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ماخص
القصد من هذا البحث عرُض مقالٍة نقديٍة متكاملة تسرُب غوَر البنية املفهومية التي 
تقوم عليها كتاباُت حمّمد شحرور. ويف اعتقاد الكاتب أّن كلَّ مفّكر وكاتب إنام هو 
وريث سلسلِة أفكاٍر أو نظام فكري يظهر جلًيا بالرضورة يف كتاباته بوعي منه أو 
أّن  يعني  أو فكرة بال أصل مفهومي. وهذا  يتيمة  بغري وعي. أي ال وجود لفكرة 
صحَة أيِّ فكرٍة أو سالمَتها تعتمد اعتامًدا دقيًقا عىل أرومة ساللتها. وعىل ذلك فإّن 
قيمَة فكِر شحرور حتاًم مرتبطٌة بقيمة منشأ أفكاره، الذي سعينا بإجياز لتقفي أثره 

وتقييمه يف هذا البحث.
تأثرٍي  ذاَت  أداًة  يصبح  أن  إىل  النقد  من  النموذج  هذا  يفيض  أن  يف  منعقد  واألمل 
وفعاليٍة يف فهم اآلليات واملسالك اخلاصة بالُنُظم املفهومية الغريبة املتقّلبة واهلجينة 
التي سبق أن قّدمها إىل العامل اإلسالمي َمن ُيطَلُق عليهم » مصلحون «، أو ربام ينبغي 

أن ُيقال عنهم » مغامرون فكريون «.

نبذة عن الكاتب
أكسفورد(،  )جامعة  ماجستري  املَلكية(،  الفنون  )كلية  ماجستري  اللّحام،  كريم 
» موقف  مؤلِّف  وهو  الداخيل «.  » اهليكل  حمامي  كمربدج(،  )جامعة  دكتوراة 
الكنيسة الكاثوليكية من اإلسالم بعد املجمع الفاتيكاين الثاين «؛ وستصدر له قريًبا 

الت املوصليـة « للشيخ حميي الدين بن عريب. طبعة حمّققة من كتاب » الَتَنزُّ
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أسمى  ظواهر  الفهم  عىل  املتواضعة  القدرات  ذو  يواجه  حني 
مرتبة، تراه بداًل من بذل اجلهد لفهمها، والرقي إىل الرؤية التي 
منظوره  وفق  أحكاًما  يصدر  املوضوع،  إىل  منها  النظر  يلزمه 
األدنى؛ وبقدر ما يقل فهمه ملا يتحدث عنه، يتقد محاسه وتتعزز 

ثقته يف احلكم عليه.
ليو تولستوي)1(

إذا مل تكن تعرف إىل أين أنت ذاهب، فكل طريق سوف يأخذك 
إىل مبتغاك.

لويس كارول

 ،1894 لندن،  غارنت،  كونستانس  ترمجة   ،The Kingdom of God » مملكة اهلل « انظر   1
صفحة 128.
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فقيليو رلنقت عىل ما يلتزم به من معايري ومبادئ.
يف  هبا  يأخذ  كالتي  األفكار،  من  لطائفة  حتليل  أو  نقد  أي  مقاربة  ويف 
التيار  نحدد  أن  املهم  من  اإلسالم،  أنفسهم  » مصلحي «  يسمون  من  هذا  زماننا 
الفكري الذي يرفد الربامج التي يتطلعون إىل فرضها عىل اآلخرين، وجيدون فيها 
بدياًل للموروث التأوييل اإلسالمي، الذي يتسم بوحدة عضوية واتساق منطقي.

للتطاول  تلهًفا عدائًيا  العابر هلذه االنتقادات رسعان ما يلحظ  القارئ  أّن  بيد 
املفاهيم  إّن  إذ  فيها.  اخلوض  األقدمون  الفالسفة  حتى  خيشى  جماالت  عىل 
أو   )Socrates( سقراط  بحجم  فالسفة  نقاش  موضع  كانت  التي  والتصورات 
غري  بجموح  هؤالء  جلدل  تتعرض  قوامها،  أوج  يف   )Alcibiades( ألسبياديس 
منضبط وبتفريط فكري؛ وأئمة من طراز اإلمام الشافعي أو الغزايل، أعالم العبقرية 
ُينَبذون أو خيّطؤون دون حرج وبغياب كامل  واالستقامة البرشية يف كل العصور، 
ألي ضابط أو حتّفظ. وهذا يعّد بطريقة ما جتسيًدا لروح العرص التي هتيمن اآلن عىل 
يصدر عن   – متناقض  نحو غريب  عىل   – أّنه  مع  اإلسالمي؛  العامل  بقاع  من  كثري 

موروث فكري منفصل متاًما.
الفرد؛  استقاللية  حول  تدور  اخلطاب  من  النوع  هلذا  السائدة  الريح  أّن  عىل 
ومنها إىل مذهب الفردانية السياسية واألخالقية)2(. إذ يزعم أصحاب هذا املذهب 

يف   ،individualisme الفرنسية  من  مبارشة   individualism » الفردانية  «  كلمة  اشتقت   2
أربعينيات القرن التاسع عرش. وكان ألكس توكويفيل )Alex Tocqueville( قد استحدث 
هذا املصطلح يف كتابه » الديمقراطية يف أمريكا « De la Démocratie en Amérique )انظر 
اجلزء الثالث، الكتاب الثاين، الفصل 11(، حيث يقول: » الفردانية تعبري جديد نشأت عنه 
فكرة جديدة، إذ مل يكن آباؤنا يعرفون سوى األنانية…والفردانية إحساس هادئ وشعور 
أن  وبعد  اخلالئق؛  من  أقرانه  مجع  عن  نفسه  عزل  إىل  اجلامعة  يف  عضو  كل  يوجه  ناضج، 
أصول  ذات  لنفسه…والفردانية  ككل  املجتمع  طوًعا  يرتك  ختصه،  صغرية  حلقة  يشكل 
املصطلح  انتقل  وقد  الظروف.  يف  املساواة  مع  حدث  ما  نحو  عىل  باهليمنة  تعد  ديمقراطية 
وحسب   .)Henry Reeve( ريف  هنري  يد  عىل  الكتاب  ذلك  ترجم  حني  اإلنكليزية  إىل 
 Encyclopedia االجتامع «  علم  » موسوعة  يف   )A. D. Lindsay( لنديس  أ.د.  دكتور  تعليق 
بشكل  ينتج  ذهني  موقف  أو  حالة  هو  للكلمة  األسايس  » املعنى   ،of Social Science

تتوقف
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سة  املؤسِّ والبنى  النظريات  عرض  يتعني  وأنه  الوصاية  طور  جتاوز  قد  اإلنسان  أن 
التوصل  يمكن  آليات  باستخدام  والتقيص  البحث  عىل  احلي  اإلسالم  ملوروث 
الكانطي)3( حني  التنوير  ملثال  التوظيف  هذا  ووفق  خارجي.  عون  دون  إليها 
بعينها  أفكاًرا  أبنائه  تبني  بفضل  نفسه  حترير  عىل  املجتمع  بقدرة  الزعم  أنه  ُيفهم 
إليهم،  حاجة  ثمة  تعد  مل  احتكاريون  دين  رجال  بأّنم  يوصفون  » العلامء «  فإن 

حيظى  ال  جمتمع  فهو  سلبية،  بتعبريات  وصفه  يسهل  املجتمعات  من  بعينه  نوع  يف  طبيعي 
فيه املوروث وال السلطة إال بقدر ضئيل من االحرتام«. ويف » قاموس الدفاع عن املسيحية 
Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique، يقول ماركيز  الكاثوليكي «  لإليامن 
غري  ذهنية  شذوذ  حالة  » الفردانية   :)Marquis de la Tour du Pin( بن  دو  تور  ال  دي 
منتظم  بإغفال  تتسم  فإنا  ما،  سطوة  تأثري  حتت  تنشأ  ما  كثرًيا  أنا  من  الرغم  وعىل  عادية، 
 .)le culte du ‘moi’( › للمواثيق والواجبات االجتامعية، كام تتسم بعبادة ›النفس ‹ أو › األنا
احلالة غري عادية واستثنائية، ألن طبيعة اإلنسان اجتامعية أساًسا؛ إنه ال يستطيع العيش إال 
هذا  وتكاتف  البرشي.  باملجتمع  البرشي  اجلنس  تسمية  مصدر  وهذا  اجتامعي،  ظرف  يف 
الفردانية  عن  تعبري  وأول  األبد.  إىل  باق  بل  فحسب  بعينها  فرتات  يف  حيدث  ال  املجتمع 
عىل  والقادر  وآخره  أخي؟ ‹  عىل  ويص  أنا  › وهل  تساءل:  حني  قابيل،  هو  التاريخ  وثقه 
حياته  وعيش  اخلاصة ‹  حيايت  أعيش  أن  يف  › آمل  مقولة  يف  كام  الطريق،  قاطع  هو  البقاء 
إنام  هذا  الفردانية  اآلخرين…ومذهب  حساب  وعىل  لنفسه  العيش  دائاًم  يعني  اخلاصة 
واملجتمع  املدين،  واملجتمع  واملجتمع،  البرشي،  االقتصاد  جماالت  كل  يف  بفوىض  ينتهي 

السيايس بمعناه الدقيق «.
ديفان  ر.س.  أعدها  التي  التأسيسية  الدراسة  راجع  السابقة،  االقتباسات  بخصوص 
R. S. Devane » فشل الفردانية « The Failure of Individualism، براون ونوالن، 1948، 

صفحة 1-6. وقد أضاف نيكوالس بردييف )Nicolas Berdyaev( يف كتابه: » ناية زمننا « 
نستطيع  ال  احلايل  » بالوضع   :86-87 1933، صفحة  وورد،  شيد   ،End of Our Time

احلرية  رائدة  لكونا  نفسها  عىل  تثني  أنا  من  الرغم  عىل  فعل،  رد  إال  الفردانية  نعترب  أن 
الترشيعية،  والصورية  والدستورية،  والربملانية،  الليربالية،  والنزعات  والتقدم.  والنور 
والعقالنية، والفلسفة التجريبية )اإلمبرييقية(، ثامر عديدة للروح الفردانية وتأكيد الذات، 
مجيعها ردود أفعال؛ لقد غرب زمانا وضيعت مغزاها األصيل، ومجيع هذه األشكال فقدت 

رهافة خمططاهتا األوىل بانبالج فجر التاريخ احلديث «.
فينسنت ج  التنوير؟(،  )ما هو   What is Enlightenment مقالته  )Kant( يف  كانط  إيامنويل   3
بوتر، »قراءات يف نظرية املعرفة« Readings in Epistemology، مطبعة جامعة فوردهام، 
نفسه.  عىل  الفرض  يف  قصوره  من  اإلنسان  حترر  هو  » التنوير   :  221 صفحة   ،1993
القصور  وهذا  أخرى.  جهات  توجيه  دون  فهمه  استخدام  عن  املرء  عجز  يعني  والقصور 
مل ُيفرض بسبب نقص يف الفهم بل بسبب نقص يف العزم والشجاعة عىل استخدام الفهم 
!Sapere Aude ]اجرؤ عىل املعرفة[، » حتلَّ بالشجاعة عىل استخدام  دون توجيه اآلخرين. 

فهمك! « هذا هو شعار التنوير.
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ختدم  التي  الكنيسة  تعاليم  غرار  عىل  بأنه  التأوييل  اإلسالم  موروث  يوصف  فيام 
حديثة،  كانطية  بمسحة  يصطبغ  الذي  هذا  العظامء  حمفل  وضمن  ذاتية.  مصالح 
مقدًسا)4(.  حًقا  ينتهك  إنام  » اإلصالح «  هذا  يرفض  من  ألن  للمعارضة،  جمال  ال 
إْن  الفرد أن يكون مستنرًيا، والتلكؤ يف تأدية هذا الواجب  باختصار، واجب عىل 

هو إال مسلك غادر ومناوئ للمجتمع.
يف  نفسه  عىل  االعتامد  عىل  الفرد   )Kant( كانط  حيض  آخر،  منحى  من 
ال  أنه  من  الرغم  عىل  الدينية)5(،  للسلطة  االمتثال  دعاوى  ومقاومة  التفكر  عملية 
االستقاللية.  ملبدأ  االمتثال  فرد  متوقًعا من كل  الفكرية  مقوالته  يتحرج يف فرض 
هو  أساًسا  عنه  الدفاع  يتم  ما  الفردية،  االستقاللية  أجل  من  الرصاع  خضم  ويف 
أناندا  تعبرًيا عن حريته األساسية. وكام علق  الدينية،  املسائل  لنفسه يف  املرء  تفكر 
لنفسه ال  املرء  يفكر  أن  مرة،  ذات   )Ananda Coomaraswamy( كوماراسوامي 

يعني عملًيا سوى أن يفكر يف نفسه)6(.

يعرف،  أن  ينبغي عليه  فيام  التنوير  املرء  يتجنب  » قد  السابق، صفحة 225:  املرجع  كانط،   4
من  وأكثر  نفسه،  عىل  ينكره  حني  أما  فحسب؛  بشخصه  يتعلق  وفيام  وجيزة  لفرتة  ولكن 

ذلك، حني ينكره عىل األجيال الالحقة، فإنه ينتهك حقوقا إهلية ويدوسها بقدميه «.
اضطلعوا  الذين   – الدين  محاة  » حرص   :221 صفحة  السابق،  املرجع  يف  كانط،  يقول   5
ذلك  يف  )بام  البرش  من  األعظم  اجلزء  يعترب  أن  عىل   – الناس  بمراقبة  منهم  سخّي  بجود 
اجلنس اللطيف( اختاذ خطوة صوب النضج خطًرا، ناهيك عن كونه صعًبا. فبعد أن جعلوا 
إىل  تتقدم خطوة واحدة  لن  الوديعة  املخلوقات  أن هذه  تأكدوا من  أن  دواهبم غبية، وبعد 
إذا  يتهددها،  الذي  اخلطر  عليها  عرضوا  إليها،  شّدت  التي  العربات  جتر  أن  دون  األمام 
السقوط مرات  فبعد  العادة،  ليس عظياًم يف  أن هذا اخلطر  هي حاولت امليش وحيدة. غري 
قليلة، ال ريب أنا سوف تتعلم امليش؛ ومثال من هذا القبيل جيعل الناس جبناء، وعادة ما 

جيعلهم خيشون القيام باملزيد من املحاوالت «.
احلقيقية «  أو  والرشقية  املسيحية  الفنون  » فلسفة  مقالته  يف  كوماراسوامي  أناندا  يقول   6
» فلسفة  كتابه:  ”The Christian and Oriental, or True, Philosophy of Art“، ضمن 

الفنون املسيحية والرشقية « Christian and Oriental Philosophy of Art، دوفر، 1956، 
› لدى  ‹  › يكون ‹ عبقرًيا؛ ولكن  إنسان، بوصفه كذلك، أن  صفحة 83: » ليس يف وسع أي 
القيام  خماطر  يتحملوا  أن  وعليهم  يطاعوا،  أو  خيدموا  أن  إىل  وميول  عبقرية  الناس  كل 
بذلك. ليست هناك ملكية يف األفكار، فهي عطايا وهبتها › الروح ‹: وجيب أال نخلط بينها 
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واالستقاللية األخالقية حالة ذهنية ال تعرتف بأية سلطة يف املجال األخالقي 
التي يطلق رساحها دون  الغرائز احليوانية اهلائجة  الفرد. غري أن غلبة  إرادة  سوى 
العقل.  استخدام  تعوق  أن  حمتم  الفردية،  الشخصية  عىل  تسيطر  بحيث  رقيب، 
قانوًنا  بمقتضاه  اإلنسان  يعد  مطلًقا  أمًرا  كانط  عند  االستقاللية  النَزعة  وتشكل 
مثل  ويف  تناسبه.  كي  خصيًصا  وأعدت  لنفسه  أرادها  ُمثل  وفق  يعيش  بذاته، 
صالح  يف  اخلارجية  التوجيهات  أو  » التدخالت «)7(  كل  تستبعد  املخطط،  هذا 
خلف  وهو   ،)8()Johann Fichte( فيشته  يوهان  حاول  وقد  ملصريه.  الفرد  تقرير 
جممل  بني  املامهاة  عرب  املادي/اخلارجي  والواقع  العقل  متناقضات  حل  لكانط، 
هلذا  املنطقية  والنهاية  والنهائي.  الوحيد  الواقع  الفكر  جعل  بحيث  واألنا،  الواقع 
 Max( شرِتَنر  ماكس  بأنوية  الشبيهة  املتطرفة،  األنوية  النَزعة  هي  الفكري  التيار 
يف  الرشوع  قبل  املقدس  رصَح  هيدم  أن  بد  ال  املرء  أن  يرى  كان  الذي   )Stirner

الفلسفي  املوروث  يشكل  الدراسة،  هذه  ملقاصد  وحتقيًقا  خيصه)9(.  أمًرا  اعتباره 

وبني املواهب؛ فاألفكار ال ختلق، وإنام › تلفق ‹، أي › تكتشف ‹ وتتأمل. وبرصف النظر عن 
عدد مرات › تطبيقها ‹ عىل يد اآلخرين، فإن كل من يكيف نفسه عىل فكرة وجيعلها خاصته 
وآرائه.  أفكاره  عن  املرء  يعرب  حني  إال  حيدث  ال  هذا  لكن  أصيل.  بشكل  ذلك  سيفعل 
التعبري  هو  احلر ‹  › بالفكر  يسمى  وما  نفسك ‹؛  أجل  من  › تفكر  أن  هو  لنفسك ‹  › تفكر  أن 
من  يقابلها  وما  أفكارنا  رمحة  حتت  › نحن ‹   .)Humanism( اإلنسية  الفلسفة  عن  الطبيعي 

رغبات. والتفكري احلر عاطفة؛ فلسنا أحراًرا بقدر ما أن أفكارنا هي احلرة.
ميتافيزيقا  تأسيس  أو  األخالقي  » القانون  باتون،  ه.ج.  انظر:  تابعية.  بأنا  كانط  يصفها   7
 The Moral Law or Kant’s Groundwork of the Metaphysics of » األخالق عند كانط

Morals، هتشينسون، لندن، 1984، فقرة I ،74، صفحة 100.

.)1814-1762(  8
”Wenn Du das Heilige verzehrst, hast Du’s zum Eigenen gemacht“. ماكس شرِتَنر،   9
 .128 صفحة   ،1945 ليبزيج،   ،Der Einzig und Sein Eigenthum ُتها «  وخاصَّ » األنا 
بمراجعتها،  أقم  مل   )S. T. Byington( باينجتون  س.ت.  أنجزها  العمل  هلذا  ترمجة  هناك 
أيًضا  انظر   .1912 لندن،  فيفيلد،   ،The Ego and His Own ُتها «  وخاصَّ » األنا  بعنوان: 
ُتها «، The Ego and His Own، اختارها وقّدم عليها  جمموعة: ماكس شرِتنر، » األنا وخاصَّ
جون كارول، جوناثان كيب، 1971. يمثل فكر ماكس شرتنر )1806-1856( فردانية 
يقّر  به  املستشهد  النص  من   491 صفحة  ويف  النهائية.  نتائجها  حتى  هبا  الدفع  تم  كانطية 
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األرسطي-التوماوي )Aristotelian-Thomist( إىل حد كبري، وإن مل يكن بشكل 
بعني  األخذ  مع  معيارنا،  منه  نستمد  الذي  املؤسس  الفلسفي  املذهب  حرصي، 

االعتبار أن انحراف الفكر احلداثي إنام ينجم مبارشة عن فسقه وانحالله.

شحرور في السياق
لواقعة  نفسه  يف  باقية  بذكرى  باالستشهاد  الفكري  ملرشوعه  رصده  شحرور  يبدأ 
استنباط  بمقدوره  كان  إذا  عام  دمشق،  يف  يتجوالن  كانا  حني  أبوه،  فيها  يسأله 
يلبث شحرور األب حتى جييب  التي أدت إىل هزيمة عام 1967. وال  األسباب 
» ابن  الدين  حمي  الشيخ  رضيح  إىل  باإلشارة  عاطفية  درامية  بطريقة  سؤاله  عن 
العسكرية  اهلزيمة  بالئمة  ملقًيا  املتوىف عام 1240،  الصويف اإلسالمي  عريب «)10(، 
عىل هذا الشيخ وأفكاره. ومغزى شحرور من إيراد هذه القصة أن علم اإلهليات 
الدين  أهبمت  وأمثاله  الشيخ  هذا  هبا  يقول  التي  التأملية  واألفكار  )امليتافيزيقا( 
وأورثت عنارص » التخلف « التي يعاين منها املجتمع العريب وأدت إىل هزيمته عىل 
أيدي من حصنوا أنفسهم من هذه التأثريات الغريبة. وتقرتح وجهة النظر النفعية 

)الربامجاتية( هذه رفض جممل هذا الرتاث الفكري، بناء عىل روابط هشة بلهاء.
انفصايل[  بتفردي ]أو  الشعور  إنام يضعف  برًشا،  أم  إهلًا  أكان  بأن: » كل كائن أسمى مني، 
 Jedes hohere Wesen(.» أو إحسايس بذلك اعتقادي  الشعور إال يف ضوء  يبهت هذا  وال 
 uber mir, seis es Gott, sei es der Mensch, schwacht das Gefuhl meiner Einzigkeit

يقول  نفسه  املنوال  وعىل   .)und erbleicht erst vor der Sonne dieses Bewusstseins

)الذي هو اليشء احلقيقي  ذاته، اهلل  املثالية، اليشء يف  » من منظور   :)Feuerbach( فوَيرباخ
والتجريبي. وخارج هذه  الفردي  األنا  املتميز عن  األنا  ذاته،  األنا يف  ليس سوى  ذاته(  يف 
 Principles of the املستقبل «  فلسفة  » مبادئ  فويرباخ،  لودفيغ  إله «.  ثمة  ليس  األنا، 

Philosophy of the Future، هاكيت، 1986، صفحة 28.

الدين بن عريب شخصية معتربة، اشُتهر عىل نطاق واسع  الشيخ حميي  للغرابة أن  املثري  من   10
التاريخ  يف  ميتافزيقي  عامل  أعمق  أخرى،  أشياء  عن  فضاًل  وهو،  العارفني «،  » سلطان  بأّنه 
عريب «  ابن  حياة  األمحر:  الكربيت  عن  » البحث  أداس،  كلود  انظر:  اإلسالمي.  الفكري 
مجعية  كينغسيل،  بيرت  ترمجة   Quest for the Red Sulphur: The life of Ibn Aʿrabī،

النصوص اإلسالمية، كمربدج، 1993.
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الدين  فيه  يتفاعل  مذهًبا  نفسه  الوقت  يف  ينارص  الفكري  شحرور  موقف 
الوضعي حيقق معطيات  فالعلم  بنوايا أصحاهبا)11(.  تبوح  لعبة  والعلم احلديث يف 
الدين، والدين يعرض إشارات تعني عىل تشكيل النظرية العلمية. والعلم املقصود 
حيث  بانتصاراهتا،  املبتهجة  املاركسية  التنويعة  من  شحرور  أعامل  جمموعة  يف 
بتفان وإنكار للذات من أجل حتسني أوضاع البرشية دون عون من  العلامء  يعمل 
األبعاد،  وأحادي  بسيط  العامل  شحرور،  عند  مسبًقا.  واملفرتضة  الذاتية  املعتقدات 
واخلصوم من أمثال » العلامء « الظالميني )obscurantists( ليسوا سوى » عوائق «، 
عنده  والدين  للدين)12(.  احتكارهم  افتضاح  من  اخلشية  تقلقهم  قش،  من  رجال 
ذاتية؛  مصالح  حتقيق  يف  اخلارجي  الواقع  وبتوظيف  بالقوة،  يشء  كل  قبل  يتعلق 
ويستبني  االجتامعي.  للتوافق  وأداة  )أيديولوجيا()13(،  فكري  مذهب  أيضا  وهو 
اإلسالمي.  الترشيع  يف  العمومية  نطلب  ألننا  للقانون  مصدًرا  القياس  عن  نستغني  » إننا   11
أفق  داخل  القضاة  من  أجيال  عىل  أغلق  الذي  املنهج  هذا  يعوقه  اإلسالمي  والترشيع 
بوظائفها  تقوم  احلدود  نظرية  إن  السابع.  القرن  يف  والفكري  القانوين  العربية  اجلزيرة 
كاملة دون قياس، وهذا يسمح للمجتهدين بأن يكونوا متأصلني بشكل راسخ يف سياقهم 
البحث  نتائج  أحدث  إىل  باإلحاالت  املبكر  باإلسالم  املقارنات  عن  ويستعيضوا  املعارص 
العلمي. وهو يسمح هلم أيًضا بالربط بني الترشيع اإلسالمي والتقدم املعريف الذي ينجز يف 
أعامل  النقدي:  والعقل  » القرآن واألخالق  أندرياس كرستامن )حمرر ومرتجم(،  العلوم «. 
 The Qur’an, Morality and Critical Reason: The Essential » حممد شحرور األساسية
إىل  سأشري  اآلن،  من  بدًءا   .215 صفحة   ،2009 اليدن،  بريل،   ،Muḥammad Shahrur

.QMC  هذا املصدر ب
يقول كرستامن: » لقد ضحى الفقه التقليدي…بالعمومية يف صالح أجندات ثقافية وقومية   12
إننا  األخالقية.  ›الكتاب‹  رسالة  تعكس  ما  بقدر  بعينها  سياسية  مصالح  تعكس  ال  ضيقة 
يتجاوز  ثقايف  بتنوع  يسمح  بام  الضيق  الثقايف  املنظور  من  اإلسالمي  الترشيع  حترير  نقرتح 

التعاليم القانونية املحددة يف اجلزيرة العربية القديمة «. QMC، صفحة 215.
النتائج.  شطر  موجه  بأسلوب  املجتمع  يف  فعالة  نظرية  طرح  يف  اإلسالم  شحرور  يوظف   13
روسيا  يف  كنت  » حني  ويقول:  )األيديولوجيا(.  الفكري  املذهب  عنده  تعني  والنظرية 
الدار  يف  رجل  سئل  إذا  بحيث  املجتمع،  عن  تصورات  إىل  حاجة  يف  الناس  أن  فهمت 
املوقف  يتخذا  وأن  واحدة  إجابة  يعطيا  أن  وجب  نفسه،  السؤال  دمشق  يف  وآخر  البيضاء 
نفسه. وهذا ما نسميه اليوم باملذهب الفكري )األيديولوجيا( أو الثقافة، ويف روسيا سميته 
نظرية. لقد أحسست أننا مجيًعا يف حاجة إىل نظرية، وقد جعلني هذا أقرأ املزيد من الكتب 
تعني  ال  والتقدم  القوة  تعوزها  التي  النظرية  أن  أيًضا  شعرت  النظرية.  صياغة  كيفية  عن 
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املادية.  النَزعة  ذي  املخطط  هذا  عن  كلية  غائب  اإلهليات  بعلم  املتعّلق  البعد  أن 
والسبب الذي جيعل كرستامن )Christmann( يف تقديمه ألعامل شحرور الرئيسة 
فهم  عىل  مؤسس  نقدهم  أن  هو  الدين  علامء  من  نقاده  متودد  بأسلوب  يرفض 

ميتافيزيقي للواقع.
 1990 عام  والقرآن «)14(  » الكتاب  األول  شحرور  حممد  عمل  صدور  ومنذ 
عىل  الدراسة،  هذه  ملقاصد  حتقيًقا  سأقترص،  أين  من  الرغم  عىل  كثرًيا،  إنتاجه  ظل 
به  قام  ما  يصف  كرستامن، الذي  أندرياس  وترمجها  مجعها  كام  الرئيسة)15(  أعامله 
بأنه » …حماولة لعرض جممل أعامل شحرور الكاملة يف كتاب واحد، يكاد يغطي 
من  أنه  يبدو  ولذلك  فكره «)16(.  طيف  جممل  و)تقريًبا(  منشوراته  من  عقدين 
وخالصة  الغرب  إىل  موجهة  هي  كام  شحرور  بأطروحة  تعريًفا  هذا  عّد  املعقول 
والتحرري  األديب  املشهد  هذا  ويف  الكبري.  احلجم  ذات  العربية  لكتبه  وافية 
مقدمة  تعرض  شحرور.  وصيف  كبري  حد  إىل  كرستامن  يعد  احلديث،  )الليربايل( 
لوضع  واقعية  وغري  متنوعة  حماوالت  مع  شحرور  لفكر  مفيدة  خالصة  املحّرر 
عام  بوجه  يشعر  ال  كرستامن  أن  يتضح  أنه  بيد  أوسع)17(.  موروث  ضمن  الكاتب 

أن شحرور قد قطع شوًطا كافًيا)18(.
شيًئا «.QMC، صفحة 508.

حممد شحرور، الكتاب والقرآن، دار األهايل للنرش والتوزيع، دمشق، 1990.  14
انظر اهلامش 11.  15

.xviii املرجع السابق، صفحة  16
وريث  شحرور  أن  إىل  ضمًنا  يشري   )xxxiii صفحة   ،QMC )انظر  هنا  كرستامن  أن  يبدو   17
بداية  يف  أجراها  التي  للقرآن  اللغوية   )Toshihiko Izutsu( إزتسو  توشيهيكو  دراسات 
» اهلل  إزتسو  عمل  من  األولني  للفصلني  موجزة  دراسة  أن  غري  الفائت.  القرن  ستينيات 
ويمكن  الزعم.  هذا  لدحض  تكفي   God and Man in the Koran القرآن «  واإلنسان يف 
نقد شحرور اجلديل.  بنيوية أساًسا، وهي تعارض إىل حد كبري  بأنا  إزتسو  وصف مقاربة 
التأوييل،  للموروث  الداليل  اإلرث  يف  إطالًقا  يشكك  مل  إزتسو  فإن  ذلك،  عن  فضاًل 

فنظرياته أكثر انشغااًل باكتشاف مكمالت تعكس علم الداللة العالئقي.
QMC، صفحة xlvi–xlvii: » وألنه يشعر بأنه ال يسهل تناول القانون اإلسالمي بالتفصيل   18
مفردات  باستخدام  مجيعها  تعرض  الفلسفية  رؤاه  وألن  بحتة،  فلسفية  نظر  وجهة  من 
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واإلرعاب  الفكري  االجتامعي  شحرور  سياق  عىل  كرستامن  مقدمة  وتركز 
اإلسالمي)19(.  للمجتمع  أفكاره  تسببه  أن  يفرتض  الذي  البادي  العاطفي 
حججه  يف  ارتكب  أو  شحرور  اشتط  كّلام  أّنه  وذلك  حقيقة،  متعنّت  واألسلوب 
أغاليط شخصية انربى كرستامن مللِء النِص هبوامَش توضيحية لكنها متسلطة)20(. 
األناقة  من  عال  بقدر  يتسم  شحرور  بطله  ألفكار  عاًما  عرًضا  هناك  أن  غري 
إىل  واملضافة   ،)Eickelman( إيكلامن  مع  أجراها  التي  املقابلة  يف  نجده  والصدق 
أنه  احلال  للنرش.   )Brill( بريل  لدار  مرتابًطا  عماًل  يكون  أن  غياهبا  يف  له  كان  ما 
عرض لشحرور خيلو من تدخالت كرستامن، وهو يتباين بشكل واضح مع سائر 

الكتاب)21(.
وليس من مقاصد دراستنا هذه معارضة أطروحة املؤلف يف قراءته اجلديدة 
للتاريخ اإلسالمي وفهمه للرتاث الديني كام نقلتها وفهمتها املدارس الفقهية، فثمة 
آخرون أنجزوا هذه املهمة باقتدار)22(. إن غايتي تقترص ببساطة عىل فحص وتبيان 
بتقديم  يسمح  الذي  السالف  العرض  ضوء  يف  الرئيسة  الفلسفية  املقدمات  بعض 
أفكاره)23(.  أو دحض كل فكرة من  تناول مذهبه  بداًل من  هذه األطروحة أصاًل، 
الشواهد  من  به  يستهان  ال  عدد  حلشد  شحرور  ألعامل  عابرة  دراسة  أية  وتكفي 
منظوًرا  والقانون  والدين  الشمولية  األخالق  عىل  يطبق  أنه  أحياًنا  املرء  يشعر  قرآنية، 
يف  أنه  املفارق  خالًصا.  علمًيا  أو  فلسفًيا  منظوًرا  عليه  يطبق  وال  الغالب ‹،  يف  › إسالمًيا 
حديث،  وايتهيدي  نسق  قالب  يف  ›  الرشيعة ‹  قانون  أو  القرآن  إله  وضع  شحرور  حماولة 

تضيع فيام يبدو أجزاء من شمولية هذا النسق احلقيقية والرصحية «.
.QMC انظر مقدمة  19

انظر مثاًل مقدمة QMC، صفحة 46، اهلامش 41؛ 147، اهلامش 33؛ 205، اهلامش 23.   20
انظر أيًضا املقابلة الثانية حول الكتاب مع كرستامن حيث جتري أسئلة هذه املقابلة تعديالت 
انظر   .)Dale Eickelman( إيكلامن  ديل  مع  األوىل  املقابلة  يف  الغامضة  املفاهيم  عىل 
 ،QMC )األيديولوجيا(،  الفكري  واملذهب  بالنظرية  يتعلق  فيام  كرستامن  سؤال  خصوًصا 

صفحة 527.
QMC، صفحة 535-501.  21

.xxii–xxvii انظر مقدمة كرستامن ملراجعته ألعامل تنتقد شحرور يف QMC، صفحة   22
ذلك أنه يصدر معظم إقراراته بطريقة ذاتية، ويدعو إليها بال مسوغ عقيل كاف.  23
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عىل تأثري مفاهيم فلسفية غربية ذات طابع ما بعد تنويري، شبيه بام يوصف باللغة 
)األنثروبولوجية()24(.  اإلنسان  علم  دراسات  يف   » Cargo Cult « ب اإلنكليزية 
الدراسة،  هذه  موضوع  اهلجينة  الفلسفات  أو   » Cargo Cult « ال تشكل  وهكذا 
املعنية باألسلوب الذي اسُتخدمت به برباعة بحيث تبدو معايري موضوعية حديثة 

قبالة املوروث اإلسالمي وعلومه الفكرية الفرعية والرضورية.
يف املقام األول، يسعى شحرور إىل إحداث تغيري يف التعريفات، سواء تعلق 
الفائتة  عاًما  األربعني  يف  راج  مسلك  وهذا  أو » الدين «،  اإلنسان  بتعريف  األمر 
املجتمعات  التي واجهتها  السياسية  الضغوطات  باختالف  اختلفت حدهتا  بكثافة 
نقل  ملرجعية  مزدوًجا  حتدًيا  تثري  مقاربة  عىل  مؤسس  شحرور  ونقد  اإلسالمية. 
التعريف  الحتكارهم  وآخر  الرتاث،  الحتكارهم  حتدًيا  وتأويله،  » الرتاث « 
شحرور  خطاب  يف  متغلغلة  هذه  التغيري  وفكرة  نفسه.  البرشي  للظرف  املفرتض 
الثقافات[  ومتعددة  ]احلديثة  الكوزموبولوتية  باالستعارات  متخم  الهث  بابتذال 
بنية  بأن  األساسية  مقدمته  أن  غري  املبّسطة)25(  العلوم  أدبيات  من  غالًبا  املستمدة 
قبيل  من  ماركسًيا  نًجا  توظف  تأويل  إعادة  تستدعي  اإلسالمي  الرتاث  معرفة 
بأسلوب  كانط  أيدها  التي  الذاتية،  النَزعة  رشك  يف  تقع  أن  بد  ال  اجلديل)26(  النقد 

بني  » التوليف   :xxvii–xxii صفحة   ،QMC يف  هذا  إىل  اإلشارة  يف  كرستامن  يتحرج  ال   24
منح  اهلنديس،  الريايض  عقله  وبنيوية  األملانية،  العقالنية  واملثالية  التأملية،  وايتهيد  فلسفة 

عمله اخلاصية املميزة ضمن أعامل مفكرين فالسفة آخرين «.
بمضامني  مشحون  األصلية  داللته  يف  هو  الذي   » Cargo Cult « ال معنى  بخصوص 
انبهار ثقايف وامتثال قيمي( واالزدراع  به من  يرتبط  الفكري )بام  عديدة تشمل االستالب 
فيها(  املــزدرع  البيئة  من  ورفض  التساوق  يف  وعوز  تلفيق  من  يورثه  )بام  املفهومي 
هانس  انظر:  طقيس(،  واستحضار  نفيس  هتيؤ  من  يستدعيه  )بام  الروحي  واالستمداد 
 The Social Psychology of Social االجتامعية «  للحركات  االجتامعية  » النفسية  توخ، 

Movements، ميثوين، لندن، 1966، صفحة 43-38.

مثال عىل ذلك، QMC، صفحة 178.  25
 ،QMC شحرور،  يقول  الحًقا،  إليهام  سنعود  اللذين  اجلديل،  والنقد  باملاركسية  يتعلق  فيام   26
صفحة 531: » أعتقد أنه من اجلدير دراسة املاركسية، باعتبارها منهًجا، أي النقد اجلديل، 
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غاية يف البيان حني رفض املعيار املوضوعي لصالح تأسيس الذات العارفة مقياًسا 
وحيًدا للحكم عىل املعرفة.

شحرور  أعامل  يف  األبرز  املفهومي  املحور  أعاين  سوف  الدراسة،  هذه  ويف 
لتحليل أصوله، وعرض  العلم احلديث توطئًة  تبنيه مذهًبا طبائعًيا حديًثا يف  وهو 
تداعياته. ويضم هذا املوقف حماور فرعية مثل فكرة أن التأويل الصحيح » للرتاث « 
يشمل  بدوره  وهذا  الصفر.  نقطة  من  والبدء  املوروثة  اآلراء  كل  عن  التخيل  حيتم 
تأييد فكرة أن األسلوب أو املنهج يشكل املعايري األهم يف تقويم املعرفة، أي فكرة 
القواعد ذات األمهية القصوى التي يمكن تطبيقها بشكل آيل ويف مجيع األحوال. 
هناك أيًضا حمور فرعي ثاٍن يتقىص فكرة العلم احلديث يف مقابل اجتثاثه للفلسفة 
مع  متفق  غري  استخدام  إىل  أفىض  بام  خاطئ،  تارخيي  تصنيف  عىل  بناًء  الطبيعية 
يف  وتأثريها  احلتمي  التقدم  بشأن  عرش  التاسع  القرن  لنظرية  النَزيه  النقد  قواعد 

تعريفات شحرور املستنبطة لإلنسان بوصفه حالة صريوة ال بوصفه كائنًا.
أنام  أخرى،  حماور  عن  فضاًل  املحورين،  هذين  اختيار  أسباب  بني  ومن 
حمل  وأنا  اإلسالم  لدراسة  شحرور  ملقاربة  اهلذر  كثرية  اخلادعة  الطبيعة  يبينان 
أن  والواقع  الغربية.  بالثقافة  خاصة  فلسفية  مفاهيم  عىل  اعتامدها  بسبب  اشتباه 
الطبيعة  يف  متميزة  رؤية  إىل  املؤدية  » الطبائعية «)27(  لألغلوطة  الكامل  االستنباط 
عن  نجم  قد  لليقني،  معياًرا  باعتباره  احلديث  الوضعي  العلم  وظهور  الفيزيائية، 
هذه  فعرب  عرش.  السابع  القرن  يف  املتأخرة  املدرسية  الفلسفة  عن  املتعمد  التخيل 

بني  السببية  االرتباطات  أتقىص  أن  وبودي  )أيديولوجيا(.  فكرًيا  مذهًبا  باعتبارها  وليس 
االقتصادية  والعوامل  املعطاة،  التارخيية  اللحظة  يف  )وتفسرياهتا(  وحمتواها  األفكار  شكل 
ما  هذا  والشكل.  املحتوى  وحددت  شكلت  التي  )األيديولوجية(  والفكرية  واالجتامعية 
أما ما عدا ذلك، فإين ال آخذ  املعرفة لدي.  النقد اجلديل مهاًم إىل هذا احلد يف نظرية  جيعل 

شيًئا من املاركسية «.
باملعنى  وليس  الطبيعي،  املذهب  أغلوطة  أّنه  عىل  احلريف،  باملعنى  هنا  املصطلح  يستخدم   27

الفلسفي الذي يعزو إليه علامء القانون املعارضون للقانون الطبيعي.
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املبادئ  استبعاَد  شحرور،  أمثال  من  اإلصالح،  أدعياء  ترّشب  الفكرية  احلركة 
قابلة  غري  املفاهيم  هذه  أن  ويقيننا  ريايض.  فيزيائي  علم  مبادئ  لصالح  األوىل 
والثقايف  الديني  التطور  عن  عزهلا  ويستحيل  األمهية  وتعوزها  الشامل  للتطبيق 
وتكشف  اإلسالم.  تاريخ  يف  حدث  عام  واملختلف  عنه،  نشأت  الذي  املحدد 
حماولة إقحامها يف الرتاث اإلسالمي، سواء كانت بوعي أم دون وعي، عن سوء 
فهم  وسوء  )الكوزمولوجي(،  الكوين  وتراثه  لإلسالم  فهم  سوء  شقني؛  ذي  فهم 
عرب  شحرور  أعامل  يف  حدث  ما  هذا  أن  أيًضا  ونرى  املسيحي.  بعد  ما  للغرب 
أن  دون  الغّر،  القارئ  يف  أثرها  حتدث  كطالسم  غربية  ملفاهيم  الساذج  استخدامه 
 )Diderot( ديديرو  بأثر  هذا  تشبيه  ويمكن  مناسب.  لفهم  استجابة  تأثره  يكون 
حوله  تدور  أن  يمكن  نفسًيا  حموًرا  لتكون  األعامل  تلك  توظف  حيث  الثقايف)28(، 
إعادة تأويل املشهد اإلسالمي الفكري يف حال انقياد املسلمني إىل دعوته املغوية. 
ويتعني النظر إىل هذه املفاهيم يف سياق اإلطار الطاغي لفكرة استقاللية األخالق. 
ذلك أن هذه الفردانية األخالقية، كام سُتستقىص الحًقا، هي التي تسمح لشحرور 

باحلكم عىل الرتاث وجتعله يشعر بأنه أهل للقيام بمهمة كهذه.
النقدي «  والعقل  واألخالق  » القرآن،  كتاب  فإن  أمر،  من  يكن  ومهام 
)The Qu’ran, Morality and Critical Reason( – الذي جيمع أعامل شحرور 

أثر ديديرو )Diderot effect( معروف عند مستشاري التسويق واإلعالن. ومنشأ هذا األثر   28
من املثال ذي السمعة السيئة الذي رضبه دينس ديديرو يف مقالة له عنوانا » أسفي عىل أن 
 ،Regrets on Parting with My Old Dressing Gown القديم «  البيتي  ختليت عن لبايس 
عىل  وحصوله  رشائه  بعد  جذرًيا  تغريت  مضطربة  كانت  التي  دراسته  أن  الحظ  حيث 
لباس بيتي جديد. فقد كان تأثري هذا الرشاء يف أّنه أوجد حاجة الشعورية يف نفسه لصقل 
أن  يف  فالرغبة  به.  حييط  وما  الثمن  باهظ  ردائه  بني  مستمرة  صلة  تعكس  بحيث  دراسته 
البرشية،  الطبيعة  يف  انعكايس  فعل  هلام  منطقي  وترابط  مستمرة  صلة  اإلنسان  لدى  يكون 
فام إن يتخذ مبدأ أو شيًئا ما » حموًرا «، حتى يدفع أجزاء أخرى من حياته إىل التوافق معه. 
 Lead us األمريكية «  املادية  انتصار  اإلغواء:  إىل  » تقودنا  تويتِشل،  ب.  جيمس  انظر: 
كولومبيا،  مطبعة جامعة   ،into Temptation: The Triumph of American Materialism

نيويورك، 1999، صفحة 200-198.
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وتكمن  للقارئ.  القليل  إال  يقدم  وال  وسطحي  لآلمال  خمّيب  كتاب   – الرئيسة 
فصل  كل  يف  املعروضة  الرديئة  الدنيئة  وحتامالته  الفكرية  سذاجته  يف  األمل  خيبة 
فهمها.  يصعب  التي  املتكلفة  السلطوية  قطعياته  عن  فضاًل  كتابه،  فصول  من 
القرن العرشين، وإن كان  التبشرييني يف بداية  وأسلوبه شبيه بأسلوب املسترشقني 
أسوأ ذوًقا وأقل أناقة. وأسلوب كتابة شحرور الساخر)29( عدواين جارح باختزاله 
املعتادة  الرسوم  غرار  عىل  )كاريكاتوري(،  هزيل  جمتمع  يف  اإلسالمي  للمجتمع 
النمطية  الرؤى  مثلها  يعزز  فهو  أوربا،  شامل  يف  الرائجة  الشعبية  الصحف  يف 
للمجتمعات العربية. فيصّور العرب بأّنم أفظاظ، قدراهتم الفكرية حمدودة، وهم 
والديني،  االجتامعي  املجالني  يف  املبادرة  إظهار  عن  عجزهم  يف  باألطفال  أشبه 
وهذه باملناسبة رؤية قريبة من نظرة الكولونيل بلمب )Colonel Blimp( للسكان 
شمولية،  حضارة  دين  ال  صالة،  دين  عنده  واإلسالم  األجانب)30(.  األصليني 
وهذا وصف يذكر برؤية ماركس )Marx( االختزالية للدين القارصة يف تركيزها 
الباطنية)31(.  الروحية  أّنه فقط إيامءات خارجية للمتدينني بال اعتبار حلقيقتهم  عىل 
الفكر اإلسالمي واستمراريته  والالفت يف أعامل شحرور رفضه املترسع ملوروث 

يكاد لقب » املوقر « أو » املبجل « يسبق كل انتقاد يوجهه » للعلامء «، ما يبني أنه يستخدم مثل   29
هذه األلقاب للسخرية منهم واالستهزاء هبم. عىل سبيل املثال: QMC، صفحة 72-71.
طبيعة  اإلذعان  أصبح  طويلة،  مدة  » خالل   :462 صفحة   ،QMC املثال سبيل  عىل  انظر   30
لقد أصبح  )السيايس( يف عقوهلم.  فيام ترسخت ذهنية االستسالم  املسلمني،  للعرب  ثانية 
الوطني… البطل  مثال  هذا  االستسالم  منطق  وفق  بشعبه  يستبد  الذي  اجلالد  احلاكم 
مواجهتهم  إبان  بالدونية  املسلمني  العرب  إحساس  اخلانعة  الذهنية  هذه  مع  تالزم  وقد 

بموروثهم وتراثهم ومن يمثلون ماضيهم «.
من  فبداًل  كبري.  احتيال  اإلسالمية  بالصحوة  يسمى  » ما   :464 صفحة   ،QMC انظر   31
يمعن  ما  وبقدر  واخليانة.  بالنفاق  تعج  عليها  يعول  ال  بثقافة  ظفرنا  األخالقية  الصحوة 
سوف  احلجاب،  ارتداء  يف  النساء  وتستمر  وشعائرهم،  صالهتم  عىل  الرتكيز  يف  الناس 

نشهد املزيد من التفسخ يف النظام واألخالقيات العامة «.
ويف الصفحة 465 من املصدر نفسه: » يروج علامؤنا املبجلون لذهنية انصياع تقنع اجلموع 
بالقيام بام يأمرهم به القادة الدينيون. وهم ال يرغبون يف سامع أسئلة نقدية من أتباعهم بل 

يفضلون أن تكون أدمغتهم مغلقة متاًما «.
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التقليدية  للدراسات  وجود  ال  أنه  لو  كام  الدين  يقارب  إنه  الراهن.  الوقت  يف 
لعلوم إسالمية مثل علم الكالم وعلم الكونيات )الكوزمولوجيا( وعلم اإلهليات 
ظالميون  أئمة  إال  التارخييني  األنصار  من  يبَق  مل  أنه  لو  وكام  والفلسفة؛  واللغة 
وال  مالئاًم  مشهًدا  هذا  كان  وإن  املساجد؛  أركان  يف  يقبعون  ج  السذَّ من  ومجهوٌر 

يقاوم لنرش الرسالة التي أراد تبليغها)32(.
ويتفق موقف شحرور هذا مع أهداف متنوعة دافع عنها ضمنًيا أو رصاحة. 
الناس وتالعبوا بعقوهلم  العلامء ألكثر من 1400 عام عىل  فحسب زعمه، سيطر 
كي يتسنى هلم االستمرار يف السيطرة عليهم)33(؛ وقد قاموا بذلك بسبب محاقتهم 
يشكل  التنطع  من  نوع  إىل  هذا  أدى  وقد  النبوي)34(.  بالعهد  اخلانع  وارتباطهم 
املسلمني  تواجه  التي  واالجتامعية  السياسية  املشاكل  وما  مظاهره.  آخر  اإلرهاب 
اليوم إال نتيجة مبارشة هلاجس التكلس هذا. غري أننا لو دققنا يف القرآن لوجدنا – 
فيام يزعم شحرور – أن الديمقراطية التحررية )الليربالية(، والنجاح االقتصادي، 
يقفون  ومن  فيه.  مجيعها  كامنة  العادلة  اجلنسية  واألخالقيات  العلمي،  والتقدم 
القارئ  إلطالع  مثااًل  ُيستعَمل  فإنه  التاريخ،  من  عامل  عن  وموجز  نادر  ذكر  أي  َيِرد  حني   32
النمطية  األمثلة  ومن  فيها.  عيشه  تصادف  التي  احلقبة  إىل  استناًدا  الكايف  غري  ذكائه  عىل 
أمثال  من  املتأخرون  املفرسون  » وكان   :343 صفحة   ،QMC يف  نجده  ما  السائغة  غري 
شخصيات  الصحابة  تعّد  كانت  العلامء  اختذها  مواقف  ضحايا  والزخمرشي  الرازي 
» اإلسالم  حولت  اعتقادات  إىل  أفىض  مما  مقدسة،  أّنا  عىل  رواياهتم  وتأخذ  معصومة، 
)revisionism( حتّولت عربها جمرد  التنقيحية  نموذج من  » تاريخ إسالمي «؛  إىل  التارخيي « 
رسديات تارخيية إىل تراث مقدس، والرتاث إىل ترشيع. ويف العرص الذي كتب فيه الرازي 
والزخمرشي، مل يكن يف وسعهام سوى قبول القيمة الظاهرة لنصوص الرتاث التي اكتسبت 

سلطة مل يكونا قادرين عىل حتدهيا «.
القيادات الفكرية والروحية  يعني شحرور » بالعلامء « إىل حد كبري » الفقهاء «، مقابل رتب   33

العديدة التي نجدها يف العلوم الفكرية اإلسالمية.
العلامء  عن  بعيًدا  القرآن  حُيّول  أن  » يتعني   :150 صفحة   ،QMC املثال  سبيل  عىل  انظر   34
املتعلمني: إنم جيعلون أدمغتهم تستسلم  املوقرين ألن موقفهم ال خيتلف عن موقف غري 
احلديث،  العقل  تريض  أسئلة  يطرحون  ال  وهم  التقوى.  لضغوطات  نقدي  غري  بشكل 
القرآن  يستخدمون  بل  احلقيقة،  وراء  الفلسفي  السعي  يفهمون  وال  العقالين،  الذهن  أو 
يفكرون عىل  الناس  للمواعظ األخالقية والشعائرية كي جيعلوا عموم  أداة  بشكل أسايس 

طريقتهم. ثمة حاجة إىل أن يدرس القرآن بطريقة متنورة، متعلمة، ومنفتحة فكرًيا «.
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توقع  التي  املختلقة،  سنتهم  ورشيعة  » العلامء «،  هم  الثقايف  الثراء  هذا  طريق  يف 
مدنية  بقوانني  الرشيعة  عن  باالستغناء  يكون  إنام  والتقدم  كها.  رَشَ يف  املسلمني 
السامت  من  كاٍف  بقدر  وحتتفظ  الرشيعة  هذه  عىل  مرن  بشكل  تتأسس  وجنائية 
كام   – النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بخصوص  أما  واضحة)35(.  إسالمية  هوية  عنرص  لتأمني  الثقافية 
الشأن  هو  كام  به،  نغرم  أن  لنا  بل  توقريه،  يف  نستمر  أن  علينا   – شحرور  يرى 
 George( واشنطن  جورج  أو   )Thomas Jefferson( جيفرسون  توماس  مع 

Washington(، وليس أكثر من ذلك)36(.

التطور  ونظرية  احلتمي،  التقدم  نظرية  ساذجة  بطريقة  يتبنى  شحرور  يظل 
عديدة  » وترهات «  الديني،  اليقني  عن  تعبرًيا  الرياضية  الدقة  وانتصار  التحوييل، 
العاملية  احلرب  اندالع  قبل  وأمريكا  أوربا  يف  الناس  نفوس  يف  غرست  أخرى 
ألنه  فيها  يرتاب  ال  وهو  بأكمله،  شحرور  نص  النظريات  هذه  وتتخلل  الثانية. 
الديمقراطية  يف  نظريته  أما  شك.  كل  ضد  وحمصنة  حمكمة  إيامنية  أموًرا  يعتربها 
أن  كام  العقيل،  املسوغ  إىل  وتفتقر  تروجيي  بطابع  فتتسم  )الليربالية(  التحررية 

عرضه وتأييده ملذهب العقد االجتامعي سطحي وال تارخيي)37(.

يتعني  أنه  الكتاب  هذا  خالل  اقرتحنا  » لقد   :497 صفحة   ،QMC املثال  سبيل  عىل  انظر   35
وضعها اهلل.  التي  احلدود  ضمن  مدنًيا  ترشيًعا  بوصفه  يطبق  أن  اإلسالمي  القانون  عىل 
مؤسسات  يتطّلب  كام  اآلراء،  وتعددية  بالتغري  يسمح  الذي  » احلنيفية «  مبدأ  يتطّلب  وهو 
املجتمع املدين ووجود هيئات قضائية ونظام انتخايب عادل وانتخابات ديمقراطية وإمكان 
التأويل  أو  » التعديل «  هي  » احلنيفية «  شحرور،  عند  الدينية «.  الفتاوى  وتعديل  إصالح 

البرشي املتغري للقانون وفق أحدث النظريات العلمية!
دولة  أثر  املجتمعات  تقتفي  أن  املميت  من  يكون  » سوف  ص. 19-18:   ،QMC انظر   36
العربية منذ 1400 عام. وسوف نمنى باهلزيمة والكساد لو ظلت  حممد )ص( يف اجلزيرة 
أقواله وأعامله املثال األعىل للسلوك البرشي، فهي تشمل كّل يشء بحيث تغطي كل جماالت 
التي  الطريقة  فيها  بام  أقوال حممد )ص( وأفعاله،  بأن نعطي  الساعة؛ وذلك  قيام  احلياة إىل 
كان يأكل هبا والطريقة التي كان يسوك هبا أسنانه، قدسية › الكتاب ‹ وتعاليمه «. انظر أيضا 

رؤاه غري التقليدية يف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بصورة ملحوظة، يف ص. 80-101 من املصدر ذاته.
صفحات   ،QMC انظر:  االجتامعي،  العقد  يف  ومذهبه  الديمقراطية  يف  نظريته  بخصوص   37

237-238، 393 و464.
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املتنكر  املراوغة، وتعبريه عن نفسه  فضاًل عن كل ذلك، تصّعب طبيعة نصه 
يف زي فلسفة، من طرح نقد مفهومي موجز ملذهبه، ومن ثّم فال يبقى إال فحص 
أعقاب  يف  مضامينها  يعي  أن  قارئ  كل  عىل  يتعني  وملفاهيم  البارزة،  ألغاليطه 
من  لعله  ذلك،  وقبل  لصاحبنا.  الكانطي  البيان  يرّسه  الذي  املهيمن  اخلطاب 

املناسب أن نعرض بإجياز األخالق التي سعى كانط إىل تأسيسها عرب نقده.

معاينة نظرية مانط الأخالاية ومضامينها
انتقاء  يف  برغبة  مجيًعا  يتسمون  اإلسالم  » مصلحي «  ُيدَعون  من  أن  بداية  نلحظ 
هذه  أن  حلقيقة  مربر  فهم  أي  دون  سياقها  غري  يف  وتطبيقها  فلسفية  مزاعم 
الرغبة  تنفصل  وال  هبا.  تلتحم  أوسع  مفهومية  بنية  من  رضورية  أجزاء  املزاعم 
الدينية عىل طريقة شحرور عن  السلطة  من  التحرر  تتوسل  أخالقية  استقاللية  يف 

املغزى األوسع هلذا املسلك يف ضوء البيان الكانطي حول التنوير:
لقد حقق اجلنس البرشي ككل تقدًما عظياًم، فلم نعد نحتاج إىل 
نبي آخر أو وحي آخر، وأصبح بمقدورنا أن نعول فحسب عىل 
العقل وعىل خرباتنا الناضجة هبذا العامل. لقد ورثت مؤسسات 
اهليئات  ورثت  فيام  وأنبياء،  نبوءات  احلديث  العرص  يف  العلم 
مع  أنه  غري  ورساالت.  أقدمني  رساًل  والربملانات  القضائية 
وانتهى  اخلارجي،  األخالقي  التدخل  توقف  األنبياء «  » خاتم 

بذلك دور اخلرباء الدينيني)38(.
تصبح  أن  إال  تلبث  ال  )كوزمولوجية(  كونية  رؤية  املزاعم  هذه  وتعرض 
االستقاللية  هذه  لطبيعة  املوجز  والتلخيص  املزاعم.  هذه  استحضار  حال  عاملة 

ملفهومي  ملعنى جديد  االعتباطي  استحداثه  الثاين حول  الفصل  انظر  QMC، صفحة 75.   38
الرسالة والنبوة.
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وملصدرها غاية يف األمهية لوضع ظاهرة كشحرور يف مكانا وفهم ما جيعله يشعر 
بأنه أهل إلصدار األحكام عىل النحو الذي يفعل.

مل يكن كانط أول من تناول مفهوم االستقاللية األخالقية. إننا نجده يف أعامل 
 Christian( فولف  وكريستيان   ،)Jean-Jacques Rousseau( روسو  جاك  جان 
أن  نجد  كام  الطاعة،  مبدأ  عىل  األخالق  قيام  عارض  فكالمها  بعده،  من   )Wolff

بني  املشرتكة  الفضيلة  العقل،  من  بداًل  والعاطفة  البرشية  القيمة  بني  يامثل  روسو 
رابط  للتحلل من كل  الطبيعة دعوة  إىل  اإلنسان  لعودة  البرش. وكانت دعوته  كل 
احلجة  عرض  ويمكن  البرش)39(.  بني  املساواة  ويعوق  اإلنسان  حرية  يقيد  اجتامعي 
اإلنسان  عىل  )العادل(  حيكم اهلل  سوف  التايل)40( :  النحو  عىل  موقفه  توجز  التي 
اإلنسان  عىل  حيكم اهلل  أن  الظلم  من  وألنه  العدالة.  الستحقاقات  استيفائه  وفق 
حسب روسو، كل العواطف خرّية وأي كبح هلا انتهاك للحرية. كل قانون يفرضه املجتمع   39
البدائية  الطبيعة  إىل حالة  العودة  أحراًرا. وألن  البرش ولدوا  للحرية ألن  تقييد  اخلارج  من 
املستعارة  االجتامعي «  » العقد  نظرية  يف  تكمن  اإلجابة  فإن  تارخيًيا،  للتصور  قابلة  غري 
 ،232 الفقرة  الثاين،  الكتاب   ،)Émile( » إميل «  عمله  ويف   .)Grotius( جروتيوس  من 
يريد  ال  حقيقة  احلر  واإلنسان  احلرية.  بل  اخلريات  أعظم  القوة  » ليست  روسو:  يقول 
 ،267 الفقرة  ويف  األسايس «.  مبدئي  هو  هذا  يشاء.  كام  به  يقوم  وهو  عليه،  يقدر  ما  إال 
الطبيعة  حركات  أول  أن  وهو  إلنكاره  سبيل  ال  أواًل  مبدأ  بوصفه  نقر  » دعونا  يضيف: 
 Rêveries d’un الوحيد «  للمتجّول  اليقظة  أما يف كتابه » أحالم  دائاًم «.  )البرشية( صحيحة 
أية قاعدة سلوكية أخرى  viith promenade( ،promeneur solitaire( يقول: » مل تعد لدي 

ترمجة   ،Reveries of a Solitary Walker انظر:  قيد «.  دون  إليه  أميل  ملا  االنصياع  سوى 
نفسه،  قانون  إنسان  كل  كان  إذا  ولكن،   .89 صفحة   ،1992 هاكيت،  َبرَتورث،  تشارلز 
فكيف تسري الدولة شؤونا؟ ومن له حق سن هذه القوانني، سوى الناس مجيًعا، وأنى هلم 
أن يقوموا بذلك؟ يرى روسو أن هذا ممكن عرب االمتثال » لإلرادة العامة «، حيث يستطيع 
أن  يمكن  قانون  ال  تقديره،  وفق  بالقانون.  ومقيًدا  حًرا  واحد  آن  يف  يظل  أن  إنسان  كل 
بالغريزة.  صاحلهم  ويعرفون  أساًسا،  خريون  الناس  ألن  احلقيقي،  للخري  مضاًدا  يكون 
يقىض  بحيث  وجاهتها،  عن  النظر  برصف  العامة «  » اإلرادة  قبول  هي  احلرية  فإن  وهكذا 

عىل اإلنسان وبشكل مفارق أن يكون حًرا وإن مل يكن راغًبا فيام يلزمه القيام به.
ترشبري  هربرت  بوضوح  يعرضها  الفالسفة،  من  العديد  تبناها  التي  بعينها،  احلجة  هذه   40
احلدسية  باملدرسة  اآلن  يعرف  ما  مؤسس   ،)1648-1581(  )Herbert Cherbury(
 The Invention of الذايت «  احلكم  » اخرتاع  شنيويند،  ج.ب.  انظر:   .)intuitionism(

Autonomy، مطبعة جامعة كمربدج، 1998، صفحة 513.
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هذه  طبيعة  حتديد  عىل  والقدرة  » القْبلية «  املعرفة  وهبه  يكن  مل  لو  النحو  هذا  عىل 
للفعل،  حيتاجه  ما  بنفسه  حيدد  أن  عىل  قادر  اإلنسان  فإن  لنفسه،  االستحقاقات 

وهذا يستلزم أنه ال حاجة به إىل سلطة خارجية توجهه.
سعًيا  شاملة  نقدية  لعملية  البرشي  العقل  كانط  خُيضع  فيلسوًفا،  وبوصفه 
عرب  وذلك  )اإلمبرييقية(،  والتجريبية  العقالنية  النَزعتني  بني  التضارب  حل  إىل 
حتصني  حياول  كانط  وكان   .)phenomenalism( الظاهراتية  من  نوع  استحداث 
املظاهر  تأليه  درك  إىل  العقالنية  فيه  نزلت  وقت  يف  اللوثرية  التقوى  بنَزعة  إيامنه 
فيام  الطبيعة،  عىل  تعايل اهلل  إثبات  يف  أنصارها  فشل  بسبب   ،)pantheism(
إخفاق  بسبب   ،)scepticism( االرتيابية  درك  إىل  التجريبية  النظرية  انحدرت 
العقل والطبيعة. غري أن املدرستني قالتا بعجز  أشياعها يف حل مسألة الفصل بني 
عنها  انطباعات  عليه  نحصل  ما  مبلغ  وبأن  مبارشة،  األشياء  معرفة  عن  اإلنسان 
األشياء  تطبعها  التي  االنطباعات  العقالنيون  تقىص  وقد  ظواهر)41(.  بوصفها 
امللكات  عىل  تطبعها  التي  االنطباعات  التجريبيون  عاين  فيام  العقلية،  امللكة  عىل 
وسع  يف  كان  إذا  ما  لتحديد  منهج  عىل  العثور  املدرستان  حاولت  وقد  احلسية. 
أن   )Descartes( لديكارت  فكان  املعرفة،  موضوع  من  التيقن  العارفة  الذات 
التمسه يف الرياضيات، فيام عثر عليه فرنسيس بيكون )Francis Bacon( يف املنهج 

الفاصل  املعيار  يف  كانط  مذهب  إىل  ما  بطريقة  الفلسفة  تاريخ  يف  الرؤية  هذه  تدين   41
املعرفة  بنظرية  الكانطية  قبل  الفلسفة  لب  مماهاة  عرب  والعلم  احلديثة  الفلسفة  بني 
 ،)Rorty( روريت  وحسب  متيزها.  ثم  ومن  حتديًدا،  العلوم  وبتأسيس  )اإلبستمولوجيا(، 
رد  يف  رغبت  التي  العقالنية  بني  رصاع  أنا  هو  احلديثة  الفلسفة  لتاريخ  به  املعرتف  الرسد 
اإلحساسات،  إىل  املفاهيم  اختزال  إىل  سعت  التي  والتجريبية  املفاهيم،  إىل  اإلحساسات 
صياغة قدمها أول من قدمها كانط. وكان له أن يعرض الفرق بني املعسكرين وفق العالقة 
كان  روريت،  وحسب  املفرتضة.  عنارصها  من  بداًل  الالزمة،  التيقن  ودرجة  القضايا  بني 
ريتشارد  انظر:  تارخيًيا.  الفلسفة  إشكالية  هبا  وفهمت  أدركت  التي  الطريقة  يغري  أن  هلذا 
بازل   ،Philosophy and the Mirror of Nature الطبيعة «  ومرآة  » الفلسفة  روريت، 
يف  مفيدة  )ببليوغرافيا(  مراجع  ثمة   .149-148 صفحة   ،1980 أكسفورد،  بالكويل، 

تاريخ الفلسفة قبل كانط وبعده، انظر: روريت، املرجع السابق، صفحة 133-132.



وراات طابة

19

االستقرائي)42(.
 )Critique of Pure Reason ( » غاية كانط األساسية من » نقد العقل املحض
عن  قوي  دفاع  وعرض  الطبيعي)43(؛  النيوتوين  للعلم  ميتافيزيقي  أساس  ضامن 
الروح)44(. ويف هذا اخلصوص،  باهلل واحلرية وخلود  التقوى واإليامن حتديًدا  نزعة 
من  بداًل  التجريبية  املالحظات  اإلهليات مؤسسة عىل  لعلم  نظرية  وضع  رغب يف 
عرب  اإلهليات  لعلم  نظريته  إثبات  ديكارت  حاول  حني  ويف  املجردة.  التعريفات 

مبادئ رياضية، حاول كانط احلصول عىل إثبات مبني عىل الفيزياء.
العقل  كانط  تناول   ،1781 عام  ألفه  الذي  املحض «  العقل  » نقد  كتابه  ويف 
العلمي. وكان ديكارت قد  اليقني  إذا كان يف وسعه حتقيق  البرشي وقدراته، وما 
يَّة فطرية)45( متّكن من احلصول عىل معرفة  أكد أن العقل البرشي حيوز أفكاًرا جبِلِّ
توفَّر  وقد  األفكار.  هذه  بمثل  حظيت  قد  العقول  كل  أن  باعتبار  بطبيعتها  كلية 
وكلية،  معرفة علمية رضورية  تكون كل  أن  أساس وجوب  الرضورة عىل  عنرص 
املشكلة  أن  )inductive reasoning(. غري  االستقرائي  االستنتاج  يتطلب  ما  وفق 

اكتشافه  عن  جاليليو  أعلن  حني  أنه   ،)Alfred Noyes( نويس  ألفرد  حسب  فعاًل،  املثري   42
املفرتض   ،1600 عام  أوربا  يف  تلسكوب  أول  خمرتع  بيكون  أرص  النجوم،  بخصوص 
مثل  استنباط  يف  استخدم  لكونه  اجلهاز  هذا  يف  خلل  وجود  عىل  متفتح،  عقل  ذو  أنه 
و ورد،  شيد   ،The Unknown God املجهول «  » اإلله  نويس،  ألفرد  انظر  النتائج.  هذه 

لندن، 1934.
يف  نيوتن  طرحه  الذي  املنهج  أساًسا  هو  )امليتافيزيقا(  اإلهليات  علم  يف  احلقيقي  املنهج   43
يف  » بحث  كانط،  من:  مقتبس  مثمرة.  نتائج  إىل  هناك  أفىض  والذي  الطبيعي،  العلم 
 Inquiry Concerning the Clearness of واألخالق «  الطبيعي  الالهوت  مبادئ  وضوح 
» وحدة  غيلسون،  إيتيان  Principles in Natural Theology and in Ethics، 1763؛ يف: 

 ،1938 وورد،  شيد   ،The Unity of Philosophical Experience الفلسفية «  التجربة 
صفحة 232-231.

 Immanuel Kant’s كانط «  إليامنويل  املحض  العقل  » نقد  )حمرر(،  سميث  كمب  نورمان   44
.)Bxxx( ،29 ماكميالن، 1933، صفحة ،Critique of Pure Reason

والتأّمالت «  املنهج  حــول  » خطاب  ديــكــارت،  رينيه  يف:  الثالث  التأمل  انظر   45
بينغوين،  ترمجة ف.إي سوتكليف،   ،Discourse on the Method and the Meditations

1968، صفحة 116.
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األشياء  ونظام  يعرف،  ألن  قابل  هو  وما  معروف،  هو  ما  بني  الفصل  يف  كامنة 
الطبيعي.

طبيعة  يف  حلها  عىل  كانط  عزم  التي  األساسية  املعرفية  املعضلة  وتكمن 
يف  خ  رسَّ قد  ديكارت  وكان  املعرفة.  يف  البرشية  الذات  هبا  تسهم  التي  اإلضافات 
نسقه فكرَة أنه ال يتسنى لعقل اإلنسان أن يعرف سوى أحواله الباطنة، وأنه عاجز 
ًبا  تشعُّ طرحها  التي  الديكارتية  الثنائية  أورثت  وهكذا  وعيه.  حدود  ختطي  عن 
التفكري واإلدراك  )res cogitans( مسؤول عن  العقل  العقل واجلسم، حيث  بني 
احليس وكل األنشطة اإلرادية؛ وعامل اجلسم )res extensa( هو عامل االمتداد غري 
إال عرب  باجلسم  يتحد  والعقل ال  واالرتفاع)46(.  والعرض  بالطول  اخلاص  الواعي 
الغدة الصنوبرية التي يف مركز الدماغ، رغم أن ديكارت مل خيربنا عن الكيفية التي 
يتم هبذا هذا االحتاد. ومن املهم أن نلحظ أن االحتاد هنا ليس معرفًيا، ألن جوهر 
القول هبذا  إىل  ديكارت  وقد خلص  الفكر.  العقل هو  االمتداد وجوهر  املادة هو 
والعرض.  اجلوهر  بني  والواقعي  املدريس  التقليدي  التمييز  رفض  عرب  االتصال 
هبا  نعرفه  التي  والصفة  اجلوهر  بني  متييزه  أن  إدراكه  يف  األسايس  خطؤه  ويكمن 
يف  املادي  اجلوهر  اختزال  إىل  فكرته  وتفيض  واقعًيا؛  متييًزا  وليس  منطقي  متييز 
امتداد ليس إال، وجيعل الفكر غري قابل للتمييز عن اجلوهر الروحي)47(. وليس من 

العسري رؤية كيف يصل املرء حينئذ إىل نزعة كانط » القْبلية «)48(.
موجوًدا،  العقل  وراء  من  الذي  العامل  يكون  قد  كانط،  إىل  بالنسبة  إنه  إذ 
عقولنا  خلقتها  التي  الظواهر  باستثناء  أي يشء  عنه  نعرف  أن  نستطيع  ال  أننا  غري 

انظر التأمل الثاين والسادس عىل التوايل يف: ديكارت، املصدر السابق، صفحة 102 و105.  46
 ،63 الفقرة   ،1 اجلزء   ،Les Principes de la Philosophie الفلسفة «  » مبادئ  انظر:   47
 Bibliothèque  ،Oeuvres et Lettres أدبية «  » مؤلفات وأعامل  صفحة 601، يف ديكارت، 

de la Pléiade، غاليامرد، 1953.

عن  لديه  معلوًما  يكون  أن  غري  من  املرء  به  خُيرِب  الذي  العلَم  القْبيل  املعريف  اإلدراك  يعني   48
طريق اخلربة احلسية.
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النحو  هذا  وعىل  واقعهم،  صنّاع   – ما  بمعنى   – البرش  يعد  وهكذا  لتفسريه. 
املثاليني )idealist immanentism(. ويعرب  الديكارتية مع حلولية  الثنائية  تتكامل 
» قْبيل «)49(،  تركيبي  بحكم  اجلوهر  فكرة  عن  املحض «  العقل  » نقد  كتابه  يف  كانط 
إخبار  )أنطولوجية( وعاجزة عن  قيمة وجودية  اجلواهر ختلو من كل  أن  يعني  ما 

البرش بأي يشء عن طبيعة الواقع أو ماهيات األشياء.
إنه  املعتاد.  الفرق  هو  ليس  والذايت  املوضوعي  بني  كانط  عند  الفرق  أن  بيد 
موضوعية  عنده  املوجودات  أن  ذلك  متضادين.  بني  فرًقا  وليس  الدرجة  يف  فرق 
إذا كانت حمددة من قبل علة فيزيائية خالصة، وذاتية حني ترهتن بظروف وظيفية 

)فسيولوجية( ونفسية )سيكولوجية()50(.
انطباع  أي  )فينومينا(،  » الظواهر «  صنفني،  إىل  األشياء  تنقسم  كانط  فعند 
يف  هي  كام  األشياء  أي  )نومينا(،  ذاهتا «  يف  و» األشياء  مظهرها،  أو  الذايت  األشياء 
هي  النظري،  للعقل  متاحة  معرفية  إمكانات  ثالثة  كانط  يفرتض  ذلك  بعد  ذاهتا. 
واحلواس  له.  مضاًدا  وليس  اآلخر،  من  فرع  نوع  وكل  والعقل.  والفهم  احلس 
امللكة  نشاط  الظواهر  تثري  فحني  » القْبليني «.  واملكان  الزمان  بعنرصي  موهوبة 
واملكان  الزمان  بعنرصي  املعريف  التفاعل  عملية  يف  امللكة  هذه  تسهم  احلسية، 
إن حيدث هذا، حتى يصبح حدًسا جتريبًيا  الظواهر)51(. وما  إدراك  يقولبان  اللذين 
» القْبلية «  مقوالته  وفق  ويشكله  احلدس  هذا  عىل  يؤثر  بحيث  الفهم  بدوره  يثري 

اخلاصة، التي يوجد منها 12 مقولة)52(.
 484-483 صفحة  ــق،  ــســاب ال ــدر  ــص امل ــــرر(،  )حم سميث  كمب  ــان  ــورم ن  49

.)A565/B593–A566/B594(
 A Commentary to لكانط «  املحض  العقل  نقد  عىل  » تعقيب  سميث،  كمب  نورمان   50

Kant’s Critique of Pure Reason، ماكميالن، 1923، صفحة 279.

وجود  بالرضورة  تتطّلب  فيزياءه  أن  يقول   )Newton( نيوتن  أن  نلحظ  أن  املثري  من   51
السابق،  املصدر   ،Etienne Gilson غيلسون  إيتيان  انظر:  مطلق.  وزمان  مطلق  مكان 

صفحة 234.
عىل  العدد  هذا  تربر  قاعدة  عىل  العثور  أو  فقط،  مقولة   12 وجود  تربير  يصعب   52

وجه الضبط.
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حتى  النحو  هذا  عىل  ويصنَّف  ينتظم  أو  التجريبي  احلدس  يتشكل  إن  وما 
واجلهة؛  والعالقة  والكيف  الكم  أربع،  الرئيسة  القْبلية  واملقوالت  حكاًم.  يصبح 
ولكل منها ثالثة فروع. واملقوالت واألحكام تثري بدورها العقل بصوره » القْبلية « 
كل  توحد  التي  النفس،  أو  األنا  فكرة  رئيسة:  أفكار  ثالث  شكل  يف  تعرض  التي 
الظواهر  كل  توحد  التي  لألنا،  املغاير  اآلخر  أو  العامل  وفكرة  الباطنية؛  الظواهر 
وحني  الظواهر.  كل  توحد  التي  األنا،  عىل  يتعاىل  ما  أو  اإلله  وفكرة  اخلارجية؛ 
يف  » األشياء  عامَل  إىل  تنتمي  التي  الرئيسة،  األفكار  هذه  بواسطة  األحكام  تقولب 

ذاهتا «، تصبح عندئذٍ معرفة مربرة.
وتأسيًسا عىل هذا، ثمة نوعان من األحكام: حتليلية وتركيبية. احلكم التحلييل 
النوع من األحكام غري  العقالنيون، لكن كانط يرى أن هذا  يتبناه  » القْبيل « هو ما 
قادر عىل تطوير العلم ألنه غري قابل للتمدد. أما التجريبيون فيستخدمون أحكاًما 
تركيبية، وهي أحكام » بعدية «، ألن املحمول فيها مستمد من اخلربة، وهذا حيول 
يستنبطها  التي  » القْبلية «  الرتكيبية  األحكام  املقابل،  يف  ورضورهتا.  عمومها  دون 
حيث  ثقيلة «،  األجسام  » كل  بأن  احلكم  يف  كام  للتمدد،  وقابلة  وجودية  كانط 
األجسام  مفهوم  من  حتليلية  بطريقة  )املحمول(  الثقل  مفهوم  اشتقاق  يستحيل 
الفهم  يؤّمنها  صورة  عنرصين:  القْبيل  الرتكيبي  احلكم  ويشرتط  )املوضوع(. 
اإلدراك احليس  تتعني يف  املعرفة ووظيفتها وقانونا؛ ومادة  أسلوب  بوصفه  قْبلًيا، 
الصورة  الظاهري. وهكذا تضمن  العامل  اإلنسان من  الذي حيصل عليه  التجريبي 

عنرَصي العموم والرضورة، فيام توفر املادة املعرفة التجريبية.
)االبستمولوجي(  املعريف  الزاوية  حجر  » القْبيل «  الرتكيبي  احلكم  ويشكل 
بالنسق  » القْبلية «  املعرفة  التي تشكل  املفاهيم  نسق  الذي يسمي  كانط،  يف تصور 
برضوب  يتعلق  الذي  التجريبي  النسق  مقابل  يف  )الرتانسندنتايل(،  املتعايل 

املعرفة.
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مبلغ  إذ  واقًعا،  بوصفه  الواقع  استيعاب  استحالة  يف  هنا  الصعوبة  وتكمن 
الرتكيبي  احلكم  أن  ذلك  للواقع.  ما  » تشكيل «  استيعاب  هو  إنجازه  يتسنى  ما 
تكون  أن  جتنب  األخري  التحليل  يف  بمقدورها  وليس  متومهة  مقولة  » القْبيل « 
وحدها.  احلسية  اإلدراكات  عىل  الظواهر  أثر  يف  الواقع  خُيتزل  وهكذا  حتليلية)53(. 
وخلف هذا النطاق احليس خُيتزل الواقع بأرسه يف عامل الذهن. وفق هذا التصور، 
بنشاطها؛  تقوم  بحيث  فقط  احلسية  اإلدراكات  إثارة  عن  مسؤولة  الظواهر  فإّن 
ذاهتا.  يف  األشياء  أو  اجلواهر  معرفة  أي  إطالًقا،  » النومينا«  معرفة  تستحيل  فيام 
إىل  تؤدي  أن  بد  ال  املحتمة  الذاتية  وهذه  مستحيلة،  إذن  املعرفة  يف  فاملوضوعية 
نتساءل:  أن  حقنا  من  فإن  ذاتية،  املعرفة  كانت  وإذا  منها.  مناص  ال  ارتيابية  نزعة 
املحصلة  تعينت  وإذا  دوغامتًيا؟  تعصبًيا  وليس  نقدًيا  كانط  عمل  يعد  معنى  بأي 
استحال  وإذا  األخالقي؟  اإللزام  عن  احلديث  لنا  يتأتى  فكيف  الريبة،  يف  النهائية 

اليقني، فكيف تكون هناك نظرية ما لعلم اإلهليات فعالة؟
إىل  بقوة  ينتمي  أنه  هو  كانط  نقرأ  حني  تذكره  الواجب  احلاسم  العامل  إّن 

 ،1942 كمربدج،   ،Physics and Philosophy والفلسفة «  » الفيزياء  جيْنز،  جيمس  السري   53
صفحة 47-48: » لنا أن نقول إن القضية الكلية، 2 + 2 = 4 عىل سبيل املثال، قد تصدق 
إىل  األشياء  هذه  متتثل  مل  ما  اخلارجي  العامل  أشياء  عىل  تصدق  ال  وهي  قبلًيا.  أو  بعدًيا  إما 
تطبيقها،  عن  ناهيك  االشرتاطات،  هذه  لبيان  حتى  سبيل  ال  أنه  غري  بعينها.  اشرتاطات 
الواقعية  األشياء  عىل  القضية  تطبيق  حال  تشكل  بحيث  اخلارجي،  بالعامل  ما  دراية  دون 
األشياء  فئة  إىل  بالنسبة  صادقة  القضية  كانت  إذا  ما  البداية  يف  نخترب  إننا  بعدية؛  معرفة 
أودعناها  أن  سبق  التي  املعرفة  عىل  إال  القضية  من  نحصل  ال  ذلك  وبعد  االعتبار،  قيد 
تلبي  بحيث  أذهاننا  يف  نتخيلها  أشياء  فئة  عىل  أيًضا  تطبق  أن  للقضية  يمكن  أنه  غري  فيها. 
االشرتاطات الالزمة لصدق القضية. حني تستخدم عىل هذا النحو، تشمل القضية معرفة 
عن  فحسب  ختربنا  بل  اخلارجي  العامل  عن  يشء  بأي  ختربنا  ال  أنا  غري  خالصة،  قْبلية 

ختيالت ذهنية…
» وهكذا، حني تطبق القضايا الرياضية عىل األشياء بطريقة بعدية، ال يكون بمقدورها 
تطبيقها  حال  ويف  فيها،  وضعنا  أن  سبق  ما  تتجاوز  اخلارجي  العامل  عن  معرفة  توفري 
 ex nihilo اخلارجي  العامل  عن  معرفة  أية  تأمني  وسعها  يف  يكون  ال  القبلية،  بالطريقة 

nihil fit )ال يشء خيلق من عدم( «.
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تفيض  صارمة  عقالنية  نزعة  كل  جتنب  حتاول  التي  األملانية،  الرومانسية  احلركة 
وما   .)Goethe( وغوته   )Lessing( لسنغ  هبام  يقول  اللتني  واحللولية  احلدسية  إىل 
الفعل  السؤال عن كيفية  الفلسفة، هو أن  يصادر عليه كانط، كثورة كوبرنيكية يف 
الفعل  هذا  وجهة  حتديد  يستهدف  اإلهليات  علم  ملبادئ  تطوير  أي  عىل  سابق 
وطبيعته. ويتعني تأمني الكيفية عرب العقل العميل، بمعنى أن األمر من اختصاص 
للقانون  املوضوعي  الواقع  للعثور عىل  كانط، ال سبيل  افرتاض  اإلرادة. وحسب 
عرب  بعدًيا  إلثباته  سبيل  وال  االستنباط،  أو  التأميل  العقل  باستخدام  األخالقي 

اخلربة، » مع أنه مؤسس بإحكام «)54(.
الذي   ،)Critique of Practical Reason( العميل «  العقل  » نقد  كتابه  ويف 
مطلًقا،  أمًرا  باعتباره  األخالقي،  قانونه  أن  إثبات  كانط  حاول   ،1788 عام  ألفه 
يفرض إلزاًما مطلًقا قاباًل للتطبيق الكيل. وقصد كانط باألمر املطلق الشكل الذي 
» تأسيس  أطروحته،  من  الثاين  اجلزء  يف  يذكر  فكام  األخالقي؛  القانون  ِوْفَقه  يؤمر 
األوامر   ،)Groundwork of the Metaphysics of Mind( الذهن «  ميتافيزيقيا 
ويف  العام.  الضمري  قانون  عن  تعرب  أنا  لو  كام  قصد،  بأي  مقيدة  ليست  املطلقة 
مبدأ  عن  البحث  هي  منه  الوحيدة  الغاية  إن  كانط  يقول  الكتاب)55(  هذا  مقدمة 

األخالق األعظم والعمل عىل إثباته)56(. وبعد ذلك يضيف:

يف   ،The Analytic of Pure Practical Reason املحض «  العميل  العقل  » حتليل  انظر:   54
لكانط «  األخالق  نظرية  عن  أخرى  ومؤلفات  العميل  العقل  » نقد  )ترمجة(،  أبوت  ت.ك. 
 ،Kant’s Critique of Practical Reason and other works on The Theory of Ethics

هذه  من  ستكون  الرتمجات  كل  و136.   120 صفحة   ،1883 الثالثة،  الطبعة  لونغامنز، 
الطبعة، ما مل ُيذكر خالف ذلك.

 The Moral Law or كانط «  عند  األخالق  ميتافيزيقا  تأسيس  أو  األخالقي  » القانون   55
Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals، ترمجة جديدة مع حتليل وحوايش 

مليتافيزيا  األساسية  » املبادئ  أيًضا  وانظر   .1947 هتشينسون،  باتون،  ل  ه.ج.  تفسريية 
املصدر  أبوت،  يف   Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals األخالق « 

السابق.
باتون، املصدر السابق، صفحة 60، فقرة viii؛ وأيًضا أبوت، املصدر السابق، صفحة 7.   56
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فهو  مناسبة،  األكثر  أنه  أعتقد  منهًجا  العمل  هذا  يف  تبنيت  لقد 
ثم  مبدئها األخري،  إىل حتديد  املشرتكة  املعرفة  يصعد حتليلًيا من 
هيبط تركيبًيا من فحص هذا املبدأ ومصادره إىل املعرفة املشرتكة 

التي وجدنا أنه ُيستخدم فيها)57(.
تتألف  مقدمة  إىل  يركن  فكانط  القول،  هذا  يثريها  معضلة  هناك  أن  غري 
كيف  حتديد  وال  املعرفة  هذه  تكونه  ما  تعريف  حماولة  دون  مشرتكة «  » معرفة  من 
» الفهم  إىل  ثانية  يشري  األطروحة)58(،  من  األول  اجلزء  ويف  فيها.  الناس  يتشارك 
املشرتك بوصفه  الفهم  املقصود هنا  املشرتك « دون أي تعريف. والسؤال هو: هل 
أدنى  ُيعّد  ثّم  ومن  للفلسفة  اخلام  املادَة  يكون  احلالة  هذه  ويف  املعرفة،  من  نوًعا 
هو  احلالة  هذه  ويف  للمعرفة،  موضوًعا  بوصفه  املشرتك  الفهم  أو  منها؟  مرتبة 
هذه  بعموم  يقول  كانط  نسق  ألن  أسايس  إغفال  وهذا  األوىل؟  للمبادئ  مرادف 
حال،  أي  وعىل  األوقات.  كل  يف  األشياء  كل  عىل  تصدق  أنا  بمعنى  الفكرة، 
العموم  مرتبة  إىل  تسمو  أن  القبيل  هذا  من  ذاتية  لفكرة  يتأتى  كيف  رؤية  تصعب 

امتثااًل ألمر يصدر عن قلم فيلسوف.
قد يقال إن كانط ال حياول هنا سوى إثبات األخالق عىل أساس العقل بداًل 
ما  هو  آلخر  شخص  من  ختتلف  ذاتية  العواطف  وكون  العاطفة.  أو  احلس  من 
العقل  قوانني  وألن  كلًيا.  يعتربه  الذي  العقل  عىل  أخالقياته  يؤسس  كانط  جيعل 
العقيل  االستنتاج  عملية  فإن  ولذا  مطلقة،  يعتربها  فإنه  املنطق،  قوانني  مع  تتامهى 
يكون  لن  هذا،  وفق  كلية  كانت  وإذا  لغريه.  صحيحة  هي  مثلام  للمرء  صحيحة 
صحيحة  تكون  سوف  العقل،  عىل  مؤسسة  كانت  وإذا  األخالق،  يف  تنوع  هناك 
أن تترصف  مناف لألخالق هو  بأسلوب  أن تترصف  البرش. وهكذا،  نظر كل  يف 

باتون، املصدر السابق، صفحة 60، فقرة xiv؛ وأيًضا أبوت، املصدر السابق، صفحة 7.   57
وأيًضا  العادي «.  » العقل  باتون  يسميه   ،21 فقرة   I  72 صفحة  السابق،  املصدر  باتون،   58

أبوت، املصدر السابق، صفحة 21.
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أسمى  التناقض  عدم  قانون  أن  أيًضا  يفرتض  فكانط  للمنطق،  مناف  بأسلوب 
قوانني العقل. وسوف نعود إىل هذا القانون الحًقا.

يبدأ كانط بقوله إن  الذهن «  ويف اجلزء األول من كتاب » تأسيس ميتافيزيقيا 
بفضل  بل  تسببه  أو  به  تقوم  ما  بسبب  ليس  النحو  هذا  عىل  تعّرف  اخلرية  اإلرادة 
اختيارها)59(، أي بفضل فعلها اإلرادي. وعىل هذا النحو يتوقف التقويم األخالقي 
بعينها،  قوانني  وفق  وظائفه  يؤدي  الطبيعة  يف  كان كل يشء  وإذا  اإلرادة.  نية  عىل 
فإن الكائن العاقل وحده القادر عىل حيازة فكرة القانون أو مفهومه، وعىل ملكة 
السلوك وفق القانون واملبادئ. وهذه القدرة هي التي يسميها كانط اإلرادة. وبعد 
عرض أولوية اإلرادة عىل العقل، » لكونا فكرة سابقة الوجود يف الفهم الطبيعي 

الصحيح «، يرشع كانط يف عرض مفهومه يف » الواجب «.
يصح  وال  األهواء.  مع  تتعارض  حني  اخلرية  اإلرادة  تطبيق  هو  الواجب 
انصياًعا  يكون  حني  إال  األخالقية،  قيمته  وفق  أي  خرّي،  أنه  عىل  الفعل  تقويم 
لواجب ال امتثااًل هلوى)60(. هذه هي القضية األوىل. وإذا اتفق الواجب مع اهلوى، 
ا إال إذا كان الواجب وحده الدافع هلذا الفعل. قد يكون هذا  ال يكون الفعل خرّيً
يؤدى  التي  للطبيعة  كانط  يعزوه  وزن  أي  يتضح  وال  املعيارية،  النَزعة  يف  إرساًفا 
طاملا  جائزة  الالمباالة  بأن  القول  تعزز  حجة  إىل  حاجة  أيًضا  وهناك  الفعل.  فيها 
تم القيام بالواجب. ويرضب كانط مثااًل عىل الواجب الذي حيض عىل حمبة اجلار 
أّن  إال  واجب،  اجلار  بمحبة  األمر  أن  حني  ففي  املقدس)61(.  الكتاب  به  أمر  الذي 
املحّبة من حيث إّنا عاطفة ال يصح بحال األمر هبا، ولعله يلزم األمر باإلحسان 
ما  املعني. هذا  الشخص  إن كان ضد ميول  الفعال( حتى  أو  العميل  العطف  )أي 

باتون، املصدر السابق، صفحة I 62 فقرة 3؛ وأيًضا أبوت، املصدر السابق، صفحة 10.  59
السابق،  املصدر  أبوت،  وأيًضا  8-9؛  فقرة   I  65 صفحة  السابق،  املصدر  باتون،   60

صفحة 14.
باتون، املصدر السابق، صفحة I 67 فقرة 13؛ وأيًضا أبوت، املصدر السابق، صفحة 15.  61
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ويف  اإلرادة  يف  متأصلة  حمبة  إنا  امَلَرِضية.  املحبة  مقابل  يف  العملية،  املحبة  يسميه 
بوجود  تقيض  األوىل  القضية  فإن  وهكذا  احلنون.  التعاطف  وليس يف  الفعل  مبدأ 
وسواء  بالواجب.  الشعور  بسبب  به  القيام  تم  طاملا  بالفعل  مرتبطة  أخالقية  قيمة 

حتققت أهداف الفعل أم مل تتحقق فذلك ال هيم يف التقويم األخالقي للفعل.
يستمد  ال  الواجب  بسبب  املؤدى  الفعل  أن  كانط  يبنّي  الثانية  قضيته  ويف 
الفقري)62((،  إطعام  املثال  سبيل  )عىل  إليها  يسعى  التي  الغاية  من  األخالقية  قيمته 
الذي  االختيار  بمبدأ  ترهتن  بل  الفعل،  موضوع  حتقق  عىل  تتوقف  ال  أنا  بمعنى 
فهم  أحياًنا  يصعب  أنه  غري  به.  القيام  لسبب  اعتبار  أي  دون  وفقه،  الفعل  َي  ُأدِّ
أنه وفق هذه  أنه ليس ثمة ما يربطها باألوىل. احلال  هذه القضية ألنه يبدو منطقًيا 

النَزعة الصورية اجلديدة ال حيدد الواجب بام يوجب به بل بمجرد كونه واجًبا.
من  انطالًقا  الفعل  رضورة  هو  الواجب  أن  كانط  يقّرر  الثالثة  القضية  ويف 
الثانية تستبعد  احرتام القانون. وإذا كانت القضية األوىل تستبعد اهلوى، والقضية 
أن  لنا  أنه  غري  للقانون.  اخلالص  االحرتام  تفرض  الثالثة  القضية  فإن  العواقب، 
نتساءل عن ماهية القانون. إنه ما نفرضه عىل أنفسنا ونعتربه رضورًيا يف ذاته. إنه 

ما تفرضه علينا اإلرادة. هكذا يقول كانط:
طاعة  عن  هبا  ينأى  قد  هوى  كل  من  اإلرادة  َحَرْمُت  ألين 
القانون، ال يبقى سوى امتثال أفعاهلا بوجه عام للقانون، الذي 

جيب أن يقوم وحده بخدمة اإلرادة بوصفها مبدأ…)63(
عن  هبا  يعرب  التي  الصورة  هو  الذي  املطلق،  األمر  كانط  يعني  هنا  وباملبدأ 
» ترصف  املطلق  لألمر  متعددة  صياغات  كانط  ويقّدم  األخالقي.  القانون  أمر 

الذي  مثل  األخالقي،  لإلنسان  معيارية  األكثر  أرسطو  بنموذج  هذا  مقابلة  املجدي  من   62
» األخالق  انظر:  القانون.  احرتام  بدافع  وليس  الفقراء  حيب  ألنه  الفقراء  عىل  يتصدق 

.12 ،8 ،.I ،Nicomachean Ethics النيقوماخية « 
باتون، املصدر السابق، صفحة I 70 فقرة 17؛ وأيًضا أبوت، املصدر السابق، صفحة 15.  63
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إرادة  بوسعك  » الذي   – األخالقي  املبدأ  أي   – السلوكية «)64(  القاعدة  تلك  وفق 
» فكرة  أنه  عىل  لإلرادة  الثالث  العميل  مبدأه  يعرض  وهو  كلًيا «،  قانوًنا  يصبح  أن 
الكيل «)65(. وحسب هذا  القانون  إرادة تضع  بوصفها  كائن عاقل  اإلرادة عند كل 

املبدأ العميل:
الكيل.  للقانون  اإلرادة  سن  مع  تتعارض  قاعدة  كل  …تبطل 
بل  فحسب،  للقانون  خاضعة  ليست  اإلرادة  فإن  ولذلك 
لنفسها،  القانون «  » واضعة  اعتبارها  له إىل حد يوجب  خاضعة 
يمكن  )الذي  للقانون  خاضعة  األول  املقام  يف  جيعلها  ما  وهذا 

هلا أن تعترب نفسها واضعته()66(.
التي  الكلية  للقوانني  اإلنسان خاضع  إذ  كانط.  هذا أساس االستقاللية عند 
يف  غايتها  تتعني  التي  إرادته  وفق  بالفعل  فحسب  ملزم  وهو  نفسه،  هو  وضعها 
السلوك  يف  املطلق  األمر  فحوى  تلخيص  هذا  وفق  ويمكن  كلًيا.  القانون  جعل 
الرغبة يف رسيانا عىل اجلميع. وما  املرء دوًما  التي يكون بمقدور  القاعدة  حسب 
املحّفز  األعىل  مثله  يتعني  الذي  اخلالص،  العميل  العقل  هو  هبذا  يقوم  املرء  جيعل 
يوقر  احرتام  مبنية عىل  اخلالصة وفق طاعة  املرء مصاحله  » تبني  يستيقن من  أن  يف 
قانونية  رشط  يستويف  نحو  عىل  للفعل  الكايف  الباعث  باعتباره  األخالقي  القانون 

يف  الذايت  املبدأ  هي  السلوك  » قاعدة   :1 اهلامش   ،17 صفحة  السابق،  املصدر  أبوت،   64
لكل  عملًيا  مبدأ  بوصفه  ذاتًيا  يوظف  الذي  ذلك  )أي  املوضوعي  واملبدأ  االختيار. 
العميل «.  القانون  هو  الرغبة(  ملكة  عىل  كلًيا  يسيطر  العقل  كان  لو  فيام  العاقلة  الكائنات 
يف  الذايت  املبدأ  هي  » القاعدة   :1 اهلامش   ،38 صفحة  يف  آخر  تعريًفا  كانط  ويضيف 
القاعدة  العميل. يشمل األول  القانون  املبدأ املوضوعي، أي  االختيار، وجيب أن يميز عن 
املبدأ  يكون  بحيث  هواه(،  أو  جهله  )غالًبا  املرء  ظروف  وفق  العقل  وضعها  التي  العملية 
عاقل،  كائن  لكل  الصحيح  املوضوعي  املبدأ  هو  القانون  لكن  وفقه؛  املرء  يسلك  الذي 

ومن ثم هو املبدأ الذي ينبغي الفعل وفقه والذي يعد أمًرا مطلًقا «.
باتون، املصدر السابق، صفحة I 99-98 فقرة 71.  65
باتون، املصدر السابق، صفحة I 99-98 فقرة 71.  66
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يقوم  التي  األوىل  العملية  الوظيفة  التفصيل.  بعض  يستدعي  وهذا  القانون «)67(. 
رشط  عرب  وعيني،  عميل  معيار  أنه  عىل  املطلق  األمر  ندرك  جعلنا  هو  العقل  هبا 
يف  يتعني  إنه  هذا؟  القانونية  رشط  ما  ولكن  املادية.  مبادئنا  عىل  للحكم  قانوين، 
الكيل)68(.  القانون  مرتبة  إىل  فعلنا  بمنْزلة  السمو  يف  رغبتنا  يف  املطلق  األمر  حالة 
وهذا يعني أن تكون مبادئ أفعالنا، حال تعميمها، متسقة مع العامل الطبيعي الذي 

تؤدَّى فيه)69(.
أنا  عىل  األخرى  الكائنات  مع  التعامل  كانط  منا  يطلب  ذلك،  عن  فضاًل 
كائنات عاقلة تنتمي إىل مملكة الغايات، أي احتاد من الكائنات العاقلة يقيدها نظام 
تعامل  أن  العاقلة  الكائنات  كل  عىل  ينبغي  اململكة  هذه  يف  املشرتكة.  القوانني  من 
اململكة  هذه  بعضوية  نحظى  وسوف  وسائل.  ال  غايات  أنا  عىل  البعض  بعضها 
عىل  قدرتنا  وفق  إليها  ننتمي  وسوف  فيها،  الكلية  القوانني  هذه  وتطبيق  نرش  عرب 
السيادة الشخصية، ألننا بوضع القوانني ال نخضع إلرادة أي كائن عاقل آخر)70(.

األول  املعنى  يرتبط  األخالق.  استقاللية  لفكرة  معنيان  الظاهر  يف  ثمة 
من  شكاًل  اعتبارها  يمكن  اإلرادة  خصائص  من  خاصية  بوصفها  باالستقاللية 
عميل  مبدأ  وفق  يترصف  كيف  لنفسه  العاقل  الكائن  حيدد  حيث  املصري،  تقرير 
وحماسًبا  مسؤواًل  املرء  جتعل  التي  هي  اإلرادة  وهذه  كلًيا.  قانوًنا  جعله  يف  يرغب 
تشري  الثاين  املعنى  ووفق  أخالقًيا.  كائنًا  يكون  أن  عىل  متأصل  بشكل  وقادًرا 

 “What does الواجب‹؟ «  تلقاء  من  ب ›الترّصف  كانط  يعني  » ماذا  ديرتيشسون،  بول   67
» كانط: جمموعة  ”?’Kant mean by ‘Acting from Duty، يف كتاب روبرت بول وولف، 

مقاالت نقدية « Kant: A Collection of Critical Essays، مطبعة جامعة نوتردام، 1968، 
صفحة 325-324. 

القسم  السابق،  املصدر  أبوت،  انظر:  املطلق.  األمر  يتخذها  التي  الثانية  الصورة  هي  هذه   68
الثاين، صفحة 39 و56.

 The Moral األخالقيون «  » الفالسفة  نورمان،  ريتشارد  يقرتحه  الذي  التفسري  هو  هذا   69
Philosophers، مطبعة كالِرندون، أكسفورد، 1983، صفحة 102.

أبوت، املصدر السابق، القسم الثاين، صفحة 54.  70
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عن  بمفرده  مسؤواًل  أخالقًيا  مبدأ  بوصفها  اإلرادة  استقاللية  إىل  االستقاللية 
به  يقوم  قد  فعل  ألي  أساًسا  تشكل  كام  للقانون،  العاقل  الكائن  بتبني  اإللزام 
مبدأ  أي  قبل  من  يلزم  أن  الكائن  هذا  وسع  يف  وليس  القانوين)71(.  اإللزام  لتعزيز 
مصدر  العاقل  الكائن  إرادة  تكون  أن  جيب  كانط)72(،  وحسب  أخرى.  غاية  أو 
يكون  بأن  تسمح  التي  هي  » احلرية «  وهذه  لنفسها.  ترّشع  التي  فهي  القانون، 
طاعته  تلزمني  قانون  كل  عىل  يتوجب  املخطط،  هذا  ويف  أخالقي.  إلزام  لإلرادة 
أن يكون نابًعا من إراديت وليس من أية سلطة خارجية، مثل اهلل)73( أو الوحي. يف 
 )eudaimonia( » املقابل، فإن قانون التبعية يلزم الكائن العاقل وفق » اليوديمونيا
ينشأ عن احلكم  إنام  املطلق  فإن األمر  العام. وهكذا  الصالح  مبادئ  أو  ]السعادة[ 

بأن استقاللية اإلرادة هي املبدأ األخالقي الوحيد.
واجب  املطلق  األمر  تطبيق  أّن  توضح  التي  الواجبات  عىل  كانط  أمثلة  ومن 
يناقض  مبدأين  بني  اجلمع  يستبعد  حيث  به)74(،  القيام  عدم  ننوي  بام  نعد  ال  أن 
أحدمها اآلخر)75(. والقاعدتان أو املبدآن املعنيان مها عىل التوايل: » جيب عىل الناس 
أي  يعتقد  أال  الصواب  » من  نفسه،  الوقت  ويف  وعود «،  من  هلم  يقال  ما  تصديق 
شخص يف مثل هذه الوعود «)76(. غري أنه يف حالة تعميم القاعدة األخرية، سوف 

 Ends and كانط «  عند  األخالقي  الفكر  يف  واملبادئ  » الغايات  أتويل،  ج.إي.  انظر:   71
Principles in Kant’s Moral Thought، مارتينوس نيهوف، 1986، صفحة 147. 

أبوت، املصدر السابق، القسم الثاين، صفحة 98.  72
 Immanuel Kant’s إيامنويل كانط «  املحض عند  العقل  » نقد  نورمان كيم سميث )حمرر(،   73
ما  بقدر  اآلن،  » حتى   :)A819/B847( Critique of Pure Reason، 1933، صفحة 644، 

ألنا  ملزمة  األفعال  نعترب  أال  يتعني  لنا،  املوجه  يكون  أن  يف  احلق  العميل  للعقل  يكون 
أوامر إهلية، بل نعتربها أوامر إهلية ألنا نشعر إزاءها بإلزام داخيل «.

.أبوت، املصدر السابق، القسم الثاين، صفحة 40.  74
أي مبدأ عدم التناقض.  75

انظر:  األخالقية  والقيمة  املنطقي  االتساق  بني  املامهاة  عن  موجز  عىل  لالطالع   76
 ،1937 ماكميالن،   ،The Concept of Morals األخالق «  » مفهوم  ستيس،  و.ت. 

صفحة 35-32.
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نفسه،  الفعل  يناقض  أال  توجب  املنطقية  االعتبارات  وألن  قيمتها.  الوعود  تفقد 
فإّنه ثمة واجب يلزم بالرب بالوعود امتثااًل ملبدأ عدم التناقض.

واخلريية  املنطقي  الفعل  اتساق  بني  هنا  يامهي  كانط  أن  نلحظ  أن  املهم  ومن 
مبادئ  السلوك حسب  أو  املنطقي،  مبادئ االتساق  أن  الرغم من  األخالقية، عىل 
أخالقًيا.  خرّي  أو  صادق  هو  ملا  تعريف  طرح  عن  بذاهتا  عاجزة  صورية،  منطقية 
بمقدور  ليس  ألنه  منطقية،  فوق  بقّوة  يرهتن  أن  الصدق  تعريف  يف  دائاًم  يتعني 
وبوجه  صادقة.  قضايا  من  لزومها  عرب  إال  القضايا  صدق  من  يتحقق  أن  املنطق 
فهذه  القضايا،  تأمني احلجج عىل صدق  بوصفه علاًم،  املنطق،  بمقدور  ليس  عام، 
متسقة  صادقة  قضية  كل  كانت  ولئن  األوىل.  املبادئ  علم  اإلهليات،  علم  مهمة 
ما  منظور  )من  صادقة  منطقًيا  متسقة  قضية  كل  تكون  أن  يلزم  ال  فإنه  منطقًيا، 
يعترب  الذي  املجتمع  يف  كام  منطقًيا،  متسًقا  الرشير  الفعل  يكون  قد  منطقي(.  بعد 
عند  أخالقًيا  مقبول  غري  أنه  من  وبالرغم  أخالقًيا،  جائًزا  مسلًكا  البرش  حلوم  أكل 
التمييز  لنَزعته الصورية. ثمة إذن إخفاق يف  يعّده كانط تطبيًقا  العاقل، قد  الكائن 
كانط  أغلوطة  هي  وهذه  نسبية،  ليست  أسس  وفق  والالأخالقي  األخالقي  بني 

األساسية.
» تأسيس  كتابيه  يف  مرتبك  بأسلوب  كانط  يقّرر  بالتبعية،  يتعلق  وفيام 
يشء  غاية  بوصفها  السعادة  أن  العميل «،  العقل  و» حتليل  الذهن «،  ميتافيزيقيا 
مرغوب فيه عند الكائن العاقل، وأنه عاجز عن جتنب هذا امليل نحوها)77(. وهذا 

أن  » غري  بقوله:  األول  يستهل  األرسطي،  للمذهب  التكرار  هذا  توضحان  فقرتان  هناك   77
ترسي  ما  )بقدر  العاقلة  الكائنات  كل  إىل  نسبتها  افرتاض  » يمكن  واحدة  غاية «  هناك 
باعتبارها كائنات تعول عىل غريها(، ومن ثم فإن هناك هدًفا واحًدا ليس  األوامر عليها، 
انظر:  السعادة «.  وهو  طبيعية،  برضورة  لدهيا  أنه  يقيًنا  نفرتض  أن  لنا  بل  فحسب،  لدهيا 

أبوت، » املبادئ األساسية مليتافيزيقا األخالق « القسم الثاين، صفحة 32.
أما الفقرة الثانية: » السعادة بالرضورة منتهى أمل كل كائن عاقل، ولذا حمتم أن تكون 
 Analytic of العميل املحض «  العقل  أبوت، » حتليل  انظر:  الكائن «.  لرغبة هذا  مبدأ حمدًدا 

Pure Practical Reason، صفحة 112.



تأّمالت في بنية اإلطار املفهومي عند محّمد شحرور

32

وهذه  الفعل،  ألخالقية  دافًعا  السعادة  يف  الرغبة  اعتبار  يستبعد  ألنه  متاًما  مربِك 
العقل العميل «)78(، يسهب يف هذا بتوضيح أن  عملًيا فكرة مستحيلة. ويف » حتليل 
لدينا رغبات تثري مشكلة مفروضة علينا بسبب طبيعتنا املتناهية، وإشباع حاجاتنا 
مبدأ  هذا  يسمي  وهو  واملتعة.  باألمل  الذايت  بشعورنا  يرتبط  الظروف  هذه  يف 
ووفق  كلًيا.  وليس  ذاتًيا  يعّد  ثم  ومن  جتريبًيا  إال  ُيعّرف  ال  الذي  املادي  التحديد 
مكمن  حيددان  اللذان  مها  عاقل  كائن  كل  عند  الذاتيان  واملتعة  فاألمل  املبدأ،  هذا 
مطلوب  هو  عام  خيتلف  عارًضا  عملًيا  مبدًأ  طروئه  بسبب  يرّسخ  وهذا  سعادته، 
ومن  حسية،  وقائع  واملتعة  األمل  يعترب  كانط  تعريف  أن  غري  قانوًنا.  يصبح  كي 
أو  باحليس جمرًدا  مقيدة  ليست  )اليوديمونيا(  السعادة  بينام  متجاوَرين،  يعُدمها  هنا 
الفهم املشرتك للسعادة، بل تعني نشاط النفس وفق الفضيلة الكاملة)79(. وحسب 
أرسطو )Aristotle(، هي ليست جمرد حالة من السعادة الزائلة، بل هي أقرب إىل 

أن تكون حالة وجودية.
أفراد  بني  إمجاع  هناك  كان  لو  حتى  العارضية  لتجاوز  كانط  عند  سبيل  وال 
ميولنا  جتنب  عن  عجزنا  بمقتىض  وذلك  متعة،  أو  أمًلا  يشكل  ما  حول  ما  جمتمع 
اخلاصة. غري أن الشعور بالسعادة بسبب سامع أخبار سارة أو إرضاء اهلل بفعل ما 
من غري املمكن حتديد موضعه يف جزء بعينه من اجلسد، فهو يعّم جممل كيان املرء، 
كام أّن السعادة األخالقية قد تكون كلية ألنا تؤثر يف كيانه اجلوهري. وباستطاعة 
فضاءات  إىل  بالنفس  سمو  هي  التي  اجلامعة،  صالة  تأدية  يف  هذا  يلحظ  أن  املرء 

موضوعية ومتعالية، حيدد اإلرادة ويشكل موضوعها.
ه  بَِعدِّ الفعل،  دافع  عىل  كانط  إرصار  إن  القول  يمكننا  أمر،  من  يكن  ومهام 
مربر  بأن  القول  ألن  كلية،  داللة  ذات  أخالق  لتأسيس  يكفي  ال  وحيًدا،  اعتباًرا 
صفحة   ،Analytic of Pure Practical Reason املحض «  العميل  العقل  » حتليل  أبوت،   78

 .113-112
مطبعة   ،Aristotle’s Ethical Theory أرسطو «  عند  األخالقية  » النظرية  هاردي،  و.ف.ر.   79

جامعة أكسفورد، 1968، صفحة 20.
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األفعال  من  واسًعا  قطاًعا  يستثني  للتعميم  قابليته  هو  األخالقية  الفعل  خريية 
أفعااًل أخالقية،  يؤدي  تقشفية  بأعامل  يقوم  الذي  الزاهد  أن  األخالقية. وال ريب 
قوانني  جلعلها  سبيل  وال  اجلميع،  من  مطلوبة  ليست  أفعاله  أن  من  الرغم  عىل 
أخالقًيا،  عماًل  شك  دون  يؤدي  تنفلًيا  عماًل  يامرس  من  مشابه،  نحو  وعىل  كلية. 
ال  األخرية،  احلالة  هذه  ويف  كلًيا.  قانوًنا  عمله  جلعل  سبيل  ال  أنه  من  الرغم  عىل 
يسمح نسق كانط برتتيب اخلرّي أخالقًيا، ال من حيث الكيف وال من حيث الكم.
علينا.  الوجودية  حقوق اهلل  فهم  كانط  ييسء  باالستقاللية،  يتعلق  وفيام 
فعل  من  مستمدة  االستقاللية  هذه  أن  غري  ما،  بمعنى  مستقل  املخلوق  الكائن 
بوصفه  » الوجود «،  أو  إىل اهلل  فقري  املخلوق  أن  يستلزم  وهذا  نفسه.  اخللق 
تكون  أن  تفرض  وجودًيا  التابعة  طبيعتنا  إن  آخر،  بتعبري  لظرفه.  جوهرًيا  أساًسا 
بمعنى  كانط  عند  موجود  فاهلل  إلرادتنا.  ال  اإلهلية  لإلرادة  موضوًعا  استقالليتنا 
اختزايل، كطريقة يف تربير أخالقياتنا ألنفسنا بوصفنا برًشا، من حيث إّنه مصادرة 
إيامن عميل  باهلل  اإليامن  أّن  فيعني ذلك ضمنًا  )ُمَسلَّمة أخالقية(؛ وهكذا  أخالقية 
حجة  فإن  ذكره،  سبق  وكام  عقلية)80(.  أسباب  كونتها  قناعة  نتيجة  وليس  رصف 

النفع هذه واهية وغري مقبولة يف علم الوجود )األنطولوجيا(.
اهتاممه  العقل املحض «)81( يويل كانط  » نقد  ويف اجلزء قبل األخري من كتاب 
)اإلبستمولوجي(  املعريف  موقفه  وفق  وينتقدها  وجود اهلل  عىل  التقليدية  للرباهني 
األحادي. ففي املقام األول، أي جلوء يقوم به عقلنا التأميل إىل مبدأ السببية/العلية 
يكون  أن  املبدأ  عىل  حمتم  ألنه  إشكايل  جلوء  هو  برهان،  عىل  احلصول  أجل  من 
جدوى  ال  نفسه،  وللسبب  الوجودية)82(.  الرشعية  تعوزه  للعقل  ذايت  مبدأ  جمرد 

.)Bxxx( ،29 املصدر السابق، صفحة ،)نورمان كيم سميث )حمرر  80
 Transcendental املتعايل «  الديالكتيكي  » اجلدل  من  الثالث  الفصل  الثاين،  الكتاب  انظر:   81

Dialectic، نورمان كيم سميث )حمرر(، املصدر السابق، صفحة 531-485.

من  األول  اجلزء  الواحد: رشح عىل  » اهلل  غاريغو-الغرانج،  ر.  نقاًشا حول هذا يف:  انظر   82
 The One God: a Commentary on the First Part توما «  للقديس  الالهوتية  اخلالصة 
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اخلالص  للعقل  نتاج  اإلله  كانط،  عند  األشياء.  عارضية  عىل  املبني  الربهان  من 
فكرة  أساس  هذا  املحاميل)83(.  كل  بني  تؤلف  مرشوطة  غري  وحدة  عن  بحثه  يف 
ذي  أخالقي  أساس  وفق  حياته  ملامرسة  حيتاجها  مصادرة  فهو  اإلله،  عن  اإلنسان 
الشتقاقها  سبيل  ال  حقيقة  األخالقي  بالقانون  الوعي  كانط،  يشرتط  وفيام  معنى. 
يكون  ال  فإنه  ذلك  عىل  نفسه)84(.  األخالقي  القانون  من  نائية  أكثر  يشء  أي  من 
إنام  الوعي  هذا  إمكان  ألن  )نومينا(،  ذاتًيا  مؤسس  أنه  ثبت  إذا  إال  مرشوًعا  عنده 

يرجع حتديًدا إىل نشاط االستقاللية الذي يامرسه كائن حقيقي ذايت، هو اهلل.
بأية  اإلهليات  علم  ملبادئ  السامح  رفضه  هو  كانط  نسق  يف  األسايس  واخللل 
سطوة خارج العامل الظاهري، ومن ثم سامحه هلا يف هذا العامل برشعية ذاتية فقط. 
واملبادئ  األولية  األفكار  صحة  يف  يشكك  إنام  الوجودي  الربهان  بإنكار  وهو 
بني  الرضورية  العالقة  تتمزع  اإلنكار  هذا  وبسبب  وجودي.  منظور  من  األوىل 
معقوٍل  وجود  عدم  بموجب  العقل  أيًضا  ُينَكر  ذلك  عىل  وبناًء  واملعقول،  العقل 
هذه  فإّن  معقوال)85(،  كائنًا  والصوري  األسايس  العقل  موضوع  كان  وإذا  مقابِل. 
العقالنية  املبادئ  عن  االستعاضة  عرب  كانط  نسق  يف  ُتنَكر  االثنني  بني  العالقة 
معرفة  وجود  استحالة  هذا  يعني  ثّم  ومن  العقالنية.  » قْبلية «  تركيبية  بمبادئ 
يؤّكد أي يشء  أن  آنذاك  املرء  يف وسع   – أرسطو  أكد  كام   – يكون  بالوجود ولن 
عن الوجود أو عن وجود نفسه أو أفكاره. فإذا أنكرت الرشعية الوجودية للعقل 
كانت هذه هي  وإذا  فكرٌة عن يشء.  وإّنام  بعدئذٍ يشء معروف،  هناك  يكون  فلن 
عىل  احلصول  يف  العقل  ووسيلة  اليشء  فكرة  بني  متييز  هناك  يكون  فلن  احلالة 
معرفة به. وعىل هذا تصبح عّلة الفهم مالزمة لفعل الفهم املبارش ال تنفصل عنه.

صفحة   ،1943 هريدر،  روز،  بيد  دوم  ترمجة   ،of St. Thomas’ Theological Summa

108، تتمة.
.(A403–A405) 366 نورمان كيم سميث )حمرر(، املصدر السابق، صفحة  83

أبوت، املصدر نفسه، صفحة 120.  84
أرسطو، » امليتافيزيقا « Metaphysics، الكتاب الرابع، الفصل الرابع واخلامس.  85
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وإذا كان اهلل موجوًدا – حسب كانط – فسوف نخضع لقوانينه ال لقوانيننا. 
وإذا كنا خاضعني فقط لقوانيننا، فإن هذه االستقاللية تعاين من خلل وغري قادرة 
أن  فيلزم  قوانينها،  رّشعت  التي  اجلهة  كنا  إذا  أما  حقيقية.  إلزامات  خلق  عىل 
أننا  يرى  أن كانط  مثل أي مرّشع. غري   – ننرشه  قانون  بمقدورنا نقض أي  يكون 
مرّشعون تعوزنا هذه القدرة، ومن ثم لنا أن نسأل عن اجلهة التي ندين هلا بفضل 
حيازة سلطة الترشيع؟ أين إذن استقالليتنا، أين حريتنا؟ من جهة أخرى، إذا كنا 
إلزامات حقيقية؟ وإذا كان  أية  يقيض وجود  الذي  فام  إلغاء قوانيننا،  قادرين عىل 

األمر املطلق حمتاًم بسبب طبيعتنا، فمن شّكلها بحيث تكون عىل هذا النحو؟
لقد كانت هذه معاينة موجزة، وال غرو، فنحن مل نبغ من هذه الدراسة دحض 
الدراسة  مقام  ضيق  بسبب  وعصية  واقعية  غري  مهمة  فهذه  الكانطية.  اآلراء  كل 
وحدود قدرات صاحبها. إننا مل نرد سوى تشكيل سابقة لوضع اخلطاب اإلسالمي 
الساعي إىل التحرر من السلطة الدينية يف السياق الذي يناسبه. وكان كانط قد قام 
 ،)86()Schleiermacher( بدور حاسم يف فتح الباب ملفكرين من أمثال شاليرماخر
الذي مهدت منارصته لالستقاللية الدينية ورفضه للسلطة الدينية التقليدية الطريق 
أمام املسيحية اإلنجيلية وأشكال عاطفية أخرى من الربوتستانتية، كام كان املسار 
نزعة  من  صورته  حلامية  الربوتستانتي  املوروث  ضمن  حماولة  كانط  رسمه  الذي 
التقوى اللوثرية. وقد كرس أساًسا افرتاض الفردانية التحررية )الليربالية(، حيث 
يف  شخص،  أي  آمال  أو  رغبات  عن  مستقل  بشكل  احلقيقة  مسائل  حسم  يتعني 
بعينها)87(.  معايري  وفق  الفردي  واالختيار  للتكييف  القابلة  القيم،  مسائل  مقابل 

ترنتش،  بول،  كيغان،  أومان،  جون  وترمجة  حترير   ،On Religion الدين «  » حول  انظر:   86
يمكن  ال  اإلنسان  أن  من  متأكًدا  » ولتكن   :47 صفحة   ،1893 لندن،  ورشكائه،  تروبنر 
أنه  املبادئ والتصورات ]أي الالهوتية[، ومهام اعتقد  تقًيا، مهام كمل فهمه هلذه  أن يكون 
ختصه  وأنا  نفسه،  يف  نشأت  أنا  إثبات  يستطع  مل  ما  صورة،  وبأوضح  ضمريه  يف  حيوزها 

وحده لكونا نتاج شعوره«.
 Against the Self-Images of للعرص «  الذات  صور  » ضد  ماكينتاير،  أالسداير  انظر:   87

the Age، دوكورث، 1971.
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تشعبات  أحدثت  األفكار  هذه  عن  نجمت  التي  املؤثرات  أو  التأثريات  أن  غري 
من  مصلحون  أّنم  يّدعون  من  أن  الغريبة  املفارقة  ومن  املسيحي.  العامل  جاوزت 
من  للعقيدة  مزعوم  تطهري  عىل  تأسيًسا  لإلسالم  إصالًحا  يؤّيدون  شحرور  أمثال 
غريبة  خارجية  إضافة  سوى  تكن  مل  فلسفة  وفق  اخلارجية)88(،  التارخيية  إضافاهتا 

للموروث املسيحي الربوتستانتي.

أغاوطة » الصفحة البيضاء «
جديد  من  يؤول  ألن  قابل  اإلسالمي  الرتاث  أن  فكرة  األغلوطة  هبذه  أعني 
إضافات  اإلصالح  أدعياء  يعّدها  التي  التارخيية،  التطورات  من  نفسه  جتريد  عرب 
يرغب  حني  ويف  وحمايدة.  وموضوعية  صحيحة  رؤية  إىل  سعًيا  غريبة،  خارجية 
حركة  أتباع  طريقة  عىل  بعينها،  نقية  حقبة  إىل  العودة  يف  » املصلحون «  هؤالء 
يفضل  شحرور  فإن  العربية،  اجلزيرة  يف  نجد  منطقة  يف  الوهاب  عبد  حممد  بن 
الراهن،  الواقع  وفق  الدين  تأويل  إعادة  يف  خطته  وتتعني  الصفر.  نقطة  من  البدء 
سخف  فاته  قد  أنه  ويبدو  اإلسالمي.  التاريخ  من  عام   1400 من  أكثر  مستبعًدا 
يؤسس  أن  جيب  املهمة  هبذه  القيام  أن  ذلك  مأزق.  يف  وضعته  التي  الفكرة  هذه 
حجة  عىل  يؤسس  أو  يمتلكها،  أن  له  وليس  شحرور  يمتلكها  ال  سلطة  عىل 
ذاتية،  أساليب  مستخدًما  اكتفائه،  عرب  به  القيام  يف  يفشل  ما  وهذا  حمكمة،  مربرة 

 :508 صفحة   ،QMC يف  إيكلامن  ديل  مع   1996 عام  الرصحية  شحرور  مقابلة  انظر   88
أية نظرية فكرية )أيديولوجيا( ال تشمل  الفرتة 1964-65 أن  » فهمت بشكل غامض يف 
يف  تتعني  اخلطوات  أوىل  أن  آنذاك  الحظت  وقد  حقيقة.  مكتملة  ليست  املعرفة  يف  نظرية 
يف  واألشياء  نفيس  خارج  األشياء  بني  العالقة  البرشي،  والوعي  املعرفة  يف  نظرية  تشكيل 
هلا  فهمنا  حتسني  كيفية  وستظل  الفلسفة،  يف  األساسية  املسألة  هي  العالقة  ذهني…هذه 
الكانطية  الصياغة  شحرور  ترّشب  مالحظ  نحو  وعىل  األساسية «.  املسألة  دوما  يظل 
املعريف  الطريق  يف  التفكر  هي  الفلسفة  يف  األساسية  املشكلة  أن  لفكرة  يمتثل  فهو  للواقع، 

الفكري املسدود سالف الذكر. 
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أن دين اإلسالم  به هو  نّصه)89(. وما يرصح  مبثوثة يف  بفرض دالالت وتعريفات 
من  ألكثر  يتحقق  ومل  تأويل،  وسوء  فهم،  لسوء  تعرض  التاريخ  عرب  وصلنا  كام 
مل  املتخيل  الوهم  وهذا  النور)90(!  شحرور  رشوحات  رأت  أن  إىل  عام،   1400
البرش،  هتِيئ  التي  احلتمي،  التقدم  خرافة  يف  شحرور  اعتقاد  بسبب  إال  ممكنًا  يكن 
من  حكمة  أكثر  بأنم  لالعتقاد  املعارص،  العامل  يشهده  الذي  التقني  التقدم  بفضل 
فكري  تفوق  ضامن  عىل  بنفسه  قادر  التقدم  هذا  أن  لو  كام  املايض،  وأولياء  أنبياء 

وأخالقي عند كل إنسان)91(.
ك  رَشَ يف  مذهبًيا  وقع  دين  أنه  عىل  اإلسالم  عرض  يف  نفسه  شحرور  وجيهد 
القرآن  » علامء « استحواذيني ملكت عليهم الشعائر أنفسهم، وأساؤوا فهم رحابة 
أنا  شحرور  يعتقد  التي  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،  حياة  عىل  تأسس  بتأويل  ارتباطهم  بسبب 
حياة  وفق  العقيدة  أركان  وتشكيل  بدائي.  عرص  إىل  انتامئها  بسبب  أمهيتها  فقدت 

يف  و» اإليامن «  » اإلسالم «  لكلمتي  شحرور  تعريف  إعادة  هذا  عىل  الواضحة  األمثلة  من   89
QMC، صفحة 44-55: » الفرق األسايس بني هذين النوعني من العقيدة هو أن اإلسالم 

من  شكل  اإليامن  أن  حني  يف  العامل،  هذا  يف  الناس  كل  عند  )الباطني(  الفطري  امليل  هو 
العبادة الشعائرية يتناقض مع ميل اإلنسان الفطري «. 

يف  الترشيعية  اآليات  لفهم  أفضل  وضع  يف  اليوم  » نحن   :179 صفحة   ،QMC انظر   90
بثقة  نقول  أن  ولنا  والطبيعية.  اإلنسانية  العلوم  حققته  الذي  التقدم  بسبب  اإلهلية  الرسالة 
يتعلق  ما  احلال  بطبيعة  استثنينا  ما  إذا  اخلصوص،  هذا  يف  الرسول  صحابة  جتاوزنا  إننا 

بمجال الشعائر «.
صفحة   ،QMC يف  هبا،  خيتتم  التي  مقدمته  يف  السخف  هذا  بليغ  بأسلوب  كرستامن  خلص   91
للواقع  معريف  فهم  وفق  القرآن  مقاربة  يف  القرآين  التفسري  يف  خطوة  أول  » تكمن   :xxxviii

عىل  يقارب  إن  وما  تقدًما.  األكثر  اإلنساين  واملجتمع  والكون  الطبيعة  خطاب  يف  املتجذر 
البرشي  والعقل  النص  آيات  من  آلية  قراءة  أية  بني  تناقض  حيدث  أال  يلزم  النحو،  هذا 
الواقع  أو  والطبيعية(،  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  من  علمية  ببيانات  غذي  ما  )وفق 
تسبق  أن  وجوب  هذا  من  ويلزم  البرشي(.  احليس  لإلدراك  كلية  امليرس  )أي  التجريبي 
النص  يف  بعينها  فقرات  دراسة  املوضوعي  الواقع  من  املستمدة  التجريبية  البيانات  دراسة 
النظرة  تعوزها  التي  للقرآن  الراهنة  التأويالت  إىل  اإلحالة  عن  التوقف  ووجوب  القرآين، 
املعرفية املعارصة وتفشل يف اعتبار أحدث االكتشافات )وهذا يشمل بالطبع األعامل التي 

أنجزت يف العصور الوسيطة( «.
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الدين برتكة ال حتسن توظيف إمكانات  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ال ينجح عنده إال يف إرهاق 
القرآن، الذي يتوجب تأويله بعد إزالة هذه العوائق وفق استحقاقات احلداثة)92(، 
من  واالنعتاق  الذاتية،  ملصاحلها  اخلادمة  الدينية  السلطات  من  التحرر  إىل  سعًيا 
عليها  حترص  التي  والسياسية  واالقتصادية  التجارية  املصالح  مع  يتضارب  تدين 

األمم املتقدمة ويلزم األمة اإلسالمية التأيس هبا واحلرص عليها.
مألوفة  ملفردات  اعتباطية  تعريف  إعادة  عرب  املهمة  هذه  شحرور  وينجز 
تطبيق  ثم  التقليدية،  دعائمها  عن  كلًيا  ومنعزلة  دقيقة  وفروق  دالالت  باستخدام 
هذه املفردات بأسلوب يبدو سلًسا حسب فهمها اجلديد)93(. وهذا يسمح له فوق 
عزوه  ألن  نقد،  أي  إىل  التعرض  من  خشية  دون  حماوره  يف  بالتفصيل  يشء  كل 
باحث.  أي  عىل  غريًبا  بالرضورة  يكون  سوف  ذايت  بطابع  املتسم  للدالالت 
حمرفة  بدالالت  مألوفة  وتصورات  تقليدية  لتصنيفات  االستخدام  هذا  ويشكل 
القارئ  إعطاء  ويف  التقليدي،  الناقد  تضليل  يف  فعالة  أداة  سياقاهتا  من  ومنْزوعة 
ومن  فيه.  يطعن  الذي  باملجال  دراية  عىل  املؤلف  بأن  انطباًعا  اخلربة  قليل  العابر 
أنه يعكس عجزهم، بل زيفهم،  التقليديني له عىل  املرجح أن يؤول رفض العلامء 

يف مقابل تأويل أفضل وصحيح للدين.
املوروث  بأن  تقيض  التي  الرؤية  ألساس  موجز  بتقٍص  نبدأ  أن  املفيد  ومن 
الديني قابل ألن يعاد تأويله » من نقطة الصفر « يف فرتة زمنية بعينها. وكانت فكرة 
عرص  بعد  أوربا  يف  هيمنت  قد  املوروث  مقاربة  يف  السائدة  اآلراء  التخيل عن كل 

انظر مثاًل QMC، صفحة 494.  92
يتضح هذا بشكل رائج يف املعاين التي يستحدثها ملصطلحي املسلم واملؤمن؛ حيث يرتبط   93
لدهيم  من  اإلسالم،  عىل  املصادقون  هم  املسلمون  باإليامن.  والثاين  باإلسالم  عنده  األول 
أي  إىل  ينتمون  ال  أو  آخر  دين  إىل  ينتمون  قد  أنم  من  الرغم  عىل  بوجود اهلل  عام  اعتقاد 
اخلمسة.  اإلسالم  أركان  وتطبيق  الشعائر  ممارسة  يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أتباع  هم  واملؤمنون  دين؛ 
مشاهًبا،  مسلًكا  يسلكون  ووايتهيد  وبرجسون  كانط  أن  املثري   .60-55 صفحة   ،QMC

العمق  عىل  أمارة  ليس  التعقيد  دائاًم،  احلال  هو  كام  ولكن  الفكرة.  بتعقيد  ييش  وبأسلوب 
الفكري.
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» الوسيلة  عمله  يف  بيكون  فرنسيس  هو  الفكرة  هذه  افرتض  من  وأول  النهضة. 
عىل  حرص  حيث   ،)94( 1620 عام  الصادر   )Novum Organum( اجلديدة « 
العقل  يزاوج بني  منهج بحثي جديد)95(  والعملية عرب خلق  النظرية  العلوم  جتديد 
اجلنس  شؤون  أربك  قد  بينهام  الفصل  أن  حقيقة  ضوء  » يف  التجريبية،  وامللكة 

البرشي «)96(. ويعرض بيكون منهجه اجلديد عىل النحو التايل:
ثمة سبيالن ال ثالث هلام للبحث عن احلقيقة واكتشافها. ينطلق 
ومن  عمومية؛  البدهييات  أكثر  وجزئيات  حواس  من  األول 
إىل  خيلص  وراسخة،  ثابتة  حقيقتها  تعترب  التي  املبادئ،  هذه 
الطريقة  هي  وهذه  املتوسطة.  البدهييات  اكتشاف  وإىل  احلكم 
البدهييات من احلواس  فيستمّد  الثاين  السبيل  أما  السائدة اآلن. 
النهاية  يف  تصل  أن  إىل  متصل،  صعود  يف  وترتفع  واجلزئيات، 
إال  الصحيحة  الطريقة  هي  وهذه  عمومية.  البدهييات  أكثر  إىل 

أّنا مل جترب بعد)97(.
وخصوم املنهج سالف الذكر املطبق يف العقل البرشي هي املذاهب الرائجة. 
تطعيم «  » أو  جديدة  أشياء  » إضافة «  عىل  العلم  تقدم  يؤسس  أال  جيب  هذا  ووفق 
النظريات  كل  رفض  من  متكينه  يكفل  بام  ومهة  عقل  ذو  شخص  اآلن  حتى  يأت  » مل   94
بينا إنصافه وعدله، عىل تقص جديد للجزئيات.  الفهم، الذي  واألفكار السائدة، وتطبيق 
وهكذا فإن املعرفة البرشية كام اكتسبناها جمرد كتلة خمتلطة أيسء هضمها، مليئة بالكثري من 
إال  أمل  البداية…ال  يف  ترشبناها  التي  الصبيانية  األفكار  عن  فضاًل  والعرضية،  السذاجة 
منتظم من اخلربة وتشكيله من جديد؛ وهذا  تنميته بشكل  للعلم؛ أي يف  يف والدة جديدة 
يف كتاب   XCVII انظر: احلكمة  فيه «.  أو فكر  به  قام  أنه  تقديري( يشء لن يزعم أحد  )يف 
 The Works of بيكون «  فرانسيس  » أعامل  اجلديدة « ضمن  » الوسيلة   Novum Organum

Francis Bacon، حترير جيمس سبِدنغ وروبرت ليزيل إليس ودينون هيث، املجّلد الرابع، 

لندن، 1858، صفحة 93.
انظر، مقدمة كتاب » التأسيس العظيم « The Great Instauration، ضمن املصدر السابق،   95

صفحة 19-18.
املصدر السابق، صحفة 19.   96

Novum Organum » الوسيلة اجلديدة « يف املصدر السابق، احلكمة XIX، صفحة 50.  97
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أشياء قديمة بأخرى جديدة.
يف  نرغب  مل  ما  األسس،  من  جديد  من  نبدأ  أن  علينا  يتعني 
ال  الذي  املتواضع  التقدم  من  حلقات  يف  األبد  إىل  الدوران 

يستحق سوى االزدراء)98(.
العقول  مذهبه  » يلج «  أن  يف  رغبته  عن  القلق  تثري  بنربة  بيكون  ويتحدث 
التهيئة أربعة أصناف من  املهيأة » دون إحداث جلبة «)99(. وما يقف يف طريق هذه 
األصنام. الصنف األول هو » أصنام القبيلة «، التي هلا أساس يف الطبيعة البرشية. 
ال  الفردي  املقياس  وفق  تتم  احلسية  إدراكاته  ألن  لألشياء  مقياًسا  اإلنسان  فليس 
الصنف  منه)100(.  مناص  ال  أمر  البرشية  الطبيعة  يف  الذاتية  أن  يعني  هذا  الكوين، 
الثاين هو » أصنام الكهف «، وهي أخطاء االستعداد الذايت)101(، وهي عىل مستوى 
أدنى حتى من ذاتية الطبيعة البرشية. أما الصنف الثالث فيسميه » أصنام السوق أو 
» أصنام  الرابع هو  واللغة)102(. والصنف  العام  الرأي  العام «، وهي أخطاء  الفضاء 
املرسح «، التي متثل األخطاء التي تروج عرب األنساق الفلسفية)103(. وهذه األنساق 
السائدة ال ختتلف عن املرسحيات التي حتكي عن عامل خيايل أو غري واقعي، وهي 

تؤدي إىل إفساد الفلسفة عرب مزجها باخلرافات واالفرتاضات الالهوتية.
وأساس منهج بيكون هو متكني اإلنسان من السيطرة عىل العامل الطبيعي عرب 
تعرف  فأن  الصورية.  العلل  أو  اجلواهر  عنده هي  املعرفية  والصور  الصور.  فكرة 
ويف  متاًما.  متباينة  تكون  قد  جواهر  يف  الطبيعة  وحدة  تستوعب  أن  هو  ما  صورة 
هذا املخطط، غاية بيكون من حرص املعرفة يف علل فاعلة ومادية هي حبس املرء 

.XXXII–XXXVI صفحة 52. وانظر أيًضا احلكمتني ،XXXI املصدر السابق، احلكمة   98
املصدر السابق، احلكمة XXXV، صفحة 53.  99

املصدر السابق، احلكمة XLI، صفحة 54.  100
املصدر السابق، احلكمة XLII، صفحة 54.  101

املصدر السابق، احلكمة XLIII، صفحة 55-54.  102
املصدر السابق، احلكمة XLIV، صفحة 55.  103
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األصنام  من  االصطبالت‹  ›بتنظيف  الشاق  بالعمل  قيامه  وبعد  احلواس.  عامل  يف 
عىل  املؤسس  اخلاص  نسقه  تشييد  يف  يرشع  العقبات[،  إزالة  ]بمعنى  آنًفا  املحددة 
االستبعاد  نج  أن  بيد  األربعة)104(.  جداوله  بتشكيل  وذلك  االستقرائي،  املنهج 
القوائم  يستحيل تشكيل  إذ  ليس عملًيا،  اجلداول  تعرضه هذه  الذي  والرفض)105( 
منهج  إن  ثم  النتيجة.  لتفسري  العلل  آالف  من  فردية  علة  لعزل  لزومها  املفرتض 
» الصفحة  فكرة  أّن  إال  نفسه.  بيكون  قبل  من  حتى  تارخيًيا  يطبق  مل  االستبعاد 
الفلسفي  الفكر  يف  أثرها  وأحدثت  تارخيًيا  استوعبت   )tabula rasa( البيضاء « 

الالحق.
علم  نظرية  إنكار  يف  بيكون  نسق  يف  األسايس  اخللل  يتعني  أخرى،  مرة 
حدود  تتجاوز  ال  ذاتًيا  مشحونة  فلسفة  صالح  يف  مبارشة  يرفضها  التي  اإلهليات، 
من  الذهن  تطهري  إىل  الدعوة  عرب  الغريب  الفكر  إىل  هذا  ترسب  وقد  صاحبها. 
» خطاب  كتابه  يف  هذه  التطهري  عملية  ديكارت  أنجز  حيث  املقبولة،  املذاهب 
بحثي  منهج  تشكيل  رضورة  لتوضيح   )Discourse on Method( املنهج «  يف 
ن)106(. أصبحت عند هذين الفيلسوفني فكرة  للتحقق مما يمكن االعتقاد يف أّنه متيقَّ

الغياب  املقارنة؛ جدول  اجلوار؛ جدول  الغياب يف  أو  االنحراف  جدول احلضور؛ جدول   104
املرء يف حتديد  إذا رغب  النحو،  التي تعمل هبا هذه اجلداول عىل هذا  الطريقة  الرفض.  أو 
طبيعة يشء ما، سوف يستخدم اجلدول األول كي يشكل قائمة باألشياء أو العمليات التي 
يغيب  التي  العمليات  أو  باألشياء  قائمة  الثاين  اجلدول  نفسه؛  املعني  اليشء  فيها  يعرض 
اجلدول  أما  درجاته؛  فيها  تقارن  قائمة  والثالث  يعارضه؛  ما  هناك  يكون  أن  دون  فيها، 
مقارنة  ومن  الدراسة.  قيد  اليشء  مع  تتضارب  التي  العمليات  أو  باألشياء  فقائمة  الرابع 
السياق،  هذا  ويف  لطبيعته.  فهم  عىل  وحيصل  اليشء  علة  عىل  املرء  يتعرف  القوائم  هذه 

يستخدم بيكون طبيعة احلرارة مثااًل. بيكون، املصدر السابق، صفحة 158-127.
واستبعاد  رفض  عمليات  عرب  الطبيعة  يفصل  أن  حقيقة  املفيد  االستقراء  عىل  » يتعني   105

مناسبة «. بيكون، املصدر السابق، i.، 501. وبالطبيعة يقصد بيكون العلة.
بوصفه  يشء  أي  أقبل  ال  أن  » أوهلا  منهجه.  لتطبيق  أساسية  قواعد  أربع  ديكارت  يضع   106
االندفاع  جتنب  عىل  أحرص  أن  أي  كذلك:  أنه  بنّي  بشكل  أعرف  أكن  مل  ما  صادقًا 
واملحاباة، وأن ال أضّمن يف أحكامي إال ما يعرض نفسه بوضوح ويتميز لذهني عىل نحو 
 Discourse on والتأمالت «  املنهج  يف  » خطاب  يف  الثاين  اخلطاب  فيه «.  الشك  دون  حيول 
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ديكارت  كان  وإن  الفلسفي،  املذهب  املهيمنة عىل  السمة  األسلوب  أو  املنهج)107( 
أكثر حتفًظا يف هذا الشأن)108(. غري أن كليهام يفشل يف التمييز بني املذهب واملنهج. 
تتعني  نظاًما  بوصفه  املذهب،  إىل  املرء  به  يصل  أن  يمكن  التي  السبيل  هو  املنهج 
يكون  وقد  بعينه.  هدف  إىل  الوصول  أجل  من  األفعال  من  سلسلة  يف  مالحظته 
احلديث  يمكنه  ال  أحًدا  لكنَّ  رديًئا(،  )أي  فعال  غري  أو  جيًدا(  )أي  فعااًل  املنهج 
عىل  هو  إنام  املنهج  عىل  الديكاريت  والرتكيز  باطل.  أو  صحيح  بأّنه  املنهج  عن 
حساب املذهب، وال سبيل الستخدامه يف حسم مسألة صحة املذهب أو بطالنه، 

ألن املنهج يعمل عىل أساس ترجيحي)109(.
ديكارت اإلطاحة  التي حاول   )scholasticism( املدرسية  النَزعة  بقيت  وقد 
هبا غاية يف الوضوح فيام يتعلق باملبدأ القائل بقدرة الفهم عىل جتاوز عامل املظاهر. 
املعريف،  اإلدراك  موضوع  )ماهية(  جوهر  معرفة  عىل  قادر  عنده  الفهم  أن  ذلك 
أساس  وضع  ديكارت  حاول  وقد  تعرف.  ألن  قابلة  الظواهر  جيعل  الذي  وهو 
اعترب  فيام  الرياضية،  العلوم  بام نجد يف  لليقني يف جماالت الهوتية وفلسفية شبيهة 
صلة  هلا  مسألة  وهذه  موحًدا.  )إبستمولوجًيا(  معرفًيا  مبدأ  أيًضا  األساس  هذا 
بشحرور ألن موقفه يشكل قيًدا عىل احلرية الفكرية، من حيث إنه يرى أن التقدم 
يف املعرفة قد أثبت عدم مناسبة االعتقاد الديني التقليدي للعرص. وعىل الرغم من 

 ،1968 بينغوين،  كتب  ف.إي. سوتكليف،  ترمجة   ،the Method and the Meditations

سوى  يسعني  ال  آراء،  من  قبوله  يل  سبق  ما  بكل  يتعلق  » …وفيام  وأيًضا:   .41 صفحة 
التخلص منها مجيعها كي أستعيض عنها بآراء أفضل أو حتى باآلراء نفسها، بعد أن أكون 
قد أجريت عليها تعديالت وفق معيار العقل «. اخلطاب الثاين يف املصدر السابق، صفحة 
يشء  أي  أقبل  أال  عىل  أخذته..  الذي  بالقرار  متشبًثا  دائاًم  ظللت  لقد   .. « وأيًضا:   .73
املصدر  يف  اخلامس  اخلطاب  اهلندسة «.  علامء  براهني  من  ويقيًنا  وضوًحا  أكثر  يل  يبدو  ال 

السابق، صفحة 16.
اليقني أو احلقيقة. وجيب  العملية املستخدمة يف السعي وراء  أو  النظام  املنهج هنا إىل  يشري   107

أن يقال إن العلم احلديث يعتمد املنهج عمليًة منتظمة.
اخلطاب السادس يف املصدر السابق، صفحة 77.  108

بافرتاض يشء، يلزم آخر.  109
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أن تطبيق هذا القيد سوف يؤدي إىل نتائج كارثية، فإنه مبني عىل نتائج تم التوصل 
نتائجه  تكن  مل  ديكارت،  حالة  ويف  ببطالنا)110(.  نجزم  فلسفية،  قاعدة  وفق  إليها 
تركة  املنهج  هذا  أورث  وقد  احلقة،  املعرفة  لتمييز  استحدث  الذي  املنهج  بأمهية 

أثرت كثرًيا يف الفكر املعارص ويف الفكر الذي يوصف بالتقدمي)111(.
وجوب  األول  يعلن  ديكارت)112(.  منهج  يف  عنارص  ثالثة  أساًسا  وتوجد 
رفض كل معرفة قابلة للشك باعتبارها باطلة)113(. وهذه قضية يصعد هبا ديكارت 
إىل مرتبة املبدأ الوجودي، حيث يوظفها يف الفصل بني القضايا الصادقة والقضايا 
شك  أدنى  حوهلا  يساورنا  قضية  كل  رفض  يتوجب  املبدأ،  هذا  وفق  الباطلة. 

QMC، صفحة  انظر:  العامل،  بخصوص تصور شحرور )الغامض كالمًيا( للحرية يف هذا   110
بحرية  حيظون  عباد اهلل  عبيده.  وليس  عباد اهلل،  البرش  أن  » الحظ   :50 هامش   ،59
هذه  بمثل  حيظون  ال  عبيد اهلل  أن  حني  يف  والسيايس،  الفردي  املستويني  عىل  االختيار، 
احلرية. وعباد اهلل قادرون عىل تطبيق العدالة يف املجتمع، يف حني أنه ليست لدى عبيد اهلل 
يف  عباده  فإننا  ولذا  العبودية.  ال  العبادة  هو  إنسان  كل  من  يطلبه اهلل  ما  القدرة.  هذه  مثل 
احلياة  يف  نصبح  أننا  حني  يف  والعصيان(،  الطاعة  بني  االختيار  يف  أحرار  )لكننا  العامل  هذا 

اآلخرة عبيده، ألنه ال خيار يبقى للبرش آنذاك «.
روسيا،  يف  كنت  حني  » نعم،  شحرور:  أجاب  شكوك،  لديه  كانت  إذا  عام  سئل  حني   111
يف  رغبت  لقد  كيف؟  شكوكي.  من  أختلص  أن  عيل  أنه  علمت  القرآن،  قراءة  يف  وبدأت 
اليقني.  بلغ  إبراهيم، ومن شكوكه  ثمة شكوك مشاهبة ساورت  القرآن.  امتحان مصداقية 
 On the Method of Seeking ديكارت  كتاب  يف  الشكوك  يف  نظرية  عن  قرأت  وكنت 
لدينا شكوك،  تكون  أن  املفيد  من  احلقيقة(.  إىل  الوصول  )طريقة   Truth in the Sciences

فنحن نصل إىل احلقيقة عربها «. QMC، صفحة 509.
 How Firm a األساس «  ثبات  » مدى  نوتِنغ،  أنتوين  انظر:  ديكارت،  منهج  بخصوص   112
 The Dream » شيد وورد، نيويورك، 1939؛ وجاك ماريتان، » حلم ديكارت ،Foundation

عند  الديني  » الفكر  غوهاير،  وهنري  1946؛  لندن،   ،Editions Poetry  ،of Descartes

La Pensée Religieuse de Descartes، فرين، باريس، 1924. ديكارت « 
يتعلق  فيام  أنه  طويل  زمن  منذ  » الحظت   :53 صفحة  السابق،  املصدر  يف  الرابع  اخلطاب   113
بأمور السلوك، حيتاج املرء أحياًنا إىل آراء يسرتشد هبا، كام لو أنا بمنأى عن كل شك، عىل 
الرغم من أنه يعرف أنه مشكوك يف أمرها كام أسلفت؛ وألين أردت أن أركز حرصًيا عىل 
القيام بعكس ذلك، ورفض كل ما يساورين  يتوجب عيل  أنه  البحث عن احلقيقة، فكرت 
بعد ذلك أي يشء  يتبقى  إذا كان  ما  باطل بطالًنا مطلًقا، كي أرى  أنه  حوله أي شك عىل 

يف معتقدي يتصف بأنه يقيني بشكل مطلق «.
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باعتبارها باطلة. وفشل هذا االختبار هو أنه غري مدَرٍك بالقدر الكايف، فامذا بشأن 
القضية الصادقة؟ إّن القضايا عنده ال تصدق إال حال التمكن من ثبوت صدقها، 
وإال فهي باطلة. وإذا رفَضْت قضية معّينة باعتبارها باطلة فإنه يتأّكد منطقًيا صدق 
ستكون  من  أن  مفاده  قصية  أرض  من  مرسال  طريق  عن  خرب  جاء  فإذا  نقيضها. 
زوجة لشخص ينوي تزوجها اسمها ليىل، مجيلة، إال أن اخلرب من جراء صعوبات 
يف خطوط االتصال قد يعرتيه يشء من الشك لسبب من األسباب، فعندئذ سيعد 
مجاهلا املزعوم، وفق ديكارت، باطاًل. وأكثر من ذلك، فإّن القضية املناقضة، وهي 
أن ليىل قبيحة، ستصبح عىل املستوى املنطقي صادقة، مما يوجب عىل هذا املستوى 
صدقه  إلثبات  سبيل  ال  ما  بني  املامهاة  يف  تكمن  هنا  األساسية  واألغلوطة  تبنيها. 
وما هو باطل، بداًل من جمرد استنتاج أن عجزنا عن إثبات صدق القضية ال يكفي 
ليس  ما  متاًحا هنا. وبتصنيف  ليس  التيقن  بديل عدم  باختصار،  إلثبات بطالنا. 
تثبت،  مل  أنا  يتضح  قبول قضايا  أمام  الطريق  يفتح ديكارت  باطل،  أنه  يقينًيا عىل 

كون ليىل قبيحة مثاًل، وهذا ما جيعل منهجه عاجًزا عن ضامن صدق القضايا.
بيقني ووضوح)114(. مثل  إثباهتا  التي يمكن  القضايا  أن  الثاين  العنرص  ويعلن 
ثّم  ومن  الشك  إليها  يرقى  ال  أّنه  اعتبار  يمكن  التي  وحدها  الرياضيات،  قضايا 
القيايس  لإلثبات  معيار  بطرح  األول  العنرص  يعّدل  العنرص  وهذا  صادقة.  فهي 
الرياضية  القضايا  أن  غري  اليقني.  منْزلة  تتبوأ  كي  الصادقة  القضايا  عىل  املشرتط 
مشتقة حتليلًيا من تعريفات منطقية سبق االتفاق عليها. ومكمن جاذبية هذا النوع 
عىل  حممولة   4 = 2 + 2 فالقضية  حتليلية.  ألحكام  أساًسا  كونه  هو  التيقن  من 
واملساواة  اجلمع  تتشكل من وحدتني، وألن عالمتي   2 عليه ألن  املتفق  التعريف 
ويقينًيا  ومنطقًيا  رضورًيا  استلزاًما  هناك  وألن  بعينها،  وظيفية  عمليات  تصفان 
املستطيل،  أو  املثلث  يكونه  ما  بخصوص  اهلندسة  يف  حيدث  بام  شبيه  هذا  للناتج. 

السابق،  بأنا واضحة ومتميزة. اخلطاب اخلامس يف املصدر  التي تتصف  أو تلك األفكار   114
صفحة 61.
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أي  يف  قضية  أية  لصدق  اختباًرا  اعتباره  يف  ديكارت  يأمل  الذي  اليقني  هو  وهذا 
علوم  إىل  الريايض  اليقني  نقل  يف  تتعني  األغلوطة  أن  غري  بطالنا.  أو  معريف  فرع 
من  جمّردٍة  أشياء  مقادير  مع  أساًسا  تتعامل  الرياضيات  أن  ذلك  أخرى.  فلسفية 
التجريد  مواضيع حمسوسة، حيث املوضوع عبارة عن علل قريبة. ومن شأن هذا 
يتألف أساًسا من تشكيالت ذهنية ال توجد  بسيًطا  الرياضيات  أن جيعل موضوع 
ألن  قابلة  طبائعها،  أو  جواهرها  بمقتىض  احلوادث،  هذه  أن  غري  العقل.  يف  إال 
أنه  من  الرغم  وعىل  العادية.  للجواهر  إطالًقا  يتاح  ال  نحو  وعىل  بالكامل  تعرف 
يف وسع املعرفة البرشية فهم األجسام احلسية، فإنه ليس بمقدورها فهم كل يشء 
ب › سيزيف ‹ يف الفيزياء احلديثة. يمكن معرفته عنها. وهذا ما يمكن وصفه بُمَركَّ

 cogito مقولة  أي  املنهج،  أساس هذا  ديكارت هو  منهج  الثالث يف  العنرص 
صدق  معيار  يتعني  رأينا،  أن  سبق  وكام  موجود «.  أنا  إذن  أفكر  » أنا   ergo sum

فإّن  ديكارت،  وحسب  ومتيز.  بوضوح  النفيس  للعيان  نفسها  عرض  يف  الفكرة 
حقيقة  ألنا  فيها،  للشك  سبيل  ال  حقيقة  موجود «  أنا  إذن  أفّكر  » أنا  صيغة 
الطريقة  الثالث  العنرص  وحيدد  الرياضية.  القضايا  حال  هو  كام  ومتميزة،  واضحة 
الوجودي  السخف  عن  النظر  برصف  أنه  غري  اآلخران.  العنرصان  هبا  يطبق  التي 
أفّكر  » أنا  مقولة  وسع  يف  فليس  الوجود،  عىل  التفكري  فعل  أسبقية  عىل  املرتتب 
الشكوك طريقته يف  النوع من  الشامل)115(. ألن هلذا  الشك  أنا موجود « جتنب  إذن 
أن  هذا  شأن  ومن  مثاًل.  املنطقي  التناقض  عدم  مبدأ  الفكر،  مبادئ  مع  التعامل 
صحته  ألن  الشك،  عن  بمنأى  موجود «  أنا  إذن  أفّكر  » أنا  بأن  اجلزم  دون  حيول 
املنطقية ال تثبت إال عرب مبادئ قبلت قبل تأسيسه)116(. وهذه هي مشكلة ديكارت 

التي ال سبيل للتغلب عليها.
يكمن السخف هنا يف اعتبار التفكري قادًرا عىل إثبات صحة الوجود، ألنه يستحيل بحكم   115

طبائع األشياء أن يكون هناك تفكري أو فكر سابق عىل الوجود.
 ،Reality and Truth واحلقيقة «  » الواقع  فانس،  ج. غ.  يف:  هذا  ملضامني  تلخيص  ثمة   116

لونغامنز، 1917، صفحة 114-86.
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وأخرًيا، فإن النَزعة العلموية التي آتت أكلها يف النهاية يف القرن التاسع عرش 
اليقيني،  املعريف يف  املنطقية، ليس فقط عرب اختزال  نتائجها  بالديكارتية إىل  دفعت 
كام فعل ديكارت بمنهجه، بل أيًضا عرب إنكار كل معرفة ال يتسنى للذهن فهمها. 
عليهم  ُيطَلق  ممن  الكثري  عليها  يعول  التي  للفكر  املناهضة  النَزعة  هذه  وتتأسس 
 ،)reason( االستداليل  والعقل   )intellect( العقل  بني  اخللط  عىل  مصلحون، 

وهذا اخللط ناجم عن سوء تطبيق للفكر املدريس املتأخر.

التصنيف الأرسطي ≠ البويثي
الديكاريت،  املسار  لفهم  مهم  املدرسية  النَزعة  تبنته  الذي  التقليدي  املوقف 
موضع  حتديد  عىل  أقدر  وهو  التأملية)117(.  العلوم  تصنيف  سياق  يف  خصوًصا 
مناسب لالنحراف الذي سعت النَزعة العلموية إىل تأسيسه، خصوًصا عىل النحو 

الذي توسطتها النَزعة الظاهراتية املتطرفة ألوغست كومت.
» حول  كتابه  يف  واضًحا  وتعريًفا  متييًزا   )Aquinas( األكويني  توما  ويقّدم 
االستداليل  والعقل   )intellect( العقل  بني   )118()De Veritate( » احلقيقة
العقل  ُيدعى  العقيل  االستدالل  ملكة  بوصفه   )mind( الذهن  وإّن   .)reason(
ومها   .)intellectus( بالفكر  ُيعَرف  مبادئ  ملكة  بوصفه  الذهن  مقابل   ،)ratio(
واحدة.  قوة  باعتبارمها  اإلنسان  يف  مستقّران  أّنام  إال  الوظيفة،  يف  فروًقا  يمّثالن 
الذكاء )intelligentia( هو فعل العقل، الذي هو قوته، ومن ثّم يتميز عنه، وليس 

باحلقيقة  املعنية  احلقيقة،  تأمل  تستهدف  التي  العلوم  النظرية  أو  التأملية  بالعلوم  املقصود   117
من أجل احلقيقة ال حتقيًقا ألية مقاصد عملية؛ ومثاهلا علم اإلهليات. انظر: برنارد فويلنر، 
 ،1956 بروس،   ،Dictionary of Scholastic Philosophy املدرسية «  الفلسفة  » قاموس 

صفحة 112.
اإلنكليزية  إىل  مرتمجة   ،)i ad. 2( عرش،  اجلامس  السؤال    ،De Veritate احلقيقة «  » حول   118
 The احلقيقة «  حول  عليها  املتنازع  » األسئلة  األكويني،  توما  القديس  عمل  ضمن 
الثاين،  املجلد  ماكغلني،  جيمس  اليسوعي  ترمجة   ،Disputed Questions on Truth

صفحة 275-272.
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يفهم  املرء  إن  يقال   .)119( )understanding( » الفهم «  هو  الفكر،  وفعل  له.  مرادًفا 
)intelligere(، حسب األكويني، ألنه بمعنى ما يقرأ )legit( احلقيقة ضمن جوهر 
اليشء نفسه)120(. أما العقل االستداليل فيشري إىل نقلة من يشء إىل آخر تتوصل به 

النفس البرشية إىل معرفة يشء آخر)121(.
ويتوقف موضوع العقل عىل اجلانب الذي يعمل من العقل. فالعقل النظري 
هو حني ُيدرك العقل معرفة دون إشارة إىل أشياء خارجه. والعقل العميل هو حني 
جانَبي  بني  والفارق  عام.  بوجه  أشياء  أو  نشاط  إىل  باإلشارة  معرفة  العقل  ُيدرك 
» احلق «،  هو  األول  فموضوع  موضوعهام.  يف  يكمن  الواحدة  العقلية  القوة  هذه 
العقل  خيلط موضوع  هذا  أن  وهلة  ألول  يبدو  وقد  » اخلري «.  هو  الثاين  وموضوع 
باإلشارة  هو  العميل  العقل  يف  » اخلري «  إّن  إذ  » اخلري «.  اإلرادة،  بموضوع  العميل 
هو  الذي  » اخلري «  إىل  باإلشارة  هو  اإلرادة  يف  » اخلري «  بينام  املعقولة،  احلقيقة  إىل 
غاية)122(.  إىل  موجهة  أّنا  كام  اخلريية  إىل  موجهة  اإلرادة  أن  بمعنى  أي  مرغوب؛ 
مواضيعهام  عىل  بناء  املمكن،  والعقل  الفّعال  العقل  أيًضا  العقل  عن  ويتفّرع 

.10c ،q. 79a. ،.I ،Summa Theologiae » اخلالصة الالهوتية «   119
قابالن  مها  املعاين،  من  معنى  ففي  واجلوهر.  املاهية  بني  الدقة  يف  وغاية  مهم  متييز  ثمة   120
إنا  الكائن.  هو  ما  ببساطة  هي  املاهية  لذلك.  قابَلني  غري  مها  آخر،  معنى  ويف  للتبادل، 
هذا  يعّرف  الذي  )العقل(   ratio أو  )املثال(   eidos  ال الكائن،  هلذا  للفهم  القابل  األساس 
له؛  املعّرفة  فرديته  يف  الكائن  هو  بذاته،  تقومه  مقابل  الكائن  ماهية  هو  واجلوهر  الكائن. 
ما هو اجلوهر. وسوف نعود الحًقا إىل   quod quid est quod est معنى اجلوهر وليس  إنه 
» املاهية   ،Jean-Hervé Nicolas O.P نيكوالس،  جانريف  انظر:  ومضامينه.  التمييز  هذا 
 ،1947 ،Revue Thomiste التوماوية «  » املجلة  Essence et Substance، ضمن  واجلوهر « 

III، صفحة 524-517.
اإلنكليزية  إىل  مرتمجة   ،)i ad. 2( عرش،  اجلامس  السؤال    ،De Veritate احلقيقة «  » حول   121
احلقيقة «،  حول  عليها  املتنازع  » األسئلة  األكويني،  توما  القديس  عمل  ضمن 
صفحة  الثاين،  املجلد  ماكغلني،  جيمس  ترمجة   ،The Disputed Questions on Truth 

.272
األول،  املجلد  السابق،  املصدر   ،)i ad.( اخلامس،  السؤال   ،De Veritate احلقيقة «  » حول   122

صفحة 201. 
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هذا  عليه  يعمل  حيث  املمكن،  العقل  موضوع  هو  فعاًل  للتعقل  فالقابل  املتباينة. 
قابلة  النفس عىل استقبال صور  إنه يمثل قدرة  الفعل.  القوة إىل  العقل وينقله من 
للتعقل، ومن ثّم يتعني جلبها إىل فعل الفهم)123(. أما ما يمكن تعقله فهو موضوع 

العقل الفّعال الذي يصبح عربه معقواًل بالفعل)124(.
سلب  يعني  الذي  التجريد،  طريق  عن  املعرفة  العقل  يدرك  األكويني،  عند 
يف  إدراكها  عرب  األشياء  هذه  وروحنة  عليه،  احلواس  تعرضها  التي  األشياء  مادية 
شكل صور. يف البداية تدرك احلواس اخلارجية اليشء)125(، ثم ترسل انطباًعا عنه 
الفّعال  العقل  يقوم  ذلك  بعد  للصور)126(.  مستودع  دور  تؤدي  التي  املخيلة،  إىل 
العقل  ثّم جيعل ماهية اليشء معقولة. وما إن » يوضح «  بحرص الصورة يف اخليال 
يبدأ  هذا،  املمكن  العقل  يستقبل  وعندما  عمله،  ينتهي  حتى  اليشء  ماهية  الفّعال 
عىل  وبناء  اًل.  مفعَّ يصبح  ثّم  ومن  طبيعته  أو  اليشء  صورة  جتريد  بعملية  حينئٍذ 
نوعه، يستقبل العقل بموجب رشطي الالمادية والسكون أجساًما مادية متحركة، 
النفس  تعرف  وهكذا  املستقبِل «.  نوع  حسب  املستقبِل  يف  » املستقَبل  يكون  حيث 

األجسام، عرب العقل، » معرفة المادية، كلية، ورضورية «)127(.
يتعلق  فيام  الفت  بتطور  عرش  السابع  القرن  يف  العلمية  الثورة  اتسمت  وقد 
اليقني  من  حمّدد  شكٍل  اكتساب  يف  الرغبة  كبري  حّد  إىل  تقودها  العلوم،  بتصنيف 
 )Aristotelian-Boethian( األرسطي-البويثي  التصنيف  ويتألف  املعريف. 
فروع  ثالثة  من  العرص،  ذلك  يف  بارزة  كانت  التي  النظرية،  للعلوم  التقليدي 

املصدر السابق، املجلد الثاين، صفحة 459.  123
املجلد  السابق،  املصدر   )ii ad.( عرش،  اجلامس  السؤال   ،De Veritate » احلقيقة » حول   124

الثاين، صفحة 282.
من املفيد أن نشري إىل أن احلواس تدرك املعطيات، لكنها ال تكون قابلة عندنا للتعقل حتى   125

يقوم العقل هبذا التجريد. لذا ال يصح القول بأن احلواس مصدر املعرفة.
.4c ،q. 78a. ،.I ،Summa Theologiae » اخلالصة الالهوتية «   126

الدومينيكان،  اآلباء  ترمجة   ،Summa Theologica الالهوتية«  »اخلالصة  األكويني،  توما   127
 Summa الالهوتية «  » اخلالصة  422؛  صفحة   ،1 املجلد   ،1947 لندن،  وأوتس،  بورنس 

.1c ،q. 84a. ،.I ،Theologiae
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املبادئ األوىل؛  الفلسفة الطبيعية والرياضيات وعلم اإلهليات أو علم  معرفية هي 
الالمادية  مع درجات  تنسجم  » التي  الثالث،  التجريد  بدرجات  أيضا  إليه  ويشار 
العامة  املعرفة  أنامط  الثالث  الدرجات  هذه  وتصنف  لليشء «)128(.  والالحركية 
يف  ما  علمٍ  فهُم  ويمكن  األشياء.  مادية  عن  الذهن  نأي  درجة  وفق  بدقة  املميزة 
استيعاب  إحراز  بغية  حقيقةٍ  أو  يشٍء  إىل  ميله  أو  الذهن  عادة  وفق  املخطط  هذا 
معريف، وهذا يوجب أن يكون تعريف العلم مؤسًسا عىل موضوعه الصوري، أو 
املواضيع  يتعني تصنيف  ذكره،  لة)129(. وكام سبق  امُلتعقَّ أو صورته  قدرته  اليشء يف 
بالنسبة إىل درجة الماديتها، فكلام كان اليشء أقل مادية، كان  الصورية أو متييزها 

أيرس تعقاًل.
املحسوسة،  الطبيعة  معرفة  درجة  هي  الطبيعية،  الفلسفة  األوىل،  الدرجة 
يعتمد  الذي  الفيزياء،  علم  هو  وهذا  مادة؛  دون  األشياء  وجود  يستحيل  حيث 
الكائن  هو  الطبيعية  الفلسفة  وموضوع  املحسوسة.  املادة  عىل  وتعريفه  وجوده  يف 
عرضة  أي  متحرك،  فهو  مادة  يضّم  يشٍء  كل  ألن   ،)ens mobile( املتحرك 
عىل  كينونتها  تعتمد  التي  األشياء  معرفة  درجة  هي  الثانية  الدرجة  للتغري)130(. 
الرياضيات،  هي  وهذه  ذهنًيا؛  الالمادي  تصورها  تشكيل  يمكن  أّنه  عىل  املادة، 

نيويورك،  الفلسفية،  املكتبة   ،Philosophy of Nature الطبيعة «  » فلسفة  ماريتان،  جاك   128
1951، صفحة 13.

بالفعل بقدر ما  للتعقل  قاباًل  ُيفهم أن شيًئا ما جُيَعل  العقل، فيجب أن  » بام أن كل علم يف   129
بعلوم  تتعلق  فهي  باملادة،  خمتلفة  بسبل  األشياء  ارتباط  وبقدر  املادة.  من  ما  بطريقة  جُيرد 
يف  األوسط  احلد  هو  التعريف  ألن  ونظًرا  بالربهان،  يثبت  علم  كل  أن  بام  وأيًضا  خمتلفة. 
الكتاب  انظر:  املختلفة «.  التعريفات  رضوب  وفق  العلوم  بني  التمييز  فيلزم  الربهان، 
أرسطو «  فيزياء  » رشح  األكويني،  توما  القديس  يف   1 رقم  األوىل،  املحارضة  األول، 
سباث  وريتشارد  بالكويل  ريتشارد  ترمجة   ،Commentary on Aristotle’s Physics

وإدموند ثريلِكل، روتلدج وكيغان بول، 1963، صفحة 3.
ما  وهذا  مادًيا.  يكن  مل  ما  للتغيري  قابل  غري  فهو  كائًنا  بوصفه  الكائن  أن  نلحظ  أن  جيب   130
املحارضة  األول،  الكتاب  انظر:  الطبيعية.  الفلسفة  يف  الصوري  املوضوع  احلركة  جيعل 

األوىل، رقم 3 يف القديس توما األكويني، املصدر السابق، صفحة 4-3.
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الثالثة، وهي  الدرجة  أما  املادة املحسوسة.  تعريفها، عىل  يعتمد وجودها، ال  التي 
األسمى مرتبة، فهي درجة معرفة املبادئ األوىل التي تعد ال مادية، وهي بالضبط 
يشكل  الذي   ،)ens inquantum ens( موجود  هو  حيث  من  املوجود  دراسة 

املوضوع الصوري لعلم اإلهليات.
ديكارت  هبا  قام  التي  النقلة  فهم  أساس  الثالثة  العلوم  هذه  بني  والعالقة 
علم  كل  أن  للعلوم  واملناسب  التقليدي  الفهم  هذا  ومؤدى  املثاليون.  بعده  ومن 
وتتبع  الرياضيات،  الطبيعية  الفلسفة  تتبع  وهكذا  مرتبة.  منه  أسمى  علم  إىل  تابع 

الرياضيات علم اإلهليات)131(.
مثال  األوىل.  مبادئها  حيث  من  اإلهليات  بعلم  مرهون  كليهام  أن  يعني  هذا 
ليست  معطيات  من  بل  تفرتضها  مبادئ  من  تبدأ  ال  احلديثة  الرياضيات  أن  ذلك 
صادقة وال باطلة بل حمتملة. وحقيقة أننا قد نصل إىل نتائج بعينها من معطيات قد 
املبادئ األوىل  أن توجد  يتعني  املقدمات. ووفق هذا  باطلة ال تغري  أو  تعد صادقة 
االستنباطية،  احلديثة، يف جوانبها  الفيزياء  وتستخدم  آخر.  للرياضيات يف موضع 
إمكاناهتا االستقرائية  أوىل. وعرب  مبادئ  تؤّمن هلا  الرياضيات كي  مبادئ صاغتها 
وإذا  هبا.  اخلاصة  املشتقة  مبادئها  من  احلديثة  الفيزياء  تبدأ  التجريبية(  )املحاوالت 
الفيزياء  فإن  العقيل،  التجريد  عرب  الماديته  بدرجة  يعّرف  النظري  العلم  كان 
وليست  حمتملة  االستقرائية،  قدرهتا  حيث  من  نتائجها،  ألن  ناقص،  علم  احلديثة 

يف  سينا  ابن  حددها  التي  تلك  هي  وحتوهلا  وتصنيفها  الثالثة  النظرية  العلوم  بني  العالقة   131
استانبول،  والطبيعيات «،  احلكمة  يف  رسائل  » تسع  يف  العقلية «،  العلوم  أقسام  يف  » رسالة 
العصور  يف  التصنيف  هذا  بدوره  األكويني  استخدم  وقد   .106-105 صفحة  1298ه، 
 De Trinitate of وبويثيوس «  ل  » الثالوث  رشحه  يف  إليه  ودعا  املسيحية،  الوسطى 
إليه أرسطو  أنه علم اإلهليات، يشري  إليه هنا عىل  Boethius، » السؤالني « 5 و6. وما نشري 

 )Andronicus of Rhodes( الروديس  أندرونيكوس  أوىل.  مبادئ  أو  الهوت  أنه  عىل 
» بعد  حرفًيا  تعني  التي  » امليتافيزيقا «،  الشهرية  األرسطية  األطروحات  سمى  الذي  هو 
قد  )السكوالستيكيني(  املدريس  املذهب  فالسفة  أن  أيًضا  نلحظ  أن  وجيب  الفيزياء «. 

صّنفوا الالهوت املقدس علاًم نظرًيا وعملًيا يف آن واحد.
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يقينية. أما من حيث إمكاناهتا االستنباطية، فرتاها تعول كثرًيا عىل الرياضيات فيام 
خيص مبادئها األوىل، ومن ثّم تظل ناقصة.

عىل  يعول  األدنى  العلم  إن  القائل  املذهب  هو  التبعية  مفهوم  من  واملقصود 
يركن  األدنى  العلم  أن  يعني  هذا  احلقيقة)132(.  عن  كشفه  حيث  من  أسمى  علم 
جيعل  ما  وهذا  ينطلق.  أساسها  عىل  التي  باملبادئ  يتعلق  فيام  أسمى  علم  إىل 
املبادئ  تستعري  الفيزياء  أن  يعني  ال  ذلك  كان  وإن  للرياضيات،  تابعة  الفيزياء 
الرياضيات  إليها  التي ختلص  النتائج  الرياضيات بوصفها علاًم، بل تعول عىل  من 
بوصفها كذلك. وهكذا فإن الفيزياء تعول عىل الرياضيات وعليها أن تتوحد معها 
من حيث إّنا علم، عىل الرغم من حفاظها عىل متيزها يف الوقت نفسه، كي تصبح 
أكثر كاماًل، بسبب عجزها عن تأمني مقدماهتا. وكل من الفيزياء والرياضيات تابع 
غياب  ويف  العلم.  هذا  مبادئ  فيها  والنهائية  األوىل  املبادئ  ألن  اإلهليات،  لعلم 
يصالن  التي  احلقائق  تفسري  عن  يقرصان  وصفيني  علمني  يظالن  اإلهليات  علم 

إليها)133(.
وإذا عدنا إىل ديكارت فإننا نجد أن فلسفته حتاول فعلًيا جعل علم اإلهليات 
تابًعا للرياضيات. وهو يقوم بذلك ألنه يربطه بنسق الفيزياء البطليمي الذي تبناه 
العلمني،  بني  الربط  تعني خطؤه يف  وقد  أحدث.  نامذج  يد  أبطل عىل  ثم  أرسطو، 
وهذا ما جعله يعتقد أن بطالن فيزياء النَزعة املدرسية يلحق تشوها بعلم اإلهليات 
التجريدات  ترتيب  ديكارت  أخذ  املسألة،  هذه  وحلل  هلا.  تابعة  أنا  يرى  الذي 
يكون  أن  يمكن  يشء  ال  )أنه  الشواهد  بخصوص  مبدأه  ليالئم  وقّوضه  الثالثة 
صادًقا طاملا كان موضًعا للشك(، وهكذا جعل التجريد األول هو علم اإلهليات، 
 Vera subalternatio scientiarum definitur: dependentia unius غرينيري:  هنريكو   132
 scientiae inferioris ab aliqua scientia superiore in manifestatione veritatis.

 Henrico Grenier, Cursus Philosophiae: Volumen Primum, Les Presses

Quebec ،Universitaires Laval، 1961، صفحة 211.

هنريكو غرينيري، املصدر السابق، صفحة 213.  133
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األول  التجريد  هو  اإلهليات  وعلم  الفيزياء.  هو  والثالث  الرياضيات،  هو  والثاين 
للتعقل وهيبط  بالقابل  يبدأ  بأفكار واضحة ومتميزة، أي  يبدأ  ألن منهج ديكارت 

منه إىل املحسوس.
يبدأ  البرشي  العقيل  لالستنتاج  األرسطي  الرتتيب  كان  احلني،  ذلك  حتى 
منهج  حاول  وقد  الالمادي.  أو  فيه  للتعقل  القابل  إىل  منه  ويصعد  باملحسوس 
ديكارت جتاوز العامل املادي كلية يف طلبه تأسيس مقدمة معرفية جديدة. وحسب 
العقل  حترير  ديكارت  حماولة  التقويض  هذا  شكل   ،)134()Maritain( ماريتان 
أفكارنا.  ألصل  مصدًرا  كونه  إنكار  عرب  املحسوس،  حتمية  من   )intellect(
وبتجاوزه املحسوس، دشن ديكارت كابوس احللولية املثايل، حيث الذهن مستقل 
تبلغ  أن  بوسعها  يكن  مل  موجود «  أنا  إذن  أفكر  » أنا  صيغة  أن  غري  الطبيعة.  عن 
للربهنة  قابل  غري  والوجود  الفكر  بني  التسلسل  إن  إذ  أول،  مبدأ  مستوى  إىل 

بالصيغة ذاهتا.
استحداث  ديكارت  رام  والفيزياء،  اإلهليات  علم  بني  الربط  حماولته  ويف 
أّسس  باملراد،  يفي  حامل  عىل  للعثور  سعيه  ويف  العبء؛  هذا  حيمل  كيل  علم 
عالقات  عن  التعبري  يف  جربية  معادالت  استخدم  حيث  الكلية،  الرياضيات  علم 
الكلية)135(.  الرياضيات  هلذه  األخرى  العلوم  كل  وتتبع  هندسية.  وأشكال 
الكونيات  علم  إن  املخطط.  هذا  يف  الفيزياء  موضع  عن  نتساءل  أن  لنا  أنه  غري 
ريايض  فهم  عىل  مؤسسة  إنا  حيث  من  بالرياضيات،  مشبعة  الديكارتية 
» مبادئ  كتابه  ويف  املادية.  اخلصائص  كل  منه  تشتق  أن  يفرتض  الذي  لالمتداد، 
للفيزياء  التصور  هذا  ديكارت  يامهي   ،)Principles of Philosophy( الفلسفة « 
 ،1932 وورد،  شيد   ،Three Reformers الثالثة «  » اإلصالحيون  ماريتان،  جاك   134

صفحة 79-78.
ضمن   ،Règles pour la direction de l’esprit العقل «  لتوجيه  » قواعد  ديكارت،  رينيه   135
-50 صفحة  غاليامرد، 1953،  البالياد،  مكتبة   ،Oeuvres et Lettres وآداب «  » مؤلفات 

51، القاعدة 4.
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فرضيات  إىل  بسيطة  فرضيات  من  االنتقال  اهلندسة  أساس  وألن  باهلندسة)136(؛ 
بظهور  أرهص هذا  امتداًدا. وقد  بوصفها  أبسط صفات اجلسم  فإنه حيّدد  مركبة، 
ما ُيعرف » بالعلم املنتظم احلديث «، مؤسًسا الرياضيات-الفيزيائية بوصفها معياًرا 
ليتقّرر  أنا موجود «  إذن  أفكر  » أنا  تعديل  العلوم. ووفق هذا يمكن  ومقياًسا لكل 
cogito ergo res sunt )أنا أفكر إذن األشياء موجودة()137(، إذ يشري ديكارت إىل 

هذه  بتشكيل  املادية  لألجسام  السامح  من  بداًل  عنها  بفكرته  املحسوسة  األجسام 
الفكرة)138(.

منظمة  آلة  عامل  اجلسم،  جمال  االمتداد،  عامل  يصبح  الديكاريت،  النسق  ويف 
متاًما، إذ املجال الوحيد للذهن هو الوعي. ووفق هذا خُتتزل احليوانات يف كائنات 
ويف  )ميكانيكية(.  وحركية  ُجَسيمية  نزعات  من  الرؤية  هذه  إليه  أفضت  بام  آلية، 
الوسطى  العصور  رؤية  يف   )entelechy( وتنجيزها  اجلوهرية  الصورة  حتدد  حني 
اجلديدة  الرؤية  اختزلت  مقدسة،  ألنثروبولوجيا  فكرية  معاملَ  للعامل  األرسطية 
نائية  غايات  وجود  بذلك  منكرة  الفاعلة،  العلة  يف  السببية  نظام  الطبيعة  حول 
حيث  العضوية،  اخللق  وظائف  دون  حيول  الغائية  العلل  إنكار  أن  غري  العامل.  يف 
الناتج عن هذا  العلم  فإن  مماثل،  نحو  فاعلة فحسب. وعىل  لعلل  الطبيعة عرض 
املوقف يقلل من شأن الغاية باالقتصار عىل دراسة العلل الفاعلة، ما يعني أنه غري 
واصل  وقد  وسيلة.  جمرد  تصبح  الطبيعة  ألن  اإلهليات،  علم  قواعد  طبق  مناسب 

Les Principes de la Philosophie، يف املصدر السابق،  رينيه ديكارت، » مبادئ الفلسفة «   136
غيلسون،  إيتيان  يف:  املثبت  النقاش  أيضا  انظر   .652 صفحة   ،64 رقم  الثاين،  اجلزء 
وورد،  شيد   ،The Unity of Philosophical Experience الفلسفية «  التجربة  » وحدة 

1938، صفحة 139.
انظر: مقالة إيتيان غيلسون، » املنهجية الواقعية « Le Réalisme Méthodique، يف » الفلسفة   137

Philosophia perennis، املجلد الثاين، 1930، صفحة 743. اخلالدة « 
يتجاوز  وتفاصيلها  الكوبرنيكية  ديكارت  ثورة  تشعبات  يف  بعمق  التنقيب  فإن  وبالطبع   138
إىل  هبا  وصلنا  التي  للكيفية  العريضة  اخلطوط  بعرض  اكتفيت  وقد  الدراسة.  هذه  نطاق 

وضع أصبح العلم الوضعي فيه احلكم الفصل يف كل املعارف.
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كانط بشكل فعال مسار اعتبار الناس غايات يف أنفسهم واعتبار سائر األشياء جمرد 
 Fundamental( » وسائل. وها هو يف كتابه » املبادئ األساسية مليتافيزيقا األخالق

Principles of the Metaphysics of Morals(، يقول بنربة تتسم بالتحدي:

موجوٌد  عموًما،  عاقل  كائن  وكل  اإلنسان،  إن  اآلن:  أقول  إين 
بشكل  تستخدم  وسيلة  جمرد  وليس  ذاته،  يف  غاية  بوصفه 
يف  يعّد  أن  دائاًم  جيب  بل  أخرى،  إرادة  أية  قبل  من  اعتباطي 
الوقت نفسه غايًة يف كل أفعاله، أكانت ختصه أم ختص كائنات 
إرادتنا  عىل  وجودها  يعتمد  ال  التي  أخرى…والكائنات  عاقلة 
بل عىل إرادة الطبيعة، ما مل تكن عاقلة،…ال حتوز إال عىل قيمة 
نسبية بوصفها وسيلة، ومن ثّم فهي تسّمى أشياء؛ ويف املقابل، 
توصف الكائنات العاقلة باألشخاص ألن ذات طبيعتها متيزها 
أنا  عىل  استخدامها  حيظر  الذي  األمر  نفسها،  يف  غايات  بأنا 
عن  )فضاًل  مقيدة  السلوك  يف  حريتها  وجيعل  وسائل،  جمرد 

كونا موضوع احرتام()139(.
من  كبرًيا  جزًءا  شكل  الذي  البيئي  للتدمري  الذكر  سالفة  الرؤية  مهدت  وقد 
احلايل.  قرننا  الثامن عرش حتى  القرن  من  الثاين  النصف  الغربية يف  احلياة  أسلوب 
ذلك أن إزالة كل قيمة يف العامل البيئي، ال ترتبط ذاتًيا بنا، تتجذر يف الفلسفة التي 
الرؤية  هذه  متاًما  تعارض  اإلسالمية  الرؤية  فإن  احلال،  وبطبيعة  رسمها.  حاولنا 
ميكانيكية  فلسفة  اإلسالمي  الفكري  التاريخ  لدى  ليست  ألنه  حتديًدا  للعامل)140(، 

 Fundamental األخالق «  مليتافيزيقا  األساسية  » املبادئ  أبوت،  مؤلف  من   56 الفقرة   139
Principles of the Metaphysic of Morals، صفحة 46.

أية  لدينا  ليست  احليوانات،  »…بخصوص  مثاًل:  باحليوانات  يتعّلق  فيام  كانط  ويضيف   140
واجبات مبارشة. وليس لدى احليوانات وعي ذايت، وهي موجود ملجرد أّنا وسائل لغاية، 
 ،Lectures on Ethics لكانط  انظر: » حمارضات يف األخالق «  الغاية هي اإلنسان «.  وهذه 

هاكيت، إنديانابولس، صفحة 239.
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الفكري  للتحدي  أن تعرضت حرمة اخللق  تارخيًيا  النَزعة، ومل حيدث  أو ُجسيمية 
يف العامل اإلسالمي، ولذا فإن منارصة النَزعة العلموية ونتائجها احلتمية عىل أيدي 
من ُيدَعون باإلصالحيني من أمثال شحرور ال تعوزها التساوق املنطقي فحسب، 
بل األهم من ذلك أنه من غري املمكن فهمها إال يف بيئة فكرية بعد-مسيحية. ومل 
انتابت الفلسفة اإلسالمية عرب تارخيها املستمر حالة ذعر ديكارتية،  حيدث قط أن 
ومل يسبق أن استحوذ عليها تصور كانطي، ألن » علم اجتامع املعرفة « هلذه األفكار 
وإّن  هذا  اإلسالمي)141(.  العامل  يف  قط  إليه  حاجة  هناك  تكن  ومل  مطلًقا  يوجد  مل 
الفكر اإلسالمي،  املعرفة )اإلبستمولوجيا( مل تنفصل عن علم اإلهليات يف  نظرية 
وهذا ما حال دون فصل الوجود عن املعرفة. ووفق هذا فإن شحرور ممثل لشكل 
يف  واستقر  وكانط  ديكارت  عرب  ظهر  له،  ووريٌث  الفكري  االنحطاط  من  غريب 
العدمية النيتشوية العبثية التي برزت إبان احلرب العاملية األوىل، األمر الذي جيعله 
أبعد ما يكون عن تبني منهج جديد أو مقاربة طليعية يف الفكر املعارص. إن أفكار 
ة ال صلة هلا  شحرور ارتدت إزاًرا رًثا بالًيا كي حتّل عقدة  فكرية واجتامعية متومهَّ

باهلوية اإلسالمية البتة.

شريارد،  فيليب  انظر:  احلديثة،  الفلسفة  إىل  املدرسية  الَنزعة  انحطاط  إفضاء  بخصوص   141
1987؛  غولغونوزا،   ،The Rape of Man and Nature والطبيعة «  اإلنسان  » اغتصاب 
 ،The Unity of Philosophical Experience وإيتيان غيلسون، » وحدة التجربة الفلسفية « 
بالرؤية  وعالقتها  اإلسالمية  الكونية  النظريات  طبيعة  وبخصوص   .1938 وورد،  شيد 
اإلسالمية «  الكونية  العقائد  إىل  » مدخل  نرص،  حسني  سيد  انظر:  للواقع،  اإلسالمية 
كتابه  وأيًضا  1958؛  هارفارد،   ،Introduction to Islamic Cosmological Doctrines

آلِن  جورج   ،The Encounter of Man and Nature والطبيعة «  اإلنسان  » مواجهة 
وأنوين، 1968.
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أغاوطة الَنزعة العاموية
أن  مؤداه  شائع  فهم  سوء  إىل  أعامله  يف  شحرور  يركن  السالف،  النقاش  حسب 
ينفع  بام  ذاتًيا  لة  حممَّ أيًضا  هي  بل  فحسب  الذاتية  القيمة  من  جمّردة  ليست  التقنية 
أنجز  الذي  التقدم  املعارص مؤسس عىل  للعامل  املفضل  البرشي)142(. وفهمه  اجلنس 
ثراء للمجتمع. وإّن اهتاممنا يف هذا اجلزء  التقنية بشري  الطبيعية واعتبار  العلوم  يف 

منصب يف عرض بعض الصعوبات الفكرية التي تتغاىض عنها هذه الرؤية.
يطرح روريت )Rorty( تعريًفا مفيًدا للعلموية يمكن االتفاق معه هنا حتقيًقا 

ملقاصد هذه الدراسة)143(:
من  أكثر  أو  بواحد  التزاًما  تقتيض  أن  شأنا  العلموية،…من 
بشكل  معطاة  » وقائع «  مع  يتعامل  العلم  أن  التالية:  املعتقدات 
الباحث؛ وأّن املنهج التجريبي-التحلييل هو النمط  مستقل عن 
هذا  بسط  يتوجب  وأّنه  املعرفة؛  الكتساب  والوحيد  الصحيح 
هذا  نتائج  وأّن  املعريف؛  النشاط  جماالت  كل  ليشمل  املنهج 

املنهج هي الصورة الصحيحة والوحيدة للمعرفة.
نخبة  لدى  االنتصار  نزعة  الراهن  وقتنا  يف  تناوئ  املادية  الشواهد  أن  غري 
حتى  يرى،  من  وثمة  بيئية.  كوارث  من  أورثته  ملا  نظًرا  )التكنوقراط(  املثقفني 

التقنية ليست جمرد آالت.   ،)Lewis Mumford( › لويس ممفورد ‹ الفيلسوف  » وكام يوضح   142
أنا  كام  العمل،  قادرة عىل  بعينها  آلة  اجتامعية جتعل  وتنظيامت  تشغيل  أساليب  تشمل  إنا 
تعكس يف األساس رؤية للعامل. إذ إن رؤية معينة للعامل تعتمد عىل إدراكها للحياة واملوت 
واإلمكانات البرشية وعالقات البرش بعضهم ببعض وبالطبيعة تنتج أشكااًل معّينة للتقنية: 
آالت، وأساليب، وتنظيامت اجتامعية «. انظر: تشيليس غليندينينغ، » مالحظات حول بيان 
Notes towards a Neo-Luddite Manifesto، ضمن: روبرت  املناهضني اجلدد لآلالت « 
 Philosophy » شارف وفال دوِسك، » فلسفة التكنولوجيا: الوضع التقني، مقتطفات أدبية

of Technology: The Technological Condition، بالكويل، 2003، صفحة 604.

االجتامع «  وعلم  للعلموية  إجيايب  نقد  خمترص  التأوييل:  » اخليال  روريت،  ريتشارد   143
 The Hermeneutical Imagination: Outline of a Positive Critique of Scientism and

Sociology، روتلدج، كيغان وبول، لندن، 1982، صفحة 14.



وراات طابة

57

التقني  التقدم  شكل  عرب  إال  يتأتى  ال  الوحيد  العالج  أن  الرؤية،  هذه  نقاد  ضمن 
)امليكانيكي(  اآليل  العامل  أهوال  من  اخلالص  من  يمّكن  سوف  الذي  نفسه، 

املفسدة. بتعبري آخر، حتى يف هذا املجال، يبدو التقدم حمتوًما)144(.
معيار  الطبيعية  العلوم  أن  فيه  التفصيل  يلزمنا  الذي  األول  الزعم  ويقرر 
فحسب  مليئة  ليست  شحرور  أعامل  ألن  مهم  هذا  الدقيق.  للقياس  القابلة  الدقة 
بوصفه  أيًضا  بل  الفكري،  للتفوق  معياًرا  بوصفه  احلديث  العلم  إىل  بإشارات 
يأخذ  اعتقاًدا،  تستلزم  العلموية  خرافة  أن  فيقرر  الثاين  الزعم  أما  الوحيد.  املعيار 
به شحرور، يقيض بأن التقدم العلمي، أو حتسني املنهج العلمي، يؤدي إىل صورة 

زة للحرية املدنية والثراء األخالقي أو هو متالزم مع هذه الصورة. معزَّ
بيد أن موقف شحرور – وهو نادر حتى بني فئة نخبة املثقفني )التكنوقراط( 
مؤسس عىل تأييد عفا عنه الزمن للفيزياء النيوتونية  اجلديدة يف املجتمع العريب – 
بسبب  حمصنة  تعد  مل  الطبيعية  العلوم  أن  احلال  وواقع  املفرتض)145(.  وتفوقها 
احلراري  التحريك  قانون  ظهور  فمنذ  الكم.  فيزياء  عىل  تطورات  من  طرأ  ما 
معايري  من  » القياس «  فكرُة  جعلت  هايزنربغ،  ومبدأ  الثاين،  احلرارية(  )الديناميكا 
التخيل  إىل  و» املجتهدين «  » العلامء «  شحرور  ويدعو  للسخرية.  مثاًرا  املوضوعية 
العلامء والرياضيني واخلرباء)146(، كام يدعو  التقليدي وتبني أحكام  » القياس «  عن 
ال داعي لذكر ما عزا إليه شحرور يف تبني هذه الرؤية، وسأكتفي بإحالة القارئ إىل أمثلة   144
QMC توضح اعتقاده اجلازم يف  ترد يف الصفحات 178-179 و219-220 و331 من 

العلوم الدقيقة وتقدمها. واخللفية الفكرية هلذه األغلوطة جرى تناوهلا سابًقا.
فهمهم  إن  الوسطى  العصور  علامء  عن  دفاًعا  نقول  أن  » لنا   :220-219 صفحة   ،QMC  145
أّنه كان بدائًيا نوًعا ما، وأّن منهجهم العلمي مل يكن يف وسعه أن يتحسن  حلدود اهلل ال بد 
دعامة  حدود اهلل  أعطت  التي  الثورية،  نيوتن  إسحاق  نظريات  ظهور  قبل  كبري  بشكل 
الطبيعة  ظواهر  دراسة  العلامء  من  الالحقة  لألجيال  يتسن  مل  أنه  احلال  مكينة.  رياضية 
وربطها باحلدود التي وضعها اهلل للمجتمعات البرشية إال بعد نظرية نيوتن يف » احلدود «. 

غري أنه مل يعد بمقدور البحث اإلسالمي الراهن أن يلجأ إىل هذا العذر «.
أساس  عىل  أكثر،  أو  رشعيتني  قضيتني  بني  القياس  إجراء  » يتعنّي   :492 صفحة   ،QMC  146
الشواهد التجريبية واإلثباتات العلمية التي يقّدمها علامء االجتامع واالقتصاد والرياضيات 
احلكومية  للسلطات  مستشارين  وظيفة  الباحثون  هؤالء  يامرس  وأن  الطبيعية،  والعلوم 
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وهذا  التقليدية)147(.  الدينية  املصادر  من  بداًل  احلديث  بالعلم  » القياس «  ربط  إىل 
سلف  كام  األوىل  املبادئ  علم  مقابل  يف  الطبيعية  العلوم  لدور  سائد  فهم  سوء 
علم  عىل  طرأت  التي  التغريات  تؤثر  أن  يتعني  شحرور،  رسدية  ووفق  عرضه. 
أنه  يعني  إنام  الرؤية  هذه  وتأييده  األوىل.  املبادئ  تطبيق  يف  الرياضيات  أو  الفيزياء 
وعلامء  الفالسفة  مواقف  فحص  عناء  نفسه  يكلف  ومل  العلوم،  تصنيف  يفهم  ال 
اإلقرارات  من  عنده هو جمموعة  نجد  ما  مبلغ  فإن  أخرى،  مرة  املسلمني.  الكالم 

واألحكام اجلازمة.
ويف مسألة البحث احلديث يف العلم احلديث، جيب أن نؤكد أنه ليست هناك 
املالِحظ  بني  دائاًم  مساعدة  أو  وسيطة  أدوات  فثمة  حقيقة،  مبارشة  مالحظات 
العيون  تقوم  )ميكانيكية(،  آلية  أدوات  استخدام  عدم  حال  يف  حتى  واملالَحظ. 
جيري  جتربة  كل  يف  وذاتًيا  نسبًيا  ظرًفا  يقحم  وهذا  املساعدة.  األدوات  بدور 
رصدها، كام يؤثر رضورًة يف النتائج التي نحصل عليها، ويلوثها بتدخالت ذاتية. 
خيتلف  قد  ألنه  به  التكهن  حتى  أو  النسبي  الظرف  هذا  لعالج  سبيل  ال  أنه  غري 
جمال  هناك  يكون  وقد  جمهرًيا.  املرئية  غري  االختبارات  يف  خاصة  مناسبة  كل  يف 
تضييق  يمكن  حيث  جمهرًيا،  املرئي  مالحظة  يف  املشكلة  هذه  حدة  من  للتخفيف 

االختالفات إىل حد كبري بام يسمح بالوصول إىل اتفاق ذايت مشرتك.

إن  الفتوى.  مكاتب  وفقهاء  الدين «  » علامء  إىل  األمر  يوكل  وأال  السياسيني،  واملرشعني 
ينبغي حتريمه أو جوازه  النصح فيام  إنام تتعني يف  الدينيني  › اخلرباء ‹  املهمة األساسية هلؤالء 
التحريم أو اجلواز )التي هي  ينبغي أن يستشاروا يف مسائل مطلق  العبادات، وال  يف أمور 

]هكذا حرفًيا[ من اختصاص اهلل وحده( «.
جمرد  يف  الدين  الختزاهلم  الدين «  » علامء  املؤلف  ينتقد  غريها،  ويف   65 صفحة  ويف 
أن  ينبغي  املدين  املجتمع  تواجه  أعظم  قضايا  ثمة  أن  يرى  وهو  طقوسية  عبادية  مسائل 
عن  جنوحهم  العلامء  عىل  بشّدة  شحرور  ُينِكر  السياق  هذا  ويف  انشغاهلم.  موضع  تشكل 
حدود اختصاصهم، أي خروجهم عن ثوابت الدقة والشكلية يف العبادة. غري أنه يصعب 
نقد  بمكان  الصعوبة  من  يصبح  أنه  كام  تناقضه،  بسبب  اجلد  حممل  عىل  النقد  هذا  محل 

مؤلف غالًبا ما يغري رأيه.
انظر: QMC، صفحة 149.  147
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ويمكن أن يقال إن نظرية الكم زعزعت منذ أمد مديد الزعم التقليدي بدقة 
 ،1925 عام  ففي  النيوتونية.  )امليكانيكا(  احلركة  نظرية  يف  كام  الطبيعية،  العلوم 
طرح مبدأ الريبة لفرينر هايزنربغ )Werner Heisenberg( قيًدا ال فكاك منه – عىل 
الرغم من جهد أينشتاين املنسق لتقويضه – عىل زعم عاملٍ املعرفة الدقيقة. وفق هذا 
كالوضع   – للمالحظة  القابلة  األشياء  أو  املادية  اخلصائص  من  أزواج  ثمة  املبدأ، 
قابلة ألن تعرف يف آن واحد بدرجة كبرية  – غري  وكمية احلركة، والزمن والطاقة 
قلَّت دقة  الزوجني،  أو معرفة أحد  أنه كلام زادت دقة قياس  يعني  الدقة. هذا  من 
هناك  تكون  أن  يستحيل  الوضع،  للمعرفة. ويف هذا  وقابليته  اآلخر  الزوج  قياس 

دقة متزامنة يف رصد الفئتني املعنيتني من املالحظات.
كبرًيا  احتاماًل  هناك  أن  هي  اجلديدة  الفيزياء  تواجه  التي  األساسية  املشكلة 
الطبيعية  الظواهر  قوانني  عزل  حال  يف  املعرفة،  عىل  البينية  العالئقية  القدرة  لفقد 
الذي  واالهتامم  اإلهليات.  بعلم  متعلقة  أم  الهوتية  أكانت  املبدئية،  القاعدة  عن 
السببية،  لفهم فكرة  النهاية  يتزايد، ألنه ال سبيل يف  الفيزياء لالهوت  أواله علامء 
بوصفها لب الوجود الظاهرايت، إال عرب مسألة حرية اإلرادة وتقرير املصري. ذلك 
وسع  يف  ليس  موجز،  بتعبري  مطلق «.  » قياس  اسمه  يشء  العلم  يف  يوجد  ال  أنه 
فام  القبيل،  هذا  من  يشء  ثمة  يكن  مل  وإذا  الغائية.  الِعلَّة  تفرس  أن  الفاعلة  الِعلَّة 
يقوم  ما  شيًئا  جيعل  الذي  وما  وجودها؟  وعلة  للظواهر  السببية  العالقات  جوهر 
بيشء آخر؟ واألهم من ذلك، ملاذا يقوم أصاًل بام يقوم به؟ قد يفرس عامل األحياء 
عملية ما بناء عىل استجابات وخصائص بعينها، أي عرب ما يعرف بالعلل الفاعلة، 
دون  النهائية،  الغاية  سؤال  عن  اإلجابة  عن  ختصصه  إطار  ضمن  سيعجز  ولكنه 
الطريق  أن  يعني  هذا  لكن  الكالم.  علم  إىل  باألحرى  أو  الفلسفة  إىل  الركون 
املسائل  حسم  عىل  وحده  القادر  الكالم،  علم  عرب  إال  يفتح  ال  املسدود  العلمي 

األولية يف قلب كل تقص للظواهر.
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الزعم الثاين، املرتتب عىل ما سلف، هو أن املنهج العلمي يقود إىل االستنارة 
حالة  يف  تارخيًيا  بّينة  االعتقاد  هذا  أغلوطة  وإّن  الثقافية.  املعايري  ويعزز  األخالقية 
املجتمع األكثر  آنذاك  أملانيا  العرشين، فقد كانت  القرن  النازية يف ثالثينيات  أملانيا 
الغرب  اقتفى  الذي   – العلمي  املنهج  الستخدام  مثالًيا  ونموذًجا  علمًيا،  تقدًما 
أملانيا، وليس يف وسع  تتعزز يف  مل  احلريات  أن  غري   – بعد احلرب  ما  فرتة  أثره يف 
أحد أن ينكر فساد املعايري الثقافية يف ذلك العرص. وكان املوقف العام إزاء الدين 
عدائًيا، بعد أن استحوذت الدولة واحلزب عىل كل الوالءات، وعىل نحو يشكك 
يف  حدث  ملا  مشاهًبا  الوضع  كان  لقد  األمة.  دعم  يف  الدينية  املقوالت  توظيف  يف 
اليابان خالل الفرتة نفسها، ولذا فإن التقدم العلمي ال يرتادف رضورة مع التقدم 

األخالقي أو الثقايف.
النسبية  اخلرافة  أعراض  من  َعَرًضا  أيًضا  األخالقي  االنحالل  يكون  وقد 
احلق  وبني  واخلاطئ،  الصحيح  بني  متييز  ال  حيث  السيايس،  اجلسم  لوثت  التي 
لقد  آخر.  إىل  شخص  من  أو  آخر  إىل  وقت  من  يتغري  قد  رأي  وفق  إال  والباطل، 
املبادئ  أو  األخالق  جمال  انتِهك  حني  هذا  عن  مسؤول  العلمي  املنهج  أن  ُزِعم 
ويطرح  الظواهر  عىل  يطبق  عملًيا  منهًجا  ليكون  أساًسا  ل  ُشكِّ فقد  األوىل، 
تطبيقه  حال  قادر،  » العميل «  الطابع  وهذا  ظهورها.  إبان  عملية  ملشاكل  حلواًل 
قابليته  أن  غري  » للنافع «.  الفكرية  العبادة  من  نوع  تشكيل  عىل  األخالق،  عىل 
الثبات الذي تشرتطه املبادئ األوىل أو حتى  الضمنية للتحقق تتناقض مع مفهوم 
األخالق. وليس يف وسع أي نسق احلفاظ عىل سالمته أو سلطته طاملا كان يلتزم 

بمعيار متغرّي باستمرار للحق والباطل.
ُترَبط  التي  املادية،  النَزعة  هو  الثقايف  االنحالل  أعراض  من  الثاين  والَعَرض 
أن  يف  االعتقاد  تكرس  نزعة  واملادية  العلمي.  املنهج  تطبيق  يف  بالتوسع  أيًضا 
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إّن  بعدها)148(.  نائية  غايات  ال  وأنه  اإلنسان  غايات  والوفرة  والثروة  االزدهار 
املادي، ولذلك  نطاقه  يتجاوز  ًأ لفحص أي يشء  مهيَّ ليس  بطبيعته  العلمي  املنهج 
الذي  الدين،  يصبح  وهكذا  املادي.  النطاق  يتجاوز  حقل  ألي  معرفية  قيمة  فال 
يتخطى املجال املادي خالًيا من كل قيمة وفق هذه اخلطة، إال إذا قام بدور عالٍج 
من  احلّط  هذا  مثل  يعّد  ودائاًم  االجتامعية.  الرفاهة  لتحقيق  خادع  ومهي  بديل 
التجارب  أوضحته  ما  وهذا  اإلحلاد،  درب  عىل  األجل  قصري  مسلًكا  الدين  قدر 

الشيوعية يف بداية القرن العرشين.
وربام يكون العنرص األهم يف تطبيق شحرور للعلموية يف جزمه بأن التفسري 
الصحيح الوحيد للقرآن ليس ممكنًا إال عرب فهم االكتشافات العلمية احلديثة، أي 

عرب الظواهر.
باملقدور  سيكون  عند اهلل،  من  القرآن  كان  إذا  لنفيس،  قلت 
حتليله  يتسن  مل  وإذا  املتوفرة.  املناهج  أحدث  باستخدام  حتليله 

بمناهج حديثة، فإنه ليس من عند اهلل)149(.
التقليدي فوق-العقالين أو فهم علم  غري أن هذا ينم عن عدم درايٍة بالفهم 
اإلهليات للوحي عند شحرور، وهو يرتبط قبل كل يشء بمقاربته املعرفية ملفهوم 
عرب  مكتسب  بأّنه  يصنّفه  الذي  للمعرفة،  املادي  لألساس  داعم  جمّرد  بأّنه  الوحي 

نزعة شحرور التي تبدو يف الظاهر مادية تعرض عىل أنا إحدى غايات اعتناق الدين. ثمة   148
QMC، صفحة 68: » لسوء احلظ، فشلت أجيال من › علامء الدين ‹ يف  مثاالن عىل هذا يف 
األجيال  هذه  أسهمت  ذلك،  عن  عوًضا  الكيل.  للتطبيق  وقاباًل  عملًيا  ديًنا  اإلسالم  جعل 
يف الرتويج لَنزعة عبودية طقسية ولثقافة الفرار من هذا العامل إىل العامل اآلخر، وهي نزعة 
هروبية جعلتهم عاجزين عن ترشيد عموم الناس حول تلبية تطلعاهتم يف هذا العامل «. ويف 
أخذنا  إذا  هراء.  جمرد  اآلن  احلايل  اإلسالمي  اإلحياء  عن  » احلديث   :69 صفحة   ،QMC

أن  نجد  سوف   ،1970 عام  منذ  البالد  هذه  يف  حدث  فيام  ونظرنا  مرص  مثال  باالعتبار 
اإلسالم كاد خيتفي. إننا ال نشهد استفاقة بل غفوة عميقة! يف املقابل، فيام يوصف بالبلدان 
غري اإلسالمية، نلحظ أن اإلسالم يف كل مكان، ألن الثروة والرفاهة فيها يف نمو مستمر، 

وألنا تسبق البلدان اإلسالمية بألف ميل «.
QMC، صفحة 531.  149
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أن  هو  يزعم،  فيام  االثنني،  بني  والفرق  احليس.  باإلدراك  ثابتة  جتريبية  معطيات 
الوحي معرفة  يعطينا  يعطينا معرفة بمالحظات خارجية، يف حني  اإلدراك احليس 
أن  املرء  وسع  ويف  والداليل)150(.  الزماين  املستويني  عىل  حيوًدا  أكثر  بمالحظات 
تبناه  الذي  املسدود،  الطريق  احلديث  الكانطي  املأزق  هذا  يف  الفور  عىل  يلحظ 
شحرور يف مقاربته، بام يضمن عجز سبيليه املعرفيني عن الفرار من املجال الزمني.

 أغاوطة أيديولوجيا التقدر: بعد هذا،
 فهو أفضل من هذا)151(

مبادئه   )QMC( النقدي «  والعقل  واألخالق  » القرآن  مقدمة  يف  شحرور  يعرض 
يف  حقبتني  ثمة  إن  بقوله  يوضحها  وهو  للقرآن.  لقراءته  تؤسس  التي  الفلسفية 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وفاة  بعد  بدأت  وأخرى  النبوي،  اهلدي  عرص  يف  بدأت  حقبة  التاريخ، 
يف  الناضج  اإلنسان  فيها  يعد  مل  التي  احلقبة  وهي  هذا،  يومنا  حتى  واستمرت 
بعد- » الترشيع  منهج  يسميه  ما  أوان  فيها  ويأيت  وحيه،  وال  رسل اهلل  إىل  حاجة 

ما  وإذا  املرأة.  وحترير  الرق،  وإلغاء  البرشية،  احلقوق  يشمل  الذي  النبوي «، 
إىل  تفتقر  سطحية  شعارات  من  مقوالت  نسج  عىل  مثال  هذا  أن  حقيقة  استثنينا 
القيمة واالعتبار، فإن مبلغ ما يقوم به شحرور هنا هو طرح مقدمة التقدم احلتمي 

جزًءا من االعتقاد الذي يؤسس ملرشوعه.
املجتمع اإلنساين، وأن  االبتدائية من  املرحلة  نوًحا يف  إين أعترب 
حممًدا جاء إىل البرشية يف املرحلة اجلامعية. أما اآلن فإن البرشية 
تتحمل مسؤوليتها وحدها. إننا نكتشف الكون بأنفسنا، ونحن 

انظر: QMC، صفحة 487.  150
الصيغة  هذه   )Louis Weber( ويرب  لويس  أنشأ  سيأيت.  األفضل  أو  منه  أفضل  هذا،  بعد   151
ًرا كلامت املبدأ القائل: post hoc, ergo propter hoc )بعد هذا، فهو بسبب هذا(. انظر  حموِّ
 ،Le Rythme du Progrès: Étude Sociologique اجتامعية «  التقّدم، دراسة  » وترية  كتابه: 

فيليكس ألكان، باريس، 1913، صفحة 24-22.



وراات طابة

63

نستطيع أن نقوم بذلك، بعد أن أكملنا دراستنا وخترجنا)152(.
اخللق  يدع  لكنه  اخلالق،  هو  اهلل  أن  ]يزعم   )deist( الربويب  املخطط  هذا  يف 
السابع يف حاجة إىل  القرن  فالقرآن نص من  يقّرر شحرور أعاله،  وشأنم[، وكام 
غالًبا  إليه  ينظر  وال  املتقدم،  والعرشين  احلادي  القرن  إنسان  يناسب  جديد  تأويل 
ثّم  ومن  العلمي.  التقدم  عرب  بنفسه  اإلنسان  إليه  وصل  ملا  متماًم  نًصا  باعتباره  إال 

فيمكن القول إن االتصال باهلل قد انتهى ألننا » خترجنا «.
وبطبيعة احلال، حمتم عىل أي حتليل لفكر )أيديولوجيا( التقدم أن يظل ناقًصا 
يضيق  والتي  الدراسة،  إلنجاز  استيعاهبا  يمكن  التي  املختلفة  األساليب  بسبب 
املقام باإلحاطة هبا هنا. غري أنه من املهم واملفيد وضع هذا الفكر )األيديولوجيا( 
كاد  لقد  املستقبيل.  السيايس  االجتامعي  للتخطيط  املعارصة  الصياغة  سياق  يف 
ر  تقرِّ )األيديولوجيات(  الفكرية  النظريات  أن  العقدين األخريين  بدهًيا يف  يصبح 
نمًطا معّينًا من السيطرة املفهومية عىل جمال املستقبل وتستبعد كل املفاهيم املتعالية 
حول  دعاوى  وفق  السيطرة  هذه  وتصاغ  االجتامعي.  الضبط  عىل  تعني  ال  التي 
املستقبل تتأسس عىل نظريات فكرية )أيديولوجيات( يعتقد أنا تشكل قمة املنجز 
يعد  إنكاره  أو  احلكم  هذا  تعديل  يستهدف  تدخل  أي  وإّن  البرش.  عند  الفكري 
من قبل أصحابه معادًيا ملا هو إنساين، مضاًدا للتقدم، ومناوًئا لالزدهار. وإىل حد 
املستقبل  تشكيل  يف  األساسية  األفكار  اعتربت  التي  االجتامعية  فاألهداف  كبري، 
وهذه  بعد-املسيحية.  ما  األوربية  املفهومية  املواريث  متاع  سقط  سوى  ليست 
ومقارنات  توليفات  من  أكثر  عىل  مبنية  ليست  أوضحنا،  أن  سبق  كام  املواريث، 
توظف  نخبوية  أقلية  مصالح  متزايد  بشكل  ختدم  فاشلة  فلسفات  من  وهتجينات 

القطاع األكرب من البرشية يف صاحلها)153(.

QMC، صفحة 519-518.  152
فابر، 1937؛  الثانية،  الطبعة   ،Money and Morals » املال واألخالق «  إريك غيل،  انظر:   153
لندن،  وِوندوس،  تشاتو   ،The Modern Idolatry احلديثة «  » الوثنية  مارك،  وجفري 
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االندفاع  هذا  بالكامل  تعارض  للمستقبل  التقليدية  اإلسالمية  الرؤية  إن 
ذلك  املسلمني.  غائية  قبل  من  حمددة  فهي  الفكري،  سياقه  من  املستل  املفهومي 
األناين  الذايت  النفعي  يعارض االستخدام  ُعْلوية  الطبيعي حلياة عظيمة  املأمول  أن 
بميزان  فة  واملعرَّ لة  املتأصِّ االجتامعية  العدالة  ومعنى  غاية.  بوصفه  األمد  قصري 
االجتامعي  النظام  د  حيدِّ الذي  هو  البرشية،  املداوالت  من  بداًل  اإلهلية،  العدالة 
وخدمة  احلق،  وتبني  اخلري،  عىل  احلفاظ  عىل  يقوم  الذي  بكامله،  اإلسالمي 
» املطلق «، وفق تعاليم الوحي اإلسالمي. وليس هذا بأي حال نشاًطا خارجًيا أو 
ينتقل  حيث  النهائية  غايته  أو  ذاته  حتقيق  النشاط  هذا  عرب  اإلنسان  خيدم  إذ  أنوًيا، 
فيها  يقع  التي  األساسية  واألغلوطة  الكامل.  حالة  إىل  النقص  حالة  من  رأسًيا  فيه 
أو  واملخطط  أفقية؛  برحلة  الرأسية  الرحلة  هذه  عن  يستعيض  أنه  هو  التقدم  مبدأ 
اهلدف الذي ُيقِحمه شحرور يقوم عىل الرغبة يف نقل العامل اإلسالمي من أصوله 
أو قواعده إىل أرضيات ختدم قوى العامل املعارص الضارية)154(. وأمنيته يف األساس 
من هويتهم   – املتغربني منهم عىل وجه اخلصوص  البعيدين   – املسلمني  أن حيرر 
بوتقة  يف  صهرهم  عملية  من  يسّهل  هبجني  عنها  يستعيض  كي  القويمة،  الدينية 
نظام اجتامعي-اقتصادي توجهه األقليات سالفة الذكر نفسها. ومنهجية شحرور 
وايتهيد  هبا  قال  أفكار  يف  دجمت  ماركسية،  وأحكام  بأهداف  مصبوغة  هذا  يف 

)Whitehead( وأخرى قال هبا برغسون )Bergson( كام نقلها عنه وايتهيد.
التقدم،  بحتمية  القائل  مذهبه  املختلة يف  املقدمات  معاينة  اجلزء  ويقرتح هذا 
وأزعم  دائمة.  صريورة  حال  يف  كائنًا  اإلنسان  تعّد  التي  الربغسونية  والفكرة 

1934؛ وفريدريك سودي، » دور املال « The Role of Money، جورج روتلدج وأوالده، 
لندن، 1934؛ وك.ه. دوغالس، » احتكار االئتامن « The Monopoly of Credit، تشابامن 

وهول، لندن، 1931.
النشاط يف: جون  الثقافية هذا  االجتامعية  القوى  هبا  تسهل  التي  الكيفية  تفصيل يف  154  هناك 
 ،Confessions of an Economic Hit Man مأجور «  اقتصادي  قاتل  » اعرتافات  بِركْنز، 

مطبعة إيبوري، لندن، 2006.
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هبا  قال  حديثة  هرقليطيسية  مزاعم  يترشب  جعلته  التوفيقية  شحرور  قراءة  أن 
ذلك  بعد  لوايتهيد)155(.  بقراءته  تأثرت  أنا  يرجح  أنه  من  الرغم  عىل  برغسون، 
سوف أتقىص مضامني استخدام نظرية النقد اجلديل التي استعارها من املاركسية.

احلديثة.  الكانطية  وايتهد  بمثالية  تأثر  شحرور  أن  مقدمته  يف  كرستامن  يذكر 
يف  التقليدي  املوقف  تأهيل  إعادة  يف  كثرًيا  الكونية  وايتهيد  نظرية  أسهمت  وقد 
جعله  العلوم  يف  نجاحه  أن  غري  الوضعية.  هيمنة  قبل  كانت  كام  الدينية  النظرة 
لسوء احلظ حياول حتقيق انتصارات مماثلة يف جمال علم الالهوت)156(، أي تأسيس 
مفهوم  بني  تشابه  ثمة  ذلك،  عىل  الصريورة)157(.  بالهوت  يعرف  أصبح  ما 
األخريان  حاول  لقد  هلا.  برغسون-وايتهيد  وفهم  للصريورة  املشوش  شحرور 
أيًضا عند شحرور عىل أصداء ملذهب  عملًيا استحداث ديانة من دون اهلل. ونعثر 
الدين كي يأخذ يف اعتباره سقوط نظرية احلركة  القائل بوجوب أن يتغري  وايتهيد 

)امليكانيكا( النيوتونية بسبب التقدم الذي أحرزته النظرية النسبية.
يتخلل كل يشء. عند  الذي  التدفق  برغسون ووايتهيد هو حال  الواقع عند 
يقّرر  األشياء. هكذا  فيه  الذي حتدث  دوًما،  املتحرك  الزمان  الواقع هو  برغسون، 

العامل  يف  يشء  كل  أن  لفكرة  بتأييده  لسقراط،  سابق  فيلسوف  وهو  هرقليطس،  اشتهر   155
فلسفة  بخصوص  مستمر.  وجريان  تدفق  حال  يف  يشء  كل  وأن  األوقات،  كل  يف  يتغري 
من  األول  املجلد  سقراط:  قبل  » الفالسفة  بارنيز،  جوناثان  انظر:  الطبيعية،  هرقليطس 
 ،The Pre-Socratic Philosophers: Volume 1 Thales to Zeno زينو «  إىل  طاليس 

روتلدج وكيغان بول، لندن، 1979، صفحة 81-57.
 ،Religion in the Making النشوء «  طور  يف  » الدين  وايتهيد:  كتاب  خصوًصا  انظر   156

ماكميالن، نيويورك، 1926.
غريفني،  راي  وديفيد  كوب  ب.  جون  انظر:  الصريورة  لالهوت  مقدمة  عىل  لالّطالع   157
 ،Process Theology: An Introductory Exposition » الهوت الصريورة: رشح متهيدي «
مطبعة ويستمنسرت جون نوكس، لويسفيل، 1976. ولالّطالع عىل نقد متعاطف لكنه مفيد 
 Creativity and انظر: روبرت كومينغز نيفيل، » اإلبداع واإلله: حتدٍ لالهوت الصريورة « 
ألباين،  لنيويورك،  احلكومية  اجلامعة  مطبعة   ،God: A Challenge to Process Theology

1995. ولالّطالع عىل دراسة دقيقة مليتافيزيقا وايتهيد، انظر: إيفور ليكلريك، » ميتافيزيقا 
Whitehead’s Metaphysics، جورج ألن وأنوين، لندن، 1958. وايتهيد « 
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برغسون يف كتابه » التطور اخلالق « )Creative Evolution( أن احلياة تطور، وأن 
له، ألن  تعبريه، اجلسم ال صورة  األوقات، وعىل حد  يغري صورته يف كل  اجلسم 
املستمر،  الصورة  تغري  بالضبط  هو  والواقع  حركة.  والواقع  ثابتة،  الصورة  فكرة 
وليس الصورة بوصفها لقطة لنقلة يف هذا الواقع)158(. وفق هذا، فأن جتزم بواقعية 
التكهن  أمكن  ولو  باستمرار.  متغرّي  بأنه  جتزم  أن  هو  اإلله،  ذلك  يف  بام  يشء،  أي 
جدوى  أي  هناك  كان  ملا  قضاء اهلل،  يف  مربمة  خطة  يف  املمكنة  املستقبل  بصور 
إذا  أنه  هي  برغسون  فلسفة  تواجه  التي  واملشكلة  برغسون.  زعم  وفق  للزمان، 
غاية  أو  قصد  الواقع  هلذا  يكون  أن  يتعني  الزمان،  يف  موجوًدا  الواقع  جممل  كان 
اإلهليات  علم  جهة  من  الغاية،  هذه  عىل  وحمتم  معنى)159(.  بال  كان  وإال  حيققها، 
يكون  فلن  كذلك،  األمر  كان  وإذا  الزمان.  خارج  تكون  أن  كذلك،  وبالرضورة 

جممل الواقع يف الزمان، كام جيزم برغسون.
وإذا مل تتعني ماهية اليشء املادي إال يف حركته أو تغريه يف الزمان، فهذا يعني 
استبعاد فكرة املكان، فكرة الطول والعرض، باعتبار أنا ليست من ماهية اليشء. 
األجسام حتوز  ليست كل  أنه  يستبني  إذ  لربغسون،  إشكاالت واضحة  يثري  وهذا 
فكر  يف  اجللية  واألغلوطة  بعض.  عن  بعضها  للتمييز  قابلة  أو  نفسه،  االمتداد 
برغسون هي إنكاره اجلواهر، التي اعتربها جمرد أشباح خلقها الذهن، وهو ملكة 
كانت  لو  آخر،  منحى  من  الثابتة.  احلياة  لقوة  » إطاًرا «  حتديده  سياق  يف  ساكنة، 
نفسها،  هي  إنا  إطالًقا  عنها  نقول  أن  استطعنا  ملا  دائم،  تدفق  حال  يف  املاهيات 
ألنا سوف تكون دوًما يف حال صريورة وال » تكون هي نفسها « إطالًقا. ولنا أن 
يمكن  يشء  منها  يتبقى  ال  أنه  طاملا  املاهيات،  هذه  مثل  معرفة  إمكان  عن  نتساءل 
واقع  هناك  يكون  أن   – برغسون  عند   – باإلمكان  أنه  يستلزم  وهذا  نعرفه.  أن 

ماكميالن،  ميتشيل،  آرثر  ترمجة   ،Creative Evolution اخلالق «  » التطور  برغسون،  هنري   158
لندن، صفحة 318.

برغسون، املصدر السابق، صفحة 42.   159
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حركة دون وجود حمرك، وهذا حكم مناف للعقل.
أنجزته  ما  أحدث  مع  تام  اتفاق  عىل  اجلديد  دينه  يكون  أن  وايتهيد  ويقرتح 
ويتبناه  وايتهيد  يقّرره  الذي  الرئيس،  املبدأ  ومفاد  تقدم.  من  االجتامعية  العلوم 
يقّرر هذا حني  الطبيعية. وهو  العلوم  شحرور، أن أساس علم اإلهليات متوفر يف 
له)160(.  مرشًدا  ومعينًا  للدين  أساًسا  ومبادئه  العلم  قوانني  توظيف  بوجوب  يقول 
بيد أن درجة التجريد التي متثلها الفيزياء، كام سبق أن أرشنا، أقل من درجة علم 
لطبيعة علم  تامة  فهم  إساءة  يعرب عن  إنام  للفيزياء  تابًعا  فإن جعله  اإلهليات، ولذا 

الفيزياء)161(.
يشء  ال  ألنه  شحرور،  يردد  كام  وحده،  املدرك  العامل  هو  الواقع  أصبح  لقد 
حيث  املظاهر،  تأليه  إىل  بالرضورة  يقود  وهذا  معرفته.  يمكن  الزمني  العامل  وراء 
يرى وايتهيد أن اهلل قد يكون موجوًدا، لكنه ليس كائنًا متعالًيا. وإذا كان اهلل فوق 
ألن  قابل  فوقهام  يشء  ال  ألنه  مستحيلة،  معرفته  أن  يعني  فهذا  واملكان،  الزمان 
يكون  أن  عىل  باطنًا،  يكون  أن  فيجب  متعالًيا  يكن اهلل  مل  وإذا  البرش)162(.  يعرفه 
مبدأ  أنه  عىل  اإلله  إىل  مشرًيا  األخري،  البديل  وايتهيد  ويتبنى  به.  جمزوًما  وجوده 
التعني املادي، قوة » مجالية «، وليس قوة أخالقية أو روحية، متثل نظام الكون)163(. 
الذايت غري جُمٍد، ألن مقدماته تعريفًيا تتغري دوًما. والرب الذي يدعو  الدين  وهذا 
خاضًعا  لكونه  باستمرار،  تتغري  ماهيته  ألن  معروف  غري  عبادته  إىل  الدين  هذا 
يملك وجوًدا. ويكفي  لكنه ال  إنه يف حالة صريورة،  واملكاين.  الزماين  للمجالني 
أن نقول إن إله وايتهيد وبرغسون ليس ما يدرك يف الدين التقليدي عىل أنه الذات 

العلّية. إنه شخصية زمنية، مرحلة عابرة، مبدأ مفيد، لكنه بالتأكيد ليس اهلل.
.Religion in the Making هذا هو األساس الكامل لعمله » دين يف طور النشوء «   160

علمي  منهج  تبني  سياق  يف  للعلوم  املزعوم  الدمج  ضد  نفسها  احلجة  تبني  املرء  بمقدور   161
منتظم، وهذا بطبيعة األشياء يعّد هراء.

Religion in the Making، صفحة 90-71. وايتهيد، » دين يف طور النشوء «   162
املصدر السابق، صفحة 105.  163
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والبنية  شحرور،  يزعمه  كام  النقدي،  اجلدل  منهج  بني  للفصل  سبيل  وال 
البنية  نتائج هذه  قبول  يتضمن  املنهج  استخدام هذا  فإن  ولذا  للامركسية،  الفكرية 
الذاتية  البرشي  اجلنس  كفاية  هو  التاريخ  معنى  أن  تعلن  املاركسية  إن  وحتميتها. 
زائًدا عن احلاجة. يف هذا  بذلك جتعل كل يشء متعال  إنتاجية، وهي  بوصفه قوة 
املستقبل.  حترر  إىل  املايض  عبودية  من  انتقال  أنه  عىل  احلارض  فهم  جيب  املخطط، 
جزئًيا  يتحدد  اإلحلاد،  يف  منتظم  مبدأ  أساس  من  جزًءا  املاركيس  الفكر  ويشكل 
اإلنسية  األنوية   )Ludwig Feuerbach( فوَيرباخ  لودفيش  نزعة  باستخدامه 
بدوره  هذا  عزز  وقد  اإلنسان.  تفوق  تعلن  البرش  اختلقها  ديانة  وهي  املتطرفة، 
يقّرر  البرش سلوكياهتم.  متعالية يضبط وفقها  ُمُثل  أو  بعدم وجود دوافع  االعتقاد 

ماركس يف فقرة من كتاب » رأس املال «:
املجتمع  الواقعي.  للعامل  انعكاس  األمر  حقيقة  يف  الديني  العامل 
الذي يأخذ نتاج العمل فيه شكل املتاجرة، ومن ثّم تتشّكل فيه 
 – املنتجني يف مقارنة قيمة منتجاهتم  العامل  السائدة بني  العالقة 
وحتت هذا املظهر لألشياء – يف مقارنة جهودهم الفردية بمعايري 
العمل البرشي املتساوي، هو جمتمع يعثر يف املسيحية – بعبادهتا 
عىل املكمل  لإلنسان املجرد، خصوًصا أنامطه الربجوازية… – 

الديني األكثر مناسبة)164(.
بيان اجتامعي )سوسيولوجي(،  الرغم من اختزاله يف  الدين عىل  فإّن  هكذا، 

كارل ماركس، » رأس املال « Capital، طبعة موسكو، 1954، الكتاب األول، صفحة 79.   164
» ضد  أبعد من هذا يف  إىل   )Friedrich Engels( إنغلز  فريدريك  يذهب  دائاًم،  كام هو شأنه 
لتلك  الناس  عقول  يف  موهوم  انعكاس  سوى  ليس  كّله  » الدين   :Anti-Dühring دورنغ « 
شكل  األرضية  القوى  فيه  تفرتض  انعكاس  اليومية؛  حياهتم  حتكم  التي  اخلارجية  القوة 
دورينغ[ «  ]ضد  العلم  يف  » ثورة  دورينغ  أويغن  السيد  مؤلف  انظر:  طبيعية «.  فوق  قوى 
لندن،  بِرنز، لورنس وويشارت،  إيمييل  Revolution in Science (Anti-Dühring)، ترمجة 

5591، صفحة 643.
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سمحت  التي  االجتامعية  الظروف  بتقويض  إال  ُيقوض  أن  باإلمكان  ليس 
اإلله  طبيعة  عن  يقال  ما  كل  أن  عىل  ماركس  يوافق  بفويرباخ،  ومتأسًيا  بوجوده. 
يف املسيحية ينتمي إىل طبيعة اإلنسان. والدين بوصفه نظرية فكرية )أيديولوجيا(، 
السائد  املبدأ  هو  واالضطراب  الواقع.  عن  موهوًما  تعويًضا  يمثل  اختالق  فهو 
يفرض  إنام  هلل،  بإنكاره  واإلنسان  الوضعية.  اإلنسية  هذه  نسيج  يف  يتشابك  الذي 
القوى  شكلته  البرشي،  الوعي  نتاج  الدين  ماركس،  وعند  يفرتضه.  أو  اإلنسان 
يسمح  الذي  االجتامعي  املكون  وهذا  له.  واملحددة  عليه  العاملة  االجتامعية 
بسيطرة هذا الوهم اجلمعي، وفق ماركس، شاهد عىل أنه نظرية فكرية خمتلة يتعني 
التي نحن بصددها هي بخصوص اختزال  اخلالص منها)165(. والنَزعة االختزالية 
للعامل  رؤية  أو  األفكار  من  نسق  الدين  أن  بمعنى  )أيديولوجيا(،  فكر  إىل  الدين 
وهيتم  يعتني  الدين  بأن  القاضية  التقليدية  للفكرة  خالًفا   ،)Weltanschauung(

بعالقة حقيقية مع اهلل.
ويمكن متييز فكرة املادية اجلدلية الديالكتية التي يطرحها ماركس عن املادية 
امليكانيكية، إذ تعّد فكرة املادية اجلدلية الديالكتية بشكل أسايس خليط بني مفهوم 
هيغل )Hegel( للجدلية الديالكتية مقرتًنا بنَزعة فويرباخ املادية، ومدعوًما بنظرية 
» الفكرة «.  أو  » الروح «  هو  هيغل  عند  الوحيد  الواقع  االجتامع.  علم  يف  برودون 
عن  الكشف  عرب  واقًعا  اإلمكانية  هذه  جتعل  فإنا  قادرة  عليمة  » الفكرة «  وألن 
أال  هدفها،  ببلوغ  الكشف  هذا  ويسمح  قانونا.  أو  كينونتها  ملبدأ  مظهًرا  نفسها 
وهي معرفة كل يشء، أي معرفة نفسها. وعىل هذا فإن الكون هو حركة » الفكرة « 

هلا…إنه  روح  ال  ألوضاع   ٍ وَنْفس قلب،  بال  عامَلٍ  عاطفة  مضطهد،  خملوق  تنهيدة  » الدين   165
 Critique of هيغل «  عند  احلق  فلسفة  » نقد  لكتابه  ماركس  مقدمة  انظر  الشعب «.  أفيون 
 Karl Marx: املبكرة «  الكتابات  ماركس:  » كارل  ضمن   ،Hegel’s Philosophy of Right

Early Writings، ترمجة وحترير ت. ب. بوتومور، لندن، 1963، صفحة 43-44. وأيًضا 

 )selbstgefühl( يف الصفحة 40: » احلال أن الدين هو وعي اإلنسان بنفسه وإدراكه لنفسه
طاملا أنه مل جيد نفسه أو أنه ضيعها مرًة ثانية «.
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املرور  هذا  يكون  أن  ويتعني  هدًفا.  باعتبارها  الذاتية  املعرفة  حتقيق  إىل  طريقها  يف 
هذه  وُتِعني  جتليات.  شكل  يف  الظواهر  أقنعة  وختلع  » الفكرة «  فيها  ترتدي  رحلًة 
الوحيد،  الكائن  بوصفها  نفسها  فهم  ثم  الوجود ومن  فهم  » الفكرة « عىل  العملية 
حيث جترب كل شكل، وتتغري وتتخىل وتتقدم باستمرار نحو هدفها)166(. واجلدل 
هو املبدأ الذي حُيْدثه هيغل لتفسري الكيفية التي تتقدم هبا » الفكرة « من وجود إىل 

آخر يف مسار تطوري.
غايتها،  » الفكرة «  حتقيق  فباستثناء  عملية.  بل  مبدأ  جمرد  ليس  اجلدل  أن  غري 
التفاعل  وخيلق  نقيضه.  أو  خالفه  عىل  حيتوي   – هيغل  حسب   – كائن  كل  فإن 
بأنا  توصف  حركة  وهي   ،)synthesis( توليفة  والعدم،  الوجود  االثنني،  بني 
بدورها  وتغدو  نفسها،  اجلدلية  للعملية  التوليفة موضوًعا  هذه  صريورة. وتصبح 
طرًحا )thesis( يتفاعل مع نقيضه )anti-thesis( كي ينتج توليفة أخرى)167(. فامذا 
إىل  رحلتها  ناية  يف  إال  املطلقة  حقيقتها  تتحدد  ال  التي  » الفكرة «  إنه  اإلله؟  عن 
معرفة الذات: آنذاك فحسب تصبح مطلقة. ويف أثناء ذلك وخالل رحلتها جتسد 

» الفكرة « املبدأ اجلديل مع تكشف التاريخ)168(.
كان  وإذا  املــادة.  بالروح  يستبدل  لكنه  هيغل،  جدل  ماركس  ويوظف 
يف  يشء  كل  هي  التي  املادة،  ماركس  عند  فإنه  » الفكرة «  هو  هيغل  عند  الواقع 
التي  املعرفة  هو  هيغل  عند  الواقع  به  يقوم  نشاط  أسمى  أن  حني  ويف  الكون. 
ماركس  عند  الواقع  به  يقوم  نشاط  أسمى  فإن  رحلتها،  يف  » الفكرة «  إليها  تسعى 
هو  هيغل  عند  إنجاز  أسمى  كان  ولئن  مجاعًيا.  فعاًل  بوصفه  البرشي،  الفعل  هو 
النظام  إنجاز عند ماركس هو حتقيق  فإن أسمى  » الروح « معرفة نفسها،  اكتساب 
لندن،  وورد،  شيد   ،Communism and Man واإلنسان «  » الشيوعية  شيد،  ف. ج.  انظر:   166

1938، صفحة 6.
شيد، املصدر السابق، صفحة 11-10.   167

بوصفه  اجلديل  للتغري  نفسه  اجلديل  املبدأ  خضوع  دون  حيول  ملا  تفسري  هناك  ليس  أنه  يبدو   168
مبدأ. ولكن يتساءل املرء، ملاذا يتنكب وحده عام يفرضه عىل اآلخرين؟
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كي  التاريخ  ماركس  ويعاين  ذاته.  يف  غاية  أّنه  عىل  األكمل  البرشي  االجتامعي 
البرشي األكمل، بداًل من  الواقع يف سعيه نحو هدفه، أي املجتمع  يوضح عملية 
املنافحة عن هذه العملية)169(. وإذا كان اجلدل يعني أن صورة املادة هي حركة كل 
األشياء يف اجتاه معنّي، فإن ماركس يقّرر أن أصحاب النَزعة احلركية )امليكانيكية( 
عىل  الرتكيز  من  بداًل  اجتاه،  بال  حركة  يف  تكون  التي  املادة  مفهوم  عىل  يركزون 
احلركة  أن  امليكانيكية  النَزعة  أشياع  يعتقد  حني  ويف  علاًم.  بوصفها  احلركة  قوانني 
التناقضات  بسبب  ذاتًيا  مدفوعة  أنا  املاركسيون  يرى  خارجية،  علة  بسبب  ناشئة 

املتأصلة يف اليشء املعني)170(.
وحني نعاين النقد اجلديل، تتضح لنا فاعليته يف حتليل األدب من وجهة نظر 
جدلية، أي فحص األدب من منظور تارخيي واقتصادي واجتامعي عىل نحو يؤكد 
للتاريخ، وألننا  تعريًفا مسبًقا  يتضمن  أن هذا  بنيته. غري  التي شكلت  القوى  دور 
مازلنا يف منطقة ماركس الداللية، فإن التاريخ هو ما حيدده ماركس بوصفه تارخًيا. 
املشتملة  الفوقية،  البنى  أساس  االقتصادية  املجتمع  بنية  تشكل  ملاركس،  ووفًقا 
السياسية  املجتمع  تعبريات  الصور  هذه  تشكل  فيام  االجتامعي،  الوعي  صور  عىل 
أما  تعريفها.  سبق  كام  الفكرية  النظرية  فكرة  مع  تتامهى  التي  واجلاملية،  والدينية 
العالقة بني القاعدة والبنى الفوقية فأبعد ما تكون عن احلركية )امليكانيكية(. ذلك 
البنى املختلفة )األدب مثاًل( تتداخل وتتفاعل مع القاعدة بحيث  أن عنارص هذه 

تؤثر يف توجهها.
معارضة  يف  نبحث  أن  علينا  ينبغي  ودوره،  النقد  فكرة  نتقىص  أن  وقبل 
إىل  بالنسبة  إذ  خمططه.  ضمن  بالكامل  النظري  التأميل  للفكر  األساسية  ماركس 
وصول  دون  حيول  نحو  وعىل  جمربة،  جزئيات  من  مستمدة  املعارف  كل  ماركس 

شيد، املصدر السابق، صفحة 25.   169
شيد، املصدر السابق، صفحة 41-40.  170
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الذي  اهلائل  التقدم  وإّن  احلقيقية)171(.  باألشياء  الدراية  إىل  اإلهليات  علم  جتريد 
حققته العلوم التجريبية يف القرن التاسع عرش ال يعكس فحسب انحطاط العلوم 
النظرية وعوزها للبعد العميل، بل يؤّكد أيًضا أن املهمة الوحيدة أو الباقية للفلسفة 
النمط من  العلمي وقوانينه)172(. وتتعني طبيعة هذا  التفكر  تكمن يف وضع حدود 
هو  العملية  املامرسة  جمال  فإّن  إنغلز،  وحسب  الواضح.  العميل  جانبه  يف  التفكر 
اعتبار  يصح  ال  أنه  غري  للعامل)173(.  املرء  رؤى  فيها  تدحض  أو  تثبت  التي  الساحة 
قضايا القيمة يف جمال املامرسات العملية صادقة أو باطلة، فاالعتبار الوحيد هو ما 
إذا كانت مفيدة أو غري مفيدة. وحني يتعلق األمر باألخالق، فإن املعيار هو نفعية 

الفعل، وذلك باعتبار أن الغاية تربر الوسيلة.
الوضعي.  العلمي  كومت  أوغست  فكر  يشبه  هذا  املعرفة  عملية  ومفهوم 
فعند كومت، كام عند ماركس، العلوم االجتامعية هي الوسيلة الوحيدة الكتساب 
من  أي  العملية،  املامرسة  عرب  بدورها  تكتسب  العلمية  والنظريات  احلقة.  املعرفة 
فرضية  من  التحقق   – املامرسة  هذه  فإن  وهكذا  املنهج.  وتطبيق  التجريب  خالل 
يف  املنغمسة  اإلهليات،  علم  أي  النظري،  الفكر  معارضة  يف  يوضع  ما  هو   – ما 
التجريبية.  العلوم  يف  حيدث  كام  الواقع  عنارص  مع  التصارع  من  بداًل  التجريد 
غري  التأمل  من  نوًعا  املتعالية،  الفلسفة  أو  الطبيعي،  فوق  ما  يشكل  هذا،  ووفق 
الوضعي  العامل  وهذا  التجريبية.  بالعلوم  منه  للتحقق  قابل  غري  وهو  العميل، 
التجريبية عاجزة عن  العلوم  لكون  أي  اإلحلادية،  ماركس  نزعة  املسؤول عن  هو 

German Ideology، حترير  األملانية «  » اإليديولوجيا  كبري يف:  إىل حد  موّضح  ماركس  نقد   171
التأملية «  البنية  الثاين، » رس  الفصل  اخلامس،  الباب  لندن، 1938، خصوًصا  باسكال،  ر. 

.“The Mystery of Speculative Construction”

فلسفية «  عقيدة  بوصفها  املاركسية-اللينينية  الزمنية:  احلقبة  » وهم  أكتون،  ه.ب.   172
The Illusion of the Epoch: Marxism-Leninism as a Philosophical Creed، كوهني 

ووست املتحدة، لندن، 1955، صفحة 55.
أكتون، املصدر السابق.  173
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إثبات وجود اهلل فكان ذلك يكفي عنده إلثبات أن اهلل غري موجود.
ما  بني  تفصل  قصرية  خطوة  ثمة  متوقع،  نحو  وعىل  الشديد،  ولألسف 
يقرتحه شحرور وما يطرحه هذا اخلطاب اإلحلادي نفسه. وعىل نحو خيتلف عن 
كانط، يوظف شحرور مفهوم اإلله – بداًل من كونه مسلَّمة أخالقية – يف صورة 
وإّن  الالأدريني.  ملعلميه  الفكري  النتن  قبح  ختفيف  لغرض  طيبة  رائحة  ذات  أداة 
يطرح  وجود اهلل  بأن  جيزم  حني  األفق  يف  تلوح   )agnosticism( الالأدرية  نزعته 
الذي  اإلهليات  علم  يف  اليقني  درب  توكيد  من  بداًل  حللها)174(،  سبيل  ال  متناقضة 

يشكل جزًءا من املوروث اإلسالمي.
عىل الرغم من علمي أن احتامل وجود اهلل يشّكل 50:50، كام 
بمقدوري  يظل   ،)Stephen Hawking( هوكنغ  ستيفن  يقول 
أترك  ثم  باهلل،  إيامين  سبب  عن  الناس  أخرب  أن  تقدير  أقل  عىل 
بودي  ليس  مقنعة.  حجتي  حد  أي  إىل  يقرروا  أن  لآلخرين 
ملحد  أي  يقوم  أن  يف  أرغب  وال  اإلحلادية  النَزعة  هزيمة 
بدحض إيامين – كل ما لدي اآلن هو حجة قوية عىل وجود اهلل 

سوف حيكم الناس عىل مدى قوهتا)175(.
الالأدرية.  نزعتها  يف  متاًما  تتعني  الوضعية  للفلسفة  الفارقة  العالمة  أن  مالحظة  املهم  من   174
املصطلح  أن  غري  كانط.  هو  احلديث  العامل  يف  الالأدرية  مؤسس  فإن  بينا،  أن  سلف  وكام 
» اجلمعية  ابتكره خالل مؤمتر عقدته  الذي   )Thomas Huxley( إىل توماس هكسيل يعزى 
مدارس  إىل  مجيعهم  ينتمون  املؤمتر  إىل  مندوبني  مواجهة  ففي   .1896 عام  امليتافيزيقية « 
يعّرف  كي  » الالأدرية «  مصطلح  هكسيل  استحدث   ،(ism) ب  » ـ  ّية «  أسامؤها  تنتهي  فكرية 
املقّدس  الكتاب  يف  الرسل  أعامل  سفر  من  املصطلح  اشتق  وقد  واعتقاده؛  بمذهبه 
)17: 23(، حيث يتحدث القديس بولس عن مذبح كنيسة رفعه األثينيون إىل إله ال يدري 
به أحد )agnosto باليونانية(. وقد تبنت فيام بعد وجهة النظر العلمية هذا النعت كي تشري 
إىل االعتقاد بعجز العقل عن معرفة أي يشء يتجاوز احلس. انظر مراجعة هكسيل لكتاب 
التاسع عرش «  » القرن  Foundations of Belief، ضمن جملة  االعتقاد «  » أسس  بالفور  آرثر 

Nineteenth Century، شباط/فرباير 1889، صفحة 173.

QMC، صفحة 527. من املثري أن شحرور ال يعرض علينا إطالًقا حجته عىل وجود اهلل.   175
اإلحلاد  إىل  سينتهي  املنطقية،  نايتها  حتى  بأطروحته  املرء  يأخذ  فحني  متاًما،  العكس  عىل 



تأّمالت في بنية اإلطار املفهومي عند محّمد شحرور

74

املاركيس  التوكيد  أعراض  من  َعَرض  جمرد  شحرور  عند  املنهج  أولوية  وإّن 
عىل  يتوقف  أمر  وهذا  أيًضا،  فعل  التأمل  أن  غري  التأمل.  حساب  عىل  للفعل 
التقنية احلديثة غاية االنبهار، فإنه ال  التأمل. وألن شحرور منبهر بالعلوم  موضوع 
يبايل كثرًيا بالصالة والصوم، وال باألعامل التنفلية األخرى التي يامرسها املؤمن)176(. 
حيث  من  األخالق  عىل  املسلمني  ممارسات  يف  طغت  رضورة  عنده  والعبادات 

األمهية)177(. إال أّنه ليس واضًحا ما ينطوي عىل تكراره هلذه املغالطة)178(.
وهذا  الشخصية.  هتذيب  عىل  مؤسسة  األخالقية  احلياة  التقليدي،  الفكر  يف 
والتدين  الذات.  وإنكار  والصيام  الصالة  عىل  القائمة  املرء  حياة  تزكية  يستلزم 
بل  وحدهم  املتدينني  عىل  تقترص  ال  فوائده  إن  إذ  أنوًيا،  نشاًطا  حال  بأي  ليس 
تتعدى إىل املجتمع بأرسه. هذا واقع يمكن التحقق منه تارخيًيا. وأن ُتِدْيَن الصيام 
هو  االجتامعي  الفعل  إىل  بالنسبة  ثانوية  أنشطة  أنا  عىل  أدائهام  وحسن  والصالة 
بوصفه  االجتامعي  الواقع  كامل  وتفرتض  وآثارها،  البرش  نفسية  فهم  تيسء  أن 
هدَف اإلسالم بداًل من كامل النفس لدى الناس الذي من شأنه أن يفيض إىل كامل 
نتاًجا مصاحًبا حلياة  تارخيًيا  األخالقي  والتقدير  الذوق  دائاًم  ولقد ظل  بيئتهم)179(. 

ألنه ينكر ضمنًيا كل املجاالت املتعالية.
]هكذا  اإلسالم  اسم  حتمل  التي  السياسية  » الشعارات   .393 صفحة   ،QMC انظر:   176
حل  عن  عاجز  الدين  ألن  هراء،  جمرد  هي  احلل ‹(،  هو  › اإلسالم  شعار  )مثل  باحلرف[ 
من  فاملزيد  أنفسهم.  الناس  مشاكل  حتى  بل  والسياسية،  االجتامعية  املجتمع  مشاكل 
اجليدة  الترشيعات  تعاجلها  بل  املجتمع،  أمراض  يعالج  لن  واحلج،  والصيام،  الصالة، 

واملعتربة واألخالقية، ضمن احلدود التي وضعها اهلل «.
انظر مثاًل: QMC، صفحة xxxii، 49، 67 و68.  177

أنه  عريب  مسلم  كل  يدركه  أن  جيب  » ما   :48 صفحة   QMC األمر،  توضح  الفقرة  هذه   178
وأساًسا  أواًل  هي  املجتمع  إزاء  االجتامعية  الواجبات  فإن  اآلن،  معتَقد  هو  ملا  خالًفا 
ثانوي فقط فروض دينية أو واجبات سياسية-رشعية «.  واجبات أخالقية وهي عىل نحو 
مرة أخرى، يعتقد شحرور أن الواجبات األخالقية متميزة عن الفروض الدينية، التي قد 
ترادف الواجبات السياسية-الرشعية. ولكن إذا مل تكن هذه الواجبات األخالقية فروض 

دينية، فلنا أن نتساءل عن مصدر اإللزام هبا.
انظر اهلامش 65 أعاله.  179
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الرتبية الباطنية والروحية.
الذي  للوجود،  الثالثي  باملفهوم  يصفه  ما  أسايس  بشكل  شحرور  ويعرض 
يقسم  حيث  والتقدم،  للنمو  )الديناميكا(  املحّركة  بالقوى  يسّمى  ما  عليه  يؤسس 
جممل  إىل  األول  يشري  إذ  وصريورة.  تقدم،  وعملية  مادي،  وجود  إىل  الوجود 
التغري  إىل  والصريورة  الزمان،  حركة  إىل  التقدم  عملية  تشري  فيام  املادي،  الوجود 
والنمو التارخيي)180(. وهذا النموذج الثالثي، الذي ُيعرض بشكل غامض يف مخس 
» حيث  )الكوزمولوجية(،  الكونية  شحرور  نظرية  أنه  عىل  ُيطرح  إنام  صفحات، 
البرشية  املجتمعات  حتليل  يف  وأيًضا  العموم  وجه  عىل  الكون  وصف  يف  توظف 
عىل وجه اخلصوص «)181(. ويمكن ترسيع عنارص أو » إحداثيات « النمو الثقايف عرب 

املجتمع املتقدم علمًيا وأخالقًيا، وقد تبطؤ حركتها بالنظام االجتامعي الراكد والرجعي.
مفهوم  أو  املادي  الوجود  من  يقصده  ما  تفصيل  بأي  شحرور  يرشح  وال 
املزعوم  التارخيي  النمو  إىل  باإلشارة  الصريورة  مفهوم  يوضح  أنه  غري  التقدم. 
الذي طرأ عىل وحدة اإلله، حني انتقل البرش من االعتقاد يف أرباب وثنية حلولية 
للفهم اإلسالمي  أثر  يبدو أن هناك أي  إله » جمرد « متعال)182(. وال  إىل االعتقاد يف 
األوائل.  والناس  آدم   النبي  عليها  كان  التي  األصلية  التوحيدية  للمعتقدات 
شحرور  يراه  ما  بقوة  يعارض  )األنثروبولوجي(  اإلنسان  علم  سجل  أن  بيد 
يف  شّكل  البدائية  املجتمعات  يف  الوثنية  دخول  أن  إىل  باإلضافة  الصدد،  هذا  يف 
شحرور  نظرية  وإن  االجتامعي.  والتهجني  التقدم  أعراض  من  َعَرًضا  الغالب 
حول التقدم الثقايف يف الواقع توظف أفكار ج.ج. فريزر )J. G. Frazer( يف كتابه 
االجتامعي  التقدم  يطالب  حيث   ،)The Golden Bough( الذهبي «  » الغصن 
لتفسري جممل  التطورية وحدها  املبادئ  بسابقة رشطية حمددة. ويطرح فريزر فكرة 

QMC، صفحة 18-11.  180
QMC، صفحة 11.  181
QMC، صفحة 17.  182
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التقدم االجتامعي. وهكذا يقول يف مقدمة الطبعة الثانية بأسلوب أنيق:
 – مؤقتة  غالًبا  ولكنها   – بالرضورة  جسوًرا  الفرضيات  تشّكل 
جسوًرا مشيَّدة للربط بني حقائق منعزلة. وإذا حدث أن هتاوت 
حمافًظا  كتايب  يظل  أن  آمل  آجاًل،  أو  عاجاًل  الواهنة  جسوري 

عىل فائدته وأمهيته بوصفه مستودًعا للحقائق)183(.
احلني،  ذلك  منذ  وتتالشى  تتهاوى  بدأت  الواهنة  اجلسور  هذه  أن  غري 
 Religion and( والثقافة «  » الدين  كتابه  ويف  خرافات.  جمرد  نظرياته  من  جاعلة 
Culture()184(، طور فريدريك شاليرت )Frederic Schleiter( نظرية مبدأ التقارب 

املبدأ  هذا  يقّرر  إذ  فريزر.  به  يقول  الذي  التطوري  الثقافة  نمو  مذهب  مقابل  يف 
احلقبية  املراحل  فكرة  وإّن  خمتلفة.  سوابق  عن  تنشأ  قد  املتشاهبة  الثقافية  املزايا  أن 
 Herbert( سبنرس  هربرت  قراء  يألفها  التي  املسار،  أحادي  الثقايف  التطّور  يف 
بداية  منذ  األجناس  علامء  اشتباه  موضع  وشحرور،  فريزر  ويتبنّاها   )Spencer

ما  اقتفى  قد  كان  لإلنسان  املزعوم  املتسلسل  الصعود  وهذا  العرشين)185(.  القرن 
يسمى خمطط باتشوفن-مورغان )Bachofen-Morgan( حول التقدم االجتامعي، 
أي اقتفى مرحلة االتصال اجلنيس غري الرشعي، ثّم مّر بحقبة السيطرة النسائية، ثّم 
بعدها مرحلة سيطرة الرجال. وقد قام علامء األجناس من أمثال ويليام أ. توماس  
من  هذه  التبسيطية  الصعود  فكرة  بنسف   1909 عام   )William I. Thomas(

 The Golden والدين «  السحر  الذهبي: دراسة يف  » الغصن  فريزر،  السري جيمس جورج    183
مكميالن،  األول،  املجلد  الثالثة،  الطبعة   ،Bough: A Study in Magic and Religion

.xx–xix 1920، صفحة
Religion and Culture، ليمكه و بويتشنر، نيويورك،  فريدريك شاليرت، » الدين والثقافة «   184

.1919
 ،Culture and Ethnology » عىل سبيل املثال، انظر: روبرت لوي، » الثقافة وعلم األجناس  185
ملمح  » االنقطاع  بأن  لوي  جيزم   ،80 صفحة  يف   .1917 نيويورك،  مكمورتري،  يس  دي 

رضوري للتقدم الثقايف «.



وراات طابة

77

راعي املوايش إىل الظرف احلديث)186(. وهكذا يقول بشكل حاسم:
ترتيب نشوء  بقدر كبري من حب االستطالع يف  النظر  ال يسعنا 
االبتكارات، وال أن نفرتض خًطا مستقياًم ومنتظاًم يف النمو عند 
زمنية  حقب  وفق  الثقافة  تصنيف  حماولة  األجناس…وإن  كل 
أكثر  مطلقة  تكون  حني  تفشل  أن  األخرى  هي  عليها  حمتم 
والزراعة  والرعي  والصيد  الثامر  جني  أن  صحيح  جيب.  مما 
كانت  حني  صياًدا  كان  اهلندي  لكن  العادة.  يف  تفرتض  أطوار 
أو  راعًيا  األفريقي  كان  فيام  الزراعة،  يمتهن  احلمر  اهلنود  نساء 
الثقافية. وقد  اعتبار للمكانة  اتفق، دون  مزارًعا أو صياًدا كيفام 
مهنة  احرتاف  هلم  يسبق  أن  دون  مزارعني،  املكسيكيون  كان 

الرعي)187(.
عن  تكشف  هائلة  أعامل  ثمة  األصلية،  التوحيدية  بالنَزعة  يتعلق  وفيام 
اإلنسان  علم  علامء  نجح  وقد  أحدية)188(.  علّية  ذات  يف  البدائي  اإلنسان  اعتقاد 
ثقافات حتللت من  اكتشاف أن تعددية اآلهلة مل توجد إال يف  )األنثروبولوجيا( يف 
 )Koppers( أوضاعها البدائية واألصلية. وخيلص علامء أجناس من أمثال كوبرز

إىل أن:

من علامء األجناس املشهورين اآلخرين الذين دحضوا سلسلة باتشوفن-مورغان، نذكر:   186
مالينوفسكي،  تورنفالد،  لوي،  سوانتون،  فونت،  شميت،  غروسه،  ويسرتمارك،  ستارك، 
عالقة  ال  ذهنية  تشكيالت  السالسل  أن  الكتاب  هؤالء  جيزم  بريكت-سميث.  بليشكه، 
انظر:  يقترص عىل زوجة واحدة.  البدائي كان  اإلنسان  بأن  التارخيي والواقعي  بالشاهد  هلا 
 Primitive Man and his World العامل «  عن  وصورته  البدائي  » اإلنسان  كوبرز،  فيلهلم 

Picture، ترمجة إيديث ريبولد، شيد و ورد، لندن، 1952، صفحة 12.

 Source Book for Social االجتامعية «  األصول  يف  » مؤلفات  )حمرر(،  توماس  أ.  ويليام   187
Origins، مطبعة جامعة شيكاغو، 1909، صفحة 25.

» أصل  شميدت،  لفيلهلم  جملًدا   12 من  املؤلف  املحرتم  العمل  اخلصوص  وجه  عىل  انظر   188
.1955-1926 ،)Münster i.W.( ،Der Ursprung der Gottesidee فكرة اإلله « 
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ذاٍت  يف  نسبًيا  واملحدد  الواضح  لالعتقاد  العلمي  التأسيس 
القدم، وإن مل يكن  علّية عند األجناس األكثر بدائية وإيغااًل يف 
يشهد  إنام  الوحي،  عىل  الالهوتية  للربهنة  رضورًيا  حال  بأي 
ألية  وال  هلذا  سبيل  وال  األصلية.  التوحيد  فكرة  عىل  ريب  بال 
التي تؤسس  املعارضة  الفرضية  أن تدعم  حقائق متعلقة أخرى 
التطوريني،  األديان  مؤرخو  هبا  يقول  التي  الرائجة  للنظريات 
سلسلة  يف  حلقة  آخر  هي  األعىل  الروح  فكرة  أن  تقّرر  والتي 

طويلة من التطور)189(.
العربية  اجلزيرة  مواريث  بتكلس  الزعم  املركزية  شحرور  هواجس  بني  ومن 
يقّرر أحكاًما من  السابع يف دين اإلسالم)190(. وال يستغرب منه أن جتده  القرن  يف 

هذا القبيل:
املجتمعات  يف  » الصريورة «  بأن  القول  خطر  اآلن  نلحظ 
يف  العربية  اجلزيرة  يف  واحدة،  مرة  سوى  حتدث  مل  اإلسالمية 
البعث.  يوم  حتى  ثانية  حتدث  أن  ينبغي  ال  وأنه  السابع،  القرن 
ينبغي  الساعة  يوم  حتى  إنه  نقول  أن  فادًحا  خطأ  يكون  سوف 
أال حيدث أي نمو أو جتديد آخر. وسوف يكون من املميت أن 
منذ  العربية  اجلزيرة  يف  حممد )ص(  دولة  أثر  املجتمعات  تقتفي 
أقواله  ظلت  لو  والكساد  باهلزيمة  نمنى  وسوف  عام.   1400
تغطي  بحيث  هتيمن  البرشي،  للسلوك  األعىل  املثال  وأعامله 
كل جماالت احلياة إىل يوم الدين، وذلك بأن نعطي أقوال حممد 
التي  والطريقة  هبا  يأكل  كان  التي  الطريقة  فيها  بام  وأفعاله، 

Primitive Man، صفحة 178. كوبرز، » اإلنسان البدائي «   189
انظر اهلامش 11 أعاله بخصوص االقتباس الوارد يف QMC، صفحة 215.  190
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وسوف  الكتاب.  تعاليم  حرمة  نفس  أسنانه،  هبا  يسوك  كان 
باالبتداع  حممد  طريقة  عىل  يسلك  ال  من  كل  اهتام  أيًضا  يعني 

والردة)191(.
نلحظ  فيام  التأوييل،  املوروث  ورفضه  املؤلف  مقاربة  السابقة  الفقرة  توجز 
التجريبية- املواريث  غرار  عىل  معيارين،  بوصفهام  والرضورة،  الكلية  يف  رغبة 
أن حياة  فهمه هو  يفشل شحرور يف  ما  أن  لنا عرضها. غري  التي سلف  العقالنية 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص جتٍل حلقيقة » الدين « الالتارخيية، ألن ما قاله النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو فعله ال يرتبط 
بجزيرة القرن السابع العربية بحد ذاهتا، بل هو إظهار للحقيقة الالتارخيية املوحى 
التسلسل  عدم  يف  السبب  هو  وهذا  التاريخ،  عىل  يتعاىل  القرآن  إن  القرآن.  يف  هبا 
يف  جاء  كام  القرآن  ُخُلُقه  وكان  يميش  قرآنًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وإذا  السور.  رسد  يف 
وحني  الالتارخيية.  هذه  أخرى  أو  بدرجة  حياته  تعكس  أن  يلزم  فإّنه  احلديث، 
خيتزل شحرور احلضور الرمزي للوحي يف جمرد واقع اجتامعي تارخيي، فإنه يطبق 
– بوعي أو بالوعي – فهاًم لإلسالم مادي النَزعة. ففي البداية، خيتزل واقع الدين 
يف األخالق، ثم خيتزل األخالق يف واقعها التارخيي فحسب. وقد قاده هذا الفهم 
إىل إخضاع جزء من الوحي لتغري تارخيي مستمر بداًل من إخضاع التاريخ معيارًيا 

للوحي.
يدحض  إنام  كالقرآن  مقدس  نص  عىل  منهًجا،  اجلديل،  النقد  وتطبيق 
وحًيا  القرآن  كان  إذا  طبيعتها.  حيث  من  واملعيارية  الزائفة،  شحرور  افرتاضات 
شحرور،  يؤّكده  ملا  خالًفا  اجلديل،  النقد  وسع  يف  يكون  ال  أن  فيكاد  عند اهلل،  من 
أن يمنحنا أية قيمة تفسريية)192(. إذ أواًل وأساًسا ليس بوسع املنهج النقدي املختار 

QMC، صفحة 19-18.  191
كمنبوذين  ويعاملوا  للمضايقة  الناس  يتعرض  أن  حقيقية  » فضيحة   .72 صفحة   ،QMC  192
يتعرضون  أنم  الغضب  يثري  السلف، ومما  ملوروث  العرص  الكشف عن جتاوز  إذا حاولوا 

للسخرية إذا طبقوا مناهج نقدية حديثة لتوضيح غوامض النص املقدس «.
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املاركسية)193(.  تتبناها  التي  املادية  )اإلسرتاتيجيات(  املخططات  عن  ُيفَصل  أن 
االجتامعي–االقتصادي  إىل  األديب  من  االنتقال  األدبية،  املاركسية  النظرية  ووفق 
تأطري  يتعنّي  هذا  وعىل  حمدد.  ختصص  إىل  مبعثر  ختصص  من  انتقال  التارخيي  أو 
عوامل  استخدام  عىل  باالقتصار  فهمه  ثم  سياقه،  يف  ووضعه  التقيص  قيد  النص 
فيلهلم  أمثال  من  كّتاب  عند  األديب  النقد  يطرح  وقد  وثقافية.  اجتامعية–اقتصادية 
 )Plotinus( ألفلوطني  دراسته  يف   )Wilhelm von Humboldt( مُهبولدت  فون 
فكرة الصورة الداخلية للنص التي يكتشفها النقد كي ينفذ من خالهلا إىل الداللة 
ضمن  وضعه  أجل  من  األديب  املوضوع  ملركزية  سلب  جوهره  يف  وهذا  النصية. 
الواقع املؤسس الذي يعرب عنه رضورة. ومتييزه اللغوي بني صورة اللغة اخلارجية 

وقدرة املعنى الداخلية يوظف كشيفرة ملقاربته التأويلية)194(.
امتثال  األول  حيث  والكتاب «،  » القرآن  إىل  للقرآن  شحرور  تقسيم  إن  ثم 
البرشي،  السلوك  بقواعد  التزام  والثاين  الواقع،  الكونية وطبيعة  الطبيعة  لنواميس 
ما  بسبب  للتغري  عرضة  املخطط  هذا  يف  » الكتاب «  أن  ذلك  متناقض.  تقسيم 
يزعم،  فيام  للتغري،  عرضة  فليس  » القرآن «  أما  برشية؛  وأعراف  تاريخ  من  يتناوله 
والكتاب «  » القرآن  من  كاًل  أن  يف  حتديًدا  التناقض  ويكمن  يضاهى)195(.  ال  ألنه 
عرضة عنده لتأويل تارخيي يتقلب باستمرار. ويبدو وفق هذا املنطق أنه يرغب يف 

QMC، صفحة 149-150. يرى شحرور أن أي تأويل للوحي ملزم بأال يناقض العقل   193
كتاباته،  معناه من سياق  حُيمل  أن  السياق غري معّرف، ويمكن  والعقل يف هذا  الواقع.  أو 
أنه  يعني  ما  احلواس،  تدركه  › موضوعي ‹  واقع  أنه  عىل  الواقع  يعّرف  وهو  العقالنية.  بأّنه 
أي  تارخيًيا،  مائعة  التأويالت  كل  وحدها.  التجريبية  العلوم  ملستوى  القرآن  تفسري  خيضع 
السبب فإن قيمة كل  تتبعها األجيال الالحقة. وهلذا  تبلور من أجل أن  نسبية، ويمكن أن 
تأويل ذاتية وحمدودة زمًنا ومكاًنا. ولكن لنا أن نتساءل، إىل أي حد يمكن للمرء أن يتوقع 
 ،531 صفحة   ،QMC انظر  التأويل.  يف  الذاتية  هذه  مثل  أمام  سالمته  عىل  الدين  حفاظ 

بخصوص تأييده للنهج اجلديل النقدي.
جامعة  مطبعة   ،Marxism and Form والشكل «  » املاركسية  جيمسون،  فردريك  انظر:   194

برنستون، نيوجريس، 1971، صفحة 402-401.
QMC، صفحة 173.  195
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أن يكون النص املقدس قاباًل لكل تأويل وضعي دائم التغري، األمر الذي سيؤدي 
إىل حتلل املعاين)196(.

خامتة
النصوص  إىل  العودة  ضامَن  مصلحون  عليهم  ُيطلق  الذين  يأمل  أن  املفرتض  من 
نفسه.  للموروث  العضوية  البنية  جتاوز  عرب  الديني  املوروث  قواعد  أو  األولية 
املرء  عليه  يصعد  سلاًم  املوروث  استخدام  يف  شحرور  يرغب  آخر،  منحى  ومن 
ثم يركله بعيًدا. وهذا سخف باطل عىل نحٍو بنّي، ألن نقطة انطالقه مدينة مسبًقا 

» للمعتقدات الدينية السائد قبوهلا «)197(.
وخالًفا ملا يؤّكده شحرور، ليست رسالة الدين للمسلمني التقليديني عرضة 
ذات  معتربة  رسالة  هي  بل  اإلصالح،  أدعياء  يريده  الذي  باملعنى  تدرجيية  لثورة 
بنية تنمو عضوًيا وطبيعًيا، حيث يرتبط كل ما هو جزئي وعيني فيها بشكل كامل 
علم  منظور  من  الديني،  الرتاث  أن  يعني  هذا  الكلية.  اإليامن  بمبادئ  ومتواصل 
وهي  ورصحية،  ضمنية  املبادئ  وهذه  األوىل.  بمبادئها  أشياء  معرفة  اإلهليات، هو 
للتغري.  عرضة  دوًما  يكون  ال  أنه  تضمن  ما  بقدر  » يتحجر «  ال  الدين  أن  تضمن 
البديلني  شحرور  شاكلة  عىل  هم  من  يعتربمها  اللذين  والسكوين،  احلركي  وبني 
من  شحرور  نفور  إن  الرتاث.  هذا  قلب  يف  املتعالية  املبادئ  تقف  الوحيدين، 
العلمي  » النمو «  مواجهة  يف  الرتاث  ركود  يف  واعتقاده  املعارص  اإلسالم  مظهر 
عن  يقوله  ما  اإلسالم  لدى  ليس  أنه  يستنتج  جيعله  ما  هو  الغرب،  يف  والسيايس 
االقتصاد،  فيها  بام  العلوم،  كل  يشمل  اإلسالمي  الرتاث  أن  غري  املواضيع.  هذه 

QMC، صفحة 150-149، 164-163.  196
 ،)Frank Sheed( ولكي نقتبس استعارة حمببة، تعزى عىل نحو مشكوك فيه إىل فرانك شيد  197
ال يصح احلكم عىل أوامر املوروث من قبل أناس ال يعبؤون هبا، متاًما كام ال يصح احلكم 

عىل فعالية أدوية من قبل أناس يتخلصون منها يف البالوعة.
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والفن، والسياسة واألخالق. وقد تكون هناك فرتات يف التاريخ حيل فيها بسبب 
األوضاع االجتامعية-السياسية بني الرتاث وكشفه عن نفسه يف كل هذه امليادين، 

لكنه ال يلزم من ذلك أنه ليس لديه ما يقوله فيها.
وإن إرصار شحرور عىل االستقاللية، متأسًيا بالنموذج املعريف الكانطي، هلو 
دعوة مقنّعة للحرية األخالقية، وألخالق معّرفة عملًيا وفق أسس زمانية-مكانية. 
غري أن للحرية بطبيعتها قيوًدا ال سبيل للتغايض عنها أو تنكبها، وهي، حني ُتفهم 
وحتوز  بالوجود  عالقة  تستلزم  اإلسالمي،  الرتاث  يف  كام  اإلهليات  علم  طبق 
رشوًطا معرفية مسبقة. ثم إن احلرية يف اجلهل تعبري متناقض، ألن املعرفة تعكس 
التحكم  يف  عجًزا  بالرضورة  يفرض  املخطط،  هذا  يف  واجلهل،  وجودية.  حالة 
لالستقاللية.  مفهوم  أي  نقيض  عىل  التبعية  من  حالة  وخيلق  فيهم،  يؤثر  من  عىل 
هذا  ووفق  اخلطأ.  أو  اجلهل  أوحال  يف  املرء  يغوص  حني  حرية  هناك  وليست 
تكون  أن  يمكن  التي  املعرفة  حالة  طبيعة  ما  هو:  طرحه  يتعني  الذي  السؤال  فإن 
االستقاللية،  تكون  حيثام  بدرجات  توجد  احلرية  إن  للحرية؟  مناسًبا  مستقباًِل 
زهدي  رشط  وهذا  الشخصية،  وهتذيب  الذات  عىل  السمو  بدورها  تتطّلب  التي 
تعني  إنام  الفرد  عند  احلرية  ألن  واجلسم،  العقل  انضباط  يتطلب  مسبق  وروحي 

معرفته ومتاهيه مع » احلقيقة «.
وحني يأمر الوحي القرآين اإلنسان باّتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وطاعته، فإنه بذلك يأمر 
بطاعة اهلل واالمتثال ألوامره. وهكذا تكمن حرية املرء يف اتباعه رشيعة اهلل تعاىل. 
األولياء  فيه  يرتبى  الذي  احلضانة  بيت  اإلسالم  إن  يقال  أن  يمكن  املعنى  وهبذا 

ودار الشفاء ملن يعانون من اختالالت أخالقية.
البرشي.  العقل  تبلغ  أن  لواله  هلا  كان  ما  إهلية  حلقائق  جتٍل  بطبيعته  والوحي 
واملكان،  للزمان  أي  للتاريخ،  خملوق  جمرد  اإلنسان  كون  عىل  االستدالل  وما 
الواقع  من  جزًءا  بوصفه  فقط  تارخيية  بطريقة  اإلنسان  فهم  وجوب  عىل  َثّم  وِمن 
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يف  الوضعي  الدين  إزاء  اإلحباط  مشاعر  عن  نشأ  تطور  إال  فيه،  يشارك  الذي 
أن  املمكن  فمن  واملكان،  للزمان  خاضًعا  اإلنسان  كان  وإذا  عرش.  الثامن  القرن 
كان  الوحي  تلقيه  أو  اإلنسان  فهم  إن  شحرور  شاكلة  عىل  هم  من  أيًضا  يقول 
الوحي  بمقدور  املخطط،  هذا  ويف  هبا.  ومقيًَّدا  تارخيية  العتبارات  خاضًعا  فقط 
الظرف  قيود  من  الفكاك  يمكنه  ال  فهمه  أن  غري  » اخلالدة «،  خاصّيته  عىل  احلفاظ 
ملا  اإلسالمي  الوحي  فهم  إخضاع  يف  الرغبة  يف  شحرور  زعم  ويكمن  النسبي. 
وأي   – العامل املحسوس والظاهري من حولنا   – » الواقع املوضوعي «)198(  يسميه 
هذا  وإّن  اإلهلي.  لألمر  خمالًفا  بل  العقالنًيا،  يعد  » الواقع «  هذا  يتخّطى  تأويل 
ر هلو  العوز والعجز يف التمييز والوعي باملستويات املختلفة لإلدراك املعريف والتفكُّ
َعَرض من أعراض ما أصابه من املوروث الديكاريت يف الفهم االختزايل للمعرفة.
» للمجتهدين  يسمح  سوف  عنده  احلدود  منهج  أن  بوضوح  شحرور  يذكر 
عن  يستعيضوا  وأن  املعارص  سياقهم  يف  راسخ  بشكل  متأصلني  يكونوا  بأن 
املقارنات مع اإلسالم املبكر باإلحاالت إىل أحدث نتائج البحث العلمي « وذلك 

» تكمن   :149 الصفحة  يف  شحرور  يقول  و483   164-163  ،149 صفحة   ،QMC  198
عرب  ندركه  الذي  املوضوعي،  الواقع  بني  ثابت  تناغم  تأسيس  يف  التأويل  من  الغاية 
تاًما  تناغاًم  نحقق  أحياًنا  القرآن.  قراءة  من  نستنبطها  التي  والقوانني  والنظريات  حواسنا، 
الشمس(، ويف  تدور حول  كرة  األرض  أن  قبيل  من  مطلقة،  العلم حقيقة  يكتشف  )حني 
نظرية  حال  يف  كام  كلية،  النظرية  إثبات  بعد  يتم  مل  )إذا  خمتاًل  التناغم  يظل  أخرى  أحيان 
 483 الصفحة  ويف  البعث «.  يوم  حتى  يتحقق  فلن  الكيل  التناغم  أما  التطور(.  يف  دارون 
عرب  إال  النص  لفهم  سبيل  ال  أنه  إثبات  يف  األساسية  دراستنا  مهمة  » تتعني  أيًضا:  يقول 
تطابق  الذي  النص  دراسة  نريد  العقالين  وبالتحليل  االستداليل[.  ]أي  العقالين  التحليل 
الواقع  يناقض  تأويل  أي  أن  أثبتنا  الكتاب،  هذا  املوضوعي من حولنا. ويف  الواقع  نتائجه 

فهو غري العقالين ويقوض املقصد من وحي اهلل الذي أنزل لكي يفهمه الناس «.
بعلم اإلهليات  الدراية  أو  الكفاءة  بعدم  تنشأ هنا ذات صلة  التي  املبارشة  اإلشكاالت 
املصاحبة لإلسهاب يف هذه األفكار. إذ ليس يف وسع حواسنا تأويل الواقع املوضوعي يف 
القرآن  بل  القرآن،  قيمة حلقائق  )الطبيعي( عاجز عن وهب  والعلم  العقلية.  امللكة  غياب 

هو الذي هيب قيمة حلقائق العلم، كام أن العلم عاجز عن اقتناص احلقائق املطلقة.
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القياس)199(.  من  جديد  نمط  حملَّه  ليحل  التقليدي  بفهمه  القياس  ترك  طريق  عن 
يمثل  نمط  هو  تقويم،  أي  وقبل  بطبيعته  األحدث،  العلمي  البحث  أن  بيد 
وإّن  ومرحيل.  التغري  دائم  التعريف  حيث  من  إّنه  إذ  رساًبا،  أو  خيااًل  أو  ومًها 
الفكري  للنظامني  كارثة  يستدعي  أن  شأنه  من  النمط  هذا  بمثل  » القياس «  ربط 
يقّدم  وال  للعلم؛  تعريف  أي  يطرح  ال  شحرور  أن  غري  املجتمع.  يف  واألخالقي 
يفشل يف وضع حدود أخالقية عىل  بحًثا علمًيا صحيًحا؛ كام  ه  يعدُّ ملا  تعريف  أي 
هذا البحث، ألنه ليس كل ما هو قابل للبحث ينبغي أن يبحث فيه. وهذه احلدود 
التوثُّن  التي يتكّهن هبا ينبغي أن يضعها البحث نفسه، وهذا ركون غري مالئم إىل 

العلمي ]scientific fetishism: أي اإلرساف يف تقديس العلوم[.
له  الديني  الرتاث  وبني  باملصلحني  يدعون  من  بني  النقاش  إّن  النهاية،  ويف 
التي  بالقاعدة  يلتزمون  املسلمني  وإن  اإلهليات.  لعلم  صحيحة  بتعريفات  صلة 
عىل  دائاًم  حتكم  املنشودة  الغايات  إن  أي  املقاصد «  أحكام  هلا  » الوسائل  تقول: 
يف  النفس  لتزكية  وسيلة  هي  إنام  األرض  وجه  عىل  فاحلياة  املستخدمة.  الوسائل 
السري إىل اهلل، والغايات املنشودة - أي اهلل تعاىل ورضوانه - هي التي تقرر بشأن 
املراد.  اعتبارها ومالءمة صلتها مع اهلدف  تتوافق يف  أن  إذ جيب  الوسائل،  طبيعة 
النطاق  يف  أخالقي  لوم  موضع  يكون  لن  اليقني  أو  احلق  أو  يطلب اهلل  من  فإن 
االجتامعي ولسوف يعامل اآلخرين وفًقا للرشيعة الربانية. ولسوف يكون تفاعله 

ا من أجل خري املجتمع. مع حميطه وبيئته بالرضورة نافًعا وناهًضا وحافًزا مغرّيً
من  بعدد  روسيا  يف  املؤقتة  إقامته  من  عاد  قد  شحرور  أّن  الواضح  ومن 
احلقائب الفكرية الزائدة. وقد حاولت هذه الدراسة أن تفتحها وتعاين بعًضا من 
حمتوياهتا، غري أنا تركت بعض األشياء دون فحص. وقد افرتض شحرور بشكل 
ما  ليس  إنه  إذ  أمل  بخيبة  أصيب  وقد  دينًا،  بوصفه  اإلسالم  إليه  يسعى  هدًفا  بنيِّ 

انظر اهلامش 11 أعاله.  199
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ما  فتعريفه لإلنسان ودوره يف احلياة يعارض  املسلمني.  السواد األعظم من  يريده 
من  واألهم  التبادلية،  العدالة  وخصوًصا  إليه،  دوًما  التقليدية  املجتمعات  سعت 
وحماولته  التنوير،  فالسفة  من  لتعريفات  استعارته  وإّن  الذات.  عىل  السمو  ذلك 
يعيد  أن  عليه  فرض  مأزق  يف  وضعته  قد  األصيل،  الدين  مع  لتكييفها  الالحقة 
بقّوة  هنا  وأزعم  أخرى.  عقيدة  إىل  يصبأ  أو  الصفر،  نقطة  من  الدين  جممل  تأويل 
أّنه قد عمد شحرور يف األساس إىل تشكيل » Cargo Cult « خاصة به، بتصنيفاهتا 
املعرفة واملحددة ذات الصلة بالفهوم واملنهجيات. وإّن اندماجاته بفالسفة التنوير 
يف  تفض  مل  حداثة،  أكثر  مؤلفني  من  التقطه  مستوعب  أو  مفهوم  نصف  فتات  مع 
النهاية إىل نسق مرتابط منطقًيا. ولألسف فقد تأسى حرفًيا يف جممل أعامله بأقوال 
مثقلة باالحتامالت كقول » مهتي دمتي « )Humpty Dumpty(، حيث الكلامت ال 

تعني إال ما اختار هلا هو أن تعني)200(.
والكتاب الذي يعرضه كرستامن يمّثل موجًزا شاماًل لعمل شحرور الفكري، 
برصف النظر عن مداخالته املتكررة يف اهلوامش. وعىل الرغم مما نفرتضه من أّنا 
إلقاء  إىل  فّعال  بشكل  تؤدي  أيًضا  أّنا  إال  النص،  عليه  ينطوي  ما  توضيح  تعني 

تعريفات وتأويالت ملفاهيَم إسالمية معيارية)201(.
برس،  ننستش   ،Complete Works of Lewis Carroll الكاملة «  » األعامل  كارول،  لويس   200
QMC، صفحة 9، لالّطالع عىل ما ألزم شحرور به  لندن، 1939، صفحة 196. وانظر: 
نفسه من التأويل االعتباطي: » يكمن اجلزم بعدم وجود املرتادفات يف لبِّ منهجيتنا، وهذا 
أحد أسباب اختالف مقاربتنا عن منهج املفرّسين التقليديني الذين عملهم مجيًعا قائم عىل 
افرتاض أّن املرتادفات موجودة يف كالم اهلل. ونحن نعتقد بأّنه من الرضوري من أجل فهم 
مبدأ  عىل  يعتمد  الذي  التفسري  علوم  عهد  ظهورنا  وراء  ننبذ  أن  للنصوص  بالفعل  جديد 
املرتادفات. وهدفنا هو الوصول إىل فهم أكثر دقة وصحة للنص اإلهلي الذي فيه كّل كلمة 

يف ›الكتاب‹ تعرّب عن معنى فريد «.
صفحة   ،QMCو اجلنيس؛  الشذوذ  حول   ،23 هامش   ،205 صفحة   ،QMC مثاًل  انظر   201
هامش   ،16 صفحة   ،QMCو باحلجارة؛  الزناة  رجم  بخصوص   ،24 هامش   ،208
هامش   ،147 صفحة   ،QMCو والقدر؛  القضاء  عن  اخلاص  مفهومه  بخصوص   ،13
التحام  يف  وايتهيد  ومفهوم  التأويل  يف  شحرور  مفهوم  بني  الزائفة  املامهاة  بخصوص   33

ألجزاء املنفصلة؛ وQMC، صفحة xlvii بخصوص نقده لعيوب شحرور الفلسفية.
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أعراض  من  َعَرًضا  بالسوء  ينذر  نحو  عىل  شحرور  كتاب  يمّثل  وختاًما، 
الفكرية  اقتفائه طاملا هناك تغاٍض عن دراسة املصادر  املرء إىل  الذي يميل  السبيل 
دائاًم يف اإلرصار  تتعني  إنام  الوضع  أو بحثها. واخلطوة األوىل يف مثل هذا  الرتاثية 
الثانية  تتعني  فيام  هلم،  رضورة  وال  بالواقع  هلم  صلة  ال  املعرفة  هذه  محاة  أّن  عىل 
التنشئة  غياب  وإّن  هذا  أصاًل.  وجدت  أنا  إنكار  أو  العلوم  هذه  وجود  إنكار  يف 
الدينية املحكمة واألصيلة والوهن الراهن الذي تعاين منه العلوم الفكرية املناظرة 
يف  تزال  ال  سفينته  أن  يبدو  لكن  شحرور،  أرشعة  يف  الرياح  بعض  أثار  قد  ربام 

األساس غري صاحلة لإلبحار.
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البنية  غوَر  تسرُب  متكاملة  نقديٍة  مقالٍة  عرُض  البحث  هذا  من  القصد 
الكاتب  اعتقاد  ويف  شحرور.  حمّمد  كتاباُت  عليها  تقوم  التي  املفهومية 
أّن كلَّ مفّكر وكاتب إنام هو وريث سلسلِة أفكاٍر أو نظام فكري يظهر 
جلًيا بالرضورة يف كتاباته بوعي منه أو بغري وعي. أي ال وجود لفكرة 
أو  فكرٍة  أيِّ  صحَة  أّن  يعني  وهذا  مفهومي.  أصل  بال  فكرة  أو  يتيمة 
قيمَة  فإّن  أرومة ساللتها. وعىل ذلك  دقيًقا عىل  اعتامًدا  تعتمد  سالمَتها 
فكِر شحرور حتاًم مرتبطٌة بقيمة منشأ أفكاره، الذي سعينا بإجياز لتقفي 

أثره وتقييمه يف هذا البحث.

واألمل منعقد يف أن يفيض هذا النموذج من النقد إىل أن يصبح أداًة ذاَت 
تأثرٍي وفعاليٍة يف فهم اآلليات واملسالك اخلاصة بالُنُظم املفهومية الغريبة 
املتقّلبة واهلجينة التي سبق أن قّدمها إىل العامل اإلسالمي َمن ُيطَلُق عليهم 

» مصلحون «، أو ربام ينبغي أن ُيقال عنهم » مغامرون فكريون «.

)جامعة  ماجستري  املَلكية(،  الفنون  )كلية  ماجستري  اللّحام،  كرمي 
أكسفورد(، دكتوراة )جامعة كمربدج(، حمامي » اهليكل الداخيل «. وهو 
مؤلِّف » موقف الكنيسة الكاثوليكية من اإلسالم بعد املجمع الفاتيكاين 
الت املوصليـة «  الثاين «؛ وستصدر له قريًبا طبعة حمّققة من كتاب » الَتَنزُّ

للشيخ حميي الدين بن عريب.
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