

الموضوعية المادية االختزالية والتفسيرية المركبة
األتساذ بد اوهاذ اسميري
متهي :
إنه ملن دواعي الرسور واالغتباط أن نزين صفحات هذا العدد من املجلة باملقال املقتبس من كتاب دفذع بن
اإلنيذن :دراتسذت نظرية وتطديقية يف اونام ج اسمركدة لفقيد األمة اإلسالمية واملفكر اإلسالمي املبدع العالمة الدكتور
عبد الوهاب املسريي رمحه اهلل (ت 7002م) .إن هذا املجاهد الفكري العظيم دافع طول حياته عن اإلنسان وقيمته ومكانته يف
الكائنات ضد مجيع النظريات املادية السطحية التي حطت من قدر اإلنسان وحاولت أن تنظر إليه كجزء ال يتجزأ من نظام
طبيعي خيضع لقوانينه كسائر أجزاء الطبيعة وهبذا التبسيط وضعت االيديولوجيات املادية خليفة اهلل اإلنسان داخل نظام مغلق
يتحرك بال هدف أو غاية .وهذا ال يعني أن هذه هي القضية الوحيدة التي شغلت هذا املفكر اإلسالمي املرصي العظيم
بل يصح القول بأنه عالج مجيع القضايا الفكرية واالجتامعية التي نتجت من هيمنة النظام العلامين الشامل الذي قىض عىل كل
فكر ديني وفلسفي وفني وأديب حاول ربط اإلنسان بالورائيات واألبعاد الروحية واألرسار العميقة للكون والوجود .فالدكتور
عبد الوهاب املسريي رمحه اهلل يعترب بحق من أعالم هذه األمة الذين نفتخر هبم والذين جاهدوا يف اهلل حق جهاده يف جمال الفكر
واملعرفة فكانوا شهداء هلل عىل الناس ألهنم عاشوا إلحقاق احلق و إبطال الباطل .وقد حصل لكاتب هذه السطور رشف
التعرف عىل هذا املفكر العبقري العظيم وزيارة مرص الشقيقة بدعوته يف فرباير 7002م وذلك قبل مخسة شهور من وفاة هذا
املجاهد العظيم رمحه اهلل رمحة واسعة ورفع درجاته يف أعىل عليني وجعله مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني
*

والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا .

"من أعقد القضايا التي يواجهها دارسو العلوم اإلنسانية بل والطبيعية قضية املوضوعية
والذاتية ،أي قضية عالقة اإلنسان بكل تركيبيته (بام حيمله من وعي ورموز وأحالم وأوهام وأفراح
وأتراح) باملادة (التي تتسم بالبساطة النسبية) وبالواقع املادي واإلنساين املحيط به .ومن ثم ،فإن القضية
وثيقة الصلة بتفسري الظواهر اإلنسانية املختلفة ،اجتامعية كانت أم اقتصادية أم سياسية.
___________________________________________________________
*

رئيس التحرير

اإلنيذن واسمذدة:
تنطلق هذه الدراسة ،وكذلك دراسايت األخرى ،من اإليامن بأن ثمة فار ًقا جوهر ًيا كيف ًيا بني
اإلنسان والطبيعة .والطبيعة يف تصور املاديني ،هي نظام يتحرك بال هدف أو غاية ،نظام واحدي مغلق
مكتف بذاته ،توجد مقوماته وحركته داخله ،وحيوي داخله ما يلزم لفهمه ،نظام ال يشري إىل أي هدف أو
غرض خارجه .وهو نظام رضوري كيل شامل تنضوي حتته كل األشياء .والتفكري الذي يرى أسبقية
الطبيعة عىل اإلنسان يستوعبه فيها وخيتزله إىل قوانينها وخيضعه إىل حتمياهتا بحيث يصبح اإلنسان جز ًءا
ال يتجزأ منها ومنفصالً نسب ًيا عام حوله ،وخيتفي ككيان مركب متجاوز للطبيعة واملادة له قوانينه اإلنسانية
اخلاصة ،أي أن احليز اإلنساين خيتفي ويبتلعه احليز املادي ،وبدالً من ثنائية اإلنساين والطبيعي تظهر
الواحدية الطبيعية/املادية.
لكن صفات الطبيعة التي سقناها هي ذاهتا صفات املادة باملعنى الفلسفي .لذا فنحن نرى أن
كلمة "املادة" جيب أن حتل حمل كلمة "الطبيعة" أو أن تضاف الواحدة لألخرى لتصبحا "الطبيعة/املادة"،
وذلك لكي نفك شفرة اخلطاب الفلسفي الذي يستند إىل فكرة الطبيعة ،ولكي نفهمه حق الفهم وندرك
أبعاده املعرفية املادية .وقد فك هتلر شفرة اخلطاب الفلسفي الغريب بكفاءة غري عادية حينام قال" :جيب أن
نكون مثل الطبيعة ،والطبيعة ال تعرف الرمحة أو الشفقة" .وهو قد تبع يف ذلك كال من داروين ونيتشه،
وانطلق من واحد من أهم التقاليد األساسية يف الفلسفة الغربية!
ويمكن القول إن الظاهرة الطبيعية مكونة من عدد حمدود من العنارص املادية يمكن حرصها
ورصدها ،عىل عكس الظاهرة اإلنسانية التي تدخل يف تكوينها عنارص مادية ونفسية وتراثية وثقافية ،ولذا
فإننا إن درسنا ظاهرة طبيعية دراسة متعينة كان بوسعنا أن نحدد علة (أو علل) ظهورها عىل عكس
الظاهرة اإلنسانية التي يصعب حرص كل أسباهبا .ويالحظ أن الظواهر الطبيعية تطرد عىل غرار واحد بغري
استثناء ،أما الظاهرة اإلنسانية فال يمكن أن تطرد بنفس الطريقة ،فكل مجاعة برشية ختتلف يف كثري من
النواحي عن اجلامعات البرشية األخرى ،كام أن كل عضو يف مجاعة عادة ما يكون متفر ًدا يف بعض النواحي
عن بقية أعضاء اجلامعة التي ينتمي إليها ،ولذا فإننا ال يمكن أن نحدد قانونًا اجتامع ًيا واحدً ا يتجاوز
الزمان واملكان.
والظاهرة الطبيعية تتسم بأهنا ال متلك إرادة حرة وال وع ًيا وال ذاكرة ،وهي صفات من صميم
إنسانية اإلنسان .كام أن الظواهر الطبيعية ال تتأثر بالتجارب التي جترى عليها ،أما اإلنسان ،إن أخضع
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لتجربة معملية ،فإنه سيترصف بطريقة ختتلف متا ًما عن سلوكه العادي يف حياته اليومية :فاإلنسان يملك
وع ًيا بنفسه وبام يدور حوله .ولعل هذا جيعلنا نأخذ موق ًفا حمايدً ا من الظاهرة الطبيعية ـ وهو أمر مستحيل
يف عالقتنا بالظاهرة اإلنسانية .ويالحظ أن معدل التحول يف الظواهر الطبيعية يكاد يكون منعد ًما ويتم
وفق نظام كوين ،أما معدل التحول يف الظاهرة اإلنسانية فهو أرسع بكثري ،ولذا فإن اإلنسان كائن له
تاريخ ،وهو تاريخ ثري متنوع .وينم مظهر الظاهرة الطبيعية عن خمربه ،فهي ال باطن هلا (عىل األقل
حسب حدود إدراكنا اإلنساين) ،أما اإلنسان فظاهره ال يشاكل باطنه.
لكل هذا يمكن دراسة الظاهرة الطبيعية بردها إىل عنارصها (الطبيعية/املادية) األولية .أما
تفسريا كامالً ،وال يمكن
اإلنسان فال يمكن رده إىل قانون عام وال يمكن فهم كل جوانبه وال تفسريه
ً
مفتوحا بالنسبة له :إن عامل اإلنسان عامل
رصده بطريقة نمطية اختزالية ،بل وال بد أن يظل باب االجتهاد
ً
مركب ،حمفوف باألرسار ،أما عامل الطبيعة (واألشياء واملادة) فهو عامل أحادي بسيط إذا ما قيس بعامل
اإلنسان ،ومن ثم فإننا نجد أن احليز اإلنساين خمتلف عن احليز الطبيعي املادي ومستقل عنه .وعىل الرغم
قادرا عىل
من أن اإلنسان يوجد يف الطبيعة ،فإنه ليس جز ًءا عضو ًيا فيها ،ألن فيه من اخلصائص ما جيعله ً
جتاوزها وجتاوز قوانينها احلتمية ،وصوالً إىل رحابة اإلنسانية وتركيبيتها (وهذا هو مصدر ثنائية اإلنساين
والطبيعي التي تسم كل األنساق املعرفية الدينية واإلنسانية اهليومانية (.)Humanistic
وقد يكون من املفيد يف حماولتنا للتمييز بني اإلنسان والطبيعة/املادة أن نم ِّيز بني املركب
والبسيط .و "املركب" هو الذي يشتمل عىل عنارص كثرية متشابكة ،ويقابله "البسيط" ،وهو الذي يشتمل
أيضا بني "التجاوز والتعايل" من جهة
عىل عنرص واحد أو عدة عنارص غري متشابكة .ونحن نم ِّيز ً
و "احللول والكمون" من جهة أخرى ،و "التجاوز" ومثله "التعايل" يعني أن يرقى اإلنسان ويتعاىل عىل
حدوده الطبيعية واملادية وإن ظل داخلها .ويمكن أن يطبق هذا املفهوم عىل اإلله فنقول إن اإلله "يتجاوز"
كل حدود الزمان واملكان ،فهو منزه عنهام وعن عامل الطبيعة/املادة وعن اإلنسان .و"الكمون"
و"احللول" يف تصورنا هو عىل عكس التجاوز والتعايل ،أن توجد داخل الطبيعة/املادة القوانني املحركة
هلا ،فهي قوانني حالة وكامنة فيها وال يمكن ألي كائن جتاوزها ،كام أن اإلله يف اإلطار احللويل الكموين
حيل يف خملوقاته ويتوحد هبا.
وعىل ذلك ،فإن هناك رؤيتني لإلنسان :واحدة تراه بحسبانه إنسانًا طبيع ًيا (مادي ًا) أي جز ًءا
ال يتجزأ من الطبيعة/املاديةُ ،ير ُّد إليها وخيضع لقوانينها احلالة والكامنة فيها ،ومن ثم فهو كائن يتسم
بالبساطة البالغة ،وهذا هو اإلنسان الطبيعي/املادي .وهو ليس ظاهرة تارخيية حضارية متميزة ،ففضاؤه
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هو الفضاء الطبيعي/املادي .وحدوده هي حدود الطبيعة/املادة .ويعرف هذا اإلنسان يف إطار مقوالت
طبيعية/مادية ويمكن أن يرد إليها :وظائفه البيولوجية (اهلضم ـ التناسل ـ اللذة اجلنسية) ،ودوافعه
الغريزية املادية (الرغبة يف البقاء املادي ـ القوة والضعف ـ الرغبة يف الثروة ـ املنفعة املادية) ،واملثريات
العصبية املبارشة (البيئة املادية ـ غدده ـ جهازه العصبي) .فهو يعيش حسب قوانني الطبيعة/املادة ،ملتحم
عضو ًيا هبا ،ال توجد مسافة بينه وبينها ،يرسي عليه ما يرسي عىل الظواهر الطبيعية من قوانني .خيضع
حلتميات القانون الطبيعي /املادي ويتحرك مع حركة املادة ال يتجاوزها .ويمكن أن نضيف هنا أن ثمة
رؤية أخرى ترى اإلنسان بوصفه كائنًا روحاني ًا وحسب .وبرغم اختالف هذه الرؤية الروحية عن الرؤية
املادية ،فإهنام يشرتكان يف اختزاليتهام وواحديتهام ،فكالمها يرد اإلنسان إىل عنرص واحد( ،روحيا كان أم
ماديا) ،وسنركز يف دراستنا عىل الرؤية الطبيعية/املادية لإلنسان.
وثمة رؤية ثانية (ومل نقل ثالثة ألننا صنفنا الرؤيتني السابقتني عىل أهنام رؤية واحدة) ،تنظر إىل
اإلنسان بحسبانه جز ًءا يتجزأ من الطبيعة/املادة ،فهو جزء منها ولكنه يف ذات الوقت منفصل عنها .وهو
وال شك مكون من جسد طبيعي/مادي خاضع لقوانني احلركة واملادة ،ولكنه يف ذات الوقت حيوي
األرسار والالحمدود واملجهول والغيب ،ولذا يتشابك داخله املحدود مع الالحمدود ،واملعلوم مع
املجهول ،واجلسد مع الروح ،والرباين مع اجلواين ،والسبب مع النتيجة ،والعقل مع القلب ،وعامل الشهادة
مع عامل الغيب .وال يمكن أن يرد مثل هذا اإلنسان إىل عامل الطبيعة/املادة ،كام ال يمكن أن خيتزل إىل صي
مادية واحدية بسيطة (وال إىل صي روحية واحدية بسيطة) ،فهو جزء من الطبيعة/املادة لكنه قادر عىل
جتاوزها ،إذ إن ثمة مسافة تفصل بينه وبينها ،وهو كائن حر مسئول ،كائن حضاري تارخيي يعيش داخل
كل من الطبيعة والتاريخ ،جوهره اإلنساين خمتلف عن الطبيعة/املادة (ولذا نسميه "اإلنسان اإلنسان" أو
"اإلنسان الرباين") ،فهو قادر عىل جتاوز الطبيعة.
مادي
حيس
واإلنسان/اإلنسان ،ألنه ليس ظاهرة طبيعية /مادية بسيطة ،ال يدرك واقعه بشكل
ٍّ
ٍّ
مبارش ،إال يف حاالت نادرة تتسم بالبساطة ،كأن تلسع يده سيجارة أو يدخل يف عينيه جسم صلب .فهو
ليس جمموعة من اخلاليا واألعصاب والرغبات والدوافع املادية التي يمكن أن يرد هلا يف كليتها (كام يزعم
املاديون)  ،وسلوكه ليس جمرد أفعال وردود أفعال مرشوطة ،تتحكم فيها قوانني امليكانيكا أو البيولوجيا
(كام يرى بعض السلوكيني) .فعقله ليس جمرد مخ طبيعي/مادي ،صفحة بيضاء ترتاكم عليها املعطيات
املادية ،تعكس الواقع املادي كله وبحذافريه وكأهنا آلة فوتوغرافية ،بل عقل يبقي ويستبعد وهيمش ويركز،
وهو مستقر كثري من اخلربات واملنظومات األخالقية والرمزية ،ومستودع كثري من الذكريات والصور
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املخزونة يف الوعي والالوعي ،ولذا فهو عقل مبدع له مقدرة توليدية.
وحينام يسلك اإلنسان ،فإنه ال يسلك بوصفه رد فعل للواقع املادي بشكل مبارش شأنه يف هذا
شأن أي كائن طبيعي ،وإنام بوصفه رد فعل للواقع كام يدركه هو بكل تركيبيته ،ومن خالل عقله املبدع
الذي يتفاعل ويق ِّيم ،ومن خالل ما يسقطه عىل الواقع من أفراح وأتراح ،أو أشواق ومعان ،أو رموز
وذكريات ،ومن خالل املنظومات األخالقية والرمزية التي حتدد له جمال الرؤية ،فكل هذه العمليات
املركبة هي التي متنع اإلنسان ذاتيته وخصوصيته ،ومتنح كل فرد فرادته ،حتى يصبح من الصعب أن يتم
التنبؤ بسلوكه من خالل القوانني املادية والطبيعية العامة.
اسمهضهبية (اسمذدية اسمالقية):
بعد هذا التمييز األسايس بني اإلنسان والطبيعة/املادة ،ننتقل اآلن إىل مشكلة التفسري .الحظنا
أن الظاهرة اإلنسانية ظاهرة مركبة لدرجة عالية ،وال يمكن ردها إىل قانون جمرد عام ،كام ال يمكن رصدها
كام ترصد الكائنات الطبيعية/املادية .ومع هذا ،يتصور بعض الباحثني أننا يمكننا أن نرصد الواقع
اإلنساين مثلام نرصد الواقع الطبيعي/املادي .لكن األمر غري ذلك .فاإلنسان إن رأى قطعة من احلجر
متجها نحوه.
حجرا وحسب ،ولن تتحرك مشاعره ،بل وسيحاول حتاشيه إن كان
تسقط أمامه ،فإنه سريى
ً
ً
ولكن نفس الشخص إن رأى طف ً
متفرجا ،أم أن األمر
ال يسقط ،فهل سيأخذ املوقف املحايد نفسه ويقف
ً
سيكون جد خمتلف؟ وإن كتب باحث دراسة عن قطيع من الغنم وأخرى عن جمموعة من األطفال يف
إحدى رياض األطفال فهل يمكن أن يتبع نفس املنهج ونفس املصطلح واألسلوب؟
لإلجابة عن هذه األسئلة ،ال بد أن نتناول التضمينات الفلسفية للموقف املوضوعي املحايد
(أو الذي يدعي احلياد) الذي يتصور أنه يمكن رصد الظواهر اإلنسانية مثلام ترصد الظواهر
الطبيعية/املادية (ولنسم هذا املوقف "املوضوعية املادية املتلقية") .الواقع أن هذا النوع من املوضوعية
ينطلق من تصور أن العقل السليم إن هو إال صفحة (مادية) بيضاء أو سطح شمعي سلبي بسيط حمايد،
فهو كاآللة تنطبع عليه املعطيات واملدركات احلسية وترتاكم ،وأن هذا العقل السليم يرصد بحياد شديد
دون أن يشوه أو يغري أو يعدل أو يبدل .ومن هذا املنظور املوضوعي املادي ،فإن الواقع نفسه واقع بسيط،
وثمة قانون جمرد عام يرسي عىل الظواهر الطبيعية وعىل الظواهر اإلنسانية وعىل جسد اإلنسان وعقله.
واحلقائق ،كل احلقائق ،عقلية وحسية وقابلة للرصد املوضوعي يف كل جوانبها وأبعادها .وهذه احلقائق
ترتابط من تلقاء نفسها داخل عقل اإلنسان حسب قوانني الرتابط (اآللية) الطبيعية (املادية).
كل هذا يعني أن إدراكي ال خيتلف عن إدراك اآلخر ،وأن ما أدركه يتفق مع ما يدركه اآلخرون،
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وأن اإلفصاح عن هذا اإلدراك أمر بسيط ،وأن املعرفة هي مراكمة احلقائق ،وأن عملية الرتاكم هذه
ستؤدي إىل التوصل إىل معرفة موضوعية عاملية خالية من التحيزات تنطبق عىل كل الظواهر اإلنسانية يف
كل زمان ومكان .ودراسة الظواهر يف إطار املوضوعية (املادية املتلقية) تأخذ شكل دراسة موضوعات
ال إشكاليات ،والصفات العامة املطلوب توافرها يف األطروحات التحليلية هي :البساطة ،الوضوح،
الدقة ،التجرد االنفصال عن القيمة.
وكل هذا يعني أن املوقف املوضوعي (املادي املتلقي) يتطلب جترد الباحث من ذاتيته
وخصوصيته احلضارية بل واإلنسانية ،ومن عواطفه وحواسه وذاكرته وحسه اخللقي وكليته اإلنسانية،
بحيث يمكن أن يسجل ويصف بحياد شديد ،وأن يدرس الواقع جز ًءا جز ًءا .فالواقع مكون من مضامني،
واملضامني مكونه من وحدات بسيطة مستقلة (وليس جمموعة من العالقات املتشابكة) .بل إن املوضوعية
املادية املتلقية تلغي فكرة الغاية والقصد واهلدف ،فهي أفكار مرتبطة بالظاهرة اإلنسانية وحدها ،فالطبيعة
(كام نرصدها) ال تعرف ال الغاية وال القصد وال اهلدف .وألن املوضوعية املادية املتلقية تؤكد فكرة
املشرتك بني اإلنسان والطبيعة ،فإهنا تفضل الدقة الكمية التي يمكن استخدامها يف دراسة كل من اإلنسان
والطبيعة ،ولذا فهي تستبعد بقدر اإلمكان عنارص اإلهبام وعدم التحدد.
وانطال ًقا من مثل هذه التصورات ،تم احلديث عن حيادية العلم ،وعن وحدة العلوم (أي أنه
ال يوجد فارق حقيقي بني مناهج العلوم الطبيعية التي تدرس الظواهر الطبيعية ومناهج العلوم اإلنسانية
التي تدرس الظواهر اإلنسانية) .وأصبحت املوضوعية املادية املتلقية ،بالتدريج ،املوضوعية الفوتوغرافية
بل الببغائية ،فتم مترير التحيزات املختلفة بحسباهنا رؤيات حمايدة عاملية ،وتم هدم اإلبداع واخلصوصية
واهلوية ،ويف هناية األمر تم استبعاد الفاعل اإلنساين.
اوادعية اإلدراكية:
وقد سقط اخلطاب التحلييل العريب يف حتليله للظواهر يف املوضوعية املادية املتلقية ،وبالتايل أسقط بعد
اإلدراك من حسابه وأسقط معه خصوصية الظواهر التي يدرسها فسقط يف التعميم وتلقى املقوالت اإلدراكية
والتحليلية اجلاهزة ،ولذا فإن رصدنا للظواهر املختلفة ال يعدو أن يكون تلق ًيا وتقب ً
ال ملا هو قائم ،وهكذا ،فإننا
كثريا من الدراسات تقوم بتوثيق ما نعرف مسب ًقا دون أي تعميق لرؤيتنا أو إضافة إلدراكنا.
نجد أن ً
وقد أ َّدى هذا إىل ما سامه أحد علامء االجتامع الغربيني "إمربيالة املقوالت" أي أن تقوم إحدى
القوى بتحديد النامذج املعرفية واملقوالت التحليلية األساسية بطريقة تعكس إدراكها للواقع وختدم
مصاحلها وتستبعد إدراك اآلخرين وهتمل مصاحلهم .ويبدو أننا نخضع متا ًما إلمربيالية املقوالت الغربية
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وأننا سقطنا بشكل شبه كامل يف التبعية اإلدراكية .فقد تلقينا املعلومات من الغرب ومعها نامذجه املعرفية
ومقوالته التحليلية الكامنة .وتتضح تبعيتنا اإلدراكية حينام نتحدث عن احلضارة الغربية وحينام نتحاور
بشأهنا ونتخذ مواقف معها أو ضدها ،إذ إننا عادة ما نفعل ذلك بنا ًء عىل املعطيات التي تسمح لنا هذه
احلضارة باالطالع عليها داخل أطر جاهزة ونامذج معرفية مسبقة أعدها مفكرون غربيون ،فنطرح نفس
األسئلة التي يطرحوهنا هم عن حضارهتم ومن منظورهم ،أي أننا ندرك احلضارة الغربية ال بشكل مبارش
وإنام كام يشاء لنا أصحاهبا إدراكها ،بل إننا بدأنا ننظر إىل أنفسنا من خالل املقوالت التحليلية لعامل الغرب
ونامذجه اإلدراكية .ولذا فقد بدأ اإلنسان العريب يرى نفسه متخل ًفا مهام بذل من جهد ومهام أنتج من
روائع ،وبدأ حيكم عىل نفسه باهلزيمة يف املعركة قبل دخوهلا .والواقع أن التبعية اإلدراكية ليست تبعية
اقتصادية وحسب (وإن كانت ترتجم نفسها إىل ذلك) ،وإنام هي باألساس تبعية عميقة كامنة تتغلغل يف
أسلوب احلياة (بام يف ذلك النشاط االقتصادي) ويف رؤية الذات ورؤية اآلخر.
ولنبدأ برؤية اآلخر ،ضاربني ً
مثال عىل ما نقول من الثورة الفرنسية التي يعرف معظمنا أحداثها
ابتدا ًء من اجتامع ملعب التنس وانتها ًء بحروب الثورة الفرنسية وظهور نابليون .نحن نعرف كل هذه
األحداث متام املعرفة ،ولكن ماذا عن فاندي Vendee؟ بل ما هي فاندي هذه؟ جيب عيل أن أحتىل بيشء من
الشجاعة وأعرتف أنني مل أكن قد سمعت عنها من قبل إىل أن قامت معركة يف فرنسا بني بعض مؤرخي
الثورة الفرنسية بشأهنا ،فعرفت أهنا ثورة اندلعت يف غريب فرنسا (2271-2277م) ،وقد أشار هلا أحد
املراجع بأهنا "ثورة مضادة" قضت عليها قوات الثورة بوحشية بالغة ،حتى إن املؤرخ الفرنيس بيرب شونو
(األستاذ يف السوربون) قال" :إن قوات الثورة الفرنسية مل تكن حتاول إمخاد التمرد وحسب ،بل وقامت
بعملية إبادة (هولوكوست) كانت يف فظاعة اإلبادة النازية وأكثر فاعلية منه" .وقال وسرتمان ،جنرال
الثورة الفرنسية ،الذي أمخد التمرد" :لقد دست عىل األطفال بسنابك خييل وذبحت النساء حتى ال يلدن
أي متمرد بعد ذلك" .وجيب أن نتذكر أن هذه هي كلامت ممثل ثورة احلرية واإلخاء واملساواة التي أرسلت
بقواهتا االستعامرية إىل مرص والرشق.
قد يقول البعض إن كل هذا يف سبيل "التقدم" ،لكن بعض املؤرخني يذهبون اآلن إىل أن الثورة
الفرنسية أبطأت عملية حتديث فرنسا التي كانت قد بدأت حتت حكم امللكية املطلقة ،وأهنا من ثم أعطت
إنجلرتا الفرصة لتصبح القوة الصناعية الكربى يف القرن التاسع عرش .وأعرتف أنني ال يمكنني األخذ
برأي هذا الفريق أو ذاك ،وبالذات بخصوص فاندي التي ال أعرف عنها الكثري ،أوبخصوص التطور
االقتصادي يف أوربا ،فالذي أعرفه عن هذا املوضوع هو أحداث بعينها تعرب عن رؤية حمددة للثورة
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الفرنسية تتناقلها املراجع الغربية واملراجع العربية التي تنقل عنها (فاألحداث التي تتحدى هذه الرؤية يتم
استبعادها متاما أو يتم هتميشها).
ونحن ،يف الواقع ،حينام نطرح أسئلة بخصوص أي ظاهرة ،فإننا ال نطرحها من وجهة نظرنا
دائام وراء تلك األسئلة التي يطرحها الغرب والتي تلقيناها منه بموضوعية متلقية بالغة ،وهي
وإنام ننساق ً
أسئلة تعرب عن رؤيته ومصاحله .ولنأخذ عىل سبيل املثال ،قضية الرسة ،وهي قضية أصبحت ال تعني
كثريا بعد أن تصاعدت معدالت التحديث والعلمنة وتآكل نظام الزواج واألرسة وقبل
اإلنسان الغريب ً
متاما هذه احلقيقة بوصفها نتيجة حتمية "للتقدم" .وهلذا ال تسأل كتب التاريخ الغريب عن عدد األطفال
غري الرشعيني يف فرنسا بعد اندالع الثورة الفرنسية ،وال عام حدث لنسبة الطالق .هل ارتفعت أم
انخفضت أم ظلت عىل ما هي عليه؟ ولكن أليس من الواجب علينا ،ونحن عىل عتبات هذا املستقبل
العقالين املادي احلديث الذي ُيبرش به بعض كبار مفكرينا ،أن نسأل مثل هذه األسئلة حتى نعرف بطريقة
"علمية" شاملة ومركبة أحداث الثورة ال بحسباهنا جمرد وقائع وإحصاءات برانية وإنام بوصفها حقائق
أثرا عمي ًقا عىل اإلنسان؟ ولقد فتشت عن اإلجابة وعرفت أنه بعد اندالع الثورة بثالثة
جوانية تركت ً
أعوام زادت حاالت الطالق زيادة ملحوظة ،كام أن عدد األطفال غري الرشعيني زاد زيادة هائلة.
وقد دأبت عىل إثارة الشكوك بخصوص قضية "إعالن حقوق اإلنسان" ،ال ألنني معاد هلذه
احلقوق أو رافض هلا وإنام ألنني أدرك أهنا قارصة إىل حدٍّ ما ،وألن هذا اإلعالن جعل الفرد املنعزل
البسيط (اإلنسان الطبيعي البورجوازي) نقطة البدء واالنطالق .وأقرتح بدالً من ذلك "إعالن حقوق
األرسة"( ،األرسة بحسباهنا وحدة اجتامعية أساسية مركبة) .ولعل احلقائق اخلاصة باألطفال غري
الرشعيني بعد الثورة الفرنسية (ويف أوربا منذ ذلك التاريخ ،ويف كل العامل بعد ذلك) قد تُعطي شيئًا من
الرتجيح للمفهوم الذي أطرحه .فمن الواضح أن حقوق اإلنسان ال تتضمن األطفال الذين مل يولدوا
بعد! واألطفال غري الرشعيني هم نتائج ذكر وأنثى استمتعا بـ" :حقوق اإلنسان الفرد" وحرياته
(كام حددها الغرب) يف حلظات مل يفكرا يف أثنائها يف حقوق األطفال .وال يمكن أن نصدر إعالن حقوق
اإلنسان ثم نحاول اآلن إصدار إعالن تكمييل بحقوق املرأة ثم نصدر إعالنًا ثال ًثا حلقوق األطفال وهكذا.
إن هذه العملية غري عقالنية باملرة ألهنا أمهلت يف البداية الوحدة التحليلية االجتامعية احلقيقية الواحدة،
وهي أن اإلنسان بوصفه كائنا اجتامعيا ينتمي إىل أرسة وجمتمع ،وأحلت حمله اإلنسان بوصفه ذرة منعزلة،
كائنا مكتفيا بذاته (وكأنه وحش الغابة) ال وجود له إال يف ذهن روسو وهولباخ وفولتري وغريهم من
مفكري عرص العقل واالستنارة البورجوازيني.
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وتظهر التبعية اإلدراكية بصورة فكاهية يف حتديد مؤرشات التقدم والتخلف .فعىل سبيل املثال،
حتى بداية السبعينيات (قبل "اندالع" ثورة البيئة) ،كان استخدام املبيدات واألسمدة الصناعية ُيعدُ من
مؤرشات التقدم .وقد قبلنا هذا ساعتها وكنا نحاسب أنفسنا عىل هذا األساس ،إىل أن اكتشف الغرب أن
هذا التقدم يؤدي إىل الرسطان وتدمري الرتبة ،فأصبح استخدام املبيدات واألسمدة الصناعية من مؤرشات
التخلف .وقد أصبح استخدام التليفونات والسيارات ودرجة التنقل من مؤرشات التقدم (دون حساب
تكلفتها كام حدث مع املبيدات) .وقد رضب األستاذ عادل حسني رمحه اهلل مث ً
ال طري ًفا عىل التبعية اإلدراكية
يف جمال مؤرشات التقدم ،فأشار إىل أن بعض "العلامء" يتبنون استخدام الكريس مؤرشا عىل التقدم
والتخلف ،فمن استخدمه كان متقد ًما ومن مل يستخدمه كان متخل ًفا .ثم يشري بعد ذلك إىل حقيقة يف غاية
األمهية ،وهي أن الكريس جزء من التشكيل احلضاري الغريب استخدمه الغربيون حينام كانوا يف أدنى مراحل
ختلفهم وكان بعضهم ال يزال يضحي بالقرابني البرشية (يف أجزاء من أوربا مثل البالد السالفية) .وقد
استخدم الغربيون الكريس ال لتقدم أحرزوه وإنام لسبب مادي وجيه للغاية وهو برودة األرض ،ولعلهم
جلوسا عىل الكرايس! وهناك شعوب أخرى ،مثل اليابانيني ،والعرب،
كانوا يقدمون الضحايا البرشية
ً
مل يستخدموه وهم يف أقىص تقدمهم .وال يمكن الزعم مث ً
ال بأننا أصبحنا اآلن أكثر تقد ًما من عرب العرص
العبايس األول (وقد كانوا يفرتشون األرض) ألننا نجلس عىل الكرايس من طراز لويس السادس عرش أو
حتى اخلامس عرش ،كام ال يمكن أن نزعم مث ً
ال أن وكيل وزارة الصناعة يف بالدنا أكثر تقد ًما من مدير رشكة
"سوين" اليابانية ألن األول يعود إىل منزله وجيلس عىل كريس بينام يعود الثاين فيخلع رداءه األوريب ويرتدي
رداءه الياباين التقليدي وجيلس عىل احلصري ويسرتيح! لقد حتول الكريس إىل مؤرش للتقدم بسبب انكسارنا
من الداخل وتبعيتنا اإلدراكية .وقد سمعت مرة بح ًثا ألحد جهابذة علم االجتامع املرصي استخدم "عدد
ساعات االستامع للموسيقى السيمفونية" معيارا للتقدم والتخلف ـ ويا له ـ من معيار هزيل سخيف يؤدي
إىل نتائج عنرصية كرهية ،إنه يشبه من بعض الوجوه عا ًملا غرب ًيا حكم عىل فنون بلده بالتخلف ألهنا ال تضم
فن اخلط ) ،(Calligrphyوألن املباين العامة فيها ال تزينها مأثورات مكتوبة بخط مجيل .والواقع أن اخلط فن
مقصور عىل احلضارات الرشقية ،وقد وصل هذا الفن إىل قمة ازدهاره عند العرب واملسلمني ألسباب دينية
وحضارية خاصة هبم وحدهم ،وبالتايل فهو ال يصلح معيارا عامليا لقياس التقدم والتخلف.
اليشء نفسه ينطبق عىل كثري من األفكار والنظريات التي ترد لنا من الغرب ،إذ نحن نتلقاها يف
سلبية موضوعية مذهلة ونقوم بتطبيقها عىل أنفسنا بكفاءة شديدة دون أن ندرس شيئًا عن جذورها أو
نعرف شيئًا من خصوصيتها الغربية ،ودون أن نعرف إال القليل عن تضميناهتا الفلسفية ،فنحن ننقل
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ما يراد لنا نقله داخل األطر القائمة اجلاهزة .ولنأخذ فرويد كمثال .قام الباحثون العرب بنقل كثري من
أفكاره وبرتمجة أعامله بدرجات مفتاوتة من الرباعة والدقة ،ويمكن لإلنسان العريب اآلن أن حييط إحاطة
كافية بفكره وأعامله من خالل املكتبة العربية .ولكنك إن طالعت هذه الكتب العربية ،لن جتد أيا منها
يتحدث مثالً عن اخللفية االجتامعية واإلثنية لفرويد الذي عاش يف فيينا يف القرنني التاسع عرش
والعرشين :هل كان املجتمع الذي يعيش فيه فرويد والذي زوده بالقيم جمتم ًعا متامسكًا صح ًيا أم كان
جمتم ًعا متآك ً
ال غري متامسك (حتى ال نستخدم مصطلحات أخالقية مثل "منحل" أو "مريض" فنثري بذلك
ضدنا حفيظة "العلامء" الذي يفضلون لغة علمية حمايدة)؟ والواقع أن فيينا كانت قبل احلرب العاملية
األوىل من أكثر املجتمعات عنرصية يف أوربا وقد ازدهرت فيها األحزاب ذات التوجه العنرصي .ومما له
داللته أن أكثر الكتب شيوعًا يف أوربا يف هذه الفرتة كانت الكتب العنرصية ،وهذا أمر منطقي ،فهذه هي
مرحلة اإلمربيالية وتقسيم العامل التي شاعت إباهنا الفلسفات الداروينية والنيتشوية والتي أعلنت أن
اخلالق قد انسحب من الكون أو حل فيه ثم مات (حسب رأي نيتشه املعلن ورأي داروين الكامن ورأي
معظم فالسفة عرص التحديث والتصنيع) .ويبدو أن جمتمع فيينا كان متمركزً ا بشكل متطرف وغري عادي
حول فكرة اللذة .و ُيالحظ انتشار األمراض الرسية بني أعضاء النخبة يف أوربا يف تلك الفرتة (ومما له
داللته أن ك ً
ال من نيتشه فيلسوف العدمية والعنرصية والنازية ،وهرتزل فيلسوف العنرصية الصهيونية،
عجل بوفاهتام) .وال يوجد عندي يف الواقع إحصاءات اجتامعية عن أعضاء
كانا مصابني بمرض رسي َّ
اجلامعة اليهودية التي كان فرويد ينتمي إليها .ولعلنا لو عرفنا بعض األبعاد االجتامعية واالقتصادية
واحلضارية يف خلفية فرويد ألمكننا أن نكتشف مالمح جديدة يف فكره ربام تكون خافية علينا ،وألمكننا
أن نطرح أسئلة خمتلفة عن تلك التي يطرحها العلامء الغربيون الذين يعيشون حتت نفس الظروف.
وماذا عن الق َّبااله اللوريانية ومرياث فرويد اليهودي؟ إن بحثت يف املكتبة العربية فلن جتد كتا ًبا
جا ًدا واحدً ا يف هذا املوضوع إال كتاب الدكتور صربي جرجس اورتاث اويههدي اوصهيهين واوفكر او يني
(وهو كتاب قام بتأليفه عامل معروف يشار إليه بالبنان ومع هذا يتم جتاهله متا ًما من قبل املتخصصني).
إطارا معرفيا ألفكار فرويد وكافكا والفلسفة التفكيكية
ويبدو أن القبااله اللوريانية هذه تشكل
ً
(وقد وصفت هذه القبااله بأهنا تؤله اجلنس وجتنس اإلله) .ولعل من املفيد أن نعرف عالقة القبااله
الل وريانية بالغنوصية التي يتواتر ذكرها اآلن يف الكتابات الدينية والفلسفية واألدبية وكأننا يف القرن األول
امليالدي .وأعتقد أنه من الصعب فهم التحديث واحلداثة وما بعد احلداثة دون فهم كامل للقبااله
(اليهودية ثم املسيحية).
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يف اآلونة األخرية ثارت زوبعة بنيوية ثم أخرى تفكيكية ...كام بدأت تثور زوبعة ما بعد
تفكيكية وما بعد احلداثة وما بعد هذا وذاك! فهل حاول أحد ممن يعرض هذا الفكر األديب والفلسفي أن
يبني عالقته بمدارس تفسري التوراة عند اليهود؟ حيدثنا روالن بارث عن "لذة النص" وهي لذة ذات طابع
جنيس (لذا يتالعب هذا "الفيسلوف" بكلامت مثل "نيص" (تكستوال  )Textualو "جنيس" (سيكشوال
أيضا) .فهل يعرف أحد ممن حتدثوا عن لذة
 )Sextualولنرتمجها "جنيص" حتى يمكننا أن نلعب نحن ً
النص هذه أن هذا مفهوم قديم عند املفرسين اليهود للتوراة ،وأن إحدى مدارس التفسري (املتأثرة بالق َّبااله
اللوريانية) تشبه التوراة بامرأة عارية تقف خلف حجب يتساقط الواحد منها تلو اآلخر إىل أن نصل إىل
أعمق مستويات القراءة الذي يشبه باجلامع اجلنيص؟ وإذا كنا نتحدث عن التفكيكية واللذة ،فهل لكل هذا
عالقة بتآكل فكرة املعنى يف احلضارة الغربية؟ هل التفكيكية هي األخرى تعبري عن تزايد معدالت
العلمنة؟ هذه هي بعض األسئلة التي كان جيدر بمن ينقلون الفكر البنيوي والتفكيكي وغريه من األفكار
أن يطرحوها بدالً من نقل األفكار وكأهنا حقائق مطلقة ظهرت كاملة دون مقدمات أو أسباب فيزيدون
من تبعيتنا اإلدراكية بدال ً من أن يزيدونا معرفة وحكمة.
وتظهر التبعية اإلدراكية النامجة عن املوضوعية املادية املتلقية يف اخلطاب السيايس العريب
دائام يف أن نسمي األشياء ونرتك اآلخر
واملصطلحات التي يستخدمها املحللون ،فمن الواضح أننا نفشل ً
يصنفها ويسميها لنا ،لكن من يسمي شيئًا يصنفه ويضعه داخل خريطة إدراكية كربى تنبع من إدراكه
ومصاحله .عىل سبيل املثال ،حينام نكتب تاريخ أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين يف العامل،
فإننا نتحدث عادة عن "املسألة الرشقية" وعن "رجل أوربا املريض" مما جيعلنا ننظر إىل الدولة العثامنية
(التي كانت ،برغم ضعفها واستبدادها ،حتمي شعوهبا من اهلجمة االستعامرية الغربية التي عصفت بالعامل
بأرسه) فننظر إليها بحسباهنا "رج ً
مريضا" وحسب ،وننسى "رجل أوربا النهم املفرتس" ،أي
ال
ً
اإلمربيالية الغربية التي كانت تبيد سكان إفريقيا آنذاك بعد أن كانت قد أبادت أعدا ًدا هائلة من سكان
األمريكتني األصليني ،وبعد أن أبادت سكان أسرتاليا ونيوزيلندا ،والتي كانت تقوم باستعباد سكان آسيا
وختوض حر ًبا لتسويق األفيون يف الصني لنرش التقدم يف ربوعه! ننسى هذا الرجل النهم الذي دس السم
يف طعام الرجل املريض ،كام ننسى أنه لو تُرك الرجل املريض وشأنه فلربام شفاه اهلل وعافاه عىل يد "رجل
مرص الفتى" .ولكنه النموذج اإلدراكي املستورد من الغرب بموضوعية مادية بالغة والذي جيعلنا ننظر إىل
أنفسنا وتارخينا من خالل عيون غربية!!
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من أكثر األمثلة داللة عىل فشلنا يف تسمية األشياء وإدراكها من منظورنا "نحن" ال من
منظورهم "هم" ،تسميتنا للمستوطنني الصهاينة .فنحن نسميهم "الرواد" ،ويتفلسف بعضنا ممن يعرفون
العربية ويقولون "حالوتسيم" أي "الرواد" والـ "حالوتسيوت" أي "الريادة" .وهكذا تتوارى احلقيقة،
ويضيع املتلقي العريب يف حماولة نطق كلمة أعجمية خمارجها الصوتية غريبة عليه .كام أن كلمة "الرواد"
دائام يف املقدمة يرتاد الصعب واملجهول .نقول هذا
حتمل فخامة غري عادية وإحياءات إجيابية ،فالرائد ً
ونحن نعرف فيام بيننا وبني أنفسنا أهنم مغتصبون ألرضنا وأهنم استولوا عليها بقوة السالح الغريب
ال بسالحهم هم ،وبدعم من العامل االستعامري ال بجهودهم الذاتية .أما الفالحون الفلسطينيون ،يف
أواخر القرن املايض ،فكانوا ينظرون إىل هؤالء الرواد/احلالوتسيم ويسموهنم "املسكوب" نسبة إىل
موسكو "مسكفا" أو "مسكبا" وهي تعني عندهم األجانب أو الدخالء ـ وياهلا من تسمية بسيطة دالة
تصل إىل لب الظاهرة كام نخربها نحن ال كام سامها صاحبها الذي أراد إخفاءها وتعميتنا!
وتظهر سخافتنا غري العادية يف قولنا "معاداة السامية" وهي ترمجة للعبارة الغربية ،anti-Semitism
وهي عبارة بلهاء تعادل بني اليهود والساميني وتقرن بينهام ،مع أن العربانيني القدامى مل يشكلوا سوى
خلية حضارية صغرية تابعة بشكل يكاد يكون كام ً
ال للتشكيالت السامية الكربى ،مثل تشكيالت البابليني
واآلشوريني واآلراميني ،وهي التي ورثها التشكيل العريب اإلسالمي .وتعد اللغة العربية أهم اللغات
السامية عىل اإلطالق حسب رأي علامء اللغات السامية ،فلو صح استخدام املصطلح لإلشارة إىل أحد
فإنام جيب أن يشري لنا نحن العرب .ولكن احلضارة الغربية يف القرن التاسع عرش مل تكن قد وصلت إىل هذا
املستوى املعريف بعد ،وهلم عذرهم فاملعرفة ال تأيت دفعة واحدة .كام أن الفكر العنرصي الغريب املعادي
لليهود كان حياول استبعادهم بحسباهنم عنارص داخل التشكيل احلضاري الغريب ففرق بني اآلريني
تعبريا عن جهل غريب
والساميني وفضل الفريق األول عىل الثاين .فكانت عبارة "معاداة السامية" هذه
ً
وعن عنرصية غربية وعن صهيونية غربية كامنة هتدف إىل التخلص من اليهود واإللقاء هبم يف أرض
فلسطني .ونحن نقوم بموضوعية بلهاء برتمجة املصطلح ونقول "معاداة السامية" مع أنه كان من املمكن
ببساطة شديدة أن نقول "معاداة اليهود" دون أن نستورد املصطلح املتحيز ضدنا واخلاط يف حد ذاته.
والرصاع العريب/اإلرسائييل يعد يف جانب منه رصاعًا عىل تسمية األشياء ،فاألرض الواقعة بني
سوريا واألردن ومرص نسميها نحن "فلسطني" بينام يسميها الصهاينة "إرسائيل" .ونحن نسمي سكاهنا
"الفلسطينيني" وهم يسموهنم "سكان املناطق" إذ إنه ال وجود لفلسطني وال للفلسطينيني يف املصطلح

852

الصهيوين .ونحن نسمي الوجود الصهيوين يف فلسطني "االستعامر االستيطاين اإلحاليل" ،ونحن نصف
هذا الوجود بأنه "اغتصاب" وهم يسمونه "عودة ألرض امليعاد" ،أو "أرض األجداد" .وقد تنبه
الصحفي اإلرسائييل روبت روزنربج هلذا اجلانب يف الرصاع فقال يف مقال له يف اجلريوساليم بوست حتت
عنوان ’ينامون بعمق يف إرسائيل‘" :قل يل كيف تصف املناطق وراء اخلط األخرض ،سأقول لك من أنت:
حمتلة؟ حمررة؟ مهزومة؟ مدارة؟ هيودا والسامرة وغزة؟ قل يل كيف تصف األحداث التي تقع هناك
وسأقول لك من أنت اضطرابات عادية؟ شغب؟ هيجان؟ قمع؟ مبالغة إعالمية مؤقتة؟ حرب؟".
واملصطلحات ال توجد يف فراغ وإنام داخل أطر إدراكية جتسد نامذج معرفية .وقد وقعت آخر
حماولة لسلب اإلنسان العريب حقه يف تسمية األشياء بحسن نية حينام طالب بعض الكتاب العرب إسقاط
كلمة "انتفاضة" ذاهتا وإحالل كلمة "ثورة" حملها ألن الثورة يف تصورهم هو عمل أكثر عن ًفا وجذرية من
االنتفاضة .ونحن ال نعرتض عىل كلمة "ثورة" بوصفها تسمية عامة ملا حيدث هناك وجتمع بينه وبني
الظواهر املامثلة يف الرتاث العاملي ،ولكننا نرى أن لالنتفاضة خصوصيتها التي جيب أن نعرب عنها .ولو
حللنا تفكري الكتاب الذين يعرتضون عىل كلمة انتفاضة الكتشفنا أهنم متأثرون بالرتاث اللغوي واملعريف
الغريب تقبلوه بموضوعية مادية بالغة ،وهو تراث يرتب املحاوالت اإلنسانية لرفض القهر ترتي ًبا هرم ًيا
يستند إىل التجربة التارخيية لدى اإلنسان الغريب ،حيث يوجد يف قاعدة اهلرم "أعامل الشغب ،"riots
وأخريا توجد يف قمة اهلرم "الثورة
تعلوها "التمردات  "insurrectionsثم "العصيان ،"rebellion
ً
 "revolutionبكل ما حتمله الكلمة من معاين االنقطاع الكامل والرفض التام للنظام القديم وطرح رؤية
جديدة.
الواقع أن هذه التقسيامت اللغوية نابعة ال من عبقرية اللغات األوربية وحسب وإنام من التجربة
رفضا
احلضارية التارخيية الغربية ذاهتا حيث توجد عدد من االنقطاعات الكاملة :كان عرص النهضة ً
ورفضا للدين والكنيسة .وهناك كذلك الثورتان الفرنسية والبلشفية ومها جتربتان
للعصور الوسطى
ً
تارخييتان ليس هلام ما يشبههام يف التشكيالت احلضارية الرشقية ،فهام يشكالن ما يشبه االنقطاع الكامل عام
ورفضا جذري ًا للدين وللقيم األخالقية املرتبطة به ويطرحان
سبق ،يشكالن هد ًما كامالً للنظام القديم،
ً
رؤية جديدة للعامل واإلنسان .وكل هذا أمر مفهوم يف إطار التاريخ الغريب ،وعلينا فهمه واحرتامه.
ويبدو أن التغيري داخل التشكيالت احلضارية الرشقية يأخذ شكالً
مغايرا حيتفظ بقدر من
ً
االستمرارية (ربام بسبب االمتداد الزمني هلذه التشكيالت وكثافتها التارخيية) .فالثورة املاوية يف الصني،
رغم كل ديباجاهتا املاركسية اللينينية ،احتفظت بكثري من التقاليد الصينية ،سواء عىل مستوى العقيدة أو
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السياسة .وانتقال اليابان إىل العرص احلديث تم يف إطار احلفاظ عىل الرتاث واهلوية (مما حدا ببعض علامء
االجتامع أن يطرح مصطلح "رأساملية إقطاعية" ليصف النظام االقتصادي الياباين) .وكذلك فقد طرح
استمرارا هلا
اإلسالم نفسه دينا توحيديا جديدا ال يشكل انقطاعًا عن األديان التوحيدية التي سبقته بل
ً
وتصحيحا ملسارها .وأعتقد أن الرشق اإلسالمي ظل يتمتع بقدر كبري من االستمرارية حتى هنايات القرن
ً
التاسع عرش.
والواقع أن كلمة "انتفاضة" مناسبة متا ًما للتعبري عن هذه االستمرارية ،فهي مشتقة من فعل
"نفض" ،فنقول مث ً
ال للعمل املناهض "نفض الثوب" بمعنى "حركه ليزول عنه ما علق به" .ولعل هذا
جذورا يف تربتنا اجلغرافية
وصف دقيق للعمل املناهض لالستعامر االستيطاين الصهيوين الذي مل يرضب
ً
أيضا "نفض املكان"
والتارخيية ،فهو مثل الغبار الذي علق بالثوب الفلسطيني ومل يمس اجلوهر .ويقولون ً
أيضا "نفض
أي "نظر مجيع ما فيه حتى يعرفه" ،وهذا تكتيك معروف لدى شباب االنتفاضة .ويقولون ً
الطريق" أي "طهره من اللصوص" .ويقال "النفضة" ،وهي اجلامعة الذين يبعثون يف األرض متجسسني
أيضا معاين اخلصوبة
أيضا تكتيك آخر للمنتفضني .وحتمل الكلمة ً
لينظروا هل فيها عدو أو خوف ،وهذا ً
فيقال" :نفض الكرم" أي "تفتحت عناقيده" .ويقال ،وهذا هو األهم" ،نفضت املرأة" أي "كثر
أوالدها" ،و "املرأة النفوض" هي املرأة الكثرية األوالد ،أي املرأة التي ال تكف عن اإلنجاب مثل األنثى
الفلسطينية .وانظر كذلك إىل تعبري مثل "نفض عنه الكسل" و "نفض عنه اهلم" وكذلك "انتفض واق ًفا"
دائام ،لكنه كان متوار ًيا وحسب.
وهي كلها اصطالحات تعني أن ما حيدث اآلن كان هناك ً
ونحن ال نرفض يف الواقع كل املصطلحات والكلامت الغربية ،وال نطالب برضورة اختاذ
"بدائل" عربية هلا ،لكننا نرفض املوضوعية املادية املتلقية ،فهذا يف تصوري تر ٍّد كامل وتقبل موضوعي
وجها عرب ًيا إسالم ًيا خيب
مادي غري مرشوط للنموذج املعريف الغريب ،بل ويساهم يف تروجيه ،إذ إنه يعطيه ً
واق ًعا غرب ًيا .وهذا املوقف يشبه من بعض الوجوه مهندس الديكور الذي يبني شقة غربية من مجيع
الوجوه ،ثم يضيف هلا قطعة "أرابيسك" أو "ركنا عربيا" ليمسك بتالبيب هوية آخذة يف التآكل .نحن
ال نتحدث عن بدائل (وكأن املصطلحات قطع غيار) وإنام نطالب بمنهج جديد يف تناول الظواهر ويف
تسمية األشياء.
وعىل أي حال فإن ظاهرة "الثورة" يمكن أن ندرسها داخل التشكيل احلضاري الغريب وداخل
التشكيالت األخرى ،وأن ندرك مضامينها الكثرية وقوانينها املتنوعة (فالثورة ليست ظاهرة طبيعية بسيطة
هلا قانوهنا املادي العام) ،وأن نتفاعل معها ونأخذ منها دون أن نتخىل عن خريطتنا املعرفية .إننا نحرتم
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خصوصيتنا مثلام نحرتم اخلصوصية الغربية وكل اخلصوصيات األخرى التي سندركها .ويف تصوري أننا
من خالل إدراكنا خلصوصيتنا سندرك خصوصية اآلخرين .وال شك يف أن اصطالح "ثورة" ،كام هو
متداول ،يتسم إما بكثري من العمومية وإما بكثري من االلتصاق بتجربة الغرب يف مترده عىل الظلم ،ولذا فهو
اصطالحا
ال يصلح لوصف التجارب املغايرة بسبب عموميته الزائدة وخصوصيته املتطرفة ،أي أنه ليس
ً
علميا باملرة ،بل ويمثل حماولة لفرض مفاهيم واصطالحات من التاريخ الغريب عىل أحداث التاريخ العريب.
إننا جيب أن ننطلق من خصوصيتنا عند دراسة التجربة الغربية يف الثورة (ويف النكوص عنها ...وإال فبم
أيضا أن نتفاعل مع هذه التجربة دون أن نضطر إىل أن
نفرس ما حدث يف االحتاد السوفيتي؟) .وجيب علينا ً
نطلق عىل "االنتفاضة" (بكل ما حتمله من معاين اخلصب واالستمرار والتجذر الواثق من نفسه) اسم
"ثورة" (بكل ما حتمله هذه الكلمة من معاين االنقطاع والبداية اجلديدة) .جيب علينا أن نفعل ذلك دون أن
نفصل االنتفاضة عن الرتاث الثوري اإلنساين الذي ال تشكل التجربة الغربية فيه سوى جزء من كل.
إن الثورة انقطاع ،أما االنتفاضة فعودة ملا سبق واسرتجاع للهوية التي سلبت حتى تصبح
دائام عرب التاريخ ،وكام ستكون بإذن اهلل يف املستقبل .ويف
"إرسائيل" مرة أخرى "فلسطني" كام كانت ً
اختيارهم لكلمة انتفاضة ،وضع املناضلون الفلسطينيون يدهم عىل واحدة من أهم خصائص حتركهم
التارخيي املبارك ،وهو حتركهم داخل إطار اهلوية التي متتد من املايض عرب احلارض إىل املستقبل ،ورفضهم
للتبعية السياسية واالقتصادية واإلدراية .وال يمكننا أن ننسب لشباب االنتفاضة الذين اختاروا املصطلح
أيضا أن ننكر إحساسهم احلضاري السليم
املعرفة الدقيقة لكل هذا واإلدراك الواعي له ،ولكننا ال يمكن ً
بلحظتهم التارخيية أو ارتباطهم املبارش برتاثهم أو إعراضهم النفسى واملعريف عن النموذج اهلرمي الغريب.
لقد آثروا أن حيملوا علم االنتفاضة بكل املدلوالت العميقة والدالة لكلمة "انتفاضة" التي ال نظري هلا يف
اللغات األوربية .وال شك يف أهنم ،يف العامل الغريب ذاته ،أدركوا خصوصية االنتفاضة ،ولذا فإهنم يكتبون
الكلمة كام هي بحروف التينية دون حماولة للبحث عن مرادف هلا يف معجمهم اللغوي.
والواقع أن موضوعية املادية املتلقية تؤدي إىل التقبل املبارش لألفكار واملعلومات وإىل التبعية
اإلدراكية .فهل الذاتية ،بحسباهنا مضاد املوضوعية هي املخرج؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،نحاول تعريف
شخصا واحدً ا ،والذايت يف امليتافيزيقا هو رد كل
مصطلح "ذايت" .والذايت هو "الفردي" ،أي ما خيص
ً
وجود إىل الذات ،واالعتداد بالفكر وحده ،و "الذاتية" تعني أن التفرقة بني احلقيقة والوهم ال تقوم عىل
أساس موضوعي وإنام عىل أساس أحكام الذات ،ولذا فإنه ال يمكن أن توجد حقيقة مطلقة .وإن وصف
شخص بأن تفكريه "ذايت" ،فإن هذا يعني أنه اعتاد أن جيعل أحكامه مبنية عىل شعوره وذوقه .ويطلق لفظ
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"ذايت" توس ًعا عىل كل ما كان مصدره الفكر ال الواقع ،ومنه "األحكام الذاتية" (مقابل "األحكام
املوضوعية") .وهي األحكام التي تعرب عن وجهة نظر صاحبها وشعوره وذوقه .وبحسب الرؤية الذاتية،
فإن معرفتنا بالواقع (عن طريق خربتنا الذاتية اخلاصة وجتربتنا الفريدة ووعينا وإدراكنا) حمدودة متا ًما.
وبالتايل فإن الرؤية الذاتية ال يمكنها أن تؤدي إىل قيام العلم وال حتى إىل التواصل بني البرش.
اوافيرية:
التلقي املوضوعي املادي للمعلومات يؤدي إىل تراكم املعلومات الصامء التي ال تقول شيئًا
كثريا
كثريا من الرؤى والتضمينات الفلسفية واملعرفية املتحيزة ،كام أن املعرفة الذاتية ال تفيد ً
والتي ختفي ً
يف عملية معرفة العامل اخلارجي .فكيف يمكن فك هذه العقدة؟ كيف يمكن التوصل إىل معرفة دقيقة
وواعية للعامل اخلارجي يف ظل هذه املفارقة املعرفية؟ ال بد أن نبدأ برفض مصطلحي "ذايت"
و "موضوعي" اللذين يؤديان إىل عملية االستقطاب هذه :عامل موضوعي مادي ال قسامت له وال مالمح
وال معنى ،وذلك يف مقابل رؤية ذاتية منغلقة متا ًما عىل نفسها ال عالقة هلا بالعامل املحيط بنا .وعىل ذلك،
فإن معيارنا ال ينبغي أن يكون الدقة أو كم املعلومات أو مدى مطابقة معلوماتنا للواقع وإنام املقدرة
قادرا عىل تفسري عنارص الواقع بتبايناته وتشابكاته
التفسريية للمصطلح أو األطروحة .فإن كان املصطلح ً
فهو "أكثر تفسريية" (وهي عبارة حتل حمل مصطلح "موضوعي") ،وإن أثبت املصطلح قصوره التفسريي
فهو "أقل تفسريية" (وهي عبارة حتل حمل مصطلح "ذايت").
وعىل ذلك فإن التفسريية تتمرد عىل كل من موضوعية املادية املتلقية والذاتية املغلقة ،فهي
تنطلق من تقبل ثنائية اإلنسان والطبيعة/املادة وبالتايل ثنائية الذات واملوضوع ،وال حتاول إلغاءمها وإنام
حتاول الوصول إىل املنطقة التي تلتقي فيها الذات باملوضوع ،فهي تستعيد الفاعل اإلنساين يف كل ثنائياته.
يف قوته وضعفه ،ويف نبله وخسته ،ويف حدوده وقدراته ،ويف خضوعه جلسده ويف جتاوزه له .ويمكننا أن
نحدد السامت األساسية للمنهج التفسريي ومنطلقاته فيام ييل:
-2

الظاهرة اإلنسانية خمتلفة بشكل جوهري عن الظاهرة الطبيعية املادية ،وال يوجد قانون عام
واحد أو عدة قوانني ترسي عىل كل من الظواهر اإلنسانية والطبيعية/املادية .فاملكونات الرتاثية
والنفسية للظاهرة اإلنسانية جتعل من املستحيل التوصل ملثل هذا القانون .فكل إنسان له منحناه
اخلاص ،كام أن الظواهر اإلنسانية املتامثلة ختتلف باختالف الزمان واملكان.

-7

العقل اإلنساين ليس كيانًا ماديا وكام سلب ًيا متلق ًيا ،بل هو كيان مبدع له مقدرات توليدية.
والواقع بدوره ليس كام ماديا بسي ًطا جامدً ا ،فهو مستويات خمتلفة ودوائر متداخلة متصلة
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منفصلة ،ولكل ظاهرة منحناها اخلاص وفرادهتا.
-1

العالقة بني العقل والواقع ليست عالقة بسيطة وال آلية .فالذات ،بام حتمل من أساطري ومهوم
وأوهام وخيال وأيديولوجية ونوايا وذكريات ،عنرص أسايس يف عملية اإلدراك .وإفصاح
أمرا بسي ًطا.
املدرك عن إدراكه ليس ً

-4

ال يمكن دراسة ظاهرة اإلنسان والظواهر اإلنسانية مثلام نرصد الظواهر الطبيعية ،وال يمكن أن
نسجل سلوك اإلنسان فردا أو مجاعة كام نسجل سلوك النملة ومجاعات النمل .ولذا ،ال يمكن
االكتفاء بدراسة السلوك اخلارجي لإلنسان ،بل ال بد من فهم دوافعه الداخلية (وكام أسلفنا،
فإن ثمة فار ًقا بني احلجر والطفل اللذين يسقطان من عل ،وبني قطعان األغنام ورياض
األطفال ،وبني الطبيعة/املادة واإلنسان) .فمثل هذه الرؤية القارصة (بغض النظر عن ال
إنسانيتها املقيتة) هي رؤية غري دقيقة ألن الدوافع (خرية كانت أم رشيرة) وأشكال الوعي (مهام
يكن زيفها وانفصاهلا عن الواقع املادي) ،واملعنى (أي الداللة الداخلية التي يراها اإلنسان فيام
يقع له من أحداث وفيام حييط به من ظواهر) مهام تكن سطحيته أو عمقه ،تشكل جز ًءا أساسيا
من الواقع اإلنساين.

-5

التفسريات الرسيعة املبارشة ختتزل الظواهر يف بعد واحد روحي أو مادي ،وهي ال يمكن أن
تفسريا كاف ًيا للظواهر اإلنسانية .ولذا ،ال بد من بذل املحاولة للرتكيب املستمر بدالً من
تقدم
ً
أيضا من تنويع املقوالت التحليلية التي
السقوط يف صي اختزالية ("إن هي إال كذا") وال بد ً
يمكنها أن ترصد اليشء ونقيضه .وأن تصل إىل النامذج الكامنة يف اخلطاب أو وراء الظواهر.
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ال يمكن االكتفاء باستعادة الفاعل االقتصادي أو االجتامعي أو اجلسامين أو الطبيعي وحسب،
أي الفاعل اإلنساين يف عالقته املادية املبارشة مع واقعه املادي ،أو يف عالقة مع املالبسات املادية
(االجتامعية أو االقتصادية  ...إلخ) املحيطة به ،وإنام جيب استعادة الفاعل اإلنساين ،اإلنسان
اإلنسان ،أي اإلنسان بكل تركيبيته وأرساره وفاعليته وإبداعه التي جتعله يتجاوز بيئته املادية
الطبيعية املبارشة وجتعل من العسري رده يف كليته إليها ،فهو كائن قابل لالنتصار واالنكسار من
الداخل واخلارج.

-2

مواجهة الواقع (املادي واإلنساين) بصي لفظية وقوالب إدراكية جاهزة وصور نمطية وثنائيات
صلبة (سالب/موجب ،معنا/ضدنا) تؤدي إىل تقبل ما هو قائم دون تساؤل أو إىل اختزاله إىل
ما نعرفه عن الظاهرة ،مما حيول دون توسيع األفق وإدراك الظاهرة يف خصوصيتها .ولذا ،ال بد
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من النظر للظواهر بطريقة مستقلة بحيث نرصدها كام نراها نحن يف كل تركيبيتها وتنوعها وكام
ندركها نحن ال كام يدركها اآلخر أو كام يصورها لنا .وال بد من االقرتاب من الظواهر بعقل
متفتح ال خيشى من االجتهاد يف حماولة جتريد احلقيقة من مجاع احلقائق ومن كم التفاصيل
املتناثرة (املوضوعية املادية) التي يواجهها.
-8

كثريا يف الفهم املتعمق للظاهرة وال
ال بد أن يبتعد الباحث عن التعميم الكاسح الذي ال يفيد ً
تقدم خريطة تفصيلية تشمل كل أبعاد الواقع التي تنفعنا يف املامرسة اليومية .هذا ال يعني رفض
التعميم بل جيب أال نصدق ما يقوله بعض التجريبيني والوضعيني (يف العامل الغريب باألساس)
من أن التعميم والتجريد أمران جيب االبتعاد عنهام بقدر املستطاع ومن أهنام جيب أن يستندا إىل
التجريب وحده وإىل ما يدرك باحلواس اخلمس وحسب .إن التجريد والتعميم أمران أساسيان
ورضوريان للفكر اإلنساين ،فنحن نقول "أخالقيات العامل الغريب" أو "الرومانسية" أو حتى
"الصهيونية" فإننا نكون قد فكرنا من خالل تعميامت واستخدمنا مقوالت ليس هلا أساس
جتريبي وال يمكن إدراكها باحلواس اخلمس وإنام توصلنا هلا من خالل نامذج عقلية افرتاضية
تساعدنا عىل تصنيف معطيات الواقع ،وهي مقوالت ال يمكن أن ندرك العامل ونصنفه ونعرفه
ونتعامل معه دوهنا .وبدون تعميم ،ال يمكن أن يكون هناك إبداع .فمن خالل التعميم (وجتريد
النامذج الكامنة) نصل إىل عالقات األشياء كام ندركها من خالل جتاربنا ونصل إىل تعريفات
يمكن لتجاربنا التاخيية اخلاصة أن تنضوي حتتها.
بل يمكننا القول إنه بدون املقدرة عىل التعميم والتجريد اخلالق ال يمكن أن نحقق أي حترر من

الواقع املبارش ،وواقعنا العريب ـ أي حارضنا ـ هو واقع ساهم الغرب يف صياغته عن طريق جيوشه وسلعه
ومفاهيمه .وإذا استمر اآلخرون يف القيام بعملية التعميم بالنيابة عنا ،من خالل جتارهبم هم ومن خالل
إدراكهم ،فإهنم سيلقون علينا بمقوالهتم جاهزة إما أن نقبلها فنخضع لرؤيتهم فنسقط يف "إمربيالية
املقوالت" ،أو نرفضها فنقف يف مهب ريح التفاصيل املتناثرة.
ومن أهم األمثلة عىل ما نقول تعريف كلمة "قومية" أو "أمة" كام هو شائع يف العلوم
االجتامعية .هذا التعريف ناتج عن التشكيل احلضاري الغريب يف القرن التاسع عرش ،أفرزته احلضارة
الغربية الصناعية الرأساملية (واالشرتاكية) بعد قرون من احلروب بني كل دول ومقاطعات أوربا ،وأعقب
تبنيه عدة حروب صغرية وحربان عامليتان متت كلها يف إطار هذا املفهوم .وقد تم تصدير هذا التعريف لنا
ـ ولكل دول آسيا وإفريقيا ـ وبدأنا نحكم عىل أنفسنا وعىل جتربتنا احلضارية من منظوره ،بل وبدأ بعضنا
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يتحدث عن "الشعوب العربية" أو عن "الشعوب املتحدثة بالعربية" بحسبان أننا لسنا أمة .ولكن من
يستخدم مثل هذه العبارات يقول يف واقع األمر إننا لسنا أمة باملعنى الغريب للكلمة.
لكل هذا ،جيب أال نرفض التعميم بل أن نرص عليه ،ولكن عىل أن يكون منطلقه مجيع التجارب
التارخيية واحلضارية يف كل من الرشق والغرب .بل ويمكن أن يكون التعميم مؤقتًا ،وهو أمر مقبول طاملا
أنه يفرس جوانب من الواقع ،وهو ما يسمى بالتعريف اإلجرائي ـ أي التعريف القادر عىل تفسري جوانب
مهمة من الظاهرة موضع الدراسة ولكنه ال يدعى أنه تعريف جامع مانع يشمل كل الظواهر املامثلة.
إن ما جيب أن حيدد موقفنا ليس هو مدى دقة التعميم أو مدى تطابقه مع الواقع بشكل جمرد
وإنام مدى مقدرته التفسريية ومالءمته للمستوى التحلييل الذي اختاره الباحث لنفسه ،أي مدى مالءمته
للواقع الذي جيرى تفسريه بحيث يمكن الوصول إىل مستوى تعميمي معقول يمكن قراءة الواقع املركب
من خالله .وضبط املستوى التعميمي أو التخصييص يشبه يف الواقع ضبط التجارب العملية .فلو كان
احلديث عن معدل اجلريمة يف مدينة أملانية يف القرن التاسع عرش فإن املستوى التحلييل ال يسمح باحلديث
عن احلضارة الغربية إال بوصفها عنرصا واحدا من بني عنارص أكثر خصوصية ومبارشة .ولكن لو كان
احلديث عن "أزمة املجتمع احلديث" فإن احلضارة الغربية تصبح مقولة أساسية ومستوى تعميم ًيا مقبوالً
ألنه يتفق مع املستوى التحلييل ،أي أن مستوى التجريد ال بد أن يتطابق مع املستوى التحلييل.
وهذا يف تصورنا هو مشكلة البنيويني الذين جياهبون الظواهر مسلحني بنامذج رياضية كمية،
وحياولون الوصول إىل مستوى جتريدي عال ومعادالت رياضية يطبقوهنا عىل النصوص والظواهر بغض
النظر عن املستوى التحلييل وبغض النظر عن طبيعة الظاهرة ،ولذا فإن مثل هذه النامذج غري قادرة عىل
التعامل مع خصوصية األعامل األدبية ،وال مع تارخيية الظواهر االجتامعية ،وال مع اإلنسانية املركبة
لإلنسان .ونحن ال ننكر هنا جدوى املستوى التجريدي العايل ،مهام بل ارتفاعه ،ولكننا نبني عدم جدواه
بالنسبة ملستويات حتليلية تكون خصوصية الظاهرة وتارخييتها أكثر أمهية من جوانبها العامة التي تشرتك
فيها مع ظواهر أخرى .قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم" :ال فضل لعريب عىل عجمي إال بالتقوى"،
مقياسا واحدً ا ينطبق عليهم
مؤكدً ا عىل تساوي كل البرش وعىل إنسانيتهم املشرتكة ،وبذا تصبح التقوى
ً
كلهم يف كل زمان ومكان .ولكنه ،مع هذا أكد عىل هوية كل منهم ،وهي هوية هلا خصوصيتها وتارخييتها،
فتوجه للعريب وللعجم ومل يطلب من أي منهام التنازل عن هذه اهلوية.
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منهج املوضوعية املادية املتلقية يرتجم نفسه إىل رصد سطحي ومبارش للظواهر وإىل حشد لكم
هائل من املعلومات ورص األفكار جن ًبا إىل جنب ،ولذا نجده يفرز ما أسميه "التفكري
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املضموين أو املعلومايت" ،وهو تفكري لصيق باملعلومات التي يتلقاها الباحث ويسطح الظواهر
التي يدرسها وال حياول جتاوزها .ولذا فإن النظم التصنيفية ذات الطابع املضموين ليست جيدة
وال مفيدة .إن التفكري املضموين يبدأ عاد ًة من الشواهد امللموسة والقرائن اجلزئية ـ أي من
مكونات املضمون أو العنارص املختلفة له ،ولذا فهو يظل حبيس هذا املضمون وحبيس
األجزاء ،ال يمكنه أن يصل إىل الكل إال بصعوبة بالغة .وحني يصل إىل هناك ،يصعب عليه أن
دائام عىل الشواهد والقرائن
يربط بني هذا الكل وكليات أكثر جتريدً ا ،ألن عيونه مستقرة ً
واالستشهادات اجلزئية املتناثرة امللموسة .فالتفكري املضموين "حيدق وال حيلق" (عىل حد قول
مجال محدان) وال يمكن أن يصل إىل الكليات .ومن ثم ،اليمكن ملثل هذا التفكري أن يأيت
بأطروحات جديدة خالقة ،بل إنه يمثل حجر عثرة يف طريق اإلبداع ،فاإلبداع باألساس
اكتشاف لعالقات جديدة بني األشياء .بل إن اهلوية احلقيقية ألي يشء توجد ليس فيه يف ذاته أو
يف عنارصه املختلفة وإنام توجد داخل شبكة مركبة من العالقات بني هذه العنارص ،وال يمكن
اكتشاف هذه العالقات إال من خالل حماولة تفسريية اجتهادية تتجاوز املضمون املبارش بكل
وحداته املتناثرة.
وأعتقد أن املوضوعية املتلقية والتفكري املضموين املعلومايت قد استرشيا يف نظامنا التعليمي الذي
أصبح يركز عىل املضمون وعىل حشد املعلومات بدالً من الرتكيز عىل مناهج البحث وطرق التحليل .وقد
تدهور األمر بحيث أصبحت العملية الرتبوية عبارة عن "إمالء" املعلومات عىل الطلبة وتبسيطها وطبعها
يف مذكرات .ثم انحدرت العملية الرتبوية متا ًما حينام أصبح اهلدف منها هو تزويد الدارس بكم املعلومات
املطلوبة الجتياز االمتحان (ومن هنا ظاهرة الدروس اخلصوصية) .وعىل مستوى الدراسات العليا ،حينام
كثريا ما يقال للباحث
خيتار أحد الدارسني موضوعًا للبحث ،فهو يصنف عىل أساس املوضوع ،ولذا فإنه ً
كثريا
هذا املوضوع متت دراسته من قبل ،وكأن املسألة هي رصد للمضمون وليس
ً
منهجا يف الدراسة يغري ً
من النتائج.
عىل النقيض من هذا يقف املنهج التفسريي ،فهو ال هيدف إىل حشد أكرب قدر ممكن من
املعلومات ورصدها يف ذاهتا بطريقة سلبية متلقية (فاحلاسوب يقوم هبذا عىل أكمل وجه) بل ينطلق من
إدراك أن ما يرصده بشكل مبارش هو جمرد مادة خام ،وبالتايل فإن األرقام واإلحصاءات ليست هنائية.
ومن هنا فإن املنهج التفسريي حياول جتاوز املضمون الواضح املبارش واملعلومات املرتاكمة وهيدف إىل أن
يصنف املعلومات وينظمها وحيدد اجلوهري واهلاميش منها ثم يضعها داخل نمط متكرر ،وأن يرصد

822

ا لعوامل املكونة للظاهرة اإلنسانية يف تفاعلها ويف تأثري اخلارج املادي يف الداخل اإلنساين والداخل
اإلنساين يف اخلارج املادي ،وتأثري الذايت يف املوضوعي واملوضوعي يف الذايت .كل هذا يتم هبدف اكتشاف
العالقات التي تكون الظاهرة حتى يمكن تفسريها (وهذا ما ال يمكن للحاسوب أن يقوم به) ،وصوالً إىل
بنية الفكر أو الظاهرة وأبعادمها املعرفية والعالقات الكامنة التي تشكل هويتهام ومنحنامها اخلاص.
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رغم رفض املنهج التفسريي لكل من املوضوعية املادية املتلقية والذاتية املنغلقة ،ورغم حماولته
جتاوز عقدة الذاتية واملوضوعية ،فإن الباحث ينحو منحى تفسري ًيا جيب أن يفصل وبحدة (عىل
مستوى التحليل) بني الوصف والتقييم .فالواحد خمتلف عن اآلخر ،فالوصف يتطلب نوعًا من
اإلسكات املؤقت للعواطف الذاتية لدى اإلنسان ،ونوعًا من التجرد املؤقت والتاكتيكي من
القيم ،ونوعًا من الرفض املؤقت ملحاكمة األشياء والظواهر من أي منظور أخالقي أو فلسفي.
ولنرضب مث ً
ال :نحن نصنف الصهيونية والنازية عىل أهنام حركتان "رومانسيتان" ،فكل من

الصهيونية والنازية يؤمنان بمقدرة العقل (اليهودي أو النازي) اخلالق عىل إعادة صياغة الواقع انطال ًقا
من جمموعة من األساطري ولدها خيال املفكرين الصهاينة والنازيني الذين يرفضون فكرة العقل املادي
ويؤكدون أمهية األسطورة والوجدان والالوعي ،والصهيونية والنازية يدوران يف إطار صورة جمازية
تصورا ملطلق كامن يف املادة ،ومها يشكالن عودة ملا يتصورانه عودة للطبيعة ،كام أهنام
عضوية ،ويطرحان
ً
ونظرا ألن كل هذه املوضوعات التي
أساسا لرشعية مطالبتها بأرضها (املقدسة).
جيعالن من فرادة األمة
ً
ً
يؤكدها الفكران النازي والصهيوين هي موضوعات حمورية يف الفكر الرومانيس ،فقد صنفنا الصهيونية
والنازية عىل أهنام حركتان رومانسيتان .وعىل الرغم من هذا ،جيب أن نبني أن هذا جمرد تصنيف وتوصيف
حكام قيم ًيا عىل الرومانسية.
هلام وال يعني بأي حال ً
رفضا أو قبوالً ألي منهام ،كام أنه ال يتضمن ً
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هذا ال يعني إلغاء العواطف والقيم يف عملية التفسري .فالعملية التفسريية املركبة تتطلب تفاعل
الذات اإلنسانية املركبة (العقل ـ العاطفة ـ األحاسيس ـ اخليال) مع الواقع يف كل تركيبيته.
وبعد االنتهاء من عملية التفسري ،يمكن أن نقيم الظاهرة أخالقيا .لكننا حني نفعل ذلك ،جيب
أن نكون مدركني للمنظومة القيمية التي ننطلق منها والفلسفة التي نصدر عنها ،وجيب أن
نعرف أن احلكم القيمي هو يف هناية األمر حكم حيوي داخله رشعيته ،وييل عملية الرصد
والوصف والتفكيك والرتكيب .فإن قام الباحث باحلكم عىل ظاهرة ما من منظور أخالقي ما
فإنه جيب أن يدرك أنه يفعل ذلك ألنه مؤمن هبذه املنظومة وأن منطق احلكم (الذايت) خمتلف عن
منطق األشياء (املوضوعي) .ولعل هذا املوقف يمكن الباحث من االنفتاح عىل العامل دون أن
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يفقد هويته وقيمه ،إذ يمكنه ،يف هذه احلالة ،أن يقوم بقراءة عمل أديب ما فيصفه وحيلله ويبني
أيضا أن يبني
بنيته والصور املجازية املتواترة فيه ومعناه وارتباط شكله بمضمونه ،بل وبوسعه ً
مواطن اجلامل فيه بوصفه عمال أدبيا وأن يربطه بالتقاليد األدبية التي يصدر عنها ـ أي أن يقوم
بعمله بوصفه ناقدا أدبيا .ثم بعد أن ينتهي من املرحلة األوىل هذه ينتقل إىل املرحلة التقييمية
التي يتحدث فيها بوصفه إنسانا مركبا ،فالقيم التي وردت يف العمل ،الذي قام بتحليله
وتوصيفه وتقييمه بوصفه ناقدا أدبيا ،قد يرفضه بوصفه إنسانا حيمل لواء قيم أخالقية معينة ألن
قيام ،قد ال تتفق مع قيمه بوصفه إنسانا .وهبذا لن يضطر الباحث املؤمن بقيم
هذا العمل جيسد ً
أخالقية معينة إىل رفض دراسة عمل ما أو ظاهرة ما ألهنا منافية للدين واألخالق ،وإنام
سيدرسها بموضوعية اجتهادية ثم يقيمها من منظوره .وقد يقال إن يف هذا تناقض ًا مع الذات،
ولكننا نرد بالقول بأن يف هذا تقبال حلقيقة أساسية هي أن الواقع اإلنساين مركب حيتوي عىل
بنى متداخلة غري مرتابطة .وحيث إنه ال توجد عالقة حتمية بني اجلامل واخلري وبني القبح
والرش ،فإن علينا أن نتقبل تعدد البنيات فنصف ثم نقيم.
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ينطلق املنهج التفسريي من اإليامن بأن إدراك اإلنسان للواقع وأوهامه عن نفسه وعن اآلخرين
ال يتحكم متاما يف سلوكه ،فالفكر الذي حيرك إنسانًا ما ال يتطابق مع سلوكه ،فالنظرية ختتلف
عن املامرسة ،والواقع املركب يمكن أن يقوض من أوهام اإلنسان ويمكن أن يدعمها .كام أن
دائام نتائج غري متوقعة من الفعل اإلنساين ،بحيث يمكن أن تكون الثمرة خالف القصد.
هناك ً
هلذا ،فإن التصور القائل بأن ثمة تطاب ًقا كام ً
ال بني اإلدراك والنية والفكر من ناحية والواقع
والنتيجة من ناحية أخرى يسقط يف نفس الواحدية واالختزالية التي يسقط فيها النموذج
السلوكي املادي الذي ينكر أمهية اإلدراك متا ًما .فاألول ينكر أمهية الواقع املادي والثاين ينكر
أمهية اإلدراك اإلنساين .وما نطرحه نحن أمر مغاير متا ًما ،فنحن نذهب إىل أن سلوك اإلنسان
مركب للغاية حتدده عدة عنارص متداخلة من بينها إدراك اإلنسان لواقعه وأوهامه عن نفسه
وعن اآلخرين ،وأن اإلدراك اإلنساين ال يؤدي إىل سلوك بعينه وإنام خيلق تربة خصبة تزيد من
احتامالت أن يسلك اإلنسان سلوكًا بعينه دون غريه .فالعالقة بني السلوك واإلدراك ـ يف
تصورنا ـ عالقة احتاملية.
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الواقع اإلنساين (أو التارخيي أو االقتصادي) مكون من عنارص وأنساق خمتلفة ليست مرتابطة
بشكل عضوي أو حتمي ،إذ توجد بينها مسافات ،ولذا يمكن أن نجد داخل ظاهرة ما عنارص
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متناقضة .كام أن العنارص االقتصادية يف جمتمع ما قد تكون فاعلة يف وقت ما ،بينام يمكن أن
تكون العنارص العقائدية أكثر فعالية يف وقت آخر ،أي أنه ال توجد أولوية سببية ألي عنرص عىل
وجه التحديد وبشكل مسبق .وعىل هذا ،فإننا جيب أن نؤكد عىل أن العالقة بني الفكر والسلوك
أو بني العنارص الفكرية واالجتامعية وغريها من العنارص األخرى يف املجتمع ليست عالقة
سببية وإنام عالقة احتاملية سببية فضفاضة (أ تؤدي يف معظم األحيان إىل ب ،وقد تؤدي إىل ج
حتت ظروف أخرى) ،ولذا نجد أن بنية فكرية أو حضارية ما قد تؤدي إىل يشء ما وعكسه.
فالرومانسية ،عىل سبيل املثال ،سامهت يف البعث الديني يف أوربا ويف بعث اإليامن بفكرة اجلامعة
العضوية املرتابطة (مجاينشافت) ،عىل عكس املجتمع احلديث الذي تراه النظرية الرومانسية
بحسبانه جمتمعا ذريا تعاقديا ،الروابط فيه خارجية وليست عضوية (جيسليشافت) .ولكن
أيضا الفردية املتطرفة والنيتشوية والصهيونية ومعظم التربيرات الفلسفية
الرومانسية أفرزت ً
اإلمربيالية .وقد أدت الثورة الصناعية هي األخرى إىل ظهور نقيضني :الفردية الكاملة
واجلمعية املفرطة أو الشمولية .ولنفس السبب ،نجد أن جمتم ًعا عنرص ًيا مثل التجمع الصهيوين
يمكن أن يكون رومانسيا يف رؤيته لنفسه ولفلسطني عمل ًيا يف سلوكه .واملجتمع النازي مثل
آخر عىل جمتمع تبنى أسطورة عنرصية وحوهلا إىل حقيقة من خالل التكنولوجيا.
أيضا
لكل هذا ،ال يمكن مواجهة مثل هذا الواقع املركب بمتتالية تفسريية واحدة ،وال يمكن ً
حماولة تفسريه من خالل مثل هذه املتتالية ،فالعملية التفسريية تتطلب صياغة متتاليات نقوم بتجريدها من
الواقع القائم أمامه ،أو متتاليات احتاملية (إذا كان "أ" إذا "ب" ولكن إذا كان "ج" إذا "د" يولدها من
خالل تفاعله مع كل من الواقع القائم واإلمكانات الكامنة فيه والظروف املحيطة به.
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الفكر ليس جمموعة من األفكار ،بل هو بنية متكاملة توجد يف سياق أفكار أخرى ويف سياق
املامرسات التي يقوم هبا حاملو هذا الفكر ،وهي بنية مماثلة لبنى اجتامعية واقتصادية وأخالقية
فكرا قوم ًيا
سائدة يف املجتمع .فالفكر النازي إن ُقرئ بمعزل عن املامرسة النازية فإنه سيبدو ً
رائ ًعا .وقد كتب النازيون عىل أحد معسكرات االعتقال "إن العمل سيمنحك احلرية" ،وهي
وال شك فكرة سامية ،ولكن املعتقلني الذين كانوا يعملون يف نظام السخرة كانوا يقرءوهنا
ويشعرون بسخرية املوقف! والفكر الصهيوين يزعم أن ذلك حماولة لبعث الرتاث اليهودي بني
هيود املنفى وحسب وكأن القضية قضية أكاديمية خاصة باهلوية ومل تتسبب يف طرد للسكان
وترشيد للماليني وغارات تقذف النابامل عىل خميامت الالجئني وجمموعة من املذابح من

822

ديرياسني إىل صربا وشاتيال وجنني.
إن املنهج التفسريي هيدف إىل رصد الظواهر يف خصوصيتها وعموميتها ،يف سطحها وأعامقها،
ورصد ما هو ظاهر وقائم وما هو كامن وممكن ،وهو منهج حياول رصد الظواهر ال بوصفها أجزاء متناثرة
وإنام بوصفها جز ًءا من كل ،أجزاء تتفاعل بعضها مع بعض ومع الكل وتدور يف إطار السببية الفضفاضة
التي يصعب التنبؤ بمسارها.
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إذا كان اهلدف من املعرفة املوضوعية املادية املتلقية هو الوصف والتنبؤ ثم التحكم الكامل ،فإن
اهلدف من املعرفة يف اإلطار التفسريي هو زيادة املقدرة التفسريية لألطروحات التحليلية،
وبالتايل زيادة املقدرة التنبئية مع إدراك استحالة الوصول إىل معرفة كاملة ،وبالتايل االستحالة
الكاملة للتنبؤ والتحكم .ولذا فنحن يمكننا أن نسمى املنهج التفسريي "املوضوعية
االجتهادية" (يف مقابل "املوضوعية املادية املتلقية").

والنتائج اإلجيابية للمنهج التفسريي (واملوضوعية االجتهادية) كثرية ،من أمهها ما ييل:
(أ)-

اسرتجاع الفاعل اإلنساين بكل تركيبيته ،والعقل اإلنساين بكل فعاليته ،مما يعني رفض التلقي
السلبي للواقع اخلارجي وتفعيل اإلبداع وزيادته.

(ب)-

عدم إسقاط معتقداتنا ومشاعرنا عىل اآلخرين ،ألننا لو فعلنا ذلك ألضعفنا املقدرة التفسريية
للنامذج التي نقوم برتكبيها.

(ج)-

عدم اخلضوع إلمربيالية املقوالت وعدم تقبل رؤى اآلخر عن نفسه وعنا كام لو كانت حقائق
طبيعية وهنائية ،فال بد أن ننفض عن أنفسنا التبعية اإلدراكية.

(د)-

االبتعاد عن الدراسة األكاديمية التي تدرس اليشء يف حد ذاته وتسوي بني املوضوعات وكأن
دراسة عدد القطط يف زنجبار يعادل دراسة أثر االنتفاضة يف املجتمع االستيطاين الصهيوين.

(هـ)-

عدم تقبل اإلحصاءات واألرقام بحسباهنا هنائية ،فالباحث املفرس املجتهد يبحث عن أنامط
متكررة ال عن حقائق متناثرة.

(و)-

إمكانية رصد التحوالت املختلفة التي تطرأ عىل الواقع وعدم التمسك بالرؤية الشائعة.

(ز)-

إمكانية رصد الظاهرة يف كل تناقضاهتا وتركيبيتها وثنائياهتا.

(ح)-

البعد عن التبسيط وعدم السقوط يف االختزالية أو الواحدية السببية.

(ط)-

عدم التأرجح بني العام واخلاص من خالل ضبط مستوى التعميم وحماولة رصد املنحنى
اخلاص للظاهرة.
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(ي)-

املنهج التفسريي سيمكننا من التمييز بني االدعاء األيديولوجي والنوايا والفكر من جهة
والسلوك واملامرسة واألداء من جهة أخرى (مع إدراك أن النوايا واإلدراك جزء من الواقع).

(ك)-

املنهج التفسريي االجتهادي يفتح طاقة من النور ،فنحن إن درسنا ما هو قائم وحسب ،فإننا
سنسقط يف براثن اهلزيمة .أما إن رصدنا ما هو كامن وأدركنا ما هو ممكن ،فإن ذلك سيمكننا
من جتاوز واقع اهلزيمة القائم الراسخ.
وأعتقد أن خري األدوات التحليلية لتحقيق أهداف املنهج التفسريي هو تبني النامذج بوصفها

أدوات حتليلية.
اونام ج اإلدراكية واواحليلية واسمعرفية:
النموذج هو بنية تصورية جيردها العقل البرشي من كم هائل من العالقات والتفاصيل والوقائع
واألحداث ،فيستبعد بعضها لعدم داللتها (من وجهة نظر صاحب النموذج) ويستبقي البعض اآلخر ،ثم
خاصا بحيث تصبح (من وجهة نظره) مرتابطة بشكل يامثل العالقات
خاصا وينسقها تنسي ًقا ً
يرتبها ترتي ًبا ً
املوجودة بالفعل بني عنارص الواقع .وعملية التجريد هذه يمكن أن تتم بشكل غري وا ٍع إىل أن تأخذ شكل
خريطة إدراكية يستنبطها اإلنسان متا ًما وحيملها يف عقله ووجدانه فتحدد طريقة وجمال إدراكه للواقع اخلام
املحيط به ،فيقوم بتهميش بعض التفاصيل وتأكيد البعض اآلخر بحيث يراها هامة ومركزية (وهذا هو
مصدر التحيزات الكامنة).
ربا عن اصطدام
ولنرضب مثالً بسي ًطا :نرشت إحدى الصحف العربية يف صفحتها األوىل خ ً
قطارين يف اهلند راح ضحيته ما يزيد عىل مائة قتيل .ويف الصفحة األخرية من نفس العدد (صفحة أخبار
النجوم واألخبار املسلية) ،جاء خرب عن أن ثلث أطفال إنجلرتا الذين ُولِدوا يف ذلك العام غري رشعيني.
ومما ال شك فيه أن الصحيفة املذكورة قامت برصد احلدثني بطريقة موضوعية .فهي مل تزيف احلقائق
وذكرت أعداد ضحايا حادث القطارين وأعداد األطفال غري الرشعيني بدقة متناهية .ولكن السؤال الذي
يطرح نفسه :مل أبرز اخلرب األول يف الصفحة األوىل ،ووضع اخلرب الثاين يف الصفحة األخرية؟ أي ما
اخلريطة اإلدراكية الكامنة وراء طريقة تصنيف اخلربين؟ حني طريت وكاالت األنباء الغربية اخلربين،
طريت اخلرب األول بحسبانه فاجعة والثاين بحسبانه إحصائية مسلية وتبعتها الصحيفة العربية يف ذلك
بأمانة بالغة .ولكن وكاالت األنباء الغربية ،حني صنفت احلدثني هبذه الطريقة ،انطلقت من خريطة
إدراكية ونموذج معريف حمدد .فحادث القطارين نتيجة فشل تكنولوجي ،كام أنه يقع يف رقعة احلياة العامة،
ولذا فهو فشل حقيقي ومهم من وجهة النظر الغربية وينبغي إبرازه ،أما ظاهرة األطفال غري الرشعيني
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فهي نتيجة فشل أخالقي يقع يف رقعة احلياة اخلاصة ،ولذا فهو غري مهم باملرة ويتم هتميشه ،خصوصا وأن
األرسة أصبحت مؤسسة غري مهمة يف العامل الغريب .وقد قامت الصحيفة العربية بموضوعية مادية متلقية
بنقل اخلربين بالطريقة التي طريهتام هبا وكالة األنباء الغربية ،وحسب أولويات هذه الوكالة وحسب
نموذجها املعريف .وقد تبنى كثري من اإلعالميني العرب النامذج املعرفية التحليلية والتصنيفية بدون وعي
وبدون إدراك للتضمينات الفلسفية والتحيزات األخالقية هلذه النامذج.
وضوحا عىل أمهية اخلريطة اإلدراكية يف عملية اإلدراك الطريقة التي تتعامل
ومن أكثر األمثلة
ً
هبا كل حضارة مع األلوان .فهناك حضارات ال يوجد يف نموذجها وخريطتها اإلدراكية سوى لونني
(أبيض وأسود) ،وحضارات أخرى ال يوجد فيها سوى أربعة ألوان ،وهناك احلضارات األكثر تركي ًبا التي
يضم نموذجها ألوان الطيف األساسية وبعض التنويعات األخرى عليها .ويقال إن أبناء احلضارات التي
ال يضم النوذج اإلدراكي املهيمن عىل وجداهنم سوى أربعة ألوان وحسب ال يرون سوى أربعة ألوان.
أمرا متطر ًفا ،ولكن حاول أن تنظر إىل صورة زيتية ملونة بصحبة ناقد حمنك وستجد أنك
وقد يبدو هذا ً
ستكتشف من التنويعات اللونية ما مل يطرأ لك عىل بال ألن خريطتك اإلدراكية قد حددت إدراكك ،وهي
خريطة قام الناقد بإضافة مقوالت جديدة هلا فأدركت من التنويعات اللونية ما مل تدرك من قبل .ونحن
هنا ال نتحدث عن "عمى األلوان" (وهو عيب فسيولوجي قد يصاب به اإلنسان) وإنام نتحدث عن
حدود إدراكية نامجة عن حدود النموذج اإلدراكي ذاته واخلريطة اإلدراكية ذاهتا .فاإلدراك يتم من خالل
األداة ،أي النموذج ،ويتحدد اإلدراك بمقدار مدى ضيق النموذج أو اتساعه".
****
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