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إىداء
إليي ال يطيب لي اليؿ إال بشكرؾ ....كال يطيب النيار إال بطاعتؾ....كال يطيب المقاـ إال
بذكرؾ....كال تطيب اآلخرة إال بعفكيؾ....كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ
يا رب عجؿ لنا كؿ جميؿ ننتظره
أىدم عممي ىذا
إلى كؿ مف المكجكد بعد ا﵀ كرسكلو....إلى مف أرضعتني الحب كالحناف إلى رمز البمسـ
الشفاء....إلى القمب الناصع البياض أمي العزيزة كالغالية فطكـ.
إلى مف جرع الكأس الفارغ ليسقيني قطرة الحب ...إلى مف كمت أناممو ليقدـ لحظة
سعادة....إلى صاحب القمب الكبير أبي العزيز بشير.
إلى مف أظيركا لي ما ىك األجمؿ مف الحياة إلى قمكب الطاىرة الرقيقة كالنفكس البريئة
إلى رياحيف حياتي أخكاتي أحالـ ،أمباركة ،سمسبيؿ.
إلى مف لممـ أحزاني بيف الفترة كاألخرل إلى مف أشعرني بأني لست كحيدة في ىذا
المجتمع المختمؼ أخي فؤاد صاحب القمب الطيب كالنكايا الصادقة سندم كمصدر قكتي
أخي أدامة ا﵀ لنا.

شكر وعرفان
قكلو تعالى ﴿ كلئف شكرتـ أل زيدنكـ ﴾"سكرة ابراىيـ اية 7
قاؿ رسكؿ ا﵀ صمي ا﵀ عميو كسمـ " ال يشكر ا﵀ ،مف لـ يشكر الناس "
في البداية نحمد ا﵀ ،كنشكره عمى نعمو الكريمة ،كعمى تكفيقي عمى إنجاز كأنياء ىذا
العمؿ.
كما نشكر الكالديف الكريميف أطاؿ ا﵀ في عمرىما.
عمى ضكء الحديث الشريؼ كتقدي ار كاعترافا مني اقدـ جزيؿ شكر كالمتناف إلى أستاذ
الفاضؿ " بكزبرة عبد السالـ " الذم مد لي يد عكف كالمساعدة إلتماـ ىذا العمؿ ،كالذم
رغـ انشغالو لـ يبخؿ عمى بتكجياتو ،فجزاه ا﵀ خير جزاء.
كما أتقدـ جزيؿ الشكر لكافة األساتذة الذيف رافقكني طكاؿ مشكارم الدراسي كأناركا لي
دركب العمـ ،أخصص بالشكر أساتذة القسـ الفمسفة الذيف كانكا يقدمكا لنا التكجيات
كالنصائح.
كما أتكجو بالشكر كالتقدير أعضاء لجنة المناقشة الذيف تفضمكا بالمكافقة عمى مناقشة
ىذه الرسالة.

شك ار جزيال.

مقػدمػػة

مقدمـــــــــة
مقدمة :
يعد التراث اإلنساني الجبارة الذم يحكمو منطؽ التطكر التاريخي ،مف أعقد كأعمؽ
المكاضيع التي تساىـ في تحديد معالـ الفكر الذم عاشو العالـ عبر الزمف ،كبعض النظر
إلى الجانب المشرؽ في الفكر اإلنساني ،كتعد الظاىرة الحضترة الغربية فيالفكر اإلنساني
محؿ استقطاب الىتماـ الكثير مف المفكريف خصكصان المفكريف العرب كالمسمميف ،بيذه
الحضارة

التي درسكىا عنيا بدقة خصكصان في العالـ اإلسبلمي ،عمى ىذا أصبحت

الحضارة الغربية المركز الذم يدكر حكؿ العالـ بأسره ،كبصكرة مسيطرة عمى مراحؿ التطكر
الفكرم كعمى منجزاتيا الضخمة ،مما أدل إلى ظيكر حضارة غزت العالـ اإلنساني .
إف الثكرة التي أثارىا اإلنساف الغربي كالتي شيدىا التاريخ الغربي ،كتمؾ التحكالت التي
شكمت تغي ار كبي ار في إحداثيا االنقبلب عمي الكنيسة ،احدات الثكرة ضد اضطياد االستبدادية
قركف الكسطى ،كقد امتدت تأثيرات الحضارة الغربية عمى الفكر العربي كاإلسبلمي
المعاصر ،ىذا ما تجمى تحديدا في تمؾ التيارات الفكرية العربية ،التي رأت أف التحيز
لمحضارة الغربية ،كما حققتو مف نيضة كتقدـ في الغرب يمكف تحقيقو في العالـ العربي
كاإلسبلمي ،كاف ىذا االتجاه يعتبر أف التحيز لمحضارة الغربية أمر ضركرم لتحقيؽ التطكر،
كالتقدـ لعالمنا العربي كاإلسبلمي ،كىناؾ مف رفض ىذا النمكذج الغربي بكؿ أشكالو ،كىناؾ
مف أراد استيراد النمكذج الغربي مع جعمو يتماشى مع الحضارة العربية كاإلسبلمية ،كيعد عبد
الكىاب المسيرم مف أكلئؾ المفكريف العرب كالمسمميف ،فقد سجؿ المسيرم مكقفا بار انز مف
التحيز لمنمكذج المعرفي المادم الغربي ،ذلؾ أنو رفض االنغماس في تحيزاتو كمنجزاتو التي
ركج ليا ،عبد الكىاب المسيرم امتاز بأرقى أفكاره ،مف خبلؿ مشركعو الفكرم ،إذ يعد مف
أسماء الدعائـ بالتجديد كالنيكض باألمة العربية كاإلسبلمية ،كتخميصيا مف التبعية كالييمنة
الغربية المادية ،ذلؾ مف خبلؿ رسـ معالـ مشركع فكرم بديؿ عف النمكذج الغربي ،عمى
عكس بعض المفكريف المسمميف كالعرب العاصريف ،حيث كاف ليـ مكقؼ نقديان مف الحضارة
الغربية كمنجزاتيا ،دكف أف يأتكا ببديؿ عنيا رغـ قراءتيـ النقدية ،فالنمكذج الغربي بمختمؼ
ب

مقدمـــــــــة
منجزاتو أدل إلى ظيكر إشكالية عميقة كخطيرة اصطمح عمييا باسـ التحيز لمحضارة الغربية،
ىذا ما جعؿ عبد الكىاب المسيرم يحمؿ كيناقش ىذه اإلشكالية محاكال نقدىا كاعادة صياغة
النمكذج إسبلمي بديؿ لمنمكذج الغربي تنظي انر كتطبيقان.
 إشكالية البحث:ماىي الداللة المفاىيمية لمسألة التحيز في الحضارة الغربية؟ كماىي معالـ التحيز كدالالتو
لمنمكذج المعرفي الغربي؟ ككيؼ يمكف تجاكز النمكذج المعرفي الغربي مف كجية نظر عبد
الكىاب المسيرم كفؽ النمكذج المعرفي البديؿ؟
مف خبلؿ ذلؾ قمنا بطرح مجمكعة مف االسئمة تتمثؿ فيما يمي :
ما مفيكـ المركزية الغربية؟ كماىي الداللة لمحداثة الغربية كنشأتيا؟ كماىي ماىية التحيز ؟
ماىي األسس الفكرية لعبد الكىاب المسيرم؟ كيؼ تبمكرت مسألة التحيز في فكر عبد
الكىاب المسيرم؟ ماىي الدراسة التي قدميا المسيرم في دراستو لمتحيز ؟ ماىي المعالـ
المشركع لتجاكز التحيز؟ فيما تتمثؿ نقائص كالمفاسد لمحضارة الغربية ؟ كماىي مرتكزات
المشركع لتجاكز التحيز ؟
كقد حاكلت تحميؿ كمناقشة مضمكف ىذه اإلشكالية بمشكبلت كفؽ الخطة التالية:
برز فكرة التراث
مقدمة :لقد كانت عبارة عف تمييد عاـ لممكضكع الذم انطمقنا فيو مف إ ا
اإلنساني ،عمى أنو مف أىـ المكاضيع في الفكر اإلنساني ،التي استقطبت الفكر الغربي الذم
حكلو إلى مركز العالـ ،كمراحؿ تطكرىا إلى تجاكز أفكارىا ،إلى قياـ عمى عاتقيا ظيكر
مشركع بديؿ إنساني إسبلمي كعربي ،كشؼ عف االختبلالت التي طبعت الحضارة الغربية
في العالـ ،كالتي أدت إلى ظيكر إشكالية كبرل في الفكر الغربي كىي خطر التحيز.
الفصؿ األكؿ :جاء بعنكاف :الداللة المفاىمة لممركزية الغربية :كنشأة الحداثة كاشكالية
التحيز ،كقسمتو إلى ثبلثة مباحث:
المبحث األكؿ :تناكلت المصطمح ،مفيكـ المركزية الغربية :جذكرىا كخصائصيا.

ج

مقدمـــــــــة
المبحث الثاني :فكاف عبارة عف دراسة لمصطمح الحداثة :سياقيا التاريخي كمقكماتيا
كخصائصيا كأزمتيا،
المبحث الثالث :فتناكلت فيو المصطمح التحيز :ماىيتو كخصائصو كمراتبو،
 الفصؿ الثاني :تحت عنكاف :الخمفية الفكرية لفكر عبد الكىاب المسيرم ،كمكقفو مفمسألة التحيز ،الذم اشتمؿ عمى تعريؼ بحياة الفكرية لممسيرم نظرتو لمنمكذج المعرفي
الغربي المادم ،كقسمتو إلى ثبلثة مباحث:
المبحث األكؿ :يحتكم عمى األسس الفكرية لعبد الكىاب المسيرم :مصدر فكره ،كمنيجو،
كاألسس التي يقكـ عمييا المنيج.
المبحث الثاني :احتكم عمى تبمكر فكرة التحيز عنده كاشكاليات التحيز التي كاف األثر
األكبر في فكره المنيج ،كالمصطمح.
المبحث الثالث :احتكم عمى التحيزات النمكذج الحضارم الغربي كطبعتو كىيمنتو أىـ
تحيزاتو.
 الفصؿ الثالث :بعنكاف :مشركع المسيرم البديؿ لتجاكز التحيز ،تـ العرض فيو مشركعالمسيرم البديؿ في تجاكز التحيز ،كقسمتو بدكره إلى ثبلث مباحث.
المبحث األكؿ :معالـ المشركع في تجاكز التحيز.
المبحث الثاني :نقائص كمفاسد النمكذج الغربي أما مبحث الثالث تـ عرض أىـ مرتكزات
ىذا المشركع .
خاتمة :التي تـ فييا اإلجابة عمى اإلشكالية كخبلصة ما تـ تقديمو في العرض.
ػ المنيج المعتمد :لقد اعتمدت في عممي ىذا عمى المنيج التحميمي الذم تناسب مع طبيعة
المكضكع ،كعرض مكقؼ المسيرم مف النمكذج المعرفي المادم الغربي خاصة في طرح
تحيزاتيا ،كتحميؿ بعض أفكاره ،كتقديـ شكاىد كنصكص في كؿ طرح ،كما استعممنا المنيج
التاريخي في عرض التطكر التاريخي لمحضارة الغربية كمنجزاتيا ،ككذلؾ أخذنا مسار حياة
الفكرية لعبد الكىاب المسيرم.
د

مقدمـــــــــة
 المصادر المراجع المعتمدة:اعتمدت في إنجاز ىذا البحث عمى مصنفات المسيرم أىميا "كتاب إشكالية التحيز
رؤية معرفية كدعكة لبلجتياد ،مقدمة في فقو التحيز" ،ك "كتاب دراسات معرفية في الحداثة
العربية" ،ك "كتاب العالـ مف منظكر غربي" ،ك " كتاب رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر
كالتمر :سيرة غير ذاتية ،غير مكضكعية" ك "كتاب الثقافة كالمنيج" ،كما أني اعتمدت عمى
مجمكعة مف المراجع كساعدتني عمى إنجاز ىذا البحث.
 دكافع كأسباب اختيار المكضكع:لقد كقع اختيارم عمى دراسة المكضكع العتبارات عديدة أىميا :إف إشكالية التحيز
أىـ اإلشكاليات التي ليا األثر الكبير في التحكؿ الفكرم ،كالمعرفي ،كالفمسفي ،في اآلكنة
األخيرة بالسبب األزمة التي كقعت فييا الحداثة الغربية ،التي أصبحت تشكؿ الخطر الكبير
أثناء انتشارىا الكاسع في العالـ اإلسبلمي ،كالنمكذج الغربي صار كييدد بأضرار كثيرة
خاصة في المبادئ ،كالمقكمات عالمنا اإلسبلمي ،في ىذا السياؽ قدـ المسيرم

جيدان

معرفيا ،ك مشركعان بديؿ.
 الدراسات السابقة:إف دراسات أكاديمية سابقة عرضت المكضكع الذم درستو ،كانت ىناؾ دراسة ميمة،
كىي رسالة ماجستير بعنكاف الرؤية النقدية لممسيرم إلشكالية التحيز إلى الحضارة الغربية ػ
الحداثة نمكذجان ػ لمطالبة برتيمة كفاء ،التي تناكلت فييا المنيج ،كاألسس التي اعتمدىا
المسيرم بطريقة متسمسمة ،تـ انتقاؿ إلى دراسة التحيز ،ككذلؾ الحداثة كتعريفيا ،كعرض
مكقفو منيا كما عرضت المشركع النيضكم البديؿ ،التي يأمؿ المسيرم أف يحققو ،ىي كانت
لي احد مرجعيات التي كجيتني في رسالتي .
 اليدؼ مف البحث:إف ىدؼ ىف ىذا البحث ىك الكشؼ عف أىـ السمبيات ،كالنقائص في الحضارة
الغربية ككيفية مكاجيتيا ،كالتعرؼ عمى أىـ مناىجيا ،كأيضا البحث اإلنساف عف ذاتو في
ه
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ظؿ ىذا التقدـ التكنكلكجي كالمادم ،كىيمنة النمكذج الغربي ،أيضان نيدؼ إلى االقتراب أكثر
مف فكر عبد الكىاب المسيرم الذم استكقفنا مف محطات فكره ،كاظيار أىمية مشركعو
الفكرم ،كاظيار خبايا الحضارة الغربية .كاألخذ بأىـ آرائو.
 الصعكبات:في سياؽ إنجاز ىذا العمؿ كاجيتنا العديد مف العراقيؿ كالصعكبات منيا:
تكمف الصعكبات البحث في أنني كجدت المكضكع كاسعان ،كحصره ميمة صعبة خاصة أف
كثير ،مما جعمني أحد أجد
المسيرم يرجع كؿ فكره إلى الظاىرة الغربية كتحيزاتيا الكاسعة
ان
صعكبة جمع أفكاره في منظكمة ،تؤكد تكرار المشكمة في كثير مف كتبو،

ككثرة

المصطمحات التي تنصب في المكضكع ،أيض نا مف ازداد صعكبة خمك المكتبات مف كتب
الكرقية لعبد الكىاب المسيرم كزيادة ،أيضان دراسات حكؿ مكضكع ندرة.

و

الفصؿ األكؿ
الداللة المفاىيمية لممركزية الغربية :نشأة الحداثة
كماىية التحيز.

المبحث األكؿ  :مفيكـ المركزية الغربية  :الجذكر كالخصائص
المبحث الثاني :الحداثة كسياغتيا التاريخي كأزمتيا
المبحث الثالث :ماىية التحيز :خصائصو كمراتبو

انفصم األول

انذالنت انمفاهيميت نهمركزيت الغربية ،ونشأة الحداثة ،وماهية انتحيز

الفصؿ األكؿ  :الداللة المفاىيمية لممركزية الغربية ،كنشأة الحداثة ،كماىية التحيز
تعتبر نياية الحقبة التاريخية لمعصر الكسيط في أكركبا بداية كاقع جديد الذم شيد
ميبلد مفيكـ أكركبا ،ىذا الكاقع كلد نتيجة جممة التأثيرات االجتماعية ،ك السياسية ،كالثقافية،
ك العرقية ،كالتي طكرتيا في اآلف ذاتو ،حيث يقكؿ عبد ا﵀ إبراىيـ «:فاندمجت لتشكؿ
"اليكية" أكركبا .كبانتياء الحقبة – العصر الكسيط  -ظير إلى العياف مفيكـ "الغرب" بأبعاده
الداللية األكلية كسرعاف ما ركب مف مفيكميف المذكريف مفيكـ جديد "أكركبا الغربية"»(،)1
ىذا المفيكـ الجديد ترسخ ك تشكؿ عنو مفيكـ "المركزية الغربية" ،ك التي بدكرىا تمخضت
عنيا إشكاليات عديدة ،عمى ىذا نطرح تسؤالت التالية :ماىك مفيكـ المركزية الغربية؟ ماىي
داللة الحداثة كنشأتيا؟ كماىي ماىية التحيز؟

()1

 :عبد ا﵀ إبراىيـ ،المركزية الغربية ػ إشكالية الككف كالتمركز حكؿ الذات ػ مركز الثقافة العربية ،لبناف ،ط ،1997 ،1
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انذالنت انمفاهيميت نهمركزيت الغربية ،ونشأة الحداثة ،وماهية انتحيز

المبحث األكؿ :مفيكـ المركزية الغربية ،كالجذكر ،كالخصائص :
تعد المركزية الغربية إحدل إشكاليات الحضارة الغربية ،كىي تعبر عف أكبر
المصطمحات األساسية ،كالتي تعبرعف مظاىر كاالستعبلء في الفكر الغربي التحيز ،كمركزية
الغرب التي تقكد لمتفرد ،كسيطرة عمى العالـ.
 :1الداللة المغكية كاالصطالحية لممركزية الغربية:
أ ػ الداللة المغكية:
المركزية ىي مصدر مف فعؿ "ركز" ك "المركز" ىك مقر الثابت الذم تتشعب منو الفرع(،)1
أم ذلؾ األصؿ الذم تتفرع منو الفركع يمثؿ المرجع الثابت ال يتغير.
ػ المركزم ىك المنسكب إلى المركز ،ك مصرؼ مركزم ترجع إليو المصارؼ األخر( .)2ػ ػ
المركزم ىك ذلؾ المقر الذم ينتمي إلى مركز.
ػ المركزية نظاـ يقضي تبعية الببلد لمركز رئيسي كاحد ،نقيضو "الالمركزية" ،كىك النظاـ
الذم يمنح لؤلقساـ المختمفة نكعا مف االستقبلؿ المحمي()3؛ أم المركزية تتمثؿ في فكرة
إخضاع الببلد التي تممؾ النفكذ كالسيادة كالقكة لبمداف األخرل التي تمنع مشاركتيا في
السيادة.
ب ػ الداللة االصطالحية
أما في االصطبلح فقد تـ تعريؼ المركزية الغربية عمى أنيا ذلؾ المفيكـ الذم يدكر
حكؿ كؿ ما ىك أكركبي ،كغربي .كاقصاء كؿ مف ما ىك ليس غربي حيث يقكؿ عبد ا﵀
إبراىيـ « :أف المركزية الغربية عمى أنيا ذلؾ المفيكـ ،أف يمارس إقصاء كؿ مف ىك ليس
غربيان ،دافعان بو إلى خارج الفمؾ التاريخي الذم أصبح "الغرب" مركزه ،عمى أف يككف مجاال
( :)1مجمع المغة العربية :المعجـ الكسيط ،مج ،2مكتبة الشركؽ ،القاىرة ،الباب المادة (ر ؾ ز) ،2003 ،ص.99
()2

:المرجع نفسو ،صفحة نفسيا.

( :)3المرجع نفسو ،ص .100
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بل ،يجيزه بما يحتاج إليو »()1؛ أم أف المركزية الغربية ىي تمؾ التي تتمركز
يتمدد فيو حق ن
عمى كؿ مف ىك أكركبي ،الذم يتمثؿ في خدمة مصالحو ،كاالىتماـ بكؿ جكانب حياتو
االقتصادية ،كاالجتماعية ،كالسياسية ،كالعقائدية كغيرىا ،كاقصاء ،ك تيميش كؿ مف ليس
غربي أك أكركبي؛ أم تمحكر حكؿ الذات.
يقر سمير أميف :أنيا قامت عمى كجكد مسالؾ تطكر خاصة لمختمؼ الشعكب ال
يمكف إرجاعيا إلى فعؿ القكانيف عامة تنطبؽ عمى الجميع ،ىي في الكقت الذم تيتـ فيو
يكشؼ القكانيف التي تتحكـ في تطكر المجتمعات ،تقترح عمى الجميع محاكاة النمط الغربي
بكصفو األسمكب الفعاؿ الكحيد لمكاجية تحديات العصر( ،)2إف المركزية الغربية قامت عمى
كجو الحتمية ببلكعي ،يحكميا التطكرات التي تحدث في مختمؼ الشعكب ،ىي ال تخضع
لمقكانيف التي تحكـ المجتمعات ،بؿ ىي تيتـ بكشؼ القكانيف التي تتحكـ بتطكيره ،الخاضع
إلى نمط الغربي ،عمى اساس أنو ذلؾ طريؽ أك األسمكب الفعؿ كالكحيد الذم يمكف مجابية
بو التحديات العصر.
لقد ارتبط مفيكـ "المركزية الغربية "بمجمكعة مف المصطمحات المدعمة ،كالداعية لو
مثؿ  (:التحديث أك الحداثة كما بعد الحداثة ،العممانية ،كالعكلمة) بذلؾ نعرض مفيكـ تمؾ
المصطمحات يمكف تقديـ ذلؾ عمى النحك التالي:
ػ التحديث كالحداثة:
لقد ظير مصطمح التحديث في أكلو عمى أنو نقيض القديـ؛ أم القياـ عمى كؿ ما ىك
جديد ،فالحداثة ىي حركة تجديد في مختمؼ المجاالت ،كخركج الجمكد العصكر الكسطى:

()1

 :عبد ا﵀ إبراىيـ :المركزية الغربية ػ إشكالية الككف كتمحكر حكؿ الذات ػ مرجع سابؽ ،ص.13

()2

 :المرجع نفسو  ،ص .19
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يمكف تعريفيا عمى أنيا عممية تعديؿ في التنشئة االجتماعية ،كالمعرفية ،كاألخبلقية بحيث
يخضع الكاقع بأسره لمقكاعد كاإلجراءات العامة(.)1
2ػ ما بعد الحداثة:
التي عبر عنيا الدكتكر عبد الكىاب المسيرم ،بأنيا نياية الشيء فما بعد التاريخ ،ما
بعد اإلنسانية ،كما بعد األيديكلكجيا ( ،كما بعد ) تعني نياية ذلؾ األمر الذم يعبر عنو (ما
بعد) ،استخداـ (ما بعد) يشير إلى أف النمكذج المييمف لقد فقد فاعميتو ،لكف النمكذج الجديد

()1

 :محمد الشريؼ :تعريفات في سمسمة حكارات القرف ،انظر مف تمؾ السمسمة الحداثة كما بعد ػ الحداثة ػ دار الفكر

العربية ،بيركت ،ط ،2010 ،1ص.344
 - اسمو كنسبو :ىك عبد الكىاب المسيرم ،كلد  8أكتكب ،1938في مدينة دمنيكر كنشأ فييا طفبل ،كترجع األصكؿ
عائمة المسيرم عائمة األشراؼ ،كالنببلء (أىؿ البيت) كينتمي إلى طبقة برجكازية الريفية ؛ لتحؽ المسيرم بمدرسة دمنيكر
االبتدائية تحصؿ عمى شيادتيا  1949كفي عاـ  1955تحصؿ عمى ليسانس في آلداب ػ أدب إنجميزم اإلسكندرية

 ،1959ماجستير في األدب اإلنجميزم كالمقارف ،جامعة ككلكمبيا الكالية المتحدة األمريكية1964؛ دكتكراه في األدب

اإلنجميزم ،كاألمريكي مقارف ،جامعة تجرز بنيكجيرزم بالكاليات المتحدة األمريكية  1960؛ رئيس كحدة الفكرية الصييكني
كعضك مجمس الخبراء بمركز الدراسات السياسية االستراتيجية باألىراـ 1950؛ 1970؛ مستشار الثقافي لمكفد الدائـ
بجامعة الدكؿ العربية لدم ىيئة األمـ المتحدة بنيكيكرؾ 1979 -1975؛ أستاذ األدب اإلنجميزم كالمقارف بجامعة عيف

الشمس 1983 -1979؛ كجامعة الممؾ سعكد 1983ػ  ،1988كجامعة الككيت  1988ػ  ،1989كيعمؿ أستاذ غير متفرع

بجامعة عيف الشمس  ،1998كما عمؿ أستاذان زئ انر بجامعة ماليزيا اإلسبلمية في ككاللمبكر كبأكاديمية ناصر العسكرية،
مستشار االكاديمي لممعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي بكاشنطف .1992

كتكفي الدكتكر عبد الكىاب المسيرم عف سبعيف عاما في 3يكليك  2008بعد أف ترؾ العدد كبير مف المؤلفات الميمة التي
أسست مدرسة جديد في الفكر اإلسبلمي ،لقد صدر لو عديد مف أعمالو الفكرية التي تمخص فكرة التي تكمؿ فيما يمي:
ػ نياية التاريخ  :مقدمة لدراسة بنية الفكر الصييكني .1975
ػ العنصرية الصييكنية .1975
ػ الييكدية كالصييكنية كاسرائيؿ .1975
ػ الفردكس األرض .1979

ػ إشكالية التحيز  :رؤية معرفية كدعكة لبلجتياد ،سبعة أجزاء .1998

ػ مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية ،1999ممدكح الشيخ :عبد الكىاب المسيرم مف المادية إلى اإلنسانية ،مركز
الحضارة التنمية الفكر اإلسبلمي ،بيركت ،ط  ،2008 ،1ص ،ص  13ػ  241ػ .282
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ك البديؿ لـ يحؿ محمو بعد ،ىك يعني سقكط كؿ التجاكز( ،1أيضا يعد مصطمح ما بعد
الحداثة عمى أنو ذلؾ النظاـ ال مركز لو ،كأنيا نظاـ مصغر ،كمغمؽ ،أف كؿ نظاـ مغمؽ
حكؿ نفسو ،ك يدكر في فمؾ دائرم مغمؽ ك متركز حكؿ ذاتو ،لكف ما بعد ػ الحداثة ػ ىي
مستقمة ال تربطيا رابطة كال صمة بينيما كال تكجد عبلقة بينيما ،كال تسمح باختراؽ دائرتيا،
أك مركزىا ىذا ما قاؿ عنيا عبد الكىاب المسيرم*« ينقسـ العالـ  -في تصكر ما بعد
الحداثي  -إلى كحدات طبيعية كانسانية كمستقمة كمختمفة منفصمة مغمقة سبب عدـ كجكد
مركز كمرجعية كمية مشتركة ،كتصبح كؿ كاحدة ذات سيادة مطمقة ك مرجعية ذاتيا .كىذا
يعني غياب أية مرجعية نيائية إنسانية أك مكضكعية »(.)2
3ػ العممانية:
كىي ترجمة لكممة (  (Secularismكقد ذىب بعض الباحثيف إلي أنو ال يكجد ليذا
المصطمح أصؿ في المعاجـ المغة العربية القديمة ،ك أف كجكدىا أقتصر عمى بعض المعاجـ
الحديثة ،ككاف أكؿ كجكد ليا في المعاجـ الحديثة كالمعاصرة( ،)3عرفت في المعجـ المغة
العربية المعاصر عمى أنيا عممانية[ :مفرد] :مذىب يخرج االعتبارات الدنية مف العبلقات
المدينة كالتعميـ العاـ "دكلة العممانية" .كعمماني[ :مفرد] :اسـ منسكب إلى عمـ عمى غير
مقياس :بمعنى عالـ ،غير ديني يعني بشؤكف الدنيا فقط كيعتقد بفصؿ الديف عف الدكلة "
نظاـ  /فكرم عمماني "

()4

أما في االصطبلح :إف العممانية امتداد إلى ما تـ ذكره سابقا مف المصطمحات
التحديث كالحداثة كما بعد الحداثة فيي النمكذج مبلزـ ليما عمى أف ىذه المراحؿ كميا
ترتبط بالعممانية حيث ربط عبد الكىاب المسيرم تمؾ المراحؿ في دائرتيف األكلى :
()1
()2
()3
()4

 :عبد الكىاب المسيرم :الحداثة كما بعد الحداثة ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط  ،2003 ،1ص .86
 :المصدر نفسو ،ص .87
 :عمى جريشة :االتجاه الفكرية المعاصر ،دار الكفاء ،مصر ،ط  ،1986 ،1ص .82
 :أحمد المختار عمر :معجـ المغة العربية المعاصرة ،مرجع سابؽ ،ص .1545
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صغيرة كيشير إلييا بالجزئية ،كاألخرل كبيرة يشر إلييا بالكمية أك الشاممة  -عمى أنيا
فصؿ الديف عف الدكلة ( ،)1أف ىذه الدائرة ال تفيـ في حد ذاتيا إال مف خبلؿ الدائرة
الشاممة كالكبرل ،حيت يقكؿ عبد الكىاب المسيرم  «:أف اكاقع اإلنساف يتككف مف
مستكييف (أك بنيتيف) البنية الظاىرة كالبنية الكامنة ...كيمكف القكؿ :أف األكلى إف
ىي إال مجرد إجراءات ك فعاؿ تشكؿ تبديان لمثانية ،كال يمكف فيميا حؽ الفيـ إال
)(2

بالرجكع إلى الدائرة األشمؿ»

 ،ذلؾ فإف العممانية تشمؿ الفصؿ الديف عف الدكلة تمثؿ

الدائرة الجزئية تعد عممية الحتمية في المجتمعات عمى أف الديف ال يتماشى مع األمكر
السياسية خاصة في ضؿ التطكرات داخؿ المجتمعات ،كىي المصطمح التي أثار كثير
مف الجدؿ منذ فجر النيضة في دراستيا حيث أحدثت إشكالية ،تعني بشكؿ عاـ نزع
التقديس عف كؿ الفكر ،كالفعاؿ مف فكؽ سطح العالـ ك التاريخ بأكممو ( ،)3أم فصؿ
الديف عف العالـ مف كؿ مجاالت الحياة ،ك بذلؾ تخمص اإلنساف مف دائرة سيطرة
الكنيسة في عصكر الكسطى ،ك تخميص اإلنساف مف السيطرة التي كانت ال تعطيو أم
قيمة كال تدخمو في مناقشة تخصو (.)4
الحداثة ىي التأكيد عمى أنو ال شيء مقدس ،إنيا ال تتكقؼ عند عتبة الجسـ بؿ
تقتحمو لتكشؼ إلية الجسد كبنيتو ،بذلؾ أف الصكرة التي أرادت العممانية الحديثة
الكصكؿ إلييا بناء الديف لمعصر الجديد ىك عبادة اإلنساف لذاتو العاقمة ك المتطكر بدال
مف عبادة ا﵀ الثابت كالكامؿ ك الخالد ،إف بركز العممانية كاف ضمف اإلطار السياسي
ىذا ما شيدتو الساحة مف التكسع ما فعمو االستعمار بمراحمو ( ،)5إف العممانية ضمف

()1

 :عبد الكىاب المسيرم :العممنية الجزئية كالعممية الشاممة ،مج  ،1دار الشركؽ ،مصر ،ط  ،2002 ،1ص 16

()3

 :محمد عزيز الحباب  :مفاىيـ مبيمة في الغرب ،ار المعارؼ ،مصر ،د ط ،1990 ،ص .204

()2

()4
()5

 :عبد الكىاب المسيرم  :العممنية تحت المجير،سمسمة الحكرات القرف الجديد ،دمشؽ ،ط  ،2000 ،1ص.15

 :كريـ خمس كأخركف :الحداثة كما بعد الحداثة ،ندكه ،جمعية الدعكة اإلسبلمية العالمية ،مصر ،1998 ،ص117.
 :المرجع نفسو ،ص .119
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السياؽ السياسي ،ك التي تمثؿ في الحركة االستعمار مف خبلؿ اليدؼ الظاىر ىك
نشر الثقافة كالتحرر ،كالكجو األخر ىك القمع كالييمنة.
 4ػ العكلمة:
العكلمة في المغة  :مصدر عكلـ ،كعكلـ يعكلـ ،عكلمة كالمفعكؿ معمكـ عكلمة
مفرد خيرية انتقاؿ المعمكمات كتدفؽ رؤكس األمكاؿ السمع كالتكنكلكجيا كاألفكار كالمنتجات
كاإلعبلمية الثقافية البشر أنفسيـ بيف الجميع المجتمعات اإلنسانية حيث تجرم الحياة العالـ
كمكاف كاحد أك قرية كاحدة( ،)1أما في االصطبلح :ىي مراد مف العكلمة ىي تقميص كاسقاط
الحدكد الخصكصية ،بحيث يصبح كؿ البشر الكائنات كظيفية ،ك التي تسمؾ سمكؾ كاحد
كنمط كاحد حيث يقكؿ المسيرم« :العكلمة مصطمح خالفي أل قصى درجة ليا تعريفات
كثيرة ،كتكاد تككف مرادفة لمنظاـ العالمي الجديد ،كدعاة العكلمة كالنظاـ الجديد ،كيركف
أف ىذا النظاـ نظاـ مرشد يضـ العالـ بأسره الذم أصبح قرية صغيرة ازدادت صغ ار مع
األنترنت كالياتؼ المحمكؿ كالفضائيات ،مما يضمف تدفؽ رؤكس األمكاؿ كالسمع
كالمعمكمات كفتح الحدكد بيف الدكؿ ،كتراجع أىمية الدكلة القكمية كالمركزية» (.)2
 :2جذكر المركزية الغربية كمراحؿ تشكميا:
إف المركزية الغربية ليا جذكر قديمة كلدت منيا ،كىي سمسمة مف الحقب المتتالية
كالمترابطة ،كالتي تـ فييا نجاح الغرب في المجاالت المعرفية االكتشافات الجغرافية مما أدل
إلى قياـ دكلة مستقمة ليا صفات خاصة التي ترتكز عمييا ،ك تتمثؿ في ركائز اقتصادية،
كسياسية ،كاجتماعية ،كعسكرية ،كبذلؾ فإف الجذكر التاريخية العميقة لممركزية ىي حقبة
مميئة باألحداث كالصراعات األيديكلكجية التي ظيرت طكاؿ صيركرة ذلؾ التمركز حيث يقكؿ
حسف حنفي« :إف الكعي األكركبي حصيمة حضارة طردية »( ،)3تعتبر مرحمة نشكء الحضارة
()1
()2
()3

 :ابف منظكر :لساف العرب ،مطبعة دار الصادر ،ج  ،82بيركت ،ص .2420
 :عبد الكىاب المسيرم :العممانية كالحداثة كالعكلمة ،أفاؽ المعرفة حكارات ،مصر ،ط  ،2013 ،1ص .286
 :حسف حنفي :مقدمة في عمـ االستغراب ،دار الفنية ،ط ،1991 ،1ص .111
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الغربية ناتج عف االنفتاح الذىني ،كتكسعو حيت تعتبر المستعمرات اليكنانية عمى الساحؿ
المتكسط بمثابة فمسفة الغربية ،ك مف اإلشارات البلفتة في ذلؾ العصر تشير إلى بداية
التحكؿ مف حكـ إلى أشكاؿ سياسية أخرل ،ىذا تحكؿ مع تكجو عقمي جديد ،بالتحكؿ مف
األسطكرة إلي الكممة ( ،)1التي مثمت بدؿ التحدث عف أصؿ الككف كتفسره اتجيكا إلى مكقع
اإلنساف فيو.
لقد انتشرت الحضارة الركمانية بقكة السبلح التي احتمت شكاطئ المتكسط ،يقكؿ
عبد ا﵀ ابراىيـ « :ككاقع الحاؿ أف الركماف لـ يمتفكا إلي " الغرب" فقد كاف طمكحيـ يتجو
إلي تشكيؿ " قارة ركمانية " قمبيا مف "ماء" ليذا كاف يصطمح دائمان عمى البحر األبيض
المتكسط،

بأنو "بحرنا" فعبلن التركيب الجغرافي اإلمبراطكرية الركمانية كاف بمعنى مف

المعاني حرفان كتمزيقاًّ لمفيكـ " أكركبا "» ( ،)2فقد أدخمكا إلي الغرب المسيحية فأفسدتيا
تماما ، ،كسرعاف ما انتشرت المسيحية بسمككيا ك ممارستيا في الغرب ،كلـ يحدث العكس،
فقد قكض الفكر اإلغريقي ،كالتنظيـ الركماني الجكىر األخبلقي المسيحي ،يعني أف الطمكح
ىك إنشاء دكلة مسيحية عالمية ،ىذه ىي كانت الرغبة الدفينة لئلمبراطكرية الركمانية.
لقد ظمت أكركبا تحت سيطرة الكنيسة حتى نياية العصكر الكسطى ،حتى حدث انقبلب نا
كبير عمى الكنيسة ىذا ما اطمؽ عميو عصر النيضة ،بدأ مف القرف السادس عشر حيث
ان
عاش الغرب مكجة لـ تعرفيا المسحية مثبل ليا في تاريخيا ،اإلنساف ،ك اإلصبلح ،كاالنتقاؿ
مف العالـ المغمؽ إلي الككف جراء الفكر العممي ،كاإلعبلء مف شأف الفرد إعادة النظرية
مركزية األرض ( ،)3التي مثمت في بركز العالـ جديد حيث بدأ في تعزيز التقنية كنشكء
الطباعة حيث تصادؽ لمصناعات التي ظيرت الرابع العشر كالخامس عشر تطكر التقنيات

()1
()2
()3

 :بيتر ككنزماف كآخركف :أطمس الفمسفة ،ت :جكرج كتكرة ،مكتبة الشرقية ،لبناف ،ط  ،2007 ،2ص .29
:عبد ا﵀ إبراىيـ  :المركزية الغربية ػ إشكالية الككف كتمحكر حكؿ الذات ،مرجع سابؽ ػ ص .14
 :جاكميف ركس :مغامرة الفكر األكركبي ،ت :امؿ ديب ،ـ :زىيدة دركيش ،ىيئة أبكظبي الثقافية كتراث (كممة)،

أبكظبي ،ط  ،2011 ،1ص .107
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كالتجييزات ( ،)1كأيضا الكشكفات الكبرل في تكسيع العالـ مف خبلؿ الرحبلت مثؿ رحمة
ككلكمبس ،اإلصبلح الديني حيث كضع عصر النيضة صكرة جديدة ساىمت رياح اإلصبلح
البركتستانتي بطريقة تكجو إلي ضمير اإلنساف كليس إلي سمطة الكنيسة ،كيعتبر القرف
السابع عشر قرف العقؿ المسيطر الذم مثؿ العقؿ الناقد لممعتقدات كالتقاليد ىذا كاف مقدمة
لعصر األنكار الذم مثؿ حديث مع غاليميك كديكارت ،ثكرة الفكرية عارمة مبدأ ترتقي
اسست لمحداثة ىذا ما عبر عنو ىيدغر الذم جعؿ حقبة األزمنة
العالـ.بكضع أفكار التي ّ
الحديثة تدكر حكؿ ديكارت (.)2

عدة مف األنكار حتي كانت في فكرة أف
شيد القرف الثامف عشر ظيكر االتجاىات ّ

العقؿ كأداة المعرفة العالـ ( ،)3لقد شاعت أحداث تاريخية في القرف التاسع عشر سمسمة مف

الثكرات ( )1845 -1830تحددا ميما في مجاؿ األفكار ػ الفمسفية كالعممية كالسياسية -
الذم مكف اإلنساف مف السيطرة عمى الطبيعة ،لكف في نياية مف ىذا القرف كبداية القرف
العشريف حيث كجو أزمة أعتبر الزمف  1960أكركبا خبلؿ ىذه الحقبة مثمت العصر
الذىبي ،ك في مطمع ىذا القرف العشريف التي فقد فييا المجتمع معالمو األخبلقية،
كاأليديكلكجية ،كالثقافية التي زعزعت الحرب التي اندلعت سنة  1914التي سجمت فترة
تحرير مف سنة ،1950كالى يكمنا ىذا عرفت الثقافة كاألفكار األكركبية انقبلبات متسارعة،
ك تحكلت إلى عصر جديد خاصة في مجاؿ العمـ ك التقنية ليس في أكركبا فقط ،بؿ في
العالـ ،كأيضان في العمكـ اإللكتركنية ،كثكرة االتصاالت عف بعد ،ك امتبلؾ المعمكمة (.)4

()1
()2
()3
()4

 :جاكميف ركس :مغامرة الفكر األكركبي ،مرجع سابؽ ،ص ،ص .116-110-108
 :المرحع نفسو ،ص.164
 :المرجع نفسو ،ص ،ص 335ػ . 334
 :المرجع نفسو ،ص ،ص 362 ،ػ .396
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 : 3خصائص المركزية الغربية
لقد اتسمت المركزية الغربية بمجمكعة مف الخصائص التي برزت دكرىا في العالـ كمف
ابرز ىذه الخصائص تتمثؿ فيما يمي :
أ ػ التمحكر حكؿ الذات :
إف ىذه السمة أك الخاصية ىي مف الجذكر القديمة في الفكر الغربي؛ أم أنيا كانت
ترتكز عمى الفردية كالتأكيد عمى أف الذات التي أكدت عمييا السفسطائييف فكرة اإلنساف مركز
العالـ «اإلنساف مقياس كؿ األشياء» ،في ىذا القكؿ تعبير جذرم لمشكمة المعرفة فأكؿ مرة
تنتقؿ مشكمة المعرفة مف المكضكع إلى الذات اإلنسانية ،عمى أف اإلنساف مكلكد بالفطرة قائـ
عمى األنية كالفردية الخاصة ،حيث يككف اإلنساف قانكني ،أك مشركعان لنفسو ( ،)1كامتداد
ليذا قكؿ ديكارت يقكلو « أنا أفكر فأنا مكجكد» ىذا يدؿ عمى أف "أنا" كالفرد الذم يشعر
بكجكد قكة يمكف مف خبللو التحكـ باألخر ،التحكؿ مركز الككف مف ا﵀ إلى اإلنساف ىذا نتج
عف تككيف الكعي األكركبي الحديث (.)2
ب ػ العدكانية كالكراىية ك الخداع ك العنؼ كالحقد :
إف سمات العدكانية ،كالكراىية ،كالخداع ،كالعنؼ ،كالحقد ىي سمات غالبة في
اإلنساف الغربي األكركبي قديما كحديثا ،ك أنو كرثيا مف الشعكب الجرمانية ،التي عبثت في
األرض فسادان ،حيث كاف الغربيكف ينصبكف ،كيسمبكف ،كيسفككف الدماء ،كيدمركف مف خبلؿ
الحركب الكحشية في مستعمراتو ،مف قمع كعمميات االستيطانية ،مثؿ في الحركب ضد بني
جنسيـ التي تحدث عنيا التاريخ عنيا كىذه العدكانية امتدت كمكرست ضد شعكب أخرل
حيث قامت بإبادة جماعية

()1

قتمت

آالؼ

مف األفارقة السكد ،كمقاتمة المسمميف غير

 :عبد العاؿ عبد الرحمف عبد العاؿ إبراىيـ  :اإلنساف لدل الفبلسفة اليكناف في العصر الييميف ،إ ػ عمى حنفي محمكد

ك محمد فتحي عبد ا﵀ ،مستكل دكتكراه ،كمية األدب كالفمسفة ،جامعة طنطا ،مصر ،1990 ،ص .77

()2

 :حسف حنفي :مقدمة في عمـ االستغراب ،مرجع سابؽ ،ص .626
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المسمميف ،كرجاؿ كنساء كصغا انر ك كبا انر يقتمكىـ كينفكنيـ كعتدكا عمييـ ( ،)1أضافة إلى ذلؾ
الصراع الداخمي ،الذم كاف مكجكدان بيف الدكؿ الغرب بيف فرنسا كبريطانيا التي كانت أكثر
عنفان كدمكية كعدكانية كانتقاما ،كفي عبلقة مع غير المسمميف حركبيـ التي قتمكا ما يقارب
مائة آالؼ منيـ الحركب الصميبية (.)2
إف كراىيتيـ لآلخر ،كعرقيـ الجرماني المتكحش ،ىي التي أدت إلى ظيكر ذلؾ
العدكاف ،لكي يكممكا استيطانيـ ،كعدكانيـ في ممارسة ألعاب المكر كالخداع ىي أكبر
عمميات مركعة ،التي ترتدم القناع الكذب كالخداع السياسي التي مثمت في تعامؿ الحاكـ
مع الشعب ،أك التعامؿ مع غيره مف الدكؿ ىك تحت شعار المقكلة "الغاية تبرر الكسيمة"،
مثمما جاء أثناء الحرب العالمية عندما دخؿ الجنكد البريطانييف عاـ  1917أنيـ جاؤا
محرريف كليس فاتحيف

ليخمص أىؿ العراؽ مف ظمـ العثمانييف ،لكف اإلنجميز مكركا

بالعرقييف بعد عاـ مف كاحد كارتكبكا أبشع الجرائـ ( ،)3يكمف الحقد منذ الصدمة التي تمقيا
ا
أكركبا مف اإلسبلـ التي مثمت في فكرةالتعصب كالكراىية كالخكؼ مف اإلسبلـ ،عمى أف
الغرب يخشي اإلسبلـ كديف ،عمى أف المسمميف ال يؤمنكف بالعمؿ المسمح ككسيمة محاربة
الغرب يقكؿ ىنتنجتكف « المشكمة الميمة لمغرب ليست األصكلية اإلسبلمية ،مشكمة ىي
اإلسبلـ ،فيك حضارة مختمفة ،شعبان مقتنع بتفكؼ الثفافتو ،كىاجسو ضآلة قكتو ».4
ج ػ الالدينية أك أعداء الديف :
تعتبر البلدينية ىي اتجاه فكرم يرفض المرجعية الدنية في حياة اإلنساف يؤمف ،أف
اإلنساف ىك الذم يحؽ لو رسـ معالـ مستقبمو ،كاختيار مصيره بنفسو دكف أف يتدخؿ الديف
()1

 :كافيف رائمي  :العالـ كالغرب ،ج  ،1ت  :عبد الكىاب المسيرم كىدل عبد السميع حجازم ،ـ  :فؤاد زكريا ،سمسمة

عالـ المعارؼ ،ككيت ،1985 ،ص 197

()2
()3

 :المرجع نفسو ،ص .626

 :عزيز السيد حاسـ :تأمبلت في الحضارة كاالغتراب ،دار األندلس ،بيركت ،ط  ،1987 ،1ص.57

 : 4رائد أحمد غانيـ ،الخكؼ الغربي مف اإلسبلـ أسبابو ككسائمو كآثاره ،مستكل ماجستار .في العقيدة ،إ  :محمكد يكسؼ
محمد السكبكي كمية أصكؿ الديف ،قسـ العقية كالمذاىب المعاصرة ،جامعة اإلسبلمية غزة ،2012 ،ص . 2

18

انفصم األول

انذالنت انمفاهيميت نهمركزيت الغربية ،ونشأة الحداثة ،وماهية انتحيز

في مصير ،كأنو ال يؤمف بحقائؽ المطمقة ،كا لتي اعتبرت الديف ىك سجف العقؿ ،ىذا السبب
يعكد إلى ما حدث لمعقؿ في تكقفو عف التفكير ،ك الذم كانت مف كراء ذلؾ الكنيسة ،ك ليذا
أدل إلى قطيعة معيا 1ىذه المرحمة جعمت الكنيسة تخدـ مصالحيا يكمؿ عمى تقييد العقؿ
ككرس الديانات األخرل في صكرة حقد كالكراىية كالتعصب ضدىـ ،بذلؾ لـ تستطع تغير
طابعيا المادم ،كالنفعي في شخصية الغربي بؿ استطاعكا تكظيؼ الديف نفسو لمصالحيـ
المادية.
د ػ الالأخالقية :
معناىا المغكم ىك كؿ مضاد لقكاعد السمكؾ الذم تسالـ عميو الناس في عصر كمكاف معيف،
أما اإلنساف البلأخبلقي ىك مف يعترؼ بالقيـ األخبلقية كيعمؿ العكس( ،)2ىي سمة تعتبر
نتيجة منطقية لما سبؽ ذكره مف السمات ،لعميا ال يكجد ىناؾ تمركز حكؿ الذات مالـ تتبعو
األنانية كدكف كجكد احتقار كتيميش لؤلخر الذم ينظر إلية نظرة استحقار كعنصرية ،إف
السمة التي ذكرت مف العدكانية كالمكر كالخداع كالحقد ىي صفات تعبر عف أفعاؿ
لبلأخبلقية ،كالتزاـ الفيمسكؼ " نتشو " بكجكد استبداؿ سمـ األخبلؽ القديـ بسمـ جديد لمقيـ
يختمؼ عف القديـ كتعارضو في بعض الكجكه ( ،)3ىذا أف البلأخبلقية ال عبلقة ليا ببنية بيف
األخبلؽ شيء أنيا البلأخبلقية تنكر األخبلؽ كتحتكـ إلى ما يقدمو الكاقع.

1

 :صبلح حمداكم  :البلدنية 12 ،جكاف  ,2019ساعةhttp ://www. Almstb.com،19 : 30 :

()2

 :رحيـ أبك رغيؼ المكسكم  :الدليؿ الفمسفي الشامؿ ،ج  ،3دار الحجة البيضاء ،بيركت ،ط  ،2015 ،1ص

.376

()3

 :رحيـ أبك رغيؼ المكسكم  :الدليؿ الفمسفي الشامؿ ،مرجع سابؽ ،ص .376
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المبحث الثاني :الحداثة كسياقيا التاريخي كأزمتيا
عرفت الحداثة في عصرنا الحالي انتشا انر كاسعان ،كشغمت مساحة كاسعة ،كافتتاح التيار
الفكرم أصبح القطب الركحي في الغرب المعاصر ،مف تجمياتو تمؾ التطكرات الضخمة
كالتحكالت الكبرل التي مست كؿ المجاالت ،كالتي أدت بدكرىا إلى تغير الحياة اإلنسانية
بأكمميا ،عمى ىذا إف الحداثة مثمت الميبلد التجديد ،كالتغير الكاقع الغربي ،كالعالمي ،التي
جعمت العالـ الغربي صاحب السيطرة عمى العالـ كمو.
 :1الداللة المغكية كاالصطالحية لمحداثة
تمثؿ لفظة الحداثة ذلؾ المفيكـ الذم يحدث فكرة التجديد ،كالتغير الذم يمس الحياة
اإلنسانية في شتى المجاالت مف خبلؿ التقدـ كالتطكر أحدثت تغير في الكاقع الغربي.
أ ػ الداللة المغكية لمحداثة :
كردت لفظة الحداثة في المغة العربية مشتقة مف ( حدث) كتعني الحديث ؛ نقيض القديـ
كالحدكث :نقيض القديمة ،حدث الشيء يحدث حدكث نا كحداثة .ك أحدثو ىك .ىك محدث
كحديث ،ككذلؾ استحدثو( ،)1كمعني الحداثة " حدثاف الشيء ،بالكسر ّأكلو ،حدث يحدث
حدكثا كحدثانا "(.)2

كما كرد في المعجـ الكسيط :المجمع المغة العربية ػ مادة (ح د ث)  : -الحدثاف :يقاؿ
حدثاف الشباب كحدثاف األمر ّأكلو كابتداؤه (.)3

أما في المغة الفرنسية فكممة الحداثة Modernité :في المغات األجنبية الفرنسية كاإلنجميزية
()4

يأخذ داللتو مف األصؿ البلتيني لمكممة Mode

()1

 :ابف منظكر :لساف العرب ،ـ  ،2دار المعارؼ ،بيركت ،د ط ،1955 ،ص .131

()3

 :مجمع المغة العربية :المعجـ الكسيط ،ج  ،1المكتبة اإلسبلمية ،تركية ،المادة (ح د ث) ,د ط ،ص .160

()2

()4

 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا.

 :أندريو ال الند  :مكسكعة الفمسفية ،ذ ج  ،2ت  :أحمد خميؿ ،منشكرات عكيدت،

 ،2001ص .288
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كما عرفيا جميؿ صميبا الحديث في الفرنسية  Moderneفي اإلنجميزية  Modernفي
البلتينية  Modernusالحديث في المغة نقيض القديـ كيرادفو الجديد يطمؽ عمى الصفات
التي تتضمف معنى المدح كالذـ (.)1
ب ػ الداللة االصطالحية لمحداثة :
مف الصعب التطرؽ إلى معنى الحداثة كضبطيا لكف مف السيؿ رصد بعض معالميا
كعبلماتيا في بعض المجاالت حيت يعبر عنيا محمد سبيبل بقكلو «أم مجمكع تشكيبلت
الفكرية كالسمككية كدعاماتيا لمؤسسيتو المرتبطة بظيكر عصرم » (.)2
أطمؽ في القرف السادس لفظة الحديث  Mederneحيث استعمؿ بكثرة منذ القرف
بي
الدينية ،ك يكاد يستعمؿ دكمان بمعنى
العاشر ،في المساجبلت الفمسفية أك
ّ
ضمني إما له َع ّ
ّ
(انفتاح كحرية فكرية ،معرفة األحداث كالكقائع كالمكتشفة كاألحداث كاألفكار كالمصاغة،
غياب الكسؿ كالرتابة )

()3

أيضان قد أضاؼ اندريو ال الند أف استعماؿ حديث تختمؼ بالنسبة

استعماؿ الراىف حيث أعطى صكرة تميز في استعماؿ المصطمح بيف استعماليف :تحت اسـ
الحداثة الصحيحة التي مثمت الكاقع المتقدـ كالضركرية كالحداثة السطحية مثمت في تجاىؿ
القديـ كالجديد ميما يكف (.)4
لقد ارتبطت الحداثة بكؿ التطكرات التي حصمت في أكركبا حيث يقكؿ محمد نكر الديف
أفاية « أف الحداثة ظاىرة حضارية متعددة األشكاؿ كسياقان فكريان متعدد المعاني ،انتقمت مف
كؿ

إرادة لمتجديد ألنيا متحكلة عمى الدكاـ،

تميت كراء الجديد كنتطمع إلى اكتشاؼ

فضاءات جديدة كعكالـ معايرة .تتخذ مف القديـ نقيضيا ألنيا تعبر عف فضكؿ غير متكقؼ

()1
()2
()3
()4

 :جميؿ صميبا :المعجـ الفمسفي ،ج  ،1الكتاب المبناني ،لبناف ،د ط ،1986 ،ص .454
 :محمد سبيبل :مدارات الحداثة ،الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر ،لبناف ،ط  ،2009 ،1ص .123
 :اندريو ال الند  :المكسكعة الفمسفية ،مرجع سابؽ ،ص .822
 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا .
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كعف حساسية تختمؼ عف مقايس السائدة ألنيا أداة ألحداث قطائع »( ،)1عمى أف الحداثة
مثمت ظاىرة حضارية لممجتمع أنيا مختمفة األشكاؿ كالمعاني ىي متغيرة عمى الدكاـ ال
تخضع لمضكابط ،تتطمع الكتشاؼ الجديد ،أنيا تحدث قطيعة عمى الدكاـ مع الماضي،
بذلؾ أف الحداثة مثمت مشركعان الحضارم يقصي كؿ ما ىك تقميدم كقديـ يسعي إلى خمؽ
دكلة حديثة بكؿ مقاييس التحضر كالتقدـ.
 : 2نشأتيا التاريخية لمحداثة كاىـ مقكماتيا:
اعتبرت الحداثة كحركة تاريخية ليا جذكر قيمة كقديمة مثمت الثقافة الغربية ،كعمى أنيا
لـ تتأسس عمى انقطاعات أك عمى أنيا إنتاج تاريخي بؿ تبمكرت نتيجة صراعات التي
خاضيا اإلنساف الغربي مست كؿ المجاالت حياتو التي أنتجيا مف خبلؿ كعيو مما يجرم
حكلو الذم يمثؿ تمؾ ىذا الحداثة ىك ديكارت ( )1650 -1596حيث بدأت معو ،الذم
اعمف عف بكادر النظرية ككضع أسس المعرفة الحديثة أنو لقب بأبك الفمسفة الحديثة ،ىك
المؤسس الشرعي لمذاتية الغربية في نياية حقبة البلىكت التي أغفمكا عنيا يقظة العمـ ،عمى
مبدأ الككجيتك الديكارتي« أنا أفكر إذف أنا مكجكد » (.)2
لقد كانت نزعة اإلنسانية منذ عيدىا الحديث بعتادىا الفكرم ،ك التي كانت مكجية
لمديف ،كاألخبلؽ ،كاإلقطاعية ،حيث كاف مطالبتيا بالحربة؛ أم تحرير اإلنساف مف
االضطياد كلممساكاة ،مف تـ بعد نشأة الرأسمالية ،كسيادتيا في أكركبا كأمريكا ،كاصبحت
النزعة تحت رحمة ستار طبيعة الرأسمالية المستغمّة ،ك البلإنسانية (.)3
إف أىـ المبلمح التي أبرزت الحداثة كحركة تغيرية لمكاقع األكركبي ،ك التي تتمثؿ أنيا
األثر الممتد لمفكر الكثني ،كاليكناني ،كالرماني ،ك كسر قيكد المسيحية في فشميا ،كتكحيد

()1

 :محمد نكر الديف أفاية  :الحداثة كالتكاصؿ ػ في الفمسفة النقدية المعاصرة ػ نمكذج ىا برماس ،أفريقيا الشرؽ ،بيركت،

ط  ،1998 ،1ص .120

()2
()3

 :مطاع صفدم  :نقد العقؿ الغربي ػ الحداثة ما بعد الحداثة ػ مركز األنماء القكمي ،بيركت ،د ط ،د ت ،ص .68
 :إبراىيـ مصطفي إبراىيـ  :فمسفة الحديثة مف ديكارت إلى ىيكـ ،دار الكفاء ،مصر ،د ط ،2000 ،ص ،57
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المجتمع األكركبي ،كاالنتشار السريع لمتقدـ العممي في مختمؼ المياديف العمكـ التطبيقية (،)1
كعزؿ الديف عف الدكلة ،كالمجتمع مع بقاء كاستغبللو استغبلؿ في أكثر مف ميداف مف أجؿ
تقميؿ مف أمانيـ ،كظيكر حركة الصييكنية كمؤسستيا الكاسعة مف أجؿ لمفساد في
كتنصيب آلية متعددة
األرض( ،)2كنمك العمكـ اإلنسانية في االتجاىات بعيدة عف الديف
ّ

كالعقؿ كالعمـ ،كبركزىـ في ظيكر ثكرات كبرل خاصة في مجاؿ الصناعة كالتطكر التقنية.

لقد امتازت الحداثة بثبلثة ميزات دلت فعبل عمى تغير الكاقع األكركبي إلى عالـ
متحضر في اعطاء اإلنساف قيمة عميا ك ىذه الميزات تتمثؿ في ما يمي:
أ ػ الذاتية:
تعتبر الذاتية ىي أكؿ المفاىيـ التي شكمت قاعدة أساسية في الحداثة ،التي اعتبرت
إحدل مقكماتيا ،كالميزة التي تميزىا حيث يقكؿ فيتك «:الحداثة ىي أكلكية الذات ،انتصار
الذات كرؤية ذاتية العالـ » ( ،)3معني ذلؾ أف اإلنساف الحديث يرم نفسو ىك القيمة العميا
أنو ممثؿ العالـ بعد ما كاف في القركف الكسطى تحت سيطرة الكنيسة كتتبع أكامرىا ككاف
ميمشا مف طرفيا ،عندما كقعت في أزمة في القركف الكسطى ،كتمت اإلطاحة بالكنيسة ىذا
ما أدل ظيكر عصر جديد يدعى بالحداثة التي أخرجت اإلنساف مف سيطرة الكينكت إلى
إنساف يدرؾ نفسو كذات مستقمة كحرة ،كالذات ىي عبلمة عمى صاحبيا كبياف لحمميا (،)4
ىي تتميز عف الطبيعة ،بؿ جاءت لتجعمو يدرؾ الطبيعة ،كيسيطر عمييا ،مثمما قاؿ
السفسطائيكف رغـ االختبلؼ العصر«أف اإلنساف مقياس كؿ األشياء»( ، ،)5إال أف ىذه
النظرية بينتيا الحداثة عمى أف تجعؿ تطبيقيا في الكاقع ،إف ىذا ما يطمؽ عميو مارتف ىا

()1

 :عدناف عمى رضا النحكم  :تقكيـ نظرية الحداثة ،دار النحكم ،الرياض ،ط  ،1993 ،2ص .56

()3

 :محمد الشيخ ياسر الطائرم  :مقاربات في الحداثة كما بعد ػ الحداثة ،دار الطميعة ،بيركت ،ط  ،1992 ،1ص .12

()2

()6
()5

 :عدناف عمى رضا النحكم  :الحداثة مف منظكر إيماني ،دار النحكم ،الرياض ،ط  ،1989 ،3ص .52
 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا.
 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا.

23

انفصم األول

انذالنت انمفاهيميت نهمركزيت الغربية ،ونشأة الحداثة ،وماهية انتحيز

يدغر « سمة عصر انبثاؽ تصكرات اإلنساف لمعالـ »( ،)1رغـ أف ىذا التنظير ليس مف نتاج
اليكناف ،كال العصكر الكسطى ،ك العالـ الكائف خمقو ﵀ ،عمى أف اإلنساف مخمكؽ تابع لو،
بؿ أنيا نتاج كاقع جديد الذم تـ تسمتو بالحداثة جعؿ اإلنساف حر ليس خاضع إلى أم
شيء ،أك تابع لو ،كلقد ترسخت الحداثة حكؿ أف العالـ أصبح في قبضة اإلنساف ،ىي أنكار
العالـ اإللية يترؾ اإلنساف السيادة(.)2
ب ػ العقالنية :
لقد برزت العقبلنية في عصر الحداثة مف أجؿ تحرير العقؿ حيث يقكؿ « لقد قاـ
عصر النيضة احتجاجان عمى العمكـ البالية فحرر العقؿ المستقي مف عبكدية الكممة
المكضكعة ،ك مف السمطة الرسمية لمكنيسة ك الدكلة لكي تتمكف ىذا العقؿ مف أف يطيع
قكاعده الخاصة األدراؾ كالتفكير»( ،)3ىذا األساس لمحداثة ،استكجب دراسة الحداثة مف
خبلؿ تكجو العقبلنية حتي قيؿ :أف الحداثة عقبلنية أك عقبلنية الحداثة التي أشار إلييا
ىابرماس حيت يرم أف القكؿ بالعقمنة تستدعي التكقؼ عند نمط التحديث ،كتطبيؽ ىذا
ستكجب عقمنة التفكير ( ،)4إف العقؿ ىك الفمؾ الذم تدرؾ فيو الحداثة ،بذلؾ العقبلنية ىي
مفتاح الحداثة كركح اإلنساف الحديث ،عمى ىذا فالتفكير الفمسفي داخؿ اإلطار الكبلسيكي
الغربي قد إتسمت الحداثة في إرجاع لمعقؿ اعتباراتو ،كالغاء لمعقؿ الذم يمثؿ منبع الفساد،
كالعقؿ مصدر الحقيقة بو يستطيع السيطرة عمى ما تحممو األسطكرة مف غمكض أف يكشؼ
اساسيا كيفيـ مقاصدىا(.)5

()1
()2
()3
()4

 :محمد الشيخ ياسر الطائرم  :مقاربات في الحداثة كما بعد ػ الحداثة ،مرجع ،ص .13
 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا.

الجيكسي ،مكتبة المعارؼ ،بيركت ،د ط ،1961 ،ص .26
 :رالؼ بارتكف برم :إنسانية اإلنساف ،ت :سممى الخضراء ّ
 :محمد نكر الديف أفاية  :الحداثة كالتكاصؿ ػ في الفمسفة النقدية المعاصرة ػ نمكذج ىا برماس ،أفريقيا الشرؽ،

المغرب ،ط  ،1998 2ص .134

()5

 :محمد الشيخ ياسر الطائرم  :مقاربات في الحداثة كما بعد ػ الحداثة ،مرجع سابؽ ،ص .50
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ج ػ الحرية:
إف بركز الحرية كمبدأ الحداثة كأساس ليا ال تقؿ قيمة عف القكؿ بالعقبلنية كالذاتية،
إذ يمكف القكؿ أف الحداثة ىي الحرية ،فكما نظرت الحداثة إلى العالـ نظرة مركزىا العقؿ
أساسيا الذات قد عمدت إلى جعؿ لمبشر إرادة في تأسيس بناء دكلة حديثة ( ،)1إذف فالحرية
في الفكر الحديث ىي جكىر الكائف البشرم كغاية كجكده كىي شرط لتحقيؽ كماؿ كخمؽ
الذاتي بؿ ىي أكثر مف ذلؾ ،في الشرط ضركرة لمحصكؿ عمى تشريعية الفعؿ األخبلقي،
كاالجتماعي ،السياسي ،االقتصادم ( ،)2كال يتحقؽ ذلؾ إال مف خبلؿ اإلرادة الحرة لمذات
فالحداثة الحرية ىي التي تقكـ عمى األخر كإرادة حرة ليا حؽ االختبلؼ كالتكاصؿ (.)3
3ػ خصائص الحداثة  :تتميز الحداثة بمجمكعة مف الخصائص مما جعؿ الحضارة العربية
تختمؼ عف باقي الحضارات ذلؾ مف خبلؿ منجزاتيا الضخمة ،مما جعمتيا الحمقة المركزية
لمعالـ مف أىـ خصائصيا ىي :
أػ الحداثة  :ليست مجمكعة مظاىر إنما ىي مرحمة التي تصميا المجتمعات مف خبلؿ عممية
التراكمية لحقبة تاريخية ،كالجيكد التي بذليا الفرد الغربي في سبيؿ الخركج عف القصكر الذم
أصاب اإلنساف في حؽ اإلنساف آخر ،كفي حؽ نفسو ،عجز عف استخداـ عقمو ،ككعيو
كامكاناتو في سبيؿ البناء كالتقدـ (.)4
ب ػ إف الحداثة تمؾ التي تشكؿ مضمكف الذم يسمى بالنزعة اإلنسانية؛ كتعني المركزية،
كالمرجعية التي تركز عمييا الذاتية ،ك العقبلنية ،كالحرية ،كالتي مثمت مقكماتيا (.)5

()1

 :بك زبرة عبد السبلـ  :طو عبد الرحماف كنقد الحداثة ،مكتبة جداكؿ لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،ط  ،2011 ،1ص

.43

()2

 :محمد الشيخ ياسر الطائرم  :المقاربة في الحداثة كما بعد ػ الحداثة ػ مرجع سابؽ ،ص .51

()4

 :محمد محفكظ  :اإلسبلـ كالغرب حكار المستقبؿ ،المركز الثقافي العربي ،بيركت ،ط  ،1998 ،1ص .33

()3

()5

 :المرجع نفسو ،ص 50

 :طمعت عبد الحمي د كآخركف  :الحداثة ما بعد ػ الحداثة ػ دراسات في األصكؿ الفمسفة التربية ،مكتبة أنجمك

المصرية ،مصر ،2003 ،ص .616
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ج ػ إف مرتكزات الحداثة تحرر اإلنساف مف الرؤل التجريدية حيث تحكؿ دكر العقؿ مف
العقؿ الميتافيزيقي يقكـ عف األنطكلكجيا المثالية ،إلى العقؿ الظاىرم العممي ،قابؿ لممبلحظة
كاالستكشاؼ ،عمى أف يككف اإلنساف إنساف كاقعيا ،ك الحداثة مشركع يعمي مف قيمة العقؿ،
ك يرفع مف مقاـ مبدأ الحرية (.)1
د ػ تتميز الحداثة بتطكر طرائؽ كأساليب جديدة في المعرفة ،تتمثؿ في االنتقاؿ التدريجي
مف المعرفة التأممية إلى المعرفة التقنية ،إف المعرفة التأممية ىي معرفة تجريدية تحمؿ نقص
المصداقية ،أما المعرفة التقنية ىي نمط قائـ عمى العقؿ ،بذلؾ أف الحداثة تعتمد عمى العقؿ
األداتي  ،كترسخ الطبع التقني عمى العمـ كأيضا عمى العمكـ اإلنسانية كاإلجتماعية. 2
ك ػ إف الحداثة تستخدـ أساليب مميزة في االنتشار ،كاالكتساح عبر الفضائيات ،كاألعبلـ
في نشر ثقافتيا مف أجؿ اإلغراء ،كالتكسع مف خبلؿ نشاطيا االقتصادم ،كاالستعمار.3
 4ػ أزمة الحداثة :
منذ أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف حيث حدث انشقاؽ كتأزـ في مشركع
الحداثة الغربية ،حيث تكجيت إلييا الكثير مف االنتقادات ،مما جعميا تحت محؾ األزمة
كاالنييار،

ىي

أزمة

مست

مختمؼ

مجاالت

الحياة،

ىذا

ما

عبر

عنيا:

( السيسيكلكجيا ) الفرنسي آالف تكريف في كتابو المعنكف "الخطاب الفمسفة لمحداثة" ببقكلو «
إف الحقؿ االجتماعي ك الثقافي الغربي منذ أكاخر القرف التاسع عشر ،ال يمثؿ مرحمة جديدة
في مسار الحداثة ،بقدر ما يمثؿ مرحمة نقدىا ك تفكيكيا »( ،)4يمكف رصد فشميا إلى اسباب
عديدة منيا:
()1

 :محمد سيبل  :الحداثة ما بعد الحداثة ،دار طكبقاؿ لمنشر ،المغرب ،ط  ،2000 ،1ص .21

()2

 :المرجع نفسو ،ص 8

()4

 :نقبل عف ،برتيمة كفاء  :الرؤية النقدية لممسيرم في إشكالية التحيز لمحضارة الغربية – الحداثة نمكذجا – مذكرة

()3

 :المرجع نفسو ،ص. 21

ماجستير في الفمسفة ،إ  :محمد نكر الديف جباب ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،قسـ الفمسفة ،جامعة الجزائر،
 ،2009 -2008ص .72
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أ ػ إف سبب فشؿ الحداثة في أنتجت األسكأ األساليب ،خاصة مف جانبيا العسكرم ،مثؿ
معسكرات المكت النازية التي أبادت شعكبا بأكمميا ،بيذا إف النازية ألغت مفيكـ المكاطنة،
كالديمكقراطية  ،كالحرية ،التي ىدمت مقكما الحداثة ،كتحؿ محميا نظاـ الجماعة البدائية.
ب ػ فشؿ النظريات األكركبية في إنجاز تنمية ،كتحديث المجتمعات غير أكركبية الذم مثؿ
العالـ الثالث ،كتركو في حمقة التخمؼ المتكلية حيث أرجع الباحثكف ىذا الفشؿ في
المجتمعات األفريقية أنيا لـ تستطيع عبلج المظاىر ،ك الخركج مف دائرة التقاليد(.)1
باإلضافة إلى اإلسناد إلى العقؿ كأساس لممشركعية الحداثية إلى نتائج السياسية ،التي
مثمت في العقؿ األكركبي في قدرتو التفكؽ عمى األخريف ،التي عرفت بعبء الرجؿ األبيض
في تحديث العالـ الذم قصده لكف أكقعو في حركة استعمارية استيطانية ،ىذا ما أدل إلى
تشكيو المشركع الحداثي ،كاف العمؿ الذم أدل إلى في ظيكر األزمة ،ىك التطكر التكنكلكجيا
في طريقة استعماليا ك استغبلليا السمبي (.)2

()1
()2

 :كريـ خمس :الحداثة كما بعد الحداثة ،مرجع سابؽ ،ص.121
 :المرجع نفسو ،ص .122
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انفصم األول

المبحث الثالث  :إشكالية التحيز :خصائصو كمرتبو
يعتبر التحيز ظاىرة إنسانية تمثؿ مناحي الحياة اليكمية ،ىذا ما يجعؿ مف مفيكميا متعدد
كمتشابؾ ،نظر إليو نظرة متشعب ليصؿ إلى تفسيرات متعدد ،ذاؾ بالنظر المجاؿ الذم
تنتمي إليو ،لذا كجب التركيز عمى الجانب المعرفي.
 : 1التعريؼ المغكم كاالصطالحي لتحيز
يأخذ التحيز منحى جديد في الدراسة في تحديد مفيكمو المغكم كاالصطبلحي:
أ ػ الداللة المغكية لمتحيز :
انحياز إلى/انحاز عف ينحاز ،انحز،
في معجـ المغة العربية تـ ضبط التحيز لغكيا انحازَ /

انحيا انز ،فيك منحاز ،كالمفعكؿ منحاز إليو.
أنحاز القكـ  :ترككا مركزىـ إلى آخر

أنحاز فبلف  /أنحاز إال الشيء :ماؿ إليو " انحاز إلى رأم أستاذه ػ أنحاز إلى أحد األطراؼ
 ىذا فكر منحاز( .)1إذف إف االنحياز ىك التعصب األمر كاالنضماـ إلى أحد األطراؼسكاء كاف عمى صكاب أك عمى خطأ.
في القرآف الكريـ في قكلو تعالى في صكرة األنفاؿ ﴿ أك متحي ازن إلى فئة ﴾

()2

فالتفسير ىذه

اآلية في مجمميا لـ تخرج عف داللة المغكية التي تعني االنضماـ ،عبد الكىاب المسيرم
استخدـ كممة تحيز في المعني االنضماـ كالمكافقة في الرأم كتبني رؤية ما ،مما رفض
اآلراء األخرل

()3

.

ب ػ الداللة االصطالحية لمتحيز  :بعدما تـ تحديد الجانب المغكم لمتحيز اتضح لنا جانبو
االصطالحي  :لقد كانت كجية عبد ا﵀ إبراىيـ في استخبلص رؤيتو مف الذيف بحثكا في
()1
()2
()3

 :أحمد مختار :معجـ المغة العربية المعاصرة ،مرجع سابؽ ،ص .580
 :سكرة أنفاؿ  :آية .16
 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة فقو التحيز ،معيد العممي لمفكر

اإلسبلمي ،األردف ،ط  ،1996 ،2ص .19
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انفصم األول

إشكالية التحيز الذم إىتـ بالكشؼ عف عبلقة األنا باألخر ،تحت اعتبارات مركزية احتكاء
الذات كاقصاء كتشكيو كتيميش األخر(.)1
لقد بني عبد الكىاب المسيرم مصطمح التحيز عمى التراكـ المعرفي كالحضارم ،ك نقمت
مصطمحات الغربية دكف اجتياد أك تمحيص ( ،)2يعني أف أغمب المفكريف يأخذكف
المصطمحات كاألفكار دكف فحص أك تنقيب مما يجعميـ يقعكف في التحيز ،كيذىب المسيرم
في تعريفو لمتحيز إلى أف كؿ ما يتعمؽ بالكاقع الثقافي الذم عف النمكذج معرفي ما.
 : 2خصائص التحيز
إف تحديد الخصائص األساسية لمتحيز يعد نقطة ميمة لفكرة حتمية التحيز كضركريتو
كىك يمثؿ صكرة حياتنا اليكمية في كؿ شيء بذلؾ نذكر أىـ سمات التّحيز كىي فيما يمي :
أ ػ إف أكؿ خاصية لمتحيز ىي التحيز الشخصي ،أف الشخص ينحاز إلى ذاتو ؛ أم تتغمب
عميو ذاتو ،أف الشخص أثناء بحثو في الظكاىر التي في ميدانو عميو أف يتجرد نيائيا مف
ميكلتو كرغبتو

3

ب ػ التحيز الجماعي ىك التحيز إلى مدارس ،أك مذاىب فكرية ،أك الميكؿ إلى نظريات
معينة دكف األخرل ،مثبل انحياز عالـ ،أك مفكر ،أك باحث خاصة في العمكـ اإلنسانية،
كاالجتماعية ىذا ما يكاكب العصر الحديث حيث أصبح التحيز الجماعي فيو ىك تحيز
مؤسساتي

4

ج ػ التحيز الحتمي :يعبر عف شيء محتكـ كضركرم فيك مرتبط ببنية العقؿ اإلنساف ذاتو،
ىك العقؿ ال يأخذ الكاقع كآلة صماء ،إنما يقكـ بعممية اختيار ،كابداع ىك عقؿ فعاؿ يدرؾ
الكاقع مف خبلؿ النمكذج معيف ،كالتحيز مرتبط بالمغة ىي خاصية إنسانية متغيرة أنيا
()1

 :عبد ا﵀ إبراىيـ ،مركزية الغربية ػ إشكالية التككيف كتمحكر حكؿ الذات ػ مرجع سابؽ ،ص .13

()2

 :عبد الكىاب المسيرم :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص .19

()4

 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا .

( : )3برتيمة كفاء الرؤية النقدية لممسيرم في إشكالية التحيز لمحضارة الغربية ػ الحداثة نمكذجا ػ مرجع سابؽ ،ص34
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مرتبطة بكياف حضارم أنيا تعبر عف الكقع بكؿ مككناتو أم البد مف اختيار ،كؿ ىذا ال
يعني أف اإلنساني ة ليست أداه حياد كالمغة الجبر كاليندسة ،بؿ ىي متحيزة لحضارة أك شعب
أك ثقافة(.)1
د ػ التحيز الحتمي ليس نيائي :أف التحيز ال يؤدم بالضركرة أف يككف شيء معيب أك
نقص ،بؿ بالعكس قد يككف التحيز شيء إيجابي ،ىذه تعكد إلى اإلنسانية ،كالى المكاف الذم
ىك فيو ك ىك يختمؼ خضارة ألخر ،أك ثقافة ألخر (.)2
 : 3مراتب التحيز:
يمثؿ التحيز صكرة لكؿ الحضارات كمف أىـ ىذه التحيزات كتكمؿ مراتبو فيما يمي :
أ ػ التحيز الطبيعي المادم عمى حساب اإلنساني غير المادم  :الذم يمثؿ التحيز ضد
الطبيعة البشرية لصالح الطبيعة المادية حيث يقكؿ المسيرم في ذلؾ « كيظير ىذا في
محاكلة تفسير ما ىك إنساني لما ىك طبيعي غير إنساني »( .)3ام إخضاع اإلنساف إلى
ضكابط قانكنية التي تحكـ الطبيعة ،يقكؿ أيضان « فيخضع اإلنساف بشكؿ مطمؽ لقكانيف
لضبط كالقياس ك التحكـ كالتفسير إلى استخداـ في دراسة لظكاىر الطبيعة »( .)4يمتثؿ
تطبيؽ المناىج الممارسة في العمكـ التجريبية عمى العمكـ االجتماعية.
ب ػ التحيز العاـ عمى حسب الخاص :الذم يمثؿ في خصائص الظاىرة مف خصكصيتيا
ليككف أكثر عمكمية حيث يقكؿ المسيرم « يجب أف يستمر التجريد الظكاىر مف
خصكصيتيا ( اإلنسانية كالغائية ) التي تشكؿ ثغرة في النظاـ الطبيعي المتصؿ ،إلى أف
تسد فيو كؿ الغرات كتضفي فيو كؿ
يصؿ إلى مستكل تعميمي يقاؿ لو عممي كعالمي ّ

()1
()2
()3
()4

 :عبد الكىاب المسيرم :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص.19
 :المصدر نفسو ،ص .20
:المصدر نفسو ،ص .53
 :المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الثنائيات ىك المستكل الذم يتـ فيو الكصكؿ إلى القانكف الطبيعي  /المادم العاـ »(،)1
أم إخضاع اإلنساف إلى الطبيعة
ج ػ ثمة تحيز لممحسكس كالمحدكد كما يقاس كالكمي عمى حساب غير المحسكس
كلبلمحدكد كما ال يقاس كالكيفي ،غير أف الغرب حصر دراسة الظكاىر في العالـ المحسكس
فقط

2

د ػ ثمة تحيز لمبسيط كالكاحدم كالمتجانس عمى حساب المركب كالتعددم كغير المتجانس
 :حيث يقكؿ المسيرم " فيتـ تحيز لمظكاىر البسيطة كالتفسيرات البسيطة التي ترد الظاىرة
إلى مبدأ كاحد أك متغير كاحد أك متغيريف كيتـ تفسير السمكؾ اإلنساني مف خالؿ نماذج
البسيطة "( ،)3الذم يمثؿ تفسير الظاىرة أك ظاىرتيف كفؽ مبدأ كاحد داخؿ النمكذج البسيط.
ك ػ ثمة تحيز لممكضكعي عمى حساب الذاتي :يمثؿ في االلتزاـ بالمكضكعية عمى الباحث
يتخمى عف الخصكصية أف يأخذ الظاىرة كصكرة مكضكعية

4

()1

 :عبد الكىاب المسيرم :إشكالية التحيز  ،رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

()2

 :عبد الكىاب المسيرم :عالـ مف منظكر غربي ،دار اليبلؿ ،القاىرة ،ط  ،2001 ،1ص .133

.54

()3

 :المصدر نفسو ،ص .134

( : )4المصدر نفسو ،ص .135
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الفصؿ الثاني
الخمفية الفكرية لعبد الكىاب المسيرم ،كمكقفو مف
مسألة التحيز

المبحث األول  :األسس الفكر لعبد الوهاب المسيري.
المبحث الثاني  :تبلور مسألة التحيز في فكر عبد الوهاب المسيري.
المبحث الثالث  :دراسة عبد الكىاب المسيرم إلشكالية التحيز

انفصم انثاني

انخهفيت انفكريت نعبذ انوهاب انمسيري و موقفه من مسأنت انتحيز

الفصؿ الثاني  :الخمفية الفكرية لعبد الكىاب المسيرم ،كمكقفو مف مسألة التحيز
أخذ الفكر العربي كاإلسبلمي المعاصر مف التأصيؿ التراثي منبع يتغنى بو ،كلكف ىناؾ مف
انبير في بالفكر الغربي تطكر الذم كصؿ إليو ،كاإلعجاب بمناىجو ،كعمكمو ،رغـ ذلؾ إال
أف ىناؾ مف يرم كيناشد بالعكدة إلى المنابع الفكرية األصيمة ،ألف العكدة إلى التراث
اإلسبلمي كالعربي المعاصر تسيؿ عممية الفيـ ،حتى لك أخذ بمناىج كأساليب مف الغرب
مف بيف ىؤالء الذيف انتيجكا ىذا عبد الكىاب المسيرم الذم حاكؿ التكفيؽ بيف التأصيؿ
كاإلستفادة مف النمكذج الغربي ،ماىي األسس الفكرية لعبد الكىاب المسيرم؟ كيؼ تبمكرت
مسألة التحيزفي فكر عبد الكىاب المسيرم؟ ماىي دراسة التي قدميا المسيرم إلشكالية
التحيز؟
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المبحث األكؿ  :األسس الفكرية لعبد الكىاب المسيرم
إذا نظرنا إلى فكرنا العربي يجب النظر إلى كؿ مفكر ،أكفمسكؼ أف لحياتو دك انر كبي نار
في مشركعو الفكرم ،كيعد عبد الكىاب المسيرم مف بيف ىؤالء المفكريف الذم كانت حياتو
ليا جانب كبير في دراستو ،لمفكر العربي كالغربي ،كلقد كنت رحمتو الفكرية ممتمئة باألبحاث
كالدارسات في شؤكف العممية.
لقد مرت حياة المسيرم بثبلثة مراحؿ ىامة :
المرحمة األكلى :التي مثمت بدكرىا بذكر كجذكر كىي قصتو الخاصة مع زكج نا كأبان كصديؽ
ك عدكان ىي التي كانت تحكالن فردان في الفكر كالمنيج ،التي ذكرىا في كتابتو لسيرتو " رحمتي
الفكرية في البذكر ،كالجدكر ،كالثمر ،سيرة غير ذاتية غير مكضكعية " الذم أسرد فيو تمؾ
التحكالت (.)1
المرحمة الثانية :كىي المحصمة الفكرية لممسيرم األساسية التي عمؿ عمييا ،في تصحيح
الثغرات ،في الرؤية الدينية ،كالفكرية كتغير في الفمسفة ،كالمنيج ،كأدكاتو حيث ظيرت في
حياتو ثبلثة مكضكعات أساسية مترابطة متزامنة ،كىي تجسد التغير عف مدل تحكؿ الفكرة
اإلنسانية كانت ترصد كؿ ما خصصو في حياتو الفكرية الذم تمثؿ في (النمكذج الذم
يفصؿ بيف اإلنساف كالمادة ) كىي المكضكعات الثبلث كىي  :االنتقاؿ مف المكضكعية
الفتكغرافية (المتمقية كالتكثيقية كالمادة المنفصمة عف القيمة) إلى المكضكعية االجتيادية
كرفض العقؿ السمبي كتبني الرائية التكليدية لمعقؿ ،الرفض الرصيد كتبني النمكذج منيجان في
التحميؿ ( ،)2كمثمت ىذه العناصر في أطركحتو الدكتكراه التي جمع فيو أعمالو الفكرية
المتكاممة

()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمر ػ سيرة غير ذاتية غير مكضكعية ػ ىيئة العامة

القصكر الثقافي ،القاىرة ،ط  ،2000 ،1ص .5

()2

 :المصدر نفسو،ص .242
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انخهفيت انفكريت نعبذ انوهاب انمسيري و موقفه من مسأنت انتحيز

المرحمة الثالثة :التي تمحكرت في ثمرة أفكره العممية التي بدأت بالنمكذج اإلدراكي
كالتحميمية ،التي تـ مف خبلليا عرض بعض الدراسات المنيجية كالتحكالت الفكرية ،التي
شممت بالذات كعبلقتو بدارسة حيث يقكؿ « كقد استخدمت ىذه الطريقة في المكسكعة
»( ،)1أم دراسة الصييكنية كاإلنتاجية.
أكؿ المصدر لمفكر عبد الكىاب المسيرم ىي :
 1ػ الماركسية*:
لقد تميز فكر عبد الكىاب المسيرم عمى أنو فكر مميز في االستجابة الكاقع األمة ،ك
قد بدأ تككينو بالماركسية ،اعتبرت الماركسية ىي المدخؿ أك األثر البالغ الميـ في حياة
الفكرية عند عبد الكىاب المسيرم حيث يقكؿ « :لقد خمؽ ما اعتراني مف الشؾ فراغ
نفسي ،فمـ يعد مف الممكف قبكؿ األطر القديمة ،ككاف البد مف أف يمأل ىذا الفراغ
العقائدم (أك األيديكلكجي ) بما أنني كنت ثائ ارن ضد الظمـ االجتماعي ،كاف مف الحتمي
تقريبا أف أتكجو إلى الماركسية»( ،)2لقد كانت مرحمة الشؾ التي مر بيا المسيرم كاف ليا
أثر في تكجيو إلى الماركسية التي جعمتو يتخؿ عف األطركحات القديمة ،كانت بذكر الشؾ
عنده منذ السادسة عشر أنو تعرض إلى كثير مف األسئمة األساسية أدخمتو في دكامة الشؾ
التي لـ يجد اإلجابة عنيا حيث يقكؿ  «:لـ أجد في أسرتي قاد ارن عمى أف يأتي بإجابة
شافية ليذه التساؤالت،

فمعظميـ كاف يصمي كيصكـ بحكـ العادة كالتقاليد كبالتالي

فالتساؤؿ الفمسفي يضع خارج نطاؽ تصكراتيـ كأفكارىـ ،أـ أقراني فمـ يككنكا في مستكل

()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمر ،مصدر سابؽ ،ص .290

*الماركسية  :مف كضع كارؿ ماركس ك انجمز كلينيف نظرية عممية ثكرية ال تقتصر عمى تفسير العالـ ،إنما تيدؼ إلى
تغيره مستندة في ذلؾ إلى المادية التاريخية كالمادية الديالكتيكية ،الماركسية تنظير لنضاؿ الطبقة العاممة في األربعينات

مف القرف التاسع العشر ،ك ا لمينينية ىي تنظير لمرأسمالية في مرحمتيا اإلمبريالية كما أنيا تنظير االشتراكية حيث تقرر
إمكاف تحقيقيا في بمد كاحد ،مراد كىبة  :المعجـ الفمسفي ،دار قباء الحديثة ،القاىرة ،د ط ،2007 ،ص .556

()2

 :نقبل عف  :عمرك شريؼ  :تمار رحمة عبد الكىاب المسيرم الفكرية ػ قرأه في فكره كسيرتو ػ فرست بكؾ لمنشر،

القاىرة ،ط  ،2014 ،3ص .64
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فكرم ،لذا عجزاىـ أيضان عف محاكرتي»( ،)1ىذا األمر جعمو يقميؿ مف الشؾ ،كيبحث عف
مخرج مف ىذا الزيؼ بيذا كجد نفسو أماـ نمكذجيف :أحدىما مادم ( معاد لفكرة اإلنساف
كاألخبلؽ كالقيـ كال أم شكؿ ما أشكاؿ الثبات ك األطبلؽ ) ،كاألخر عممي أخبلقي ( يستند
إلى اإليماف بمنظكمة أخبلقية تضرب بجذكرىا في عمـ ما كراء المادة كتتجاكز عالـ المادة )
(.)2
لقد بدأت الماركسية تبمكر في فكره عندما أنتقؿ إلى اإلسكندرية بعدما عاش مرحمة مف
بحث في ظؿ المرجعية الدينية كالفكرية ،ك مثمت الماركسية بيئة جديدة التي عبرت عف
الكثير مف تكجياتو ك قناعاتو ،ألنيا كانت حركة تيتـ باإلنساف ،كاإلنسانية ،إف التجربة في
الماركسية مكننتو مف أف يجعؿ اإلنساف ىك المحرؾ األساسي عنده ،حيث يقكؿ « :
كاأل كثر مف ىذا زكدتني الماركسية باألرضية نقدية أقؼ عمييا ألطؿ عمى بيئتي البرجكازية
في مصر ،تـ في بيئتي األمريكية في الكاليات المتحدة ،فمـ أنبير بما رأيت كما يحدث
السمع كاألشياء
لكثيريف مف أعضاء جيمي ،كلـ أنغمس في استيالكية كالرغاية في اقتناء ّ

السمع كاألشياء .فمف خالؿ الماركسية أمكنتي االحتفاظ بالعد ال ّنقدم
كالمزيد مف ّ

كباستقال لي عما حكلي ك بمقدرتي عمى رؤييو كامالن ك بالتالي تجاكزىا إلى عالـ أرحب »
()3

 2ػ شخصيات ككتب :
ىناؾ العديد مف الشخصيات التي التقى بيا عبد الكىاب المسيرم ،كق أر الكثير مف الكتب
مميزة ،كالتي ساىمت في بمكرة فكره ك تطكره ،الذم أعتبرىـ مرجعية فكرية كمصدر أساسي،
لقد كاف يعتبر أستاذتو الذيف قامكا بتدريسو في مختمؼ مراحؿ حياتو الدراسية األثر البارز
في تككيف شخصيتو الفكرية التي أخدكا بيده إلى عالـ المعرفة كالفكر ،في تكجيو ك زرع الثقة
()1
()2
()3

 : :عمرك شريؼ  :تمار رحمة عبد الكىاب المسيرم الفكرية ػ قرأه في فكره كسيرتو ،مرجع سابؽ ،ص .62
 :المرجع نفسو ،ص .63
 :المرجع نفسو ،ص .67
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في نفسو كتصحيح األفكار التي يتمقاىا ،كبيـ أدرؾ ذاتو كقدرتو إلى تحقيؽ مشكاره الفكرم
حيث يقكؿ « كاف يمكف لكؿ ىذه التجارب خضتيا كطفؿ أك كصبي يافع أف تتحكؿ إلى
مجرد تجربو شخصيو ،ك أكال أدرؾ مغزاىا االجتماعي ،ك إال أعمـ منيا نماذج تحميمية ،ك
إال تساعدني ك دفعكني ك دعمكا ثقتي بنفسي ك ساعدكني عمى التفكير النقدم ( الثقة
بالنفس ضركرية كي يتمكف لممرء أف يعمـ كيصكغ نماذج تفسيرية »( ،)1كيمـ المسيرم أىـ
الشخصيات لمرجعية فكره بقكلو « مف أىـ مرجعيتي األستاذ سعيد البسيكني ( البنؾ
األىمي) صديقي منذ الصبا الذم ساىـ في تدريسي عمى التفكير كعمى التعمؽ في األمكر
كتجاكز بالسطح ،الدكتكر إميؿ ،مدرس الفمسفة بدمنيكر الثانكية ،الدكتكرة شريؼ رئيس
القسـ المغة اإلنجميزية كآدابيا بإسكندرية ،كالدكتكر محمد مصطفي بدكم أستاذ بجامعة
أككسفكرد ،كأستاذ ديفيد كامر ،أستاذ األدب األمريكي بجامعة تجرز ،كليكتر كيمنج ،الناقد
األمريكي المعركؼ كأستاذ بجامعة ككلكمبيا ،ك استاذ كافيف رايمى المؤرخ األمريكي ،في
جامعة تجرز (.)2
أما الكتب ال تقؿ أىمية مف الشخصيات ك التي كنت ليا دكر في مرجعيتيو الفكرية
حيث يقكؿ  «:كمف أىـ الكتابات التي ساعدت عمى تشكيؿ مرجعيتي كالمنيج التحميمي
الذم اتبناه كتابات كارؿ ماركس اإلنسانية ك جكرج لك كاتش كركجيو جاركدم كماكس
فيبر ،كبازؿ كيمي ،إرفنج بانيت ،قد ساىمت كتابات أبراىـ كايمر ،مؤلؼ كتاب المرآة ك
المصباح ،كزيج مكنت باكماف ،عالـ اجتماع في تشكيؿ كثير مف أفكارم كمقكالتي
التحميمية »( ،)3كأيضا تأثر كثي انر بمفكريف الشرؽ كالعرب كالمسمميف خاصة كتاب اإلسبلـ
بيف الشرؽ ،ك الغرب لعمى عزت بيجكفيتش الذم قاؿ عنو « مف أىـ الكتب ...التي أثرت
()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :رحمتي الفكرية في البذكر الجذكر كالثمر ػ سيرة غير ذاتية غير مكضكعية ػ مصدر سابؽ،

()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :مكسكعة الييكد كالييكدية الصييكنية ػ نمكذج تفسيرم جديد ػ دار الشركؽ ،ط ،1999 ،1

ص .83
ص .20

()3

 :المصدر نفسو ،،ص .20
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في بعد أف تبمكرت فكريان كتاب عمى عزت بيجكفيتش الذم يحمؿ عنكاف اإلسالـ بيف
الشرؽ كالغرب ..لك كنت قرأت ىذا الكتاب في مقبؿ حياتي الفكرية لكفر عميا كقت كبي ارن،
أل نو قدـ رؤية إنسانية إسالمية تككف رائعة كعظيمة»

()1

أما بخصكص الصييكنية يقكؿ « أما فيما يحصؿ بشأف الصييكنية فمعؿ كتابات
الدكتكر إسماعيؿ راجي الفاركقي عف الييكدية كالصييكنية ك ىك أستاذ الديانات المقارنة،
ىي التي بنت لي الطريؽ لتجاكز السياسي ككصكؿ إلى المعرفي ...كقد استفدت إلى حد
كبير مف الكتابات حبيب القيكايجي كبديعة أميف كأسعد رزاؽ ،كما ق أرت اعماؿ جماؿ
حمداف كتأثر بو بشكؿ عميؽ كما بينت في كتابي المعنكف الييكد في عقؿ ىؤالء كالصدر
()2

عف دار المعارؼ عاـ» 1998

مما سبؽ قد تبيف لنا مدل تأثر المسيرم بالشخصيات ،ك الكتب ،كتكجيو الماركسية التي مف
خبلليا استطاع أف يفيـ ما ترمي إليو الحضارة الغربية التي ساىمت في تطكير رؤيتو
النقدية ،كفمسفتو المادية.
 : 2منيج عبد الكىاب المسيرم
لقد كاف المنيج ىك الركيزة األساسية التي يستخدميا كؿ باحث ليصؿ إلى الدقة في
معمكمات ىذا ما عبر عنو المسيرم بقكلو « المنيج ىك إجراءات البحث كاألدكات التي
يستخدميا الباحث ،كالطرؽ التي ينبغي أف يسير عمييا في محاكلة تفسير الظاىرة ما
»( ،)3حيث نظر إلى أف ىذه اإلجراءات ال تخمك مف ثغرات ،كأنيا ليست بريئة ،عمى أنيا
تحمؿ معطيات ،كمعمكمات غير مكتممة ،فيي تستعمؿ بالبعض ،كتيمش البعض األخر؛ أم

()1
()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :ثقافة كالمنيج ،دار الفكر ،دمشؽ ،د ط ،2009 ،ص .53
 :عبد الكىاب المسيرم  :مكسكعة الييكد كالييكدية الصييكنية ،مصدر سابؽ ،ص .20
 :عبد الكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص .225
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أنيا ليست دقيقة ،كال بريئة في تطبيقيا بؿ تممس خريطة الباحث اإلدراكية؛ أم أنيا تخضع
إلى عامؿ الذاتية الباحث في تطبيؽ ميكلو كرغباتو (.)1
ليذا ينظر إلى المنيج عمى أنو يتـ مف خبللو تحديد المقدمات ،كاألسئمة التي تبدأ بيا
اإلجابة إم أف تحديد ىذه المقدمات كاألسئمة نبدأ باألجكبة ،أف تحديدىا ألنفسنا حددىا لنا
األخر أك نأخذ مف األخر نتائج التي تدعـ كجية نظره ،كنظر إلى المنيج عمى أنو نابع مف
إدراكنا كىكيتنا ،ك األبعاد المعرفية الكجكدية في تجاربنا( ،)2بيذا عبر عنيا بقكلو  «:كمف ال
ييـ بتجربة الحياتية كالتاريخية كيكتفي باالقتباس ما يقكلو األخريف ك يطبقو عمى نفسو ال
يمكنو أف يصنع حضارة أك يكاكب العصر أك يستكعب إنجازاتو الفكرية كالتقنية كسيقط في
التبعية كاإلدراكية »( ،)3إ ف المنيج لو أثر كبير في بمكرة حياتو كجعمو يدرؾ بو ما يخفيو
النماذج المعرفية ،كجد عبد الكىاب المسيرم أف المشكمة التي كجيتو في مسيرتو ىي مشكمة
المنيج ،كالمعرفة التي عبر عنيا أنيا مجمكعة مف المعمكمات التي يتمقاىا اإلنساف تـ
استرجاعيا عند المزكـ سكاؤ في المسابقات ،أكفي المنظكمة العممية كالتعميمية التي أصبحت
مجرد تمقيف المعمكمات كبذلؾ إف الكـ اليائؿ المعمكمات غير المترابطة بالحقيقة  -بذلؾ
تصبح الحقيقة ليست حقيقة – ألف العقؿ ىك مسؤكؿ عمى تجريدىا الحقائؽ كالمعمكمات
المتناثرة يقكـ بترتيبيا كيقضي عمى التكرار ىذا ما جعمو ييتـ بالمنيج (،)4ىذا ما جعمو في
مكسكعتو في بمكرة مبلمح المنيج جديد يصمح لدراسة الظكاىر اإلنسانية ،كتطبيقو عمى
جميع الحاالت المختمفة ،ىي أكؿ الدراسات التي قاـ بيا المسيرم التي ظير فييا النمكذج
التحميمي الذم أراد أف يبيف مف خبللو أىمية المنيج في ىذا النمكذج.
كتعد مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية ىي التي مثمت ىذا النمكذج كمف أىـ
األعماؿ التي قدميا المسيرم ،التي نظر إليو عدـ االىتماـ بالكـ المعمكمات المقدمة بقدر
()1
()2
()3
()4

 :عبد الكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص .225
 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا.
 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا.
 :المصدر نفسو ،ص .226
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االىتماـ بالنمكذج التفسيرم المستند إلى آليات التحميمية ،ك ىذا ىك المنيج الذم استند إليو
المسيرم في دراستو العممية كالمعرفية ،التي تكمؿ أف كؿ باحث يقكـ بالتفسير ،كالفيـ كؿ
العمكـ اإلنسانية مكضكع دراسة التي تحتكم عمى العديد مف المفاىيـ ،كالمصطمحات التي مف
خبلليا تفسر ظاىرة اإلنسانية؛ أم ال يمكف أف تتـ عممية التفسير دكف إيضاح معاني،
كالدالالت ،ك المصطمح قبؿ تحميميا ،كدرستيا كنقدىا ،بيذا يعتبر مفيكـ النمكذج التفسيرم
عند عبد الكىاب المسيرم ىك أىـ جكىر في فكره كفي مسألة المنيج خاصة كىك يعرؼ
النمكذج التفسيرم «عندما يتجو اإلنساف إلى الظاىرة ما مستيدفان تفسيرىا ،فأنو يقكـ بعدة
خطكات حتي يصؿ إلى ىذا التفسير ،كحينما يرل اإلنساف ظاىرة ما ،فعمية التعامؿ مع
عدد كبير مف العالقات ك التفاصيؿ ك الحقائؽ كالكقائع كعندئذ يقكـ العقؿ باستبعاد
بعضيا أل نو يعتقد أنيا ال داللة ليا " مف كجية نظره " كيستبقى البعض األخر " ىذا ىك
التجريد»( ،)1كعني عبد الكىاب المسيرم أف ىذا النمكذج التفسيرم ىك األصح لحؿ مسألة
المنيج الظاىرة اإلنسانية قبؿ عممية التفسير يجب عمى الباحث أف يقكـ بعدة خطكات قبؿ
التفسير ،ك يجب أف يتعامؿ مع الظاىرة بكؿ تفاصيميا ،كعبلقاتيا ،كحقائقيا ،كالكاقع الذم
حدثت فيو ليعد جمعيا ،كىنا تكمؿ عممية العقؿ في عممية تجريدىا؛ إم ابعد البعض التي
ليس ليا داللة ،يقكؿ أيضان « يمكف إدراؾ المعمكمات ال بكصفيا دارت متناثرة إنما بكصفيا
شبكة عالقات ذات داللة »( ،)2لقد كانت مراسيـ ىذا المنيج كفؽ ىذا النمكذج في رسـ
معالـ فيـ كتفسير كؿ مركب مف المصطمحات التي كانت الحقيقة داللتو ،ككانت انطبلقة
ىذا المنيج في مقدمة مكسكعتو التي تكمؿ في المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية ،كنظر
عبد الكىاب المسيرم إلى النمكذج التفسيرم ىك المنيج ،كآداتو ىي ىك التحميؿ ،الذم بو
يصؿ إلى الدقة التي كضؿ إلييا لمنمكذج الغربي.

()1
()2

 :نقبل عف  :ممدكح الشيخ  :عبد الكىاب المسيرم مف المادية إلى اإلنسانية ،مرجع سابؽ ،ص .157
 :عبد الكىاب المسيرم  :دفاع عف اإلنساف ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط  ،2006 ،2ص .301
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 :3األسس التي يقكـ عمييا منيجو:
إف عبد الكىاب المسيرم في دراستو لمحضارة الغربية بمختمؼ مجاالتيا كالمعارؼ عمى
أسس مكضكعية ذات أبعاد فمسفية مختمفة ،استطاع أف يتخمص مف القبضة الحديدية التي
تفرضيا النماذج المعرفية الغربية ،بما سماىا المعمكمات التفكيكية المتحيزة ،ك أف يخمؽ
إطار معرفي يرتبط بالتداكؿ الغربي المتجاكز ،ك مف خبللو يتـ اكتشاؼ الذات كاألخر معان،
ىذا ما دفع بالمؤرخ كايفف رايمى أف يصؼ المسيرم بقكلو  «:بأنو مفكر عربي في سياؽ
عالمي»( ،)1تتمثؿ ىذه األسس المنيج فيما يمي :
أ ػ اال نتقاؿ مف المكضكعية المتمقية إلى مكضكعية االجتيادية :
يعتبر المكضكعية المتمقية أك الفكتكغرافية يمثؿ النمكذج التحميمي ،الذم أصبح اإلنساف
يستقي بااللتفاؼ حكؿ المكضكعية ،كيحاكؿ االبتعاد عف الذاتية يبدأ بتعريؼ المكضكع :ىك
الشيء المشار إليو إشارة حسية ،ىك المكجكد بذاتو مستقبلن عف معرفتنا بو ( ،)2عرفو
المسيرم «ىك الشيء المكجكد في العالـ الخارجي ككؿ ما يدرؾ بالحس كيخضع لمتجربة،
أيضان كالمكضكعية ،ىك إدراؾ األشياء عمى ما ىك عميو دكف أف تشكىما نظرية ضيقة
ذاتية أك أىكاء أك ميؿ أك مصالح أك تحيزات أك حب أككره»( ،)3تكمف نظرة المسيرم إلى
المكضكع المتمقي عمى أنو صكرة تعبر عف قضايا معرفية مثؿ العقؿ ،كعبلقتو بالكاقع،
كطبيعة ،كاإلدراؾ ،إف أسس المكضكعية المتمقية في نظر المسيرم تكمف فيما يمي :
1ػ العقؿ :العقؿ السميـ مف منظكر المكضكعية المتمقة ػ يسجؿ كيرصد بحياد شديد دكف أف
يشكه أك يغير أك يعدؿ ما يصمو مف المعطيات الحسية كالحقائؽ الصمبة ،ىك جزء ال يتج أز
مف الطبيعة  /المادية؛ أم أف العقؿ مادم سمبي متمقى بسيط محايد ،كىك صفحة بيضاء أك
سطح سمعي،
()1
()2
()3

يسير عمى قكانيف المادية عامة التي تسير األشياء ،أيضان أنو يرصد

 :نقبل عف  :ممدح الشيخ  :عبد الكىاب المسيرم مف المادية إلى اإلنسانية ،مرجع سابؽ ،ص 195
 :جبلؿ الديف سعيد :معجـ المصطمحات كالشكاىد الفمسفية ،دار الجنكب لمنشر ،تكنس ،د ط ،2008 ،ص .456
 :عبد الكىاب المسيرم  :دراسات المعرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابؽ ،ص .367
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التفاصيؿ دكف أف يربط بينيا ،أ ف العقؿ المادم قادر أف يتعامؿ مع العالـ الخارجي ،كعاجز
عف التعامؿ مع عالمو الداخمي مثؿ األحبلـ كاألشكاؽ (.)1
 2ػ الكاقع :ىك الكاقع البسيط يأخذ في أغمب األمر شكؿ ذرات متحركة ،كيخضع لمقانكف
كاحد عمى جميع الظكاىر اإلنسانية ،كأيضان الحقائؽ عقمية كحسية « فالعقؿ جزء مف
الطبيعة»

()2

 3ػ اإلدراؾ :عممية إدراكاتو حسب تصكر المكضكعية المتمقية ،عممية اتصاؿ بسيطة مباشرة
بيف صفحة العقؿ البيضاء ،ك الكاقع البسيط الخاـ ،كالمحككمة مسبقان بقكانيف الطبيعية/
المادة ،أيضان ىي عممية تمقي السمبي المتراكـ ( ،)3بذلؾ المكضكعية المتمقية ييتـ بالثنائيات
اإلنساف ك الطبيعة أنو يدكر في إطار الكاحدية النسبية ،أنو يمغي الخصكصية بما فييا
خصكصية اإلنسانية ،كتعتبر المكضكعية المتمقية أك الفكتكغرافية النمكذج التحميمي الذم
يرل المسيرم أف المعرفة التراكمية حيث يقكؿ« إف مناىجنا التعميمية تصدر عف فمسفة
تراكمية ذرية تنطمؽ مف ىذه المكضكعية المتمقية يكجييا المعمكماتي ،كرؤيتيا لمعقؿ
باعتباره صفحة البيضاء ،فيكتبنا الدراسية تركز عمى المعمكمات ككميا ،ال عمى طريقة
تضفييا كتفسرىا كنقدىا »

()4

لقد قاس المسيرم ىذه العممية التربكية التي مثمت تمقيف

الطمب حشك مائبل مف المعمكمات دكف النظر إلى الحقيقة ،كيبؽ متكسطك الذكاء الذم
يتمتعكف بمكىبة الحفظ ،كالتكرار بذلؾ يفقدكف قدراتيـ عمى اإلبداع ،كاالجتياد ،كالنقد بذلؾ
إف عممية التمقيف ،ك اإلمبلء ،التي صارت شكبلن مف أشكاؿ التعميـ،عمى ذلؾ فإف
المكضكعية المتمقية مثمت في نقؿ المعمكمات دكف فحص المعني أك االىتماـ بالمعني ،أك
الداللة بذلؾ تصبح العممية ىي حشك كالتمقيف دكف اجتياد ،أك ابداع ،ىذا الذم يمثمو
النمكذج الغربي.
()1
()2
()3
()4

 :عبد الكىاب المسيرم  :دراسات المعرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابؽ ،ص .367
 :المصدر نفسو ،ص .359
 :عبد الكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص .360
 :المصدر نفسو ،ص .240
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انفصم انثاني
ب ػ العقؿ التكليدم:

يحتؿ العقؿ عند المسيرم مكانة رفيعة في االحتكاـ ،بو يتأمؿ كينقد النمكذج الغربي ،كىك
ال يعتمد عمى النقؿ فقط كما يفعؿ البعض ،بؿ يعتمد عمى النقد ،كالتحميؿ بذلؾ فالنمكذج
المكضكعية المتمقية يرفض مقدرة العقؿ عمى األبداع ،كالتكليد يقكؿ المسيرم في ىذا الصدد
« كالنمكذج المكضكعية المتمقية ،فيو إنكار لمقدرة العقؿ عمى األبداع كالتكليد ،فيك
يفترض أف العقؿ األديب كالدرس يقؼ كالفقير أماـ عتبات الكاقع يمتقط منو الفتات ،ليس
كأمير يراه في لكميتو ،فيختار منو كيفككو كيدركو كما يشاء ليصؿ إلى تصكرات أكثر
تفسيرية »()1؛ المسيرم مف خبلؿ مقكلتو أراد أف ييبف ميزات العقؿ التكليدم في قدرة التحميؿ
كالنقد ،حيث كاف اليدؼ مف ىذا النمكذج حسب رؤيتو التحميمية ىك تشجيع العقؿ العربي
عمى تجاكز التمقي السمبي ،كينطمؽ إلى اإلبداع مف خبلؿ تجربة الحضارية الخاصة ،إف
لمعقؿ مكانة في اإلسبلـ ال تضاىييا المنظكمة الفكرية الغربية.
ج ػ الرفض الرصد المباشر كتبني النماذج كأداة في التفسير :
إ ف الرصد المباشر ىك أحد أساسيات المينية في المنيج المسيرم حيث عرفو أنو «
بنية تصكرية ،يجردىا عقؿ اإلنساف مت كـ ىائؿ مف العالقات كالتفاصيؿ ك الحقائؽ لعدـ
داللتيا مف كجية نظره كيستبقى لبعض األخر كىذه العممية تدؿ في حدد ذاتيا عمى أف
العقؿ ليس خامال،

يتمقى الكاقع بشكؿ سمبي مباشر ،أنما ىك مبدع كخالؽ ،كيعيد

صياغة الكاقع مف خالؿ النمكذج »( ،)2إف ىذا الرصد المكضكع المادم المتمقي الذم ينكر
مقدرة العقؿ عمى التكليد أنو يكتفي فقط بتمقي المعمكمات كتخزنيا دكف القياـ بأم جيد تحميؿ
أك نقدم ،ذلؾ أف العقؿ اإلنساف عممي ال يتمقى الكاقع بشكؿ سمبي مباشر أنما ىك يككف
عمى شكمة صكرة مبدعة كالباحث يبدأ ببناء النمكذج يرتكز عمى الكاقع ،ثـ يقكـ بتعديؿ
()1

 :عبد الكىاب المسيرم ،رحمتي الفكرية كالبذكر كالجذك كالثمر سيرة غير ذاتية غير مكضكعية ،مصدر سابؽ ،ص

.260

()2

 :المصدر نفسو ،ص .274
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كاعادة صياغتو ،أك حتي التخمي عنو بناء عمى القدرة التفسير يقكؿ « النمكذج أقرب إلى
فرض العممي كلكنو فرض لف يتـ البرىنة عميو أك تفنيده فيك أداة تفسيرية تصمح لتفسير
كؿ الظكاىر الطبيعية كاإلنسانية ،فيك أداة تستند إلى األيماف بالقدرة اإلبداعية لمعقؿ
البشرم ،كلكنو ال يؤدم حتمان إلى إدراؾ المركب كتشغيؿ الخياؿ فيناؾ مف يضكعكف نماذج
تحميمية بسيطة ك اختزالية »( ،)1بمعني أف ىذا النمكذج يككف ضمف فكرة محددة اإلطار
الزماني ،كالمكاني مثبل كظاىرة الحداثة الغربية التي تعمؿ عمى النمكذج تفسير كاقعيا ،ىذا
النمكذج يسعى في تحميبلتو كتفسيراتو إلى الكحدانية المادية ،التي تمت تحكؿ الرد كؿ ما ىك
ركحي إلى ما ىك مادم ،ما ىك إنساني إلى ما ىك طبيعي عمى ىذا قدـ المسيرم بدؿ
الكحدانية المادية الثنائية فضفاضة ،حيث عبر عنيا بقكلو « تقكـ عمى التمايز كال مساكاة
بيف اإلنساف كالطبيعة »( ،)2إف نمكذج المسيرم ييدؼ إلى التعميـ كيرفض التفسيراألحادم.
كالمكضكعية المطمقة التي تنادم بيا الكحدانية المادية في ضؿ المشركع الحداثي الغربي،
حسب المسيرم ىناؾ نكعاف مف النمكذج :
1ػ النمكذج االختزالي:
تـ اإلشارة إليو عمى أنو النمكذج البسيط ،ك النمكذج المنغمؽ ،كالنمكذج الكاحدم،
عدة عناصر متداخمة ك
كالنمكذج المصمت ،كالنمكذج المكضكعي ،ىك نمكذج يحتكم عمى ّ
مركبة كىي عناصر تتسـ بالنسؽ الداخمي كلكف ىك أيضان يتسـ بقدرة التناقض ىك كذلؾ
يمتاز بالبساطة كالكحدانية ،عمى أف الظاىرة المدركسة ليست نتيجة تفاعؿ مركبات الظركؼ،
أك اإلرادة الحرة أك العقؿ المبدع إنما نتيجة عف سبب كاحد كبسيط ،أف رصيد المكضكعي
المتمقي تميؿ ركيزتو لظيكر ىذا النمكذج ،3أف ظيكر ىذا النمكذج في نظر المسيرم أثناء
دراستو لمحضارة الغربية بمختمؼ صكرىا ،إف تبني ىذا النمكذج االختزالي يكرس الخمكؿ
()1
()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :المغة كالمجاز بيف التكحيد ككحدة الكجكد ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط  ،1ص .117
 :عبد الكىاب المسيرم  :مكسكعة الييكد كالييكدية الصييكنية ،مصدر سابؽ ،ص .195

) : (3اعبدالكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص.288
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العقمي ألنو يعتمد عمى أسمكب تمقي الحقائؽ العممية كالمادية دكف تحميؿ أك نقد ،كالتي تكمؿ
في الظاىرة الغربية ،إف ىذا النمكذج يبعد النظر ،ك يبرئ اإلمبريالية مف كؿ جرائميا التي
ارتكبتيا ضد العمـ العربي كاإلسبلمي بسـ التقدـ ك التطكر.
 2ػ النمكذج التفسيرم االجتيادم :
ىك النمكذج البديؿ ،كالمقترح ىك يدكر في إطار المرجعية المتجاكرة التي يعني بيا
االستناد

إلى نقطة أك مبدأ ،أك نقطة خارج عالـ الطبيعة ،كالتاريخ الذم يحركيما ،كال

يحؿ فييما ،كال يمكف أف يرد إلييما ،أما في النظـ اإلنسانية الييكمانية التي ال يعترؼ
بالضركرة بكجكد االلو في جكىر اإلنساني كرؤية اإلنساف ،ك اعتباره مركز الككف المستقبؿ،
القادر عمى تجاكزه 1،إف ىذا المفيكـ الذم يبرز النمكذج المركب ينكر كجكد قكانيف تاريخية
عامة كحتمية تحكـ الظكاىر كال بدكر إطار الكاحدية النسبية في فيـ الظكاىر اإلنسانية ،إال
أف المكضكع األساسي ال يمكف لمعقؿ رصده مباشرة أما عميو أف يجتيد ،كيفكؾ ،كيركب،
كيجرد ليصؿ إلييا ،أف استعماؿ ىذا النمكذج يأخذ معنيف :
 1ػ ككنو أداة تحميمية :الذم مف خبللو يتـ دراسة أية ظاىرة حيث يقكؿ المسيرم
« يمكف دراسة أم ظاىرة مف منظكر تفردىا الكامؿ أك مف منظكر عمكمتيا ك خصائصيا
المشتركة مع الظكاىر المماثمة » (.)2
 - 2يتسـ بمقدرتو عمى الربط بيف الظكاىر حيث يقكؿ المسيرم « يتسـ بقدرتو عمى ربط
الخاص بالعاـ ،كالجزء بالكؿ ،كالنتيجة بالسبب ،كالذات بالمكضكع ،دكف أف يفقد عنصر
منيا شخصية ك اليكية ك استقال ليتو »( ،)3ك لذلؾ استخدـ المسيرم ىذا النمكذج لدراسة
الحضارة الغربية ،كنقد كؿ صكرىا ،كمصطمحاتيا ،خاصة مصطمح الحداثة كأدكاتيا التحميمية
منيا:
( : ) 1برتيمة كفاء  :الرؤية النقدية لممسيرم في اشكالية التحيز لمحضارة الغربية – الحداثة نمكذجا  ،-مرجع سابؽ ،ص
. 30

()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :المغة كالمجاز بيف التكحيد ككحدة الكجكد ،مصدر سابؽ ،ص .217
 :المصدر نفسو ،ص .119
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أ ػ الحمكلية  :يعرفيا المسيرم بقكلو  « :الحمكلية تييط باإل لو إلى اإلنساف فتؤنس اال لو ك
تؤلو اإلنساف ،ك لكنيا تيبط بعد ذلؾ بكمييما إلى الطبيعة  /المادة فتجعميما مستكعبيف
فييا فيتحكالف إلى مادة محض »( ،)1يعد ىذا النمكذج مقاؿ التكحيد ىي مف أىـ النماذج
المستخدمة في كتابو خاصة ” المكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية “ ،إف استعماؿ
الكممة كاف يحتكم عمى مغزم إلى زيادة القدرة التفسيرية ،ك التحميمية لممصطمح.
ب ػ العممانية الشاممة  :نحصر في الحضارة الغربية منذ نياية عصر النيضة التي تحكلت
إلى حضارة مادية بامتياز ،تقدس ما ىك مادم طبيعي ،ىذا ىك شكؿ الحضارة الحديثة
الغربية ،ككياف فمسفي غبي يكشؼ عف أشكاؿ الكاحدية المادية ،أما العممانية عند المسيرم
ىي نكعاف:
 1ػ العممانية الجزئية :كىي التي تنادم بفصؿ الديف عف الدكلة كال يتدخؿ في شؤكنيا
السياسية كال الحياة خاصة.

()2

 2ػ العممانية الشاممة :ال تكتفي فصؿ الديف عف الدكلة ك عف جكانب الحياة العامة ،إنما
فصؿ كؿ القيـ األخبلقية كاإلنسانية عف الدكلة ،أنيا تعرقؿ عمؿ الدكلة كالمصمحة العامة،
()3

أف العممانية الشاممة ىي تقكـ عمى المنفعة المادية.

()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :المغة كالمجاز بيف التكحيد ككحدة الكجكد ،مصدر سابؽ ،ص .224

()3

 :المصدر نفسو ،ص 231

( : )2المصدر نفسو ،ص 230
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المبحث الثاني :مسألة التحيز في فكر عبد الكىاب المسيرم
لقد أخذت مسألة التحيز المعرفي أبعاد كثيرة حيث أصبحت إشكالية في األكساط
الفكرية ،فقد برزت إشكالية التحيز في كؿ مجاالت حياتنا الناتجة مف تجربنا اليكمية دكف أف
نشعر بيا.
لقد كانت مسألة التحيز جزءان مف حياة عبد الكىاب المسيرم كفؽ تجربتو الخاصة حيث
اعتبر التحيز إشكالية فرضت نفسيا حيث عرفيا عمى أنيا «:التحيز مرتبط ببنية عقؿ
()2

اإلنساف ذاتيا »( ،)1يقكؿ أيضان «:التحيز لصيؽ بالغة اإلنسانية نفسيا »

ك« :عمى أنو

مف صميـ معطي اإلنساني مرتبط بإنسانية اإلنساف »( ،)3بيذا يككف التحيز حتميا كلكف
ليس مف الضركرم أف يحمؿ السمب كالنقص بذلؾ يقكؿ المسيرم «:ىذه حقيقة حتمية
التحيز كارتباطو باإلنساني كالثقافي ال يؤدم بالضركرة إلى اإل كتاب كالحزف فالتحيز ليس
بعيب كال بنقصو ،بؿ عمى العكس تماما أف يجرد مف معناه السمبية »( ،)4عمى ىذا
يصبح التحيز صكرة حتمية فردية كاختيارية ،لقد كانت دراستو لمظكاىر اإلنسانية ىي البكابة
التي أخذتو أف يدرؾ أف التحيز يمثؿ مسألة حتمية ،التي كما ربطيا بتعريفو لمتحيز كما
يقكؿ «:أف المغة اإلنسانية مرتبطة بالعقؿ اإلنساني ذاتيا ،فالعقؿ ليس كيانا سمبيا أك
متمقيان يسجؿ التفاصيؿ الكاقع كآلة صماء دكف اختيار أك إبداع »(.)5
لقد كانت بكادر مسألة التحيز المعرفي بدأت عند انتقالو مف دمنيكر إلى اإلسكندرية
حيث أدرؾ ضمف االنتقاؿ إلى تبايف بيف المدينة كالقرية في النظر إلى االختبلؼ الذم أطمؽ
()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيزػ كرؤية المعرفية كالدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

.19

()2

 :المصدر سابؽ ،صفحة نفسيا.

()4

 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كالدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

()3

 :عبد الكىاب المسيرم : .الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص .305

.20
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 :عبد الكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص .305
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عمييا " بالنماذج اإلدراكية " ( ،)1ايضان ذكر في صباه أنو كقع لو حادث مع أستاذه المغة
العربية في قراءتو معني المعمقات حيث يقكؿ  «:أف أستاذ المغة العربية كاف يق أر معنا
المعمقات ،التي عادة ما تبدأ البكاء عمى األطالؿ ،ككاف شديد السخرية منيا ،أل نو لـ
يكف يعرؼ اليدؼ منيا كال كظيفتيا في بناء القصيدة كال مضمكنيا الفمسفي » ( ،)2حيث
نظر المسيرم إلى ىذه عمى أنيا بعد إنساني أكثر مجرد قصيدة تقرأ ،عمى أف بكاء عمى
األطبلؿ تعبر عمى الحزف كالحنيف لمكطف ،ىي تبرز االختبلؼ بيف اإلنساف كالطبيعة كعمى
أنيا تعبر عمى اضطياد الطبيعة كىزيمة اإلنساف ،مف ىذا المنطمؽ يرل أنو أصبح يدرؾ أف
ىذا أكؿ مصدر االحتكاؾ بينو بيف أستاذه المغترب ىذه البكادر األكلى أستنتج منو فكرة
التحيز في انحياز أستاذه ضد حضارتو ،كقد تعمؽ اإلحساس بالتحيز حينما قاؿ « بدأت
أتفكر في العالـ ،كقرأت بعض الدراسات في األدياف المقاربة كالتاريخ كالفف كتعممة مف
قراءاتي في عمـ األ نثركبكلكجيا»( ،)3حيث كانت دراسة عبد الكىاب المسيرم لمعمـ
األنثركبكلكجيا أدل إلى إدراؾ كجد حضارات تحتكم عمى النمكذج اإلدراكي ،أيضان كانت
تجربتو اليكمية ،كاألسئمة التي كانت تنياؿ عميو كصدمتو بالنمكذج الغربي أصبح يشكؿ لو
حيرة.
لقد أصبحت إشكالية التحيز إشكالية أساسية التي ينظر مف خبلليا لكؿ شيء ( ،)4بدأ
إدراكو لمتحيز حينما حصؿ عمى درجة الدكتكراه التي كانت تحمؿ مكضكعا جديدان كىك نياية
()1
()2
()3
()4

 :عمرك شريؼ  :ثمار رحمة عبد الكىاب المسيرم ،مرجع سابؽ ،ص .258
 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا.
 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا.
 :عبد الكىاب المسيرم  :رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمر ػ سيرة غير الذاتية غير مكضكعية ػ مصدر سابؽ،

ص .338

*نياية التاريخ كنياية اإلنساف  :ىي رسالة دكتكراه لعبد الكىاب المسيرم يقكؿ عنيا " في رسالتي أذىب إلى أف اإلشكالية ”

مكت التاريخ “ ىي إشكالية كامنة في الحضارة ( المادية ) الغربية ،قد تـ بعقد المقارنة بيف الشاعر اإلنجميزم ‹ كليـ
كردزكرث › ”صاحب الكجداف التاريخي “ كمف جية أخر الشعر األمريكي ‹ ككلت كتماف › ”صاحب الكجداف المعادم
التاريخ “ ،عيد الكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص .308
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كثير مف الرفض دكف سبب يذكر حيث يقكؿ
التاريخ كنياية اإلنساف* ،كلقيت ىذه الرسالة
ان
«بحماس بالغ أرسؿ أستاذم (ديفيد كامز) رسالتي لعدد مف الناشريف الجامعيف (باعتبارىا
عمال أكاديميان متميز) ،قد كاف دائمان بالرفض ألسباب مضحكة أك مف دكف ذكر سبب »(،)1
ككاف ىناؾ جامعة قامت بالرد عميو جامعة أكىايك فررت عدـ نشرىا ككاف السبب أف ىذا
الكتاب كاف يمس مقدسات األمريكية كىك ىجكـ عمى إحدل البقرات األمريكية المقدسة (،)2
أيضان مف بيف التحيزات مشكمة المفاىيـ التي نتعمـ تعبيراىا مثؿ مشكمة الحفظ الدركس حيث
ىذه المسألة كانت تسبب لنا مشكمة في أف اعتماد عمى الحفظ يككف بسبب في تكقؼ عف
األبداع ككاف نظرة عبد الكىاب المسير مختمفة بقكلو « إف رفضنا الكامؿ لمحفظ يعتبر تحيزان
أعمي ضد تراثيفا »(.)3
لقد كاف مف ضمف تجربتو الخاصة عندما كصؿ إلى الجامعة ككلكمبيا  1963في دراسة
الماجستير عندما طمب منو الحفظ عف ظير القمب بعض القصائد الشعرية الركمانتيكية،
كحيف سأؿ عنيا قيؿ مف أحسف األليات إنشاء المكدة الحميمة بيف الطمب كالنص ( ،)4كانت
صكرة األعبلـ أكبر التحيزات التي تعتبر ضد الذات ،الذم يحؿ محبل كبي انر في حياتنا
الذم قاؿ عنو " التحيز لمعامية الفصحى " ( ،)5تمؾ العامية التي ضربت المغة الفصحى
كتراثنا عرض الحائط بقكلو« :كما ال يعرفو المتحيزكف أف الدكؿ الغربية تبذؿ أقصى
جيدىا في تمكيؿ مشركعات بحثية تيدؼ إلى دفع العاميات العربية إلى األماـ لكي يقطع
صمتنا بتراثنا الفمسفي كاألدبي كالجتماعي كالعممي كالديني » (.)6

()1

:عبد الكىاب المسيرم  :رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمر ػ سيرة غير الذاتية غير مكضكعية ػ مصدر سابؽ،

ص .308

()2

 :نقبل عف  :عمرك شريؼ  :ثمار رحمة عبد الكىاب المسيرم الفكرية ،مرجع سابؽ ،ص .206

()4

 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا .

()3

()5
()6

 :المرجع نفسو ،ص .261

 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا .
 :المرجع نفسو ،صفحة نفسيا .
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إ ف كؿ مظاىر التي قدمناىا عف النمكذج الغربي لو غاية كالتحيز إليو دكف كعي ىي
الكارثة الكبرل حتي في أبسط األمكر لك كانت في الطعاـ ،أك المباس ،كحتي في األفبلـ
الكارتكنية يقكؿ المسيرم  «:ٱف التأمؿ األفالـ رعاة البقر الذم نقؿ لنا نمكذجا إدراكيا
إمبريالي العصر بشع متحيز ضدنا » ( ،)1الذم أعطى نمكذج لداركيني بامتياز في تجسيد
العالـ ،عف بطؿ فيمـ ىك الكاكبكم أك الرائد أك الرجؿ األبيض الذم يذىب إلى البرية ( أرض
بال شعب ) ليفتحيا كيستقر فييا كال يحمؿ سكل مسدسو ،كمنا نعرؼ المنظر الشيير حينما
يقؼ اثناف مف رعاة البقر في لحظة مكاجية إلى مف يصؿ أكالن لمسدسو أسرع مف األخر
( ،)2بيذا أننا دكف أف ندرؾ أف الكاكبكم ىذا يعبر عف كاقع األمر عف الرائد صييكني ذلؾ
اإلنساف األبيض اإلمبريالي الذم قاـ بنيب ديارنا كثركاتنا ،كأف الينكد الحمر نحف ،العرب
كالفمسطينييف إف البرية ىي عالمنا الثالث (.)3
ىنالؾ أمثمة كثيرة في كاقعنا تحمؿ التحيزات اإلمبريالية كلكف نحف ال نعييا كنقبؿ إلييا
دكف كعي ،إف ىذا المنظر السطع في حياتنا منذ نعكمة أظافرنا لكف مف كرائو صكرة
النمكذج الغربي أحد أسسو الداركنية االجتماعية الصراع مف أجؿ البقاء ،كمنو الحياة كالبقاء
لؤلقكل ال تمد صمة بالقيـ األخبلقية كال اإلنسانية كال الدنية (.)4

()1
()2
()3
()4

 :عمرك شريؼ  :ثمار رحمة عبد الكىاب المسيرم الفكرية ،مرجع سابؽ ،ص .261
 :عبد الكىاب المسيرم  :رحمتي الفكرية كالبذكر كالجذكر كالثمر ػ سيرة غير ذاتية غير مكضكعية ػ ص .340
 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا.
 :نقبل عف :عمر الشريؼ  :ثمار رحمة عبد الكىاب المسيرم ،مرجع سابؽ ،ص .263

50

انفصم انثاني

انخهفيت انفكريت نعبذ انوهاب انمسيري و موقفه من مسأنت انتحيز

المبحث الثالث  :دراسة عبد الكىاب المسيرم إلشكالية التحيز
لقد اتجيت مسألة التحيز حي انز كبي انر في فكره حيث كانت دراستو تتمحكر حكؿ
اإلشكاليات التي تكاجو الكاقع العربي كاإلسبلمي ،كاألشياء التي تأخذىا بشكؿ أعمى دكف
فحص أك مراجعة لقد كانت أكؿ مسألة تطرؽ إلييا ىي :
 : 1إشكالية التحيز في المنيج :
تعد مشكمة المنيج ىي مشكمة كؿ باحث األساسية ،كالمنيج كما عرفو سابقان المسيرم
عمى أنو ذلؾ األسمكب ،أك طريؽ الذم يتخذه الباحث لمكصكؿ إلى الحقائؽ ،بيذا صدد
يقكؿ « :ثمة إحساس غامر لدم الكثير مف العمماء العرب بأف المناىج التي يتـ
استخداميا في الكقت الحاضر في العمكـ الغربية اإلنسانية ليست محايدة تماما ،بؿ يركف
أنيا تعبر عف مجمكعة مف القيـ التي يحدد مجاؿ الرؤية كمسار البحث ،كتقرر مسبقان
كثي ارن مف النتائج»(.)1
إف المشكمة التي تكاجينا نحف العرب ىي في المنيج أننا عندما نقكـ إنجاز بحث عف
مناىج مف األخر كنحف ال نعرؼ ما تخفيو حيث يقكؿ « كىذا ما نطمؽ عميو ااصطالح"
التحيز"أم كجكد مجمكعة مف القيـ الكامنة مستترة في النماذج المعرفية

كالكسائؿ

كالمناىج البحثية التي تكاجو الباحث دكف أف يشعر بيا ،كاف شعر بيا كجدىا لصيقة
بالمنيج لدرجة يصعب التخمص منيا » ( ،)2ك بذلؾ إف المنيج يمكف أف يدخمنا في إطار
التحيز إلى النماذج معرفية دكف إدراكيا كاف تـ إدراكيا يصعب عمينا التخمص منيا نصبح
تحت أمر الكاقع يقكؿ  «:أف ىذه القيـ تأخذ شكؿ نماذج أك استعارت معرفية كامنة »(،)3
لقد اشتغؿ المسيرم بقضية المنيج بقناعتو أف ىذه اإلجراءات كاألدكات ليست بريئة تماما،

()1
()2
()3

:عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ص .5
 :المصدر نفسو ،ص .6
 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا.

51

انفصم انثاني

انخهفيت انفكريت نعبذ انوهاب انمسيري و موقفه من مسأنت انتحيز

حيز كبير مف فكر المسيرم محاكالن أف يصؿ
عمى ىذا إف إشكالية التحيز في المنيج أجذت ا
إلى الحقائؽ خاصة في العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية.
ب ػ إشكالية التحيز في المصطمح :
إف مسألة المنيج ال تنفصؿ عند المسيرم عف مسألة المصطمح كاإلنجازات التي
ينطكم عمييا المصطمح ،إف التحيز في المصطمح ىي مسألة تنحصر في المغة كاإلدراؾ ،أك
المغة كالفكر ،ىذا أدل إلى ظيكر إشكالية ىؿ كجكد عبلقة بينيما ؟ ىي مسألة الداؿ
كالمدلكؿ حيث يقكؿ المسيرم « إف إشكالية عالقة الداؿ كالمدلكؿ ك المرتبطة تماما بمفيكـ
"المدلكؿ كالمتجاكز" حتي نفيـ معني الدقيؽ ليذا المصطمح األخير نستطيع بفكرة بسيطة
جدان ،كىي أف لكؿ شيء مرك ازن بدكف ىذ المركز فإننا ال نعرؼ لمشيء بداية أك نياية أك
اتجاه ،أم ستسكد الفكضى كالنسبية »( ،)1بمعنى ىذا أف لكؿ مصطمح لو بداية أك نياية
أك يعبر عف اتجاه أم ليس ىناؾ مصطمح ىكذا ليس لو معنى ،ايضان يرل المسيرم في
لطرحو ىذا لعبلقة الداؿ كالمدلكؿ أنيا التكجد إال في الرمكز الجبرية حيث يقكؿ « ىؿ يمكف
تخيؿ لغة دقيقة تماما ،كتربط بيف الداؿ كمدلكالتيا بشكؿ حتمي إلى كامؿ كال تفصؿ
بينيما فاصؿ كال تكجد تصكرات كؿ داؿ مدلكؿ كاحد ( يمكف التكصؿ لو مف خالؿ
الكمبيكتر ) ؟ إف حاكلنا ذلؾ لكشفنا أف ىذا ال ينطبؽ عمى لغة الجبرية الصارمة

()2

لقد تطمبت دراسة عبد الكىاب المسيرم لمتحيز في المصطمح كخاصة عبلقة الداؿ
كالمدلكؿ منو رؤيو جديدة تسد الثغرة المكجكدة بينيما ،ليذا يستحضر المسيرم مصطمح”
التحفتاف الحمرتاف " حيث يقكؿ « ىذه تفاحة حمراء كعند طرفي أصابعي تفاحة حمراء
مستديرة ،كيستحسف أف تككف ىناؾ شخص أخر يسمع إلى ما أقكؿ ،فإف الثغرة بيف
الداؿ كالمدلكؿ تككف ضيقة ،فالرؤية ىنا ضيقة إلى أقص حد ،فال يكجد سكم تفاحة
()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :المغة كالمجاز ػ بيف التكحيد ككحدة الكجكد ػ دار الشركؽ ،القاىرة ،ط  ،2002 ،1ص

.131

()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيزػ رؤية المعرفية كدعكة االجتيادية – مقدمة في فقة التحيز ،مصدر سابؽ ،ص
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كاحدة إصبعي يشير إلييا »( ،)1إذا نظرنا إلى ىذا الجزء مف المثاؿ نقكؿ أف الداؿ ىنا
محدكد كبسيط ال يحتاج إلى مدلكؿ يكضح معناه الكامف لكف المسيرم يرم أف ىذا الظاىر
مف الداؿ يمكف أف يحمؿ في طياتو مدلكالت عديدة يقكؿ أيضان  «:كمف تـ يسمع العبارة
بما فييا كافية بينيا بالغرض ،كلكف الثغرة مع ىذه القائمة ،لعؿ صديقي جائعان فنظر إلى
التفاحة نظرة تيمة ،أك لعمو كاف ال يحب التفاح فنظر إليو التفاحة عدـ اكتراث كلعؿ كممة
" حمراء " استدعت في ذىنو أشياء أثارت ىمكمو كأحزانو »( ،)2بيذا إف عبلقة الداؿ
كالمدلكؿ بعيدة كؿ البعد عف البساطة بؿ تحمؿ نكع مف الغمكض كليست كأم انر كاضحان أف
ربط بينيـ ليس باألمر السيؿ أرف ربط بينيـ يككف اختيارم كاجتيادم.
إف التحيز لئلصطبلح بالنسبة إلى المسيرم البد أف يككف الداؿ كالمدلكؿ مف صنعنا
نحف كما يناسبنا ،إعادة النظر إلى المصطمح كاعادة ىيكمة الداؿ ضمف مدلكالت بيئتنا.
ج ػ التحيز في النمكذج المعرفي الغربي:
يمثؿ التحيز لمنمكذج الحضارم الغربي صكرة أكثر شيكعان في العالـ ،خاصة في
القرف العشريف  ،حيث أصبح النمكذج الحضارم الغربي الحديث يشغؿ مكانان مركزيا في
فكرنا كجداف المفكريف بسبب التطكرات التي حققيا في كؿ المجاالت المعرفية كالعسكرية
كالسياسية كاالقتصادية بيذا النمكذج الغربي المادم شغؿ مكانة عالية كعالمية ،ىك الذم
جعؿ المسيرم يبذؿ كؿ جيده ليبف ما يحممو ىذا النمكذج مف تحيزات التي تنخر في أمتنا
العربية كاإلسبلمية كاإلنسانية جمعاء باسـ التقدـ كالتحضر.
 :1النمكذج المعرفي المادم
إف ىذا النمكذج المعرفي المادم ىك جكىر النمكذج الغربي عمى أف الحضارة الغربية
تعتبر اإلنساف كائنا ماديان الذم جعؿ المسيرم يقكـ بدراستو كيعطينا معالـ ىذا النمكذج
()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيزػ رؤية المعرفية كدعكة االجتيادية – مقدمة في فقة التحيز ،مصدر سابؽ ،ص
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()2

 :المصدر نفسو  ،صفحة نفسيا.
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كطبيعتو كىيمنتو كالتحيزات التي يحاكؿ نشرىا في عالمنا ،كىك ال يقؿ شئنان عف إشكالية
التحيز إلى المنيج أك المصطمح ،ليذا البد مف أف نتعرؼ عمى النمكذج المعرفي المادم.
أ  -تعريؼ النمكذج:
يعد النمكذج بتعريؼ المسيرم لو قائبل « بنية تصكرية يجردىا اإلنساف مف الكـ
الضخـ مف العالقات كالتفاصيؿ كالحقائؽ كالكقائع ،فيستبعد بعضيا باعتبارىا غير دالة
مف كجية نظره كسيبقي األخر،تـ يربط بينيا كبيف ينسقيا تنسيقان خاصة ،بحيث تصبح
تصكراتو مترابطة مماثمة في ترابطيا لمعالقات المكجكدة بيف عناصر الكاقع» ( ،)1يعني
بذلؾ أف النمكذج ىك صكرة التي يقكـ بيا عقؿ اإلنساف مف تجريد الحقائؽ كالكقائع كيخرج
العبلقات التي تربط مككنات الكاقع ،يقكؿ أيضان « كؿ ىذا يعني أف اإلنساف ليس حامال،
يتمقى عقميو الكاسع بشكؿ سمبي كيسجمو مباشرة ،كانما ىك مبدع كخالؽ يعيد صباغة
الكاقع مف خالؿ النمكذج حيث أثناء ابسط عممية األدراؾ ،كمف ىنا األدراؾ عممية ذات
تفسير» (.)2
يعتبر المسيرم أف العقؿ ىك المحرؾ لتفسير ىذا النمكذج ،حيث أنو يقكـ بعممية
التحميؿ كالتفسير كينتيي إلى نتائج التي تكصؿ إلييا يشكؿ سمبي أك بدراسة معمقة ،اآلف
عممية اإلدراؾ تتطمب ىذه الخطكات ،ألف قدرة اإلنساف تفرض ىذا الشيء كألف النمكذج
التفسيرم يككف أكسع مف الكاقع بذلؾ يممؾ اإلنساف طاقات إدراكية مميزة عمى أنو يستطيع
التميز بيف ما ىك إجابي كما ىك سمبي كاضافة عمى ىذا ىك إنساف مكىكب كمبدع يستطع
تسير الكاقع مف خبلؿ النمكذج.
ب ػ النمكذج المعرفي  :الذم عرفو المسيرم بأنو « النمكذج الذم يحاكؿ أف يصؿ إلى
الصيغ الكمية ك النيائية لمكجكد اإلنساني »( ،)3يعني عمى أنو نمكذج يبحث في التفاصيؿ
()1
()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :المغة كالمجاز ػ بيف التكحيد ككحدة الكجكد ػ مصدر سابؽ ،ص .217
 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا .
 :عبد الكىاب المسيرم  :العممانية الجزئية كالعممانية الشاممة ،ج  ،2مصدر سابؽ ،ص .445
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كالجزئيات لمككف كاإلنساف ،ك يسير إلى الكميات كالعمكميات ،ك تكمؿ أىمية ىذا النمكذج
المعرفي لنا أنو يجعمنا عمى خريطة محكمة كرؤية كمية مف خبلؿ تسييؿ عممية المقارنة ك
التحميؿ حيث يقكؿ المسيرم « ىناؾ نكعاف مف التحميؿ مختمفاف :التحميؿ السياسي
كاالقتصادم ،ىك يكفي برصد الظاىرة السياسية كاالقتصادية كتيميش العناصر األخرل
التي تحدد العالقة اإلنساف بالككف ك االلو ،نكع الثاني ىك التحميؿ المعرفي في الخطاب
السياسي كاالقتصادم ميما كاف سطحيا ،بتأسيس عمى نمكذج معرفي سكاء كاف ىذا
()1

النمكذج ظاى ارن أك كامنان »

ك بذلؾ نقكؿ أف النمكذج التحميمي ىك صكرة التفسير في رصد

الظاىرة أف اإلنساف ىك يقكـ بالدراسة ىذه الظكاىر ،إذا درسيا مف الجانب المجالي أنو
سييمش بعض عناصرىا

ك إذا درسيا مف جانبيا المعرفي أنو سيحتكم الظاىرة بكؿ

عناصرىا حتي السطحية منيا ،كمف ىنا يؤكد المسيرم أف الخطاب السياسي ك االقتصادم
ال يخرج مف دائرة النمكذج المعرفي رغـ أنو ييمش المككف األساسي ليذه العناصر كىك
اإلنساف.
كممثؿ ىذا النمكذج المعرفي المادم ،ىك الحضارة الغربية الحديثة التي اعتبرت أف
اإلنساف كائنان ماديان ،كما يقكؿ المسيرم عنيا « كال أعني حب النقكد ،كىي حضارة النمكذج
العقالني المادم مف خالؿ إنجازاتيا الضخمة (التكنكلكجيا – العمـ – السيطرة عمى العمـ )
ىي إنتاج رؤيتيا المادية »(.)2
إف ىذا النمكذج قد استبعد كثير مف العناصر األخبلقية كاإلنسانية ( غير المادية )
لكي تسيؿ عممية التحكـ في العالـ ،كيمثؿ الحضارة الغربية « نمكذجان ماديان » ذك جانبيف:
أ ػ الجانب الفمسفي  :الذم يتمثؿ ؼ األفكار المادية التي تتمثؿ في اإلنتاج العقؿ المادم
في طرحو ألفكار في كيفية السيطرة عمى الكاقع كادخالو لعالـ المادة.

()1
()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :العممانية الجزئية كالعممانية الشاممة ،ج  ،2مصدر سابؽ ،ص .448
 :نقبل عف  :عمرك شريؼ  :ثمار رحمة عبد الكىاب المسيرم الفكرية ،مرجع سابؽ ،ص .90
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ب ػ الجانب التطبيقي  :يتمثؿ في الحضارة الغربية الحديثة بكؿ إنجازاتيا (.)1
 2ػ طبيعة النمكذج المعرفي المادم الغربي :
يعبر النمكذج المعرفي الغربي الحديث ( ىك النمكذج العقالني النفعي المادم )" (.)2
يعني ىك النمكذج الكامف يتمحكر حكؿ معارفنا كعمكمنا كمكاقفنا ،.حيث يقكؿ المسيرم:
يتبدل في المصطمحات ىذه العمكـ كمسمماتيا كمناىجيا كتفاصيميا
«كىك نمكذج
ّ
كاجراءاتيا كاف تبنى أحد ىذه المصطمحات كالمناىج دكف إدراؾ كامف المعرفي أكثر كامف
فأنو ستبني المسممات النمكذج كمطمقاتو دكف أف يدرم»(. ،3يعني أف النمكذج الغربي ىك
نمكذج مادم بامتياز يتمحكر عمى كؿ الجكانب المعرفية كعممية كمكاقؼ اإلنساف اليكمية
بذلؾ لو نظرة خاصة تتجو إلى المصطمحات العمكـ كالمناىج كالمسممات دكف تدقيقيا
كفحصيا ،عمى أف اإلنساف يتبناىا دكف أف يعرؼ مدل صبلحيتيا كمدل تكافقو مع نفسو
ككاقعو.
كيعد ىذا النمكذج ىك أكثر النماذج انتشار كسطره كتكسعاًّ في االعالـ،إأف سياسة ىذا
النمكذج الغربي ت مشي خمؼ خمفية استعمارية ليزيمة العالـ انقسامو مف خبلؿ سياسة
االستبطاف أك األغراء،

لكي تسيؿ عميو عممية تبني نمكذجيالحضارم كاخضاع

المجتمعات لتتبناه قكؿ المسيرم في ىذا الصدد  «:إال أنف االستعمار الغربي قاـ بيزيمة
العالـ كانقسامو ،بتدكيؿ نمكذجو كفرضو عمى الكثير مف المجتمعات ،إـ مف خالؿ القمع
أك األغراء أك حتي مف خالؿ خاصية اال نتشار ،حتي أصبح الكثيركف يضنكف أنو ىذا
النمكذج ىك النمكذج العالمي »(.)4
 : 3ىيمنة النمكذج الغربي كتحيزاتو :
()1
()2

 :عمرك شريؼ  :ثمار رحمة عبد الكىاب المسيرم الفكرية ،مرجع سابؽ ،ص .90

:عبد الكىاب المسيرم :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كالدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

.47

()3
()4

 :المصدر نفسو ،ص .48
 :المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
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أ ػ ىيمنة النمكذج الغربي:
مف ىذا النمكذج يظير لنا أف النمكذج الغربي الذم ال يمد صمة بحياتنا مف غير مدلكؿ
دكف دراسة كتنقيب أك نقد أك إبداع أخذناه ككأننا ال نبصر أف تبني ىذا النمكذج بكؿ
منجزاتو الحضارية أدخمنا في دائرة صراع معو مع حضارتنا ،ىذا ما بينو المسيرم بقكلو «:
تب ّيف أننا تركنا تراثنا كتبنينا تراث األخر الغربي بكفاءة عالية ،كذلؾ دكف فيـ لمدلكؿ ما
نفعؿ كدكف أف نقكـ بعممية نقدية إبداعية لتراثنا كتراثيـ كلحضارتنا كحضارتيـ »(.)1

كبير في القرف العشريف كمرك انز فكريا بسبب ما حققو مف
لقد أصبح ليذا النمكذج حي انز ان
منجزات في مجاؿ المعرفية كالعسكرية كالسياسية كمجاالت عديدة حيث يقكؿ المسيرم « مف
الحقائؽ األساسية التي تجابو اإلنساف في القرف العشريف أف النمكذج الحضارم الغربي
الحديث أصبح يشغؿ مكانان مركزيان في فكر ككجداف معظـ المفكريف كالشعكب بسبب
انتصاراتو المعرفية كالعسكرية الكاضحة في مجاالت عديدة ،كالتي ترحمت نفسيا إلى
إحساس متزايد بالثقة بالنفس مف جانب اإلنساف الغربي ،كالى إيمانو بأف رؤيتو لمعالـ
ىي أرقي ما كصؿ إليو اإلنساف»(.)2
لقد كاف ليذا النمكذج صدمة قكية فكر دخكلو إلى العالـ العربي اإلسبلمي بث فيو
بل « أنو أدخؿ العمـ اإلسالمي في صراع مرير
صراع كبير داخمو تحدث المسيرم عنو قائ ن
منذ البداية ،كقامت الجيكش الدكلة العثمانية بحماية دار اإلسالـ في الشرؽ العربي كفي
أماكف أخرم نتيجة لميجمة االستعمارية »(.)3

()1
()2
()3

:عبد الكىاب المسيرم  :العالـ مف منضكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .87
 :المصدر نفسو ،ص .88
 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية الدعكة االجتياد ػ مقدمة في الفقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

.34
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ب ػ أىـ التحيزات في النمكذج الحضارم الغربي :
لقد أشرنا سابقان عمى التحيزات النمكذج المعرفي المادم العامة ،في ىذه الصكرة
سأتناكؿ أىـ التحيزات التي أشار إلييا المسيرم التي يمتاز بو النماذج الحضارة الغربية تكمؿ
ىذه التحيزات أىميا :
 1ػ التقدـ ( المادم ) ك الالنيائي الكمي :
يعتبر أكؿ التحيز كىك مف المفاىيـ األساسية التي يتداكليا األلسنة مفيكـ التقدـ ،إف
التقدـ ىك اليدؼ كؿ إنساف أف يحققو حيث يقكؿ المسيرم « التحديث يتـ مف أجؿ التقدـ،
التنمية تتـ مف أجمو ،كبناء مشاريع ك اال نقالبات كمما تيـ باسـ ىذا الشيء السحرم »
( ،)1كيعد التقدـ ىك الركيزة األساسية لممنظكمة الغربية الحديثة ،ىك عبار عف مشركع بناء،
كتطكر،

ك

ازدىار

الحياة

بأكمميا،

حيث

يقكؿ

المسيرم

عنو

« يستند مفيكـ التقدـ ( شأنو شأف كؿ المفاىيـ الفمسفية كالمعرفية الغربية الحديثة ) إلى
مفيكـ الطبيعة  /المادة ،التقدـ مثؿ قكانيف الطبيعة عممية حتمية يتـ رغـ إدارة األفراد ك
خارجيا كال يمكف احد إيقافيا «( ،)2إذ أف التقدـ عممية عالمية تحت قانكف ( الطبيعة )
كاحدة في كؿ المجاالت ،يرل أنو يحب أف ندرؾ أف التقدـ نابع مف تربة غربية كمربطة
بمرحمة محددة في تاريخ الغرب حيث يقكؿ «:عف فكرة التقدـ باعتباره قانكف عاما طبيعيا،
الغرب باعتباره قمة التقدـ ،يؤدم إلى تقبؿ مسممة يفكؽ الغرب عالميتو ك إطالقو ك
مسممة معيارية النمكذج الحضارم المعرفي الغربي بحيث يصبح نمكذجان قياسيان لمبشرية
جمعاء »( ،)3بيذا نظر إليو عمى أنو يضع العالـ كفؽ نسؽ كاحد يككف ممتزـ بو كخاضع نا
لو ك مف خبللو أراد الغرب تغطية بو الثغرات التي تفصمو عف العالـ في أف التقدـ يمكف

()1
()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .139
 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة االجتياد ػ مصدر سابؽ ،ص .61
 :المصدر نفسو ،ص .63
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الكصكؿ إلى الرقي السعادة ،بيذا أصبح التقدـ مرجعية ذاتية فقط أنو كسيمة كغاية في نفس
الكقت.
يعد التقدـ حركة مادية عمى أنو ثمت تحيز كامؿ في مفيكـ التقدـ الغربي حيث يقكؿ
المسيرم أنو « معيار التقدـ في نياية األمر ىك زيادة المنفعة العظمة المذة أل كبر عدد
ممكف مف البشر »( ،)1إف ىذا التقدـ ينظر لئلنساف عمى أنو إنساف طبيعي لو احتياجاتو
المادية ،كىك أيضا ال يكترث لمتقاليد كال لمديف كال لؤلخبلؽ ،بيذا يتـ قياس التقدـ بمكجب
المادة فقط.
 2ػ نظرية الداركنية :
لقد فضح التقدـ عف كجو المادم الذم عبر عف الحياة اإلنساف العمماني الذم مثمتو
الداركنية في أسسيا التي تمثؿ في الصراع مف أجؿ البقاء ك البقاء لؤلصمح ك األقكل
كاأليماف بأف " اإلنساف ذئب ألخيو اإلنساف " ( ،)2كانت ىذه النظرية ىي تجاكز كىجكـ
عمى أخبلؽ الضعفاء كذىاب إلى تمجيد اإلنساف األقكل ىذه الفمسفة نابعة مف الفمسفة
المادية الغربية ،عمى أف عالـ اإلنساف عالـ صراع التي برزت قيميا كما ذكرىا المسيرم في
أعمالو داركيف كنشيئة كتعني العالـ اإلنساف ىك ذاتو عالـ الطبيعة  /المادة حيث يقكؿ
المسيرم  «:أف القيـ المادية البيكلكجية الصراعية تحكـ كالن مف عالـ الطبيعة كالغابة
كعالـ اإلنساف كالحضارة ،كاف إلية التطكر الكحيدة ىي الصراع الدائـ ك الشرس حتى
المكت أف المرجعية الكحيدة كؿ مف الطبيعة كاإلنساف ىي القكة ،عمى ىذا ىي تظير
تحت إطار المعرفة كاألخالؽ»(.)3

()1
()2
()3

:عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منضكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .149
 :المصدر نفسو ،ص .155
 :المصدر نفسو ،ص .156
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 3ػ اإلنساف االقتصادم كاإلنساف الجسماني :
كما تطرقنا سابقان في إطار الحضارة الغربية عمى أىـ أساسيتيا كرؤيتيا الكحيدة ىي المادة
التي تنغرس تحت حاجياتيا التي تحكميا المنفعة ك المذة ،حيث يقكؿ المسيرم  «:اليدؼ
مف الكجكد حسب ىذه الرؤية ىك المنفعة كالمذة التي تكمف لإلنساف أف يعظميا مف خالؿ
التحكـ في كؿ شيء كتكظيفو :التحكـ في الطبيعة المادية باعتبارىا مصدر لممكاد الخاـ،
كفي طبيعة البشرية باعتبارىا طاقة إنتاجية »( ،)1قد ظيرت ىذه الرؤية في شكميف اإلنساف
المادم كاالقتصادم كاإلنساف الجسماني ،أف اإلنساف االقتصادم خاضع لحاجياتو ك رغباتو
تحت إطار االقتصاد المادم الذم عبر عنو المسيرم عمى أنو يكمؿ في  « :المنفعة
المادية ػ الرغبة في مراكمة الثكرة ك كسائؿ اإل نتاج ػ كالرغبة المتزايدة في االستيالؾ »
( ،)2ىذه ىي مركب الحضارة الغربية الحديثة التي تكمؿ أف اإلنساف يعيش داخؿ مركب
الذم تتكفر لو العيشة الرفاىية التي يكمؿ كما قاؿ المسيرم أف  «:يعيش داخؿ آليات
المصنع كالسكؽ ال يمكنو تجاكزىا بؿ يكظفيا في خدمتيا » ( ،)3عمى أف المصنع يكمؿ
في اإلنتاج السمع تـ تنقؿ إلى السكؽ التي يتمقاىا اإلنساف كسمع لبلستيبلؾ يقكؿ المسيرم
 «:ىذه اآلليات ( المصنع كالسكؽ ) تتطمب إنسانان نمطيان ينتج ليستيمؾ كيستيمؾ دكف
أف يسأؿ عف معني كجكده » ( ،)4عمى ىذا يصبح إنساف االقتصادم يحقؽ مصمحو دكف
أف يبحث في أصؿ كجكده.
بعد تطكر المراحؿ التاريخية لئلنساف ك اكتساب ىذا اإلنساف االقتصادم أبعادا جديد
اذف يصبح إنسانان جسمانيان يحركو جسده الذم انتقؿ إلى درجة أنو كانت تحكمو المنفعة إلى
مرحمة تحكمو المذة حيث يقكؿ المسيرم « :إذا كاف اإلنساف االقتصادم يبدأ بمبدأ المنفعة،
فإنساف الجسماني ىك يبدل بمبدأ المذة ،اذا كاف اإل نتاج ىك الغاية اإلنساف االقتصادم
()1
()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منضكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .156
 :المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 :المصدر نفسو ،ص .157

( : )4المصدر نفسو ،ص . 157
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انفصم انثاني

فاالستيالؾ ىك غاية اإلنساف الجسماني » ( ،)1عمى ىذا أف السكؽ كالمصنع يظير
اإلنساف االقتصادم فتحقيؽ المنفعة كدافع االستيبلؾ ىك المذة التي تحركيا الرغبة الجسدية.
 4ػ الدكلة المركزية :
ىي مف أكبر التحيزات التي ظيرت في النمكذج المعرفي الغربي حيث يقكؿ المسيرم :
« مف التحيزات الكبرل النابعة مف النمكذج المعرفي الغربي التحيز لمفيكـ الدكلة القكمية
العممانية المركزية ،ىذا التحيز مرتبط بمفيكـ الترشيد التقدـ ك التحكـ المعرفي ككحدة
العمكـ » ( ،)2إف التحيز إلى ىذا النمكذج الذم يرتكز صكرتو تحت العممانية ك كالمركزية
ككحدة العمكـ

الذم يقؼ عمى قدرة العقؿ في تراكـ المعمكمات التي جعمتيا في صكرة

المكضكعية المتمقية الذم يقكـ بصياغتيا كفؽ قانكف كاحد كىك قانكف الطبيعة ىذا ما تحققو
الدكلة المركزية حيث يقكؿ المسيرم «:كانت الدكلة ىي اآللية الكبرل القادرة عمى تحقيؽ
ذلؾ عف طريؽ كضع خطط الشاممة التكحيد الكاقع كنتمطو ك اختزالو كتمكينو (تحكيمو إلى
الكـ ) كعمى القضاء عمى الحبكب األ ثنية كالمغكية حتي تكمف التحكـ في الكاقع كتكظفو،
كعمى تشد البنية التحتية القادرة عمى التحقؽ كؿ ىذه األىداؼ التي تتـ في المحمميف
المادم ك البشرم»( .)3إف ىذه الدكلة المركزية تصبح تتحكـ في الفرد كتجعمو تابع ليا
كتحصره مف كؿ الجكانب ك تبعده عف كؿ ما يربطو بماضيو
 5ػ الحضارة االستيالكية العالمية :
ىي مف أخطر التحيزات األخيرة لمنمكذج المعرفي المادم الغربي الحديث كىي مرحمة
النظاـ العالمي ك االستيبلكي العالمية  ،ما أسميا «:الحضارة االستيالكية العالمية »

()4

ك

ىي الحضارة المنحدرة مف النمكذج المادم يحمؿ فكرة (اإلنساف كالطبيعة  /المادة ) الذم ال
()1
()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منضكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .157

 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كالدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص
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()3
()4

 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا.
 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .126
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انفصم انثاني

انخهفيت انفكريت نعبذ انوهاب انمسيري و موقفه من مسأنت انتحيز

يحمؿ القيـ األخبلقية كال تاريخ لو يحمؿ تركيبة مف األجناس مختمفة يقكؿ المسيرم  «:ىي
حضارة قد يككف أصكليا غربية ( أك أمريكية ) كلكف أشكاليا محايدة بمعني أنيا
عديمة اال نتماء ك المكف ك الطعـ كالرائحة ،تيدؼ إلى اإلفصاح عف اإلنساف الطبيعي (
الطبيعة /كالمادة ) » ( ،)1يعني ذلؾ أف ىذه الحضارة ليس ليا تاريخ ك أصكؿ انحدرت
منيا ،ىي عبارة عف خميط مف األجناس ىي حضارة مادية بامتياز بؿ ىي حضارة تتحرؾ
بشكؿ منظـ حكلت اإلنساف كجعمتو يجرم كراء رغباتو التي تسربت إليو كفقدتو ىكيتو،
تحكؿ إلى آلة تحركيا الطبيعة  /المادة فقط كيقكؿ عنيا المسيرم « ىذه الحضارة
االستيالكية جديد ليست معادية لمحضارات الشرقية كحسب ،إنما معادية لمحضارة الغربية
ذاتيا ك ألم أشكاؿ الحضارة اإلنسانية »

()1

()2

.

 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص
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()2

 :المصدر نفسو ،ص .70
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الفصؿ الثالث
مشركع المسيرم لتجاكز التحيز

المبحث األكؿ  :النقائص ك مفاسد المشركع لمحضارة الغربية
المبحث الثاني  :معالـ المشركع لتجاكز التحيز
المبحث الثالث  :مرتكزات المشركع

مشركع المسيرم لتجاكز التحيز

الفصؿ الثالث
الفصؿ الثالث :مشركع المسيرم لتجاكز التحيز

لقد بحث عبد الكىاب المسيرم في إشكالية النمكذج الحضارم الغربي مف خبلؿ
رصده لنقائصو كتحيزاتو التي أحدثت عكائؽ فصمت بيف عالمنا اإلسبلمي كالعالـ الغربي،
بيذا دفعو لنقده بقيامو بعممية تحميمية كتفكيكية بالطعف في نمكذج المادم كتحيزاتو لذلؾ
حاكؿ تقديـ نمكذج بديؿ عف ىذا النمكذج الغربي المتحيز لمتفسير المادم ،كتجسيد مشركعو
النيضكم البديؿ الذم لـ يقؼ عنده بؿ تجاكزه إلى رؤية جديدة إسبلمية إنسانية.
فيما يتمثؿ نقائص كمفاسد المشركع الحضارم الغربي؟ ماىي معالـ المشركع لتجاكز التحيز؟
كماىي مرتكزات المشركع لتجاكز التحيز؟
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الفصؿ الثالث

المبحث األكؿ  :النقائص ك مفاسد المشركع لمحضارة الغربية :
إف الصكرة التي أبيرنا بيا العالـ الغربي ،جعمنا ال نفكر بما يخفيو لنا ،كأكقفنا عمى
البحث في بنية ،ك غير قادريف عمى الرؤية النقدية ،إف التكصؿ إلى ىذا النكع مف التفكير
خطكة أساسية نحك التحرر ،مف التبعية اإلدراكية ،التي جعمنا ال ندرؾ فخ ىذا النمكذج
الغربي كتكمف سمبيات ىذا النمكذج فيما يمي :
1ػ نمكذج معاد أل نساف :
إف النمكذج المعرفي الغربي يحمؿ الكثر مف الشعارات تمجيد اإلنساف لكف ما يخفيو
أكبرعداء لئلنساف ،يذىب المسيرم إلى أنو يجب أف يدرؾ أف مشركع المعرفي الغربي يظير
نزاعات عدمية معادية لئلنساف ،فيك مشركع يضفي ظاىرة متميزة في الككف ( ،)1المسيرم
يقكؿ « :ىك ينكر عمى أف اإلنساف أم خصكصية كينكر أف عقمو مبدع كفعاؿ كمت ثـ
ينفي مركزتيو في الككف »

()2

.يعني أف النمكذج يعطى تحت مركزية الككف ىك اإلنساف

كداخمو إنكار كتيميش ىك خاضع لطبيعة يقكؿ المسيرم أيضان « :ىك افترض ال يتناقض
مع احترامنا ألنفسنا ككائنات حرة مسؤكلة كانما يتنافى نع تجاربنا المتعينة ،إذا يصعب
عمينا أف نصدؽ أنو ال يكجد أم فركؽ جكىرية بيف اإلنساف ك اليرقة» (.)3
إف اإلنساف يخضع إلى القانكف الذم يمارس عمى الطبيعة عبر عنو المسيرم بقكلو
«:إف المشركع المعرفي الغربي كافر بالمعنى العميؽ لمكممة فيك ليس كافر باإل لو كحسب
كانما ىك كافر باإلنساف أيضان إذا يعمف مكت اال لو ثـ مكت اإلنساف باعتباره كائنان متميزان
عف الطبيعة ،تـ ينتيي بو األمر أف ينزع القداسة عف كؿ شيء ينكر المعنى »

()4

.عمى

()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .213

()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص .313

.74

()4

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .214
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الفصؿ الثالث

أف ىذا المشركع ألغى كؿ القداسة ،ك كؿ ما يعبر عف اإلنساف كأعتبر كائنا ماديان،

يقكؿ

ممؾ بف نبي « أكركبية حققت المعجزات في عالـ االكتشافات كعالـ العمكـ، ...كلكنيا فقدت
في أعماؽ نفسيا البعد الذم كاف يركح عمييا كيرفو عنيا ،كيسندىا في كقت في أعماؽ أك
أتمفت قداسة الكجكد في النفكس في الثقافة كفي الضمائر ،لقد أتمفت القداسة ألنيا اعتبرتيا
شيئا تافيا ال حاجة لنا بو »(.)1
2ػ استحالة المشركع المعرفي كالحضارم الغربي :
يعتبر المشركع الغربي صكرة تنظرية كمستحيمة جاءت فقط لمؤل الثغرات حيث يقكؿ
المسيرم  «:يجب أف تعرؼ أف المشركع الغربي لسد كؿ الثغرات كلمكصكؿ لمقانكف العاـ
مشركع مستحيؿ مف الناحية المعرفية ك العممية»

()2

يعني أف الميؿ مف الناحية المعرفية

يكمؿ في افتراضاتو ،ىذا النمكذج يعي سذاجة العقؿ كسطحيتو في معرفة الكاقع كما
يربطيما مع بعضيما ،يرل أيضان أف ىذا النمكذج الغربي المعرفي يحمؿ رغبتو لمكصكؿ إلى
التعميـ ايضا مف الناحية العممية المشركع الحضارم الغربي مبني عمى التنمية كالتحكـ في
المصادر كالتعظيـ كاإلنتاج كاالستيبلؾ ك التقدـ (.)3

()1
()2
()3

 :مالؾ بني نبي :مجمس دمشؽ ،دار الفكر ،دمشؽ ،د ط ،2005 ،ص .177
 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية دعكة لبلجتياد ػ مقدمة فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص .75
 :عبد الكىاب المسيرم  :دراسات المعرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابؽ ،ص .90
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الفصؿ الثالث
3ػ أزمة الحضارة الغربية :

تعد الحضارة الغربية عمى منجزاتيا الضخمة التي شيدىا العالـ لو ،كلكنيابيدىاأدخمت
نفسيا في مرحمة األزمة التي كمفتيا كأفقدتيا مكانتيا التي لـ تدـ طكيبل إلى أف ظير النمكذج
العقبلني المادم الذم أظير النقائص المختمفة ىذا النمكذج المعرفي المادم الغربي ،يقكؿ
المسيرم « :بدأت تتضح معالـ أزمة الحضارة الغربية الحديثة منذ منتصؼ القرف التاسع
عشر تقريبا ،كمف الكاجب أف يدرس األزمات التي أصبحت جزءان مف بنيتو ،خصكصان منذ
منتصؼ كىي النقطة الزمنية التي أكممت فييا معظـ مالمح النمكذج الحضارم المعرفي
الغربي»(.)1
-1النماذج اال نحراؼ:
بعد الدراسة المعرفية لمحضارة الغربية كأزمتيا كاف البد مف دراسة منجزاتيا المختمفة
إبراز سمبياتيا ،منيا يقكؿ المسيرم عف ىذه السمبيات «عادة ما يتصؼ ىذه الظكاىر عمى
أنيا مجرد انحرافات عف النمكذج إنساني تقدمي يعمى مف الشأف اإلنساني» ( ،)2ىذه
الظكاىر أدت إلى تشكيؿ اإلمبريالية الغربية كالنازية الصييكنية كالعنصرية،

ليذا يرل

المسيرم أف الدراسة النمكذجية لئلمبريالية الغربية ىي مف أىـ المداخؿ إلى كشؼ حقيقة
النمكذج الحضارم الغربي الحديث كنمكذجيا المعرفي حيث يقكؿ المسيرم « :لعؿ مف أىـ
اآلليات تجاكز اكتشاؼ " نمكذجية " ىذه الظاىرة ،بمعني أنو يعبر عف شيء أساسي في
الحضارة الغربية ( لصيقة بنمكذجيا الكامف ) ال مجرد استثناء أك انحرؼ »

()3

يقكؿ أيض نا

 « :يمكف دراسة نمكذجية اإلمبريالية الغربية مف أىـ مداخؿ الكتشاؼ حقيقة الحضارة

()1
()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :دراسات المعرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابؽ ،ص .90
 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا.
 :المصدر نفسو ،ص .221
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الفصؿ الثالث

الغربية كنمكذجيا الحضارم المعرفي»( ،)1بيذا حقؽ ىذا النمكذج ثركة ىائمة مف خبلؿ
االنحرافات التي يمارسيا ،مف نيب كسمب مف مستعمراتو.
-2الفكر الغربي االحتجاجي أك المضاد:
يعد كقكع الحضارة الغربية في مرحمة أزمة كفقدانيا الثقة بنفسيا ،ظير ىذا التيار
الفكر االحتجاجي أك المضاد الذم يعكد تاريخ ظيكره في الغرب إلى عصر النيضة ،حيث
بدأ يكتسب مزايا مف المركزية كالمصداقية حيث يقكؿ المسيرم « :قد حاكؿ ىذا الفكر
كصؼ األ زمة كيعبر عنيا بؿ كيتجكزىا .كالبد مف االستفادة منو ىذا الفكر كأديباتو في
محاكلة استرداد المنظكر النقدم اتجاه الحضارة الغربية »(.)2
 7ػ ثمف التقدـ :
في محاكلة تجاكز النمكذج الغربي المادم كاف البد مف كسر قيكد مفيكـ التقدـ
المادم كمف ذلؾ في دراسة اآلثار السمبية لمتقدـ ،كما الثمف المدفكعمف أجؿ تحقيؽ التقدـ،
في ىذا الصدد يقكؿ المسيرم « أما ثمنو فيك أجؿ محسكس ك غير مباشر كيصعب
قياسو كما يجب أف نالحظ تداخؿ ثمرة التقدـ كثمنو » ( ،)3يمكف مبلحظة ثمف التقدـ مف
خبلؿ األثار السمبية التي تركتيا في المجتمع مثؿ انتشار المخدرات ك اإلباحية كغيرىا التي
أدت إلى ظيكر األمراض النفسية كالتفكؾ األسرم كالعنؼ غيرىا مف المشاكؿ التي خمفتيا.

()1
()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ.221 ،
 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

.80

()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .225
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الفصؿ الثالث
المبحث الثاني  :معالـ المشركع البديؿ لتجاكز التحيز

إف الحديث عف المعالـ التي يرتكز عمييا المشركع البديؿ ال يتـ دكف إدراؾ حقيقة التحيز
لكي تسيؿ عممية تجاكزه كاعطاء أفاؽ حديدة تجعمنا نبني حضارة ليا أسس ثابتة ليا
تطمعات إنساني إسبلمي.
-1إدراؾ حتمية التحيز:
أمر محتكمان ال يمكف
تتمثؿ في اقتناع اإلنساف أف التحيز ىك أمر ال بد منو أيضان ان
تجاىمو كادراكو ىك صكرة لتجاكزه يقكؿ المسيرم عنو  « :كىي حتمية التحيز كيمكف القكؿ
أف إدراؾ ىذه الحقيقة ىك ذاتو خطكة لتجاكزه »( .)1يعني أف إدراؾ اإلنساف لحتمية التحيز
يمكنو أخذ الحذر منو كيتجاكزه ،إذا غضضنا النظر عنو كتجاىمنا مشكبلت الكاقع دكف أف
ندقؽ أك يفحص محتكاه فإننا نقع داخؿ دكامة األخطاء كالتبعية يقكؿ المسيرم  «:أنو
إدراؾ التحيزات الكامنة في رؤيتو كطريقة إدراكو ىك ذاتو فيحاكؿ أف يتجاكز السمبي
منيا ك يكسع مف نطاقيا اإليجابي »( ،)2يعني أنو أف يأخذ اإلنساف مف أم نمكذج الشيء
اإليجابي منو ك يحاكؿ تجاكز السمبي منو لكي تسيؿ عممية التكسع التطكر ،إف معرفة
إيجابيات النمكذج تككف مف خبلؿ الفحص كالتدقيؽ في معطياتو خاصة في المنياج التي
يحكؿ كؿ نمكذج فرضيا عمى العالـ مثؿ نمكذج المعرفي الغربي.
-2الكصكؿ إلى البعد المعرفي :
يعبرعف النمكذج الكامف يقكؿ المسيرم عنو
ىك الذم يشمؿ الخطاب الغربي الذم ّ

 «:أنو ال يمكف اإل نساف فيـ تضمينا ما يرل إال بعد اكتشاؼ النمكذج الكامف الذم
يحكم األسس الفمسفية كالمعرفية التي يسد إلييا ىذا السمكؾ ( أك المصطمح ) "(.)3
يعني أنو يتمثؿ في إدراؾ حتمية التحيزبعتبار أف كؿ سمكؾ اإلنساني أك المصطمح
( :)1عبد الكىاب المسيرم  :العالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .202
( :)2عبد الكىاب المسيرم  :الثقافة المنيج ،مصدر سابؽ ،ص .382
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابؽ ،ص
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يعبر عف النمكذج الكامف ،كمف أىـ سمات ىذا الخطاب التحميمي الغربي عمى أنو
يكمؿ المستكل السياسي كاالقتصادم االجتماعي ال يصؿ أبدا إلى مستكم المعرفي
الذم يتمحكر حكؿ إمكانيو إجابة عمى األسئمة النيائية التي تكجو إلى البشر في الككف
( ،)1كفي ىذا الصد يقكؿ المسيرم إلى أنو «:يعكد ىذا إلى أف التصكر المادم يغفؿ
ذلؾ الجانب في اإلنساف يعمو يسأؿ األسئمة معرفية ( الكمية كالنيائية ) الخاصة
بيدؼ مف كجكده في الككف ك الطبيعة ىذا الكجكد »(.)2يرل أيضان أف «اإلجابات التي
يقدميا التصكر المادم لألسئمة ىي إجابات ناقصة كسطحية ال تميؽ بمقاـ اإلنساف،
عمى أف اإلنساف يخضع لمبدأ صدفة ،إف اإلنساف كياف مادم ،إف ىدفو مف الكجكد
ىك اإلنتاج االستيالؾ فقط ،عمى أف ىذه اإلجابات مقبكلة لبعض إال أنيـ لـ يدرككا
ما يحممو مف مضاميف فمسفية كأخالقية كالمعرفية ليذا النمكذج المعرفي الكامف
»( ،)3يعني بذلؾ أنو ال يمكف قبكؿ اإلجابات التي يطرحيا النمكذج المادم أدكف
فحصيا كفيميا كتفسيرىا ك إخضاعو إلى مقايس فمسفية كأخبلقية كعرقية لذا يقكؿ
المسيرم  «:لذا ليس لي مصمحة حممو ىذا المنيج النمكذج المادم لمكشؼ عف
البعد المعرفي .كأل ف الخطاب التحميمي الغربي تجاىؿ البعد المعرفي ال يطرح األسئمة
تخدـ مضمكنو اإلنساني»

4

 -3تكضيح مزايا النمكذج المعرفي الغربي:
أمر ال بد منو كال يمكف التحرر مف قبضتو إف أصبح صكرة
إف النمكذج الغربي ه

في التقدـ الحضارم ير المسيرم  «:ال يمكف أف نتحرر مف قبضة النماذج المييمنة (
النمكذج الحضارم المعرفي الغربي ) إال مف خالؿ نقد الكمي ينصرؼ إلى مجمؿ
()1
()2
()3
()4

 :عبد الكىاب المسيرم  :العالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .203
 :المصدر نفسو ،كالصفحة نفسيا.
 :المصدر نفسو ،ص .203
 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا .
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البناء النظرم الغربي كيكضح نقط ضعفو كقكتو كمكاطف لتمايزه كقصكره »( ،)1بذلؾ
نبدأ بنقاط القكة كلتميزه بذلؾ نقكؿ أف النمكذج الحضارم الغربي فقد حقؽ إنجازات
عديدة بذلؾ نذكر منيا :
أ ػ اإلدارة الرشيدة* لممجتمع الحضارة الغربية مف خبلؿ مجاالت االجتماعية كالسياسية
كاالقتصادية التي تكمؿ في حؿ المشكبلت كتسكية الخبلفات كحؿ األزمات دكف لجكء إلى
العنؼ ،كتفديو يجب كضع مخطط في تسير المجتمع مف استم اررية ك رفاه كاستقرار مف
خبلؿ الديمكقراطية كفصؿ السمطات(.)2
ب ػ حؿ المشاكؿ التي تخص المجاؿ السياسي خاصة مشكمو حكـ القديـ كاستبداليا بتشكيؿ
جيؿ جديد قادر عمى القيادة ىذا ما حققتو المجتمعات الغربية الحديثة ،في حؿ ىذه المشكمة
دكف عنؼ كسفؾ لمدماء(.)3
ج ػ احتراـ حقكؽ اإلنساف السياسية كتأكيد حرية الفرد.
د ػ ظيكر فكرة المكاطف الذم يديف بالكالء لكطنو.
ق ػ إنشاء دكلة رفاه تضمف الحياة الكريمة لئلنساف.
ك  -تفعيؿ دكر المرأة ك تأكيد حيزىا المستقؿ.
ز ػ تطكر العقمية النقدية كمف تـ اإلبداعية.
ح ػ المقدرة عمى اكتشاؼ األخطاء كتصحيحيا.
()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :العالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .204

*الرشيدة  :ىك مف المفاىيـ األساسية التي استخدمت لدراسة المجتمعات الحديثة لمفيكـ الترشيد كليا عدة معاني  :يسكغ أك
يبرر ،كيعني يفسر المرء سمككو بأسباب معقكلة أك مقبكلة كلكنيا غير صحيحة ،كأيضا المعني المتكاترة لكممة يرشد :
يكظؼ الكسائؿ بأكثر الطرؽ كفاءة لخدمة أىدافو معينة .كالترشيد المادم  :سحب األشياء مف عالـ اإلنساف ككضعيا في
عالـ مستقبؿ كيسمى عالـ األشياء المادية ،كأيضا سحب اإلنساف مف ذاتو مف العالـ اإلنساف ككضعو ىك األخر في العالـ

األشياء ( عبد الكىاب المسيرم  :الصييكنية كالنازية كنياية التاريخ .دار الشركؽ ،مصر ،ط  ،1997 ،1ص ،246

.) 247

()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابؽ ،ص .86
 :المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
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ط ػ تطكر المناىج البحث بحيث تكاكب التطكرات في المجتمع.
م ػ تككيف المؤسسات الكبرل مف خبلؿ االندماج في مختمؼ الشركات(.)1
لقد حقؽ ىذا المشركع الحضارم الغربي مقدار مف االنتصارات الباىرة عمى المستكل
المادم كالمعنكم ،كتكمؿ أسباب نجاح النمكذج الغربي في اإلمبريالية الغربية التي حققت
الرفاىية لئلنساف الغربي ،تستند تحت بنية تحتية مادية قكية ،كما ساعدتو عمى تصدير
مشاكمو االجتماعية كالمادية إلى الشرؽ ،ب ذلؾ كاف التطكر رؤية داركنية نسبية ال تكترث
كثير بالثكابت ،مع ذلؾ ترؾ في بداية األمر رقعة الحياة الخاصة بالفرد لبعض الثكابت
المسيحية ،أك اإلنسانية ذات األصكؿ المسيحية ،حيت يكمؿ بنجاح الغرب في تصكر الفرد
الغربي الذم يؤمف بالقيـ الداركنية الصراعية كالفاعمية في الحياة العامة (.)2
 4ػ أىمية النقد الكمي :
عمى ىذا النحك يمكف القكؿ أف لمنمكذج الحضارم الغربي الحديث مزايا كمحاسف لكف
مف جانب أخر كانت بمساكئو حيث يقكؿ المسيرم في ىذا  « :يحبب إال نقؼ جيدنا
النظرم ال نكتشؼ التحيز عند المستكل الجزئي أك التطبيقي ،بؿ يجب أف ينصرؼ إلى
مجمؿ البناء النظرم الغربي »()3؛ يعني أنو ال يجب الكقكؼ عمى الشكؿ التنظيرم بؿ يجب
النظر فيميا كفحصيا كتفسيرىا كنقدىا كرؤية التحيزات التي تخفييا تـ تطبيقيا ،يرم أيضان

()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :دراسات معرفية في الحداثة الغربية ،مصدر سابؽ ،ص .87

*اإلمبريالية  :م مصطمح سياسي ككممة حديثة االستعماؿ ىي تعني فمسفة الدكلة االستعمارية التي تزعـ لشعنيا التفكؽ
العنصرم كالسيادة الفكرية عمى األمـ األخر ،نتجو ذلؾ إلي السيطرة عمى مقدرات ىذه االسـ كاخضاعيا لسياستيا،
إلحاقيا يككب حضارتيا ،كفرض الييمنة ثقافتيا  ،كيؤرخ لممرحمة اإلمبريالية ببداية القرف العشريف ،يكضح مصطمح القكة
اإلمبريالية لمدكلة الرأسمالية االستعمارية ) .عبد المنعـ الحفني  :المصطمحات الفمسفية ،معجـ الشامؿ ،مكتبة مدبكلي،

القاىرة ،ط  .2000 ،3ص .100

()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر الغربي ،مصدر سابؽ ،ص .207
 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة في فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

.37
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فالتكقؼ عند المستكم الجزئي أك التطبيقي ،...قد يؤدم إلى عممية ترقيع كتمقيف تفقدنا ىكيتنا
لتكسب ىكية جديدة (.)1
أف عممية النقد الغربي ليست عممية سمبية ،اليدؼ منيا ،ىك الفضح كالتفكيؾ فيذا أمر
جدير بالعدمييف مف دعاة ما بعد الحداثة ،ىذا ما يعتبر أساسا عممية تيدؼ إلى الفيـ
المتعمؽ الذم يجعؿ مف عزؿ ما ىك غربي عما يصمح ال يككف عاما عالميا ،كما ىك
عالمي يعبر عف اإلنسانية المشتركة( ،)2أم أنو يرل النقد ىك عممية ميمة ىي تخدـ اإلنساف
تمكنو مف عممية الفيـ كتجعمو يأخذ ما يصمح لو دكف المساس بيكيتو.

()1
()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،مصدر سابؽ ،ص .330
:المصدر نفسو صفحة نفسيا.
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المبحث الثالث :مرتكزات المشركع البديؿ :

لقد قدـ المسيرم مشركعو النيضكم الذم مف خبللو أراد أف ينيض بالعالـ العربي
كاإلسبلمي كاإلنساني في إعادة ثقتو بنفسو كامكانيتو كقدرتو عمى االلتحاؽ بالغرب كتجاكزه،
إف ىذا المشركع تجسد فيو مكقفو النقدم لمحداثة الغربية منجزاتيا محاكال تخميص عالمنا
العربي كاإلسبلمي كاإلنسانية جمعاء مف الغرب كالتحرر مف االنغماس أكثر في التبعية،
كالدعكة إلى إعادة كيانو مف جديد ،كلقد كرس المسيرم حياتو كجيده الفكرم كالمعرفي إليجاد
حؿ لمخركج مف ىذه النمكذج كتخمص مف تبيعتو بذلؾ كضع المسيرم كتابو « إشكالية
التحيز كرؤية المعرفية كدعكة إلى االجتياد ،مقدمة فقو التحيز » لقد مثمت ىذه دعكة
عامة لكؿ العقكؿ العربية ك اإلسبلمية ليشارككا في دراستيـ كأراءىـ ك إبداعيـ في دراسة
النمكذج الغربي ك تحيزاتو كمف أجؿ بناء مشركع إنساني عربي كاسبلمي صالح لكؿ زماف
كمكاف ،مف خبللو أراد المسيرم أف يبرز إشكالية التحيز كاممة كالدخكؿ إلى مرحمة االجتياد
كاألبداع الذم يبرز تعاكف جماعي لنيكض بالعالـ العربي كاإلسبلمي كاإلنسانية جمعاء.
لقد كانت بكادر ىكية المشركع انطمؽ مف الدعكة إلى فكرة أسممة المعرفة ككانت ىي
أكؿ خطكة التعريؼ بيكية المشركع البديؿ في صياغة النمكذج المعرفي الحضارم البديؿ
الذم انطمؽ مف تراثنا ،حيث يقكؿ المسيرم  «:التراث ىك مجمؿ التاريخ الحضارم الذم
يتسع لممنجزات المادية ،كالمعنكية لإلنساف في ىذه المنطقة ،كيشمؿ ما ىك مكتكب
كصريح ما ىك شفكم ككامف »( ،)1أم أف تراثنا اإلسبلمي ىك النمكذج األجدر الذم
يخمصنا مف التبعية ،إف فكرة العكدة إلى التراث لقت االستحساف كبير مف أردكا النيكض
بعالمنا يقكؿ المسيرم النمكذج الحضارم اإلسبلمي نكاتو األساسية ىي النمكذج المعرفي
اإلسبلمي كأساسو القرآف كالسٌّنة المذاف يحكياف القيـ اإلسبلمية المطمقة كاإلجابة اإلسبلمية

()1

 :عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة فقو التحيز ،مصدر سابؽ ،ص

،92
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عمى األسئمة النيائية ( ،)1بيذا إف مشركع المسيرم يبرز معالـ الخطاب اإلسبلمي الجديد
يكمف في االنفتاح عمى الحضارة الغربية كفؽ منظكر إسبلمي تكمؿ في ممارسة النقد
كالتحميؿ ،حيث يرل المسيرم أف تراثنا ك ال مانع مف أف نستفيد مف العمـ الغربي ،ككؿ
العمكـ ك التجارب التاريخية ( ،)2عمى أنو ال تتحقؽ ىكية المشركع إال بإظيار النقائص في
النمكذج المعرفي الغربي بالنقد كتجاكزه كالتجنب الكقكع في سمبياتو ،تمثمت نظرة المسيرم
في انطبلقتو لممشركع البديؿ عف كؿ النماذج خاصة النمكذج الغربي الحديث ،مف خبلؿ
المبادئ التسميـ بكجكد عقؿ إسبلمي إنساني عاـ كيحقؽ ىكية اإلسبلمية التي تربط المعارؼ
كالعمكـ كالقيـ األخبلقية كالدينية أم أنيا تحقؽ عبلقة اتصالية بينيما بيف المنظكمة الغربية
الحديثة ،كتحقيؽ ىذا النمكذج كتطكيره البد مف أف نزيد مف قدرتنا كنتبع األىداؼ التي
كضعيا المسيرم التي يرم مف خبلليا تتبع قبؿ بدأ في المشركع ىي كتالي :
 1ػ أىداؼ تحقيؽ ىذا المشركع :
أػ رفض التمجيد الذات :
تعتبر ىذه أكؿ نقطة يحذر المسيرم مف أف يقع فييا اإلنساف الذم يريد إنجاز أم
شيء ،التي يجب عمينا إدراؾ النقد الكمي لمنمكذج المعرفي الحضارم الغربي الحديث
كاكتشاؼ تحيزاتو حيث يقكؿ المسيرم  «:قبؿ أف نبدأ في طرح النمكذج البديؿ البد أف ندرؾ
أف النقد الكمي لمنمكذج المعرفي كاكتشاؼ تحيزاتو ال يعني أف نقكـ بتييئة أنفسنا ،فميس
اليدؼ إشباع الشرعية عمى الكضع القائـ في بالدنا "ىي ال تبعث كثير مف الرضى"»

()3

،

أيضان التأكد أف استيراد أم نمكذج ليس فيو فائدة أنو يمكف أف يمحؽ بنا الضرر ،حيث
يقكؿ « :إنما التأكيد أف استراد فكرة ىذا النمكذج لف يقيدنا كثي ارن في محاكلتنا اإلصالح ك

()1
()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منضكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .92
 :المصدر نفسو ،ص .304
 :المصدر نفسو ،ص . 285
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التغير » ( ،)1أراد المسيرم مف ىذا أف يبيف لنا أف كؿ نمكذج تـ استرداه مف أم بيئة ال
يمكف أف يحدث إصبلح كالتغير إال في بئتو.
إذا اردنا أف نتحدث عف مزايا النمكذج يجب النظر إلى كاقعنا كنقائصو قبؿ كؿ شيء
ىؿ يمكف لكاقعنا أف ينجح في تبنيو ىذا النمكذج ،حيث يقكؿ المسيرم « كحينما تحدثت
عف مزايا النمكذج الحضارة الغربية الحديثة ،فإنما كنت أتحدث عف كاقع األمر في الكقت
ذاتو عف نقائص بالدنا » ( ،)2اعطى المسيرم مثؿ عمى ذلؾ كبرىف عف فشمنا في تطكير
الحداثة العربية اإلسبلمية التي كنا سندخؿ مف خبلليا القرف الكاحد كالعشريف دكف فقداف
ىكيتنا ك تراثنا (.)3
ب ػ إدراؾ أثر اإلمبريالية :
اإلمبريالية الغربية ىي صكرة عاكسة لكاقعيا ،قد حطمت كؿ ما ترتكز عميو مف
المبادئ الحضارية ك الثقافية كاالجتماعية ،كالتي دمرت كنيبت بمداف العالـ بأسره األكثر
مف أنيا مازالت تتدخؿ في شؤكننا بكؿ حذافيرىا ،يقكؿ المسيرم « ابتداء مف الككالة
االستخبارات المركزية األمريكية كأنياء بالمؤسسات ىيئة األمـ المتحدة ك مرركان بالدكلة
الصييكنية » ( ،)4ك لكف ىذا ال يجعمنا نتكقؼ دكف أف تمحؽ بيا اليزيمة كال نرفع مف شأننا
حيث يأضا « يجب أال نقؼ عند ىذه النقطة ك أف ندرؾ أنيا ليست نيائية ،ك أنيا يمكف
تمحؽ بيا اليزائـ بيذه القكة الالعقالنية ،كما حدث في فيتناـ ،كما يحدث في إسرائيؿ
في المنطقة ،عاـ  1973كأثناء انتفاضة كاخي ارن في لبناف فقكتيـ ليست مطمقة » (،)5

()1

 :الكىاب المسيرم  :عالـ مف منضكر غربي ،،مصدر سابؽ ،ص . 285

()3

 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا.

()2

()4
()5

 :المصدر نفسو ،ص . 285
 :المصدر نفسو ،ص .286

 :المصدر نفسو ،صفحة نفسيا .
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بيذا إف معرفة خبايا اإلمبريالية الغربية يككف أم انر سيبل بالنظر إلييا نظرة سمبية ك البحث
في نقاط ضعفيا لنمحؽ بيا اليزيمة كنتخمص مف تبعيتيا.
ج ػ إدراؾ الضعؼ الداخمي :
يطمب منا أف نتخمص مف فكرة أف العرب ىك المسؤكؿ عف ما يمحؽ بنا مف انييار
بؿ نحف المسؤكليف عف ىذا حيث يقكؿ المسيرم  «:يجب إال ندعي أف الغرب مسؤكؿ عف
كؿ ما يحدث لنا ،فعكامؿ االنييار كالتفكيؾ كانت كامنة في مجتمعاتنا قبؿ مخبئة » (،)1
إف السبب في دمارنا كالسماح استعمارنا كتدميرنا ىر تخمينا عف مبادئنا عدـ نحاكلتنا التغير
مف أنفسنا ،لقكلة تعالى ﴿ إن الله هل ُ غهي ر هما ب هقوم هحتى ُ غهي روا هما بأهن فسهم ﴾ (،)2

إف

التغير بالدرجة ألكلى ىك مف أنفسنا ذلؾ بإدراؾ ضعفنا كنحاكؿ تغيريو ىكذا نتفادل إم
عامؿ خرج يتحكـ بنا.

د ػ ليس العكدة لمكراء :
إف العكدة إلى الكراء فكرة ال تكصمنا إلى أف لنا نمكذج بديؿ ،كاستيراد نمكذج أيضان ال
يصمح لنا مف ما يحممو مف أمكر مخفية كحقد ككره لنا ،لذا البد مف االجتياد كاعماؿ العقؿ
لمكصكؿ إلى التغير كاالصطبلح ك التطكير يقكؿ المسيرم  «:كجب أف ندرؾ أف محاكلة
التكصؿ لنمكذج بديؿ ليست دعكة لمعكدة لمك اريكض إنما التأكد أف النماذج الجاىزة
المستكردة ال تصمح لنا كأنو البد مف إعماؿ العقؿ كاالجتياد كأخد كأكضاعنا في
االعتبار»(.)3
2ػ خصائص ىذا المشركع  :لقد تطرقنا إلى أىداؼ ىذا النمكذج البديؿ ،الذم يكضح لنا
البناء نمكذج البديؿ الصحيح في أف ندرؾ أىدافو لكي تتحقؽ مف ىذا المنطمؽ يجب أف
ندرؾ أىـ الخصائص التي يجب تتكفر في ىذا النمكذج كىي :
()1
()2
()3

 :الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص . 285
 :سكرة الرعد  :آية 11
 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .287
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أ ػ يقيف ليس بكامؿ ك االجتياد المستمر :يتسـ ىذا النمكذج بأنو نمكذج الفضفاضة كىي
تطمح لمكصكؿ إلى قكانيف صارمة ككاحدة كمطمقة كال إلى إجابات النيائية ،أنو ال يحاكؿ
الكصكؿ إلى المكضكعية الحيادية كالكاممة ،أف لف يسقط في الذاتية

()1

ب ػ ال يكجد مجاؿ لمتحكـ الكامؿ في الكاقع:
إف ىذه الخاصية تنظر إلى ىذا النمكذج أنو ليس التحكـ الكامؿ في الككف يقكؿ
المسيرم « ىدؼ ىذا العمـ ليس التحكـ كال تسخير الكائنات فيك يعمـ أف كؿ شيء في ىذا
الككف مف إنساف كحيكاف كجماد قد نالو نصيب مف التكريـ أل نو مف خمؽ اال لو كنفخة مف
ركحو كصنعة مف صنعو »

()2

بيذا فإف كؿ ما ىك مسخر في الككف لو قيمة كتكريـ مف عند

ت هه هذا بهاطالً
ا﵀ أف كؿ ما فيو خمؽ مف أجؿ غرض بقكلو تعالى ﴿ هرب نها هما هخلهق ه
ك﴾( ،)3عؿ ىذا أف فاإلنساف قد خمؽ في ىذه الطبيعة مف أجؿ أف ينتفع بيا ضمف
سب هحانه ه
حدكد ،بيذا إف ىذا النمكذج البديؿ ال يمغي اإلمبريالية بؿ يحاكؿ التحكـ فييا ضمف حدكد
العقؿ ،ليس كما أرادة ىي ال حدكد لمعقؿ أنو يمكف أف يسيطر عمى الطبيعة كيصؿ لي
معرفة نيائية كاممة .
جػ ػ ال اختزاؿ كال تصفية لثنائيات:
إف ىذا النمكذج لف يختزؿ الكاقع إلى عناصر أكلية الكلية المادية كلف يصفي
الثنائيات كـ فعؿ النمكذج الغربي ،فيي صدل إلى لمثنائية الكبرل (ثنائية الخمؽ كالمخمكؽ
ك ثنائية اإلنساف كالطبيعة ) ،يقكؿ المسيرم حكؿ النمكذج «ىك لف يركز عمى الكمي

()1
()2

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .298
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دكف الجزئي أك عمى الجزئي دكف الكمي ،كلف يركز عمى الخاص دكف العاـ أك عمى العاـ
دكف الخاص كال استمرار دكف انقطاع أك انقطاع دكف استمرار»...

()1

4ػ رفض الكحدة النسبية :
إف ىدؼ العمـ البديؿ أنو لف يسقط في الكحدة المادية أك الكحدة النسية كال أم
كحدات حتمية :
أ ػ فكحدة العمكـ مستحيمة  :يرم المسيرم أنو ال يمكف فصؿ العمكـ عف بعضيا البعض بؿ
ىي مترابطة حيث يقكؿ « إذا البد أف يكجد عمـ لمظكاىر الطبيعية أخر لمظكاىر اإلنسانية
أف فصؿ بينيـ غير كارد ،فالطب االجتماعي كعمارة الفقراء األحياء القدرة الذاتية لمتنمية
كميا دالئؿ عمى أىمية ارتباط المعنكم بالمادم ك اإلنساني بالطبيعي في صياغة الرؤية
الحضارمة » (.)2
ب ػ ال يمكف اختزاؿ الكاقع إلى عناصر أكلية لممادية كما ذكرنا سابقان ،أنو يحتكل عمى
عناصر البلمحدكدة كالمحدكدة
ج ػ ال يمكف الرككف إلى الكحدة النسبية ،في محاكلة تفسير الظاىرة كالعكدة إلى عنصر
كاحد أساسي ،باستخداـ المعطيات المادية لمقياس كحيد لفيـ الظكاىر ،لذا البد مف الكحدة
النسبة تظير كحدة التعددية النسبية ،أم بذلؾ تظير لنا تعددية المؤشرات في مفاىيمنا
كتفسيرنا حكؿ اإلنساف كالطبيعة (.)3
د ػ محاكلة الكصكؿ إلى نظرية شاممة :
أراد المسيرم أف يؤسس لنظرية كبرل شاممة نسبيان ،أك ما يمكف إنسانان عكس المشركع
الغربي ،أراد أف يصؿ إلى نظرية شاممة كيقينية ككاممة حيث « تيدؼ ىذه ػ النظرية شاممة
()1
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ػ تمكف اإلنساف مف التحكـ اإلمبريالي الكامؿ في الطبيعة مف خالؿ معرفة قكانينيا » (،)1
لقد اكتشؼ اإلنساف الغربي مدل فشؿ مشركعو الذم أدم بو إلى انتقاؿ مف مرحمة إلى
أخرل مف االستنارة المظممة إلى الحداثة ما بعد ػ الحداثة ػ كىذا التغير دليؿ عمى فشؿ
المشركع الحداثي كعف حممو التحكـ الكامؿ كالشامؿ في الطبيعة اإلنساف كمحاكلة الكصكؿ
إلى حمكؿ نيائية كتفسيرات شاممة ( ،)2بيذا يحاكؿ المسيرم مف خبلؿ مشركعو الكصكؿ
إلى نظرية شاممة كلكف ىذه النظرية لف تككف مطمقة بؿ ىي نسبية كحمكليا ليست نيائية.
ق ػ الييكؿ االصطالحي :
ىذا األخريعبر عف خاصية أساسية لنمكذج البديؿ الذم ييتـ بإعداد االصطبلحي
لظاىرة ،سينبع مف كؿ ىيكؿ مصطمحي جديد،

فثنائية اإلنساف كالطبيعة التي تعني

بالضركرة فصؿ العمكـ الطبيعة عمى عمكـ اإلنسانية لكي نتجنب الكقكع في عضكيو العمكـ
الطبيعة كالعكد إلى فكرة مركزية الطبيعة  /المادة ،اليدؼ منبناء الييكؿ المصطمحي ىك
التركيب أساس كليس الدقة بالضركرة ،

ال نرفض مصطمح جديد أك استخداـ المجاز

ككسيمة تعبيرية كتحميمية مشركعة( ،)3كمف أىـ األشياء في بناء مصطمح جديد لمبحث عما
نسميو المقكلة الكسط ( ،مقكلة الكسط تتسع مف األيماف بأف الكاقع الذم يتعامؿ معو
اإلنساف كاقع مركب)( ،)4أيضان تحديد المستكل التعميمي لممصطمح يتناسب مع الظاىرة،
كتحديد مدم نفع المصطمح بمدل تفسيراتو ،الذم نصؿ إلى ترتيبو عمى التغيرات السابقة
فتح ك الباب إلدخاؿ تحديث جديد في التحميؿ يتبع مف الرؤية اإلسبلمية كاإليمانية (.)5

()1
()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،مصدر سابؽ ،ص .290
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 2ػ مرتكزات المشركع البديؿ:

بعدما تطرقنا ليدؼ المشركع كالى أىـ الخصائص التي تتضمنو،

لينصؿ إلى

مرتكزات ىذا المشركع الذم يبدأ بمقكلتو في اإلنساف كمقكلتو غير مادية كالعقؿ التكليد
كاألبداع كالمكضكع االجتيادم.
لقد غمب المسيرم رؤيتو التي كانت تركز عمى النماذج الغربية الحديثة التي انطمقت
مف المادة التي تكحد بيف اإلنساف الطبيعة ،كجعمتيما مكضكع كاحد ،كلكف المسيرم قمب
الماكزيف عف ىذه المنظكمة مف خبلؿ الدفاع عف الذاتية اإلنسانية ػ انطبلؽ مف اإلنساف ػ
كخصكصيتيا الذم يبيف قدراتو العقمية في التفكير كاألبداع ك االجتياد كالفيـ كاالختيار لو
كارادة الحرة فيك إنساف مسؤكؿ عمى كؿ أفعالو يككف كاعيان بيا ،يككف لو مركزية مكانة
ىامة في الكجكد بذلؾ يقكؿ المسيرم  «:اإلنساف يقؼ في مركز الككف ك الطبيعة ،كائنان
فريد كمركب ،كمف أىـ تميزه كتفرده ،عقمو الذم ال يسجؿ الطبيعة بشكؿ السمبي حسب،
كانما يعييا بشكؿ فعاؿ »(.)1
إف النماذج التي تعطي لئلنساف مكانة كمركز كاعادة االعتبار لو ككائف منزه عف
باقي الكائنات ،لو قيمة أخبلقية كدنية كاالجتماعية كيتمتع بالحرية تحت إطار المعقؿ ك
النمكذج اإلسبلمي عكس النمكذج الغربي الذم جعبلإلنساف مستكم مع كؿ األشياء لتي
تحكميا المادة المجرد مف اإلنسانية ،التي غمبت عمييا األىكاء كالرغبات كأصبح إنساف
أرد أف يظير ما تحممو الحداثة مف خبلؿ نقده ليا التي
مادم نفعي فقط ،فالمسيرم بيذا ا
حطت مف قيمة اإلنساف ككضعتو تحت رحمة الطبيعة المادية التي نادت عمييا نظرية
داركيف ،ذلؾ ما عبر عنو المسيرم  «:فرغـ اإلنسانية المشتركة التي تجمع بيف الحسف
البشرم ،إال أف اإلنساف ال يخضع لبرنامج بيكلكجي كراثي كاحد عالمي ،مثؿ باقي

()1
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الكائنات فثمة ىك بأف ثقافة مختمفة ك إرادات جمعية مستقمة كىك الكائف القادر عمى
ارتكاب األخطاء كالذنكب ك قادر عمى التكبة كالعكدة »(.)1
لقد أراد المسيرم مف ىذا المشركع لئلنساف أف يممؾ نزعة إنسانية بكصفو كائنا
يختمؼ عف باقي الكائنات ،فمو قيمة ك القدرة التحكـ في إعادة ذايتو كبنية حسب ما يممؾ
مف قدرة كاعية كأخبلؽ حرة ىك عكس لمنمكذج الغربي المعادم لئلنساف الذم حكؿ اإلنساف
اإلنساني إلى طبيعة مادية كفؽ قكانينيا ،أف ىذا المزج الذم كضعتو الحداثة الغربية بيف
العالـ المادم الطبيعي ك العالـ اإلنساف اإلنساني ىذا ما جعؿ المسيرم أف يغير ىذا المكقؼ
بمقكلتو غير المادية ىك الذم ألغى فكرة أف اإلنساف كائف إنساني كمنزه عف كؿ األشياء ىذا
الذم انفردت بو نماذج الغربية الحديثة التي جردت اإلنساف مف كؿ اإلنسانية كحكلتو إلى
إنساف تحت سيطرة المادة ،كالمنفعة بذلؾ عمؿ المسيرم إلى نقد الفكرة مف جذكرىا كما
تحممو مف أخطار عمى اإلنساف ىذا ما جعمو إف يحضر فكرة بديمة عنيا ػ بمقكلة غير
المادية ػ التي يرم المسيرم  « :تعمؿ كال تكجب مقكالت غير المادية ،ىذه مقكلة ىي ما
يطمؽ عميو المسممكف (ا﵀) ،ىك مركز الككف المكجكد خارج المادة أقرب إلينا مف حبؿ
الكريد ،يعني بديننا كبمسار التاريخ ،ك لكنو ليس كمثمو شيء ،ككجكده ىك تعبير عف
كؿ مف الطبيعة ،كما كراءىا ،كتعبير عما يقاس ،ك كجكد اإلنساف كإنساف يسند إلى
كجكده »(،)2
لقد رفض المسيرم النمكذج المادم الغربي كالتحيز لو ،يعيد لمككف مرجعية الدينية
التي تأخذ بالمادية المطمقة كنفي الفردانية

كالرفض الكاحدية النسبية ك الصمبة لمككف،

اإلنساف ك حريتو الذم يكضع مقابؿ الكاحدية النسبية بالنسبية الفضفاضة التي عرفيا عمى
أنيا  «:ىي الثنائية األساسية في النظـ التكحيدية ىي ثنائية الخالؽ ( المنزه عف اإلنساف
()1
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كالطبيعة كالتاريخ ) كالمخمكؽ »( ،)1يعني أف مركزية الككف تعكد إلى ا﵀ سبحانو كتعمى
الذم ليس كمثمو شيء أف كؿ شيء ىك الذم خمقو ،حيث قاؿ «:عندما تبمكرت قضية كحدة
الكجكد في ذىني ،كضركرة كجكد مسافة بيف الخالؽ بمخمكقاتو ( كحدة الكجك) »(،)2
إف صكرة التكحيد تكمؿ تحت اإلطار اإلسبلمي بكصفو أكثر ديانات التكحيد رقيان
كتساميان بعد ظيكر ما نسميو النسبية اإلسبلمية أك النسبية الفضفاضة التي تكمؿ في اإليماف
با﵀ كحده ال شريؾ لو أم أنو منزه عف كؿ شيء كىك فكؽ كؿ الشيء كالمحيط بو في قكلو

تعالى  ﴿:فه و هق كل ذي علم هعليم

()3
﴾ ،

أم نحف لـ نأتي بالعمـ إال جزء منو ،إف النسبية

اإلسبلمية التي يدعك إليا ال تؤدم إلى العدمية النسبية المادية المطمقة ،إف تحقيؽ تمؾ
لممسمميف يضع المسيرم لمسممة أخرل تجمع بيف جانبيا النظرم كجانبيا التطبيقي ليذا
النمكذج ،عمى أف اإلنساف يككف في ىذا المشركع أك النمكذج اإلسبلمي البديؿ يحمؿ في
طياتو إبداعان ىك يكمف في النمكذج التكليدم الذم مف خبللو يستطيع اإلنساف تجاكز الكاقع
المادم بقدرتو العقمية النقدية كالتحميمية ،الذم عمؿ بو المسيرم في نقده لمحداثة الغربية،
كذلؾ يتـ مف خبللو دراسة الحداثة الغربية مف خبلؿ التحميؿ كالفيـ كالنقد مف أجؿ تجكز
تحيزاتيا عف طريؽ األبداع كالتفكيؾ مصطمحاتيا ك مفاىيميا ك نظرتيا ك يتـ بذلؾ بإعادة
صياغتيا صياغة جديدة التي تمثؿ في النمكذج العربي اإلسبلمي مف جديد الذم يحمؿ في
داخمو القيـ اإلنسانية المشتركة ،حيث يقكؿ المسيرم ىذا النمكذج " النمكذج البديؿ نمكذج
تكليدم ،فنحف نؤمف ال باإلنسانية كاحدة يمكف رصدىا كما ترصد الظكاىر األخرل ،كانما
باإلنسانية المشتركة تستند إلى طاقة اإلنسانية كامنة في كؿ البشر ،تكلد منيـ أشكاليا
الحضارية متنكعة ،تفصؿ اإلنساف عف الطبيعة ،كتميز أمة عف أخرل ،كفردان عف

()1
()2
()3

 :عبد الكىاب المسيرم  :دفاع عف اإلنساف ،مصدر سابؽ ،ص .358
 :نقبل عف  :عمرك شريؼ  :ثمار رحمة عبد الكىاب المسيرم فكرية ،مرجع سابؽ ،ص ،177
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آخر» ( ،)1بمعنى أف ميزة ىذا العقؿ يكمؿ في اكتشاؼ العبلقات المركزية بيف الظكاىر،
ألف أم ظاىرة لـ تخمؽ مف عدـ إال تتفاعؿ جممة مف ظركؼ في تككينيا تحت إطار
اجتماعي أك تاريخي إنساني في تميز أمة عف أمة ،النمكذج التكليدم االجتماعي يتشكؿ
تحت إطار العمـ البديؿ ،الذم عبر عنو تمكف مف أف نتصكر عممان يؤسس مف خبلؿ إطار
مختمؼ في منطمقات كأىداؼ يختمؼ عف العالـ الغربي الذم يكمؿ فيثنائية اإلنساف كالطبيعة
كفرضو لمكاحدية المادية ذلؾ اقترح عمـ جديد مفتكح سعيد مف خبللو اإلنساف كأنو ككائف
مركز كيخرج مف دائرة النظاـ الطبيعي(،)2
إف المسيرم يرفض كجكد قانكف كاحد ككجكد إجابات نيائية عمى كؿ ما يطرحو أك
كجكد عمـ يجيب عمى كؿ التساؤالت دكف بذؿ جيد أك إبداع اإلنساف في فكره بقكلة «:ىذا
العمـ يتسـ بأف نماذجو فضفاضة ،ىك ال يطمح إلى أف يصؿ قكانيف صارمة كال إجابات
مكضكعية نيائية كضع جبرية بسطة كؿ شيء كتصؿ باإلنساف إلى نياية التاريخ »(،)3
ىذا بيف لنا أف التفسيرات النقدية لممادية تخمك مف القيـ اإلنسانية كاألخبلقية ،التي تمغي
قدرة عمى تجريد كالتحميؿ كاالكتشاؼ كاإلبداع كالتأسيس كفي ىذا يقكؿ المسيرم عنو «:
حيثما نفضت المادية مف فكرم ،أصبح مف الصعب عمى تقبؿ تصكر اإلنساني صفحة
بيضاء تسجؿ الكقع في سمبية كبشكؿ مباشر ككأف اإلنساف مجرد شيء مادم بيف
األشياء »( ،)4إف الصدمة الفكرية المسيرم أف يتخيؿ أنالعقؿ يككف في حالة ساذجة كيتقبؿ
كؿ ما في الكاقع مباشرة بيذا يصبح اإلنساف مجرد آلة يسجؿ ما يتمقو مف المادة يقكؿ أيض نا
أنو « ظيرت في حياتي ثالثة مكاضع األساسية مرتبطة متزامنة حتي أكاد أف قكؿ أنيا
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ثالثة أكجو لعممة كاحدة ( إف صح التعبير ) تعبير عف تحكلي مف النمكذج المادم إلى
نمكذج الذم يفصؿ بيف اإلنساف كالطبيعة  /المادة .ىذه المكضكعات ىي :اال نتقاؿ مف
المكضكعية الفكتكغرافية ( المتمقية كالمكثكقة ) إلى معمكمات المكضكعية االجتيادية
كرفض العقؿ السمبي كالتبني الرؤية التكليدية لمعقؿ ،كأخي ارن رفض الرصيد المباشر كتنني
النمكذج منيجان في التحميؿ » ( ،)1كبيذا إف اإلبداع عند المسيرم يكمف الحرية يقكؿ:
«إف األبداع ليس مطمقان بتجاكز اإلنساف  :فالحرية اإلبداع ال بدأ بقابميا حرية المجتمع
في أف تدفع عف نفسو قيمو »(.)2
في طرح جممة مف ىذه المسممات كاف المسيرم ييدؼ إلى كضع منظكمة إسبلمية
ككنية متكاممة في العالـ بكجو اإلنساني كليس المادم ك بكؿ قيـ اإلنسانية ك الدنيان كأخبلقيان
ىذه الغاية يجب أف يشترؾ فييا كؿ اإلنسانية جمعاء ،ذلؾ بالعكدة إلى الديف اإلسبلمي في
ممارسة عممية التحميؿ كالتفكيؾ كالنقد في النماذج المقترحة كالقديمة إتياف بنمكذج إسبلمي
إنساني جديد متكامؿ كينبع مف إبداعاتو في تككيف صكرة إنسانية مف جيد العقؿ اإلنساني
في الديف ،عميو أف يمارس عممية التفكير في ممارسة عممية االجتيادية حيث يقكؿ المسيرم
« ذلؾ أسمى ىذا النكع مف التفكير " مكضكع االجتيادية " ( في مقابؿ المكضكعية
المتمقية كالفكتكغرافية ) ،كيعني إال ينقؿ اإلنساف الكاقع بحذافير كأنو ببغاء أك آلة صماء
أك آلة تصكير بمياء ،إنما يعمؿ عقمو كخيالو فيربط بيف التفاصيؿ كيجرد ( يستخمص )
منيا أنماط متكررة تساعده عمى الفيـ الكاقع بطريقة أعمؽ كأشمؿ»( ،)3عمى ىذا األساس
أف اإلنساف ال يصؿ إلى الحقائؽ مباشرة بؿ يحتاج إلى كسائط كثيرة ليصؿ إلييا مف العقمية
كالدينية كاجتماعية ...لمكصكؿ إلى عمالية األدراؾ ككعي بأجزائيا ،ذلؾ مف خبلؿ عممية
()1
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االجتياد في التفكيؾ ،ك إعادة الصياغة الضركريات ذلمؾ بكجكد عنصر اإلبداع ،إف
عكدتنا إلى الديف أضافة عميو عممية التحميؿ كالتفكيؾ لفحصو مف أجؿ تفادم الكقكع في
مغالطات التي دائما يحاكؿ أعداء الديف أف تشكييو ،فنحف نستطيع إحياءه كبعثو مف
كنمكذج إنساني جديد ترجع إلى اجتياداتو كابداعاتو في ىذا الديف في تبياف صكرتو األصمية
ذلؾ ال ينـ إال بعماؿ العقؿ في الديف ليثبت أف الديف اإلسبلمي يحمؿ صكرة إنسانية متكاممة
ىك أساس خركجنا مف األزمات لقكلو تعالى« كمف يبتغ غير اإلسالـ دينا فمف يقبؿ منو،
كىك في األخرة مف الخاسريف »( ،)1إف ىذه اآلية تدعكنا إلى اإلقباؿ عمى الديف اإلسبلمي
أنو ىك المصدر المصداقية كالحؽ كالسعادة لئلنسانية جمعاء ،كيضيؼ أيضان المسيرم
لمشركع معجـ بمصطمحات خاص بو كي يصبح عممان شامؿ كلو دليمو خاص بو ذلؾ مف
خبلؿ إعادة ىيكمتو المصطمح في إطار البيئة اإلسبلمية ،أف يككف صبلحية المصطمح في
قدرتو المكضكعية كمدل فيمو كتفسير كي يصبح معجـ صالح لكؿ الشعكب.
نستنتج مما سبؽ أف مشركع عبد الكىاب المسيرم يختمؼ كميا عف المشاريع في الفكر
األخرل العربي اإلسبلمي بدعكتو الشمكلية المشتركة ،التي يقصد بيا مشركع لئلنسانية
جمعاء كال يستثني أم أحد ،فيكيدعك إلى التعايش السممي ،كمبدأ التسامح كاالنفتاح عمى
العالـ ،كالتخمص مف التحيزات الغربية المادية ،إال أف ال يتحقؽ إال في إطار الشمكلية
النسبية.

()1

 :سكرة آؿ عمراف :آية .85
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خاتمــــت
لقد تبيف لنا مف خبلؿ ما تـ عرضو مف أفكار في متف ىذا البحث أف مفيكـ المركزية
الغربية يركز عمى مركزية اإلنساف خاصة كاالىتمامات الغربية عمكم نا في كؿ المجاالت
الثقافية كالسياسية كاالجتماعية كالقيـ ككؿ جكانب الحياة ىي تركز عمى فرض حضارة كتيتـ
بمصالحيا عمى حساب باقي الحضارات ،كىك مفيكـ كما تبف لنا أنو يتمحكر عمى قدرة
الغرب في صياغة مفاىيـ كمصطمحات أخرل عدة مرتبطة بالمركزية الغربية،

مثبل :

التحديث أك الحداثة كما بعد ػ الحداثة ،العممانية كالعكلمة ،كما أنيـ حاكلكا ترسيخ ذلؾ
المفيكـ باالدعاء عمى أف أصكليـ تتصؿ بالحضارات اليكنانية كالركمانية ىي المقصد فقط
مف أجؿ إعبلء مف شأف إالنا ،ىذا مف أجؿ إبعاد كؿ مف لو تأثير شرقي كأيضان التخمص
مف عصر الظممات في العصكر الكسطى ،ما يدؿ سيادة المفيكـ مركزية الغربية أنو يتسـ
بمجمكعة مف الخصائص تنبثؽ مف ركح الحضارات في كأنيا ،مثبل عمى ذلؾ الحرص
عمى تمحكر حكؿ الذات ،العدكانية كالدمكية ،كالبلدينية ،كالبلأخبلقية.
إف المصطمح األساسي الثاني لمحضارة الغربية ىك الحداثة ،لقد شغمت الحداثة حي انز
كبي انر بعد عصر النيضة التي تمحكرت حكؿ دكر العقؿ في الحضارة الغربية كتكجييا إلى
عالـ اليقيف ،التي انتصبت إلى عالـ العدمية كالبلإنسانية ،إلى أعمنت مكت االلو كينصب
اإلنساف مركزتو ،بعدىا انتيت إلى إقصاءه ىك أيضان عف مركز كيحؿ محمو المادية بيا تـ
فييا تقمص مف قيمة العقؿ ككسر اإلبداع ينقص صمة بالقيـ األخبلقية كالجانب الركحي
أصبحت فمسفة مادية بامتياز.
لقد امتازت الحداثة الغربية بثبلثة مميزات إلى ىي فعبل غيرت الكاقع األكركبي إلى
عاـ متطكر كالمحتظر كىي الذاتية كالعقبلنية ك الحرية كالعممانية ىذه أكبر مرتكزات ىذه
الحضارة.
إف الحداثة ترفض دائـ ما ىك قديـ ،كبالتالي ىي تمثؿ المراحؿ التي بدأ اإلنساف يفكر
في ذاتو بطريقة لغة الحداثة عمى أف الذات مفكرة تبحث عف الحقيقة ،بيذا لعبت الحداثة
دك انر كبي انر في التجديد كالتكفير العمـ ك المعرفة التي ارتبطت ارتباطا محكمان بالعقبلنية ،عمى
88
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أف العقؿ ىك المرجع الحقيقة كاليقيف ،بيذا إف الحداثة تسير كفؽ طريؽ يتعدل مسار
التخمؼ ،إف الحداثة تسير دائمان إلى تطكير مستقبؿ ،كترتبط بكؿ تقدـ كبكؿ فكر.
إف التحيز يعد ظاىرة إنسانية تظير في حياتنا اليكمية مما يجعؿ ىي ظاىرة حتمية،
فمفيكميا متعدد كمتشابؾ أنو يرتكز عمى جانب المعرفي.
إف التحيز يمتاز بمجمكعة مف السمات التي تمثمو كىي يككف التحيز شخصي في
انحيازه لذاتو أك جماعي مثؿ مدرسو فكرية أك مذىب أك نظرية معينة ،التحيز جمعي الذم
يعبر عف أمر ضركرم كمحتكـ مرتبط ببنية العقؿ اإلنساف كذاتو ،كالتحيز الحتمي ليس
نياني أم أف التحيز ال يؤدم أف يككف شيء معيب أك سمبي أك ناقص.
إف التحيز لو مراتب التي تركز عمييا تحت ثبلثة عناصر التي تتككف منيا كؿ
حضارة ىي الحالؽ كالمخمكؽ كالطبيعة  /المادة تدكر في فمؾ كؿ نمكذج كمرتبو ىي التحير
الطبيعي المادم عمى حساب اإلنساف ك العاـ عمى الخاص ،كالمحسكس عمى المحدكد
كمقياس الكي عمى حساب غير المحسكس كلبلمحدكد كما يقاس الكيفي ،التحيز البسيط
كالكاحدم كالمتجانس عمى حسب المركب كالمتعدم كغ ير متجانس ،كالتحيز لممكضكع عمى
حساب الذات.
إف تبمكر فكرة التحيز عند عبد الكىاب المسيرم مف تجاربو الخاصة حيث اعتبر
التحيز حتمي مرتبط بعقؿ اإلنساف كالمغة اإلنسانية كال يشترط أف يتصؼ بالسمبية كلكف ىك
نتيجة ضركرية ال ترفض األخر.
إف إمكانية تجاكر التحيز الذم يحمؿ النقائص كيمكننا مف القدرة عمى االجتياد
كاألبداع كالتجديد كالتغير.
إف مشكمة التحيز عند المسيرم ارتبطت دائمان بمشكمة التحيز في المنيج كالمصطمح
كالتحيزات الحضارة الغربية.
إف التحيز إلى النمكذج الغربي ىي أكثر شيكعان في العالـ الذم أصبح يحتؿ المركز
كفكرنا ككجداف المفكريف ،كىك يقكـ بيا العقؿ اإلنساف بتجريد الحقائؽ ،إف العقؿ ىك المحرؾ
89

خاتمــــت
لتفسير ىذا النمكذج ،أف النمكذج المعرفي يحاكؿ الكصكؿ إلى الكجكد اإلنساني ،كتعتبر
النمكذج المعرفي الغربي ىك المادية ،عمى أف اإلنساف كائف مادم كيستبعد كثير مف الجكانب
األخبلقية كاإلنسانية لكي يتمكف مف سيطرة عمى العالـ ،أنو مثؿ جانبيف الجانب الفمسفي ىك
تنظير لمجانب الفكرم المادم كالجانب التطبيقي يمثؿ الحضارة الغربية الذم نظر لو عمى
أنو مادم ،كيجعؿ األخر مف بيف مقتنياتو ،أنو بني كراء خمفية سياسية استعمارية تيدؼ
إلى ىزيمة العالـ كتقسيمو ،في دخكؿ في صراع حضارم ،كىك يحمؿ الكثير مف المنجزات
التي تحمؿ في ظاىرىا الرقي كفي داخميا الييمنة كالتبعية ك السيطرة.
إف النمكذج المعرفي الغربي تعرض الي كثير مف االنتقادت ىذا ما دفع الكثير مف
المفكريف كالفبلسفة مف مراجعة كاعادة النظر فيو ،لقد تعرض إلى كثير مف النقد شديد كمف
بينيـ عبد الكىاب المسيرم مف خبلؿ تقديمو لمشركعو البديؿ الذم يظير فيو نقائص ىذا
النمكذج الغربي كتجاكز تحيزاتو ،عمى أنو صكرة تتحقؽ في فكرة أسممة المعرفة ،كمراعاة
القيـ اإلنسانية كتحقيؽ الركابط اإلنسانية المشتركة عمى أساس العدؿ كالمساكاة ،االنطبلؽ
مف التراث العربي كاإلسبلمي كالعمؿ ضمف القرآف كالسنو،
بيذا كاف المسيرم ييدؼ مف خبلؿ مشركعو تجاكز الحضارة الغربية كتأسيس
نمكذج إسبلمي بديؿ عمى أسس لعقؿ كالديف كاالنفتاح عف الحضارات مف حبلؿ فكرة
التسامح كالحكار ،كىك مشركع لمنيكض باألمة العربية كاإلسبلمية في تحقيؽ ىكيتيا كذلؾ
باإلبداع كاالجتياد لتحقيؽ النجاح في المستقبؿ.
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قائمة المصادر ك المراجع

قائمت انمصادر و انمراجع
 المصادر :أكال :
 القرآف الكريـثانيا  :المصادر
 )1عبد الكىاب المسيرم  :إشكالية التحيز ػ رؤية المعرفية كدعكة لبلجتياد ػ مقدمة فقو
التحيز ،معيد العممي لمفكر اإلسبلمي ،األردف ،ط .1996 ،2
 )2عبد الكىاب المسيرم  :الثقافة كالمنيج ،دار الفكر ،دمشؽ ،د ط.2009 ،
 )3عبد الكىاب المسيرم  :الحداثة كما بعد الحداثة ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط ،1
.2003
 )4عبد الكىاب المسيرم  :الصييكنية كالنازية كنياية التاريخ .دار الشركؽ ،مصر ،ط
.1997 ،1
 )5عبد الكىا ب المسيرم  :العممانية كالحداثة كالعكلمة ،أفاؽ المعرفة حكارات ،مصر،
ط .2013 ،1
 )6عبد الكىاب المسيرم  :العممانية الجزئية كالعممانية الشاممة ،مج  ،1دار الشركؽ،
مصر ،ط.2002 ،1
 )7عبد الكىاب المسيرم  :العممانية تحت المجير ،سمسمة حكارات القرف الجديد،
دمشؽ ،ط .2000 ،1
 )8عبد الكىاب المسيرم  :المغة كالمجاز بيف التكحيد ككحدة الكجكد ،دار الشركؽ،
القاىرة ،ط .2002 ،1
 )9عبد الكىاب المسيرم  :دفاع عف اإلنساف ،دار الشركؽ ،القاىرة ،ط .2006 ،2
 )10عبد الكىاب المسيرم  :رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمر ػ سيرة غير ذاتية
غير مكضكعية ػ ىيئة العامة القصكر الثقافي ،القاىرة ،ط .2000 ،1
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 )11عبد الكىاب المسيرم  :عالـ مف منظكر غربي ،دار اليبلؿ ،القاىرة ،ط ،1
.2001
 )12عبد الكىاب المسيرم  :مكسكعة الييكد كالييكدية الصييكنية ػ نمكذج تفسيرم جديد ػ
دار الشركؽ ،ط .1999 ،1
 2ػ المراجع :
 .1إبراىيـ مصطفي إبراىيـ  :فمسفة الحديثة مف ديكارت إلى ىيكـ ،دار الكفاء ،مصر،
د ط.2000 ،
 .2بكزبرة عبد السبلـ  :طو عبد الرحماف كنقد الحداثة ،مكتبة مؤمف قريش ،بيركت،
ط .2011 ،1
 .3بيتر كنزماف كآخركف  :أطمس الفمسفة ،ت  :جكرج كتكرة ،مكتبة الشرقية ،لبناف،
ط .2007 ،2
 .4جاكميف ركس  :مغامرة الفكر األكركبي ،ت  :امؿ ديب ،ـ  :زىيدة دركيش ،ىيئة
أبكظبي الثقافية كتراث ( كممة ) ،أبكظبي ،ط .2011 ،1
 .5حسف الحنفي  :مقدمة في عمـ االستغراب ،دار الفنية ،ط.1991 ،1
 .6صامكيؿ لينتف تكف  :صداـ الحضرات ،ت  :طمعت الشايب ،شركة سطكر لمنشر،
القاىرة.1991 ،
 .7طمعت عبد الحميد كآخركف  :الحداثة ما بعد ػ الحداثة ػ دراسات في األصكؿ
الفمسفة التربية ،مكتبة أنجمك المصرية ،مصر.2003 ،
 .8عبد ا﵀ إبراىيـ  :المركزية الغربية ػ إشكالية الككف كالتمركز حكؿ الذات ػ مركز
الثقافة العربية ،لبناف ،ط 1997 ،1
 .9عدناف عمى رضا النحكم  :الحداثة مف منضكر إيماني ،دار النحكم ،الرياض ،ط
..1989
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 .10عدناف عمى رضا النحكم  :تقكيـ نظرية الحداثة ،دار النحكم ،الرياض ،ط ،2
.1993
 .11عزيز السيد حاسـ  :تأمبلت في الحضارة كاالغتراب ،دار األندلس ،بيركت ،ط
.1987 ،1
 .12عمى جريشة  :االتجاه الفكرية المعاصر ،دار الكفاء ،مصر ،ط .1986 ،1
 .13كافيف رايمى  :العالـ كالغرب ،ج  ،1ت  :عبد الكىاب المسيرم كىدل عبد السميع
حجازم ،ـ  :فؤاد زكريا ،سمسمة عالـ المعارؼ ،ككيت.1985 ،
 .14كريـ خمس كأخركف  :الحداثة كما بعد الحداثة ،ندكه ،جمعية الدعكة اإلسبلمية
العالمية ،مصر.1998 ،
 .15محمد الشريؼ  :تعريفات في سمسمة حكارات القرف ،انظر مف تمؾ السمسمة الحداثة
كما بعد ػ الحداثة ػ دار الفكر العربية ،بيركت ،ط.2010 ،1
 .16محمد الشيخ ياسر الطائرم  :مقاربات في الحداثة كما بعد ػ الحداثة ،دار الطميعة،
بيركت ،ط ،1
 .17محمد سبيبل  :مدارات الحداثة ،الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر ،لبناف ،ط ،1
.2009
 .18محمد سيبل  :الحداثة ما بعد الحداثة  ،دار طكيفاؿ لمنشر ،المغرب ،ط ،1
.2000
 .19محمد عزيز الحباب  :مفاىيـ مبيمة في الغرب ،ار المعارؼ ،مصر ،د ط،
.1990
 .20محمد محفكظ  :اإلسبلـ كالغرب حكار المستقبؿ ،المركز الثقافي العربي ،بيركت،
ط .1998 ،1
 .21محمد نكر الديف أفاية  :الحداثة كالتكاصؿ ػ في الفمسفة النقدية المعاصرة ػ نمكذج ىا
برماس ،أفريقيا الشرؽ ،بيركت ،ط .1998 ،1
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 .22مطاع صفدم  :نقد العقؿ الغربي ػ الحداثة ما بعد الحداثة ػ مركز األنماء القكمي،
بيركت ،د ط ،د ت.
 .23ممدكح لشيخ  :عبد الكىاب المسيرم مف المادة إلى اإلنسانية ،مركز الحضارة
التنمية الفكر اإلسبلمي ،بيركت ،ط .2008 ،1
 3ػ المكسكعات كالمعاجـ :
 .1مجمع المغة العربية  :المعجـ الكسيط ،مكتبة الشركؽ ،القاىرة ،الباب المادة (ر ؾ
ز).2003 ،
 .2أحمد المختار  :المعجـ المغة العربية المعاصرة ،ج  ،3عالـ الكتاب ،القاىرة ،د ط،
.2008
 .3ابف منظكر  :لساف العرب ،مطبعة دار الصادر ،ج  ،82د ت.
 .4ابف منظكر  :لساف العرب ،ـ  ،2دار المعارؼ ،بيركت ،د ط.1955 ،
 .5مجمع المغة العربية  :المعجـ الكسيط ،ج  ،1المكتبة اإلسبلمية  ،تركية ،المادة
(ح د ث)  ,د ط ،د ت.
 .6أندريو الالند  :مكسكعة الفمسفية  ،ج  ،2ت  :أحمد خميؿ ،منشكرات عكيدات ،
بيركت ،باريس ،ط.2001 ،2
 .7جميؿ صميبا  :المعجـ الفمسفي ،ج  ،1الكتاب المبناني ،لبناف ،د ط.1986 ،
 .8مراد كىبة  :المعجـ الفمسفي ،دار قباء الحديثة ،القاىرة ،د ط.2007 ،
 .9جبلؿ الديف سعيد  :معجـ المصطمحات كالشكاىد الفمسفية ،دار الجنكب لمنشر،
تكنس ،د ط.2008 ،
 .10عبد المنعـ الحنفي  :المصطمحات الفمسفية ،معجـ الشامؿ ،مكتبة مدبكلي،
القاىرة ،ط 2005 ،3
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 4ػ المجالت الكدكريات
 .1كريـ خميس كأخركف  :الحداثة كما بعد الحداثة ،ندكة ،جمعية الدعكة اإلسبلمية
العالمية ،مصر.1998 ،
 5ػ الرسائؿ الجامعية :
 .1عبد العاؿ عبد الرحمف عبد العاؿ إبراىيـ  :اإلنساف لدل الفبلسفة اليكناف في العصر
الييميني ،إ ػ عمى حنفي محمكد ك محمد فتحي عبد ا﵀ ،مستكل دكتكراه ،كمية
األدب كالفمسفة ،جامعة طنطا ،مصر.1990 ،
 .2برتيمة كفاء  :الرؤية النقدية لممسيرم في إشكالية التحيز لمحضارة الغربية – الحداثة
نمكذجا – مذكرة ماجستير في الفمسفة ،إ  :محمد نكر الديف جباب ،كمية العمكـ
اإلنسانية كاالجتماعية ،قسـ الفمسفة ،جامعة الجزائر.2009 -2008 ،
 .3رائد أحمد غانيـ ،الخكؼ الغربي مف اإلسبلـ أسبابو ككسائمو كآثاره ،مستكل ماجستار.
في العقيدة ،إ  :محمكد يكسؼ محمد السكبكي كمية أصكؿ الديف ،قسـ العقية
كالمذاىب المعاصرة ،جامعة اإلسبلمية غزة2012 ،
.6المكاقع االلكتركنية :
 .1صبلح حمداكم  :البلدنية 12 ،جكاف  ,2019ساعةhttp ://www. ،19 : 30 :
Almstb.com
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