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 مقدمة

نو ؤال انتماء إلى زمن العالم، كما أإنما قضية مصير وسعد اليوم مسألة المعرفة اختيارا لم ت
"التوسط األداتي" عمى اعتبار أنيا مجرد أدوات النظر إلييا من زاوية "النقل" أوال يمكن 
نقص في التدبير، كما أن ىاجس  ووسائل، ألن عمميات النقل قد تدل عمى عجز أووتقنيات 

التوطين سيبقى راسخا في نفوس الناقمين، وقد يولِّد مقاومات رمزية وجدانية لمقتضيات 
وات العالم يتطمب خمق جيل قادر خدام أرصدة المعرفة الرائجة في قنالمعرفة، لذا فإن است

من خالل التأسيس المادي ابتداء لشروط العموم والمعرفة، حيث  عمى شروط ىذا االستعمال
التوطين" األمر الذي يفترض "االستيعاب" و"اسم في "النقل" ويكون لمنخب فييا دور ح

 استعدادا وتكوينا وتأىيال مناسبا.

لقد أصبح الحديث اليوم عن المعرفة يندرج ضمن مشروع حضاري شامل خاضع لحسابات 
االقتدار والقوة، لقد دخمت اإلنسانية إلى نظام معرفي تبادلي جديد في وضوابط وتوازنات 

الوقت الذي كانت فيو المعرفة محصورة في دوائر االنتماء الحكماء والراسخين في العمم، من 
ل فضاءات افتراضية ومجاالت اتصالية خالل تداول أدوات وبرامج وأنظمة محكمة تشكِّ 

وحقوق اإلنسان، معموماتية، وذلك بفعل تنامي مطالب الحرية والمساواة واالنفتاح عمى اآلخر 
بما في ذلك اكتساب المعرفة عن طريق الحق في التربية والتعميم من خالل المدرسة 

 والجامعة والكتاب.

ر إلى اآلن بفعل تطور تكنولوجيا اإلعالم لقد تحولت المعرفة منذ أوائل القرن الثامن عش 
واالتصال وما قامت بو من ثورة في مجال نقل المعرفة وتداوليا إلى وسائط وشفرات لترويج 
المعرفة، بل لتقاسميا في "سوق المعرفة" خاصة مع انتشار مفيوم الصناعة الثقافية القائمة 

نقمة نوعية عمى مستوى عمى منطق تسويقي غير متكافئ لمصادر المعرفة، شكل ذلك 
المجتمعات الغربية وما عرفتو من تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية ساىم بشكل واضح 
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في وضع أسس ومعالم "اقتصاد المعرفة" وفي المجال االجتماعي والسياسي ما يسمى ب 
 "مجتمع المعرفة".

" موضوعا المعرفة مجتمع"من  خذتتازدىرت واال شك أن أدبيات كثيرة في اآلونة األخيرة 
ليا، وقد تم تحرير عدة كتابات وتقارير من طرف منظمات وىيئات دولية قصد تأطير 
المفيوم وتحديد مضامينو، يمكن أن نذكر ىنا بداية التأريخ ليذا المصطمح حيث كان 

 32و 32بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة االتحاد األوروبي بمدينة لشبونة عاصمة البرتغال في: 
، حيث وضع المؤتمر عمى رأس جدول أعمالو مسألة التحضير لالنتقال إلى  3222مارس 

مرحمة االقتصاد القائم عمى المعمومة والمعرفة ومن ثم إلى "مجتمع المعرفة"، وقد كان المبرر 
القتصادية المسوغ ليذا االنتقال تجنب اقتصار التنمية البشرية عمى األبعاد التكنولوجية وا

: كاالجتماع، السياسة يفترض أن  يتضمنيا مفيوم دوائر أخرىلتشمل  الوالحث عمى االنتق
 "مجتمع المعرفة".

"مجتمع المعرفة" خاصة كانة ىامة في "اقتصاد المعرفة" ولقد أصبحت المعرفة تحضى بم
بعد التحوالت األخيرة التي شيدتيا الساحة الدولية والتي تمثمت في انتشار موجة العولمة من 

إنجازات الثورة الرقمية في ميدان تكنولوجيا  تكتسيياىمية الكبرى التي أصبحت جية، وكذا األ
المعمومات واالتصال من جية ثانية، وذلك إلسياميا المباشر والكبير في عامل التنمية، 
خاصة التنمية البشرية في أبعادىا االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فالنمو االقتصادي نتاج 

لرؤوس األموال ولممعرفة، كما أن المجتمعات المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا عممية تراكمية 
، فالبحث والتطوير والتربية والبرامج المعموماتية تشكل مد االستثمار في القيم الالماديةتعت

نسبة معتبرة مقارنة بنسبة االستثمارات المرصودة لممنتجات المادية، وعمى ىذا األساس 
عالم واالتصال إلى رىان استراتيجي بالنسبة إلى المنتجات القومية تحولت تكنولوجيا اإل

)الوطنية( فأضحت كل أمة ال تستعمل وسائل المعرفة الجديدة تتراجع دون جدال، وكل أمة 
تستعمميا دون أن تنتجيا ستجد نفسيا خاضعة لالستغالل االقتصادي والسياسي من طرف 

ي ىذه العوامل التكنولوجية المعموماتية الجديدة إلى أدى التحكم فالمنتجين، بعبارة أخرى لقد 
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خمق نمط جديد من السيطرة، ولعل ىذا ما يفسر أىمية المبادالت الالمادية التي أصبحت 
تمثل أكثر من نصف مبادالت التجارة العممية، حتى اىتزت أسس االقتصاد الكالسيكي 

مة خاصة لممعالجة وبث وأصبح اإلنتاج يقوم عمى عناصر جديدة، حيث تحول إلى أنظ
، وبرامج لممعموماتية، إن االبتكارات نية تحتية شبكية، وقنوات اتصاللمتدفقات المعموماتية، وب  

الكبرى لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ليست ىي ما يشكل مجتمع المعرفة إنما ىي أدوات 
الكتساب المعرفة، لكن عمى أىميتيا ال يمكن التعامل معيا عمى أنيا معرفة إنما الطمب 

جديدة، فميس مجتمع إعالمية وثقافية ومعرفية مضامين  إلنتاجالمتزايد عمى استعماليا 
 معارف بال قواعد ومعايير، إنما المعرفة مجرد قنوات وأنسجة تتدفق منيا المعمومات وال

تخضع لشروط خاصة لإلنتاج والتوزيع واالستعمال، إن مفيوم مجتمع المعرفة الذي أطمقو 
نو إنما ىو ضمان مستقبل ورىان وجود، إ في الدولي ليس مجرد كممة أو شعارالمجتمع الثقا

يتجاوز "اقتصاد المعرفة" أو "اقتصاد المعمومة" وذلك بإيجاد مناخات كفيمة إلنتاج "رأس 
المال المعرفي" يقوم بتعيين المعرفة، إنتاجيا، تحويميا، نشرىا، واستعماليا من أجل الوصول 
 إلى مقتضيات التنمية البشرية المستديمة، فالمعمومة رغم أىميتيا من الناحية اإلعالمية إال

لم تندرج ضمن نشاط إبداعي لمتفكير والعمل، إنيا ترتبط  نوال معنى إأنيا تبقى بال قيمة 
 بميارات وآليات ذىنية تسمح لمفرد أن يثبت ذاتو، وأن يتعمم كيف يشارك، ينافس ويبادر،
ثبات ذاتو في إطار محددات العالقة التي يرسميا مع اآلخر الذي  استنادا إلى تكوين ىويتو وا 

نفس االىتمام، من ىذا المنطمق تظير أىمية طرح ىذا الموضوع عمى اعتبار أن  يشاركو
لى األ ىمية التي أصبحت بناء مجتمع المعرفة يتطمب االنتباه إلى مضامين المعرفة وا 

تكتسييا مسألة التنوع الثقافي والمغوي، مع ما تتطمبو مسألة التنوع ىذه من أشكال جديدة 
ب واألجيال، وما دامت مسألة المعرفة قد فجرت دوائر النخب لمتضامن بين الفئات والشعو 

تعبئة الستعماليا وولوجيا واالستفادة من خبراتيا، لذا فإنو يتعين  عامة تفترض ممكيَّةً  ت  د  غ  و  
توى من التعامل معيا بوصفيا حاممة لمضامين معرفية ومبشرة بقيم ثقافية، وفق شروط ومس

من الناحيتين العممية   ا تظير أىمية التطرق ليذا الموضوعمن ىناآلداء والتنافس العالي، 
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والعممية، غير أننا سوف لن نتعرض إلى مفيوم "مجتمع المعرفة" انطالقا من التأسيس 
ومجموعة تقنيات، األنظمة و من خالل تداول الشفرات األداتي( لقواعد العمم والمعرفة المادي )

ن الفكر والفمسفة والعموم اإلنسانية والسياسة، إنما لكن باعتباره المجال الذي يشتغل عميو اآل
 ىو جماع روافد ثقافية وحضارية.

  الموضوع أهمية 

إبراز تمك التوجيات الثقافية نحو  من خالل ةالناحية العمميَّ تظير أىمية ىذا الموضوع من 
تقدم لذي أصبح يحمل دالالت معيارية لقياس مدى إقامة مجتمع المعرفة، ىذا المفيوم ا

المجتمعات وتحضرىا، خاصة وأن ىذا المفيوم يقوم انطالقا من مستوى التوزيع العالمي 
لمقوى ورىانات الحصول عمى المعرفة وما تطرحو ىذه التوازنات من انعكاسات تدعو لتفسير 

تفتحة طبيعة المجتمعات، مجتمعات تجعل من المعرفة كمنطق تفسيري ليا، مجتمعات م
عات ال تعرف حدودا أخالقية، وال قيمية وال دينية، ومن ىنا تظير أىمية عمى الثقافات، مجتم

 البحث عن طبيعة ىذه المجتمعات ومحددات العالقة الثقافية.

من جية المعرفة  مة مجتمع المعرفة، في حين نجد أنتظير المعرفة كمبدأ تأسيسي إلقا
تتمفصل بالتنمية خاصة منيا التنمية الثقافية، أما إنتاج المعرفة فنجد أنو يرتبط أخرى 

ومعالجتيا ونشرىا وتوظيفيا، األمر الذي يتطمب استعدادا وتكوينا وتأىيال بامتالك المعمومة 
من أجل النقل والتوطين واالستيعاب، فكيف سيكون تصور ىذا الوضع خاصة في ظل 

 قتدار والقوة.ظروف وضوابط توازنات اال

يختمف اكتساب المعرفة تبعا لمنظومة إنتاجيا، فإنتاجيا في الفمسفة الغربية يختمف عن 
فإذا كان إنتاج المعرفة في إنتاجيا في الفمسفة اإلسالمية العربية مع إمكانية االرتباط بينيما، 

بقضايا اإلصالح  الفمسفة الغربية يقوم عمى النقد فإنو في الفمسفة اإلسالمية العربية يرتبط
والنيضة، بالتالي فإن إنتاج مجتمع المعرفة في الحالة األولى يرتبط بالتوجيات الجديدة نحو 

أما في الحالة الثانية فإنو يرتبط إقامة مجتمع ما بعد الحداثة أو مجتمع ما بعد الصناعة 
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لمعرفة في كمتا مجتمع ابإحياء التراث وتجديد المنيج، فما ىي ضوابط إنتاج المعرفة إلقامة 
 الفمسفتين؟

 فإن أىمية التطرق ليذا الموضوع تكمن في: ةمن الناحية العمميَّ أما 

مشروع ما بعد الحداثة، في الفمسفة الغربية خاصة في  معرفة كيف يتم إنتاج المعرفة -
 المقاربة التداولية وعالقتيا بإنتاج الفكر والمعرفة.و 

قا الثقافي اإلسالمي العربي  وقضايا التجديد واالجتياد انطالالتطرق إلى اإلنتاج المعرفي  -
 من دراسة التراث الفكري اإلسالمي.

ما دام مجتمع المعرفة ىو مجتمع في إطار التشكُّل، فأي المجتمعات أقرب لتحقيقو: ىل ىي 
  المجتمعات اإلسالمية العربية عمى تخمُّفيا؟ أم ىي المجتمعات الغربية عمى تقدُّميا؟

 افع اختيار الموضوعدو 

انطالقا من األىمية السابقة ىناك بعض الدوافع العممية الختيار الموضوع والمتمثمة فيما 
 يمي:

 الوصول إلى معرفة مفيوم "مجتمع المعرفة". -

الوقوف عمى التحوالت المنيجية عمى مستوى العالقة بين العمم والفمسفة، عمى اعتبار أن  -
المعرفة يمكن افتراضيا انطالقا من التحوالت المعرفية لما بعد الدعوة لتشكيل مجتمع 

الحداثة، خاصة تمك المتضمنة إلحداث القطيعة مع أفكار الحداثة ومنطمقاتيا المنيجية، فما 
 ىو سبب ىذه الدعوة؟ وىل فعال تحققت القطيعة؟.

افتراضات منيجية معرفة حديث "النيايات" المرتبط بيذه التوجيات الفكرية وما آل إليو من  -
 "ما بعد الفمسفة".ية والفمسفية "ما بعد الثقافة" وومعرفية، خاصة ما تعمق باألبعاد الثقاف
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اإلجابة عن األسئمة المرتبطة بمسألة التراث الفكري اإلسالمي وعالقتو بإنتاج المعرفة  -
 وقضايا النيضة واإلصالح.

 كما أن ىناك دوافع أخرى ذاتية ترتبط ب:

في الوصول إلى معرفة شروط امتالك التكنولوجيا ونقميا وتحويميا، وكذلك مسألة الرغبة  -
 الترجمة وعالقتيا بموضوع اكتساب المعرفة.

تفسير سبب كثرة انتشار وسائل االتصال والمعموماتية وسيولة شروط توزيعيا واقعيا،  -
فرازات العولمة الثقافية و وعالقة كل ذلك بإنتاج المع  قامة مجتمع المعرفة.الدعوة إلرفة وا 

التطرق إلى بعض اإلتجاىات الفكرية العربية في تناوليا لمسألة تجديد التراث الفكري في  -
"العقل زمة المرتبطة ب "العقل العربي" وعالقتو بإنتاج المعرفة اإلسالمية، وتجاوز قضايا األ

 اإلسالمي".

 أهداف الدراسة

 معرفة ما يمي: تيدف الدراسة إلى 

 الوصول إلى مفيوم شامل دقيق حول مجتمع المعرفة. -

 ىذا المفيوم. تفسير التوجيات الثقافية العولمية وعالقتيا بطرح -

 دراسة العالقة بين شرط توفر أدوات االتصال والمعموماتية وتكوين المضامين الثقافية  -

 والقيمية إلقامة مجتمع المعرفة.

 الغربية، انطالقا من العالقة بين التقانة والفمسفة.كيفية اكتساب المعرفة في الفمسفة  -

 مشروع تشكُّل المعرفة في الفمسفة اإلسالمية العربية، وعالقتو بقضايا التجديد والنيضة. -
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 إشكالية الموضوع

مما تقدم يتضح أن مفيوم "مجتمع المعرفة" يقوم عمى األبعاد التنافسية إلنتاج واستثمار 
وتوظيف ونشر المعرفة، األمر الذي يفترض تعبئة وتأىيال عاليا لمموارد البشرية من أجل 
نتاج الرأسمال المعرفي، مما يتطمب جيودا جبارة في ميادين التربية  الوصول إلى تكوين وا 

عمى ىذا األساس تظير أىمية التطرق إلى األبعاد الثقافية إلقامة مجتمع المعرفة والتكوين، و 
ِيين، تقييم، المرحمة األولى ال ما تعمق منيا باإلنتاج، باعتبارهخاصة  تي يتم فييا: تعيين، ت ح 

وتأىيل المعرفة، قبل النشر والتوظيف، انطالقا من ىذه الشروط اإلنتاجية تظير إشكالية 
 لتي يمكن أن نصوغيا بالشكل اآلتي:الموضوع ا

 ما هو دور البعد الثقافي في إنتاج المعرفة إلقامة مجتمع المعرفة؟

غير أنو قبل الوصول لإلجابة عن ىذه اإلشكالية البد أن نطرح جممة من األسئمة الفرعية 
 التالية:

 ما المقصود بمجتمع المعرفة؟ وما الفرق بينو وبين مجتمع المعمومات؟ -

 القيمية األخالقية؟النظرية و ما طبيعة المعرفة؟ وما عالقتيا بالدراسات  -

 كيف يتم إنتاج المعرفة في الثقافتين الغربية والعربية اإلسالمية؟ -

  ما الثقافة وما خصائصيا وعناصر تركيبيا؟ -

 ما عالقة التراث الفكري اإلسالمي باإلنتاج المعرفي؟   -

بعد الحداثة" إلى القطيعة اإلبستمولوجية المعرفية مع ما قبميا "ما  كيف يتم تفسير دعوى -
 من أفكار ومناىج؟

 إلى انفصال اإلنتاج العممي المعرفي عن الفمسفة والقيم؟ ما حقيقة الدعوة -

 



 ح
 

 الفرضيات

  لإلجابة عن ىذه األسئمة السابقة نطرح الفرضيات اآلتية:

عبر منطق المنافسة واالستثمار من خالل:  يقوم مجتمع المعرفة عمى منظور تخيُِّمي يقوم -
 سمعنة وىندسة وتنميط المعرفة.

 بنزع الصفة القيمية الدينية. –ألجل إقامة مجتمع المعرفة  –يرتبط المفيوم الجديد لممعرفة  -

عادة إنتاجيايتوقف  - في الفمسفتين الغربية واإلسالمية العربية عمى إعادة  تجدد المعرفة وا 
 ث وتجديده.النظر في الترا

تتعمق المستويات الثابتة بالمبادئ  ة من مستويات ثابتة وأخرى متحركة،يتركب مفيوم الثقاف -
التفكير السموك والنقد وأنماط والقيم والتراث والمغة، والدين، أما المستويات المتحركة فترتبط ب

 في اتجاه اكتشاف الذات.والتعبير 

عادة تركيبو، من خالل ارتباطو بالدين والقيم  - يخضع اإلنتاج المعرفي لتفكيك التراث وا 
 الواقع. و واألخالق 

يمكن لألنساق المعرفية القديمة والحديثة أن تتداخل معرفيا، غير أنو ال يمكن ألي معرفة  -
 أن تنقطع عن تاريخيا.

ي عالم االكتشافات، لكنيا اصطدمت لقد حققت حداثة التِّق ِني ة )تكنيك( تطورا باىرا ف -
 بأزمات عمى مستوى الواقع فقدت من خالليا معناىا ومسوغات وجودىا.

الفرضيات، فإن الفرضية المعتمدة في ىذه الدراسة تبعا لإلشكالية المطروحة انطالقا من ىذه 
 ىي كالتالي: 

ألبعاد تتدخل ايقوم مفهوم مجتمع المعرفة عمى إنتاج ونشر وتوظيف المعرفة، بالتالي 
 التوظيف.و في اإلنتاج أوال قبل النشر  الثقافية
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 منهجية الدراسة

ج المعرفة إلقامة إنتاكمنيج أساسي لدراسة العالقة بين المنهج التحميمي تعتمد الدراسة 
سواء كان العولمية التي تدعو لمتثاقف والتواصل، مجتمع المعرفة خاصة في ظل التوجيات 

 تحميل وتفسير دور المكون المعرفي حيث يتم  ذلك في الفمسفة الغربية أو اإلسالمية العربية، 
عالقة ىذا النوع من اإلنتاج الفكري و  تاج المعرفيكعامل أساسي لإلنفي الفمسفة الغربية 

الذي  -باإلنتاج االقتصادي المادي ذو الطابع الرأسمالي، عمى اعتبار أن اقتصاد المعرفة 
أما في ، النوع من اإلنتاجيقوم ىو اآلخر عمى ىذا  -يمثل البعد االقتصادي لمجتمع المعرفة

في إنتاج المعرفة وعالقة ذلك الفمسفة اإلسالمية العربية فإنو يتم تحميل دور التراث الفكري 
 بقضايا التجديد والنيضة ومسألة المنيج. 

العولمة، مجتمع المعرفة، الثقافة، وكذا  ىذا مع االستعانة بالمنيج الوصفي في تعريف 
المنيج االستقرائي من خالل دراسة بعض النماذج إلنتاج المعرفة في الفكر اإلسالمي 

النماذج  ن، عمى اعتبار أنيما يمثالنن اثني  العربي، وقد اقتصرت الدراسة عمى نموذجي  
الدراسات ذا باإلضافة إلى أن ىالحديثة في التنظير لدراسة التراث في عالقتو بإنتاج المعرفة، 

ن، فكان المشروع األول يمثل ن التوجيي  التي تطرقت ليذا الموضوع ال تخرج عن ىذي  
في نظرتو لمتراث وكيفية إنتاج المعرفة انطالقا من المشروع "النموذج التأويمي" لمحمد أركون 

اإلسالمي" لطو عبد  المغوي األلسني، أما المشروع الثاني فقد كان يمثل "النموذج التداولي
 الرحمان من خالل مشروعو التقريبي التداولي المغوي المنطقي في إنتاج المعرفة.

 النظريات والمقاربات

 تضمنت الدراسة مجموعة من النظريات تبعا لما يقتضيو موضوع البحث وذلك كما يمي:

والفرق  ومضمونيا ،المعرفة، وأنواعيا عن طبيعةنظرية المعرفة: وذلك من خالل البحث  -1
، التي تتطمب تأىيال وتكوينا ياعالقتيا بالمعمومات، وصوال إلى رىاناتو  بينيا وبين السمعة،



 ي
 

التي تدور حول العالقة  نظرية المعرفة محتوىونجاعة يكون لمنخب فييا دور ىام، وىذا ىو 
ِك.  بين الذات الم د ِرك ة والموضوع الم د ر 

من خالل التعرض لالنتقادات التي وجييا أنصار ثقافة االختالف  ظرية النقدية: وذلكالن-3
أزمة مشروع الحداثة، وبالتالي القطيعة مع منجزاتيا العممية ومناىجيا لتفسير  الحداثةألفكار 
 الفمسفية.

مسألة المغة واألخالق وما تعمق بدراسة التراث الفكري  نظرية القيم: وقد ركزت الدراسة-2
تجاىاتيا الواقعية ة، ذلك أن ىذه النظرية أصبحت في اذلك بإنتاج المعرف اإلسالمي  وعالقة

 الجديدة تقوم عمى تحميل ىذه االتجاىات باعتبارىا بديال عن القيمة االقتصادية.

ىي المقاربة الوحيدة المستخدمة في المقاربة التفكيكية ستطيع القول أن أما المقاربات فن
في الجانب المغوي البحث، وذلك من خالل التطرق إلى التداولية باعتبارىا نمط من التفكيك 

السيميائي األلسني سواء تعمق األمر بإنتاج المعرفة المغوية في الفمسفة الغربية، أو تعمق 
الرحمان كنموذج لمتجديد األمر بالنموذج التداولي في مجال التقريب المغوي لطو عبد 

 المعرفي االسالمي.

 أدبيات الدراسة

ال نكاد نعثر عمى دراسات كثيرة تتعمق بالموضوع مباشرة، إال ما كان يتعمق بأحد جوانب 
الموضوع، كتناول مشروع ما بعد الحداثة، أو النظر في قضايا التراث ومساءلتو منطقيا 

ومن جية ثانية  ،ىذا من جية لتجديد الفكريو بقضايا النيضة واومعرفيا في إحياء عالقت
نجد أن مجتمع المعرفة ال يعدُّ حدثًا لكونو يرتبط بمجتمع تخيمي افتراضي مازال لم يتشكل 
 بعد عمى مستوى الواقع، غير أنو يمكن أن نشير إلى بعض الدراسات القميمة بالمغة العربية

 ومنيا:
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بالمغة العربية" وىو عنوان ندوة أقاميا المجمس لطريق إلى مجتمع المعرفة وأىمية نشرىا "-
في شكل كتاب   3222األعمى لمغة العربية ووزارة الثقافة بالجزائر، نشرىا المجمس سنة 

يحوي خمسة عشر مداخمة لمجموعة من األساتذة والباحثين، ضم الكتاب فصوال ثالثة حاول 
ول إلى إقامة مجتمع المعرفة التركيز فييا عمى كيفيات تجاوز العقبات والتحديات لموص

انطالقا من المغة العربية، وذلك باالنخراط في خطة ثقافية عربية مستقبمية بعيدة المدى من 
 أجل إنتاج المضامين الثقافية العربية.

" التربية العربية وبناء مجتمع المعرفة" وىو كتاب لألستاذ أحمد رمزي عبد الحي ن شر بدار -
في مختمف الكاتب عمى دور المدرسة والتعميم ركز فيو ، 3212سنة  الوراق بعمان )األردن(

 لموصول إلى مجتمع المعرفة. أطواره من أجل تأىيل المجتمعات العربية

"نظرية المعرفة" كتاب ل محمد عوض الترتوري، ن شر عن دار األىمية بعمان )األردن(عام -
 ومصادرىا وآليات استخداميا. ، تناول الكاتب موضوع المعرفة انطالقا من طبيعتيا3212

،  3212كما يمكن اإلشارة في األخير إلى المقال الذي ن شر بمجمة المستقبل العربي سنة -
لألستاذ محمد نور الدين أفاية تحت عنوان "في إشكاليات مجتمع المعرفة" والذي ركز فيو 

العربية والدول  كاتبو عمى شروط التحول إلى مجتمع المعرفة والفجوة الرقمية بين الدول
 المتقدمة.

 حدود الدراسة

لقد ارتبط موضوع مجتمع المعرفة بعديد الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والثقافية، لذلك فقد أصبح من المواضيع الميمة التي يشتغل عمييا الباحثون في شتى حقول 

لمعمومة حتى غدا كل منيما المعرفة، وقد زاد ىذا االىتمام مع تطور االىتمام بالصورة وا
منيا عمال  تصاليا وعمال ثقافيا يرتبط بميارات فنية وآليات ذىنية وأخرى تقنيَّة أكثرنشاطا ا

غير أن ما تنفرد بو ىذه الدراسة كونيا تحاول تفسير إزاحة األبعاد الثقافية عالميا خبريا، إ
 لعمم عن الفمسفة.ثم تفسير عالقة انفصال ا في التوجيات الجديدة لممعرفة، ومن
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 محاور الدراسة

عن األسئمة المطروحة في ىذا الموضوع نقترح الخطة المنيجية التالية من خالل  لإلجابة 
ثالثة فصول يتناول الفصل األول األطر النظرية المفاىيمية لمدراسة من خالل التطرق 

النظرية لمبحث لمفيوم العولمة، مجتمع المعرفة، الثقافة، حيث يتم التعرف عمى الحدود 
خاصة  بإنتاج المفاىيم، انطالقا من التداعيات العولمية والتحوالت الثقافية ومدى ارتباط ذلك

وىو ما انعكس في شكل ظيور بعض المصطمحات  ،ما ارتبط منيا بالممانعة الثقافية
فقد في الفصل الثاني والمفاىيم: كاليوية، المواطنة، وصوال إلى مفيوم المواطنة المعرفية، أما 

التطرق   من خالل ،في الفمسفة الغربية التطرق لمسياق الثقافي الكتساب المعرفةتم 
قيمة الحرية وقيمة الحق  ،الثقافية لخطابات الحداثة المتمثمة في استخدام العقل منطمقاتلم

الثقافية   صوعيا الخصائشكَّمت في مجم منطمقاتالفمسفة والتاريخ، ىذه ال، واالىتمام بالفرد
لمنطق ما بعد الحداثة، عمى اعتبار أنيا جاءت عمى أنقاض الحداثة، والتي تمثمت في 

مع المقدس والحقائق المطمقة، نياية االرتباط  ة، القطيعالمشروع النقدي، التمركز حول الذات
 انفصال الدال عن المدلول، العقالنية التواصمية، ومن ثم بالتاريخ والمركز والمرجعيات،

تشكل المعرفة والتي ي ن ب ِني إنتاجيا عمى المعرفة المصمحية، العقالنية الواقعية، أخالقيات 
لمشروع تشكل المعرفة التواصل، المقاربة التداولية، أما الفصل األخير فقد تطرقت الدراسة 

 في الفمسفة اإلسالمية العربية، من خالل التطرق ألسس النظام المعرفي اإلسالمي والمتمثمة
في األساس العقدي، األساس االبستمولوجي الوجودي، واألساس القيمي األخالقي، وبعدىا 
تم تناول مختمف المدارس المنيجية وقضايا التجديد في الفكر اإلسالمي انطالقا من مفيوم 
التراث ومسألة المنيج، لتصل الدراسة في األخير إلى تناول نموذجي ن اثني ن يمثل كل منيما 

تمفة في كيفية التعامل التراث، تناول النموذج األول المشروع التأويمي األلسني منيجية مخ
خالل المشروع التداولي لمحمد أركون، أما النموذج الثاني فقد كان لطو عبد الرحمان من 

 التجريبي.

 



 م
 

 صعوبات الدراسة

 أىميا:اعترضت الدراسة ىناك عدة صعوبات  

، االجتماع، التربية، األنثروبولوجيا، السياسة، االقتصادوانب البحث ليشمل جوانب تعدد ج -
اإلدارة والتسيير، ذلك ألن موضوع المعرفة ىو محل اىتمام العديد من الباحثين والدارسين 

 في ىذه المجاالت.

مجتمعات افتراضية في إطار التشكل مما يجعل الدراسة نظرية الموضوع يتعمق بدراسة  -
 بحتو.

 الثقافية لمجتمع المعرفة.   واألفكار المنيجية المتعمقة بالتوجيات شورةقمة األبحاث المن -
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 الفصل األول: اإلطار النظري المفاهيمي لمدراسة

لقد دخمت البشرية من خالل عصر المعمومات إلى زمن تاريخي غير مسبوق، زمن يقوم 
مسنود إلى اقتصاد عمى عمى إعطاء المعرفة دور حاسم في إنتاج المجتمعات واألمم، زمن 

معولم تشكّْل فيو تكنولوجيا االتصال والمعمومات ال سيما االنترنيت والتَقِنيَّة الرقمية مرتكزا 
أساسيا في القدرة عمى معالجة المعمومات وتوزيع المصادر الجديدة لممعمومات والمعرفة، إن 

يُُّر شكل المجتمعات السابقة نى اليرمية الجديدة التي ُتحدثيا ثورة المعمومات ما لبثت ُتغَ البُ 
من مجتمعات حقيقية إلى مجتمعات شبكيَّة افتراضية تتحدد من خالليا تجربة اإلنسان 

 .المعاصر في المجتمع الجديد لإلعالم والمعرفة

تمثل شبكة االنترنيت اليوم أول وأكبر أداة وسائطية في اإلعالم الدولي مخمخمة بذلك جميع 
ك بناء المجتمعات واستعماالتيا وأنظمتيا التفاعمية وأنماط تواصميا أدوات االتصال معيدة بذل

مغيرة بذلك عادات العمل، ممارسة السمطة، تدبير المقاولة، تسيير الزمن، وصوال إلى 
إنو فتح تكنولوجي غير مسبوق يقيم المجتمعات عمى القرارات واالتجاىات والمواقف الثقافية، 

االجتماعية السابقة، ىذه الُبَنى الشبكيَّة تكون مفتوحة ديناميكية  ُبَنى شبكيَّة تحل محل الُبَنى
غير مكتممة ألنيا تمتمك إمكانيات االستقبال إلى ماال نياية، إنو منطق يقوم عمى إحداث 

 عيد بناء العالقة داخل المجتمعات.أعمى درجات التفاعل بقدر ما ي

يور ىذا النوع الجديد من شروط اجتماعية وظروف اقتصادية وسياسية بظ لقد سمحت
بفيم تجريدي افتراضي إنما ىي  "كاسطيمس"يتعمق وجودىا كما يقول  المجتمعات التي ال

المجتمعات انطالقا من اإلنتاج والتجربة تمييز ضروري لمعالقات الموجودة بين  مؤطرة ضمن
والقوة وفق أىداف اجتماعية محددة سمفا، وذلك عبر آليات التحكم والضبط 
والتعاقد في سياق عالقات السيطرة والتنافس والقوة، وىو ما جعل "كاسطيمس" 
يتحفظ عمى أطروحة "القرية العالمية" معتبرا أن الناس المنتمين إلى ىذه القرية إنما 
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، ذلك لمإلنتاجي الرأسمالي المتعو  لبة حسب النمط ايعيشون في شقق صغيرة مقو  
اإلنتاج والقوة وخمقت سموكات ومواقف وأحكاما أن التكنولوجيا الرقمية ثوَّرت منطق 

 ولغات جديدة وعممت عمى خمخمة العالقات والقيم والمبادئ االجتماعية واإلنسانية.

المعرفة إلى لقد حوَّل ىذا المنطق المتعولم المعمومات إلى تجارة، العمم إلى صناعة،  
اقتصاد، التعميم إلى ربح، نشر المعرفة إلى احتكار ليا من ِقَبِل شركات كبرى، ومن ثم 
اإلتجار بكل شيء حتى الحياة الخاصة وال فرق بين األذىان واألبدان، وال بين المعرفة 

تظير أىمية خطورة التوجيات العولمية خاصة في أبعادىا الثقافية  والسمعة، من ىنا بدت
ثيراتيا المحمية، لذلك فقد تناولت الدراسة في فصميا األول ىذا ثالثة مباحث: المبحث وتأ

األول حول مفيوم العولمة وحدودىا المفاىيمية وتوجياتيا الفكرية، خاصة ما تعمق منيا 
شكالية اليوية وصوال إلى تكنولوجيا االتصال والثورة المعموماتية، المبحث  باألبعاد الثقافية وا 

وفيو مفيوم مجتمع المعرفة وعالقتو بمجتمع المعمومات وقضايا المواطنة المعرفية، أما  الثاني
فيتناول مفيوم الثقافة وأنواعيا وعناصرىا، وعالقتيا بالتقانة والحضارة وكذا  المبحث الثالث

 بعض المفاىيم المرتبطة بالتيديدات الثقافية.
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 المفاهيمية والتوجهات الفكريةالعولمة: الحدود المبحث األول: 

لقد ظيرت الكثير من التعاريف حول مفيوم العولمة اختمفت في رؤاىا ليذا الموضوع، فنجد 
أن ىناك من ينظر إلييا انطالقا من االقتصاد أو من السياسة أو االتصال أو غيرىا من 

عمى  الجوانب المختمفة تبعا لوجية رأي الناظر في الموضوع كل حسب تخصصو، لكن
اختالف ىذه الرؤى نجد أن ىناك من يرى العولمة انطالقا من الحدود الفمسفية المرتبطة 

وقد أعاد دلتاي ىذا التصور  ، ىذه الرؤية التي يمتزج فييا الدين بالفمسفة والفن،العالم يةبرؤ 
مستندا إلى فمسفة تصورات العالم انطالقا من الوعي المعرفي، وىو إحدى محاوالت "فمسفة 

وعي معرفي يقوم عمى الوعي التاريخي )الفمسفة" أو "عمم العمم" عمى أساس أن ىذا الوعي ال
 اليرمنوطيقا،وقد أضاف دلتاي  بالحياة( منذ ديكارت وكانط وفيشتو وىيغل وحتى ىوسرل

ل فمسفة تصورات العالم نظرية المعرفة إلى أيديولوجيا؟  لكن السؤال الذي يطرح اآلن: أال تحوّْ
 التي ىي جماع النظر والعمل، الرؤية واالختيار، اإلدراك والفعل.

 العولمة تعريفالمطمب األول: 

تحميمية لوصف عمميات داة أنو أبيات العموم االجتماعية عمى دأيظير مفيوم العولمة في     
ستوى الدراسات المختمفة ا المفيوم عمى مذلى ىإلكن الناظر  ، التغيير في مجاالت مختمفة

 أومن ىنا تبد، ت كمية وكيفية في مجاالت مختمفةصبح يحظى باستخدام مؤشراأنو أيجد 
 المتتبع لما يحدث عمى نأ غير، شامل لمفيوم العولمةلى تعريف دقيق و إصعوبة الوصول 

عدة مستويات سواء كانت  ن ىناك تغيرا يحصل عمىأوى التطورات العالمية يدرك جيدا مست
الشمولية  األنظمةيتجمى ذلك من خالل عمميات االنتقال التي تحدث عمى مستوى سياسية و 

و كذا لكل التطورات التي ، اإلنساناحترام حقوق  إلىتعددية تدعوا خرى ديمقراطية أنظم  إلى
 إضافةما بعد المادية  إلى، االنتقال من القيم المادية أيوى التحول القيمي تحصل عمى مست
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 أن ،(1)من انفجار معرفي صاحبتو تطورات تكنولوجية مذىمة الثورة المعرفية وما تحممو إلى
دولي  أوالتي تعني عالمي  GLOBALلى الكممة االنجميزية إ األصللفظة عولمة ترجع في 

 GLOBALيحمل معنى القرية العالمية  (2)يصبح المصطمحف ،التي ترتبط بالقرية
VILLAGE  ما في المصطمح االنجميزي أالعالم عبارة عن قرية واحدة  نأأي

Globalisation  وزن يتصل بأما البناء المغوي ف ،و العولمةأ ننةو الكو أفتعني الكوكبة - 
 .(3)عولمة أصبحتستخداماتيا الكن الكممة لكثرة شيوعيا و  -عولم- -فوعل

صبحت أذ إ، ل مع ىذه الظاىرة بشكل جميصبح العالم يتفاعأوىكذا مع نياية القرن العشرين 
قد صاحب و  ،التيا العامة تسييل حركة الناس والسمع والمعمومات بين الدولتحمل في دال

كثر أالذي سيل  األمرالتكنولوجيا رات مذىمة عمى مستوى االتصاالت و ىذه الحركة تطو 
مجاالت الحياة المختمفة من خالل تسخير ىذه الظاىرة  إلىجعميا تمتد ىذه الظاىرة و انتشار 

 ،االجتماعيةو  ،، الثقافيةاالقتصادية، السياسية :لتشمل الجوانب الحياتية المختمفةو امتدادىا 
 أونية الحدود الوط إلى ربط مصالح الناس ببعضيا البعض دون النظر لوذلك من خال

دى أالذي  األمرالتكنولوجيا المختمفة من خالل استغالل وسائل االتصال و وكذلك االقميمية 
 ". القرية العالمية"و"باالقتصاد العالمي  "لى ما يسمىإ

نو يمكن الوقوف عمى أال إتعريف دقيق شامل لمصطمح العولمة عمى الرغم من عدم وجود 
 :(4)يابعض سمات

                                                             
: مجموعة بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظميا مركز دراسات الوحدة العربية  العرب و العولمةالسيد ياسين:" في مفيوم العولمة " في  -1

 . 25، ص 1998، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ،  1.ط
مستقبل . سمسمة كتب ال العولمة و تداعياتها عمى الوطن العربي"حديث العولمة بين االختيار و الرفض " في : عبيد الجميل كاظم الوالي :  -2

 . 12، ص 2004،  2العربي ، بيروت )لبنان( : مركز دراسات الوحدة العربية ط
3

 : نفس الصفحة.المرجع السابق - 
4

،  8001 ،، اإلمارات العربٌة المتحدة : مركز الخلٌج لألبحاث : المفاهٌم األساسٌة فً العالقات الدولٌة مارتن غرٌفٌتش و تٌري اوكاالهان -

 . 651ص 
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 األمر، نو قرية واحدةأصبح العالم وكأذ إالبعيدة  األماكنت بين الحدود و تقارب المسافا -1
ظيور بر الحدود االقميمية، و ع األشخاصتنقل نعكس عمى زيادة اليجرة الدولية و الذي ا

 سواق العالمية .األ

وما نتج  ،استخداميا في شتى مجاالت الحياة كثرةتحسين تقنية المعمومات واالتصاالت و  -2
سيولة التجارة نتاج السمع وتوزيعيا و ا  سواق العالمية و لى األإعن ذلك من سرعة الوصول 

 .الخارجية

التجمعات المصمحية  طارإجتماعية خارج الحدود الوطنية في الحركات اال ظيور-3
 نسانية إما تبع ذلك من خدمات تعاونية و  ،انية مثل المجتمع المدني العالمينسلحركات اإلاو 

ولية عمى حساب الوحدة الوطنية ألاإلثنية احياء االنتماءات ا  تكريس مفاىيم الخصوصية و -4
فكرة مبدئية توصف ىذه  ، تعطي ليااليوية الثقافية لمدولة الوطنية مما شكل خطرا مسالة

، (1)ن ليا بعدا مكانياأي أرضية الكرة األنيا مجموعة من العمميات التي تغطي أالظاىرة ب
ومات بانتشار المعم ولىالعممية األتتعمق  ،جوىرىايات تكشف عن نيا تتعمق بثالث عممأكما 

تتعمق بتذويب الحدود بين الدول ما العممية الثانية فأ، بحيث تصبح مشاعة لدى الجميع
 .(2)المؤسساتثة زيادة التشابو بين الجماعات والمجتمعات و العممية الثالو 

: االقتصاد، السياسة، للمتحمي ةنيا عالقة بين مستويات متعددأما جميس روزناو فيقرر بأ
وتداخل الصناعات سواق انتشار األاج، و نتعادة تنظيم اإلإكما تشمل  ،االيديولوجياو الثقافة، 

رى بعض الباحثين ان ىناك يو  ،(3)تماثل السمع المستيمكة لمختمف الدولعبر الحدود، و 
، )التكنولوجي( االبتكار الثقافي ،: المنافسة بين القوى العظمىىيساسية لمعولمة أعمميات 

نيا نوع من التفاعل أبيذا تفيم العولمة عمى و  ،(4)التبادل الحديثنتاج و انتشار عولمة اإل

                                                             
1

  01.ص  5111، فٌفري  881ع ،المستقبل العربً السٌد ٌاسٌن :" فً مفهوم العولمة "  -
2

 المرجع السابق، نفس الصفحة - 
3

. سلسلة كتب  العولمة و تداعٌاتها على الوطن العربً :" العرب و العولمة :مشكالت الحاضر و تحدٌات المستقبل " فًمٌهوب غالب احمد: -

 . 15، ص  8002،  8)لبنان( : مركز دراسات الوحدة العربٌة . طالمستقبل العربً . بٌروت 
4

 . 81ص، مرجع سابقٌاسٌن : "فً مفهوم العولمة "  السٌد -
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ية منذ كذا مختمف المؤسسات العالمتبادل بين الدول والمجتمعات، و االعتماد االيجابي المو 
 . الخدماتلتبادل المشترك لمسمع و انسان و جل ترسيخ مفاىيم حقوق اإلأ

ن مثل ىذه القيم التي تطرحيا العولمة ىي قفز أن ىناك من يرى أخرى نجد ألكن من جية 
ذ يصبح مفيوم العولمة إمة، األ –و الدولة أحمية والمكتسبات الدولة الوطنية عمى القيم الم

وجودة بين لتمك الفجوة المىذا راجع خرى و ألمصالح دول معينة عمى حساب دول  خدمة
من ىذا المفيوم ، كما أن دول الجنوبي بين دول الشمال المتقدم و أ، المختمفةالمجتمعات 

سمالي الذي أقصى تطورات النظام الر أخية تمثل جاء نتيجة تطورات سياسية تاريخرى أجية 
بذالك تصبح سمالي، و أالح الدول التي تنتيج النظام الر يحد من سيادة غالبية الدول لص

 :(1)ييمنة عمى الدول الضعيفةاللى إالدول القوية من خالليا تسعى ىيمنة  يديولوجياأولمة الع
الييمنة عمى العالم رادة إيديولوجية تعبر عن ألصورة تصبح العولمة ىي عبارة عن بيذه او 

من ىذا ، و (2)التحكم عن بعدحد يممك السيطرة في عصر الكممة والصورة و قطب واخالل من 
نتقال من لى نقطة االوصول نمط اإلنتاج الرأسمالي إظم بأنيا "يعرفيا صادق الع المنطمق

عادة داول إلى عالمية دائرة اإلنتاج و التيع والسوق والتجارة و التوز عالمية دائرة التبادل و  ا 
ن كانت أرسممة العالم عمى مستوى العمق بعد العولمة بيذا المعنى ىي اإلنتاج نفسيا، و 

حقيقة التحول " بأنياالقول  إلىينتيي  إلى أن، (3)"مظاىرهى مستوى سطح النمط و رسممتو عم
في قيادتيا وتحت سيطرتيا و مركز و جمعاء في ظل ىيمنة دول ال لإلنسانيةالعميق  الرأسمالي

 Globalisationىكذا تصبح العولمة ، و (4)"ظام عالمي لمتبادل غير المتكافىءظل سيادة ن
 universaliseما العالمية عا، أاقتصاد لمخصوصي والذاتي مي قمع و تعني إرادة الييمنة أ

العالمية تفتح ، فالعولمة احتواء لمعالم و ما ىو عالمي إلىارتقاء بالخصوصي فيي طموح و 

                                                             
1

أستاذ الشؤون الدولٌة بجامعة كولومبٌا بقوله"ٌجب على الوالٌات المتحدة أن تعمل على نشر  DAVID ROTHKOPهذا ما أكده دفٌد روثكوب  -

دي احمد مج ثقافتها بكل الطرق والوسائل ألن الثقافة األمرٌكٌة خلٌط متعدد وهً نتاج ثقافة عالمٌة ٌجب أن تمس جمٌع ثقافات الشعوب". أنظر:

 .88، ص 8001. القاهرة: الدار المصرٌة السعودٌة، بالعولمة بٌن التفكٌك وإعادة التركٌحجازي : 
2

 85، صالمرجع السابق -
3

 .81صمفهوم العولمة " مرجع سابق، ن : " فً ٌالسٌد ٌاس -
4

 المرجع السابق . نفس الصفحة  -
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تعبير  يديولوجي عمى حدىكذا يصبح مفيوم العولمة تعبير أ، و (1)عالميعمى ما ىو كوني و 
ال من خالل ما تفرزه ىذه ال نستطيع فيم أي ظاىرة مجتمعية إننا ماركوس الذي يقول "إ

العدالة  اإلنسان، والحرية و بسيادة مفاىيم حقوق  األمرسواء تعمق ، (2)إيديولوجيا"الظاىرة من 
تعمق  ، أوالوطنيةوالتقنيات عبر الحدود القومية و العموم األفكار و انسياب  أو، الديمقراطيةو 

بالواقع التاريخي فتصبح العولمة مرحمة من مراحل تطور النظام الرأسمالي تتشكل وفقا  األمر
 .(3)قوانينو األساسيةياجاتو و الحت

ذالك نتيجة و ديد مفيوم دقيق لظاىرة العولمة يصعب تح من خالل ما سبق يمكن القول أنو
الثقافة ىذا من االجتماع و القتصاد و ار من المفكرين في مجال السياسة و الكثي أراءتضارب 
 ،مفكر لمموضوعوجية نظر كل باحث و  إلىيرجع صعوبة التعريف  أخرىمن جية جية، و 

ي سيولة حركة االنتقال من الجوانب الموضوعاتية المتمثمة ف انطالقافيناك من ينظر إلييا 
إلييا  ىناك من ينظر، و بين الدول عمى النطاق الكونيالسمع المعمومات و الناس و لمبضائع و 

تصبح العولمة تكريس في ىذه الحالة ، و تحيط بالظاىرةانطالقا من الدوافع واألىداف التي 
رادةحساب العالمية و لمخصوصية عمى  مجاالت الحياة المختمفة،  االحتواء في شتىمييمنة و ل ا 
الرؤى في تفسير ىذه الظاىرة إال أنيا تبقى حقيقة ال بد من و  األفكارلكن ميما اختمفت 

ية التي تكشف فيما يمي نورد بعض االعتبارات األساستعامل معيا وفقا لمقتضيات الواقع، و ال
 :تأثيراتيا المتباينةتحميل جوانبيا المختمفة و في فيد تعن ظاىرة العولمة و 

، االقتصاد: انطالقا من السياسة ة لمتحميليقيم مفيوم العولمة عالقات بين مستويات عد-1
ة ديناميكية تشمل كل ىذه صيغ إيجادعمى  أيضاينصب كما ، ولوجياييداأل، إلى لثقافةا

 .الجوانب

                                                             
1

 .  18ص . مرجع سابقب غالب احمد : مٌهو -
2

 .  511. ص8002للنشر  القاهرة . مؤسسة الطوٌجً . مصٌر مبدأ السٌادة فً ظل العولمةجابر مبارك السعداوي :  مراد -
3

 .فس الصفحة ، نالمرجع السابق -
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فيي  -ما فوق الوطني أو القومي -النطاق العالمي  عمى مستوىظاىرة تسير  العولمة-2
 .تعميق الحدود إلىالقطرية  التي تدعوا المحمية و النزعة توسيع الحدود عمى عكس  تدعو إلى

نشرىا خارج مجتمعات المركز اإلنتاج وقواه الرأسمالية و بداية عولمة لظاىرة  إنيا-3
 بمبادئ ا عن صياغة فكرية أيديولوجية مستحدثة تتعمقمن ثم تصبح العولمة تعبير و  ،األصمي

المركزية بمثابة صياغة جديدة إلعادة  فيي الحرية،و الديمقراطية لمساواة و ا
 .Recentralisation(1)الرأسمالية

ت من خالل عمميا اإلنسانيةالعولمة تعني زيادة درجة االرتباط المتبادل بين المجتمعات -4
 المعمومات.و  اإلنتاج واألشخاصتقنيات انتقال السمع و رؤوس األموال و 

ذالك من ة في مجال تكريس مفيوم العولمة و التكنولوجيا مرتبة ىاملثقافة الحديثة و تحتل ا-5
 .الصعيد الرأسمالي العالميال عمى خالل دوران رأس الم

في شكل موحد  الخدمات واألفكارتجتمع فيو كل السمع و  سوق عالميةمحاولة لنشر -6
يقترح بعض الباحثين  ووفق ىذا المنحى النمذجةورة نموذجية تدعوا إلى التنميط و يعطي ص

 :(2)العولمة من خالليا إلىنظر مكن الأساسية ي توجياتأربعة 

 .مرحمة تاريخية العولمة باعتبارىا -
 .اعتبارىا تجميات لظواىر اقتصاديةلعولمة با -
 .تبارىا انتصارات لمقيم األمريكيةالعولمة باع -
 .اجتماعية و تكنولوجيةبارىا ثورة العولمة باعت -

ن نفيم من خالليا يمكن أورات لمفيوم العولمة عدة أطروحات والتص جياتو تفرز ىذه الت
 ب : األمريتعمق ، و (3)العولمة

 
                                                             

1
 .  81ص، مرجع سابقاحمد مجدي حجازي،  -

2
 .61. ص  8008 طباعة و النشر و التوزٌع ،القاهرة )مصر( : نهضة مصر لل، 8ط العالمٌة و العولمة.ٌد ٌاسٌن : الس -

3
 نفس الصفحة . ، المرجع السابق -



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

86 
 

 .قميميةطروحة اإلأ -
 .( اإلنتاج، أطروحة إعادة التوزيع ) القيم -
 .أطروحة التحديث -
 .(االنترنيت شبكةأطروحة الثورة االتصالية ) -

 :(1)ما الصراع القائم حول ىذه المفاىيم فيمكن اختصاره في اتجاىينأ

لسمطة أن اطريقتيا، و لعالم بأنو سائر حتما في ، وىم الذين يصفون ااتجاه أنصار العولمة-
ظام الن اتجاىاتيمة في تحديد ستقوم بالتنافس مع الدول القدستتمركز في عالم الشركات و 

 .الثقافي الكونياالستعماري والسياسي و 

 األساسيةدافعين عن مفيوم الدولة القطرية باعتبارىا الوحدة مال اتجاه: ويمثل االتجاه الثاني-
أن ، و تحديد اتجاىات المجتمعات المحميةفاعمة في موجودة و ستبقى ، و ي النظام الدوليف

 .ات العولميةدارة الصراع ضد التوجيات األمن سيكون ليا دور حاسم في إموضوع

العولمة في تجمياتيا  انطالقا من ىذه المقدمات األساسية التي نحاول من خالليا بمورة مفيوم
يمكن القول بأن العولمة في نيايتيا ىي تعبير االجتماعية واالقتصادية و السياسية الثقافية و 

لغاء الحدود و ا دمج الثقافات و مرحمة جديدة لمتطور البشري يتم فيي عن  الحواجزا 
واقع يحب التعامل معو من خالل كسر بالتالي فيي والخصوصيات لصالح ثقافة الغالب، و 

ظل االنييارات خمق جياز مناعي ثقافي يقوى عمى كسب الرىانات في ليات المنافسة و آ
التحديات التي يات اليوية و ، وىذا ما يتطمب الحديث عن إشكالالكونية التي تحدثيا العولمة

 تنتج أمام المجتمعات التقميدية في تعامالتيا مع ىذا الواقع.
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 .  61ص،  المرجع السابق -



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

82 
 

 شكالية الهوية ا  العولمة الثقافية و  المطمب الثاني:
شارة في الصفحات السابقة إلى أن ظاىرة العولمة ىي ظاىرة متعددة األبعاد لقد سبقت اإل

ذا كان ىذا ىو شأن تفسيرىا فإن خريمكن النظر إلييا من جانب دون اآلالمستويات وال و  ، وا 
االقتصادي ليشمل أيضا ، فيو يتعدى المجال السياسي و ىااألمر ينطبق كذلك عمى تأثير 
عمى  لبة ثقافية تعملىي األخرى أن تتأثر بما يحدث من قو  أبعادا أخرى ثقافية من شأنيا
شاعة أنماط ثقافية عالمية، و إزالة الخصوصيات الثقافية و  خطرا عمى ىو األمر الذي يشكل ا 

 . مفيوم السيادة الثقافية

  ة الثقافيةالعولم-1
 unificationأو التوحيد  uniformatisationيرتبط البعد الثقافي لمعولمة بفكرة التنميط 

من البدييي أن يتكامل البناء لمعولمة و  االقتصادية التطور ، الذي ىو مرآ(1)الثقافي لمعالم
، فإذا كانت العولمة في أبعادىا (2)المعموماتي االقتصاديالثقافي لإلنسانية مع البناء 

قامة سواق و االقتصادية دعوة إلى تحرير األ مفتوحة عمى بعضيا من خالل  اقتصادياتا 
، فإنيا عمى المستوى الثقافي أيضا دعوة إلى والتبادل الحر اإلنتاجيةتعميق قيم المنافسة 

لى اآلخر و طريقة التفكير قيم وأنماط الذوق واالستيالك و توحيد ال كل ما والنظر إلى الذات وا 
ة أجل ضبط سموك الدولمعاييرىا من اتجاه صياغة عالمية ليا قيميا و  يعبر عن السموك في

 .(3)بالتالي االعتداء عمى الخصوصيات الثقافيةوالشعوب و 

واق األذالرؤى و لمية تتوحد فييا القيم و ىكذا تصبح العولمة الثقافية عممية تأسيسية لثقافة عاو 
راد األفالم يستاىذا ما يفسره في الواقع و ، (4)إنسانيةلحساب ثقافة واحدة ىي األكثر 

                                                             
1

انظر : .  5111التعبٌر استخدمته لجنة الٌونسكو العالمٌة لإلعداد لمؤتمر السٌاسات الثقافٌة من أجل  التنمٌة الذي انعقد فً استكهولم عام هذا  -

، سلسلة كتب المستقبل  8ط،  العربً العولمة و تداعٌاتها على الوطن: عولمة و تأثٌره فً المستهلك " فً: " إعالم الالسٌد أحمد مصطفى عمر

   512. ص  8002العربً، 
 نفس الصفحة .  ،المرجع السابق  - 2
3

 .  66ص ،مرجع سابق"، فً مفهوم العولمة " السٌد ٌاسٌن: -
4

نظر : مراد جابر مبارك السعداوي : لوب : انتصار لثقافة الغالب على حساب المغأما غٌرهم فٌقولون بأنه ا هذا ما ٌقول به مؤٌدو العولمة، -

 .  806و  808ص، ص مرجع سابق
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ومة الذي سيؤثر حتما عمى منظىو األمر و  ،(1)األجنبية خاصة الغربية منياالمسمسالت و 
 . مكانتو في ميزان القوى الدولية، ومفيوم اآلخر و يم ومن ثم العالقة مع اآلخرالق

  الهوية الثقافية-2

يقابمو في المغة الفرنسية كممة رد و اإلحساس بالتفلى مسألة إن أساس مصطمح اليوية يعود إ
Identité  في المغة االنجميزية وIdentityىو كما ىو عميو ، أو الشيءالشيء نفسو ، أي ،

، أي شخصا عينوكما يعني أيضا مجموعة المواصفات التي تجعل من شخص ما ىو 
" فيي عند مصدر صناعي مركب من الضمير "ىو اليوية في المغة العربية ىي، و (2)معروفا

ة ''خصوصي تعني عند الفارابي، و (3)"يارعن األغ امتيازهاألمر المتعقل من حيث ": الجرجاني
بيذا تكون ىوية الفرد ، و (4)''إشراكالمنفرد لو الذي ال يقع فيو  هوجودعينو وشخصو و و الشيء 

اقترابيا من منظومة القيم مدى شبييا مع ذاتيا و خصوصيتيا و أو الدولة ىي  –الجماعة  –
، إذ أنو خرعدم الذوبان في اآلز االستثناء و براجل إك المستوى ألارية المعتمدة عمى ذاالمعي

ربنا من عممية التماىي الثقافي وابتعدنا عن قتذابت االستثناءات كمما اروقات و كمما قمت الف
حدة الشعورية والصورة الذىنية واألبعاد التي ىي تأكيدات ترتبط بالو التأكيدات الثقافية، و 

نيا جماعة ، فاليوية الثقافية تعبر عن تمك الصورة المثالية التي (5)الثقافيةالتاريخية و  تكوّْ
بالضرورة فكرة المقارنة باآلخر تضمن ىذه الصورة تبشرية ما عن نفسيا وعن تاريخيا، 

ثبات االختالف و و  ، كأنيا تعني في ذات السياق مجموع العناصر الثقافية التي (6)عنوالتميز ا 
معينة تعيش في النتماء الثقافي لشخص أو لمجموعة بشرية ف بوضوح عمى اتسمح بالتعرُّ 

                                                             
1

الصادر عن الٌونسكو ، إذ أن التجارة العالمٌة ذات المستوى الثقافً ) أفالم ، موسٌقى ، برامج  5111هذا ما ٌؤكده تقرٌر األمم المتحدة  -

رٌمة وال تراعً االختالفات الج، ات المتحدة و تعمل على نشر العنفهذه  المواد تسٌطر علٌها الوالٌفت ثالثة مرات، وتلفزٌونٌة ( قد تضاع

 .   86-88ص ، مرجع سابقتفافٌة : أنظر : احمد مجدي حجازي: ال
2

 .  616، ص  8002التوزٌع ، ، عمان : دار مجدالوي  للنشر و 5، ط موسوعة علم السٌاسةور : ناظم عبد الواحد الجاس - 
3

  611ص  المرجع السابق، -
4

 .  85: دار األمة للنشر و الطباعة و التوزٌع ، ) د ، ت ( ص . الجزائرالهوٌة الوطنٌة : الحقائق و المغالطاتاحمد بن نعمان :  -
5

فً الدراسات  الوسٌط: "، الجزائرلفكري صورة الذات و صورة األخر فً الثقافة الجزائرٌة "التحدي الحضاري وامنصور بن لرنب :  -

 .  581. ص  8001 52ع الجامعٌة ،
6

 51، ص8001، 08، عأٌس ة والهوٌة الثقافٌة"،"فً الخطاب عن المثاقفي : اوعبد الرزاق الد-
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 ،التقاليد، العادات، مغةلا، التاريخ :ليا تراث ثقافي متميز يشمل فضاء جغرافي محدد
 .(1)مشتركةالمستقبمية التطمعات وال

ومية، قو  ،طنية، و ، جمعويةثالث مستويات: فرديةأن تكون عمى اليوية الثقافية ينبغي  نإ
إما في  تسيركما أنيا  ه المستويات تتحدد أساسا بنوع اآلخر الذي تواجيو،بين ىذالعالقة و 

ما في و  االنكماشاتجاه  ارب أىميا وانتصاراتيم ي بتجنِ تَ ، كما أنيا تغ  اتجاه االنتشارا 
يجابا مع اليويات الثقافية األخرى التي تدخل معيا في ، وأيضا باحتكاكيم سمبا أو إوتطمعاتيم

 :(2)يمي ماوذلك ك تغاير

، أي أنيا ال جماع: الوطن واألمة والدولة ال تكتمل اليوية الثقافية إال إذا كانت مرجعيتيا-1
العطاء إال إذا تجسدت في كيان و ىوية ممتمئة قادرة عمى األخذ و دُ غ  ال تَ تكتمل ىذه اليوية و 

بوصفيا النسب  األمة، التاريخ: الوطن الذي يمثل الجغرافيا و رمشخص في ثالث عناص
لمتجسيد القانوني لوحدة الوطن  الدولة باعتبارىاو  ،ي الذي تنسجو الثقافة المشتركةالروح
 . وية الثقافية، وكل مساس بأي عنصر منيم ىو مساس باليواألمة

عادة بنائيا و أي وبناء  إن تجديد أي ثقافة-2 ممارسة ىوية ال يمكن أن يتم إال من داخميا وا 
مما يسمح بربط  ،التأويل لمسارىامعطياتيا وتاريخيا والتماس وجوه الفيم و داثة في الح
 . لحاضر بالماضي في اتجاه المستقبلا

لسمات ايدل عمى مجموع الخصائص و  الثقافية في استعماالتو العامةمفيوم اليوية  إن
ما أو مجتمعا ما ال يتغير ويظل  التي يفترض أنيا تجعل شخصااألساسية المتميزة نسبيا و 

نسياب من أجل اال (3)يظل المدخل الثقافي في ىذه الحالة ىو األساسو  عمى ىيئتو ىو ذاتو،
ت غيرىا من مقوماالدين و و التاريخ، العادات، المغة، ، ات حيث القيم، التراثإلى ىذه الذ

                                                             
 

1
 ، نفس الصفحة .  المرجع السابق -

2
بحوث و مناقشات العرب و العولمة   :: '' العولمة و الهوٌة الثقافٌة : تقٌٌم نقدي لممارسات العولمة فً المجال الثقافً '' فًمحمد عابد الجابري -

 .  601  - 811، ص ص  5111.  8الندوة الفكرٌة التً نظمها مركز الدراسات العربٌة ، بٌروت : مركز دراسات الوحدة العربٌة ، ط
3

 . ب فً المبحث الثالث من هذا الفصلسهاسٌتم التطرق إلى موضوع الثقافة بإ -
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نابعة من الية الثقافية لبناء اليو عتبارىا محددات أساسية التي يمكن ا، الشعور باالنتماء
مجتمع يقوى عمى المحافظة طالما أن ىذا البيئتو الجغرافية احتياجاتو و ظروف المجتمع و 

 . عمى حقيا لألجيال الالحقةعمييا و 

لكن نظرا لطبيعة ديناميكية العممية الثقافية في إطار ما تدفع إليو العولمة الثقافية فإن ىناك 
فرازات العولمة ا  الثقافية لمدول العربية من جية و تصادما ثقافيا يحصل عمى مستوى اليوية 

 ، التاريخيةت الدينيةالخصوصياجية أخرى، وىذا راجع لطبيعة االختالفات و الثقافية من 
في ىذه الحالة يختمف الدارسون بين من لمغوية، التي يتميز بيا كل منيما عن اآلخر، و وا
حوار الحضارات، التبادل  ،التداخل الحضاريمن قبيل التفاعل الثقافي و نطق ج ليذا الميروّْ 

إلى المطالبة باالستثناء الثقافي، الخصوصية بين من يذىب الثقافي، التنوع الثقافي، و 
التشظي ىذه الحاالت ىي التي تؤدي إلى ، و الثقافي...إلخ ، الغزوختراق الثقافياال ،الثقافية

 .سبب أزمات اليويةيالثقافي وىو ما وتكريس االزدواجية  في الفعل  واإلنشطار

 ومأزق الهوية (1)ثقافة العولمة-3

التنميط اني تدعوا إلى ، يحمل معإليو اإلشارةإذا كان مفيوم العولمة الثقافية الذي سبقت 
الذوق في لمأكل والممبس و كذا االثقافي وتوحيد طريقة التفكير والنظر إلى الذات والقيم، و 

ول المركز )الدول عن ثقافة د، أي وجود نموذج واحد يعبر نمذجةمحاولة لموصول إلى ال
ىو األمر الذي يدعوا إليو مفيوم ثقافة متكافئ و جود تبادل ثقافي عالمي غير ( أي و القوية
عدواني رمزي عمى سائر الثقافات فييدد سيادة فعل اغتصابي ثقافي و "ولمة التي تعتبر الع

، وبالتالي إضعاف سمطة الدولة (2)"ممية العولمةعات التي تبمغيا عالثقافة في سائر المجتم
من ذالك ما تعمق مثال بتشريع قوانين لحماية حقوق األقميات وتآكل مبدأ السيادة الوطنية، و 

خل في المراقبة والتدي العالم من قبل الكونغرس إذ يعطي لمواليات المتحدة حق الدينية ف

                                                             
1

،  العرب و العولمةولمة ؟ '' فً: العولمة و الهوٌة الثقافٌة : عولمة الثقافة أم ثقافة الع"المصطلح استخدم فً مداخله ل : عبد اإلله بلقرٌز :  -

 .  601ص  ، 5111 ، بٌروت: مركز دراسات الوحدة العربٌة ،8طها مركز دراسات الوحدة العربٌة، بحوث و مناقشات الندوة الفكرٌة التً نظم
2

 .  11. ص  5111مارس  ، 881ع  ، المستقبل العربًافٌة : عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة ؟ " عبد اإلله بلقرٌز : " العولمة و الهوٌة الثق -
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ذي يؤدي إلى إضعاف سمطة الدولة األمر ال ،(1)شؤون الدولة األخرى طبقا لمعايير مزدوجة
يقاظ أطر سابقة عمى األمة و  بالتالي ، و إلخ، الجية ...: كالقبيمة، الدين، الطائفةعمى الدولةوا 

العربية ميددة أكثر  الدول، و وطنية لصالح خصوصيات ثقافية ضيقةالثقافية التمزيق اليوية 
نقميا إلى كيانات األمر األول بخطر انتزاع السيادة و يتعمق : (2)من غيرىا بخطرين أساسيين

، أو قد ركات العمالقة المتعددة الجنسيات، أو المؤسسات المالية الدوليةدولية أكبر منيا كالش
أما  ،األورومتوسطيةعمى مستوى ترتيبات الشراكة  كالتي تكون إقميميةكيانات أخرى  تكون

لوحدة الوطنية الحروب األىمية التي تيدد بتمزيق ايتعمق بصراع اليويات و فاألمر الثاني 
 . لمدولة العربية

ىي األخرى  تعتبر المفتاح السحري لثقافة العولمة التي ىي ثقافة ما بعد  "الصورة"كما أن 
لثقافية المعاصرة األكثر رواجا المادة ا إعتبارىاالمكتوب التي تعمل عمى توزيع الصورة ب

ىذا األمر يتجاوز حدود سمطة الدولة الوطنية من ، و (3)األشد تأثيرا عمى أوسع نطاق عالميو 
التي و  سالت، أفالم، برامج أطفال ...إلخ،مسم ىذه المادة:يع وتسويق إنتاج وتوز حيث مسألة 

يعتبر تدخال في ىو األمر الذي ية، و ة غير تمك التي تحمميا الدولة الوطنا غريبَّ تحمل قيمً 
ة الوطنية عموما يمكن القول بأن تأثيرات ثقافة العولمة عمى مستوى الدول الشؤون الداخمية،

 :(4)يمكن اختصاره فيما يمي

تكريس الثقافي الذي يقوم عمى الييمنة والتطبيع و ختراق ثقافة العولمة تكريس مبدأ اال-1
الغزو الثقافي ىي فكرة تقدم بديال عن االختراق أو ، ذلك ألن ثقافة الحضارياإلستتباع 
 . يولوجيدالصراع األي
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يدعوا إلى محتوياتيا و يوية الجماعية من كافة فراغ الثقافة العولمة نظام يعمل عمى إ-2
 . الالوطن، و ، الالأمةالناس بعالم الالدولة ليربط تالتشتت و التفت

 ارافضو ساسا من مفيوم ثقافة العولمة الذي يقول بو ة تنبع أإن جميع مآزق الدولة الوطني
رادة الييمنة التي تديرىا القوى الدولية في ديولوجيا و ي عمى األينِ ىذا المنطق المب   العولمة، ا 

ثقافة كونية تنيل أسباب وجودىا من من أجل الوصول إلى  ،مجال إنتاج القيم الرمزية
ا يعتبر تيديدا صارما ىو م(، و )المحمية الوطنيةمصادر فوق وطنية أو خارج المجتمعات 

 . طرية(القخصوصيات وسيادة الدولة القومية )ل

  المعموماتيةالثورة واالتصال و  تكنولوجيا اإلعالمالمطمب الثالث: 

، إال أنو التوجيات حول مفيوم العولمة وآثارىا ونتائجيا ايجابية كانت أم سمبية ختمفتميما ا
ثتو الثورة ىو ما ينطبق عمى ما أحدمظاىرىا وتجمياتيا، و لم يعد ىناك أدنى شك في 

تطور المعموماتية والتقنية من تغيرات وتحوالت عمى مستوى القيمي الثقافي، وىذا راجع إلى 
حدثتو ىذه األخيرة من تحوالت عمى مستوى تكنولوجيا المعمومات وما أتصال و وسائل اال

  ، فكيف إذا يا ترى تم ىذا التحول؟ ى التحتية الثقافيةنَ البُ 

 ( يالعولمة والتطور الثقافي )االتصال-1

مجال ثر البالغ في يا األاالتصال كان لاإلعالم و لقد أصبح واضحا أن التطورات في مجال 
نتاجيا و  التحول الجذري في اإلنتاج ، كما كان ليا األثر البالغ أيضا و نقمياتوفير المعمومة وا 

صت ، فمقد قمَّ (1)التشغيلاألولى في قطاع الزراعة و رت الثورة الصناعية الصناعي عندما أثَّ 
قد م، فقنياتيا المعاصرةتلك بفعل منجزاتيا و ذثير من مقومات الثورة الصناعية و دور الك

األقالم وآالت الكتابة الميكانيكية وأضعفت دور البريد والرسائل ستخدام الورق و صت من اقمَّ 
أضافت التطورات الجديدة محسنات أخرى عمى لك، و التقميدية والقوى العاممة المستخدمة لذ
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عمى تحطيم الحواجز المغوية والحدود  ىذه الخدمات من قبيل إنتاج الصورة التي باتت قادرة
معموماتية حمت ما تقوم بو من خدمات آلية كقوة لجغرافية والثقافية وصوال إلى الحواسيب و ا

ة بمستويات عالية الدقَّ ستخدام شرائح دقيقة محل القوى البشرية، ومن ثم البرمجيات الحديثة وا
، : كتسجيل جوازات السفر عن بعدعمالالقيام بالكثير من األمن خالليا يستطيع اإلنسان 

، إجراء الدور الرقابي في بعض المؤسسات، لنصوص وترجمتيا إلى لغات مختمفةا قراءة
الخ، وصوال إلى ما تقوم بو األجيزة الصناعية الذكية عمميات جراحية بالتحكم عن بعد ...

حل لثقافة في كل مرة خدمة لإلنسان ومصالحو و كذا توظف ا، و (1)طرق التوظيف المختمفةو 
مة معزولة عن سياقيا االجتماعي والبيئي مجرد أداة أو وسيمشاكمو حتى أنيا لم تعد 

  .(2)أخالقية ثقافيةتنظيمية، ، (ل أصبحت تحمل أبعادا فنية)تقنيةواألخالقي ب

 نوات االتصاللقد سعت العولمة في أبعادىا االتصالية لعالقات التواصل العالمي من خالل ق
إذا نظرنا لمعولمة ىو ما جعل البعض يقول "و  جعل العالم قرية كونية إلكترونية،المعموماتية لو 

 ،المعمومات أو األفكارجانب انتقال األشخاص أو السمع والخدمات ورؤوس األموال و من 
االعتقاد ، و ، فالعولمة ِبن ُت التطور التكنولوجي(3)"تطورا في التكنولوجيانجد وراء كل ىذا 

ف أماميا أو مجابيتيا إنما مرده إلى حتمية ال يمكن الوقو  السائد كذلك بأن العولمة ظاىرة
لقد تأثرت أساليب ، (4)صبح ىو اآلخر ظاىرة حتمية كذلكالتقدم والتطور التكنولوجي الذي أ

 :(5)يينتوطينيا في العالم بأمرين أساسو  نقل الثقافة

  .انتشار فروع الشركات المتعددة الجنسيات -
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 .  12ص  ، المرجع السابق 
2

 .  502ص  ة  ، مرجع سابق،العرب و العولم :فً جوانب الثقافٌة ) التكنولوجٌة ( ،ثورة المعلومات : البٌل علً: ن -
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اقتصاديات العالم، وليس  اعتبرت األساس فيحيث  : soft powerينةالقوة المعرفية المّْ  -
عممت الدول ناعية، وىكذا اد الخام التقميدية التي كانت أساس النيضة الصالمو السمع و 

 . طردت القوة الصمبة من مصانعيانة و القوة المعرفية الميّْ ىذه المتطورة عمى المحافظة عمى 

العولمة االتصالية ليست ىي األمر أن  لكن األمر الذي ينبغي اإلشارة إليو في ىذا الموضع
خصوصا أنيا أمر واقع  -أنيا ليست ىي القضية المباشرة  طالما ،الذي ال بد من مناقشتو

أبعادىا و ي تأثير ىذه المستجدات التقنية ف الميمإنما  -يستحيل رفضو أو االنعزال عنو
ذه الحالة ينبغي ىفي مضمون تمك المعمومات المتداولة، و الثقافية من خالل االجتماعية و 
 :(1)التنويو بما يمي

 . مومات من قبل مالكي ىذه التقاناتالخطورة المتزايدة الحتكار المع-

المعموماتية إما بوعي من قبل من يممك عولمة أنماط الحياة من خالل الترويج ليا بوسائط -
 . أو بغير وعيىذه الوسائط 

ان وسائل شياء دون غيرىا من خالل طغيقافة من خالل التركيز عمى بعض األعولمة الث-
 . عينولي تكريس نمط ثقافي ببالتاالمعموماتية، و اإلعالم و 

خطورة مثل ىذا ، خصوصا عن غياب أي وعي يحذر من عولمة القيم االجتماعية-
 . واجيتومأو لعدم وجود مشروع ل ،االنتشار

العالمي عبر وسائل سست لعالقات التواصل ق يتضح أن العولمة االتصالية قد أمما سب
ية ن  قنواتيا المختمفة مما أحدث ثورة معموماتية أدت إلى تحوالت في البُ المعموماتية و تصال و اال

في الثقافة لمنظام الرأسمالي عمى غرار ما أحدثتو الثورة الصناعية االجتماعية واالقتصادية و 
ي ينبغي التركيز عميو ليس بالتالي فإن التحدي الحقيقي الذبنية النظام اإلقطاعي الزراعي، و 
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لكن قبل ذلك ما  ،عولمة وسائل االتصال لكن عولمة المضمون المتداول في ىذه األدوات
 ؟االتصاليةىي أىم ىذه الوسائل 

   وسائل االتصال عولمة و ال-2

ات التكنولوجية إن الدور المتزايد الذي عرفتو وسائل االتصال في مجتمع يقدم كنتيجة لمثور 
ي تختفالتقميدية لمتطور الصناعي تزول و تصال الكترونية تجعل المظاىر بوسائل االمتعمقة 

ىناك تحوالن ا جعل بعض المفكرين يقولون بأن "ىذا مو  لصالح قوى ىذه الثورة الجديدة،
نقطة  ، أوليما أن الحضارة قد وصمت إلىستمرار لمحضارة الصناعية مستحياليجعالن اال

كان البيئة الحياتية التسامح في استمرار اليجوم إذ لم يعد بإم ،فاصمة في حربيا ضد الطبيعة
إلى ماال  ناضبةعمى طاقة ثانييما أن الحضارة لن تستمر في االعتماد الصناعي عمييا، و 

حدثتو ، ىذا التحول الذي أ(1)"المورد الرئيسي لمتطور الصناعي ، ىذه الطاقة ما تزالنياية
عمى أعقاب "الموجة  ت  التي أتَ  "ى "بالموجة الثالثةما يسمالرقمية الحديثة أو التكنولوجيات 

، فيو القوى المتمركزةور النظام الرأسمالي و الذي ال يمكن تغييره إال في ظل تط، و (2)الثانية"
االتصالي يصفو و  اإلعالميجاه موحد حول المجتمع عولمي بات خطابيدفع إلى تكوين 

اإلعالمي، المجتمع الشبكي، مجتمع  مع، المجتب: مجتمع االتصالولوجيون السوسي
، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا: لصالح من تعمل ىذه األدوات والوسائل (3)تيكنيماالس

؟ كيف تعمل ىذه الوسائل في ظل االختالفات يالُ ؟ من ىي الجيات التي تموّْ التكنولوجية
 المجتمعية؟ والخصوصيات الدينية و القيمية الثقافية و 

مالمح المجتمع االفتراضي من خالليا  دُ سئمة ىي التي سيتحدَّ ىذه األ إن اإلجابة عمى
تجميات العالمي والذي يبقى تختمف اآلراء والمفاىيم حولو، لكن اآلن ما ىي أىم مظاىر و 
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عالمية والمعموماتية ا الحديث عن جممة من القطاعات اإلىنا يمكنناالتصالية؟ و ىذه الثورة 
 :(1)أىميا

التي  : تعتمد ىذه األخيرة عمى شبكة مكشفة من األقمار الصناعيةالعالمية وكاالت األنباء-1
، حيث يستطيع أي مراسل ليذه تغذي قطاعاتيا الخدماتية وكذلك البرمجيات المعموماتية

عالمية عن طريق رسال برقياتو الصحفية أو نصوصو ورسائمو اإلالوكاالت أن يقوم بإ
كالة ىذه النصوص شتراك بالو إلعالمية التي لدييا ابو المحمول فتتمقى كل الوسائل احاسو 

 )أي. بي( و (، وة، ومن أمثال ذلك: وكالة رويتر )وكالة األنباء الفرنسيةبعد دقائق قميم
 . نباء األخرى( أمريكا الشمالية إضافة إلى وكاالت األي. آيب)يو. 

تكنولوجيا متطورة ألخرى أساليب التي قد تعتمد ىي ا: و واألسبوعيةيومية الصحافة ال-2
ليا إمكانية االتصال بالمجتمع اإلعالمي خارج  حوكذلك أدوات معموماتية عالية، مما يتي

مالكوىا من المؤسسات التي ليا  ا عولمية خاصة وأنيعطييا أبعادو  المحميةالحدود الوطنية و 
 . يحضور عالم

ن ظيورىا أمر مرتبط في العادة باعتبارات ذات اإلذاعات: حتى و -3 نا طبيعة سياسة إال أنا 
، كما أن (2)المجتمعنجد بعض الدول تسعى إلى نشر وترقية لغاتيا وثقافاتيا ورؤيتيا لمعالم و 

رات الخب تنقلالبعض اآلخر منيا يسعى إلقامة عالقات تبادلية مع إذاعات أخرى قصد 
 . عالمية العالميةاالحتكاك بين المنظومة اإلجارب و التو 

ن الدول إلى التعريف بثقافاتيا : لقد سعت الكثير مواألقمار الصناعيةالقنوات التمفزيونية -4
لغاتيا من خالل قنواتيا التمفزيونية التي تبث عبر العالم برامج مختمفة ترفييية وتقاليدىا و 

 من أمثمة ذلك قنواتولة مساىمة منيا تدويل ثقافتيا وقيميا، و اجتماعية تبرز نمط حياة كل د
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ك إذاعة فرنسا الدولٌة التً تسعى لنشر ثقافتها وكذل شرقٌة إلى غاٌة سقوط جدار برلٌن،كانت إذاعة أوروبا الحرة تبث برامجها إلى أوروبا ال -

 خارجٌا . . 
لوطن العولمة و تداعٌاتها على ا :فً والعولمة ، الصادق رابح : وسائل اإلعالم. وكذلك إذاعة فرنسا الدولٌة التً تسعى لنشر ثقافتها خارجٌا

 . 522ص  ،سابقمرجع العربً. 



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

62 
 

Cnn))( ي أفبار تي )ن ( و، ) سي أي أARTBF   تميبووTLIBO  غيرىا من القنواتو ،
ءات عالية الجودة م بآداظام التمفزيونات الشرقية التي تقو شارة ىنا إلى أىمية نكما تجدر اإل

المجموعات بو م برامج التمفزيونية عبر األقمار الصناعية مثل ما تقو " الفي تطوير بث "باقات
 . غيرىا... و  ، تايم  وورنر كابليو أس واست () االتصالية األمريكية 

الم تعد مخزونا لمختمف شبكات العالتي بنوك المعمومات: أو ما يعرف بذاكرة العالم، و -5
ميو من مى لبسط نفوذىا عالكثير من الدول العظ لتي تسعىومصدرا لمبرامج والمعمومات وا

 . المعمومات خالل التحكم في بنوك

لوسائل  : التي تعتبر أكبر تحدي بالنسبة(on lineشبكات الخدمات المباشرة )االنترنت و -6
المعموماتية من سرعة في ذلك نظرا لما تتمتع بو ىذه الشبكة ، و في العصر الحديث اإلعالم
المغات ين والتفاعل داخل ىذه العممية وكذلك بِ قدرة عمى النفوذ إلى جميور المخاطَ اآلداء و 

ىذا راجع لمغة االنجميزية تبقى ىي األكثر استعماال ورواجا و ، عمى الرغم من أن االمستخدمة
 . أصل المنشأ أنيا إلى

 في تكوين الرأي العام الفاع ادور  االنترنيتشبكة و  اإلعالممما تقدم يتضح أن لوسائل 
المعمومات ومعالجتيا والتفاعل ئل من سيولة في تنقل من خالل ما تتيحو ىذه الوسا العالمي
وخدمة الوسائط )إنتاج البرامج(  البرمجيات لميا كبيرا في مجال، مما أحدث حراكا عامعيا

لمي، لكن تكوين ما يسمى بالمجتمع العا إلىكميا تدفع إذ الذكاء االصطناعي االلكترونية و 
  السؤال المطروح: من أين تأتي ىذه المعمومات؟ وما ىي مصادرىا؟ 

   المعموماتية في عصر العولمةو  اإلعالموظائف -3

المعموماتية إلى تحوالت عميقة عمى ر التكنولوجي في وسائل االتصال و ى التطو أدلقد 
لذي أدى إلى ما يسمى "بثقافة األمر ا ،الثقافية لمختمف الشعوبات االجتماعية و يَ ن  مستوى البِ 

ليس لديو الذي غائب ، اإلنسان الMarcus" عمى حد تعبير ماركوزاإلنسان ذو البعد الواحد
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كل شيء عنده قابل  بين الحاجات الضرورية وغير الضرورية، طُ مِ خ  يُ الذي  ،النقديُّ  الحسُّ 
سائل التي تربط الجميور بمؤسسات يعتبر أكثر الو ما يزال و  ، كما أن اإلعالم كان(1)ؤ  لمتشيُ 

ح فييا اإلعالم يكاد يكون أصب أسمالي خاصة في المجال الثقافي  إلى درجةالنظام الر 
بستة  wilbur schrammشرام يمبوروفي ىذا الشأن تنبأ و  ،(2)الوحيد لممعمومة المصدر

 :(3)تجاىات تخص مستقبل عصر المعموماتا

فرص زيادة األعمال إلى زيادة اإلمكانيات المعرفية و المزيد من المعمومات التي ستقود -1
 المعموماتية.

التحري الدقيق ت مما يتطمب المزيد من الكفاءة و الحصول عمى المعموماارع في التس -2 
 . لمعالجة المعمومات

ن فرص االتصال بين تصال عبر المسافات الطويمة مما يحسّْ المزيد من عمميات اال -3
  .الثقافات المختمفة

أكثر إنتاج رسائل أسيل وأرخص و  تنامي فرص االتصال الجماىيري مما يمكن من-4
 . ة لمتطمبات المستيمكينمالءم

 . زة الكومبيوتر بميمات متطورة جداأجيقيام -5

 . معالجة المعمومات بكفاءةتخزين واسترجاع و دة متطورة في مجال جمع و زيا-6

تدعونا إلى  المعموماتيةئل االتصال و ار وساإن ىذه العمميات االيجابية عمى مستوى تطور أدو 
أدت إلى تحوالت عميقة  لإلعالم في عصر العولمةئف جديدة إعادة النظر في تشكيل وظا

 :(4)( وذلك من خالل ثالث نقاط أساسيةعة قوة الدولة المحمية )القوميةعمى مستوى زعز 

                                                             
1

 800ص  ، مرجع سابق ،العولمة و تداعٌاتها على الوطن العربً :فً: فرضٌات و نتائج " و العربً: " العولمة و اإلعالم حمٌد جاعد الدٌلم -

 . 
2

 .  805ص  ،المرجع السابق -
3

 .  55ص  ،5111، فٌفري 820ع  ،المستقبل العربً:" العولمة و الخٌارات المستقلة " أحمد ثابت  -
4

 . 801 – 801، ص ص  مرجع سابق: حمٌد جاعد الدٌلمً -
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 وظائف إعالم العولمة  

 

من ثم خمق قاعدة استعماليا والوصول إلييا دون مقابل، و إذ يسيل  إشاعة المعمومات:-1
 . نتاج الثقافي والمعرفي والعممييستخدميا الجميع لمصدر لتقييم اإلمعموماتية 

ذلك بفعل مشتركة، و نية ثقافية تقميص الحدود الفاصمة لصالح بُ الوطنية و  إذابة الثقافات-2
 . لتي يستعمميا الجميع بسيولة تامةليات الرقمية الكترونية واآلالوسائط اال

، وبناء الت كاالندماج واإلنتاج والقولبةالقيام ببناء مكونات التماثل األولية في عدة مجا-3
 . ول المجتمع العالميمشتركة حمفاىيم موحدة و 

د اندمجت مع وسائل عصر العولمة ق عالم فيوىكذا يتضح بجالء أن وظائف اإل
( العشرين) زمن ما بعد الحداثةل ىذه الوظائف في القرن الحادي و من خالل تحو  المعموماتية

م كونية جاءت العولمة راضي العالمي المبني عمى منظومة قيإلى إنتاج المجتمع االفت
خالف  اتية، ىذا عمىالتكنولوجية لممعموموسائط ال، من خالل الوسائل اإلعالمية و لتكريسيا

كريس مفيوم الدولة إلى تأدى  حيث -الثورة الصناعيةي عالم فوظائف اإل-ما كان سابقا 
رساء و و  الوطنية خاصة بالنسبة لمقضايا الثقافية احترام الخصوصية ترسيخ القيم المحمية وا 

دى تقوم م : إلى أيطرح التساؤل التالياألمر الذي يدعونا إلى ىو ، و جتماعية األخالقيةاالو 
الثقافات ىذه الوسائل اإلعالمية والوسائط المعموماتية باحترام ىذه الخصوصيات المحمية و 

 الوطنية ؟ 

 

إشاعة المعمومات أو جعل 
 المعمومات مشاع

ذوٌب و تقلٌص الحدود الفاصلة بٌن ت 

 األفراد و الجماعات و الشعوب . 

 التماثل 

 بٌن الثقافات 

 المتباٌنة . 



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

61 
 

شكالية األمن الثقافيو  اإلعالم-4  المعموماتية وا 

ىذا العربية و نى الثقافية المعموماتية تحوالت عميقة عمى مستوى البُ و  اإلعالملقد أحدثت أجيزة 
لمواطن العربي بذلك من انبيار اانتقال المعمومات من جية، وكذا إنتاج و لة حركة سيو لراجع 

" معموماتية ثورةن إلى القول بأن العالم قد دخل "، األمر الذي أدى ببعض المحمميجية ثانية
ه ليذحيث انتقل المستخدم  ، خاصة بعد دخول االنترنت(1)القيمثورة في المفاىيم واألفكار و 

في السابق تعمل عمى نشر  اإلنتاج، حيث كانت وسائل ى التفاعلالوسائل من التمقي إل
المعمومات بواسطة وسائل اإلعالم المختمفة انتقمت في العصر الحالي بداية من دخول 

المعمومات ومن ثم تفاعل المستخدم مع ىذه  ،االنترنت حيز التنفيذ إلى توظيف المعمومات
، خاصة في ستخدم ليذه الوسائل بقيمو الخاصةىو ما يشكل اصطدام قيم المو ، (2)مصادرىاو 

في الدول الغربية، وىو  مثيالتياتمك الدولة العربية التي تكون بعيدة في تكوينيا الثقافي عن 
 . الحضارات" أو "حوار الحضارات"صدام " طرح مسائل: ما قد يؤدي إلى

طاق التطور التاريخي التصال في صورتيا العادية التاريخية تأتي في نجيا اتكنولو إن وسائل 
إسقاطو عمى  ىو ما يمكن، و (3)ك التطورقا لمشروط الموضوعية التي تحكم ذالممجتمعات وف

ية التي جاءت لتمبية متطمبات الشرط االجتماعي وفقا لما مالتكنولوجيا الرقثقافة المعموماتية و 
تعكسو صور التفاعل ىذا ما و  ،جتمعات ما بعد الحداثة الحاليةتمميو الظروف الموضوعية لم

بصياغة المضمون المعرفي الثقافي  ، إذ تقوممين لشبكة االنترنتالمعموماتي لدى المستخدِ 
ىو ما يؤكد ، و (4)بعد حداثيم العالقات وفق ىذا المنظور المادعكذا تنظيم الصالت و و 

إلى المعموماتية في إطار عممية العولمة أدى و  اإلعالمقول بأن دمج صحة الفرضية التي ت
في ىذه الحالة و  ،(5)وظائف اإلعالم وفق أطروحات شروط العولمةُبنية ومضامين و  تغيير

                                                             
1

 .  511، ص  مرجع سابق: حمٌد جاعد الدٌلمً -
2

 .  551، ص  مرجع سابقفً العرب و العولمة . ، ثورة المعلومات : الجوانب الثقافٌة ) التكنولوجٌة (" نبٌل علً: -
3

ا الزراعة ، تكنولوجٌا تكنولوجٌا الصٌد ، تكنولوجٌ انطالقا من: لقد تطورت وسائل التكنولوجٌا عبر مراحل مختلفة من التارٌخ اإلنسانً -

 .  81، ص مرجع سابق ،العولمةالعالمٌة و: المعلومات ، أنظر : السٌد ٌاسٌن إلى تكنولوجٌاصوال الصناعة ، و
4

  511، ص  مرجع سابق ،حمٌد جاعد الدٌلمً -
5

 .  511ص ، المرجع السابق 
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يكون حيث " إبداع المعرفة"مرحمة تمع المعمومات تتمثل في أعمى درجة من مج ستتشكل
وىو ما ينعكس عمى مسألة األمن  ،(1)الكوني مجتمع المعموماتليل صورة تشكيا اليدف من

ذي يشكل خطرا عمى بالتشويش الخارجي ال اإلحساسمسألة  مظيرىا الثقافي التي تعني في
إليو في ىذه المسألة ىو  اإلشارةغير أن ما تجدر  ،(2)المتزن لمثقافة القائمةالسير العادي و 

لتكنولوجيا الحديثة التي اوسائل االتصال و أن المشكمة الحقيقية في ىذا الجانب ال تأتي من 
شين أولئك المشوّْ  لِ بَ طرح من قِ ، لكن المشكمة فيما يُ تيا تطورات مجتمع ما بعد الحداثةفرض
وىم من  ن يقومون بإصدار تمك المعمومات وتوظيفيا من خالل ىذه الوسائل المعموماتيةالذي
أنيا تمثل أبعاد الثقافة قيميم عمى ن لطرح أفكارىم و ، إذ يسعو  (3)"" بالنخب المثقفةعونيدَّ 

ا الشعور بخزنيأوىام رون عن ىواجس ومخاوف و ىؤالء إنما يعبّْ و  ،(4)مييمنةالرأسمالية ال
 . (5)نةمتيازات معيَّ الخوف من فقدان اببالغربة أو باليامشية أو 

ندماج في إطار الحدود االتتسم عموما بالتجانس و  -سابقا- إن الثقافة الوطنية لمدول
ة والقيم لمدول، بينما تنزع الثقافة العولمية إلى نموذج موحد ة ليذه الدولالجغرافيالسياسية و 

نتشار واألذواق يظير من خالل منتجات اإلعالم ووسائل االتصال والمعموماتية ويعمل عمى ا
يؤدي إلى االنفصام الثقافي عمى مستوى الدولة قد ىو ما ، و (6)األنماط الثقافية المعيارية

عادة إحياء ي و الحاالت إلى التشظ في مثل ىذه واإلثنيات األقمياتتنزع إذ  قطرية،ال ا 
فية من من جية أخرى تؤثر ىذه القيم الثقاالثقافية والدينية ىذا من جية، و و الفروقات العرقية 
المعموماتية في القيم الثقافية االستيالكية عمى مستوى بقية أفراد و  اإلعالميةخالل الوسائل 

اوالت التثقيف واالتصال التي تتيحيا ىذه الوسائل، وكذا مسألة مح عبرطنية الدولة الو 

                                                             
1

 .  81، ص  مرجع سابقلسٌد ٌاسٌن : العالمٌة و العولمة . ا -
2

 21. ص  8008 ،. بٌروت : دار الطلٌعة للطباعة و النشر مدخل إلى تكنولوجٌا المعرفة :فً العولمة و التكنولوجٌا و الثقافةي : الٌحٌاوٌحً  -

 . 
3

 .  21، ص  لمرجع السابقا  -
4

 . نفس الصفحة .  لمرجع السابقا  -
5

ب مركز و دراسات الوحدة العربٌة ، بٌروت ) لبنان( : مركز دراسات ، سلسلة كت المسألة الثقافٌة فً الوطن العربًمحمد عابد الجابري :  -

 .  850ص .  5112الوحدة العربٌة 
6

 ، سلسلة كتب مركز اإلمارات الدولةالمجتمع و العولمة و أزمةصر العولمة " فً: " األمن القومً و سٌادة الدولة فً عطالل عترٌسً: -

 .  11، ص  8008: مركز اإلمارات للبحوث و الدراسات اإلستراتٌجٌة، ظبً ( أبو االمارت )، البحوث اإلستراتٌجٌةللدراسات و
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ة يجب التعامل معيا في ىذا الواقع أنيا حتميَّ  المثاقفة التي تطرحيا بعض النخب عمى
ثقافيا قيا و ا أخالاألمر الذي يثير تصادما قيميِّ  )عدم االنتماء ألية دولة قطرية(، االدوالتي

في مثل ىذه الحاالت تتعدد بما فييم الشعوب األوروبية نفسيا، العالم  لدى الكثير من شعوب
، فيناك من ينادي: بالخصوصية الثقافية ن رافض ليذا الطرح ومؤمن مسمم بواالتجاىات بي

، صدام الحضاريال، االستثناء الثقافي، والذاكرة الجماعية، الثقافة الوطنية، الوحدة الوطنية
غير أن حضارات، االندماج الثقافي، التنوع الثقافي...الخ، وار الحبينادي وىناك من 

خاصة في مجال التشكل المعرفي، والواقع  األيديولوجيات في ىذه الحاالت ستفعل فعمتيا
من في الصفحات القادمة ىذا ما سنناقشو ا عمى ىذا المستوى، و أن ىناك تأثيرا جميِّ  يثبت

 تشكل المعرفة. و  إنتاجثير الواضح لثقافة العولمة في خالل التأ
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 مجتمع المعرفة :المفهوم ، المؤشرات ، التحديات :المبحث الثاني

الكثير اإلعالم و ئل لقد كثر اليوم مفيوم تداول مجتمع المعرفة أو المجتمع المعرفي في وسا  
البشرية، وذلك نتيجة لتطور وسائل االتصال  تقارير منظمات التنميةمن أدبيات و 

ىو يعتبر مفيوم مجتمع المعمومات الذي ل ارديف والمعمومات، ذلك أن ىذا المصطمح يعتبر
مة سمة أساسية لقياس المجتمعات ، حيث أصبحت المعمو اآلخر نتاج الثورة الرقمية بامتياز

ذواق الفنية لمشعوب، تمف األمخوتطورىا وتفوقيا في صياغة أنماط الحياة وتشكيل القيم و 
 . المعموماتيةلتكنولوجيا االتصال و   ىذا كمو بفعل الفتوحات العمميةو 

الثورة الرقمية بفضل ما تيسَّر من معمومات ، ة المضافة اليوم في مجالن المعرفة ىي القيمإ
نتاجيا ىو الرىان بمجتمع ما بعد الحداثة إذ يصبح تصنيع المعرفة و تبشر والتي  سي األساا 

لمحرك األول لمتنمية المستدامة ، كما أن تسويقيا يعد التشكيل مالمح ىذا المجتمع الجديد
عمى ىذا األساس يتأكد معنى ودور التكنولوجيا قو، المناعة لألمم المتفوّْ ومصدر القوة و 

ننا عات وازدىارىا، وعميو فإبناء المجتممساىمة في تكوين مجتمع المعرفة وفي التنمية و مل
وفيو نتناول المعرفة بين النظرية  ولالمطمب األ: أساسية بحث إلى ثالثة مطالبمم ىذا النقسّْ 

مجتمع المعرفة ومجتمع إلى الفرق بين فسنتطرق فيو  ، أما المطمب الثانيواإلبستمولوجيا
 المطمب الثالث. ، وصوال إلى المواطنة واليوية في مجتمع المعرفة فيالمعمومات

 واإلبستومولوجيالنظرية المعرفة بين ا: األولالمطمب 

تحتل الفمسفة فييا مركزا رئيسيا، خاصة الفمسفة  المعرفة اإلنسانية عدة مناقشات حولتدور 
العالم إذ ال يمكن إلقامة فمسفة متماسكة عن الكون و نطالق التربوية الحديثة، فيي نقطة اال

فييا وطبيعتو ومقاييسو  اإلنسانيلفكر القيام بأية دراسة ميما كان نوعيا ما لم تحدد مصادر ا
الدالالت  لما كانت مسألة المعرفة تتسم بشيء من التعقيد من خالل تداخل، و (1)قيموو 

                                                             
1

. ، نقال  81ص  8050. األردن ) عمان ( : األهلٌة للنشر و التوزٌع ،  و الواقع التربوي المعاصر نظرٌة المعرفةمحمد عوض الترتوري :  -

 عتزل الصراع الفكري بٌن مختلف التٌارات الفلسفٌةمحمد باقر : فلسفتنا : دراسة موضوعٌة فً م     الصدر  عن :
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مع التجربة  والحس ،والواقعية مع المثالية ،االصطالحية مع الضمنية، والتصور مع التصديق
من ىذا المنطمق ، و (1)مصادرىاحديث فييا يتطمب تحديد معالميا وطبيعتيا و فإن أي  ،...الخ

مفة في تفسيرىا لمختمف القضايا يمكن أن نفيم االختالفات القائمة بين التيارات الفكرية المخت
ىمية المتزايدة لقيمة المعرفة كان البد من تسميط والظواىر العممية القائمة، ونظرا ليذه األ

عتبارىا واتجاىاتيا النظرية با ،مصادرىاعمييا من خالل تحديد مفاىيميا وأنواعيا و  الضوء
 . مصدرا لمقوة

 أنواعهاخصائصها،  ،تعريفها المعرفة:-1

رف فالن نقول ع، (2)الطمأنينةالمعرفة في المغة ضد اإلنكار، كما تعود إلى معنى السكون و 
أن ىذا األمر الذي قمناه صحيح وبالتالي سكوننا  ، أيىذا أمر معروفٌ فالنا عرفانا ومعرفة، و 

لإلنكار الذي يقتضي وحشة فالمعرفة حالة تقتضي سكون العارف إلى المعروف خالفا ، إليو
ى خر وردت كممة معرفة من مادة )عرف( لتدل عمفي موطن آ، و (3)ركَ ن  المُ ر و كِ بين الُمن  

في موضع آخر يرتبط مفيوم المعرفة بالعمم، أي إدراك ، و (4)ةالمجازاة، العالمة، العمو، الطّْيبَ 
ون مسبوقة ، غير أن الفرق بينيما أن المعرفة تكبوالك العمم كذا ىو عميو و الشيء عمى م

 .(5)حق تعالى بالعالم دون العارفلذلك يسمى ال، و بالجيل عمى خالف العمم

د فرق العمماء قديما بين العمم والمعرفة فقالوا "أن المعرفة إدراك الجزئي، أما قاصطالحا فأما 
أن المعرفة تستعمل في التصورات أما العمم في التصديقات ألن من العمم إدراك الكمي و 

ليس كل )...( فكل عمم معرفة و شروط العمم أن يكون محيطا بأحوال العموم إحاطة تامة 
 :(7)دثين عمى عدة معانيطمق لفظ المعرفة عند المح  ، كما (6)"معرفة عمم
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صحوبا الفعل العقمي الذي يتم بو حصول صورة الشيء في النص سواء كان حصوليا م :أوال
 . باالنفعال أو غير مطموب بو

، فيي جوىر الموضع لفيم حقيقية أو غموضىو الفعل العقمي الذي يتم بو النفوذ إلى  ثانيا:
 . وضوعية بالشيء الموجود في الواقعمحيطة إحاطة م

 .  : مضمونيا ونتيجتياانا أخرىيراد بالمعرفة أحي ثالثا :

جممة القول فيما تقدم أن المعرفة تطمق عمى تمك العمميات الذىنية التي ترتبط بتكون  
، أما في المعاجم األجنبية فقد عقالنيةعن الشيء المراد بصفة موضوعية و  الصورة الحقيقية

المتعمقة بالعموم الطبيعية رفة المع": من خالل التمييز بين نوعين منيا ورد تعريف المعرفة
لصور عقمية محضة يمكن أن نجد فييا امعرفة  ى، فاألولوالمعرفة المتعمقة بعموم اإلنسان

ثانية فيي معرفة تستند إلى الفيم، تتناول نظام اإلحساس ، أما الالرياضية لمقوانين الطبيعية
ىذا التعريف  نالحظ من خالل، (1)"الظواىر اإلنسانيةالعموم التي تدرس  طفة، وىي تمثلالعاو 

، ومعرفة تتعمق عمق بالطبيعة وعمومياتعرفة تمز بين نوعين من المعرفة وىما: يميّْ أنو 
الحقائق جاء ليعالج الظواىر اإلنسانية و  العمم الذي باإلنسان وما يرتبط بو من مشكالت، وىو

 . ة المجردة لموصول إلى نتائج ثابتةالعممي

 اساس( وتتناول أknow toة فإن مفيوم المعرفة مشتقة من الفعل )نجميزيأما في المغة اال
مستوى المعرفة ىل وعمى  فرد أو الشخص كيف يؤدي شيئا ما،تعني معرفة ال ، كماالطريقة

أم معرفة الحقائق  ()ىي معرفة مكتسبة knowledge of thingsىي معرفة األشياء 
knowledge of facts(2) لفعل مركبة تشمل الطريقة وا رفة عمميةبالتالي فالمع، و

تعني الحالة "خر لممعرفة في تعريف آالثابتة، و أجل الوصول إلى الحقائق  المضمون منو 
دراك الحقائقالذىنية لمفيم و  خر في معنى آو العقل، و بالتالي فيي عمل ذىني يقوم ب، و (3)ا 

                                                             
 

1-Didier Julia : Dictionnaire de la philosophie . paris : librairies Larousse . 1964 . pp 276 – 277 .                              
        

2
 . 51. ص  8001دار صفاء للنشر و التوزٌع ،  )عمان(: . األردن اتجاهات معاصرة فً إدارة المعرفةمحمد عواد الزٌادات :  -

3
 .  81ص ، 8001، األردن )عمان( : دار المناهج للنشر و التوزٌع  .التقنٌات ارة المعرفة : المفاهٌم، النظرٌاتإدسعد غالب ٌاسٌن :  -
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أي وضع المعرفة ضمن سياق ما  ،عممية ممارسة لمخبرة"تعرف المعرفة عمى أنيا تعني 
ي يركز عمى كون المعرفة صيرورة ىذا المدخل العمميات، و (1)"يمكن تخزينو أو معالجتو

خدام أدوات تكنولوجيا المعمومات، كتساب الحقائق باستوحركية متواصمة في إطار جيود ا
 :(2)فالمعرفة إذا تعني

 . رة التي يمكن توصيميا أو تقاسمياالخب-

المعرفة من البيانات والمعمومات التي تم تنظيميا ومعالجتيا لنقل الخبرة والفيم تتكون -
 . التعممو 

شكمة معينة أو ىي معمومات مفيومة، ستخدام في حل مالمعرفة معمومات منظمة قابمة لال-
                      .                                                                                                                            قةمطبَّ محممة و 

عتماد عمى أنظمة العمل تتعدى مسألة المعرفة تمك النشاطات العقمية الذىنية إلى اال ىكذاو 
القائم عمى القياس  codificationارة المعرفة من خالل مدخل الترميزبيذا يمكن إدالبيانية، و 

(، أو من لمتماثمة )النموذج المحدد مسبقاعتماد عمى المعرفة اومعالجة المعمومات البيانية باال
و ليا في استخداممعرفتو و لذي يقوم عمى الفرد و ا personalizationخالل مدخل الشخصية 

الذي تؤديو في تحويل ىكذا تبرز أىمية المعرفة من خالل الدور و ، (3)معالجة مشكالتو
فة من خالل التأكيد عمى مسألة التنافس عمى ارىا في ميدان المعر ماستثالمجتمعات و 

 Knowledgeبالتالي التحول إلى ما يعرف باقتصاد المعرفة الرأسمال الفكري، و 
Economy  . 
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 :(1)ما يمي تشملف خصائص المعرفةأما 

دراكا لو من حيث متغيراتو وعناصر تشكمو  انسيابياتتطمب المعرفة تفاعال -1 مع الواقع وا 
الحقائق بصورة صورية ، فيي ال تعنى بتركيب المعطيات و قوى الداعية لتغيره أو تطورهلوا

ات بالتطبيقات ارتباط المعموميتم بالعالقات البينية المفيدة و ، إنما تالبياناتكما تقوم بذلك 
لمعرفة تحديدا بالتقدم الحضاري والتنمية اإلنسانية ا ارتباط، أي المجتمعاتو  األفراد مصالحو 

 . الشاممة

ىي ، و ونيا موجودة في عقول األفراد، فيي ذات كلمعرفة ذات وموضوع في نفس الوقتا-2
الرقمية المختمفة  سائطو الون مستقمة عنو موجودة في الكتب والمراجع و موضوع عندما تك

إلى الذات عند ما يستطيع  ، فعندما تنتقل المعرفة من الموضوعالن ببعضيمااميتعكالىما و 
( شكاليا الصريحة، كما أن المعرفة الذاتية )الضمنيةالفرد كتساب المعرفة من مصادرىا وأ

ة نشاط إنتاج المعرفة في الجماع ستتحول إلى معرفة صريحة مكتوبة عندما يمارس الفرد أو
فالمعرفة المكتسبة من مصادرىا المختمفة ال  ل الذات مع الموضوعمتكاالمجتمع، وىكذا ي

 . ذات اإلنسانية نحو تحقيق آماال وتطمعاتياتعدو أن تكون لخدمة ال

ة حياة لو دور ، فيي كائن يعيش ويحيا لو، و لمعرفة ليا مضمون اجتماعي إنسانيا-3
قائق معرفية ثابتة فكل ، وال توجد حمستوياتيا وتطورىاتكاممة في مراحميا و ممتداخمة و 
ن المعرفة أل معارف مطمقة ال توجد في، كما أنو خضع لمتحديث والتعديل والتطويرالحقائق ت
 . ميا ذات طبيعة نسبيةبحكم تشكُّ 

ط تتطور المعرفة وفق مسار تصاعدي مستمر تتجدد فيو المعرفة كما يتجدد كنييا بشر -4
 . حتياجات الناسأكثر قدرة عمى تمبية االحقيقة و اما مع نسجأن تكون المعرفة الجديدة أكثر ا

                                                             
1

 .  62-68ص ص  ، مرجع سابقسعد غالب ٌاسٌن،   -



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

21 
 

در ترتبط المعرفة بالحقيقة و -5 يدة خبرة جدىذه الحالة سيكتشف الفرد تجربة و في ، و اك اليقينا 
، عمى عكس فة تقود إلى اليقين بخطوات ثابتة، فالمعر يقترب فييا من درجة االعتقاد

مبنية عمى كل القرارات المرتبطة بيا  المعمومات التي تقع دائما في ظروف أقل يقينا فتكون
 . ت مطبوعة بيوية الفرد أو الجماعة، فالمعرفة بدون يقين ىي مجرد معموماالمخاطر

ثر من مجرد الحصول ، فيي أكينمو باستمرار من خالل استعمالو نسانيالمعرفة مورد إ-6
 . األجرة بالقيم اإلنسانية العميا ىي أقل درجة من الحكمة اللتزام ىذهعمى المعمومات، و 

دجزء من نظام ديناميكي لمتفكير و  قد تكون المعرفة-7 ، أي أنيا نتاج راك الواقع الموضوعيا 
 . دراكو لمتغيراتوا  مع الطبيعة وتعاممو مع الواقع و  شاط العقل في حوارهن

النية ك إن ىذه الخصائص العامة لممعرفة ال تعدو أن تكون خصائص ذات نظرة شمولية
ائق لممعرفة وذاك من خالل تفاعميا مع الواقع الموجودة فيو من أجل الوصول إلى الحق

مواجية المتغيرات وحل مشاكميم و المجتمعات من أجل تحقيق مصالح األفراد و  الثابتة
 . الجديدة

خصائص المتعمقة بطبيعة المعرفة ومضامينيا فيمكن تحديدىا كما أما إذا أردنا معرفة ال
 :(1)يمي

الخبرات المختمفة التي المعارف يمكن أن تتوالد، وذلك من خالل نظم المعمومات و  -(1
 . االبتكار إستدامةتؤدي إلى 

معارف جديدة محل المعارف ذلك من خالل إحالل يضا، و المعارف يمكن أن تموت أ-(2
 . ستخداماالقديمة، أو بموت األشخاص الذين يحممونيا في حين أن معارف أخرى تكون أقل ا

ذلك بفعل ارتفاع معدالت التعميم العالي فيتم تسجيل معارف يمكن لممعرفة أن تمتمك: و -(3
 . أنيا في ذلك شأن الممكية المادية، شمثال االختراعدة من خالل براءات جدي

                                                             
1

 .  81-82ص ص  ،مرجع سابق، محمد عواد الزٌادات  -
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ون في شكل مربح فقد تكون ضمنية : إذ ليس كل معرفة تكالمعرفة متجذرة في األفراد-(4
، كما قد تكون في شكل عقول األفراد من خالل خيراتيم وتجارتيم يا فيمنظورة يحتفظ بو 

بمجرد توصيال  استخدامياإمكانات ذىنية فيي بمثابة الطاقة الموجودة في البطارية يمكن 
 . باالستخدام

يمكن ، كما التخزين داخميا في عقول األفراد: يمكن أن يكون المعرفة يمكن أن تختزن-(5
، مثال (webمواقع الويب )، و الكتب والوسائط االلكترونية، األوراق أن يكون خارجيا عمى

، ىو ما تم تخزينو خالل العشرين سنة الماضية مثال ك أن ما توصمت إليو البشرية اآلنذل
 أو ما استطاعت تخزينو. 

 األفرادمعرفة ضمنية في عقول  -ذرة : إضافة إلى كونيا متجفالمعرفة يمكن أن تصنَّ -(6
، فإنيا يمكن أن تأخذ أشكاال أخرى: معرفة األدلة -خارجية مسجمة –ا صريحة أو كوني -
ية رة، معرفة األفراد )عن طريق الرؤ (، معرفة الميااألشياء)كيفية عمل ، العممية عرفةم

ىناك خصائص عدة يمكن أن  اإلشارة إلى أنكما تجدر الحدس، العالقات المستخدمة(، 
عرفة مقابل مقارنتيا بمفيوم تظير من خالل مفيوم المعرفة كقيمة ميمة في اقتصاد الم

 : (01الجدول )و يوضحما لك ذيمة مادية في االقتصاد الصناعي و ة كقالسمع

 المعرفة السمعة البيانات
 منظورة  الخصائص

 قابمة لمقياس  
 الندرة  
تناقص العوائد  

 متالشية
اإلنتاج تعاقب  

 واالستيالك

 ةأثيري–غير منظورة  
غير  –غير محددة  

 قابمة لمقياس 
 الوفرة  
 تزايد العوائد  
 متولدة ذاتيا  
االستخدام  تزامن 
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 .المعرفةالسمعة و بين ( مقارنة 01الجدول رقم )                       

 .27محمد عوادا الزيادات: مرجع سابق، ص *

، تحوال جذريا في منطق المعرفة مقارنة السابق يتضح أن ىناك فرقا واضحا من المخطط
االستيالكي اآللة ىي الرمز اد الصناعي، فإذا كانت السمعة و عما كان عميو سابقا في االقتص

الذي يحرك  واإلنتاجرمز الثروة تيالكي و في االقتصاد الصناعي فإن المعرفة ىي الرمز االس
، لكن فأصبحت المعرفة ىي مصدر الثروة والقيمةالطمب في االقتصاد القائم عمى المعرفة 

كما ىو الحال في قيمة  ليست مادية واستعماليوية عند االستعمال و قيمتيا تكون تبادل
، االستعمالفالمعرفة ذات التكمفة العالية قد ال تكون ليا قيمة ما لم توضع في  ،(1)عةالسم

، ميا فإن قيمتيا التبادلية محفوظةاستخداعة التي حتى عند عدم استعماليا و عمى خالف السم
                                                             

1
مفهوم السلعة المادٌة فإن األمر ، فإذا كانت القٌمتان متحدتان فً السابق عند و قٌمة التبادل فً مسألة المعرفةٌمكن الفصل بٌن قٌمة االستعمال  -

قٌمة استعمالٌه منخفضة الذي له فً مقابل األلماس لٌة لكن قٌمته التبادلٌة صفرٌة فالهواء مثال له قٌمة استعمالٌه عاٌختلف هنا فً مفهوم المعرفة، 

 .   81، ص  مرجع سابقد الزٌادات : محمد عواالٌة جدا ، انظر: فً حٌن أن قٌمته التبادلٌة ع

 
 

 جنتااإلو 

 قيمة االستعمال  القيمة 
 قيمة التبادل 

قيمة التبادل عند  
 االستعمال 

 عمال و مينيين المعرفة  العمال اليدويون  األفراد 
 مقاييس إنتاجية تقميدية   المقاييس 

 محاسبة تقميدية  
 مؤشرات مالية  

مقاييس إنتاجية العمل  
 )قيد التطوير(المعرفي

يكون في االنتباه   يكون في الموارد   نمط الندرة 
 التركيز و 

دورة تعزيز و تكوين   دورة تقادم )ضعف(  القوة و الضعف 
 ذاتي )قوة(

 أسي   خطي   النمو
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أما بالنسبة لنمط الندرة فإنو في االقتصاد الصناعي يكون عمى مستوى الموارد )نقص 
الندرة المعمومات ىي التي تؤدي إلى ة فإن كثرة المعرفة و بالنسبة اقتصاد المعرفالسمعة( أما 

بالتالي يكون نمو المعرفة أسي )عمى من قبل المتمقين و االنتباه ذلك بفعل عدم التركيز و و 
مستوى وضع المعرفة قيد التقيد لموصول إلى الذكاء( أما السمعة فيكون نموىا خطيا بفعل 

 زيادة اإلنتاج.

 أنواع المعرفة : 

 :ف لممعرفة يمكن تحديدىا فيما يميىناك أصنا

ذ بو في نظم تكنولوجيا المعمومات، إذ ىذا النوع من التصنيف عادة ما يؤخالنمط األول و 
 :(1)تصنف المعرفة كما يمي

من أجل حل  األشياءو إلى الطريقة التي تعمل بيا تنبّْ المعرفة اإلجرائية: وىي التي توجو و -1
، فيي تشكل أنماطا نموذجية بحث عن القواعد والبرامج واإلجراءاتمن ذلك الالمشكالت، و 

 قائمة.

ما بين األصح أو الخطأ،  لالختيار: تتضمن المعرفة ىنا عدة تعابير المعرفة اإلعالنية-2
 كما تتضمن عبارات كاممة عن المفيوم أو الكائن.

منيا المالئمة  اختيار عمىبما يساعد  يف المعرفةىذا النوع توص: يتناول ةيَّ دِ ع  المعرفة البُ -3
 فعال في حل المشكالت. نظام  من أجل الوصول إلىلحل المشكمة 

اعد المنطق لضبط عممية التفكير ىي تمك التي تستخدم قو المعرفة االستكشافية: و -4
 ىي معرفة تجريبية ترافق الفرد خالل تجاربو السابقة. ، و واإلدراك

                                                             
1

 .808ص ، 8000، 810، ع المستقبل العربً ،"ة المعرفة رؤٌة إستراتٌجٌة عربٌةدارسعد غالب ٌاسٌن:" المعلوماتٌة وإ -
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 بطرق تقنية تكنولوجية حديثةإن ىذا النمط من المعرفة عادة ما يكون لحل مشكالت معينة 
 :(1)من أنماط المعرفة فيتضمن ما يمي ، أما النمط الثاني)باستخدام تكنولوجيا المعمومات(

ة ىذا النوع يطمق عمى تمك المعرفة العميقة في مضامينيا الغنيَّ : و المعرفة العميقة-1
 . لخبرةذلك بفعل التجربة واو  واالعتقادتصل إلى درجة اليقين والتي ، توياتيابمح

اق المساحة التي تشمميا المشكمة : أي أنيا معرفة تستوعبيا فقط نطالمعرفة السطحية-2
أجدر لتتحول إلى خبرة ، فيي تحتاج إلى معمومات أكثر دون الوصول إلى مكامن المشكمة

 معرفة عميقة.

، كما كثر من البحث في طبيعة المعرفة ودراسة مضمونياىذا النوع من التصنيف يقترب أ إن
 :(2)يمكن إضافة تصنيف آخر لممعرفة كما يمي

اسة مضمون كل نشاط ترتبط بدر ك المعرفة التي تتعمق بالكيفية و ىي تمف: و المعرفة بالكي  -1
ربط  النظم المعموماتية من أجلو فة ترتبط من جية أخرى بالتقانة معر  كما أنياوكل عممية، 

 ات.( بالمخرجالمضامين )المدخالت

ذلك ألجل البحث عن األسباب و ؟ ذالما: أي معرفة ماذا؟ و ةالسببيَّ المعرفة الشَّي ِئيَّة و -2
تعمم ىي أسئمة تتعمق بالابطة لإلجابة عن أسئمة الباحث، و المتر المتغيرات ؤثرة و العوامل المو 

 .التجارباإلنساني من خالل 

 :(3)فقد صنفيا إلى نوعين Micheal polanyi الفيمسوف بوالنيأما الكاتب و 

                                                             
1

 . 61، ص  مرجع سابق، المفاهٌم ، النظم ، التقنٌاتإدارة المعرفة: سعد غالب ٌاسٌن :  -
2

 الصفحة.نفس :  المرجع السابق -
3

( انشغل فً البداٌة بحقل الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة  و تحول بعدها إلى الفلسفة، تحصل  على لقب 5115- 5111) Micheal polanyiالفٌلسوف  -

 personal knowledge Towards a: ، جمع محاضراته فً كتاب5121سنة  أستاذ كرسً فً الدراسات االجتماعٌة من جامعة مانشستر
post critical    Epistemolgy رتبطان بالمعرفة الشخصٌة فة الشخصٌة ألنه أراد أن ٌقول أن: الفكر و التفكٌر فً العلم مقد قال بالمعرو

  المفاهٌم، النظم، التقنٌات،ن العواطف تعتبر مكونات حٌوٌة لهذه المعرفة . أنظر: سعد غالب ٌاسٌن : إدارة المعرفة وأ لإلنسان

 .61ص  مرجع سابق
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ىي المخزونة في عقول األفراد )حتى وتمثل المعرفة غير المكتوبة و  ة:المعرفة الضمنيَّ -1
تشمل:  وىي المعرفة الصامتة المكتسبة والمسجمة في العقول، في عقوليم الباطنية(

 رات...الخ. الخب،الكفاءات  الميارات،

زة التي تحوييا مختمف المراجع والمدونات المرمَّ فيي تمك المكتوبة و  المعرفة الصريحة:-2
عادة إنتااألوساط المعموماتيةو   استرجاعيا. وبالتالي تخزينيا و جيا ، والتي يمكن نقميا ونشرىا وا 

الميوالت بالعواطف و ات العاقمة فيي تتأثر إذ كانت المعرفة الضمنية ىي معرفة تتعمق بالذ
النفسية، فإن المعرفة الصريحة ىي المعرفة بالموضوع فيي القادرة عمى تحويل تمك المعرفة 

لذلك البد من التأكيد عمى أن المعرفة ال يمكن أن لضمنية إلى إنتاج ممموس مكتوب، و ا
فة صريحة تتحول إلى معر  التيىي األساس و المعرفة الضمنية  :ىما اثني نن تتسم إال بجناحي  

 العممي. لمعرفة أن تحمق في فضاء التقدم واإلنتاجا بيذا تستطيعمكتوبة، و 

 االتجاهات النظرية لممعرفة -2

نبثق منيا البحث في ذلك التخصص لقد أصبح بديييا أن لكل عمم نظرية في المعرفة ي
من الوجود مصيره وموقفو تتصل باإلنسان ووجوده و تتمحور حوليا التساؤالت النيائية التي و 
 الطبيعية،و  اإلنسانيةالعموم  عمى (1)االبستومولوجياىو الوضع الطبيعي الذي تفرضو ذلك و 
وات المعرفة في حد ذاتيا، حيث البحث عن أدىو األمر نفسو الذي ينطبق عمى المعرفة و 

 كيفية توظيفيا. وطرق قياسيا و  اكتسابياطريقة ومصادرىا و 

أصميا المنطقي ال  تعني نظرية المعرفة بشكل عام من خالل تحديد فاالبستومولوجيا
، (2)لمقوانين استباقاتيا الموضوعية فيي ليست تركيبا و حصيمالسيكولوجي، وبيان قيمتيا و 

أداة مساعدة ليا، كما أن نظرية مدخال لنظرية المعرفة و  االبستومولوجياوبالتالي تعتبر 
                                                             

1
تعنً النظرٌة أو الدراسة،  Logosتعنً العلم أو المعرفة و  Epistemeمشتق من الكلمة الٌونانٌة  Epistemolgyمصطلح االٌستمولوجٌا -

فً كتابه سنن  J.Ferrierالعلم أو نظرٌة المعرفة، و ٌعود أول استخدام لهذا المصطلح من قبل الفٌلسوف االسكتلندي  بالتالً ٌعنً المصطلح نظرٌة

 ، 5111ٌة اللبنانٌة،ر. القاهرة: الدار المصنظرٌة المعرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسةم أنظر: عادل السكري: 5112ٌتافٌزٌقا عام الم

 . 81ص
2

 . 611 – 611.ص ص 5،8005بٌروت: منشورات عوٌدات.ج.  )خلٌل أحمد خلٌل(. ت: الموسوعة الفلسفٌةالالند:  درٌهان -
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أو بين العارف والمعروف،  ،كالموضوع المدرَ كة و ت المدرِ المعرفة تبحث عن العالقة بين الذا
ىذا فرضياتيا ونتائجيا و ليا ىو مبادئ العموم و مجا االبستومولوجياومن جية أخرى نجد أن 

التي يستخدميا الباحث لموصول إلى  Méthodologieما يميزىا عن مناىج البحث العممي 
األساس يم، فيي المدخل لنظرية المعرفة و التعمقابمية ائج عممية مضبوطة تمتاز بالصدق و نت

 .(1)المنطقي الذي تقوم عميو مناىج البحث العممي

تعددت اتجاه تفسير  (نظرية المعرفةو  )اإلبستومولوجيان ليذا التداخل بين المفيومي   نظرا 
مكاناتيا ومصادرىا كذا القيم العقدية تناوليا لكل باحث و لجوانب التي من خالل ا ،المعرفة وا 

االتجاىات في الفمسفة عمى ىذا األساس سنحدد بعض ، ميا كل مفكرموالفمسفية التي يح
 فيما يمي: العربية  اإلسالميةفي الفمسفة غربية و ال

 ) الفمسفة الغربية(االتجاه الفمسفي الغربي: والأ

 :(2)و يتجمى ذلك من خالل ثالثة مذاىب

إلى أن ب ق أنصار ىذا المذىنطم: يSKebticismمذىب الشك في إمكان المعرفة -1
فال سبيل  ،ال سبيل لموصول إلى اليقين إال من خالل الشكة، و الفمسفية تقوم عمى أسس شكيَّ 

ى عمى نَ ب  دامت المعرفة تُ ماة إال بعد طرح ما فيو أفكار، و الغامض األفكارلتطيير العقل من 
 ،تاما إيماناومؤمن بيا صاحبيا  إذا كانت حقيقيةىناك معرفة إال من تكون ف االعتقادو الحقيقة 

إلى  من اعتقاد خاطئحقيقية و بالتالي ما المعرفة إال تحويال من معرفة افتراضية إلى معرفة و 
التي السفسطة ىذا ما بدأت بو الفمسفة منذ التفكير اليوناني، إذ بدأت من و  ،(3)اعتقاد صحيح

إليو الفيمسوف  ىو ما ذىبوالموضوع المعروف و كار العالقة بين الذات العارفة تعني إن
كذلك أرسطو طاليس الذي استخدم الشك ، و (4)) أبو التفمسف العقمي(سقراط الذي يعتبر

                                                             
1

  62-66ص ص  مرجع سابق ،محمد عوض الترتوري - 
2

 .12، 16: ص ص المرجع السابق -
3

ت )مصطفى ناصر(، سلسلة كتب عالم المعرفة، الكوٌت: المجلس الوطنً للثقافة والفنون . ما المعرفة: دنكان برٌشارد -

 .81-51ص  ، ص 8056واآلداب، 
4

 .11، ص  مرجع سابق ،محمد عوض الترتوري -
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، (1)ل إلى الحقائق في مدرستو المشائيةاستخداما منيجيا إذ يعتبر الشك منيجيا لموصو 
 م.وصوال إلى ديكارت و دافيد ىيو 

إن مذىب اليقين  :Dogmatismغمائي(في إمكانية المعرفة )المذىب الدو  مذىب اليقين-2
بالتالي نقضوا عمى المعرفة، و  اناإلنسبقدرة و في المعرفة يقول بوجود األشياء وجودا حقيقيا 

في ىذه الحالة يمكن ا منيجيا يؤدي إلى الحقيقة، و شكِّ  إال من حيث كونو مذىب الشكّْ 
 ية:التمييز بين نوعين من اليقين

وصول  إمكانيةالدرجة األولى، أي ب ىؤالء يؤمنون بالمعارف العقميةائية العقالنية: مالدوغ-ا
، فالعقل قادر عمى إدراك الشكأو  ة قائمة بذاتيا ال يعترييا الخطأالعقل إلى معارف أولي

الحقائق الموضوعية دون حاجة لتدخل الحواس، فالعقل وحده ىو الذي يوصل إلى مبدأ 
التي تصمح أن تكون موضعا لمعمم، أما الحواس فال يمكن أن تصل إلى ىذه ة الحقيقية العميَّ 

 المرتبة.

تعتبر عن إمكان المعرفة الثاني من النظريات اليقينية، و  ىي النوعالدوغمائية التجريبية: و -ب
ىؤالء يقولون بتأثير الحواس أكثر من العقل، إذ أن المعرفة اإلنسانية ، و (2)عن طريق التجربة

أن أفكارنا كميا مأخوذة من العالم الخارجي إذ ال و  الخبرة،مأخوذة كميا من التجربة الحسية و 
يقول بإنكار  -ريةىو من أنصار ىذه النظو  - كان لوكة، و ة وراء التجربة الحسيتوجد معرف

ن إلى تجريبَّية المعارف العقميَّة الداعيمن كان التطورات العامة و نظرية المعارف و 
 :(4)، و قسميا إلى ثالثة أقسام(3)الرياضيةو 

ت سابقة، فيي تحصل فقط بالتأمل ستعانة بمعموماىي التي تحصل دون اة: و معرفة تأمميَّ  -
 النظر.و 

                                                             
  11ص لمرجع السابق.ا لً.علمها ٌقدم على التفكٌر االستدالالمشائٌة هً التً ٌكون  -6
2

 .62-66ص ص ، مرجع سابقعادل السكري:  -
3

 . 10، ص مرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  -
4

 . 551، ص مرجع سابقمحمد باقر الصدر:  -
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يء آخر، إذ مالحظة شة: ال يحتاج الفكر في سبيل الحصول عمييا إلى معرفة وجدانيَّ  -
 تكون مبنية عمى البديية.

 التجربة دون تدخل لمعقل.من الحس و  انطالقاىي التي تقع معرفة ناشئة: و  -

التأممية باعتبارىما ذات قيمتان ميمتان من لوك عمى المعرفة الوجدانية و جون ركز ىنا يو 
 .(1)فمسفياالناحية الفمسفية، أما المعرفة الحسية )الناشئة( فال قيمة ليا 

لكن ىذه الحقيقة ال تعدو أن الء أن المعرفة تتعمق بالحقيقة و المذىب النسبي: يقول ىؤ -3
موضوعية لمشيء )موضوع فيي مزيج من الناحية ال ،ة )ليست مطمقة(تكون معرفة نسبيَّ 

من الناحية الذاتية لمفكر المدرك، فال تنفصل الحقيقة الموضوعية عن الذاتية المعرفة( و 
باألىداف الذاتية  الرتباطياذلك حقيقي و  اعتقادرفة أكثر من مجرد المدركة، فتصبح المع

 .(2)تمك ىي قيمة المعرفةك و لمفكر المدرَ 

، أي أننا ال ( يقولون بعدم إدراك الحقيقة المطمقةنسبية المعارف)إن أنصار ىذا المذىب 
يع أن نحيط بيا إحاطة فمن نستط األشياءنستطيع أن نعرف كل شيء، فإذا عرفنا بعض 

ىي تابعة لفكرة أخرى تعارضيا أو شبيية بيا ألنو من تنتج في العقل إال و أن أي فكرة امة، و ت
 في ىذا اإلطار يعتبر كانط، و (3))العقل( المطمق وال يتصور وجود شيء خارج المحال إدراك

الموضوعات يجب ن الموضوع، وأمد عمى فكرة التأليف بين الذات و إذ يعت ،رائد ىذا المذىب
أن توافق تصوراتيا الذىنية إذ يفرض العقل قوانينو عمى األشياء، فمم تكن لدينا أية معرفة 

ة بعض الصور المقدمة عمى التجربة الحسيَّ  االنفعاالتلكن العقل يفرض عمى  ،قبل التجربة
( ممكنة ن )كانطيفالمعرفة اليقينية عند النسبيّْ ، (4)فتتشكل بالتالي العناصر الضرورية لممعرفة

المعرفة فإمكانية ، اىا الحواس كما ىيتمقَّ تم بيا فعمى العقل أن يسمّْ و عن العالم الخارجي 

                                                             
1

 .نفس الصفحة، المرجع السابق -
2

 .62_68ص ص  .مرجع سابقتشارد: رب دنكان -
3

 .15. ص مرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  -
4

 نفس الصفحة.، المرجع السابق -
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أن ما استقر في عقل اإلنسان من اعتقادات إنما جاء بحكم العادة ال تبررىا الخبرة الحسية، و 
يمثل أشير دعاة ىو ما ذىب إليو ألبرت أنشتاين، الذي م أنو يمثل حقيقة عممية ثابتة، و بحك

 .(1)المذىب النسبي في إمكان المعرفة

إما إمكانية المعرفة من خالل العقل والخبرة الحسية ون قد أكدوا النسبيُّ إذا كان الدوغمائيون و 
فإن المذىب المثالي الذي ينبع من أصول الفمسفة  ،بكل منيما عمى حدا أو بالتوفيق بينيما

و اإلنسان أساس إدراكأن ، و اإلنسانجوىر  باعتبارهالعقل  المثالية التي تستمد أفكارىا من
مما الحسية ك المدارك كمما كانت المعرفة مجردة عن، و ليس التجارب الحسيةالعقل البشري و 

أفالطون، جورج وىذا ما ذىب إليو كل من: ، (2)يقيناكانت أكثر ثباتا و 
 غيرىم.، و Hegelىيغل ،Kantكانت ، عمانويل G.Berkleyباركمي
الخبرة م عمى الواقع )التجربة و قائق يقو المذىب الواقعي فيرون أن أساس كل الح أنصارأما 

من االعتقاد في حقيقة المادة،  التي تنطمقو المدرسة الواقعية بر أرسطوا أبيعتاليومية( و 
من الخبرة  انطالقاعندىم تتشكل أن كل العموم عمييا أن ال تتجاوز التجربة، فالمعرفة و 
 .التجربةو 
 sharles peirceميا العالم تشارلز بيرس ي يمثتال ماتي(نجد المذىب العممي )البراغأخيرا و 
مية، فالعقل معندىم يجب أن تكون ع، فالمعرفة الصادقة John Deweyكذلك جون ديون و 

تكمن في مدى إمكانية توظيفيا  قيمتياوظيفتو تكمن في خدمة الحياة، وآثار المعرفة و 
أداة لتطوير الحياة  فقط إنماأداة لممعرفة  كل منيما أو التجربة ليس طبيقيا عمميا، فالعقلوت

 .(3)و تنميتيا

بين عمم النفس التربوي فإننا نجدىم يربطون  اتجاهلكن إذا تطرقنا إلى موضوع المعرفة في 
 ماو المعرفي عند الطفل و قا من النمذلك انطالستومولوجيا، و اإلببين عمم النفس التطوري و 

                                                             
1

 .15صمرجع سابق، محمد عوض الترتوري:  - 
2

 . 661ص  ،مرجع سابقجمٌل صلٌبا:  -
3

. مرجع سابقراجع: محمد عوض الترتوري:  .العلمٌةوالواقعٌة حول هذه المذاهب الثالثة: المشائٌة و لمزٌد من التوضٌح فً هذا الموضوع -

 .508-11ص ص 



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

11 
 

أن النمو المعرفي  (1)بياجيو وفي ىذا الشأن يعتبرالعقل، متفكير الذىن و ليرتبط بو من نمو 
توازنو أثناء تفاعمو مع البيئة  استعادةعند الطفل يكون انطالقا من مراحل أساسية من أجل 

يحدث االنتقال من مرحمة نيائية عقمية امة، و التمثُّل والموء ذلك باستخدام عمميتي  ، و المحيطة
المرحمة قاعدتو نسق ىرمي شكل في  إلى المرحمة التي تمييا بصورة تدريجية منتظمة

ذي من أجل الوصول إلى التوازن الوذلك ، وقمتو مرحمة العمميات المجردة(  2)الحسحركية
التوازن بين العمميات العقمية  يسميو بياجيو بالذكاء، أي تحقيقغاية النمو المعرفي، و  يمثل

 .(3)الظروف البيئية المحيطة باإلنسانو 

نظرية المعرفة في ون الجدد( فإنيم يبحثون ي)البياجأما أصحاب نظرية معالجة المعمومات 
حيث أن ىناك مدخالت  ،بنفس الطريقة التي تعمل بيا نظم الحاسوب اإلنسانالمتشكمة لدى 

ير إلى حدوث االستجابة، ثِ مُ ات معالجة لممعمومات من حدوث المخرجات تتخمميا عمميو 
 ذلك كما يمي:و  ظم الحاسوببين ناإلنسان و يضعون مقارنة بين النظام المعرفي عند و 

 نظم الحاسوب النظام المعرفي عند اإلنسان
 Mindالعقل  
 Brainالدماغ  
العمميات العقمية:  

 التفكيروالتحميل..الخ
 Memoryالذاكرة 
 الناقالت العصبية  

  programsالبرامج  
  Hardwareاألدوات أو القطع  
 معالجة البيانات   
 Memoryالذاكرة   
 و الموصالت. األسالك 

 و نظم الحاسوب. اإلنسانيةمقارنة بين عمميات معالجة المعمومات في النظم المعرفية 

 .39، ص المرجع: محمد عوض الترتوري: مرجع سابق

                                                             
 

1
( له الكثٌر من الكتابات فً النمو المعرفً 5110-5111صاحب نظرٌة االٌستمولوجٌا التكوٌنٌة ما بٌن ) Jean piagetجان بٌاجٌه شعا -

اشتهر بنظرٌته فً النمو المعرفً  ،جنٌف، السرٌون .تٌوتتٌلاإلدارٌة بالجامعات منها جامعة، العدٌد من المناصب االكادٌمٌة و االجتماعً، شغل

 . 61. ص مرجع سابقراجع: محمد عوض الترتوري:  .جعلت منه أحد أهم العلماء البارزٌن فً علم النفس المعاصر
2

 هً المرحلة التً تجمع بٌن الجوانب الحسٌة والحركٌة. - 
3

 .61، ص سابقمرجع محمد عوض الترتوري:   -
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اسوب تفتقر إلى عمميات لكن الفرق بين كال النظامين في معالجة المعمومات أن نظم الح
التحميل(، كما اعتبر عمماء النفس العقمية: التفكير و اك )العمميات اإلدر اإلحساس واالنتباه و 

( ثم المعرفي أن معالجة المعمومات تبدأ باإلحساس )انطالقا من المشير من البيئة الخارجية
س، دون إحسا انتباهصوال إلى االستجابة، إذ ال يعقل أن يكون ىناك و  اإلدراكيميو االنتباه ثم 
ذا ما يفسر كيفية تشكل المعارف الحسية التجريبية، أما ى، و إحساس أو، انتباهوال إدراك دون 

 .(1)ال دخل لمحس في إدراكيا ارف الرياضية فإنيا تثبت بالعقل بكيفيةالمع

ذا كانت معالجة المعمومات تبدأ باإلحساس فإنو تجدر اإلشارة ىنا في المقارنةو  بين النظم  ا 
ة إحساس فائقة الدقة وعالية إلى أن اإلنسان يممك أجيز  ونظم الحاسوب، اإلنسانيةالمعرفية 

الحركة، كما يوجد التعقيد تنقل وتستجيب عبر مستقبالت لمصوت والضوء والحرارة والممس و 
حي كتروني أعقد منو بكثير في نوالاإلنسان جياز عصبي مركزي بديل عن الحاسب اإلفي 

يستكمل الرسائل و  تخاذ القرارات، فيو يتمقىامتعددة، كما أن الدماغ يقدم بتوجيو المعمومات و 
يتولى توجيو الوظائف كل المعمومات السابقة و يركب رات السابقة ثم يقوم و ومات بالخبالمعم

ىكذا نرى أن خصائص المعرفة في االتجاه الفمسفي تتقاطع مع ، و (2)الحيوية في الجسم
من المقومات األساسية لمنفس ىذا انطالقا ة في اتجاه عمم النفس التربوي، و خصائص المعرف

أو سواء كانت عمميات  ،التكوين: طفولة، كيولة، شيخوخة البشرية سواء كانت في إطار
 معرفية تركيبية.

ربي تقوم عمى عدة تصورات كر الغمما سبق يمكن القول بأن نظرية المعرفة في الف
 اتجاىات أىميا:و 

                                                             
1

 .20ص  مرجع سابق،توري: محمد عوض التر -
2

 . نفس الصفحة.المرجع السابق -
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ذلك الرتباط مسألة المعرفة بالحقيقة، إذ تعتبر كل معارفنا يشك أصال في وجودىا، و  اتجاه -
جي من المني بالشك يقولىي اعتقادات افتراضية نعتقد أنيا صحيحة، كما أن ىناك من 

 ون.ىذا االتجاه يمثمو الشكيُّ أجل الوصول إلى الحقيقة، و 

ل من إمكانيات يستطيع م بو العقا انطالقا مما يقو يَ يِ تَّ يقينِ بإمكان المعرفة و اتجاه آخر يقول -
 األخرىا ىي يمكن أن توصمن كذلك التجربة باعتبارىائق الموضوعية، و الحقا إدراكمن خالل 

 ون.ىذا ما يقول بو اليقينيُّ إلى الحقائق الثابتة، و 

طيا ن حقائق مطمقة، إنما ىي تصورات تضبعرفة ال يمكن أن تكوّْ مىناك من يرى أن الو -
نتائجيا، وىو  إنكارة التي تخضع لمتجربة وال يمكن رات الحسيالخبو القدرات الذىنية والعقمية 

 لواقعيون.ون واما يقول بو النسبيُّ 

 يرِ يربط بين الُمثِ التوازن الذي تحقيق عممية تطورية تيدف إلى الذكاء و  ىناك من يراىاو -
 اإلدراكالذات، حيث تبدأ باإلحساس ثم االنتباه ثم بين الموضوع و  أيحقيق األىداف، تو 

 نظم الحاسوب. و  اإلنسانيالنظامين: المعرفي يقارنون بينيا في جابة، و وصوال إلى االست

  .الفمسفي العربي اإلسالمي االتجاه :ثانيا

في  إذا كانت خصائص المعرفة في الفكر الفمسفي الغربي تنطمق من عدة اتجاىات تنظر
 -شك في يقينية المعرفة )الشكيون ىو ما ذىب إليو أنصار الإمكانية المعرفة من عدميا، و 

ن( النسبيو  -المذاىب األخرى )اليقينيونالسوفسطائيون(، فإنو عمى العكس من ذلك ترى بقية 
التجربة مع مراعاة المصمحة )البراغماتيون( التي ىي ىدف إمكانية ذلك باستخدام العقل و 

ي التفكير العربي المعرفة ف اتجاىاتالمعرفة في حد ذاتيا، فإننا نرى أن البحث في 
التوجيات الفكرية التي ينظر من خالليا عمماء المعرفية و  ينطمق من المبادئ واإلسالمي

مسائل الدعوية يرىا من مختمف السممين إلى مسألة العمم والحقيقة والخطاب والبيان وغالم
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ن يمكن االتجاىات المعرفية عند عمماء المسمميالتي يقومون بيا، لتحميل مختمف ىذه النظم و 
 :(1)أن نعتمد التقسيم اآلتي

بصيغة بيانية استداللية  كرسوا تفكيرىميشمل عمماء المسممين الذين  :البياني االتجاه -1
بالغيين، عمماء أصول  يشمل ىذا االتجاه جميع عمماء البيان من لغويين، نحاة،خالصة و 
 الظاىرية فقد عمموا جميعا عمماء الكالم سواء كانوا معتزلة أشاعرة، حنابمة، أو منالفقو، و 

ة نظريات صول مذىبو البياني عمى المساىمة في صياغضمن أو  كل في ميدان اختصاصو
يحممون جوانب أو مستويات من العالم المعرفي الذي ينتسبون إليو، في البيان، فيم يصفون و 

الجتيادىم في تخصصاتيم  صياغة األحكام طبقاإن دورىم فقط يكمن في التبيين والشرح و 
 .المعرفية

 ،ليست بالذاتان يقابل فكرة المعرفة باآلثار و إن مذىب العرف :االتجاه العرفاني -1
ىؤالء كون لذاتو العممية لكن في خمقو واآلثار التي توحي بوجوده، و عندىم ال تفمعرفة اهلل 

تجميا إشراقيا حضوريا و الغنوص، أي أن عمميم يكون و  اإلشراقن يقولون بمسألة رفانيو الع
ىو ما يقول بو ر االستداللي العقمي البرىاني، و ليس عمى التفكيالمشاىدة الباطنية و  يقوم عمى

 عمماء الصوفية.

لصوفي أثرت عمى إزدواجية المفظ الباطن لدى أتباع االتجاه العرفاني اإن ازدواجية الظاىر و  
قد عممت عمى قراءة  معرفة العرفانيةال، فإذا كانت المعنى في الحقل المعرفي البيانيو 

اإلليامي،  تأويميا انطالقا من الموروث العرفاني اءة باطنية ومن ثمالنصوص الدينية قر 
والرموز في  اإلشارةصوفة إلى اعتماد أسموب متمن شيعة و وء بعضيم يضاف إلى ذلك لج

إنتاج بدل المعنى خاصة عمى مستوى  المفظىو ما يعكس مسألة استعمال و  ،معامالتيم
نتاج المعرفة ونشرىا و   توظيفيا.الخطاب وتأويمو، وا 

                                                             
1

: مركز دراسات الوحدة العربٌة )لبنان(بٌروت : دراسة تحلٌلٌة نقدٌة لنظم المعرفة فً الثقافة العربٌة.بنٌة العقل العربًمحمد عابد الجابري:  -

 .51-56ص ص      .5111
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االتجاه  أنصاريأتي أنصار ىذا االتجاه عمى العكس ما ذىب إليو : االتجاه البرىاني -3
ني في التعبير الباط باالستداللالعرفانيون يقولون لعرفاني(، فإذا كان االشراقيون و السابق )ا
الواقع، ن يقولون بضرورة تحكيم العقل والخضوع إلى التجربة و يي، فإن البرىانفةر عن المع

معارف الرياضية: التي تمثل اللية القائمة بذاتيا و وَّ لمعارف األبذلك فيم يرون أسبقية او 
بعض فالسفة ليذا االتجاه خاصة ابن رشد و ميل المنطق، البرىان، المقارنة...الخ، وي

 االسالمي.المغرب العربي 

 اتجاه بياني في الفمسفة العربية اإلسالمية تنقسم إلى ثالثة أقسام: المعرفة تجاىاتن اإ 
الثبوتية من خالل مصادر نقل من خالل الوقوف عند النصوص واألدلة القطعية يعتمد ال
م يقو  ، واتجاه عرفانيشرحياالعالم ىنا عمى تبيين الحقائق و  يقتصر دوراإلسالمي، فالتشريع 

ميات الحديثة واإلليام وذلك من خالل بعض االشارات رفة تنطمق من التجعمى بناء مع
من  انطالقاكوين المعرفة يؤمن بضرورة ت برىانيآخر القراءات الباطنية، واتجاه والرموز و 
 البراىين الرياضية.بة الواقعية باستعمال القوانين و التجر العقل و 

 في الفكر الغربي.الفكر العربي اإلسالمي و  ائصه فيتعريفه، خص النظام المعرفي:-3

في مجال تأصيمو العممي، إال أنو يظل مساىمات في ىذا الموضوع مباشرة و رغم ندرة ال
مطموب منو اإلجابة عن الكثير من األسئمة الكمية المرتبطة بالنماذج المعرفية الضرورية دون 

 لمتنميطتجاوز أي شيء منيا، خاصة في ىذا الوقت الذي أصبحت فيو الدعوة صريحة 
ليذا نجد أن األمر  ونية، بالقيم الكما يسمى  من أجل الوصول إلىالنمذجة المعرفية الثقافي و 

من دقيقة من أجل إيضاح الفروقات المختمفة ضمفاىيم واضحة و  إليجادأصبح ممحا 
 الشعوب.االجتماعية لمختمف األمم و المنظومات القيمية الثقافية و 

الباحثين في ىذا الموضوع سيجد أنو عادة ما يعبر عنو ير أن المتتبع لمساىمات الكتاب و غ
العمم خاصة، مثل: فمسفة ل عدة تتعمق بحقل المعرفة عامة و في مسائ ضمن تفريعات تدخل
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المعرفة، اجتماع المعرفة، نموذج المعرفة، اإلطار المعرفي، نظرية المعرفة، النمط المعرفي، 
ىذا ما يجعمنا نجزم منذ البداية بالصعوبة المرتبطة بيذا المفيوم، و  ،(1)المعرفة العممية...إلخ

كذلك مفاىيمية ليذا الموضوع من جية، و الاألطر وضع المتعمقة ب الكتاباتوذلك نظرا لندرة 
ع النظام المعرفي في كونيا الرتباط المفيوم بالقيم باعتبارىا أحكاما معيارية، فيي تتفق م

 امن اختيار أىدافي اخالل تمكيني الجماعة، منتصرفات الفرد و  را مرجعيا يحكمإطا تشكل
غير أن القيم يمكن رصدىا عمى مستوى  ،(2)اتوظيف إمكاناتي بالتالي، و اوتوجيات حياتي

أخرى دية و بالتالي تقسيميا إلى قيم فر و يمكن رصدىا عمى مستوى الجماعة،  الفرد كما
أما بالنسبة لمنظام المعرفي فال يمكن فيمو إال انطالقا من تحديد مكانة أمة ما بين  ،جماعية

، النظام اإلعتقاديسائر األمم، إذ يتقرر ذلك وفقا لثالثة أنظمة مترابطة متداخمة ىي: النظام 
ال ال يمكن فيميا و فراد لذا نستطيع القول بأن تصرفات األ، (3)المعرفي، النظام القيمي

 يؤسس لنمط فكري: العام، فيي بمثابة عمل منيجيالمعرفي إال في إطار النظام  تفسيرىا
الجماعية التي قد ال تتناسق في  عمى خالف القيم ،ثقافي، اجتماعي، تربوي يتميز بالثبات

مصالحيم كما د و األفراأنيا يمكن أن تتغير تبعا لطبيعة  كميا العام مع القيم الفردية، كماش
 .(4)ماتيةية أو البراغعالفمسفة الواقىو الحال في 

م إدراكو بتفكير وتدبر قا من العمم ت"نسالنظام المعرفي  يعتبر :تعريف النظام المعرفي-أ
ل تشكُّ فيمكن فيمو عمى أنو نظام تام ال ،(5)وجيات محددة"وبشكل متناسق ومؤتمف لغايات و 

تكون لو بعض  لكن ال يمنع أن، جوىرهفي مجممو العام، ال يخضع لمتبديل وال لمتغيير في 
ائج بقبول نت يتعمق األمر ليس في األصول، كأنأو اإلضافات في الفروع و  االجتيادات

                                                             
1-Alberts.yee:"Thick Rationality and the Missing Brute Fact: The limits of rationalist incorporations of Norms 
Ideas” the           journal of politics. Vol 59.N.1 November 1997. P01.  

2
 .82ص ، 8001. األردن)عمان(: دار الشروق للنشر والتوزٌع، القٌم فً عالم متغٌرالثبات وماجد الزٌود:  -

3
 .01، ص 5111، 50، ع المعرفةإسالمٌة لبنان: ، حول النظام المعرفً فً القرآن الكرٌم" لرشدان:"محمد عاٌد ا -

4
 .81ص  مرجع سابق.ماجد الزٌود:  -

5
 .61. ص5111. 51ع  إسالمٌة المعرفةمصطفى محمود منجود: " القٌم و النظام المعرفً فً الفكر السٌاسً"، لبنان:  -
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من خالل ما تقدم يمكن أن نقول بأن النظام ، بعض التطبيقات لبعض العموم واالكتشافات
 :(1)ينالمعرفي يع

 باإلنساناألمر التدبر سواء تعمق والتفكير و  اإلمعانِقواميا مقصودة  إدراكيةعممية  (1
آخر يتحرك فيو، لمنظام العربي مجاال ينطمق منو و فكأن  الحياة،ذاتو أو بالكون والوجود و 

 وجياتو.و  ،غاياتو، أدواتوإدراك، نطاقو، في تحديد مدى  يما ميمكل منو 
نظام متميزا ا، بحيث يأتي ىذا المتوازنة بين مكوناتية النظام المعرفي تأتي متناسقة و بني( 1
لعالقات كذا نمط او مكونات دون وضعو في ىذه البنية محددا، بحيث ال يفيم أي من ىذه الو 

 بقية األجزاء األخرى.القائمة بين الكون و 
تفاعميما وتكامميما، ن في بناء النظام المعرفي من خالل ن أساسيتي  الحواس أداتي  العقل و ( 2
ا عمى الحقائق يً نِ معرفي عمميا مب  النظام الىذا تفاعل بينيما بقدر ما يكون ما يكون من بقدر و 
 القوانين.و 

ام تقتضي المنيجية لبناء النظام المعرفي، ذلك ألن طبيعة النظالمداخل بر المفاىيم تعت( 3
رضو وىو ما يعبر عنو خير يتطمب منيجا واضحا في عىذا األ -النظام -الموصوفصفة 

يسكن تيا، وىذا النظام ال بد أن امرجعي منقى تُتسالبد أن التي  األخيرةىذه بالمفاىيم، 
طاره المرجعي، و ه، فمدِ مصادر تجسُّ  مصادره كل نظام معرفي مفاىيمو الخاصة، ومنيجو، وا 

 المعرفية.

باشرة بالمجال فيي ترتبط م -كما ىو الحال في القيم -المعرفي  الغاية ساكنة في النظام( 4
 المقاصد العامةبو، و  نظام القيم الذي يحيطفرض عميو، و فيو، والحدود التي تُ الذي يتحرك 

من خالل االرتباط بين  ،اإلدراكيةلمواقع الذي ظير فيو، فجوىر النظام المعرفي ىو العممية 
 تدبيره.فمن مقاصد المعرفة: القيام باألمر، وتحديد سياستو، ومتابعتو، و الغاية، المعرفة و 

                                                             
1

 .20-61: ص ص المرجع السابق -
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من دون أية رؤية ىندسية ال يمكن إيجاد أي ناظم عمى فكرة اليندسة، فمعرفي لالنظام ايقوم 
تيعاب إدراك واس عمىقائم معارف، فالناظم المعرفي بناء عموم و  وثقافة ما أ إنشاءبو يتم 

 واإلنسانيةوبين مختمف العموم الطبيعية  ،مراتبيا من جيةمصادر المعرفة وعالقاتيا و 
ظيرت الحاجة و  معرفيت ىذه المعادلة ارتبك النظام الكمما إختمَّ و ، (1)العقدية من جية ثانيةو 

ديث عن نموذج أو ناظم يستند إلى ، فالحديث عن النظام المعرفي يعني الحوتوازنإلى إعادة 
 مة من المفاىيم المتعمقة بو في إطار نسق معرفي معين.مج

 ضمنعبير عن كممة نظام إذا كان الت خصائص النظام المعرفي في الفكر اإلسالمي: -ب
منطمقاتيا المعرفة وأركانيا و يعبر عن "تمك العالقة المنتظمة بين عناصر  المعرفةمفيوم 

ىذا قات ىذه المنظورات شيء منطقي، و االنتظام في عالف ،(2)مستوياتيا"وأىدافيا وأبعادىا و 
ى تكوين نظرة لمما يؤدي إ واإلنسانالرؤية الكمية التكاممية لمكون والحياة ما يوحي بتمك 
نعكس مباشرة الغرض من حياتو، مما يحول نفسو وموقعو في الكون و  اإلنسانمنسجمة لدى 

 العممي.عمى منيجية تفكيره وأنماط سموكو ونشاطو العقمي و 

والمعرفية لإلنسان وتصدر عن وعي بجممة مرتبطة بالبنية العقمية  األفرادإذا كانت سموكات 
يم، فإنو يمكن القول بأن القيم الثقافية التي تنتيي إلييا معارف واالعتباراتف العالقات والظرو 

تعد محددا أساسيا لمسموك، وضابطا مرجعيا لممعرفة،  األديانالمعايير التي جاءت بيا و 
لسموكات األفراد المنتمين إليو ا ضابطا قيميِّ ي يعتبر ىو اآلخر ناظما معرفيا و الدين اإلسالمو 

ي قائم عمى التوحيد كمبدأ عقدي النظام المعرفي اإلسالمي نظام توحيدف بو، لذان والمؤمني
ياتو الدين االسالمي لو خصوص، و (3)الشيادةالغيب و  :ظم معرفي يجمع بين عالمي  ناو 

مجاالتيا )عالم الغيب مصادر المعرفة )الوحي والكون( و  لربط بينمن توحيده في ا انطالقا
النيائية عن األسئمة إلجابة الكمية و مينو لمضاه في منطمقاتو و ، وذلك ما نرا(4)الشيادة(و 

                                                             
1

 .11. ص.المرجع السابق -
2

 .511ص ، 5111، 51، ع إسالمٌة المعرفة، لبنان: "أبعاد النظام المعرفً و مستوٌاته"ٌد منٌر: ول -
3

 .552 ص ،8052 لمعارف،منتدى  :(بٌروت)لبنان. النظام المعرفً فً الفكرٌن االسالمً والغربً: بوا لشعٌر العزٌز عبد -
4

 نفس الصفحة. المرجع السابق،  -
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ثقافية الكالنية المتعمقة بالوجود )الحياة، الموت( أو تمك المرتبطة بالعالقات التفاعمية ال
ثات و إلى القيم والمور  األمم )رؤية العالم(، أو ما تعمق بالنظروالحضارية لمختمف الشعوب و 

الفمسفة أمر ، فالتوفيق بين الدين االسالمي و أصول النقدواألفكار و الدينية وتحديد المواقف 
العتقاده أن ال إ كندي لم يوفق بين طريق العمماء واألنبياء، فالاإلسالميةأساسي في الشريعة 

ر أن ، غي(2)المسيحية ىاألمر في نظر فمسفة القرون الوسطكذلك كان و  ،(1)الحقيقة واحدة
الفمسفة اليونانية نيران و  اإلسالميةفة العربية الغايات، فالفمسفي المقاصد و  كاناالختالف 

تمفين، فالذي ينظر إلى المبادئ مؤلفان من ماء واحد لكنيما يجريان في اتجاىين مخ
المقاصد سيجد بينيما خالفا لكن الذي ينظر لمغايات و  ،(3)األصول يجد أنيما متفقينو 

 .(4)كبيرا

خصائص الثبات حيث ما متميزا من نظا القرآن الكريم يعدُّ إن النظام المعرفي الذي جاء بو 
ينيا تمكى ربط البشرية بخالقيا من جية، و النظام الوحيد القادر عمما يجعمو " ، وىذاالتطورو 

رة عمى تسخيرىا من جية أخرى، لتكون األجيال المتعاقبة قاداآليات الكونية و  اكتشافمن 
 :(6)ىذا النظام المعرفي يقوم عمى ما يمي، و (5)"اإلستخالفالقيام بواجبات اإلعمار و 

 المعرفة.تحديد الغاية واليدف من العمم و -1

 المعرفة.در العمم و تحديد مصا-2

عامل معيا ضمن أولويات العقيدة وحاجات األمة في التاستقصاء أنواع العموم والمعارف و -3
 المكان.الزمان و 

 كتسابيا.وسبل ا المعارفلكشف عن العموم و التوجيو إلى مناىج ا-4
                                                             

1
 . 501. ص مرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  -

2
 : نفس الصفحة.المرجع السابق -

3
ابن رشد، مما أدى ببعض فالسفة المسلمٌن ، وهذا ما نراه فً كتب الفارابً وابن سٌنا وذلك من خالل تأثر الفلسفة اإلسالمٌة بالفلسفة الٌونانٌةو -

المرجع  :أنظرإلى مقوالت كلٌة.  أن النفس اإلنسانٌة نستطٌع أن تقلب الصور الحسٌة )الذهنٌة(قٌقة، والعقل قادر على إدراك الحٌعتقدون أن 

 .501، ص السابق
4

 .82. ص 5111.بٌروت )لبنان( الشركة العالمٌة للكتاب، ، 6. طتارٌخ الفلسفة العربٌةجمٌل صلٌبا:  -
5

 .81ص  ،مرجع سابقكرٌم" محمد عاٌد الرشدان: "حول النظام المعرفً فً القرآن ال -
6

 ، نفس الصفحة.المرجع السابق -
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 المعارف.داميا لموصول إلى أنواع العموم و المناسبة الستخوسائل الضرورية و تطوير ال-5

 المعارف.ت الالزمة لما يكتسب من العموم و تطوير التطبيقا-6

الواقع، نص و إن النظام المعرفي اإلسالمي قائم عمى ضرورة إدراك العالقة القائمة بين ال
 تجريد نموذج"، ذلك ألن المعرفة في جوىرىا (1)الواقع البشري النسبيو  المطمق النص القرآني

في إطار الكمي، وعمى الحكم عميو من ى تفسير الجزئي من النص المقدس الكمي يساعدنا عم
، فالنظام المعرفي (2)ىي مجال الجيد المعرفي"و  ،المسافة التي تفصل القرآن عن الواقعخالل 

يج أخالقي مميز العالم من خالل منظومة االعتقاد، ومنالكون و دة حول يتكون من نظرة موحَّ 
ىوية من خالل سموكات ومواقف مخصوصة تشكل طريقة ومنيجا مخصوصا في الحياة، و 

وتشكيل أمة مخصوصة ليا  ،بين المؤمنين جميعا االلتحاما مناطي (3)اجتماعية مشتركة
 قواعدىا.أصوليا وثوابتيا و 

 م عمى جممة من الخصائص:لمعرفي االسالمي يقو ح أن الناظم امما تقدم يتض

ا، ففي إطاره تنتظم كل ضابطا معرفيمنيجيا و  وناظمايشكل التوحيد مبدأ عقديا  (1
 الحضارة.وكذا الثقافة و  السموكات،المعارف و 

ود، بين العقيدة والشريعة الوجوزان بين الوحي و األضبط ياإلسالمي  م المعرفياظالن (2
 .الواقعبين النظرية و 

سجما بين مصادر المعرفة )الوحي والكون( م المعرفي االسالمي بناء مناظيقيم الن (3
 في صورة متوازنة. مجاالتيا )عالم الغيب والشيادة(و 
من خالل إيجاد  ،م المعرفي اإلسالمي ينطمق من خصائص التصور اإلسالمياظالن (4

ات الكبرى يَّ بِ ر الغي  نتائج عموم العصر في إطاو  جمع بين معطيات التراث اإلسالميتركيبة ت
 التي حددىا اإلسالم.

                                                             
1

 .580، ص مرجع سابقلشعٌر: عبد العزٌز بوا -
2

 .18ص ، 8000، 80ع  إسالمٌة المعرفة.لبنان:  "،فً أهمٌة الدٌن المعرفًعبد الوهاب المسٌري: " -
3

 .580، ص مرجع سابقلشعٌر: عبد العزٌز بوا -
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ة من خالل فيم م إلى قدرة تفسيرية تحميمية تعكس العممية اإلدراكياظيستند ىذا الن (5
 الكون.لنفسو، وهلل و  اإلنسان

فة والعمم ضمن أولويات العقيدة وحاجات األمة في م الغاية من المعر اظيحدد ىذا الن (6
الكشف عن العموم وسبل اكتشافيا وضوابط إلى مناىج  اإلنسانلمكان، كما يوجو الزمان وا

 التاريخ.تطبيقاتيا في الواقع و 
العقل، فالعقل البشري ال يستطيع مية تفاعمية بين الوحي مع الحس و إنو حصيمة عم (7

ألنو  ائمو،تعددت وسو  واىجألنو محدود ميما تعمقت من أن ينيض وحده ليؤسس المعرفة
من  محددك طرق تعميمو، فالوجود عند كل مدرِ و  وتنشئتو اإلنسانطاقات مرتبط بمحدودية 

 ، لذلك ال بد من تفاعمو مع الوحي.وىادُ ال يع   إدراكومجاالت  خالل
ل النقد النية من خالل االحتكام إليو وتقبعقم المعرفي االسالمي ذا طبيعة اظالن (8

 البرىان.واالستناد إلى الحجة و 
لبرىان )النص( وا البيان :لاإلسالمية من خال خصوصية الثقافةلم اظسس ىذا النيؤ  (9

 .الصرفةالطبيعة المادية بذلك ا متجاوز )العقل( والعرفان )الكشف(، 

 خصائص النظام المعرفي في الفكر الغربي:-ج

والكون، اإلنسان  اإلنسانمى ثنائية العالقة بين يقوم النظام المعرفي في الفكر الغربي ع
تو المتنوعة ويكون تفسيره لكل ما يحياه المنحى تدور معظم إشكالياوفق ىذا وأخيو اإلنسان، و 

من ىذا المعطى حتى وجوده الطبيعي سيكون انطالقا يعيشو انطالقا من ىذه الثنائية، فو 
عميو تدور و  اإلنسان، الكون، الحياة،منيجا نظريا، فمكونات ىذا النظام ىي: غاية، و تفسيرا، 

 كافة المعطيات.

والحداثة  النيضةعصر  ى إلى غايةالمعرفي الغربي منذ القرون الوسط لمنظام شيد لقد
فالقضايا  ،(1)منيجيةمعرفية و تحوالت إال أنو حافظ عمى عدة قضايا وجودية عدة  ، ىابعدوما

                                                             
1

 .651ص  سابق، مرجعلشعٌر: عبد العزٌز بوا -
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الوجودية قضايا قائمة بذاتيا مستقمة عن ذات اإلنسان تتحكم فييا قوانين الطبيعة، أما 
لموضوعية إزاء القضايا او  باالستقاللفييا أن الباحث يتصف  القضايا المعرفية فيفترض

نيجية مالقضايا ال عن ذاتيتو وميوالتو الشخصية، أما االبحثية ويستطيع أن يتجرد فيي
ربة في ظروف التجو  االختبارالبحث إلى  مة موضوعخضع األسئأن يُ فييا فيستطيع الباحث 

، إن ىذه النظرة بقيت (1)ائج عممية دقيقةمن ثم الوصول إلى نتتامة الموضوعية والضبط و 
ثابتة طيمة التحوالت التي طرأت عمى الفكر الفمسفي من دراسات المدرسة الوضعية 

positivism المدرسة النقدية الجدلية ، وCritical Dialectism صوال إلى المدرسة ، و
 .(2)في العقود األخيرة من القرن العشرين Constructivismالبنيوية

وجود قوانين الغربية لمعمم تنطمق من العقل وكذا مبدأ الحرية المطمقة، و  مت النظرةلقد ظ
سان انطالقا منيا أن يحقق ذاتو وأن يثبت وجوده، وأن يطوع حتمية شاممة لمكون يمكن لإلن

 :(3)ىنا يمكن أن نورد ىذه النظرة الحداثية لمعالم كما يميالطبيعة وفقا لمصمحتو، و 

معرفتيا من ظتيا و يخضع الكون لقوانين محمية حتمية شاممة يمكن مالحقوانين الكون:  -
 استقراء قوانينيا.مالحظة الطبيعة و  خالل

و ال تتجزأ إلى أجزاء أصغر وىي تتحرك بشكل تَ مَ مبدأ الكمية: العالم مكون من ذرات مص   -
 معرفتنا الحقيقية لمطبيعة يجب أن تكون معرفة كمية رياضية.دائم، و 

ة لمعرفة قوانين الطبيع اإلنسانة واقعة بشكل كامل عمى ي: تكون المسؤولاإلنسانوظيفة  -
 استغالليا لمصمحتو.و 

اإلنساني س التقدم يمعرفة قوانين الطبيعة، فإن مقاي اإلنسانمبدأ التقدم: إذا كانت مسؤولية  -
 السيطرة عمى الطبيعة لمصمحتو.قدرتو عمى المعرفة و  ازديادل في تمثت

                                                             
1

 : نفس الصفحة.المرجع السابق -
2

 : نفس الصفحةالمرجع السابق -
3

. لبنان: المعهد العالمً التكامل المعرفًً: فة أساسا لتحقٌق التكامل المعرفً" سمٌر أبو زٌد: "تارٌخ فلسفة العلم من منظور إسالمً بوصف -

 .561.ص 8058للفكر اإلسالمً 
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شر من التمييز الحاد بين الذات النظرية التقميدية لممعرفة منذ القرن السابع علقد عانت 
، كما تصور ذلك (1)التضحية بالموضوع في سبيل الذاتو  الموضوع لدرجة الفصل بينيماو 

وجد ذات بال موضوع تذ ال جمع بينيما إالفمسفة المعاصرة الديكارت، فكانت ميمة ابن سينا و 
مت ىكذا ظ، و (2)مالذات تحدد منظور العالَ م يحدد رؤية الذات، و فالعالَ ذات، وال موضوع بال 

 ىذه الفمسفة مرتبطة بالفرد منذ ديكارت إلى كانط حيث ربطيا ىذا األخير بالعقل.

فتكون بالتالي  ،(3)م عمى: العقل، التجربة، الحدسصادر المعرفة في الفكر الغربي تقو إن م
تصوراتيم و  توجياتيم اختالف، فالميثاليون عمى (4)عممية ثالية أو واقعيةطبيعة المعرفة م

لى ن جميعا في نظرتيم إلى المعرفة و يتفقو  الطبيعية باعتبارىا غير مستقمة بنفسيا  األشياءا 
الحقيقة النيائية بالنسبة ليم تكون ذات طبيعة إنما تعتمد عمى العقل والذىن، و وال تقوم بذاتيا 

سة الواقعية فيتفقون عمى أن مصدر كل الحقائق في ىذا العالم عقمية ذىنية، أما أنصار المدر 
، فالمعرفة عندىم تخضع من ثم االعتقاد في حقيقة المادةإلى التجربة والخبرة اليومية، و  مرده

فتركز  ماتية(رفة، أما المدرسة العممية )البراغليس إلى الفكر أو الذات العالمتجربة والواقع و 
النتائج العممية، فالمعرفة العممية ة و من ثم تحقيق المنفعموك و عمى الفعل أو العمل والس

 نتي  أدامجرد ليس  يمافالتجربة الحسية عندىم ىي المقياس لصحة األشياء، أما العقل و 
منظر  -في ىذا الشأن يقول جون ديوي ر األشياء وتنميتيا، و يلتطو ن تية إنما أدالممعرف

 .(5)توظيفيا"تطبيقيا و " أن آثار المعرفة تكمن في مدى إمكانية  -لبراغماتيةا

ة أو الروحية، حاالت الدينيبعيدا عن كل اإلالمعرفية ة صاغ النظام المعرفي الغربيِ بن ِياتِ  لقد
ت الكنيسة عن دورىا لتترك المجال لمعقل عندىم بعد أن تخمَّ  ازدىرتالفمسفة قد  إن بل

ذىب إليو الفكر ا عمى عكس ماذى صل إلى المعرفة،وتو  والحواس لكي تثبت الحقائق
ى مستوى عمذلك  فينتج عنالتاريخ و  مي الذي يؤمن بتفاعل العقل ،الكون، الوحي،االسال

                                                             
1

 .01.ص8058، 06، ععالم الفكرالكوٌت:  ،لتابعٌة الرؤٌة الدٌنٌة للعالم" كمحددحسن حنفً: "رؤى العالم: المقدس  -
2

 المرجع السابق. نفس الصفحة. -
3
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4
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5
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بالتالي يكون  ،(1)المكانوالحدث في الزمان و  التأويل، ،التفسيرالممارسة: الوعي، المادة، 
الناظم العموم ىي نتاج ليذا المعرفية، وكل المعارف و ىذه الفمسفة الغربية ىو محور  اإلنسان
 أشياءعمى عدة  تقومذا يمكن القول أن ىذه الفمسفة للعقل والحواس، من خالل ا انطالقا
 :(2)أىميا

 العالم الطبيعي ىو العالم الحقيقي. -

 ىو األساس لممعرفة. اإلنسان -

 داة لإلنسان لمسيطرة عمى الطبيعة.العقل يعتبر أ -

 الطبيعة عمى عالقة مباشرة.اعتبار العقل و  -

 :(3)ة كما يمييالفمسفالمعرفة ىذه المعطيات يمكن أن نحدد ركائز ىذه خالل من 

 مداركو.اإلنسان وعقمو و كل ما ىو موجود فيو مادي، حتى  -

 كما أراد.و ع لنفسو ما شاء يشرّْ  اإلنسان الفرد في الوجودمركزية  -

الحقائق  انفصالبالتالي مصدر المنظومات المعرفية واألخالقية. و العالم الطبيعي يعتبر  -
 الماىيات عن الجوىر.عن القيمة، العمم عن األخالق، و  المادية

 بأن العالم الغربي قد جمع بين فمسفة التاريخ  أما بالنسبة لفمسفة رؤى العالم، فنستطيع القول
التي  ذلك أنو جمع بين فمسفة التاريخ ،(4)ذا الرأيممثال لي دلتاي كان ونظرية المعرفة حيث

أصبح ، و نظرية المعرفة لحساب وعي المعرفةب ىيغلبمغت أشدىا في القرن التاسع عشر مع 
العالم تبنى عمى وعي المعرفة، وانمحى  أصبحت تطورات، و (5)وعي التاريخ وعي بالحياة

                                                             
1

 .511. ص مرجع سابقولٌد منٌر:" أبعاد النظام المعرفً و مستوٌاته"،  -
2

 .611. ص مرجع سابقعبد العزٌز: بوالشعٌر  -
3
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4

 .01، ص سابقمرجع لمتابعته الرؤٌة الدٌنٌة للعالم"، حسن حنفً: "رؤى العالم: المقدس كمحدد  -
5

 ، نفس الصفحة.المرجع السابق -



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

11 
 

تجمع بينيما )بين المثال ليتجسد في المدرسة الموضوعية التي المثالية الخالف بين الواقعية و 
بالتالي رؤية العالم انطالقا من مفيوم الوعي بالعالم وفق منظور تطوري حركي، و  الواقع(و 

فمسفة من رؤية معينو و  انطالقارة إليو من ثم النظو لوعي بالتاريخ كما يقول ىيغل، نفسو أو ا
ذلك فمسفة المعرفة إلى أيديولوجيا، يقودنا إلى الحديث عن إمكانية تحول وىذا األمر محددة، 

 نفعاالت والعواطف واألىواءنازعيا اإلة تتارفعالأنو ال يوجد ما ىو معرفي خالص، فالذات 
ن كانت كذلك األمو  إنيا ال أساسا لمتحقق العممي فو  اختيارار بالنسبة لممعرفة النظرية حتى وا 

 والفعل اإلدراكالرؤية واالختيار،  ،تخمو من األيديولوجيا، وذلك لكونيا جماع النظر والعمل
فمسفة رؤى العالم أيديولوجيا ألن رؤى العالم تظل مبحثا في نظرية  اعتبارمع ذلك ال يمكن و 

 العممية تيدف إلى تغيير العالم المعرفة التاريخية، في حين أن األيديولوجيا أقرب إلى الفمسفة
 .(1)يديولوجيات أقرب إلى السياسةاأل، رؤى العالم أقرب إلى الفمسفة و ليس إلى فيموو 

ن الناظم المعرفي في الفكر الغربي سواء في نظرتو إلى الوجود )العالم الطبيعي( أو إلى إ
يمكن االىتداء بيا باعتباره األداة األساسية التي  ،فمسفة رؤى العالم يستند إلى العقل البشري

أن في ىذا العالم، كما  اإلنسانرات الكونية النيائية المرتبطة بوجود بناء التصو إلى الحقائق و 
م يستند في معرفتو الكمية ليذا العالم انطالقا من وعي ذا الناظم المعرفي في إطاره العاى

عمى ضوئيا  صاغمجاالت الحرية التي تالعقل في إطار الحدود المعرفية و تطور التاريخ و 
ما يفسر الجدل الدائر حول مسألة احتواء المعرفة وتفسير قيمة الوجود اإلنساني، وىذا 

 طبيعتيا وتحديد مصادرىا انطالقا من مجتمع المعمومات. 

 المطمب الثاني: مجتمع المعرفة ومجتمع المعمومات

التي أحدثتيا  واالقتصادية ،السياسية، الثقافيةاالجتماعية، نى إن التحوالت العميقة في البُ 
صناعية( يعد أمرا ظاىرا عبر  الثقافة بمختمف أنواعيا )وسائل إعالمية، معموماتية، أقمار

، األمر الذي أصبح يحتم عمى المجتمعات العربية ضرورة التحول نحو ىذا مختمف المجاالت
                                                             

1
 .01: ص المرجع السابق -
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 ىذا راجع إلى أن ىذه التوجيات الجديدة ال تعدو أن تكون مواكبةجتمعات و النمط من الم
األمر الذي يفرض حتمية تنافسية ، قوةباعتبارىا مصدر لمموجة العولمية بصفة عامة، 

يمكن فيمو في إطار عممية التحول من ما ىو موصول إلى المجتمعات المعرفية، و ل
 واإلنتاجيةمن ثم التحول عمى مستوى العمل المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات المعرفة، و 

المادية إلى  من تعظيم الثروةالمعرفة، و  اقتصادالموارد إلى  داقتصامن  االنتقالمن خالل 
مال الرأسالتركيز عمى مال المادي )الصناعي( إلى ز عمى الرأسيركمن التالثروة المعرفية، و 

انطالقا مما تفرضو آليات  ،تأكيد االستدامةائم عمى تحقيق التنمية البشرية و البشري الق
ال لوصول إلى ىذه المفاىيم ، غير أن اةفمعر لاقواعد المنافسة لموصول إلى إقامة مجتمعات و 

مجتمع المعرفة وخصائصو ومتطمباتو ومؤشراتو انطالقا من نشر المعرفة ب مربد أن ي
نتاجيا وتوظيفيا، وصوال إلى مسألة تكوين الرأسمال المعرفي، المعرفة حق  باعتبار وا 

 وصوال إلى مسألة التفاعل الحضاري طيا باألبعاد التنموية،ينبغي ربأن المعرفة لمجميع، و 
 خل في تبادل المعارف.ادتلقيمية التي تا والسياقات

 : التعريف، الخصائص، المتطمباتمجتمع المعرفة (1

المعموماتية إلعالم و تداول مفيوم مجتمع المعرفة في وسائل القد كثر الحديث اليوم و    
 االتصالفجار المعرفي، أو ثورة مجتمع المعمومات، الثورة الرقمية، االن :عنليصبح يعبر 

تنافسية:  اقتصاديةلت المعمومة من قيمة إنسانية عممية إلى قيمة فكانت النتيجة أن تحوَّ 
كان من نتيجة ذلك أن اتحدت ف ،ة في ميدان االتصالذلك من خالل التطبيقات التقنيَّ و 

 اإلحياءة في عموم من التقانات: تقان برزت ثالثة أنواع ة، حتىالعموم الحيوية ببعض التقان
زرع األعضاء، التحسين الوراثي  :ذلك من قبيلمربحة في ىذا المجال و  استثماراتأدت إلى 

غيرىا من التقنيات و ...دسة الوراثية، استئجار األرحاملمنسل، إعادة البرمجة الوراثية، الين
طب الجينات )الطب الوراثي(، أما النوع ة الوراثية و اليندسو التي تعتمد البيولوجيا الجزئية 

ا محل دعم تقنيِّ التي تتعمق بمسألة إحالل اإلنسان المة النانو شمل تقانمن التقانة فت الثاني
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عن  فأصبح الكالم االصطناعي،في الذكاء  االستثمار ذلك من خاللو  ،اإلنسان الطبيعي
عن ذاكرة رقمية واسعة الذكاء الطبيعي، و عزيز أو تعويض عمى ت ذكاء صناعي قادر

ة المعمومات من خالل لتقانات فيمثل تقانأما النوع الثالث من ا ،تعوض ذاكرة اإلنسان
ة الحاسوب، ىذه التقنيَ وذلك عبر التمثيل بين المخ و  ،عقل اإلنسان حالل الحاسوب مكانإ

العالم يشتغل عمى المادة التي أوصمت العالم إلى عتبة المساس بالحياة البشرية بعد أن كان 
أي  ،ىكذا يمكن أن نفيم كيف تغير العالم من مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفيالحية، و 

 :ذلك من خالل تحالف قطبي  عة إلى االستثمار في المعمومة، و من االستثمار في الصنا
المعرفة  اقتصاداألمر الذي جعل الحديث عن  ،دية بالعولمة الثقافيةالعولمة االقتصا

ما ىي أىم مقوماتو منو، إذن ما ىو مجتمع المعرفة؟ و مجتمع المعرفة أمرا حتميا ال مفر و 
 ؟األساسية

 knowledge societyمجتمع المعرفة" يعتبر مصطمح " :تعريف مجتمع المعرفة - أ
فكرية والعممية والتكنولوجية من المصطمحات الجديدة التي ظيرت في غضون التحوالت ال

العشرية األخيرة من القرن الماضي، انطالقا من التحوالت  ذالسياسية التي شيدىا العالم منو 
، السوق نت مع ظيور ىذا المصطمح الجديد وذلك من قبيل: الثورة الرقميةالعولمية التي تزام

غيرىا من المصطمحات التي نتجت أثر وماتية، حوار أو صدام الثقافات و عمملثورة الالحرة، ا
 االتصالية لمعولمة.و  ،الثقافية، االقتصاديةالت السياسية، التحو 

إذا كانت التوجيات االقتصادية تعتبر من أبرز التحوالت عمى مستوى األسواق العالمية فإن  
عمى يد عالم االجتماع  يضا عمى ىذا المستوىىذا المصطمح "مجتمع المعرفة" قد ظير أ

من اقتصاد صناعي قائم  ،ليدل عمى التحول االقتصادي Daniel Bellانيل بيل األمريكي د
في ، و 1973وكان ذلك عام  (1)تطبيقاقتصاد قائم عمى المعرفة إنتاجا و عمى الصناعة إلى ا

وسع ليشمل مفيوم مجتمع المعرفة بصورة أ Peter Drukerطور بيتر دروكر 1993عام 

                                                             
1

 .521-521.ص ص 8056(: الوراق للنشر و التوزٌع، . عمان )األردنالتربٌة العربٌة و بناء مجتمع المعرفةرمزي أحمد عبد الحً:  -
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تعريف  ، وفيKnowledgeWorkers(1)سماىا "عمال المعرفة" فئة جديدة في المجتمع 
مى أنو ذاك المجتمع الذي يتطور ويتقدم انطالقا من نشر يصف مجتمع المعرفة عآخر 

نتاجيا وتوظ يفيا بكفاءة في جميع مجالت النشاط المجتمعي: االقتصاد، المجتمع المعرفة وا 
أي إقامة التنمية  ،اإلنسانية باطرادالمدني، السياسة، الحياة الخاصة، وصوال لترقية الحالة 

مفيوم مجتمع المعرفة إلى كل الجوانب  مَ ، فنجد من خالل ىذا التعريف أنو عمَّ (2)اإلنسانية
الجوانب االقتصادية فقط كما ىو الحال في ليس و  اإلنسانيةمية ة المرتبطة بالتنالحياتي
معرفية  عبارة عن تحويل منظومةمجتمع المعرفة  بالتالي يصبح مفيومن، و ي  ن األولفي  يالتعر 
عن من أجل ترقية الحالة اإلنسانية توظيفيا بكفاءة المعرفة ونشرىا و  إنتاج ر حولتتمحو 

بعبارة واحدة ، و (3)المعرفة كغرض استراتيجي لممجتمعطريق قيادة رشيدة تستيدف طريق 
ىكذا يصبح ، و (4)"ناظما لجماع الحياة البشرية اعتماد المعرفة مبدأ"يعني مجتمع المعرفة 

موره المعرفة في تسيير أ استعمالمفيوم مجتمع المعرفة يعبر عن المجتمع الذي يحسن 
 .(5)الرشيدةاتخاذ القرارات السميمة و و 

اسية وعمى خبرة المواد البشرية مجتمع المعرفة يعتمد المعارف كثروة أسفيوم ملقد أصبح 
في العممية التنموية  اأساسي فاعال اإلنسانمياراتيا من أجل التنمية اإلنسانية، فيو يضع و 

بما بكات التبادل والتخاطب واليدف النيائي من خالل ش وللفاعل األفيو ا ،انتياءابتداء و 
 .(6)ميارات عقميةعممية و يممكو من كفاءات 

كما أن مجتمع المعرفة ولد أيضا من رحم الحقبة المعاصرة، فيو نتاج الثورة الصناعية الثالثة 
التي أسيمت تية التي تتسم بانتشار الثقافة والتكنولوجيات الحديثة و الموسومة بالثورة المعموما

 إنونيا ونقميا وتطويرىا، ورىا في عممية تركيب المعمومات وترميزىا وتخزيىي األخرى بد
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6
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االستخدام الواسع والتشارك والتبادل و  االنتشارتمع يفترض أن يعم فيو يحيمنا إلى مج
مة لممرحمة الحالية من العولمة التي تعد أبرز الخصائص المي، و (1)المعرفةعمومات و لمم
ع لمفيوم مجتم رادفاممفيوم مجتمع المعرفة لقد أصبح  ،(2)ميبرالية الجديدة المرافقة ليالاو 

 االتصالاعي الواضح لتكنولوجيا "التأثير االجتمالمعمومات الذي يعني ىو اآلخر
القرارات السياسية أي عمى التأثير يكون عمى مستوى القيم والثقافات و  ىذا ،(3)المعمومات"و 

، (4)من خالل إحالل نظام تقني جديد مكان النظام الطبيعيية الييكمية لممجتمع ن  مستوى البِ 
تي بدورىا أدت إلى اختراق البروز أدوار جديدة لمتكنولوجيا و  إلىىذا النظام التقني أدى 

قامسمطة و  من ثم استبدال عناصر ، و (5)تحوالت العملة اقتصاد جديد لممعرفة العممية و ا 
معرفة ىو مجتمع اإلنسان المجدد إن مجتمع الادية بعناصر المعرفة التكنولوجية، العمل الم
أقرب مثال إلى ذلك ىو المجتمع المشترك، والعقل الفعال، والمعمومة الدقيقة، و والذكاء 

عمى  ياقدراتعية بحسن إعداد الموارد البشرية، و الطبيالقدرات غياب  َض وَّ الياباني الذي عَ 
متعددة وكثيرة، بطرق القتراب من ىذا المفيوم من ثم محاوالت االتجديد، و االبتكار و الخمق و 

 :(6)بعدة أبعاد أساسية أىميا ذلك الرتباطوو 

تكنولوجيا المعمومات ادة يوس انتشارذلك ألن مجتمع المعرفة يعني البعد التكنولوجي:  -1
 صالي مجال االتذا ما تبرره الثورة التكنولوجية ف، وىاإلنسانوتطبيقيا وتوظيفيا لخدمة 

 مجتمع المعرفة. إلقامةية تحتية ضرورية ن  باعتبارىا بُ  اإلعالميةالوسائط المعموماتية و و 
لمصدر األساسي ا مة في مجتمع المعرفة ىيالبعد االقتصادي: حيث تعتبر المعمو   -2

ي ظيور مجتمع المعرفة ف لذلك يمكن فيم ، تحقيق الذاتلمقيمة المضافة، ومن ثم المنافسة و 
العولمة  تو أبعادالذي يحمل في طيا -ما بعد الصناعة-بعد الحداثة أو ع ماإطار مجتم

 ىو يبرره ظيور اقتصاد المعرفة.االقتصادية، و 
                                                             

1
 .11-11. ص ص 8056.مارس 06،ععالم المعرفةالكوٌت:  ،الرزاق الدواي: " مجتمع المعرفة: معالم رؤٌة تكنولوجٌة جدٌدة للعالم"عبد   -

2
 .11، ص المرجع السابق  -

3
 .01ص ، 8058 ،عمان )األردن(، دار الكتاب الحدٌث (التلنادر إدرٌس ). تمتشككةمجتمع المعلومات: وجهة نظر كرٌستوفرماي:   -

4
 .01.صالمرجع السابق -

5
 .86ص ، 8001 ،التقرٌر العالمً للٌونسكو: من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة، فرنسا: منشورات الٌونسكو -

6
 مرجع سابق.، عبد هللا تركمانً:" مجتمع المعرفة و تحدٌاته فً العالم العربً"  -
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 إدارةصبح العمل عمى يتأثيرىا، إذ درجة قوة المعمومة و من : انطالقا االجتماعيالبعد  -3
بالتالي ط مجتمع المعرفة، وماتية منار مختمف الوسائط المعمبالتصرف فييا عالمعمومات و 

حاللعمى العمل اليدوي القضاء  ي، الذي يقوم عمى إنتاج الرموز لذىنمحمو العمل ا وا 
 فة".جود "عمال المعر ىو و  ،مفيوما جديدا في عالم المعرفة ىو ما يطرحو  واإلشارات

ما يحممو مفيوم مجتمع المعرفة من دالالت ذات سياقات ثقافية البعد الثقافي: ويمثل  -4
م بالقدرات االىتماىذا ما يستمزم أىمية كبيرة لممعمومة و  إعطاءمى حيث يقوم ىذا المفيوم ع

العمم  العدالة في توزيعو ، واإلبداعلألشخاص، وتوفير إمكانية حرية التفكير  اإلبداعية
محيط  إيجادلي العمل عمى بالتا، لألفرادفة في الحياة اليومية الثقاوالمعرفة، ونشر الوعي و 

 ممجتمع.ضرورة استخداميا في الحياة اليومية لو ثقافي واجتماعي يؤمن بأىمية المعرفة 
 رشيدة عقالنيةي اتخاذ القرارات بطريقة يعنى إشراك الجماىير ف البعد السياسي: -5

مناخ سياسي يتسم بالديمقراطية تداوليا في ظل انطالقا من توفير شروط استعمال المعمومة و 
 المشاركة السياسية الفعالة.و  ،المساواة، العدالة

تمثمو من حموالت عرفة وما تفاعال إيجابيا بين المانطالقا مما تقدم يمكن أن نفيم أن ىناك 
مجتمع الو  من جية واقتصادية وحتى تكنولوجية مكونات ثقافية سياسية اجتماعيةفمسفية و 

ه في مختمف أفرادفي لىو اآلخر الرأسمال المعر  ثلالذي يمالذي تتفاعل فيو المعرفة و 
 ل ىذا في إطار تحول منيجي وفمسفيية، كمستويات السمطة التي ينتمون إلييا من جية ثان

ذلك نظر عرفة، و دقيق لمجتمع الممفيوم شامل و  األمر الذي يجعمنا نجزم بصعوبة إعطاء
ي إمكان ف قيام ىذا النوع من المجتمعات في شكمو النموذجي القياسي، ألمغموض الذي يكتن

مكو  المعرفيةية والت الداللتوجيو ىذه الحمقيام مجتمع تسيطر عميو و  النجاح لو  قَ ان أن تحقّْ ا 
خمطون بين مفيوم الباحثين يما يجعل الكثير من الدارسين و  ىذامستقبال، و  وترسم لو مساراتو 

 ما الفرق بينيما؟ف مجتمع المعمومات.مجتمع المعرفة و 
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إن مجتمع المعرفة ىو ذاك المجتمع بين مجتمع المعرفة ومجتمع المعمومات: الفرق  - ب
ىو ما يدلنا عمى أن المعرفة ىي ناظما لجماع الحياة البشرية و  دأالذي يعتمد المعرفة مب

 والكرامة القية العميا: الحرية، العدالة،األخ اإلنسانيةبموغ الغايات ل ناالسبيل الذي يوصم
فرنسيس  ىو ما يذكرنا بعبارةوة تنافسية عمى الصعيد العالمي و بالتالي تصبح المعرفة ق
المعمومة" التي تعتبر المصدر  قوةم ذلك إال من خالل "لن يفيبيكون: "المعرفة قوة"، و 

عمى  قدرةعمى قدر ما نممك من المعمومات وما نممك من  األساسي الكتساب المعرفة، إذ
لذلك البد من التفريق بين مفيوم مجتمع يمكن بناء مجتمع معرفي، و توظيفيا و  ياالتعامل مع
ذلك نظرا لعدم وضوح الحدود و  ،ينيمايرون بومجتمع المعمومات حيث يخمط الكثالمعرفة 

لبيانات التي تتولد في الفاصمة بين المصطمحين، فالمعمومات ىي ما ينتج من معالجة ا
د يسعى دائما لزيادة ، فالفر (1)بالتالي يمكن القول بأن المعرفة تأتي نتيجة لممعموماتالبيئة، و 

ر عن بّْ ارف تع، فالمعومعارفالحصول عمييا من مصادرىا الموثوقة لكي يوثق المعمومات و 
يتحصل عمييا من  المفاىيم التي يبنييا الفرد انطالقا من المعمومات التييات و األفكار والتوج

قد تكون عممية ذه المعارف قد تكون عممية نظرية كما مجتمعو، كما أن ىأجل خدمة نفسو و 
 تطبيقية.

يحة يعتبر تحديا كبيرا لبناء لحصول عمييا عن مصادرىا الصحإن الوصول إلى المعمومات وا
 -مصدرا لمسيطرة  قيمةا لذا قد تكون المعمومة بوصفيمع المعرفة في ظل عالم تنافسي، مجت
نو من غير حين قال "أ -د الحداثة" ار في كتابو "ما بعيمسوف ليوطعبر عن ذلك الف كما

في  صار االمستبعد أن تدخل دول العالم في حرب من أجل السيطرة عمى المعمومات كم
لقد فتحت المعرفة مجاالت جديدة أمام  (...)الماضي من أجل السيطرة عمى المستعمرات

بالتالي ، (2)الفكر السياسي العسكري من جية أخرى"ر االستراتيجي التجاري من جية، و الفك

                                                             
 

1
 .818ص .مرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  -

2
 .61، ص 8006العلوم، ونس: المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة و.تالتكنولوجٌة للفكر التربوي العربً المعاصرالمعرفٌة و األسسقاد: لٌلى الع -

السلع العٌنٌة حٌث دي القائم على الموارد المادٌة وللتمٌٌز بٌنه و بٌن االقتصاد التقلٌ Knowledge economyٌشٌر مفهوم اقتصاد المعرفة  -*

: االعتماد فً اقتصاد المعرفة على الموارد المعرفٌة والعوائد غٌر الملموسة، انطالقا من المنافسة المعلوماتٌة. مزٌدا من التفصٌل أنظر ٌكون

 56،10، ص ص 8058. المغرب)الدار البٌضاء(: إفرٌقٌا الشرق، : الذكاء الصناعً: وتحدٌات مجتمع المعرفةحسان الباهً



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

11 
 

  مفاىيم ذات األبعاد االقتصادية ومن ذلك مجتمع المعرفةيمكن أن نفيم ظيور ىذه ال
قائم  اإلنتاجالتي تشكل في النياية بمغة االقتصاد: تأسيس نمط من ومات و المعممجتمع و 

 عمى المعرفة.

خالل التقدم التقني: أي امتالك إن الوصول إلى بناء مجتمع معرفي ال بد أن يمر من 
ذلك ألن امتالك المعمومة ال يمكن الحصول عميو إال من وسائل االتصال والمعموماتية، 

إلى كيفية بناء المعرفة انطالقا من  اإلشارةىنا البد من المتعددة، و الثقافات خالل ىذه 
 ا يمي:ذلك كمعمى البيانات ثم المعمومات ثم توظيفيا لبناء المعرفة و الحصول 

       

    

    
  

 

 المعرفةالعالقة بين المعمومات و 

المدخل إلى إدارة المعرفة: : آخرونو  يميحقندعبد الستار العممي و عامر ابراىيم المرجع: 
 . 115. ص 2006عمان(، دار السيرة، ) االردن

ذلك ما يفسر جية أخرى، و  بالمعرفة منعمومات ترتبط بالبيانات من جية و نالحظ أن الم 
سياقات غير مفسرة" بشكل مترابط ارة عن البيانات "رموز وأرقام و أن المعمومات ىي عب

التصال اكالتوليف والمعالجة داخل وسائل تكنولوجيا المعمومات و انطالقا من عمميات آلية 
لتشكل في النياية معرفة تؤدي إلى تكوين الخبرات، وىذا ما يمكن فيمو عمى األقل من 

 المعرفة     

knowledge 

                                                                                                                                                                                                                        

 المعلومات

information 

 البٌانات

data                         

 ٌة أوظنمعرفة 

 معلنة

وسائل تكنولوجٌا  

 معلومات و اتصاالت
تركٌب أو معالجة 

 بواسطة الحاسوب

مواد أولٌة: قوائم 

 رموز، أرقام أسماء.
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حيث المعالجة لمبيانات والمعمومات في نظم إدارة المعرفة، لكن األمر  اإلجرائية،الناحية 
يعتبر جد معقدا إذا ما أمعنا النظر في عممية التحول الفمسفية التي ترتبط بالوظائف الذىنية 

 .والُبنى المعرفية لإلنسان

الفرق بين مفيوم مجتمع المعمومات ومجتمع المعرفة، حيث يمكن فيم من خالل ما سبق  
يكون اإلنسان ىو محور التحدي في تشكيل مفيوم مجتمع المعرفة ذلك أن مسألة التفكير 

فرق بين عند اإلنسان غامضة مما ال يسمح بالحسم في يقينية المعرفة من عدميا، لذا فإن ال
وتحديات العقل  ،المفيومين يعود إلى نزعة الجانب التقني عمى مفيوم مجتمع المعمومات

، فإذا كانت البيانات يسيل معالجتيا يشكل آلي (1)البشري في تشكيل مجتمع المعرفة
لموصول إلى المعمومات فإن األمر ليس ذاتو في معالجة المعمومات لموصول إلى المعرفة، 

ن القول أن مفيوم مجتمع المعرفة من الناحية النظرية ُيب نى من خالل لكن عموما يمك
 التوجيات العولمية الثقافية والسياسية.

إبراز أىم سمات مجتمع المعرفة من خالل النقاط  يمكن :صائص مجتمع المعرفةخ-ج
 اآلتية:

من معمومات ىي الصناعة المييمنة الصناعة المعموماتية: حيث تصبح صناعة ال -1
استثمار المعمومة وتوظيفيا لصالح اإلنسان والمجتمع بطرق وأساليب جديدة: كالتعميم  خالل

ن ىذا التوظيف لممعمومات ، التعميم االفتراضي...الخ، كما أااللكتروني، التعميم المفتوح
سيكون انطالقا مما تسمح بو الشبكة المعموماتية ووسائل االتصال والفضائيات التي تساعد 

 .(2)مومة وبثيا ومعالجتيا بأسرع الطرق خدمة لإلنسان والتنمية المجتمعيةعمى نقل المع
التطور التكنولوجي وتوظيفو: من خالل استخدام األساليب واألدوات التقنية الحديثة   -2

التي تعمل عمى تقميص الوقت وتجديد المعمومات بشكل آني وتوظيفيا في خدمة المعرفة، إذ 
في أي وقت وبسرعة عالية، وىو ما قد  يصبح لإلنسان القدرة عمى تخزينيا واسترجاعيا

                                                             
1

 .22-20، ص ص ابقمرجع سحسان الباهً:  -
2

 512، ص مرجع سابقرمزي أحمد عبد الحً:  -
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بسرعة مخترقة ووصوليا استثمار الوقت، انطالقا من بث المعمومة يؤدي في النياية إلى 
 بذلك كل الحدود الجغرافية والطبيعية.

المالية  اإلعتماداتفيو: بداية بتوفير رأسمال المعرفي واالستثمار االىتمام بال -3
 والتسييالت المادية وخمق األجواء التنافسية العممية من خالل تشجيع روح االبتكار، ألن

ناء التنمية البشرية، ولن يكون ذلك إال من خالل ىذه المجتمعات المعرفية ىو بىدف 
 :(1)القدرات البشرية من خالل

قامة نسق من  - توطين العمم وبناء القدرات الذاتية من خالل تشجيع البحوث األساسية، وا 
 االبتكارات العممية المحمية.

القا القدرة المستمرة لمتعميم انطالميارات المعرفية و االىتمام بالتعميم مدى الحياة عبر تنمية  -
 من تسييالت تقنية.مما تتيحو التكنولوجيا الحديثة 

بالبحث العممي وتطوير جوانبو النظرية والتطبيقية ويكون ذلك بتشجيع البحوث  ماماالىت-4
بحث اكز لموالدراسات العممية في مختمف التخصصات النظرية والتطبيقية سواء بإقامة مر 

في الجامعات والمعاىد الدراسية، وذلك بتوفير المتطمبات الضرورية المادية العممي أو 
والمعنوية لممساىمة في إقامة إنتاج المعمومات وتوظيفيا بشكل يتماشى مع المصالح 

 التنموية.

وجود وسطاء المعرفة ألن التسارع في إنتاج المعرفة وتوظيفيا بشكل جيد يتطمب  -5
والوسائط نيات الحديثة والتطوير البرامجي إنتاج المعرفة المتعمقة بالتقالتنافس في 

الذين توكل ليم ميمة األمر الذي يتطمب وجود وسطاء لممعرفة "عمال المعرفة" ، االلكترونية
 تطوير المعمومات والبرمجيات.

خمق من خالل نظم التعميم المختمفة ومصادر المعرفة المتعددة من أجل  توليف المعرفة-6
 .يزة األساسية لبناء مجتمع المعرفةالكفاءات العممية التي تعتبر الرك

                                                             
1

 58-55، ص ص مرجع سابق، 8006تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة،  -
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حرية الرأي والتعبير ذلك أن ىذا النوع من الحريات تعتبر الضامنة لبقية الحريات األخرى -7
 مكانيات من أجل تحقيق التنمية.اج المعرفة والعدالة في توزيع اإلمن أجل الوصول إلى إنت

جميعيا تعتبر مالمح أساسية لتشكيل مجتمع المعرفة، إذ بدونيا ال يمكن إن ىذه السمات 
تأىيل أي مجتمع ما ألن يكون مجتمعا معرفيا، لكن من الناحية النظرية نستطيع أن نقول أن 
ىناك مجموعة متطمبات أساسية ال بد من توفرىا لتحقيق مجتمع المعرفة، فما ىي إذن ىذه 

 المتطمبات؟

ىناك جممة من المتطمبات التي نراىا ضرورية إلقامة  :المعرفةمتطمبات مجتمع -د
يمكن وضعيا من  اإلجرائيةروط مجتمعات المعرفة انطالقا من الممارسة العممية، ىذه الش

)عمى مستوى صنع القرار( ومختمف أفراد المجتمع، الل االتفاق بين السمطة السياسية خ
التربوية حيث تكون ىناك رؤية واضحة لدى و  وذلك من خالل السياسات التعميمية والثقافية

 الجميع من أجل التوجو إلى مجتمع المعرفة، ويمكن إيجاز ىذه المتطمبات في ما يمي:

إتاحة فرص التعميم لمجميع، من خالل فسح مجاالت التعمُّم المختمفة لجميع الفئات -1
عموماتية، ناىيك عن برامج العممية والطرق التكنولوجية الم واإلمكاناتالعمرية عبر الوسائل 

 .(1)والتأىيل المختمفة، التعميم عن بعد، التعميم المفتوح، التعميم عبر االنترنيتالتدريب 

استخدام األنظمة المعموماتية، واستثمار ما تتيحو الشبكة من سرعة اتصال وتواصل مع -2
 االلكترونية المختمفة.الجميع واالستفادة من المعمومات والبيانات باستخدام الوسائط 

إقامة مؤسسات بحثية متخصصة تيتم بتوطين العمم والتقانة، حيث تسيم في بناء قاعدة -3
 وعمى مستوىمعرفية عمى المستوى النظري والتطبيقي وعمى مستوى األفراد والمؤسسات، 

 عمميات توطين المعرفة وتوظيفيا خدمة لمتنمية المحمية.

                                                             
1

 518، صمرجع سابقرمزي أحمد عبد الحً:  -



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

10 
 

في إنتاج وتوظيف ونشر المعرفة إلى جانب المؤسسات  ةساىمبالممدني المجتمع قيام ال-4
 الميدانية.واألنشطة ، وذلك عبر المنافسات العممية والورشات الرسمية

والمعرفة، باعتبارىا  اإلبداعوجود قوانين وتشريعات تحمي الحريات في شتى مجاالت -5
 الضامنة لحريات الرأي التعبير.

ة، وأن المعرفة ال تعني شيئا إذا لم لى مجتمعات معرفلمتحول إإن ىذه الشروط تعتبر أساسية 
توظف خدمة لمتنمية المحمية واالرتقاء بيا في إطار المنافسة الثقافية التي يتطمبيا إنتاج 

لمفيوم  التعريف اإلجرائيالمعرفة التي تعتبر األساس في ميزان القوى العالمي، وفي ما يمي 
 مجتمع المعرفة:

نتاجية. رفة مصدر قوةاعتبار المع -  وشرط تأىيل ومنيج عمل وا 

المشاركة في إنتاج المضامين الثقافية بفعل انتشار مفيوم الصناعة الثقافية ومنطق  -
 المنافسة المعموماتية.

رادة لمتجاوز وفق منطق المنافسة وتوازنات رغبة  لدييا عن نوع من المجتمعاتيعبر  - وا 
 القوة واالقتدار المعرفي.

ومؤسَّسية من شأنيا أن توجو المسار  ،تربوية، بتأسيس قواعد ماديةىذا المفيوم يرتبط  -
 تنمويا.

أنو ال فائدة ُترتجى من المعرفة  طالمايرتبط مجتمع المعرفة بتحقيق التنمية المجتمعية،  -
 بشكل عممي خدمة ألىداف محددة. لم توظفالعممية إذا 

 القدرة عمى المعالجة اآللية لممعمومات. نطالقا منامعموماتية استخدام وسائل ووسائط  -

 االستعمال الحرُّ لممعمومات ومكتسبات المعرفة. -
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معرفي ثابت، لكنو مشروع  paradigmeنموذج )براديغم( ال يعتبر مجتمع المعرفة  -
 خاضع لضوابط القوة والسيطرة.

مجتمع المعرفة دون أن قامة الوصول إلإضافة إلى ىذه الضوابط األساسية فإنو ال يمكن  
بت دون أىداف وضوابط ستن  تكون ىناك دعوة لتحقيقو، وال يمكن أن تكتسب معرفة أو تُ 

 ية محددة.و مجتمعية تنم

كما  –إلى مجتمع المعرفة يمر حتما  الوصول إن :المؤشرات الثقافية لمجتمع المعرفة-ه
أىميتيا ال تكمن قيمتيا في عبر المعمومات والبيانات، لكن المعمومة عمى  -سبقت اإلشارة

ذاتيا، كما أن فائض المعمومات ليس بالضرورة مصدرا لتوسيع دائرة المعارف، لذلك فإن 
التطور المعموماتي والتكنولوجي المصاحب لمجتمع المعمومات ال يمكن فيمو إال في إطار 

وير الُبنى المعالجة التنظيمية لممعمومات، أما مجتمع المعرفة وىو األىم فإنو يتطمب تط
التعميمية والثقافية وتوجيييا نحو استثمار المعمومات وبناء السياسات التربوية إلنتاج المعرفة 

مؤشرات ثقافية ويوجييا التوجيو الصحيح، أما ونشرىا وتوظيفيا بالشكل الذي يخدم التنمية ال
   ي كاآلتي:يف إقامة مجتمع المعرفة

  نشر المعرفة-1

 اإلقبالإن الوصول إلى مجتمع المعرفة يبدأ من رحمة البحث عن المعرفة، كما أنو ال يمكن 
تفق الجميع عمى أىميتو، وكمما ازدادت الحاجة إلى الشيء ازداد الطمب ا اعمى الشيء إال إذ

نفسو ينطبق عمى التحصيل المعرفي، إذ ال يمكن الحديث  عميو وكثرت المنافسة فيو، واألمر
دراكو بقيمة نشرىا وتحصيميا، عن المع رفة وأىميتيا قبل الحديث عن أىمية وعي المجتمع وا 

ذ السبب يعود إلى ركود ىذه إولعل ىذا ما يفسر وجود الفجوة المعرفية بين شعوب العالم، 
المجتمعات التقميدية ونكوصيا عن المعرفة، كما تجدر اإلشارة ىنا أيضا إلى أنو كمما ازداد 
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لممعرفة كمما ازداد الطمب عمييا أيضا، وكمما ازداد مستوى المعرفة كمما ازداد التحصيل 
 الطمب عمى نوعية التحصيل المعرفي، وىذا ىو المطموب في نشر المعرفة.

ن كان ذلك ضروريا أثناء  إن مسألة نقل المعرفة عممية تتجاوز نقل المعمومات والبيانات، وا 
رفي يتمثل في كيفية تحويل المعمومات إلى مخزون مع عممية النشر ىذه، لكن جوىر العممية
من أجل تكوين رأس مال معرفي يساىم في التنمية قادر عمى تفعيل عممية إنتاج 

 ، من خالل خمسة محاور: التنشئة والتعميم، اإلعالم واالتصال، المغة، الترجمة.(1)اإلنسانية

تستيدف اكتساب الفرد سموكات التي المقصودة   تمك العممية ايقصد بيالتنشئة والتعميم: -أ
، إنيا (2)االجتماعية ومعايير واتجاىات مناسبة ألدوار اجتماعية تيسر لو االندماج في الحياة

عممية تربوية تستيدف نمو الفرد داخل المجتمع من أجل إكسابو القدرة عمى التكيُّف والتآلف 
، وذلك من خالل عدة (3)دانيةمما يحقق االستقالل الذاتي وتكوين القيم الخمقية والوج

غير رسمية: المدرسة، المسجد، وسائل اإلعالم...وغيرىا من وسائل  مؤسسات رسمية أو
قيم اجتماعية من قبيل: تكريس و  ديمقراطيةثقافة المجتمع المدني، التي تيدف إلى تكوين 

، إنيا ال (4)والتنوع...الخالضبط االجتماعي، الحرية والعدالة، التقميد واالنصياع، االختالف 
تعدو أن تكون عممية معرفية موجية لمفرد منذ والدتو حتى يأخذ مكان العضوية  فيقوم بدور 

ن كانت ىذه العممية -بيذا المعنى عن التعبئة السياسيةتختمف  ، فيي(5)فاعل فيو حتى وا 
وخدمة مصالح  تكوين اتجاىاتالتي تحيمنا إلى مفيوم  -موجية باتجاىات السياسات العامة

لذلك فإن عممية التنشئة ىي عممية تربوية تعميمية في اتجاه  ،(6)مؤسسات التعبئةخاصة عبر 

                                                             
1

 15ص مرحع سابق، ، 8006تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة،  -
2

 . 11، ص (ت د )دار العلوم للنشر والتوزٌع ،الجزائر(: ) عنابه. علم االجتماع التربويصالح الدٌن شروخ:  -
3

 11-11، ص ص المرجع السابق -
4

 821، ص مرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  -
5

 85، ص 8000دار وائل للنشر، ، عمان )األدرن(: التنشئة االجتماعٌة وأثرها على السلوك السٌاسًرعد حافظ سالم:  -
6

- Adam Elbak : ‘la société civile en Afrique : la réalité et les défis’, dans : la rôle de société civile dans le 
développement de l’état, 8eme Colloque international, Algérie : université d’Adrar, le 80-22 Novembre 2005. P 
02 
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بناء المضامين الثقافية وتجاوز التحديات المعرفية والتي يجمميا تقرير اليونسكو لمتربية في 
 :(1)شكل دعائم لمواجية تحديات القرن الحادي والعشرين والتي تنحصر في ما يمي

تعمم الفرد حتى يكون قادرا عمى التصرف بحرية واستقاللية، ومن ثم بناء األحكام  وتحمُّل -
 المسؤولية.

ليتمكن من االستفادة من  ،م كيف يتعممالتعمُّم لممعرفة بحيث تكون لمفرد ثقافة واسعة، وتعمُّ -
 الفرص التي تتيحيا لو التربية مدى الحياة.

التأىيل النظري، حيث تكتسب الفرد كفاءة تؤىمو لمواجية  التعمم لمعمل وليس لمحصول عمى-
 المواقف كمما دعت الحاجة لذلك.

من أجل فيم وتوليد أفكار مشتركة واحترام التعددية والتنوع  التعمم لمحياة مع اآلخرين-
 الثقافي.

دور ال في إطار إعادة النظر في نوعية التعميم المدرسي، انطالقا من إىداف لن تتم ىذه األ
المؤطرين، وكذا المناىج وأساليب التعميم، وصوال إلى صياغة سياسات تعميمية واضحة وفق 

، وفي ىذا الشأن نذكر ستة مجاالت ذات أولوية لتطوير برامج عمم (2)رؤية تربوية متكاممة
امج، دور : منيجية تطوير وتصميم البر (3)الحاسوب في الوطن العربي، وىذه المجاالت ىي

المكتبات  إمكانات تطوير حجم وقدرات ىيئات التدريس، تطوير تماد الرسميةىيئات االع
التعاون في مجال توفير مصادر المكتبة واالتصاالت واآلليات الداخمية لضمان الجودة، 

 بة بالمغة االنجميزية، االستثمارالتقميدية وااللكترونية العربية والمعرَّبة، تقوية قدرات الطم

                                                             
1

 .11، ص 8000 .عمان )األردن(: دار الحكمة العولمة والدٌمقراطٌة،كمال مجٌد:  -
2

 .18،11ص ص مرجع سابق، ، 8006تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة والعربٌة،  -
3

 11المرجع السابق، ص  -
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قطاع التعميم العالي بشكل ترتبط باألىداف واآلفاق النوعية، وعميو فإن واإلنفاق في مجال 
 :(1)اكتساب المعرفة ال بد أن يكون انطالقا من األىداف اآلتية

 .تنمية قدرة المتعمم عمى إنتاج المعرفة-

توليد الحوافز والدوافع واالنجازات عوضا عن مجرد الرغبة في النجاح والحصول عمى -
 الشيادات.

 حتى يكون ىناك معنى لما يتعممو. خدام األساليب االستقصائية في التعمماست-

وىكذا يصبح العالم والمتعمم وجيان لعممة واحدة ىي اليدف من التعميم، الذي ينبغي أن 
 يكون موجيا ومؤطرا وفق أىداف وغايات نبيمة تخدم اإلنسانية جمعاء.

والمعموماتية من أىم آليات نشر  اإلعالميةتعتبر الوسائط وسائل االتصال والمعموماتية: -ب
ما يبرره االىتمام البالغ لعمماء التربية بوسائط اإلعالم والمعموماتية  ىذاالمعرفة خصوصا، و 

عمى اعتبار أن مدخالت اإلنسان الحسيَّة ىي مدخالت بصرية تصل نسبتيا إلى 
الم األمريكي جيروم برونز الحسيَّة، ولذلك نجد الع مجموع المدخالتمن  ( بالمائة90تسعين)

 قد أجرى عدة دراسات في ىذا االتجاه توصل من خالليا إلى أن الناس يتذكرون عشرة
( بالمائة فقط مما يقرؤونو، في حين أنيا تصل 30ثالثين )( بالمائة فقط مما يسمعونو و 10)

وىنا تزداد  ،(2)( بالمائة80نسبة ما يتذكرونو من بين ما يرونو أو يقومون بو إلى ثمانين )
واالتصالية عمى اعتبار أن األمر لم يعد  اإلعالميةالحاجة إلى أىمية النفاذ إلى الوسائط 

 ىذه الوسائط بإنتاجيتوقف عند مستوى تمقي المعمومات وامتالكيا لكنو مرتبط أساسا 
نتاجيا، وفي ىذه الحالة يصبح من يستطيع نشر وتطويرىا،  بالتالي نقل المعمومات وا 

ال تكمن أىميتيا  اإلعالميةات بشكل أسرع ىو الذي يستطيع التأثير أكثر، فالوسائط المعموم
                                                             

1
إدارة منح و معونات التعلٌم فً الوطن عبد القادر حسن خلٌفة:"التعلٌم العربً فً عصر العولمة: ضرورات غائٌة وتقلٌدٌة غالٌة" ، فً  -
مجموعة بحوث وأوراق عمل مؤتمر: المعونات و المنح الدولٌة و أثرها على الوطن العربً ) إدارة معونات التربٌة و التعلٌم: التحدٌات  عربً،ال

 .518، ص 8050، القاهرة، المنظمة العالمٌة للتنمٌة اإلدارٌة، 8001و آفاق المستقبل(، أفرٌل 
2

، ص 8001. سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت: المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، واإلٌجابٌات عصر الصورة: السلبٌاتشاكر عبد الحمٌد:  -

52 
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في ذاتيا لكن في قوة تأثيرىا وسيطرتيا، وبالتالي تكون السيطرة والتأثير لألسرع في نقل 
، وفي ىذا الشأن تقول الباحثة ممموايت "أن التمفزيون يستطيع التأثير وتبديل *(1)المعمومات
األفراد إذا كانت جميع برامجو متكاممة ومقررة لنوع واحد من المقاييس ويزداد التأثير سموكات 

، (2)أكثر إذا ما تعارضت ىذه القيم الجديدة مع انفعاالتيم وحاجاتيم ومصالحيم الشخصية"
، ويكون بقيم المجتمع وثقافتو اإلعالميبالتالي فإن التأثير سيكون أكثر كمما ارتبط المحتوى 

ثم فإن تأثير ىذه الوسائط المعموماتية  ن، وم(3)ما تناقض مع ىوية المجتمع وثقافتوأقل كم
 سيتعدى البعد اإلعالمي إلى األبعاد القيمية األخالقية.

ة مؤىمة معرفيا الستقبال ىذه ى تحتيَّ نَ عداد بُ إانطالقا من ىذه األىمية كان ال بد من 
إلى رأس مال معرفي كفؤ يؤكد العالقة بين االتصالية من أجل الوصول  اإلعالميةالموجات 

، (4)الحكم الصالح ومجتمع المعرفة وفق منظور االلتزام بالمصالح العامة المتفق عمييا لألمة
يصقل اليويات ويقوي الوالءات القومية ويدمج الكفاءات والنخب العممية  أنوىذا من شأنو 

 في خدمة التنمية المحمية.
ىمية الرموز والصور في عالم االتصاالت والمعموماتية، إال أن المغة: عمى الرغم من أ -ج

المغة يبقى ليا دورىا كأداة تواصمية إلدراك العالم، خاصة وأنيا تشكل محور المنظومة 
يتأسس الثقافية من حيث أنيا تنشئ المفاىيم وتشكل العقول وتصنع السموك، فكل مجتمع 

ط الواقع بالتقاليد، فتصوغ بالتالي ذاكرة الجماعة ، إنيا "حمقة الوصل لرب(5)انطالقا من لغتو
المواطن لمجتمع الغد، وتؤسس لعالقة تفاعمية قائمة عمى االنجاز والقناعة والتضحية  دُّ وتعِ 

، فالمغة كونيا أداة اتصالية فيي تكرس قيما ثقافية فترتبط (6)والقدرة عمى التمثل الواعي"
                                                             

1
 51، ص المرجع السابق -

ر ٌقول ٌول فٌرلٌو أن:" الثروة والسلطة رهٌنتا السرعة، وهكذا تطورت منذ المجتمع الٌونانً القدٌم، المراكب األسرع، ركوب الخٌل )فً عص* 

 811، صمرجع سابقأنظر: محمد عوض الترتوري:  أسرع فً نقل البضائع وتصرٌفها، األسرع فً نقل المعلومات هً العولمة"الفروسٌة( 
2

، مجلة الدراسات اإلعالمٌة القٌمٌة المعاصرةنصٌر بوعلً:" أثر الفضائٌات الغربٌة على األنساق القٌمٌة والهوٌة الوطنٌة للمتلقً"، الجزائر:  -

 68، ص 8058، 08، ع5مج 
3

 62المرجع السابق، ص  -
4

 .11ص مرجع سابق، ، 8006تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة  -
5

اللغة والهوٌة وحوار "، فً: قراءة فً الجدل الدائر حول جدوى اللغة العربٌة الفصحى :أسامة أحمد مجاهد:" اللغة والهوٌة والتفاعل الثقافً -

أكتوبر  56-58نظمها برنامج حوار الحوارات بكلٌة االقتصاد والعلوم السٌاسٌة بجامعة القاهرة ٌومً :  أعمال الندوة الفكرٌة التً ،الحضارات

 .811، ص 8001القاهرة: برنامج حوار الحضارات، ، ، 8002
6

 .21، ص  ، مرجع سابقفٌصل الحفٌان: " العالقة بٌن اللغة والهوٌة" ، فً: اللغة والهوٌة وحوار الحضارات -
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ما يرتبط أكثر بالمغة العربية ألن المغات األخرى ليست ، وىذا (1)بيوية المجتمع المتداولة فيو
ليا نفس خصائص المغة العربية، وىذا ما أدى بالبعض إلى توقع موت المغة، في إطار ما 

، خاصة مع انتشار الفجوة المغوية في زمن المعموماتية الذي ظيرت فيو (2)يسمى بحرب المغة
باعتبارىا نا تظير أىمية المغة في نشر المعرفة المغة األكثر استخداما، وى االنجميزيةالمغة 

ة أخالقية، لذا كان ال بد من إعادة النظر في مجال تحمل مضامين ثقافية ومعطيات قيميَّ 
التنظير المغوي والسياسات المغوية، خاصة ما تعمق بضرورة استخدام الفصحى في المجاالت 

يا إلكترونيا ومعجميا من أجل تحقيق تعميميا ونشرىا وتوثيقيا ومعالجتلرسمية، العممية وا
 المنافسة المغوية وتأكيد اليوية الثقافية.

ىتماما من قبل الباحثين والمؤسسات المعنية تعد من أكثر المجاالت الثقافية ا الترجمة: -د
 حقيق التواصل المعرفي الذي يعد ىوالفكرية، وذلك نظرا ألىميتيا في تبتطوير المنظومات 
ضرورات االستجابة لمعقل المعرفي المنتج وحاجة ماسة لمتفاعل الثقافي اآلخر ضرورة من 

وىذا الدور نفسو الذي تقوم بو الدراسات المقارنة التي ُتعنى  ،(3)بين األمم والحضارات
ي ن مختمفين في المغة من أجل إظيار خصوصية كل منيما، وانعكاس تمك الخصوصية  بنصَّ

المتزايد إلى استيعاب الكم ، نتيجة ليذا السبب تطمح البمدان المتقدمة (4)بين الذات واآلخر
من المعمومات من مصادرىا ولغتيا األصمية، فالترجمة إلتماس معرفة وتفاعل حضاري عن 
طريق النقل البشري أو اآللي من لغة ألخرى تحريريا كان أم شفييا بيدف معرفي عممي 

 .(5)ثقافي

                                                             
1

)كونها تتعامل مع ربط اللغة بالهوٌة: حجة التأسٌس األستاذ حامد ربٌع لغة الوعً بوعً اللغة ووعً الهوٌة، وٌقٌم ثالثة حجج أساسٌة لٌربط  -

حجة التأصٌل )كون اللغة لها القدرة على تأصٌل المعانً والقدرة على  لتجدٌد وصٌاغة الذاكرة الثقافٌة(،النصوص التراثٌة لصٌاغة عملٌات ا
ر: سٌف الدٌن عبد الفتاح: سٌس الوعً واإلدراك الجماعً(. أنظحجة األساس )كون اللغة والهوٌة امتداد تارٌخٌا ثقافٌا لتأوالممانعة(،  اجهةالمو

 .25، ص  مرجع سابق ،"اللغة والهوٌة والسٌاسة: رؤٌة فً أفكار حامد ربٌع"، فً: اللغة والهوٌة وحوار الحضارات
2

واعتبر أن الخطأ لٌس فً  ،اإلتباع عند العرب" بموت اللغة العربٌة وانقراضهابت والمتحول" بحث فً اإلبداع و" الثاتنبأ أدونٌس فً كتابه: -

من اللغات التً ٌتكلمها الناس اآلن ستختفً خالل هذا القرن، وذلك  %10إلى 10اللغة ولكن فً العقل العربً، كما تنبأ آخرون إلى أن ما بٌن من 

 818، ص مرجع سابقلومات والتنوع اللغوي الذي أصبح ٌنظر إلٌه كعقبة أمام التجارة العالمٌة. أنظر: محمد عوض الترتوي: نتٌجة انتشار المع

 .811، ص مرجع سابقسامة أحمد مجاهد:" اللغة والهوٌة والتفاعل الثقافً: قراءة فً الجدل الدائر حول جدوى اللغة العربٌة الفصحى"، وأ
3

 1، ص 8001. دمشق )سورٌا(: دار صفحات للدراسات والنشر، لٌة الترجمة فً األدب المقارن: إشكاٌاسمٌن فٌدوح -
4

 1ص  ، المرجع السابق -
5

 .11ص مرجع سابق، ، 8006تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة،   -
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يا في تدعيم المسار الثقافي خاصة في مسيرة الفكر الغربي لقد ساىمت الترجمة تاريخ 
لى جميع المغات، وبالتالي  إسياماتالحديث، من خالل  الباحثين في ترجمة النصوص من وا 

، فالترجمة ليست (1)ازدىرت الثقافة الغربية في نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
عادة إنتاجيا عمى نحو واٍع، "فيي يقوم عمى إعا فعال آليا بل فعل ثقافي دة تأىيل الثقافة وا 

 .(2)موقف معرفي لمعقل يمنحيا بعدا ال ينفصل عن بعدىا اإلجرائي أو بعدىا النقدي"
 من خالل ما تقدم نرى أىمية نشر المعرفة من خالل عممية الترجمة التي بواسطتيا ينفذ الفرد

 إطار عممية عقمية نقدية واعية.وينتقل من مجتمع آلخر ويتفاعل معو حضاريا في 
 إنتاج المعرفة-2

كبر الكتساب المعرفة، ولذلك كان لزاما أن يرتبط ىذا اإلنتاج المدخل األ نتاج المعرفةإ يعتبر
بمنظومة الفكر المحمية من خالل توطين العمم والمعرفة وربطيا بالواقع العممي، وىذا ما 

العممية بعد الثورة الصناعية من خالل تعميم قامت بو أوروبا في استفادتيا من المعارف 
يجب عمى الدول احثين "، وفي الصدد يقول أحد الب(3)التربية العممية ونشرىا بطرق متعددة

، فال سبيل لموصول إلى (4)ن تكون ليا ثقافة مرتبطة بتاريخ الفكر العممي فييا"المتحضرة أ
، ويكون ذلك انطالقا من منو إنتاج معرفي عممي دون اصطحاب الماضي الكتساب القوة

 التأليف، براءة االختراع. البحث العممي،

يكون ذلك انطالقا من تأىيل الكوادر العممية والطاقات البحثية، وكذلك  البحث العممي:-أ
تخصيص الميزانيات المالية، إضافة إلى سياسات البحث العممي، إن تأىيل الرأس مال 

االيجابي القادر عمى التجاوز والمنافسة في إطار المعرفي يسيم في اإلنتاج المعرفي 
إستراتيجية تقوم عمى الجودة واالستثمار ومراجعة رسالة التعميم العالي وأىدافو، انطالقا من 
عممية التمويل، معايير الجودة، دراسة مكانتو في المجتمع )المواءمة والمالءمة(، التعاون بين 

                                                             
1

 520، ص مرجع سابق: ٌاسمٌن فٌدوح -
2

 11، ص المرجع السابق -
3

 .11ص مرجع سابق، ، 8006تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة  -
4

 المرجع السابق، نفس الصفحة. -
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، ىذا إضافة إلى ضرورة النظر في األساليب والمناىج (1)الجامعات، التعميم العالي المفتوح
 والمحتويات التعميمية في ىذا القطاع قصد الوصول إلى تنمية حقيقية.

تكثر فيو وسائل اإلعالم والمعموماتية وتصبح الصورة ىي  في الوقت الذيالتأليف: -ب
وتصبح القراءة ضربا الوسيمة األقوى واألكثر انتشارا، يعزف الكثيرون عن القراءة والتأليف 

من الترف الفكري، وىكذا حينما ينقطع اإلنسان عن القراءة سينقطع عن المعرفة وعن سبب 
وجوده، ألن حركة التأليف ىي الحركة التي يستطيع الفرد من خالليا أن يعبر عن قناعاتو 
 وأفكاره والصالت التي تربطو بتاريخو وحضارتو، فيجيب عن تمك األسئمة الممتدة عبر
ماضيو، وىكذا تظل حركة التأليف نوع من العممية اإلنتاجية المعرفية الواعية التي تؤدي إلى 

وما تفاعل الفرد ضمن المنظومة الفكرية القائمة، خاصة ما تعمق بتقميل الفجوة المعرفية 
 تطرحو من تحديات وعوائق وتناقضات فكرية.

لمحكمة التي تحقق اإلضافة لممجتمع إن المقصود بالتأليف ىنا ذاك المتصل بنشر العموم ا
، غير أن الوصول إلى ىذا (2)وتنمية العموم والمعارف واآلداب اإلدراكوزيادة الوعي وتوسيع 

اليدف يسبقو إعداد وتوجيو لمناشئة انطالقا من: القضاء عمى األمية، تشجيع البحث العممي، 
األكادميّْين عمى ونشر المعمومات، تحفيز الباحثين إزالة العوائق المرتبطة بتوزيع الكتاب، 

 عبرالتأليف، نشر األعمال العممية المحكمة، وصوال إلى االندماج في حركة التأليف 
 المكتبات االفتراضية. 

الل انتشار االبتكارات العممية، تعد مؤشرا ىاما عن النشاط العممي من خ :براءة االختراع-ج
في السوق الوطنية والعالمية، ومن ثم ارتباطيا رات المعرفة كن حصر وتقييم مقدَّ مما يم

، إلى جانب (3)بعممية التنمية المحمية حيث تمعب التقانة دورا ىاما في أدائيا ورفع كفاءتيا

                                                             
1

، 5111هذه النقاط هً عبارة عن عناوٌن رئٌسٌة اعتمدت من قبل الٌونسكو للمناقشة فً اإلعالن العالمً للقرن الحادي والعشرٌن ببارٌس سنة  -

 أنظر: 

 566-560، ص ص 8001لبنان )بٌروت(: الدار العربٌة للعلوم ناشرون،  وبناء مجتمع المعرفة. التنمٌة البشرٌةعبد الحسن الحسٌنً: 
2

 816، ص مرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  -
3

 .15ص مرجع سابق، ، 8006تقرٌر التنمٌة العربٌة اإلنسانٌة،  -



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

11 
 

 األمر يتطمبتطوير المورد البشري باعتباره أىم مدخالت األنشطة البحثية العممية وىذا 
اك القطاع الخاص في تمويل البحوث والدراسات تقوم عمى إشر سياسة تعميمية واضحة 

قامة مؤسسات ومراكز بحثية متخصصة  .(1)العممية، وا 

 توظيف المعرفة-3

بالنسبة لممجتمعات، فإن مما يزيد في قوتيا القدرة  إذا كان إنتاج المعرفة يعتبر مصدر قوة 
التنموية ومن ثم  قادرة عمى استخدام تمك المعرفة ألغراضياأن تكون عمى توظيفيا، أي 

تضمنت السياسات العامة ىذه تصبح فاعمة في المنظومة المعرفية، ولن يتم ىذا إال إذا 
 .العموم ، وتوظيفالتقانةاألىداف ضمن برامجيا ومخططاتيا، انطالقا من توطين 

توظيف العموم: نعني بيا استخدام العمم في خدمة التنمية، إذ ليس ىناك فائدة أن تبقى  -أ
اث رىينة رفوف المكتبات دون أن توضع قيد التنفيذ، وىذه العممية تحتاج إلى وعي األبح

تصال والتفكير بأىميتيا انطالقا من استراتيجيات التعمم، العمل عمى امتالك ميارات اال
ىذه الميمة تضطمع بيا الجامعات وفق سياسات إيجابية تنموية ترتبط المنطقي اإلبداعي، 

العممي إلى منتجات استثمارية توجو نتائج البحث والتطوير حيث ة، باالحتياجات المجتمعي
 تنافس بيا في سوق المعرفة العالمي.

توطين التقانة: معموم أن التقانة بشكل عام والمعموماتية منيا بشكل خاص أصبحت  -ب
تحل محل اإلنسان في عصر المعمومات بالطريقة ذاتيا التي حمت بيا اآللة محل السواعد 

، فأصبحت كافة المؤسسات تدار وفقا لما (2)ية كقوة صناعية في القرن التاسع عشرالبشر 
قادرة عمى المنافسة مع تتيحو ىذه التقانات من برامج ووسائط وخدمات، األمر الذي يجعميا 

 مثيالتيا من المؤسسات.

                                                             
1

 16-18المرجع السابق، ص ص  -
2

بحوث الندوة لفكرٌة التً نظمها مركز دراسات الوحدة العربٌة ، ، مجموعة  العولمةالعرب و: فًأنطوان زحالن: "العولمة و التطور التقانً"  -

 .12، ص 5111: مركز دراسات الوحدة العربٌة، )لبنان( بٌروت
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أن عمى ىذا األساس كان لزاما عمى المجتمعات التي تنشد الوصول إلى مجتمعات المعرفة  
تكسب رىان المعرفة من خالل امتالكيا شروط المنافسة المعموماتية انطالقا من امتالك 

ذا ال يمكن نظريا تصور أي بمد ما شى وأغراضيا المحمية التنموية، لالتقانة وتوظيفيا بما يتما
، منظومة تتيح  (1)متقانةلينشد الوصول إلى ىذا المستوى دون االستفادة من منظومة وطنية 

واالقتصاد القائم عمى  فراد اكتساب الميارات والمعارف الالزمة لفيم مجتمع المعموماتلأل
، كما يتطمب ىذا األمر الثقة التامة في (2)المعرفة والمشاركة فيو واالستفادة منو استفادة تامة

عطائيا الفرصة الكافية والالزمة لمتأىيل في ىذا المجال انطالقا من  الكفاءات المحمية وا 
 المقاييس العالمية والمعايير الدولية.

مما سبق يتضح أن الوصول إلى مجتمع المعرفة ينطمق من ضرورة اكتساب المعرفة بداية 
بإنتاجيا ونشرىا وتوطينيا وتوظيفيا، األمر الذي يتطمب جيودا وتوجييات رسمية من أجل 

ا أخرى إضافية لمواجية يتطمب جيود كماتفعيميا، خاصة في ظل المنافسة الثقافية العالمية، 
بين تحقيق المعرفة وجيود التنمية البشرية تمك التحديات الداخمية المرتبطة بترتيب العالقة 

 بشكل عام خاصة إذا ما تعمق األمر بمسألتي  اليوية والمواطنة.
 المطمب الثالث: المواطنة والهوية في مجتمع المعرفة

التنمية البشرية التي تقوم عمى احترام حقوق إن تحقيق التنمية المجتمعية مرىون بتحقيق 
اإلنسان والمشاركة المجتمعية وبالتالي مكانة الفرد داخل المنظومة الثقافية والفكرية، التي 
تؤىمو إلى إمكانيات التجاوز وتحقيق شرط التجاوز والمنافسة العممية والمعرفية، وىذا ما 

دون المجتمعات الغربية التي ال تعترف العربية اإلسالمية ينطبق أكثر عمى المجتمعات 
بالتأكيدات الثقافية مواطنة والبيئات واالنتماءات المحمية كشرط أساسي إلقامة مجتمع 
المعرفة، وىذا ما سنحاول التطرق إليو في النقاط الموالية انطالقا من تحديد معنى اليوية 

ارك وطنيا والمتفاعل معرفيا مع والبيئات التمكينية الثقافية التي تؤسس لشروط المواطن المش

                                                             
1

 10، ص المرجع السابق -
2

 812، ص مرجع سابقرمزي أحمد عبد الحً:  -
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مختمف المنتجات الفكرية والعممية، وأخيرا العالقة بين إقامة مجتمع المعرفة وبناء اليوية 
 وىو ما يسمى بالمواطنة المعرفية الثقافية،

 المواطنة والهوية-1

المعقدة التي يصعب فيميا وذلك  المفاىيملقد سبقت اإلشارة إلى مفيوم اليوية إذ تعد من 
الثقافية واالنتماءات األولية فيي تتقاطع مع مجاالت لكونيا ترتبط ارتباطا وثيقا باألبعاد 

وتخصصات ثالثة: عمم اإلناسة، عمم األثنولوجيا، عمم األنثروبولوجيا، إال أنو وبصفة عامة 
أن األفراد يتذايتون في  ا، أينستطيع القول أن اليوية تعني لدى بعض الباحثين مفيوما ذاتي

 انطالقا منياتيم تجاه جماعة االنتماء إمالءات نابعة من قناعاتيم وتوج أي جماعة وفق
تؤدي ، فاليوية تتشكل تبعا لرىانات التصنيفات االجتماعية التي (1)والتأمل االختيارعمميات 

حين يذىب البعض اآلخر إلى قمب عالقات السيطرة واختالل موازين القوى االجتماعية، في 
من الباحثين إلى كونيا مفيوما موضوعاتيا يتشكل انطالقا من الواقع الذي تتذايت فيو 

، فالفرد يستطيع أن يتماىى مع جماعات مختمفة، والذات تستطيع أن (2)جماعة االنتماء
 تحرز غايتيا باالختيار، ىذا عمى عكس ما ذىب إليو أصحاب الرأي األول  الذين يقولون

غايتو بالتأمل ن يحرز تطيع أ، والفرد يساكتشافمسألة مسألة اختيار إنما  بأن اليوية ليست
د بين ىم ونحن، ىذا الحدُّ االجتماعي الرمزي  ،(3)وليس باالختيار من خالل إرادة وضع حٍّ

يعود إلى إرادة التمييز واالستقالل من خالل استخدام بعض سماتيا الثقافية كمحددات لنوعية 
ن كان يمكن اعتبارىا قيم تتميز بالثبات النسبي باعتبارىا (4)تياىوي ، فاليوية إذا حتى وا 

 نموذجا مكتسبا وموروثا نابعا من الثوابت والمتغيرات التاريخية والطبيعة البشرية والثقافية
، (5)فأنيا يمكن أن تتغير تدريجيا في إطار المعطيات الثقافية والتاريخية لجماعة االنتماء

فيو ومن  وىكذا نرى أن اليوية تتدخل في تشكيميا عدة جوانب ابتداء بالماضي والحاضر بما

                                                             
1

 .51، ص 8008قاسم مقداد(. دمشق )سورٌا(: منشورات إتحاد الكتاب العرب، : )، تمفهوم الثقافة فً العلوم االجتماعٌة دونً كوش: -
2

 ، نفس الصفحةالمرجع السابق -
3

 51، ص 8002تقرٌر التنمٌة البشرٌة  -
4

 585ص  ،8006. الجزائر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة، المسألة الثقافٌة وقضاٌا اللسان والهوٌةمحمد العربً ولد خلٌفة:  -
5

 .61بوعلً:" أثر الفضائٌات الغربٌة على األنساق القٌمٌة والهوٌة الوطنٌة للمتلقً"، مرجع سابق، ص نصٌر  -
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المكان والجغرافيا، وكذا عنصر الفكر والرؤية فيو وكذا مالمح الفرد والجماعة وكذلك 
والفمسفة وما ترتبط بذلك من ثوابت ترى الجماعة نفسيا من خالليا والعالم من حوليا، وكذلك 

باره رؤية لمذات والكون واآلخر، ىذا إضافة إلى اإلرادة المشتركة والدولة والمصالح الدين باعت
، وىكذا نرى بأن مسألة اليوية تمثل ذلك الكل المركب الذي يشترك في (1)االقتصادية ...الخ

تكوينو عدة جوانب ومجاالت متداخمة تكوّْن في النياية رؤية موحدة لمجماعة حول ذاتيا 
 وليا.واآلخرين من ح

ربط الفرد بدولة تمك العالقة التي ت" فيي تعني بسط معانيياأأما مسالة المواطنة فتعني في 
 (2)تخاب وتولي المناصب العامة"نيا تسبغ المواطن حقوقا سياسية كحق االناالنتماء )...( إ

بمده ليس  يصيل فأنو عمى أ داخل وطنوبوجوده ن المواطنة ترتبط بوعي اإلنسان كما أ
تي أساس المشاركة يكون انتماء لموطن ومن خالليا تأم يخضع لنظام معين، فعمى يمجرد مق
 .(3)المساواة ، المشاركة،لألرضركان ىي: االنتماء أولممواطنة ثالثة  ،المساواة

: اتجاه ذا بعد جغرافي ينصب عمى (4)اتجاىين اثنين فالمواطنة يمكن فيميا انطالقا من 
ي تكون أ فييا وعاش فوقيا وتفاعل مع مجموع مواطنييا، عالقتو بأرضو التي شبَّ الفرد في 

ما االتجاه الثاني فيو ذو أ - لى مكان الوالدةإنسبة  –المواطنة انطالقا من مفيوم الوطن 
ي من خالل ، ألح المادية والمعنوية لمجماعةعمى جممة المصا ، ينصبُّ اعيبعد اجتم

ن ىذا التمييز ليس جامدا أال إ، الوطن ورغبتيا في تحقيق مصالحيا لىإ باالنتماءحساسيا إ
 خر.ن خصائص كل اتجاه تتداخل مع االتجاه اآلأذ إ، (5)وال قاطعا

 إلىن الممارسات المتعمقة بو تمتد أ، رغم المواطنة يعد مصطمحا حديثا نسبيان مفيوم إ
من خالل  ،قانوني وحقوقي وسياسي في الدولة عمى وضع فقد دلَّ  ،اليوناني القديم األصل
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ن أال إومة الحقوق والواجبات ظتمك الرابطة التي تحدد عالقة فرد ما بدولتو من خالل من
بعادا جديدة تتعمق بالوالء القانوني والسياسي أالمفيوم  أكسبتخيرة التطورات المعرفية األ

اإلنسان مواطنا عالميا عبر الكوكب الذي لى مفيوم المواطنة العالمية التي تعتبر إوصوال 
 : (2)أىميا، فالمواطنة المستنيرة )الصالحة( تتجسد في عدة صور (1)يعيش فيو

فقية تمثل العالقات بين أوعالقة  ،واطن والدولة من جيةمعالقة عمودية بين التبر نيا تعأ -
 .لك من تفاعالت السموك المدنيبكل ما يتضمن ذ ،نفسيمأالمواطنين 

 .عمى مستوى كافة مواطني الدولة تحقيق المساواة والمشاركة في الحقوق واالمتيازات -

تتطمب المواطنة في مجتمع المعرفة وجود المواطن الذي يممك ميارات وقيم ومعارف تتفق  -
 القادر عمى المنافسة في عالم سريع التغير. نو المواطن، إمع مقتضياتو

الجماعة من تعميق الشعور باالنتماء والوالء ليويتيا المحمية ن المواطنة أفراد تمكّْ  -
 والعالمية.

المواطنة في بعدىا المعرفي تنطمق من مضامين ثقافية تفاعمية في إطار عالقة الفرد  -
 بالمنظومة الثقافية المعرفية. 

في مما سبق يتضح أن اليوية والمواطنة بعدان عمى درجة عالية من األىمية وذلك لدورىما 
تنمية المجتمعات وبناء منظوماتيا القيمة واألخالقية ، مما يؤدي إلى تفاعميا حضاريا وىذا 

الوعي التاريخي  :مجتمع المعرفة إلىالولوج  س في بناء مجتمعات المعرفة، فشرطىو األسا
 أساسية تقوم عمى تمكينيما.  من خالل بيئاتولن يتحقق ذلك إال ،والمشاركة الوطنية
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  البيئات الثقافية التمكينيَّة-2

ىكذا  إليومن مشروع حضاري شامل ال يمكن الولوج ضن الحديث عن المعرفة ،يندرج  إ
فاستعمال  ،ونجاعة وتأىيالواعية تتطمب استعدادا  تأسيسيةلكنيا عممية  بشكل تمقائي،

ويكون ذلك من  ،(1)شروط االستعمالق جيل قادر عمى المعرفية الرائجة يتطمب خم أرصدة
وىذا ما يتم من خالل تييئة الظروف البيئية   ،المعرفةالقاعدي لمتطمبات  تأسيسالخالل 

في بناء مجتمع  أساسياتحقيق متطمبات التنمية التي تعد شرطا  إلىموصول  لبشكل خاص 
البيئة التعميمية،  ثالث بيئات وىي : إلىنتطرق فقط  إن، وسنحاول في ىذه النقطة المعرفة
 .اإلعالمية، والقيمية

، وذلك من اليامة في مسالة التمكين المعرفيسس من األ يعتبر اإلنسان :لبيئة التعميميةا-أ
ليصبحوا فاعمين ومنتجين في المجتمع، فالتعميم الجيد يكفل انتقال التعميم  األفراد إعدادخالل 

 ومواقف أخرىمجاالت  في، وتطبيق المبادئ العامة التي يكتسبيا المتعمم والتدريب
يئة الظروف التي وتي الذاتيعن طريق حفز واستثارة قوى المتعمم العقمية ونشاطو  (2)متشابية

، فالعممية التعميمية الصحيحة توصف بأنيا تمك العممية التي تستيدف تكوين و من التعممنُ مكّْ ت
اتجاىات اجتماعية مثل: التكيف  بالنفس،قة الث النظام،تجاىات لدى المتعممين نحو الدقة، ا

نشاء اآلخرينمع البيئة االجتماعية والتعامل مع  عقمية من  واتجاىات فكريةعالقات عامة  وا 
، وىذا ما (3)بالطريقة العمميةحل المشكالت و المعمومات البحث والتحقيق عن صحة  خالل

 .المنياج التعميمي : المعمم، المتعمم،شروط توفرة وفق عممية تدريبية مستمرة مع يتم عاد

أخذىا الطالب في إن العممية التعميمية في جوىرىا ال تقتصر عمى تمك الدروس التي ي
راسية مة تسيم في تحقيقيا كل المواد الدفمسفة متكام بل أكثر من ذلك، إنيا ،المدرسة

 رمع الفرد من طفولتو فتغرس فيو بذو  ية والمعارف والممارسات التي تبدأوالمناىج التربو 
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وانتياء بمجموعة  ،الثقافية والعممية والتدريبية ياتو السموكية مرورا بكافة مضامينوحمستقبل 
المقبمة من  لألجيالرات والمسالك المتراكمة التي يحصل عمييا في شيخوختو وينقميا الخب
، فيي فمسفة وىدف األولىالتنمية الثقافية بالدرجة  أساس، فالعممية التعميمية ىي (1)بعده

لك رامج التنمية وخططيا الشاممة، لذتؤسس القواعد النفسية والعقمية الستيعاب ب نياألووسيمة 
 دُّ عِ التي تُ  (2)ال تعد مشاريع التعميم مشاريع استيالكية بل ىي من صميم العمميات اإلنتاجية

 لممجتمع. الحضاريالمشروع  األجيال المقبمة إلقامةالحالية ومن بعدىا  األجيال

بناء مجتمع إلى جل الوصول أأىمية العممية التعميمية في مسالة التنمية من  تضحتمما سبق 
المعرفة، لذلك ال بد من وضع إستراتيجية تعميمية شاممة تستوعب التغيرات والتطورات 

عداد الفرد المواطن المستنير المتفاعلم التعميمي ومؤسساتو لك تطوير النظاوكذ ،الجديدة  وا 
، كما يجب االىتمام (3)اجتماعيا والمشارك ثقافيا في بناء الوطن وترسيخ القيم الديمقراطية

 جل ترسيخ المضامين الثقافية.أبالبرمجة المعموماتية وأدوات التقانة االتصالية من 

كان لموسائل التعميمية دور كبير في مسالة التنمية الثقافية فان  إذا: البيئة اإلعالمية-ب
، خاصة في ظل ما تساىم في ىذا المسعى نبأمطالبة   األخرىىي اإلعالمية المنظومة 
 واألنظمةالسيطرة عمى وسائل اإلعالم  إحكامالعولمة الذي استطاع  بإعالميسمى 

واحد، ومن ثم الثقافة اإلنسانية النمطية التي لخمق اإلنسان ذو البعد الالمعموماتية وتوجيييا 
 .(4)ترتبط بالثورة المعموماتية المعاصرة

ثورة الرقمية من خالل تسريع اللقد أضحت التطورات التقنية في مجال المعموماتية تشكل 
وتيرة تطبيق نتائج اإلبداعات في مختمف قطاعات اإلنتاج إضافة إلى ربط التقانة بعناصر 

عالمية ىذه العوامل أدت إلى ضرورة االىتمام بالبيئة اإل ، كل(5)نافسة االقتصاديةاإلنتاج والم
                                                             

1
 12، ص 5111، 56)لبنان(، ع  الكلمةمحمد محفوظ: "الدولة الحدٌثة والوحدة الوطنٌة"،  -

2
 المرجع السابق، نفس الصفحة.. -

3
-  Plumptre , M, Train and Jhon Graham : ‘Governance in the new millinum chalenges for Canada’ , institut on 

governance , January  2000, pp 6,7 
4

 800، ص مرجع سابقحمٌد جاعد الدلٌمً: "العولمة واإلعالم والعرب: فرضٌات ونتائج"، فً: العولمة وتداعٌاتها على الوطن العربً،  -
5

 .511-511، ص ص المرجع السابق -



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

11 
 

دُّ أرضية عَ وضرورة دمجيا ضمن وسائل بناء المنظومة الفكرية والثقافية التي تُ  والمعموماتية
ة والتعبوية في أساسية تميّْد إلقامة مجتمعات المعرفة، يساىم اإلعالم في العممية التوعويَّ 

وفق خطط  (1)المشروع التنموي الثقافي عن طريق عمميات التنشئة الثقافية والتربويةإطار 
بعيدا عن النماذج الجاىزة والبرامج المنمذجة والخدمات  ،واضحةوبرامج وسياسات محمية 

إن لموظيفة اإلعالمية دور ، (2)احتياجات واىتمامات الجماىيرب التي ال عالقة لياالمثالية 
ة التنموية وفق إستراتيجية واضحة يتطمبيا مجتمع المعرفة، خاصة في توجيو في العممي كبير

 نماط السموك وتحديد االختيارات وبمورة الطموحات.أ

يقصد بيا تمك البيئة التي يتمكن فييا الفرد من تكوين تعمم مجموعة من : البيئة القيمية-ج
والتماىي مع سياساتو المحمية والوطنية،  لالرتباطتخمق لو عوامل الثقة  يالميارات الت

جتماعي والثقافي في اتجاه سمم القيم االجتماعية والثقافية وبالتالي خمق نوع من الحراك اال
  والفكرية لمجماعة الوطنية، وىذه الميارات يمكن تصنيفيا إلى ما يمي:

، من قبيل (3)الغير:  يقصد بيا كل ما لو عالقة بالتواصل والتفاعل مع ميارات اجتماعية -
واالختالفات، ألن  الفروقات إزالة، ديمقراطيةالعمل الجماعي، حل الخالفات بطريقة حوارية 

سيخمق نوعا من االنسجام داخل المجتمع وبالتالي المشاركة في امتالك ىذه الميارات 
 العمميات التنموية.

ك وتعديمو مثل معرفة الذات تتضمن كل مالو عالقة بتوجيو السمو : ميارات وجدانية -
ن أ اني، ىذه الميارات من شأ(4)لممستقبلدافعية التعمم، طمب المعرفة، التخطيط  ،وتقديرىا

يم في سعي مستمر الكتساب تكرس في نفوس األفراد مستوى عال من الدافعية تجعم
فية مكانة ، إن لمكفاءة المعر بالتالي خمق صورة إيجابية حول الذات واالعتزاز بيافة، المعر 

التي سس م القوة ومتطمبات االقتدار، وذلك من خالل مجموعة من األمميزة في بناء عال

                                                             
1

 511-511، ص ص 8002، بٌروت )لبنان(: مركز دراسات الوحدة العربٌة، 06، طاالتصال واإلعالم فً الوطن العربًراسم محمد الجمال:  -
2

 .805-800، ص ص المرجع السابق -
3

 11، مرجع سابق، ص 8055-8050تقرٌر التنمٌة العربً،  -
4

 16المرجع السابق، ص  -



 إلطار النظري والمفاهيمي للدراسة                                                    الفصل األول: 
 

11 
 

، كما أن الصحة النفسية (1)الطمأنينة والثقة وقبول الذات والوفاق معيا يجب أن تقوم عمى
 تؤدي من جيتيا إلى كفاءات وميارات معرفية خاصة عمى مستوى اآلداء.

يخص ىذا النوع من الميارات كل ما لو عالقة باكتساب المعرفة  :ميارات معرفية -
واستخداميا، كالبحث عن المعمومات ومعالجتيا، والتواصل واستخدام التكنولوجيا الحديثة 

لكسب رىان االقتدار المعرفي وتحقيق كفاءة اآلداء وتوظيف الطاقات ، (2)بشكل ىادف فعال
امتالك مقومات الفكر راكة المعرفية، من خالل "في الش الذىنية وتحديد الدور والمكانة

التحميمي النقدي، وكذا التفكير االيجابي القادر عمى تحويل التحديات والصعوبات إلى فرص 
، واستيعاب  (3)إلنسانية"ل مكانات وتعظيميا خدمةلمتعمم والتعامل مع البدائل واستكشاف اإل

بالذكاء المنطقي، أو الذكاء االصطناعي في كافة أبعاد الذكاء اإلنساني، سواء تعمق األمر 
، وبالتالي السعي لمحفاظ عمى التوازن قية ميددةمُ عالم أصبحت فيو الحصانة القيمية والخُ 

العدالة، حقوق اإلنسان، حرية الرأي،  القيمي العالمي من خالل قيم: الديمقراطية،
فكيف  .تطرحيا المنظومة العالمية، كل ىذه الميارات تتواءم مع القيم الفكرية التي (4)األخالق

 سيكون ذلك ياترى؟

 المواطنة المعرفية وبناء الهوية الثقافية-3

إن االنتماء إلى ىوية ثقافية ما يعدُّ بمثابة حاجة نفسية واجتماعية ال غنى عنيا ألي إنسان، 
وىذا النوع من االنتماء يعد الوسيمة الطبيعية لنمو الذات وتأكيدىا وازدىارىا، فموضوع اليوية 

تاريخ، الثقافية ىو الذي يكسب الفرد معنى وقيمة من قبيل: الحنين إلى الماضي، االعتزاز بال
التماىي في إطار القيم المرجعية لجماعة االنتماء، ىذه الدالالت ستكسب المفيوم حمولة 

الوالء، فاليوية وجدانية مقرونة بمؤشرات ثقافية تعبر عن روح االنتماء وتبعث نحو تحقيق 
الوعي الضمني أو الصريح باالنتماء إلى جماعة بشرية معينة)...( ليا تراث الثقافية تعني "
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نو وعي إ، (1)قافي مميز يشمل التاريخ والعادات والتقاليد والتطمعات المستقبمية المشتركة"ث
والتماىي في إطار ثقافة معينة، فيي صورة تكونيا الجماعة عن نفسيا وعن  باالنتماء

تاريخيا، وىذه الصورة تتضمن بالضرورة فكرة المقارنة باآلخر، كما ال ُتصنع لكنيا تستيقظ 
، فيي عممية تخضع النتقاء (2)لظروف والتحوالت الكبرى واالنتقاالت الحاسمةوتشتد في ا

، (3)كما قد تستبعد أخرى واختيار بعض الرموز والمالمح والخبرات التي قد تؤخذ في االعتبار
 .(4)وبيذا تصبح تعبر عن مشروع ثقافي وليس معطى تاريخي

حول العالم إلى جسد حضاري واحد، أصبحت تختزل الزمن لت إن الييمنة التكنولوجية اليوم
، مما أدى إلى (5)في ظل عالم الصورة التي أحدثت تغيرا في عالم القيم واألخالق خاصة

طرح إشكالية العالقة بين الثقافات والحضارات ال سيما في ظل التجدد الدائم ليذه التقانة، 
 .(6)التي باتت تعبر عن جماع روافد ثقافية وحضارية وليس مجرد تقنيات

التي تنطمق من تنمية الفرد  ،إن من شروط الولوج إلى مجتمع المعرفة بناء المواطنة المعرفية
المشارك وطنيا والمتفاعل معرفيا وحضاريا مع مختمف القضايا العممية والفكرية في إطار 

، تنطمق من الماضي لتفسير الحاضر والمستقبل وفي إطار منظومة قيمية أخالقية ثقافية
يجابي مع المتغيرات المحمية والعالمية وما تفرضو من منافسات وتحديات فكرية تفاعل إ

ساسي في بناء أوأخالقية وثقافية، وىذا بدوره يتطمب الوقوف عند مفيوم الثقافة كمحدد 
    رفية، وىذا ما سنتطرق إليو في المبحث الموالي.وتكوين اليوية والمواطنة المع
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 ، مفهومها، تركيبهاةــــــــــافـــــقــــــــــلثا المبحث الثالث:

والقيم  األفكارالثقافية لمعولمة في تسريع وتوسيع عمميات انتشار وتداول  اإلبعاد لقد ساىمت
 األدواتىذا المفيوم بفعل  لقد تطور إنسانية،نزعة عالمية  إقامةسعيا لموصول إلى  الجديدة

في مجال االنترنيت  االتصالية القويةالتكنولوجية والقوى المعموماتية من خالل المحركات 
 أصبحة، لقد والتي استطاعت أن تخترق كافة الفواصل والحدود الثقافية الخصوصيات المحمي

 ،، سموكيات بشريةواإلنسان  ةعن الكون والحيا تصوراتمفيوم الثقافة اليوم يشمل كافة ال
 وآداب، عموم ، مؤسسات وعادات اجتماعيةادية ميارات وتقنيات طقوس ورموزموضوعات م

مكانة بارزة  الثقافة تحتل  أصبحت، حتى يةواستراتيجيات اجتماعية وسياس ، مواقفوفنون
األيديولوجيا، ىذا مفيوم ب الفمسفي المعاصر، حيث أنيا تتصل من جية أخرى في الفكر 

لفمسفي لفترة طويمة تجاوزت القرن، حتى ر السياسي واة الفكالمفيوم الذي ىيمن عمى ساح
يوية الثقافية، الييمنة ال :ةيم المستحدثالثقافة عمى صمة وثيقة بالكثير من المفاى مفيوم أصبح
  .الخالحوار بين  الثقافات... ،السياسات الثقافية ،النوع الثقافي ثقافة حقوق اإلنسان، ،الثقافية

اجتماعية توحيدية تجمع  وظيفةأخرى وظيفتان أساسيتان: األولى لمثقافة من جية  أنكما 
ما الوظيفة الثانية فيي وظيفة نفسية أ رمزية( اقتصادية، الناس في تراكيب خاصة )لغوية،

التفكير والمعرفة وقنوات التعبير عن العواطف  مع ضمن نمط منالمجت أفرادتتمثل في قولبة 
 :أداة باعتبارىا ة بالجوانب النقديةيالثقافوظيفة الكما أن ىناك من يربط  ،األحاسيسو 

يمية عمتوظيفة البالر، كما أن ىناك من يربطيا اآلخوالنقد تجاه الذات و  لممارسة التحميل
كل عالقتو تعدد و مون بين الثابت والمتغير بين األحادي والميز وكيف يوالجماعات لألفراد 
عطاء الحدود ذلك  إن كل ىذه  ،الرمزية الطبيعية لمحياة اإلنسانيةبالجوانب التفسيرية وا 

والفمسفية والت السياسية من التح ةدمستمسية لمفيوم الثقافة الوظائف تعبر عن مداخل تأسي
نتيجة لييمنة تكنولوجيا المعموماتية. فما الثقافة؟ وما ىي أىم  يةالتي طبعت المضامين المعرف

  مداخميا التأسيسية، وعناصرىا التركيبية؟.
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 المبحث األول: تعريف الثقافة

"مثاقفة" أنيا تعني الحذق والفيم والتعمم لعرب البن منظور كممة "َثِقَف" وورد في لسان ا
والمعرفة، فيقال ثقف الشيء وحذقو، ورجل ثقٌف وثِقيٌف أي بيّْن الثقافة، ويقال أيضا ثقف 

ثقافة في مواطن عدة لتحمل  ، أما في القرآن الكريم فقد ورد لفظ(1)الشيء يعني تعممو بسرعة
" دالالت الظفر بالشيء بعد البحث والتفتيش عنو، قال تعالى: "َواق ُتُموُىم  َحي ُث ثَِقف ُتُموُىم 

(2) 
ِب َفَشرّْد  ِبِيم مَّن  َخم َفُيم  َلَعمَُّيم  َيذَّكَُّروَن" ستعماالتيا ا، أما (3)وقال أيضا: "َفِإمَّا َتث َقَفنَُّيم  ِفي ال َحر 

الصطالحية فقد تعددت لتشمل جوانب عممية مختمفة انطالقا من وجية نظر كمى ما يقارب ا
كالكيون و  Alfred Kroeber، فقد قسميا كل من: الفريد كرويبر (4)( تعريف200مائتي )

klukhon  نية، يإلى سبعة أصناف: وضعية، تاريخية، تقييمية، سيكولوجية، بنيوية، تكو
، وىذا ما يزيد من صعوبة تناول المفيوم باعتباره مفيوما واسع (5)وأخرى جزئية )غير كاممة(

واسع النطاق متعدد الجوانب، كما أنو من جية أخرى نرى أن كممة ثقافة تبدو من بين 
كثر تأثرا بمسارىا التاريخي واستعماالتيا في شؤون الحياة اليومية، المصطمحات والمفاىيم األ

، كما (6)مية من طبيعة النشاط المعيشي السائدياىفقد استمدت دالالتيا االصطالحية والمف
أنيا استخدمت في الكثير من األحيان مضافة إلى مجال معرفي معين: ثقافة العموم، ثقافة 

 .(7)اآلداب، ثقافة الفنون

متعددة لقد وردت لفظة الثقافة في الكتابات القديمة بمعان مختمفة فجاءت تعاريفيا منذ القدم 
، لكن ينبغي اإلشارة ىنا إلى أن كممة "الثقافة" بيذه الصيغة كممة عربية تبعا الستخداماتيا

ن كانت دالالتيا تتراوح بين المعاني المادية والمعنوية، وبين الحقيقة والمجاز،  أصيمة، وا 
وبين التعميم والتخصيص، تبعا لظروف الزمن ومالبسات االستعمال ووجيات النظر 
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التي لم تحظ   "CULTURE المغة األنجميزية فنجد كممة"  ا في، أما ما يقابمي(1)والتفسير
التاريخي حيث  أكسفوردباالىتمام إال بعد القرن الخامس عشر كما نص عمى ذلك قاموس 

 .(2)م1510سجل بأن تاريخ استعمال ىذه الكممة يعود لسنة 

المفكرين عمى الرغم من كافة الصعوبات التي اكتنفت تحديد المفيوم، إال أن الكثير من 
حاولوا إعطاء تعريف محدد لمعنى الثقافة ونذكر من بينيم ذاك الذي جاء بو العالم 

م الذي ركز فيو عمى الجانب المعنوي غير 1871األنثروبولوجي البريطاني تايمور عام 
المادي، حيث رأى في الثقافة أنيا تعني: "ذاك الكل المركب الذي يحتوي عمى المعرفة 

واألخالق والقانون والعرف، وكل القدرات والعادات التي حصل عمييا  والمعتقدات والفن
، ىذا التعريف ذا معنى عام أعطى لمثقافة بعًدا يرتبط (3)اإلنسان كعضو في المجتمع"

بمسائل عمم االجتماع، إذ ُتحدد الثقافة بيذا المعنى شخصية الفرد ودوره ومكانتو ووظيفتو في 
ألولى لمشخصية، وبالتالي وسيمة الكتساب صفة االنتماء الفعمي ، فيي بمثابة النواة االمجتمع

إلى كيان اجتماعي محدد ومتميز وأداة لنقل التراث وتقاليد المجتمع إلى األجيال الالحقة، 
 RALPH PIDDINGTON، أما رالف بدنجنتون (4)ومن ثم تحديد اليوية االجتماعية لمفرد

فيعرفيا بأنيا "مجموعة األدوات المادية والفكرية التي يستطيع بيا ذاك الشعب إشباع حاجياتو 
 RALPH LINTONعرفيا رالف لنتون ي، وفي ذات السياق (5)المادية وتكييف نفسو لبيئتو"

بأنيا "كل مركب يضم األشغال اليدوية والمعتقدات والفنون وجميع العادات األخرى التي 
، وىكذا يفيم معنى الثقافة انطالقا من األبعاد (6)نسان بوصفو عضوا في جماعة"يكتسبيا اإل

الوظيفية ألساسية التي تفترض الديمومة والثبات لنمط معين من الحياة لدى جماعة معينة، 
ى فتحمل جممة من األفكار والمفاىيم والرموز واألساطير وأنماط الحياة المختمفة وصوال إل
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الجانب  MALINOVESKIمالينوفسكي ىذا المنوال اعتبر وراءىا، ووفق السموكات الكامنة 
الوظيفي ىو أصل مفيوم الثقافة حيث ركز عمى نظرية الحاجات، وعرفيا بأنيا تعني 

، وىو نفس (1)يةاالستجابة الوظيفية لتمك الحاجات الطبيعية انطالقا من المؤسسات االجتماع
م، حيث عرف الثقافة بمعناىا 1982عام  (مكسيكوبعالن اليونسكوا )التعريف الذي حممو إ

الواسع عمى أنيا تعني جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا 
بعينو أو فئة اجتماعية بعينيا، كما أنيا تشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة ونظم القيم 

عريف الثقافة ذلك أنو يركز عمى األبعاد ، وىذا يعتبر االتجاه الحديث لت(2)والمعتقدات
المختمفة لمعنى الثقافة فقد اعتبرىا طريقة شاممة لمحياة ونظرة اإلنسان لمكون وطبيعة الوجود، 
وبالتالي فيو يركز عمى البعد المادي والمعنوي معا، وبيذا تصبح وسيمة الكتساب صفة 

لمحفاظ عمى التراث ونقل تقاليد إلى كيان اجتماعي محدد ومتميز وأداة االنتماء الفعمي 
 .(3)المجتمعات إلى األجيال الالحقة

ألنموذج المعياري البنيوي انطالقا مما تقدم نرى أن المفيوم الوظيفي لمثقافة ينفصل عن ا
الذي ترتبط فيو المضامين الثقافية باالمتدادات التاريخية والصفات العرقية ليصبح  السكوني

عادة  مبدأ وظيفيا مكتسبا  في الحياة االجتماعية يكسب الفرد القدرة عمى التفكير في ذاتو وا 
، بالتالي لم يعد الحديث عن (4)النظر في إنجازاتو والبحث عن مدلوالتو كمشروع غير مكتمل

مر الذي دة مشابية لنفسيا في كل الحاالت ال تتأثر بغيرىا من الثقافات، األعن ثقافة واح
يسمح ببروز مفاىيم أخرى لمتمايز الثقافي، وىكذا تصبح ثقافة أي مجتمع نابعة من ظروفو 

تو، فيي بمثابة مرآة يتعرف واحتياجاتو وبيئتو الجغرافية وتطوره التاريخي وآدابو ولغتو وحضار 
، كما أننا نجد أن ىناك من الباحثين من رأى ىذا (5)نفسو ويع ِرُفو بيا غيرهبيا اإلنسان عمى 

الفيم لمثقافة، أي أنيا تنصب عمى االتجاىين المادي والمعنوي، فإضافة إلى كونيا صفات 
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مادية معيارية فيي أيضا صفات ديناميكية يمكن فيميا انطالقا من استخداماتيا االجتماعية 
لميم في فيم الثقافة باعتبارىا سؤال يتعمق بالفيم أكثر من التفسير، اوىذا ىو االتصالية، 

، أوجي BALANDIER، باالندييوBOURDIEUوىذا ما ذىب إليو كل من: بورديو 
AUGE بينديكت ،BENEDICT لينتون ،LINTON (1) حيث أكد ىؤالء عمى المفيوم ،

األفراد والجماعات من اختالفات المتحرك بدل المفيوم الثابت من أجل تحميل ما يجري بين 
وتنوعات حاصمة وتراتبات اجتماعية وثقافية يمكن أن تنتج عن المفيوم، وبالتالي صعوبة 
اإلحاطة بموضوع "الحقيقة الثقافية" عمى اعتبار أنو ال يوجد فرد يتآلف مع مجمل الثقافة 

 .(2)التي ينتمي إلييا تآلفا كميا

( فقد اىتم بمسألة الثقافة من الناحية الوظيفية 1905-1983)أما المفكر مالك بن نبي
االجتماعية عمى أنيا تمثل نسقا متكامال ترتبط بالتاريخ والتربية، فيو يعرفيا عمى أنيا "تمثل 

مال أولي ي يتمقاىا الفرد منذ والدتو كرأسمجموعة من الصفات الخمقية والقيم االجتماعية الت
، فمسألة (3)الذي يشكل فيو الفرد طباعو وشخصيتو"في الوسط الذي ولد فيو، وىي المحيط 

الثقافة حسب مالك بن نبي تجمع بين الجوانب السكونية الثابتة تاريخيا والجوانب األدواتية 
التي يكتسبيا الفرد من خالل محيطو وبيئتو التربوية، فالمشكمة الثقافية تكمن في التفاعمية 

ي توجيو األفكار عمى اعتبار أنيا ىي األساس من الجوانب التربوية العالئقية، وبالتحديد ف
حيث بناء األفراد، "فكيف تأخذ اتجاىا واحدا في حين أنو ال يوجد توافق في القيم والوسائل 

 :(5)، كما نجد أن مالك بن نبي يركز عمى عدة خصائص لمثقافة منيا(4)واألىداف"

سمبيات الماضي والتواصل االيجابي باعتبار أنو يتحقق بالتخمي عن : بداعالتجديد واإل-1
 مع الحاضر، وذلك عبر تفاعل اإلنسان، التراب، الوقت.

                                                             
1

 .51، ص8006الحداد(، بٌروت )لبنان(: عوٌدات للنشر والطباعة، تر) جورجٌت الترٌٌة والتداخل الثقافً. مارتٌن عبد هللا برستاي: -
2

 ، نفس الصفحة.المرجع السابق -
3

 .16، دمشق )سورٌا(: دار الفكر، )د،ت(، ص2ط شروط النهضة.مالك ابن نبً:  -
4

 .581، ص8000الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً،  الحضور والمثاقفة.محمد محفوظ:  -
5

 .561-565، ص صمرجع السابقال -
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والتوفيق  ،تكامل األصالة والمعاصرة: يتحقق ذلك بعيدا عن منطق اإللغاء ونفي اآلخر-2
 بين إمكانات التداخل الحضاري وما يتطمبو الحاضر في إطار التفاعل االجتماعي.

من خالل تفاعل الفكرة وظيفيا في إطار شروطيا النفسية والزمنية،  منيجية والفاعمية:ال-3
 وبالتالي يكون ليا بعدا اجتماعيا وحضاريا.

يتضح أن مختمف التعاريف التي وردت لمختمف الباحثين تؤكد عمى صعوبة تناول مما تقدم 
فتارة يأخذ تو وتعدد استخداماتو االجتماعية، المفيوم بشكل نظري مجرد، وذلك نظرا  لحركيَّ 

لفيم مجتمعات محددة، وتارة  ية من أجل الوصول إلى حقائق ثابتةالصورة السكونية الوصف
يأخذ وظيفة آلية )أداتية( إلعطاء تفسيرات لعالقات تراتبية لثقافات اجتماعية محددة، ومما 

 متحرك مع الزمن ومرتبط بالقيم والمرجعيات، ومن ثم يزيد في صعوبة تناول المفيوم كونو
 تحديد اليويات والتوجيات، فمفيوم الثقافة إًذا يأخذ بعدين أساسيين:

 لالنتماءالثقافة كمنطق -1

يوجد في كل مجتمع ثقافة أصيمة تحدد مالمحو األساسية وذلك من خالل ارتباطاتو التاريخية 
والجغرافية التي تعطي لذاك المجتمع الصفة التي تميزه عن بقية المجتمعات األخرى طالما 

، فإذا كانت الثقافة ترتبط بالعادات والقيم (1)انو ال يوجد مجتمع بال ثقافة أو ثقافة بال مجتمع
والمبادئ واآلداب والفنون وطرق الحياة وجميع السمات المادية والفكرية والروحية والعاطفية 

ما فإنيا بال شك تعبر بالدرجة األولى عن الخصوصية التاريخية ألية أمة من األمم، ولعل 
يدل عمى ىذه الفكرة أكثر مسألة المغة، إذ تعتبر المغة األداة األساسية التي تعكس ثقافة 
مجتمع ما، ومن خالل ىذه المغة تتبمور الثقافة ويتميز مجتمع ما عن غيره من المجتمعات، 

 .(2)فال توجد ثقافة بال لغة، وال تعيش أية لغة إذا لم تكن ليا ثقافة تغذييا ومجتمع يفعّْميا
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 .611صمرجع سابق.محمد العربً ولد خلٌفة:  -
2

 .611صالمرجع السابق،  -
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فالثقافة في حقيقتيا ىي الصورة الحية لألمة وذلك من خالل تمك العناصر المادية والقيم 
السموكية التي تحدد مالمح شخصيتيا وقوام وجودىا وتضبط سيرىا في الحياة وتحدد 

ىي  افييا انطالقا من مقوماتيا )الثقافة(، فالثقافة إذً  اتزانيااتجاىاتيا فييا، بل وتعمل عمى 
السموك الذي يرضاه اإلنسان لنفسو ويرتضيو لغيره، إنيا النظام الذي يقبمو األفراد في مجتمع 
معين، إنيا الفكر الذي يميز فئة من الناس عن غيرىم، إنيا الرمز الذي ُيعبَّر عنو بأفعال 

شارات وسموكات ة ما ، وبالتالي تظير الثقافة الييكل األساسي الذي يميز أية أم(1)وكممات وا 
عن بقية األمم، انطالقا من األنماط المادية والمعنوية التي تتفاعل من خالليا المجتمعات 

 مشكمة بذلك خصوصياتيا التاريخية وانتماءاتيا الفكرية ووالءاتيا االجتماعية والسياسية.

 الثقافة كمبدأ عالئقي متحرك-2

، فمقد (2)ر من الجوانب البنيويةأكدت عديد الدراسات عمى المسارات الديناميكية لمثقافة أكث
أكد أنصار ىذا االتجاه عمى أن الميم ليس ىو وصف الثقافات بل تحميل ما يجري بين 

، فالثقافة إذا ترتبط بالتفكير والتعبير والقدرة عمى النقد والتجاوز والتفوق، (3)األفراد والجماعات
تمنح اإلنسان القدرة عمى التفكير في  إنيا، (4)وكذا بالقدرة عمى الوعي واالختيار والتفضيل

المتمثمة في العقالنية في اتجاه النقد وااللتزام األخالقي،  باإلنسانيةذاتو، وتجعمو كائنا يتميز 
عادة النظر في  ومن حيث كونيا وسيمة يتعرف بيا الفرد عمى ذاتو كمشروع غير مكتمل وا 

بداعات   يكشف بيا عن نفسو.متقدمة إنجازاتو والبحث عن مدلوالت جديدة وا 

إن الثقافة حسب ىذا االتجاه تنصب عمى الجوانب الوظيفية االتصالية والمدلوالت العالئقية، 
فاألمر يتعمق بتفسير تفاعالت اتصالية وليس بوصف حاالت سكونية، ومن ثم تطور مدلول 

                                                             
1

 .551-551ص صمرجع سابق.ابراهٌم ناصر:  -
2

، على المسارات والدٌنامٌات  BALANDIER، باالندٌٌه  BENDICT، بندٌكت   LINTON، لٌنتون  AUGE، أوجً  BOURDIEUأكد بوردٌو  -

 .51ص مرجع سابق.التً تحدد مفهوم الثقافة، إذ رأوا بأن المعٌار المهنى الثقافة هو التغٌر ولٌس التشٌؤ. انظر: مارتٌن عبد هللا برستاي: 
3

 .81، صالمرجع السابق -
4

 18ص، 5111بٌروت )لبنان(: دار العلم للمالٌٌن، فً معركة الحضارة. قسطنطٌن رزبق:  -
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، (3)قافوية، الث(2)، التثاقف(1)المفيوم ليشمل مشتقات أخرى يمكن فيمو عمى منواليا: المثقف
 ، لتدل ىذه المعاني عمى حركية المفيوم وتفاعالتو المختمفة في البيئة االتصالية.(4)المثاقفة

الثقافة إًذا ظاىرة تاريخية تطورىا مشروط بتطور المجتمع، فيي نتاج إبداعات األفراد 
ألية  ذلك أنو ال يمكن، (5)وحصيمة تفاعميم داخل البيئة االجتماعية مع المجتمعات األخرى

ثقافة ما أن تكون معزولة عن الثقافات األخرى التي تتصل بيا وتتعايش معيا، وفي ىذه 
ووعي حالة التثاقف مع الجديد شرطان  الحالة يكون وعي التواصل التاريخي مع األصل

ألجل التعايش  (6)أساسيان لتجنب االستالب بالماضي واالستالب باآلخر عمى حد سواء
قافي الذي يؤدي في النياية إلى االستقرار االجتماعي بعيدا عن وتحقيق االنسجام الث

المزايدات الثقافية والتجاذبات الفكرية التي تكون مدفوعة بسمم تراتبات القوى السياسية 
 واالجتماعية.

 عالقة الثقافة بالحضارة والتقانةالمطمب الثاني: 

تتقاطع المفاىيم المتعمقة بالثقافة والتقانة والحضارة ببعضيا البعض خاصة بعد التطور 
اليائل الذي حصل في جانب المعموماتية، حتى أضحت المعمومة ىي أساس العممية 
الثقافية، خاصة إذا ما تعمق األمر بمصادرىا التي تأخذ أشكاال متعددة تساىم كميا فيما 

والحضاري، ولذلك فقد أصبحت الثقافة تخضع كغيرىا من وسائل يعرف بالتواصل الثقافي 
لشروط اإلنتاج والتوزيع والتوظيف والنقل في سوق المعرفة اإلنتاج االقتصادية والثقافية 

الثقافية، وىو ما أطمق عميو بعض الباحثين مصطمح الصناعة الثقافية، لكن قبل الوصول 

                                                             
1

. انظر:  INTELECTUELLEكلمة مشتقة من الثقافة، تعنً استخدام اإلنسان لذهنه فً إنتاج المعرفة أو الخبرة ومرادفة للكلمة األجنبٌة  -

 12، صالمرجع السابققسطنطٌن رزٌق: 
2

هٌم العالمٌة المرتبطة بالحداثة ، استخدامات تحمل معانً جدٌدة تتماشى مع المفا80وبداٌة القرن  51استخدمه العرب فً غضون القرن  -

األوروبٌة وفق ما ٌستدعٌها مشروع اإلصالح السٌاسً العربً، إذ استخدمت الثقافة السٌاسٌة مصطلحات: التمدن، المدنٌة، المواطن السلطة 

 11، صمرجع سابقالمدنٌة. أنظر: وجٌه كوثرانً: 
3

 20، صمرجع سابقاستعالئٌة لثقافة ما على حساب أخرى. أنظر: دونً كوش:  إٌحاءات تحقٌرٌة ونظرةمصطلح ٌحوي  -
4

من طرف أنثروبولوجٌٌن أمرٌكٌٌن لٌدل على كٌفٌات التفاعل مع ثقافات أخرى،  5110مصطلح ٌنتمً إلى األنثروبولوجٌا الثقافٌة، اقترح سنة  -

 56ي: مرجع سابق، صوهو اآلن مفهوم ٌنتقل بٌن فروع المعرفة.انظر: عبد الرزاق الدوا
5

 .12ص مرجع سابق،عبد السالم بغدادي:  -
6

 .11. صمرجع سابقوجٌه كوثرانً:  -
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د أن نتطرق أوال إلى مفيوم الحضارة في عالقتو إلى ىذا التكييف الثقافي المعموماتي ال ب
 بالثقافة.

  الحضارة والثقافة-1

إلى عدة دالالت تنطمق من معنى"االستقرار الحضري  تحيل معنى الحضارة في المغة العربية
مفيوم ل  المعنى التراثي ، إن ىذا (1)والعيش في المدن والتوسع في مجال الحياة المدنية

المعاني الحقوقية والسياسية التي اكتسبيا المفيوم بعد التطور الذي الحضارة يفتقر إلى 
، فيو ال يحمل في ىذه الحالة دالالت التمدن والتحضر حصل في المجتمعات األوروبية

واالنتقال من مجتمع البداوة إلى مجتمع الحضارة ، غير أنو ومن جية أخرى لما نتتبع 
 CIVILISATIONبي، نجد أنو قد حمل معاني تطورات ىذا المفيوم خاصة في العالم الغر 

عند كل من: أرنولد توينبي، وشبنغمر، حيث أصبح يحيمنا إلى دالالت التطور المادي العممي 
والتكنولوجي، مثل ما حمل أيضا معاني االجتماع المدني ونظمو القانونية والسياسية تأسيسا 

إلى  لالنتماءشابية المؤسسة ، واإلستتباعات المفظية المCIVILITE، أوCIVILعمى جذر 
كسبت لتي طرأت عمى مفيوم المدينة فقد أ، ونظرا لمتطورات السياسية والحقوقية ا(2)المدينة

مفيوم الحضارة معاني جديدة، حيث أصبح متوافقا مع مدلول المدنية والتحضر تماشيا مع 
النيضويين العرب منطق الحداثة األوروبية وىكذا استخدم المفيوم حتى لدى بعض الدارسين 

، حيث ُوظّْف وفق ما يستدعيو (3)في غضون القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين
لتمدن، مشروع اإلصالح السياسي العربي واإلسالمي، فاستخدم ىؤالء معاني المدنيَّة، ا

المدنية، القانون المدني...وغيرىا من الوطنية، الوطن، المواطن، السمطة، السياسة 
، وبالتالي نجد أن (4)ت لتحمل دالالت حضارية وفق معايير الحداثة العالميةالمصطمحا

حديثا ليعبر عن إفرازات حداثية وفق ما تستدعيو عممية التواصل مفيوم الحضارة قد استعمل 
                                                             

1
 .615. بٌروت  )لبنان(: دار احٌاء التراث العربً،  )د ت(، صالمقدمةعبد الرحمان ابن خلدون:  -

2
 12ص مرجع سابق.وجٌه كوثرانً:  -

3
 11ص المرجع السابق. -

4
ت كل من: رفاعة الطهطاوي، بطرس البستانً، جمال الدٌن األفغانً، محمد عبده، فرح انطوان، جرجً زٌدان. وجٌه هذا ما نراه فً كتابا -

 ، نفس الصفحة.مرجع سابقكوثرانً: 
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ستتباعات ثقافية شممت معنى التثاقف بمفيومو مدنية وأفكار وقيم وا   ارتباطاتالثقافي من 
اس تصبح حضارة أية أمة ما ىي جماع ثقافتيا ومدنيتيا، فالثقافة الواسع، وعمى ىذا األس

، فال تنفصل الروح عن (1)ىي روح الحضارة ووجدانيا بينما المدنية ىي مادتيا وجسميا
 ال بد منو. الجسم، فكالىما يشكالن بنية واحدة وكالِّ 

  التقانة والثقافة-2

ن نتصور مفيوم التقانة عمى انو وسيمة معزولة عن سياقيا االجتماعي والبيئي، ال يمكننا أ
صحيح أن التقانة ارتبط ظيورىا االكتشافات العممية التي ظيرت مع الثورة الصناعية 
وأحدثت تأثيرا بالغا عمى مستوى اإلنتاج واإلنتاجية، لكن األمر ازداد خطورة لما ارتبط 

عموماتية أو ما يعرف بالموجة الثالثة، حيث ظير األثر البالغ بظيور التقانة في مجال الم
لتوظيف التقانة المعموماتية ثقافيا ومعرفيا، فازداد التأكيد من قبل العمماء والباحثين عمى 
الدور االستراتيجي لتقانة المعمومات والشروط االيجابية لتوظيفيا، وكذا التحذير أيضا من 

 .(2)المستوى القيمي الثقافي واألخالقي سمبياتيا المحتممة، خاصة عمى

 - إن التقانة ليست مجرد وسيمة وأداة يستخدميا اإلنسان في حل مشاكمو والتحكم في بيئتو
"إنيا ال تعدو أن تكون تمك العممية التي تتسع لتشمل مختمف الظروف  -شارةكما سبقت اإل

مفيوم التقانة ، بالتالي يصبح (3)االجتماعية التي أفرزت الوصول إلى تمك األداة أو الوسيمة"
 جتماعية وثقافية إضافة إلى تمك األبعاد المادية، انطالقا من تأثيراتيايحمل أبعادا أخرى ا

المختمفة عمى السموك االجتماعي، وعمى ىذا األساس تصبح التقانة مفيوما ذا أبعاد ثالثة: 
 .(4)بعد فني )تكنيكي(، بعد تنظيمي، بعد ثقافي أخالقي
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 61، ص8005. بٌروت )لبنان(: دار الفكر العربً، العولمة والتحدي الثقافًباسم علً خرٌسان:  
2

  16، صمرجع سابقانطوان زحالن:  -
3

 502، صمرجع سابق .العرب والعولمةنبٌل علً: ثورة المعلومات: الجوانب التقنٌة التكنولوجٌة، فً:  -
4

 502، صالمرجع السابق -
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استطاعت بعض تقانات المعمومات أن تقوم بالكثير من المبادرات والتطبيقات عمى لقد 
، حتى أضحت التقانة عمى عالقة (1)مستوى ىندسة المعرفة ومعالجة البيانات والمعمومات

مباشرة بالجوانب الثقافية واألخالقية، األمر الذي حدا ببعض الدارسين إلى القول بأن 
وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال بشكل خاص ال تمعب دورا حيويا في "التكنولوجيا بشكل عام 

، وىذا من شأنو أن يكرس مفيوم (2)من ىذه السيطرة" السيطرة الثقافية فحسب، لكنيا جزء
ى والقيم الثقافية التبعية خاصة المرتبطة منيا بالشأن الثقافي، مما قد يؤدي إلى تدمير الُبنَ 

وبالتالي انعدام الثقة بين تمك الدول وشعوبيا، لذلك يرى  ،قانةلمدول المستخدمة فقط ليذه الت
ينبغي أن يتماشى وفق متطمبات التنمية الكثير من الباحثين في ىذا الشأن أن جمب التقانة 

المحمية لمدول المستخدمة )المستيمكة( ليا ومن ثم وجوب مراعاة مالءمة التقانة لمسياق 
، خاصة في المجال األخالقي القيمي: كالعادات، القيم، (3)االجتماعي والثقافي لتمك الدول

األعراف، الرموز، الديانات، المغات...وغيرىا من الجوانب الثقافية التي قد تؤثر فييا التقانة 
بشكل سيء، لذلك ينبغي عمى الدول المستفيدة استخداميا وفق غايات وحاجيات محددة 

 تحمل ذلك لكونياو القائم،  قتصادي والثقافيانطالقا من المنظور التنموي االجتماعي واال
 ثقافية معرفية تؤثر لصالح الدول المنتجة )الصانعة( ليا. مشاريع

كما أنو ينبغي التفريق بين التقانة والعمم وال ينبغي النظر إلييما عمى أنيما شيء واحد، فإذا 
المستخِدم، كما أن العمم يبحث عن إنتاج المعرفة فإن التقانة تبحث عن التأثير في "كان 

، (4)"العمم يبحث عن التصور والفيم أما التقانة فتبحث عن االستخدام واالنتشار والسيطرة
لذلك فإننا حين ننظر إلييا من الناحية الفمسفية فإنو ينبغي التركيز عمى تأثيراتيا في اإلنسان 

بين  فاالختالفة والقيمية، والمجتمع، وبالتالي التحوالت الثقافية الممكنة وانعكاساتيا األخالقي
: األىداف، المعايير، (5)العمم والتقانة اختالفا جوىريا عمى ثالث مستويات أساسية ىي
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، فإذا كان ىدف العمم ىو اكتساب المعرفة، فإن التقانة ال تضع اكتساب المعرفة األخالق
ذا كان مع يار النجاح في ىدفا ليا إنما تستخدم ما يقدمو العمم من أجل تحقيق أغراضيا، وا 

العمم ىو الوصول إلى المعرفة الصحيحة، فإن معيار النجاح في التقانة ىو تحقيقيا 
ذا كانت األخالقيات المعرفية العممية تشدد عمى  واستخداميا لألغراض التي ُأنتجت ألجميا، وا 

  المبادئ، فإن التقانات ال تعترف بيذه األخالقيات.

بداعات التي تحتفظ بيا جماعة بشرية تطمعات التعبيرات واإلر عن تمك الإذا كانت الثقافة تعب
وبالتالي تكوين ىويتيا الحضارية في إطار ما تعرفو ىذه األخيرة  عن نفسيا لتشكل أمة ما

بالتالي فإن المفاعمة مع ىذه  ،(1)من تفاعل مع اآلخرين وقابميتيا لألخذ والعطاء والتواصل
يجعميا حتما تتأثر بما تحممو ىذه األخيرة من مشاريع ثقافية وقيم معرفية تؤثر التقانات س

عمى كياناتيا الثقافية وخصوصياتيا التاريخية ووالءاتيا الحضارية، خاصة في الحاالت التي 
، ففي مثل ىذه الحاالت (2)الواسع لالنتشاروالتعدد سعيا منيا  االنفتاحتميل ىذه الثقافات إلى 

ذا ما ا حدَّة ىذه التأثيرات ستجد ىذه الشعوب نفسيا في زمن ما مقطوعة عن حبل  زدادتوا 
ذلك أن  تواصميا مع نقطة االنتماء، وبالتالي انشطار ىوياتيا الثقافية والذوبان في اآلخر،

األبعاد الثقافية ال يمكن قراءتيا فمسفيا إال في ظل التطور العولمي الثقافي الرأسمالي الذي 
الثقافي، وىذا ما يدعونا إلى التطرق لمعالقة بين  واالختراقوجيا إرادة الييمنة يعكس أيديول

 ثقافة واأليديولوجيا.ال

  (3)الثقافة واأليديولوجيا-3

تؤكد معظم التعاريف التي تطرقت إلى موضوع الثقافة في جانبيا الوظيفي عمى أنيا عادة ما 
تكون ذات طابع رمزي تكتسب بالتعمم عبر وسائل التنشئة االجتماعية والثقافية لتصل إلى 
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، وفي ىذا الشأن يرى كريستوفر (1)حالتيا األخيرة وىي تشكُّل مظاىر المجتمع اإلنساني
ى مستوى األمم تمثل األمة األكثر حضارة أما عمى مستوى األفراد فترتبط بحالة جينز أنيا عم

الفكر أي التكوين الثقافي، فالشخص يكون مثقفا لما يتجو فكره نحو الكمال، وبالتالي فاألفراد 
، فالعممية الثقافية ال يمكن (2)القادرون عمى التعمم ىم المثقفون الذين يمثمون نخبة المجتمع

اد وىم يعبّْرون عن ال في إطار حالة من التشكل الدائم الذي يتمثَُّمو مجموع األفر فيميا إ
جماعة ما في مقابل جماعات أخرى، وبيذا المعنى يصبح موضوع الثقافة أنفسيم داخل 

موضوعا ديناميكيا يعبر عن "استجابة لتحديات وجودية يفرضيا الواقع المتجدد من خالل 
، إنيا إطار الفعل (3)من أجل بناء ما يسمى المواطن المالئم" تفاعل اإلنسان مع المجتمع

، ليذا فإن الدراسة الثقافية في ازدىارىا (4)والتفاعل ومحدد السموك واالستجابة لمتكيُّف والبقاء
وانحطاطيا تستمزم دراسة حالة الفعل والتفاعل والنشاط اإلبداعي لممجتمع من خالل حركة 

بالذات من خالل ما يجري في بعدي  الزمان والمكان، ليذا ال  الفكر وحالة الوعي الوجودي
يمكن تصور المثقف أو الثقافة كذات مطمقة خارجة عن حدود الظروف المحفّْزة والمكيفة لو 
نو، فميس ىناك حدث ثقافي مكتمل أو معرفة  انطالقا من الواقع بأبعاده والتاريخ وشروط تكوُّ

الثقافية العارفة الموجودة في الزمان والمكان والتي ىي ثقافية مكتممة فيي مرتبطة بالذات 
، إنيا جماع النظر (5)واألىواء واالنفعاالتجزء من الوجود اإلنساني الذي تتخممو العواطف 

، وىذا يجعل االرتباط ممكنا بين المعرفة بشكل (6)واإلدراك والفعل واالختياروالعمل، الرؤية 
 ء منيا بما في ذلك واأليديولوجيا.عام والمعرفة الثقافية التي ىي جز 
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ى ماأليديولوجيا ال يحكم عنيا من زاوية الحق والباطل لكن من حيث قدرتيا عرس إن دا
 راد، فيي تحدد أفكار وأعمال الجماعات واألف(1)من أىدافيا واالقتراباستمالة الناس إلييا 

كما يمكن أن تكون نقدية ، كما أن استعماالتيا يمكن أن تكون وصفية (2)بكيفية ال واعية
، (3)فيي مرتبطة دائما بمجال وعمٍَّة ووظيفة تقود حتما إلى نظرية وتخمق نوعا من التفكير

فيي تتعارض مع الفكر الموضوعي والمعرفة الموضوعية التي تخضع لقوانين الطبيعة 
ا ليذه الدعوة وحقائق التجربة، فاأليديولوجيا الماركسية مثال تجعمنا نفيم الفكر اإلنساني طبق

تبعا األيديولوجيا تجعمنا نتصور األشياء اتيا ومنطمقاتيا، إن ُترينا األشياء وفقا لتصور فيي 
ل الحقائق طبقا لما تعتقده وتراه صوابا  .(4)لما تراه ىي حقا، وتؤوّْ

با لقد ذىب ألتوسير في سياق دراساتو المرتبطة بموضوع العالقة بين العمم واأليديولوجيا مذى
صم المدود لأليديولوجيا وأن طريق المعرفة العميَّة يعدُّ طريقا صوريا، واعتبر أن العمم ىو الخ

، معتبرا بذلك أن أجيزة (5)مفتوحا، مع إغفالو الكثير من التقاطعات بين العمم واأليديولوجيا
التي  تمثل القيمالدولة لما تفكر في إعادة إنتاج نظاميا السياسي من خالل تييئة األفراد ل

تحكم آليات ترسيخ قواعد السمطة المييمنة عبر مجموعة من اآلليات تقوم بوظائف وأدوار 
ىامة في الوسط االجتماعي، ويدخل في ىذا الشأن النظام التربوي المدرسي، النظام الديني، 

يا ، وىكذا تظل األيديولوج(6)، الثقافي...وغيرىا من أجيزة التنشئةاإلعالميالنقابي، القانوني، 
يا أداة من أدوات التحول الثقافي واالجتماعي والسياسي خاصة لما تستخدم فييا األيديولوج
والمعموماتية والثقافية بشكل عام، وىذا ما أكده مانويل كاسيمز حينما أجمل  اإلعالميةاألجيزة 
ن الثقافة تولدت من خالل شعوب مشاركة معا في حول الثقافي طوال التاريخ فقال بأصور الت
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والتجربة، فأصبح المجتمع األقوى ان وفي ظروف حددتيا عالقات اإلنتاج والقوة الزمان والمك
الجتماعي وعالقات ، وذلك وفقا لمنطق التراتب ا(1)يفرض عمى اآلخر قيمو وأىدافو وآراءه

إن األيديولوجيا باعتبارىا مفيوما نقديا تحميميا تعتبر دعوة محمَّمة بمضامين القوة والسيطرة، 
حضارية تعكس إرادة لمييمنة تستيدف اإلدراك من خالل مجموعة من اآلليات  ثقافية وقيمية

 السياسية والقانونية والثقافية تبعا لمنظومة القوة والسيطرة والنفوذ.

من خالل ما سبق يمكن القول بأن الثقافة عمى ارتباط وثيق بالحضارة والتقانة واأليديولوجيا، 
 تعريفات بمعزل عن اآلخر، ومن ثم استنتاج الإذ ال يمكننا فيم أي من ىذه المصطمح

لمفيوم الثقافة باعتبارىا ترتبط بالجوانب الوظيفية الحركية انطالقا من التفاعل  اإلجرائي
الثقافي لممجتمع، ىذا إضافة إلى كونيا مرتبطة بشكل النظام الذي يقبمو مجتمعا ما ويرتضيو 

وتضبط سيره في الحياة وتبين  ومالمح يشكل الصورة الحية التي تحدد لنفسو، باعتباره 
 رتبط بما يمي:أن مفيوم الثقافة إضافة إلى ذلك ياتجاىاتو، كما 

 القدرة عمى النقد باتجاه التجاوز والتفوق.-

 .ي والقدرة عمى االختيار والتفضيلالوع-

 تعتبر وسيمة يتعرف بيا المرء عمى ذاتو كمشروع غير مكتمل.-

ا تعكس إرادة الييمنة تبعا لمنظومة القوى والسيطرة، فتستعمل األيديولوجيا من حيث كوني-
 .لذلك مجموعة من اآلليات

التقانة من حيث كونيا وسيمة لمتفاعل مع الثقافات المختمفة، خاصة في الحاالت التي تميل -
 نتشار والتوسع.ى االنفتاح والتعدد سعيا منيا لالفييا الثقافات إل
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كالىما ووجدانيا كما تعبر المدنية عن مادتيا وجسميا، ف تعبر الثقافة عن روح الحضارة
 ذ ال تنفصل الروح عن الجسم.يشكالن بنية واحدة، إ

 عالقة بالعولمة والثقافةمفاهيم عمى -4

، وكذا (1)شارة إلى مفيوم العولمة واىم المسائل المرتبطة بو في بداية ىذا البحثلقد سبقت اإل
لكننا فيما يمي سنتطرق إلى بعض المفاىيم المرتبطة قافة وعالقتو بالحضارة والتقانة مفيوم الث

انطالقا مما يثيره ىذا المفيوم من دالالت تفاعمية حركية مع  ،بمفيوم العولمة الثقافية
 التطورات العولمية، ومن ذلك نجد ما يمي:

ة غير طبيعية وشعور ه النفسية بوجود حالداألمن الثقافي: إن مصطمح يوحي في أبعا - أ
بالتيديد، لذا يتعين البحث عن معرفة ذاك الخطر ومصادره من أجل التصدي لو والحدّْ من 

إن مفيوم األمن  يتعمق األمر بالجانب الثقافي الذي كيانات األمم وىوياتيا، آثاره، خاصة لما
األمة )الدولة الثقافي يمكن تناولو في سياق المفاىيم المتعمقة باألمن من منظور الدولة 

الوطنية( والذي تبمور أكثر في بعده الثقافي مع التطورات الحاصمة عمى مستوى حركية 
صت الحدود الفاصمة بين الدول وأدت إلى العولمة والثورة التكنولوجية االتصالية والتي قمَّ 

بروز تيديدات وتحديات أمنية عمى كل المستويات تتجاوز حدود الدول بل وتفرض التعاون 
 .(2)بينيا لمواجيتيا

إن مفيوم األمن الثقافي يستيدف الثقافة األصمية وأدواتيا ووسائميا ومؤسساتيا، ومدى تحقيق 
ىذه المؤسسات والوسائل لألىداف المرغوبة في إطار الحفاظ عمى اليوية الثقافية والنيوض 

، وبذلك يصبح مفيوم األمن الثقافي مرتبط بموضوع الثقافة األصمية والتيديدات (3)بالثقافة
التي يمكن أن تتعرض ليا من قبل الثقافات الوافدة فتؤثر عمى ىوياتيا وحركيتيا الثقافية، 

يعني "الحفاظ عمى المكونات الثقافية األصمية في مواجية التيارات الثقافية فاألمن الثقافي 
                                                             

1
 انظر المبحث األول فً هذا الفصل. -

2
 02، ص8001، ٌناٌر 56عمفاهٌم، قاهرة )مصر(: خدٌجة عرفة محمد: "مفهوم األمن اإلنسانً" ال -

3
الرٌاض )السعودٌة(: المركز العربً للدراسات األمنٌة والتدرٌب،  العربً التحدٌات وآفاق المستقبل، من الثقافًاألمحمود محمود النٌجٌري:  -

 51، ص5115
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ذا بالتالي يصبح ىذا الموضوع ، (1)م تحصين اليوية من االحتواء واإلختراق"الوافدة ومن ث
: معاييره، مسؤولية سياسية قبل كل شيء تقوم بو الدولة من أجل حماية النظام الثقافي القائم

التي البد أن تستجيب  (2)ومنظوماتو من خالل سياستيا التثقيفية وبرامجيا التعميمية ،رموزه
يجب النظر إلى العالمية دون ذوبان أو انغالق، وىنا  ح عمى الثقافاتلخطابات االنفتا

كما ىو الحال في مفيوم  -الثقافات األخرى ليس من باب االستعالء والسيطرة والتراتب 
الذي ال يعطي المجال ألية ثقافة أن تتعامل معيا أو تغ َتِني منيا لكنيا تدعوا  -الغزو الثقافي

لثقافات من الثقافي فيو دعوة إلى التعامل مع اة غازية، أما مفيوم األإلى محاربتيا كونيا ثقاف
في إطار المشروع الحضاري  واالغتناءالترجمة األجنبية والتواصل معيا عن طريق 

حاسم  دورالثقافية لمنخب فيو تعدادا وتأىيال وتكوينا ونجاعة، ويكون "الذي يتطمب اسالمعرفي
يعرض الدكتور فؤاد زكريا تصوره من أجل ، وىنا (3)في النقل والتوطين واالستيعاب والتممك"

 :(4)تجاوز خطري ن أساسيينمن خالل حماية األمن الثقافي 
وحرمانو من أبسط مشروعات  -المثقف–يتمثل في العدوان عمى حرية المبدع  :خطر داخمي

 من خالل كبت الحريات الثقافية، وحرية التعبير.االبتكار والخمق، وىذا ما يمكن تصوره 
: يبرره وجود أفكار دخيمة عن المجتمع تثير االغتراب والتعصب واألنانية خارجيخطر 

 ومسخ الثقافات األصيمة، والمقصود ىنا تمك التي تثير تراتبات ثقافية وقيم استعالئية.
الفكرية ومن ثم منظومة القيم المعرفية، إن ىذين الخطري ن كفيمي ن بأن يكرسا التبعية الثقافية و 

خاصة لما تتظافر جيود نخبوية وأدوات وأجيزة اتصالية تكنولوجية رقمية من أجل ترسيخ 
 .تكريس االختراق والتبعيةىذه القيم االستعالئية، وبالتالي التيديدات الثقافية و 

ركة انتقال األفكار والعقائد االختراق الثقافي كمفيوم عمى أنو "ح فُ االختراق الثقافي: يعرَّ -ب
، فيو (5)والقيم والعادات الغريبة بشكل مكثف وغير مسيطر عميو إلى المجتمعات األخرى"

                                                             
1

 51صالمرجع السابق،  -
2

 21، ص8008بٌروت )لبنان(: دار الطلٌعة، ، فً العولمة والتكنولوجٌا الثقافٌةٌحً الٌحٌاوي:  -
3

 65محمد نور الدٌن أفاٌة: "فً إشكالٌات مجتمع المعرفة"، مرجع سابق، ص -
4

 .80صمرجع سابق، محمود محمود النٌجٌري:  -
5

 .26، صمرجع سابقباسم علً خرٌسان:  -
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يعتبر كسياسة إستراتيجية تنتيجيا بعض الدول لمتدخل الثقافي في شؤون الغير تدخال كميا 
والفكرية بيدف تكوين  واإلعالميةأو جزئيا وذلك من خالل مجموعة من األنشطة الثقافية 

، فإذا كان (1)االختراقأنساق واتجاىات قيمية بما يخدم أىداف ومصالح الجيات التي تمارس 
مفيوم األمن يبرره وجود أخطار وتيديدات ثقافية داخمية أو خارجية، فإن ما يبرر ىذا 

ولمة وآلياتيا المفيوم من الناحية العممية ىو وجود عممية اختراق ثقافي مرتبط ىو اآلخر بالع
الثقافي الذي تمارسو العولمة يريد إلغاء مسألة الصراع األيديولوجي  فاالختراقالثقافية، 

حالل محمو مسألة االختراق لتستيدف بذلك األداة التي يتم تأويل الحاضر وتفسير  (2)وا 
من خالل النفس والعقل باعتبارىما وسيمتان  اإلدراكالماضي والتشريع لممستقبل وىي 

الثقافي إنما ىو غزو واختراق لمنفوس من خالل ، فاالختراق (3)اسيتان لمتعامل مع العالمأس
تكييف المنطق، توجيو الخيال، صنع األذواق، ترسيخ نوع معين من  ،"السيطرة عمى العقل

 .(4)أيديولوجية االختراق"تكريس أيديولوجيا خاصة، و القيم، 
ر الثقافي في مجال تكنولوجيا االتصال والمعمومات لقد اقترن مفيوم االختراق الثقافي بالتطو 

النفوس  إخضاعلتكريس مسألة التبعية الثقافية واختراق النفوس والعقول وتسطيح الوعي، ألن 
 ، باعتبارىا أدوات تستخدميا النفوس.(5)يعتبر شرطا إلخضاع األبدان

 :(6)يمي في ما أساسية تتمثل اإن مفيوم االختراق الثقافي يتضمن عدة عناصر وأبعاد

ة، واعتمادىا عمييا في إنتاج القيم والمعاني ة لثقافة الدول الباثَّ تبعية ثقافة الدول المستقبمِ -1
 واألفكار والرموز.

 ة عمى حساب الدول المستقبمة.سيادة الشعور بالتفوق واالستعالء لدى الدول الباثَّ -2

 تشجيع نمط عالمي موحد لمسموك.-3
                                                             

1
 نفس الصفحة.المرجع السابق،  -

2
 605، صمرجع سابقمحمد عابد الجابري: "العولمة والهوٌة الثقافٌة"  -

3
 ، نفس الصفحة.المرجع السابق -

4
 .511، ص5112بٌروت )لبنان(: مركز دراسات الوحدة العربٌة، المسألة الثقافٌة فً الوطن العربً. محمد عابد الجابري:  -

5
 26، صمرجع سابقباسم علً خرٌسان: -

6
 22-26ص ، صالمرجع السابق -
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الجيود التي تبذليا الدول المستقبمة قصد تثبيت دعائم استقالليا مام وضع عقبات أ-4
 السياسي والثقافي.

بيذا المعنى ىي مسألة موجية ال يمكن فيميا إال في إطار إن مسألة االختراق الثقافي 
الصراع القائم بين الثقافة الغالبة والمغموبة، الثقافة األقوى ىي تمك التي تتحكم في أدوات 

والمعموماتية وبالتالي تكريس نوع من الثقافة االستيالكية ومحاولة تعميميا عمى أنيا الثقافة 
تمثل الثقافة العالمية )اإلنسانية( التي ليا مقومات البناء والتمكين مثل ما يحصل مع السمع 

 والبضائع والبرامج، وىو ما يقودنا إلى تناول فكرة الصناعة الثقافية.

لقد شاع استعمال ىذا المفيوم خالل السبعينات من القرن الماضي  :(1)الصناعة الثقافية-ج
ويشمل بذلك كل المصنوعات التي تتحول بفعل التكنولوجيا إلى منتوجات ثقافية تنطبق عمييا 
مقاييس السوق المبيرالية الربحية، فتشمل بالتالي مضامين التواصل وأدواتو من األقراص 

، فأصبحت (2)واألقمار الصناعية واألنترنيت وغيرىا"  WEBالمضغوطة وشبكات الواب "
المنتجات الثقافية يجري عمييا ما يجري عمى المنتجات والسمع المادية ومقاييس اإلنتاج 

، وذلك أن المرتبط بالجماليات الشخصية لممبدع اإلبداعالصناعي، ومن ثم القضاء عمى 
تخصصية )مجتمع  -وم عمى فكرة العبرالمفاىيم التي يقوم عمييا التأسيس لمجتمع المعرفة تق

وذلك من خالل االرتباط بين العقل اإلنساني  (3)تخصصي( -ثقافي وعبر -معرفي عبر
والعقل االصطناعي سواء تعمق األمر بالركن المادي الممموس أو بالركن الثقافي القيمي 

لمية لعاالمتحرك، ذلك أن الفمسفة أصبحت تباع عمى مستوى تصنيف منظمة التجارة ا
، ومن ىذا المنطمق نستطيع القول بأننا CRUPS (4)فأصبحت تسمى تصنيف كريبس

                                                             
1

لدى العلماء األلمان مؤسسو المدرسة النقدٌة من بٌنهم: ادورنو، هورخاٌمر، هربرت ماركوز، ٌورغن  5121استعمل هذا المصطلح سنة  -

 611صمرجع سابق، هبرماس. انظر: محمد العربً ولد خلٌفة: 
2

 611، صالمرجع السابق -
3

 21صمرجع سابق، فً ظل تعقٌدات ما بعد الحداثة" فً: الطرٌق إلى مجتمع المعرفة. امحند برقوق: "مجتمع المعرفة: مقاربة ابستمولوجٌة  -
4

 مرجع السابق، نفس الصفحةال -
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التي تراىن  (1)تجاوزنا منطق الرأسمالية الصناعية لموصول إلى منطق الرأسمالية اإلدراكية
عمى المعرفة واإلبداع وعمى أشكال االستثمار الالمادية، ومن ثم الوصول إلى االستفراد بيذا 

، وىو ما تترجمو بعض المفاىيم (2)النمط من اإلنتاج الثقافي عمى مستوى حقوق الممكية
ذي أصبح المتعمقة بنشر ىذه القيم والدعوة إلى ىذه األفكار ومنيا مفيوم الصناعة الثقافية ال

ين انطالقا من خصائص مجتمع المعرفة الذي مصدرا لمثروة الربحية، وبالتالي القوة والتمك
 يقوم عمى إمكانية سمعنة وىندسة وتنميط المعرفة.

ىذا المنطق العولمي الذي ينظر إلى الثقافة في أبعادىا الحركية ال يؤسس كيانا وال يبني  إن
قيم األخالقية والتاريخية التي تعطي ىي األخرى من أمما وال عالقة لو بالحضارة وال بال

مم عن غيرىا من بقية األ-بشع –ة تميز كل أمة مفيوما ذا أبعاد سكونيَّ  جيتيا لمثقافة
أعراق و نو ال يمكن القول بوجود ثقافة واحدة عالمية لكن ثقافات وشعوب أاألخرى، ذلك 

ىم ىذه العناصر أإًذا ما ىي وعقائدىا ومنطمقاتيا القيمية والثقافية والفكرية،  انتماءاتياتختمف 
 عن غيرىا من بقية الثقافات األخرى؟  ما الثقافية التي يمكن أن تميز ثقافة 

 عناصر الثقافةالمطمب الثالث: 

والفكرية شارة إلى مفيوم الثقافة عمى أنيا تعني تمك السمات الروحية والمادية لقد سبقت اإل
والشعورية التي تميز مجتمعا ما أو فئة أو جماعة معينة عن غيرىا، فيي بالتالي تشمل 
طرائق الحياة ونظم القيم والمعتقدات، كما أنيا من جانب آخر ىي تمك التي ليا القدرة عمى 

وااللتزام منح اإلنسان القدرة عمى التفكير في ذاتو باعتباره كائنا عقالنيا لديو القدرة عمى النقد 
األخالقي، فيي وسيمة يعبر بيا اإلنسان عن نفسو ويتعرف بيا عن ذاتو باعتباره مشروع 

ماعي وكذا ال الترقي العقمي الفردي منو والجإلى أحو يشير مفيوم الثقافة كما ، (3)غير مكتمل

                                                             
1

هذا المصطلح لٌدل على أن الرأسمالٌة اإلدراكٌة هً مرحلة متقدمة من الرأسمالٌة الصناعٌة، هدفها السٌطرة على اإلدراك. أنظر: ٌحً استعمل  -

شرها الٌحٌاوي: "العولمة والرأسمالٌة اإلدراكٌة والتوزٌع العالمً الجدٌد للمعرفة: مقاربة نظرٌة" فً: الطرٌق إلى مجتمع المعرفة وأهمٌة ن

 12، صمرجع سابقربٌة"، بالع
2

 11، صالمرجع السابق -
3

 18، ص5118أغسطس  01الوثائق الرئٌسٌة إلعالن الٌونسكو بشأن الثقافة، مكسٌكو  -
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لى طرائق ا واإلبداعيةالمنجزات الفكرية والقيمية  لتفكير والفنية المرتبطة بأحوال التقدم، وا 
، فالثقافة العربية كمشروع إنساني مرتبطة بالتوجيات األساسية (1)والسموك ألية جماعة معينة

التي يحمميا اإلنسان وتنعكس في الواقع من خالل إنجازاتو وسموكاتو وطرق تفكيره، لذا يمكن 
قيم التي : ثقافة عالمة تشمل جممة األدوات الفكرية والنظم الشاممة وال(2)تقسيميا إلى نوعين

تحكم منظومة الفكر والفعل، وثقافة شعبية تشمل مجموع الثقافات المادية والمعارف الشعبية 
والعادات والتقاليد...وغيرىا، وفيما يمي سنتطرق إلى عناصر ىذه الثقافة بنوعي يا العالمة 

 والشعبية والتي يمكن أن نجمميا في العناصر الثالثة اآلتية: التراث، الدين، المغة.

 التراث -1

إن مسألة التراث ليست مجرد تركة ثقافية يورّْثيا اآلباء واألجداد لألبناء واألحفاد، لكنيا وديعة 
عممية ومقومات ثقافية روحية وفكرية تجعل من الماضي أساسا لفيم الحاضر والمستقبل، 

قل كما أنو ليس مجرد بقايا الماضي لكنو تمام ىذه الثقافة وكمّْيتيا، فيو اآلداب والمغة، الع
والذىنية، الحنين والتطمعات، إنو المعرفي واأليديولوجي في الثقافة العربية، كما أنو من جية 

 تشكل تحديات األمة العربية، فيوضد التيديدات التي  الحاميأخرى يمكن فيمو عمى أنو 
ا؟ تراث إذً يز، فما ىو العن الذات ومقوم من مقومات بناء اليوية وتحقيق التمُّ ميكانيزم الدفاع 

 وما ىي صوره وأشكالو؟

، واإلرث والوارث مرادفة لكممة ميراث العربية إن كممة تراث في المغة: معنى التراث-أ
، التي تدل عمى ما يرثو اإلنسان من والديو من مال أو كسب، وقد (3)مرتبطتان بفعل ورث

فخاص ان بالمال، أما اإلرث والميراث عمى أنيما يختص ِث ور  ميز المغويون بين الِ 
في الحقل  ، أما كممة تراث بالمعنى الثقافي المستخدم اليوم فال أساس ليا يذكر(4)بسَ بالحَ 

                                                             
1

 556، مرجع سابق، ص8006تقرٌر التنمٌة البشرٌة  -
2

 المرجع السابق، نفس الصفحة. -
3

 .558-555(، ص ص5111، بٌروت)لبنان(: دار صادر، ) 8.  مج لسان العربجمال الدٌن أبو الفضل محمد ابن مكرم ابن منظور:  -
4

 .85، ص5115لبنان: مركز دراسات الوحدة العربٌة،  التراث والحداثة.عابد الجابري: محمد -
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 و HERITAGEمصطمح فإن ، أما في المغات األجنبية (1)المعرفي العربي القديم
PARIMOINE  ُيشيران إلى نفس المعنى المرتبط بمفيوم تركة اليالك، بالتالي فيو مصطبغ

، أما تمك الشحنة الوجدانية (2)مال والقيمة الماديةالتي تحمل فكرة الرأسغة المادية بالصب
والمضمون األيديولوجي المرافقين ليذا المفيوم اليوم فتخمو منو مضامين ىذا المفيوم في 

 .(3)المغات األجنبية

األدبيات والكتابات الفكرية، وذلك راجع  تناولتو حديث بالمعنى الذي ا مفيومالتراث إذً 
 مع التراث طبقا لبناه المعرفية وأحكامو ومفاىيموالشعوب في مسألة التعامل  الختالف
، لذلك يقال أن الشعوب تتعامل مع تراثيا بأشكال مختمفة، فمو نظرنا في اتجاىات (4)الفمسفية
لوجدنا أن التراث ال ينتمي إلى تجربة عالمية أو طبيعة فطرية، لكنو موقف ذىني مختمفة 

اآلخر ومن العالم يختمف من ُبنية اجتماعية وثقافية ألخرى ويتمتع بوظيفة متكامل من 
، فالتراث إذا يجد إطاره المرجعي (5)الموقف أو ذاك ىذامحددة تنبع من رؤية أشمل تخدم 

مجموعة التفاسير التي يعطييا كل جيل "داخل منظومة الفكر الذي ينتمي إليو، فيو يشكل 
، وبالتالي فيو ليس كيان مستقل عن ذاتو يحوي (6)"متطمباتولنفسو ولمن حولو بناء عمى 

خصائص نظرية مسبقة، لكنو يتبدل ويتغير ليعبر عن روح العصر ومرحمة من مراحل 
 .(7)التطور التاريخي

تختمف عن تمك النظرة اإلسالمية العربية التي تنزع إلى إن النظرة الغربيَّة المادية لمتراث 
لمعنى األقرب إلى اإلرث الثقافي الذي يشمل العادات والتقاليد مفيوم التراث عمى أنو ا

واألعراف والقيم المادية والمعنوية عمى حدٍّ سواء، وىذا راجع إلى أن الغربي يدخل إرثو 
الثقافي من باب الحاضر ال من باب الماضي كما ىو الشأن في الثقافة اإلسالمية، وىذا 
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 ، نفس الصفحةالمرجع السابق -
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 58، ص8050بٌروت)لبنان(: شبكة المعارف، سوسٌووجٌا التراث. فرٌدرٌك معتوق:  -
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، فيو (1)ا التفت إلى ماضيو فإنو ينقطع عنو معرفياالفيم شديد األىمية ألن الغربي إذا م
يفصل بين ما ىو ثقافي وما ىو تاريخي، وليس إحياء التراث عنده إال من باب المحافظة 

، واحترام الماضي انطالقا من عممية المقارنة التي يجرييا مع الماضي، (2)عمى الذاكرة
إن التماىي،  مة ىو التاريخ والذاكرة الفاليدف عنده من زيارة األماكن العتيدة والمدن القدي

اإلنسان الغربي يتعامل مع تراثو عمى أساس ابتعاد نظري، فيو يتعامل معو من خارجو 
وينتقي نتو ما يتطابق مع حاضره وال يعود بنفسو وبحاضره إلى الماضي، إنو يتعامل معو 

 :(3)انطالقا من أنو

 .انتقائي وفقا لمقتضيات العقل الحديثقبمو يشكل جزء ال يتجزأ من الماضي: ي-

 جزء من الذاكرة الجماعية: يشكل معجما وقاموسا لمماضي يعود إليو في األوقات التي -
 يحتاجيا.

 يشكل أنموذجا يحتذى بو لزمن ذىبي: ألن الزمن الذىبي ىو الذي يعيشو راىنا. ال-

ا التراث، فعمى الماضي أن ال يستدعي سوى الزيارة: وذلك ألنو يقيم مسافة بينو وبين ىذ-
 يخدم الحاضر، وليس عمى الحاضر أن يكون امتدادا لمماضي.

 ال يشكل عودة لمينابيع: ألن ينابيع حضارتو موجودة في المرحمة الحديثة.-

ل، إنيا ال تعدو أن تكون عالقة دائرة التماىي والتمثُّ نظرة الغربية لمتراث تقع خارج الإن 
وظيفية ثقافية تيدف إلى معرفة ما لم يكن معروفا، عمى عكس النظرة اإلسالمية العربية التي 
تعتبر التراث قيمة حيَّة في الوجدان يمكن أن تؤثر في العصر الحديث، إنو حيّّ في النفوس 

كان التاريخ يعني حاصل  ، فإذا(4)سموكاتيم ومصدر طاقاتيم المختزنةيدفع الناس ويوجو 
تمكات التي تحققت الممتمكات التي تحققت فإن التراث في الوعي العربي يعني حاصل المم
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 .52صمرجع سابق. فرٌدرٌك معتوق:  -
2

 نفس الصفحةالمرجع السابق ،  -
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 51صالمرجع السابق،  -
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، إذ يستقي مضامينو من (2)، إنو يمثل ميكانيزما نيضويا(1)وكان يمكن ذلك والتي لم تتحقق
ل عممية استعماالت ظروف النيضة العربية الحديثة، طموحاتيا وعوائق مسيرتيا، فيو يمث

التحديات الخارجية من أجل تأكيد الوجود االحتماء بالماضي والتمسك باليوية تحت ضغط 
ثبات الذات،   .(3)"وىو ما يبرر أن توجد تجاىو تمك الشحنات الوجدانية  واأليديولوجية"وا 

إن عالقة العربي بتراثو ىي عالقة عضوية، ذلك أن ىويتو برمتيا تتغذى من التراث، وأنو 
، فيو جزء من كيانو في (4)الدينية، و السياسية، التاريخية، عمق أبعاده الحضاريةيمثل 

الماضي والحاضر والمستقبل، كما أنو ال يمكن التعامل معو بأي قدر من اإلجالل والتقديس 
المنضبط بمعايير مستمدة من داخل والنقد ألنو مفتوح لألخذ والرد، والقبول والرفض واالنتقاء 

، ذلك أن (5)واإلسالم ليس تراثا اإلسالمثقافتنا وحضارتنا اإلسالمية، وبالتالي فالتراث ليس 
النص الديني يتحرر من التاريخ والجغرافيا ويتجاوز الزمان والمكان ويمضي كي يتعامل مع 

اث الذي يمثل عطاء موقوتا، كل لحظة أو بيئة وفق متطمباتيا واحتياجاتيا، عمى خالف التر 
لكنو رغم تأثيراتو الدائبة الممتدة في الزمان والمكان لن يبمغ حالة قصوى في االستمرارية 
والدوام، ألنو حصيمة تفاعل واقع اإلنسان مع ثقافتو وحضارتو، بالتالي فيو يعبر عن موقف 

واالنضواء تحتو، وفي ىذا بو  لالحتماءإرادي فكري غير ُمد َرٍك تشعر الجماعة بالحاجة إليو 
السياق سيتم التعامل معو بشكل جامد فتتعطل عممية التفكير والنقد والمقارنة والتحميل 

 :(7)، بالتالي ال بد من نظرة جديدة لمتراث تتعامل معو عمى أنو(6)نحوه

، مع ما يمنع ذلك من عممية مقارنة مع الحاضر جزء من الحاضر- : مشيد معيشي حيّّ
 معو.والتماىي 

 غير مقدس: حيث يمكن متابعة ما طرح في الماضي طبقا لمقتضيات الحاضر.-
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إخضاع أعمالو لمفحص والتحميل والمقارنة: فيذه األساليب ستضفي عمى التراث قيمة -
 عممية إضافية، طالما أن ىذه العمميات عمميات تخضع لشروط وقواعد العمم والموضوعية.

عممية الحديثة، كالمعالجة المعموماتية الحديثة التي من اعتماد ما يمكن من التقنيات ال-
 ولى.والتي قد ال تبدو لنا لموىمة األ الممكن أن تكشف لنا بعض األسرار في التراث

إن التراث العربي يعتبر جزء من ثقافتنا وحضارتنا لذا فيو يعكس ىويتنا اإلسالمية. فما ىي 
 إًذا مركباتو وصوره وأقسامو؟  

يمكن النظر إلى التراث العربي عمى سبيل التخصيص في إطار : اث وأشكالوصور التر  -ب
 اإلسالمية وذلك من خالل قسمين أساسيين:مكونات الثقافة 

: يعكس الصورة األكثر وضوحا عمى مستوى الواقع العربي ويتجمى ذلك في تراث مادي -
مباني، المتاحف وما يضم تمك اآلثار الثابتة والمنقولة: كالتراث غير مكتوب و  صورتين:

تكشفو الحفريات والمدن التاريخية، والعمائر الدينية، كما تضم المنحوتات والمنسوجات 
يشمل التراث الفكري وما قدمو مكتوب آخر تراث و  وأدوات الزينة...إلخ، (1)والمواد المنقوشة

األوائل من عمماء وكتَّاب ومفكرين كانوا شيودا عمى عصرىم، إنو يشمل العموم والمعارف 
 والفنون واآلداب.

: يقصد بو "تمك الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف وما (2)تراث المادي -
رىا الجماعات والمجموعات يرتبط بيا من آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، تعتب

، إنو يمثل خصوصيات األفراد والجماعات وموروثاتيم (3)واألفراد جزء من تراثيم الثقافي"
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 ٌوسف محمد عبد هللا: "الحفاظ على الموروث الثقافً الحضاري وسبل تنمٌته" -

WWW.yemen-nic.info/files/turism/studies/hefath.pdf                  :ً80/08/8052ف 
2

، وكذلك االتفاقٌة الخاصة بحماٌة التراث 8005، بعد أن أقرته الٌونسكو فً توصٌاتها بالشأن الثقافً سنة 8000جاء هذا المصطلح بعد سنة  -

 المستدامة.، باعتباره بوتقة للتنوع الثقافً وعامال ٌضمن التنمٌة 8006الثقافً غٌر المادي سنة 
3

 08، ص8006اتفاقٌة المنظمة العربٌة للتربٌة والعلوم والثقافة )الٌونسكو( بشان حماٌة التراث غٌر المادي  -
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الثقافية التي تناقموىا جيال عن جيل، والتي تعبر عن استمراريتيم التاريخية وخصوصياتيم 
 :(1)فيما يميالثقافية من خالل تفاعالتيم االجتماعية مع البيئة والكون ويتجمى ذلك 

 التقاليد وأشكال التعبير الشفيي، بما في ذلك المغة كواسطة لمتعبير عن التراث المادي.-

 فنون وتقاليد آداء العروض.-

 الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت.-

 والكون. المعارف والممارسات الفكرية المتعمقة بالطبيعة-

 .لتقميديةالميارات المرتبطة بالفنون الحرفية ا-

ا والفنون الشعبية ومن ايَ كَ إنو يشكل مجمل تمك الموروثات الشفيية والعادات والسجايا والحَ 
ذلك: األمثال والحكايات والموسيقى...ونحوىا من التقاليد واألعراف االجتماعية المتوارثة، 

 نو يختمف عن الشعائرقا معرفيا متفق عميو نسبيا، إال أوالتي تشكل في مجموعيا نس
وتعكس مظاىر العبودية كما سنرى عبر عن جوىر العقيدة اإلسالمية  واألنساك الدينية التي ت

 .فيما يمي

 الدين -2

واكب البشرية منذ نشأتيا، بالتالي فيي تؤسس لحياة ثقافية تعتبر الظاىرة الدينية أمرا طبيعيا 
تبعا لدور اإلنسان في ، غير أن أدواره الثقافية تطورت في المجتمعات ألية جماعة بشرية

)االنجميزية والالتينية( مشتقة من كممة كممة "دين" في المغات األجنبية  الحياة، إن
RELIGARE  التي تعني وحدة الجماعة وىويتيا، ومن كممةRELIGERE  التي تعني
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 المرجع السابق، نفس الصفحة. -
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، أما في المغة العربية فتشير ىذه الكممة إلى معنى (1)الممارسة الخاصة بالطقوس التعبدية
 .(2)حاسبة، ولذلك يسمى اهلل "الدَّيَّان" كما أنيا أيضا تطمق عمى القاضي والحاكمالم

ىناك العديد من التعريفات التي يمكن أن نتناول بعضيا، يعرفو سبنسر بأنو تعريفو: -أ
، أما تايمور العالم األنجميزي (3)"االعتقاد بوجود كائن ال يدركو العقل موجود في كل مكان"

، وىو ما ذىب إليو أيضا طو الياشمي حين قال (4)العتقاد في كائنات روحية"افيعرفو بأنو "
، فيو يقوم عمى معتقدات (5)بوجود قوة تقوده وال تنقاد إليو"بأنو "اعتقاد مترسخ لدى اإلنسان 

تحدد العالقات الُمث مى بين الناس من جية وبين من يعبدونو من جية ثانية، كما أنو يساعد 
تفسير األحداث المعقدة، ويخمق لدييم نظاما من السمطة يمكّْنيم من التمييز معتنقيو عمى 

بين ما ىو صحيح من أعماليم وما ىو غير ذلك، إنو نسق يمتمك درجة عالية من التماسك 
بين المعتقدات والممارسات المتعمقة بالمكانة السامية لبعض الكائنات والقوى واألماكن 

دوركيايم بقولو "إنو  إميلذىب إليو أيضا عالم االجتماع الفرنسي ، وىو ما (6)والذوات األخرى
المقدسة البعيدة عنا، نسق من الممارسات والمعتقدات المتماسكة والمتصمة بالموضوعات 

، إنو محدد (7)ا جماعة أخالقية أو دينية واحدة"بحيث تشكل ىذه المعتقدات من المؤمنين بي
ا جماعة دينية متماسكة، من خالل ارتباطيا بالذات ليوية الجماعة المؤمنة بو باعتبارى

و بشكل فردي أ الواحدة التي يؤمنون بيا، وكذلك الطقوس والشعائر التي يؤدونيا جميعا إما
جماعي، وىذا كمو من شأنو أن يقوي الروابط الدينية بين الجماعات ويرسخ ىويتيا الثقافية 

 ويعزز وحدتيا وتماسكيا.

ع الجماعة أو الفرد فيو نفسو ال يمكن فيمو عمى أنو سابق لوجوده ن ىذا الوضع الذي تضإ
"سائق لذوي العقول باختيارىم إياه  -كما يقول التيانوي–وال دخل لو فيو، بل ىو وضع إليي 
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 15، صمرجع سابق، علً لٌلى: "الدٌن والحاجة غلى التماسك االجتماعً" -
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، وىنا تأكيد عمى (1)مآل، وىو يشمل العقائد واألعمال"طمبا لصالح الحال والفالح في ال
االرتباط والصمة بين ما ىو معتَقٌد باإلليي الثابت وما ىو متعمق بالواقع وجممة األوضاع 

ومناىجو في االستقراء المتغيرة، ىذا الوضع المتغير يحكمو المطمق الديني بنظامو المعرفي 
 ، وىنا تظير تمك العالقة التي تربط الدين بالعقل.(2)واالستنباط

من الخوف من مظاىر الطبيعة  -منذ مائة ألف سنة –فكرة الدين قديما  تدلقد استم
دة عن ي، والتي كان مردُّىا إلى أوضاع خفيَّة غيبيَّة بع(3)المخيفة، والرجاء في مظاىرىا الخيّْرة

دراكو عبر مختمف  عن متناول البشر، لكن ىذه الفكرة تطورت مع رقي وعي اإلنسان وا 
يم بوجود آلية متعددة يقدم ليا القرابين وتؤدى ليا العصور إلى أن توصل البعض من

أديان واعتمدت  الواجبات كي تقييم شرور تمك القوى الخفيَّة، وتبعا لذلك فقد وجدت
وذلك حسب طبيعة كل ديانة ودرجة االعتقاد فييا وحدود قوة التأثير ، (4)تصنيفات مختمفة
 التي يؤمنون بيا.

الظاىرة الدينية بوجود اإلنسان عمى مر العصور، لكنيا لقد ارتبطت : خصائص األديان-ب
اختمفت تبعا لطبيعة العالقة التي يشكميا اإلنسان تجاه إليو، لكن يمكن القول بشكل عام أن 

 األديان في مجموعيا تتفق عمى مجموعة من الخصائص كما يمي:

 اإليمان بوجود قوة عموية . -

 ؤثر في تشكيل الواقع الثقافي واالجتماعي.تصدر عن ىذه القوة جممة من المعاني ت -

ل -  يو، كالثواب والعقاب.تتبمور ىذه المعاني في شكل معتقدات تحدد العالقة بين اإلنسان وا 
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 551، ص8006تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة والعربٌة  -
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 المرجع السابق، نفس الصفحة -
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 802صمرجع سابق، إبراهٌم ناصر:  -
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هناك معاٌٌر مختلفة لتصنٌف األدٌان، فهناك من ٌقول بوجود أدٌان سامٌة )اإلسالم ، المسٌحٌة، الٌهودٌة( وأخرى غٌر سامٌة )الطوطمٌة،  -

الم ء اإلسالزرادشتٌة، البوذٌة، الوثنٌة(، وهناك من ٌصنفها إلى: دٌن توحٌد ودٌن شرك، وهناك من ٌصنفها أدٌان قبلٌة، قومٌة...وغٌرها، أما علما
فقد قسموها على أساس التوحٌد وفضائل األخالق فمعتنقوها هم من اهلل الملل أما اآلخرون فهم من أهل النحل، لذلك اعتبر الشهرستانً: 
: ناصرالمجوس، النصارى، الٌهود، المسلمٌن من الملل الصائبة، والوثنٌٌن وعبدة النجوم والبراهمة من النحل. مزٌد من التفصٌل أنظر: إبراهٌم 

 .822-801صمرجع سابق، 
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 يتضمن الدين جممة من الطقوس التي يؤدييا اإلنسان تقربا من إليو. -

 سعادتو ورضاه.يتضمن الدين جممة من المعايير التي يفترض االلتزام بيا، وبيا تتحقق  -

 يشكل الدين معيارا لمتمييز بين المقدس والمدنس، وىو ما تبرزه تمك التجميات الرمزية -
)المعجزات( التي تعبر عن طبيعة القوى والذوات المقدسة وما ينسب إلييا من قدرات في 

 مقابل طاقات وقوى بقية البشر والكائنات األخرى.

باعتبارىا مكونا دينيا بارزا في أغمب األحيان، ويكون ذلك بسعي اإلنسان  (1)فكرة الخالص -
 إلى تحقيق خالصو في العالم انطالقا من إرضاء إليو.

أخيرا يمكن القول بأن كل األديان تتفق عمى مسألة االعتقاد في وجود قوى )قوة( خفيَّة غيبيَّة 
بل وتشكل االتجاىات ذلك أن تؤثر  تؤثر في الواقع الذي يعيشو اإلنسان وتستطيع من خالل

مجموعيا  الثقافية لإلنسان، خاصة ما تعمق منيا بالقيم والمعايير األخالقية التي تؤسس في
، ومن ذلك نجد عنصر المغة باعتبارىا األداة األساسية التي تقوم عمييا أبعاد التنشئة الثقافية

 التنشئة، وىذا ما سنتناولو فيما يمي.

 المغة -3

شير إليو المغويون والنحويون  العرب في معنى كممة "لغة" أنيا تشير إلى ممخص يإن ما 
، الذي يعبر بدوره عن صورة الفكر، فالمغة عندىم "أصوات يعبر بيا كل كالم البشر العاقل
فيي تختمف حسب ىذا التعريف عن اإلشارة باعتبارىا وسيمة ىي ، (2)قوم عن أغراضيم"

ض كميا لكنيا ليست صوتا، أما ىذا التعريف فقد ركز عمى كونيا األخرى لمتعبير عن األغرا
ة بين يؤدييا الناس من أجل تحقيق عممية التواصل، فيناك عالقة بينيَّ صوتا أو كالما 
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وردت هذه العبارة فً أغلب خطابات األدٌان، كما أن طبٌعتها تختلف من دٌن آلخر ، وٌمكن فهمها من خالل أسلوبٌن: األول من خالل جهود  -

ما هو الشأن فً الدٌانة اإلنسان وسلوكٌاته داخل العالم الذي ٌعٌش فٌه، كالعمل وغٌره من األعمال التً تكون مؤشرا لرضاء ومباركة اإلله ك
حاجة البروتستانتٌة، أما األسلوب الثانً فٌشكل التصوف مظهر له كما هو الشأن عند الهندوكٌة، البوذٌة، ..الخ. انظر: علً لٌلى: ا"لدٌن وال

 .11صمرجع سابق، للتماسك االجتماعً"، 
2

 .66، ص5111، 05، ج، القاهرة)مصر(: الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب6. طالخصائص ابن جنً: -
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الفكر، الصوت، الغرض، أما في القرآن  :(1)ثالث لتؤسس كالِّ ال يمكن تجزئتوالعناصر ال
ِبيٌن"الكريم فقد استبدل المصطمح بمفظ "لسان"  فنجد أن  ،(2)قال تعالى "َوَىَذا ِلَساٌن َعَرِبيّّ مُّ

 مفيوم المغة يقترب من مفيوم المسان من حيث كونو وسيمة لمبيان لتحقيق األىداف المرجوة. 

، فإذا كانت  LANGUEتختمف عن كممة  PAROLEأما في المغة األجنبية فنجد أن كممة 
ذا كان الكالم يعير عن (3)تؤدي معنى المغةالم فإن الثانية األولى تؤدي معنى الك ، وا 

مجموعة من الصور الصوتية أو الكتابية التي نستعمميا في التواصل مع اآلخرين، فإن المغة 
، وبعبارة أخرى فيي طرائق (4)اما اجتماعيا مستقال في شكل رموزتمثل نسقا معرفيا ونظ

نتمي إلييا، حتى كانت العرب قديما تفكير في عقل اإلنسان أو عقل الجماعة البشرية التي ي
تربط المغة بمجموعات القبائل التي كانت منتشرة في شبو الجزيرة العربية، فكانوا يقولون: لغة 

ن مفيوم المغة في إ، نجد (5)أىل الحجاز، لغة أىل اليمن، لغة بني تميم، لغة قريش...وىكذا
جتماعي إلى كونيا نظاما مؤلفا من كونيا أصواتا ورموزا لتحقيق التواصل االالعربية يتعدى 

ل الفكري أصوات منطوقة أو مكتوبة مترابطة وفق قواعد بنائية محددة لتحقيق االتصا
، إنيا ليست مجرد حروف وكممات بل مفاىيم ومعاني ودالالت، (6)والعاطفي بين الناس

المغة، إنو الوجود فاإلنسان ال يتحقق وجوده واتصالو باآلخر إال بنقل الفكرة وآدائيا من خالل 
بالكممات واألنساق والجمل في منظومات متفق عمييا مسبقا لتكوّْن أقوى دوائر الوحدة التي 

 :(8)مفيوم المغة ينبني عمى ثالثة أوجو أساسية، ف(7)ارتضتيا الجماعات البشرية لنفسيا

مختمفة، إذ لكل يقصد بو البناء التركيبي الذي تقوم عميو األبنية المغوية الالبعد الصوري: -1
لغة مجموعة قواعد نحوية يتم بموجبيا تركيب الصيغ المفظية المختمفة، وقد بات معروفا في 
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 .18ص مرجع سابق.فٌصل الحفٌان: "العالقة بٌن اللغة والهوٌة"،  -
2

 سورة فصلت، اآلٌة -
3

 18"، مرجع سابق، صالعالقة بٌن اللغة والهوٌةفٌصل الحفٌان:  -
4

 المرجع السابق، نفس الصفحة -
5

 15المرجع السابق، ص -
6

سلسلة كتب المستقبل العربً، بٌروت اللغة العربٌة أسئلة التطور الذاتً والمستقبل، ٌاسٌن خلٌل : "اللغة والوجود القومً بٌن الناس"، فً:  -

 68، ص8001)لبنان(: مركز دراسات الوحدة العربٌة، 
7

 مرجع سابق،وأسئلة التطور الذاتً والمستقبل،  رٌاض قاسم: "قومٌة الفصحى والمجتمع تحدٌات الحاضر والمستقبل" فً : اللغة العربٌة -

 512ص
8

 66-68ٌاسٌن خلٌل: مرجع سابق، ص ص -
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أوساط عمماء المغة أن البنية المغوية تكون ثابتة نسبيا وان مجمل التغيرات  تنصب عمى 
 المعنى والداللة.

بعد المعنى والداللة: وىو ما تشير إليو العبارات واأللفاظ من معاني ودالالت وما تعبر  -2
عنو من أفكار وتصورات وقد أفاض عمماء المغة في ىذا الجانب وطوروا دراساتيم، حتى 

 عرف بعمم البالغة والبيان.

كممين بيا البعد الشعوري: ذلك أن المغة تحمل أحاسيس وعواطف مشتركة بين مجموع المت-3
فيم ال  يدركيا كل واحد منيم خالل مشاركتو في استعماليا، عمى خالف غير المنتسبين إلييا

بالتالي فإن ىذا البعد ينمو مع الفرد ل وال تُنقل ليم تمك األحاسيس، ُيوُعوَن ىذا التواص
 ويكتسبو في تربيتو ومشاركتو في مجتمعو، فعن طريقو ُيثبت ذاتو ويحقق استقالليتو.

ن خالل ما تقدم يمكن القول بأن المغة رموز وكممات يستخدميا مجتمع معين لمتعبير عن م
كما يقول األستاذ حامد  (1)ي"مدركاتو ومفاىيمو وتصوراتو، فيي تولد تبعا ل "فقو المغة المفظ

ربيع، إذ من خالل ىذا الفقو تحدد الصياغات المفظية المرتبطة بالتعابير الفكرية، إنيا في 
النياية تمثل نظاما لمقيم الجماعية لتعبر عن روح الجماعة وخصائصيا الثقافية، كما أنيا من 

الجانب يا تعبر عن إذ في ازدىارىا ازدىار ليا لكونجية أخرى عمى صمة وثيقة بالحضارة 
من خالل تطور الخطوط وازدىار التدوين وتكوين المجامع والمعاجم  المادي والمعنوي ليا،

المغوية، أو كان ذلك من خالل التفاعل االجتماعي والمشاركة في مختمف األنشطة الثقافية 
نجازاتو الحضارية، فيي وعاء ال فكر وأساس والفكرية والعممية التي تسجل إبداعات اإلنسان وا 

الصمة بين الماضي والحاضر تعتمدىا األمة أو الجماعة لتعبر بيا عن تجاربيا التاريخية 
 ومنطمقاتيا الفكرية والحضارية.
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، مرجع سابقسٌف الدٌن عبد الفتاح: " اللغة والهوٌة السٌاسٌة: رؤٌة فً أفكار الدكتور حامد ربٌع" فً: اللغة والهوٌة وحوار الحضارات،  -

 .20ص
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ليذا الفصل يمكن القول: لقد اختمفت آراء الكثير من الباحثين والمفكرين في مجال  خالصة
يوم دقيق لظاىرة العولمة، وذلك من أجل إيجاد مف السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة

يرجع إلى نظرة كل باحث ليذا الموضوع كل من مجال تخصصو، لكن ميما اختمفت ىذه 
وفق متطمبات  الرؤى والتفسيرات فإنيا تبقى حقيقة ال بد من التعامل معيا يشكل واقعي

 الظروف والحاجيات، وذلك من خالل أربعة مداخل أساسية لكل مدخل أنصاره ومبرراتو
النظرية والواقعية، فالعولمة يمكن اعتبارىا: مرحمة تاريخية، تجميات لظواىر اقتصادية، 

بع ىذه اإلتجاىات األربعة أربعة انتصارا لمقيم األمريكية، ثورة اتصالية تكنولوجية، تت
: أطروحة اإلقميمية، إعادة توزيع القيم واإلنتاج، التحديث، أطروحة الثورة طروحات أساسيةأ

في نظرتيم عمى مستوى المواقف غير أن الباحثين ال يتفقون االتصالية )االنفجار المعرفي(، 
فيناك من يؤيد تأييدا مطمقا، وىناك من يرفض، وىناك من يتحفظ ويدعوا لموضوع العولمة 

ذلك أن العولمة الثقافية تدعوا إلى إشكاالت أساسية تتعمق بموضوع  لالنفتاح بشروط معينة،
 اليوية والخصوصيات الثقافية في ظل االنتماءات الحضارية.

إن البعد العام لمعولمة يمكن فيمو انطالقا من الدعوة في اتجاه التنميط والنمذجة في شتى 
ذه النقطة األخيرة ىي التي تثير المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وى

مشكمة الخصوصية خاصة لما يمكن فيميا عمى أنيا دعوة تأسيسية تنظيمية لثقافة عالمية 
والفروقات واالنتماءات المحمية لصالح قيم ثقافية واحدة، بالتالي إذابة الخصوصيات الثقافية 

ية واإلقميمية، إذ تستطيع معيارية عولمية، ومن ثم مأزق اليويات الوطنية والكيانات القطر 
ىذه األخيرة من خالل ىذا المنطق انتزاع السيادة الثقافية الوطنية لصالح كيانات ومؤسسات 

عن التطور الحاصل  انبثقتدولية، خاصة مع انتشار الموجة االتصالية المعموماتية، التي 
الثورة الصناعية  عمى مستوى التكنولوجيا المعموماتية وىو ما احدث ثورة اتصالية بعد تمك

التي خاضتيا أوروبا منذ بداية القرن التاسع عشر، فيذه الثورة االتصالية أحدثت فجوة رقمية 
ُطرحت عمى إثرىا مسائل تتعمق بالتيديدات الثقافية، ومن ذلك نجد مفيوم األمن )معرفية( 
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الثقافية التي عة الثقافي، االختراق الثقافي، الصناعة الثقافية، كل ذلك يأتي في إطار الممان
نيا قوى ثقافية تعمل لصالح الدول الغالبة )الرأسمالية( ومن ثم تيديد تفسر العولمة عمى أ

 مصالح الدول المغموبة المتأثرة بيذه الموجة الثقافية، التي ستتحول حتما إلى موجة معرفية.

ن الكمية في حين أدراكات ديقات واالن العمم يستعمل لمتصعرفة بالعمم، مع أيرتبط مفيوم الم
بالتالي فإن الوصول إلى ىذه المسألة يتم عن طريق لمعرفة تستعمل لمتصورات العامة، ا

كما أن المعرفة قابمة لمتخزين واالمتالك والتوصيل العقل التي يتم بو النفاذ إلى الموضوع، 
م فييا انطالقا من مكوناتيا األساسية وىي البيانات التي تكون في شكل أنظمة يتم التحك

انطالقا من نظم المعالجة المختمفة لمجموع البيانات، وىو ما يفسر ارتباط المعرفة بالواقع 
وأنيا عممية متجددة باستمرار ترتبط بالحقيقة دائما، ىذا من جية المعالجة البيانية، أما من 

مميا الفرد النظرية الفمسفية التي يح باالتجاىاتالناحية األخرى نجد أن المعرفة مرتبطة كذلك 
ويبني عمييا معالجتو ىذه، سواء تعمق األمر بالفمسفة الغربية بمختمف مناىجيا: الشك، 
اليقين، النسبية، أو تعمق األمر بالمعرفة اإلسالمية القائمة عمى: البيان، البرىان، العرفان، 

في  فمكل نظام معرفي خصائصو وأسسو ومعالمو مع إمكانية االتفاق بين ىذي ن الفمسفتي ن
 بعض النقاط واالختالف في أخرى.

أن نكوّْن رتبطة باألبعاد الفمسفية والنظرية لموضوع المعرفة يمكن ممن خالل ىذه المفاىيم ال
 مق األمر بالجوانب التكنولوجية،صورة واضحة لمجتمع المعرفة في أبعاده األساسية سواء تع

الثقافية، عمى خالف مجتمع  والسياسية، فيو مرتبط بالصناعةأ ،الثقافية ،االجتماعية
المعمومات الذي ال يحمل في أىدافو ىذه األبعاد الثقافية إنما ىو عبارة عن مرحمة من 
مراحل تطور المجتمعات، حيث يمتمك فييا المجتمع المقومات التكنولوجية المعموماتية التي 

ن الرأس مال تؤىمو إلقامة مجتمع المعرفة، فمن أىداف مجتمع المعرفة الوصول إلى تكوي
المعرفي الذي يقوم بالصناعة المعموماتية واالستثمار فييا، ىذا إضافة إلى توليف المعرفة 
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طالق الحريات خاصة تمك المتعمقة بالرأي والتعبير باعتبارىا الضامنة لممارسة بقية  وا 
 الحريات األخرى.

ما يعد مجتمعا معرفيا إال كما أنو من الناحية النظرية عمى األقل ال يمكننا القول بأن مجتمعا 
نتاج وتوظيف المعرفة، فوجود مجتمع المعرفة ال يرتبط بوجود إذا  كانت لو القدرة عمى نشر وا 

ماتية، مؤشرات معينة مع أن ىناك خصائص أساسية ال يقوم إال عمييا: الصناعة المعمو 
ة الرأي حريمال المعرفي، االىتمام بالبحث العممي، توليف المعرفة، التطور التكنولوجي، الرأس

والتعبير، غير ىذه الشروط عمى أىميتيا ال تعتبر كافية ما لم ترتبط بمؤشر التنمية 
، وذلك ألجل الوصول إلى تحقيق شروط المجتمعية بشكل عام والثقافية بشكل خاص
التجاوز، وىذا األمر البد لو من شروط المنافسة الوطنية والعالمية وبالتالي إمكانية 

موضوعية يقتضي تحقيقيا انطالقا من عممية التنشئة التي تقوم بيا المؤسسات الثقافية من 
، وىذا بدوره يؤسس لمفيوم اإلعالميةة، أجل تحقيق البيئات التمكينيَّة: التعميمية، القيميَّ 

 وتوكيد الذات واالعتزاز بالتاريخ بنى عمى أساس توطين المعرفةالمواطنة المعرفية التي تُ 
والتماىي في إطار القيم المرجعية لمثقافة الوطنية، من أجل الوصول بالمجتمعات إلى تحقيق 
القوة واالقتدار ال سيما في ظل التجدد الدائم لعموم التقانة والتكنولوجيا التي تعتبر في 

 مجموعيا روافد ثقافية في إطار سياقات فكرية وحضارية.

خالل ما تقدم يمكن القول بأن معظم التعاريف التي تطرقت لموضوع الثقافة من الناحية من 
النظرية تناولتو إما من الناحية السكونية الموضوعية باعتباره وسيمة الكتساب صفة االنتماء 
ما باعتباره عالقة وظيفية حركية  وأداة لنقل صفات معينة وتراث محدد من مجتمع آلخر، وا 

الحاصمة  لالختالفاتتفاعالت والتراتبات الثقافية قصد إعطاء مبررات وتفسيرات في إطار ال
أشكاال متعددة:  الظاىرة الثقافية، وىذا ما يجعل المفيوم في إطاره الحركي يأخذعمى مستوى 

 .نماذج ثقافية، ثقافة نسبية، ثقافة مركزية، تثاقف، ثقافوية...الخ
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ة في إطار الحركية التاريخية وارتباطو مع مختمف إن التفسيرات الوظيفية لمفيوم الثقاف
المفاىيم: كالتقانة، الحضارة، واأليديولوجيا، ىي التي زادت من صعوبة المفيوم، خاصة وأنيا 

عالقة مباشرة من جية أخرى بالجوانب القيمية والفكرية، المرتبطة ىي األخرى كذلك  عمى
 إلفرازات العولمية، لكن وعمى الرغم من ذلك فقدبالقوى المعرفية واألبعاد المدنية الحضارية وا

التي يمكن أن تؤثر الثقافة بيا أو يمكن وضع بعض الباحثين مجموعة من العناصر الثقافية 
أن تنعكس الثقافة من خالليا وىذه العناصر ىي: التراث بنوعيو المادي والشفيي، والدين 

باعتبارىا خالقية، إضافة إلى عنصر المغة باعتباره إحدى المقومات األساسية لتكوين القيم األ
وعاء فكريِّا ونسقا معرفيِّا وبناء نظميِّا يحمل كافة المفاىيم الثقافية والحضارية، ومن خالليا 
نتاجيا، وىنا نتساءل عن كيفية تكوين المعرفة وبنائيا خاصة في  يتم اكتساب المعرفة وا 

 الموالي. المجتمعات الغربية؟ وىذا ما سنتناولو في الفصل
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 الفصل الثاني: السياق الثقافي الكتساب المعرفة في الفمسفة الغربية

لقد تشكل مشروع الحداثة عمى أنقاض المشروع التقميدي، وذلك عندما أطاح ىذا المشروع 
 فاعال من عناصر تماسك المجتمعات التقميديةبفكرة المقدس، ىذه الفكرة التي كانت عنصرا 

وبالتالي فقد أصبح العقل العنصر البديل لذاك التماسك المفقود لمجتمعات الحداثة، إضافة 
إلى الذات الفردية باعتبارىا منتيى كل تجربة وحصيمة كل عممية عقمية ومشروعية كل عمل 

وتمكينو  نسان وتحقيقا لمبدأ وجودهيؤسس لموجود، بالتالي فقد وضعت نتائج العمم خدمة لإل
في الحياة، لقد جاءت الحداثة انطالقا من حدْي العقل والفردانية مبشرة بقيم التقدم والرخاء 
وتحقيق المجتمع المنشود الذي يقوم عمى النزعة العممية المتفائمة، انطالقا من االتجاه 

وم النظرية خدمة لمتطبيق الخطي لمتاريخ ورفض كل ما ىو قديم، ووضع كافة نتائج العم
 العممي اإلنساني.

فقد وقع في أزمة بفعل االىتمام بالتراكم  غير أنو وعمى العكس مما بشَّر بو مشروع الحداثة
والربحية عمى حساب اإلنسان الذي فقد حريتو وتمت الييمنة عميو باسم العقل والعمم، وأصبح 

ن االعتقادات الدينية إلى ىامش الشأت مجتمع الحداثة فضاء خاليا من كل غائية، فقد انزو 
وأصبح لمعممنة وظيفة أساسية تمثمت في التصدي لمصورة النمطية الوىمية القديمة الخاص 

لإلنسان والعالم، "فتحولت األنشطة والمفاىيم والقيم الدينية إلى مفاىيم وأنشطة اجتماعية، 
صبحت ميمة العقل ضبط النشاط ، وأ(1)فأصبح اإلحسان تضامنا، والضمير احتراما لمقوانين"

والحكم، فأبحت مسألة التحديث إنجازا  اإلدارةالعممي والمعرفي ليمتد بعدىا إلى أجيزة 
اآلراء وتكريسا لمعقل وألنشطتو المختمفة في مجاالت العمم والتكنولوجيا، وارتبطت عقمنة 

يمكن أن يقوم الفكر واألفكار بتراث الفمسفة، غذ يتعقمن العقل انطالقا من التراث، كما 
، ومن ىنا (2)الفمسفي عمى التأمل انطالقا من العقل، وبالتالي فقد أصبح العقل أساس المعرفة

فقد تعالت أصوات كثيرة سواء من دعاة الحداثة ومناصرييا الذين فضموا نقدىا وتصحيحيا 
                                                             

 .421، ص0240دٌسمبر -، أكتوبر24، مج20، عالفكر عالممجدي عبد الحافظ: "موقع العقل فً فلسفات ما بعد الحداثة" الكوٌت:  - 1
 المرجع السابق، نفس الصفحة. - 2
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ظر في و ممن رفضوىا ونادوا بما بعدىا في محاولة لمقطيعة معيا، ومن ثم إعادة النأ
محددات إنتاج المعرفة وكيف يتم توجيييا خدمة لإلنسان والتنمية المجتمعية، بالتالي فقد 
وضع العقل الحداثي وقيمو موضع الشك خاصة عندما ظيرت نتائج استغاللو عمى مستوى 

ىيمنتو واستغاللو لمطبيعة خدمة التطبيق التكنولوجي، حيث اكتشف اإلنسان مدى خطورة 
إلنسان وأخالقو وبيئتو، فقد تحولت التقنية والعمم إلى مصدرْي قمق ورعب عمى حساب قيم ا

بالنسبة لإلنسان ومن ثم الوقوع في حالة أزمة فقدت فييا اإلنسانية دوافعيا األخالقية والقيمية 
بفعل تمك العقالنية التي أصبح العقل اإلنساني أقرب فييا إلى التقنَية بفعل طغيان نزعتْي 

دوديَّة، وبالتالي تعرض المجتمع لكثير من التيديدات من قبيل: أساطين التقنية الربحية والمر 
والتكنولوجيا، وسمب الحرية حيث أضحت حرية صورية، كما تقمصت القيم األخالقية والثقافية 

 لحساب نماذج عقمية أداتية.

ضرورة  إلىإن ىذه األزمة التي وقعت فييا الحداثة ىي التي دفعت بالكثير من المفكرين 
التفكير في تجاوزىا من خالل مشروع "ما بعد الحداثّة" ىذا المشروع الذي ال ينفصل عن 
أزمة الوعي الحديث في محاولة لمرقي باإلنسان إلى مرتبة أفضل انطالقا من توجيو عقل 
اإلنسان واستبدالو بالعقل النقدي بدل العقل التقني األداتي، وترقية المجتمع من مجتمع 

إلى مجتمع إنتاجي في كل مجاالت المعرفة، غير أن ىؤالء المفكرين عمى كثرتيم  استيالكي
واتفاقيم عمى ضرورة مراجعة المشروع المعرفي الحداثي إال أنيم انقسموا عمى أنفسيم فمنيم 
من قال بضرورة القطيعة معو ومنيم من قال بضرورة نقده وتصحيحو، وىذا ىو الطرح الذي 

من خالل دراسة  -طالما أن ىذا المشروع لم تتضح معالمو بعد – سنعتمده في بحثنا ىذا
سياق اكتساب المعرفة في الفمسفة الغربية، حيث سيتم التطرق في المبحث األول منو إلى 
الخصائص الثقافية لمجتمع الحداثة انطالقا من العقل، الفردانية، قيمتْي الحق والحرية، وكذا 

ي المبحث الثاني فسيتم التطرق إلى المنطمقات الثقافية لما بعد االىتمام بالعمم والتاريخ، أما ف
 المراجعات النقدية لمعقل، قا منالمشروع امتداد لما قبمو انطالالحداثة عمى اعتبار أن 
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والتمركز حول الذات، نياية االرتباط بالمقدس والتاريخ والمرجعيات في محاولة لربط المشروع 
ميل الخطاب، لنصل أخيرا إلى مقومات إنتاج المعرفة بناء بأخالقيات التواصل وتحالجديد 

عمى تمك المنطمقات، ويتعمق األمر ىنا بالمعرفة المصمحية، العقالنية الواقعية، أخالقيات 
التواصل، المقاربة التداولية في محاولة لمتأسيس النظري ليذه األبعاد المعرفية التي ترتبط في 

 العولمية وتأثيرات الفعل التواصمي والتفاعل المعرفي الثقافي.بعدىا العام بالتوجيات الفكرية 

 الثقافية لمحداثة الغربية خصائصال المبحث األول:

لقد استطاعت االنجازات الحضارية التي تجسدت بفعل تطور العموم والتقنيات والتطور 
العقالني لمنظم ألدوات اإلنتاج والذي أدى بدوره إلى إحداث تغيير عميق وشامل في شروط 
الحياة والتفكير في آن واحد، كل ىذا استطاع أن يرسم حدود الحداثة والتي استطاعت ىي 

، فالحداثة كمرحمة ةالفتر لصراعات اجتماعية عرفتيا أوربا في تمك األخرى أن تضع حدا 
 إنسانيتاريخية بحاجة إلى توفير شروط ثقافية لبموغيا، فيي يمكن اعتبارىا صحوة ضمير 

 (1)من لحظات الوعي االجتماعي والتراكم التاريخي ايريد تحقيق كرامتو وبموغ غاياتو انطالق
في عديد من مظاىر الحياة المتعددة، غير أننا ىنا  ياوىنا نرى أن الحداثة تسجل نفس

سنقتصر فقط عمى بعض المظاىر الفمسفية والثقافية لمحداثة والتي تعد كأسس ومنطمقات 
ينبني عمييا مفيوم مجتمع الحداثة، الذي يعتبر بدوره مجتمع ما بعد المجتمعات التقميدية 

م في مجال القوة ينصب فقط عمى تطوير االىتما نالتي كانت تعتبر الزراعة كمصدر لمقوة وأ
اليد العاممة البسيطة، لكن المجتمع الحديث يقوم عمى تطوير اآللة الصناعية، وأن مفيوم 

ومن ثم  االىتمام القوة فيو ينصب عمى مجال استخدام الصناعة باعتبارىا مصدرا لمقوة، 
، وىذا كمو يأتي في إطار العمم  والتجربة كبديل لموصول إلى ىذه الحقائق الثابتةبتطوير 

االىتمام بالعقل والفكر  ومن ثم إقامة عالقة ترابطية بين العمم والمجتمع، عالقة تربط الدال 
، ىا قداسة العقل والعممؤ ة تاريخية مبدبالمدلول في إطار نظام بنيوي شامل يقوم عمى خطيَّ 

                                                             
 .14، ص4776. الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، والغرب وحوار المستقبل اإلسالممحمد محفوظ:  -   1
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لحديث عن خصائص تصور بناء المعرفة في مجتمع الحداثة، لكن قبل ا إمكانيةومن ثم 
 مجتمع الحداثة وعالقتو بمسألة التحديث والنيضة.أسس ىذا المجتمع ال بد من تعريف و 

وغالبا  يعد الفصل بين مفيوم الحداثة والتحديث مدخال منيجيا لتعريف الحداثة بصورة عممية
 ن.حدودا تفصل بين المفيومي واإلنسانيةما يرسم الباحثون في ميدان العموم االجتماعية 

في المغتين  modernisationعن مفيوم التحديث  modernityيتمايز مفيوم الحداثة 
زاء المناىج التي  االنجميزية والفرنسية، فالحداثة تعني " موقف عقمي تجاه مسألة المعرفة وا 

، أما مسألة التحديث فيي بعيدة كل البعد (1)يستخدميا العقل في التوصل إلى معرفة ممموسة
عن ىذا التصور، فيي ال تعدو أن تكون مسألة إجرائية ترتبط باستجالب األدوات والتقانة 

وفمسفتو  اإلنسانالستخداميا في الحياة العامة من غير أن يؤثر ذلك عمى ذىنية 
ىر الحداثة االجتماعية، وفي ىذا الشأن يرى بعض الباحثين، أن التحديث يعني مظا

حين أن الحداثة تعني تمك المحظة الواعية التي تنتظم فييا  تجمياتيا الييكمية واألداتية، فيو 
العقل والعقالنية والفردية والعممانية والقيم الحرة في اندفاعات من " انطالقا اإلنسانيةالحياة 

، فالحداثة تتصل بالروح (2)الت عميقة في البنية االجتماعية"تحو  إحداثحضارية قادرة عمى 
 كالىما مرتبط باآلخر الذي يتصل بالشكل والمبنى، غير أنوالمعنى عمى عكس التحديث 

فمظاىر التحديث قد تدفع نحو نمط معين من الحداثة، كما أن شكل الحداثة من الناحية 
ثة لمتحديث تتوافق ونمط الحدا إستراتيجيةالنظرية والفمسفية يدفع بالضرورة نحو تبني 

-المطموبة، وفي ىذا السياق يرى محمد أركون عدم ارتباط المفيومين ببعضيما، فالحداثة 
موقف لمروح أمام مشكمة المعرفة، أي استخدام العقل لكافة المناىج المتاحة  -حسب رأيو

المخترعات  إدخالقصد الوصول إلى معرفة ممموسة لمواقع، في حين أن التحديث يعني فقط 
ة وجمب التقانة قصد الوصول إلى تحقيق أىداف محددّة، فيو جانب شكمي العممية الحديث
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، كما أن عممية التحديث قد تأخذ عدة أشكال سياسية (1)خارجي ال يرافقو أي تغيير جذري
واجتماعية واقتصادية، وفي ىذه الحالة فإن مسألة التحديث االقتصادي ترتبط بمفيوم 

 التكنولوجيالعمل عبر التجديد  إنتاجيةدائم عن التصنيع الذي يعني ىو اآلخر البحث ال
، فيو في ىذه الحالة يقترب من مفيوم التحديث الذي أشرنا (2)والتنظيم العقالني لميد العاممة

الصناعي، غير أن ىذا النمو  اإلنتاجإليو سابقا مع كونو يرتبط أكثر بالجوانب الكمية في 
تنعكس عمى المجتمع  وحضارية وفكرية ةواجتماعيتتبعو في جوانب أخرى تحوالت مادية 

اتو الوظيفية، ومن ذلك : تقسيم العمل، تحديد الوظائف والمين واألنشطة، التخصص سومؤس
نتقل من ، وفي ىذه الحالة فإننا سن(3)القتصادية واالجتماعيةمختمف المؤسسات ا فيالوظيفي 

الحداثة من الناحية الفمسفية  ب االقتصادية واالجتماعية إلى مفيوممفيوم التحديث في الجوان
والفكرية)التحديث االجتماعي(، وعمى ىذا األساس يمكن مالحظة ذاك االرتباط بين مضامين 

 الحداثة والتحديث االجتماعي كمفيومين معبرين عن مفيوم مركب ىو "مجتمع الحداثة".

وشرطا  فالتحديث من الناحية االجتماعية ينطوي عمى عدة مضامين تمثل إطارا مرجعيا
: (4)لموصول إلى مجتمع الحداثة، وىذه العمميات ىي ما يمي أي ،أساسيا إلقرار التحديث

وذلك ألن مسار التنمية   laicite، العممنة differenciastion، التباينmobilisationالتعبئة
فار الطاقات الجماعية وتوجيو اإلرادة العامة نوالتحديث في جوانبو االجتماعية يتطمب است

حو العمل المشترك، ىذا إضافة إلى حاجتو إلى إرادة سياسة تحضى بالثقة والرضى وتتوفر ن
، ومن جية أخرى تتطمب مسألة التحديث االجتماعي تباين (5)الموارد لتعبئةعمى قدرة حقيقية 

األدوار الوظيفية في المجتمع حيث  تنفصل األدوار االقتصادية عن التأثيرات الدينية واألطر 
وبذلك تظير أىمية التباين االجتماعي كصفة الزمة في  ،المحمية)العائمة، القبيمة، الجماعة(

التغيير االجتماعي حيث يتم التمييز بين المجتمعات التقميدية عن المجتمعات العصرية 
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تماعي والمتعمقة بمسألة ، أما في ما يخص الصفة األخيرة لمضامين التحديث االج(1)الحديثة
لعممانية( فإنيا اقترنت بصفات التحديث في الحضارة الغربية، حيث تعني ىذه العممنة)ا

روس ومتحررة عن كل كمية عن اإلومستقم les cultesالمسألة حياد الدولة عن كافة النحل 
، فالفكرة األساسية التي يقوم عمييا المفيوم ىي تحرير الدولة من (2)التصورات الالىوتية

وفي ىذا الشأن فإن ، (3)تأكيد مسألة العممنة العممية والعممنة السياسيةسمطة الكنيسة ومن ثم 
من خالل  ،مسألة التحديث أو تأسيس مجتمع الحداثة ينطمق من فكرة االعتراف بالعممانية

الطابع المدني عمى المجتمع والدول انطالقا من عدم سيطرة الروحاني عمى  إضفاء
لتقميدية والمجتمعات الحديثة التي تختفي فييا التأثيرات االجتماعي، ولمتمييز بين المجتمعات ا

 .(4)الدينية عمى الجوانب المدنية

الحداثة والتحديث يتفقان من حيث المضامين االجتماعية والثقافية، وأن المجتمع  من ن كالا إ 
ال سبيل لو لموصول إلى مجتمع الحداثة إال من خالل اجتماع المفيومين معا، وفي ىذا 

ممة واحدة، فإذا كان التحديث ق يشير البعض إلى كون الحداثة والتحديث وجيان لعالسيا
والتطورات العممية  يتجمي في الوجو الخارجي لممجتمع من خالل المنجزات المادية

فإن مسألة الحداثة تجمى من خالل الوجو الداخمي لممجتمع انطالقا من السموك  والتكنولوجية
إنما تتأصل في النسق االجتماعي الذي يشمل  ، فيي ال تقوم بذاتيااإلنسانيةوالشعور والقيم 

ال يمكن فيم مجتمع الحداثة إال من خالل  ، وفي ىذا اإلطار(5)المادي والمعنويالوجيين 
فمسفة تحديثية تطويرية لممجتمعات التقميدية التي كانت قائمة عمى المنطق الزراعي في 

مات األوالية) العشائرية والقبمية والطائفية( تحت تأثير الجوانب االقتصادية وكذا عمى التنظي
السمطة الدينية في الجوانب االجتماعية والثقافية، وفي ىذا السياق يمكن فيم النزعة الحداثية 

 عمى أنيا فمسفة نيضوية.

                                                             
 07ص سابق،الرجع الم - 1

2
- MAURICE BARBIER : la laïcité. Paris : éditions LARMATHAN, 1998,P P7-8. 
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يتشاكل مفيوم الحداثة مع مفيوم النيضة، حيث يعتقد الكثير من الباحثين بتجانس النيضة  
، ومرد ىذا التجانس (1)تحقيق الحداثة يعادل تحقيق النيضةفإن والحداثة، بالتالي  األوروبية

إلى تكافؤ مرتكزات المفيومين، فكالىما يقوم عمى ىيمنة العقل والعممانية والفردية وحقوق 
، غير أن بعض الباحثين اآلخرين يميزون بينيما ويرون أن النيضة كنظرية (2)اإلنسان

العمل الجماعي، أما الحداثة فيي  إستراتيجيةلمولوج إلى الحضارة تحدد أولويات وتصوغ 
المعايير العقمية واالجتماعية تكيف وفق ، أي أن الحداثة (3)تجري  بشكل يومي وتمقائي

 .(4)ومن ثم الحضارة واألخالقية لتحقيق شروط النيضة

إن الحديث عن مفيوم الحداثة كمشروع ارتبط بتمك التحوالت الغربية التاريخية، حيث تشكمت 
أسست لفكرة التقدم انطالقا من استخدام العقل والعمم والحرية  وأيديولوجيةمنظومات معرفية 

جتمع فكانت منيا تعميميا في حقول الم تم إستراتيجيةوالمساواة، ىذه الفمسفة بدورىا أسست 
أو فمسفة األنوار  المادية والثقافية والروحية، وىذا ما أدى إلى والدة ما يسمى بعصر النيضة

التي ظيرت مع بداية القرن الثامن عشر، وبيذا يرتبط مفيوم الحداثة بنمط حياة شاممة 
ئية لمجتمعات معينة لمدة تاريخية معينة، حيث انتقمت ىذه المجتمعات من مجتمعات بدا

أساسين معيارين ، ترتكز ىذه الحداثة عمى (5)تقميدية إلى مجتمعات ذات قيمة حداثية
الثاني الفيم المادي ، و مركزيين: يتمثل األول في كونيا تنطبع بالطرق العممية في التفكير

، وبيذا يرتبط المشروع الحداثي مع مفيوم النيضة لمداللة عمى تحوالت اقتصادية (6)لمواقع
واجتماعية وسياسية وثقافية وقعت في حقبة زمنية لممجتمعات الغربية، وفي ىذا الشأن يربط 
الكثير من الباحثين خصائص مفيوم الحداثة بفمسفة مفكري عصر األنوار، والتي تقوم عمى 

والعقل، وكذا بين عالم الذاتية وعالم  (العالم الموضوعي) االنفصال بين عالم الطبيعة

                                                             
 .اثة وما بعد الحداثة"، مرجع سابقعلً وطفة: "مقاربات فً مفهومً الحد - 1
 .06، ص4762بٌروت)لبنان(: دار التنوٌر للطباعة والنشر،  اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية.برهان غلٌون:  - 2
 .نفس الصفحةالمرجع السابق،  - 3
 .47ص، 0242دمشق 'سورٌا(: دار الزمان للطباعة والنشر،، إشكالية الحداثة في الفلسفة اإلسالمية المعاصرةرواء محمود حسٌن:  - 4
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، إن فمسفة عصر األنوار تعد بمثابة ثورة (1)ذا الدعوة إلى الحريات الشخصيةالفردانية، وك
ضد الواقع الذي كان سائدا آنذاك، لمتخمص من النظام االستبدادي المطمق المستند إلى 
الحق اإلليي وسمطة الكنائس والخرافات والالىوت، من أجل تحقيق الحرية والمساواة 

خاصة  –ة فكرية نشطة في الكثير من الدول األوربية ، حيث ظيرت آنذاك حرك(2)واإلخاء
تنادي بضرورة تجاوز مسألة القانون الطبيعي واستخدام العقل الذي يمكن أن ينقل  -فرنسا

العمم، وقد اقترنت ىذه الثورة الثقافية بأسماء عديدة من لبشرية من أوىام الخرافة إلى نور ا
رو، روسو في فرنسا، ىيوم في دفولتير، ديالفالسفة والمفكرين نذكر منيم : مونسكيو، 

نجم عن ىذا النظام  كما ،(3)يا، فرانكمين وجيفرسون في أمريكافي ألمان را، ليسينغ وكانطانجمت
وأنو يجب عمى كل ممك أن يقوم  (...)أن المواطن يجب أن يحل محل الرعيةالجديد لمفكر"

 .(4)األفراد والشعوب"دف تحقيق سعادة باإلصالحات التي يممييا عميو العقل بي

إلى ما  حتى وصمتانطالقا مما سبق يمكن القول بأن أوربا قد مرت بعديد المراحل المختمفة 
ىي عميو اليوم، حيث شممت كل مرحمة عمى حركات إصالحية متعددة من أجل التمكين 

في األرض وتحقيق سعادتو، فمسألة الحداثة قامت عمى أنقاض أفكار فالسفة  إلنسانل
نون الطبيعي، بل يمكن اعتبارىا امتدادا ليذه الحركة الفكرية، وىذا ما تجسد في مطالب القا

في شكل مطالب أنظمة حكم  ما بعد، وصياغة إعالن حقوقيا الذي تجسدالثورة الفرنسية في
ذا كان ىذا األمر ينطبق عمى  سياسية انطالقا من مفاىيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وا 

ي قياميا عمى نقد المدرسة الطبيعية، فإنو يمكننا القول بأن األمر نفسو مدرسة الحداثة ف
ينسحب عمى ظيور المدرسة الطبيعية التي تأثرت ىي األخرى بفمسفة الحضارات القديمة 

يمكن  فالسفة المدرسة الرواقية، ومن ىناخاصة اليونان واإلغريق ونذكر ىنا بالخصوص 
عرفتو أوربا في القرن  إصالحيألوربي ارتبط بمشروع النيضة في الفكر ا مفيومالقول بأن 
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أىم  ، ومنالثامن عشر يقوم عمى مشروع حداثي لو مقوماتو الثقافية واالجتماعية واألخالقية
أىميا: استخدام العقل، قيمتْي الحق رتكز عمييا نذكر ىذه األسس والمنطمقات التي ي

المغمقة، وىذا ما سنحاول تسميط الضوء عميو في والحرية، االىتمام بالفمسفة والتاريخ والُبَنى 
 :ما يمي

  المطمب األول: استخدام العقل

العقل المنطمق الحقيقي لمحداثة وأساسيا المركزي حيث يتجمى بسيادتو وىيمنتو في يشكل 
أنصار ىذا االتجاه  حيث يرى (1)مختمف جوانب الوجود البشري تجميا لمبادئ التنوير وقيمو

نتز وسبينوزا أن الوصول إلى الحقيقة يكون عن طريق العقل وحده، ويرون :ديكارت وليب
من بديييات تمكن من الوصول عن  االنطالقةالمثل في ذلك البرىان الرياضي، حيث تكون 

إلى نتائج منطقية، وىذا ما يمثل الصورة المثمى  المتدرجةطريق سمسمة من االستنباطات 
بأن الحقيقة في طبيعتيا أفكار وتصورات موجودة في العقل ، وىنا يرى العقالنيون (2)لممعرفة

انطالقا من النور الطبيعي لو، والذي يحمل بالفطرة ىذه األفكار األولية )المستقمة عن أي 
يستوجب تقبل كل قضايا العموم حتى  اإلنسانية ، وبالتالي فإن كمال  المعرفة(3)أصل تجريبي(

، فالمنيج الديكارتي العقالني (4)قميديةاإلرىان كالمسممات ضيات من غير بتمك التي قبمتيا الريا
قائم عمى أساس الشك في كل معرفة نحصل عمييا من الحواس لموصول إلى اإلثبات، وانطالقا 

رائية لتأسيس معرفة فمسفية حول العالم، وبيذا يعتبر كرة تحولت العقالنية إلى أداة إجمن ىذه الف
، واكتسبت الفمسفة بيذا موضوعا جديدا ينطمق من العقل ومن (5)ةديكارت رائد العقالنية الحديث

الوصول المعارف التي نتوصل إلييا بو، فالشك ىو الدليل عمى فعل التفكير، ومن الشك يمكن 
ينسحب دور العقل من العموم التجريدية  ، وىكذا(6)واالستنباط إلى الحقائق عن طريق الحدس

                                                             
 .11صمرجع سابق، محمد محفوظ:  -   1
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ثل الذي الرياضيات نموذج العقل العقالني، فإن الفمسفة ىي عالم المُ إلى الفمسفة، فإذا كانت 
وافترضت الفمسفة أن القوة العاقمة منفصمة كميا  يرتبط بقوانين تتطابق مع قوانين المعقوالت

االرتقاء إلى عالم الحقيقة والثبات، وبالتالي فقد سخرت  بإمكانياعن القدرات الحسية وأنو 
ا وارتقت بو من قدرة بشرية إلى مستوى آخر من القوة المعرفية، ولعل الحداثة العقل لخدمتي

، حيث أن (1)عند كانط الذي تحدث عن العقالنية التحميمية -في ما بعد-ىذا ما لوحظ 
المنطقي الذي يقوم بو اإلنسان لموصول إلى معرفة  باالستنتاجمفيوم العقالنية يرتبط ىنا 

فاية المغوية لموصول إلى أحكام وحقائق بعينيا في عمم معينة، خاصة لما يتعمق األمر بالك
الكالم، أي أن التحميل الدقيق ينتج عن الكالم والوصف الموزون لممتحدث، وىنا عمى المغة 
الموصوفة أن تترجم مضمونيا كامال وبشكل سميم، فيكون اليدف من الصورة المنطقية لمغة 

ا ما يشير إلى مفيوم العقالنية التحميمية التي وىذ إيصال الحقائق وتحقيق المعارف ولممتكمم
 تشكل صورة متقدمة عن العقالنية الصورية.

انطالقا مما سبق يمكن القول بأن العقالنية قد تطورت تدريجيا منذ اليونان حيث كانت 
موضوع نظرية العقل، فظيرت في عمم الكالم والالىوت العقالني إذ كان التصور أن العقل 

مفارق خارج عن النفس في وجوده من أجل الوصول إلى تصورات منطقية  عبارة عن كائن
ظرة الكمية لمعمم، وىذه الفكرة ال يمكن تفسيرىا إال من خالل ياء وعن النثابتة عن األش

ا لتصبح قدرة ذىنية مرجعية ثقافية تقدس العقل وتعمي مقامو، لكن العقالنية تطورت تدريجي
معرفيا من خالل التعبير عن قدرة الذات لبموغ معرفة شاممة يكولوجيا أو تحمل طابعا س

وليذا نرى أن استخدام العقل في منطق الحداثة ، (2)من معرفتيا الفطرية أو المكتسبة انطالقا
يعد سمة بارزة عمى اعتبار أن المجتمعات األوربية تطورت آنذاك وتخمت عن مرجعيتيا 

سة واألفكار الالىوتية المستندة إلى األحكام الغيبية، السابقة التي كانت مشبعة بتأثيرات الكني
وىذا ما ظير جميا خاصة في العموم الفيزيائية والطبيعية وكذلك المغة باعتبارىا أداة معيارية 
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وصورية )معاجم ونحو(، وىذا من شأنو أن يتفق مع مسألة الحتمية، لكن ىذا المنطق 
كن اعتبارىا أداة تحميمية، وذلك ألن العقالنية العقالني قد تطور أيضا وأصبحت العقالنية يم

الصورية قد عجزت عن اإلحاطة بمختمف الظواىر وأصبح تأويميا يتم عمى ضوء النظريات 
والرغبة في السموك العقالني، وىو ما تأتي مسألة  واالعتقادالمييمنة، أي العالقة بين اإلرادة 

 فيزيائية، الطبيعية أو حتى االجتماعية،سواء تعمق األمر بالظاىر ال النسبية في التحميل
ومنيا مسألة السموك المغوي التي تظير سواء في الترجمة أو األساليب المغوية المختارة 
لمكتابة، وكل ىذا األمر مرتبط بوضع إجابات واضحة لتمك المشكالت التي تعترضنا في 

فييا عمى ية التي نضْ العقالنالحياة العامة، والمرتبطة ىي األخرى بنظرتنا لمكون والتفسيرات 
بطّ أيضا بمسألة المعرفة العممية، قا من ذواتنا ومرجعياتنا الثقافية وىو ما يرتالظاىرة انطال

 وكذا مسألة الفردانية.

  لمعرفة العمميةا-1

يأخذ العمم دورا مركزيا في مفيوم الحداثة حيث يتكامل دور العمم مع دور العقل التنويري، 
وتجمياتو بعيدا عن المعارف والمعرفة العممية ىي المحور األساسي في فيم الكون وحقائقو 

اثية التقميدية التي سادت في العصور التي قبمو، وبالتالي فقد ازدىرت المعرفة في ىذه التر 
من كونيا معرفة ظنية إلى كونيا معرفة يقينية، حيث انتقدت المنطق األرسطي  وانتقمتة الفتر 

، وأعادت النظر في المجاالت المعرفية المختمفة، (1)القديم وأسست لممنطق االستقرائي الجديد
( الذي 4511-4651ومن أشير عمماء الحداثة الذين ساىموا في ىذا الشأن نجد غاليمو )

، وىذا من شأنو (2)يقيا رياضيا جديدا يتم من خاللو توقع الظواىر الطبيعيةاكتشف عمم فيز 
 إسياماتساىم بشكل كبير بتقدم عموم المنطق والرياضيات وكذلك العموم التجريبية، كما أن 

العممية في  اإلسيامات( الذي ساىم ىو اآلخر في العديد من 4551-4511العالم باسكال )
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، ومن (1)السوائل، وزن كتمة اليواء وغيرىا توازنالكثير من القضايا مثل: توازن الفراغ ، 
ىذه األعمال  ساىمت ، وقداألعمال األخرى التي حققت إضافات جد معتبرة في مجال العموم

ذا ، حيث استغل فالسفة التنوير ىالتأثير في الحياة اإلنسانية لمجتمع الحداثة وغيرىا من
التراكم العممي إلغناء الحياة اليومية وتنظيميا تنظيما عقالنيا، حيث امتّد استخدام العموم 
والمنطق والعقل إلى نقد األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية، واعتبر العقل والعمم 

لخرافة ىما الكفيالن بتوجيو الحياة العامة وتأسيسيا عمى مبادئ ثابتة انطالقا من العمم بدل ا
 :(2)والجيل، وفي ىذا الشأن يرجع بعض الباحثين سبب ازدىار عصر التنوير إلى ما يمي

 استقاللية العقل-

 رفض األحكام المسبقة-

إنتاج منظومة فكرية فمسفية سياسية تستند إلى مفاىيم مثل التسامح عند لوك، الحرية عند -
 فولتير، المساواة عند روسو.

 المستندة إلى فيم تاريخي لتطور المجتمعات تأسيس فكرة التقدم -

طالق قوانين ل ثقتو في العقل والعمم من خالل إوتطور بفع لقد ازدىر مجتمع الحداثة
الطبيعة حتى أضحت آلة يحركيا اإلنسان وفق قوانين سنيا العقل وفق إرادتو، عقل لم يعد 

فالعالم أصبح من صنع ، (3)يرتضي من أحد أن يمده بنواميس الكون وأخالقيات العالم
يمانو بقيمة العمم، وبالتالي فإن  اإلنسان واإلنسان أصبح سيدا من خالل استخدامو لعقمو وا 

 (4)الرؤية العممية مستمدة من معنى الوجود وقيمة اإلنسان ورغبتو في السيطرة عمى الطبيعة
 والعالم وتسخير كل شيء لصالحو.
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 الفردانية-2

إلنسان باعتباره جوىر الحداثة ومركزىا، وىذا نابع من اإليمان تقوم الحداثة عمى مركزية  ا
 (1)بأن اإلنسان ىو أىم كائن في العالم الطبيعي، وأنو معيار األشياء جميعا، وغاية الوجود

ومادام ىذا اإلنسان ىو غاية الوجود وجوىره فيتوجب عمى المجتمع أن يحيطو بكل أسباب 
التاريخ وىو سبب التحضر والتطور، كما أن ىذا األخير الرعاية والحماية، فيو الفاعل في 

يمتمك من المقومات العقمية ما من شأنو أن يكون محل تفوق عمى كافة الكائنات األخرى 
، إن (2)داخل ىذا العالم الطبيعي الذي يعتبر العالم الحقيقي الذي يحيا فيو ويعيش ألجمو

ة، التي تعبر عن عقالنية رياضية صارمة يتم مشروع الحداثة يرتبط بمفيوم العقالنية األداتي
تطبيقيا في المجاالت العممية والتقنية واإلدارية، فيي تعبير عن ارتباط العقالنية بالسيطرة، 

، وفي ىذا الشأن يربط بعض الباحثين بين (3)أي سيطرة اإلنسان عمى نفسو وعمى الطبيعة
ديولوجيا الحداثية يعبر عن آخر شكل الحداثة واأليديولوجيا ومبدأ الذاتية، فمصطمح األي

لإليمان بالوحدة بين اإلنسان والطبيعة، وبيذا ترتبط الحداثة بروح البحث الحر في تقاطع مع 
النظرة اإليديولوجية، كما أن الحداثة تعبر أيضا عن مبدأ الذاتية، الذي يشير إلى مركزية 

ىي الوحيدة المؤىمة إلعطاء قيمة الذات ومرجعيتيا اإلنسانية، بمعنى أن الذات اإلنسانية 
الدعاءاتيا، فمبدأ الذاتية إضافة إلى كونو مرتبط بالذات المتفردة المؤىمة فإن ىذه الذات تقوم 
عمى استقاللية الفعل، أي أن فعل األفراد مقبول استنادا إلى العقل والمنطق، ويقوم المجتمع 

 نقد، فيي تقبل كل ما ىو مقنع عقالنياباالستجابة لو، كما أن ىذه الذات ليا القدرة عمى ال
، لذا فقد (4)كما تقوم عمى الفمسفة التأممية من خالل إدراك الفكرة التي تعبر عمى الوعي

أصبح اإلنسان )الفرد( في مجتمع الحداثة ىو محور عممية التحديث باعتباره يممك كافة 
لجوانب العممية: الثقافية، مقوماتو، وىو ما انعكس عمى كافة التطورات الحديثة في عديد ا
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التقانية، وحتى الجمالية واألدبية، وذلك لالنتقال من المعرفة التأممية بوصفيا معرفة كيفية 
ذاتية وقيمية، إلى المعرفة التقنية المستندة إلى العقل بمعناه األداتي، فالمعرفة في مشروع 

ني، حيث أرجعت المعرفة إلى الحداثة تقوم عمى الفردانية انطالقا من ذاتية العقل اإلنسا
 الذات المفكرة وكذا الشيء المفكر فيو.

 والحق الحرية قيمتا المطمب الثاني:

ت عتتجمي مسألة الحرية في صميم مفيوم الحداثة وذلك من خالل الثقة في العقل التي زعز 
االعتقادات والمثل الالىوتية واستندت إلى المرجعيات العممية المنطقية، بالتي فقد قرر 

، لقد (1)والتفاسير الغائية لمعاملوجية دو من تحرر العقل من االعتقادات الميثو  انطالقااإلنسان 
الوصاية  أشكاليرت الحرية في تحقيق إرادة اإلنسان وتحقيق أحالمو وتدميره لكافة تمظ
فروضة عميو سابقا، ومن ثم تأكيد دور اإلنسان الحر في مختمف ميادين المجتمع الم

 .(2)الديمقراطيةوقضاياه انطالقا من حقوق اإلنسان وتعزيز القيم 

لقد تضخمت منظومة الحقوق في مجتمع الحداثة انطالقا من فمسفة الحرية باعتبارىا شاممة 
مسألة الواجبات التي تنبثق عن ىذه  لكل الناس في كافة مجاالت الحياة لموصول إلى

الذي يعد المقوم األساسي لتنظيم  (3)الحرية، مما يعني أن كل الناس متساوون أمام القانون
الفمسفية"  وىذا ما ينعكس في كتابات فولتير الذي عالج في مؤلفاتو "الرسائل ،الحياة المدنية

، فيو يرى بأن (4)و"السمطة" و"الثروة"التعميقات عمى روح القوانين" و"المعجم الفمسفي" و"
الحرية والممكية ىي صرخة الطبيعة، ويطالب في ىذا الشأن بسمطة قوية مركزية من أجل 

والتي  تأسيس الحرية، ويعمق أىمية كبرى عمى الحريات المدنية، أكثر من الحريات السياسية
، التوقيف اإلعدام عقوبة التعذيب، إلغاءمثل  اإلنسانينبغي أن توجو نحو خدمة حقوق 
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ىو المثل  االنجميزي، وىو يرى بأن الدستور (1)التعسفي، ضمان حرية الفكر والتعبير...الخ
 في ىذا الشأن.

خمق  شيءإذا كانت الحرية ىي المبدأ األساسي لتحقيق إرادة الفرد وكرامتو، ذلك ألن كل 
المادة  استنادا إلى فيزياء نيوتن انطالقا من العقل، فقد وجدت -كما يرى فولتير –بحرية 

تتجاوز نظام الطبيعة، وىذه الذات العاقمة  لتنظيميا وىي تحتاج إلى عمة حرة عاقمة بعمة حرة
الحرة ىي التي يفسرىا بوجود العقل والقوانين التي تضبط ممارسة ىذه الحريات من أجل 

روح نظريتو حول القوانين في كتابو " وفي ىذا الشأن يؤكد مونتسكيو تحقيق المساواة،
القوانين" بقولو:" إن ىناك عالقة بين القوانين والموجودات المختمفة، وأن القوانين ىي عبارة 

ولكل الموجودات قوانينيا الخاصة بما  (2)عن عالقات ضرورية نابعة من طبيعة األشياء"
قوانين العالم المادي والحيواني، وفي ىذا الشأن نجد تطور فييا قوانين حقوق اإلنسان، 

القوانين الخاصة باإلنسان لدى أنصار المدرسة الطبيعية إلى أنصار مدرسة العقل 
لى   الديمقراطيةاالجتماعي ثم أنصار مدرسة الحرية االقتصادية وصوال إلى الماركسية وا 

والحريات اإلنسانية، حيث تقوم ىذه الميبرالية التي تبرز مذىب الفردية كأساس لمحقوق 
وأنو ىو  المذاىب السابقة عمى أساس أن الفرد ىو محور النظام االقتصادي واالجتماعي

مصدر الحقوق والحريات، وبالتالي يمكن تمخيص المرتكزات األساسية لممذىب الفردي في 
 :(3)النظام الرأسمالي ما يمي

متيازات توصل العقل إلى األفراد الحقوق الطبيعية باعتبارىا حقوق نظرية مكتسبة وا امتالك-
 يقوم باستنباط التشريعات الكفيمة بصيانتيا وفق قواعد القانون الطبيعي.معرفتيا، حيث 
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عمى اعتبار أن حقوق األفراد الطبيعية سابقة لموجود  ،الفرد ىدف المجتمع السياسي-
ىدف أي مجتمع سياسي مرتبط بيدف وجود الجماعة التي ترتبط  وأن ،السياسي لمجماعة

 أىدافيا ىي األخرى بأىداف األفراد.

عمى حقوق األفراد،  االعتداءتطور وظيفة الدولة من أجل الفرد، ذلك أنو ال ينبغي لمحكام -
ممكاتيم  من قبل اآلخرين حتى يتمكن األفراد من تنشيط االعتداءبل ينبغي حمايتيا من 

 ،  شريطة أن ال يعتدوا عمى حقوق اآلخرين.ىبيم وتحقيق رغباتيموموا

تحقيق سعادتيم لن ممارسة األفراد لحريتيم سبب ذلك أ الحرية الفردية وسيمة لمتقدم،-
 وبالتالي سعادة المجتمع ونموه وتطوره وازدىاره.

لذي يقوم مما تقدم نرى بأن مفيوم الحرية في زمن الحداثة يؤسس لمسألة المذىب الفردي ا
ىو اآلخر عمى فكرة أن اإلنسان ىو محور الحداثة، وأن عممية التحديث ال تقوم عمى 
المؤشرات الكمية والمظاىر الشكمية لكن عمى قيمة اإلنسان وبناء جوىره ومضامينو القيمية 
لى اآلخر، ومن ثّم تمكينو وتحقيق إرادتو واستيعاب حاجاتو  والثقافية ونظرتو إلى الذات وا 

 مباتو انطالقا من منظومة الحقوق والواجبات.ومتط

إلى المساواة بين  لك من أجل الوصولأىمية مركزية في أصل الحداثة، وذفُيَشكِّل الحق  أما
البشر عموما فإذا كانت الحريات تعد مصدر إنسانية اإلنسان وتحقيق ذاتو، فإن منظومة 

بشكل  والضابط لممارسة ىذه الحرياتالحقوق والواجبات المرتبة عمييا تعد ىي الضامن 
إيجابي، وىذا ما يفسر ظيور اإلعالنات والمواثيق الدولية التي جاءت لتؤسس لمسألة حقيق 
اإلنسان عموما سواء تعمق األمر بالحقوق األساسية، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق 

ماعية، لذا نجد أن المادة االجتماعية واالقتصادية، أو تعمق األمر بالحقوق الفردية أو الج
م جاءت لتؤكد 4191م األولى من اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر عا

يولد الناس أحرارا متساوين في الحقوق ويبقون كذلك، واالختالفات االجتماعية " ىذا المعنى:
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وتحقيق إرادتو،  فقيمة اإلنسان مستمدة من حريتو (1)ال يمكن أن تقوم إال عمى أساس المنفعة"
التي تربط األفراد بعضيم ببعض وىذا ما  وال يحد تمك اإلرادة إال منظومة الحقوق والواجبات

يعكس إرادة اإلنسان وحريتو وحجم حضوره في ىذا الكون، فيو مصدر الحقيقة األولى 
وخروجو من عمال فكره وال قيمة ليذا اإلنسان إال باست ،(2)وصانعيا ومبتدأ الحقيقة وغايتيا

كما  (3)حالة الوصاية إلى عالم الحرية واألنوار، فشعار الحداثة " أقدم عمى استخدام فكرك"
النظام االستبدادي المطمق  ء ليخمص الشعوب من عدة أمور أىمياأن مشروع الحداثة جا

  المستند إلى الحق اإلليي، والذي كان يمثمو في فرنسا آنذاك نظام لويس الرابع عشر
المناداة بنظام بديل يقوم عمى أساس الحق، وقد جسد النظام البرلماني في بريطانيا فجاءت 

ىذه الصورة التي دعا إلييا فالسفة األنوار، كما أن ىذه المشروع قد جاء بفكرة الحق ليخمص 
، حيث (4)خاءالشعوب من سمطة الكنائس والالىوت من أجل تحقيق العدالة والمساواة واإل

فكانت قائمة عمى مبدأ الحق ولكن ليس ذاك  رات الثورة الفرنسية فيما بعدتجسد ذلك في شعا
موجب ىذه القيمة ارتقى ، إنو المستند إلى نور العقل، وب الحق المستند إلى القانون الطبيعي

لو كافة الحقوق ال بد عمى الدولة أن تضمنيا  (5)الفرد من كونو رعية إلى كونو مواطنا
كار جان جاك روسو فوىذا ما ظير في أعميو كافة الواجبات، و وتراعي شروط تحقيقيا، 

، وقد استمدت المطالبة بتجسيد ىذه الحقوق لدى وا من بعدهالذين جاؤ  وغيره من الفالسفة
الممارسات  إلى جانب ليطوروا عمل الدولة في ىذا الجانب ا و الكثير من المنظرين الذين جاؤ 

ي أصبح مفيوم دولة القانون يعبر عن ل، وبالتا(6)اسية التي يتجسد فييا عمل الحكوماتالسي
الممارسات السامية لمنطق الدولة األوربية الحديثة فقيمة الحق تستند إلى القانون، وكل ما 
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الدستورٌة لبناء الدولة األوروبٌة الحدٌثة، وكذا النظرٌة  -اللٌبرالٌة التً تعتبر من أرقى الصٌغ السٌاسٌة الدٌمقراطٌةمن ذلك نجد النظرٌة  - 

الماركسٌة التً فرضت منطقها فً زمن ما من أجل بناء دولة جدٌدة تضع وسائل اإلنتاج فً أٌدي طبقة البرولٌتارٌا على حساب البورجوازٌة 
اشً الذي ٌعتبر نتاج مرحلة زمنٌة معٌنة جاءت لتعكس مضامٌن ثقافٌة مضادة لمفاهٌم الفردٌة ومرتكزة على قٌم المهٌمنة، كما نجد النموذج الف

 .72-61ص صمرجع سابق، الجماعة، واألمة هً البنٌان الطبٌعً لهذه الجماعة. أنظر: خضر خضر: 
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األمر الذي يوجب  إتباعويقره القانون ىو حق أو واجب ومخالفتو تعني مخالفة لما يجب 
سفة األنوار الذين يعتبرون مؤسسو فكار فالالجزاء، إن ىذه السمات الحديثة لمدولة ىي نتاج أ

 م عمييا فكر الحداثة.قيمة الحق التي قا

 االهتمام بالفمسفة والتاريخ المطمب الثالث:

، وبالتالي فقد لقد اعترف فالسفة التنوير بقيمة الفمسفة وذلك بجعل العقل مصدر المعرفة 
انتقمت من التراث المسيحي إلى العقل ، فالقداسة (1)نبذوا تقديس التراث القديم كشيء مفروض

المنطق، فانتصر تنتيك العمم و ىذا األخير عمى الكنيسة التي كانت  وىذا راجع النتصار
العقل عمييا ودعا إلى حرية اإلنسان وتقدمو، كما اىتم فالسفة الحداثة بالتاريخ من خالل 

في محاولة لوضع قانون  نذاكآبا و االىتمام بتفسير وشرح مختمف الثورات التي شيدتيا أور 
تمعات في القرن العشرين كانت كميا ماعي، فالثورات التي شيدتيا المجعام لمتطور االجت

ناتجة عن المنطمقات الفكرية التي جاء بيا فالسفة األنوار عبر التحميل العقمي لألبعاد 
اء اإلنسان عطلمجتمعات اإلنسانية في محاولة إل التاريخية، حيث المقارنة بين الحضارات و

مسيرة التاريخ، فالثورة الصناعة والثورة الفرنسية والثورة البرجوازية  يىامة ف ومكانةدورا فاعال 
في صياغة مفاىيم العقالنية والفردانية والتقدم، وبالتالي صياغة فمسفية حول  ساىمواجميعيم 

 .(2)عيامتمفيوم اإلنسان ونظرتو لموضوع التقدم والتطور االج

لشأن كتب الكثير من الفالسفة حيث شرحوا مراحل التطور االجتماعي في أشكالو وفي ىذا ا
، أي أن ىناك دورة التاريخية فقالوا بفكرة التطور الحتمي لممجتمعات انطالقا من تقدم العموم

حضارية كبرى، إذ التاريخ يسير بشكل دائري يعيد نفسو في كل العصور والمجتمعات، وىذا 
مم جديد" ، وكذلك أوزفالد ( في كتابو " مبادئ ع4311-4551اني فيكو )ما أشار إليو جيوف

( في كتابو "انحطاط الغرب" وكذلك أرنولد توينبي في كتابو " دراسة 4115-4991ر )شبينغم
 .التاريخ

                                                             
 .43، ص0240دار الساقً،بٌروت )لبنان(:  النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة.إبراهٌم الحٌدري:  - 1
 .نفس الصفحةالمرجع السابق،  - 2
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تقوم الحداثة عمى مركزية  اإلنسان باعتباره جوىر الحداثة ومركزىا، وىذا نابع من اإليمان 
 (1)أىم كائن في العالم الطبيعي، وأنو معيار األشياء جميعا، وغاية الوجودبأن اإلنسان ىو 

اية الوجود وجوىره فيتوجب عمى المجتمع أن يحيطو بكل أسباب غومادام ىذا اإلنسان ىو 
الرعاية والحماية، فيو الفاعل في التاريخ وىو سبب التحضر والتطور، كما أن ىذا األخير 

ة ما من شأنو أن يكون محل تفوق عمى كافة الكائنات األخرى يمتمك من المقومات العقمي
، إن (2)داخل ىذا العالم الطبيعي الذي يعتبر العالم الحقيقي الذي يحيا فيو ويعيش ألجمو

صارمة يتم  رياضيةمشروع الحداثة يرتبط بمفيوم العقالنية األداتية، التي تعبر عن عقالنية 
  نية واإلدارية، فيي تعبير عن ارتباط العقالنية بالسيطرةتطبيقيا في المجاالت العممية والتق

، وفي ىذا الشأن يربط بعض الباحثين بين (3)أي سيطرة اإلنسان عمى نفسو وعمى الطبيعة
الحداثية يعبر عن آخر شكل  ولوجياياأليدالحداثة واأليديولوجيا ومبدأ الذاتية، فمصطمح 

يذا ترتبط الحداثة بروح البحث الحر في تقاطع مع لإليمان بالوحدة بين اإلنسان والطبيعة، وب
، كما أن الحداثة تعبر أيضا عن مبدأ الذاتية، الذي يشير إلى مركزية اإليديولوجيةالنظرة 

قيمة  إلعطاءالذات ومرجعيتيا اإلنسانية، بمعنى أن الذات اإلنسانية ىي الوحيدة المؤىمة 
تبط بالذات المتفردة المؤىمة فإن ىذه الذات تقوم الدعاءاتيا، فمبدأ الذاتية إضافة إلى كونو مر 

م المجتمع و عمى استقاللية الفعل، أي أن فعل األفراد مقبول استنادا إلى العقل والمنطق، ويق
 ما ىو مقنع عقالنياكل باالستجابة لو، كما أن ىذه الذات ليا القدرة عمى النقد، فيي تقبل 

، لذا فقد (4)إدراك الفكرة التي تعبر عمى الوعي سفة التأممية من خاللمكما تقوم عمى الف
باعتباره يممك كافة )الفرد( في مجتمع الحداثة ىو محور عممية التحديث  اإلنسانأصبح 

 ،الثقافية :مقوماتو، وىو ما انعكس عمى كافة التطورات الحديثة في عديد الجوانب العممية
الجمالية واألدبية، وذلك لالنتقال من المعرفة التأممية بوصفيا معرفة كيفية  وحتى ،التقانية

ذاتية وقيمية، إلى المعرفة التقنية المستندة إلى العقل بمعناه األداتي، فالمعرفة في مشروع 
                                                             

 .40ص .مرجع سابقال وعبد السالم بن عبد العالً: محمد سبٌ - 1
 .نفس الصفحةالمرجع السابق،  - 2
 .02صمرجع سابق، رواء محمود حسٌن:  - 3
 .03صالمرجع السابق،  - 4
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الحداثة تقوم عمى الفردانية انطالقا من ذاتية العقل اإلنساني، حيث أرجعت المعرفة إلى 
 وكذا الشيء المفكر فيو.الذات المفكرة 

ماضييا ومصيرىا من أجل بناء ب حداثي المستند إلى الذات الواعيةإن ىذا المشروع ال
مستقبميا ليو المشروع الذي يؤكد عمى مسألة التحرر واستخدام العقل والتخمص من أي 

، أنو وعي المحظة األوربية منذ القرن السابع عشر، وعي أفكار مسبقة أو عقائد راسخة
 ية تواصل مع الماضي ال قطيعة معوفي النيا ، إنوتصل بعطاءات فكرية وفمسفية سابقةم

تواصل مع ايجابياتو وانفصال عن سمبياتو، ولذلك فإن مشروع الحداثة ال ينفصل عن التاريخ 
وال عن الزمان، لكنو لحظة من لحظات وعي المجتمعات األوربية التي نيضت لتنشد الحرية 

 تجاوز الظمم واالستعباد والطغيان.والعدالة من أجل 
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 (1)الثقافية لخطابات ما بعد الحداثة منطمقاتالمبحث الثاني: ال

ومصطمح ما بعد  post-modernityيفرق الكثير من الباحثين بين مصطمح ما بعد الحداثة
ما بعد الحداثة" يشير إلى مرحمة تاريخية " فإذا كان مصطمح post-modernismالحداثية

بوصفو مجموعة من الثقافات والتأويبلت الم بعيدا عن الحتمية والقطعية، مخصوصة ترى الع
الخبلفية التي تولد قدرا من االرتياب حيال موضوعية الحقيقة والتاريخ والمعايير، فيي تنبع 

االستيبلكية والصناعة الثقافية، من تحول تاريخي شيده الغرب إزاء عالم التكنولوجيا والنزعة 
ات والمال والمعمومات عمى الصناعات التقميدية، فيي ال تغدو أن تكون انتصرت فيو الخدم

، أما مصطمح "ما بعد الحداثية " فيشير إلى أسموب ثقافي (2)شكبل جديدا من الرأسمالية
، غير أنو وعمى الرغم من االختبلف (3)في شكل ثقافة معاصرة يعكس ىذا التغيير التاريخي

ن في التصور، وذلك لكون فمسفة ما بعد الحداثة تعبر بين المصطمحين إال أنيما يشتركا
التاسع عشر وبداية القرن العشرين في القرن تصورات لممجتمعات الغربية منذ نياية  عن 

وليذا فقد جاء مصطمح "  ،إطار ما يسمى ب"نقد مشروع الحداثة" أو" أزمة الحداثة"
 إصبلح مشروع الحداثة. المابعدية" ليعطي لمحداثة تصورات ومفاىيم أخرى في إطار

الحداثة إذا ىي مشروع غربي المنشأ انطمق في أوروبا منذ القرن الثامن عشر مع مشروع 
تجسيدا لمشروع الدولة الوطنية وسيادة القانون عبر منظومة الحقوق والواجبات  ،األنوار
طبلق  الحريات وتحقيق العدالة  وصوال إلى العقبلنية وانتصاراتيا والرأسمالية وتطبيقاتيا وا 

 غير أن التقدم الذي حصل بعد ىذه المرحمة بسبب انتشار وسائل االتصال والمعموماتية
ىات الثقافية أدى إلى محاولة اوظيور التوجيات العولمية، وكذا تنوع التيارات الفكرية واالتج

 مشروع وبمورة مشروع بديل يقوم عمى تحرير اإلنسان من قيود الرأسمالية وىو مانقد ىذا ال

                                                             
، وٌرون بأن مشروع الحداثة ما زال لم ٌكتمل بعد، فكٌف نقفز علٌه )ما بعد الحداثة( هناك من الباحثٌن من ٌنكرون استعمال هذا المصطلح - 1

حركتها الخاصة التً و منطقهاللوصول إلى ما بعده، فً حٌن ٌرى آخرون أن بعض المجتمعات الغربٌة قد وصلت درجات متقدمة من الحداثة لها 
ٌ   تقوم على النقد فأقحموا  ة كإضافة لحركة التحدٌث.بالتالً البعد

، 7002، سلسلة دفاتر فلسفٌة، الرباط)المغرب(: دار توبقال للنشر،  بعد الحداثة ما)ثائر دٌب(. فً: جلتون: "أوهام ما بعد الحداثة" تري أنٌت - 2

 00ص
3

 ، نفس الصفحةالمرجع السابق -
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إن ىذا المشروع رغم ارتباطو بالتوجيات العولمية إال أنو  ،(1)نادى بو أنصار "ما بعد الحداثة
: تتعمق األولى بانتشار المعمومات حيث تصبح مشاعة (2)يقوم عمى ثبلث عمميات أساسية

نية تتعمق بانييار الحدود الفاصمة بين الدول، والثالثة ترتبط بزيادة التشابو لدى الجميع، والثا
و العالمية حيث المناداة بالثقافة العالمية بدل حبين الجماعات والمجتمعات، ومن ثّم التوجو ن

، ولعل (3)ل اليويات الوطنية والقوميةطنية(، وكذلك اليوية العالمية محالثقافات المحمية)الو 
و"الحداثة أ (4)ىو الذي دفع بعض الباحثين لتسميتو ب"المشروع الحداثوي"مر ىذا األ
، وىذا يأتي كمو في إطار مراجعة مشروع الحداثة ونقده باعتباره قد أدخل العمم (5)العالية"

 والفمسفة في أزمة.

 قوامو - بعيدا عن التحقيب الزمني -إن فكرة "ما بعد الحداثة" كمفيوم فمسفي معرفي مركب 
جابات عديدة إلشكاليات العصر التي تثقل  سعي ال ينقطع لمكشف عن ماىية الوجود وا 

"الحداثة" كما يرى كل من كارل ماركس ودوركايم  وليذا تصبح مسألة اإلنساني،الوجود 
نسق صناعي انطبلقا من مبدأ لصورة نسق اجتماعي متكامل ومبلمح لد يوماكس فيبر تجس

واألنانية حيث ينتصر العقل ويسود عمى الذات  ،(6)ف المجاالتالعقبلنية وتوظيفيا في مختم
، فالحداثة تتميز باإلنقطاعات 7عواطفو ومشاعره وقيمو لحساب العقل فيتخمى اإلنسان عن

 .(8)التاريخية عن المراحل السابقة حيث تييمن التقاليد و العقائد ذات الطابع الشمولي الكنسي

داثة بطابع التسارع والتنوع والشمول ال سيما في مجال عرفت التغييرات التي شيدتيا الح 
التكنولوجيا والمعرفة العممية، حيث تنامي اإلتصاالت والمعموماتية مما سمح بالسيطرة عمى 

                                                             
أبو المجد انظر: عبد الجلٌل  الحداثة(.من أبرز المنادٌن بهذا المصطلح )ما بعد ٌعتبر كل من فرانسوا لٌوطار، مٌشال فوكو، جاك درٌدا،  -  1

 27، ص7000الدار البٌضاء ) المغرب(: إفرٌقٌا الشرق، وتحديات الحداثة.  اإلسالميتجديد الخطاب بد العالً حارث: وع
 53، ص7000سبتمبر، ٌولٌو 00، مج 00ععالم الفكر، عبد السالم علً نوٌر: "االتجاهات المعاصرة فً دراسة الثقافة السٌاسٌة" الكوٌت:  - 2
 52المرجع السابق، ص - 3
 50، صمرجع سابقنسبة إلى مشروع الحداثة باعتباره مشروع موجه لخدمة الرأسمالٌة. أنظر: رواء محمود حسٌن:  - 4
افٌة . أنظر: نور الدٌن شٌخ عبٌد: " التقانة مقاربة ثقANTONY GIDDENSمصطلح أطلقه عالم االجتماع البرٌطانً أنطونً جٌدنس  - 5

 757ص،  7000، ٌولٌو سبتمبر00، ع00مج،عالم الفكرواجتماعٌة"، الكوٌت: 
6 - Jean pierre pourtois et Huguette desmet: l’éducation postmoderne، paris :PUF, 1997، p26. 
7
-  IBID ; P29 

8
- ANTONY  GIDDENS: LES CONSEQUENCES DE LA MODERNITE , PARIS: HARMATTAN , 1994 ,P35. 
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: الثورة ضد (2)ىما ن، فيي تقوم عمى نظرتين أساسيتي(1)مقدرات وجود الناس وشروط حياتيم
أن ىذا المفيوم ما لبث أن تضخم وامتد ليشمل  التقميد ومركزية العقل، ومن جية أخرى نرى

اس وطراز بعض المضامين الثقافية واالجتماعية، وكذا المعايير والقيم وأنماط السموك والمب
وبيذا يصبح مفيوم "ما بعد الحداثة" الذي أتى عمى أنقاض ، (3)اةالسكن وكل مناحي الحي

ديدة لمعالم مرتبطة بمنيجية عقمية يمثل رؤية ج ،مفيوم "الحداثة" متعدد المباني والصور
، فيي نظرة لمكون واإلنسان والحياة في تفاعل مستمر مع (4))معرفية( مرىونة بزمانيا ومكانيا

الطبيعة قصد الوصول إلى الحقيقة واإلجابة عمى كافة اإلشكاالت المنيجية المرتبطة بنظرة 
الثقافية لمشروع ما بعد  صالخصائ اإلنسان لنفسو ولمعالم من حولو، ولذلك يمكن تحديد

 التالية: نقاطالحداثة في ال

 األول: المشروع النقدي المطمب

لقد تجمت الحداثة من خبلل خصائصيا ومميزاتيا التاريخية حتى أضحت مفيوما حضاريا 
يعبر عن ىذا  modernismشامبل يطال كافة مستويات الوجود اإلنساني، فأصبح مصطمح 

وكل أعمال التحديث ليست سوى أعمال العقل والعمم والتقانة، فيي عممية  المفيوم الشامل
اجتماعية شاممة تعكس استخدامات العقل، وبيذا المعنى تصبح الحداثة تغييرا في طريقة 

، فإذا كانت السمة الغالبة في (5)التفكير نتج عنو تغيير في الوسائل واألدوات والممارسات
مل واالستنباط واإلطبلق والتعميم، فإن فكر الحداثة تحول نحو فكر ما قبل الحداثة ىي التأ

. 6)التجريب واالستقراء والنسبية، ليصبح كل شيء نسبي: الحكم، الحقيقة والتصور، التصديق
إن الحداثة ال يمكن تفسيرىا ثقافيا ومعرفيا إال في إطار ازدىار حركة النقد باعتباره مقوما 

                                                             
1
- IBID ;P36 

2 TOMROK MORE : "la modernité et la raison :HABERMAS et HUGUELE" . EN ARCHIVES DE HILOSOPHIE ,52, 
1989 ; P177 ,190 

 72، ص0991الدار البٌضاء)المغرب(: المركز الثقافً العربً،  والغرب وحوار المستقبل. اإلسالممحمد محفوظ:  - 3
الكوٌت: الجمعٌة الكونٌة  الجديد، العرب والتربية والعصرسمٌر أحمد جرار: "التربٌة العربٌة ومأزق الثنائٌة المتوهمة: الحداثة والتغرٌب" فً:  - 4

 35، ص0991لتقدم الطفولة العربٌة، 
 09، ص7005الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً،  فتنة الحداثة.قاسم شعٌب:  - 5
 نفس الصفحةالمرجع السابق،  - 6
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نطبلقا من الحركة التنويرية التي ، ا(1)قافة الغربيةة في الثمركزيا من مقومات حركة المعرف
، تجسد ذلك من خبلل الصراعات التي شيدتيا (2)تعتبر األساس لظيور فكرة النقد في أوروبا

تدفقت تيارات فمسفية عارمة وأفكار ين السابع عشر والثامن عشر حيث "أوربا في القرن
ثقت عن التحوالت البنيوية التي صاحب الثورة باناجتماعية نقدية وحركات سياسية انقبلبية 

ىات الفمسفية المادية والبلىوتية ا، حيث ساد صراع فكري بين االتج(3)الصناعية في أوروبا"
رالي بشأن مفيوم الطبيعة البشرية ومكانتيا إلى جانب التيار اإلنساني الميب والعقمية

راءىا "ما بعد الحداثة" التي أنجبت و  ولعّل الشأن نفسو يتكرر مرة أخرى  فياالجتماعية، 
ما بعد لكولونيالية، ما بعد البنيوية، إلنسان ،ما بعد اما بعد ا :قائمة "المابعديات" منيا

 ...إلخ. يديولوجيا، ما بعد الميتافيزيقا،  ما بعد الفمسفةالماركسية، ما بعد األ

قريبة من حركات ما بعد البنيوية لقد كانت فمسفة ما بعد الحداثة في وضع ما بعد الحديث 
متماىية مع التفكيكية، تميزت بالنقد الجذري لمتراث والعقبلنية، وبخمخمة مقولة الذات، 

، ولقد انتمى إلى ىذا التيار (4)فأعمنت بالتالي موت اإلنسان ونياية التاريخ وزوال المقّدس
يدا من خبلل دور الذات في العديد من الوجوه المتمردة عمى فكر الحداثة عمى غرار جاك در 

، ىذا (5)يالمنظور التاريخب بعد الحديثة مسفة ما، وكذلك فوكو لما قارب الفلنقل األدبيا
إنما ينظر إلييا  ال ييدف إلى إصبلح أعطاب الحداثةإضافة إلى الموقف النيتشوي الذي 

نبيل  محكومة بروح االنتقام من كل ما ىو -كما يقول –ألنيا مشكمة في حد ذاتيا، 
، عمى عكس ما ذىب إليو الفيمسوف األلماني يورغن ىبرماس الذي يحسب مع (6)وجميل

                                                             
 75، ص7005. بٌروت )لبنان(: منتدى المعارف، اإلسالميأزمة الحداثة ورهانات الخطاب عبد الرزاق بالعقروز:  - 1
 71صمرجع سابق، إبراهٌم الحٌدري:  - 2
 39صالمرجع السابق،  - 3
 ،منشورات الرابطة العربٌة األكادٌمٌة للفلسفةمجموعة  خطابات المابعد.فً:  "،: معناها وقٌمتها ونقدهازهٌر الخوٌلدي: "المابعدٌات فً الفلسفة - 4

 03ص ،7005،ضفافبٌروت )لبنان(: منشورات 
 ، نفس الصفحةالمرجع السابق - 5
 70صالمرجع السابق، عبد الرزاق بالعقروز:  - 6
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الموقف الترشيدي لمعنى الحداثة المؤسس عمى التفريق الواضح بين التحديث باعتباره 
 .(1)سيرورة تاريخية وبين مبادئ التنوير والعقبلنية

التغيرات التي شيدىا القرن العشرين في إن ما بعد الحداثة يعتبر مفيوما عاما يشير إلى تمك 
الفن والعمارة واألدب والموسيقى والفكر والفمسفة والنقد، إنيا تغييرات تقوض شرعية 
التصورات الحداثية عن الحقيقة والعقل والتقدم، تصورات ال تعدو أن تكون نظرات تاريخية 

 محايث لمحداثي   ما بعد الحداثيإن " ، ولذلك يقول اليوطار(2)ربية في مرحمة معينةسفة الغملمف
رغبة الخروج عن ذاتيا اتيا زمنية حديثة تحمل في ذمرحمة عمى اعتبار أن الحداثي ىو 

إن الحداثة منتفخة بما بعد (...)داخل حالة أخرى وليس فقط التوجو نحوىا ولكن الذوبان فييا
أو ما يعرف بأزمة وىو ما يفسره ظيور االنتقادات البلذعة ضد الحداثة، ، (3)"حداثتيا

الحداثة: أزمة الحقيقة والقيمة، أزمة المشروع العقبلني، أزمة أخبلقيات التواصل، أزمة 
ا تحدث عنو رواد المدرسة النقدية، وانعكس في مسألة التمركز حول الفمسفة الكونية، وىو م

 الذات.

 ومشروع النظرية النقدية *مدرسة فرانكفورت-1

كيايمر ر يد مجموعة من الباحثين منيم: ماركس ىو تأسست مدرسة فرانكفورت عمى 
 (5878-5989ربيرت ماركوزا )(، ى5891-5811(، إيريك فروم )5981-5879)

اني: يورغن ، وجاء من بعدىم الرعيل الث( وغيرىم5898-5819تيوردور ويزنغورد أدورنو)
الرواد عمى  ...وغيرىم، وقد أخذ ىؤالءىابرماس، ألبيرت فيممر، كبلوس أون، ألفريد شميث

خالص، نقد العقل رساه إيمانويل كانط)نقد العقل العاتقيم مواصمة المشروع النقدي الذي أ

                                                             
 73صالمرجع السابق،  - 1
 50ص، 7005الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، لدى الوضعيين العرب. اإلسالمفتنة الحداثة: صورة قاسم شعٌب:  - 2
 05ص، مرجع سابق، بعد خطابات الماقٌمتها، ونقدها" فً :  ،زهٌر الخوٌلدي: "المابعدٌات فً الفلسفة: معناها - 3

بفرانكفورت بألمانٌا، حٌث ضم المعهد مجموعة من الباحثٌن الذٌن  0975فٌفري  05تعود تسمٌتها إلى تأسٌس معهد األبحاث االجتماعٌة فً  *

 بألمانٌا، ودراسة أزمة الفكر الماركسً. 0977على دراسة أسباب إخفاق ثورة  اعكفو
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العممي، نقد ممكة الحكم(، وكان ىدف ىؤالء الباحثين إرساء منظور جديد يقوم عمى فمسفة 
 اجتماعية ترى ذاتيا كنظرية نقدية.

مياميا كفمسفة لممعرفة ووظيفتيا  يرى ىوركيايمر أن مشروع النظرية النقدية يزاوج بين
االجتماعية المقرونة بالتفكير في شرطيا التاريخي واإلجتماعي، أي أن المشروع يتوجو 

، وليس إلى تمك المعطيات الشمولية (1)لئلنسان كمنتج ألشكالو الحياتية التي تتمظير تاريخيا
محياة االجتماعية، فاليدف من )العممية وااليديولوجية( التي تحولت إلى أنظمة معرفية مقننة ل

ىذا المشروع محاولة نقد ىذه األنساق المغمقة والكشف عن مكامن التسمط فييا، وذلك من 
التجريبية( عمى أساس أنيما قانية والعممية المفرطة )الوضعية خبلل معارضة النزعة الت

 حكام القيمة، أي بين القضايا العممية وأ بين المعرفة واإلطار االجتماعييقيمان فصبل
وبالتالي محاولة الكشف عن سياقات الييمنة والتسمط المستترة تحت قوانين العقل 

لذا يمكن أن نجمل أىم اعتراضات ، األداتي)التقني( بدعوى الحياد والموضوعية العممية
 :(2)المدرسة النقدية فيما يمي

 يمقى في قمامة التاريخ. كأساس لممعرفة وما عداهتعتمد النزعة الوضعية الحديثة التجربة -5

تقوم الوضعية والتجريبية عمى المعاينة والمبلحظة واالختبار، فالمستقبل يمكن التكين بو -2
لما ىو محتمل وموجود أصبل، والتجربة نفسيا محايدة، غير أن حيادىا يخدم الوضع تبعا 

 القائم والقائمين عميو.

أشكال الوجود ثابتة وقاّرة بدعوى أنيا التجربة آلة لترتيب الوقائع وتصنيفيا، ومجمل -9
 تخضع لنظام عام.

تعمد التجريبية إلى اعتماد الفيزياء والعموم الكونية والطبيعة أساس المعرفة وجميع أنظمة -4
 الفكر، وبذلك فيي غير تاريخية وغير نقدية.

                                                             
، 7003الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، . يورغن هبرماس ومدرسة فرانكفورت النظرية النقدية التواصليةحسن مصدق:  - 1

 79ص
 50،00ص ص المرجع السابق،  - 2
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أ مع ترفض النزعة الوضعية التجريبية مفيوم الذات، والفعل المرغوب فيو ىو الذي يطر -1
 السموكات اإلنسانية فيما بينيا دون وعي الذات بذلك.

 التجربة في العموم االجتماعية تقوم عمى أساس دراسة توقع سموكات األفراد والجماعات-9
وليس عمى أساس دراسة كيف تتكون ىذه اإلتجاىات، وبالتالي ال فرق بين الذات 

 قائع وأرقام وبيانات.والموضوع، فكل أفراد التجربة ىم موجودات وأشياء وو 

 رصد التكينات الممكنة، و تجريبي تقوم عمى: المبلحظة، ترتيب الواقعإن طرق المنيج ال-7
في الوقت الذي ال نشيد فييا أي رصد لمذات، مما يشوه صورة التجريبية بصفة عامة، وعمم 

االجتماعية وفيم الحاضر  االجتماع التجريبي بشكل خاص في قدرتو عمى وصف األفعال
 يرورة لفعل األفراد.كنتاج وص

 ةإن االىتمام بالتجربة حسب النزعة العممية يؤدي إلى إىمال النقد، إذ لم تعد لو أي-9
 .عمميا لمتحقيق مصداقية ومن ثم التخمي عن نقد المجتمع وطرح أىداف إنسانيتو

نظر إلى الوجود عمى أنو مجرد يرفض أقطاب المدرسة النقدية ومنيم أدورنو مسألة ال -8
تجربة وأن كل شيء يخضع لممختبر، بالتالي يخاف اإلنسان عمى نفسو من اإلندثار والزوال 

ي إلى ىيمنة عبلقات يسعى لمتكيف مع المحيط البيئي، ىذا التكيف سيؤدفيو ومن ثم 
  عية، كما ىو الحال في النزعة الوضعية.التشيؤ والتب

يسمح بمراكمة الخبلصات عن  -تقول المدرسة النقدية–بد من اختيار طريق وسط  ال-51
جيا، فالمجتمع مميء عن مجير نقد التجريبية ومناىطريق الوقائع التجريبية دون التخمي 

 ىذه التناقضات تعتبر ضرورة اجتماعية ينبغي احتراميا.بالتناقضات، 

دل في المجتمع الصناعي أمر خاطئ، ذلك عبلقات التبا مفيوم القيمة المبني عمى إن-55
نفسو من أجل  كلاليقيس  الكائن يقيم نفسو في ىذه الحالة من خبلل اآلخر، وبالتالي  أن

 اآلخر، وىذا وعي خاطئ ألنو يتشكل بحسب المصالح المييمنة.
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 بين -تقول النظرية النقدية–الحياد الذي ينظر إليو كقيمة معيارية تشيؤ، إذ ال فرق  إن-52
 م وأخرى حيادية.سموكات تقي  

التناقضات االجتماعية ىي المنطمق لوعي المجتمعات وتشكميا، والنقد ىو روح  إن-59
االجتماع أن يرى في تمك التناقضات عمى أنيا مصدر  المجتمعات ومحركيا، وعمى عمم

حراك لو حتى ال تتحول المجتمعات إلى ركود واغتراب وعمم االجتماع تبرير لشرعية ما ىو 
 قائم.

المدرسة النقدية يقوم عمى نقد واقعي لممجتمع من خبلل نظرية جدلية الذي تنتيجو خط الإن 
موي الذي ينظر إلى الظواىر اإلنسانية عمى أنيا العمترفض الرؤية الميتافيزيقية والتوجو 

)فيزيائية( تخضع لمتجربة والحياد، األمر الذي يؤدي إلى فيم  ميدانيةطبيعية ظواىر 
من سموكات جاىزة وأساليب ممنيجة مسبقا وفق رؤية فكرية  انطبلقاالظواىر االجتماعية 

تخمى عن المطمب العام لممعرفة قد  -كما يقول أدورنو وىوركيايمر –محددة، فالعمم الحديث 
النظرية لصالح المنفعة التقنية، والعقل األداتي أصبح منتجا لؤلسطورة بوسائط تقانية والعقل 

 .(1)ِرد من دائرة الحق واألخبلقط  

تي كانت تقوم عمى النقد لقد ثارت المدرسة النقدية ضد النظرية التقميدية الماركسية ال
الجتماع بصيغ االندماج مم افي محاولة لربط ع ،المعرفة والمصمحةوجي والربط بين يديولاأل

كون من أجل التحرر، فالعمم حسب االجتماعي، أي أن الربط بين عمم االجتماع والمصمحة ي
 برماس ليس خالصا والمعرفة مرتبطة دائما بمصمحة تطبيقية توجييا.ىا

 التمركز حول الذات -2

عطاءىا قيمة أساسية في الفمسفة، بعد  من الواضح أن ىناك عودة شديدة إلى تمجيد الذات وا 
ما عمل فبلسفة القرن التاسع عشر عمى تحييدىا من العمم عمى اعتبار أنو ال يمكن الوصول 

                                                             
 33،32صمرجع سابق،حسن مصدق:  - 1
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الكمال والثبات  :تيوسممنا باإلمكانية النسبية لميز  إلى الحقائق الثابتة إال إذا افترضنا الحياد
عمى مستوى التصورات العممية المحيطة بالكون واإلنسان، لكن ىذه المرة جاءت عودة الذات 

ما بعد البنيوية" لتحتل مكانة مركزية في الفمسفة ولتؤكد من جديد من جديد في إطار نزعة "
، فبنيات األنظمة (1)وليس المنظومات المحيطة بو دار بحث اإلنسان ىو اإلنسان نفسوأن م

ى لذوات متشابكة مع ن  كمواضيع لممعرفة ليس ليا وجود مستقل عن الذات، بل ىي ب  الداللية 
، وبالتالي تصبح المعرفة محل شك فتزول كافة اليقينيات (2)القوى التي تنتج تمك البنيات

ون التي كانت تستبعد المسائل األخبلقية والميوالت الكبرى وتسقط أفكار ومزاعم البنيوي  
ذا تصورنا أن ىذه الشخصية واألبعاد  القيمية التي ىي محل خبلف لصالح يقينيات كبّلنية، وا 

الخطابات المابعدية قد ظيرت عمى أنقاض األفكار البنيوية فيي بالتالي أفكار تصحيحية لما 
عممت البنيوية عمى إزاحتو وتيميشو، وبالتالي فقد اىتمت بمسألة المذة عمى اعتبار أن ليا 

ونظريات  سيرا في أنظمة الموضةكثيرة يمكن أن تجد ليا تف تمظيرات ثقافية معاصرة
، ىذا إضافة إلى فكرة االختبلف التي اقترحيا جاك دريدا والتي فحواىا أن (3)تصالاال

 النصوص تمتمك طاقات إلرجاء المعنى الذي عودتنا الكبلسيكية عمى كونو مغمقا منتييا
، وبالتالي يدخل االختبلف (4)المعنى طاقات تجعل القارئ يمتمك حق االختبلف في تأويل

يس الكون وطبيعة بشرية امباعتباره طبيعة بشرية ناتجة عن التعدد الذي ىو ناموس من نو 
إال أن تقبل بيذا الغموض  -يقول دريدا–بانية لمخمق ولمطبيعة والمعنى، وما عمى الفمسفة 

ساس يصبح لمفمسفة شيء ، وعمى ىذا األ(5)وىذا التداخل واالختبلف باعتباره جوىري فييا
التطورات، ال والمواقف واليويات والواقع و  آخر، فيي فمسفة تبحث عن الماىيات والعبلقات

الطبيعة  إخضاعخبلل  وية منيعمى األنساق والكيانات واآلليات والكميات كما تفعل البن
وية سقوط كافة الحسابات الذاتية والنفسية والرمزية واألخبلقية يفإذا كان شأن البن، (6)لئلنسان

                                                             
 22صمرجع سابق، ما بعد البنٌوٌة" فً: خطابات الما بعد، فٌصل األحمر: " - 1
 003، ص7001قسنطٌنة )الجزائر(: منشورات مخبر الترجمة واللسانٌات واألدب،  ت )خمٌسً بوغرارة(،النظرية األدبية. جوناثان كالر:  - 2
 20، صمرجع سابقفٌصل األحمر:  - 3
 ، نفس الصفحةالمرجع السابق - 4
 23، صالمرجع السابق - 5
 003، مرجع سابقمحمد سبٌال،  - 6
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بعد" ىذه تقوم  ، فإن فمسفة "الما(1)والجزئية لحساب األنساق االجتماعية والتراكيب البنيوية
ث عن ن ثم الدعوة إلى عودة الذات والبحوم ،أي تتجاوز ىذه الفكرة عمى العكس من ذلك

ال قيمة ليذه التراكيب وىذه األنساق ما دامت ىي من صنع اليويات والمواقف والتطورات، إذ 
اإلنسان، بل نتاج صياغة عقمو المبني عمى قيم وأفكار ووقائع ومنطمقات تستند إلى واقع 

في نياية القرن العشرين في فن العمارة واألدب والموسيقى  ن، فاإلبداعات التي شيدىااإلنسا
لتطورات ىي التي أدت إلى مركزية الذات انطبلقا والفكر وتكنولوجيا االتصال وغيرىا من ا

، وىو ما يحفز أنصار ما بعد الحداثة لمحديث عن النيايات (2)من األبعاد الروحية واألخبلقية
"، وبالتالي التخمي عن المقدس ووضع ولوجياييداأل"نياية التاريخ" و"نياية العمم" و"نياية 

 اإلنسان محور الكون.

كرست مفيوم الذات العاقمة التي تستسمم لمعطيات العقل وتحويل  فإذا كانت الحداثة قد
الذوات إلى مواضيع يستطيع العقل العممي أن يتسمط عمييا في محاولة لترتيب العبلقة بين 
الذات وسمطة العقل، فإن فبلسفة ما بعد الحداثة ثاروا عمى ىذه المسممة وقالوا بخضوع 

في محاولة لتجاوز  ن حركية الواقع ومتطمباتومالذات لسمطة أخرى غير العقل، مستمدة 
اوالت التقارب والتواصل مع اآلخر، وىذا ما ينعكس مشكبلتو المبنية عمى االختبلف ومح

 أكثر عمى مستوى ثقافة االختبلف واليوية.

م عمى أساس الذات المتعالية التي إذا كان مشروع الحداثة قد أقي: الفردانية واالختالف-أ
 فتستمد الحداثة  منيا كل مضامنييا األخبلقية والمعرفية والجماليةة واليقين، تمسك بالحقيق

فيي بالتالي عند ديكارت "الذات المتعالية"، وعند ىيغل " الروح المطمق"، وعند ىوسرل " 
فيي  ،، فالوجود ىو ما تتمثمو، والحقيقة ما توقنو(3)ادة القوة"الوعي الخالص" ، وعند نيتشو "إر 

جوىرا سمتو الثبات في مقابل الواقع المتغّير، فمعنى أن  تعي الوجود وتدركو وتجعمو التي
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، وكل (1)فحضور الشيء متعمق بحضور صورتو ن الشيء حاضرا أي ماثبل في الذىنيكو 
شيء يقوم عمى ذات اإلنسان العاقمة المرتبطة بالحقيقة الجوىرية المتعالية، ىذه النظرة الكمية 

تخفي في طياتيا قيما استعبلئية وىو الشيء الذي  قوم عمى مبدأ الفردانيةلؤلشياء والتي ت
لحاضر وتأسر الفكر اإلنساني في ترفضو "ما بعد الحداثة" عمى أساس أنيا تعزلنا عن ا

ة ليا وجود مستقل عن اآلخر، لذا فإن ما بعد البنيوية تحاول رفض ىذه يوأنظمة دالل بنيات
مات أداء العقل الواعي لموصول إلى أخبلقيات المجتمع وأدبيات األفكار التي تكبحيا ميكانيز 

 التواصل والتماىي مع اآلخر.

ى الثقافي و إن ىذه المعاني الجديدة لـ "ما بعد البنيوية" تحيمنا إلى ضرورة التفكير في المست
قيمة االختبلف الخبلف والتعدد، عمى اعتبار أن "الذي تجاىمتو البنيوية والذي يقع في دائرة 

تكون مية غير قابمة لبلختزال إلى قيم قيمة رئيسية أصيمة أص ، والموضوعمستقمة عن الذات
، فيو وحدات أصغر، فالتعدد ناموس من نواميس الكون واالختبلف ىو الوجو األخر لمتعدد

، وىكذا تصبح مسألة االختبلف قيمة حتمية (2)مطبيعة والمعنى"قيمة أساسية بانية لمخمق ول
العقل ويخضعيا لحتمية التنوع  مزمن تقوم عمى التنوع الذي يحرر الذات من سمطةعابرة ل

 :(3)وكذا األنساق االجتماعية الكبرى القائم عمى سمطة المذة والمتعة، واالستيبلك والرفاىية،
وغيرىا من  ،معموماتيةكالمؤسسات اإلعبلمية وشبكات التواصل االجتماعي واالنترنت وال

البرمجيات التي باتت ىي األخرى تفرض تحديات اجتماعية في إطار فمسفة أساليب التقانة و 
التواصل التي تطرحيا ما بعد الحداثة، ومن ىذه اإلشكاليات مسألة التماىي مع اآلخر 

 واحترام التنوع واالختبلف.

لقد كان مفيوم اليوية محسوما في ظل األنساق الفكرية  :التذايتالهوية ومسألة -ب
يمكن التعبير عنيا  اذت بذاتيا داخل مجموعة االنتماء، لوذلك من خبلل وعي الذاالمغمفة، 

من خبلل الفواصل الثقافية والحدود العرقية أو الدينية التي تميز كل جماعة عن غيرىا أو 
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كل فرد عن غيره، لكن مسألة اليوية اليوم في ظل األنساق الفكرية والثقافية المفتوحة 
أضحت حالة ديناميكية سائمة تتأثر بالحاضر والمستقبل وتؤثر أصبحت محل جدل، فقد 

، خاصة في ظل التنوع الثقافي والتعددية الثقافية التي فتحت المجال لكافة الجماعات (1)فيو
الستيعاب بعضيا من خبلل خمق مجاالت لمتوافق االجتماعي والثقافي،  وكذلك من خبلل 

 وع لصالح قيم كونية وىويات عالمية.وجود حوافز تؤكد إيجابية االختبلف والتن

 من خبللأحاسيسو ومشاعره و تعمق بوعي اإلنسان موضوعيا أو ذاتيا ي أمرا تعدإن اليوية 
 وىذا ما يبرره وجود تمك الخصائص، (2)انتمائو لجماعة أو دولة أو طبقة اجتماعية معينة

المقابمة مع ىويات  ، وبالتالي فيي تدخل في إطار(3)تحدد مصادر المعنى والداللة التي
أخرى تحمل خصائص ومحددات مغايرة، األمر الذي قد يؤدي بيذه الجماعات إلى الصراع 

 ة داخل الوجود، ولذلك فإن فبلسفة ما بعد الحداثةمن أجل المحافظة عمى الذات والكينون
أي أن البعد  ،ذلك ألنيا مرتبطة في وجودىا بعبلقاتيا مع اآلخر يرورة الذاتيقولون بص

فيتحول بالتالي مفيوم اليوية إلى مفيوم  (4)األنطولوجي ال ينفي البعد االجتماعي والثقافي
فتقبل  "اليو"نبني عميو توجيات المستقبل، وبالتالي ستكون اليوية بعيدة عن تيجي ت  استرا

وذلك من خبلل إمكانية  ،)االستئناس باآلخر((5)الغيرية واالختبلف وتأخذ صبغة تآنسية
العيش المشترك مع اليويات األخرى، خاصة في ظل االنفتاح الثقافي والفيض المعرفي الذي 
أتاحتو وسائل التكنولوجيا واالتصال والمعموماتية، والتي جعمت كافة الشعوب متقاربة الحدود 

 متداخمة الخصائص واليويات.

بعد الحداثة تعود إلى تقويض الميتافيزيقا  إن االىتمام بمسألة االختبلف لدى فبلسفة ما
ة ومحاولة رفض التبريرات التاريخية المطمقة لمنطق اليويات والتي تكشف عن منطق التراتبي  

المزيفة، ومحاولة نقد ىذه الصورة من خبلل العودة إلى األصول والبحث في الخصائص 
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ة سواء تعمق األمر بالحياد عند ، لذا نجد أن ىذا المفيوم قد أخذ صورا مختمف(1)والمحددات
إذ كميا تستيدف محاولة نسف ، (2)ىايدغر، أو التفكيك عند دريدا، أو الحفريات عند فوكو

كانت قد كرستيا الميتافيزيقا، في مقابل البحث عن مبررات  ةدعائم كل مركزية أو نزعة تراتبي  
دة والتذوات، التي تسعى النظرية االختبلف والتمايز لصالح قيم المساواة والندية، ومن ثم الوح

التواصمية الوصول إليو عبر ىذه السياقات التفكيكية لرواد االختبلف، وىذا ما نجده خاصة 
حساسا افية المركبة والتي تمنح لنفسيا إعند جاك دريدا الذي اعتنى بتفكيك كافة اليويات الثق
ة بي  تقويض دعائم ىذه النزعة التراتم بالتفوق والتفرد الذي منحتو إياه الميتافيزيقا، ومن ث

لصالح االختبلف والمغايرة، وبالتالي إمكانية بناء مواقف تذايتية مع اليويات األخرى بعيدا 
عن ثقافة العنف والصراع ومشاركة اآلخر وقبولو كعنصر أساسي في البناء الثقافي 

 ب.مى قيم الترات  ة عواالجتماعي، واالنقطاع عن كافة األفكار االستعبلئية المبني  

 : القطيعة مع ثقافة المقدس والحقائق المطمقة الثابتةالمطمب الثاني

فكرة الطبيعة الجوىرية الخفية  -الذي يعتبر من أكبر فبلسفة ما بعد الحداثة –يرفض رورتي 
القابعة دوما وراء الموضوعات ويتطمب دوما البحث عنيا، ذلك أن العالم كمو من صنع قوة 

الحقيقة ىو شخص يتكمم لغة معينة يعبر  الوصول إلى، وىذا الشخص الذي يريد خفية معينة
، بالتالي فإن فكرة الطبيعة الجوىرية ألشياء أو (3)بيا عن ذاتو ويصف بيا مشروعاتو

يقول  –الكيانات المتعالية ىي من صنع اإلنسان ذاتو، فاإلنسان منذ القرن السابع عشر 
أراد أن يستبدل حب اهلل بحب الحقيقة، وأن يعالج العالم الذي يصفو العمم باعتباره  -رورتي

، بالتالي ينبغي العدول عن ىذه الفكرة وأن نتوقف عن (4)قوة مقدسة إنتاجشبو مقّدس أو من 
االعتقاد في كل ىذه الكيانات المتعالية حتى نصل إلى وضع ال نتعامل فيو مع أي شيء ما 

فالمقّدس ليس ، (5)اعتباره مقدسا، فالمغة والمشاعر والمجتمع كميا مجرد نتاج لمزمن والصدفةب
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بل حالة شعورية ترتبط بالمواقف النفسية واالجتماعية لئلنسان ونظرتو لمعالم "مقولة معرفية 
فكرة التقديس تنشأ عن الجيل وعدم القدرة عمى فيم الظواىر كما قد ،  كما أن (1)"والكون

شأ أيضا عن نقص في إدراك الصمة بين العمة والمعمول، فقانون العمّية يعتبر األساس في تن
ذا كان العمم يرتبط بالمعموم والمعرفة بالمعقول فإن  فيم الظواىر الطبيعية و اإلنسانية، وا 

، فبقدر ما يصل اإلنسان إلى المعرفة فإنو سينفي القداسة (2)المقّدس يرتبط بالمجيول
ا أنيا ليست شرطا من شروط العمم أو المعرفة، وال من أساسيات التفكير العقمي ويرفضيا كم

أو معايير السموك العممي كالواجبات والقوانين، إنما ىي مقولة عممية أكثر منيا نظرية 
، قد ترتبط بالجيل أو الخوف من المجيول أو (3)تتصل بحالة شعورية أو موقف وجداني

كما أنيا قد تكون اتقاء الضرر وجمب المنفعة، لذا نجد أن العجز عن مواجية المخاطر 
فبلسفة ما بعد الحداثة يرون بأن مسألة تجاوز الطبيعة ومحاولة الوصول إلى نقطة الثبات 
والكميات ماىية إال محاولة عبثية، بالتالي فيم يقولون بسيادة النسبية بشكل مطمق، والثورة 

، عمى اعتبار أن الفمسفة ىي دعوة لربط الذات (4)ء الفمسفةعمى الميتافيزيقا، والدعوة إلى إلغا
بالموضوع والشكل بالمضمون والوسائل بالغايات واإلنسان بالطبيعة والمقّدس بالمدّنس 

غيرىا من ىذه الثنائيات التي تخمق نوعا من الثبات والدعوة لمقداسة واالعتقاد في الذات ...و 
 الجوىرانية المركزية المتعالية.

:" لقد مات ىذا األمر ىو ما دعا إليو نيتشو في أفكاره التي لخصيا في عبارتو الشييرة ولعل
  اإللو" التي تعتبر دعوة إللغاء فكرة المقدس ونياية الميتافيزيقا، بل حتى اإلنسان والكون
ومن ثم القضاء عمى أي يقين معرفي وأي أساس ديني لؤلخبلق، وعمى أية فكرة مركزية من 

، لقد اعتبر (5)نت، بل عمى فكرة الوجود الثابت والكل الذي يتجاوز األشياءأي مصدر كا
ضفاء لشرعية افبلسفة ما بعد الحداثة فكرة المقدس اغترابا اجتماعيا  لسيطرة عمى اإلنسان وا 
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واستغبللو، وأّن الحقيقة المطمقة ال وجود ليا، إنما كل شيء يخضع لمنسبية انطبلقا من 
وما كرستو من  األيديولوجياتو، وىنا يشير ىابرماس إلى سمبيات تحميل الواقع ومتطمبا

معتقدات فاسدة أوصمت المجتمعات إلى حاالت من الصراع والحروب، كما ىو األمر 
بالنسبة لوضعية الدين في مقابمتو مع العمم ومع األديان األخرى، حيث أنو يجب أن يخضع 

من دائرة المقّدس إلى دائرة التعامل  راجوإخلمعطيات العقل والتواصل مع اآلخر، وبالتالي 
 .بعد مع الواقع ومتطمباتو، وىذه إشكالية أخرى تضاف إلى خطابات الما

  انية وأخالقيات التواصل مع اآلخرالدين ومسألة العمم-1

أنيم أخرجوه  ذلكسفة الحداثة ونظرتيم لمدين والمكانة التي وضعوه فييا، انتقد ىابرماس فبل
من دائرة االتصال والتواصل االجتماعي، ألنو في اعتقادىم ال يخضع لمعطيات العقل والعمم 

 (1)الوصول إلى الحداثة التي ال أصل وال جذر ديني لياالمذان يعتبران مصدر التحديث و 
ويقول بأن سبب ىذه الصورة العممانية لمجتمع الحداثة ىي التي أدت إلى ظيور التطرف 

سماىا باألرثوذوكسية التي أدت ببعض المجتمعات إلى  قدلديني في الشرق والغرب، و ا
حاالت الحروب، بالتالي فقد قدم بحثو البديل تحت عنوان " الدين في المجال العام"  ليؤكد 

إذ أنو من غير المعقول أن يتخمى المتدينون عن قناعاتيم  "دور الدين في المجال االجتماعي
نوا ينين أن يثم  ما أنو عمى العممانيين غير المتددخوليم إلى المجال العام، كالدينية عند 

بنية العودة إلى أخبلقيات التواصل الم،  ومن ثّم (2)ديني"قناعات غيرىم التي يحركيا دافع 
عمى الحوار والتسامح المشترك في إطار قبول اآلخر واالعتراف باالختبلف والتعددية أو ما 

طية الثقافية، وىنا يشير ىابرماس إلى ضرورة إعادة الدين لمحياة العامة وعدم يعرف بالديمقرا
في إشارة إلى إعادة التواصل والتسامح في المجتمعات  ،إقصاءه وحصره في الجوانب الروحية

الموّجو لو من قبل األديان األخرى  فعمى الدين مواجية التحدي المتعددة األديان والطوائف،
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، في (1)يو ىابرماس "الحالة المعرفية لمدين"مره المعتقدي، وىذا ما يطمق عدون تغيير في جوى
لجماعات إلى التطرف والعنف  كان إشارة إلى أخبلقيات الحوار والتواصل، إن نزوع بعض ا

رّد فعل لما تسببت بو الحداثة الغربية في  االممارسات والتقاليد التحجيرية لمدين كوني بسبب
ومن ثم العنف عممنة وتجاىل اآلخر، حيث تعتقد بأنيا أفضل منو، سعييا الحثيث نحو ال

قصاءه (2)العنف العالمي المضادوالتطرف و  من ، ولذلك يأسف ىابرماس لحال الدين وا 
، كما أنو عمى الديانات أن تعيد وعييا بالدين في الممارسات االجتماعية من طرف العممانية

وىنا يشير إلى وجود فئة جتماعي والثقافي، إطار إعادة عبلقتو باإلنصاف السياسي واال
، ومن ثّم واأليديولوجياديمقراطية تستطيع أن تتبوأ موقعا منعزال عن فوضى المذىبية أو 

إرساء قواعد التقارب بين األديان ومراعاة مطالب التعدد الثقافي والحفاظ عمى اليوية، لذا 
 :(3)وفق األبعاد الثبلثة اآلتيةيطالب ىابرماس الديانات بالتفكير في ىذا المسعى 

 حل المشكبلت مع الديانات األخرى. -5
 التوافق مع العموم. -2
 الخضوع لمبادئ الدولة الديمقراطية التشاورية.  -9

الدين لمعقبلنية، وذلك من أجل  تجاوز  إخضاعإن فمسفة ما بعد الحداثة تقوم عمى ضرورة 
  واالنغبلقاالبتعاد عن الجمود ريس أخبلقيات الحوار والتسامح  و مشكبلت الحاضر وتك

ومن ثّم االبتعاد عن فكرة المبادئ والحقائق العامة الشاممة والمطمقة والنزول إلى فقو 
 المصمحة والواقع عن طريق الحجج والبرىنة من أجل تحقيق التواصل.
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 مقّدس وظهور البراغماتية الجديدةإزالة ال-2

لقد حاول بعض فبلسفة ما بعد الحداثة ومنيم رورتي رفض األسس الميتافيزيقيا التي تقوم 
ذىب  الفمسفة التقميدية التي تقوم عمى ىذه األفكار، لقد انتقادعمييا فمسفة الحداثة، وبالتالي 

ة ىؤالء إلى القول بظيور البراغماتية الجديدة كرد فعل لمفمسفة التحميمية التي تقوم عمى فكر 
 :(1)الثابت والمقدس لموصول إلى الحقيقة، وبالتالي فقد افترضوا ما يمي

إن سؤال الحقيقة ال يتعمق بمسألة االفتراض أو الظن المتعمق بالقداسة والذات   -5
وه الرغبة تحدالمتعالية والطبيعة الجوىرية لؤلشياء، لكن األمر يتعمق بمسألة تعاقد اجتماعي 

ثّم تحسين األوضاع الوجودية، فالحقيقة بالنسبة لرورتي تبنى في الوصول إلى التوافق ومن 
عمى أسس عبلئقية وتنفي ذاك الجدار الصمب بين تمك الحقائق النظرية السرمدية العميا 

فالحقيقة إذا تبنى تعاقدية انطبلقا من  ،والوقائع السفمية التي تكون رىينة األطوار والمراحل
المشتركة بين مجموع الناس وليس انطبلقا من تراتب  الرغبة في التضامن وتحقيق المصمحة

 نظري مسبق.
إن ىدف المعرفة ال يعني الوصول إلى الحقائق الجوىرية الثابتة والقابمة لمتعميم، لكن -2

فاإلنسان ىو الذي يعرف ذاتو ويستطيع  ،الوصول إلى إيجاد أفضل الطرق لمتوافق مع أنفسنا
أقمم مع واقعو، فرورتي يرفض فكرة الطبيعة الجوىرية نفسو من خبلل محاولتو التأن يبدع 

لئلنسان أو حصره في مممكة العقل، بل إنو إضافة إلى ذلك يحمل ميوالت ورغبات  وروح 
 ،ىو في حاجة إلشباعيا، وليس ىناك من ىدف عام يمكن الوصول إليو من خبلل المعرفة

ومشاعره،  باتو وميوالتو وأفكارهإال ما تعمق بيدف وجود اإلنسان وتحقيق ذاتو بما فييا رغ
فتحقيق الغاية من الشيء ال تعني سوى أكثر من تحقيق ذاتو، "فالشيء ىو ذاتو" كما يقول 

 كانط.
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لبحث عن الميراث الفمسفي المغمق والسعي نحو ا و رورتي الباحثين إلى التخمص منعيد-9
تجاوز بين كافة الكائنات البشرية، ومن ثّم إمكانية  اإلجماعمطمق لتحقيق أساس ثابت 

الواقع التضامني  المقدس المغمق والنظر العقمي إلىالفمسفة إلى ما بعدىا، والخروج من ثقافة 
لمبحث عن حس مشترك يوفق  االجتماعيةالمشترك، وذلك من خبلل االتجاه إلى السياقات 

 والحقائق المطمقة. اتعيدا عن ثقافة الضمانبين المصالح والغايات ب

إن الواقع حسب ثقافة المابعد ال اتجاه لو وال قداسة فيو وال ثبات، فالحقائق فيو منفصمة عن 
القيمة، وكل األمور فيو متساوية وال يمكن فيو قيام أي مسألة معيارية وال حتى نظم أخبلقية 

حة، وبالتالي يختفي عامة، إنما ال تعدو أن تكون اتفاقات محدودة الشرعية في ضوء المصم
، ثّم يستحيل الوصول إلى معرفة شاممةدور المركز والمقدس والطروحات الكمية ومن 

 وبالتالي نياية الحقيقة والفمسفة والكميات الميتافيزيقية المطمقة.

 اتي: نهاية االرتباط مع التاريخ والمركز والمرجعالمطمب الثالث

إذا كانت فمسفة الحداثة قد ارتبطت بالمعرفة عن طريق العمم والفمسفة، ىذه المعرفة التي 
تقوم عمى البحث في األسباب والمسببات لموصول إلى الحقائق العممية من خبلل بناء مفاىيم 

مكانية إرساء مفاىيم ثابتة حول ىذا نظرية تؤدي إلى معرفة كمية ومن ثم بناء الحقيقة  وا 
وا إال أن فبلسفة ما بعد الحداثة جاءلطبيعي، وبالتي تسخيره لخدمة اإلنسان، العالم ا

ليس ىناك بزوال الكميات ونياية األسباب، إذ  بطروحات تتجاوز ىذه المفاىيم، فقد قالوا
ليس منيا أو الوصول إلييا أو محاولة معرفتيا، و  االنطبلقن طبيعة جوىرية لؤلشياء يمك
ول ىذا العالم الطبيعي، وليس ىناك ماٍض يمكن أن نستند إليو ىناك معرفة كمية شاممة ح

في فيم الحاضر، فالتاريخ ما ىو إال زمن ولحظات جامدة تحمل وقائع منفصمة غير قابمة 
 مساحات شاسعة األخرىلمتفسير، تشبو تمك الصور المتجاورة التي تفصل أحدىا عن 

تساوي الذات والموضوع واإلنسان  تماما مثل (1)فالماضي والحاضر والمستقبل متساوون
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واألشياء، لكّنيم في الوقت نفسو متزامنون دون استمرارية، ومن ثم تختفي النماذج الخطية 
  وينشأ اإلحساس بأننا في الحاضر األزلي ،التطورية ويختفي تبعا ليا أي نموذج تفسيري

وذاكرة اإلنسان  ،وضوعومن ثم يستحيل الوصول إلى معرفة كميّة، فالذات تختفي ويتراجع الم
مستودع تجربتو وتجارب السابقين، أما عقمو فيو ممكتو وذاكرتو التي يقوم من خبلليا 
بمراكمة المعنى واالنجازات، فالحقائق تتغير فميس ىناك حقائق ثابتة، إنما ال تعدو أن تكون 

يس ليا بالتالي يختفي فييا اإلحساس بالتاريخ واالستمرارية، ول ا متعددة وقواعد متغيرة صقص
 .لو ، فالمادية الحقة ضد الثبات وأن العالم ال أصل(1)أصل ثابت

وقضى عمييا التاريخ فاليولوكست لم يكن  جان فرانسوا ليوطار ل لقد انتيت الحداثة بالنسبة
حدثا طارئا بل ىو نياية الحداثة، فمشروع التنوير الذي واصمو ىيغل وماركس سعيا لتقديم 

ومدخل لتفسير الشروط التي يمكن في ظميا تحقيق  اريخيةتفسيرات لمجمل التطورات الت
إن فكرة فرانسوا ، (2)لينيةالتحرر اإلنساني لم تعد لو مصداقية بعد كارثتي النازية والستا

 :(3)ليوطار عن المعرفة تستند إلى ما يمي

إن ىذا العصر ىو عصر موت المذاىب والسرديات الكبرى التي حاولت تفسيرا الواقع -5
 تفسيرا شموليا.

 إن الحكايات الكبرى أضحت محل شك، وىذا الشك نتاج التقدم في العموم.-2

 سياق أزمة الحكايات.ن التحوالت الثقافية توضع في إ-9

لقد شك ليوطار في تمك الخطابات الشمولية والمذاىب الكمية والحقائق المطمقة التي آمنت 
مستمدة  ،بيا الحداثة وجعمتيا أساسا ثابتا متعاٍل عن الزمن فتجاىمت بالتالي مسألة االختبلف

رديات فقدت قدرتيا مشروعيتيا بواسطة لغات وراثية: التقدم، الحرية، الديمقراطية، فيذه الس
عمى تحديد مدى شرعية األحداث ولم تعد ىناك ثقة في قدرة العمم، فالحكاية الكبرى عند 
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، انطبلقا من مسألة حق االختبلف (1)اآلخر لليوطار ىي حكاية الغرب عن نفسو في تقب
ى لكبرى المتعالية والتاريخ المطمق، وىذا ما يظير عمونياية النظم الشمولية والسرديات ا

 مستوى فيم التاريخ والمستقبل والتراث.

 التغيير ومسألة المستقبل -5

يعتقد ليوطار أن الماركسية سردية تاريخية كبرى ، بالتالي فقد حاول نزع الشرعية عن فمسفة  
التاريخ فرفض فكرة التقدم التاريخي عبر ديناميكية الصراع من أجل تحقيق الرأسمالية التي 
يرغب كارل ماركس في تحقيقيا باعتبارىا قادرة عمى مواجية الرغبات الجديدة، ففكر ماركس 

نياء: تتمثل األولى في تحقيق ترابط اجتماعي (2)وجود رغبتين أساسيتين يكشف  االغتراب وا 
. واالستغبلل خاصة لدى طبقة البروليتارية، وتتمثل الرغبة الثانية في معرفة النظام الرأسمالي

 يبالتالإن الثورات ال تحدث وفق تفسيرات محددة وأسباب واضحة كما توقعيا كارل ماركس، 
السرديات الكبرى تعد عاجزة عن تفسير الظواىر التاريخية والتحوالت  فإن النظريات العامة و

االجتماعية والثقافية، إذا ال تستطيع ىذه السرديات التنبؤ بيذه األحداث قبل وقوعيا حتى 
–تفسير منطقي معقول لتمك األحداث، فالحدث  إعطاءتتجنبيا، كما أنيا تعد عاجزة عن 

حالة تاريخية تقع بشكل مفاجئ وغير متوقع ترتبط بالمحظات الراىنة، وىي  -رحسب ليوطا
لحظات مفتوحة دوما وغير محددة وال يمكن التنبؤ بيا، وبالتالي فإن التفكير البنيوي المنغمق 

محاطة بأفكار مسبقة  ال يستطيع تفسير التغييرات االجتماعية والثقافية فيي ولوجيايبااليد
 لرغبة في تجاوز الحاضر إلى المستقبل.ا تحدوىا ومزاعم

لقد أطاحت فمسفة المابعد بمسألة الوعي التاريخي فرفضت فكرة السببية والتطور الخطي 
االختبلف، فبودريار يؤكد عمى أنو ليس ىناك تتابع لوقائع مني، فيما تؤكد عمى فكرة الز 

لي فيو يشكك في كل النماذج معينة قابمة لمتعيين، فالتاريخ ليس تعاقبا ألحداث معينة، بالتا
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  نياية التاريخ، فيو يقول ب(1)التاريخية ويطيح بتمك الثنائية التي تتعمق بــ)السبب،النتيجة(
رية الماركسية التي تعتمد التاريخ لتفسير األحداث وأساس التغيير االجتماعي ويرّد عمى النظ

بلسفة ما بعد الحداثة عمى فومن وراءه عبر نظرية الصراع، وفي ىذا الشأن يؤكد ليوطار 
 .نياية التاريخ والمجتمع البرجوازي

 *مفهوم النسابيةو التاريخ -2

ة والعممية النظرة الشمولينياية لقد شّدد فبلسفة ما بعد الحداثة عمى فكرة نياية التاريخ وكذا 
السبب الرئيس في ذلك واأليديولوجي المستند العقمي  جعلذلك لكونيا ت والموضوعية لمتاريخ،

لكي تضمن بقاءىا ومشروعيتيا وفعاليتيا عمى المسرح االجتماعي، وفي ىذا الشأن يؤكد 
يستند إلى عقبلنية الحدث التاريخي، حيث تفيم الظواىر  األيديولوجيفوكو عمى أن الفكر 

أصبح االجتماعية من جية كونيا تجميا لمعطى وحيد حتما ىو اتساق العقل، ذلك أن التاريخ 
فالتاريخ المكتوب يعني ما يمكن  ،(2)لموعي عمى األحداث وتوجيييا" ةسيطرة مطمقيعني"

أن تعقمن عبره مسيرتيا، وأن تحدد اتجاىيا المتصور، وتفترض أسبابا وأىدافا لثقافة معينة 
، وىكذا يصبح الفيم الكبلسيكي لمتاريخ (3)لكل أحداثو، فيو نتاج عقبلنية الوعي المسيطرة

توجو عقمي صوب تحقيق آلية التقدم واالمتبلء العقمي، وتتحول القراءة التاريخية مجرد 
لمحدث التاريخي إلى تفكير عميق في التجمي العقمي الذي يقوم عمى الصفة اإلطبلقية في 
امتبلك الواقعة التاريخية واستيعابيا بطريقة عممية، وىكذا تتحقق النقمة النوعية لمحدث من 

ة بين الواقعة يولوجي إلى المستوى الواقعي، وتتضاءل المسافة المعرفالمستوى االبستم
ممكنة  تيا وتفرض تفسيراتيا باعتبارىا أكمل صورةاوالحقيقة، وتتابع العقبلنية الغربية انتصار 

التاريخ دروكر النعكاس العقل عمى الواقع االجتماعي العممي، وفي ىذا الشأن يعتبر بيكر 
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داث واألفعال نابعة من التفكير، فمصادر المؤرخ ووثائقو ليست مجرد ذاكرة مادامت األح
 .(1)أحداثا بل مجرد بقايا ألحداث، وبالتالي فيو في حاجة إلى حاضر ليقيس عميو

إن المنطمقات النقدية لفبلسفة المابعد تعتبر النماذج واألحداث التاريخية مجرد تأويبلت 
لموضوعات معينة، انطبلقا من منظومات سمطوية تتيح لموعي والفيم العقبلني قيادة 
الموضوع ومعرفتو والسيطرة عميو، فالجيد التأويمي يسعى إلى امتبلك المعنى ويشعر أن في 

عمى  اتب  يحييو، وبالتالي يحاول إقامة مسب  صوتا مسكتا يجب عميو أن  كل وثيقة تاريخية
وقف التجاوزات العفوية لمخطابات التي يقوم المفسر بتفصيميا بالتالي و  ،صعيد تاريخ األفكار

 . (2)مى قياسو الخاص بعد وفاة المؤلفوتأويميا ع

ى الحقائق الثابتة إن التحميل النسابي برأي فوكو يعمل عمى تقويض ورفض الوصول إل
بدورىا عمى مسألة التعميم،  والتي تقوم ىي األخرى ،المستندة إلى فمسفة التاريخ الكبلسيكية

تحكميا قوانين داخمية أولية، فيظير  يخ وكأنو عممية تطور ذاتي لمفكرةظير التار حتى ي
ويصبح الباحث التتابع المنتظم لؤلحداث باعتبارىا االتجاه الرئيس لحركة التطور التاريخي، 

منساقا في ىذه الحالة خمف نظرية تقوم عمى فكرة العمّية لمبرىنة عمى وحدة العممية التاريخية 
والسياق الزمني لموصول إلى مستوى من التجريد يتجاوز واقعية الحدث، وفي ىذا الشأن 

ل الخطاب والوثائق التاريخية إلى أدوات جامدة يتجمى دور األركيولوجيا الفوكوية التي تحو  
فتحرر الوثيقة التاريخية من موقعيا ومجردة من عبلقات القوة والسيطرة الكامنة في الذات، 

في شبكة عبلقات القوة، وىنا يأتي دور الجينالوجيا من حيث أنيا ال تكتفي بتصحيح موقع 
رجاع تاريخية الوثيقة واستحضار قصة ل عمل األركيولوجيا في استم  ك  الوثيقة فقط بل ت  

إن نسابية فوكو و، يتانطبلقا من زمن الخطاب وتاريخ ،تكوينيا وتحديد برىنتيا الخاصة
تتجاوز الفيم االبستمولوجي الذي تؤسسو فمسفة التاريخ، فيو يرفض الفمسفة والتاريخ ويقول 

دي الرافض لفكرة السيرورة التي بنيايتيما ويبني تصوراتو انطبلقا من فكرة المنيج النسابي النق
                                                             

بٌروت )لبنان(: المركز العربً ألبحاث دراسة السٌاسات، المعرفة التاريخية في الغرب: مقاربة فلسفية علمية وأدبية.قٌس ماضً فٌرو:  - 1
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تشير إلى مسار دائري لمحدث انطبلقا من فكرة االتصال والتعاقب، ويستبدليا بفكرة التغيير 
النابعة من حركة انتقالية وانقطاع لموقائع واألحداث عن بعضيا، وتكريس مفيوم االتصال 

شكل صور مبعثرة المتعمق باألحداث، وكذا الكتابة التاريخية حيث تظير األحداث في 
كالحوادث واالكتشافات والقرارات، وىو ما أصبح يحتل المكانة الكبرى في فروع المعرفة 

 التاريخية.

 التراث ...الذاكرة ومسألة بناء المعرفة -3

يرتبط مفيوم التراث بمسألة الكشف التاريخي المرتبطة ىي األخرى بمدلوالت الزمن وتقسيمو 
وبالتالي فإن الحديث عن التراث يعني الحديث عن مسائل إلى ماضي وحاضر ومستقبل، 

تاريخية ليا ارتباطيا بالزمن الحاضر، والتاريخ ما ىو إال حوار بين المؤرخ في الحاضر 
، لكن المشكمة (1)والزمن الماضي، األمر الذي يجعمنا نقول بأن التاريخ ىو حقائق الماضي

 إنما في تفاعميا مع الحاضر والمستقبل ال ترتبط بوجود ىذه الحقائق وجودا أنطولوجيا
حقيقة تاريخية  حينما يرتبط بالجوانب األنطولوجية فإنو يصبحفالتراث كقيمة مادية أو معنوية 

 ذلك أنصار نظرية الكشف التاريخيتعبر عن الذاكرة البشرية بصفة موضوعية، كما يقول ب
 ف األحداث التاريخية كما ىيلى كشحيث يعزون دور المؤرخ أو الكاتب في ىذه الحالة إ

أي كما جرت في الماضي، لكن لما يتعمق األمر بضرورة إحياء التراث أو البناء التاريخي 
وتفاعل األحداث في الزمن الحاضر أو المستقبل كما يقول بذلك أنصار نظرية البناء 

ث وال تفسير الباحث في ىذه الحالة ال يستطيع كشف كافة الوقائع واألحداإن ، ف(2)التاريخي
، لكنو سيحاول تفسير ما حدث ضيماالزمن الالتراث بالكيفيات الصحيحة التي تشكل بيا في 

 سواء تعمق األمرعمى وسائل معرفية واقعية تنطمق من قرائن موجودة في الحاضر  عتمادالبا
االنطباعات الصورية  أو، ن أفكار ورؤى معرفية ابستمولوجيةالعقل وأدواتو، وما يحممو مب

الذىنية المرتبطة بالمشاعر واالعتقادات، وفي ىذا الشأن نجد أن رورتي يربط التراث الفمسفي 
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س صورة العالم الخارجي )الواقع( كما الذاكرة، حيث تقوم ىذه األخيرة بعك في الغرب بمسألة
ىذه وفق  ، أي أن العقل(1)ن مماثل لؤلصلتعكس المرآة الصورة الخارجية في نقل أمي

 يطبع بيا التراث الفكريالعالم الخارجي من خبلل تمثبلت دقيقة االستعارة يعكس صورة 
فتتحدد تبعا لذلك مختمف القيم واألحكام األخبلقية والنظريات العممية، فبنية العقل ترتبط 

يا لؤليديولوج اانعكاسبطبيعة المعرفة، وبالتالي فإن رورتي يرفض ىذه االستعارة باعتبارىا 
في سبيل تحقيق السردية والمعرفة  –رغم كونيا تفترض الموضوعية  –واالعتبارات الذاتية 

و موت المؤلف ونياية فكرة التراث  الشمولية، ومن ثّم فيو يقول بنياية الفمسفة واأليديولوجيا
باعتباره كائنا يعيش في حاضرنا وذواتنا، إنو ال يعدو أن يكون مجرد ذاكرة ليا قيمتيا في 
الماضي وليس في الحاضر، وطبقا ليذه الفكرة فإنو يدعو إلى االنتقال من المشروع المعرفي 

 ني عمى الموضوع ومتغيراتو الجزئية والظرفية.البنيوي إلى المشروع المعرفي السيميائي المبْ 

 (2): العقالنية التواصميةالمطمب الرابع

فكرة التحرر من  إرساءتعتبر العقبلنية ثمرة عصر التنوير إذ نادت باستخدام العقل من أجل 
أية سمطة دينية أو الىوتية، فإن ىذه العقبلنية التنويرية جاءت لتتنكر لمعطيات الحس 
واألبعاد األخبلقية والجمالية التي يقوم عمييا، فالعقبلنية األداتية من حيث استخداميا لمعقل 

اة إلخضاع اإلنسان تعتبر قد نجحت إلى حد بعيد في ىذا األمر لكنيا وقعت في انزالق كأد
، وىو ما يكشف أزمة الحداثة انطبلقا من تمك التوظيفات األداتية، ذلك أنيا (3)باتجاه التسمط

لم تستطع استيعاب بعض المفاىيم الجديدة في المجتمعات الراىنة، عمى مستوى الثقافة 
أفرزتو من آليات وقواعد لمحوار وأدبيات لمتواصل، ولذا فقد أقر ىابرماس واألخبلق وما 

الفعمية، وأخضع كل الممارسات  اإلنسانيةمجموعة من المفاىيم اإليتيقية المرتبطة بالحياة 

                                                             
1
 .712، صمرجع سابق"ما بعد الفلسفة رٌتشارد رورتً ونهابة الفلسفة"، فً: خطابات المابعد، محمد احمد السٌد:  -

2
ٌكون منطقٌا  أن( لكن العقالنً ال ٌمكن REASONALL و NATIONAL) ًالالتٌنٌوجد ترابط بٌن عقل وعقالنً بحكم االشتقاق اللغوي  -

 ,ACAR HALIL RAHMA : " IS SCIENTIFIC KNOWLEDGE RATIONAL ",  IN :SANPUBLICATIONS -بالضرورة أنظر:           
ISTANBUL ;2008, PP34-35.                                                                                                                                                    
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العقمية لمواقع وفق شروطيا التاريخية في محاولة إلضفاء الطابع االجتماعي عمى كل 
نحو الواقع المعيش  واالتجاهّم تخمصيا من الدوافع الميتافيزيقية ، ومن ث(1)ممارسات العقبلنية

والتمعن في جوانبو ومقوماتو وأساليب التنشئة الموجية ألفراده المبنية عمى أساليب البرىان 
  (2)، وىذا ما يدعوه ىابرماس بالعقبلنية التواصميةقيق معيارية كونيةوالحجاج بيدف تح

فالعقل التواصمي يعني ذاك العقل الميتم بتنظيم عممية التفاعل بين أفرد المجتمع انطبلقا من 
ي، فيو يخضع لمبررات إيتيقية غايتيا والسياس يى األخبلقو مستالفيم الجماعة لذاتيا عمى 

بوجود االختبلف  واإلقرارمراعاة المصمحة العامة مع ، ) بين الذوات(ذاتي -ن  التفاعل البيْ 
وىو ما ينتيي إليو في المسألة المغوية من زاويتيا  ،(3)والحوار ونبذ االنغبلق والتعصب

سس اإلنساني يجب أن يكون عمى أ، فيؤكد بأن الخطاب اولية وليس من جوانبيا التركيبيةالتد
تواصمية تنطمق من أخبلقيات المناقشة والبرىنة واالتفاق عمى معايير الخطاب ومواصفاتو 

 . (4)ية، الدقة، المسؤولية، المعقوليةل في : الصدق، الصحة، الصبلحوالتي تتمث

تشدد العقبلنية التواصمية عمى أىمية التنشئة االجتماعية باعتبارىا العممية األساسية التي 
التواصل، ومن ثم فيي تشدد عمى ضرورة رفض التصور الميكانيكي القائم  اترسخ فييا إيتيق
النشاط التواصمي  إرجاءالذي تقول بو الماركسية، ومن ثم  اإلنتاجوقوى  اإلنتاجبين عبلقات 

: (5)إلى نشاط أداتي، واستبدال مفيوم ىذا النشاط التواصمي بآخر يقوم عمى جدليات ثبلث
تممك الذات لمموضوع عبر المغة وبيا(، جدلية العمل )اإلنتاج(، وجدلية جدلية التمثيل)

االجتماعي ال تتم عبر طريقة إجرائية لمتنشئة التفاعل )التواصل(، فعممية التواصل 
)قوى إنتاجية، عبلقات إنتاجية(، لكن  - كما ىو الشأن في النظرية الماركسية -االجتماعية

لتشّكل في  ،كل واحدة من جية تفاعل(بطريقة جدلية بين الوسائط الثبلث )تمثيل، عمل، 
ل بالعالم المعيش، ففكرة العقل تتص اجتماعيةمجموعيا عبلقات إنتاجية من مجموع عبلقات 
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 حقائق العالم المعيش بحقائق العموم الموضوعية اتصالالتواصمي مستمدة بشكل عام من 
ذلك أن حقائق العالم المعيش مرتبطة بخبرات وتراكم مقرون بسياقات ثقافية معينة، في حين 

وال ( تخضع لمكونية أن حقائق العموم الموضوعية مرتبطة بسياقات آلية معيارية) ميكانيكية
وكذا المغة العقمنة، رح مسألة أخرى ترتبط بالتواصل و تتعمق بمحيط ثقافي ما، وىذا ما يط

 والخطاب والفعل التواصمي.

 العقمنة والتواصل العقالني-1

إلى ىذا الموضوع، وذلك في  تطرقيشير ىابرماس إلى أن ىربرت ماركوزه يعتبر أول من 
، فعقمنة المجتمع عند فيبر (1)مستمد من "العقل التقني"إشارة إلى معنى السموك العقبلني ال

مرتبطة بتقدم المؤسسات العممية والتكنولوجية، إذ بقدر ما يدخل العمم والتقانة في ىذه 
مة ويحدث التقدم تنيار شرعية المؤسسات القدي، فالتغييرفييا يحدث بقدر ما المؤسسات 

و ما دعاه ماركوزه بـ"السموك العقبلني"، ذلك أن العقمنة ال ترتبط أوبالتالي القرار العقبلني، 
بالعقل التقني الذي يمثل المظير اآلخر لؤليديولوجيا التي تستيدف التسمط عمى اإلنسان كما 

وعمى ىذا األساس  ،(2)مميا منيجيا معّد مسبقا ومحسوباتتسمط اآللة عمى الطبيعة تسمطا ع
يفرق ىابرماس بين السموك اآللي والسموك المختار عقميا، فإذا كان السموك اآللي يقوم عمى 

خضع لممبلحظة، فإن معايير الضبط من خبلل قواعد وأدوات تقنية مرتبطة بحقائق ت
خيارات أو بالسموكات اإلستراتيجية من السموك المختار عقميا( مرتبطة بنية )السموكات العقبل

 بالمبادئ والقيم، االستعانةممكنة عن طريق االستنتاج مع  لسموكياتخبلل تقييم دقيق 
إذا كانت ، ف(3)عقبلني، أي بين العمل والتفاعلوبالتالي االرتباط بين السموك اآللي والسموك ال

أو ما يعرف بأخبلقيات المناقشة  عقبلنية التواصل تشترط االلتزام بشروط الحوار وأدبياتو
  : الصدق، الصبلحية(4)والبرىنة والتأكيد مسبقا عمى معايير منطق الخطاب وصفاتو
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 الصحة، الدقة، المسؤولية والمعقولية، فإن كل ىذه الشروط تعّد مبدأ لمتواصل العقبلني
دا مسبقا حول يضاف إلييا شرط االتفاق عمى المغة المعيارية، أي أن االتفاق سيكون موجو 

 وىنا تكون المغة ليست مجرد قواعد نحوية تحكم المفردات والجملالمغة المستخدمة ذاتيا، 
نما وسيطا يكفل التواصل عبر الحوارية ويسيل الوصول إلى الحقائق ، فالتواصل ىنا (1)وا 

يفوق عممية االتصال، أي أن كل األطراف تحقق اإلندماج من خبلل تبادل الرمز وتحقيق 
تفاعل، وىكذا نجد أن مسألة العقمنة ترتبط بالسموك العقبلني اليادف الذي يجمع بين ال
قصد تحقيق التواصل العقبلني، الذي ينطمق ىو اآلخر الخيار االستراتيجي سموك اآللي و ال

من خبلل مقتضيات البرىان الخطابي كجيد حواري يحقق التواصل والتذايت، فكل تواصل 
طاب تفاعمي يفترض وجود بنية لغوية يفرضيا السامع والمتحدث عقبلني يكون عن طريق خ

عمى حد سواء، من أجل الوصول إلى الحقيقة والتوافق بشأنيا، لكن السؤال المطروح ىنا: 
كيف يمكن الوصول إلى ىذه الحقيقة مادامت المغة مختمفة؟ وىنا تطرح مسائل أخرى تعمق 

 بصعوبات المغة.

 انفصال الدال عن المدلول -2

يرفض دعاة ما بعد الحداثة فكرة الحقيقة الكمية والتصور النيائي لمحدث أو الظاىرة أو 
الكون، وذلك بسبب عدم وجود مركز ومرجعية مشتركة، إذ لكل حدث أو ظاىرة سيادة عمى 
ذاتيا ومرجعية تستند إلييا من داخميا، وليس ىناك مرجعيات نيائية إنسانية أو موضوعية 

يخضع لمتغير المستمر وليس ىناك معرفة كمية نيائية شاممة وال حقيقة مشتركة، فكل شيء 
 -كما يقول دريدا –مطمقة كما تفترض الحداثة، إذ ال يوجد شيء يسمى الحقيقة في ذاتيا 

، والحقيقة دائما تعددية وشكل من أشكال السرديات والشمولية (2)إنما يوجد فائض من الحقيقة
ع، فالوصول إلى الحقيقة حسب فبلسفة المابعد يكون "عبر الذي تفرضو ميتافيزيقا الصرا

القصص الصغيرة والمعارف البراغماتية اآلنية غير المترابطة التي تدور داخل حدود سياقاتيا 
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، ومن ثم تصبح العموم ال فائدة من وراءىا وال يمكن الوصول إلى جواىر األشياء (1)الجزئية"
عقل ال يستطيع محاكاة الواقع وليس ىناك إبداع وال حقائق ومنطمقاتيا وأسبابيا ومسبباتيا، فال

وال نتائج وال نماذج تفسيرية كبرى، إنما المعرفة قابعة في تمك الجزئيات واألحداث الصغيرة 
المرتبطة بظروفيا وفواصميا الزمنية المحددة، وكل ما في األمر إنما توجد لغة اتصال وقوة 

ة نزعم ثباتيا، فاالختبلفات قائمة في طبيعة األشياء وليس تدفع نحو تبني فكرة معينة أو حقيق
ىناك ترابط بين الدال والمدلول، وال توجد إمكانية لتفسير الوقائع واألحداث واألشياء، ومن ثم 
انفصال الذات عن الموضوع، والشكل عن المعنى، والظاىر عن الباطن، والواقع عن 

 ر النظام المغوي.المتصور، وىذا ما يتضح أكثر من خبلل تفسي

يؤكد معظم الباحثين عمى عبلقة المنطق بالمغّة، ىذه العبلقة : عالقة المفظ بالمعنىالمغة و -أ
" الموغوس" رابط راجع إلى جذور مصطمح المنطقالقديمة قدم الفكر اإلنساني، وىذا الت

LOGOS  "تعبر عن ما ، لتصبح ىذه األخيرة (2)الذي يعني "الخطاب أو بنية القول أو المغة
أنتجو العقل من أحكام ومفاىيم وتصورات وقضايا، ومن ثّم يرتبط المفظ بالمعنى، وفي ىذا 

 (3)الشأن نجد أن ىذا المفيوم كان سائدا في المغة اليونانية حيث ارتبط النحو بالمنطق
خاصة في أبحاث السوفسطائيون الذين اىتموا بالخطابة وجعموا الجدل وسيمة لبلنتصار عمى 

والمنطقية، غير أن بعض الخصم عن طريق الحجج والبراىين واألدلة النحوية 
خاصة رواد الثورة عمى البنيوية( يرون أن المغة ال يمكن أن تختزل في عبلقات الباحثين)

صورية منطقية لفظية تقاس بيا المعاني، وأن عقل اإلنسان ال يمكن اعتباره آلة أو أداة أو 
ضامين، فيناك مسافة تفصل بين الدال والمدلول، بين الحقيقة مرآة عاكسة لمحقائق والم

والمضمون، بين المغة والمعنى، فالمغة )التي تنتمي إلى الدال( جزء من النظام اإلشاري 
الصوري البلشخصي لو قواعده وضوابطو ومنطقو، أما المعنى )الذي ينتمي إلى المدلول( 

                                                             
 .11صسابق، الرجع الم  - 1
بٌروت )لبنان( : اللغة والمعنى، دلٌل محمد بوزٌان: "تجلٌات عالقة اللفظ بالمعنى فً الفكر الٌونانً من خطاب البنٌة إلى بنٌة الخطاب" فً:  - 2
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، وىذا ما يؤكده عالم المغة (1)نو الخاصةجزء من نظام آخر لو قواعده المختمفة ومضامي
أن ضع أساس عمم المغة البنيوي، عمى ( وا5859-5917السويسري فرديناند دي سوسير )

العبلقة بين المغة والمعنى ال تستند إلى أية مبررات كافية أو ثابتة، فبل يوجد أي سبب 
( بالمغة االنجميزية catمنطقي أو موضوعي ألن تكون كممة )قطة( بالمغة العربية أو كممة )

ىي اإلشارة الوحيدة والضرورية والمنطقية إلى ىذا الحيوان الصغير الذي يحمل صفات 
بالشكل المعروف، فالنظام المغوي نسق إشاري مبني عمى عبلقات االختبلف بين الثنائيات 

جية  المتعارضة الكامنة في عالم الدوال من جية واالختبلفات القائمة بين المدلوالت من
فالمعنى ليس كامنا في اإلشارة ذاتيا، وال حتى مضافا إلييا، إنما ىو أمر وظيفي ة، "ثاني

س ، أي أنو يولد من داخل المغة نفسيا ولي(2)يحدد داخل شبكة العبلقات داخل النص ذاتو"
: ىل المغة تعبر عن ذاتيا أم تعبر عن الواقع؟ وىل النص من الواقع، وىنا تكون المفارقة

 عن أفكار الكاتب أم تحميل لمواقع؟ تعبير

إن االىتمام الكبير المتزايد بموضوع فمسفة المغة خاصة مع بداية القرن العشرين يمكن تفسيره 
بحدوث أزمة في المنطق، وذلك بفعل اكتشاف النقائض المنطقية والمفارقات الداللية في 

ير صوري لبعض ، حتى أضحت المغة عاجزة عن تعب(3)بعض الصيغ والجمل المغوية
، فالمغة ال تستطيع أن تعطينا تصورا (4)المعاني مثل " فئة الفئات ليست عضوا في نفسيا"

دقيقا لمفيوم "فئة الفئات"، ولذا فإن الفمسفة بدت تيدد أسس المنطق الصوري ألنيا تطرح 
جع عمى الفكر المنطقي والرياضي تناقضات تبدو وكأنيا غير قابمة لمحل، وفي ىذا الشأن ير 

بعض الباحثين الخمل في االستعمال غير المشروع لمغة، ويفرقون بين المغة الصورية والمغة 
، فإذا كانت المغة الموضوعية ىي تمك التي نتحدث بيا عن الشيء والتي (5)الموضوعية

 تجسدىا الكممات واأللفاظ  وربما اإلشارات فإن المغة الصورية تعني تمك التي نتحدث عنيا

                                                             
 55صمرجع سابق،عبد الوهاب المسٌري وفتحً الترٌكً:  - 1
 50صالمرجع السابق،  - 2
 00صمرجع سابق، محمد سبٌال،  - 3
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ة ظاىرية لمغة وىناك صورة منطقية فعمية تتعمق بما يجب أن تكون عميو ىذه فيناك صور 
المغة كما يقول بذلك برتراندراسل، وبالتالي فمكل من المغة والموضوع دالالت يمكن فيم كل 

 منيما من خبلل اآلخر، وىذا ما يكشف عنو الفعل في عمميات الخطاب.

لنموذج المغوي والمنطق الذي دارت حولو لقد تخطت السيمياء فكرة ا: المغة والخطاب-ب
البنيوية باعتباره نموذجا منقوصا، ومن ثّم التشكيك في قدرة المغة عمى امتبلك قدرة التدليل 
عمى معاني النصوص، فاإلنسان ال يمتمك المغة، وال يتحكم فييا بل إن المغة ىي التي تتحكم 

يا الداللية وتراكيبيا النحوية، وىذا ما فيو وتحاول تطويعو وفقا ألنساقيا الداخمية ومعطيات
تبحث فيو تفكيكية دريدا، وحفريات فوكو، حيث تحاول التفكيكية البحث داخل النص 
ومحاولة إيجاد التعارض بين المنطق الظاىر لمنص والمنطق الكامن في ذاتو، كما تبحث 

، إن داخل كل (1)سوعن النقطة التي يتجاوز فييا النص القوانين والمعايير التي وضعيا لنف
نص يدعي لنفسو الثبات والتكامل تناقضا بين الظاىر المتجاوز لمصيرورة وباطن في قبضة 

، وبالتالي تحاول التفكيكية كشف التناقضات داخل النص وتعددية (2)ىذه الصيرورة )الواقع(
 التداول.المعنى بحيث يفقد ىذا األخير حدوده الثابتة ويصبح جزءا من الصيرورة ولعب 

لقد ربط ريكو مفيوم الفعل بالمغة والخطاب، فإذا كانت المغة تقوم عمى مجموعة مقومات 
تجعميا حية: كابتكار المجاز، االستعارة، صياغة أنماط الخطاب، بالتالي فيي تعبر عن 
تغيير في ذىنية مستعممييا، أما الخطاب فإنو يختمف عن منظومة المغة في عدة 

 :(3)خصائص

ب وليد حدث فعمي في وقت معين، في حين أن المغة قائمة بشكل مستمر غير الخطا-5
 مرتبط بزمن معين.
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 يشير الخطاب إلى فرد أو مجموعة أفراد يتفاعمون من خبلل القراءة أو الكتابة أو الكبلم-2
 في حين أن المغة مستقمة في وجودىا عن مستعممييا.

كين في الخطاب، أما المنظومة المغوية تقوم عممية التواصل عن طريق مجموع المشتر -9
 فإنيا ال تقوم بنفسيا بيذه العممية، لكنيا تزود مستعممييا بقواعد وشفرات لمتواصل.

يشير الخطاب إلى عالم يتطمب وصفو أو التعبير عنو أو تمثيمو، أما المغة فتشير إلى -4
 عبلمات داخميا فحسب.

عممية فعمية، أي ترتبط بالفعل، كما أن الفعل إذا كانت المغة عممية اتصالية فيي قبل ذلك 
فإذا كان الدافع لمخطاب ىو الفعل من  -والخطاب مرتبطان ببعضيما أيضا كما يقول ريكو

خبلل الرغبة في الوصول إلى فكرة ما أو تفسير حدث ما، فإن المغة ىي األداة والعبلمات 
الرسالة أو الفكرة، "فمكل فعل واإلشارات التي تساعد المتكمم أو الكاتب عمى إيصال تمك 

تعبير كبلمي، ولكل خطاب تعبير غير كبلمي، كما أن كل فعل ىو تفاعمي من حيث 
، وعمى ىذا األساس نجد أن كل فعل أو (1)المبدأ، وكل خطابي ىو حواري من حيث المبدأ"

موىا خطاب يخضع لمتأويل، ألنيما مفتوحان عمى معاٍن متعددة ال يحددىا مستعمموىا أو فاع
بالكامل إنما تخضع لشروط أخرى بينية تتجاوز العممية االتصالية، وىذا ما يظير جميا 
خاصة في تحميل األحداث والوقائع والخطابات التاريخية، وىذا ما أشار إليو ريكو عندما ربط 

 الفعل اإلنساني بالسردية والنص.

 لمفعل ىي: الفعل الغائييحدد يورغن ىابرماس أربعة نماذج  :المغة والفعل التواصمي-ج
، الذي يقوم ىذا األخير عمى تفاعل (2)والفعل الدرامي، والفعل المعياري، والفعل التواصمي

شخصين فأكثر من أجل تحقيق اتفاق حول وضعية الفعل ومن أجل تنسيق خطط العمل 
، فالفعل التواصمي شأنو شأن التداوليات الكمية لموصول إلى غايات نبيمة (3)عمى نحو متوافق
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من قبيل تحقيق االندماج واالتفاق بين البشر عمى أساس عقبلني سواء كان ذلك بالوسائل 
 المغوية أو غير المغوية.

 لقد حاول ىابرماس في ىذا اإلطار االىتمام بمسألة المغة سواء تعمق األمر بإشكالية المعنى
داخل التصور العام لمفعل التواصمي اإلقناعي، أو بإشكالية الحقيقة من حيث قدرتيا عمى 
أداء المعنى وصبلحيتيا كأداة لمتواصل، وفي ىذا الشأن يؤكد ىابرماس عمى وجود طريقين 

: طريقة عقبلنية أداتية ضمن فعل مخطط (1)أساسيين لمفعل التواصمي عن طريق المغة
فاعمية التواصمية، وطريقة تأثيرية من خبلل إضفاء قوانين السيطرة ومحسوب  تؤدي دور ال

ذا كان التأثير في الطريقة  في عبلقتيا مع اآلخرين تؤدي دور الفاعمية اإلستراتيجية، وا 
األولى )الفاعمية التواصمية( ييدف إلى التفاىم والقبول بين الشركاء طمبا لمتواصل، فإنو في 

اإلستراتيجية( يستيدف التأثير في المخاطبين لموصول ألغراض الحالة الثانية) الفاعمية 
 محددة بطريقة اختبارية.

إن الوصول إلى معرفة العالم وتقاسيمو وأسراره تمّر خمف أسوار المغة وقواعدىا وتراكيبيا 
عن طريق التداول، فمكل حادث حديث ومتحدث وممتقي وسياق لغوي، وكل فعل لغوي يندرج 

ليا منطقيا واستعماالتيا الخاصة وىي مرتبطة بأنماط حياة، لذا فإن كبل ضمن ألعاب لغوية 
من: الصحة والمصداقية والمعيارية والمسؤولية تقع عمى عاتق المتحدث باعتباره المسؤول 

،  وكمما عجز المتحدث (2)عن ىذه األشياء وذلك من خبلل تقديم األدلة والحجج والبراىين
ابير أو األساليب فإن المعاني ستكون غامضة، ىذه التعابير عن ذلك أو قصر أو خانتو التع

، فغاية القول والفعل مرتبطان وكبلىما (3)تعبر في النياية عن اليدف من الفعل التواصمي
ييدف إلى تحقيق التفاىم بين الذوات، إن فكرة التواصل التي تحدث عنيا ىابرماس تقوم 

 ة كنظرية عقبلنية واعية إلى فمسفة المغةانطبلقا من المغة، وذلك بالتحول من الفمسف
"فنظريات عمم االجتماع تقودنا إلى نظرية في المغة، والمغة في ذاتيا تصبح أساس لكل 
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، ذلك لكونيا تقوم بدور الوساطة التي تمكن األفراد من تحقيق التأمل (1)نظرية اجتماعية"
 يتطور عن طريق التكنولوجيا ومن القدرة عمى الفعل في سيرورتيم التاريخية، فالمجتمع ال

 فحسب، لكن من خبلل التفاعل التواصمي الذي يتم ىو اآلخر عن طريق التفاعل المغوي
ألنو يعتبر المجال الواسع واألفضل الذي تتحول فيو التقاليد التاريخية والثقافية وتنتظم فيو 

 العبلقات االجتماعية.

مى مفيوم الكفاية التواصمية عن طريق إن نظرية الفعل التواصمي حسب ىابرماس تؤكد ع
الكفاية المغوية، وأن ىدف البحوث المغوية يكون عبر المعرفة المغوية ذاتيا، ولذا وضع 
ىابرماس مفيوم "المتكمم المثالي" كتعبير عن الذات المتكممة القادرة عمى االستعمال المغوي 

 سب لكن عمى كفاية األداء أيضا، والتي ال يقوم أداءىا عمى الكفاية المغوية فح(2)السميم
انطبلقا من فكرة التذايت مع اآلخر وباآلخر، وبالتالي إقامة سياق لغوي تداولي يعتمد 

 ما يندرج ضمن مفيوم العقل التواصمي بدل العقل األداتي. البرىان وأساليب المحاججة وىذا

الثقافي الحواري  المعرفي لترجمة في سياقيا اإن  الترجمة وتأسيس الخطاب التواصمي:-د
لعممية التي يقوم بيا المترجم تشمل في جوىرىا كافة اذلك أن  ،تنمي وظيفة التأثير والتأثر

األسرار التي ينطوي عمييا الفيم اإلنساني لكل العالم، وبيذا تصبح عممية الترجمة عممية 
مل عمى ربط فحسب، إنما ىي عممية ثقافية فكرية تع وظيفية ال تقتصر عمى الجوانب التقنية

، وبيذا تكون الترجمة بمثابة (3)ائل التكنولوجية المتنوعةسالتواصل بين الشعوب بفضل الو 
األساس في نقل التكافؤ الحضاري والحوار بين األمم، وىنا تقسم الترجمة إلى:  تعد وسيمة

السياقي ، فالترجمة المعنوية ىي التي تقوم بنقل المعنى (4)ترجمة معنوية، وأخرى تواصمية
 الدقيق لمنص األصمي بما تسمح بو التراكيب الداللية والنحوية في المغة المترجم إلييا، أما

التواصمية فيي التي تترك تأثيرا في قراء النص الجديد قريبا من التأثير الذي يشعر  الترجمة

                                                             
 .799-791، صصمرجع سابق، فً: اللغة والمعنى، غالً حساٌن دواجن: "الفاعلٌة التواصلٌة عند هبرماس"  - 1
 .072صمرجع سابق، حسن مصدق:  - 2
 .10، ص7009. دمشق )سورٌا(: دار صفحات للدراسات والنشر، إشكالية الترجمة واألدب المقارنٌاسمٌن فٌدوح:  - 3
 .072صالمرجع السابق،  - 4
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خل الخطاب التواصمي ىو التالي فإن اليدف من الترجمة دبابو قراء النص األصمي، و 
وتحقيق الرغبة المشتركة في تطوير  الوجود والحياةلوصول إلى اآلخر من خبلل تقاسم ا

، وفي ىذا الشأن يفترض (1)المسار المعرفي الذي من شأنو أن يؤدي إلى البناء الحضاري
تضبط ميمتيا الوظيفية التواصمية من أجل تحقيق عممية لتوافر عدة مكونات في المغة 

وذلك حتى عمى مستوى الشخص الواحد مترجما كان  ر، واليدفالتواصل بين النص والمصد
 :(2)وىذه المكونات يمكن أن نذكر منيا ما يميمن أجل توصيل الرسالة،  أم قارئا

التأثير في المتمقي: وذلك باستخدام الوسائل التأثيرية ضمن السياقات المغوية التي تأخذ -5
 طابع اإلقناع وفق نسق المغة المنقول إلييا.

المكون الذوقي: وىو ما يطمق عميو بشعرية النص من خبلل تذوق النص وفق القوانين -2
 العامة التي تنظم والدتو وتحدد معايير الجمال فيو.

م مع اليدفمكو  -9 بير عن من خبلل التع ن الموقفية: ويتعمق األمر بتوافق النص المترج 
 أو ىدف ما.  داللة ما

تفترض دقة اختيار األلفاظ من ناحية وحسن صياغة الجمل إن مسألة الترجمة مسألة معقدة 
والتوفيق في ربطيا وفق سمسمة من األىداف تماشيا مع الحالة أو الموقف )اليدف( الذي 

التواصل الذي يعبر عن  عمل عمى تحقيق، فيي بالتالي تمن ناحية أخرى كاتبو وعبر عن
مطابقة، ىذا الوعي بالذات يقف وعي الذات باآلخر، وعي باالختبلف والمغايرة وعدم ال

في اآلخر، واألمر كذلك بالنسبة  الذات ن التعرف عن اآلخر، أو التعرف عنعاجزا ع
مغايره، ولن يتحقق ىذا التعرف إال بتمك الوساطة )الترجمة( بين ال الذاتلآلخر في معرفة 

 العبلقة بين الدراسات المقارنة والدراسات الترجمية. ، وىذا ما يعكس إشكالية(3)نيْ عي  ىذين الو 

                                                             
 .000، ص0992القاهرة )مصر(: المجلس األعلى للثقافة، ت )سعٌد توفٌق(، تجلي الجميل.غادامٌر هانس جورج:  - 1
 .072ٌاسمٌن فٌدوح: مرجع سابق، ص - 2
3
 070، صمرجع سابقٌاسمٌن فٌدوح:   -
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مما سبق يتضح أن الحداثة قد قطعت شوطا كبيرا من حيث إنتاج األفكار، فقد حققت قفزة 
نوعية في مبدأ استعمال العقل وىيمنة المطمق وتأكيد سيطرة الذات عمى العالم باعتبارىا 

قداستو وأنو سبب وجود ىذا الكون ومن أساسو وسر تقدمو، حيث أكدت عمى حرية اإلنسان و 
ثم ضرورة تسخير اآللة لو باعتباره سيدا قادرا عمى توجيييا، إال أن ىذه التطبيقات العممية 

 ق ما كانت تصبو إليو الحداثة عمى مستوى الواقع االجتماعيقالواقعية ليذه األفكار لم تح
تج عنيا تحول إلى ىيمنة شمولية عمى فالتفكير العقبلني األداتي والتطور التكنولوجي الذي ن

ثارة الصراعات الفكرية سالعالم ولم يساىم في رخاء اإلنسان و  عادتو، بل أدى إلى الفوضى وا 
ومن ثم ليس ىناك تنوير كما وعدت بو الحداثة، األمر الذي أدى بالكثير من  ،واألخبلقية

ت بو، وبالتالي نقدىا المفكرين إلى الشك في مسألة الحداثة وعجزىا عن تحقيق ما وعد
ومنيم ا ما أدى ببعض الباحثين يكتمل بعد، وىذوالثورة ضد أفكارىا باعتبارىا مشروع لم 

روع الحداثة، كما ذىب آخرون أفكار ما بعد الحداثة ىي تكممة لمش ىابرماس إلى القول بأن
ار الحداثة إلى ضرورة القطيعة مع أفكوآخرون  نيم : نيتشو وىايدغر ورورتي وماركوزه...وم

ىو  يثوالدخول في طروحات جديدة تؤسس لمشروع جديد عمى اعتبار أن ما بعد الحد
قطيعة مع الحداثة ومنطمقاتيا، لكن وميما كانت أفكار ىؤالء الباحثين والفبلسفة الذين انتقدوا 

انطبلقا ول بأنيم قد اتجيوا توجيا ومنحى آخر إلعادة بناء األفكار قفإننا نستطيع الالحداثة 
عادة النظر في نظام العقل والنظرة إلى الوجود والكون واإلنسان، ومن ثم من  فمسفة الذات وا 

بناء الواقع االجتماعي انطبلقا من نظرية الفعل التواصمي، في دعوة لمقطيعة مع كافة 
 األسس األيديولوجية والعممية التجريبية التي تفترض حيادية اإلنسان وتجريده، وفي النياية
نستطيع أن نقول بأن ىناك مبلمح جديدة لتشكل معرفي في مجتمع ما بعد الحداثة يأتي 

في محددات إنتاج المعرفة  اعمى أنقاض فمسفة الحداثة، والسؤال المطروح ىنا: ما ىي إذ
 ثة.داحالبعد  مافكر 
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 إنتاج المعرفة في فكر ما بعد الحداثةالمبحث الثالث: محددات 

مذات في عبلقتيا مع الكجكد، ذلؾ أف فكر ما بعد الحداثة عمى مسألة إعادة النظر ل ـيقك 
، إنما ىي مجمكعة أجزاء منقسمة ةت  ا عمى أنيا كحدة متذاي  الذات لـ يعد ينظر إلييا في كميتي

مف خبلؿ عبلقتيا باآلخر، إف  معرفتيا لذاتيا، فيي تكتشؼ ذاتيامع ذاتيا غير متناىية في 
عدـ تناىي الذات مع ذاتيا، أم أف معرفة في ىذا الشأف تقـك عمى مبدأ  افككك  أطركحة

مف ك مكاناتو المتعددة كالمتجددة باستمرار، إل اكتشافومف انطبلقا ذاتو تككف اإلنساف مع 
 .(1)و لعقموإيمانو بالتعدد األنطكلكجي كاستخدامات

ه الفردكم تمايز العالـ الخارجي بؿ مف ذات اإلنساف كحدكد حقؽ مف تكينكنة الفرد ال ت إف
كحدة كة، كرفض تصكر العالـ يا ن  ثـ تحطـ كتفكيؾ المنظكرات الكبلا  الذاتكم، كمف هحضكر ك 

االجتماعي كقع تستمد كينكنتيا مف الكانت عي بذلؾ المشركع الحداثكم، فالذات كما يدا كمية 
قية، محككمة بعبلقات اجتماعية خارجة عف طكاعيتيا: كالمسائؿ األخبلالذم تعيش فيو ك 

في السابؽ قائمة عمى الطبيعية كانت المعرفة ك  التأثيرات المغكية، التباينات اإلثنية...إلخ،
كالظركؼ ت البشرية انع في حسبانيا االختبلفات كالتباية )النظرية( التي ال تضيا يم  ت  االبس  

المعرفية المدعمة  المنظكماتج ليا خاضعة لترتيبات سمطكية ترك  كانت  إذا يااالجتماعية فإن
، كلذلؾ يقكؿ فككك: سياسيالمعرفي كاف دائما تحت ضغط ال لمحددالسياسية، فا ىاتاجتباال
 ذاتيا كتمثؿ خصكصيتيا بعيدا عفال بد مف العكدة إلى الذات كخيار استراتيجي لتعبر عف "
يا الجديد لعبلقة الذات مع ذات ، انطبلقا مف ىذا المنظكر(2)الثابتة" قيات العقؿ كالحقائؽطبلإ

بات ضغكطات السياسية كالتراتالقكل الخارجية كال بعيدا عف تأثيراتإذا تصبح المعرفة 
كما ىك كيتفاعؿ معو، كمف ثـ  يعبر عف الكاقع فاعبلباعتباره  الفرد إلى عكدلت ،المجتمعية

عادة إنتاج الذكات كصناعتيا لتككف نمكذج ذاتيا، كمف ىنا يمكف تصكر  تنشيط اليكيات كا 

                                                             
 . 969. صمرجع سابقابن داود عبد النور:  - 1
 .974ص المرجع السابق،  - 2
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مف ىذه التحكالت الجديدة، كىذا ما جديد لتشكؿ العقؿ المعرفي الغربي انطبلقا  محدد
 سنحاكؿ تسميط الضكء عميو في النقاط التالية:

      المطمب األول: المعرفة المصمحية

الباحثيف حكؿ ارتباط المعرفة بالمصمحة كمف ىؤالء نجد ىابرماس في لقد كتب الكثير مف 
، حيث تحدث فيو عف تحميؿ العبلقة 1968كتابو" حكؿ المعرفة كالمصمحة" الذم صدر عاـ 

االجتماعية كارتباطيا بالعمـ كالمعرفة، كما نجد كذلؾ ريتشارد ركرتي الذم تكمـ ىك اآلخر 
البراغماتية الجديدة كتكجياتيا المعرفية في محاكلة خاصة لما تحدث عف  لمكضكعفي ىذا ا

لنقد الفمسفة التحميمية، فقد قاؿ بنياية الفمسفة الذم يعني "نياية نمط معيف مف التفكير الذم 
تجسد لمدة ألفي سنة منذ أرسطك كأفبلطكف، كالذم يبحث خارج الذات عف قكانيف ثابتة 

ح المعرفة اليقينية كأشكاؿ النظر كاالعتبار تتطابؽ مع الفكر، كقد شيدت عمى قاعدتيا صرك 
ىذه الفمسفة بمثابة أيديكلكجيا لككنيا أعمت مف شأف  كانت، كبذلؾ فقد (1)كالحكـ كالسمكؾ"

فمجدت المعرفة النظرية لذاتيا كأبعدتيا الجانب النظرم كأحطت مف شأف الجانب العممي، 
الفكر ما بعد الحداثة ترتبط بالكاقع المعرفة في  عف كؿ قيمة كاقعية مممكسة، بينما نجد أف

الذم ىك عالـ متغير محسكس، المعرفة فيو ال تممؾ إال صفة االعتقاد  العممي االجتماعي
كالترجيح، كفي ىذا الشأف يؤكد جكف ديكم عمى أف المعرفة يمكف أف تأخذ بعديف أساسييف: 

مـ، كاآلخر يتعمؽ بالمعرفة أحدىما يتعمؽ بالمعرفة اليقينية ليا صكرة عقمية ضركرية كىي الع
، كىذا ىك محكر الفصؿ بيف الفمسفة التحميمية )الكبلسيكية( (2)الظنية االعتقادية كىي التجربة

التي أنتجت نظرية المعرفة، كالتي تزعـ مف خبلليا امتبلؾ الطريقة الكفيمة لمكصكؿ إلى 
فية النظرية)كىي سمة مجتمع الحداثة(، كبيف ر نى كاألنساؽ المعلب  لتالي تأسيس االحقيقة، كبا

الفمسفة المابعدية التي تبدك ذات طابع عبلئقي تبحث عف الحقيقة مف خبلؿ النقد كتحقيؽ 

                                                             
، 4004الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، فً الفكر الغربً المعاصر. فصول تأوٌالت وتفكٌكات: محمد شوقً الزٌن:  - 1

 .656ص
 .690، ص4008. بٌروت)لبنان(: الدار العربٌة للعلوم ناشرون، الحداثة وما بعد الحداثة فً فلسفة رتشارد رورتًمحمد جدٌدي:  - 2
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كىك ما يفسر أداء ىذه فة االبستيمية ىك تحقيؽ المصمحة ، فاليدؼ مف المعر (1)المصمحة
ىك ىدؼ النقد، فالمعرفة ال العمـك لكظائفيا، أم مف خبلؿ ربط النظرية بالكقائع، كىذا 

أساس ليا كال قيمة إذا لـ تستطع تكجيو الفعؿ، كما أف المعرفة ىي المسؤكلة عف حفظ النكع 
 :(2)كالحياة اإلنسانية العادلة، كفي ىذا الشأف يكشؼ ىابرماس عف ثبلثة أنكاع مف المصمحة

كذلؾ لككنيا قابمة كىي التي ترتبط بالعمـك التجريبية، المصمحة المعرفية التقنية: -1
 لمتجريب.

المصمحة العممية: كىي التي تتضمنيا العمـك التاريخية التأكيمية، لككنيا تقـك عمى تأكيؿ -2
 الحقيقة كليس اكتشافيا.

المصمحة التحررية: كىي التي تتضمنيا العمـك النقدية التي ترتبط بمصمحة اإلنساف -3
 لة.كتحرره، فيي تيدؼ إلى بناء حياة إنسانية عاد

إف المصمحة التي يتحدث عنيا فبلسفة ما بعد الحداثة تعني االلتفات إلى ضركرة تحرر 
اإلنساف كتحقيؽ غاياتو التقدمية التي عجزت فمسفة األنكار عمى تحقيقيا، ذلؾ أنيا قد عممت 

كبالتالي أبعدتيا عف قيمتيا اإلنسانية  لذاتيا عمى تسطيح الفكر كتمجيد المعرفة النظرية
الصكرة الثانية لو كالتي تبر األيديكلكجيا كاألخبلقية، إف العقؿ التقني )األداتي( الذم تع

عمى الطبيعة، كمف ثـ ىك اآلخر  سمطية عمى اإلنساف مثمما تسمطتحكلت فيما بعد إلى أداة ت
حقؽ ما قع الحداثة في مأزؽ فمـ ت  ، كىك ما أك (3)أداة كجيازا يعمؿ لصالح أىداؼ سياسية

رفضكا كؿ ك تحقيؽ المعرفة مف خبلؿ المصمحة ب *البراغماتيكف الجددنادل لذلؾ  بو، كعدت  
د انطبلقا مف ما جاء بو الكضعيكف كالمثاليكف كالتحميميكف في محاكلة لتأسيس خطاب جدي

                                                             
 450صمرجع سابق. لحٌدري: إبراهٌم ا - 1
 454المرجع السابق،  - 2
 إلى هذه النقطة فً المبحث الثانً من هذا الفصل. اإلشارةسبقت  - 3

( *new pramatismٌالبراغماتٌة الجدٌدة أو البراغماتٌة الثابتة التً تختلف عن البراغماتٌة الكالسٌك )وهً التً عرفت إحٌاء مع تسعٌنات  ة

ٌة القرن العشرٌن، حٌث استفادت من التطورات الفلسفٌة الحاصلة على الساحة الفكرٌة األمرٌكٌة، من خالل عدم إدعاء الحقٌقة ورفض الدوغمائ
ته المتمٌزة لكل من: دٌوي، واألحادٌة فً الطرح، فهً فلسفة تضامن ولٌس فلسفة موضوعٌة، وهً الصٌغة التً احتوت طروحات رورتً وقراء

 هٌدغر، فنغشتاٌن، هذا إضافة إلى أعمال كل من: كواٌن، غودمان، بوتنام، دٌفٌدسون.  
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البلماىكية، البلتمثيمية، عمى: عندىـ تقـك ف المعرفة المصمحية بالتالي فإالتأكيؿ كالتفكيؾ، 
 البلتأسيسية.

البراغماتية يقكؿ أنصار  :anti-essentialisme البلجكىرانيةكتسمى  ،الالماهوية-1
ف مسفة الحديثة ىي فكرة الماىية، ذلؾ أأف مف أكبر المغالطات التي حممتيا الف الجديدة

بستمكلكجيا قائمة عمى أساس أف نظرية المعرفة ليا القدرة عمى كشؼ الحقائؽ كامتبلؾ اإل
 يمكفالتي ال ك الماىيات، فاإلنساف لو ماىية كلو القدرة عمى كشؼ باقي الماىيات األخرل 

كما تزعـ بذلؾ  (1)أف تككف مجرد انعكاس كتطابؽ لماىية اإلنساف عمى الطريقة المرآكية
تبنى عمى  إذ أنيا ،الذاتمعرفة ة في الكصكؿ إلى يذه النظرة تعتبر قاصر فمسفة الحداثة، ف

الطابع العبلئقي الذم يربط الذات بغيرىا، فإذا كانت الحداثة تقكؿ بكجكد ماىيات محضة 
ى كالمنطكقات ن  كحقائؽ ثابتة تعطى األكلكية فييا لممكضكعات كالمحتكيات عمى األشكاؿ كالب  

ة عمى الماىية كاليقيف فييا متبلـز مع الحقيقة فييا مبنيا يا بالتالي جكىرانية ما كرائية، فإن
تككف حقيقية كمما كانت عميقة كىك ما ذىب إليو ديكارت، األمر الذم  العمؽ، أم أف الفكرة

، مدعيف أف ات إلى ىذا المعتقد االبستمكلكجيدعا أنصار ما بعد الحداثة إلى تكجيو انتقاد
قيقة كالمعرفة الصحيحة ال ترتبط باليقيف كالجكىر، فماىية الشيء تتكقؼ عمى عبلقتو بما الح
بما يختمؼ عنو كليس ىناؾ ماىية ثابتة ألم شيء ما، فالمعرفة  ـ  بمعنى أنو يتقكا  ،سكاه

مرتبطة حتى بالسطح كليس بالعمؽ، فيي تتأثر بالنزعة السيككلكجية كالذكؽ الفطرم، كىك ما 
 .(2)أنصار البراغماتية الجديدة يذىب إليو

 ىي نظرة  بائدة تة كجكىر مطمؽ ينبغي الكصكؿ إليوإف النظر إلى الحقيقة ككنيا قيمة ثاب
متناىي مع ذاتو كيبحث الفاإلنساف في ذاتو لـ يعد حقيقة ثابتة كماىية مطمقة، كذلؾ ألنو 

عنيا باستمرار، فكيؼ بو إذا كاف األمر يتعمؽ ببحثو عف حقيقة األشياء كالمعرفة اإلنسانية 
في غاياتيا الككنية األنطكلكجية، لذلؾ ال بد مف إعادة النظر في النظاـ المعرفي ككؿ مف 

                                                             
 .699صمرجع سابق، محمد جدٌدي:  - 1
 .696صالمرجع السابق،  - 2



الغربية الفمسفة في المعرفة الكتساب الثقافي السياق                                                                :الثاني الفصل  

 

194 
 

دراؾ الحقيقة ة انفتاح عف الكينكنة ، فالبلماىية تعد بمثاب(1)خبلؿ النظر في مسألة الماىية كا 
ئلنساف في أف يسعى كراء الماضي أك كراء الفردكم، إذ ال حاجة ل كالتمايزكالخصكصية 

ذلؾ  اب إلى عقؿ أبدم يحدد ثبات ىكيتو، فكؿحمكؿ كانت لغيره، أك باالنتسإلى التاريخ أك 
لو قد ال يتناسب مع الكاقع العممي الذم يحياه كيعيش لو، ففكر اإلنساف كعقمو كحمك 

"ينبغي أف تستمد مف الفضاءات التي ينتج فييا كيحيا كيتعذب  -كما يقكؿ فككك –تو اكاىتمام
، فمعرفة اإلنساف رىينة مشركعو الثقافي الذم يعيش فيو كلو كالذم يتصؿ (2)كيتصارع معيا"

 ـيتقاسمييو مع ذاتو كمع غيره ممف بعدة شركط تتعمؽ بتفاعؿ الفرد داخمو مف أجؿ تماى
 فيي تتصؿ بمسائؿ: الكعي بالذات كباآلخر، األصؿ في الكجكد، تقاسـ األدكار الكجكد،

كىك ما دعاه فككك بػ" أركيكلكجيا المعرفة" بدؿ " جينالكجيا اإلقرار باالختبلؼ كالكعي بو، 
 )الجنكسة(: الجنكف، الجنسانيةعف المسائؿ المطركقة مثؿالمعرفة" كبذلؾ فيك يتساءؿ 

 جديدة؟ بستكمكلكجياأال تعبر عف إأك  (3)؟ابستكمكلكجياإلىي مف أليست ...إلخ السجف

براغماتية تجد مبرراتيا العممية  -إف المعرفة المصمحية التي ترتبط بالتصكرات الفمسفية النيك
ؿ كالكاقعية ليس في تمؾ النظريات التي ترتبط بإمكاف المعرفة مف خبلؿ القدرة عمى ما تحص

مشرعية عمى المناىج كالتصكرات كالمنطمقات ىيات مف إضفاء لعميو أك ما تكشفو تمؾ الما
ات النصية الفكرية كالعقمية، بؿ في تمؾ الممارسات الخطابية مف خبلؿ الصكر كالعبلق

ظرفية كالتي تعبر في النياية عف معرفة آنية ترتبط بالجزئية كال المككنة لتمؾ المكاضيع
 كالحمكؿ الكاقعية العممية.

فيناؾ  ترتبط فكرة التمثيؿ بفكرة الماىية :anti-representationalisme الالتمثيمية-2
ة الطبيعة" ف فكرة "الفمسفة مرآتبلـز بيف النزعتيف، فإذا كانت النزعة التمثيمية مستمدة م

دراكا ذاتيا ليا  انطبلقا مف ككنيا تمثؿ نظرة حقيقية لؤلشياء كالعالـ كالمكجكدات مف حكليا، كا 
المغة مثبل تعتبر كاسطة تتجسد فييا األشياء لتككف الكممات أداة إف الييف، فكفؽ تصكرات المث
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 ممكنة بفعؿ العمميات العقمية -يةحسب الفمسفة المثال–لـ، كبالتالي تككف المعرفة التمثيؿ الع
كاف سائدا في فكر الحداثة، غير أف ىذه النزعة  ما ىذا ي نظرية لممعرفة كفمسفة لمتمثؿ، ك في

عبلقتو بعالـ  تبددت بفعؿ االنتقادات المكجية لمعقؿ في قدرتو عمى تمثؿ األشياء كفي
صفة القداسة التي كمف ثـ قدرتو عمى إنتاج المعرفة، فقد انتزعت منو  المكجكدات مف حكلو

كاستبدلت ىذه النزعة محؿ شؾ  كرثيا عف فكر األنكار، فأصبحت بالتالي مسألة التمثيؿ
اكتساب الفمسفة لعادات تسمح بمكاجية الكاقع كليس تصكرا عف التي تعبر   ،(1)بفكرة التأكيؿ

دراكا لو، كبالتالي تخمي الفمسفة ع كانت رؤل اإلنساف فإذا ، ف النظرة التأممية لصالح التأكيؿكا 
 بلمتناىي إلى تغييره كالفعؿ فيولكسعيو ا فة تجسد نزكعو البلمحدكد إلى فيـ الكاقعالمختم

 عمى إنشاء القيمة العـزرغبة في إيجاد المعنى ك كال ك مكجكد،التالي التمرد عمى كؿ ما ىب
عميا تحمؿ داللة الكجكد اإلنساني كتحقؽ المقدس كالحقيقة كالعمـ كالجكىر  فكانت كالدة

، إال أف (2)ـ لمعالـانسجي كايمكف أف يتـ تمثيؿ مكحد لمكجكد اإلنسانمعناه، كفي ىذه الحالة 
كمتمايزة كمختمفة في فيميا لمكاقع كنظرتيا لمكجكد  اىذا الفيـ كىذه الكظيفة متباينة تباينا تام

تمثيبل  ؿ الفمسفة لمكجكدياإلنساني، كىذا ما جعؿ البراغماتيكف الجدد يقكلكف بعدـ إمكاف تمث
، ذلؾ أف نشاطيا ليس نشاطا معرفيا معزكال عف العالـ االجتماعي إنما ىك مرتبط تاما

بمسألة تأكيؿ الكاقع كليس التأسيس النظرم لو، فإذا كانت النزعة التمثيمية قائمة عف فكرة 
البحث عف الداللة كالكجكد مف خبلؿ إضفاء الشرعية عمى سمطة العقؿ في تمثؿ األشياء 

دراكيا،  بلؿ قدرتو عمى السيطرة عمى بعض جكانب الطبيعة ككصكلو إلى ذلؾ مف خك كا 
ت ، غير أف ىذه النزعة تغيرت لما ارتبط(3)قكانيف ثابتة تجسد الثقة في العقؿ كفي العمـ

لحساب  تختمفت كاتمايز ت فيو األشياء ك عالـ تغير المسألة باالتصاؿ االجتماعي في 
 المعطيات الكمية.حمكؿ النيائية ك عممية بدال مف الالجزئيات كالمشكبلت اآلنية ال
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إف المعرفة المصمحية في ىذا الشأف ترتبط بالنظرة التػأكيمية التي ترل الحمكؿ في تمؾ 
المرتبطة بالرؤل التجريدية، لقد باتت المعرفة  المتغيرات الجزئية كليس في األنساؽ النظرية

الكاقع كنقده كاكتشاؼ حمكؿ المصمحية حسب النظرة البراغماتية خيارا استراتيجيا لمكاجية 
لممشكبلت التي تعترضو، األمر الذم يتطمب اإللماـ بمعطياتو كالنظر في الخيارات السمككية 
الممكنة التي تظير عف طريؽ االستنتاج كاالستعانة بالمبادئ كالقيـ كالقكاعد األخبلقية 

الالت اعتقادية ، في ظؿ ىذا الكضع تصبح المعرفة تحمؿ د(1)كمحددات السمكؾ االجتماعي
الكتساب المكاقؼ المناسبة كالحمكؿ  بالتييؤأكثر مف ككنيا أبعادا نظرية، دالالت تسمح 

 الناجعة لمكاجية الكاقع.

ذا كانت الفمسفة تقـك عمى الماىية كالتمثيؿ إ :anti-fondationalisme الالتأسيسية-3
األنساؽ البنيكية المتصمة  فإنيا مف دكف شؾ تقـك عمى مبدأ التأسيس الذم يمكف فيمو داخؿ

بنظريات المعرفة، فيي تعتقد في إمكانية التاريخ، المكضكعية، االطبلقية مف أجؿ الكصكؿ 
إلى الحقيقة كالجكىر كتحقيؽ القيمة، غير أف ىذه النظرة التأسيسية التي تدعي بصبلحية 

مى الشؾ كاالرتياب في زعة البراغماتية الجديدة القائمة عنالفمسفة كصدؽ تحميميا قد فندتيا ال
مزاعـ ىذه النظرة، حيث تعتقد بأف المعرفة ليس كمية  كال عامة كال نظرية، فيي تخضع 
لبلمشركطية كالبلتاريخية كبالتالي البلتأسيسية، فيي تبني معارفيا عمى السياقية كالظرفية 

 .(2)االجتماعية

نظرتيا لمكجكد كتأسيسيا لممعرفة ة التأسيسية قائمة عمى الصكرة العقمية في عإذا كانت النز 
فيي معرفة منيجية قائمة عمى أسس عممية نظرية، بينما ترفض البلتأسيسية ىذه الصكرة 

ما ىك معطى لمعقؿ كالذىف  ز بيف الحقائؽ التحميمية كالحقائؽ التركيبية، بيفيتميالالمثالية ك 
إضافة  در متعددة،يما، كفي ىذه الحالة تصبح المعرفة ذات مصاإلياؼ ضكبيف ما ىك م

إلى التجربة كالعقؿ كالحدس ىناؾ الكاقع االجتماعي، فكؿ معرفة تنشأ كفؽ ممارسات 
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ىي عبارة عف بنية منغمقة  -حسب ىذا المنطؽ –اجتماعية محددة، كالمعرفة المصمحية 
، فيي تشكؿ فضاء معرفيا يستكعب كؿ الدالالت (1)كمفتكحة عمى نفسيا في ذات الكقت

ي ينتجيا العقؿ، كفي الكقت ذاتو فيي مفتكحة عمى كافة القيـ الجديدة، كما أف كالمعاني الت
ىذه القيـ قد تصطدـ مع المعطيات القديمة مما يؤدم إلى إعادة تشكيؿ معاٍف أخرل تييمف 
عمى الفرد كتؤسس لمعارفو، "كمف ثـ إرساء قيـ جديدة تحدد كنو اإلنساف بكصفو األساس في 

في ىذا اإلطار يتفؽ سيبلرس مع كؿ مف فانغشتايف كككايف عمى أف ، ك (2)سيركرة الحياة"
ال يمكف فيـ إيجاد  كبالتالي، (3)مفيـك المعرفة ينبغي أف يككف كميا كسياقيا كالتبرير تماما

الكاقعي، كفي ىذا اإلطار يستبعد ركرتي أم التزاـ أك السياقي  الظرفيمعرفة خارج المعطى 
لآلخريف  ةكيربطيا فقط بالتبريرات الخاصة التي تنشأ في إطار األسئمة المكجي لياتأسيس 

 مف خبلؿ تمؾ المرجعيات التي ككنتيا الجماعة عمى نفسيا في عبلقتيا باآلخريف.

إف تغيير نمط الحياة يصحبو بالضركرة تغيير في البنية الذىنية كالمادية في إطار ممارسة 
 : (4)ىذه الممارسة، كذلؾ مف خبلؿ ثبلث إجراءات فكرية كنقدية فكرية إيجابية دالة عمى قيمة

 مناقشة ممارسة العكدة إلى الذات كضركرة الكعي بصكرتيا عف نفسيا.-1

 مناقشة المقكمات التي تشكؿ األسس العميا لمنفس اإلنسانية.-2

 مساءلة لعبة التصكرات البلكاعية كاألفكار المغمقة التي تقـك عمييا تصكراتنا.-3

القضايا إف المعرفة المصمحية مستمدة مف الفمسفة البراغماتية  التي تعتمد في حكميا عمى 
تحقيؽ النمك كالفاعمية كالتأقمـ مع مستكل السمكؾ مف خبلؿ النتائج كاآلثار مف أجؿ 

تدعى الفمسفة البراغماتية فمسفة المستقبؿ، فيي عمى عكس الفمسفة االجتماعي، كلذلؾ 
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الجذكر كاألسس كاألصكؿ، فيي تحاكؿ الرجكع ك  تسعى لمبحث عف األسبابالكبلسيكية التي 
فيي ذات منيجية تأسيسية كتصكرات معيارية  ،ي كاالستغراؽ فيو كالتقكقع داخموإلى الماض

، إف المعرفة في (1)كىذه مف أكبر االنتقادات المكجية ليا ،تعكس مفيـك العقؿ األداتي التقني
التكيؼ مع الكاقع اإلنساني ك الصفة التطكرية ألنيا تفترض الفاعمية الفمسفة البراغماتية تحمؿ 

الذم يأتي ىك اآلخر متفقا مع أبعاد فيـ الحرية اإلنسانية كالمسؤكلية األخبلقية، لذا تختمط 
تصبح خاضعة لمعطيات المصمحة كالكاقع كالمتغيرات سائؿ المعرفة باألخبلؽ كالسياسة فم

  كبالتالي العقؿ التكاصمي.، الظرفية كاألنساؽ االجتماعية

 المطمب الثاني: العقالنية الواقعية

  التي اكتسحت حقكؿ الفمسفة كالعمـ كاإلنسانيةقيـ المعرفية لتعتبر العقبلنية مف بيف أىـ ا
 كىذا ما جعؿ نظرية العقؿ أك المعقكالت عمكما إجراءا منيجيا تفسر بو نشأة المعرفة العقمية
كىذا ما جسدتو فمسفة الحداثة في المفاىيـ المعرفية في محاكلة منيا الستثمار بعض اآلليات 

  رة العقؿ كاإليماف كاألخبلؽالمكركثة عف اليكناف لفحص المكاضيع التي تخرج عف دائ
المنطؽ لتحميؿ القضايا مف أجؿ استبعاد  ككضع (2)بمكر ديكارت برىاف الككجيتككلذلؾ فقد 

يتافيزيقا، لكف كبما أف العقبلنية متصمة بالسمكؾ العقبلني المرتبط ىك اآلخر بالخبرات مال
عقبلنية، فقد تعددت  كالتجارب كالمعتقدات الفردية كالجماعية كما ينتج عنيا مف قرارات

فتحكؿ المفيـك ، (3)العقبلنية كلـ تعد عقبلنية كاحدة  كىذا ما قاؿ بو ككايف كفتجنشتايف
التقميدم لمعقبلنية الذم كاف ينزع المنزع الرياضي إلى مفيـك آخر أكثر كاقعية ذك منازؿ 

 ثقافية كلغكية متعددة.

الفمسفة التحميمية في كؿ إلى الحقيقة الكص مف أجؿلقد كاف العقؿ المصدر األساسي لممعرفة 
فأصبح مف خبلؿ المنطؽ كالتجربة كالحس، غير أف ىذه النظرية تغيرت فيما بعد كذلؾ 
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ى الحقائؽ، فظيرت عقبلنيات أخرل عمى مستكل عمـ الكبلـ العقؿ محؿ شؾ في الكصكؿ إل
، كىنا لـ يعد الحديث عف (1)كالمحاكرة بعد أف كانت عقبلنية مكضكع )أشياء مكضكعية(

عقبلنية شمكلية بؿ عف فعؿ عقبلني مستند إلى المنظكر الكجكدم داخؿ العالـ مف خبلؿ 
تغيرت كجكه العقبلنية مف مرجعياتيا  كبالتاليإلى المعايير الثقافية كالقيمية،  االعتبارإعادة 

لمغكية التي تستدعي خاصة عند دخكؿ ما يسمى باأللعاب ا ،العممية إلى مرجعياتيا الثقافية
انتقاء المفاىيـ بما يتكافؽ كالمقاـ كظركؼ االستعماؿ كشخصية الفاعؿ، لقد أصبحت 

إجراءا منيجيا داخؿ فمسفة العمـ، كىذا ما سنحاكؿ دراستو مف  ةالعقبلنية في صكرتيا الجديد
 خبلؿ النقاط اآلتية:

 الذاتية في الفعل العقالني-1

لقد كانت العقبلنية الصكرة متسقة مع المعرفة المرتبطة بالعمـ الطبيعي كذلؾ مف خبلؿ  
المساىمة الفعمية في ميداف المعرفة الطبيعية أمبل في السيطرة عمى الطبيعة كالكصكؿ إلى 
قكانينيا، كبذلؾ أصبحت الحقيقة تدؿ عمى مدل إمكانية التكصؿ إلى معرفة ىذه القكانيف 

جة(، غير أف معايير العقبلنية تغيرت لما ارتبطت بالعمـك االجتماعية كالثقافية )السبب، النتي
نتيجة لممعطيات التي أنتجتيا الحداثة الفمسفية، إذ أصبحت المعرفة تستميـ مبادئيا مف القيـ 
الكجكدية: األخبلؽ، الجماؿ، الذكؽ...إلخ، األمر الذم أدل إلى ربط ىذه القيـ كاألحكاـ 

مي أك المعرفة العممية، مما نتج عف ذلؾ مسألة اإلرادة الذاتية أك الحاجة إلى بالكاقع العم
السمكؾ العقبلني، كمف ىنا جاء مفيـك الفعؿ العقبلني الذم يستند إلى ظركؼ االستعماؿ 

النياية )استعماؿ السمكؾ( كشخصية الفاعؿ كاإلرادة مف الفعؿ، عمى أساس أف ىذا الفعؿ في 
فعؿ يريد مف خبللو الكصكؿ إلى ىدؼ ما، فإذا كانت التصكرات قرار بيد صاحب ال ىك

العقبلنية الديكارتية تزعـ أف ليا القدرة عمى تفسير ما يحدث في الطبيعة مف خبلؿ عبلقة 
افتراضية )السبب، المسبب( فإنيا بالتالي تحاكؿ اكتشاؼ تمؾ القكانيف الطبيعية الخفية في 
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غير أف األمر تغير   ،(1)تفسيرم لمظكاىر الطبيعيةعالـ الطبيعة، فيي عبارة عف نمكذج 
الذم أسقط مسألة المطابقة العقمية  KUHNلدل فبلسفة ما بعد الحداثة خاصة مع ككف 

، فأصبحت العقبلنية ما تتفؽ الجماعة عمى ككنو عقبلني، ككذلؾ األمر االتفاؽكأبدليا بمبدأ 
يعجزكف لمكصكؿ إلى إجماع ما بشأف  ، فإذا كانت الجماعة مف الخبراء(2)بالنسبة لمحقيقة

ا معا بالمكانة قضية ما لمكصكؿ إلى الحقيقة، فإف االتفاؽ أك االختبلؼ يجب أف يحضي  
عمييا  تتفؽنفسيا داخؿ العمـ، كىنا ترتبط العقبلنية المعرفية بفعؿ اإلنساف كبالخيارات التي 

ضايا المتعقمة بالقيـ الجماعة، كىذا عمى خبلؼ ما يعتقده أنصار الحداثة مف أف الق
يفرم إكاالختيارات كاألىكاء كالرغبات تقع خارج مجاؿ العقبلنية، كىذا ما قصده طكماس ماؾ 

الفف بناء جمالي رسالي يقصد منو صاحبو تحقيؽ في كتابو "الفف كاالستياء" حينما قاؿ بأف:"
، كىنا نشير (3)لشكمية"كبذلؾ تتياكل نظرية الفف لمفف أك العقيدة ا ،كاالنتفاعكظيفتي اإلمتاع 

القيـ الجمالية مف خبلؿ  إذ تستعمي عمى تمؾ ،إلى ضركرة تغميب النزعة الشكمية في الفف
ير مطالب بالتقيد بمجريات الفكر كالشعكر كالخياؿ عمى أساس أف الفف عالـ قائـ بذاتو غ

الب التنظيمية دكف النظر لمقيـ الحياتية كالقك  ،(4)كاإلمتاعفمكضكعو متصؿ باإلبداع  الحياة
متاعا فيك يدخؿ في دائرة العقبلنية، فإذا في العالـ،  فما تتفؽ الجماعة عمى ككنو إبداعا كا 

كانت التجريبية في السابؽ تشكؿ مبرر الفاعؿ لتحقيؽ أىدافو سكاء كانت عممية أك عممية 
خبلؿ فيي مرتبطة بقرار إنجاز مشركط بأىداؼ يريد الفاعؿ الكصكؿ إلييا أك تحقيقيا مف 

المعمكمات المتكفرة لديو لحظة قراره القياـ بالفعؿ، فيك في ىذه الحالة يريد تحقيؽ غايات 
، كمف ثـ تبرير ةكرغبات كأىداؼ محددة مف قبيؿ اكتشاؼ المعارؼ كالسيطرة عمى الطبيع

ما ارتبطت برغبة الفاعؿ  عند ليا شأف آخر أصبحأف العقبلنية  غير، (5)مشركعية المعارؼ
خاصة إذا ما  ،في تحقيؽ أىداؼ معينة في المجاؿ االجتماعي كالثقافي كالكاقع العممي
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ىذه القرارات الذاتية لمفاعؿ بالديف كالمعتقدات كالقيـ كالمكركثات الثقافية، ففي ىذه  اتصمت
فاعؿ ستككف حاضرة مف ، إذ أف ذاتية المختمفة عف سابقتيا التقميدية الحالة ستككف العقبلنية

الرؤل المتباينة تجاه العالـ الخارجي، ىذا إضافة ك  اتدكف شؾ مف خبلؿ المكازنة في الخيار 
 الجمالية اإلشراقاتإلى اختبلؼ المعطيات الفكرية المتعمقة باألشخاص الفاعميف : كاإللياـ، 

 .(1)اإلبداعات الخيالية

فة داخؿ السياقات الظرفية كالحدكد االتفاقية لقد أصبحت العقبلنية تشتغؿ في إنتاجيا لممعر 
كأصبحت مرتبطة  االطبلقيةالمرتبطة بإمكانات المعرفة ذاتيا، لقد تجردت مف صفاتيا 

 بالمعتقدات الذاتية كالقيـ األخبلقية األمر الذم أدل إلى نسبيتيا كتثميف مسائؿ االختبلؼ
كمف ثـ الشؾ في إمكانية الكصكؿ إلى عمـك نظرية ثابتة تؤسس عمى حجج كبراىيف كأدلة 

 قطعية.

  النسبية في العمم-2
المعرفة إلى قسميف: معرفة نظرية عممية، كأخرل عممية كاقعية، فالمعرفة  ـ العمماءلقد قسا 

المعارؼ المتعمقة بشػأنيا ؽ كجكدىا كجكد اإلنساف، فتككف بالنظرية تتعمؽ بالقضايا التي يس
عف طريؽ االستدالؿ العقمي بالحجج كالبراىيف كالمنطؽ، عمى  كمعرفتو تيدؼ كشؼ الكاقع

بغي أف يككف عميو كمما خبلؼ المعرفة العممية التي يككف كجكدىا باختيار اإلنساف كمما ين
النظرية فإنيا تقـك عمى ، أما المعرفة العممية (2)غايتيا تحقيؽ الكماؿ اإلنسانيال ينبغي ف

العقؿ باعتباره أداة قياسية لمكصكؿ إلى الحقيقة مف خبلؿ كظائؼ تصكيرية: التجريد، 
ة تتعمؽ بػاألحكاـ التي يصدرىا التصنيؼ، التحميؿ، التركيب، ككظائؼ أخرل تصديقيا 

 مف القصكر كعدـ -حسب فبلسفة االختبلؼ – ا، غير أف العقبلنية الصكرية تشكك (3)العقؿ
الكفاية النظرية التي تدؿ عمى صحتيا، إذا أف المادة ذاتيا ال يمكف إدراكيا إال في إطار 
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، األمر الذم مّيد بالقكؿ لكجكد النسبية ألنشتايف، كىك األمر نفسو (1)المكاف الذم ىي فيو
العمـ  إثباتكذلؾ ما ذىب إليو بيككف ككارؿ بكبر في العمـك االجتماعية عندما أشارا إلى 

بلعمـ مف خبلؿ مشكمة االستقراء، حيث ال يمكف الكصكؿ إلى نظرية ما مف خبلؿ كال
االستقراء التاـ لكؿ تمؾ القضايا الجزئية في كؿ زماف فقط، فقد أكدا عمى المبلحظة كالتجربة 

، كبالتالي التفريؽ بيف المعرفة العممية كالمعرفة السمككية العممية، كىك ما يتفؽ مع (2)كمكاف
ال يمكف اعتبار العمـ نمكذج كنسؽ )البراديغـ( حيث في مسألة النمكذج " ككف"ما ذىب إلى 

كمي تمتقي فيو المفاىيـ، بؿ ينبغي النظر لتمؾ األشياء األخرل التي ال تدخؿ في ىذه 
 رات، األشياء الشاذة، كالظرفية فيي تخرج عف ىذه األنساؽ النظرية العامةالسياقات: الثك 
حتى كلك كاف قائما عمى "ككف" ال يعدك أف يككف مسألة مفاضمة كاختيار  لػ ةفالعمـ بالنسب
التي ال تقع  األشياء كييمؿالمبلحظة، فالباحث يعيد المبلحظة ك يعيد التجربة التجربة ك 

كىذا الرأم يتفؽ مع ما أكده ؿ يركز فقط عمى ما يريد الكصكؿ إليو، ، بضمف دائرة االىتماـ
جاف بياجيو مف خبلؿ مفيـك االبتسيمكلكجيا االرتقائية القائمة عمى أف المعرفة مرتبطة بالنمك 

، كىذه الفكرة قاؿ بيا (3)العقمي كالمعرفي لمطفؿ كالمراحؿ التي يمر بيا مف الميبلد إلى البمكغ
ربط العمـ بالعقبلنية التجريبية في العمـك الطبيعية، حيث يمتقي  بلر، حينماأيضا غاستكف باش

كف النظر إليو إال مف خبلؿ شبكة معقدة مف النسب مالعقؿ بالتجربة، ذلؾ أف العالـ ال ي
كاإلضافات كأف تاريخ العمـ كاقع متغير ال تكتمؿ الحقيقة فيو إال بتصحيح المسار عمى 

 .(4)الدكاـ

المعرفة في مجتمع الحداثة ترتبط بكجكد الحقيقة بشكميا الثابت كالمطمؽ انطبلقا إذا كانت 
الصكرم المستكحى مف األطر النظرية كاألسس المنطقية ، فإنيا في فمسفة المابعد  مف العقؿ

، ذلؾ أف دكر العقؿ لـ يعد مقتصرا عمى تفسير األشياء معا أصبحت ترتبط بالكاقع كالتجربة
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إف بالتالي فات كفؽ دكافع كمبررات االختيار، كيصنؼ األفكار كالمعمكم لكنو يحمؿ كيركب
 الفاعؿ )السمكؾ العقبلني( المكجوالمعرفة العممية أصبحت محؿ شؾ ألنيا ترتبط بسمككات 

 بحسبذلؾ ابؽ مع معتقداتو أك ال تتطابؽ، ك نحك تبرير عقبلني معيف، كمف ثـ قد تتط
مف المتغيرات كالظركؼ التي ال يستطيع العقؿ اإللماـ معطيات الكاقع، الذم تحكمو الكثير 

نجد أف العقؿ ينأل بنفسو إلى تبريرات معينة يحاكؿ أف يضفي عمييا الصفة بيا، كمف ثـ 
الشرعية مف خبلؿ بعض الجكانب الصكرية، كىذا تكميؼ لمعقؿ أكثر مما يطيؽ، فدكر العقؿ 

ذىنية كالمنطقية أكثر مف إمكانية الكصكؿ ال يتجاكز فقط اختيارات كقرارات ليا مبرراتيا ال
 إلى أسس كأطر نظرية عممية.

  العالقة بين العمم والمعرفة-3
 عمى الرغـ مما شيدتو العمـك الحديثة مف فاعمية كنجاعة كتأكيد لنتائجيا عمى مستكل الكاقع
إال أف الكثير مف الباحثيف كالفبلسفة كفي مقدمتيـ فبلسفة االختبلؼ يؤكدكف عمى ضركرة 
التنبو إلى محدكدية ىذه العمـك كنسبيتيا، ذلؾ أف ىذه العمـك ما كاف في إمكانيا أف تحيط 

 ما يبحث كأف العقؿ ال يدرؾ منيا إالنة الطبيعة كال أف تحكليا إلى مكضكع لمدراسة،  بكينك 
، فالعمـ (1)، كمف ثـ ال يمكف أف يؤدم استقصاؤه لمطبيعة إلى انكشافيا كما يدعيعنو فييا

يا مالفمسفية التي تتيح لو مجاال قب ، إنما يستغؿ المعرفةليس حدثا يؤسس في ذاتو لحقيقة ما
انطبلقا مف مجاؿ االعتراؼ بكينكنة الكائف أك المكضكع، فغايتو ىي دراسة األشياء  لمتأمؿ

كالمكاضيع انطبلقا مف كينكنتيا كتكظيفيا مف أجؿ الكصكؿ إلى غايات محددة، كفي ىذا 
الشأف يتساءؿ ىيدغر عف إمكانية العمـ في ادعاءاتو الكضعية أف يتفكؽ عمى كؿ تجربة 

إنما يتركيا كما  إلى األشياءقة " كعف ما إذا كاف العمـ ال يسيء كيدرؾ الكاقع كيؤسس الحقي
كفي تصكره لئلجابة عف ىذه التساؤالت فإنو يؤكد بأف الطرؽ ، (2)دىا أثناء اكتشافياكج

العممية قد سمكت مسالؾ متعددة انطبلقا مف المنطؽ الرياضي كاالستقراء بطريقة كشفية تقنية 
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ما كاف مف شأنيا أف ترل  فقد تخندقت في منازع نفعيةلمكصكؿ إلى الحقيقة، كبالتالي 
األشياء كما ىي، كعمى الرغـ مف نجاحاتيا الجزئية إال أنيا تبقى عاجزة عف الكصكؿ إلى 
كنو األشياء كمدركاتيا إذا ال صمة لخبرة الكينكنة بالكائف باالستناد إلى درجة المعرفة العممية 

كيؼ  :نا شيئا عفلكنو ال يعمم، طريقة عمميا مثبلبو، فالعمـ قد يعرفنا عف فيزيكلكجيا األذف ك 
الكضعية)النفعية( مف خبلؿ  ةقبلنيلقد ارتبطت المعرفة العممية بالع (1)؟يككف اإلنساف مصغيا

اعتبار الكاقع التمييز الكاضح بيف المكجكدات الطبيعية كالعقمية، كبعد أف تخمى الفبلسفة عف 
 العقمية )الرياضيات، المغة ، أصبح بإمكانيـ التمييز بيف المعرفة القبميةكجكدا محمكال

التاريخية(، كمف ثـ االجتماعية ك  ،المنطؽ( كالمعرفة البعدية المحمكلة )العمـك الطبيعية
كبيف الكفاية المغكية كاالنجاز المغكم  ،التمييز بيف المعرفة التحميمية كالمعرفة التركيبية

ال يمكف أف تككف كاضحة كال  ، كلذلؾ فإف الحدكد )األلفاظ( في المعرفة التركيبية(2)الفردم
معاني متداخمة تبعا الألف الحدكد التركيبية تظؿ  -كما ذىب إليو الديكارتيكف -متميزة

لؤلسمكب الذم يتحكـ في صياغة المغة الرمزية، كىنا  ينبغي التمييز بيف الحدكد المبدئية 
إذا  )القبمية( المبدئيةة ، فالمعرف(3))غير المعرفة( كالحدكد التي تـّ  إدراجيا كفؽ تعريؼ محدد

فإذا كاف العمـ لغة كاصفة تصؼ لغة  التعبير عنيا ىك مكضكعو،ك ىي أداة التفسير 
، فالقضية التحميمية ال (4)مكصكفة فإف عميو أف يترجـ المغة المكصكفة ترجمة كافية كاممة

ما لـ ترتبط بقضية أك معرفة أخرل تركيبية، كىك  حدث عف تفسير ما كال معرفة معينةتت
األمر الذم ينطبؽ عمى عمـ األعداد أك البنايات اليندسية، فإف ىذه األشياء تظؿ خالية مف 

ط خاصية الصدؽ التي ىي تر مدلكالتيا المعرفية ما لـ ترتبط بالمعرفة التركيبية التي تش
 بخاصية اإلحالةبطة تر العقبلنية التجريبية المعبلقة ب معيار الداللة، فالمعرفة التركيبية ذات

كالتي تؤكد بأف المعرفة مرتبطة بالحالة التي تميز قضية ما عف غيرىا انطبلقا مف الطريقة 
 التي تتـ بيا صياغتيا.
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عقبلنية الصكرية ىي معرفة لمف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف المعرفة النظرية المبنية عمى ا
أسس ضبطية كقكاعد ىذه المعرفة مبنية عمى  االختبلؼ، ذلؾ أفقاصرة في نظر فبلسفة 

نفعية، انطبلقا مف دكافع كصفية تفسيرية لمعطيات كاقعية ترل الحقيقة مف كشركط تأسيسية 
خبلليا، كذلؾ عف طريؽ استعماليا الطرؽ التحميمية غير الدقيقة المتكاطئة مع األساليب 

مكصكؿ إلى النظريات كالقكانيف الكمية، كعمى ىذا كاألنساؽ التركيبية العامة سعيا منيا ل
مف  -كما يقكؿ فبلسفة ما بعد الحداثة-األساس كجب تجاكز ىذه األزمة الصكرية لمعمـك 

عمى اعتبار أف كجكدىا استكناىيا كليس  ،ة الكعي األنطكلكجي لمعمـك الحديثةخبلؿ يقظ
نساف بالعمـك الحديثة فإذا كاف كذلؾ ىك محدد العبلقة التي تربط اإل ،(1)فسيرياكصفيا ت

اإلنساف قد سخر الطبيعة لخدمتو مف خبلؿ تكصمو إلى قكانيف طبيعية فإف ىذا ال يعد معرفة 
حقيقة تخبرنا عف كنو الطبيعة كغاياتيا، فغاية معرفتنا لمحقيقة تتمثؿ في االستفسار الفمسفي 

نطمؽ مف تطرؽ المعرفة التي  ال االستفسار النفعي، كىذا ما يدعكنا إلى إعادة التفكير في
الكاقع كالتجربة ال مف المثاؿ كالنظرية، معرفة تؤسس لحمكؿ كاقعية ناجعة كتحقيؽ غايات 

 مشتركة في إطار أخبلقيات تكاصمية.

 : أخالقيات التواصلالمطمب الثالث

ذلؾ في المعاصر في العالـ الغربي، ر ف األخبلقي عامبل أساسيا في المنتكج المعيعتبر المكك  
ف ممكنا إلى مف خبلؿ المركر عبر أخبلقيات التكاصؿ، كىذا ك قيقة ال يكحأف الكصكؿ إلى ال

لتاريخية ا ةما يجسده مشركع ىابرماس الفكرم الذم يبحث عف كيفية االستعاضة عف المادي
إلى نظرية تكاصمية  اإلنتاجيةالمستندة إلى مستكيات التطكر االقتصادم مف خبلؿ القيمة 

براز دكر كؿ نسؽ معيارم في كؿ مرحمة اجتماعية  تعتمد أكلكية تطكر األنساؽ المعيارية كا 
فمسفة  اعتبارالمجتمع في بمكرة أنظمتو السياسية كالقانكنية، كمف ثـ يمكف  اتاريخية يمر بي

 ةالتحتي البنى -معرفيا–التكاصؿ المعيارية ىذه نقيضا لمممارسة الماركسية التي أكلت 
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كنزعتيا الغائية الكامنة في  الميبرالية، كمف ثـ ةالفكقي كبيرة في تشكيؿ البنىأىمية  ةاالقتصادي
، كفي ىذا الشأف يشدد ىابرماس عمى فكرة استقبلؿ الكسائط الثبلث في (1)الربح كالمردكدية

عممية التنشئة االجتماعية كالمتمثمة في: جدلية التمثيؿ )تممؾ الذات لممكضكع عبر المغة 
، كبالتالي فيك يرفض الفكرة (2)مؿ )اإلنتاج(، جدلية التفاعؿ )التكاصؿ(كبيا( جدلية الع

، فالرىاف األساسي اإلنتاجمسألة بالماركسية التي تربط مسألة التفاعؿ )التكاصؿ االجتماعي( 
يكمف في تحرير الذات مف أشكاؿ السيطرة كالعبكدية  -حسب ىابرماس –في عالـ اليـك 

ي بيئتيا الثقافية مف ف طس، فالذات العارفة تنخر المتبادؿ بيف الناشكاؿ االعتراؼ كاستبداليا بأ
 معرفة ذكاتيا بأف تككف كما ىي اؿ تكاصميا مع اآلخر عبركخبلؿ عبلقاتيا االجتماعية كأش

منيا: نظرية المسؤكلية عند ك ه تكاثر النظريات األخبلقية في ىذا الشأف ر كىذا ما يبر 
مبدأ المسؤكلية: أخبلقيات مف في كتابو " HANS JONASالفيمسكؼ األلماني ىانس جكناس 

في رسالتو  KARL OTTO ABELأجؿ الحضارة التكنكلكجية" ككذلؾ كتابات كارؿ أكطك آبؿ 
 العمـ"، ككذلؾ نجد دكمنيؾ جانيكك:" مسألة التأسيس العقمي لؤلخبلقيات في عيد 

JANICAUD " ؽ التكاصؿ" لدل قكة المعقكؿ" ىذا إضافة إلى نظرية " أخبلفي كتابو
أم محاكلة  ،ىابرماس التي تعبر كميا عف إعادة بناء شركط اإلمكانات الكمية لمتفاعؿ

عمى األقؿ االتفاؽ مف قبؿ األطراؼ ى شركط تكاصمية تحقؽ اإلجماع، أك التكصؿ إل
، كىذا لف يتأتى إال مف خبلؿ إعادة النظر في لغة التكاصؿ كاستعماؿ الكسائط  (3)المعنية

، التي تقـك عمى معرفة أىمية الرمز في حياة اإلنساف (4)لتفاعمية الرمزيةانطبلقا مف مفيـك ا
كمف  ،سر التكاصؿ كالتفاىـ بيف األفرادكداللتو كظيفيا كما ىك دكر المغة ككسيط في ربط ج

ة ثـ التأسيس لمشركط المنطقية كالمغكية لمحكار، كىذا ما يستدعي ترتيب العبلقة بيف الفمسف
 العمـك االجتماعية مف جية ككذا مسألتي  االختبلؼ كالتكاصؿ التعارفي.ك 
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 ية في نظرية العقالنية التواصميةإعادة دمج العموم االجتماع-1

إف فكرة الدمج بيف العمـك االجتماعية كالفمسفة تأتي مف كظيفة الفمسفة ذاتيا، كذلؾ إنقاذا  
ي الممارسات المعاصرة، ذلؾ أنيا تستبطف لممسار الذم آلت إليو نتائج العمـك االجتماعية ف
تقـك عمى منطؽ المصمحة المستتر  اإلرادةإرادة السيطرة مف خبلؿ العقبلنية األداتية، ىذه 

خمؼ فركع المعرفة، كىذا اآلخر ناتج عف التداخؿ الحاصؿ بيف العمـ كالتقانة، بيف حقائؽ 
العالـ المعاش )الذم تمثمو العمـك االجتماعية، القائـ عمى الخبرة كالتجربة التاريخية( ، كبيف 

ضكعاتية(، فإذا كانت حقائؽ العالـ حقائؽ العالـ المكضكعي )المرتبطة بالجكانب الككنية المك 
، يعية تستيدؼ السيطرة عمى الطبيعةالمكضكعي تؤسس لممصمحة التقنية مف أجؿ عمـك طب

فإف حقائؽ العالـ المعاش تؤسس لمصمحة التحرر مف أشكاؿ الييمنة كتستيدؼ االستبداد 
مر الذم أدل األ -بحسب ىابرماس –العقبلنية األداتية كالسيطرة الفكرية، كىذا مف خبلؿ 

التفاعؿ إذا كاف كالتفاعؿ، ف ؿ بيف العمـ كالتقانة، كبيف العمؿإلى رفض فكرة التداخؿ الحاص
 اإلجرائية كالفاعميةالعمؿ الذم ييدؼ إلى تحقيؽ النجاح  فإفمنظـ حكؿ حركات تكاصمية 

أجؿ  التشارؾ االجتماعي مف إرادةمف خبلؿ  كتتكسط بينيما المغة التي تعبر عف المصمحة،
، كبالتالي سنككف أماـ شكؿ جديد مف العقبلنية تعمؿ عمى فؾ (1)تكاصؿ خاٍؿ مف السيطرة

االرتباط بيف العمـك االجتماعية المستبطنة إلرادة الييمنة كبيف الدكر الجديد ليا عبر التأسيس 
 لفمسفة تكاصمية.

دة يتمثؿ في إعادة إف اليدؼ مف إعادة دمج العمـك االجتماعية في الشركط العقبلنية الجدي
التي  ةجي يضع حدا لؤلمراض االجتماعيكلك بناء الكاقع االجتماعي ككضع مشركع سكسي

عادة بنائو كفؽ صيغة  كرستيا العقبلنية األداتية الكاقعة تحت تأثير الكضعية كالنفعية، كا 
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، كفي ىذه الحاالت يظير الفعؿ (1)تكاصمية تحمؿ نظـ السمكؾ المنظـ لمكاقع االجتماعي
 :(2)االتصالي تبعا لمعقبلنية التكاصمية مف خبلؿ سمكؾ جمعي  يقـك عمى ثبلثة أكجو أساسية

فعؿ إنساني منظـ يستيدؼ تحقيؽ ىدؼ محدد، يككف الحكـ عميو بحسب النجاح أك -1
 الفشؿ.

، كما يا، يككف الحكـ عميو مف خبللمحددة في المجتمع  معاييركفؽ فعؿ إنساني منظـ -2
 فيمنا لمكضكع الخير أك الشر.ىك الشأف في 

يعرض الفاعمكف االجتماعيكف شيئا مف أكضاعيـ الداخمية كأىدافيـ كحاجاتيـ، كىذه -3
 األعماؿ يمكف أف تظير في شكؿ تعابير متطابقة أك غير متطابقة بيف األفعاؿ أك األقكاؿ .

 كقات عمميةما تحدثو مف فر ىك إف معيار الكصكؿ إلى الحقيقة في الفمسفة البراغماتية 
ثباتياكاألفكار الحقيقية ىي التي فقط يمكف استيعابيا  ، بالتالي فإف (3)كتأييدىا كالتحقؽ منيا كا 

، كىذا ما يعطي األكلكية في تصكرىا خبلؿ الكاقع كيمكف الكصكؿ إلييا الحقيقة تصنع مف
كىذا ما ، مف خبلؿ الفعؿ كالممارسة في العمـك االجتماعية عمى حساب النظرية المثالية

 يفسر مف خبلؿ المغة كاألعماؿ التداكلية التي عادة ما يمكف تفسيرىا في األفعاؿ التكاصمية
كعادة ما يمجأ فييا المتخاطبكف إليجاد لغة مشتركة كشحنة عقبلنية كامنة تؤدم إلى التقارب 

الذم  (4)"كالرغبة في إيجاد الحمكؿ المناسبة، كىذا ما عبر عنو ىربرت ميد بػ"التفاعؿ الرمزم
يؤدم إلى التفاىـ فبل يكجد لغة خارج الكعي، كما أف المجتمع يعد حصيمة عبلقات تفاعؿ 

 بيف العقؿ كالنفس تجسد السمكؾ االجتماعي.

كىك ما يركز  –إف غاية المعرفة الكصكؿ إلى الفيـ المشترؾ، فالبشر يقكمكف بخمؽ كاقعيـ 
جات الجسدية الفيزيقية، فيـ يتصرفكف فيـ ال يخضعكف لمطبيعة كال لمحا -عميو ىابرماس
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م انطبلقا مف كعييـ كحدكدىـ الثقافية كالحضارية، كىذا ما يدعكه ىابرماس بػ" الحكـ المعيار 
، كىنا نجد أف ىابرماس يختمؼ مع (1)النمكذج الشامؿ لمفعؿ اإلنساني الرشيد"لؤلفعاؿ" أك "

الحقيقة كالفيـ المشترؾ، كىذا راجع كؿ مف فككك كدريدا بشأف المعايير الرشيدة لمتكصؿ إلى 
إلى ككنو متأثرا بالعقؿ التنكيرم كيثؽ بالطبيعة البشرية، عمى خبلؼ غيره مف الفبلسفة الذيف 

 يؤكدكف عمى االختبلؼ بدؿ االتفاؽ .

 تثمين مسألة االختالف -2

كالمكاجية، تقـك أخبلقيات ما بعد الحداثة عمى مفيـك االختبلؼ القائـ عمى السجاؿ كالتنازع 
الذم ال يؤدم إلى حسـ عادؿ، إذ لكؿ طرؼ مف األطراؼ الحؽ في إبداء رأيو كالتمسؾ 
بالتفرد بو، كالسب في ذلؾ كما يقكؿ ليكطار ىك أف األطراؼ تتمتع بمشركعية نفسيا، فإذا 

يمكف تصكر الرأم المضاد أك المنازع غير  بلكاف الكاحد يدافع عف رأيو بحكـ مشركعيتو ف
بغياب قاعدة كمية تفيد في فض المنازعات بيف األجناس الخطابية  كىنا يقر ليكطار مشركع،

المتباينة، كىنا تكمف المفارقة ليس في مفيـك االختبلؼ فقط لكف في مكقؼ فبلسفة 
 .(2)عمى كجو التحديد األخبلقياالختبلؼ عمكما مف الكجو 

تدؿ عمى كصفيا لمنظاـ ل المادم()الطابع بالتشيؤ لقد كانت القيـ الثقافية لمحداثة تتصؼ
ب القتصادم كمف ثـ انعكاسو عمى الجانب نااعتباره يعتمد آلية السكؽ في الجالرأسمالي ب

، كفي ىذا يز كالمفاضمةيالذم يؤدم في النياية إلى التماالجتماعي في الحصكؿ عمى التفرد 
ما يسمى  كىككمبدأ تحرير الطاقات كتثميف االختبلؼ  إلى االختبلؼ فمسفة تدعكالشأف 

بالتنشيط الكمي لمختمؼ الطاقات مع االعتماد عمى قاعدة المردكدية مف خبلؿ نشر 
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اسيات األخبلقية لما بعد االختبلفات كعرضيا عمى الرغبة الجمالية كالتي أضحت مف األس
 .(1)الحداثة

العاـ( كيدعك أما في مجاؿ التاريخ فإننا نجد أف ليكطار يرفض فكرة التاريخ الكمي )الككني 
ليكية  -حسبو–إلى القكؿ بكجكد تكاريخ محمية تجسد مبدأ التعدد كاالختبلؼ، إذا ال يمكف 

ثقافية ما أف تتجاكز ذاتيا لتصبح عالمية ككنية، فكيؼ يمكف إذا تحكيؿ الذاتي إلى ككني؟ 
، كأف كؿ ككني كعالمي يعتبر شكبل مف ؿ ذاتي يفترض الطرح األنثربكلكجيمع العمـ أف ك

، فالحدث التاريخي يعد مثاال لبلختبلؼ (2)الحداثة التي انتيت معأشكاؿ السرديات الكبرل 
كتحقيؽ كرامة البشر جميعا ال  اإلنسانيةكفكرة الحقكؽ العالمية التي تنطمؽ مف فكرة العدالة 

 الثقافات كالنظـ.بيف األفراد ك  يمكف أف تتجاىؿ مسألة الفركقات الجذرية

إف مسممات الفكر المعاصر اليـك تدعك إلى االعتراؼ بأىمية التنكع الثقافي كظاىرة  
اجتماعية تاريخية ككاقعية تعبر عف طبيعة الحياة البشرية بشكؿ عاـ كاالجتماعية بشكؿ 

 (3)بدكاـ كجكد البشر فكؽ األرض ي ذلؾ مثؿ التنكع البيكلكجي دائمةخاص، فيي مثميا ف
 ضافة إلى ذلؾ ثمة تكافؽ عالمي عمى اعتبار ىذا التنكع تراثا مشتركا لئلنسانية جمعاءإ

كمنبعا لمحضارات كشرطا لتطكرىا، كعامبل فاعبل في تجديد حيكية كخصكبة كتفتح 
، كىذا ما يفسر إغناء منظمة حقكؽ اإلنساف بميبلد الجيؿ الثالث بمنظمة (4)تالمجتمعا

العالمي  اإلعبلفالحقكؽ التي تؤسس لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالتي جاءت بعد 
إلعبلف العالمي لمتنكع الثقافي" سنة ، كلكف أىميا جميعا "ا1948اف سنة لحقكؽ اإلنس

االختبلؼ الثقافي كيعتبر بمثابة حؽ مف الحقكؽ ، الذم يركز عمى مبدأ التنكع ك 2001
"العدالة ما تضمنو كتاب " نظرية العدالة" كأم مشركعية حؽ االختبلؼ، كىك األساسية، 
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كإنصاؼ" لجكف راكلز، الذيف جاءا ليدافعا عف فكرة عدـ ضركرة كجكد نظرية عالمية 
فاألمر يتعمؽ بضركرة  لمعدالة، كقكاعد ككنية كمية تحسـ سياسات شعكب العالـ بأسرىا،

، لكف كيؼ (1)األخذ بعيف االعتبار االختبلفات خاصة الثقافية منيا القائمة في كؿ مجتمع
تعدد الثقافات مف أجؿ تحقيؽ التكاصؿ؟ ك االختبلفات  االتفاؽ مع كجكديمكف تصكر تحقيؽ 

 كاالتفاؽ مف أجؿ السمـ العالمي؟

ظر إلى االختبلؼ الثقافي في إطار التأسيس إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ تدفعنا لضركرة الن
 ةاالختبلؼ في سياقو الثقافي يشير إلى تمؾ الظاىر  مفيـكفإذا كاف  ،لثقافة االختبلؼ

 يخر المحسكسة التي تتميز بيا عديد الثقافات مف حيث عناصرىا المتعددة: المغة، التا
ثقافة االختبلؼ يشير لتقاليد، اآلداب كالعمـك كالفنكف كأنماط السمكؾ، فإف مفيـك االمعتقد، 

ثقافة  ؾ البحث المتعدد كالمتراكـ معرفيا في مقابؿ االختبلؼ الثقافي، فكممةإلى نتيجة ذل
، "أم حاصؿ معرفي نتاج عف الػتأمؿ كالبحث كاالستنتاج كشكؿ تشير ىنا إلى ككنيا عالمة

، فيي ثقافة ناقدة فردية (2)"ؾ المدقؽدراؼ الحاصؿ عف طريؽ التعرؼ كاإلمف أشكاؿ التثقي
ناتجة في إطار المقارنة بالثقافات األخرل، كليست ناتجة عف نشاط جمعي جماىيرم كما 

جكىريا  اتعتبر أساس االختبلؼىك الحاؿ في استعماليا عند االختبلؼ الثقافي، إف مسألة 
األسس التي قامت عمييا دراسات "األدب المقارف" في  دفي الدرس المقارف، فيي تعتبر أح

 أكركبا سعيا منيا لتجاكز مسألة االختبلؼ الثقافي مف أجؿ الكحدة الثقافية.

ي باالجتماعي، فبدال مف النظر إف مفيـك االختبلؼ يطرح بحدة خاصة حينما يمتزج الثقاف
مير، أك مف حيث ىك جزء مف منظكر فمسفي ثقافي كما ىك الحاؿ عند ىايدغر كغادا إليو

أبعاد  ىنا بكصفو مفيكما فمسفيا ذك االختبلؼمف التحميؿ العبر ثقافي في المقارنة، يحضر 
في فمسفتو اجتماعية فئكية كما ىك الحاؿ عند جاؾ دريدا حينما طكر ىذا المفيـك 
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النقدية فيركزكف عمى االختبلؼ باعتباره سبلحا في  فرانكفكرتة، أما أنصار مدرسة التقكيضيا 
 .(1)مقابؿ التشابو كالتماثؿ

إف مسألة االختبلؼ الثقافي تتحدد مف خبلؿ مفيـك " اآلخر" عبر مفاىيـ: الخطاب كالمثاقفة 
ا أساسيا بالنسبة كاليكية، ألف مفيـك اآلخر يتقاطع مع ىذه المفاىيـ كيشكؿ حضكرا مفاىيمين 

لغالب عمى مفيـك جكىراني بالنسبة لمذات، أم أف الذات ىي ااآلخر ينطكم في ليا، فمفيـك 
التي تحد "آخرىا" كترل نفسيا كمكقعيا كمعاييرىا كترتيبيا في سمـ القيـ انطبلقا مف ذاؾ 

يضاؼ إلى المكقؼ المعرفي، كعمى ضكءه يبدك" اآلخر"  ي، فيك مكقؼ أخبلق(2)األخر
التي ترتب ذاتيا ضمف سمـ القيـ كالتراتبات االجتماعية، غير أساسيا تككينيا لميكية  امفيكم
ثقافة االختبلؼ باعتبارىا ثقافة تؤدم إلى تأسيس ثقافة مفيـك االختبلؼ غالبا ما يؤسس لأف 

شركط العقبلنية كتحقيؽ العدالة االجتماعية، بعيدا عف منطؽ التفاضؿ ككنية مبنية عمى 
 كالتراتب كاليكيات النفعية الضيقة.

 مبدأ الكونية-3

احتراـ شركط العقبلنية المعتمدة في النقاش لمكصكؿ إلى طمب كاف تحقيؽ التكافؽ يت إذا
حمكؿ لممشكبلت كتحقيؽ أخبلقيات التكاصؿ المنشكد فإف ىذه الشركط نفسيا ال يككف ليا 

تستند معنى إال إذا تبمكرت في شكؿ شركط معيارية كقكاعد إجرائية تيدؼ إلقامة عبلقات 
فإذا  ،كالمشاركة في النقاش كالسجاؿ مف قبؿ كافة األطراؼ المتخاطبيف إلى التماثؿ كالمبادلة

منظكرا  كانت ىذه الشركط المعيارية ىي أسس الكصكؿ إلى الحقيقة فإنو يمكف اعتبارىا
 في مسألة تحقيؽ القيـ العميا عند فبلسفةؽ الفر  أفمتعاليا كقيمة سامية ينبغي احتراميا، إال 

كأف مفيـك التعالي عند ىؤالء يتـ بكاسطة عمميات  ،الحداثةتمؼ عنيا في فكر خختبلؼ تاال
تككف صفة التعالي فيو باطنية أك ذاتية فكؽ الكجكد  كما قدعقمية سابقة عمى التجربة، 

كارؿ أتك آبؿ فيقكؿ أف التعالي يككف انطبلقا  ماأ المادم كما ىك مفيـك الحقيقة عند كانط،
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أما ىابرماس ، ت القبمية التي تؤسس لمشركط الفعمية إلقامة الحجة كالبرىافمف االفتراضا
فمسفة متعالية، إنما فإنو يفترض أف الكصكؿ إلى ىذه الشركط المعيارية ال يككف انطبلقا مف 

ككف مجرد شركط تأسيسية لمقياس ينبغي احتراميا لمكصكؿ إلى التكافؽ، ففي ال يعدك أف ي
، أم انطبلقا مف المصمحة المشتركة (1)تستمد قكتيا مما بعدىافإف ىذه الشركط ىذه الحالة 

لؾ كلذ ،بيف المتخاطبيف انطبلقا مف تكافؽ تـ الحصكؿ عميو في ظؿ ظركؼ تجريبية عممية
النقاشات العقمية، كما عمييا أف بلفتراضات التداكلية داخؿ فيك يقترح أف تستجيب الذكات ل

ط كاالفتراضات التي ينبغي أف تستند في النياية إلى مبدأ الككنية عي أىمية ىذه الشرك ار ت
إكراه، كمف ثـ يسيؿ تحمؿ النتائج كالتأثيرات بمكافقة الجميع دكف ضغط أك حتى تحضى 

 .(2)الناجمة مف طرؼ جميع األشخاص المعنييف

ليس المتحاكريف ك بيف تفاعؿ عمى الـ لتكاصؿ المطمكب ىك بناء تفاىـ يقك إف اليدؼ مف ا
انطبلقا مف  -حسب ىابرماس–الكصكؿ إلى شركط إجرائية كقكاعد عامة لمنجاح، كىذا يتـ 

ناظرة التكاصمية مف خبلؿ ملخر خاص، فالمبدأ العاـ تضبط بو امبدأيف: أحدىما عاـ كاآل
المتحاكريف، أما المبدأ الخاص االتفاؽ عمى صحة المعايير األخبلقية لدل كافة األشخاص 

ممارسات البرىنة الخطابية، فصحة القاعدة المعيارية ترتبط بقكؿ األشخاص  ضبط بو كافةفت
، كىذا ما يطمؽ عميو بػ" الشركط (3)المعنييف بيا مف أجؿ جمب المنفعة لكؿ كاحد منيـ

العقبلنية" التي تأسس ضمف شركط الحكار كلغة الخطاب، كالتي ال يمكف تعميميا لكف 
مف أجؿ تحقيؽ   كتغيير القناعات لمكصكؿ إلى تراضؿ التكصؿ إلييا يككف عف طريؽ التناز 

 .(4)تعايش ككني كمبدأ كمنتيى

إف مبدأ الككنية ييدؼ إلى تككيف حكـ أخبلقي محايد يستجيب لمجميع كيتجاكز مسألة 
اإلجابة عف حتمية إرادة عقبلنية مشتركة ثـ ة، كمف مممعايير العالالتطبيؽ الشكمي كالحرفي 
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دأ ير الفعمية لمكصكؿ إلى تفاىـ كتعايش مشترؾ، كىذا انطبلقا مف مبتبرر إلزامية المعاي
 المكحدة عف الككف كالحياة. الكحدة اإلنسانية ككضكح الرؤية

إف منطؽ الككنية بيذه الصكرة يتفؽ مع مبدأ رؤية اإلنساف لمعالـ، ىذا المصطمح الذم يشير 
ؾ بو اإلنساف الكاقع كالعالـ مف إلى المنظكر الذم يدر  -كما سبؽ كأف أسفمنا الحديث فيو -

خبللو، كيكّكف تبعا لذلؾ تصكرات كمعتقدات يعيش حياتو كفقا ليا، انطبلقا مف ثقافة معينة 
كضع شركط كحدكد ا يتفؽ مع صفة الككنية المرتبطة بكىذ (1)داخؿ مجاؿ معرفي محدد

قيات التكاصؿ فتراضات التداكلية داخؿ النقاشات العقمية مف أجؿ تحقيؽ أخبلتستجيب لبل
التي تزامف ظيكرىا ىي األخرل مع الثكرة ك التي تعتبر مبدأ أساسيا لتككيف مجتمعات المعرفة 

، فالمعرفة كفؽ ىذه مجاؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿالرقمية كالمنجزات التي تبعتيا في 
 ى القكؿالمعطيات تبنى كفؽ شركط أخبلقية ضمف منظكمة تكاصمية، كىذا ما يدفعنا إل

 ىك ىذا التكاصؿ التعارفي؟ كما ىي معانيو؟بكجكد تكاصؿ تعارفي، فما

  التواصل التعارفي -4

نساف التعارفي المبني عمى الرؤية الككنية تكاصؿ التعارفي مستمد مف منطؽ االإف مفيـك ال
نتيت إلييا ثقافة األخبلقية كمراجعة المآالت التي إبما ىي مبدأ لتكليد المعرفة، كالمنظكمات 

خمقت الكثير مف المآزؽ التي  اإلنسانيةىذا اإلنساف، ذلؾ عمى اعتبار أف النظرية المركزية 
كقع فييا الفكر فيما بعد، مف قبيؿ الشؾ كاالرتياب كالنزعة التدميرية كالتأكيبلت 

رفي تعتبر البديؿ لتمؾ النزعة المركزية مف الئلنساف، إف فكرة اإلنساف التع *(2)األنثركبكلكجية
 لئلنساف بما ىك اليـك شيء نككنو كليس معنى نفرضو األخبلقيةخبلؿ استعادة القيمة 

، التكريـ اإلنساني، التكامؿ إلى مقكمات: كحدة اإلنسانيةفالنظريات التكاصمية مردىا 

                                                             
1
 .96، ص4064، ٌناٌر مارس02، ع90، مجعالم الفكرعبد الرزاق الدواي: "مجتمع المعرفة...معالم رإٌة تكنولوجٌة جدٌدة للعالم"، الكوٌت:  - 

 .620صمرجع سابق، عبد الرزاق بالعقروز:  - 2

عبر العقل األداتً وتمظهراته الوجودٌة فً الثقافة واإلعالم من النظرٌات المٌثالٌة  اإلنسانٌةالتؤوٌل األنثروبولوجً لإلنسان ٌعنً تلك الصٌاغة  -* 
 ذات النزعة المركزٌة )ماركس، نٌتشة، فروٌد(.



الغربية الفمسفة في المعرفة الكتساب الثقافي السياق                                                                :الثاني الفصل  

 

215 
 

 (1)عارؼ بيف البشر جميعاالكجكدم، فيذه المقكمات تعتبر مبادئ منيجية تؤسس لمسألة الت
تعارؼ يكصؿ المعمكمات باألخبلقيات كيربط ما بينو كبيف االعتراؼ مف خبلؿ اإلقرار 
 باالختبلفات الثقافية كاالحتراـ المتبادؿ بيف الجميع بعيدا عف التراتبات كالتفاضبلت

كزية( إنما فاالعتراؼ يفضي لبناء عبلقة تكاصمية مع اآلخر، إذ ال كجكد لثقافة كحيدة )مر 
 حكؿ الكجكد اإلنساني. ثقافات مؤتمفة مع بعضيا تستجيب لرؤية ككنية مكحدةىي 

إذا كانت ثقافة المابعد تتجو نحك ما بعد الثقافة مف خبلؿ إبطاؿ كافة الثكابت كالقيـ الجكىرية 
 الحداثةلؤلشياء كالغايات كالمثؿ، كمف ثـ إزالة كافة البنى كاألنساؽ الفكرية التي دعت إلييا 

 يفيي بالتالي تتجو نحك التفكيؾ، تفكيؾ كؿ منجزات العقؿ األداتي لحساب العقؿ التكاصم
كط كىذا ما يجد لو مبررا في النمكذج المغكم كأخبلقيات المناقشة، كفي ىذا الصدد تظير شر 

لية، ، المعقك ، الحقيقةؽ، المسؤكلية، المصداقية )الدقة(: الصدالمحاججة المغكية المتمثمة في
ماس عمى ككنيا ليست شركطا تعاقدية يجب احتراميا فقط ابر ك آبؿ كىكالتي يتفؽ كؿ مف أت

، لكنيما يختمفاف بشأنيا (2)تباعيا نظرا لعدـ كجكد أم بديؿ عنياا ككنية يجب إبؿ ىي شركط
سابقة دكما كمتفؽ  حكؿ طريقة تأسيسيا، فإذا كاف آبؿ يرجع ىذه الشركط المغكية إلى ككنيا

جبارية تتكقؼ عمييا كؿ برىنة عقمية، فإنيا مقركنة بالنمكذج المتعالي كما عمييا لككنيا إ
يتضمنو مف ادعاءات لمصبلحية، حيث يفترض أف تحكز جماعة معينة صفة المرجع 

فيي مبنية عمى  خبلقية التي تتبناىا ىذه الجماعةبالنسبة لممتكمميف، ككذا المعايير األ
راضات تداكلية متعالية، غير أف ىابرماس ال يتفؽ مع زميمو أطك آبؿ في ىذه المسألة افت

التجريبي أم عمى فرضيات العمـك اإلنسانية  لبلختبارأسس كفقا تىذه الشركط تأف كيقكؿ ب
لككنيا لسانية، نفسية، اجتماعية، فيي تقـك عمى مسممات عممية انطبلقا مف الكفاءة المغكية 

المتكممكف في الكاقع االجتماعي كعبر التاريخ، فيك يؤمف بالمجكء إلى النظريات  التي اكتسبيا
العممية لمنمك المعرفي كاألخبلقي، كالتي درست أخبلؽ اإلنساف كتطكرىا السبللي كالتاريخي 
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، كليذا نجد أف ىابرماس يضع أخبلقيات النقاش انطبلقا مف الدمج بيف (1)كما فعؿ بياجيو
االفتراضات القبمية التي تؤسس الفكر اع كالمسانيات كعمـ النفس كيرفض جتمالفمسفة كعمـ اال

الشمكلي المثالي الذم ال يتخذ الكاقع مخبرا لو، كبالتالي فيك يركز عمى الجمع بيف التحميؿ 
الفمسفي كالعمـك التجريبية، خاصة إذا ما تعمؽ األمر بالمسانيات كعمـ النفس المذاف يشتغبلف 

األعطاب  ط رمزم لتعزيز القدرات كحؿ المشكبلت، كالكشؼ عف مكامفعمى المغة ككسي
كاصؿ بما ىك تكاصؿ عقبلني يقـك مف جية عمى شركط المحاججة التي تعيؽ حركة الت

، كبما ىك تكاصؿ يحقؽ احتراـ التنكع الثقافي كرفض تراـ المعايير األخبلقية لمتكاصؿكاح
، مما يسمح بكجكد ثقافات مؤتمفة كتكامؿ معرفي المفاضبلت كالتراتبات الثقافية كاالجتماعية

ا كما ىك الشأف في العالـ عيحقؽ االنسجاـ كالتناغـ في عبلقاتنا الكجكدية بيف البشر جمي
االختبلؼ في ي لضكابط التدبير ك الطبيعي، كلف يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ التأسيس المعرف

 دراستو في ما يمي. أبعاده الثقافية عامة كالمغكية خاصة، كىذا ما سنحاكؿ

 : المقاربة التداوليةالمطمب الرابع

إف األصكؿ النظرية لممقاربة التداكلية تمتد إلى الفمسفة التحميمية حيث تعتبر المنيؿ األكؿ 
باعتبارىا األداة المعرفية التي  لمدراسة، كذلؾ لما اعتبرت المغة مكضكعا عنوالذم انبثقت 

نستطيع بكاسطتيا فيـ الككف فيما صحيحا، بعدئذ انفصمت عنيا لتككف ذات تكجو لساني 
 ، كبذلؾ تصبح التداكلية إعادة االعتبار لسياؽ الكبلـ(2)يعنى بدراسة المغة لحظة االستعماؿ

قؽ عمى البناء، كبيذا فيي مف خبلؿ البعد الخارجي لمغة كأكلكية اإلنجاز عمى المفيـك كالتح
لكنيا تختمؼ معيا في بعض  نى انطبلقا مف السياقات الكبلميةتتفؽ مع الداللة في المع

فإف  كعبلقة ثنائية بيف الشكؿ كمعناه فإذا كانت الداللة تيتـ بدراسة المعنى ،،مستكياتيا
 .(3)ظالتداكلية تيتـ بدراسة المعنى كعبلقة ثبلثية بيف المتكمـ كالمعنى كالمف

                                                             
 657-656ص صالمرجع السابق،  - 1

2
- DOMINIQUE MAINGUENEAU : pragmatique pour les discours littérature , NATHAN PARIS , 2001, P01. 

 44، ص4006، 67، عمجلة اللغة واألدبقوٌدر شنان: "التداولٌة فً الفكر األنجلوساكسونً: المنشؤ الفلسفً والمآل اللسانً"، الجزائر:  - 3
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عات المغة ليس بكصفيا أداة ك لقد أصبحت مكضكعات المسانيات التداكلية تدرس مكض
 ظاىرة خطابية كاجتماعية كتبميغية.لمحكار أك الخطاب بؿ بكصفيا 

 مفهوم التداولية -1

يعكد إلى الكممة البلتينية pragmatique في أصمو األجنبي  (1)مصطمح التداكلية
(pragmaticusالمبنية عمى ) ( الجذرpragma( كيعني العمؿ أك الفعؿ )action)(2)  ثـ

صار يدؿ عمى كؿ ما لو عبلقة بالفعؿ أك ح لممصطمح بعد ذلؾ مدلكالت عدة، إذ أصب
 التحقؽ العممي، أم كؿ ما مف شأنو أف يفضي إلى تحقيؽ تطبيقات ذات ثمار عممية كاقعية
كفي الثقافة الغربية فإف الفضؿ في استحداث ىذا المصطمح يعكد إلى الفيمسكؼ األمريكي 

 استو أف الفكر( حينما أكد في در 1839-1914) Ch.S. Peurseتشالز ساندرس بيرز 
في طبيعتو إبداع لعادات فعمية، فيك مقركف بقيمتيف: متى يتـ الفعؿ؟ ككيؼ يتـ؟ فيككف 

سة إلى أف الممار ليصؿ في النياية ، كيؤدم إلى نتيجة مممكسة باإلدراؾبالتالي مقركنا 
، أما في مجاؿ (3)شكؿ األساس كالقاعدة لمختمؼ األفكاركالفعؿ كالتطبيؽ ىك الذم ي

ؿ ليذا المصطمح عمى يد الفيمسكؼ تشارلز مكريس اماؿ المغكم فقد كاف أكؿ استعماالستع
، حيث ركز عمى تمؾ تعني اإلطار العاـ لعمـ العبلماتعمى أساس أنيا حينما قّدـ تعريفا ليا 

العبلقة التخصصات التي تعالج المغة ليصؿ إلى أف التداكلية جزء مف السيمياء  التي تعالج 
نسكف نجد الباحث المساني التداكلي ليف، كفي ىذا الشأف مستعممييابيف العبلمات ك 

Livinson المغكم لمجمكعة مف دراسة االستعماؿ :(4)يقترح عدة كجكه لمتداكلية منيا
اجتماعية معينة، ىذا التعريؼ مستمد مف معارؼ خاصة ككضعية  األشخاص تربطيـ

 السيميائية التي تركز عمى المعنى مف خبلؿ المغة.
                                                             

وبٌن   LA PRAGMATIQUEو المصطلح الفرنسً  PRAGMATICبغً عدم الخلط بٌن التداولٌة التً هً ترجمة للمصطلح األنجلٌزي ٌن - 1

الذي إقترن بالفلسفة النفعٌة الذرائعٌة، وهً مذهب فلسفً أمرٌكً ٌتخذ من القٌمة العملٌة التطبٌقٌة قٌاسا للحقٌقة،   LA PRAGMATISMمصطلح 

 CHARLESد للحقٌقة المطلقة وأن الشًء الحقٌقً هو كل ما ٌنجح، وأول من استعمل هذا المصطلح هو تشارلز ساندرس بٌرس معتبرا أنه ال وجو
S. PIERS (1879)  ثم طوره ولٌام جٌمسW. JAMES  و جون دٌويJ. DEWEY . 

 68، ص4009الحكمة، الجزائر: بٌت فً تداولٌة الخطاب األدبً: المبادئ واإلجراء. نواري سعودي أبو زٌد:  - 2
 .699، ص4007، مارس 02، ع25، مجعالم الفكرالزاوي بغورة: "العالمة والرمز فً الفلسفة المعاصرة: التؤسٌس والتجدٌد"، الكوٌت:  - 3
-462، ص ص4006إربد )األردن(: عالم الكتاب الحدٌث، األسس اإلبستمولوجٌة والتداولٌة للنظر النحوي عند سٌبوٌه.إدرٌس مقبول:  - 4

469. 
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دراسة المغة في إطارىا الكظيفي، كىذا التعريؼ مرتبط بخاصية اإلدراؾ أك القدرة عمى فيـ  -
 بعض الجمؿ الغريبة مف خبلؿ االستعانة ببعض االستدالالت غير المغكية.

 دراستيا مف خبلؿ كفاية مستعممي المغة، كذلؾ مف خبلؿ ربطيا بسياقاتيا الخاصة. -

 امف في تداكؿ الكممات بيف متكمـ كمتمؽ في سياؽ محددلتداكلية تيتـ بدراسة المعني الكاف
كليس المعنى الكامف في الكممات كحدىا المرتبط بمككنات الرسالة المغكية، فالتداكلية تنظر 

كية( فيي تعتني يإلى المغة كظاىرة خطابية تكاصمية اجتماعية تتجاكز الدراسة السككنية )البن
التخاطب فتراعي قصد المتكمـ كنكاياه كحاؿ السماع  بالمغة أثناء االستعماؿ كتيتـ بعناصر

 بأنيا"، كفي ىذا الشأف يعرفيا فرانسيس جاؾ (1)كظركفو، كتبحث في شركط نجاعة الخطاب
فالتداكلية في ،(2)خطابية كتكاصمية كاجتماعية معا" تمؾ التي تتطرؽ إلى المغة كظاىرة

استخدماىا المغكم تدؿ عمى معنى الحركة بيف الفاعميف، فيككف التداكؿ جامعا بيف التكاصؿ 
 يككف القكؿ مكصكال بالفعؿ.أف كالتفاعؿ، فمقتضى التداكؿ 

 :مف خبلؿ ما سبؽ نستنج أف

بحث ت ، فييظكاىر المغكية في مجاؿ االستعماؿالتداكلية مكضكع جديد لمتكاصؿ يدرس ال -
كالسمات المميزة التي تؤسس كجيتو الخطابية في  مات المغة داخؿ الخطاباتاعف استخد

 صمب المغة.

تدرس التداكلية عبلقة البنية المغكية بظركؼ االستعماؿ فيي تيتـ بالمتكمـ كالمستمع  -
 كالمفظ كظركؼ كمبلبسات الخطاب، أم أنيا تيتـ بتحميؿ كتفسير المحيط المغكم.

كؿ جكانب المعنى التي تيمميا النظريات الداللية، فإذا اقتصر عمـ الداللة اكلية التد تدرس -
عمى دراسة األقكاؿ التي تنطبؽ عمييا شركط الصدؽ، فإف التداكلية تعنى بما كراء ذلؾ، أم 

 مما ال تنطبؽ عميو ىذه الشركط.
                                                             

 .658، ص07،4066، عمجلة المخبرجامعة بسكرة:  اإلنسانٌةبادٌس لهوٌمل: "التداولٌة والبالغة"، كلٌة العلوم  - 1
 .08، ص6986ت)سعٌد علوش(، الرباط )المغرب(: مركز اإلنماء القومً، المقاربة التداولٌة. فرانسوا ارمٌنٌكو:  - 2



الغربية الفمسفة في المعرفة الكتساب الثقافي السياق                                                                :الثاني الفصل  

 

219 
 

أم  لمقاصد المتكمـع عمـ المغة تبحث في كيفية اكتشاؼ السامع ك مف فر  تعد التداكلية فرعا -
 دراسة معنى التكمـ.

إف التداكلية لـ تظير في مجاؿ المسانيات إال في العقد السابع مف القرف العشريف بعد أف 
 Johnجامعة أكسفكرد، كنذكر منيـ : جكف أكستيف طكرىا فبلسفة المغة المنتميف إلى

Austineجكف سيرؿ ، John Sarlبكلغرايس ،Paul Grise حيث كانكا ييدفكف إلى إيجاد ،
مرسؿ رسالة إلى مستقبؿ ليا  إببلغطريقة لتكصيؿ معنى المغة اإلنسانية مف خبلؿ 

التي يقصد بيا األفعاؿ المحققة  ،، ثـ تطكرت بعدىا لتصؿ إلى نظرية أفعاؿ الكبلـ(1)يفسرىا
 مف قبؿ مستعممي المغة.

  أفعال الكالم والقوة الوظيفية-2

، فإف دكرىا ال خطابية كاجتماعيةظاىرة  اكصفيالمغة ب المسانيات التداكلية تتناكؿإذا كانت 
ؿ التي ا، إنما تحكيؿ األقك األفكار فحسبيقتصر عمى إيصاؿ المعمكمات كالتعبير عمى 

تصدر ضمف معطيات سياقية إلى أفعاؿ ذات صبغة اجتماعية، كيعكد الفضؿ في ىذا الشأف 
 االستفياميةأكستيف الذم كاف يرل أف المغة تيدؼ إلى كصؼ الكاقع، فكؿ الجمؿ عدا إلى 

و أطمؽ مصطمح ، غير أن(2)ة كالتعجبية يمكف الحكـ عمييا بأنيا صادقة أك كاذبةكاألمريا 
لكف ال يمكف  ف ىناؾ عبارات كظيفية في تركيبياأ رألعمى المغة لما  المغالطة الكصفية""

ة ال تنشأ أك األمريا  التعجبيةاالستفيامية أك فكؿ مف العبارات ك الكاذبة، كصفيا بالصادقة أ
 رفع الجمسةؾ نصؼ مالي، أك إقكال بؿ تؤدم فعبل مف أفعاؿ الكبلـ، فحيف تقكؿ مثبل: كىبت

أصبح الفعؿ بؿ تنشأ فعبل، كبالتالي  أنت ال تصؼ كاقعا كال تؤدم قكال الحالتيف كمتاففي 
" كؿ ممفكظ ينيض عمى نظاـ شكمي داللي إنجازم تأثيرم، فضبل عف ذلؾ فيك يعد الكبلمي

ت تأثيرية تخص ردكد إنجازية كغايا أغراضنشاط ماديا نحكيا يتكسؿ أفعاال قكلية لتحقيؽ 

                                                             
 .660بادٌس لهوٌمل: "التداولٌة والبالغة"، مرجع سابق، ص - 1
، 4069، 60، عأبحاث فً اللغة واألدب الجزائري: اإلنسانٌةٌسمٌنة عبد السالم: "نظرٌة األفعال الكالمٌة فً ظل جهود أوستٌن"، كلٌة العلوم  - 2

 .607ص
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ف كؿ كاحد منيـ الكعد، كالتي يترتب عأك ، كذلؾ مف قبيؿ الطمب، األمر، (1)فعؿ المتمقي"
ض أك القبكؿ، كمف ثـ نستطيع القكؿ أف الفعؿ الكبلمي يطمح أف بالرف ردكد فعؿ المتمقي
: (2)ا يتعد الكصؼ إلى اإلنجاز، كبيذا فإف أكستيف يقسـ األقكاؿ إلى صنفيفييككف فعبل تأثير 

ؼ حاال معينا لشيء ، فاألقكاؿ التقريرية ىي التي تصإنشائيةأقكاؿ تقريرية )كصفية( كأقكاؿ 
كمعيار الصدؽ كالكذب  يقاؿ لقائمو أنو صادؽ أك كاذبما أك لشخص ما، بحيث يصح أف 

 ال تصؼ كال تخبر عف شيء ما فيي اإلنشائيةىنا مطابقة  الكاقع مف عدمو، أما األقكاؿ 
في الكاقع، كيميز أكستيف ىنا بيف نكعيف مف األقكاؿ ما لكف التمفظ بيا يعني تحقيؽ فعؿ 

ؽ قاشرة، فأما المباشرة فيي تمؾ التي تتحب: أقكاؿ صريحة مباشرة كأخرل غير م(3)اإلنشائية
 المفرد مثؿ: إقرأ، بع، أعط   المتكمـالفعؿ الداؿ عمى الزمف الحاضر إلى ضمير  بإسناد

ألف بنية القكؿ المغكم فييا شامؿ لمعناصر الدالة عمى مباشرة كتسمى أقكاال إنشائية صريحة 
عمى قدرىا كمكانتيا كاعتراؼ مف  اإلنشاء، ففي المثاؿ األكؿ دعكة لمقراءة ، كفيو داللة

 الطرفيف متضمف ألىميتيا، أما األقكاؿ غير المباشرة فإف تحقيقيا يتكقؼ عمى عدة عكامؿ
كالسياؽ المغكم، فيي أقكاؿ ال تدؿ صيغتيا عمى ما يدؿ عميو ظاىرىا، لما نقكؿ مثبل: 

مة لكنيا تدؿ عمى رفعت الجمسة، فيي ال تتضمف فعبل إنشائيا صريحا منسكبا إلى ذات متكم
نجاز عمؿ ما، كلذلؾ فقد قّسـ أكستيف الفعؿ الكبلمي انطبلقا مف قكتو الكظيفية إلى  فعؿ كا 

 :(4)ثبلثة أنكاع

األلفاظ في جمؿ مفيدة  إطبلؽ( كيراد بو L’acte locutoireفعؿ القكؿ) الفعمي القكلي -1
في أفعاؿ لغكية فرعية، كىي ذات بناء نحكم سميـ كذات داللة، ففعؿ القكؿ يتمثؿ بالضركرة 

 ، الداللي.انية : المستكل الصكتي، التركيبيالمستكيات المس

                                                             
 .94-96، ص ص4005الطلٌعة للطباعة والنشر، بٌروت)لبنان(: دار التداولٌة عند علماء العرب. مسعود صحراوي:  - 1
 .608-607ٌسمٌنة عبد السالم: "نظرٌة األفعال الكالمٌة فً ظل جهود أوستٌن"، مرجع سابق، ص ص - 2
 .608المرجع السابق، ص - 3
 .660-609المرجع السابق، ص ص - 4
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( كىك الفعؿ اإلنجازم الحقيقي، ذالؾ  l’acte illocutoireالفعؿ المتضمف في القكؿ )-2
يف، كىذا ب، أم العمؿ الذم يترتب عمى الحديث بيف المتخاط(1)أنو عمؿ ينجز بقكؿ ما

ىك المقصكد في نظرية األفعاؿ الكبلمية كميا، ألف اليدؼ ىك اإلنجاز الصنؼ مف األفعاؿ 
كالفعؿ كليس مجرد القكؿ، كىك ما يعبر عنو أكستيف " القكة اإلنجازية" التي يمكف أف تأخذ 

 صياغة: األمر، التحذير، الكعد...الخ.

( كيعني الفعؿ التأثيرم الناتج عف الفعؿ l’acte perlocutoireج عف القكؿ )تاالفعؿ الن-3
: لفكرمف خبلؿ قكة فعؿ الكبلـ كتأثيره، حيث يتسبب في كجكد آثار في المشاعر كا اإلنجازم

، فالفعؿ الكبلمي عند أكستيف يشمؿ مف حيث الكظيفة (2)كاإلقناع، التظميؿ، اإلرشاد...الخ
ثيرم، كبيذا تصبح ، إنو فعؿ تأ: إنو فعؿ داّؿ، إنو فعؿ إنجازم(3)ثبلثة خصائص أساسية

االستعماؿ كاالنجاز بدؿ الكصؼ كالتقرير، كبذلؾ تصير الكحدة المغكية كظيفة المغة ىي 
نجاز كؿ ، كمف ثـ كجب االنتباه إلى شركط إالمعتمدة في التكاصؿ ىي الفعؿ بدؿ الجممة

 ك األمر الذم طكره سيرؿ فيما بعد.كى ،فعؿ

لقكؿ، ككاف ىمو األساسي التمييز بيف الفعؿ متضمنة في االلـ ييتـ سيرؿ إال باألفعاؿ 
المتضمف في القكؿ عف فعؿ القضية، ألنو يعتمد في نظريتو عمى مبدأ فبلسفة المغة الذيف 

القكؿ ىك العمؿ" كال معنى لمقكؿ إال إذا تبعو عمؿ، كفي ىذا الشأف كضع "يؤمنكف بأف 
 :(4)سيرؿ معايير كاضحة لتصنيؼ األعماؿ المغكية

 الغاية مف الفعؿ: مثؿ الغاية مف الحصكؿ عمى القياـ بعمؿ ما.-1

 إتجاه المطابقة بيف العبلمات المغكية.-2

 الحالة النفسية المعبر عنيا.-3

                                                             
 .94-96ص صمرجع سابق، مسعود صحراوي:  - 1
 .94، صسابقالرجع الم - 2
 .99، صالمرجع السابق - 3
 .65-62، ص ص4007ت)صابر حباشة(، الالذقٌة )سورٌا(: دار الحوار، التداولٌة من أوستٌن إلى هوفمان. فٌلٌب بالنشٌه:  - 4
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 أقؿ قكة مف األمر.مثبل فاالقتراح يـ البلقكؿ:  ة االستثمار في تقدكثاف-4

االلتماس يتأثر بالكضعية تؤثر في القكة القكلية: فاألمر أك كضعية المتخاطبيف -5
 .االجتماعية لممخاط ب

 يرتبط القكؿ بالمصالح الشخصية لممتخاطبيف.-6

 إمكانية أك عدـ إمكانية إنجاز العمؿ.-7

 أسمكب إنجاز العمؿ المغكم.-8

 :(1)المتضمنة في القكؿ إلى خمسة أقساـانطبلقا مف ىذه المعاير قسـ سيرؿ األعماؿ 

 منيا يككف تقريريا. التقريريات: أم أف الغرض-أ

 الكعديات: أم أف الغرض منيا يككف كعديا كاليدؼ منيا مطابقة القكؿ لمعالـ.-ب

 األمريات ) الطمبيات(: أم يطمب المتكمـ مف المخاطب أمرا ما.-ج

 اإليقاعيات: الغرض منيا إحداث تغيير في العالـ.-د

 ي تعبر عف قضية ما.البكحيات: الغرض منيا التعبير عف مكقؼ حياؿ الكاقعة الت-ق

ف المتكمـ رة فيي تطرح مشكمة كبيرة، خاصة كأأما نظرة سيرؿ لؤلفعاؿ المغكية غير المباش
 ة ذات محتكل إسنادم مغايرجممة كال يريد معناىا الظاىرم، فيي مقكلأحيانا يريد أف يقكؿ 

 مف تكفر جممة، فيك يشترط (2)فكيؼ يمكف لممخاطب فيـ فعؿ المغة في ىذه الحالة
المعطيات السياقية التي يتقاسميا المتكمـ مع المخاطب، كبذلؾ فإف القكة اإلنجازية تتكقؼ 

                                                             
 .69-62، ص صالمرجع السابق - 1
 .76، صمرجع سابقفرانسوا أرمٌنٌكو:  - 2
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التكاصؿ، كبذلؾ فقد ركز سيرؿ عمى مسألة في  (1)فعؿ كبلمي عمى مفيـك القصديةفي كؿ 
 كاعتبرىا مف خصائص الفعؿ اإلنجازم. قة، أم مطابقة مراد المتكمـ لما يعنيوالمطاب

  (المحادثةالمسبق واالستمزام الحواري )راض االفت-3
ة ناجحة، أم كيؼ يتـ الكصكؿ عمى فكرة إدارة المحادثة  كالحكار بطريق تقـك ىذه النظرية

ف العممية التخاطبية يمة، خاصة كأدارة الحكار كالعممية التخاطبية بطريقة صحيحة كسمإلى إ
ي التي الدالالت  كالمفاىيـ كالمعانكثير مف األحياف قد تحمؿ الكثير مف الغمكض في  في

ي تفرؽ بيف محكر ىذه النظرية الت ربما ال يستطيع المتكمـ إيصاليا كال المخاطب فيميا، كىك
المعنى  الذم يحممو الممفكظ في محتكاه األصمي كبيف المعنى المغكم الحرفي المحض

المعنى المطمكب مف ة التكاصؿ حيث يدؿ داللة غير مباشرة عمى السياقي المقصكد في عممي
 خبلؿ المحادثة ) الخطاب(.

تعكد إلى الفيمسكؼ المغكم بكؿ )اإلستمزاـ الحكارم( إف أصؿ فكرة ىذه النظرية 
 ، كتعد إحدل المفاىيـ التي تستند عمييا التداكلية، حيث جاءت ىذه النظريةP.GRICEغرايس

كيؼ لمعنى السياقي، أم لتضع تفسيرا لمتعارض أك التبايف الحاصؿ بيف المعنى الكضعي كا
يتسنى لنا أف نستفيد مف المعاني أكثر مما نقكؿ كنعبر عنو حرفيا بالداللة المفظية النطقية 

، فالظرؼ السياقي الذم يحيط بالخطاب أك المحادثة لو تأثير كبير في مجريات (2)المباشرة
بيف  (3)عاكفكىذا ما عبر عنو بكؿ غرايس بمبدأ الت –أم في قصدية المتكمـ  –الخطاب 

عمى عدة يقـك تداكلي حكارم عاـ  مبدأ، كىك  coperative principale المتكمـ كالمخاطب
ىذه  تأتيمبادئ تترتب معانييا كفؽ السياؽ الظرفي االجتماعي الذم يقاؿ فيو الكبلـ، كما 

 :(4)المبادئ لتسييؿ عممية التخاطب كىي أربعة

                                                             
ن: متلق ومرسل، وتختلف هذه المقاصد بٌن رغبات ومعتقدات المتكلم  وبٌن ما ٌعرفه المتلقً عن المتكلم وما وجود تفترض القصدٌة  - 1 ٌْ طرف

انٌات ٌنعكس من أهداف لدى المتكلم الذي ٌرٌد أن ٌجعل المتلقً ٌعترف بؤنه ٌرٌد منه جوابا. انظر: سامً شهاب احمد: "التداولٌة وصلتها باللس

 .89، ص4064، لندن: مإسسة السٌاب، التداولٌة فً البحث اللغوي والنقديفً: البنٌوٌة السٌمٌائٌة" 
 .458صمرجع سابق، هٌثم محمد مصطفى: "بٌن نظرٌة السٌاق واالستلزام الحواري" فً: التداولٌة فً البحث اللغوي والنقدي،  - 2
 .، نفس الصفحةالمرجع السابق - 3
 .، نفس الصفحةالمرجع السابق - 4
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عمى إيجاد الكفاءة اإلعبلمية بالقدر المطمكب، أم  : يقـك ىذا المبدأQuantityمبدأ الكـ  -1
 ضركرة تكفر األخبار المطمكبة كالضركرية لمخطاب مف غير زيادة كال نقصاف.

: كىك مبدأ يتصؿ بالصدؽ، أم ال تقؿ ما تعتقد صدقو كال دليؿ لؾ Qualityمبدأ الكيؼ -2
 عميو.

 ) المناسبة(: أم أف يككف كبلمؾ مناسبا لسياؽ الحاؿ. Relationمبدأ العبلقة -3

) األسمكب(: أم أف يككف كبلمؾ كأسمكبؾ الخطابي مرتبا كفؽ  Mannerمبدأ الطريقة -4
 الشركط اآلتية:

 الكضكح: أف يككف الخطاب كاضحا في مقاصده.-أ

 المفردات المناسبة. استعماؿتجنب الغمكض كاإلبياـ: مف خبلؿ -ب

 مف خبلؿ تركيز المخاطب عمى ما يجب قكلو.اإليجاز: -ج

 الترتيب: ترتيب المفردات كما يطمبيا اآلخركف.-د

لقد اىتدل غرايس في نظريتو ىذه إلى أف ىناؾ مجمكعة سامية مف الفرضيات التي يمكف 
تنبع في ظاىر الحاؿ مف اعتبارات عقبلنية كىي " ،أف تصكب بيا عممية الحكار )الخطاب(

اغتيا كإرشادات الستخداـ المغة استخداما كفؤا مؤثرا في الحكار لمحصكؿ أساسية كيمكف صي
، كذلؾ مف خبلؿ تكجيو الخطاب كفؽ الغاية كالمقصد المتكخى مف (1)"عمى غايات تعاكنية

المحاكرة كالمشاركة الخطابية، كعمى الرغـ مف أف غرايس يقر أف ىذه القكاعد ال تعد كصفا 
فكثيرا ما يخالفيا المتحاكركف خاصة حينما يتعمدكف إخفاء  ةمكاقع حاؿ المحاكرات الدائر ل

 (2)يعترؼ بقكاعد العرؼ في المغة غير أنوالكذب أك إعطاء معمكمات جزئية،  أكالحقائؽ 
بؿ  ال تتكالد بكاسطة قكاعد المحاكرةغير عرفية كيقكؿ بأف القكاعد العرفية  أنكاعاحيث يضع 

                                                             
 .475، صمرجع سابقسوسن صالح سرٌة "مشكلة اللغة والمنطق فً تعدد اللغة والترجمة" فً : التداولٌة فً البحث واللغوي والنقدي،  - 1
 .، نفس الصفحةالمرجع السابق - 2
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لذا فيك يفرؽ بيف المعاني مييا في إطار السياقات العرفية، بكاسطة ألفاظ متعارؼ ع
ـ الحمكلة الداللية عمى أم بيف ما يقاؿ كما يقصد، فقد قس الصريحة كالمعاني الضمنية

 :(1)ف المعنييف عمى النحك التاليأساس ىذي

 المعاني الصريحة: كىي المدلكؿ عمييا بصيغة الجممة ذاتيا كتشمؿ:-1

مجمكع معاني مفردات الجممة مع بعضيا في عبلقة إسناد في ما المحتكل القضكم: -أ
 بينيا.

القكة اإلنجازية الحرفية: كتشمؿ القكة الداللية المؤشر ليا بأدكات تصبغ الجممة بصبغة -ب
 أسمكبية: كاإلستفياـ، النيي، األمر...الخ.

، لكف السياؽ المعاني الضمنية: ىي المعاني التي ال تدؿ عمييا بالضركرة صيغة الجممة-2
 يتدخؿ في تحديدىا كتكجيييا كتشمؿ:

أصيبل، كتبلزميا في مقاـ  ارتباطاالمعاني العرفية: كىي الدالالت التي ترتبط بالجممة -أ
 مثبل. كاالقتضاءمعيف 

المعاني المحكرية: ىي التي تتكلد طبقا لممقامات التي تنجز فييا الجممة مثؿ الداللة -ب
كعمى ضكء ىذا االختبلؼ نجد أف غرايس سعى إلى تقميص اليكة بيف  ،اإلستمزامية
 مف خبلؿ التفرقة بيف ما يريده المتكمـ كما يفيمو المخاطب. المتخاطبيف

مزاـ تىنا إلى أف الخطاب الحكارم الذم تمثمو نظرية المحادثة كاالس اإلشارةكما تجدر 
، فإذا كاف الخطاب (2)أفعاؿ الكبلـ الذم تمثمو نظرية اإلنجازمالحكارم يختمؼ عف الخطاب 

الحكارم يندرج ضمف الفعؿ التكاصمي غير المباشر كيعتمد عمى خمفية مف المعمكمات 
 ؿ  ب  المشتركة بيف المتكمـ كالمخاطب كيتطمب كفاءة تكاصمية مف خبلؿ عممية استداللية مف ق  

                                                             
 .87، صمرجع سابققدي سامً شهاب احمد:  "التداولٌة وصلتها باللسانٌات البنٌوٌة السٌمٌائٌة"، فً: التداولٌة فً البحث اللغوي والن - 1
 .460صمرجع سابق، هٌثم محمد مصطفى: "بٌن نظرٌة السٌاق واالستلزام الحواري" فً: التداولٌة فً البحث اللغوي والنقدي،  - 2
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التي ال  ضمف األفعاؿ المباشرة ؼ  فإف الخطاب اإلنجازم يصنا  ،اع  المتمقيإلقن ب  المخاط  
كىذا الخطاب يبحث عف أثر القكؿ في الخارج، لذلؾ فيك ذك داللة  تتحقؽ إال بكاسطة المغة،

 ة عممية بالدرجة األكلى.نفعيا 

كما تجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىدؼ غرايس مف كضع ىذه النظرية ليس تبييف قكانيف شاممة 
مف كضع ىذه القكاعد ىك تحقيؽ التعاكف المطمكب  ضابطة لمعممية التخاطبية، لكف ىدفو

 بيف المتكمـ كالمخاطب لبمكغ العممية التكاصمية أفقيا المبلئـ كالمطمكب.

  إف نظرية المحادثة كاالستمزاـ الحكارم قائمة في األساس عمى إدارة الحكار كاستقامتو
 (1)جزء مف السيمياءدت التداكلية انطبلقا مف استعماؿ التراكيب استعماال صحيحا حتى غ

أم دراسة مككنات القكؿ كصيغ الكبلـ  ث تعالج العبلقة بيف العبلمات كمستخدمييا،حي
مف المفاىيـ النقدية  كاف ليا الدكر البارز في ضبط الكثير بمستخدميو، كمف ثـكعبلقتو 
المفظية، كىك ما ضات السياقية كاالستعماالت افتر المغكية كىك ما يجعميا تتصؿ باإل كالدالالت

 تعالجو نظرية المبلءمة.

في المسانيات التداكلية، حيث النظريات تعد ىذه النظرية مف أبرز  المبلءمة الخطابية:-1
 (2)اإلدراكية تبمكرت عمى يد ديردر كلسف كداف سيربر، باعتبارىا تنتمي إلى العمـك المعرفية

طارىا  ، فيي نظرية االستعماليفيي تضطمع بتفسير العبارات الممفكظة كمككناتيا البنيكية كا 
معرفية  بحكـ دمجيا بيف مشركعيف معرفييف: عمـ النفس المعرفي )نظرية فكرد التي تنعت 

 .(3)بالنظرية القالبية( كنظرية غرايس في الحكار التي تنتمي إلى فمسفة المغة

إضافة فعمية في المجاؿ المساني  النظرية في منتصؼ الثمانينات لقد كاف لظيكر ىذه
(، كتأكيمية بكؿ غرايس 1969مف النمكذج التكليدم لنعـك تشكمسكي )  انطمقتالتداكلي، فقد 

                                                             
 .09مرجع سابق، فرانسوا ارمٌنٌكو:   - 1
 . 50، ص4062بٌروت)لبنان(: منشورات ضفاف، كلٌات المعرفة اللغوٌة عند الفالسفة المسلمٌن فً ضوء اللسانٌات. كرٌم عبٌد علوي:  - 2
 .، نفس الصفحةالمرجع السابق - 3
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كاف ليا الدكر إال أف نظرية غرايس ىي التي  ،(1)(1986)كمعرفية جيرم فكرد (،1979)
حيث يسعى إلى المبلءمة بيف المعنى الحرفي كالمعنى األكبر في التأثير مف خبلؿ التأكيؿ، 

، فالتعاقد يشمؿ الجانب الداللي كالتخاطب (2)االستداللي إما عف طريؽ التعاقد أك التخاطب
يشمؿ الجانب التداكلي، فالمفيـك األساسي في نظرية المبلءمة أف المتكمـ ينتج ممفكظا يعتبر 

المتكمـ يسعى لمحصكؿ عمى أقصى قدر مف كىذا يعني أف  ،مبلئما لمسياؽ االجتماعي
المبادئ السياقية االفتراضية بأقؿ مجيكد معرفي كيقـك المتمقي بتأكيؿ ىذا الممفكظ عمى أنو 

يتـ ىذه االفتراضات السياقية  انتقاءكما أف  ،(3)أفضؿ المعمكمات المقدمة مف قبؿ المتكمـ
تشمؿ اآلثار المعرفية ذاؾ التفاعؿ ما  : اآلثار المعرفية كالجيد المعرفي،(4)عبر كسيطيف ىما

بيف القديـ كالجديد، أم األفكار السابقة كالبلحقة كما ينتج عنيما مف أحكاـ،  أما الجيد 
المعرفي فيتعمؽ بمعالجة الممفكظ كما يترتب عميو مف جيد، إذ كمما قؿ الجيد المبذكؿ في 

 معالجة الممفكظ كمما زادت المبلءمة كالعكس بالعكس.

ما تمتاز بو نظرية المبلءمة في العممية التخاطبية ىك تصكرىا لمسياؽ الذم يتألؼ مف إف 
: يتعمؽ االفتراض األكؿ بتأكيؿ األقكاؿ السابقة مف خبلؿ تخزيف الممفكظ (5)ثبلث افتراضات

أما  مسبؽ،األكلي في الذاكرة التصكيرية، كالتعامؿ معو بصكرة استرجاعية كافتراض 
يتعمؽ بالمحيط المادم الذم يظير فيو الحدث التكاصمي، كىنا يتعمؽ األمر االفتراض الثاني ف

بالعممية اإلدراكية كما يفترض فييا مف تأكيؿ يتعمؽ بخصائص األمكنة كالزماف كالحدث 
مكضكع التكاصؿ، أما االفتراض األخير فيتعمؽ بذاكرة النظاـ المركزم كما تتـ فييا مف 

تمقائيا في أية عممية نة عف العالـ، كالتي يتـ استحضارىا معالجة لمختمؼ المعمكمات المخز 
 .تأكيمية

                                                             
 .408، ص4062،  أفرٌل ماي09، ع96، مجعالم الفكرحمد كروم: "الترجمة والتؤوٌل" الكوٌت: أ - 1
2

 .408مرجع السابق، صال -
 .409المرجع السابق، ص - 3
 .54صمرجع سابق، كرٌم عبٌد علوي:  - 4
 .56، صالسابقالمرجع  - 5
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مسألة المبلءمة ال تتعمؽ فقط بمستكل المحادثة التي تجمع بيف المرسؿ كالمتمقي في إف 
العممية التخاطبية، لكنيا تتعدل ذلؾ إلى مستكيات الفمسفة التحميمية لمغة انطبلقا مف نظرية 

 مبدأ التعاكف بيف أطراؼ التكاصؿ قصد تأسيس ىعتمدت عماالستمزاـ التخاطبي التي ا
أغراض الخطاب، أما نظرية الضبط التعاضدم لسبربر كلسف فترل أف كؿ تأكيؿ ىك نتيجة 
الضبط التعاضدم بيف المضمكف الصريح كالمضمكف الضمني لمكبلـ، كفي ىذه الحالة يككف 

السياقية األخرل كما ىك الشأف في  اإلجراءاتالمنظكر الداللي إجراء سياقيا أكثر مف 
يرة فتتعمؽ بالمقاربة ، أما النظرية األخ(1)استنتاج المعاني الضمنية بكاسطة االستمزامات

المشتركة  الحدكسفرانسكا رككانتي القائمة عمى أف ما يقاؿ يجب أف يحمؿ كفؽ اإلتاحية ل
في كضع طبيعي أثناء  بيف الذيف يفيمكف الكبلـ الممفكظ كيككف فيو المتكمـ كالمستمع

التخاطب، كفي ىذه الحالة يشير رككانتي إلى دينامية العبلقة الجدلية لممعنى الذم يبلئـ فيو 
الممفكظ، كفي ىذا المعنى يقكؿ: مييا شركطا حقيقية لمكبلـ سحدس المتكمـ فيـ المتمقي، كي

شكؿ أف ت أعتقد أف كؿ مف فيـ الكبلـ فيما صحيحا سيعرؼ نكعية الحالة التي يمكف"
تحمؿ  –اربة اإلتاحيةحسب تحميؿ المق-، إف كؿ حالة مف التخاطب(2)الحقيقة لذلؾ الكبلـ"
كىك الذم يدؿ عمى ظاىرة القكؿ كال  لمستكل الصريح ) الحرفي( لمتخاطبثبلث مستكيات: ا

يحتاج إلى تفسير، كىناؾ المستكل الحدسي الذم يحممو المتكمـ كىك الذم يمثؿ ما يريد 
ىك  المتكمـ الكصكؿ إليو، كىناؾ المستكل الثالث كىك الذم يبلئـ بيف ما ىك صريح كما

األكلييف) حدس  ي، كىك يفيدنا في بناء التصكر الذم ال بد أف يؤسس كفؽ المستكييفحدس
المتكمـ، ما يقكلو النص(، عند ىذا الحد تككف حصيمة العممية اإلدراكية بالنسبة إلى المعالجة 
المسانية التداكلية حيث تككف نظرية المبلءمة تجمع بيف المستكل الصريح في مقابؿ المستكل 

 الضمني، ال سيما في عممية الترجمة كالتأكيؿ.

  

                                                             
 .464أحمد كروم: "الترجمة والتؤوٌل التداولً"، مرجع سابق، ص - 1
 .462المرجع السابق، ص - 2



الغربية الفمسفة في المعرفة الكتساب الثقافي السياق                                                                :الثاني الفصل  

 

229 
 

 ة المغة(حوسبالتداولية الحاسوبية ) -4

 بكصفيا فرعا معرفيا ينتمي إلى ميداف المسانيات الحاسكبية تصنؼ التداكلية الحاسكبية
كريف في بيف المتحا كيعنى بشكؿ أساسي بدراسة الحكارات التفاعمية كمتابعة طرؽ التكاصؿ

منبثقا ، كلذا فقد أصبحت التداكلية الحاسكبية تكجيا عمميا معاصرا الكاقع التقني االلكتركني
كىك ينتمي إلى مجاؿ الذكاء االصطناعي  -الحاسكبية المسانيات -عف عمـ المغة الحاسكبي

ب لمعالجة المغة الطبيعية آليا يسعى إلى محاكاة المغة الطبيعية البشرية، إذ تستخدـ الحكاسي
نتاجو بصكرة آليةكا    ، حيث تمثؿ البيانات في شكؿ سبلسؿ مف رمكز(1)دراؾ الكبلـ البشرم كا 

كأرقاـ كحركؼ، كالمعمكمات ىي البيانات التي تـ كضعيا في إطار عبلقات منتظمة في 
 .(2)المعمكمات التي يحصؿ عمييا اإلنساف تراكميا سياؽ، كتشكؿ المعرفة

فإف التداكلية  ،إذا كاف مفيـك التداكلية يقـك عمى دراسة المغة في إطار السياؽ الكاردة فيو
أك بمعنى آخر  كبلـ ككيفية تكليده في المحادثة االلكتركنية،الحاسكبية تسعى إلى بياف ال

دراسة أنظمة التعبير المغكم كتحكالتو في الفضاء االفتراضي، كلذلؾ فقد أسيمت في تقديـ 
 :(3)منجزات عممية متنكعة كمف ذلؾ

 تصميـ أنظمة قادرة عمى التفاعؿ مع اإلنساف ) المستخدـ/ المتداكؿ(.-1

 كتنميتيا بما يتبلءـ مع طبيعة الكاقع االفتراضي. تحميؿ المغة-2

 بياف كيفية التعامؿ بطريقة إلكتركنية مع الظكاىر المغكية جميعيا.-3

 لمعالـ كالمكجكدات. اللة التعبيرات الفردية عف كيانيا كرؤيتيابياف د-4

المغة" فإف إذا كانت التداكلية تعنى بدراسة المغة حاؿ استخداميا كلذلؾ سميت "عمـ استخداـ 
التداكلية الحاسكبية تعنى بدراسة المغة كتطكرىا في إطار الحكار االلكتركني، أم دراسة لغة 

                                                             
 .626، صمرجع سابقمحمد سالم سعد هللا: "النقد التداولً من الحدث اللغوي إلى التواصل التقنً" فً: التداولٌة فً البحث اللغوي والنقدي،  - 1
 .صفحة، نفس الالمرجع السابق - 2
 .628، صالمرجع السابق - 3
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ة كطرؽ كمف ذلؾ الحكارات التفاعمي االلكتركني،مي الخطاب)النص(التفاىـ بيف مستخد
المتخاطبيف( في الكاقع التقني االفتراضي، كىذا المجاؿ ىك ما التكاصؿ بيف المتحاكريف)

تص بو المسانيات الحاسكبية، كالتي نجد مف أىـ تطبيقاتيا: الترجمة االلكتركنية، استرجاع تخ
، األنظمة التفاعمية، لذلؾ تسعى التداكلية الحاسكبية بكصفيا ميدانا معرفيا المعمكمات

 –معاصرا إلى تطكير اإلدراؾ الحسي لدل مستخدمي ىذا الفضاء االلكتركني كمف ثـ بناء 
مفاىيـ جديدة تقـك عمى ما يسمى بحكسبة المغة أك إقامة بنية تحتية لتقنية  -أك إعادة بناء

المعمكمات، كىك ما يحاكي كالدة مصطمحات جديدة في عمـ المسانيات التقميدم، إذ 
المفيـك يعرؼ عمى أنو كحدة ك ، (1)المصطمح يعبر عف المفيـك عف طريؽ كحدة لغكية

بالتالي عبلقتو مح تسمية لمكحدة المعرفية أك مفتاح المعرفة، المصط ، كمف ثـ يككف(2)معرفية
 بالتنمية االجتماعية عمكما كالثقافية خصكصا.

لقد استفادة المسانيات الحاسكبية مف التقنيات الحديثة كتطبيقاتيا المختمفة، خاصة في مجاؿ 
مف أجؿ الكصكؿ إلى الترجمة اآللية فاستخدمت بحكث الذكاء االصطناعي كاألنظمة الخبيرة 

في  كضع قكاميس آلية ذات قيمة عممية كلغكية عالية، خاصة مع تطكر النظريات الجديدة
، غير أف ىذه الفكرة لـ تجد صدل (3)مجاؿ المغة كظيكر ما يسمى بنظريات النحك التحكيمي

ىذا  خاصة في المغة العربية، كذلؾ بسبب انتشار فكرة النسبية المغكية، حيث أف نصار كبيرا
قكؿ الشئ نفسو  إمكانية المبدأ ال يقكلكف بإمكانية الترجمة كأىميتيا، مستدليف في ذلؾ بعدـ

، كالبنية (4)فالمغة عندىـ تخضع لمتمثؿ الذىني بمغات مختمفة أك حتى داخؿ المغة الكاحدة
يمر عبر النظـ كالبنى  كالكصكؿ إلى المحمكالت الداللية النحكية ىي جزء مف البنية التركيبية

 األساسية النحكية.

                                                             
 .640، ص4064، ربٌع 09، عالعربٌة والترجمة :(رٌما بركة: "وضع المصطلحات ودورها فً التنمٌة االجتماعٌة"، بٌروت)لبنان - 1
 .المرجع السابق، نفس الصفحة  - 2
جملة ما تتعرض لسلسلة من التحوٌالت وفق قواعد معٌنة إلنتاج جمل جدٌدة بهدف الوصول إلى الجملة األصلٌة، مما  أنالنحو التحوٌلً ٌعنً  - 3

ان(: ٌساعد على الترجمة الصحٌحة للجملة األصلٌة. أنظر: عدنان عٌدان: "الترجمة العربٌة اآللٌة الواقع الحاضر وآفاق المستقبل"،بٌروت )لبن

 .696سابق، ص ، مرجعالعربٌة والترجمة
 .52صمرجع سابق، كرٌم عبٌد علوي:  - 4
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باعتبارىا استجابة لحاجة  –لقد امتازت التداكلية الحاسكبية مف خبلؿ النصكص االلكتركنية 
 باإليجاز في العبارة، كالدقة في االشارة، كاختيار المفردات بميارة – نقدية أكدتيا التداكلية

، مما أكسب النص (1)ي الجدكل كالتأثيركاالقتصاد في التركيب كالتبرير، كاالعتقاد ف
سمات جديدة أىمتو لريادة عممية التمقي كأكضحت العبلقة الداللية كالمرجعية بيف االلكتركني 

بياف العبلقة بيف المعرفة الركابط المغكية النصية كالركابط الشبكية الرقمية، ىذا فضبل عف 
 :(2)ص ىذه التداكلية في ما يميالتدكينية كالمعرفة اآللية، كلذلؾ يمكف إيجاز خصائ

 .االقتصاد المغكم، كاستخداـ المغة المكجزة االنطبلؽ مف قاعدة-1

 كالغرابة كالغمكض. سبلمة المغة مف الجمكد  -2

 استعماؿ الكممات ذات الكقع السيؿ المنساب لدل المتمقي.-3

 الحكارم.عد عف األسمكب التقريرم كالسردم ك الب-4

 كالتحميؿ كالتعميؿ كالتفسير.البعد عف الخياؿ -5

 شكؿ كبير مع غياب لعنصرم الزماف كالمكاف.استخداـ الكصؼ ب-6

 الجمع بيف اإلمتاع كاإلقناع.-7

إف ىذه الخصائص التي يتميز بيا عادة تداكلية النص االلكتركني القصير تنطمؽ في 
المغكم كىي نفسيا التي تحدث عنيا أكستيف في أقساـ  لؤلداءالتحميؿ النقدم مجمميا مف 

( ككذلؾ مبادئ لمتضمف في القكؿ، الفعؿ التأثيرمالفعؿ الكبلمي ) فعؿ القكؿ، الفعؿ ا
غرايس ) مبدأ الكـ، الكيؼ، األسمكب( كالمنطمقة مف مفيـك التعارؼ في سياؽ المقاصد 

في المخاطب مف خبلؿ سمطة  يركالتي تيدؼ في مجمميا إلى التأث كالمبلءمة الخطابية،
 الخطاب.

                                                             
 .629، صمرجع سابقمحمد سالم سعد هللا: "النقد التداولً من الحدث اللغوي إلى التداول التقنً"  - 1
 .696، صمرجع سابق - 2
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 خبلصة الفصؿ:

بعصر األنكار بأكركبا اختمؼ الكثير مف الباحثيف في تحديد بداية الحداثة، فمنيـ مف ربطيا 
الغربية في منتصؼ القرف الثامف عشر، كمنيـ مف أرجع البدايات األكلى لمحداثة إلى 

حيث انتشار الكتابة بدؿ التراث  طباعة في منتصؼ القرف الخامس عشراكتشاؼ آلة ال
الشفيي، كمنيـ مف يرجع بدايات الحداثة إلى فترة االحتكاؾ الثقافي الذم كقع بيف األكركبييف 

ا، الفارابي، ابف كبعض العمماء المسمميف أمثاؿ ابف الييثـ، ابف رشد، ابف سين
ر المنطقي حيث استفاد ىؤالء األكركبيكف مف عمكميـ كطبيعة الفك كغيرىـ.خمدكف...

كالتجريبي لدييـ، أما البعض اآلخر مف المفكريف فيربطكف الحداثة بثبلث مكجات أساسية: 
، كالمكجة الثانية بالثكرة حيث بدأت المكجة األكلى مع ظيكر ما يسمى بالثكرة الزراعية
 انتشار مصادر الطاقة معالصناعية، كالمكجة الثالثة بالثكرة المعمكماتية مع ألفيف تكفمر، 

 المتنكعة كالمتجددة كانتشار الفضائيات ككسائؿ االتصاؿ كالمعمكماتية.

نو كبعيدا عف التحقيب الزمني، فإف فكرة الحداثة تتناسب كمكضكع التحديث الذم ير أغ
تحمؿ مضامينو الثكرة ضد التقميد انطبلقا مف مفيـك العقؿ، كمف ثـ الدعكة إلى تنميط القيـ 

ككافة مناحي الحياة الثقافية كاالجتماعية، فقد تضخـ ىذا المفيـك كالسمكؾ كالمباس كالسكف 
انطبلقا مف استعماؿ العقؿ كالتأسيس لنظرية المعرفة التي تبنى عمى الحس كالتجربة 

كالمنيج التاريخي  ة كاالرتباط بالفكر الشمكلية كالنسقيا كمف ثـ الكصكؿ إلى البنيكيا  ،كالحدس
كر اإلنساف كتحقيؽ منجزاتو الحضارية انطبلقا مف تقديسو فكرة تطالخطي الذم يقـك عمى 

لمعقؿ الصكرم األداتي باعتباره مصدر تقدـ كتحقيؽ لمحرية كالعدالة كفؽ نظرية معيارية 
 مكضكعية لممعرفة الشمكلية.

نجازات عمى مستكل دكائر التحديث الصناعي كالتقني  إف ما حققتو الحداثة مف نجاحات كا 
اإلنساف تقدما عمميا عمى مستكل  تاكسب ادية قد شكؿ ثكرة صناعيةجزات المككذا المن

الممارسة العممية، لكنيا أخفقت عمى المستكل الحضارم كالثقافي القيمي كذلؾ بفعؿ إفراغ 
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مفيـك اإلنساف مف محتكاه كمف قيمو الثقافية االجتماعية كاعتباره أداة مف أدكات اإلنتاج بال
لتالي فقد انحصر مفيـك التقدـ كالحرية في المجاؿ االقتصادم بااالقتصادم المادم النفعي، 

ظؿ المشركع المعرفي دكف اعتبار لقيـ اإلنساف كألبعاده الثقافية كالمعرفية كالحضارية، كىكذا 
ي زمف الحداثة رىينة العقؿ اإلنساني كمنتجاتو المادية كمشركعو االجتماعي المستبطف ف

، كذلؾ تبعا لمنطؽ ة في إطار منظكمة القكل العالميةإلرادة الييمنة لصالح قكل السيطر 
 السيطرة عمى الطبيعة كتكسبل بالعمـ كالتكنكلكجيا كصكال إلى منطؽ الككنية أك العقؿ الككني

التي  االنتكاساتغير أف المزاعـ التي رسمتيا الحداثة كأممت في الكصكؿ إلييا تبخرت بفعؿ 
تعرضت ليا، كمف ثـ إفبلس المشركع الحضارم الذم كانت تنشده، كالمتمثؿ في العدالة 

فأعمنت بالتالي مكت اإلنساف كنياية التاريخ  حرير اإلنساف مف قيكد الرأسماليةاالجتماعية كت
 ازدىار، عمى اعتبار أف كزكاؿ المقدس كظيكر حركة النقد عمى إثر أزمة مشركع الحداثة

فقد أنجبت "  بالتاليكة المعرفة في الثقافة الغربية، مف مقكمات حر  مقـك مركزمنقد حركة ال
التي أنجبت ىي األخرل كراءىا قائمة مف المابعديات: ما بعد البنيكية، ما  الحركة المابعدية"

يقا، ما بعد بعد الككلكنيالية، ما بعد الماركسية، ما بعد األيديكلكجيا، ما بعد الميتافيز 
ي الذم كرستو اآللة كالتقانة نو كمف جية أخرل نجد أف االنفجار المعرفف...الخ، كما أاإلنسا
دل إلى الثكرة ضد أحدث ثكرة معمكماتية عمى مستكل تكنكلكجيا االتصاؿ، كىك ما قد أ

فجر المشركع كىك ما  تؤدم كظيفة ثقافية –التقانة  –منتجات العقؿ األداتي، فأصبحت اآللة 
ثارة عادهالنقدم بكافة أب ، كبدأت دعاكل أنصار ما بعد الحداثة التي تركزت حكؿ الذات كا 

الشؾ ضد كؿ منجزات العقؿ الحداثي، كمف ثـ القطيعة مع ثقافة المقدس كالحقائؽ المطمقة 
، فكؿ ذات في ةتحتيا  اٍت ي  ن  ة لصالح ب  يا ن  بلا لية الك  األنظمة الدال اٍت ي  ن  الثابتة، كمف ثـ تفكيؾ ب  

كبالتالي نياية االرتباط مع التاريخ كالمركز  ،فرعية متشابكة اٍت ي  ن  عدة ذكات لب  حقيقتيا 
كية كالفكر الشمكلي ي، كمف ثـ القطيعة مع البنعف مدلكلو يات فأصبح الداؿ منفصبلكالمرجع

  ةيا اب  س  خبلقية  كالقيمية النا األا كالزمف لصالح اإلنساف كأبعاده تافيزيقيكالفمسفة كالتاريخ  كالم
دارة التنكع ك ك  عبلف مكت الحقيقة ككؿ  االتركيز عمى قيـ الحكار كا  ثارة الشؾ كا  الختبلؼ كا 
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منتجات العقؿ الصكرم األداتي لحساب العقؿ التكاصمي الذم يقـك عمى أىمية التكاصؿ 
ة ي  ن  ، كىنا يفترض كجكد ب  الخطابي لتحقيؽ التذايت كالتكاصؿالعقبلني المنطمؽ مف البرىاف 

لحقيقة التي ال يفرضيا السامع كالمتحدث عمى السكاء قصد الكصكؿ إلى التكافؽ كالغكية 
، فالعممية العقبلنية في الخطاب التكاصمي ىي عممية محسكبة تنتج  تنفصؿ عمى الكاقع

جؿ تحقيؽ العممية التكاصمية بعيدا رتبط بالخيارات اإلستراتيجية مف أسمككا مختارا عقميا م
 لية التي تقـك كفؽ معايير ضبطية كقكاعد كأدكات تقنية.ية اآلمككات العقبلنعف الس

اج ىذه المنطمقات األساسية الثقافية لمخطابات ما بعد الحداثة تؤسس إلرساء محددات إنت إف
، فاإلنتاج المعرفي يتأثر بيذه المقكمات الثقافية فبدؿ التركيز المعرفة في المجتمعات الغربية

، أصبحت المعرفة تبنى عمى المصمحة الثابتة كالمفاىيـ النظرية الشاممةعف الحقائؽ العممية 
أم االنتقاؿ مف نظرية المعرفة إلى المعرفة المصمحية التي تبنى لصالح األركيكلكجيا 
المرتبطة بالكاقع العممي المممكس، فالمعرفة تقـك انطبلقا مف تأكيؿ الحقيقة كليس اكتشافيا 

 بنية عمى الطابع العبلئقي بعيدا عف الحقائؽ المطمقة الثابتةرتيابية المإلاكمف النزعة 
ي العكدة إلى الذات كضركرة فالمعرفة ىنا تبنى كفؽ المعطيات الظرفية العممية التي تستدع

كبذلؾ تككف كعييا بصكرتيا عف نفسيا حتى تحقؽ ذاتيا في إطار عبلقتيا مع اآلخر، 
السمكؾ العقبلني نطبلقا مف الفعؿ العقبلني أك ية اكفؽ منظكر الفمسفة البراغماتالمعرفة 

ذا كانت ىذه  األمكر المستند إلى ظركؼ االستعماؿ كشخصية الفاعؿ كاإلرادة مف الفعؿ،  كا 
ال يمكف التمييز بيف كؿ منيا فإننا نستطيع القكؿ بأف المعرفة  تركيبية تشترط المتداخمة 

ضايا، كذلؾ مف خبلؿ طريقة تناكؿ الصدؽ كاإلحالة كي تميز قضية ما عف غيرىا مف الق
المعرفة تقـك عمى  ذا يرل فبلسفة ما بعد الحداثة أفالقضية كصياغتيا ككصؼ حمكليا، ل

كما ىك الحاؿ في المعرفة االعتبارات االستكناىية كليس عمى االعتبارات الكصفية التفسيرية 
ية ناجعة لمشاكؿ العممية النظرية لفمسفة الحداثة، فالمعرفة تيدؼ إلعطاء حمكؿ عمم

كىذا ما يدعكا إلى إعادة دمج  ،الكصكؿ عمى صياغات نظرية مثالية مجتمعية كليس ىدفيا
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العمـك االجتماعية ضمف شركط العقبلنية حتى يظير الفعؿ االتصالي مطابقا لشركط 
كالحدكد الثقافية  باالختبلفاتالعقبلنية التكاصمية التي تستيدؼ الفيـ المشترؾ كالكعي 

 أفارية لمكصكؿ إلى التعايش الككني كالتكاصؿ التعارفي كمبدأ كمنتيى، غير كالحض
الكصكؿ إلى تمؾ الغاية ال يمكف دكف التركيز عمى االستعماالت المغكية كالظكاىر الخطابية 

القكة الكظيفية ، فالظكاىر الخطابية ينظر إلييا مف خبلؿ االتصاليةأىـ العناصر  باعتبارىا
الفعؿ القكلي، كالفعؿ المتضمف في القكؿ، كالفعؿ الناتج عف  :ة تنطمؽ مفكأفعاؿ كبلمي لمغة

ك الفعؿ التأثيرم الناتج عف الفعؿ اإلنجازم القكلي، كىذا ما تيتـ بو المقاربة التداكلية أالقكؿ 
جممة مف لالتي تعتبر أىـ إنجازات ما بعد الحداثة في الجكانب المغكية المسانية، فيي تضع 

حرفيا  اف أجؿ االستفادة مف المعاني المفظية أكثر مما يتـ التعبير عنياالفتراضات م
بالدالالت المفظية، كفي ىذه الحاالت تشترط االستمزاـ الحكارم في المحادثة إلحداث التكافؽ 

 كالمبلءمة الخطابية في إطار السياقات المفظية.

مف تحقيؽ القطيعة مع فمسفة  ستبشر بو فبلسفة ما بعد الحداثةغير أنو كعمى الرغـ مما ا
مف خبلؿ انتقاداتيـ البلذعة ليؤالء، مف أجؿ ترقية جديد الحداثة كمحاكلة التأسيس لفكر 

التي اإلنساف كحؿ مشاكمو كتحقيؽ غاياتو عف طريؽ العكدة إلى تأكيد االختبلؼ كاليكيات 
أنو كمف جية أخرل  إال كيؾ، كىايدغر باالستذكار،كجاؾ دريدا بالتف سماىا فككك بالحفريات،

نجد أف ىؤالء قد قطعكا أشكاطا كبيرة في مجاؿ حكسبة المغة كتصميـ أنظمة قارة عمى 
في مجاؿ الترجمة اآللية كاستخداـ بحكث الذكاء االصطناعي  التفاعؿ مع اإلنساف خاصة

آلية ذات قيمة عممية كلغكية عالية، كظيكر  كاألنظمة الخبيرة كالكصكؿ إلى كضع قكاميس
ىناؾ مف يعتبرىا أف يسمى بنظريات النحك التحكيمي، رغـ ىذه اإلنجازات المعرفية إال ما 

امتدادا لمحداثة مثؿ ما ىك الشأف عند ىبرماس، كما أف ىناؾ مف يعتبرىا مشركع لـ يكتمؿ 
بعد، كأف مجتمع المعرفة ىك مجتمع تخيمي افتراضي لـ يرؽ بعد إلى دائرة الكجكد، كذلؾ 

نتاج لممعرفة كأف المعارؼ المتكصؿ إلييا قائمة عمى الشؾ كلف تستطيع ألنو ليس ىناؾ إ
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يعة مع الحداثة كأنظمتيا الفكرية، ىذا بالنسبة لمفمسفة الغربية فكيؼ إذف يككف تحقيؽ القط
   العربية؟ ىذا سنراه في الفصؿ المكالي. اإلسبلميةإنتاج المعرفة في الفمسفة 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
ل المعرفة في  مشروع تشكُّ

 الفلسفة اإلسالمية العربية
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 ل المعرفة في الفمسفة اإلسالمية العربيةمشروع تشك  الفصل الثالث: 

؟ أم ىي إسبلميةيتساءل الكثير من الباحثين عن موضوع الفمسفة العربية ىل فمسفة عربية 
؟ إسبلميةفمسفة إسبلمية عربية؟ أي أن األصل في ىذه الفمسفة يرجع إلى كونيا عربية أم 

الدين اإلسبلمي و ودالالتيم في ذلك أنيا كتبت بالمغة العربية رغم أن أصحابيا ليسوا عربا ، 
الذي تنتمي إليو دين عربي وقرآن ورسول عربي، وبالتالي فيي فمسفة عربية إسبلمية، أما 
الذين قالوا بكونيا ترجع إلى أصل إسبلمي فحجتيم في ذلك أن المصدر األساسي لممعرفة 

م، ذلك أنيا تضم عموما عدة  الحديث، الفهو، التفسير، واألصول وكل ىذه العموم ىو اإلسبل
يدعو اإلسبلم إلى إعمال العهل فييا، كما أن ىذه الفمسفة اإلسبلمية تأثرت بمعارف العرب 

متأثرة بأفكار الفبلسفة قبل اإلسبلم وبحركة الترجمة والتبادل الثهافي فكانت الفمسفة اإلسبلمية 
  سهراط، أرسطو، أفموطين، باإلضافة إلى المدرسة الفيثاغورية واأليمية،...إلخ، كما الهدامى

أن ىناك من أرجع التسمية بحسب ما تهتضيو مادة العهل المسمط عمى الفكر وما تحممو 
إسبلمي، الدراسة من دالالت عمى توجيات العهل ومن ثم الحكم عمييا، ىل ىو عربي أم 

مغزى معياري بهدر ما يضفيو الدين اإلسبلمي من  ذاتفإذا كانت ىذه الدالالت 
خصوصيات فكرية كنا أمام فمسفمة إسبلمية أما إذا كان الموضوع دراسة لطبيعة العوامل 
المؤثرة  سياسية اقتصادية اجتماعية لغوية، كنا أمام إثبات تأثير ىذه التوجيات عمى العهل 

متفق عميو في ىذه الدراسة ىو كونيا لكن ال -كما يهول الجابري -ومن ثم فمسفة عربية
 عربية المسان ونشأت في بيئة إسبلمية.

يعتهد الكثير من الباحثين أن حل معضمة العهل اإلسبلمي الذي بات يتخبط في عديد 
المشكبلت المعرفية والعممية لموصول إلى عمميات اإلصبلح الفكري يجب أن تستند إلى نظرة 

عتهاد كس نسق معرفيا متكامبل مع نظم االرة عممية تعهلل واإلنسان والكون، نظصحيحة 
 عتهاد،نب يربط منظومة الهيم بمنظومة االة، فالنظام المعرفي من ىذا الجاوالمنظومة الهيمي  

، ا وأفكارنا ومفاىيمنا وممارساتنالذي نهيس عميو تصوراتنحيث يكون التوحيد ىو النموذج ا
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ىو منظور أي بين الكتاب المنظور والكتاب ن ىناك إتساقا بين ما ىو معموم وما أل
المسطور، وفي ىذا داللة عمى أنو ليس ثمة شيء قدمو لنا اإلسبلم عن طريق النهل إال 

 وكان قاببل لمفيم عن طريق العهل.

إذا كان النظام المعرفي يستمد طرحو ونظريتو من فكرة البناء اليندسي وأن عمميات 
كميا عمميات بنائية من أجل إعادة توازن النظام المعرفي اإلصبلح الفكري ال تعدو أن تكون 

اإلسبلمي، ولعل األزمات التي أضحت تحدق بالفكر الغربي قد أّثرت عمى العالم اإلسبلمي 
وتوازنو المعرفي، ولذلك كثر الحديث عن أزمة الحداثة وأزمة العهل العربي وأزمة العهل 

ت التي تحولت تدريجيا وباستمرار بالنظام اإلسبلمي، فالوقوف عمى التشوىات واإلنحرافا
 االزدواجيةالمعرفي من نظام عهدي توحيدي يتطور باإلجتياد إلى نظام معرفي قائم عمى 

بينما ىو عمماني وما ىو ديني، وعمى الخصومة بينما ىو وحي وما ىو اجتياد بشري، نظام 
ات المنيجية لمفكر قائم عمى التهميد والجمود، كل ذلك ناتج عن األطروحات والتوجي

ة والهيم، ىذه المنظومة النسهي   االعتهاداإلسبلمي، من خبلل عبلقة النظام المعرفي بمنظومة 
وتنزع إلى الوحدة في صورة كل متجانس انطبلقا من مبدأ التوحيد كناظم  االنفصامالتي تأبى 

 معرفي وضابط منيجي.

ىي التي تهوم عمييا جممة اإلنتهادات  داالعتهاإن ىذه النظرة المرجعية التأسيسية لمنظومة 
الموجية إلى الجياز المعرفي العربي في إنتاجو وفيمو لعديد الهضايا المتعمهة بالتجديد 
واإلصبلح الفكري، وىذا ما يعبر عنو بمشكمة المنيج والحركة االستداللية التي ينشط فييا 

ي ية، نهمية، كشفية، واقعية...إلخ، وفالتأسيس الهبمي لتوليد األفكار والمفاىيم، فهد تكون  عهم
عبارة "دينامو" لمتفكير بو يتحدد الطابع اإلكسيمي ىذا الشأن يكون النظام المعرفي 

والحركة الفكرية في شكل مغنطة داخمية طبها لما  واإلنتاجالمنظم لمفيم )االشتهاقي اليندسي( 
ألدوات كافة المناىج وايفرضو المنطق الخاص باألصول المولدة لممعرفة، وبذلك تزاح 

ا غير قادرة عمى تحديد المضمون الحهيهي إلنتاج الفكر الصورية التي ىي في حهيهتي
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المعرفة في الفمسفة وتجديد عن كيفية إنتاج  الشأن سنحاول التعرُّفىذا  فيوالمعرفة، و 
الفكر  أىم األسس والخصائص التي تشكِّلمن خبلل التطرق إلى  ،مية العربيةاإلسبل

بستمولوجية وجودية وقيمية أخبلقية وىذا اإلسبلمي  والتي تتمثل في ثبلثة خصائص عهدية وا 
ما سنحاول معرفتو في المبحث األول، أما في المبحث الثاني فسنحاول التطرق إلى مسألة 

ثم من و عبر مختمف الهراءات البيانية والبرىانية والمعرفية تجديد التراث الفكري اإلسبلمي 
بناء من خبلل إعادة النماذج العربية الراىنة  بعضمستوى عمى المعرفة إنتاج اسة مسألة در 
المغة العربية عبر المهاربات التأويمية والتداولية التي يشتغل عمييا الفكر العربي تشكيل و 

اإلسبلمي الحديث، وسنعرض ىنا في ىذا المبحث األخير نموذجين عمى اعتبار أنيما 
نماذج الفكرية العربية يتعمق النموذج األول بالمشروع التأويمي األلسني يختصران كافة ال

 لمحمد أركون أما المشروع الثاني فيتعمق بالمشروع التداولي التجريبي لطو عبد الرحمان.

 المبحث األول: أسس النظام المعرفي اإلسالمي

وصف اإليماني فمنو تبدأ يرى أىل األديان السماوية أن الحهيهة المطمهة ترجع إلى "اهلل " بال
ليو يرجع ذلك كمو، ىذا فضبل عمى أنو سبحانو مجمع المثال والكمال، فإليو  حهيهة الوجود وا 
يرجع سر الوجود، الهدرة، العظمة، ونياية الكون، فيو يمثل قمة ىرم الهيم الدينية، وىو 

فإليو يرجع سر الوجود الحهيهة المطمهة الثابتة التي ال حدود لهدرتيا وال نياية إلمكاناتيا، 
 "إن James Deur Lingerوعميو مداره، وفي ىذا الشأن يهول الفيمسوف جيمس دور لينغر

األديان متفهة عمى أنو مطمق النيائي في الحهيهة ، وىو ما يختبره اإلنسان في دورة سعيو 
الروحي يعتبر ضروري لمحياة الربانية عندما تكون ممارستو  االنضباطالروحاني، لذا فإن 

طة بالفمسفة اإلسبلمية، إذ ، لذلك فإن المعرفة اإلسبلمية مرتب(1)بطريهة مناسبة وبانتظام"
، فإذا كانت (2)مبادئيا الفمسفيةلنظرية معرفية خاصة بيا تتبنى في ضوءىا  سة تؤسالمعرف

خبلل تصور حهيهة الموجودات وماىيتيا وعمميا الفمسفة تعنى بالبحث في الكميات من 
                                                             

، 2102)محمد غنٌم(، بٌروت: دار الساقً، .تتراثنا الروحي من بدايات التاريخ إلى األديان المعاصرةسهٌل سٌشرونتً ومراد مسعودي:  - 1

 43ص
 .22ص مرجع سابق.كرٌم عبٌد علوي:  - 2
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واستهراء جزئياتيا فإن الفمسفة اإلسبلمية تجسد ىذا البناء المنيجي الذي قوامو النظام 
بين مصادر المعرفة ومجاالتيا الطبيعية واإلنسانية  االنسجامالمعرفي اإلسبلمي الهائم عمى 

بلسفة المسممين في   عموم الطبيعة، وعمم والعهدية في صورة متوازنة، وىذا ما نممسو عند الف
النفس وذلك من خبلل البحث عن كيفية اإلدراك وتنظيم اآلثار الحسية الظاىرية بواسطة 
دراك، ىذا إضافة إلى قوة توليد المعاني والحصول عمى  الحواس والهوى الباطنية من خيال وا 

المنطق وما يشممو من الفيم والتمييز الذي يختص بو اإلنسان، وذلك من خبلل مدخل 
سفة م، بالتالي فإن الف(1)قوانين تحد الموجودات كالجنس والنوع وما ينتزعو الذىن من معهوالت

اإلسبلمية تجاوزت روافدىا األصول من خبلل   الترجمات اليونانية حيث شكمت منجزا 
قيمت عمى معرفيا وكما نوعيا في نياية الهرن الرابع وبداية الهرن الخامس لميجرة، حيث أ

، فالنظام المعرفي اإلسبلمي يهوم في إطار الرؤية (2)الكثير مما خمفو أرسطو في شتى الفنون
ن بين النص والعهل، " فييمنة النص ال از الكمية الشمولية لنموذج اإلسبلمي الهائم عمى التو 

، (3)تعني إىمال الدليل عميو، وتحصيل الدليل ال يعني إىمال الكشف الحدسي والذوقي لو"
وعمى ىذا تكون حركة الفكر ومدار النص فيو الذي تهاس إلى جيتو الحركة العهمية، وال 
يعني ذلك تحكيم النص إنما مرجعيتو، فيو حهل مهايسة يضمن إثبات الكمي عمى الرغم من 

مكانات متعددة ، إن التفاعل بين (4)التحوالت الموضوعية التي تمتمك اختيارات مفتوحة وا 
ساس المعرفة في الفكر الفمسفي اإلسبلمي، فالعهل إذا لم يربط باإليمان النص والعهل أ

عميو، لذا يمكن الوصول إلى اهلل من خبلل  االعتمادسيكون محل زلل وخطأ وال يمكن 
نظامو ومهاصده وأعمالو في الطبيعة عبر العهل والفكر وكل ما يستطيع العهل تمييزه من 

ون مجال آخر تتحرك فيو المخموقات وىو مجال الهيم الموجودات، كما يوجد بين اهلل والك

                                                             
 22سابق، الرجع الم - 1
الكثٌر من العلماء من غٌر العرب: كاألتراك، الفرس، منهم: الكندي، الفارابً، ابن سٌنا، اخوان الصفا، الغزالً،  اإلسالمٌةأسهم فً الفلسفة  - 2

 24صمرجع سابق، البغدادي، ابن طفٌل، السهروردي، بن رشد وغٌرهم. أنظر: كرٌم عبٌد علوي: ابن ماجة، ابن ملكا 
 073، ص0999، 12، السنة08، عإسالمية المعرفةولٌد منٌر: "أبعاد النظام المعرفً ومستوٌاته"، لبنان:  - 3
 .المرجع السابق، نفس الصفحة - 4
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والذوق فمعرفتو يهين، لذلك فإن المعرفة في النظام اإلسبلمي تهوم عمى  الذي أساسو الحسُّ 
 أساس التوحيد والعهل والذوق وىذا ما سنفصمو في ما يمي 

  : األساس العقديالمطمب األول

 يهوم األساس العهدي عمى اإلجابة عمى جممة من التساؤالت النيائية لمكون والموجودات
فيتعمق األمر بأصل اإلنسان ووظيفتو في الحياة وغايتو في الوجود، وبداية الزمان ونشأة 
الكون ونيايتو وغيرىا من األسئمة المتعمهة بالمعرفة الكونية واألسرار والخفايا الكامنة وراء 

اء الغامضة سعيا لموصول إلى إدراك الحهائق الكونية، إن ىذه اإلنطبلقة األساسية تعد األشي
المفترق األساسي بين النظامين المعرفيين اإلسبلمي والغربي، فإذا كانت المعرفة الغربية قد 
استندت إلى استبعاد " اهلل"  كمهولة محورية ترجع إلييا أسرار الكون فهد اعتمدت عمى فصل 

بين الدين وقيمة المعرفة  االنفصامج التربوية والنظم الهانونية عن الدين، مما أدى إلى المناى
ومعطياتيا، وىو ما يمسى بالفمسفة الوضعية التي دعت إلى إعادة تصنيف العموم وبخاصة 

منيا، عمى أساس أن قراءة الكون قراءة أحادية بعيدة عن قيم الوحي  واالجتماعيةاإلنسانية 
 (1)نهمية قد أدى إلى تضخيم  الذات البشرية عمى حساب سائر الهيم الدينية والخمهيةوالعموم ال

لهد فصمت المسيحية نفسيا عن إسماعيل الفاروقي ىذه الحهيهة " وفي ىذا الشأن يؤكد
ذىب إليو اإلسبلم  التوحيد، وادعت أن اهلل جسد نفسو في جسد المسيح، وىذا عمى العكس ما

، لذلك جاءت المعرفة في 2المطمهة بين الخالق والمخموق بين اهلل و العالم"ة يئالذي كرس الثنا
إذ أن معرفة الكون الفكر اإلسبلمي قائمة عمى االتساق بين جميع أنواع المعرفة المختمفة، 

إن من شيء إال يدل عمى تفضي بالضرورة إلى معرفة الخالق الذي يرجع إليو كل موجود، 
وىو المتصرف فيو عمى خبلف ما ذىبت إليو الفمسفة الوجودية أن اهلل خالق ىذا الوجود 

 هاط ىي كاآلتي اس  العهدي يهوم عمى جممة من النوبالتالي فاألس

 
                                                             

 .038، ص2103، بٌروت)لبنان(: منتدى المعرف، والغربي اإلسالميالنظام المعرفي في الفكرين عبد العزٌز بوالشعٌر:  - 1
 .، نفس الصفحةالمرجع السابق  2
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  التوحيد-1

يعتبر األساس الجوىري لمنظام المعرفي اإلسبلمي فيو الذي تتحد فيو التصورات عن العالم 
انطبلقا من سؤالين أساسيين  كيف أعمم؟ وعن الوجود من خبلل المبادئ األساسية لمحياة، 

ماذا أعمم؟ فالسؤال األول يتعمق بوضع نظرية في المعرفة والسؤال الثاني لوضع نظرية في 
، لذلك يظل العمم مرتبطا بمسألة التوحيد كإطار معرفي ومحدد منيجي، فميس ىناك (1)الوجود

ا كل شيء ألجل ىدف محدد غاية في حد ذاتيا وليس ىناك عمم ألجل العمم في ذاتو، إنم
، وتتمثل في الوصول إلى فرد، ىذه الغاية ىي محصمة المعرفة البشريةالوغاية يسعى إلييا 

معرفة اهلل باعتباره ىو مبدأ المعرفة ومنتياىا، فيو اليدف الذي تستهر بين يديو كل األىداف 
 و كل رغبة.يلإوتنتيي 

دية رؤية توحيدية غائية اإلسبلمية الوجو  يرى األستاذ عبد الحميد أبو سميمان أن الرؤية
ة في أبعادىا الفردية عمارية خيرية حضارية تعبر عن الفطرة اإلنسانية السوي  أخبلقية إ
من  يتمحور حول التوحيدبمعانيو النظرية وتفسيراتو المعنوية ، فالعمم المتوازن (2)والجماعية

، فهد تشكل عمى (3)ىدفأو أجل ىداية البشرية، أما الوجود فيو جياز مادي ببل شعور 
متجو إلى ىدف سام يتحرك نحوه في حركة تكاممية، وقد سخر لئلنسان  لكي  طبيعة واحدة
ويعي ذاتو من خبلل ارتباطو بخالهو من جية وبالكون الذي  -رسالة التوحيد -يؤدي ميمتو 

ة ثانية، ىذه الرؤية التوحيدية الشاممة تؤدي في النياية إلى تحهيق وحدة ىو جزء منو من جي
 ووحدة المعرفة ووحدة التاريخ والنوع اإلنساني. الحهيهة

  إن المعرفة النظرية اإلسبلمية قد حددت معالم الوجود وثوابتو، وجود قائم وحدة الحقيقة-أ
سواء تعمق األمر بتوجيييا أو نهدىا  األلوىية بوصفيا أصل المعارف ومركزىا فكرة عمى 

عمى إدراج الرؤية المعرفية ضمن اإلطار الوجودي  ممحة مكانيةتهوم إ "ومن ثموتهويميا، 
                                                             

 039، صمرجع سابقعبد العزٌز بوالشعٌر،  - 1
تحدة األمرٌكٌة(: المعهد العالمً فرجٌنٌا )الوالٌات الم التكامل المعرفي وأثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية.رائد جمٌل عكاشة:  - 2

 .091، ص2102، اإلسالمًللفكر 
 .نفس الصفحةالمرجع السابق،  - 3
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المعرفي والمنيجي عمى قيم وجودية أعبلىا وجود  االىتمامحيث يتأسس  ،لمتصور التوحيدي"
مكانيةاهلل سبحانو كضمانة مركزية لتبلحم الظواىر  يهة المنسجمة والمتوازنة بناء الحه وا 

انطبلقا منيا، دون أن يمغي ىذا المبدأ السامي حضور األشياء وبروزىا أنطولوجيا، إذ مع 
كشفا لمحهيهة ابتداء إلى كونيا عمة تالية، فكل ة، وتتحول المعرفة من كونيا الفكرة تكون العم  

اىر والتعمق فييا في الوجود يحويو المنيج إلى تركيبتو ويوظفيا في تفسير الظو  شيء
 .(1)معرفيا

ا مبدأ منيجيا تهتضي وحدة الحهيهة، ذلك أن إرادة الخالق إن االعتراف بوحدانية اهلل بوصفي
ىي التي تحدد وجود المخموقات وسموكيا ونظاميا ما دام ىذا الكون قائما عمى االنتظام في 

في ىذا النظام وىي السموك دون اضطراب أو فساد، فإن ىذا يشير إلى الوحدة المرجعية 
 بِّ رَ  اهللِ  انَ حَ بْ سٌ ا فَ تَ دَ سَ فَ لَ   اهللُ ال  إِ  ةٌ يَ الِ ا ءَ مَ ييِ فِ  انَ كَ  وْ ل  ُقل " انو، قال تعالى الخالق الواحد سبح

كما أن الحق والحهيهة صفة يهتضييا مبدأ التوحيد، وفي ىذا الشأن  ،(2)"ونَ فُ صِ ا يَ م  عَ  شِ رْ عَ الْ 
يهوم  -بوصفو مبدأ منيجيا يهتضي وحدة الحهيهة -التوحيد  نكيف أ يبين إسماعيل الفاروقي

  (3)عمى ثبلثة مبادئ تتعمق بطبيعة المعرفة التي يكتسبيا اإلنسان من مصادرىا

رفض جميع ما ال يوافق الحهيهة، فيذا المبدأ يستبعد الباطل والوىم والظن من دائرة   أوال
و عن الحهيهة أ اإلسبلمي ويبهي المجال مفتوحا لمنهد والتمحيص، كما أن االبتعاد االعتهاد

الفشل في التوافق معيا يكفي لرفض أي شيئ في اإلسبلم سواء تعمق األمر بالتشريع أو 
األخبلق أو أي رأي آخر شخصي كان أم جماعي أو أية صيغة أخرى لفيم العالم من 

م من أثر الرأي واليوى، فأي زعم ال يصحبو دليل ال يغني خبلليا، وىذا المبدأ يحمي المسم
وال يهبل إال الحهيهة حتى لو خالف األمر ىواه أو فالمسمم ال يهول إال حها  من الحق شيئا،

 اصطدم بمصالحو أو مصالح ذوي قرباه.

                                                             
 068صمرجع سابق، رائد جمٌل عكاشة:  - 1
 22سورة األنبٌاء، اآلٌة  - 2
فرجٌنٌا )الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة(: المعهد العالمً للفكر . اإلسالميةمنهجية التكامل المعرفي: مقدمات في المنهجية فتحً حسن ملكاوي:  - 3

 .48، ص2102، اإلسالمً
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   إنكار التناقض، وىنا يكمن مبدأ العهبلنية المنطهية التي تهر بإمكانية الوصول إلىثانيا
ذا كان التناقض أمرا ممكنا قد يهع فيو اإلنسان من  الحهيهة عن طريق رفض التناقض، وا 
خبلل الفيم الظاىري بين الوحي والعهل، أو بين نصوص الوحي ذاتيا، ففي ىذه الحالة 

لضرورة مراجعة فيم النص أو لنتائج الفحص العهمي أو ليما معا، ألن مبدأ  اإلسبلميرشدنا 
نتائج الفحص واإلدراك العهمي وليس من خبلل النصوص أو من طبيعة التناقض ناتج عن 

اإلنسان وفيمو لمنص أما النصوص فيي تستعمي العهل ذاتو، فالتناقض يرجع إلى تفسير 
 .(1)ة بشريةعمى أية عممية تطويعي  

 -بوصفو تعبيرا عن وحدة الحهيهة  –  االنفتاح عمى األدلة الجديدة، ومهتضى ىذا المبدأ ثالثا
 التفتح لهبول البيانات الجديدة أو المخالفة، وىذا بدوره يحمي االسبلم من التطرف والجمود
وكذا الحاجة إلى األفكار المبرالية وغيرىا من المبادئ المخالفة، فما دام موضوع العمم ىو 

مصدر الوحي وىو الذي يمنح وأن اهلل سبحانو خالهيا ويعمميا، فيو الطبيعة وأحداثيا 
ن كان كل شيءاإلنسان قدرا من عممو الواسع الذي أ  –ف يتكش   حاط بكل شيء عمما، وا 

اهلل في الكون بوصفيا أوامر  أودعياعن الهوانين والسنن التي  - نتيجة بحث اإلنسان وسعيو
رادت الى بأمره اهلل سبحانو وتع مسرح حي خمهوو، فإن الكون في نظر المسمم ىم "اهلل وا 

ن يتواضع أمامو، فيو يفرض عميو بعممو وال يسع اإلنسان إال أ، لذلك فيو يرتفع (2)"وفعمو
قال تعالى من أن يحيط بيا اإلنسان عمما، م" ألنو مهتنع بأن الحهيهة أكبر عميو قولو "اهلل أعم

ا مَ  ابَ سَ حِ الْ وَ  ينَ نِ السِّ  دَ دَ وا عَ مُ مَ عْ تَ لِ  لَ ازِ نَ مَ  هُ رَ د  قَ ا وَ ورً نُ  رَ مَ هَ الْ وَ  اءً يَ ضِ  َس مْ الش   لَ عَ ي جَ الذِ  وَ " ىُ 
 .(3)"ونَ مُ مَ عْ يَ  مٍ وْ هَ لِ  اِت يَ اآلَ  لُ صِّ فَ نُ  قِّ حَ الْ  بِ ال  إِ  كَ لِ ذَ  اهللُ  قَ مَ خَ 

                                                             
 إن الفاروقً ٌستبعد إمكانٌة التناقض بٌن العقل والنقل، على خالف ما ذهب إلٌه فالسفة المسلمٌن اآلخرٌن : الرازي وابن رشد وغٌرهم من - 1

ٌُفهم النقل،على خالف ما ذهب إلٌه اإلمام الغزالً فً الموضوع المتكلمٌن الذٌن ٌقولون باحتمال وجود التعارض فٌ كون العقل هو المرجع ألنه به 

 .49صمرجع سابق، نفسه فً احتمال وجود التعارض فٌقدم النقل على العقل فً المرجعٌة. أنظر : فتحً حسن ملكاوي: 
 .31صالمرجع السابق،  - 2
 .12سورة ٌونس، اآلٌة  - 3
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عمى أن أعمى مستويات المعرفة ىي  (1)يتفق عمماء اإلسبلم  عمى اختبلف مدارسيم المعرفية
معرفة اهلل سبحانو، ومن أجل ىذه المعرفة يسعى اإلنسان الكتساب العموم، لذلك فإن كل 

 عمادفي النياية المعارف يجب أن تترابط وتواصل وتتكامل عضويا بمعرفة اهلل سبحانو، فيو 
 المعرفة وكماليا.

العهدية تهتضي النظر إلى اإلنسان عمى أنو إن الرؤية  وحدة التاريخ والنوع اإلنساني:-ب
 نسان ىيإلى غاية وفاتو، كما أن سيرة كل إتبدأ من كونو طينا  وحدة وجودية متكاممة

، فيو في تطوره يكتب تاريخو (2)امً مَ الحياة من نشأتو إلى غاية كونو عَ  فيصيرورتو 
العمارة، الشيادة، وحضارتو ويحهق مهاصده وغاياتو المتمثمة في  الخبلفة، العبادة، 

، لذلك فإن االختبلفات الناتجة عن ىذه الرؤية ستفضي بالضرورة إلى فهدان نظرة (3)والخيرية
كمية شاممة لغايات وجود النوع اإلنساني، وىذا بدوره يؤدي إلى غياب منيجية شاممة في 

األحكام آلراء الفهيية، اراء عمى بعض الجوانب الجزئية  كالتعامل، حيث تركز بعض اآل
 النصية، الهضايا االجتيادية دون تمك النظرة الكمية التي تجسد مهاصد الدين وأحكامو

ماضي في الحسبان فمهاصد الدين ال تتحهق في أي حكم من األحكام إال إذا أخذ الحكم ال
جل عبلج قضايا الحاضر والمستهبل بما يتوقع فيو من آثار لمحكم لبلعتبار بو من أ

، إذ ىو استيداء ببعض بعضوتياد في الحهيهة إال وصبل لمزمن وليس االج، (4)ومضاعفاتو
بالوحي المييمن عمى الزمن الستنباط حمول لمستجدات الحاضر من خبلل االستفادة من 
تجارب السمف) السابهين( والستعانة بيا لحل قضايا الحاضر، وىكذا يكون األمر بالنسبة 

اء بو فبل يمكن النظر لمهضايا عمى أنيا حديثة ليس ليا لممستهبل، ومن ثم دورة الزمن واالىتد
 حموال شرعية وال تتطابق مع مهتضيات الدين ومهاصد الشريعة.

                                                             
 الفارابً فً المدرسة المشائٌة، الغزالً فً المدرسة الكالمٌة، قطب الدٌن شٌرازي فً المدرسة اإلشراقٌة. - 1
 090، ص، مرجع سابقرائد جمٌل عكاشة - 2
 .نفس الصفحةالمرجع السابق،  - 3
 .042صمرجع سابق، فتحً حسن ملكاوي:  - 4
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أو عن بعض الهضايا  إن وحدة التاريخ ال تعني محاولة استنساخ صورة عن الماضي،
لسمفي ، عمى منيجية االستدعاء اآللي البعض البمدان اإلصبلحت طار محاوالوالوقائع في إ

او التغريبي لمعالجة الواقع العربي، فيذا من صور الجيل بالتاريخ ووحدتو، فوحدة التاريخ ال 
تعني استنساخ لتجربة من التجارب وال لصورة من الصور إنما النظر لمواقع  من خبلل 

لة، المهاصد والكميات ومن ثم االستناد إلييا في استنباط األدلة واألحكام  فهضايا الحرية،العدا
المساواة، الحهوق، أصبحت في الواقع مؤسسات وتشريعات تؤدي وظائف حيوية إيجابية في 
واقعنا العربي واإلسبلمي ال بد أن ننظر إلييا من منطمهات التشريع اإلسبلمي ومبادئ 
ومهتضيات نظام الشورى، لذلك نجد أن اإلسبلم جاء ليداية الناس جميعا وليس خطابا 

سنن اهلل في  اكتشافيهودىم لمتأمل في اآلفاق وفي األنفس من أجل لممسممين فهط، خطاب 
، قال (1)التي منطمهيا الوحي ومجاليا الكون  تدبرا، تفكرا، تأمبل الكون ومن ثم معرفة الحهيهة

، وىكذا يكون (2)"قُّ حَ الْ  وُ ن  َأ مْ يُ لَ  نَ ي  بَ تَ ى يَ ت  حَ ْم يِ سِ نفُ ي َأفِ وَ  اقِ فَ ي اآلَ ا فِ نَ اتِ يَ آَ  مُ ييِ رِ نُ سَ تعالى "
 التكامل بين مصدري المعرفة  الكون، والوحي من أجل إقامة متطمبات الحياة الدنيا واآلخرة
إن قيام المعرفة اإلسبلمية المعاصرة عمى مبادئ عهيدة التوحيد من شأنو أن يعيد لمنسق 

حضاري المعرفي ىويتو وتوازنو وانسجامو وغائيتو، وذلك انطبلقا من تميز معالم النسق ال
نفسو بمختمف مذاىبو وتياراتو ومدارسو الفكرية، فهيمة التوحيد كمبدأ معرفي وناظم منيجي 

أصمح وال أىدى لمبشرية جمعاء من النظام يهوم عمى حديهة مفادىا انو ال يوجد مما ىو 
اإلليي مصدره وغايتو الحق سبحانو، وأن كل شيء يعرف خارج ىذا النظام ال قيمة وال 

حتذى بو، وىذا بدوره يحيمنا إلى مبدأ توحيدي آخر و تصور خاطئ ال يمكن أن يُ لو في حهيهة
 وىو وحدة المعرفة.

إذا كانت الحهيهة ىي النتيجة المنطهية لمبدأ التوحيد، فإن العهيدة ىي  وحدة المعرفة: -ج
، وميما كانت الحهيهة واحدة في النظام المعرفي (3)اإلسبلميةالخاصية الجوىرية لممعرفة 
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بيا أو ادعاء تمثيميا، أو احتكارىا أو  اإلمساكإال أن اإلنسان ال يستطيع منفردا  اإلسبلمي
التي تعبر بدورىا عن الوصول إلى كنو  نسبة إلى المعرفةلاإلحاطة بيا، وكذلك األمر با

األشياء وحهيهتيا فبل يستطيع أحد بمفرده اإلمساك بيا أو إدعاء اإلحاطة بيا، لكن مجرد 
فالمعرفة الكامنة مثبل خمف  محاولة الوصول إلى شعاع من نورىا أو قبضة من ضيائيا،

عاء طيع إنسان ادِّ اآليات والنصوص الهرآنية تشكل معرفة مفتوحة لجميع البشر وال يست
امتبلكيا فالهرآن نص مفتوح لمجميع يعطي كل إنسان قدر حاجتو وكفايتو من الفيم من غير 

، لذا نجد أن نتائج التعاطي مع الهرآن الكريم مطمهة لمن تعامل (1)أن ينتهص من معناه شيء
احد المطمق ، فالنص الو (2)معو، لذلك ميما بمغت قدرة اإلنسان فذلك غاية وسعو ومبمغ طاقتو

ومحدودة ال تصل إلى إطبلقية النص  تتعامل معو عهول مختمفة فتكون نتائجيا مختمفة
الهرآني، لذلك فالمعرفة في كل آية قرآنية كامنة فييا ال يمكن ادعاء التعبير عنيا ميما بمغت 

بلن قدرة اإلنسان وطاقتو، فوحدة الحهيهة ووحدة المعرفة نابعتان من وحدانية اهلل فيما يشك
وحدة غير قابمة لبلنفصام، فإذا كانت ميزة الكرم صفة ال يمكن إنكارىا عن اهلل سبحانو فيو 
 أيضا الكريم، ومن كماالت المعرفة أن نعرف أنو الكريم الذي ال حد لعطائو وال راد لفضمو
م ومن ثم فإن حهيهة الكرم ومعرفة الكريم يشكبلن وحدة غير قابمة لبلنفصام، فاهلل ىو الكري

إنما ىي  وليس ىناك من ىو أجود وال أكرم منو، وكل معارف اإلنسان وأفكاره وتصوراتو
ذا كانت المعرفة ال يمكن أن تبنى عمى الظن وال دون دليل أو برىان  تعبير عن الوحدة، وا 

الدكتور عبد المجيد  ليذا فبل تكون إال تعبيرا عن وحدة الحق الحهيهة، وفي ىذا السياق يشير
نيت ن ىناك انسجام بين وحدة الحهيهة ووحدة الخالق بهولو "عمى ىذا النحو بُ لى أالنجار إ

بعضيا بعضا  العموم اإلسبلمية كميا فبدت عمى سعتيا وثرائيا وتنوعيا وحدة متآلفة يظاىر
عمى مبدأ التوحيد  اإلسبلمية، وما تم ذلك إال بتكون الذىنية (3)"ويفضي بعضيا إلى بعض

ىذا حل لمشكمة التناقض المعرفي الذي تهع فيو الفمسفة الغربية والمتعمق المعرفي، وفي 
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الفضل األكبر في إيجاد  لئلسبلمبالتصورات البلىوتية الخارجة عن نطاق العهل، وىنا يكون 
لتمك التناقضات الكامنة التي ال يجد العهل ليا تفسيرا أو ال يستطيع تفسيرىا، فإن حمول 

، ذلك ألن سمطة اهلل اكبر من (1)ية لدييا حموال لكل تمك التناقضاتالنظم المعرفية اإلسبلم
سمطة العهل، وأن الوحي ىو أكبر مصدر من مصادر المعرفة، فالعهل من خمق اهلل وال 

، والوحي كذلك اإلدراكيدرك ما وسعو  لئلنسان  تعارض بينو وبين الوحي، وىو ىبة اهلل
 .(2)ييدي اإلنسان كمو وعهمو عمى وجو الخصوص

  الكمية )الشمول( -2

إذا كانت شمولية اإلسبلم بينة واضحة لكون أوامره واضحة لكافة البشر جميعا، فإن كميتو 
واضحة في كونو يشمل كافة مجاالت الحياة المختمفة، وقد شرع االجتياد لكي يهوم من 

ي ا فِ نَ طْ ر  ا فَ بالنظر في ما استجد من قضايا الواقع المعاصر، قال تعالى " مَ  خبللو أىل الرأي
، إن اإلسبلم يحث المسممين عمى استعمال قواعد العهل السميمة التي (3)"ءٍ يْ ن شَ مِ  اِب تَ كِ الْ 

 تؤىمو لمتحميل والمهارنة والتوسع في االجتياد في قوانين اإلسبلم عن طريق الهياس واإلجماع
هياس وشروطو وفتح فما دام اإلسبلم قد شمل كل مجاالت الحياة، فإنو قد شرع استعمال ال

  (4)أبواب االجتياد وجعميا عمى عبلقة وثيهة بكل شيء حتى عد االجتياد واجبا ضروريا
 .اإلسبلمومن دونو لن تتحهق شمولية 

اإلسبلمية معرفة كونية بكل ما ينطوي عميو ىذا التعبير من معان، عمى  لهد جاءت المعرفة
، ولعل أىميا (5)الرغم من خصوصيتيا، إذ انفردت بمهومات وخصائص جعمتيا سر عبهريتيا
وىو ما يسمى  مبدأ التوحيد الذي تندرج تحتو كافة التنوعات األخرى )مصدر الكونية(،

ستوى الكمي لممعرفة، انطبلقا من حدودىا الجزئية التي بهانون الوحدة الذي يمثل تجميات الم
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 ، وفي ىذا الشأن نجد أن الغرب قد أدرك ىذه الحهيهة(1)تنتظم كميا في سياق توحيدي فريد
اعتهاد كمي يجسد الرؤية الشمولية في كل زمان ومكان، بالتالي  اإلسبلميفعرف بأن الدين 

مى إعادة تشكيل التاريخ واالنفتاح عمى الواقع فيو يمتمك خصائص التأثير والبهاء وقدرتو ع
 ومنافسة العهائد واألديان األخرى.

ال  إذمجاالت الحياة الدنيوية واألخروية  ية في عهيدة اإلسبلم تسري عمى كلإن صفة الكم
وعصيان، أو  و طاعةيا بما فييا من استمتاع وحرمان، أيمكن الفصل بينيما، فالحياة الدن

 اإلسبلميةطريق إلى الحياة األخرى، ولذلك عدت العهيدة  في النياية استهامة وانحراف ىي
سر ما أكده غوستاف لوبان في كتابو "شرطا من شروط استهامة األعمال وصبلحيا وىذا 

عمى الدوام ىي أىم عنصر في حياة األمم  تطور األمم" حينما أشار إلى أن المبادئ الدينية
  (2)ريخيا، فأكبر حوادث التاريخ أنتجت أعظم اآلثار وىو قيام الديانات وسهوطيا"وتا

وأخبلقو بيذه الكمية، التي  فاإلنسان ال يستطيع تحهيق الفبلح واالستهامة دون أن تتسم معارفو
تنعكس بدورىا عمى التصورات والممارسات االجتماعية وعمى تنظيم المجتمع بأسره، ولذلك 

تعد دولة  -في رأي الفاروقي –فاألمة الخبلفة أمرا دينيا ومطمبا عهديا، و  مةاألكان مبدأ 
بمهتضى اشتماليا عمى عنصر السيادة، والخبلفة تعد أكثر تطابها مع مصطمح األمة كما 
 أنيا تتطابق مع مذىب التوحيد حيث تدين بعبلقة مباشرة معو وتأتي بمصدرىا من الهرآن

ي ومن ثم فمبدأ األمة يعني تجسيد لمبدأ الوحدة السياسية في النموذج المعرفي اإلسبلم
  (3)مهومات ثبلث من خبللاإلجماع متضمنات تحهيق الخبلفة، التي تعني بدورىا تحهيق 

  ويعني وحدة العهل، أو الوعي لمتعرف عمى consensus of visionإجماع الرؤية -
 الرؤية التي يتكون منيا اإلدراك المنظم لمهيم.
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من العصبية أو الشعور   الذي يتكون من متضconsensus of willإجماع اإلرادة -
 الهيم إلى أعمال يهوم بيا األفراد والجماعات. الجماعي، وبمهتضاه يهوم المسممون بترجمة

  ويمثل إجماع العمل في الواقع، من خبلل consensus of productionإجماع اإلنتاج -
عمييا من تييئة األمة وتعبئتيا وتزويدىا بكل ما ىو ضروري  لمدفاع عمييا ضد أي ىجوم 

 الخارج، كما يمكن أن يشمل أي عمل آخر تهوم بو األمة في ىذا المسعى تبريرا لوجودىا.

ائمة عمى أساس العبلقة ميز بيا النظام المعرفي اإلسبلمي قإن خاصية الكمية التي يت
االعتمادية بين النظام العهدي والمعرفة الوجودية، ىذه العبلقة التي تشكل في النياية رؤية 

ة ونظرة منسجمة لمعالم والكون، فالكون عبارة عن جزئيات متماسكة ال يمكن فيميا إال كمي
وذلك بالعودة حمل سر قوتيا وتماسكيا داخميا، تمن خبلل العودة إلى الكميات والتي بدورىا 

ككل، وىو يختمف عن  اإلسبلميةالتوحيد فيو المحور الذي تدور عميو المعرفة  إلى مبدأ
الذي يدعو إلى التشيؤ ويرجع تفسير  -في ثهافة االختبلف –ي الغربي النموذج المعرف

 بناءالظواىر في الغالب إلى تمك الحيثيات الجزئية والمسببات الظرفية التي تتدخل في 
انطبلقا من االىتمام بالنظرة التجزيئية المعرفة، وىو ما يؤدي إلى تشوىات عممية خطيرة 

ثبات ومن ثم ىدم مفيوم النظام نفسو، بالتالي فإن ربط التي قد تؤدي إلى ضعضعة مفيوم ال
الصمة بين بنية النظام المعرفي الطبيعي واالجتماعي بالنظام العموي الغيبي أمر في غاية 

اإلسبلمية، وىذا ما سنشير إليو في النهطة األىمية يؤدي إلى توازن المنظومة المعرفية 
  الموالية.

 االبستمولوجي: األساس المطمب الثاني

في  نيائي" -كمي يعني"بستمولوجي أحيانا كبديل لمصطمح معرفي الذي إتستخدم كممة 
مهابل "الجزئي"، فكممة "كمي" تعني أن يشمل األمر كل شيء في جوانبو المختمفة، سواء ما 
وقع منو تحت حكم الحواس أو ما لم يهع، أما كممة "نيائي" فيي منسوبة معنى النياية فنياية 
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، أي أقصى ما يمكن أن يبمغو الشيء فالنيائي يحمل في طياتو (1)لشيء غايتو وآخرها
فكرتا الجوىر والكل إذ ىما فكرتان  ااإلبستومولوجيومن جممة الهضايا التي تثيرىا  (2)الغائي،

من جية مرتبطتان، فالجوىر ىو الدعامة األساسية الثابتة لكل الظواىر، كما تعتمد الظواىر 
وال يعتمد ىو عمى أي شيء آخر لوجوده فيو أولي وكمي في  الجوىر لوجودىاعمى أخرى 
، ففكرة الجوىر تطرح لمعرفة حهيهة الشيء وجوىره، وحهيهة الوجود والموجود وما (3)ذاتو

يتصل بو من عالم الموجودات، فإذا كانت نظرتنا لؤلشياء ليست كافية لمحكم عمييا فإننا 
وىرىا وذاتيا، فمسألة الجوىر بحث في مضامين األشياء سنمجأ من دون شك إلى معرفة ج

ومتضمنات الحهيهة، فيي الماىية والوجود في الوقت نفسو بحيث ال يحتاج الموجود إلى أي 
فإذا  ، وىنا تثار مسألة الحهيهة ومعاييرىا(4)ة ذاتو ومبدأ ذاتوشيء آخر خارجو، وكأنو عم  

بل والتماسك في عصر الحداثة فإنيا تستند إلى كانت في الفمسفة الغربية تستند إلى التها
، أما في الفمسفة اإلسبلمية فإن مسألة الحهيهة تستند إلى (5)البراغماتية في ما بعد الحداثة

، فالتوحيد يحمي وحدانية اهلل، فاإليمان بالتوحيد يهتضي اإليمان بوحدة الحهيهة ووحدة المعرفة
شكوك، فاهلل أودع العهل البشري قدرة عمى تصحيح العهل البشري من األوىام والضبلالت وال

نفسو وىدايتو إلى معرفة الحهيهة وفق منظور التوحيد، فإذا كان العهل البشري يرفض فكرة 
يكسب درجة ال نو وفق ىذه الهدرة لموصول إلى المعرفة، فإتجزي )تعدد( وانشطار الحهيهة 

، ومن ثم ستكون العبلقة بين وحدة واالنعدامبأس بيا لحماية نفسو من التشظي والتبعثر 
إال أنو فيما يتعمق  ،(6)اإلسبلميالحهيهة ووحدة المعرفة أمرا منطهيا منطهية النسق المعرفي 

أ من الخطأ بمسألة النظر إلى الحهيهة المطمهة فإن العهل يحتاج إلى تعزيز من المصدر المبر  
راك الحهيهة، ألن إدراكيا كوحدة وىذا إقرار بمحدودية قدرة العهل عمى إد (7)وىو الوحي
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متكاممة يتطمب نوعا من المؤىبلت الضرورية التي يتعين عمى العهل امتبلكيا، وحيثما ال 
حيح يمكن أن يمده بيذا اإليمان الص يتأتى لمعهل اإلدراك الكامل واليهين الجازم فإن نور

في عميو األخرى، كما يضالفرضيات األولية  إنو ليمهي عميو نورا كاشفا عمى سائراليهين، "
 .(1)مزيدا من اليهين عمى النظرة الشاممة لمكون المبنية تمك الفرضيات"

 كونو قائما عمى وحدة الحهيهة -في موضوع نظرية المعرفة-إن خير ما يوصف بو اإلسبلم 
 الحق ، ووعده ووعيده حق وىذه الوحدة مستمدة من وحدانية اهلل المطمهة فيو الحق ، وقول

ورسولو حق والساعة حق وكل ما أخبر بو حق، فبل يمكن أن تتعدد الحهيهة فيو الذي أوحى 
 بيا إلى رسولو صمى اهلل عميو وسمم، فيو مصدر ىذه الحهيهة الكاممة التي ال يعمميا إال ىو

يمكن أن يجيء  والتي يوحي بيا إلى من يشاء من عباده وفق ما يشاء وكيف ما يشاء، فبل
ذا كان العهل جزءا من ىذه الحهيهة فإن عممو متضمن  ما يوحي بو مختمفا عن الحهيهة، "وا 
من قوانين الطبيعة وىي سنن اهلل في خمهو، وىي بأمر اهلل سنن دائمة ثابتة، يمكن أن 

، إن الرؤية (2)تستكشف وتهنن وتستخدم لموفاء بمسؤوليات اإلنسان في اإلصبلح واإلعمار"
معرفية تهوم عمى التوحيد الذي الموحدة لممعرفة والحهيهة تؤسس إلبستيمولوجية إلسبلمية ا

يجمع بين قراءة الكون وقراءة الوحي، بين قراءة النص وقراءة الواقع، بينما ىو دنيوي وما ىو 
المعرفية لمنموذج الغربي الهائم عمى اإلنفصال بين  ي، وىذا يتعارض مع االبستيمولوجيةدين
ي وما ىو تجريبي ، بين ما ىو حهيهة عممية وما ىو حهيهة كونية، التعارض بين ر ىو نظما 

فمسفة المعرفة  الكثرة والوحدة، بين الجزء والكل ...وغيرىا من الثنائيات التي تبنى عمييا
  (3)الغربية، إن مبدأ الحهيهة في الفمسفة اإلسبلمية يدعونا إلى تأكيد ما يمي

 ة من وحدانية اهلل المطمهة التي ال تتعدد ميما تعددت تجمياتيا.وحدة الحهيهة مستمد-

                                                             
 012-010ص صالمرجع السابق،  - 1
 .012ص سابق،المرجع ال - 2
 081-079ص صمرجع سابق، عبد العزٌز بوالشعٌر:  - 3
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اهلل ورسولو صمى اهلل عميو وسمم يعمم الحهيهة الكامنة، أما اإلنسان فيعرف بعضيا عن -
 طريق الوحي عمى قدر ما يفتح اهلل عميو في ىذا الشأن.

 انين الطبيعة.الحهيهة الواقعية متوافهة مع ما جاء في الوحي ، وىي متضمنة في قو -

صبلحيا ولخدمة مصالح العباد-  تستخدم الحهيهة المكتشفة بعمارة األرض وا 

إن أزمة العموم الفمسفية الغربية مردىا إلى ىذه الحهيهة، ولن تستطيع أن تتجاوز ىذه األزمة 
إال إذا ربطت سؤال" لماذا؟" بسؤال "كيف؟" في وحدة منتظمة لحركة الفكر توازنو، إن النظرة 

ة، وبالتالي يصطدم فييا العهل بهوى "ما الغربية في العموم الفمسفية نظرة تفسيرية وليست سببي  
وراء الطبيعة" ىذه النظرة ىي التي أسرت العهل وحجبتو عن رؤية الحهيهة وكشف تجمياتيا 

 في أزمة، أما الفمسفة اإلسبلمية الهائمة عمى مبدأ التوحيد كناظم أوقعتو وبالتاليالمادية 
معرفي فيي التي تجيب عمى ىذا اإلشكال ومن ثم نستطيع الهول بأن ليا الهدرة عمى 

، في (1)البستمولوجيا جديدة تجمع بين الوحي والكون، بين العهل والتجربة)الحس(االتأسيس 
عبلقة اعتمادية تكاممية، في إطار النسق اإلسبلمي من أجل أن تخمص إلى عطاء غائي 

 اإلسبلمية الجديدة تهوم عمى جممة من الخصائص  ولوجيااالبتسيم، ىذه (2)محدد

 التركيب-1
انطبلقا من قوانين الطبيعة في إطار التفسير  إن النسق الوضعي لمفمسفة ينظر إلى األشياء

الوضعي الفيزيهي لؤلشياء دون االرتباط بما يحدث خارج النسق المادي، لذا فيي تيتم 
بالتفكيك وتعجز عن التركيب في إطار الكل أو النسق المعرفي الكوني العام، وىذا محل 

بالتالي فإن  ،(3)يو كفايةعجز الفمسفة الوضعية فيي لم تنجز عمى المستوى العممي بما ف
المعرفة الناتجة ليست مبنية عمى حهيهة ثابتة إنما ىي نسبية احتمالية، بالتالي فيي 

                                                             
 243، ص0996،بٌروت )لبنان(: دار ابن حزم للطباعة والنشر، 12، ط12جالعالمية الثانية.  اإلسالميةالنظرية محمد أبو القاسم حاج حمد:  - 1
2
الحضارة  "أطلسوزوجته لوٌس لمٌاء الفاروقً وجمعاه فً كتاب هذا ما نلمسه فً المشروع الحدٌث الذي قام به إسماعٌل الفاروقً راجً  - 

فً شكل منهجً جدٌد، وذلك من خالل التركٌز على منطلقات أربعة: السٌاق، الجوهر،  اإلسالمٌة، حٌث حوى الكتاب قراءة للحضارة "اإلسالمٌة
 الشكل، التجلٌات.

 232صمرجع سابق، محمد أبو القاسم حاج حمد:  - 3
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، وذلك بسب عدم وجود رؤية واحدة موحدة لئلنسان (1)ابستيمولوجيا تفكيك وليست تركيب
ىر؟ أو ما والكون والحياة، ومن ثم فإن السؤال المطروح ما الغاية المرجوة من تفسير الظوا

اليدف العام من المعرفة المحصمة؟ وما الذي يمكن أن يجمع بين مختمف العموم؟ وىل يمكن 
إيجاد نموذج معرفي وحيد قادر عمى تفسير مختمف الظواىر؟ إن اإلجابة عن ىذا السؤال 

 تدعو إلى تحهيق التركيب المفهود الذي يدعو إلى وجود رؤية معرفية وجودية واحدة.

في ترتيبيا بين النموذج الرياضي الصوري وبين النموذج الفيزيائي عموم تتأرجح لهد ظمت ال 
المادي التجريبّي، لكنيا من دون أن تصل إلى وجود ناظم منيجي يربط بين كل ىذه العموم 

 (2)ئيات المتحولةتتدرج بين جممة من الوسائط والثناببعضيا، فالناظم المعرفي وحدة تركيبية 
 والمادي تارة وبين المادي والمادي تارة أخرى، وبين المادي والغيبي تارة أخرىبين المجرد 

ىذه الشبكة من التفاعبلت المترتبة آخر ما يكون فييا تمك العبلقة الكمية بين الفكر والمادة 
، وىذا األمر ىو الذي جعل فبلسفة المسممين يدركون ضرورة (3)ن لمحهيهةيْ يَ باعتبارىما تجمِّ 

عن أي من مكونات البناء المعرفي اإلسبلمي، بمعنى ال استغناء لمبيان عن  تغناءاالسعدم 
العرفان، وال لمعرفان عن البرىان، وال لمبيان عن البرىان، ألن ىذه المنظومة تشكل كبل مركبا 

ويات، بحيث ينطوي في النياية كل بناء عمى ة من األدوات والمستنيمن مجموعة من األب
المعهولية والصدق، كما أن ىذه المنظومة في كميتيا تتجو نحو خدمة مهومات محددة من 

 اإلنسان وتحهيق كرامتو بوصفو خميفة اهلل في أرضو سخر لو كل شيء من أجل عمارتيا
 وتحهيق االستخبلف فييا.

إن نظام المعرفة في الفمسفة اإلسبلمية يضمن الثبات الكمي لمفكر والحياة، وذلك من خبلل 
التفاعل المرن والتوازن المطموب بين الغاية والوسيمة، بين الكون واإلنسان، بين  تحهيق أشكال

بعيدا  االستخبلفوتحهيق مبدأ  االنسجاماإلنسان واإللو، تناغم يؤدي في النياية إلى تحهيق 

                                                             
 233صالمرجع السابق،  - 1
والمادة فً اتجاهٌن متعاكسٌن، لذلك ال ٌمكن تفسٌرها فً شكل تأثٌرات بٌن           اإلعالمٌةالطاقة والموجات مثال هً وسائط متحولة بٌن الترسٌمة  - 2

 ثنائٌات مادٌة جامدة.
 086ص ولٌد منٌر: "أبعاد النظام المعرفً ومستوٌاته"، مرجع سابق، - 3
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، وىكذا بجدلية العبلقة بين الغيب واإلنسان والطبيعة (1)عن منطق الهوة والصراع مع الطبيعة
عدة الرؤية الفمسفية التوحيدية ومنيجيا في النظر في شكل وحدة معرفية تهوم عمى تتشكل قا

التفكيك والتركيب انطبلقا من بيان سنن اهلل الخمهية وىذا األمر مرتبط بمسألة أخرى ىامة في 
 الجانب االبستمولوجي وىي مسألة التكامل.

  التكامل -1
وىذا لكون ىذه الوحدة تشكل األساس  يتصل مفيوم التكامل المعرفي بمفيوم وحدة المعرفة

 وبعد استيبلكي. إنتاجي  بعد (2)نيْ ين أساسَ المنطهي لتكامميا كما أن لمفيوم التكامل بعديْ 

الفكري تحتاج إلى قدرات خاصة فعممية اإلنتاج المعرفي تعتبر صورة من صور اإلبداع  
 (3)عمى الوقائع واألحداثيا الباحث من أجل فيم النصوص واألحكام وكيفية تنزيميا يممك

ومن ثم الهدرة عمى تفكيك المسألة وتفكيك عناصرىا وفيم آليات عمميا ومن ثم افتراضاتيا 
النظرية الكامنة وىذا شرط ضروري لعممية التفكيك، كما تتبع ىذه العممية عادة عممية نهدية 

نش اء لشبكة من ضرورية يدخل فييا تهويم لمعناصر التي ستدخل في التركيب الجديد وا 
 العبلقات توحدىا لمهصد جديد وىدف محدد.

أما البعد االستيبلكي لعممية التكامل المعرفي فيتعمق بتوظيف األبنية الفكرية والتمييز 
االستيبلكي ىي العناصر األساسية من أجل تكامميا وتسييل نهميا لآلخرين، فعممية التكامل 

كون جديرا بالثهة فيي عممية دمج وتركيب خر عممية تعطي لمبحث العممي أىميتو حتى يآ
–من أجل المعنى، ومن ثم إعطاء الرؤية الصحيحة عن الوجود والكون، فالرؤية اإلسبلمية 

ال يمكن فيميا إال في إطار التصور اإلعتهادي الكمي الذي تهدمو  -كما سبهت اإلشارة إلييا
اإلنسان، أي فيم اإلنسان لمركزه  العهيدة اإلسبلمية وىو بدوره ينبثق عنو تصور ممنيج لحياة

أن البناء عنو طو جابر العمواني حيث يهول "، وىذا ما يركز (4)في الكون وغايتو في الوجود
                                                             

 .088-087جع السابق، ص صالمر - 1
 .28-27ص صمرجع سابق،فتحً حسن ملكاوي:  - 2
 .28صالمرجع السابق،  - 3
 31صالمرجع السابق،  - 4
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منيجية الهرآن المعرفية، حيث تكون  لبناء النسق الهرآني وبناء الكون يعّد شرطا ضروريا
في النياية تكامل بين الوحي والكون، أو بين العهل والحس مع الوحي، تكامل النص  النتيجة

، المجرد مع المشخص، العهل مع لمعرفة مع الهيم، النظر مع العملوالعهل والذوق، ا
ومنيم  ، وىذه العممية تتطمب عمبل دقيها كما يتفق عمى ذلك بعض العمماء المسممين(1)الواقع"

سماعيل الفاروقي إلهادر، عبد الوىاب المسيري، عبد الحميد أبو سميمان، حامد التجاني عبد ا
لممفاىيم التأسيسية واالفتراضات المضمرة التي تحمميا النماذج المعرفية  بغرض التعرض 

جودية الكامنة لمهيان بعمميتي التفكيك والتركيب في إطار بناء معرفي يهوم عمى مبادئ و 
لمخموق، وحدة الحهيهة، وحدة الحياة، وحدة اإلنسانية، فعممية ا   وحدة الخالق، وحدة(2)محددة

  (3)ر أساسيةفي تحددىا ثبلثة أمو التكامل المعر 

، وتتم وفق التفاعل اإليجابي مع الواقع انطبلقا من خطط مسبهة ينهاد ليا الفكر اإلسبلمي-
 مبادئ العهل وىداية الوحي.

بمفاىيم اإلسبلم وقيمو والمعرفة الحديثة والتفكير تكامل المعرفة عممية تتطمب اإللمام -
 المستمر لتوليد المعارف والمعاني.

تكامل المعرفة عممية نفسية تربوية تعمل عمى تنمية الدوافع وتربية الوجدان وتحرير العهل -
 ليخوض غمار العمم في ثهة وشجاعة طمبا لئلصبلح.

يا اهلل ظاىرة تعبر عن ازدواجية في جعم لنظام التوحيديإن صور التكامل المعرفي في ا
  (4)المعرفة وذلك من خبلل عدة أشكال ىي

ازدواجية في طاقات اإلنسان المعرفية )الحواس والعهل(،)األدوات الظاىرة لممعرفة، األدوات -أ
إلرادة إنعكاسات لوظيفة الروح االم الروح(، فاإلدراك والتفكير و الباطنة(، )عالم المادة، ع

                                                             
 38، ص34-32، العددان 00السنةالمعرفة، إسالمية المعرفة"  إسالمٌةاحمد محمد إبراهٌم: "مفهوم التكامل المعرفً وعالقته بحركة  - 1
 279-276ص صمرجع سابق، هذه المبادئ ٌتفق حولها مجموعة من الباحثٌن الداعٌن إلى إسالمٌة المعرفة.أنظر: عبد العزٌز بوالشعٌر:  - 2
 277، صالمرجع السابق - 3
 .283-280، ص صالمرجع السابق - 4
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سان فيختص الحكم بالحق أو بالباطل، أما المركز الطبيعي الجسمي في اإلنوينتج عنيا 
شعور، وينتج عنو اإلنفعال متجسدا في الحب أو النفور وىو ما بالغريزة واإلحساس وال
 يوضحو الشكل اآلتي 

 وتعهل                حكم بالحق أو بالباطلالــــــــــروح                  إدراك وتفكير 

 المـــــــــــادة                       غــــريــــــزة                     انفعال )حب أو نفور(
 )الجسم الطبيعي(

عن أساس العممية المعرفية ذاتيا، والتي تجمع بين إن ازدواج طاقات اإلنسان المعرفية ناتج 
أجل الوصول إلى وحدة لمعرفة ومن وراءىا وحدة الحهيهة المعبرة عن الحس والعهل من 

وحدانية اهلل سبحانو، ىذه الحهيهة ال يمكن إدراكيا إال بالجمع بين عالمي المادة والروح، عمى 
 اعتبار أن اإلنسان ىو في األصل نفخة من روح وقبضة من طين.

اآلخر فبل تستهيم حياة ازدواجية النظر والعمل  بمعنى أن غرض كل واحد يكمل  - أ
اإلنسان بمجرد عممو بالحهائق إنما ال بد أن تكون ىذه الحهائق أساسا لموقف عممي في 

 الحياة، فالعمم عند المسممين أساس العمل، والعمل الزم لئليمان.
ازدواجية مجال المعرفة  عالم الغيب وعالم الشيادة، وذلك توافها مع ازدواجية طاقات  - ب

ة )اإليمان بالمحسوس واإليمان بالغيب( فالطاقة الحسية والعهمية تمارسان في اإلنسان المعرفي
ىو الذي ال )وعالم الغيب النسبي، (ىو العالم الخارجي أو عالم الموجودات)عالم الشيادة 

، فطاقات اإلنسان بالفطرة مدعوة ألن (1)(يمكن التحهق من صدقو واقعيا بالوسائل الحسية
قوانين عالم الشيادة التي في حهيهتيا تدل كميا عمى اإليمان باهلل تؤمن بالغيب من خبلل 

وتوحيده، فالمعرفة الحهيهية في نظر اإلسبلم ىي تمك المؤدية إلى اإليمان بعالم الغيب، أما 
المنهطعة عنو والمهتصرة عمى عالم الشيادة فيي معرفة بظاىر الحياة الدنيا، أي بظاىر 

خبر بذلك الهرآن الكريم قال تعالى }َيْعَمُموَن َظاِىًرا ِمَن الَحَياِة الحهيهة وليس بباطنيا، كما أ
 (2)الدُّْنَيا وُىم َعن اآلِخَرِة ُىْم َغاِفُمون{

                                                             
1
سبحانه ، ٌستطٌع بعض العلماء اكتشافه من خالل التحقق من صدقه علم بالنسبة إلى هللا لمٌة، فهو غٌب بالنسبة إلى البشرٌسمى بالمٌتافبزٌقا الع - 

، وهو ما ٌشمل: علم الذرة، الطاقة، الكهرباء...الخ، على خالف الغٌب المطلق الذي ال ٌستطٌع البشر إدراكه إال بما أخبر واقعٌا بالوسائل العلمٌة
 بالغٌب(. اإلٌمانالوحً به )

    . 17سورة الروم، اآلٌة - 2

 ٌنتج عنه إنعكاس

 ٌنتج عنه إنعكاس
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   يةبــــــالنس-3
ن سواء الوضعية أو تيومتين المعرفي  صية عن حهيهة واحدة في كمتا المنظتعبر ىذه الخا
أن المنظومة المعرفية اإلسبلمية لخصوصيتيا فإن صفة النسبية بيا متميزة  اإلسبلمية، إال

أيضا، ذلك أن رباط التوحيد ىو الناظم لكافة المفاىيم فإن جوىر الحهيهة وغاية العموم كامنة 
دراك اإلنسان ليا تابع ليذا اإلطار العهدي  في ذلك الرابط، فالتصور المنيجي لمحهيهة وا 

من تصوره عن اإلنسان شامبل لحهيهة الوجود وغايتو ووظيفة اإلنسان المعرفي الذي يجعل 
فيو، وىذا يتوافق مع حهيهة الكون وحركتو وقوانينو وسننو منسجما مع الكميات الكبرى 

ذا كان األمر كذلك فإن  عمم الحهيهة وجوىرىا نعمة والمهاصد العامة التي رسميا الوحي، وا 
فيم مدين هلل  ه، فاإلنسان خمق وىو ال يعمم شيئامن عبادمن عند اهلل يمن بيا عمى من يشاء 

في كل ما يتعممو، كما أن اهلل سبحانو خمق فيو من اإلستعدادات واألدوات ما يؤىمو ألن 
يحصبل عمى ىذه المعرفة، وقد جعل طريق الوصول إلييا طريق العمم واليدي الرباني، قال 

 ةَ دَ ئِ فْ اأَل وَ  ارَ صَ بْ اأَل وَ  عَ مْ الس   مُ كُ لَ  لَ عَ جَ ا وَ ئً يْ شَ  ونَ مُ مَ عْ  تَ اَل  مْ كُ اتِ يَ م  أُ  ونِ طُ ن بُ م مِّ كُ جَ رَ خْ َأ اهللُ تعالى}وَ 
فاإلنسان يرتهي في درجات الكمال كمما ازداد عمما، أي كمما اقترب من  (1){ونَ رُ كُ شْ تَ  مْ كُ م  عَ لَ 

اهلل أكثر فيو منة ييبيا لمن يشاء بنسبة محدودة سواء  كان ذلك عن طريق الحس أو العهل 
أو الوحي، فالمنيج العهمي الهائم عمى الذات والمنيج الحسي الهائم عمى الموضوع والتجربة 

الحهيهة، ذلك ألن الحهيهة أسمى وأعمى وأن العمة ىي السبب  كبلىما قاصران أمام معرفة
األول في وجود كل شيء عهميا كان أم حسيا، وىنا نهطة المفارقة في نسبية المعرفة بين 
النسق المعرفي الغربي والنسق المعرفي اإلسبلمي، ذلك أن الفمسفة الغربية تعود نسبيتيا 

  فو باعتباره مركز الكون ومناط كافة األبحاثالمعرفية إلى عهل اإلنسان ومحدودية معار 
سواء تعمق األمر باستخدام العهل أو التجربة أو المثال،بينما النظام المعرفي التوحيدي ال يهر 
بنسبية كل مرجعية إنما النسبية ناجمة عن تفاعل اإلنسان بعهمو أو بحسو أو ذوقو مع الوحي 

ستفادة منيا، أما المعرفة الكونية من أجل االدراك الهوانين والكون، فيي معرفة تستيدف إ
فإن أي مستوى يصل إليو اإلنسان ، ولذلك "(2)الكاممة والمطمهة والنيائية فيي المعرفة اإلليية

من المعرفة في أي حهل من حهول البحث ليس ىو الهانون النيائي وليس معرفة شاممة 
لبناء العممي الحهتيا في سمم ا وكاممة، إنما مرحمة معرفية أرقى من سابهتيا وأدنى من

                                                             
 .78 حل،اآلٌةسورة الن - 1
 .291-287ص ص رجع سابق، معبد العزٌز بوالشعٌر:  - 2
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، النتيجة النيائية أن مصادر المعرفة ميما تعددت واختمفت تظل متسهة (1)المعرفي البلنيائي"
مع المبدأ األسمى وىو مبدأ التوحيد، وىذا ما يجعل المعرفة اإلسبلمية تختمف عن 

عن ىوية جماعية األيديولوجيا، فإذا كانت ىذه األخيرة تعبر عن نسق جماعي مفتوح يعبر 
وواقع اعتهادي وىو ما يشير إليو مفيوم النظامي المعرفي ذاتو، إال أنيا تظل منيجية انتهائية 

، أما النظام (2)العممية والمعرفية، فيي نسق مغمق وثابت في البراىين واألدلة ااختياراتيفي 
ة وأن بو المعرفي التوحيدي فعمى الرغم من شدة خصوصيتو إال أن يمتمك صفة المرون

مثمما ىو  االنتهاءوالتكامل إال أنو ال يعمد إلى  التركيب عمى قادرة مساحة كبيرة مفتوحة 
األمر في األيديولوجيا، كما أنو ليس برنامجا محددا وصارما لمعمل بل يمثل إطار عهديا 

 .(3)يبمور منيجا ورؤية معينة، فيو نظام ذو نسق مفتوح عمى الرغم من ثوابتو األساسية

إن أسرار الكون والوجود أسرار ومعاني لموحي تعبر عن نظام مفتوح يحوي خزانا من السنن 
واألنساق واألنظمة، إن عمى مستوى ميادين العمم وموضوعاتو وأبحاثو أو عمى مستوى 
ن عمى مستوى طرقو وأدواتو وتطبيهاتو، مما يوحي بتمدد مجال النظام  مناىجو وغاياتو وا 

 أجل تحهيق المثل العميا التي رسميا الوحي وحددتيا عهيدة التوحيد.  المعرفي اإلسبلمي من

 األخالقي : األساس القيميالمطمب الثالث

لهد أسفرت العبلقة عن ربط العمم بالعمل والنظر بالواقع في الفمسفة الغربية عن انعكاسات 
فهد خضعت سمبية عمى الطبيعة واإلنسان حيث اتسمت ىذه العبلقات بالييمنة والسيطرة، 

، فبدل أن يكون العمم حافزا لمتطور والبناء فهط الطبيعة وكذا اإلنسان إلى التدمير واالنتياك
لتحكم فهد أساء إلى الطبيعة واإلنسان من حيث أنو أراد أن لمسيطرة واأصبح وسيمة وأداة 

ضرورة يحسن إلييما، وفي ىذا الشأن يشير العالم األلماني المعاصر ىربرت ماركيوز إلى 
الفصل بين العمم والواقع فيؤكد بان العالم شيء والعمم شيء آخر، وأن قيمة العمم ال تكمن 

إنما قيمتو في ذاتين وذلك من خبلل ما يحههو من انجازات عممية، لكن  (4)في استخدامو

                                                             
 .290، صالمرجع السابق - 1
 089ولٌد منٌر: "أبعاد النظام المعرفً ومستوٌاته"، مرجع سابق، ص - 2
 .091-089المرجع السابق، ص ص - 3
 087، ص0970بٌروت )لبنان(: دار اآلداب،)جورج طرابٌشً(،  تذو البعد الواحد.  اإلنسانهربرت ماركٌوز:  - 4
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ولماذا  نسان واإلنسانية؟ىذا العمم إذا لم يكن في خدمة اإلالسؤال المطروح ىنا  ما قيمة 
ن العمم مرجعية ذاتو؟ ما الذي أدى بو إلى أن يكون أداة لمسيطرة عمى الطبيعة والواقع يكو 

ومن ثم اغتراب اإلنسان؟ إلى رؤية معرفية قيمية تصنع فكره وتبني ثهافتو وتيذب ممارستو 
الحمول المهترحة ألزمة عن ىذه األسئمة تعتبر خبلصة  وتهيم مساره وترسم آفاقو؟ إن اإلجابة

المعرفية الغربية المعاصرة التي انتصرت لمعمم الوضعي عمى حساب الوحي  المنظومة
ولممادة عمى حساب الروح ولمدنيا عمى حساب الدين، فهد جردت العمم من الهيم واألخبلق 
 فوقعت في سطوت المادة والتشيؤ ومن ثم الهول بضرورة تحكم اآللة والتهانة عمى اإلنسان

ترابط بين  صد والغايات، ذلك أن توظيف المعرفة يتطمبواالبتعاد عن االىتمام بالمها
األسباب والغايات وبين النتائج والمرجعيات " فالدوافع والمهاصد يهتضيان وجود مرجعيات 

، وليذا السبب يذىب الكثير من الباحثين المسممين إلى ضرورة (1)قيمية وأخبلقية حاكمة"
العمم بالوحي و  ،ثهافة بالدينوالل بالواقع، تأكيد العبلقة التي تربط النظر بالعمل، والعه

، فالنظام المعرفي المنبثق عن قيم ثهافية وحضارية أصيمة ال شك أنو (2)والمعرفة بالهيم
ستكون لو رؤية شمولية وفيما كميا لمكون واإلنسان والحياة، فالهيم تضع الحدود لما ينبغي أن 

، وىذا بدوره (3)قيم االستخبلف في األرض يمتزم بو اإلنسان داخل النظام المعرفي حتى يحهق
يستوجب وجود قواعد يحدد بيا المستْخِمف ضوابط حركة المستْخَمف وىذا ما تشممو الرؤية 

 التي تمد اإلنسان بالهيم فترسم لو البداية وتحدد لو النياية وتربطو بالغاية التوحيدية المتعالية
بكل ما في المعيارية من معنى االبتعاد عن  –فالهيم في ىذه الحالة عبارة عن أحكام معيارية 

تضع اإلنسان في مهاييس عادلة مستمدة من مصادر معترف بيا في الوجود  -المحسوس
عمى الحياة  اعتداءيؤكد عميو الوحي، فالمعرفة من دون الهيمة ، وىذا ما (4)االجتماعي

، فإذا كانت الحياة والنمو قرينان ال يهوم أحدىما إال والهيمة من دون المعرفة تعطيل لمنمو

                                                             
 212صرجع سابق، معبد العزٌز بوالشعٌر:  - 1
 .نفس الصفحة، المرجع السابق - 2
إسالمية  ،: رؤٌة مقارنة فً إسهامات كل من: مٌكٌافٌلً والغزالً"اإلسالمًمصطفى محمود منجود: "القٌم والنظام المعرفً فً الفكر  - 3

  230، ص0999، 09عالمعرفة،
 242المرجع السابق، ص - 4
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، فمن حكمة اهلل أنو ربط المعرفة بالهيمة (1)باآلخر فإن األمر كذلك بالنسبة لممعرفة والهيمة
 –تحههيا فبل خير فييا إذ قد تؤدي إلى عدمية اإلنسان واغترابو  فأي معرفة ال ترتبط بهيمة

اهلل مصدر الخير ال تحهق إال خيرا و فالمعرفة  –كما ىو الشأن في الفمسفة الوضعية 
} َأَلْم َتَرْوا َأَن اهلَل َسَخَر سبحانو قال تعالىمنو  فيو ييبو لمن يشاء فيي أيضا ِمَنةٌ  البلمتناىي

، فبظاىر النعم (2)ًة(نَ اطِ بَ وَ  ةً رَ اىِ ظَ  وُ مَ عَ نِ  مْ كُ يمَ عَ  غَ بَ سْ أَ وَ  األْرضِ م َما ِفي الَسَماَواِت َوَما ِفي َلكُ 
وبالنعم الباطنة  تتحهق  مركب...إلخ، طعام، مأوى، من ة الحسي   السعادةتتحهق مصادر 

، إن منظومة (3)الخفية، وسائر الممكات والمواىب روحمن  عهل،  مصادر السعادة المعنوية
الهيم في النظام المعرفي التوحيدي قائمة عمى مبدأ وحدة اإلنسانية كنتيجة طبيعية لوحدانية 

األخبلق   اهلل ومن ثم وحدة الحهيهة ووحدة المعرفة، وىذا ما يتضح أكثر من خبلل عمميْ 
 والجمال.

  ETHICS عمم األخالق-1

ذلك أنو ال انفصام بين العمم  الدين خبلق في النظام المعرفي اإلسبلمي عمى أساس األ تهاس
 لتصور المعرفي في النظام الغربيعمى خبلف ابين الدين والدنيا، بين المغة والدين، والدين، 

الذي يهوم عمى الفصل بين ىذه الثنائيات، فالمبدأ األول لمحياة البشرية يهوم عمى وحدة 
مبدأ األول لمحهيهة يهوم عمى وحدانية اهلل، والمبدأ األول لممعرفة يهوم عمى وحدة اإلنسان، وال

لبلنفصال وتشكل في وىذه األوجو الثبلث ىي وحدات بعضيا لبعض غير قابمة  الحق،
ال مفاضمة بين العموم فكميا تيدف إلى إدراك الواحد المطمق (4)مجموعيا المبدأ المطمق

، ولذلك فكل العموم يجب النظر وفق ىذه المنيجية، فغاية ما ينتظر منيا  واالقتراب منو 
تحويل مسيرة الزمان والمكان وتغيير الكون وتحهيق عبودية اهلل في األرض واالقتراب منو 
والتجرد لموصول إليو، ولن يتحهق ذلك إال إذا وعى اإلنسان ىذه المسؤولية التي تحهق لو 

                                                             
 074ولٌد منٌر: "أبعاد النظام المعرفً ومستوٌاته"، مرجع سابق، ص - 1
 21سورة لقمان: اآلٌة  - 2
 074ولٌد منٌر: "أبعاد النظام المعرفً ومستوٌاته"، مرجع سابق، ص - 3
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، وبالتالي تتجمى الصمة الوثيهة بين السموك األخبلقي والرؤية (1)الفضيمة والسعادة والفبلح
الهيمة  فالعهيدة جوىر التفاعل اإلنساني مع المطمق وغاية اهلل تحهيق العهدية لمكون والحياة،

في العالم الزمني، واإلنسان ىو المسؤول عن تحهيق ىذه الهيمة فهد لو ما في السماوات وما 
 لو. في األرض تكريما وتفضيبل

مسألة ارتباط األخبلق بالسموك تشكل عبلقة فارقة بين النمطين اإلسبلمي والغربي، فإذا  إن
الشروط و ضمن محدودية الغرائز التمهائية  كانت الفمسفة الوضعية تختصر اإلنسان

وسواء سواء فصمت ىذه الفمسفة بين العموم الطبيعية واالجتماعية أم لم تفصل، االجتماعية، 
ماديا،  مجدل وجوديا أىذا الوسواء ُفيم  ،اإلنسان مع الطبيعة ماركسيا أو براغماتياكان جدل 

فإن منظومة الهيم ، (2)حتماليةيات الحتمية أو بمنطق النسبي ة االوسواء كان بمنطق الجبر 
تعيد مهولة اإلنسان والطبيعة من خبلل أطر سرمدية كونية  –كمفيوم شمولي  –اإلسبلمية 

ياة اإلنسان وممارساتو وفكره وقيمو وسموكاتو وآمالو وآالمو ليست بمعزل عن المتناىية، فح
، فإذا كانت سرمدية الكون (3)فمسفة الطبيعة التي يحيا فييا ويتناغم معيا ويسخرىا لصالحو

ق )اإلنفبلق(، ىذه في الرتق كانت سرمدية اإلنسان في الموت ومن بعد الرتق حدث الفتْ 
الهيم األخبلقية اإلسبلمية وما بين الهيم  البلمتناىية تختمف ما بينالسرمدية اإلنسانية 

أما الظاىرة  الوضعية الغربية، ىذه األخيرة تحصر الرؤية اإلنسانية بين حدْي الميبلد والموت
الطبيعية فتحصرىا بين حدْي التركيب والفناء، وبالتالي فإن منظومة الهيم المعرفية في الرؤية 

التفكيك بالنسبة لئلنسان والطبيعة، أما بالنسبة لمنظومة المعرفة في النسق  يمق الغربية تجسد
ال اإلسبلمي فإن التفكيك يكون بداية وليس غاية، فَمْجَرى التفكيك وىو في حالة الصيرورة 

وىو شأن  –يحمل قيما أخبلقية وال عهمية إنما يحمل المنحى الطبيعي لو، أما قيم التركيب 
، فاإلنسان كونو ذاًتا عارفة يتحد (4)فتحمل قيم التعالي العهمي األخبلقي –النسق اإلسبلمي 

                                                             
رما ٌتسلسل فٌه الفكر، األولى وربط بعضها ببعض، بحٌث تؤلف فً مجموعها ه اإلسالمٌةالمطلوب الٌوم ٌقول الفاروقً تنظٌر القٌم والمبادئ  - 1
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عنده الموقف المعرفي، فيو من جية يشكل أداة من أدوات المعرفة ووسائميا ومن جية 
أخرى فيو موضوع المعرفة باعتباره جزًء من ىذا العالم، فيو غاية المعرفة وأداتيا 

تنتظم عبلقات اإلنسان  –قيم الوحي  –بلقية وموضوعيا، وعمى أساس ىذه الهيم األخ
 وأعمالو وسموكاتو واعتهاده وتبنى المسؤولية الفردية والجماعية وينتيي إلييا مصيرىم

  فاألخبلق شرطيا األول اعتهاد والثاني عبادة وأحكام.

  ESTHETICSعمم الجمال-2

واألخبلقية، ولذلك يعتبر الكثير من تتوافق المنظومة المعرفية اإلسبلمية مع الرؤية الجمالية 
العمماء "أن الحق ال يخمو من الجمال وأن الجمال ال يخمو من الخير وأن الخير ال يخمو من 

فنية تتعارض مع  ، فالفنون قائمة عمى مبدأ االعتهاد الرافض لكل شكل أو ممارسة(1)الصدق"
الحهيهة الغيبية، وما دامت  عهيدة التوحيد، فالعمل الفني والتصور الجمالي يتبلءمان مع

المعرفة مرتبطة بتحهيق الهيمة في النظام المعرفي اإلسبلمي فإن ذلك ينتج عنو ارتباط الفني 
، وبذلك يتجاوز تمك النظرة التجزيئية الغربية (2)والعهمي بالحسي والوحي بالوجدان بالجمالي

لئلنسان من خبلل العهل كل ما لئلنسان والمعرفة والحياة والحهيهة، حيث تستبعد حينما تنظر 
عداه من أدوات المعرفة، وكذلك األمر بالنسبة لموجدان، عمى عكس النموذج المعرفي 

 اإلسبلمي الذي يجمع بين كل ىذه العناصر وبذلك يتحد العهل والنهل والوجدان.

لهد جاء الهرآن الكريم ليعبر عن قيم الجمال من خبلل التوحيد الذي ىو عبارة عن وصف 
كميا متأثرة بشكل كبير سام يسمو فوق أي وصف شامل، ولذلك جاءت الفنون اإلسبلمية 

، تعزيزا (3)بالمبدأ الهرآني حتى وصف الفن اإلسبلمي في الغالب بأنو فن النسق البلمتناىي
زه المتعالي فكل التعبيرات الجمالية الهرآنية جاءت تجسد بوضوح ارتباط الفن لمفيوم اإللو المن

                                                             
 .229صمرجع سابق، عبد العزٌز بوالشعٌر:  - 1
 .228صالمرجع السابق،  - 2
 .221صالمرجع السابق،  - 3
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، فالمكون الجمالي (1)بالمكون الجمالي أكثر من ارتباطو بالجمال ذاتو )بالمعنى الحسي(
يعني ذاك الشعور الخاص الذي ينبعث بداخمنا عندما ننظر لؤلعمال الفنية خاصة والجمالية 

فينا تأثيرات مميزة عادة ما تكون سارة، كما أنو قد ُيْحِدُث فينا شعورا  عامة أو نتمهاىا فتحدث
الهرآن في  وىذا ما ُيْحِدثُوُ  ،(2)آخر يتعمق باالكتشاف والتأمل والفيم والدىشة والتغيير المعرفي

النفس البشرية عند قراءتو أو سماعو إنو يشكل خبرة جمالية يندمج فييا الهارئ مع الموضوع 
تيجة ما يشعر بو من متعة وببلغة وموسيهى، فالفن في اإلسبلم تمجيد لمجبلل الجمالي ن

، فيو يهاس من خبلل أسموبو ومحتواه وطريهة تناولو وليس من خبلل (3)وتسبيح بالجمال
استخداماتو وأشكالو، إن الفن والجمال يمكن اعتبارىما أساسا لمنظام المعرفي اإلسبلمي  

  (4)وذلك من خبلل

 كل عمل يزيد معرفتنا بالخالق.الفن ىو -

 ارتباط العمل الفني بين الغاية والوسيمة.-

 ارتباط الفن بالتصور العهدي التوحيدي.-

 ا.الفن عمل يساىم في التعريف باإلسبلم عهيدة وفكرا حضارة وحسً -

 الفن والجمال يساىمان في تحهيق الوظيفة الوجودية لئلنسان المتمثمة في االستخبلف.-

يس غاية تطمب لذاتيا إنما ىو أحد األىداف التي ترد بالتبعية لمغاية الكبرى من الجمال ل
 الخمق، وىي ربط الخمق بالخالق وما يهتضيو ذلك من تذكير بنعم اهلل عمى خمهو وىذه أقصى

ن بأي التي تجسد الدين اإلسبلمي، إذ ال يمك مظاىر بالجمال التي ىي أحد األسس الهيمية

                                                             
، الكوٌت:المجلس الوطنً للثقافة 267، ععالم المعرفة الكوٌت: "،التفضٌل الجمالً: دراسة فً سٌكولوجٌة التذوق الفنً" شاكر عبد الحمٌد: - 1

 .29، ص2110واآلداب، 
 .29ص،سابقالمرجع ال - 2
 .220صمرجع سابق،عبد العزٌز بوالشعٌر:  - 3
 .227المرجع السابق،  - 4
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 ، بين الهيم والحضارةيا بين الكون واإلنسان، بين الهيم والواقعنفصال فيحال من األحوال اال
 أو بين الهيم والمعرفة، لن كل ذلك يعد من الخصائص الهيمية لمنظام اإلسبلمي.

 التوحيد ىو جوىر الحضارة اإلسبلمية  فمنو تستمد أصوليا وغاياتيا ومهاصدىا المعرفية
ووظيفة اإلنسان من جانب، وبينو وبين الكون كموضوع والهرآن الكريم يربط بين المعرفة 

لممعرفة من جانب آخر، كما يربط بين ىذين الموضوعين وأىداف المعرفة وغاياتيا من 
الموقف المعرفي في موضعو وغاياتو ووسائمو، فالموقف  جانب ثالث لتكتمل بذلك وحدة

ليذه الهيم والضابط  يتوحد في اإلنسان فتكون مهاصد الوحي ىي الناظمالمعرفي كمو 
لعبلقاتيا بغيرىا فعمى أساسيا يكون االلتزام وتبنى المسؤولية الفردية والجماعية وينتيي إلييا 

أبًدا إنيا   فيي ال تتخَمف البشري االجتماعمصير اإلنسان، فيذه الهيم ىي السنن الكونية في 
إلنسانية إال عمى قدر مالو ، فاإلنسان ال يكون لو من اواالستهامةقيم الحق والعدل والخير 

ذا  من األخبلق التي من أجميا ُخِمق، بحيث أنو إذا قام بشرطيا حهق قيم اإلنسانية فيو وا 
إن غايات المعرفة أن يرتهي اإلنسان إلى مصاف اإلنسانية ، (1)تركيا سهط في رتبة البييمة

لؤلمة و   يد لئلنسان شأنو، وذلك بالتجربة الُخُمهية التي ُتع(2)ويتجاوز مظالم حضارة الموغوس
مجدىا وموقعيا في مسيرة الحضارة اإلنسانية، وىذا ما تدعوا إليو المدارس المنيجية 

والتجديد وىذا ما سنتطرق إليو في  والنظريات الفكرية اإلسبلمية من أجل إكمال مسيرة البناء
 بحث الموالي. الم

 

                                                             
، اإلسالمًرب(: المركز الثقافً ، الدار البٌضاء )المغ2ط سؤال األخالق: مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية.طه عبد الرحمان:  - 1

 .87، ص2112
وهً:  اإلنسانًلما أصابت الخلق  -كما ٌقول طه عبد الرحمان -المقصود بها الحضارة الغربٌة الٌونانٌة التً أضرت باإلنسان ثالثة مرات  - 2

ان: التضٌٌق فً مجاله، تجمٌد حاله، التنقٌص من شانه، وال مخرج لهذه األزمة إال بدفع ضرر التنقٌص والتضٌٌق والتجمٌد.أنظر: طه عٌد الرحم

 .91، صمرجع سابق
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 المبحث الثاني: المدارس المنيجية وقضايا التجديد في البناء المعرفي اإلسالمي

حدل قضايا فمسفة العمـك في التصنيفات المعاصرة لمجاالت إذا كانت قضية المنيجية ىي إ
كؿ المعرفة في المعرفة العممية كتخصصاتيا، فإنيا مف دكف شؾ ستجد عمميا يشمؿ حق

الشرعية أك الطبيعية، أك  أك ةمي  قالناألمر بالعمـك العقمية أك كاء تعمؽ مختمؼ تصنيفاتيا: س
ؽ بمجاالت التفكير في مكضكعات ىذه الحقكؿ، أك في مجاالت البحث فييا الكتساب تعم  

المعرفة كاختبارىا كتكظيفيا، أك غيرىا مف المجاالت السمككية األخرل، كىذا ما يكضح أىمية 
ىا طريقة منظمة مف التعامؿ تقكدنا إلى تحقيؽ األىداؼ البحث في مكضكع المنيجية باعتبار 

التي نسعى إلييا بصكرة كاضحة كمضمكنة، فمسألة المنيجية ىنا ترتبط بالحديث عف فمسفة 
المنيج أكثر مف الحديث فيو، ذلؾ ألننا نعتقد أنو ال يمكف أف نتصكر عمما ما أك معرفة 

ي المنيجية يتعمؽ بمناىج التفكير في معينة ال يسبقيا تصكر أك تفكير معيف، فالبحث ف
مكضكع معيف كالبحث فيو كالتعامؿ معو، فيي تتضمف التصكر كالتخطيط المسبؽ كالرؤية 
الكمية لعناصر المكضكع المحدد، بحيث يمكف مف خبلؿ ىذه الرؤية الكصكؿ إلى أىداؼ 

 محددة.

نيا تضع مجمكعة مف لما كانت المعرفة في ميادينيا المتعددة ىي مجاؿ عمؿ المنيجية فإ
تخص المعرفة، ىذه االفتراضات تتعمؽ باإلنساف العارؼ أك الباحث كمنيا: االفتراضات 

كالشمكؿ في النظر، إضافة إلى افتراضات تتعمؽ بمكضكع  ،األمانة ،نفتاحاال ،اإليجابية
مكضكع المعرفة مثؿ قابمية المكضكع لممعرفة، قابميتو لتكرار المعرفة مف اآلخريف، قابمية ال

...كغيرىا مف المسائؿ، ىذا إضافة إلى افتراضات أخرل تتعمؽ بأدكات المعرفة لبلختبار
نات نة، محاكمة البيٍّ عمى البينة، االعتماد عمى قكاعد العقؿ في التعامؿ مع البيٍّ  كاالعتماد

 كغيرىا مف االفتراضات أسمكب التعاطي معيا كتقكيميا في ضكء صبلحيتيا الكاقعية...
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ية التي ليا عبلقة بمناىج التفكير كالبحث فيو خاصة ما تعمؽ منيا بما قبؿ المنيج المعرف
 .(1)كما كراءه

يقؼ اإلنساف فيو مكقؼ المتمقي إنما ىي جيد مبذكؿ لفيـ  الن ز  نى ا مي إف ىذه المنيجية ليست نص  
صة التفاعؿ المطمكب بيف كجيات النص كقضايا الكاقع بيدؼ تحقيؽ الغايات كالمقاصد خا

تمؾ المتعمقة بالقيـ كاألخبلؽ اإلسبلمية، كبذلؾ يتـ تجاكز المنيجية التقميدية المنحصرة في 
ذاؾ الفيـ الذم يشمؿ اإلدراؾ كالكصكؿ إلى العمـ كالمعرفة النظرية، كمف ثـ فإف ىذه 
المنيجية تتكقؼ عمى الكصكؿ إلى معرفة أحكاـ الديف كغاياتو، كبذلؾ يككف العمؿ المنيجي 

ه الحالة ىك عمؿ مستمر يخضع لمنمك كالتطكر كيستجيب باستمرار لمستجدات الكاقع في ىذ
كتحدياتو كفقا لمبادئ التكحيد التي تقـك عمى أساسيا كحدة الخمؽ ككحدانية الخالؽ، ككحدة 
المعرفة ككحدة الحياة كاإلنسانية، كىذا ما يتطمب جيدا فكريا كعمبل منيجيا لو رؤيتو الخاصة 

بت حكؿ اإلنساف، الككف، الحياة، كىذا ما سنحاكؿ أف نتطرؽ إليو في النقاط كتصكره الثا
في الفكر  اآلتية بدءا بالحديث عف المنيج كالمنيجية، ثـ أىـ المدارس كاالتجاىات المعرفية

اإلسبلمي كصكال إلى التطرؽ لمسألة تاريخ العمـ كتجدد المعرفة خاصة ما تعمؽ بقضايا 
 يأخذىا في مجاؿ إنتاج المعرفة.لمكانة التي تجديد التراث الفكرم كا

 : المنيج والمنيجية: طبيعة المفيوم وأىمية البحث فيوالمطمب األول

تعددت ألفاظ "المنيج" كاختمفت تبعا لمكاقعيا في االستعماؿ حيث أننا نجدىا استعممت في 
فية أك بعض الحاالت بصفة مترادفة حيث دٌؿ مفيـك المنيج في بعض الحاالت عمى الكي

الصكرة عف تناكؿ المعرفة المتعمقة بالنظر إلى الككف كاإلنساف كالحياة فيقاؿ المنيج 
اإلسبلمي، المنيج الماركسي في إشارة إلى النظاـ المعرفي أك رؤية العالـ أك الرؤية الفمسفية 

لفظ "المنيج" في حاالت أخرل ليٌدؿ عمى العمـ المتخصص فيقاؿ : الميج  كما يستعمؿ 
بكم في اإلسبلمي أك المنيج األصكلي، كما يمكف أف يقصد بو أيضا المذىب أك التر 

                                                             
 .47-46، ص ص1991، 1، ع1مجمجلة العلوم االجتماعية، شتى فارس:"مدخل إلى المنهجٌة فً العلوم االجتماعٌة"، لبنان:  - 1
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منيج المعتزلة، منيج الحنابمة، منيج الشافعية، كما يستخدـ لمداللة في  المدرسة الفكرية:
جراءات محددة كأف نقكؿ:" المنيج  حاالت أخرل عمى نكع البحث الذم يتضمف طرقا كا 

لمنيج المقارف، كغيرىا مف الدالالت التي تعني الكصكؿ إلى التجريبي، المنيج التحميمي، ا
ىدؼ محدد كغاية معينة مف خبلؿ استخداـ طرؽ كمقاييس ثابتة، كفي ما يمي تكضيح ليذه 

 .المسألة

 والمفيوم( المنيج والمنياجية )المصطمح -1
يا إلى المغة بمعنى كاحد، إذ كميا تشترؾ في إشارت لفظ )النيج، المنيج، المنياج( فيكرد  

الطريؽ المستقيـ الكاضح الذم يكصؿ إلى الغاية بسيكلة كيسر، كما كاف أصؿ ىذه األلفاظ 
لغة مف جذر )ف.ق.ج( ك)أ.ف.ق.ج( بمعنى كضح كاستباف كصار نيجا كاضحا بينا 
كالنيج ىك الطريؽ المستقيـ كالمنياج ىك الطريؽ المستمر، كطريؽ ناىجة أم الطريؽ 

فالشرعة الكاردة في اآلية  (2)ا{اجن يى نٍ مً كى  ةن عى رٍ شً  ـٍ نكي ا مً نى مٍ عى جى  ؿ  كي }لً ، قاؿ تعالى :(1)الكاضحة
فيو، كالشريعة ىنا  أىدً بتي كمنو يقاؿ شيًرع  في كذا أم أي  ، بمعنى الشريعة كىي ما ييبتدأ فيو
، أما المنياج فيك الطريؽ الكاضح السيؿ كالسنف (3)بمعنى ما كرد في القرآف الكريـ

، كقد كرد في القرآف الكريـ (4)تعممت ىنا لتدؿ عمى ما كرد في السنة النبكيةكالطرائؽ كاس
سبيؿ، الطريقة، السنة، اليدم، لالعديد مف المفاىيـ المرتبطة ىذا المفظ منيا )الصراط، ا

االستقامة...إلخ( كجميعيا تشترؾ في حث اإلنساف لسمكؾ الطريؽ المستقيـ لمكصكؿ إلى 
اهلل كحده، كبيف المنياج كالمقصد عبلقة كثيقة إذ ال مقصد ببل  الغاية المرجكة مف عبادة

منياج كال منياج ببل مقصد، فقيمة المنياج ىنا ىي اتخاذه طريقا إلى المقصد كالحركة في 
كال غاية،  كما يظير لفظ  اتجاه، كال معنى لحركة مف غير طريؽ كال بداية كال االتجاهذاؾ 

الحديثة فيسمى عمـ الطرؽ أك عمـ المناىج كىنا يتعمؽ  (  مرتبطا بالعمـكmethodالمنيج)

                                                             
 .383. صمرجع سابقأبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور:  - 1
 .48سورة المائدة، اآلٌة  - 2
 .66ت(، ص ، القاهرة )مصر(: مطبعة عٌسى البابً الحلبً، )د2ج تفسير القرآن الكريم.أبو الفدا إسماعٌل ابن كثٌر:  - 3
 نفس الصفحة.المرجع السابق،  - 4
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األمر بجميع العمـك لكنو أكثر ارتباطا بتاريخ العمـك كفمسفة العمـك كنظرية المعرفة، كبيذا 
جراءاتو في مجاؿ معرفي محدد.  الداللة يرتبط المنيج بطرؽ البحث كا 

بالمفظ كيككف  خاصةيفيد مجمكعة الصفات ال أما المنيجية فيي مصدر صناعة لممنيج
فاد بالمصدر في داللتو المعنكية، كأف نقكؿ :"يتميز الباحث بمنيجية المستفاد بو كالمست

، كيقابؿ ىذا المفظ في المغة (1)يفكر بمنيجية أك أف تفكيره منيجي التفكير" مما يعني أف
ذىب كتعني العمـ الذم يدرس الطرؽ، أك األسس النظرية لم (methodology)اإلنجميزية 

فمسفي معيف، مما يستدعي تحديد الصفات كالخصائص التي تتميز بيا طريؽ البحث 
 .(2)كالقصد كالكضكح كاالستقامة

إف مصطمحات )منيج، منيجية، منياج( تتداخؿ مع بياف طرؽ التفكير اإلنساني مف جية 
تتداخؿ مع نظرية المعرفة كصفو مكضكعا فمسفيا مف جية ثانية، كما كمع المنطؽ ب

مكلكجيا بكصفيا نكعا مف فركع الفمسفة كتتداخؿ مع أساليب البحث عف المعرفة، كما إلبستكا
عالـ الشيادة( فيي تستخدـ في جميع حقكؿ فة تشمؿ كامؿ الكجكد )عالـ الغيب، دامت المعر 

المعرفة اإلنسانية بكصفيا محددة في قدرات اإلنساف كمداركو كأفيامو، فالمنيجية إذا قبؿ 
ا كانت المنيجية ىي العمـ الذم يتعمؽ بمناىج التفكير في مكضكع معيف كالبحث المنيج، فإذ

فيو كالتعامؿ معو، فإنيا تضمف بالضركرة التصكر كالتخطيط المسبؽ كالرؤية الكمية لعناصر 
ذلؾ المكضكع، مما ينبثؽ عنيا مناىج تفصيمية تحدد طرؽ الكصكؿ إلى األىداؼ عف طريؽ 

، كىذا ما ينطبؽ عمى طبيعة التفكير المعرفي اإلسبلمي (3)نفيذيةإجراءات عممية كأساليب ت
 كالحاجة إليو.

 
 

                                                             
 .77ص مرجع سابقفتحً حسن ملكاوي:  - 1
 .71ص، سابقالرجع الم - 2
 .75ص، سابقالرجع الم - 3
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 اإلسالميةالحاجة إلى البحث في المنيجية -2
إف قضية المنيجية اليـك تعتبر أحدل قضايا فمسفة العمـك في التصنيفات المعاصرة لمجاالت 

ة التي يمكف مف خبلليا فيالمعرفة العممية كتخصصاتيا، لذلؾ فيي تكشؼ عف الرؤية المعر 
كما  المنيجية مسألة قبمية أـ بعدية؟ ىؿ مية، لكف السؤاؿ الذم يطرح ىنا:يا العماضتناكؿ الق

ا عمييا تقـك عمى دراسة كتحميؿ المشكمة نى مٍ بً عبلقتيا بقضايا الكاقع؟ إف المعرفة التي جي 
نجد أف معظـ دراستنا  انطبلقا مف مقتضيات الكاقع كالمنيجية المتبعة في دراستيا، لذلؾ

العممية ترتكز عمى حؿ المشكمة في إطار تفاصيميا الكاقعية دكف التعرض لئلشكالية 
المنيجية التي يتـ فييا الحاؿ كىي الطريقة التي عيدناىا في كافة بحكثنا العممية عمى 

 منيجية ىك مجاؿ البحث فييا باعتبارىااختبلؼ حقكليا المعرفية عمى اعتبار أف عمؿ ال
كسيمة الكتساب المعرفة كاختبارىا كتكظيفيا، أما إذا تعمؽ األمر بمنيجية التفكير اإلسبلمي 
فإف األمر يختمؼ ألف اليدؼ مف كراء المنيجية ليس الكصكؿ إلى الحمكؿ لكف الكصكؿ إلى 
طبيعة التفكير الناتج عف المعرفة مف أجؿ تحقيؽ عمارة األرض كالغاية مف االستخبلؼ 

تكمف في أىمية البحث في التفكير  مسألة عمؿ المنيجية في ىذه الحالةكبذلؾ تككف 
المنيجي كالتعامؿ معو بطريؽ منظمة مف أجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ، إنيا حديث عف 
المنيج أكثر مما ىي حديث فيو، كما أف المنيجية اإلسبلمية ينبغي أف تككف مؤطرة بنظرة 

 -كما تقدـ–لعؿ ىذا ما سماه القرآف الكريـ بالمنياج قرآنية شاممة لئلنساف كالككف كالحياة، ك 
ال يتـ  -ما يحتاج الناس إليو تحقيقا لمياـ االستخبلؼ-كقرف ذلؾ بالشرعة، "فتحقيؽ الشرعة

ـز أف يككف محددا لمفيـ كالكعي ضابطا لممقاصد تمكما يس ،(1)إال بمنياج كاضح بيف"
إلسبلمييف مف أجؿ بناء معرفة إسبلمية ، كفي ىذا الشأف كتب بعض الباحثيف ا(2)كالغايات

معاصرة تجمع بيف الكحي كالعقؿ كتكحد بيف الفكر كالعمؿ انطبلقا مف نظاـ تعميمي قائـ 

                                                             
 .68، ص2717القاهرة )مصر(: دار السالم، معالم في المنهج القرآني. طه جابر العلوانً:  - 1
2
ل لنا الشرٌعة وأكمل لنا الد -  ٌن وأتم ٌرى العلوانً أن القرآن الكرٌم اشتمل على الشرٌعة بتفاصٌلها، كما اشتمل على المنهج بمحدداته، فقد فصَّ

الة الخلل ٌكشف ما فٌه من أسرار لٌتجاوز ح أنعلٌنا النعمة، فكتابه هو المنهاج الذي ٌحدد مستوى السقف المعرفً الذي على العقل البشري 
، مرجع سابقالمنهجً واألزمة التً تعٌشها األمة، على مستوى العلوم ممثلة فً مخاطر النسبٌة واالحتمالٌة والنهاٌات. انظر: طه جابر العلوانً: 

 .89، 77ص
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عمى رؤية إسبلمية كاضحة، كمف ىؤالء نجد: إسماعيؿ الفاركقي، عبد الحميد أبك سميماف 
 طو عبد الرحماف...كآخركف. 

الحاجة لئلصبلح ر في غاية األىمية تدعك إليو أم إف الحاجة إلى المنيجية اإلسبلمية
الفكرم كالنيضة العممية التي باتت عاجزة عف إخراج األمة عف أزماتيا، إما بسبب انحصار 

ما بسبب عجز المنيجية التقميدية التي تدعك  مفيـك االجتياد في مجاؿ الفقو كالعبادات كا 
، كما أف الحاجة إلى تجديد المنياج (1)عف الدنيا كالتحميؽ في المثاليات الصكفية لبلغتراب

تعدك إلييا تمؾ الممارسات الحية مف أجؿ إحياء التراث كتجديده كالتي نتج عنيا ضركرة 
في الحداثة العالمية في حيف أنو كاف األجدر بالنظر إلى التراث الفكرم عمى أنو  االنخراط

بغي النظر إليو كما ينظر عمؿ تكاممي كقكؿ ممزكج بالفعؿ كخطاب مزدكج بالسمكؾ، فبل ين
يستمد ، فيك ليس خطابا نظريا لكنو عمؿ منيجي (2)الباحث لمظاىرة رصدا ككصفا كشرحا

أكصافو مف الممارسة التراثية اإلسبلمية بداية بإعادة االعتبار لؤللفاظ القرآنية كصكال إلى 
متميز كضع اآلليات المنيجية مف خبلؿ تشغيؿ المصطمحات إلنتاج خطاب معرفي فكرم 

كمستقؿ بعيدا عف التقميد كاالنكفاء نحك الماضي، كبيذا تصبح قضية التجديد في العمؿ 
 التراثي قضية كعي بأىمية تناكلو كمنيجية تجديده، كىذا ما  سنتناكلو في النقطة المكالية.

 الوعي المنيجي -3

معقدة  يقـك أم عمـ عمى المنيج كالمكضكع معا فاكتساب العمـ كحصكؿ المعرفة عممية
مرتبطة باإلدراؾ، ذلؾ أف نفسية الباحث كعقميتو كسائر المؤثرات التي تككف شخصيتو 
تشترؾ في صياغة المادة العممية، خاصة ما تعمؽ منيا بمنيجية البحث كصياغة الكعي بو 
شكالية كاضحة تنبثؽ عنيا قضايا البحث العممي كأكلكياتو كمعاييره،  في إطار رؤية ثابتة كا 

                                                             
 .87ص مرجع سابقهذه هً أهم أسباب عجز المنهجٌة التقلٌدٌة عن اإلصالح. أنظر: فتحً حسن ملكاوي:  - 1
 .21، ص2712، بٌروت)لبنان(: المركز الثقافً العربً، 4طتجديد المنهج في تقويم التراث. الرحمان:  طه عبد - 2
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ة المنيجية ىي عممية فاعمة كمنفعمة كذلؾ التصاليا بآليات عمؿ التفكير اإلنساني إف العممي
 كصكره كمستكياتو.

الكعي في المغة ىك الجمع كالحفظ كالفيـ، كاألذف الكاعية ىي األذف التي فيمت كعقمت ما 
 أف المنيجية التي اإلسبلمي، لذلؾ فقد اتضح عبر التاريخ (1)سمعت ثـ انفعمت بما انتفعت

اعتمدىا المسممكف خبلؿ القركف األربعة اليجرية األكلى كالتي أصبحت جزءا مف النيضة 
، حيث (2)الحضارية كسمة مف سمات الثقافة اإلسبلمية قد قامت عمى المنيجية التاريخية

أسيـ ىذا المنيج في تحديد اليكية الثقافية كالحضارية لؤلمة اإلسبلمية، فكاف التحكؿ آنذاؾ 
مف خبلؿ المؤرخ كالماد العممية التاريخ كالمنيج، كمف ثـ الدعكة إلى العالمية  كاضحا شامبل

، ىذا المسألة في ىذه ، لذلؾ كانت أىمية الكعي ىي حجر األساس(3)لتحقيؽ القيـ كالحريات
لكف التكجو نحك االنتفاع، أم إدراؾ الكاقع  االنفعاؿالكعي المكسـك الذم ال تكفي فيو عممية 

دراؾ القائـ كتغيي ره إلى ما ىك أفضؿ، كقد كاف ذلؾ مف خبلؿ امتبلؾ الرؤية الكمية لمككف كا 
الخمؿ المنيجي المرتبط بفيـ الكاقع كأساليب التعامؿ معو، لذلؾ تصبح مسألة "الكعي 

الكمي لطبيعة الكاقع كمتطمباتو  كاإلدراؾالمنيجي" حالة مف الكعي بضركرة الفيـ التفصيمي 
اؿ كضغكط و عمى أساس مف التخطيط اليادؼ بعيدا عف ردكد األفعكالتعامؿ مع ،كمشكبلتو

مف أجؿ إصبلح الكاقع كتغييره إلى ما ىك أفضؿ، كىذا ما يدخؿ في  الحاجة إلى القرار
سياؽ المنيج القرآني العاـ كالشامؿ الذم لـ يمغي مناىج الشعكب القديمة األخرل لكنو 

كالبعد الركحي كالبعد التكحيدم المبني عمى  استكعبيا كعمؿ عمى إضافة أبعاد جديدة إلييا
فمنيج ، (4)كحدة الكجكد ككحدة المصير فيك قائـ عمى ثنائية الديف كالكضعي )الكجكدم(
فيك الذم  ، التاريخ اإلسبلمي  بدايتو فقو ككعي منيجي كنيايتو عمؿ بكسائؿ كأدكات التغيير

                                                             
 117ص مرجع سابقفتحً حسن ملكاوي:  - 1
ظمه مجموعة أعمال الملتقى الذي ن ،اإلسالميةالعولمة وأثرها في الثقافة وتحدي العولمة"، فً:  اإلسالمًإسماعٌل سامعً: "منهج التارٌخ  - 2

 199، ص2775، الجزائر منشورات المجلس اإلسالمً األعلى، 2774ماي  17/11/12المجلس اإلسالمً األعلى بالجزائر أٌام: 
 ، نفس الصفحة.المرجع السابق - 3
ج المسلمون األوائل من االستعانة "بالمنطق األرسطً" الذي ٌتحدث عن الكلٌات الخمس)الجنس، النوع، الفصل، ا - 4 لخاصة، العرض(. لم ٌتحرَّ

 .217-279، ص صمرجع سابق ،اإلسالمٌةالعولمة وأثرها فً الثقافة وتحدي العولمة"، فً:  اإلسالمًإسماعٌل سامعً: "منهج التارٌخ 



العربية اإلسالمية الفمسفة في المعرفة تشكل مشروع                                                                :الثالث الفصل  

 

274 
 

ا ما أعطى لممجتمعات اإلسبلمية ، كىذ(1)نيايتيا بدايةحدد ىكية المجتمعات ضمف ككنية 
قيمتيا الكاقعية كجعؿ مجاؿ الفكر مجاال خصبا ساعد الفكر الغربي بعدئذ عمى  آنذاؾ

اكتشاؼ ذاتو كتشيد حضارتو، حيث أقاـ عمى أنقاضو فكرا غربيا جديدا كفؽ منيجية 
عمى رغبة كيا النزعة المادية كالمؤثرات السياسية مف أجؿ بناء مشركع ينطكم ر ، تح(2)معينة

جامحة لتطكيع الثقافات، كىك ما انجٌر عميو فيما بعد أزمة مناىج خاصة في الدكؿ العربية 
فكانت المكاقؼ العربية اإلسبلمية التي أرادت التصدم ليذا االجتياح الثقافي كالحضارم، 

لمفتكنكف مو المنبيركف بالثقافة الغربية كا: مكقؼ مث  (3)اإلسبلمية منقسمة إلى مكقفيف متمايزيف
مو العائدكف إلى الذات يستميمكف منيا بالفكر الغربي لما حققو مف إنجازات، كمكقؼ آخر مث  

لـ يحققا النيضة  االتجاىيفىذيف  ف، لكفيٍ تجاىيف عممي  االحؿ، كقد نتج عف ىذيف المكقفيف 
: ؿلمنيجي يتطمب عدة عناصر ميمة كذلؾ مف قبي، لذلؾ كاف الكعي ا(4)كال أسباب التمكيف

ؿ القيـ كالمبادئ التي تتصؿ بالفطرة السميمة المدركات القبمية المستقرة في ذىف اإلنساف كتمث  
كالممكات الذىنية النفسية لدل اإلنساف، يمييا العنصر الثاني المتعمؽ باألدكات التي 
ر يستخدميا العقؿ كالعمميات العقمية كالشعكرية كممكات الحدس كالخياؿ كاإلرادة، أما العنص

األخير فيتعمؽ بالحقائؽ المكضكعية المرتبطة بالكاقع أم خصائصو الكمية كالكيفية كعبلقاتو 
، كيبقى عمى العقؿ اإلنساني تنظيـ ىذه العناصر كتفاعميا في إطار الخبرة (5)بما حكلو

دراؾ الكاقع ىي األخرل مضمكف الكعي اإلنساني اإلنسانية التي تحمؿ   االجتماعيكا 
 .(6)ر مكضكعاتو كظكاىره في إطار التحميؿ كالبياف كالتكظيؼكالطبيعي كتفسي

أما في المجاؿ العممي األكاديمي فيمكف اعتبار عمـ األصكؿ بكصفو منيج بحث كمعرفة مف 
ىج  المعاصرة، ذلؾ أف الديف اإلسبلمي جعمو اهلل اأجؿ معالجة أزمة المناىج أك إشكالية المن

                                                             
 214وتحدي العولمة"، مرجع سابق، ص اإلسالمًإسماعٌل سامعً: "منهج التارٌخ  - 1
 295، صمرجع سابق، اإلسالمٌةعاصرة وتحدٌات العولمة" فً: العولمة وأثرها فً الثقافة الم اإلسالمٌةعبد القادر بخوش: "منهج الدراسات  - 2
 .299-298، ص صالمرجع السابق - 3
ن هما: اتجاه ٌتزعم القٌمة العلمٌة وقد مثَّله المستشرقٌن وهو مإطر أٌدٌولوجٌا فً إطار الفكر الغربً، وهناك اتجاه آ - 4 ٌْ خر ٌمثل هذٌن االتجاه

 ابات المٌثالٌة التً لم ترق إلى مستوى التحدٌات المطلوبة.تلك الخط
 .127ص مرجع سابقفتحً حسن ملكاوي:  - 5
 نفس الصفحة.، سابقالرجع الم - 6
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كالتشريعات، كىذه العناصر  ،األخبلؽ، العبادة، لعقيدةمنياجا مستقيما مشتمبل عمى مسائؿ: ا
اإلسبلمي كالذم يقـك عمى التعامؿ مع المصادر التاريخي في مجمكعيا تمثؿ  المنياج 

ؾ دراسة فمسفة التاريخ لباعتبارىا تمثؿ مادة  الفكر كأرضيتو كغربمتيا مف اإلسرائيميات ككذ
تاريخ اإلسبلمي كأخيرا تبني الكاقعية مف خبلؿ اإلسبلمي كالكقكؼ عند الغايات السامية مف ال

بعض التيارات الفكرية التي تحارب العقيدة اإلسبلمية كتكاجو الفكر اإلسبلمي خاصة تمؾ 
كما ال ننسى صكرة الكقكؼ عند مظاىر الخمؿ المنيجي المرتبط  ،(1)النزعة المادية اإلنسانية

رؤية العالـ   بغمكضنب العقمي المرتبط بتككيف الشخصية اإلسبلمية سكاء تعمؽ األمر بالجا
كما ينجـ عنيا مف تيكرات فكرية تتعمؽ بالنظرة التجزيئية لمتراث، كمصادر التأسيس )الكتب 

أك الجانب النفسي المتمثؿ في ضعؼ اإلرادة  ،كالسنة( كما تعمؽ بيا مف قضايا الفيـ
نحك المثالية، ىذا إضافة إلى  كاالنكفاءكالمبادرة كمف ينجـ عنو مف اغتراب كزىد في الدنيا 

بعض االختبلالت الفكرية األخرل المرتبطة بالنظرة الكاقعية ككيفية التعامؿ مع المشكبلت 
سبلمية كىك ما عنو عديد المدارس كاالتجاىات الفكرية اإل نتجبصفة منيجية، كىذا ما 

  سنبينو في ما يمي.

 ي : المدارس المنيجية في الفكر اإلسالمالمطمب الثاني

إف الصكرة الكمية التي يضعيا اإلنساف لنفسو كعف نفسو كعف العالـ مف حكلو في حدكد  
المكقع الذم يحاكؿ الرؤية منو كزاكية النظر التي يتخذىا كالبيئة الطبيعية كالنفسية 
كاالجتماعية كالنظاـ الفكرم بكافة مككناتو المغكية كأطره المرجعية ىي التي تحدد الصكرة 

رؤية الككنية كالفمسفة العامة كالنمكذج التفسيرم الذم يتحرؾ اإلنساف مف خبللو الكمية كال
كيضع نفسو فيو بالتالي مكاقفو كحركاتو كعبلقات كخطاباتو كتصكراتو عف اآلخر، كمف ثـ 

 التصكربناء المشركع الثقافي الذم ينبغي أف يتبناه كيعمؿ في إطاره، لذا كانت أىمية ىذا 
مف جية كالمنيجية مف جية ثانية، إف التصكر الككني )رؤية العالـ( ىك  عرفيمفي البناء ال

                                                             
    ،         مرجع سابق، اإلسالمٌةالمعاصرة وتحدٌات العولمة" فً: العولمة وأثرها فً الثقافة  اإلسالمٌةعبد القادر بخوش: "منهج الدراسات  - 1

 .374-372ص ص



العربية اإلسالمية الفمسفة في المعرفة تشكل مشروع                                                                :الثالث الفصل  

 

276 
 

أقرب ما يككف إلى مصادر المعرفة منو إلى طبيعتيا، أما  المنيجية فيي أقرب ما تككف إلى 
كبسبب ىذا التداخؿ يمكف تصكر ىذه  ،ية المعرفة(ر أدكاتيا، كيتكسطيما النظاـ المعرفي )نظ

كالمنيجية مف  صادر المعرفة كأدكاتيا مف جية كبيف الرؤية الككنيةالعبلقة االعتمادية بيف م
 جية ثانية، كىذا ما يكضحو الشكؿ المكالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 التكامؿ في بناء المعرفة اإلسبلمية

 نظاـ المعرفة

 )نظرية المعرفة(

 مصادر المعرفة

 الوحً الحس الكون /الوجود العقل

 أدوات المعرفة

 رؤية العالـ المنهجٌة
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رؤية العالـ كالمنيجية كالنظاـ المعرفي دكائر االنتماء بيف يتضح مف خبلؿ ىذا المخطط 
لمعرفي باعتبارىا مسألة كعي ككذا مصادر المعرفة كأدكاتيا ىك ما يعرؼ بمنيجية التكامؿ ا

ا بمنيجية التمقي كىذا ما شرحناه سابقا في المنيجية التاريخية اإلسبلمية بدءن  ،بالدرجة األكلى
 في زمف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كمنيجية النقد كالتكثيؽ التي رافقت تدكيف الحديث

..كغيرىا، ككذا  منيجية النبكم الشريؼ كالتي تمايزت فييا حركؼ الجرح كالتعديؿ كالعمؿ.
، كنشكء مناىج المفسريف، واستنباط األحكاـ مف أدلتيا التفصيمية كتطكر منيجية أصكؿ الفق

الكبلـ كالفمسفة، ىذا  كمناىج التعامؿ في قضايا العقيدة كما طرأ عمييا مف دخكؿ عمميٍ 
جريبي حيف ال ، ككذلؾ المنيج العممي التالمنيج العرفاني الذكقي عند الصكفية إلىإضافة 

، غير أف ما ينبغي التأكيد عميو في ىذه المسألة ىك أف الباحث يكظؼ مناىج (1)ينفع غيره
متعددة كؿ كاحد منيا تبعا لمغرض الذم يحققو، كيعبر بذلؾ عف فكرة تعدد المناىج أك " 

 ، كىك ما يقصد بو المنيجية التكحيدية التي تميز الرؤية كالمنيج(2)"المنيجية التعددية
اإلسبلمي، فكرة التكامؿ المعرفي ىي فكرة جكىرية لممدارس المنيجية اإلسبلمية، ألنيا 
ا تتصؼ بالتعدد كالتكامؿ كالتكحيد، تعدد يشمؿ التنكع في الطرؽ كاألساليب المنيجية تبعن 

كتكامؿ البيانات الكمية  :كتكامؿ ينطمؽ مف حاجة المكاقؼ البحثية لتنكع مكضكعات البحث،
كتكامؿ التقرير اإلحصائي مع االستنتاج الفكرم،  ت الكيفية، كتكامؿ التحميؿمع البيانا

 :الكصفي لكقائع مع التحديد المعيارم لمقيـ...كىكذا، فالمنيجية اإلسبلمية تكاممية في أصميا
الحس كالعقؿ، لذلؾ  بيف الكحي كالككف، بيف، كالكاقع بيف العمـ كالعمؿ كالسمكؾ، بيف النظرية

في العمؿ المنيجي بداية باالستناد إلى المصادر )الكحي  يقـك بجيد تكحيدمفإف الباحث 
، كالجيد التكحيدم كاستعماؿ الجيد التكحيدم في تكظيؼ األدكات )الحس كالعقؿ( ،كالككف(

في الجمع التكاممي بيف المصادر كاألدكات، فالمنيجية التكحيدية تتطمب تكحيدا في رؤية 
ككو، كما تتطمب تكحيدا أيضا بيف عمـك الكحي كعمـك الككف أم اإلنساف كتفكيره كبحثو كسم

                                                             
1
 .177ص مرجع سابقفتحً حسن ملكاوي:  - 

كان ٌتصف بالموسوعٌة وٌجمع بٌن علوم متنوعة، فقد ٌكون محدثا وفقٌها وأصولٌا مثل اإلمام  اإلسالمٌةالعالَِم فً مراحل الحضارة  أنذلك  - 2

 ٌنا، وق ٌكون فٌلسوفا وصوفٌا مثل ابن عربً...وغٌرهم.مالك والشوكانً، وقد ٌكون مفسرا وفٌلسوفا وطبٌبا مثل أبو بكر الرازي وابن س
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بيف العمـك االجتماعية كالعمـك اإلنسانية ككذا العمـك الطبيعية المادية، لذلؾ فإف المدارس 
 شممت ما يمي: يدية كقدالمنيجية اإلسبلمية كانت تدكر حكؿ ىذه العممية التكح

  مدرسة المنيج العقمي )البرىاني(-1
ج ىذه المدرسة عمى البرىاف مف حيث ىك نظاـ معرفي خاص في التفكير قائـ عمى يقـك مني

اعتماد المعارؼ العقمية الضركرية كنقطة انطبلؽ لناء المعرفة اإلنسانية فالبرىاف ىك الحجة 
الفاصمة البينة، ففي المغة يقاؿ :برىف عمى الشيء أم جاء بحجة قاطعة ًلمىدىًد الخصـ عميو، 

يضاحيا كيمـز مف التصديؽ بيا كالبرىاف عند الفبلسفة معناه بياف الحج   ،(1)فيك مبرىف ة كا 
التصديؽ بالشيء، أما عند األصكلييف فإف البرىاف يقتضي فصؿ الحؽ عف الباطؿ كتمييز 
لمصحيح عف الفاسد بالبياف الذم فيو، أما عند المنطقييف فإف البرىاف يعني قياس مؤلؼ مف 

المبنية عمى  ث يعني ىنا الضركريات أك النظرياتأك بكاسطة حي داءن اليقينيات، سكاء كاف ابت
 لعقؿ لكؿ المعارؼ كالتصكرات، كالمنيج المعرفي العقمي قائـ عمى تحكيـ ا(2)ةمقدمات قطعي  

يستطيع أف يطمؽ حكمو  فيي تدكر في إطار مبادئو كتقـك ضمف دائرة إمكاناتو، بالتالي فإنو
، كمنيجية ىذه المدرسة قائمة عمى مكقع العقؿ كدرجة (3)، مستحيؿ أك ممكفعميو: كاجب

االعتماد عميو ال سيما في مسائؿ االعتقاد، كلذلؾ نجد أف ىناؾ الكثير مف العمماء كانكا 
 االعتقادأقرب في تصكراتيـ إلى الفمسفة اليكنانية مف خبلؿ اعتمادىـ عمى العقؿ في مسائؿ 

ف سينا، في حيف نجد أف البعض اآلخر كاف أقرب كمف ىؤالء نذكر : الكندم، البيركني، اب
إلى عمماء أصكؿ الديف في تناكليـ ليذه لمسائؿ بدرجات متفاكتة مف ترجيح العقؿ أك النقؿ، 

، كغيرىـ مف العمماء الذيف احتضنت (4)ةدي  يمثؿ عدد مف عمماء المعتزلة كاألشاعرة كالماتر 
الكصكؿ إلى األحكاـ االعتقادية، مكضحيف كتب التراث رصيدا ىائبل مف أقكاليـ في منيجية 

                                                             
 394، صمرجع سابقأبو الفضل جمال الدٌن مكرم ابن منظور:  - 1
 .185، صمرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  - 2
 .186، صالمرجع السابق - 3
ن من أمر المعتزلة أن لجؤوا إلى الغلو والتطرف فً افتراض وجود تعارض بٌن النقل والعقل، حٌث كا إلىكانت قائمة  إسالمٌةثالثة مدارس  - 4

ٌعٌد مكانة النقل دون التهوٌن من مكانة العقل، ثم جاء أبو  أناستعمال العقل فخرج منهم أبو الحسن األشعري وأسس مذهب األشاعرة وأراد بذلك 
تطورت توجهات العلماء وأدركوا  أنواألشاعرة، إلى  الحسن الماترٌدي وأسس على تراث أبً اإلمام حنٌفة مذهبا كالمٌا وسطا بٌن المعتزلة

 ضرورة "درء التعارض بٌن العقل والنقل".
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أنو يجكز أف يعتٌد بالدليؿ النقمي كالدليؿ العقمي  في مسائؿ االعتقاد، لكف التطكر المنيجي 
بلتيا يجعمنا ندرؾ أف مسألة العقؿ كالنقؿ لـ تكف لمدرسة العقمية )الكبلمية( في جميع تمث  

ر لمعقؿ مع ظيكر المبكٍّ  اؿه مى عٍ لكف ظير اإلً تدعك الحاجة إلييما في عيد الصحابة كالتابعيف، 
بكصفو فقيا خاصا لعمـ العقيدة كأصكؿ  –الخكارج، أما التأصيؿ المنيجي لعمـ الكبلـ 

فجعمكا لو  ا مف شأف العقؿ، الذيف أعمكٍ (1)فقد كاف أكثر كضكحا بظيكر المعتزلة -الديف
 .اقؿ أك تكازيو أحيانن الن   تفكؽ ساميةن  كمكانةن  مرتبةن 

عف بقية المناىج األخرل كذلؾ ككنو يعتمد إف البرىاف كمنيج عقمي كنظاـ معرفي يختمؼ 
عمى قكل اإلنساف المعرفية الحسية مف حس كتجربة كمحاكمة عقمية في اكتساب المعرفة 
بالككف، بؿ لتشييد رؤية لمعالـ يككف فييا مف التماسؾ كاالنسجاـ ما يمبي طمكح العقؿ 

، كعمى ىذا األساس خضع ىذا المنيج البرىاني (2)اليقيفكيرضي نزكعو إلى طمب 
لمحاكمات عقدية في الفكر اإلسبلمي تبعا لبلفتراضات التي قاـ عمييا، كالتي تتمثؿ في 

 أربعة افتراضات أىميا: 

البراىيف  اـدرفة أساسية معتبرة تقـك عمى استخكىي مع :معرفة برىانية تقوم عمى القياس-أ
كف ينطمقكف مف ي  فالقياسً  ؿ الكصكؿ إلى معارؼ يقينية ثابتة،أج كطريقة لبلستدالؿ مف

، عمى اعتبار أنو آلية لمبرىاف كليس ىك البرىاف ذاتو، (3)طاليسي لمقياس المفيـك األرسطك
لذلؾ فالبرىاف في ىذه الحالة يحتاج إلى آلية خاصة ىي القياس الثباتو، كىي اآللية التي 

إلى براىيف، كمف أمثمتيا: قياس الخاص عمى العاـ، أك قياس  يدركيا العقؿ بذاتو كال تحتاج
 .خصائص الجزء عمى الكؿ

إال أنو  ،فالبرىاف في الفكر اإلسبلمي أستند إلى ىذا المبدأ الذم كرثو مف الفمسفة اليكنانية
ل بيا شأنا خاصا، فقد أدخؿ اإلماـ الغزالي المنطؽ كاعتبره آلة كمعيارا أىنى  كؿ كاحد منيما

                                                             
 .188، صمرجع سابقفتحً حسن ملكاوي:  - 1
ة ، بٌروت )لبنان(: مركز دراسات الوحد72. طدراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية بنية العقل العربي:محمد عابد الجابري:  - 2

 .384-383، ص ص1987العربٌة، 
على  ٌقوم هذا المفهوم على مبدأ السببٌة، أي ترتٌب العالقة بٌن العلة والمعلول، حٌث أن النتٌجة ٌنبغً أن تكون ضرورٌة فال ٌنبغً أن تكون - 3

 غٌر ما هً علٌه، وهً على هذا الشكل تمتاز بالصدق والبدٌهة.
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عف الفبلسفة في كتاب  ف بيا المعارؼ، فقد قاـ باعتماد المنطؽ في العمـك البيانية كرد  تمتح
، كخاصة مبدأ (1)ر مف الرياضياتدافع عف المنطؽ كحذ   أن و إال تيافت الفبلسفة""

 (2)العمية)السببية(، ذلؾ أنيا مبنية عمى أساس منطقي أم فكرة الترابط بيف السبب كالنتيجة
ماـ فخر الديف الرازم بتأسيس المذىب األشعرم اعتمادا عمى القياس األرسطي كما قاـ اإل

 .(3)ة أرسطية خالصةن ككذلؾ الفيمسكؼ ابف رشد الذم أسس فمسفة برىاني  

المبادئ فالمعرفة في ىذه الحالة قائمة عمى  :فتراضاتواال معرفة برىانية تقوم عمى المسممات-ب
 ـ بيا العقؿ دكف نقاش كدكف مسببيسمٍّ معرفة إلثباتيا، الضركرية التي ال تحتاج إلى دليؿ 

 في الذىف ابتداءن  ةه تى بى فالبرىاف في ىذه الحالة ىك برىاف فطرم قائـ عمى افتراضات رياضية مثٍ 
كال تحتاج إلى دليؿ، فتككف المعرفة في ىذه الحالة قائمة عف طريؽ الحدس، كالحدس العقمي 

كفي ىذا الشأف يكصؼ اإلنساف ىك مبدأ لممبدأ نفسو،  ىك مبدأ العمـ كمنو يككف البرىاف،
دراؾ الكاقع مباشرة، ىذه الممكةي ني مستقمة تمكٍّ  ةه كى لديو ممى بأف"  ةه يست حسي  ل و مف فيـ الحقيقة كا 

كفي ىذا الشأف ينبغي التمييز بيف الحدس العقمي القائـ عمى ، (4)ة مباشرة"إنما ىي حدسي  
عرفاني القائـ عمى الكشؼ كاإلشراؽ النكراني، فيذا الحدس البديييات الضركرية كالحدس ال

ىك نكع مف المعرفة المبدئية التي ال يختمؼ فيو أم إنساف ميما كاف نكع الفكر الذم ينتمي 
إليو، فيك أصؿ كؿ المعارؼ كالبراىيف كمثاؿ ذلؾ: الكؿ أكبر مف الجزء، العمـ خير مف 

 الجيؿ...إلخ. 

في ىذه الحالة تككف المعرفة مف اختصاص التجربة  :التجربة وم عمىقمعرفة برىانية ت -ج
ة ال نستطيع أف نجـز بصحتيا إال بالتجربة، فالتجريبيكف ي  كىي في ىذه الحالة معرفة ظنٍّ 

، فالعقؿ ال معنى لو (5)المقياس الصحيح لمبت في الحكـ هكف أحكاميـ عمى الحس باعتبار ني يبٍ 
ستقرائية في االستدالؿ كالتفكير كما ىك عمى الطريقة اال عندىـ إال إذا أخذ قكاعده لمتجربة

                                                             
 175-171، ص ص2773. بٌروت)لبنان(: دار الجٌل، لالمنقذ من الضالأبو حامد الغزالً:  - 1
 179-175ص صالمرجع السابق،  - 2
 197صمرجع سابق، محمد عوض الترتوري:  - 3

4 -BROUWER.L :Brouwer Cambridge lectures on intuitionnisme. CAMBRIDGE : Cambridge university , 1981,p12 
 64،صمرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  -  5
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ع تطبيقات ىذا المنيج العممي التجريبي سً ت  معمـك خاصة في العمـك الطبيعية كالفيزيائية، كما تى 
لما تطمبو الدراسات التاريخية كاالجتماعية مف محاكمات عقمية منطقية كما يمـز ذلؾ مف 

ا لمفيـك التكامؿ في المنيج العممي التجريبي كما ، تبعن (1)مشاىدات ميدانية كتجارب عممية
المشاىدات الميدانية كالتجارب العممية كالقياسات الكمية كغير  يمـز ذلؾ مف إجراءات تناسبي 

 كاالستقراء. االستنتاجذلؾ مف عمميات 
بة الذم جاء لينقؿ لئلنساف صكرة المعارؼ المغي   :معرفة برىانية تقوم عمى أساس الوحي -د

مكاناتو، بالتالي فيك يستعيف بالكحي لتحديد العبلقة  عنو، كىذا ناتج عف حدكد معرفة العقؿ كا 
كابف سينا، حيث تركزت أبحاث ابف  بيف اإلنساف كخالقو كىذا ما قاـ بو خاصة اإلماـ الغزالي

و سينا حكؿ محكر العبلقة بيف اهلل كالعالـ كالتي يدكر فييا الكبلـ حكؿ ذات اهلل كصفات
ككذلؾ حكؿ العبلقة بيف اإلنساف كالسماء كيدكر فييا الكبلـ حكؿ طبيعة النفس البشرية 
كعبلقتيا بالمبلئكة، كما نجد أف البرىاف قد تحكؿ لدل بعض فبلسفة المسمميف إلى خدمة 
شكالية المفظ كالمعنى عند الفارابي، كما استخدـ اإلماـ فخر الديف الرازم  قضايا البياف كا 

ي عمـ الكبلـ لتقرير بأف البرىاف ىك ذاتو المنيج العقمي الذم ال يرفض ما تجيء البرىاف ف
بو الحكاس أك التجربة أك الكحي مف معاني كمعمكمات كمعارؼ ال يىٍقطع بيًقيًنيىًتيىا لكنيا 
تحاسب في ضكء العقؿ كمبادئو، كمف ىذا المنطمؽ يمكف التكصؿ إلى ثبلثة معارؼ أساسية 

 لعقؿ كالبرىاف:  تتشكؿ عمى أساس ا
معارؼ كمية تتعمؽ بمسيرة الككف كحدكدىا، كما يحرؾ العالـ كمكجكداتو كقكانينو كحكادثو  -

 كالتي تعتبر كجكد اهلل تعالى أىـ قضاياىا، كال يمكف الكشؼ عنيا إال بالعقؿ.
، فيي تصدقيا بالعقؿ كال يمكف محاكمتو ا خاضعا لمتجربةمعارؼ مكضكعية تعكس كاقعن  -

  مف خبلؿ الحس كالتجربة.عمييا إال
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معارؼ أخرل مكضكعية ال نستطيع الكشؼ عنيا بعقكلنا كحكاسنا ألنيا تفكؽ معارفنا  -
كمدركاتنا فيي مف اختصاص الكحي، كىي معارؼ تنقؿ لئلنساف صكرة عف تمؾ التي ىي 

 مغي بة عنو، كال يستطيع تصكرىا إال في إطار البياف.
  مدرسة المنيج البياني-2

كالبياف ىك الفصاحة  ،المغة مف الداللة، كباف الشيء بياننا بمعنى اتضح فيك بيٍّفه  البياف في
، كما يعر ؼ بأنو إظيار المقصكد بأبمغ لفظو كىك مف الفيـ كذكاء القمب كأصمو  كالم ًسفي

، كفي الفمسفة يعر ؼ البياف عمى أنو المنطؽ الفصيح المعبٍّر، كالبياف بياف (1)الكشؼ كالظيكر
ليؿ كبرىاف لذلؾ فقد يككف بالكبلـ أك الفعؿ أك اإلشارة أك الرمز، كالكثيركف ممف مع د

كلما كانت المدارؾ العقمية يعبر عنيا بالكبلـ لذلؾ  ،(2)يطمقكف عمى عمـ المعاني عمـ البياف
فقد سمي الكبلـ بياننا لما فييمف إيضاح لغمكض المعاني التي يريد العقؿ إظيارىا، كبالتالي 

لبياف نكع مف كعي اإلنساف عف نفسو كعف مف حكلو،  بياف ذلؾ في شكؿ معرفة يصبح ا
في  –كبلمية إدراكية، كمف ىذا المنطمؽ نجد أف الكثير مف النحاة كالمغكييف ارتبط عمميـ 

، كبعد ذلؾ (3)في المراحؿ األكلى بتحديد العبلقة بيف النحك كالمعنى –الفمسفة اإلسبلمية 
في حقؿ الدراسات البيانية انصرفكا لكضع قكانيف لتفسير الخطاب ظير عدد مف الباحثيف 

القرآني انطبلقا مف دالالت التعبير القرآني خاصة ما تعمؽ منو باألساليب البيانية كالببلغية 
ق( في كتابو "مجاز 208أبك عبيدة معمر ابف المثنى التميمي )تكفي كذلؾ مثؿ ما قاـ بو 

طريقة التي يستعمميا القرآف الكريـ لمتعبير عف معاف القرآف" حيث سعى لمكصكؿ إلى ال
معينة، كىذه الطريقة تتجاكز حدكد المغكيكف في قكاعد ضبط المغة العربية كصكال إلى تبياف 
الطريقة التي ينتقؿ بكاسطتيا الخطاب القرآني مف األلفاظ التي يعبر بيا إلى المعاني التي 

عت دائرة البياف لتشمؿ كافة مجاالت الخطاب ، أما في عصر التدكيف فقد اتس(4)يقصدىا
                                                             

 562صمرجع سابق، أبو الفضل محمد ابن مكرم ابن منظور:  - 1
 115مرجع سابق، ص محمد عوض الترتوري: - 2
فة ٌرجع االهتمام بتؤسٌس قواعد علم النحو، إلى حالة اللحن التً تفشت فً اللسان العربً بسبب دخول العناصر األجنبٌة فً دولة الخال - 3

ه( بطلب من اإلمام علً ابن أبً طالب رضً هللا عنه 69، هذا اللحن أدى إلى الخطؤ فً قواعد النحو، فقام أبو األسود الدإلً )توفً عاماإلسالمٌة

 بذلك.
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العربي مف شعر كنثر كخطابة كفنكف، بالتالي انتقؿ البياف مف حالتو المغكية العفكية إلى 
التي انتقمت بو ىي األخرل إلى حالة الكعي ) حالة التفكير المنظـ الخاضع لمقكانيف( 
القكؿ بأف الكيفية التي انتقؿ بيا  اإلحتكاؾ مع المناىج العرفانية كالبرىانية، كعمكما يمكف
 البياف مف حالتو المغكية إلى حالتو المعرفية ىي كما يمي:

مجرد التعبير عف الكضكح  : لـ يعد البيافانشغال البيانيون بتفسير القرآن والسنة النبوية -أ
كالظيكر كاإلفصاح، بؿ لقد أصبح إسما جامعا لحالة منظمة مف التفكير في جكانب مختمفة 
في التشريع كاإلستنباط كالجدؿ الكبلمي في ميداف العقيدة، فتكصؿ اإلماـ الشافعي إلى 

إذا كاف الكتاب كالسنة لكتاب كالسنة كالقياس كاإلجماع، فاستخبلص درجات البياف كىي: ا
إلى النصكص الصريحة القطعية الثبكت، فإف القياس ىك استدالؿ كاجتياد في  مردىما

ؿ اإلطار المغكم الذم ىك عبارة عف اآللة التي يجكز بيا النصكص السابقة مف خبل
، حتى أف اإلماـ الشافعي استطاع أف يؤسس أصكؿ الفقو كيرجع إليو في معرفة (1)القياس

عمـ المنطؽ إلى الشافعي كنسبة عمـ أصكؿ الفقو إلى أدلة الشرع، حيث ثبت أف نسبة 
 مي داخؿ الثقافة العربية بأسرىا.، حتى قيؿ أنو استطاع تأسيس نظاـ معرفي ك(2)أرسطك

لقد اشترط اإلماـ الشافعي الكصكؿ إلى تأسيس أصكؿ الفقو مف خبلؿ معرفة المجتيد 
كذلؾ بجعؿ  ، لمقاصد المغة العربية كأساليبيا المتنكعة كشرط أساسي لمبحث في اإلستدالؿ
رتباط  النحك المعاني تابعة لؤللفاظ تدكر حكؿ قصد المتكمـ، فارتباط القصد بالمفظ كا

عقمي، كجؿ المنطؽ في  بالمنطؽ، يقكؿ اإلماـ التكحيدم: "النحك منطؽ عربي كالمنطؽ نحك
ف كاف ال المعاني كا   ف كاف ال يجكز لو اإلخبلؿ باأللفاظ )...(كجؿ نظر النحك في األلفاظ كا 

ك فالعبلقة بيف النح ، (3)يسكغ لو اإلخبلؿ بالمعاني التي ىي ليا كالحقائؽ كالجكاىر"
كالمنطؽ جد متداخمة فالمنطؽ بمثابة نحك عقمي كالنحك منطؽ عقمي ككنو يصب في تأكيد 

                                                             
 125، صالمرجع السابق - 1
عهم السلٌمة لكن لم ٌكن عندهم قانون فً كٌفٌة ترتٌب الحدود والبراهٌن، فلما رأى ذلك أن الناس قبل أرسطو كانوا ٌستدلون بمجرد طبا - 2

 أرسطو ذلك اعتزلهم مدة طوٌلة واستخرج علم المنطق، وكذلك األمر بالنسبة لإلمام الشافعً.
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كحدة التصكرات الناتجة عف المعقكالت الذىنية تتراءل في شكؿ دكاؿ منتظمة بائتبلفات 
تركيبية تقتضييا قكاعد النحك العربي، أما المنطؽ فيك بمثابة نحك عقمي، ذلؾ أف تنظيـ 

ية كتحميميا يستمـز سمسمة إجرائية، كما أف النحك تحقيؽ لممعنى بالمفظ المحسكسات الخارج
، كالنحك يدخؿ لكف مرتبا لو أما المنطؽ فيدخؿ النحك لكف كالمنطؽ تحقيؽ لممعنى بالعقؿ

ة أما شيادة محققا لو، كالنحك شكؿ سمعي أما المنطؽ فيك شكؿ عقمي كشيادة النحك طباعي  
خؿ عمـ أصكؿ الفقو في ىذه المرحمة بمبادئ المغة العربية، أم ، كىكذا تدا(1)المنطؽ عقمية

أف اإلستدالؿ الذم يقرره األصكلي يرجع في مجممو إلى عمـ األلفاظ المحدد لممعاني حتى 
أصبح ىذا العمـ بعد اإلماـ الشافعي شكبل مف أشكاؿ التحميؿ المغكم المنطقي، بالتالي فقد 

قب طرؽ داللة األلفاظ عمى المعاني كاإلرتكاز عمى أصبح الفقياء يشرعكف انطبلقا مف تع
، إلى أف جاء (2)التيا المباشرة أك دالالتيا المجازية فأىممكا بالتالي مقاصد الشريعةالمغة كدال

ق( فأعاد بناء أصكؿ الفقو 790أبك إسحاؽ ابراىيـ ابف مكسى الشاطبي الغرناطي )تكفي 
 عمى مقاصد الشريعة.

لقد اىتـ المسممكف بعد اإلماـ الشافعي بعمـك  :مى مستوى اإلفيام واإلنتاجاألبحاث البيانية ع -ب
 إنتاج الخطاب كشركط إنتاجو في إشارة إلى أف عمـ البياف ال بد أف يبنى عمى الفكر كالمعنى
كليس عمى المغة كما كاف قائما قبؿ ذلكف كىذا ما قاـ بو كؿ مف أبك الحسف األشعرم 

 ق( المذيف أس سىا نيجٍييما عمى255-ق160الجاحظ ) ق( كعمرك بف بحر324-ق260)
الخطاب العقدم البياني مف أجؿ إفياـ الناس فيو عمى أساس شركط إنتاج الخطاب كليس 
قكانينو، كذلؾ بإشراؾ السامع فيو كجعمو محددا أساسيا في العممية البيانية، لذلؾ بدأت 

بعاد الفقيية كمف ثـ بدأ التركيز عمى تمؾ أكثر مف األ اتصاليةاألبحاث البيانية تأخذ أبعادنا 
يات العقمية كالتمثبلت التركيبية المفظية لممعاني كالتصكرات الذىنية كىك ما يدعى مالعم

                                                             
 34صالمرجع السابق،  - 1
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اإلببلغي الذم يقـك عمى  االتصاليالخاضع لمقتضيات النسؽ في بعده  (1)بالكبلـ الركحاني
التشفير مع السامع عبر تمقي األلفاظ  ثـ يعاد فؾ أسبقية المعاني المنطقية التي يتـ تشفيرىا

 كذلؾ كما يمي:

  كبلـ             قكؿ               حديث            إستماع         تركم     X تمثبلت

 نطؽ داخمي               إرادة إببلغ      تصكر كتفكر    إرادة تفصيؿ     تفكيؾ الرسالة

ببلغ                                                             بنيكم عضمي    تمقي كا 

 .الدائرة المسانية في بعدىا التكاصمي

 : كريـ عبيد عمكم: كميات المعرفة المغكية عند الفبلسفة المسمميف في ضكءالمرجع   

 .148المسانيات. ص

غة كبيف التفكير مف خبلؿ ما سبؽ نستطيع القكؿ بأف العمماء المسمميف قد فصمكا بيف الم
عمى اعتبار أف ىؤالء العمماء لـ يشغمكا أنفسيـ بسؤاؿ كيؼ نفكر؟ أك كيؼ ىك البياف؟ كيؼ 

التي تربط  نفسر الخطاب؟ ما ىي شركط إنتاجو؟ أم عبلقة لمغة بالفكر؟ كغيرىا مف األسئمة
ا يجكز في الفكر باستعماؿ اإلمكانات المغكية، بالتالي فقد ربطكا بيف ما يجكز في المغة كم

كىذا  (2)الفكر ككاف الدرس النحكم درسا منطقينا كالمغة كعاءن يؤطر الفكر ضمف قكالب لغكية
 ما ميد لبركز نظرية النظـ.

يقـك مفيـك النظـ عمى الربط بيف اإلمكانات النحكية التي تتيحيا المغة كقدرة  :ظيور النظم -ج
نظرية إلى عبد القادر الجرجاني )تكفي المبدع عمى استغبلؿ ىذه اإلمكانات، كتنتسب ىذه ال

ق( الذم صاغيا عمى نحك يتكخى فيو قكاعد النحك كأصكلو مف خكاص تراكيب الكبلـ 471
، فعمـ النحك ىك أساس عممية النظـ، كفي ىذا الشأف يقكؿ الجرجاني "إعمـ كصياغة المعاني

                                                             
ن الصوتً ٌقوم مفهوم الكالم الروحانً على النطق الروحانً الداخلً الذي تتعاضد فٌه المكونات التركٌبٌة النحوٌة والمعجمٌة الذهنٌة مع المكوِّ  - 1
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مؿ عمى قكاعده أف النظـ ليس إال أف تضع كبلمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك، كتع
كأصكلو، كتعرؼ مناىجو التي نيٍجتى فبل تزيغ عنيا كتحفظ الرسـك التي رسٍمتى فبل تضؿ 

 .(1)بشيء منيا"

ا نجدىا قد بؿ إننإف النظرية النظمية الجرجانية لـ تقتصر عمى األبحاث البيانية فحسب 
ر، كعمـك الفقو، إذ غزت العمـك الشرعية بأكمميا: كعمـ العقائد، كعمـ األصكؿ، كعمـ التفسي

أصبح المفظ ذك أبعاد فمسفية بذاتو، ككاف مف نتائج ذلؾ تٍسًكيدي المغة عؿ الفكر، كالمفظ عمى 
كنظاـ اإلستدالؿ المفظي عمى نظاـ اإلستدالؿ المعنى، كنظاـ الخطاب عمى نظاـ العقؿ، 

ح العقؿ الفقيي، كبيذا سيطر عمـ النظـ سيطرة مطمقة عمى عمـ اإلستدالؿ الشرعي كأصب
محصكرا بسياج المغة، كغاب عف كعي المشتغميف بالبياف أم بحث يمس عبلقة المغة بالفكر 
عمى اعتبار أف األمر محسـك لصالح المغة، كفي ذلؾ يقكؿ اإلماـ فخر الديف الرازم: "إف 

تختمؼ  بااإلعر حركات التمسؾ بالدالئؿ النقمية مكقكؼ عمى صحة النحك، ألنو باختبلؼ 
كنتيجة ليذا الشأف برز جمينا اختبلط المكاقؼ فانخرط الفقياء في إشكاليات ، (2)المعاني"
، كانخرط النحاة في إشكاليات الفقياء كالمتكمميف، كانخرط الببلغيكف في إشكاليات المتكمميف

، كبالتالي (3)الفقياء كالنحاة، كبدت إشكالية المفظ كالمعنى أكثر كضكحا مف أم كقت مضى
يؿ كمنيج لمكصكؿ إلى األحكاـ، كىذا ما جعؿ ابف رشد يرد عمى المعتزلة إشكاليات التأك 

كاألشاعرة كالخكارج كالصكفية باعتبارىـ متساككف في اعتمادىـ منيج التأكيؿ الذم أخرج 
كفتح الباب أماـ التأكيبلت الشرعية خصكصا الصكفية التي مزجت  (4)الشرع مف مقاصده

بالقرآف الكريـ، كىك المسمؾ  -ال سيما اإلشراقية منيا – بعض التأكيبلت بالفمسفات القديمة
 ف كالبيانييف.يٍّ الذم رفضو الكثير مف البرىانيٍّ 

                                                             
 نقال عن: عبد القاهر الجرجانً: دالئل اإلعجاز فً علم المعانً. 132صمرجع سابق، محمد عوض الترتوري:  - 1
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 مبدأفأصبحت تقـك عمى   األبحاث البيانية تطكرت :سيادة مبدأْي اإلنفصال والتجويز -د
فسح القائـ عمى فكرة إلغاء العمي ة لي permissionكمبدأ التجكيز separationاالنفصاؿ

المجاؿ بذلؾ إلى مجاؿ المشاىدة الحسية القائمة عمى القياسات الغيبي ة، أم قياس الغائب 
الجكىر عند المتكمميف مف أجؿ تسييؿ إثبات كجكد  عمى الشاىد، بالتالي إثبات قضية الفرد

، كلكؿ مكجكد كاًجد،و كلكؿ خالؽ مخمكؽ  اهلل كنقطة اإلنطبلؽ عندىـ أف لكؿ حادث ميٍحًدثو
و مف عرفو كجيمو مف جيمو، "فالكتابة ال بد ليا مف كاتب، كالبناء ال بد لو مف بافو عرف

... كىكذا ـى يقـك عمى  ،كالصكرة ال بد ليا مف مصكٍّرو تنصٌّ النظرية البيانية عمى أف العالى
، كىذا ال يدع مجاال لمشؾ عمى أف  عبلقة اقتراف كتجاكرو كليس عمى عبلقة تداخؿو كتأثيرو

بشكؿ مطرد كىك ما يسمكنو   -عندىـ-فالحكادث تصدر  رفة ال تقبؿ بفكرة السببيةىذه المع
، ىذه العادة يمكف أف تخترؽ في أم كقت مف قبؿ أم شخص، كىك ما (1)بمستقر العادة

، كمف (2)كلياء فضبل عف ادعاء العرفافيفسح المجاؿ لتفسير معجزات األنبياء ككرامات األ
تقـك عمى إزدكاج البياف بالعرفاف كىذا ما قاـ بو أبك حياف عمي  ثـ تصبح آلية إنتاج المعرفة

ق( حيث مزج بيف البياف كالعرفاف في كتابو "اإلشارات 414-ق310بف محمد التكحيدم )
 اإلليية".

مف بيف المناىج الرائدة في بناء النظاـ  -كال يزاؿ-ىكذا نرل بأف المنيج البياني كاف 
كر التدكيف حيث تطكرت األبحاث البيانية لتشمؿ قكاعد المعرفي اإلسبلمي، خاصة مع ظي

برىاف كالعرفاف في مناقشات كمساجبلت الضبط المغكية كالتقعيد، خاصة بعد دخكؿ منيجٍي ال
 مع البيانييف، أيف انتقؿ ىذا المنيج إلى حاالت التفكير الكاعي المنظـ.

 

 

                                                             
 .155، صمرجع سابقمحمد عوض الترتوري:  - 1
 .347-339، ص ص مرجع سابق ،بنٌة العقل العربًمحمد عابد الجابري:  - 2
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 مدرسة المنيج العرفاني-3

فىوي،  ي المغة يدؿجاء في لساف العرب أف العرفاف ف عمى المعرفة، كالعرفاف ىك العمـ، عىرى
أك الغنكصي ة  GNOSISالفمسفي فإف العرفانية  االصطبلح، أما في (1)ييعىرٍّفيوي،عرفاننا كمعرفةن 
GNOSTICISM كميا تدؿ عمى معنى كاحد كىك ILLUMINISM (3  )أك اإلشراقي ة 2

 (4)الحدس ال بالعقؿ كبالكجكد ال باإلستدالؿـ ببل كاسطة، كغايتيا معرفة اهلل بمحصكؿ الع
فيي رؤية لعالـ الكجكد تختمؼ عف رؤية البرىاف كالبياف تستند إلى معرفة أكلي ة تستمد مف 
الكشؼ المنطمؽ مف شعكر جكاني كحدس داخمي، كىذا ىك منطؽ التصكؼ الذم يقـك عمى 

حس أك بيما معا، كمعرفة التمييز بيف نكعيف مف المعرفة: معرفة تكتسب بالعقؿ أك بال
جربة في شمكليتيا إنيا تقـك ف ىذه األخيرة نظرة تفكؽ العقؿ كالت، إ(5)تكتسب بالكشؼ كالعياف

، كذلؾ لككنيا اإلرادة بديبل عف الفكر -أحيانا –جنيد اإلرادة بدؿ شحذ الفكر بؿ تجعؿ عمى ت
فالعرفاف يسمـ  -لفمسفةكما تدعي بذلؾ ا – (6)تيدؼ الكشؼ عف الحقيقة كليس الكصكؿ إلييا

بكجكد الحقيقة كيقتصر دكره عمى الكشؼ عنيا دكف إدراكيا إدراكنا تامًّا، كبذلؾ فيك يتعارض 
مع الفمسفة لككنيا تبحث لمكصكؿ عف الحقيقة بكاسطة اإلستدالؿ، فالعارؼ يجد نفسو غريبا 

اقع كالبحث عف الذات عف ىذا العالىـ، كبالتالي فإف رحمتو الكشفية ىي رحمة اإلنقطاع عف الك 
داخؿ ذاؾ العالىـ المتعالي المنقطع عف الزماف كالمكاف، عالـ الحياة الحقيقة، عالـ الطمأنينة 

يعيشو كؿ عارؼو انقطع عف الكاقع كاتصؿ بعالىـ الغيب كىي ظاىرة  كالسعادة كالكماؿ، عالىـه 
 .(7)عامة في كافة الديانات السماكية

ليذا المكقؼ اإلنزكاء  يشمؿ الحياة كالسمكؾ، كالطابع العاـ العرفاف مكقؼ نفسيٌّ كفكرمٌّ 
كالجنكح إلى تضخيـ الذات الفردية، كفي ذا الشأف يقكؿ اإلماـ أبك بكر محي الديف ابف 

                                                             
 .166، صمرجع سابقأبو الفضل محمد ابن مكرم ابن منظور:  - 1
 ثٌر الٌهودٌة والبوذٌة والمجوسٌة والكونفوشٌوسٌة، وهً تمزج بٌن الدٌانات واألساطٌر.ظهرت بتؤ - 2
 ظهرت عند أهل الشرق، وتنسب إلى اإلشراق من خالل ظهور األنوار العقلٌة وإشراقها على النفوس عند تجردها. - 3
 166ص مرجع سابق،محمد عوض الترتوري:  - 4
 64، ص2772. بٌروت )لبنان(: دار العلم للطباعة والنشر، فانية في العقلية العربيةالرؤية العرفاطمة سامً فرحات:  - 5
 .65ص المرجع السابق، - 6
 .253، صمرجع سابقمحمد عابد الجابري: بنٌة العقل العربً،  - 7
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قصده رغبةن في شيكد الحؽ عند عربي: "عبلمة صدؽ المريد غربتو عف كطنو كحصكؿ م
مف العمـ كالمعرفة سابقةه عنو، ذلؾ أف كبيذا فإف العرفاف أعظـ درجة ، (1)اؿ لو كف"قمف 

التي ىك مشدكد إلييا، فيي خطاب  العارؼ يتمقى المعرفة التي يبغييا مباشرة مف القكل العميا
، كتتضمف المذاىب العرفانية في الفكر (2)مخصكص مف الحؽ لعبده يسمى بو عارفان 

كباطنو، فالظاىر ىك  اإلسبلمي عدة أصناؼ، كالفرؽ الباطنية الذيف يقكلكف بظاىر العمـ
عمـ العامة أما الباطف فيك عمـ الخاصة الذم يجب أف يصاف عف اإلبتذاؿ كيحجب عف 
الجاىميف كأىؿ اليكل، كيشمؿ غبلة الشيعة: السبئية، الكاممية، العمبائية، المنصكرية 

لصفكية ، ااإلمامية، اإلثناعشرية اإلسماعيمية، القرامطة، الخرامية، كما تشمؿ باطنية الشيعة:
البيانية، ككذلؾ باطني ة الصكفية كغبلتيا: ابف سبعيف، ابف عربي، الحبلج، إضافة إلى 
مذاىب الصكفية األخرل الذيف يزعمكف أف التصكؼ ىك عمـ الباطف كىك مقامات كأحكاؿ 

 .(3)يعتمدكف عمى الرمكز كلغتيـ فييا الفيض كاإلشراؽ كالجذب كالخكؼ

مرتبة التكحيد كىي خاصة رفة كرت بيا حسب مراتب العارفيف: لقد قسـ ذك النكف المصرم المع
بعامة المؤمنيف المخمصيف، كمرتبة الحجة كالبياف كىي خاصة بالحكماء كالبمغاء كالعمماء 
كمرتبة معرفة الصفات الكحدانية كىي خاصة بأىؿ كالية اهلل المخمصيف الذيف يشاىدكف اهلل 

، كبيذا ينحؿ كؿ رباط (4)ره ألحد مف العالميفبقمكبيـ حتى يظير ليـ الحؽ ما لـ يظي
معرفي يقـك عمى مبدأ السببية أك العمية كيستبدؿ المعارؼ الحسية كالتجريبية بالمعارؼ 

ة، كما أف العرفانييف عف المعارؼ اليقينية الحق   -حسبيـ -القمبية النكرانية كالتي تعبر 
تكرة، عمى اعتبار أف التأكيؿ أداة عف المعارؼ المس يعتمدكف عمى التأكيؿ منيجا لمكشؼ

لتكسيع رؤية اإلنساف كخمؽ معاف جديدة كىك سبب اعتمادىـ الغمكض كاإللتباس في المغة 

                                                             
 نقال عن: أبً بكر ابن عربً: الفتوحات المكٌة. 169ص مرجع سابق،محمد عوض الترتوري:  - 1
 ، نفس الصفحة.سابقالمرجع ال - 2
 .174-177ص ص  مرجع سابق،محمد عوض الترتوري:  - 3
 .252، صمرجع سابقمحمد عابد الجابري: بنٌة العقل العربً،  - 4
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ىذا عبلكة عمى استخداـ اإلشارات كالرمكز كاإليحاءات كاألقكاؿ المشفرة في  المستعممة،
 خطاباتيـ.

في استعماؿ قكة الخياؿ كقكة  أما عمى صعيد الرؤية فإف غبلة التفكير العرفاني يبالغكف
  إبداعية لئلنساف فيجعمكف الباطف عندىـ ىك الحقيقة الفاصمة التي تؤدم إلى التمييز
 (1)كبالتالي فيـ ال يزالكف يرتقكف في مرتبة استعماؿ الخياؿ إلى أف يصمكا إلى مرتبة األبداؿ

و القدرة عمى كشؼ ، كتصبح لرؼ حينئذو أف ينحؿ مف قيكد الزماف كالمكافافيستطيع الع
األمكر الغيبية كالتنبؤ بالحكادث المستقبمية مف غير مقدمات كال شركط، لدرجة أف بعضيـ 

 يقكؿ بإمكاف ظيكر المعجزات عمى أيدم بعض الصالحيف منيـ.

مف خبلؿ ما سبؽ يمكف أف تستنتج أف المدارس الفكرية اإلسبلمية تنكعت منطمقاتيا المعرفية 
 مبادئ معينة، فإذا كاف العرفاف يقـك عمى ثنائية الظاىر كالباطففكؿ مدرسة تقـك عمى 

النبكة كالكالية عمى مستكل الرؤية، فإف البياف يقـك عمى ثنائية المفظ كالمعنى بالنسبة لممنيج ك 
كالجكىر كالعرض كأساس لمرؤية، أما البرىاف فيقكـ  كاألصؿ كالفرع منطمقا كمنيجا لمتفكير

، لكف (2)المعقكالت كأساس لممنيج  كالكاجب كالممكف كأساس لمرؤيةعمى ثنائية األلفاظ  ك 
ىذا اإلختبلؼ ليس اختبلفا جكىريا قائـ عمى الفصؿ بيف المدارس كالمناىج لكنو اختبلؼ 
تمييز كتكضيح إذ ىناؾ تداخؿ ترابط بيف البياف كالبرىاف كالعرفاف خاصة عمى مستكل 

 ج أصكؿ الفقو.الممارسة، كىذا ما كاف سببا في ظيكر مني

 مدرسة منيج أصول الفقو -4

تجمع ىذه المدرسة بيف منيجيف ىما: المنيج األصكلي كالمنيج الفقيي، غير أف الجمع بيف 
كال في  -صمى اهلل عميو كسمـ –ىذيف المنيجيف لـ تكف الحاجة إليو قائمة في زمف الرسكؿ 

                                                             
كما ٌقول  –"األبدال" مصطلح جرى على ألسنة بعض علماء الجرح والتعدٌل، والمقصود بهم ممن ٌوصفون بالصالح والتقوى، من عالماتهم  - 1

إذا سافر الواحد منهم إلى مكان بعٌد ٌترك جسدا على صورته حتى ال ٌعرف أحد أنه فُقد، من عالماتهم أٌضا أنهم ال ٌولد لهم، كما كان  -ابن عربً

 183، صمرجع سابقحماد ابن سلمة )تزوج سبعٌن إمراة فلم ٌولد له(. أنظر: محمد عوض الترتوري: 
 76،78، ص صمرجع سابقفاطمة سامً فرحات:  - 2
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مىكىةي المسانية لكف بعد اختبلط العرب ب -رضكاف اهلل عمييـ –زمف الصحابة  غيرىـ ضعيفت المى
فاستدعى ذلؾ كضع قكاعد نحكية لفيـ النصكص كسبلمة النطؽ، كرافؽ ذلؾ كجكد الخبلؼ 
بيف مدرسة أىؿ الحديث كأىؿ الرأم، كظيكر اليكل في طرؽ اإلستدالؿ بالنصكص، األمر 

عيًرؼى في  ، كىذا ما(1)الذم لزمو كضع ضكابط لمبحث في األدلة الشرعية كشركط اإلستدالؿ
ذا كاف الفقو بتعمؽ بمعرفة مما نيًسبى ليا  –أحكاـ اهلل تعالى  ما بعد بعمـ أصكؿ الفقو، كا 

في أفعاؿ المكم ًفيف بالكجكب كالحظر كالندب كالكراىة كاإلباحة  -الشارع مف األدلة
العممية  كاستخراجيا مف تمؾ األدلة، ففي ىذا المنيج يمجأ الفقيو إلى استنباط األحكاـ الشرعية

مف أدلتيا التفصيمية، أما في أصكؿ الفقو فإف األصكلي يبحث عف الدليؿ الشرعي الكمي 
الذم تثبت بو األحكاـ الكمية عف طريؽ مجمكعة مف الضكابط، فقكاعده أدكات ككسائؿ 

، كيعتبر اإلماـ الشافعي أكؿ مف كتب في أصكؿ الفقو ثـ (2)كليست نصكصا شرعية تعبدية
ق( في كتبو 1250، مثؿ ما قاـ بو محمد بف عمي الشككاني) ات مف بعدهتتابعت المؤلف

الفقيية "الدرارم المضيئة في شرح الدرر البيية" كما كتبو في األصكؿ "إرشاد الفحكؿ إلى 
تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ"، ككجو التكامؿ بيف الفقو كاألصكؿ أنو عمـ امتزج فيو 

في الدليؿ كالمدلكؿ، فيك يتجاكز نظر األئمة المعقكؿ بالمنقكؿ كاشتمؿ عمى النظر 
كالمجتيديف في قضايا العبادات كالمعامبلت إلى عمؿ القضاة كرجاؿ القانكف في سائر 

كفي ىذا الشأف يؤكد سامي النشار "أف قكاعد المنيج  مجاالت حفظ الحقكؽ كفظ المنازعات،
ا قاعدة اإلطراد كالعم ة األصكلي تتطابؽ مع قكاعد اإلستقراء العممي التجريبي ال سيم

مسالكيا كىي: السبر كالتقسيـ، كالطرد كالدكراف كتحقيؽ المناط، ككؿ ىذا يتكازل مع قكاعد ك 
كما يرل بعض الباحثيف أف المنيج األصكلي يمكف تفعيمو كتطكيره ، (3)المنيج العممي"

ة لفقو المقاصد كتجديده باعتباره قكاعد لضبط عممية االجتياد، فيككف بالتالي قكاعد ضابط
 كفقو األكلكيات كرعاية شؤكف األمة كتحقيؽ مصالحيا.

                                                             
 198ص، مرجع سابقفتحً حسن ملكاوي:  - 1
 199-198ص ص، مرجع سابقفتحً حسن ملكاوي:  - 2
 .اإلسالممناهج البحث عند مفكري نقال عن: سامً النشار:  271، صالمرجع السابق - 3
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مف خبلؿ ما تقدـ نرل أف المدارس المنيجية اإلسبلمية متكاممة في ما بينيا كما ىك حاؿ 
المعرفة اإلنسانية في سائر جكانبيا، فكؿ مدرسة لـ تكلد بصكرة متكاممة إنما ينطمؽ كؿ منيا 

العمماء أرسى منيجا لمنظر كالبحث كالمعالجة ثـ كاف لو تبلميذ مف  خبرة متميزة لعالـ مف 
كمريدكف طكركا المنيج حتى برز بشكؿ متكامؿ كربما تشع بت ممارستيـ لتشكؿ مناىج 

أخرل لتشكؿ مدارس جديدة، كىذا ما ينطبؽ عمى دراسة قضايا  فرعية، كربما اندمجت مناىج
 تجديد التراث الفكرم اإلسبلمي.

 : التراث الفكري بين تاريخ العمم وتجدد المعرفةلثالمطمب الثا

حيائولقد تعددت الرؤل كالتكجيات نحك التراث كذلؾ تبعا لممآالت المرجك     ة مف تجديده كا 
 يختمؼ عف لفكرملذلؾ كانت آليات التعامؿ معو مختمفة أيضا تبعا لذلؾ اليدؼ، فالتراث ا

لجتو خصكصا التراث الفكرم الذم ال ينبغي التراث الديني، كليذا السبب اختمفت مناىج معا
أف يقرأ دفعة كاحدة، إذ كمما أحرزت البشرية تقدما لـز إعادة قراءتو لنجد فيو أفكارا كرؤل 
جديدة تفيد في تصحيح تاريخ العمـ، كما أنو ينبغي اإلشارة إلى أف تاريخ العمـ ال ينبغي  

أنكاعيا مرتبطة بأكعيتيا الزمانية النظر إليو عمى أنو رصد لمجمؿ حركة تطكر العمـك ب
الحضارية مف حيث اإلجماؿ  ، بؿ ىي حركة فمسفية مقترنة بأبعادىا كظركفياكالمكانية

 :(2)، فمفيـك تاريخ العمـ مرتبط ب(1)كالتفصيؿ أك مف حيث النظرية كالتطبيؽ

 تفكير اإلنساف ككجكده، فتاريخ العمـ ىك تاريخ لمعقؿ البشرم.-

العمـ يجب أف ال يقؿ أىمية عف التأريخ السياسي الذم شغؿ المساحة التأريخ لمسيرة -
 األكبر في كتابات المؤرخيف.

إف نسبة الحضارة إلى أية أمة مف األمـ، إنما ىك تعييف إلحداثياتيا الزمانية كالمكانية -
 بالتالي فإف العمـ ىك تاريخ لمعمـ.

                                                             
إتمر الدولً نحو خطة شاملة ، مجموعة بحوث ومداخالت الممستقبل التراثمحمود المصري: "التراث بٌن تارٌخ العلم وتجدد المعرفة" فً:  - 1

  477، ص2711، القاهرة )مصر(: معهد المخطوطات العربٌة، 2717دٌسمبر  72و 71للتراث الفكري العربً، أٌام: 
 .278-277، ص صالمرجع السابق - 2
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 االجتماعية عف الكتابة في التاريخ الكتابة في التاريخ العممي ال يمكف أف تأتي مستقم -
 لكف يجب الحذر مف تكظيؼ تاريخ العمـ في خدمة الدفاع عف النظريات اإلجتماعية.

ال تنحصر في ىدؼ رصد تطكر العمـك إنما تتجاكزه  إف أىمية الدراسات في تاريخ العمـ -
تاريخ العمـك ليدؼ بناء التكاصؿ الفكرم كالحضارم بيف أمس األمة كحاضرىا كمستقبميا، ف

سيبقى مفيكما قاصرا إذا ما جردناه مف منطمقات الحضارة التي احتضنتو كساعدت عمى 
 نشكئو كاكتمالو.

ف مسألة تاريخ العمـ ال تعني مجرد تحقيؽ زمني مرتبط بتطكر عممي في حقؿ زمني إ 
ىذا معيف، بؿ يشكؿ إضافة إلى ذلؾ قيمة شاممة كأساسا ال بد منو لتجدد المعرفة، كعمى 

األساس يأخذ التراث الفكرم مكانتو الممي زة في تاريخ العمـ مف جية كفي تجدد المعرفة مف 
ا جية ثانية، ىذا ما سنحاكؿ أف نتطرؽ إليو، لكف قبؿ ذلؾ ما المقصكد بالتراث الفكرم؟ كم

 ىي أىـ اإلشكاالت المرتبطة بو؟

 التراث الفكري: المفيوم واإلشكاليات -1

كرم مف المكركث الحضارم كالعممي كالثقافي بمختمؼ فركعو كصيغو كبما يعتبر التراث الف
، فيك إذف (1)يحتكيو مف أفكار كعمـك كآداب كفنكف كعادات كتقاليد كرؤل كجماليات كأذكاؽ

قضية مكركث كفي نفس الكقت قضية معطى حاضر عمى عديد المستكيات تتكقؼ عميو 
لمستقبؿ، كبالتالي فيك يدخؿ في تحديد تفسيرات الحاضر كتأكيبلت الماضي كتطمعات ا

العربية اإلسبلمية، فيك إذا قضية فكرية مرتبطة بتحديد العبلقة اإلنسانية في ظؿ  تناىكي  
بتت قدرتيا عمى التفاعؿ الحضارم القائـ، فاليكية ىي مجمكع مف معالـ العناصر التراثية أث

لتي ارتبطت بكجكده، كمف ىذه كىذا ما يفسر عديد اإلشكاالت ا، (2)كاالستمرارالحضكر 

                                                             
 إلى تعرٌف التراث فً الفصل األول من هذا البحث. اإلشارةتمت  - 1
بطرق مختلفة، أما فً الغرب بما ظهر منذ القرن السابع عشر المٌالدي وما  اإلسالمل إلٌنا منذ ظهور هو كل ما وص اإلسالمًالتراث العربً  - 2

، ص مرجع سابقبعدها، حٌث تم بفضل المنهج التجرٌبً. أنظر: محمود المصري: "التراث بٌن تارٌخ العلم وتجدد المعرفة"، فً مستقبل التراث، 

 .477-476ص 
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ىؿ التراث أمر  اإلشكاالت: ىؿ يمكف اعتبار القرآف الكريـ أك السنة النبكية جزء مف التراث؟
مقدس أـ ىك أمر قابؿ لمنظر فيو كالحكـ عميو؟ ككيؼ نفرؽ بيف ما ديني ال يقبؿ المناقشة 

إشكاالت أخرل تتعمؽ كما ىك غير ذلؾ يمكف مناقشتو كتحميمو؟ كمف ىذه اإلشكاالت تتفرع 
بمسألة التعامؿ التراث، ىؿ ىي مسألة إحياء أـ تجديد أـ تأصيؿ، أـ نقد كمراجعة كمف 

يا خبلؿ ىذه المساءالت يمكف الكصكؿ إلى المآالت مف حيث اعتبار التراث: أصبل مكجٍّ 
صؿ لمكاقع أك مجرد تاريخ منقطع عف ما بعده كمف ثـ حسـ اإلجابات المتعمقة بعمميات التكا

 الحضارم، كتجدد المعرفة كتحقيؽ التكازف الفكرم المطمكب.

د إليو كال تراث ال يؤسس بيف التراث كاليكية إذ ال ىكية بدكف تراث تستن اكثيق اف ىناؾ ترابطإ
"فالتراث كاليكية عنصراف متبلزماف مف عناصر الذات كمككناف متكامبلف مف لميكية،

مكؿ أمة مف األمـ تراث معمـك  تعرؼ بو، أك تراث مككنات الشخصية الفردية كالجماعية، ف
فاليكية الثقافية كالحضارية ألية أمة ما ىي القدر ، (1)مجيكؿ في حاجة إلى الكشؼ عنو"

كالجكىرم كالمشترؾ العاـ مف السمات كالقىسىمات التي تميز ىذه الحضارة كالتي تشكؿ  الثابت
لجابرم:"إذا كاف لفظ الميراث يعبر عف في مجمكعيا الكعي العاـ، كفي ىذا الشأف يقكؿ ا

التركة التي تكزع عف الكرثة، فإف لفظ التراث يشير إلى ما ىك مشترؾ بيف العرب كالمسمميف 
فيك تركة فكرية ركحية تجمع بينيـ كىك دليؿ لحضكر اآلباء في األبناء كلمسمؼ في الخمؼ 

 .(2)كالماضي في الحاضر"

ذا كانت  يا عدة تحديات تتعمؽ بالحمكلة الداللية لمعنى تح مف جيمسألة تجدد المعرفة تطر كا 
التجديد ذاتو الذم يحيمنا بدكره إلى مفيـك القدرة عمى استيعاب مستجدات العصر كما يحممو 

كفؽ قكاعد اإلسبلـ كأصكلو  باالجتيادمف قضايا لـ تكف معركفة، حيث يتـ التعامؿ معيا 
صبلح كتفاعؿ مع أصكؿ اإلسبلـ الشرعية، كمف ثـ يككف التجديد في حقيقتو إ حياء كا 

                                                             
 37، صمرجع سابق، مستقبل التراثهوٌة أبعاد العالقة" فً: خالد عزب: "التراث وال - 1
 ، نفس الصفحةالمرجع السابق - 2
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، لذلؾ جاءت بعض اآلراء التي ترل بأف مف معكقات التجديد سمطة التراث (1)ويً كاىتداء بيدٍ 
المتمثمة في شدة ىيمنتو كقكة حضكره كضغطو عمى األفكار كصعكبة التعامؿ معو كالخركج 

التكاصؿ  أخرل تدعكا إلى لزـكظيرت مدارس  ، كما(2)طةمعميو حتى اكتسب ىٍيبىةن كيٍيبىًة الس
مع التراث باعتباره أصؿ لمنظكمة تجدد المعرفة، كىنا ينبغي اإلشارة إلى ثبلثة اتجاىات 

 :(3)لعممية تجديد التراث في العصر الحديث

اتجاه يتمسؾ بتفسيرات السمؼ لمديف الذم يحمؿ معنى التجديد كالتمسؾ بالتراث كيككف  -
لو، كيككف التجديد في ىذه الحالة منحصرا  ف الديف كتحريفناالخركج عنو ابتداعنا كخركجا ع

 الفقيي، كيمثؿ ىذا االتجاه محمكد الطحاف. االجتيادعمى معنى 
المفتكح الذم يتجاكز الحدكد الفقيية كاألطر المذىبية مف  باالجتياداتجاه يعبر عف التجديد  -

في ىذا االتجاه ليس لو حدكد ما  كاالجتيادأجؿ إعماؿ العقؿ كاكتناه حقائؽ التشريع كأسراره، 
داـ يقؼ عند حدكد تفسير النصكص كتأكيميا، كيضـ ىذا االتجاه فئتيف: فئة ال ترل مانعا 
في إمكانية إيصاؿ العمـك الشرعية بالعمـك الغربية كىنا نذكر كبل مف: مالؾ بف نبي، محمد 

 ؼ بيذا المنحى.ال تعتر عمارة، يكسؼ عمارة، فتحي الدريني،...كغيرىـ، كفئة أخرل 
اتجاه آخر يعنى بإصبلح المناىج كأسممة المعرفة، كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف األزمة ال  -

تتعمؽ بمسألة التعاطي مع التراث لكنيا مسألة تخم ؼ تعيشيا األمة بسبب تخم فيا الحضارم 
 بدأخاصة مع المناىج المستخدمة في ظؿ ىذه التحكالت، كبالتالي فإف مسألة اإلصبلح ت

عادة   إنتاجيابإصبلح المناىج كتصفية )فمترة( المعرفة اإلسبلمية مف المعارؼ الغربية كا 
المعيد الذم يمثمو ما يدعى ب "أسممة المعرفة"  مف المنظكر اإلسبلمي، كىك انطبلقا

 .العالمي لمفكر اإلسبلمي

                                                             
فً الحدٌث الذي رواه ابن القٌم قال فٌه علٌه  -صلى هللا علٌه وسلم –هناك الكثٌر من األدلة الشرعٌة على ضرورة تجدٌد التراث منها قوله  - 1

 ف عدوله ٌزفون عنه تحرٌف الغالٌن وانتحال المبطلٌن وتؤوٌل الجاهلٌن".الصالة والسالم: "ٌحمل هذا العلم من كل خل
 33، ص2713. القاهرة )مصر(: الدار العربٌة للكتاب، اإلسالميتجديد الخطاب محمد ٌونس:  - 2
 .44، صالمرجع السابق - 3
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)برانية(  : قراءة خارجية(1)لكف ىناؾ مف ينظر إلى التراث مف خبلؿ قراءتاف منيجيتاف
تتطرؽ لمتراث مف خبلؿ التغيرات الخارجية كالبيئة كالمحيط، حيث تقـك ىذه النظرة عمى أف 

منيج التعامؿ مع الكسط  الذم تقع فيو الظاىرة ىك مصدر ظيكرىا بالكامؿ، كبالتالي فإف 
الذم يكجد فيو، فيي قراءة خارجية تستجيب لمقتضيات الكاقع تفسير  نطمؽ مف خبلؿالتراث ي

ذا كاف  الحاجة كضغط الكاقع، كيعتبر محمد عابد الجابرم أبرز مف يعبر عف ىذا المنيج، كا 
قد نجح في الكشؼ عف العكامؿ التي ليا أثر في تككيف التراث كتركيبو إال أنو أخفؽ في 

الفعاؿ، كىذا ما يؤخذ  إبراز حقيقة ما يستضمره التراث مف نشاط داخمي ذاتي لؤلصؿ المكلد
نيج بشكؿ عاـ الذم يفسح المجاؿ لمدكافع األيديكلكجية التأسيسية ليذه النظرة، عمى ىذا الم

إلى صميـ الظاىرة  أما القراءة المنيجية الثانية فيي تقـك عمى نظرة داخمية )جكانية( تنفذ
ا باألصكؿ المكلدة لممعرفة، أك ما يعرؼ ب  المعرفية حيث تفترض أف ىناؾ منطقنا خاصن

معرفة األصؿ  إذ بكاسطة ىذا المنيج اإلشتقاقي الذم ينطمؽ مف ضركرة  ،(2)"دينامك التفكير"
ة ممارستيا اإلستداللية إذ غالبا ما يككف قؾ ركح ىذه الظاىرة كطبيعتيا كطرييمكننا إدرا

، كما أنيا تعرٍّفنا عمى ما ىك شرط معرفي االستدالؿ مكجينا بصكرة تتسؽ مع األصؿ
مف إدراؾ ركح النظاـ العاـ الذم ينتمي إليو الجياز المعرفي  لتأسيسو البنيكم، مما يمكٍّنينىا

كما أف ىذه القراءات المتعددة لمتراث ال يمكف فيميا إال ضمف إطار تأسيس رؤية كمية 
تتعمؽ بالتكاصؿ المعرفي الحضارم الذم يشكؿ جكىر التكاصؿ اإلنساني كالعمراني، كىذا ما 

 ظكمة الدكافع الداعية لمتجديد كاإلحياء.يدعى بمراجعة التراث أك مساءلتو ضمف من
 التراث الفكري وحدود المساءلة المعرفية -2

إف مفيـك المساءلة يعني تمؾ اإلمدادات الكاسعة الداللة عبر مستكيات متعددة مف الطرح 
عمى أنو أكؿ مداخؿ بناء الرؤية اإلستراتيجية لمحفاظ  -مف حيث المبدأ –إنيا نظرة لمتراث 

كالتمكيف لميكية كاإلحياء كالنيكض، كمف ثـ النظر لمتراث عمى أنو عممية  عمى الذاكرة
متكاصمة بصفتيا أطرافنا كعبلقات كتفاعبلت كأصكال كأسسا كمتغيرات، بالتالي فيك سؤاؿ 

                                                             
 .17-16، ص ص 1997. بٌروت )لبنان(: دار االنتشار العربً، نقد العقل العربي في الميزان ٌحً محمد: - 1
 16صالمرجع السابق،  ٌحً محمد: - 2
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كأسئمة، مسائؿ كمناىج، مسؤكلية كالتزاـ، قراءة كمراجعة كليست اتياما كمحاكمة، كليست 
ك الماضي عمى الحاضر، لكف األمر يتعمؽ بالخبرة إسقاطا لمحاضر عمى الماضي أ

إلى ضركرة مراجعة  (Mouran Edgar)، كفي ىذا السياؽ يحيمنا ادغار مكراف(1)كاالستثمار
حيث ىيمنة منظكمة  -الذم أصبح الباحث أسيرا لو -كلكجيا مالنظر المعتاد في اإلبست

المنظكمة مؤسسة عمى كيانات  التبسيط أنطكلكجيا كمنطقيا كأنثركبكلكجيا كاجتماعيا، ىذه
، إنيا نظرة إلى إعادة بناء (2)مغمقة مثؿ الماىية، السببية، الخطية، الذات، كالمكضكع

المنيجية في إطار الرؤية اإلسبلمية مف خبلؿ مساءالت معرفية تنطمؽ مف حدكد: التعريؼ 
دخؿ فيو كما ، فمساءلة تعريؼ التراث تقتضي معرفةي ما ي(3)التكصيؼ، التصنيؼ، التكظيؼ

التكصيؼ فتتعمؽ  ما مساءلةأ يخرج منو كتأثير ذلؾ عمى منياجي ة تناكلو كالتعامؿ معو،
باألحكاـ كالمساجبلت الفكرية التي تطمؽ عمى التراث باعتباره قيمة إنسانية أك عكائؽ ثقافية 

زات  عمى تمؾ اإلنجا مؽ بالقراءات المادية التي تقتصرفكرية، أما مساءلة التصنيؼ فتتع
التاريخية في حدكدىا الزمنية دكف استيعاب  لممعطيات المعاصرة، كىذه النظرة ترتبط أيضا 
بمسألة تكظيؼ التراث خاصةن ما تعم ؽ منيا بمسألة الحداثة كالحفاظ عف الذاكرة مف جية 

رساء عممية التكاصؿ مف جية ثانية ىي المنيجية التي ال  ذه النظرة المركبة لمتراث، إف ىكا 
، ذلؾ أف خريطة األسئمة االختزاليةمف اعتمادىا إلرساء قراءةو جديدةو تنافي األيديكلكجية  بد

المكجية لمتراث مسككنة بالتراث ذاتو بشكؿ مباشر أك غير مباشر، فالتراث حاضر بقكة 
التأثير كالفعؿ أك بقكة الياجس الفاعؿ الذم ال يمكف تجاكزه أك التغاضي كالتغافؿ عنو، ككؿ 

عبلقة بالمخرجات التي ستنتج عف اإلجابة عف تمؾ األسئمة، كفؽ ما ىك مبيف في  ذلؾ لو
 الشكؿ اآلتي:

 

                                                             
 .88، صمرجع سابقسٌف الدٌن عبد الفتاح: "مساءلة التراث: المفهوم، المنهاجٌة، المآالت" فً: مستقبل التراث،  - 1
لقة والسببٌة لتفسٌر الحقائق، أما النظرة هذه النظرة التبسٌطٌة تتوافق مع النظرة األٌدٌولوجٌة التً تنطلق من االفتراضات الكلٌة والكٌانات المع - 2

. أنظر: ٌحً محمد: واألٌدٌولوجٌاالجدٌدة فهً تتعلق بالنظر إلى المفاصل الجزئٌة والكشف عن العناصر الفارقة والمداخل الكاشفة على عكس 

 19، صمرجع سابق
 .92-91، ص صمرجع سابقسٌف الدٌن عبد الفتاح:  - 3
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 مساءلة التراث: المفيـك كالمنياجية كالمآالت.

 .94: سيؼ الديف عبد الفتاح: مرجع سابؽ. صالمرجع      

 ظاىرة صحية كاعية ال بد أف تراعي القكاعد كالشركط اآلتية: حتى تككف المساءلة
 كالتجديد. لبلجتيادابؿ قالتراث اإلسبلمي تراث بشرم  -1
 يجب التعامؿ مع التراث كفؽ منياجية نقدية. -2
 ضركرة اكتساب األدكات المنياجية لمساءلة التاريخ. -3

سإال 

 الفاعلٌة

 سإال

ٌةالتنم  

سإال 

 االصالح

 سإال

 السٌاسة

سإال 

العالقات 

 الدولٌة

سإال 

الخطاب      

 وصٌاغته

سإال 

 المإسسٌة

سإال 

 رإٌة العالم

سإال 

 التراث

سإال 

التعامل مع 

 الواقع

سإال 

 التارٌخ

سإال 

 المستقبل

سإال 

 األزمة

 سإال القٌم

سإال 

النهضة     

النهضة    

سإال 

 التجدٌد
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االل       
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تراثية      ال  
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لباحث مقدمات أساسية النظر كمناىج تككيف ا تعد مناىج التناكؿ كمناىج التعامؿ كمناىج -4
 لممقاربة التراثية الكاعية.

التعامؿ مع التراث كفؽ منياجية التغيير كالتجديد الثقافي كالفكرم في إطار بناء إستراتيجية  -5
 النيكض الحضارم.

 تثميف رؤية السياؽ باعتباره منيجا مأمكنا في إطار عمميات التفعيؿ كالتكظيؼ. -6
انية باعتبارىا نظرة عممية تجديدية اضطرارية يحياىا كجدإف مساءلة التراث عممية داخمية 

، فيي ليست عممية نقدية خارجية مرتبطة (1)الفرد بكميتو ال يكفي فييا النظر العقمي المجر
كمف ثـ اختيار نمكذج مف بيف النماذج المتاحة  -كما يقكؿ الجابرم –بإصبلح العقؿ العربي 

 شيدي األصالة كقطب آخر حداثي يىٍنشيدي التي يمكف حصرىا في قطبيف: قطب سمفي يىنٍ 
 .(2)أييما األصمح لمقياس المعاصرة،

مف ىنا يمكف أف نميز بيف القارئ كالناقد، فإذا كاف القارئ كما يقكؿ بارت ىك البداية كالنياية 
يقكده عممو إلى ناتج أصيؿ فإف الذم يستسيغو ىنا ىك تمؾ األصالة، ىذا ىك الفرؽ بينو 

م يشتغؿ عمى تمؾ الركابط الخفي ة المتسمسمة مف أجؿ الكصكؿ إلى الحقيقة كبيف الناقد الذ
ف كاف األمر ال ينفي اجتماع األمريف معا أحياننا ، بالتالي فإف كؿ عممية نقدية ىي (3)كا 

يسعى  ذا كاف المبدعإبالضركرة عممية إبداعية مف جية كعممية تكاصمية مف جية ثانية، ف
ثبات بعض الحقائؽ عبر حركتو العممية مف خبلؿ عممياتو النقدية  لمكصكؿ إلى النتائج كا 

كارتباطاتو العقمية كمعرفتو النظرية، فإنو مف جية ثانية يسعى إلى التكاصؿ مع الكاقع كذلؾ 
يصالي التكاصمي مع اإلالتي يتطمبيا المكقؼ  االستعماؿالظركؼ البيئية كشركط  ةبمراعا

ف قارئ مثالي إلى قارئ عادم إلى قارئ مجيكؿ الدارس أك المتمقي، الذم قد يتعدد م
لكف التجديد في التراث  ، ىذا التحميؿ يدعكنا إلى ضركرة مطابقة اإلبداع بالمبدع(4)اليكية

                                                             
 .11، ص2778: الرباط )المغرب(:منشورات الزمن، من أجل المستقبلحوارات طه عبد الرحمان:  - 1
 .464، ص2778. بٌروت)لبنان(: الشبكة العربٌة لألبحاث والنشر، التراث والمنهج بين أركون والجابريناٌلة أبً نادر:  - 2
 .237، 1995ون، بٌروت )لبنان(: مكتبة ناشرقضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني. محمد عبد المطلب:  - 3
 .15، صالمرجع السابق - 4
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ال يمكف أف يتـ إال مف داخؿ التراث نفسو كمف القرآف  -كفؽ رأم الجابرم –اإلسبلمي
ـك بنقد إبستمكلكجي عف طريؽ كالسنة، كىذا ىك دكر المصمح الديني أما الباحث فإنو يق

: معالجة بنيكية، تحميؿ تاريخي، كشؼ أيديكلكجي، كما يمكف النظر (1)ثبلث خطكات أساسية
إلى التراث في أبعاده النظرية بصفتو: بياننا، عرفاننا، أك برىاننا، كالعقؿ العربي باعتباره مكظفنا 

مف ثـ فيك يقـك عمى بنى سياسية: األيديكلكجية  االعتبارات ليذه األبعاد النظرية مف خبلؿ
 .(2)قبيمة، غنيمة، عقيدة

مسائؿ التحديث كاإلصبلح الفكرم اإلسبلمي راجع إلى اختبلؼ المناىج كالرؤل  اختبلؼإف 
كفي النظرة إلى تاريخ العمـ كمنظكمة تجدد المعرفة، كىذا مف أىـ أسباب تأخر عممية إحياء 

ث المناىج الضركرية المطمكبة لمتعامؿ معو بطريقة التراث اإلسبلمي كدراستو كنشره كاستحدا
 صحيحة.

 مناىج التراث ومنظومة تجدد المعرفة -3

مع التراث أكثر جدكل ال بد مف تجديد المنيج في تقكيـ التراث  حتى تككف عممية التكاصؿ
دكات منيجية مف داخمو، األمر الذم يكسبو قكة مف التجانس بيف التراث أمف خبلؿ اعتماد 

ائؿ تقكيمو ذلؾ أنو ال يمكف تحميؿ كنقد معارؼ أصيمة بآليات منقكلة مستندة مف خارج ككس
نو ال ينبغي أف ييٍترىؾ  المنيج العقمي كحيدا في ساحة ، كما أ(3)كما فعؿ الجابرم التراث
كما حصؿ ذلؾ في  –األمر الذم يمكف أف يؤدم بو إلى الكقكع في األزمات  ،الفكر

لذا ال بد مف مناىج أخرل ترتقي بو إلى السداد مف خبلؿ التركيز  -ربيةالمنظكمة الفكرية الغ
 :(4)اآلتيةعمى األبعاد المنيجية 

                                                             
 .464-458ص ص مرجع سابق،ناٌلة أبً نادر:  - 1
 .458، صالمرجع السابق - 2
وهو ما ٌقول به الدكتور طه عبد الرحمان فً كتابه "تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث" خاصة فً الباب األول منه حٌن انتقد الجابري فً  - 3

 .نموذجه التجزٌئً للتراث
 414-413، ص صمرجع سابق ،مستقبل التراثفً:  "التراث بٌن تارٌخ العلم وتجدد المعرفة"،محمود المصري:  - 4
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البعد األخبلقي الذم يضمف التعامؿ اإلنساني األمثؿ، مف خبلؿ آليات الممارسة -أ
السمككية القكيمة كىك ما يعرؼ بالفعؿ األخبلقي الذم يؤدم في النياية إلى العقؿ 

 ، الذم يككف محمينا مف تنكر الذات كاستعبلئيا الذم كقعت فيو الحضارة الغربية.(1)المسدد

إلى ىكية كاحدة، كذلؾ بتحقيؽ  االنتسابالبعد العالمي الذم يحقؽ التكازف مف خبلؿ -ب
 نسانية.منيج الكالء لمرسالة الحضارية اإل

فاتو التي تجعمو البعد الركحي الذم يثمر تحرر العقؿ مف اليكل كتخمصو مف أىـ آ-ج
 حبيسنا لممادة كطغيانيا، كبالتالي اكتساب حالة مف الصفاء تتجمى مف خبلؿ تحصيؿ الصدؽ

ٍمًؽ كمف ثـ قبكؿ اآلخر عمى ما ىك عميو.  مع اهلل كمع الخى

ؤل كقبكؿ  كمف ثـ الريًقي لمعالمية التي  لبلختبلؼففي تعدد المناىج تنكع لممعارؼ كتعدد لمري
ناس كبالتالي تحقيؽ عممية التكامؿ كالتكاصؿ مع التراث عبر تكامؿ ىي جماع كافة األج

المناىج كتكحيدىا حتى يتـ الجمع بيف العقؿ كاألخبلؽ، بيف المادة كالركح، كىنا يمتقي الكاقع 
مع الخياؿ كتصبح ىناؾ إمكانية لمتكافؽ بينيما كيصبح المقد س أحد معطيات الكاقع فيتناغـ 

 استيعابية لفيـ العالـ كالككف بكؿ تعقيداتو، كيتجاكز العقؿ انسداداتو مع العقؿ كييٍرسي نظرة
يٍّمىةى ال  كتصكراتو المرتبطة بالثالث المرفكع الذم سرعاف ما يصبح حقيقة بعد النظر ألف الميخى

مناىجي ة التي -، كىذا ما يتماشى مع فكرة اٍلعىٍبرى (2)المشمكؿ المرفكع بؿ بالثالث ثتؤمف بالثال
إرادة معرفةو تمكٍّف اإلنساف مف معانقةو أكسع فضاء معرفي ممكف تتحقؽ فيو مستكيات تعني "

فيك المأكل  –كال يككف ذلؾ إال بشرط التركيب كاإلبداع ، (3)إدراكو بمستكيات إدراؾ الكاقع"
ة التي تعني الخركج عف كؿ المناىج مناىجي   -فاألخير لمحكمة المتعالية، ككذلؾ فكرة البيٍ 

ىي أكسع مدل مف عدد ظؿ عصيا عف إدراكو بمنجية معي نة، فمستكيات اإلدراؾ  لفيـ ما

                                                             
بالكائن األخالقً  اإلنسانٌإكد طه عبد الرحمان على تداخل الدٌن واألخالق، فقد استبدل العقل باألخالق، كما فعل كانط بالعقل تماما، فوصف  - 1

المعرفة واالعتقاد: مقاربة غير منهاجية في الفكر وحاول أن ٌرتقً بها إلى مرتبة األنطولوجً. أنظر: إدرٌس هانً:  فوسع من دائرة األخالق

 .52، ص2712، اإلسالمً. بٌروت )لبنان(: مركز الحضارة لتنمٌة الفكر اإلسالمي
 57-49ص صلمرجع السابق، ا - 2
 52صلمرجع السابق، ا - 3
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مف خبلؿ الرجكع  نقد العقؿ العربيبرم يقكؿ بيذه الفكرة في الجاأف ا فإننا نجد لذ ، المناىج
 إلى مناىج أخرل لحؿ معضمة العقؿ العربي.

إليو كافة النظريات كىكذا نرل بأف الناظـ المعرفي التكحيدم كاف األساس الذم تعكد 
اإلسبلمية في مختمؼ المجاالت، فكؿ العمـك العقمية كالحسية كالمناىج العممية األخرل 
الداعمة ليما كانت تقـك عمى فكرة التكحيد، كبذلؾ كاف العمـ صناعة، فقالكا قديمنا صناعة 

بالصنائع فقرف اإلماـ الشافعي العمـك  ،(1)الطب، صناعة الفبلحة، صناعة المنطؽ كالحساب
فارتبط العمـ بالكاقع كالعقؿ بالتجربة، كعمـ األبداف بعمـ األدياف، عمى عكس الحضارة الغربية 
التي اعتمدت عمى الحس كالتجربة كالقياس العقمي فانفصمت العمـك التجريدية عف العمـك 

  نغبلؽكاالنقطاع  كاالالتطبيقية، كىذا ما جعؿ المنيج العقمي يعاني القصكر كالضعؼ 
بالسمكؾ اإلنساني  االقترافمر الذم حجبو عف التفاعؿ مع التراث كاإلفادة منو، كعدـ األ

عتماد عمى مناىج ، فبل تجدد في المعرفة إال باال(2)يةاألمثؿ الذم يحقؽ السعادة اإلنسان
في النظريات  البحثداعمة لممنيج العقمي متكاممة معو ترتقي بو إلى الرشد، كذلؾ مف خبلؿ 

ككذلؾ تبنٍّي المنيج األخبلقي المدع ـ  ج كاآلليات المستعممة في المعارؼ السابقة،كالمناى
بالتجربة اإليمانية كىذا ما يتكافؽ كتجد د المعرفة في الفكر اإلسبلمي، التي تشير إلى كجكد 
أصؿ كناظـ تتجدد عميو المعرفة كمف ثـ استيعاب كفيـ عممية التجديد انطبلقا مف منظكمة 

كفي ىذا الشأف نجد الكثير مف القراءات التي تناكلت مكضكع  كآلياتيا العقؿ،تراث قاعدة ال
 تجديد التراث 

 الفكرم لكف بمنيجيات مختمفة، كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو في المبحث المكالي.

 

 

                                                             
 .419، صمرجع سابق مستقبل التراث،ٌن تارٌخ العلم وتجدد المعرفة" فً: محمود المصري:"التراث ب - 1
 .421، صالمرجع السابق - 2
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      نماذج لبعض القراءات المنيجية لمخطاب الفكري اإلسالمي المعاصر المبحث الثالث:
عماؿ  لقد اختمفت مناىج إصبلح المنظكمة المعرفية انطبلقا مف المنيجية النقدية لمتراث كا 

العقؿ فييا، حيث جاءت بعض القراءات متماشية مع مناىج الحداثة الغربية كالطركحات 
الفمسفية المتأثرة بالمكركث اليكناني، أيف تظير ىيمنة العقؿ عمى ًشعىًب المعرفة  باعتباره 

ساـ المدرؾ لؤلشياء بحقائقيا قادر عمى حمؿ النفس البشرية إلى أعمى الجكىر المفارؽ لؤلج
، كىنا يعبر اإلنساف في غاياتو عمى أقصى مراتب العقؿ الفعاؿ (1)مراتب السعادة كالكماؿ

ف ىناؾ مف نأل أدكنو، كعمى خبلؼ ىذه النظرة نجد الذم ال يحتاج إلى شيء آخر مما ىك 
بلقا مف الداللة القمبية التي تنفي األكصاؼ الجكىراني ة إلى استعماؿ مفيـك آخر لمعقؿ انط

 عنو، فيصبح العقؿ قكة غريزية كأنيا نكر في القمب يفصؿ بيا بيف الحقائؽ فيعمـ بيا جكاز
كفي ىذه الحالة يعبر العقؿ عف القمب مف خبلؿ تمؾ ، (2)الجائزات كاستحالة المستحيبلت

الـ األمر اإلليي الذم يجمع بيف المعنى المعرفي المصيقة الركحانية الربانية المكصكلة بع
ٍيف بمقاصد الديف اإلسبلمي، كبيذا المعنى ينتقؿ العقؿ مف الداللة  كالمعنى األخبلقي مؤط رى
الجكىراني ة إلى الفاعمية القمبي ة، كىذا ما ظير مف خبلؿ تمؾ الدراسات النقدية في سياؽ 

عرفي انطبلقا مف التراث الفكرم، كىذا ما سنحاكؿ الممارسة اإلسبلمية بحثا عف التجدد الم
تسميط الضكء عميو مف خبلؿ الدراسات المسانية عند كؿ مف محمد أرككف كطو عبد 

 الرحماف.

 األلسني لمحمد أركون: المشروع التأويمي المطمب األول

ي يحتؿ المفكر الجزائرم محمد أرككف مكقعا متميزا ضمف مفكرم التنكير في العالـ العرب
، فيك يعتبر مف أىـ الباحثيف الذيف سعكا إلخضاع النص الديني إلى محؾ (3)كاإلسبلمي

                                                             
 .148-147، ص ص مرجع سابق، اإلسالمًعبد الرزاق بالعقروز:أزمة الحداثة ورهانات الخطاب  - 1
2
 .149-148، ص ص المرجع السابق - 

فً الحداثة الغربٌة، كما ٌدخل فً هذا الشؤن بعض المفكرٌن العرب الذٌن ٌرون أن منطق  نسبة إلى الدعوة الستعمال العقل كما هو الحال - 3

، التحدٌث فً العالم العربً ٌكون فً استعمال العقل، من هإالء نجد: على رأسهم عابد الجابري، محمد أركون، فهمً جدعان، عبد هللا العروي
 الطٌب تٌزٌنً..وغٌرهم.
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، فيك ينطمؽ مف ضركرة (1)النقد التاريخي المقارف كالتحميؿ األلسني التفكيكي كالتأمؿ الفمسفي
التمييز بيف التأمؿ الميتافيزيقي كالبحث البلىكتي، كىذا المنطؽ ينطبؽ عمى األدياف 

عقمنة العقائد كاأليديكلكجيات كمف ثـ أىمية تطبيؽ  يدعكا إلىالثبلثة، فيك  التكحيدية
لمخركج مف القكقعة الدكغمائية ليكسب الفكر العربي  كاالجتماعيةالمنيجية التاريخية 

اإلسبلمي بعدا عمميا، فالمفكر محمد أرككف يدعكا إلى إعادة قراءة المكركث اإلسبلمي قراءة 
كافة أنكاع التحديث السطحي معتمدا في ذلؾ عمى القراءة اإلنسانية حداثية كاعية تتجاكز 

التي تتجاكز النظرة األيديكلكجية التي أنتجتيا مرحمة الكفاح مف أجؿ الدفاع عف اليكية 
في مشركع  االنخراطكالييمنة الغربية، لذا فيك يدعكا إلى ضركرة  االستعمارالكطنية ضد 

يات التحديث التي أصبحت تعبر عف منجزات مادية مف آل لبلستفادةالحداثة الغربية 
جراءات عممية ال ينبغي إنكارىا، كمف ىذا المنطمؽ يؤسس محمد أرككف لمشركع  كا 

مف ىك محمد أرككف اإلسبلميات التطبيقية الذم سكؼ نأتي لشرحو الحقا، لكف قبؿ ذلؾ: 
 لفمسفي؟ كما ىك مشركعو الفكرم 

 محمد أركون: السيرة والمشروع-1

تبر المفكر محمد أرككف مف أبرز المفكريف الذيف يحممكف مشاريع فمسفية مف شأنيا أف يع
تساىـ في إنقاذ المجتمعات العربية مف تخم فيا كتحقؽ مشاريع النيضة كالحداثة، كلعؿ ىذا 
المشركع الذم بيف أيدينا يندرج ضمف المشاريع العقبلنية النقدية، أك ضمف مشاريع "نقد 

ديد "نقد العقؿ اإلسبلمي" كذلؾ لككنيا تبحث قي الشركط التاريخية كالمنطقية العقؿ" كبالتح
المغكية التي تتحكـ في إنتاج المعرفة مف منظكر إبستيمي، كىذا ما سنقـك بالكشؼ عنو في 

حقة، كفي البداية ال بد أف نتعر ؼ عمى محمد أرككف ألف ذلؾ يساىـ في معرفة بلالفقرات ال
 في.بمكرة مشركعو الثقا

 
                                                             

، 2711الدار البٌضاء)المغرب(: إفرٌقٌا الشرق، وتحديات الحداثة.  اإلسالميتجديد الخطاب عبد العالً حارث: عبد الجلٌل أبو المجد،  - 1
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بقرية تيكًريًرت ًميميكف كىي قرية عمى سفح  1928كلد محمد أرككف سنة : حياتو وأعمالو-أ
جبؿ جرجرة في منطقة القبائؿ الكبرل بالجزائر، تشكؿ ىذه القرية إلى جانب ست قرل أخرل 

غية حيث تعمـ المغة الفرنسية في مرحمة تعميمو اإلبتدائي إلى جانب األمازي ،(1)دكار بىًني ًينٍّي
بالتعميـ الثانكم بمدينة كىراف بالغرب الجزائرم أيف  التحاقولكنو لـ يتعمـ المغة العربية إال بعد 

عمى  1952تحصؿ بيا عمى شيادة الباكالكريا كالتحؽ بجامعة الجزائر حيث تحصؿ سنة 
شيادة الميسانس في المغة كاألدب العربي، كما تحصؿ عمى دبمـك الدراسات العميا حكؿ 

نب اإلصبلحي في أعماؿ طو حسيف"، حيث كانت ىذه الفترة تجربة مثاقفة مزدكجة "الجا
 حيث سجؿ أرككف في،(2)كآخر ناطؽ بالفرنسية"كمكاجية ثقافية بيف "مجتمع ناطؽ بالعربية 

ستشراؽ كمناىجو نتيجة التضييؽ الذم عرفو في مرحمة ىذه المرحمة سبب نقده  كرفضو لئل
بيف خمسة أك ستة طبلب مف أصؿ جزائرم يدرسكف المغة  الجامعة، حيث كاف كاحدا مف

كبعدىا ،(3)عمارالعربية لكنو لـ يستطع أف يعبر عف رأيو حكؿ الكضع القائـ بسبب االست
انتقؿ أرككف إلى الجامعات الفرنسية لييكمؿ دراستو حيث حصؿ عمى شيادة الدكتكراه حكؿ 

فرنسية كأستاذ لتاريخ الفكر اإلسبلمي "األنسنة في الفكر العربي" كانتسب إلى الجامعة ال
كبعدىا أستاذا زائرا في العديد مف الجامعات األمريكية كاألكركبية حيث أنجز العديد مف 
األعماؿ بالمغات العربية كالفرنسية كاألنجميزية، ككانت معظـ كتاباتو حكؿ: الفمسفة، التاريخ 

بعض األساتذة الفرنسييف الذيف السياسة، أصكؿ الفقو، كقد كانت لو كتابات مشتركة مع 
أعجب بيـ كثيرا، كمعظـ أبحاثو كانت تدكر حكؿ إشكالية كبرل كىي محاكلة دراسة الفكر 
اإلسبلمي دراسة حديثة، حيث كاف متأثرا بأعماؿ الفيمسكؼ العربي "مسككيو" الذم أقاـ حكلو 

عمؿ أستاذا  ، كبعدىا(4)ربكفك مف كمية اآلداب بجامعة الس 1969أطركحة دكتكراه سنة
كأستاذا لمغة العربية كالحضارة  ، 1972-1969محاضرا بجامعة ليكف الثانية ما بيف 

                                                             
1

-  MOHAMMD ARKOUN :humanisme et islam et proposition. PARIS :librairie philosophique, vérin,2005,p295. 
ت )جما شحٌد(، دمشق )سورٌا(: األهالً ألنوار في الغرب الجهود الفلسفية لمحمد أركون. أمام تراث عصر ا اإلسالميالعقل رون هالبٌر:  - 2

 .167، ص2771للطباعة والنشر،
 .264، ص1993ت )هاشم صالح(، الجزائر: المإسسة الوطنٌة للكتاب،  نقد واجتهاد. اإلسالميالفكر محمد أركون:  - 3
 .23، ص1986، 14، عالهدى إنتاجه الفكري"، المغرب:محمد برٌش: "وقفات مع محمد أركون من خالل  - 4
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كأستاذا بالجامعة الكاثكليكية ب  ،1977-1972بيف  ما باريس الثامنةاإلسبلمية بجامعة 
كقد ألقى العديد مف ، (1)1979-1978ما بيف  (Lovane Lanouf)لكفاف النكؼ

دف كالجامعات العربية كاألكركبية كتيرجمت لو العديد مف أعمالو المحاضرات كالركس بالم
 ، اإليطالية، كمف أىـ مؤلفاتو ما يمي:االنجميزيةبمغات مختمفة: العربية، الفرنسية، 

"مساىمة في دراسة األنسنة العربية في القرف الرابع اليجرم، مسككيو فيمسكفا كمؤرخا" -
(1970.) 

 (.1969لمسككيو إلى الفرنسية ) ترجمة كتاب "تيذيب األخبلؽ"-

 ( كقد طبع عدة مرات.1979"محاكالت في الفكر اإلسبلمي" )-

 ( كقد طبع عدة مرات.1975"الفكر العربي" )-

 ( كأعيد طبعو بعد ذلؾ.198يس غاردم )لك سبلـ األمس كالغد" بالمشاركة مع "اإل -

 (.1982"قراءات لمقرآف" بالمغة الفرنسية ) -

 (.1984ؿ اإلسبلمي" )"نحك نقد لمعق -

ىذا كقد صدرت لو العديد مف الكتب بمغات مختمفة منيا ما ىك: بالمغة العربية، كالفرنسية 
 األنجميزية، كحتى اإليطالية.

ة، كذلؾ تبعا لطبيعة يتكسؿ أرككف بكافة المقاربات المنيجية الحديث: صادرهممنيجو و -ب
كاإلنسانية لذلؾ فيك  االجتماعيةعمـك ختصاص الذم يطرقو مف بيف مكاضيع الالمكضكع كاال

يستعمؿ المقاربة األنثركبكلكجية كالفمسفية كالمسانية...كغيرىا مف التكجيات التي يستدعييا 
مجاؿ البحث، كفقا لما يتكفر عنده مف القراءات في عصره سكاء كاف ذلؾ مف القديـ أك 

بلـ النزعة اإلختزالية التي تي الحديث، فيك يقكؿ: "إنني أىدؼ إلى تجاكز الصرامة النظرية ك 

                                                             
 .23محمد برٌش: مرجع سابق، ص - 1
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عمييا عمـك اإلنساف كالمجتمع، كما ال نريد أف تكتفي بمجرد الفضكؿ المكضكعاتي لمؤرخ 
األفكار كىكس التفكير الكبلسيكي بحرفية داللة الكممات كالبحث عف معانييا األصمية 

كذلؾ لككنو  منيج كاحد يستطيع بمفرده أف يستنفد المكضكع -حسبو –إذ ال يكجد ، (1)فقط"
ة المجردة لمبنيكية كانغبلقية عمـ العبلمات الذم محدكدا، فيك ييدؼ إلى "تجاكز الشكبلني  

يفصؿ بيف األشكاؿ المنطقية عف الشركط االجتماعية إلنتاجيا كطريقة ممارستيا 
 ففي قراءتو لمفكر اإلسبلمي يستدعي نمكذج "التفسير الكبير" لئلماـ فخر الديف، (2)كاشتغاليا"

الرازم، لككنو لجأ إلى عدة قراءات استعاف بيا في تأليفو فيناؾ القراءة: المعجمية، اإلسقاطية 
الكجكدية الممارسة بكاسطة القصص، القانكنية التشريعية، الفمسفية العممية، إضافة إلى 

 .(3)القراءة الثيكلكجية األدبية ) اإلعجازية، الببلغية(

ي )تاريخ الكقائع( كالتاريخ اإلقتصادم اإلجتماعي كالسياسي لقد اىتـ أرككف بالتاريخ الكقائع
 -الذم يأتي ردًّا عمى عمـ التاريخ الكقائعي –( 4)كما أدخؿ منيجية عمـ النفس التاريخي

يات التي قرأ عمى ضكئيا المصحؼ ن، كما إىتـ بمنيجية األلساالقتصادإضافة إلى عمـ 
سالة الشافعي، نصكص ابف رشد، ابف كالسيرة النبكية، ر  كبعض النصكص اإلسبلمية:

نو لـ يكف متأثرا بأم مفكر منيـ إال أبي حياف التكحيدم الذم كاف أكآخركف، إال خمدكف، 
 :(5)، إذ كحدتيما ميزتافيعتبره أخاه الركحي

 التمرد ضد كؿ قسر أك إكراه عمى العقؿ كالفكر.-1

 مسار األخبلقي العممي.رفض اإلنفصاـ بيف الفكر كالسمكؾ كبيف العمؿ الفكرم كال-2

                                                             
 .273، ص1996،الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، 72.ت)هاشم صالح(، طقراءة علمية اإلسالميالفكر محمد أركون:  - 1
 ، نفس الصفحة.المرجع السابق - 2
 .274، صالمرجع السابق - 3
 .73إدرٌس ولد القابلة: "جولة فً فكر محمد أركون" ص - 4

www.nashirit.net           :ً17/77/2715ف 
 .74المرجع السابق، ص - 5

http://www.nashirit.net/
http://www.nashirit.net/
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بالشجاعة كالجرأة كبالمحظات الحاسمة في تاريخ  وصفإف تأثره بأبي حياف التكحيدم جعمو ي
، كعمى شاكمتو سار محمد أرككف، حيث تميز بشجاعتو مف خبلؿ مكقفو (1)الفكر اإلسبلمي

اإلستشراؽ مف اإلستشراؽ ككتابتو في البلمفكر فيو، حتى تكلدت لديو الرغبة في التمرد عمى 
كمناىجو كطرائقو ألنو كاف يجسد في نظره صكرة المستعمر الغازم لمجزائر، كقد الزمتو ىذه 
الصكرة لما كاف طالبا في الجامعة الجزائرية كىك يرل صكرة الظمـ كاإلستبداد السائدة في 

 المجتمع فتجسد مكقفو في التمرد الفكرم بدؿ النضاؿ السياسي.

الفرنسي  -صار الجيؿ اإلسبلمي القديـ ككذا أنصار الجيؿ األكركبيلقد تأثر محمد أرككف بأن
الحديث الذيف تتممذ عمى أيدييـ كالذيف أحدثكا ثكرة إبستمكلكجية في الفكر الفرنسي، حيث قاـ 

تتضمف دراسات ألسنية  ىك بثكرة مشابية في الفكر العربي اإلسبلمي مف خبلؿ عدة مناىج
س المناىج التي طبقيا عمماء فرنسا عمى تراثيـ البلتيني نثركبكلكجية، كىي نفأتاريخية، 

المسيحي، كمف أمثاؿ ذلؾ نجد بيير بكرديك، كفرانسكا فكريو، كجيؿ ميشاؿ فككك، كما نجد 
أنو قد تأثر بكتابات بريجيس ببلشير المحترؼ في فقو المغة ) الفيمكلكجيا( فتعمـ منو منيجية 

 بمكسياف فيفر ال سيما بمنيجيتو في عمـ التاريختحقيؽ كتدقيؽ النصكص، كما تأثر أيضا 
ىذا إضافة إلى بعض العمماء المستشرقيف الذيف كانت ليـ دراسات حكؿ الفكر اإلسبلمي 

، مف أمثاؿ: ركبنسكف، نكلدكو، شالي (2)كالذيف أشاد بيـ كبمجيكداتيـ كاعترؼ ليـ بالجميؿ
أحيي بكؿ ، ممف قاؿ في حقيـ "بيؿ...كغيرىـأ جكينبكؿ، ربتشارد  .ق .جكزيؼ شاخت، كج

ؽ مف أمثاؿ يكليكس فيمياكزف إعتراؼ بالجميؿ جيكد كمكتسبات ركاد اإلستشرا
ما يكضح إشادتو بأعماؿ بعض المستشرقيف مف أمثاؿ "ركبنسكف" ، كىك (3)"رغريـ...إلخكىكي

 ت " في ككنيا استطاعيجاكميف شابقرآف الكريـ، ككذلؾ "في ترتيبو المقترح لنزكؿ سكر ال

                                                             
السائدة فً القرن الرابع الهجري بما لقد وصفه أركون بذلك، ألنه كان ٌتمٌز بالقلق االبستمولوجً المعرفً، مما جعله ٌهضم الثقافة الفلسفٌة  - 1

 فٌها الصوفٌة، إضافة إلى براعته فً اللغة، أما جرأته فقد تمثلت فً كتابته لمإلفه "مثالب الوزٌرٌن" ضد الصاحب بن عباد وابن العمٌد.
 إسالميةت )لبنان(: الحسن العباقً: "االستشراق فً فكر محمد أركون بٌن الشعور بالمدٌونٌة والرغبة فً التجاوز"، بٌرو - 2

 .57ص 55،2779،عالمعرفة
 المرجع السابق، نفس الصفحة - 3
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ىذا كنجد  ، (1)ربط القرآف الكريـ بالفضاء الثقافي كاإلجتماعي كالسياسي -حسب أرككف –
أف أرككف قد إشتغؿ عمى المنيجية األلسنية كىي المنيجية التي عرفت صعكدا في الستينات 

خاصة  أعماؿ كؿ مف: دم سكسير، جاكبسكف، بينيفست، لككنو  ، مف القرف الماضي
إلسبلمي عميو أف يقرأ النصكص القديمة كيفكؾ لغتيا ألسنينا، يضاؼ مؤرخا لمفكر العربي ا

إلى ذلؾ فقد استعمؿ أرككف المنيجية األنثركبكلكجية لتحميؿ الكثير مف الظكاىر خاصة 
ظاىرة "التقديس" كىي المبلزمة لممجتمعات التي عرفت ظاىرة الكتاب، كفي ىذا الصدد يقسٍّـ 

، فإذا كانت المنيجية التراجعية (2)تراجعي ة كأخرل تقدمي ة المنيجيات المستعممة إلى منيجيات
تقـك عمى العكدة إلى الماضي  مف أجؿ إسقاط اإلشكاليات المجتمعية المعاصرة عمى 

فإف المنيجية التقدمية تقـك عمى تحييف مضاميف  -كما تفعؿ الرؤية السمفية –النصكص 
كظائؼ جديدة لـ تكف تؤدييا في  النصكص كالتأكيبلت المعاصرة  ليا مف اجؿ تأدية

، التي (3)الماضي، كفي ىذا الشأف يركز أرككف عمى المنيجية السمبية بدؿ المنيجية اإليجابية
تعتمد عمى ما يحذفو العقؿ، أم  دراسة الماضي مف خبلؿ اإلىتماـ باإلتجاىات كاألفكار 

لتاريخي إلبراز ما ىك المحذكفة كالشخصيات المنبكذة، كمف ثـ التركيز عمى نقد الخطاب ا
المنيجية ذؼ التي يمارسيا الخطاب الرسمي )مطمكس، كالكشؼ عف كافة إستراتيجيات الح

اإليجابية( كما يسمييا، لذلؾ إذا أردنا أف نصنٍّؼ مصادر فكر أرككف فإنو يمكننا القكؿ بأنو 
اإلستشراقي عمى الرغـ مف نقده لمبحث  –كاف منبيرنا بكتابات بعض المستشرقيف الفرنسييف 

حيث يعترؼ بأنو استفاد منيـ كثيرا، ىذا إلى جانب  -باعتباره كاف تابعا لئلدارة اإلستعمارية
ف المدة فاىتـ فيرناف بالتمييز الزمني بي في فيـ التاريخ، (4)إسيامات "مدرسة الحكليات"
كالتحقيب  دخبل لمتمييز بيف التحقيب الزمنيككاف ذلؾ م القصيرة كالمدة الطكيمة،

                                                             
 57المرجع السابق، ص - 1
، 2778، قسنطينة العلوم في الفلسفة بجامعة منتوري أطروحة لنيل درجة دكتوراهمصطفى كٌحل: "األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"،  - 2

 .26ص
 .27-26المرجع السابق، ص ص - 3
وهً   J.DUBYو جورج دوبً  LUISAN FEBUREولوسٌان فٌبر F.BRAUDELتؤسست مدرسة الحولٌات فً فرنسا على ٌد: فرنان برودٌل  - 4

 بدل أن تهتم باألحداث أصبحت تهتم بالبنى العمٌقة.
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ىف بتاريخ العقميات كدراسة الذ 1970، كما اشتغؿ جكرج دكبي في فرنسا (1)اإلبستكلكجي
ى النص األرككني ال يجد صعكبة في إدراؾ الحضكر القكم مكالتصكرات، لذا فإف المشتغؿ ع

لميشاؿ فككك كمفاىيمو كمصطمحاتو: كالبناء الفمسفي، المفيـك اإلبستيمي، كمثؿ ما ميز 
بستيمي العصر الحديث نجد أف أرككف ميز بيف بيف إبستيمي  فككك العصر الكبلسيكي كا 

بستيمي الفكر المعاصر، كما يكظؼ مفيـك " أركيكلكجيا المعرفة  إبستيمي الفكر اإلسبلمي كا 
اءتو لمتراث، ككذلؾ مسألة القطيعة بيف الفضاء العقمي القركسطي كالفضاء العقمي " في قر 

، إذ كميا مفاىيـ (2)مفكر فيو كالمستحيؿ التفكير فيوالحديث، كمصطمحات المفكر فيو كالبل
ت فنجد أف أرككف يركز عمى مفصمي ة في الخطاب الفمسفي الفكككم، أما في مجاؿ السيميائيا

 المفكر منظكمة الدالالت الحافة أك المحيطة" ليحدد عبلقة الفكر بالمغة في إشارة إلى"مفيـك 
لمعنى كآثاره فيعتمد عمى أعماؿ األلسني الكندم "نكر "كاتريف كيربات" أما في تمييزه بيف ا

ثركب فرام"، أما في الدائرة التأكيمية فنجد تأصيؿ مفاىيمو تعكد إلى "بكؿ ريكك" كىك مف 
أعبلـ البحث األلسني الغربي، أما عف نزعة األنسنة في الفكر العربي فيمكف اإلشارة إلى 

"سيطرة الفمسفة اإلنسانية في فترة اإلسبلـ  أصكليا في كتابات جكرج مقدسي مف خبلؿ كتابو
الكبلسيكي كالغرب المسيحي"، ككذلؾ "جاؾ مارتاف" الذم كاف مف أتباع النزعة اإلنسانية 

لى كتابو "النزعة اإلنسانية الكاممة"المسيحية ك   .(3)ا 

 إف عمؿ أرككف ىذا ينـ عف رغبتو في التكقؼ عند كؿ ما أنتجتو العبقرية الغربية، كىذا ما
يفسر إستراتيجية التعدد المنيجي عند أرككف، كذلؾ لككنو يريد أف يقدـ آليات حديثة لتجيد 
الفكر اإلسبلمي، لذلؾ فيك يحتفي كثيرا لمناىجو فنقده لمعقؿ اإلسبلمي  يكاد ينفصؿ عف 
نقده لمخطاب المنيجي فيك يركز عمى التنظير لمبعد النظرم لممنيج أكثر مف البعد اإلجرائي 

قي، لكف ما يسكت عنو أرككف ىك مدل مبلءمة ىذه المناىج المستعممة لممكضكع التطبي

                                                             
 .28األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص مصطفى كٌحل: " - 1
 .33-32المرجع السابق، ص ص - 2
 .31المرجع السابق، ص - 3
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شركط ثقافية كاجتماعية كأيديكلكجية حكمت تطكر المعرفة الذم تطبؽ عميو باعتبارىا نتاج 
 الغربية.

يندرج مشركع أرككف ضمف االتجاه النقدم لمفكر العربي : السياق العام لمشروع أركون -ج
ر، كىك االتجاه الذم يفحص أثر الحداثة عمى الكعي العربي في عبلقتو اإلسبلمي المعاص

المقصكد بيا القرآف  –بتراثو كماضيو، كخاصة عبلقتو بالمقد س كالنصكص التأسيسية لو 
إال باإلنخراط داخؿ التراث مف  -حسبو –ألنو ال سبيؿ إلى التحديث  –الكريـ كالسنة النبكية 

رل أف ما كيتب في الفكر اإلسبلمي الكبلسيكي أعمؽ بكثير مما أجؿ النقد كالتجاكز، ألنو ي
ألف أغمبيا تعم ؽ بما ىك ثابت كمطمؽ أكثر مما ىي  كيتب في الفكر اإلسبلمي المعاصر

، كبالتالي فإف المطمكب ىك بمكرة فكر ديني جديد يستجيب لقيـ الحداثة (1)بحث فيو كنقد
نظاـ الفكر الذم تشكؿ منذ ظيكر اإلسبلـ كيتناسب مع معطيات العمـ الحديث، ذلؾ أف 

حتى نياية الحقبة الكبلسكية )القرف السابع عشر( كبداية تشكؿ مشركع الحداثة الغربية يقع 
ضمف اإلطار المعرفي لمقركف الكسطى، لذلؾ فيك يرل ضركرة طرح أسئمة جديدة مف قبيؿ: 

؟ ذلؾ كي الييكدية  رحت في األكساطف أسئمة كيذه كانت قد طأؼ نعيد قراءة القرآف اليـك
 ك"ككنغر" الفكر الييكدم في A.NEHER"نيير" كالمسيحية مثؿ ما قدمو

Y.CONGARجيمسكف"ك"E.GILSON إف ىذه الخطابات في (2)في الفكر البركتستانتي ،
عتراضات البلىكتية لصالح المعرفة العممية عت أف تتجاكز كافة التفنيدات كاالالغرب استطا

ة منذ القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر، كمف ثـ تبمكر مفيـك جديد الكضعية المتراكم
ثكرة اإلصبلح الديني تسبؽ الثكرة العممية في المجاالت ىرة الدينية، فالثكرة الدينية، ك لمظا

"نقد  ما يحاكؿ أف يقـك بو في مشركعو كىك -كما حدث في أكركبا –اإلنسانية كاإلجتماعية 
كتاب "قراءات في القرآف" ك  1984عنكاف كتاب لو صدر عاـ مؿ العقؿ اإلسبلمي" الذم ح

 اكمف ىذه الزاكية يبدك ، 1973ك"محاكالت في الفكر اإلسبلمي" سنة  1982الذم صدر سنة 
                                                             

1
-MOHAMMED ARKON : comment lire le coran ? in le coran traduit de l’arabe par KACIMMIRAKI, PARIS : GR 

FLAMMARIO, 1970 , P12. 
2 -IBID, P12. 
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يطبؽ  ، فالنقد العممي سكؼ(1)أف مشركع أرككف ككأنو استكماؿ لممشركع الغربي الحداثي
ثير النقد حفيظة التقميدييف كما أثارىا كسؼ ي -حسب أرككف –عمى تراثنا إف عاجبل أك آجبل 

عند المسيحييف األكركبييف، فأزمة الكعي المتفجرة حاليا تشبو في مبلمحيا  العريضة أزمة 
 .(2)الكعي األكركبي في زمف الحداثة

إف مشركع أرككف يندرج ضمف سياؽ القراءات الحديثة لمنص المقدس كالتي جاءت لتقطع 
كالقراءات األيديكلكجية  كالتي تعكد إلى أميف الخكلي كسؤاؿ  الصمة مع القراءات السمفية

بو عائشة  ، كىك نفس المنحى الذم قامت(3)التجديد في مجاؿ الدراسات القرآنية كالتفسيرية
التفسير البياني لمقرآف" حيث تعاممت معو كنص لغكم متكامؿ يفسر " عبد الرحماف في كتابيا

في كتابو "الحساب كاليـك  -تمميذ أميف الخكلي –د بعضو بعضا، ككذلؾ كتابات شكرم عيا
اآلخر في القرآف الكريـ"، فكؿ ىذه القراءات جاءت لتنتقد القراءات الكبلسكية كتدعكا لئلنفاح 

كما يحدث فيو مف تجديد كىك الجيؿ الذم أتى بعد ىذه المرحمة ليبمكر عف العصر الحديث 
ماشيا مع ىذا المنحى نجد أف أرككف ال يرل أف مف جديد التيار التأكيمي لمقرآف الكريـ، كت

ترل في النص ظاىرة  ىناؾ قراءة صحيحة ينبغي تكظيفيا كاعتمادىا، لكنيا قراءات متعددة
عمى ما جاء بو  االعتمادف تستخدـ فييا عدة مناىج تأكيمية كتفكيكية مف خبلؿ أثقافية يمكف 

ذا ما قاـ بو حامد أبك زيد في كتشاؼ خصائص التصكر القرآني، كىاالعمـ الحديث قصد 
ك "نقد الخطاب الديني"، كما نجد كتابات الطيب تيزيني  "إشكاليات القرآف كآليات التأكيؿ"

"النص القرآني أماـ إشكالية البنية كالقراءة" كعبد المجيد الشرفي في كتابو "قراءة النص 
ي إلى ىذا الجيؿ حيث يرل بأنو "اإلسبلـ بيف الرسالة كالتاريخ"، فنجد أف أرككف ينتمك الديني"

ال بدمف إعادة قراءة التراث العربي قراءة تأكيمية جديدة باإلستعانة بأدكات العمـك اإلنسانية 

                                                             
 .39مصطفى كٌحل: "األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص -   1

 ق، نفس الصفحة.المرجع الساب - 2
، تعلم اللغتٌن اإلٌطالٌة واأللمانٌة، اإلسالمٌة( اطلع على دراسات بعض المستشرقٌن المهتمٌن بالدراسات 1966أمٌن الخولً )توفً سنة  - 3

منهجٌته على ثالثة صدرت له عدة كتب منها: "مناهج التجدٌد فً النحو والبالغة والتفسٌر"و"من هدي القرآن" وفٌه نقد للتفاسٌر السابقة، تقوم 
خصائص: الخاصٌة الموضوعٌة: جمع اآلٌات المتصلة بموضوع واحد ودراسة السٌاق الذي وردت فٌه، الخاصٌة المعرفٌة: تهتم بما هو حول 

لمعنوٌة لنزول النص القرآنً، ناسخ ومنسوخ، تارٌخ النزول)القرآن الكرٌم(، سبب النزول، الخاصٌة التارٌخٌة اللغوٌة: دراسة البٌئة المادٌة وا

 .41القرآن. مصطفى كٌحل: "األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص
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كاإلجتماعية الحديثة كمف البحث عف تاريخية الفكر اإلسبلمي إذ تعتبر التاريخية في ىذه 
تبدأ فرضية أرككف مف الحالة تأكيؿ كفيـ لمنص انطبلقا مف أحداث ذاؾ التاريخ حيث 

، كأف كجكد اإلنساف سابؽ عمى كجكد المغة كمف ثـ فيك الغي يقـك (1)تاريخية المغة كالنص
كالترجمة كما يستتبع ذلؾ مف تغيير لغة النص عمى اعتبار أنيا  بعممية التفسير كالتأكيؿ

ييا أرككف أف محككمة بظركؼ نشأتيا التاريخية كالبيئية، بالتالي فإف النتيجة التي يخمص إل
العبلقة بيف المغة كاإلنساف تقـك انطبلقا مف مسألة التأكيؿ، كمف ثـ فإف عبلقة المغة بالديف 
تقـك عمى مبدأ التفسير الثقافي التاريخي المتغير بالضركرة، كىنا يأخذ أرككف عمى اإلستشراؽ 

في  البحتومادية عدة مآخذ، ذلؾ لككنو محصكرا ضمف عقمية ضيٍّقة ال تعترؼ إال بالعكامؿ ال
التاريخ منكرة بذلؾ األبعاد الركحية التي تحكـ التصكر كاإلعتقاد الخاص بكؿ مجتمع ىذا 

مدينا إضافة إلى ككف اإلستشراؽ يخص فقط دراسة التراث الغربي، كىذا ما يجعمو 
ف كاف يؤمف بالدافع (2)لئلستشراؽ مف جية كراغبا في التجاكز مف جية ثانية ، فيك كا 

في فعؿ التأكيؿ إال أنو يقكؿ بيامشيتو كبتاريخيتو في مجاؿ التحرير كاإلصبلح  الركحاني
كذلؾ لفاعمية الظركؼ االجتماعية كالسياسية، إنيا دعكة إلى ثكرة فكرية تمكف العالـ العربي 

 اإلسبلمي مف االنخراط في الحضارة الككنية.

ي جديد يحرر العقؿ كالفكر إف مشركع أرككف يعتبر دعكة جديدة إلى إقامة مشركع إسبلم  
مف أزماتو المعرفية كالمنيجية، كذلؾ مف خبلؿ التأسيس لطريقة جديدة في التفكير الديني 
منفتحة عمى إنجازات الحداثة، بالتالي فيك يؤمف بالتعددية المنيجية المتكسمة بالمناىج 

 جية، الظكاىريةالغربية لدراسة الفكر اإلسبلمي كمف ذلؾ: المنيجية التاريخية السكسيكلك 
ىي التي تعنينا في  السيميائية األلسنية...كغيرىا، كىذه المنيجية األخيرة األنثركبكلكجية،

  بحثنا ىذا.

 
                                                             

، جوٌلٌة 19، ع75، السنة المعرفة إسالميةالٌوم"، لبنان:  اإلسالم: قراءة فً كٌف نفهم اإلسالمًرضوان جودة زٌادة: "أركون ونقد العقل  - 1

 .143، ص2778
 .47راق فً فكر أركون بٌن الشعور بالمدٌونٌة والرغبة فً التجاوز"مرجع سابق، صالحسن العباقً: "االستش - 2
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 ية األلسنية في المشروع المعرفي لمحمد أركونجالمني-2
نيات بالمغة كاستعماالتيا في العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية، فالمغة ليست يرتبط عمـ األلس

 االجتماعيةاج جماعي لمتفاعبلت نظاـ لتكليد األصكات، إنما ىي ظاىرة نفسية كنتمجرد 
داة لمفكر ككعاء لممعرفة، كىكذا تصبح الصناعة المغكية تشكيؿ لؤلنشطة الذىنية كالعقمية أك 

 لمفرد كنشاط مرتبط بالعبلقات بيف األشخاص تنتج عنو تكقعات ثابتة كمفيكمة لدل الجميع
، فالمرء يفكر بالمغة كالمغة (1)نساني في اتجاه النماذج التي يمكف التكيف بياتقكد السمكؾ اإل

نيا السجؿ األميف أشيء كاحد، كما  ىي الكسيمة التي نعبر بيا عف أفكارنا، فالمغة كالفكر
كعمى ىذا  ،(2)كأعظـ الدعائـ التي تقـك عمييا كحدتنالتراثنا فيي أقكل أسباب ربطنا بأمتنا 

لقراءة األلسنية قراءة لغكية مرتبطة بتطكر حقؿ المغة كالداللة الذم يضـ عدة األساس تككف ا
ت كالرمكز(، عمـ المعاني ) السيمانيتيؾ(، كعمـ الداللة ) العبلماـ السيمياءفركع أىميا: عم

 السيميكلكجيا(، ككميا عمـك متداخمة كمتقاربة يصعب التمييز فبما بينيا.)
سانيات يعبر عف ذاؾ العمـ الصاـر ف مصطمح المأإلى الذىف بقد يتبادر : مفيوم األلسنية-أ

ف مصطمح األسمكبية يتعمؽ بذاؾ العمـ الذم يصنع أعممية، كما الذم يدرس المغة دراسة 
منيجية في دراسة الظاىرة األدبية يرمي إلى تخميص النص األدبي عمكما كالخطاب 

كىنا ، ـ النص مع مفيـك الخطابداخؿ مفيك خصكصا مف األحكاـ المعيارية كالذكقية، فيت
"فرديناند دم سكسير" إلى تمييزه بيف المغة كالكبلـ أك بيف النص كالخطاب  نشير إلى ما أكده

ليعبر عمى أف الكبلـ )الخطاب( إنما يقع خارج المؤسس المغكية ) خارج النظاـ المغكم( 
لثاني، ىذا اإللغاء ىك لييتـ بالشؽ األكؿ الذم يعبر عف النص )المغة( ميمبل بذلؾ الشؽ ا

الذم دفع كؿ مف: شارؿ بالي، جاكبسكف، ركالف بارث إلى اإلىتماـ بو، فأصبح يعبر عف 
 األسمكب عند بارث، الرسالة عند جاكبسكف، ليعبر في النياية عف مجاؿ المسانيات النصي ة

 امي ة كالسياقي ةالذم يتجاكز فيو الخطاب أبعاده النصي ة إلى ككنو لسانا يرتبط بالظركؼ المق

                                                             
. القاهرة )مصر(: مركز جامعة القاهرة للتعلٌم المفتوح، اإلعالميةفي النصوص  اإلعالميةإنتاج اللغة  محمود خلٌل ومحمود منصور هٌبة: - 1

 .23-22، ص ص2772
 .23، صالمرجع السابق - 2
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ظاىرة اجتماعية تاريخية تقـك بكظيفة التعبير عف الفكر، كىنا كبالتالي تصبح المغة تعبر عف 
، كفي ىذا الشأف (1)تظير عبلقة المغة باإلدراؾ حيث تضطمع المغة بتطكر اإلدراؾ الذىني

اإلىتماـ  تؤكد المقاربة المنيجية لمصكرة الذىنية بيف الفبلسفة المسمميف عمى ضركرة
بالمتغيرات المرتبطة بيف )القيمة كالعبلمة(، بالتالي عدـ إقامة تمؾ العبلقات التي تقيميا 
الدكاؿ في الذىف بشكؿ منعكس لممدلكالت بطريقة محايثة )تقابمية(، فاإلرتساـ الذىني لممدلكؿ 
ف ال يعبر بشكؿ آلي عف إسقاط منيجي لمداؿ في شكؿ صكرة ذىنية، إنما ىناؾ جممة م

 .(2)المتغيرات التي تحكـ جدلية ) العبلمة كالقيمة(
لقد عجزت المسانيات عف ربط الحقكؿ الداللية بمدلكالتيا اإلحالية في الكشؼ عف اآللية 
الذىنية لعمؿ تمؾ الحقكؿ، فكاف النسؽ داخؿ الحقؿ الداللي نسقا كيفيًّا، فتسمية المسم ى ال 

مثبلن ال يعني كضع بطاقة  فاالسـما تقـك بتصنيفو، بتسميتو بقدر تضطمع العممية الداللية 
ال يعني كضع صكرة فكتكغرافية  -أيضا–تأشيري ة عمى الشيء، كما أف تركيب الجمؿ 

بقدر ما ىك تصنيؼ بطريقة كيفي ة بقدر ما يتييأ  -ىفحسب المفيـك المعجمي لمذ –لؤلشياء 
تعكس الفكر بنحك مرآتي بقدر ما  لمذىف مف ظركؼ كتأكيؿ، فالمغة كما يقكؿ ابف حـز " ال

تسيـ في تشكيمو، مما يصب في تأكيد نسبية التمثبلت بيف لغة كأخرل، كىذه عبلمة فارقة 
كبخبلؼ ىذا الفيـ ال يمكف تصكر قياـ أم فكر، فالعىًاًلـ  ، (3)في البحث الفمسفي اإلسبلمي"

كر عف العالىـ، فينتظـ فيو ال يينتج فكرا إنما الذىف البشرم بكاسطة المساف يبدع ىذا التص
  الككف بتصنيفات بنائية تخضع لتعديبلت الحقة كفؽ ما يتطمبو الفكر مف تغير باستمرار

ف المغة سمطة تشريعية، المساف قانكنيا، لكننا ال نبلحظ تمؾ أعمى  "يؤكده بارتكىك ما 
يؼ يحكم ف كؿ تصنأف ألننا ننسى أف كؿ لساف تصنيؼ ك السمطة التي ينطكم عمييا المسا

                                                             
اجٌه أن للغة أهمٌة كبٌرة فً تكوٌن البنٌات المنطقٌة عند الطفل، ألن هذه البنٌات توجد متؤخرة عند األطفال البكم منها عند األطفال لقد وجد بٌ - 1

 .75ص مرجع سابق.الطبٌعٌٌن. كرٌم عبٌد علوي: 
 .177المرجع السابق، ص - 2
تضٌق عن أن تُوقع على كل نوع اسما ٌفرد ، وإما أنه لم ٌتهٌؤ ذلك للناس  أناللغة إما  أنٌإكد ابن حزم فً مصنفه "التقرٌب لحد المنطق"  - 3

الذي ٌمكن أن  باالتفاق، أو لما أن هللا أعلم به، وٌقول ابن طفٌل: التربة الذاتٌة تقصر عنها المواصفة المعرفٌة فتمثل لغة المجاز البدٌل التعبٌري

 .129، 125، 124، ص صالمرجع السابقم فً المطابقة. أنظر: كرٌم عبٌد علوي: ٌعكس بعض مقتضٌات اإلحالة مع ما فً الترمٌز من إبها
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كىذا ما أشار إليو أرككف كتفطف إليو حامد نصر أبك زيد في مقاؿ لو  ، (1)نكعا مف القير"
رككف" حيث أكد أف كؿ أمد بعنكاف "المغة الدينية كالبحث عف ألسنية جديدة في فكر مح

إلى تأميف شركط ممارسة فكر إسبلمي نقدم مف خبلؿ تكسمو بالمنيج تتجو  أرككف أبحاث
عادة إنتاجو، لينتيي إلى السيميائية التي تيتـ بإشكالية بناء الاأللسنية ك  ف المغة أمعنى كا 

المجازية لمقرآف الكريـ تتسـ بالتسامي إلى المجاؿ المطمؽ ثـ تعيد تكليد التسامي كتضيفو 
عمى الجانب التاريخي كاالجتماعي في كؿ مرحمة، كمف البدييي أف ذلؾ يحدث بفعؿ انفتاح 

كبيذا فيك يصؼ القرآف بأنو "عبارة عف مدكنة منتيية مى الظاىرة القرآنية، دائرة التأكيؿ ع
كمفتكحة مف العبارات كالمنطكقات المكتكبة بالمغة العربية، كما أف كمي ة النص المثبت عمى 

كأف تحقيؽ المعرفة ، (2)ىذا النحك كانت قد عيًكًممت عمى أنيا كتابا كاحد كعمبل متكامبل"
لكضعية التاريخية العامة لمخطاب القرآني التي حكمت المرحمة ككذا الفئات بالقرآف مرتبط با

ت بو، أم "الظرؼ العاـ بتو، كاألحداث العامة التي إرتبطاالجتماعية التي صد قتو كالتي كذ  
ف يساىـ في تحديد أ -حسب أرككف دائما–ذلؾ مف شأنو  "أسباب النزكؿ" كؿلمخطاب" ك

 لمنتج عمى المستكل المغكم كالتاريخي لمخطاب.المكانة المعرفية لممعنى ا
لقد ارتبط البحث األلسني بالبحكث السيميائية في : بناء ألسنيَّة جديدة لمغة الدينية-ب

الفمسفة الغربية كذلؾ مع كالتعبير، أم بيف المغة كداؿو )عبلمة كرمز( كبيف العالىـ كمدلكؿ 
كؿ تطابؽ في الكحدة المغكية، أم بيف الداؿ )فكرة( ىذه العبلقة التي كانت تأخذ في القديـ ش

ؿ الجديد في ىذه العبلقات بيف ىذه الثنائيات الذم ارتبط بالبحكث  كالمدلكؿ، لكف بعد التحك 
عادة بناء إكاأللسنية العاصرة التي دعت إلى ما يسمى بالثكرة السيميائية  السيميائية، أك

لمغة أصبحت محككمة بتصكرات ذىنية تصكرات جديدة ليذه الثنائيات، عمى اعتبار أف ا
ثقافية، حيث تعبر عف العبلقات المتبادلة بيف المتخاطبيف المتنافسيف، فالصكرة الصكتية 

باعتبارىا الجانب المادم المحسكس لمداؿ ليست ىي الداؿ نفسو، إنما ىي أثر  السمعية

                                                             
 .129ص مرجع سابق. كرٌم عبٌد علوي: - 1
 .314مصطفى كٌحل: "األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص - 2
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ىذا التصكر  ،(1)تصكر لصكرة الصكت في الذىف(كتصكر مادم نقمتو لنا حكاسنا ) سمعي
أحدث ثكرة في عبلقة الفكر بالكاقع كفي طبيعة النظاـ الرمزم لمغة، كالفرؽ بينو كبيف 

، كليذا ظؿ أرككف يميز بيف عممية (2)األنظمة الرمزية األخرل داخؿ النظاـ الثقافي نفسو
يـ التأكيؿ كالتفسير الكبلسيكي لمقرآف الكريـ كربط ذلؾ بعمميات تفكيؾ الخطاب الديني لتقد

معانيو الصحيحة، كذلؾ ألف عمميات التفسير الكبلسيكي كانت مرتبطة بمنطؽ أحادم 
شمكلي تيفترض فيو كافة شركط الصحة المطمقة، لكف تطبيؽ الشركط السيميائية األلسنية 
الجديدة مف شانيا أف تحدث القطيعة مع التفسير الكبلسيكي كىك ما يسميو أرككف "بالطفرة 

نا بينالنقدية مف إقامة المسافة  -كما يقكؿ أرككف –تحميؿ السيميائي يمكننا إف ال ،السيميائية"
كبيف النصكص التأسيسية ) القرآف الكريـ(، كبالتالي ال بد أف نترؾ مسافة بيننا كبيف قصد 
المؤلؼ كالمكانة المعرفية لمخطاب القرآني، كمف ثـ دراسة الظركؼ التاريخية المكضكعية 

 االنتقاؿشبو الجزيرة العربية في القرف السابع الميبلدم كمف ثـ ينبغي التي كانت سائدة في 
إلى العصر الحالي لمكاكبة التطكرات المغكية لمكشؼ عف معاني النصكص كتطكرىا مف 

فيي عادة ما  ،لدراسات المرتبطة بالديف كالتديف، كىذا ما يعبر عنو كافة ا(3)عصر لآلخر
عتقاد كالطقكس كىي كميا تمثؿ كحدة أك فكرة يفرضيا تككف ممزكجة بالرمكز كبالمقدس كاإل

 المجتمع، حتى تغدك سمطة كممجأ يحتمي بيا المجتمع في زمف الضياع كفقداف المعنى
كاألساطير ليست إبداعات عفكية ال مسؤكلة لمبناء النفسي، إنما ىي تعبير فالصكر كالرمكز 

ؿ الكثير مف الباحثيف بيف الديف صيف، كلذا (4)البشرمعف أكثر المجاالت سرية في الكائف 
 كاالجتماعكاالجتماع كالنص، فالخطابات كالنصكص الدينية تعبر عف نقطة إلتقاء بيف الديف 

كالنص كالخطابات، كالنصكص الدينية تعبر عف نقطة إلتقاء بيف الديف كاإلجتماع كيمكف 
ىرة جكانية تعكس حساسية تكصيفيا كظاىرة مادية كاقعية، كالتدىيٍّف يمكف التعبير عنو كظا

                                                             
 .79، ص2777ً العربً، بٌروت )لبنان(: المركز الثقافالنص والسلطة والحقيقة. نصر حامد حامد أبو زٌد:  - 1
 .87، صالمرجع السابق-  2
 .293مصطفى كٌحل: "األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص - 3

4 -MIRCIA ELIADE :image et symboles , PARIS :GALLINARG ,1980,PP13-14. 
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، كما ىك (1)قد تتضخـ لدرجة االستغناء عف النصكتصكر الديف، كما أف ىذه الظاىرة 
الحاؿ في الخطابات الصكفية، لذا "فالديف جكىر مستقؿ في ذاتو مفارؽ في مصدره، غير 

ألفكار ، فيك ينتمي إلى دائرة ا(2)قابؿ في ذاتو لمقياس الكمي بآليات التصنيؼ السكسيكلكجي"
 التي تنتمي بدكرىا إلى دائرة الميتافيزيقا، فيك ليس مبحثية الفمسفة كال اإلجتماع  كال البلىكت.
 إف المخطط السيميائي في خطابات التكصيؿ القرآني يقـك عمى: المرسؿ )القائؿ(، اهلل

ؿ أرككف ، يقك المرسؿ إليو األكؿ )الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ(، المرسؿ إليو الثاني )البشر(
)اهلل( فيك يتكاصؿ  تمارس مف قبؿ الفاعؿ نفسوف الكظائؼ المييمنة أنجد في ىذا المخطط 

مع قسميف مف المرسؿ إلييما )مؤمف ككافر( كتتـ عممية التكصيؿ في آف كاحد عف طريؽ 
فيك مجرد ناقؿ لمكحي، بالتالي فإف أرككف يسعى إلى إبراز  -صمى اهلل عميو كسمـ–الرسكؿ 
ككيؼ يمكف إنزاليا عمى  التي ىي نتاج البحث السيميائي كاأللسني المعاصر المفاىيـ

الخطاب القرآني، انطبلقا مف فضاء التكصيؿ  أك النماذج التمثيمية الفاعمة لمكشؼ عف البنية 
المتحكمة في العبلقات بيف األشخاص كالضمائر المستعممة، كما يكضح األدكار كالكظائؼ 

، ككؿ ما مف شأنو أف يؤدم (3)لمكشؼ عف تشكيؿ المسار السردمكصراع الضمائر كالذكات 
 في الخطاب القرآني.إلى إنتاج المعنى 

بصفتيا كحدة سردية صغيرة مدمجة في كحدة  (4)يقسـ أرككف اآلية الخامسة مف سكرة التكبة
يثاؽ مركزية أكبر متمثمة في الميثاؽ األكؿ الذم ربط بيف اهلل كآدـ عميو السبلـ، كفي ىذا الم

فإف اإلنساف أخذ عمى نفسو العيد عمى أف يطيع اهلل كيخضع إلرادتو، كىنا نجد أف أرككف 
يقـك بالبحث عف شركط تحريؾ السامع في ىذه اآلية سكاء تعمؽ األمر بالسامع األكؿ ىك 

تعمؽ األمر بالمسمميف مف بعده، كمف ثـ البحث  أك -صمى اهلل عميو كسمـ–الرسكؿ محمد 
مرار المعنى في تحريؾ السامع مطمقا، كفي ىذا الشأف يجيب أرككف عمى أف عف كيفية إست

                                                             
 79، ص2712ٌروت(: دار التنوٌر، لبنان)بالدين والتدين: التشريع والنص واالجتماع. عبد الجواد ٌاسٌن:  -  1
 346، صالمرجع السابق - 2
 197مصطفى: "األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص كٌحل: - 3
ُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروهُ  - 4 ُث َوَجدتُّ ٌْ اَلَة  مْ قال تعالى" َفإَِذا اَنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح َواْقُعُدوا لَُهم ُْكلَّ َمْرَصٍد، َفإٍن َتاُبوا َوأََقاُموا الصَّ

ِحٌٌم" اآلٌة  َكاَة َفَخلُّوا َسبٌِلَُهُم إِنَّ هللَاَ َغفُوٌر رَّ  من سورة التوبة. 75َوَءاُتوا الزَّ
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الفاعؿ  الذات المطمعة )اهلل( ىك الميرًسؿ كميرسىؿ إليو في آف كاحد، فمنو ترسؿ األعماؿ 
التكصيمية: األكامر، النكاىي، التشريعات...الخ، ككؿ أعماؿ البشر تعكد إليو في النياية، كما 

يؤدم دكريف: فيك يمثؿ الكاسطة  -صمى اهلل عميو كسمـ–ي كىك النبي محمد أف الميرًسؿ الثان
، كمف جية ثانية فيك مبمٍّغ عف اهلل، فيك مسؤكؿ عف تحًييف  التي يمر مف خبلليا الكحيي

يعد   إيو الثالث كىـ البشر جميعا، إف ىذا التحميؿ  ممرسؿكتجسيدىا في التاريخ ل الرسالة
ير، فيك يحرر القارئ مف المعاني اإلجبارية كالمسممات التي تفرضيا إستراتيجية تربكية لمتحر 

 القراءة الكبلسكية، كالتي تقؼ عقبة في تفكيؾ كتحميؿ الخطاب الديني.
 األلسنية لسكرة "الفاتحة" إلى ثبلثة مراحؿ أساسية: ةيقسـ أرككف القراء

نىة منتيية مغمقة، مرحمة تحديد المقركء: فيبدأ بتحديد مفيـك القرآف الكريـ باعت-1 باره مدك 
كالتمييز بينو كبيف مفيـك الخطاب القرآني، ككذلؾ التمييز بيف الخطاب الشفيي كالخطاب 

المرتبطة بالقرآف المكتكب، كمف ثـ بيف القراءة الطقكسية )التعبدي ة( كالقراءة التفسيرية 
التركيز عمى القيـ المغكية كمكضكع لمتفكير، كصكال إلى القراءة األلسنية النقدية المرتبطة ب

 لمنص.
مرحمة تنفيذ القراءة: كىي المحظة األلسنية أك المغكية، كفييا يدرس أرككف البنية المغكية -2

لسكرة الفاتحة، حيث يدرس األفعاؿ كاألسماء كالضمائر كالصفات، إضافة إلى حركؼ المغة 
غيرىا مما يدخؿ في تشكيؿ العربية، كمفرداتيا، كضمائرىا، كأدكات التعريؼ كحركؼ الجر ك 

الخطاب، مف أجؿ فيـ خيارات المتكمـ ضمف حدكد اإلمكانيات التي يتيحيا نظاـ المغة، ألنو 
في استعماؿ ىذه المنطكقات مف طرؼ المتكمـ سيؤدم حتما إلى معرفة قصد الناطؽ، كىذا 

النص في العمؿ المؤدم إلى مقاربة تحديد المعنى سيظؿ ميمة مطركحة باستمرار، ذلؾ أف 
كالكبلـ، كما يتكصؿ تفاعؿ مستمر بيف المغة كالعالىـ، بيف الضركرة كالحرية، بيف الكينكنة 

أرككف إلى أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف الكظيفة النحكية كالقيمة المعنكية المضافة إلى ىذه 
د د كالمحدٍّد )مضاؼ/ مضاؼ  الصياغة النحكي ة عمى أساس اف ىناؾ عبلقة بيف الميحى
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، ىذا إضافة إلى تركيزه عمى الن ظيـ كاإليقاع المكجكد مف خبلؿ القافية )إيـ( المتناكبة (1)يو(إل
مع قافية )إيف( في سكرة الفاتحة، ككذلؾ تحكيؿ األسماء كتجمياتيا في إسـ الفاعؿ كما في 
كممة )مالؾ، الضاليف(، ككذلؾ في إسـ المفعكؿ كما في كممة )المغضكب عمييـ(، ككيؼ 

عمميات التحكيؿ ىذه في حذؼ عبلمات الشخص، الزمف، الصيغة التي ترافؽ الفعؿ  أفادت
كتحكؿ الجممة الفعمية إلى جممة إسمية، أم إلى عبارة تأكيدية مطمقة )ال زمنية( كخبرية ليا 

فيي مرتبطة فقط  ، أما األفعاؿ فيي قميمة بالمقارنة مع األسماء كالضمائر(2)صبلحية دائمة
 منصرفة إلى الفعؿ في الزمف الحاضر كما في )نعبد كىي بأفعاؿ العباد تجاه خالقيـ

نستعيف( كصيغة الفعؿ المضارع تدؿ عمى التكتر كالجيد الذم يبذلو العبد كي يصؿ إلى 
، كمف (3)رضاء ربو، كما تدؿ ىذه الصيغة )المضارع( عمى ديمكمة الفعؿ كاستمراريتو

"اؿ" اك باإلضافة، كىذا ما الفتة لئلنتباه أف جميع األسماء التي كردت معرفة ب األشياء ا
، أك قابؿ ألف ييعرؼ كذلؾ كما يمي: أيعني  ف كؿ ما يتحدث عنو المتكمـ معركؼه كغير منكرو

ككذلؾ: مالؾ يـك الديف، رب  كميا معرفة ب "اؿ" الحمد، الرحماف، الرحيـ، المستقيـ،
)كميا معرفة باإلضافة(، كما أف ىذه الكممة المعر فة مسبكقة بكممة اهلل  العالميف، يـك الديف،

أك ميقادىةه إلييا، ما يجعميا تحتؿ مكانة مركزية مف حيث المعنى، ىذا إضافة إلى أف قيمة 
أداة التعريؼ تعني قيمة التعميـ في الزماف كالمكاف كقيمة تكظيؼ األسماء في عيرؼ 

كالسككف كالديمكمة، كىذا ما يفسر ضخامة الطاقة اإليحائية لكممة  المغكييف تحيؿي إلى الثبات
كقيمة اسـ المصدر الذم يفمت مف عقاؿ " الحمد" إذ أنيا إحتكت عمى قيمة التعريؼ "اؿ" 

الزماف كالمكاف بالتالي عدـ إحالتو إلى أم منيما، كما أف ألداة التعريؼ كظيفة أخرل كىي 
 . رىاطى...................................... اٍلميٍستىًقيـى التصنيؼ كما في قكلو تعالى: الصٍّ 

 صراط الذيف أنعمت عمييـ...................المنعـ عمييـ. 
 المغضكب عمييـ.............................الضاليف.

                                                             
 .324"األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص مصطفى كٌحل: - 1
 .327-326سابق، ص صالمرجع ال - 2
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بؿ المتكمـ ىيـ كأصناؼ ألشخاص محد ًديف مف قفيذه التراكيب ىي عبارة عف مفا 
 .(1)كالمخاطب

ليا عبلقات  -كما ىك الشأف في الخطاب القرآني ككؿ –إف ىذه البينىى النحكي ة لسكرة الفاتحة 
نتاجو مف ًقبىؿ السامع ) المتمقي األخير( كىي المرحمة األخيرة التي يتحدث  بتشكيؿ المعنى كا 

 التقدمية. عنيا أرككف، كفييا تتحد دي عبلقة جديدة بيف الممفكظ كالقارئ، كىك ما يسميو بالقراءة
مرحمة تأم ؿ العبلقة النقدية: كىذه المرحمة ىي أىـ المراحؿ باعتبارىا تبحث في المعنى -3

األخير عف معاني النصكص، أك العبلقة النيائية التي يسمـ بيا النص لمقارئ، كلذا فإف 
، كلذلؾ نظؿ دكما نطرح السؤاؿ ف معنى النصكص  الدينيةيً أرككف يدعكا إلى ضركرة  تحيً 

المدلكؿ األخير  التالي: إلى أم مدل يمكف أف نحكـ عمى درجة تطابؽ النص مع ما أنتجو
رككف يدعكا إلى إعتماد المغة الرمزية كمغة كفي ىذه الحالة نجد أف أ لمتفسير الكبلسيكي؟

بديمة عف المغة الدالة كالمنطقية التي إعتمدتيا التفاسير الكبلسيكية، فالكممة في القرآف الكريـ 
 - كما ىك الحاؿ في المعاجـ اإلصطبلحية –تعد مجرد عبلمة تحيؿ إلى معنى محدد  لـ

إنما ىي رمز مفتكح عمى معاف كدالالت جد متنكعة، كمف ثـ تتحقؽ قدرة المغة عمى اإليحاء 
 كاإلببلغ المجازم.

إذا كاف ىدؼ المغة ىك الكصكؿ إلى تحقيؽ اإلتصاؿ : المغة الرمزية وحدود التأويل-ج
م كالعاطفي بيف جميع مستعممي المغة، باعتبارىا منظكمة مؤلفة مف مجمكعة مف الفكر 

األصكات المنطكقة كالمكتكبة مترابطة كفقا لقكاعد بنائية معينة، فإف مف أبعادىا األساسية 
إضافة إلى البعد الصكرم التركيبي كالبعد الداللي ) المفظي( نجد البعد الشعكرم )الرمزم( 

التي تنقؿ مشاعر المتكمميف كاإليحاءات المجازية التي ترتبط بالمعاني  الذم ييتـ بالمغة
الرمزية    مف خصائص المغة العربية كالتعبيرات  انطبلقا، (2)كالمفاىيـ المغكية اإلعجازية

                                                             
 .324-322"األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص ص مصطفى كٌحل: - 1
مجموعة سلسلة المستقبل العربً، بٌروت )لبنان(: اللغة العربية وأسئلة التطور الذاتي والمستقبل.ٌاسٌن خلٌل: "اللغة والوجود القومً" قً:  - 2
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، ليذا نجد أف أرككف كثيرا ما يستعمؿ مصطمح المغة الرمزية في فيـ النص، كبذلؾ 1القرآنية
و الحداثة الغربية في ىذا الجانب خاصة "ىكفماف" ككذلؾ القراءات فيك يتفؽ مع ما أنتجت

الرمزية لمصكفييف كالمجازية لمغنكصييف الباطنييف، كما انو ال ييخفي مف جية أخرل إعجابو 
بعمـ الجفر الشيعي، كبالتالي فيك يدعكا إلى ضركرة التخمص مف المفاىيـ التاريخية 

لؾ يقكؿ ىاشـ صالح أف أرككف ييدؼ مف خبلؿ ، لذتي ارتبطت بالمقدسالكبلسيكية ال
المسمـ مف ىيمنة النصكص القدسية استخداـ الرمزية كالمنيجية األلسنية إلى تحرير القارئ 

التي ارتبطت بالتفسيرات الدكغمائية كالدراسات الكبلسكية لمقرآف الكريـ، فحسب أرككف ال 
ة التي تعتبر لغة القرآف أحد يمكف تحديد تحكالت النص األصمي إال عبر المغة الرمزي

مرة  قراءتياإعادة تجمياتيا األساسية، فقراءتنا لسكرة الفاتحة مثبل تدعكنا في كؿ مرة إلى 
األكلية، كثـ أىمية حضكر الزمف في  أخرل مف أجؿ تجديد العبلقة مع األسئمة األصمية 

أف ترتبط بالسياقات النصكص القرآنية، أم كيؼ يمكف لمغة القرآنية باعتبارىا لغة رمزية 
الفكرية التي ظيرت فييا مف جية كبالفكر العممي الراىف الذم تعيد اكتشافو في كؿ مرة مف 

، كىذا ىك مكضكع التأكيؿ الذم يدعكا إليو أرككف، الذم ارتبط كجكده بإشكالية (2)جية ثانية
لديف قراءة الكتابات المقدسة كالنصكص الدينية، خاصة ما تعمؽ بمشكبلت فيـ نص ا

ف حرية المسيحي كالثكرة عمى الكنيسة في مسألة مصادرتيا لحرية القراءة، لذلؾ فالمدافعيف ع
 (1834-1768عاة التغيير كعدـ الثبات كمنيـ نذكر: شبلير ماخر)مف دالتأكيؿ ىـ عادة 
الذم  (، ىذا األخير2002-1900(، غدامير ىانس جكرج )1911-1833فميالـ دلتام )

النص عف طريؽ الكتابة باعتبارىا تثبيت لمخطاب حتى يستقؿ عف كافة  يدعكا إلى تجسيد
الجكانب النفسية التي يتكلد عنيا، فيصبح بالتالي حامبل لمحقيقة كمف ثـ اإلىتماـ بمقاصد 

بمقاصد المؤلؼ، كما يركز عمى فكرة التطبيؽ، أم تطبيؽ المعنى عمى  االىتماـالنص بدؿ 
نفسنا كبالتالي لتأكيؿ يأخذ داللتو مف خبلؿ تطبيقو عمى أ، فالفيـ كا(3)الكضعية الراىنة

                                                             
آَدَم اأْلَْسَماَء  ٌرى بعض اللغوٌون أن اللغة العربٌة توقٌف من هللا باعتبار أنها نشؤت فً ظالل القرآن الكرٌم، ودلٌلهم فً ذلك قوله تعالى:"َوَعلَّمَ  - 1

 .37، صمرجع سابقمً"، من سورة البقرة. انظر: ٌاسٌن خلٌل: "اللغة والوجود القو 31ُكلََّها" اآلٌة 
 .332"األنسنة والتؤوٌل فً فكر محمد أركون"، مرجع سابق، ص  مصطفى كٌحل: - 2
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األفؽ الراىف لمميؤىكٍّؿ مع أفؽ ماضي النص كلعؿ ىذا اإلندماج ىك الذم نجد فيو نصيار ا
 الحؿ المناسب لفيـ ظاىرة البعد التاريخي لمنص.

كبكؿ  كذلؾ أمبرطك إيكك ككذلؾ ريتشارد ركرتي، إضافة إلى ىؤالء المفكريف الغربييف نجد
ريكك، ىذا إضافة إلى بعض المفكريف العرب المعاصريف كمنيـ: نصرحامد أبك زيد، عمي 
حرب، محمد شكقي الزيف...كغيرىـ مف الذيف يرفضكف طريقة التحميؿ البنيكم مف أجؿ 

 :(1)التأسيس لممنيج التأكيمي الذم ينتمي إليو أرككف كالذم يقـك عمى
فتح عمى عالىـ مف العكالـ المتجددة لمحياة كال يحيؿ مفيـك عالىـ النص: أم أف النص ين-أ

إلى أم نكايا خفي ة، أم أف الكجكد الذم ينتمي إليو العالىـ الذم ينفتح عميو النص ىك اإلمكاف 
 أك الكجكد الممكف، الذم يخضع لئلستعادة التأكيمية الممكنة.

زمني أك  ابتعادمجرد مفيـك المسافة: أم أف المسافة التي تفصمنا عف النص ال تعني -ب
يا مما يجعميا منفتحة قابمة تثقافي، بؿ إنيا تقـك داخؿ النص نفسو، فيي تكلد مع المغة ذا

 لمتجديد كاإلستعادة التأكيمية باستمرار ضمف شركط مغايرة.
كحسب أرككف فإف آليات التأكيؿ تقـك عمى عدة خصائص تتضمنيا المغة العربية كمنيا ما 

 يمي:
أف الخطاب )قرآف، تكراة، انجيؿ( ما ىك إال مجازات عالية تتكمـ عف الكضع  : أمالمجاز - 

 يمكف تحكيؿ ىذه المجازات إلى تشريعات كقكانيف. -حسب أرككف–البشرم ككىـ الناس 
األسطكرة: الحكايات التراثية ىي حكايات ميثية )أسطكرية( تكضيحية تثقيفية، فيك يقارف  -

كالخطاب القرآني مف الناحية األسطكرية )الجكانب المثالية بيف أىمية الحكايات التراثية 
 .ألصؿ الكجكد(

المتخيؿ: أم أف دراسة التراث تنطمؽ مف الخياؿ ككظيفتو في إنتاج المعنى كحضكره ألجؿ  -
بمكرة الحقيقة التاريخية لكؿ جماعة بشرية، كما يركز عمى دكر الخياؿ في عبلقتو بالعقؿ 

 عية كالثقافية لتطكر العقؿ كالمتخيؿ.ألنو ييتـ بالشركط االجتما
                                                             

 .93المرجع السابق، ص - 1
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المعنى كآثار المعنى: أم التمييز بيف المعنى كآثاره، فالمعنى ىك ما يطمبو أصحاب العقائد  -
لذلؾ كالديانات كالمذاىب، حيث يعتقدكف أنيـ قادركف عمى الكصكؿ إلى المعنى الصحيح، 

 حث عف المعنى".رىانات المعنى" بدؿ مصطمح " البيفضؿ أرككف استخداـ مصطمح "

لمشركع أرككف مستمدة مف خبلؿ ما بذلو عمماء الغرب األكركبي  األلسنيةف المنيجية إ
فيتكمـ عف  (Benviste)خاصة في ىذا المجاؿ، حيث نجده يعكد إلى أعماؿ بينيفيست 

الكضعية العامة لمخطاب باعتماده عمى كتاب " مساءؿ في عمـ األلسنيات العامة" كما 
ـك الضمائر المتصارعة داخؿ النص مف خبلؿ مفيـك البنية العاممية التي ينطمؽ مف مفي

أما في السيمياء فإنو يقكؿ بمنظكمة الدالالت الحافة أك  (Greimas)يقـك بيا غريماس
المحيطة ليحدد بالتالي عبلقة المغة بالفكر مف خبلؿ التاريخ، كىك ما يحيؿ إلى كتاب كاتريف 

كفي تمييزه بيف المعنى كتابو "الداللة الحرفية القامكسية"  في (Kathrine Kerbat)كربات 
في كتابيو "  (N.Frye)كآثار المعنى نجد أف أرككف كاف متأثرا بأعماؿ الكندم نكرثركب فارام

الرمز الكبير" ك" الكتاب المقدس كاألدب" أما في حديثو عف الدائرة التأكيمية فإنو يحيؿ ذلؾ 
تبر مف أبرز تيارات كأعبلـ البحث األلسني الغربي كما أنو إلى دراسات بكؿ ريكك الذم يع

كمصطمحاتو كمفاىيمو الفمسفية  (Michael Faucault)كاف متأثرا أيضا بأبحاث ميشيؿ فككك 
فيك يميز بيف الفكر الكبلسيكي كالفكر المعاصر كيدعك لقطيعة بينيما، كما نجد أيضا أف 

 قركسطي كيميز بينو كبيف فضاء العقؿ الحديثأرككف يدعك إلى القطيعة مع فضاء العقؿ ال
كمف ثـ بناء مشركعو المبني عمى نقد العقؿ اإلسبلمي، كمف ناحية أخرل نجد أنو كاف متأثرا 
بعض الفبلسفة المسمميف كمنيـ "مسككيو كالتكحيدم، الجاحظ، كما ركز عمى فكرة خمؽ 

 القرآف عند المعتزلة كىي مقدمة لقكؿ بتاريخية القرآف.

أساس المشركع التأكيمي النقدم لمحمد أرككف ينطمؽ مف يقينو التاـ بما أحدثتو الثكرة  إف
خاصة في الجكانب العممية في مجاؿ المعرفية في الفكر الغربي كمنتجات ما بعد الحداثة، 

 العمـك اإلنسانية كاالجتماعية مثؿ: التحميمي الغكم األلسني، المنيجية النشكئية الجينالكجية
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حقة األركيكلكجية ألصكؿ األشياء، التحميؿ النفسي لممعرفة، التفكيؾ...كغيرىا مف المبل
المناىج التاريخية األنثركبكلجية الحديثة عمى اختبلؼ فركعيا التي انطمقت معظميا مف 

ثكرة  إحداثالقطيعة المعرفية لمخطابات الغربية بيف منطؽ الحداثة كما بعدىا، مف أجؿ 
قـك عمى إعادة إنتاج المعرفة لتجاكز أزمة الحداثة، كىك ما يحاكؿ معرفية ابستمكلكجية ت

محمد أرككف تطبيقو عمى الخطاب اإلسبلمي، ذلؾ لككنو درس كاحتؾ بالكثير مف الباحثيف 
ما بعد الحداثة، كبالتالي فقد انبير بانجازات ىذه  لغربييف خاصة منيـ المناديف بفكرا

 أزمتيا: الحقيقة، العقبلنية، الككنيةفي لتجاكز المدرسة كما كصمت إليو مف إنتاج معر 
التكاصؿ...إلخ، لكف األمر الذم لـ يتحد عنو أرككف ما مدل إمكانية تطبيؽ ىذه المناىج 
المعرفية عمى األنساؽ الفكرية اإلسبلمية المبنية عمى الرؤية التكحيدية؟ كىك ما يحاكؿ أف 

 يجيبنا عنو طو عبد الرحماف.

  لمشروع التداولي التقريبي لطو عبد الرحماناالمطمب الثاني: 

إف النقطة األساسية التي ينطمؽ منيا مشركع طو عبد الرحماف تصب في معالجة أزظمة 
كتكجياتو نحك النيضة كاإلصبلح، ذلؾ أف الحضكر  الخطاب الفمسفي العربي المعاصر

تناسب كالفضاء المكثؼ لممفاىيـ كالمنيجيات الغربية مف دكف إبداعيا كتصريفيا بما ي
التداكلي يجعؿ ىذه المشاريع في آفات متعددة، كيخمؽ فجكة بيف المعرفة كالحياة كيجعميا 

 أشبو ما تككف بكتمة معرفية مترجمة ف الثقافة الغربية أكثرا منيا فكرا يخدـ الحياة.

منيجية صرفة، ذلؾ أف المشتغميف عمى  -حسب طو عبد الرحماف–إف مكمف المشكمة 
عمى  االشتغاؿمعرفي اإلسبلمي لـ يكمفكا أنفسيـ بتطكير منيجيات داخمية لكيفية التراث ال

عمى التراث اإلسبلمي  المنيجيات الغربيةتطبيؽ الفكر العربي، لقد اقتصرت مناىجيـ عمى 
كبالتالي سقطكا في قمؽ العبارة كأزمة الخطاب، فضبل عف صعكبة التمكيف ليا لدل القارئ 

 تكل المعرفة النظرية فحسب، إنما عمى مستكل العقؿ العممي أيضا.كالمتمقي، ليس عمى مس
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لقد حاكؿ طو عبد الرحماف تدارؾ ىذا المأزؽ مف خبلؿ إعادة االعتبار لمفاىيـ فمسفية 
داخمية مف أجؿ االنخراط في مشركع فمسفة الحداثة اإلسبلمية انطبلقا مف المقكمات الفمسفية 

 عبر عنو بمشركع التداكؿ التقريبي.كاالستشكاالت المفاىيمية كىك ما ي

   الفكري لطو عبد الرحمانالمالمح العامة لممشروع  .1
ينطمؽ االستشكاؿ المنيجي لطو عبد الرحماف مف خبلؿ إفرازات أزمة الحداثة في المجتمع 
الغربي ك انعكاساتيا عمى الخطاب العربي اإلسبلمي، فيك ينطمؽ مف تحميؿ ىذه األزمة 

أم كيؼ يمكف أف يساىـ الخطاب اإلسبلمي المعاصر انطبلقا مف التراث ككيفيات تجاكزىا، 
في تجاكز أزمة الحداثة كبناء الحقيقة كالتعارؼ كالعقبلنية كالككنية؟ ككيؼ يستطيع ىذا 
الخطاب أف يستفيد ىذا الخطاب أف يستفيد مف المنجزات الحداثية كيستكعبيا منيجيا في 

 و التكحيدية كتفعيميا سمككيا كعمميا؟أنساقو المعرفية مف أجؿ بناء رؤيت

عف ىذه األسئمة ستفضي بنا إلى الكشؼ عف مشركع طو عبد الرحماف المنيجي  اإلجابةإف 
 كالفمسفي انطبلقا مف الصناعة المغكية المفاىيمية كىذا ما نبتغي تكضيحو في ىذا المكضكع

 مشركعو الفكرم.لكف قبؿ ذلؾ ال بد مف التعريؼ بالمفكر طو عبد الرحماف كأساس 

يعد مف أبرز الفبلسفة كالمفكريف في العالـ العربي : نبذة عن حياة طو عبد الرحمان - أ
غرب حتى مالالعممية مف  اإلسبلمي المتميزيف في طرحيـ الفكرم كالمنيجي، بدأ رحمتو

، كذلؾ في بحث فقو 1972سنة  السربكفث مف جامعة لحصؿ عمى الدكتكراه السمؾ الثا
 A langage etنى المغكية لمبحث الكجكد" "رسالة في البي المغة كالفمسفة: " المغة بعنكاف:

philosophie : Essai sur les structures linguistiques de l’anthologie  "
في اآلداب كالعمـك اإلنسانية في أطركحة عنكانيا"  1985كحصؿ عمى دكتكراه الدكلة سنة 

 Essai sur les logiquesطبيعي كنماذجو" "رسالة في منطؽ االستدالؿ الحجاجي كال
des raisonnements argumentatifs et naturels حيث ساىـ ىذا المجيكد في"

استيعاب طو عبد الرحماف لمفكر الفمسفي كالمنيجي كالمنطقي الغربي، كما شغؿ منصب 
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حمد الخامس أستاذ "مناىج المنطؽ كفمسفة المغة" بكمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية بجامعة م
، كىك ممثؿ "الجمعية العالمية لمدراسات (1)2005إلى سنة  1970بالرباط مف سنة 

بيكلندا ككذلؾ "جمعية الفمسفة كتكاصؿ الثقافات" التي مقرىا  أمسترداـة" التي مقرىا الحجاجيٌ 
في عف كتابو " 1988ـ اإلنسانية سنة بككلكنيا بألمانيا، حصؿ عمى جائزة المغرب في العمك 

حيث أحدث ضجة  1986كؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ" كالذم طبع لممرة األكلى سنة أص
ٌظار كبيرة لككنو  تكصؿ فيو الكاتب إلى استنباط بعض قكانيف االشتغاؿ العقمي لدل النٌ 

القياسي كأنشأ أنساقا  لبلستدالؿالمسمميف، كما عمؿ عمى استخراج بعض العناصر األساسية 
حصؿ عمى نفس الجائزة عف  1995اثمة عند المتكمميف، كفي سنة منطقية لنظريات المم

:"العمؿ الديني كتجديد مؤلفات كثيرة منيا  لو، " تجديد المنيج في تقكيـ التراث"كتابو
 ركح الحداثة"الفمسفي"،" االختبلؼالحؽ العربي في العقؿ"،"حكارات مف أجؿ المستقبؿ"،"

 لشرعية،"سؤاؿألصكؿ األخبلقية لممقاصد اإلى تأسيس الحداثة اإلسبلمية"،"المدخؿ "
االختبلؼ  اثة الغربية"،" الحؽ اإلسبلمي فيالنقد األخبلقي لمحد األخبلؽ: مساىمة في

..كغيرىا مف المؤلفات الفمسفية كالفكرية المختمفة التي ساىمت في بمكرة مشركعو .الفكرم"
 الفكرم كالمنيجي.

لعاـ لمقراءة المنيجية لمشركع طو عبد إف المفيـك ا المنيجية العامة لمشروعو:-ب
الرحماف تنطمؽ مف ضركرة البحث في التراث كالعمؿ عمى تجديده مف داخمو، ذلؾ أف جؿ 
 القراءات السابقة كانت تقـك عمى النظر لمتراث مف الخارج مف خبلؿ تطبيؽ المناىج الغربية

، فقراءة لثقافة اإلسبلميةالخاصة با لبلعتباراتنظرا  -في نظر عبد الرحماف–كىذا ال يصح 
بتكظيؼ منيجيات لغكية كمنطقية تأخذ بعيف االعتبارات منطمقات التراث ال بد أف تككف "

،  ىذه القراءة يجب أف تغير كفقا (2)"الثقافة اإلسبلمية: كجدانيا، معرفيا، ذكقيا، كعقديا
بما يتماشى لمطالب كحاجيات الفرد في عصره، ككذؿ منطمقاتو الذاتية كقيمو الفكرية 

                                                             
 ، 2717، 71"سإال اللغة والمنطق"، حوار مع طه عبد الرحمان، سلسلة  رسائل طابه، رقم:  - 1

WWW.TABAHFOUNDATION.ORG                                       :ً24/77/2715ف 

 
، 2712. بٌروت )لبنان(: الشبكة العربٌة األبحاث، مشروع اإلبداع الفلسفي العربي: قراءة في أعمال طه عبد الرحمانٌوسف بن عدي:  - 2

 .22ص

http://www.tabahfoundation.org/
http://www.tabahfoundation.org/
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  كالمنيجيات المستحدثة، فمكؿ عصر قراءة، كلكؿ مجتمع حاجات أساسية كمطالب ظرفية
ىك أننا لـ نطكر منيجياتنا األمر الذم جعمنا  -عبد الرحماف وحسب ط –إف مكمف المشكمة 

نسقط في مخالب النظرة الغربية التي تنتسب إلى المدكنة الفمسفة اليكنانية مرتبطة بالسياؽ 
اريخي كالثقافي الذم نشأت فيو، فيي معرفة جكىرانية متعالية، تصؼ تراثنا بالماضكية الت

، كبذلؾ فإف تقميد أية منيجية سيكقع المعرفة في أحابيؿ تراث تمؾ (1)كالبدائية كالصحراكية
المعرفة، إذ ال مكاف لممعرفة المنقطعة عف تراثنا، كىذا ما يؤكد ىيغؿ عندما يتحدث عف 

ال تكجد ىناؾ فمسفة فندت، إف الذم يحدث ىك اؽ المعرفية القديمة كالحديثة :"تداخؿ األنس
أف المبدأ األساسي في فمسفة ما ينزؿ مرتبة ثانكية في فمسفة الحقة، كيصبح مجرد لحظة 

 .(2)مف لحظاتيا"

إف الفيمسكؼ المبدع يجب أف يعكد إلى تراثو ليستميـ منو القكة كالمساندة ثـ ييدخؿ عميو 
عادة تركيب، كىذا ىك شأف الفكر الغربي الذم يقمده الكثير مف فبلسفة العرب، فيذا تفكيك ا كا 

أحد مككنات تفكيره، فقد أعاد إخراج الرمكز  -ما قبؿ السقراطي -يعٌد التراث اليكناني "نيشتو"
األسطكرية كالتأكيؿ الجمالي لمكجكد مخرجا جديدا، بؿ لقد استعار مف التراث الشرقي نماذجو 

المنيجيات العربية المقًمدة  إتباع، كمف ثـ فيك يرفض (3)تأكيؿ الحياة كالتشريع ليا في
 :(4)لممنيجيات الغربية، لذلؾ يقكؿ طو عبد الرحماف أننا ال نسمـ بصبلحيتيا لؤلسباب التالية

أنيا منيجيات منقكلة ال مكصكلة: فيي ال تستكفي الشركط المنطقية لممكضكع الذم تنزؿ -1
 :عميو، فيي 

مستعارة مف مجاالت معرفية مغايرة عف المجاالت التي تنزؿ عمييا، بالتالي فيي ال  - أ
 تراعي خصكصياتيا المنطقية.

                                                             
 .271، صمرجع سابق، اإلسالمًاثة ورهانات الخطاب عبد الرزاق بالعقروز: أزمة الحد - 1
 ، نفس الصفحة.المرجع السابق -  2
 .271، صسابقالرجع الم - 3
 .72-71"سإال اللغة والمنطق" حوار مع طه عبد الرحمان، سلسلة  رسائل طابه، مرجع سابق، ص -  4
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أنيا مقطكعة عف أسبب تطكير التراث، بالتالي عجزىا عف سمكؾ طرؽ التكاصؿ مع  - ب
 ىذا التراث كاالستمداد منو.

 يشمؿ عدة جكانب: أنيا منيجيات مدخكلة ال مكمكلة: أم أف فييا فسادا منطقيا-2
تعاممت مع النصكص المكتكبة كما لك أنيا مكضكعات مادية خارجية كالظكاىر   - أ

التاريخية كالسياسية كاالجتماعية، فالنصكص المكتكبة بصفة عامة يمـز أف تستكفي شركطيا 
 المغكية كالمنطقية.

عو أنيا أخٌمت بصفة خاصة بالشركط المنطقية لمنص اإلسبلمي، فقد غفمت عف تشبٌ  - ب
فيامو مف غير  بأدكات االستداللي المنطقي كأساليب المناظرة، إذا ال يمكف فيـ ىذا الفكر كا 

 استخراج آليات البناء االستداللي.
أنو باإلمكاف االستغناء عف كؿ تككيف نظرم، مما جعؿ ىذه  االعتقادأنيا أٌدػت إلى -ج

 األبحاث تقع في عيكب : 
 ت كعدـ احتراـ الخصكصية.عدـ التخصيص:إطبلؽ العناف لمتعميما -
 عدـ التنسيؽ:الخكض في شتات مف القضايا المفككة.  -
 عدـ التركيز: االندفاع لمكبلـ غير المركز. -

لمشركعو أف يككف مكصكال كمكمكال، عمى خبلؼ المناىج الغربية  طو عبد الرحمافلقد أراد 
ي لككنيا منقكلة خاصة ما بعد الحداثة، فيي ال تتناسب كدراسة التراث العربي اإلسبلم

بالطرؽ المغكية كالشركط المنطقية  كمدخكلة، فيك يريده مكصكال بالنصكص اإلسبلمية ابتداء
قد أخذكا بأساليب المنطقي األرسطي الذم  -سابقا–مع اعتبار الفارؽ التاريخي، فإذا كانكا 

بد يقكؿ طو ع–، فإنو مف جانبنا (1)عايشكه كبأساليب الحجاج الكبلمي الذم اصطنعكه
يجب أف نأخذ بطرؽ المنطؽ الرياضي الحديث كنظريات الحجاج المعاصرة كما  -الرحماف

                                                             
1
سٌرا وإنتاجا ، وقد عالج فٌه عالقة اللفظ بالمعنى ضمن عالقة أعلى هً لقد رتب السكاكً كتاب "مفتاح العلوم" بما ٌتناسب ودراسة النص تف - 

عالقة النص بؤجزائه، مما ٌدل على أنه كان هو وغٌره أصحاب نظرة كلٌة شمولٌة، فقد أسسوا جملة من العلوم تساوي علم االستدالل، علم 
. الكتابة الثانية وفاتحة المتعةق بلسانٌات الجملة. انظر: منذر عٌاشً: خواص التراكٌب الكالم، فكان منها ما ٌختص بلسانٌات النص ومنها ما ٌتعل

 .  114-113، ص ص1998الدار البٌضاء)المغرب(: المركز الثقافً العربً، 
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 يريده أف يككف ذا مناىج مكمكلة تتناسب في خصائصيا مع المكضكع الذم تنصٌب عميو
فالتراث العربي اإلسبلمي ال يمكف كصفو كصفا كافيا إال إذا كانت الكسيمة كالمنيج ذا طبيعة 

 لغكية كمنطقية. 

إف نظرة الفرد المسمـ إلى تراثو تؤسس لعبلقة تجديدية غير تقميدية، فيك عممية كجدانية 
يحياىا بكميتو، إنيا ال تقتصر عمى ككنيا نظرية تجريدية يكفي النظر فييا بالعقؿ، كما أنيا 
ليست عبلقة اختيارية يدخؿ فييا الفرد كيخرج منيا متى شاء، إنما ىي عبلقة اضطرارية ال 

، فالحداثة تبدأ مف األخبلؽ، فبل حداثة مف دكف (1)في الدخكؿ فييا كال في الخركج منيا بد لو
 تخٌمؽ، كالعقبلنية األصيمة ىي التي تتطمع إلى تحقيؽ القيـ المادية كالمعنكية عمى حد سكاء

تيميا مف ينٍ  (2)حمؿ داللة قمبية كفاعمية إدراكيةكبيذا المعنى يأخذ العقؿ مفيكما آخر ي
ادر التراثية اإلسبلمية، عمى عكس الداللة الجكىرانية المفارقة التي يحمميا معنى العقؿ المص

في فمسفة الحداثة المأخكذة مف التراث اليكناني، إف ىذا المفيـك القمبي لمعقبلنية" ىك األداة 
 التي تكسؿ بيا طو عبد الرحماف في نقده لمفيـك العقبلنية عند أرككف كالجابرم الذيف برأيو

فالعقؿ إذا حسب ىذا  ، (3)تبنيا المفيـك الجكىراني لمعقؿ كما تشعب عنو مف دالالت"
" فيك نكر يقذؼ في مطيفة التي مصدرىا األمر اإلليي،التعريؼ يعبر عف تمؾ الركحانية ال

بالتام فيك  ، (4)األشياء فيعمـ جكاز الجائزات كاستحالة المستحيبلت" المرءالقمب ليميز بو 
إليو كجكىر مفارؽ لو صفات الكماؿ، لذلؾ عريفات الحداثة الغربية التي نظرت يختمؼ عف ت

تبنى طو عبد الرحماف ىذا التعريؼ لمعقؿ كي يربطو بتمؾ التعاريؼ اإلسبلمية التي تجمع 
 .(5)العقؿ بالقمب

                                                             
 .11، ص2778. الرباط)المغرب(: منشورات الزمن، حوارات من أجل المستقبلطه عبد الرحمان:  - 1
 .149، صمرجع سابق، اإلسالمًاثة ورهانات الخطاب عبد الرزاق بالعقروز: : أزمة الحد - 2
 .157، صالمرجع السابق - 3
 .149، صسابقالرجع الم - 4
ْعقِلُوَن بَِها" اآلٌة  - 5 ٌَ من سورة الحج، قال الشافعً فً تفسٌر هذه اآلٌة: فعبَّر بالقلب عن العقل ألنه محله، وهو        46قال تعالى: " َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب 

ٌُقذف فً القلب.  ما ذهب إلٌه أٌضا ابن الجوزي فً كتابه " ذم الهوى" حٌن قال: العقل غرٌزة كؤنه نور 
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إنشاء فمسفة إسبلمية تاريخية تشترؾ المغة العربية في بناء  لقد دعا طو عبد الرحماف إلى 
مينيا، إضافة إلى المضاميف الفكرية كالعممية مع ضركرة تكجيو البنية المغكية لتمؾ مضا

في إغناء المعنى  إمكاناتياالمضاميف العممية، ذلؾ أنو ال مدلكؿ لمبنية لمغكية إال مف حيث 
الفمسفي بكجكه خاصة مناسبة ألساليب التعبير في ىذه المغة، كىذا ما يتضح في بناء نمكذج 

ي معاصر يكٌظؼ نظريات التحميؿ الخطابي كالحجاجي الحديثة بما يتناسب خطابي عمم
عمى  1970لقد كقع اختيارنا منذ مميزة لمساف العربي، لذلؾ يقكؿ:"مكانات البيانية الكاإل

مصطمح التداكليات مقاببل لممصطمح الغربي )براغماتيقا( ألنو يفي المطمكب حقو باعتباره 
لذلؾ فقد استفاد مف الجانب التداكلي في ، (1)كالتفاعؿ معا"يدؿ عمى معنييف: االستعماؿ 

فمسفي كالكبلمي كحاكؿ كضع قكاعد تداكلية لمخطاب الفكرم العربي، كذلؾ مف لالدرس ا
خبلؿ ما أثبتو األستاذ مف مبادئ في المنطؽ الكبلمي كقكانيف المعاقمة مف أجؿ كضع 

 .شركط فمسفة بديمة تنزع نزعة تداكلية

يعتبر طو عبد الرحماف مف : التداولي في المشروع العممي لطو عبد الرحمانالمجال  -ج
فيـك حيث لقي ىذا الم ، أبرز المفكريف العرب األكائؿ الذيف استخدمكا مصطمح التداكليات

جكنو في أبحاثيـ ليخمصكا إلى أف المعنى الذم يحممو ر قبكال مف لدف الدارسيف الذيف أخذكا يد
صؿ، أم أف يككف القكؿ مكصكال بالفعؿ، كىك األنسب ألنو يكفي الفعؿ "دار" ىك التكا

المطمكب مف ىذا المنيج حقو، كىك دراسة االستعماؿ كالتفاعؿ الذم يتـ بيف أطراؼ 
 .(2)التكاصؿ

إف التداكلية في الفكر الغربي ترتبط بمسألة االستعماؿ أم دراسة المغة في االستعماؿ كفي 
انب استعماؿ الخطاب ضمف دراسة نظرية األفعاؿ الكبلمية التكاصؿ، كمف ثـٌ عنايتيا بجك 

ألكستيف، كنظرية المحادثة لػػػغرايس، كمفيـك العمؿ اإلنجازم لػػسيرؿ، كمف ثـٌ التركيز عمى 
إنتاج الخطاب شركط المبلئمة كالسياؽ، متضمنات القكؿ كعممية التأثير في السامع. إف 

                                                             
 .29، ص2777، الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، 72طأصول الحوار وتجديد علم الكالم. طه عبد الرحمان:  - 1
 داولٌة( فً الفصل الثانً من هذا البحث.إلى هذا التعرٌف )تعرٌف الت اإلشارةلقد سبقت  - 2
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راتيجيتو الخطابية التي ىي في الحقيقة تعنى ستإالمرسؿ كاختيار  ةيتكقؼ إذا عمى كفاء
 ستراتيجية الخطابامبلف أساسياف في تكجيو المرسؿ إلكما أف ىناؾ ع، (1)تجسيدا لفعميا

 : المقاصد كالسمطة. (2)كىذا العامبلف ىما

تؤثر المقاصد المغكية في تحديد معنى الخطاب، كمف ثـ التأثير في تحقيؽ التفاعؿ بيف 
ببلغو عف قصده، كىنا يقتضي مراعاة ا  د تعنى إفياـ المرسؿ المتمقي ك اصطرفيو، فالمق

 شركط أىميا: 

  التركيبي ، كل الدالليتسي مختمؼ مستكياتيا المعرفية: المامتبلؾ المتمقي المغة ف -
 ..إلخ.. سياقات االستعماؿ

ـ فييا إنتاج الخطاب، ليس عمى المستكل النحكم ظى ٍنتى معرفة كؿ المكاضعات التي يي  -
، لكف عمى مستكل استعماالتيا كمعاني الخطاب كالرمكز كاإلشارات فقط التركيبي لمغة

 .أيضا كالعبلمات

المعنى ال يمكف أف يتـ بنجاح إال إذا تحققت عناصر التأكيؿ  إدراؾعمكما يمكف القكؿ أف 
ما الصحيح ككذا المماثمة بيف ىذه العناصر: فيـ المتمقي، دالالت العبارة، قصد المتكمـ، أ

عمى األصح ىي " كأف كؿ عبلقة قكل فيعني"عبلقة قكل -ما يقكؿ فكككك -عامؿ السمطة
فقد يككف  ،ستراتيجية الخطاب يختارىا المرسؿ كفقا لما تقتضيو سمطتوإ، ف(3)"عبلقة سمطة

المكاف: المعمـ، القاضي، الشرطي....إلخ، كىنا يأتي مفيـك المؤسسة  ذلؾ باختيار الزماف أك
ه سمطة المتمفظ ىي ظؿ المؤسسة التي يستمد منيا إنجاز أف ، أم (4)البراغماتيفي التحميؿ 

، كبالتالي فإف استعماؿ التراكيب المغكية بشكؿ تعاقدم يترجـ تمؾ السمطة سكاء كانت يالقكل
سمطة لغة : أفعاؿ لغكية تتجسد في شكؿ قكانيف أك عبلمات أك تراكيب، أك سمطة مرسؿ 

                                                             
 .295، ص2774بٌروت )لبنان(: دار الكتاب الجدٌدة المتحدة،  الخطاب: مقارنة لغوية تداولية. إستراتيجيةعبد الهادي بن ظاهر الشهري:  - 1
 .231، 181ص صالمرجع السابق،  - 2
 .77، ص1987ت(، الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، ت)سالم ٌفوالمعرفة والسلطة: مدخل لقراءة فوكو. جٌل دولوز: - 3
 .222، صمرجع سابقعبد الهادي بن ظافر الشهري:  - 4
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كز اجتماعي، مركز ميني...إلخ( أك سمطة اجتماعية )سمطة تتعمؽ بكفاءة متكاصمة)مر 
 .(1)جنس، سمطة مكاف(

كف ف بالببلغة كطرؽ التعبير حتى كاف منيـ المغكيٌ ك ىذا كنجد أف العرب في القديـ كانكا ييتم
كما أف عمميـ ، كاإلعرابكف الذيف يحترفكف تعميـ المغة كمقاييسيا في االشتقاؽ كالنحكيٌ 

كما نجد أيضا أف ىناؾ  ، بغايات دينية كاالحتجاج لمغة القرآف الكريـ المغكم ىذا ارتبط
 كمنيـميف"، المتكمٌ ريخ الببلغة العربية كىي طائفة "فة أخرل كاف ليا بالغ األثر في تائطا

ىي عبد القاىر الجرجاني في تحميمو لمعبلقات النحكية، حيث يجعؿ ميمة الناظـ أك المتكمـ 
ا بأسباب المقاـ ف أخذى ذيٍ مكىكذا كاف القزكيني كالسكاكي ال، عتكصيؿ المعنى إلى السام

كمقتضيات األحكاؿ كالسياؽ في المقاربة الببلغية في عمـك الديف كأصكؿ الفقو، كلعؿ ىذه 
يا كيبني مف خبلليا مشركعو ميي أراد طو عبد الرحماف أف يركز عالمنطمقات ىي الت

ي ىذا الشأف يؤكد عمى ضركرة انتباه الباحث التداكلي خاصة في مجاؿ التراث الببلغي، كف
 :(2)إلى جممة مف النقاط حتى يستطيع أف يستقيـ لو التعامؿ مع التراث كمنيا

نربط  قطاع حيٌ  التخمي عف تقسيـ التراث الببلغي كاألصكلي إلى "قطاعات" متمايزة،-1
ه النظرة التجزيئية رنا، فيذ، كقطاع آخر مٌيت نقطع صبلتو بحاضً رناأسباب الحياة فيو بحاضً 

يديكلكجية كاستعجاؿ حاجات العمؿ اآلنية ليس ليا أم أتقـك عمى الرغبة في اتخاذ مكاقؼ 
 قيمة عممية.

 التخمص مف األحكاـ الجاىزة المسبقة كؿ ما اقتضى الحاؿ باتخاذ مكاقؼ تجاه التراث.-2
حدثيف السيما ضركرة تحصيؿ معرفة شاممة لمناىج القدماء كتككيف كاؼ في مناىج الم-3

ال سقط الباحث في أحكاـ قادحة أك مادحة مف غير سند معقكؿ.  في مجاؿ التداكليات، كا 
عممة كأنسبيا في كؿ قسـ مف أقسامو، كأنسب المناىج ىنا ما استخداـ أنفع الكسائؿ المست-4

 كاف خطابيا تداكليا.
                                                             

 .231، صالمرجع السابق - 1
 .14سإال اللغة والمنطق"، حوار مع طه عبد الرحمان، سلسلة  رسائل طابه، مرجع سابق، ص - 2
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ف يقكؿ طو عبد أما بالنسبة لتكظيؼ التراث الببلغي األصكلي فممكف مف كجييف أساسي
 :(1)الرحماف

بيا جيازنا التداكلي  يى نً غٍ أف نستمد مف ىذا التراث بعض القكاعد كالتصكرات لني  - أ
نراقب ا إجرائية ىذه األدكات المقتبسة المستحدث، مما يساعد عمى تطكيره أفقيا، كالشرط ىن

 اشتغاؿ ىذه األدكات داخؿ الجياز الجديد. بيا
كالت المأخكذة مف التراث نمكذجا تداكليا يتناسب مع أف ننشأ بكاسطة القكاعد كالمق - ب

الشركط المغكية كالنظرية بحيث يشكؿ ىذه النمكذج تطكرا عمكديا ليذه األدكات، كالشرط ىنا 
أف تتكافر في ىذه القكاعد كافة شركط الكفاية النظرية العممية مف: تنسيؽ، اتساؽ، بساطة 

 كمناسبة.

نو طو عبد الرحماف يتميز بخصكصيتو لكؿ أمة، فيك إف المجاؿ التداكلي الذم يتحدث ع
، سكاء كاف ذلؾ عف كعي (2)نابع مف صميـ مجتمعيا كماىيتيـ المغكية كالعقدية كالمعرفية

منيـ أك عف غير كعي، ذلؾ ألنيـ يستثمركف في سبيميا كافة أقكاليـ كمعارفيـ كأفعاليـ، إف 
خبلؿ اجتماعيا كتداخميا إلى كقائع كقيـ  ىذه األصكؿ المغكية العقدية كالمعرفية تتحكؿ مف

ثقافية مميزة ليذا المجاؿ، كىي العنصر األساس في تكجيو أفعاؿ كأقكاؿ أفراد المجاؿ كتككيف 
نظرتيـ الخاصة إلى العالـ، كما تتفرع عف كؿ أصؿ تداكلي قكاعد محددة تقـك بكظائؼ 

 :(3)مخصكصة فاألصؿ العقدم يتككف مف عدة قكاعد أىميا

 : أم أف العقيدة الصحيحة ىي تمؾ المبنية عمى الشرع اإلسبلمي قكال كعمبل.تياراالخ -
أم التسميـ بتفٌرد اهلل كتقديسو كتنزيو النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف كؿ  :االئتمار -

 نقيصة)قاعدة التنزيو(.
 أم التسميـ بأف كؿ شيء ما يككف إال بمشيئة اهلل )قاعدة التخميؽ(. :االعتبار -

                                                             
 .15المرجع السابق، ص - 1
 .61-67، ص صمرجع سابق حوارات من أجل المستقبل.رحمان: طه عبد ال - 2
 .78، الرباط )المغرب(،مإسسة مإمنون بال حدود،)د،ت(، صمفهوم المجال التداولي في المشروع العلمي لطه عبد الرحمانمحمد همام :  - 3
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 :(1)ؿ المغكم فيتككف ىك اآلخر مف عدة قكاعد أيضا أىمياأما األص

 القرآني لمساف العربي بطرؽ معجزة إعجازا دائما. باالستخداـ: التسميـ اإلعجاز -
 الكبلـ كفؽ أساليب العرب في التعبير كعاداتيـ في التبميغ. إنشاءإلزامية  :اإلنجاز -
صد مما يجعؿ استثمار في ىذه ختصار في التعبير عف المقاالتقيد بمسمؾ اال :اإليجاز -

 المعارؼ أقصى ما يككف.

 :  (2)أما األصؿ المعرفي فيتككف مف

كذلؾ الرتباط طمب النفع في العمـ بالصبلح في ممعرفة اإلسبلمية العقؿ ل: أم حيازة تساعاال -
 العمؿ.

أم االنتفاع بتسديد العقؿ العممي عند التكسؿ بالعقؿ النظرم ببحث األسباب  :االنتفاع -
 لظاىرة لمككف.ا
أم إتباع إشارة العقؿ الشرعي عند التكسؿ بالعقؿ الكضعي في طمب العمـ بالغايات  :تباعاإل -

 الخفية لمككف.

لقد عمؿ طو عبد الرحماف عمى تصنيؼ ىذه القكاعد بناءا عمى ما تحققو مف ثمار في 
تفضيؿ لذلؾ فيك تساع تحقؽ ما يككف بو الي فقكاعد :االختيار، اإلعجاز كاالالمجاؿ التداكل

يقكؿ:" ليس في جميع األمـ أمة أكتيت مف صحة العقيدة كببلغة المساف كسبلمة العقؿ مثؿ 
أما قكاعد : اإلئتمار، اإلنجاز كاإلنتفاع فتحقؽ ما ، (3)ما أكتيت أمة العرب تفضيبل مف اهلل"

ائؿ يككف بو التأصيؿ الذم يمٌد أىميا بأسباب التكاصؿ في ما بينيـ كفؽ مقاصد ككس
مشتركة، أما قكاعد االعتبار، اإليجاز كاإلتباع فتحقؽ ما يككف بو التكميؿ الذم يدفع إلى 

 . (4)تحقيؽ اإلنتاج النافع كاإلبداع الخالص

                                                             
 .نفس الصفحةالمرجع السابق،  - 1
 .342، صمرجع سابقٌوسف بن عدي:  - 2
 .77، صرجع سابقممحمد همام:  - 3
 .78،المرجع السابق - 4
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تتمخص فائدة المنيج التداكلي لدل طو عبد الرحماف في ضركرة بناء المجاؿ التداكلي الذم 
عمى التراث شرط لكجكد الذات كشرط ينبغي أف يككف بناؤه داخميا، ذلؾ أف االشتغاؿ 

 نفتاح عمى المستجدات لمتزكد بآليات المنيجية، غير أف يدعك في ذات الكقت لبل(1)يالعطائ
كىك ما يطبقو عمى نظريات تحميؿ الخطاب كنظرية الحجاج، كاألفعاؿ الكبلمية كالتي ىي 

طو عبد الرحماف عمى  مستمدة مف المقاربة التداكلية في الفكر الغربي، غير أف ما يعيبو
بعض المشتغميف بالتراث عمى أنيـ يتعاممكف معو معاممة خارجية كليس ليـ فكرة حكؿ " 

 :(2)المجاؿ التداكلي" في ىذا الصدد يؤكد عمى ما يمي

 .كاتباعأف المعالجة الخارجية ال تؤدم لمحصكؿ عمى اإلبداع بؿ ىك تقميد -1

 الشركط الداخمية ذاتياالمعالجة الخارجية تتبنى فكرة مكاجية -2

الفمسفة قبؿ كؿ شيء ىي قكؿ، كلمقكؿ أصكؿ محددة، كما لـ يستقـ لممتفمسؼ بناء قكلو -3
ف تحققت لو الشركط الخارجية.  عمى ىذه األصكؿ فبل يككف مبدعا حتى كا 

لذلؾ نجد أف طو عبد الرحماف يدعك إلى المعالجة الداخمية كفؽ آليات مأصكلة كليست 
 :(3)ككفمنقكلة كذلؾ ل

 كؿ مظير مف مظاىر اإلنتاجية في التراث "عقيدة، لغة، معرفة"  حامؿ لخاصية العمؿ. -
تشترؾ في كسائؿ إنشاء مضامينيا كنقميا  -بمقتضى المحدد الداخمي -إف المعارؼ التراثية -

 كنقدىا، كما تشترؾ في كسائؿ العمؿ بيا.
المضمكف أك الصكرة حتى إف المنقكؿ عف الغير يخضع دكما لتحكالت تصحيحية إف في  -

 تصير مبلئمة مع مقتضيات التداكلية في التراث.

                                                             
 .37-29، ص صمرجع سابق حوارات من أجل المستقبل.طه عبد الرحمان:  - 1
 .23، صمرجع سابقٌوسف بن عدي: - 2
 .29-28، ص صمرجع سابق حوارات من أجل المستقبل.طه عبد الرحمان:  - 3
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يخمص طو عبد الرحماف إلى أف قرب المعارؼ كالمقاصد أك بعدىا مف المجاؿ التداكلي ال 
تتحدد بظركؼ المنشأ داخؿ المجاؿ أك خارجو، ذلؾ أف العمـك المنقكلة ليست كميا بعيدة عف 

المنقكؿ أقرب لمجاؿ التداكؿ مف المأصكؿ، كما أف العمـك ىذا المجاؿ، إذ يمكف أف يككف 
األصيمة ليست كميا قريبة مف المجاؿ التداكلي اإلسبلمي، لذا فيك يدعك إلى استشكاؿ 
الكظائؼ كالمضاميف مف داخؿ المجاؿ التداكلي، فتحا آلفاؽ االستثمار الكظيفي كاإلثمار 

 المضمكني، كىك ما يدعكه باالشتغاؿ التقريبي.

 االشتغال التقريبي في المسانيات التداولية لدى طو عبد الرحمان-2

: مف حيث انتسابيا إلى المجاؿ التداكلي يفرؽ طو عبد الرحماف بيف نكعيف مف المعارؼ
، كيقكؿ بضركرة التكامؿ كالشمكؿ بيف المعارؼ ألنو ال يشترط منقكلةأخرل أصمية ك عارؼ م

المجاؿ التداكلي كمف ثـ االستكماؿ كالتميـ  إلىالنشأة داخؿ النظاـ المعرفي لبلنتساب 
المعرفي لبناء المجاؿ، فيك ينزع منزع التقريب مف أجؿ جعؿ المعارؼ مكصكلة كمأصكلة 

 كفؽ المقتضيات التداكلية كشركطيا التقريبية.

لقد اختار طو عبد الرحماف مف النماذج المعرفية التي تستحؽ التقريب لمنظاـ المعرفي 
نمكذج العمـك النظرية كأف مكانتو  المنطؽ، كذلؾ لككف (1)مٍي: المنطؽ كاألخبلؽعماإلسبلمي 

في النظر المجرد ال تضاىى، أما الثاني فمككنو نمكذج العمـك العممية كمكضكعو ميـ في 
قي اليكنانيٍيف مما يسمح ىذا المجاؿ، كمف ثـ تتبي ف أىمية نمكذجي ة المنقكؿ المنطقي كاألخبل

ت تقريبيما إلى المجاؿ التداكلي اإلسبلمي، فالتقريب عمى نقيض التبعيد آلياباختيار 
ة، إذ يجعميا صحيحة الداللة سميمة التداكلي، فيك "اختصار في العبارة ينفع الصيغة التبميغيٌ 

التركيب، كما ينفع المخاطب في كجداف الييسر في استعماليا كاليقيف في مضمكنيا"، فيككف 
فضبل عف اإلعجاز التفضيمي، فيك إذا كؿ نقؿ  نجاز كاإليجازيذلؾ قد كف ى شرط اال

                                                             
 .285، ص2712دار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، ، ال74ط تجديد المنهج في تقويم التراث.طه عبد الرحمان:  - 1
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، أم أف مرجع التقريب ىك (1)تصحيحي قاـ عمى قكاعد تداكلية أصمية حصؿ فييا اليقيف
التداكؿ األصمي كأف كظيفتو ىي التصحيح كقيمتو ىي اليقيف، ىذا كقد حصر طو عبد 

 :(2)ة لغكية ىيلي في ست صكر ذات طبيعالرحماف آليات التقريب التداك 

االضافة: يقـك المقرب بتكميؿ المنقكؿ مف جية تجعمو متكافقا مع المجاؿ التداكلي -
 األصمي.

الحذؼ: يقضي بإسقاط جزء مف المنقكؿ إذا اصطدـ بمقتضيات التداكؿ األصمي، أك يكلٍّد -
 الش ؾ كضعؼ اليقيف في أصمو العقدم، أك كاف يفكٍّت تحصيؿ الضركرم مف المعارؼ.

اإلبداؿ: كذلؾ بكضع العناصر المستبطنة مف المنقكؿ عناصر أخرل مناسبة مف حيث -
المضاميف كالكظائؼ، ككضع األمثمة المأخكذة مف الفقو أك عمـ األصكؿ أك الكبلـ مكاف 

 األمثمة اليكنانية الغربية.
يرا تتحرؾ ىذه اآللية عمى مستكل قمب أكضاع عناصر المنقكؿ تقديما أك تأخآلية القمب: -

 حتى تككف مناسبة لممقتضيات المغكية كالمعرفية لممجاؿ التداكلي.
آلية التفريؽ: تستمر في التمييز في بنية المنقكؿ بيف مدلكلٍيف أك كصفيف مت حديف بما  -

 يناسب المجاؿ التداكلي.
آلية المقابمة: تفيد في كضع معاف كألفاظ تقابؿ المنقكؿ مكافقة أك مخالفة مما يكسع آفاؽ -
 إلثمار في المضاميف كيرسخ أبعاد االستثمار في الكظائؼ مف الكجية التداكلية.ا

لى جانب ىذه اآلليات يشير طو عبد الرحماف إلى عدد مف ضركب التقريب الفاسدة التي  كا 
 عرفيا التاريخ اإلسبلمي، خاصة ذاؾ الذم أنجزه الفارابي إذ استخدـ فيو المقكالت النحكية

لمنقكالت الغربية، كاعتبره نمكذج معككس لعدـ استيفائو كفايتو اليكنانية في تصحيح ا

                                                             
 .297، صالمرجع السابق - 1
 .292-297، ص صالمرجع السابق - 2
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، كما أف ىناؾ ضركبا أخرل تقريبية ناجعة سمكيا عمماء آخركف كفؽ مقتضيات (1)الكصفية
 :مجاليـ التداكلي، كالتي سنتناكؿ بعضيا في ما يمي

دم إف النحك التكحي اإلماـيقكؿ : التقريب التداولي المغوي لممنقول المنطقي اليوناني-أ
كالمنطؽ يشتركاف في تكصيؿ المعنى، فإذا كاف المنطؽ يحقؽ المعنى بالعقؿ فإف النحك 

ذا كانت شيادة المنطؽ عقمية فإف شيادة النحك طباعي ة ، فالمشترؾ العقمي (2)يحققو بالمفظ كا 
رىا في بدك  تمتئـالتي يبحثيا المنطؽ كالتي تأتمؼ لدل النكع اإلنساني يعزز كمية المعقكالت 

أنظمة نحكية اعتباطية تعتمد السماع الختبلؼ المغات كبناء أنحائيا، غير أف النحك يتبع ما 
، كلعؿ (3)في طباع العرب كقد يعتريو االختبلؼ، كما أف المنطؽ يتبع ما في غرائز النفكس

بصفة مطمقة لتمؾ النظريات أف تستمر كتتكامؿ العتبار  –ىذا األمر ىك الذم لـ يكتب 
ذا كاف الفارابي (4)طؽ جسما غريبا عف الطرح اإلسبلمي كارتباطو باألصكؿ اليكنانيةالمن ، كا 

 -حسب طو عبد الرحماف –قد كعى ضركرة االشتغاؿ عمى التقريب لممنطؽ اليكناني إال انو 
لذلؾ فقد جاء  ،(5)االتجاه الذم ينبغي أف يأخذهلـ يىًع الكيفية التي ينبغي أف يجرم عمييا كال 

مف المنطقييف الذيف تجنبكا التقريب الفاسد، كنجد منيـ ابف حـز الذم بمغ مبمغا كبيرا بعده 
"التقريب لحد المنطؽ كالمدخؿ إليو  االختصارم المغكم في كتابوفي القياـ بشركط التقريب 

كما أف أفضؿ مف اشتغؿ بالتقريب العقدم ىك الغزالي في  ،باأللفاظ العامية كاألمثمة الفقيية"
أما أفضؿ مف  ،المنقذ مف الضبلؿ""محؾ النظر"ك"القسطاس المستقيـ" ك"معيار العمـ" ك"بو كت

ك"نقض المنطؽ  ة في كتبو "الرد عمى المنطقييف"اشتغؿ بالتقريب المعرفي ىك ابف تيمي
لممنقكؿ  نا في ىذه الدراسة ىك دعكل التقريب التداكلي المغكملكف ما ييم   ،(6)كالفتاكل"

بنى عمى ارة أخرل ميمة االختصار المغكم التي تكالىا ابف حـز التي تي المنطقي، أك بعب

                                                             
 .25، صمرجع سابقمحمد همام:  - 1
 إلى عالقة النحو بالمنطق فً موضع سابق فً هذا الفصل. اإلشارةسبقت  - 2
 التوحٌدي : المقابسات. ، نقال عن 34، صمرجع سابقكرٌم عبٌد علوي:  - 3
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كاإليجاز كفؽ ما قاـ بو طو عبد الرحماف كحاكؿ إسقاطو عمى ،االنجاز اإلعجازقاعدة: 
 المنطؽ مف خبلؿ: تبييف المنطؽ، تمكيف السماء، ترسيخ األمثمة.

لبياف ليشتركا في اإلعجاز تأسيس المنطؽ عمى ا إلى لقد سعى ابف حـز: تبييف المنطؽ-1
عنيا  فالبياف عنده ىك "العمـ الذم ينظر في المعقكالت المميز في ما بينيا المعبر الخطابي،

شارة" ، كىذا التعريؼ لمبياف ال يختمؼ في نظر طو عبد الرحماف عف الحد (1)نطقا كا 
لمفظ "المنطؽ"  المكضكع لممنطؽ المتداكؿ بيف المشتغميف بو، فيك يجعؿ لفظ "البياف" مرادؼ

ليصبح مدلكليا كاحدا مع تمييزه بيف المعقكالت المنظكر فييا كالكسائط التي يتكسؿ بيا، كمف 
صدارة  مرتبة لتمييد بالقرآف الكريـ في إشارة إلىكا عدة طرؽ خبلؿ ىذا التأسيس فقد انتيج

 اؿ أرسطك كغيرهمخالفة لمف يصدٍّركف كتبيـ بأقك بالنسبة لممعارؼ اإلسبلمية، القرآف الكريـ 
 بو أكثر مف المنطؽمف العظماء كالباحثيف، كما نجد أف ابف حـز عر ؼ البياف بالتمييز ليقرٍّ 

كقاؿ بأف مراتب البياف تشمؿ: بياف الكجكد، بياف العقؿ، بياف الصكت، بياف اإلشارة، كما 
حيث استعمؿ مختمؼ مشتقات )ب،م،ف( لتحديد مكضكع المنطؽ مف  باالشتقاؽتكسؿ 

ىك العمـ الذم ينظر قبيؿ: بياف، باف، تبايف، أباف...الخ كىكذا يصبح البياف عند ابف حـز 
بو  ت، بالتالي فيك ينزؿ منزلة المنطؽ، فيككف المنطؽ ىك البياف الذم تميز في المعقكالت

 انطبلقا مف قاعدة اإلعجاز.المعقكالت 

المغكم االختصارم البف حـز  يقـك تمكيف األسماء انطبلقا مف التقريب :تمكيف األسماء-2
مف أجؿ رفع القمؽ عمى المصطمحات المنطقية بسبب ما حصؿ فييا مف تبايف بيف الصكرة 

 :(2)المفظية كالمضمكف االصطبلحي، كذلؾ كفؽ أربعة محاكر

الصيغة الصرفية بالمدلكؿ االصطبلحي: ذلؾ ألف لكؿ صيغة مف الصيغ الصرفية  كصؿ-أ
ال يمكف إبداؿ ىذه المدلكالت بعضيا ببعض كال إسقاطيا، ألنيا العربية مدلكال مخصكصا، ك 

بمنزلة القكالب التي تصب فييا المادة الفكرية نحك صيغة "المفعكؿ" التي تدؿ عمى المكضكع 
                                                             

 .29، صمرجع سابقمحمد همام:  - 1
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الذم كقع عميو الفعؿ، كتستمـز كجكد الفاعؿ، غير أف بعض المصطمحات خرقت ىذا 
لحالة نجد أف ابف حـز يأتي بمفظ آخر يدؿ عمى "الكجكد" كفي ىذه االقانكف المغكم، مثؿ لفظ 

 ما استعمؿ لو لفظ "الكجكد" كىك "العالـ" فاستبدلو بو.

 عمى الذىف اإلدراؾكصؿ المدلكؿ المغكم بالمدلكؿ االصطبلحي: كذلؾ لتجاكز عسر -ب
كاجتناب قمؽ التبميغ، ألف بعض األلفاظ ال تكحي بمدلكالتيا االصطبلحية كمفظ "الًممؾ" 

ر الميـ(، ففي ىذه الحالة يقـك ابف حـز بصرؼ ىذا المدلكؿ المضطرب كيستخدـ )بكس
 عكضو المقكلة بمدلكليا الصحيح العادم.

ميا إبداؿ مصطمحات متىمىكٍّنة بمصطمحات قمقة: كيككف ذلؾ باجتناب مصطمحات ال يتحمٌ -ج
لة أك مشك شة يصعب عمى القارئ  الذىف، كما قد تككف المصطمحات المنطقية ألفاظا ميك 

ف دعا ذلؾ إلى تعديؿ يقـك ابف حـز بإبداالعادم إدراكيا، ف ليا بألفاظ أخرل معتادةو، حتى كا 
 بسيط في المعنى.

آليات لغكية ناجعة  استثمارإنشاء مصطمحات منطقية غير مسبكقة: كذلؾ مف خبلؿ -د
رم(، أك المفاعمة كصيغ تداكلية مألكفة كالمقابمة بيف صنفيف في التغاير مثبل )الذاتي/الغي

المشاكمة )االشتراؾ في شكؿ كاحد(، أك المماثمة )الدخكؿ في نكع ك أ )تجانس/مجانسة(،
 كاحد( عمى عكس المغايرة )الدخكؿ في نكعيف مختمفيف(.

لقد حرص ابف حـز أشد الحرص عمى أف تككف المعاني بألفاظ سيمة يفيميا الجميع: العامي 
عيا في ذلؾ انطباؽ المباني عمى المعاني، فبل يضيؽ االسـ مرا كالمتعمـ، العاًلـ كالجاىؿ،
 عف مسماه كال يت سع بو.

 أمر الترسيخ برفع قمؽ األمثمة التي يضربيا المتمنطقكف لمسائميـ يتعمؽ ترسيخ األمثمة:-3
كيتعمؽ األمر ىنا بتغيير ترتيب األمثمة، كأف يقـك بتقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ تأثرا بالمثاؿ 

فعؿ عمى لي فجاء ابف حـز ليرد ذلؾ كفؽ الترتيب المألكؼ لمناطؽ العربي بتقديـ االيكنان
الفاعؿ ما لـ تكجد قرينة تكجب تأخيره، كقد يتعمؽ األمر بتغيير عناصر األمثمة فيقـك ابف 
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مثؿ  ،التي انتشرت في التعبير المنطقي كالمغة اليكنانيةحـز بإسقاط "الرابطة الكجكدية" 
" فيقكؿ أنو ال يفيد فياستعماؿ أدكات   النفي بطرؽ مخم ة في المغة العربية، مثؿ: "زيده ال حيه

" العربية نفي االسـ المفرد إنما ، أما في استخداـ األمثمة (1)نفيان لمقكؿ المركب: "زيده حيه
ـ فييا أف يكرد المقاصد فقد غمب عمى ابف حز  ،المتداكلة كىي الحالة األخيرة لترسيخ األمثمة

أمثمة معتادة مأخكذة مف مجاؿ التداكؿ األصمي: قرآننا، سٌنة نبكي ة، أسماء اهلل  يةالمنطق
ذلؾ ألف ىذا المجاؿ ىك الغالب عمى النفكس نحك كالمغة، الحسنى، أمثمة مشيكرة في ال

، كما أف مف أغراض ابف حـز مف كتاب التقريب "إدخاؿ األمثمة الفقيية كاألرسخ في التداكؿ
كىكذا  ،(2)لطبيعية بالمثاؿ الفقيي المناسب"با ما يشفع كؿ مثاؿ مف األمثمة افي المنطؽ، فغال

لتجديد األمثمة يككف ابف حـز قد اىتـ بتقريب المجاؿ التداكلي المغكم  االستخداـبيذا 
ا مجاؿ التداكؿ األصمي كيصرؼ ح العممية الحي ة التي يختص بيالمنطقي ليبعث فيو الرك 

التجريدية التي كانت غارقة فييا، فيذا االختصار ىك الذم مك ف  عف ىذه المسائؿ األكصاؼ
 المنطؽ بالسند العممي الضركرم كٍصميو بمجاؿ التداكؿ، فأصبح يممؾ قكة االستعماؿ

كيتمكف الجميع مف فيـ  اإلفادةكمناىجو متصمة بأساليب البياف حتى تبمغ النياية في قكة 
األلسف فينتفع بيا المنطقي كغير المنطقي، كىكذا  ىمع أسمائو، كأمثمتو مستمدة مما ىك جارو 

غكم كالتقريب خبلؽ في آليات االشتغاؿ المنجد أف ما يجرم عمى المنطؽ يجرم عمى األ
 المفاىيمي.

 قريبالت يستند: التقريب التداولي المغوي جمب االستعمال لممفاىيم األخالقية اليونانية-ب
كفؽ منيجية النظر كمنيجية التجريد، فمنيجية النظر  االشتغاؿاليكناني عمى لعمـ األخبلؽ 

األخبلؽ االستداللية، أما منيجية التجريد فتنزع إلى ح بالحديث عف األخبلؽ النظرية أك تسم
ذا كانت األخبلؽ االستداللية أخبلؽ تتبع في (3)الصكرة الكمية لؤلخبلؽ أحكاميا  استنباط، كا 

ج بمقتضى قكاعد محددة، فيي أخبلؽ محددة مبنية طرائؽ االنتقاؿ مف المقدمات إلى النتائ
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ذا كااستداللياعمى النظر بناءن  "المعرفة الفطرية" ىك ف الفرؽ بيف "المعرفة النظرية" ك، كا 
"األخبلؽ د الفرؽ بيف "األخبلؽ النظرية" كفكذلؾ األمر في كجك  ،كجكد العقؿ كاالستدالؿ

أما النكع الثاني مف األخبلؽ المبني ة  ،ةاستدالليفكؿ نظر ىك عبارة عف ممارسة  ،الفطرية"
عمى التجريد كالتي ييقصد بيا أف إنشاء المعاني الكمية يككف انطبلقا مف التجريد، كليس 

عة مف المكضكعات ك ؿ كاالنتفاع في صكرة معقكالت متنالتجريد لذاتو لكنو المرتبط بالعم
 المنظكر فييا.

ي ة قد أخذت تكجينا يقضي بفصؿ األخبلؽ عف إف األخبلؽ في النظرية التجريدية اليكنان
المفاىيـ الدينية، عمى عكس عبلقتيا مكقعيا في مجاؿ التداكلي اإلسبلمي، كمثاؿ ذلؾ ما 

بالنسبة إلى مفيـك "التشبو باهلل" كمفيـك "التشكؽ"، ككذلؾ ما فعمو أرسطك في  فعؿ أفبلطكف
في االشتغاؿ عمى آليات تقريب األخبلؽ ، لذلؾ فقد ابتدأ طو عبد الرحماف (1)إسقاطو لمشعائر

 اليكنانية في المجاؿ العقدم كالمجاؿ المعرفي كالمجاؿ المغكم الذم نحف بصدد الحديث عنو.
لقد ربط اليكنانييف بيف مفاىيميـ االصطبلحية أللفاظ األخبلؽ كمعانييا المغكية كذلؾ 

مد ىـ بأسباب الداللة ٍكلىى بألى ، كىي المغة ا(2)إليمانيـ بأف المغة اليكنانية أشرؼ المغات
كاالستدالؿ  في إنشاء نصكصيـ الفمسفية كاألخبلقية، كانطبلقا مف مشركعية ىذا التأسيس 

المعنى المغكم لممفيـك األخبلقي فإف نقؿ ىذه المفاىيـ إلى لغة أخرل يؤدم إلى التفاكت بيف 
قد يضطر إلى استعماؿ مقابؿ المنقكؿ كمعناه االصطبلحي في المغة المنقكؿ إلييا، بالتالي 

ال تكجد فيو الصمة بيف المعنيىٍيف عمى الكجو الذم تكجد بو في المساف المنقكؿ منو، فتتعثر 
، ككذا تبًييف حقيقة االستعماليةبالتالي المغة المنقكؿ إلييا في إدراؾ الدٍّق ة  الداللية كالكجكه 

، لذا نجد أف (3)كالكجكه االستعماليةاألحكاـ كاإلشكاليات التي بينيت عمى ىذه الدالالت 
 فبلسفة اليكناف كانكا يأخذكف مفاىييـ االصطبلحية أللفاظ األخبلؽ مف معانييا المغكية

                                                             
 ، نفس الصفحة.المرجع السابق - 1
ألخالق كان فالسفة الٌونان ٌقولون بؤفضلٌة اللغة الٌونانٌة نحوا وبالغة، فكانوا ال ٌجدون حرجا فً أن ٌؤخذوا مفاهٌمهم االصطالحٌة أللفاظ ا - 2

مرجع ر: طه عبد الرحمان: تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث، اللغوي. انظ من معانٌها اللغوٌة، وبالتالً صلة المعنى االصطالحً األخالقً بالمعنى

 .397، صسابق
 .392، صالمرجع السابق - 3



العربية اإلسالمية الفمسفة في المعرفة تشكل مشروع                                                                :الثالث الفصل  

 

344 
 

ميؽ" الذم كاف يسمى "إيتكس"  مستمد مف كممة "إتكس" التي تدؿ  عمى معنى فمفيـك "الخي
ميؽ ييكتسب -يقكؿ أرسطك –العادة، كىذا الربط مرده  مف العادة فيك حاجة ناتجة  إلى أف الخي

قد فتح  -مف بعده -"االستعداد" كبيذا يككف أفبلطكف أم عف التعٌكد يسمييا "ىكسيس"
ما عف طريؽ  المعنى لئلشكاليتيف لمعنى األخبلؽ، فيككف اكتسابييا إما عف طريؽ التعٌكد كا 

منزلة االستعداد مف القكة "كير"بمية األخبلؽ لمتغ  ف "قايٍ تى د عف ىذيف االشكالي  االستعداد، كيتكلٌ 
يو أرسطك لفظ ، كىك نفس المثاؿ الذم اشتؽ ف(1)في مكضكع األخبلؽ"بمنزلة القكة 

"ديخا" الذم يعني القسمة إلى شطرٍيف  مف لفظالمشتؽ عني "العدؿ" "ديكاسطاليس" مف م
س" صؼ"  كبالتالي فإف مصطمح "ديكاسطاليمتساكييف، كما يرتبط لفظ "اإلنصاؼ" بمفظ "النٍّ 

أحدىما : (2)ىك "المنصٍّؼ" )بكسر الصاد المشددة(، كيبني أرسطك عمى ذلؾ حكمٍيف فمسفيٍيف
أف الكسط عدؿ، كالثاني أف الفضيمة كسط بيف رذيمتٍيف، كىكذا نجد أف طو عبد الرحماف 

 ا تدخؿي لم  كم اليكناني لممفاىيـ األخبلقية يقكؿ أف المصطمحات التراثية ذات التأسيس المغ
 ف: آلية ذات طابع تبميغيعماؿ العربي فإف المقرٍّب المسمـ يتكسؿ في ىذه الحالة بآليتيٍ االست

 .(3)كأخرل ذات طابع تأديبي

ة التي تقـك عمى مراعاة شركط فاآللية ذات الطابع التبميغي ترتبط بقاعدة اإلنجاز التأصيمي  
 التكاصؿ بيف المتخاطبيف، كىذه الشركط تتمثؿ في:

كفي ىذه : الذم يتحقؽ بمطابقة المفظ لممعنى كمناسبة المعنى لمفظ، اظفصاحة األلف-1
 الحالة يككف استثمار المفاىيـ كتكسيع المعاني بما يتكافؽ كالمجاؿ التداكلي.

: الذم يقـك عمى مقتضيات المقابمة بيف المعاني، كىنا تككف المقابمة عمى صحة المعاني-2
ما مف جية المخالفة التي  كجييف، إما مف جية المكافقة التي تعني مقابمة المعنى بشبييو، كا 

 :(4)ذ آلية المقابمة صكرتيف مختمفتيفه الحالة تتختعني مقابمة المعنى بضده، كفي ىذ
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بإيراد المقابؿ العربي لممصطمح اليكناني كذكر األلفاظ التي تنتمي تحصؿ  معجمي ة مقابمة - 
كافقة نجد مصطمح "الحكمة" الذم يعني فضيمة لحقمو الداللي مكافقة أك مخالفة، كمثاؿ الم

" كربما ال يكجد لما سكاه مف ىذه األلفاظ ة الناطقة، فيدخؿ فييا "العقؿ" ك"المب" كالقك  "الن ييي
، كىكذا يككف األمر في الصكرة (1)في المغة اليكنانية متى أخذنا بمعانييا في المغة العربية

أف يقابؿ المعنى بما يخالفو في المجاؿ التداكؿ المعجمية لممقابمة بمعنى المخالفة، أم 
 اليكناني كيتـ نقمو عمى لفظو المخالؼ إلى المجاؿ التداكلي العربي.

تككف بكضع ألفاظ مف التداكؿ اإلسبلمي إلى جانب المصطمح اليكناني مقابمة تركيبية  - 
كة، اليكل( كما يمكف ، مثؿ: )الشيكتككف قريبة منو في البارة الكاحدة كيمكف أف تككف مترادفة

الشيكة، الظاىر( )ف تككف متضادة، مثؿ: )الظاىر، الباطف(، فنجد أف مصطمحٍي: أ
مصطمحاف يكنانياف قي حيف أف مصطمحٍي:)اليكل، الباطف( مصطمحاف عربياف مع كجكد 

، فبفضؿ ىذا التقابؿ التركيبي تتكثؽ (2)قيكد تداكلية خاصة في كؿ مجاؿ تداكلي لكؿ منيما
لمعاني المغكية كاالصطبلحية كتمتحـ المعاني األخبلقية المنقكلة بالمعاني المأصكلة صبلت ا

 حتى يصعب التفريؽ بينيما.
كاألحاديث النبكية التي تؤيد شيادة األصكؿ: الذم يقتضي االستشياد باآليات القرآنية -3

كلة مشدكدة المعاني األخبلقية المنقكلة، كذلؾ حتى تككف ىذه المفاىيـ األخبلقية المنق
بأسباب تداكلية إلى ىذه النصكص المرجعية مما يضفي عمييا طابع المشركعية، كيككف ذلؾ 

تغيير  إما بالنظر في اآليات كاألحاديث النبكي ة األمر الذم يؤدم في ىذه الحالة إلى
  : (3)لغة كاصطبلحا، كبالتالي التكسؿ بآليات التقريب الصكرية كىيمضمكف ىذا المفيـك 

بداؿ: أم إبداؿ السمة المغكية لممفيـك األخبلقي اليكناني بآخر مكانو، فيستبدؿ اإل-
بالمصطمح العربي المناسب كفؽ مجاؿ التقريب المطمكب، فنجد مثبل: حد  "العفة" الذم يعني 
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في اليكنانية "ضبط النفس عف المذات اليكنانية" فيستبدؿ بحدٍّ "المذات الحيكانية" الذم يقرب 
 العربية بحدٍّ "المذات المحرمة". في المغة

إلى المضاميف المغكية الحذؼ: أم إسقاط بعض المضاميف المقترنة بالمصطمح اليكناني -
المقربة، فنجد مثبل: حد  "الشجاعة" الذم يعني في اليكنانية "القدرة عمى رباطة الجأش في 

 طف".المعارؾ" فتقرب بمفيـك "بذؿ النفس نشرا لمدٍّيف كالدفاع عف الك 
اإلضافة: كىي عكس الحذؼ، مما يقتضي الزيادة في المضاميف كالحمكالت الداللية -

لممصطمح اليكناني المنقكؿ بعد تقريبو، فمصطمح "الظمـ" الذم يعني عند اليكناف "ترؾ طاعة 
القانكف كعدـ اإلنصاؼ في تكزيع الحقكؽ" سكؼ تضاؼ لو معاني أخرل ترتبط "بظمـ 

الذم يعني تحم ؿ الظمـ مف  رؾ باهلل أشنع صكره، ككذلؾ "اإلنظبلـ"النفس" الذم يحمؿ الش
 اآلخريف.

ب سمات المصطمح المنقكؿ، فيصير األصؿ فرعا كالفرع أصبل، كما القمب: أم تغيير رت  -
ىك الحاؿ في المثاؿ السابؽ حيث يصبح "ظمـ النفس" ىك األساس لظمـ اآلخريف، أم أف 

 ـ نفسو أكال.الظالـ ال يككف ظالما حتى يظم
ف مبدأ التبميغ بفركعو الثبلثة: فصاحة األلفاظ، صحة المعاني كشيادة األصكؿ تفيد في إ

كتيذيبيا كفؽ مقتضيات التقريب في مجاؿ التداكؿ  تجنيس المصطمحات األخبلقية اليكنانية
المقرٍّب أما اآللية الثانية التي يتكسؿ بيا  ،كذلؾ ألجؿ إثمارىا كربطيا باالستعماؿ ،اإلسبلمي

المسمـ في جمب استعماؿ المفاىيـ األخبلقية اليكنانية فيي آلية التأديب التي تقررىا قاعدة 
مختمفة: كالنصائح، الكصايا اإلنجاز التكميمية حيث يقـك المقرب باستعماؿ ألفاظ أدبية 

 :(1)، السير، الكتابات كالنكادر، كذلؾ كفؽ شركط أساسية كاألتي،العبر
: ىي شرط أساسي يضعو طو عبد الرحماف لككنيا تؤدم مقتضى اإليجاز ببلغة الحكمة-1

، كاف باعتبارىا قكؿ جامع كذات قيمة عممية، مما يجعؿ المنقكؿ أقرب إلى اإلنساف العربي
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ة في السياؽ التداكلي الجديد ، كمتى يأخذ المعنى (1)طابعيا العممي يرتقي بيا إلى مرتبة الحيج 
 إلى مرتبة الحكمة. االرتقاءاإلنجاز، فإنو سيأخذ في األخبلقي صفات اإليجاز ك 

المعنى المنقكؿ في صكرة مكعظة مخصكصة، كبالتالي  أداءتأثير المكعظة: كيعني -2
الذم عيرؼ بو في السياؽ  -بلقي مف خطاب التنظيـ كالتعريؼ يتحقؽ نقؿ المعنى األخ

ما دامت  سبلمي الجديد،إلى خطاب التكجيو كالتكميؼ في السياؽ الثقافي اإل -اليكناني
، كىكذا يتـ صرؼ األبعاد اليقيني ة لممقكالت (2)المكعظة أمرا بمعركؼ كنييا عف المنكر

ٍيف الذم ارتبطت بو في األخبلقيات دى األخبلقية التي ترتكز عمى معاني اإلكراه كاإللزاـ المجر  
باألبعاد التربكية الكاقعية اليكنانية، لكف بعد تقريبو بمجاؿ التداكؿ اإلسبلمي فإنو سيرتبط 

 كستتداعى أصكلو التجريدية اليكنانية.

 المعنى األخبلقي، فيككف في صكرة مثؿ مخصكص أداءيف المىثىؿ: فيتعمؽ بمبدأ تعيً -3
شعارا بمعيار سمككي معٌيف كمف ثـ فإ و يفيد في كصؿ نباعتباره إخبارا لكاقعة معينة، كا 

ممارسة الحية كبالمشيكر مف كبلـ الجميكر، كمف جية المعنى األخبلقي المنقكؿ في كاقع ال
أخرل فإنو يصرؼ عف المعنى األخبلقي المنقكؿ إطار المفيـك النظرم لينزلو منزلة الدليؿ 

 لمسمكؾ الكاقعي العممي.

خبلصة القكؿ أف آليات االختصار المغكية لؤلخبلؽ النظرية اليكنانية تقـك في التقريب 
مبدأ التبميغ التأصيمي الذم يضـ فصاحة العبارة، كصحة بدأٍيف: التداكلي االسبلمي عمى م

المعاني كشيادة كالتي تفيد في ربط المفاىيـ األخبلقية اليكنانية ببنيات الحقؿ الداللي لمساف 
يك مبدأ التأديب الذم يقضي بتكميؿ اآلخر فالعربي، كىك ما يسمى بالتأصيؿ، أما المبدأ 

بنيات الحقؿ الداللي الحالي ليذا المساف مف خبلؿ ببلغة المفاىيـ األخبلقية كربطيا ب
األخبلقي صيمة لمخطاب ، تأثير المكعظة ك تعييف المىثىؿ، كذلؾ بحسب المقاصد األالحكمة
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اإلسبلمي، كمف ثـ تكتسب ىذه المفاىيـ قكة االستعماؿ، كبالتالي تنتظـ داخؿ البنية العممية 
 داخؿ المجاؿ اإلسبلمي.

الممارسة التراثية ال تتـ إال كفؽ التقريب التداكلي الذم يتميز عف غيره مف إف الدعكة إلى 
طرؽ معالجة المنقكؿ، كما أف عدـ استيفاء شركط مجاؿ التداكؿ اإلسبلمي سيظؿ عائقا أماـ 

كتقريب  عممي   مممارسة التراثية، لذلؾ كاف لزاما ربطا لنقكؿ المنطقي بسندو لمتطمبات التقريب 
مو بالكصؼ  ،و عف كضعو التجريدمإلخراج دالليو  ككذا المنقكؿ األخبلقي الذم يجب تكس 

التسديدم الذم يدعـ جانبو المغكم باالستعماؿ، كبالتالي إبطاؿ دعكل التفاضؿ كالتجزٍّم 
ستعماؿ اآلليات المجردة في لمتراث اإلسبلمي العربي التي يقكؿ بيا الباحثيف كالناتجة عف ا

 التراث. نقد

 من التجريد إلى التأييد العقالنية-3

يرفض طو عبد الرحماف المفيـك األداتي لمعقبلنية الذم يقـك عمى فكرة الجكىر التي تستسيغ 
اعتبار العقؿ ممارسة مستقمة بذاتيا، كينكر اعتبار كحدة اإلنساف مجرد جكاىر منفصمة 

 اإلسبلميسبب أزمة المعرفة في الفكر العربي  -حسب رأيو –متفاضمة في القيمة، كىذا 
ذلؾ أف تجريدية العقؿ كتخصيصو بالمعرفة عمى النحك الذم أدخمو أرسطك إلى ًشعب 

حيث جرل نقميا إلى ًشعب المعرفة اإلسبلمية حيث أىنتجت حاليا  ،المعرفة الفمسفية اليكنانية
كما يقكؿ طو عبد -، لكف المشكمة ازدادت (1)معارؼ كفؽ ىذه الصياغة المفاىيمية

لبمداف العربية لم ا كثير التعصب ليذه العقبلنية  الديكارتية "منذ كقكع طو في ا -الرحماف
ل بعض الباحثيف العرب كاستمر التعصب لدفي شرؾ إغراء الثقافة الفرنسية،  حسيف

عمى الرغـ مما كقع مف مراجعات لحدكد ىذه العقبلنية في مكطنيا األصمي  ،(2)المعاصريف"
ث البعض كالتكسؿ بيذه لحدكد المفاىيمية لمعقبلنية كىك تشبٌ  )العالـ الغربي(، كىذا ما يبرر

ف طو عبد أ ما انعكس عمى مراجعة كتقكيـ التراث اإلسبلمي، كعمى ىذا األساس نجد
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ذلؾ ، (1)ةة كالتشييئيٌ الرحماف يرفض ىذه الفكرة عمى اعتبار أنيا مغركسة في التربة التجزيئيٌ 
جزاء ـ التراث إلى أالعاقؿ المتكاممة التي تقسٌ نساف يـ تجربة اإلبمقتضاىا تقً  ةجزيئيٌ أف الت

ف اإلنساف ىك محؿ اجتماع فكبلىما جكىر منفصؿ كأ كمتباينًة: كالعمؿ، التجربة  منفصمةو 
ة فبمقتضاىا تتجمد الممارسة العقبلنية كيصبح العقؿ عبارة عف ىذه الجكاىر، أما التشييئيٌ 

ىذا ما يرفضو طو عبد الرحماف كيؤكد عمى أمريف ال تعبر عف التحديد الماىكم، ك أداة تقنية 
 :(2)أساسييف

كذىب معيا الحؽ في القكؿ  أف األساليب المكضكعية لمعقبلنية الديكارتية ذىبتٍ -1
 باستمرارىا األبدم كمف ثـ صبلحيتيا في تقكيـ التراث اإلسبلمي.

ؽ عميو إال معايير عند "ديكارت" نفسو في خطاب ال تنطب أف العقبلنية الديكارتية ريفضت-2
 ف يقدـ الحجاج كالبياف عمى البرىاف.فكاف األكلى أ االستدالؿ الحجاجي كالبياف المغكم،

األساس يصبح العقؿ يحمؿ داللة أخبلقية كتصكرا فعاليا، حتى يصبح فعبل مف كعمى ىذا 
األفعاؿ ككصفا مف األكصاؼ عمى مقتضى التصكر اإلسبلمي، كفي ىذا السياؽ يضرب 

فيك ليس جكىر مستقؿ بذاتو إنما ىك  بالنسبة إلى المبصرات الرحماف المثؿ بالبصر دبطو ع
فعؿ معمكؿ لمعيف، فكذلؾ العقؿ فيك فعؿ معمكؿ لذات حقيقية يتميز بيا اإلنساف في نطاؽ 

، كارتكازا عمى (3)مب، "فالعقؿ لمقمب كالبصر لمعيف"الممارسة الفكرية اإلسبلمية، أال كىي الق
في النظر إلى األمكر يسمؾ طو عبد الرحماف مسمؾ التأسيس األخبلقي ىذه الرؤية 

 ب بغير انقطاعلمعقبلنية، حتى أف العقؿ ليرتبط باإلدراؾ، فيك يتجدد عمى الدكاـ كيتقمٌ 
فيك مراتب "كيرتقي إلى مراتب الكماؿ بقدر ما يككف متعمقا بالركح كبالميثيؿ القيمية العميا، 

ض، بحيث يككف أدناىا ما كاف مكصكال بالرتبة الخيرة مف رتب متعددة بعضيا أعقؿ مف بع

                                                             
 .23المرجع السابق، ص - 1
 .18، ص2777. الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً،العمل الديني وتجديد العقلطه عبد الرحمان:  - 2
 .18صالمرجع السابق،  - 3
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)...( كيككف أعقميا جميعا ما أشرؼ عمى الرتبة األكلى مف رتب القكة الركحية" إنو ، (1)الحسٍّ
 :(2)درجات كمراتب تتفاكت في مبادئيا كتتفاضؿ في غاياتيا كمقاصدىا كىي

األخبلؽ إذ يشترؾ فييا اإلنساف مع يت بذلؾ لتجريدىا مف مٍّ عقبلنية مجردة: كقد سي -1
كمفيـك العقؿ الديكارتي، كما يعيبو  العقؿ األرسطي ىذا المعنى مفيـكالبييمة، كيشترؾ في 

 في ىذا الشأف عمى بعض الباحثيف أنيـ نسبكا ىذا النكع مف العقبلنية إلى اإلنساف.

بيف العقؿ المجرد كالعمؿ  مسددة كالمقاصد النافعة: كىي التي يككف فييا الربطالعقبلنية ال-2
عمى مقتضى الشرع اإلسبلمي، كبيا يبتغي اإلنساف جمب منفعة أك دفع مضرة، متكسبل في 

 باألعماؿ التي فرضيا الشارع، فيك عقؿ مرتبط بالقيـ. ذلؾ القياـ

كالكسائؿ الناجعة: كىي أسمى مراتب العقبلنية، فيي التي تمكف  العقبلنية المؤيدة-3
الخطاب القرآني بمعانيو الركحية كليس برسكمو المفظية، إنيا تسمـ بكصؿ  صاحبيا مف تمقي

العقؿ بالفعؿ، كعدـ انفصاؿ المعرفة باهلل عف العمـ باألشياء، كما تؤمف بعدـ انفكاؾ الزيادة 
 ىك الذم يفؾ   بي فالعبد المقر   ،(3)بقير  مفي المعرفة عف الفائدة كيسمييا طو عبد الرحماف بال

التي تقع بيف العقمية المجردة كالعقمية المسد دىة  فيي قادرة عمى نفع المقاصد  د طكؽ الحدك 
، كال قرب كاصؿ رب مف حضرة اهللا إلى القي كنجاعة الكسائؿ، "فالعقؿ الكامؿ ما كاف مفضين 

أما في ما يخص المنيج الكبلمي كاالشتغاؿ العقمي لنٌظار المسمميف فيو  ،(4)بغير عقؿ كامؿ"
 لمرد عمى بعض الدعاكل المتعمقة ب "بيانية الن يو طو عبد الرحماف الكبلـ مطك  فقد بسط ف

، حيث كضع أصكؿ االشتغاؿ العقمي عند (5)مي" ك"شرعانية العقؿ اإلسبلمي"العقؿ اإلسبل

                                                             
 .154، صمرجع سابق، اإلسالمًعبد الرزاق بالعقروز: أزمة الحداثة ورهانات الخطاب  - 1
فً  أكد طه عبد الرحمان على مراتب العقالنٌة فً أكثر كتبه منه: "سإال األخالق"، "العمل الدٌنً وتجدٌد العقل" وغٌرها، مزٌد من التفاصٌل - 2

 .116، 178، 94، ص 2711. بٌروت)لبنان(: مإسسة جداول، طه عبد الرحمان ونقد الحداثةهذا الشؤن أنظر: بوزٌرة عبد السالم: 
 .124، صسابقالمرجع ال - 3
 .125، صالمرجع السابق - 4
: هً الدعوى التً قال بها محمد عابد الجابري فً كتابه: "تكوٌن العقل العربً" حٌث ٌإكد بؤن العقل العربً اإلسالمًدعوى بٌانٌة العقل  - 5

: فهً الدعوى التً قال بها محمد أركون فً كتابه سالمًاإلبٌانٌا ولٌس ٌرهانٌا وبالتالً ال ترقى أدلته لتحصٌل العلم، أما دعوى شرعانٌة العقل 
خروج عن  اإلسالمٌةٌقف عند دراسة اجتهادات الفقهاء دون نقد أو تحلٌل، وبالتالً فتقنٌن الشرٌعة  اإلسالمً" أي أن العقل اإلسالمً"نقد العقل 

، الدار البٌضاء )المغرب(: المركز الثقافً العربً، 75. طالكالمفي أصول الحوار وتجديد علم مستلزمات العلم الصحٌح. أنظر: طه عبد الرحمان: 

 .157، 149، 146، ص ،ص2714
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كقد كضع لو جممة مف  ط تخاطب انطبلقا مف "عمـ الكبلـ"،بمثابة شرك  المتكمميف كالذم يعد  
ائص "العاقمية الكبلمية" التي تعني الشخص "كعامؿ" داخؿ تجمع بيف خصالخصائص 

 الحكار كالشركط التي ينبغي أف تتكفر فيو: القصد، السبب، عدـ اإلكراه، كجكد التعقؿ
ك"خصائص المعاقمة الكبلمية" التي تعني أف كؿ شخص مف بيف المتخاطبيف ينبغي أف 

 ف: التساكم في الحقكؽ كالكاجباتشرؾ اآلخريف في تعقيؿ المسألة المطركحة انطبلقا ميي 
ف ، كما أ(1)األخبلقية كالمنطقية...الخإتباع نفس المعايير كالقكاعد المشتركة،  اإلتباعمبادئ 

ىذه القكانيف تنقسـ إلى قسميف: أخبلقي كمنطقي، فالمبدأ العاـ الذم يضبط القسـ المنطقي 
أما بالنسبة  ،يطالب غيره االستدالؿ بيا""ال يعاقىؿ المتكمـ إال إذا التـز طرؽ االستدالؿ التي 
المتكمـ حتى يعامؿ غيره بما يجب أف  لممبدأ العاـ الذم يضبط القسـ األخبلقي "ال يعاقىؿي 

 .(2)يعاممو ىذا الغير بو"

ميقية، فيي منيج عممي يقـك عمى المفاعمة إ مع ف صفة العقبلنية متصمة بالقيـ السمككية كالخي
إنما صفات تكتسب بالتعاكف كالتشارؾ مع  ة قائمة في ذات المتكمـاآلخريف، فالعقؿ ليس صف

الغير مف أجؿ إظيار الصكاب كتحقيؽ االتفاؽ، إف كصؼ طو عبد الرحماف لمعقؿ مف 
خبلؿ ىذه الشركط في عمـ الكبلـ ناتج عف خصائص التصكر اإلسبلمي في كؿ مجاالت 

يف، كبالتالي فإف أصكؿ االشتغاؿ العقمي المعرفة المككنة لمعمـ باعث عف العمؿ كمقيٍّد لمعامم
عند المتكمميف قائمة عمى ىدؼ التعاكف لمكصكؿ إلى الصكاب، كبالتالي فيك يتفؽ مع 

لة ، خاصة مع نظرية بكؿ غرايس في مسأنظريات الحجاج  كالتداكلية الغربية الحديثة
يات المنيجية العممية لك لمتزكد باآلكبالتالي فيك يدع ،التعاكف لمكصكؿ إلى االتفاؽ المشترؾ

 ه اآلليات متكاممة في عطائيا مع التراث اإلسبلمي، فشرط الكجكدشرط أف تككف ٌىذ الحديثة
 مرتبط بشرط العطاء.

                                                             
 .155، صالمرجع السابق - 1
 .156، صسابقالرجع الم - 2
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سانيات التداكلية الذم يحاكؿ طو عبد الرحماف ممف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ باف مشركع ال
 الكبلمي، كمف ثـ مساىمتومسفي الدرس التداكلي الف مف استفادتوإرساءه ينطمؽ مف خبلؿ 

في كضع قكاعد تداكلية لمخطاب الفكرم اإلسبلمي في محاكلة لمردٍّ عف المنيج التاريخي 
الذم غمب عمى الدرس التراثي اإلسبلمي العربي، فحاكؿ بذلؾ تأسيس مفيـك المجاؿ 

بح خاصة في دراسة التراث، حيث يصترتبط فيو مضاميف النصكص ببعضيا التداكلي الذم 
المجاؿ محؿ التكاصؿ كالتفاعؿ بيف القكؿ كالفعؿ، أم بيف المغة، العقيدة كالمعرفة، لذا فقد 

قرب المسانيات التداكلية كالمنطؽ كنظرية الحجاج، كذلؾ العتقاده بأنو األفي أقاـ منيجو 
كقد طبؽ ىذا  ،كاألفضؿ الذم يحقؽ شركط االستعماؿ انطبلقا مف قكاعد التقريب التداكلي

مسانيات العربية يج عمى نظرية التخاطب اإلسبلمي أك عمـ الكبلـ كشركط التداكؿ في الالمن
)نظرية تحميؿ الخطاب(، في محاكلة لضركرة إنشاء فمسفة عربية إسبلمية آخذة بأسباب 
البياف العربي تشترؾ المغة العربية في بناء مضامينيا، باإلضافة إلى المضاميف الفكرية 

و المتممؾ لممضاميف المعرفية، كىذا راجع يى نٍ البي بؿ إف ىذه  ،العامة ة المغكية تعتبر المكجٍّ
خاصة ممف تأثركا النتقاده لبعض المحاكالت المنيجية التي طبعت دراسة التراث اإلسبلمي 

نصكص التراث ذاتو، فكقعت تحت كالتي أخم ت بشركط بالحداثة الغربية كتطبيقاتيا المنيجية 
يث حكميا عمى التراث، ككذلؾ اعتمادىا عمى آليات منقكلة مف ضغط األيديكلكجيا مف ح

ىذا التراث كاالستمداد  ة كالمنيج التاريخي فكانت مقطكعة عف أسباب تثكيرمناىج غربيٌ 
تيا كالشركط المغكية كالمنطقية ناىج مدخكلة مقطكعة عف أسباب قكٌ مىذه ال بالتالي فإف ،منو

 كاألخبلقية.
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 الفصؿيذا لخبلصة 

ة في الفكر اإلسبلمي العربي ينطمؽ مف محددات المعرفخبلؿ ما تقدـ يتضح أف إنتاج مف 
كاضحة كأسس منيجية ثابتة تقـك عمى العقيدة اإلسبلمية كناظـ معرفي كمحدد منيجي لكؿ 
نظريات المعرفة، فمسألة التكحيد ىي األصؿ لكؿ معرفة تأتي بعدىا سكاء تعمؽ األمر 

دم(، معرفة الككف )الجانب االبستمكلكجي( أك المعرفة القيمٌية بمعرفة اهلل )الجانب العق
األخبلقية، كىك ما يعرؼ في العمـك الحديثة بنظرية المعرفة، نظرية الكجكد أك نظرية 
األخبلؽ، ذلؾ أف كؿ ىذه النظريات تتكامؿ في ما بينيا لتؤسس لكحدة الحقيقة ككحدة 

 عقيدة التكحيد كناظـ معرفي لكافة قضايا الكجكد.المعرفة كتكامميا انطبلقا مف كحدة الخالؽ ك 
نطبلقا مف ىذه المحددات تظير أىمية المنيجية كنقطة أساسية لممعالجة في مختمؼ ا

جكانب التراث مف أجؿ بناء المشركع الثقافي اإلسبلمي كتجديده، فالتراث الفكرم بمختمؼ 
ضة ثقافية حضارية، كتتكقؼ معطياتو يعتبر أصبل فكريا كمعطى تاريخيا تنطمؽ منو كؿ ني

عبيو كؿ مساءلة تاريخية مف أجؿ إحياء التراث كتجديده، كعمى ىذا األساس تظير أىمية 
المعالجة المنيجية كمسألة كعي ترتبط بمقتضيات النيضة كاإلصبلح انطبلقا مف عالمٍي: 

كالعرفانية، إذ  الغيب كالشيادة، فتتكامؿ بالتالي اإلتجاىات البيانية مع اإلتجاىات البرىانية
كميا ترتبط بتحقيؽ القصد كالغاية النيائية كىي تحقيؽ العبكدية كالخبلفة في األرض، كفي 

كالمنيج األصكلي  يجمع بيف المنيج الفقيي ىذا الشأف يأتي عمـ أصكؿ الفقو كاتجاه جديد
ؿ التي كيبحث عف األحكاـ ليس مف أدلتيا التفصيمية الشرعية لكف مف خبلؿ األدكات كالكسائ

تضبط ىذه األحكاـ مف الناحية العممية، فيك يعتبر كطريقة تجديدية مناسبة لمكصكؿ إلى 
قكاعد ضابطة لفقو المقاصد كاألكليات كرعاية شؤكف األمة كمصالحيا لذا فيك يتفؽ مع 

، كىذا ما يمكف كاالطرادالعممي التجريبي ال سيما ما يتعمؽ بقكاعد العمة  االستقراءقكاعد 
 عمى المسائؿ التراثية كما يتعمؽ بيا مف قكاعد اإلحياء. تطبيقو
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إلى  تنقسـ مختمؼ القراءات المنيجية التراثية المعاصرة مف أجؿ إنتاج معرفة إسبلمية عربية
 قسميف أساسييف:

كما  -مف أجؿ تجاكز أزمة الحداثة –قراءة متأثرة بأحداث الثكرة المعرفية في الفكر الغربي 
مف منتجات معرفية ليا دالالتيا الثقافية عمى الفكر العربي، حيث دعت  خٌمفتو ىذه الثكرة

ىذه الثكرة لمقطيعة مع المعرفة اإلبستمكلكجية لفكر الحداثة خاصة ما تعمؽ بتطبيؽ المناىج 
، كالدعكة إلى التحميؿ المغكم األلسني التحميؿ النفسي لممعرفةك  األنثركبكلكجية، التاريخية

ية كالمعرفة األركيكلكجية...كغيرىا، كفي ىذا الشأف نجد أف ىناؾ كالمنيجية الجينالكج
الكثيريف ممف تأثركا بيذه المكجة الفكرية كالثقافية، كلقد أخذنا في ىذا الشأف نمكذج المفكر 
العربي محمد أرككف باعتباره أحد الفبلسفة الذيف اشتغمكا كفؽ المشركع التأكيمي األلسني الذم 

إستخداـ العقؿ، باعتباره جكىر مفارؽ قادر عمى حمؿ مطمؽ بضركرة ينطمؽ مف اإليماف ال
النفس اإلنسانية إلى أعمى مراتب الكماؿ كالسعادة، فغاية اإلنساف مرتبطة بتحقيؽ الرشد 
المتمثؿ في استخداـ العقؿ كالكصكؿ بو أقصى مراتب اإليجابية كالكماؿ، كعمى ىذا األساس 

حاكؿ نقد العقؿ اإلسبلمي مف خبلؿ البحث في ي -كمفكر جزائرم–كاف مشركع أرككف 
إنتاج المعرفة مف منظكر الشركط كاإلمكانات التاريخية كالمنطقية المغكية التي تتحكـ في 

إبستيمي، لذلؾ فقد حاكؿ نقد العقؿ اإلسبلمي عمى نفس المنكاؿ انتقد بو فبلسفة ما بعد 
طيعة مع الفكر اإلسبلمي الكبلسيكي الحداثة أفكار الحداثة ليصؿ في النياية إلى ضركرة الق

القائـ عمى منتجات ثقافية كالمرتبط بشركط تاريخية كاجتماعية مف أجؿ التأسيس لفكر 
 الحديثة إبستيمي جديد يقـك عمى معطيات جديدة كفؽ الشركط الثقافية كالفمسفة االجتماعية

رات الجديدة خاصة ما التعدد المنيجي لضركرة مكاكبة التطك ستخداـ لذلؾ فيك يدعكا إلى ا
خضاعيا لمعطيات العقؿ  زالة القداسة عف كافة األفكار كا  تعمؽ بتجديد التراث الفكرم كا 
كالخكض في البلمفكر فيو، كبالتالي قطع الصمة أماـ القراءات السمفية كاأليديكلكجية التي 

  ر الميبلدمارتبطت بالتحكالت الفكرية كالفمسفية التي عاشتيا أكركبا في القرف الثامف عش
اعتبار القائـ عمى تاريخية المغة كالنص عمى ففي مجاؿ المغة يطرح أرككف مشركعو األلسني 
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أف اإلنساف ىك الذم ينتج المغة كيقـك بتفسير كتأكيؿ النصكص كفؽ مقتضيات الكاقع 
مبلءاتو فتككف بالتالي عبلقة المغة بالديف عبلقة متغيرة تخضع لشركط تاريخية كشركطو  كا 

سية، ثقافية، كبذلؾ فيك ييخضع الدراسات  القرآنية لمشركط الكاقعية كاالجتماعية، فالخطاب نف
القرآني مرتبط بالكضعية التاريخية التي نزؿ فييا كالفئات االجتماعية التي صد قتو أك كذ بتو 

 مف شأنو أف يحدد المكانة المعرفية لممٍنتىج عمى المستكل كالظرؼ العاـ لمخطاب، ككؿ ما
المغكم كالتاريخي، كمف ثـ فيك يدعكا إلى االنتقاؿ مف عصر آلخر قصد الكشؼ عف معاني 

 يفمتأثر النصكص كتطكرىا لبلستفادة منيا في الكقت الحالي، فيك ييعىد  مف المفكريف ال
بفبلسفة ما بعد الحداثة خاصة ما تعمؽ بالتفكيؾ كالتأكيؿ، كما يركز عمى فكرة التطبيؽ 

عادة إنتاج ا  ؿ.لمعنى كاستعماؿ المجاز كاألسطكرة كالتخيٌ كا 
زة تقـك عمى منيجية أصيمة كأصمية نابعة مف صميـ الفكر أما القراءة الثانية فيي قراءة متميٌ 

اإلسبلمي عقيدة كشريعة، إنيا قراءة المفكر المغربي طو عبد الرحماف الذم أكلى اعتبارا 
مكانة كالتي كانت لو في الفكر الغربي  كبيرا لمعقؿ كلمحس كالتجربة، لكنو لـ يعط لمعقؿ

 استناداربطو طو عبد الرحماف باعتباره جكىرا مفارقا تقـك عميو كافة أدكات المعرفة، فقد 
لمدالالت القمبية كالمعرفة الركحية، فيك في ىذه الحالة يعبر عف القمب مف خبلؿ تمؾ 

مف ثـ الجمع بيف المعنى المعرفي المطائؼ الربانية )الركحية( المكصكلة بعالـ األمر اإلليي ك 
 كالمعنى األخبلقي كبيذا ينتقؿ العقؿ مف الداللة الجكىرانية إلى الفاعمية القمبية اإلدراكية
 كبيذا تصبح األخبلؽ كالقيـ دالالتيا المعرفية كالمنيجية في ىذا النكع مف القراءات التراثية

 ىذا االتجاه.لكننا ال نجد الكثير مف الباحثيف مم ف تبن ٍكا 
ينطمؽ المشركع التداكلي التقريبي لطو عبد الرحماف مف معالجة مشكمة المنيج التي كقعت 
فييا مختمؼ الدراسات التي تطرقت لمسألة معالجة التراث اإلسبلمي حيث كانت ىذه 
الدراسات مكصكلة بالدراسات كالمناىج الغربية، بالتالي فيك يحاكؿ أف تككف دراستو ىذه 

بالثقافة اإلسبلمية نابعة منيا نظريا كعمميا، مع االستفادة مف المنجزات الحداثية  مأصكلة 
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كاستيعابيا منيجيا لبناء رؤية تكحيدية متكاممة انطبلقا مف الصناعة المغكية كاإلستشكاالت 
 .المفاىيمية مف أجؿ التأسيس لفمسفة إسبلمية عربية تشترؾ المغة العربية في بناء مضامينيا

فاد طو عبد الرحماف مف الدرس التداكلي في الفكر الغربي كحاكؿ تطبيقو عمى لقد است
الجانب الفمسفي اإلسبلمي لكضع قكاعد تداكلية لمخطاب الفكرم العربي ينطمؽ مف مبادئ 
المنطؽ الكبلمي كقكانيف المعاقمة، حيث كظ ؼ فيو نظريات تحميؿ الخطابي الحجاجي بما 

المميزة لمساف العربي، مكضحا في ذلؾ المجاؿ التداكلي الذم يتناسب كاإلمكانات البيانية 
يعتبر األساس كالماىية لتشكيؿ الجكانب المغكية كالعقدية كالمعرفية لكؿ أمة، لذلؾ فيـ 

يشتغؿ عمى ضركرة ب ىذا المجاؿ التداكلي، لذلؾ فيك يستثمركف أقكاليـ كأفعاليـ لحسا
المعرفي، ذلؾ أف االشتغاؿ الخارجي ال  اإلشباع االشتغاؿ التقريبي التداكلي الذم يؤدم إلى

إلى اإلبداع لكنو إتباع كتقميد، بؿ ربما مكاجية لمشركط -حسب طو عبد الرحماف –يؤدم 
الداخمية ذاتيا، كما أف ظركؼ نشأة المعارؼ ليس ليا عبلقة بقربيا أك بعدىا مف المجاؿ 

يف مف داخؿ المجاؿ التداكلي فتحا التداكلي، لذلؾ فيك يدعك إلى استشكاؿ الكظائؼ كالمضام
 آلفاؽ االستثمار الكظيفي، كلذلؾ فيك يدعك إلى ضركرة االشتغاؿ التقريبي لمجاؿ التداكؿ

التي تستحؽ التقريب ىي: المنطؽ كاألخبلؽ، عمى اعتبار  كيقكؿ أف أقرب النماذج المعرفية 
مية، كفي ىذا الشأف ينطمؽ كاألخبلؽ في الجكانب العم فيد في الجكانب النظريةأف المنطؽ ي

مف فكرة أساسية ىي أف النحك كالمنطؽ يشتركاف في تكصيؿ المعنى، فإذا كاف المنطؽ 
ذا كاف المشترؾ العقمي يعزز كمية  المعنى يكصؿ بالعقؿ فإف النحك يكصمو بالمفظ، كا 

طباع  المعقكالت كيتبع ما لدل النكع اإلنساني، فإف النحك يعزز ما في البياف كيتبع ما في
لبياف، ككذا تمكيف العرب، لذلؾ فقد عمؿ طو عبد الرحماف عمى التأسيس لعمـ المنطؽ بعمـ ا

دخاؿ األمثمة الفقيية في المنطؽ مما أكسبيا االختصار كقكة االستعماؿ ، كما عمؿ األسماء كا 
األخبلقي ذلؾ أف اليكنانييف قد ربطكا المفاىيـ  -طو عبد الرحماف عمى التقريب المغكم

صطبلحية المغكية باأللفاظ األخبلقية كي تؤدم معانييا بشكؿ صحيح، لذلؾ فقد عمؿ اال
عمى تقريب ىذه المصطمحات كي تنتسب مف جديد إلى مجاؿ التداكؿ اإلسبلمي كتؤدم 
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كظيفتيا العممية كالعممية، كفي ىذه الحالة يقـك المقرب إما باإلضافة، القمب، اإلبداؿ أك 
حالة التقريب األخبلقي، كىذا ما يرتبط بآلية التبميغ التي تقتضي الحذؼ تبعا لما تقتضيو 

إلى استعماؿ ألفاظ أدبية كالكصايا كالنصائح كالعبر مف أجؿ  ، كما أنو قد يمجأاالنجاز
 أديب قصد اإليجاز كالتكميؿ.تبآلية ال -حسبو–تكميؿ المعنى كىذا ما يرتبط 

سفة اإلسبلمية العربية قائـ عمى أسس ثابتة كعمكما يمكف القكؿ بأف إنتاج المعرفة في الفم
كخصائص محددة ال يمكف ألم مجتيد أك مفكر أف يتجاكزىا، سكاء تعمؽ األمر بالبياف أك 
البرىاف أك العرفاف، فالناظـ المعرفي الذم تبنى عميو إنتاج المعرفة يضبطو الجانب العقدم 

ة كتكامميا ذلؾ ألف المشركع كالمحدد القيمي األخبلقي، كؿ ذلؾ في إطار كحدة المعرف
بمعرفة الكجكد كمعرفة عالـ الغيب بمعرفة اإلسبلمي مشركع متكامؿ ترتبط فيو معرفة اهلل 

اإلنساف كتحقيؽ غايتو، عمى خبلؼ تحقيؽ تمؾ  عالىـ الشيادة كعمى كؿ ذلؾ مدار حياة 
ف أجؿ تحقيؽ الغاية المعرفية في الفمسفة الفكرية الغربية التي تؤسس لمنظكمة معرفية م

سعادة اإلنساف المادية عف طريؽ المنافسة كالصراع )المادم كالفكرم( أم اعتمادا عمى 
منطؽ قيمة القكة، عمى خبلؼ الفمسفة اإلسبلمية التي تؤسس لمنطؽ قكة القيمة عف طريؽ 

بيف الجميع انطبلقا مف العبلقة بيف المعرفة، القيمة كالممارسة  التبادؿ كالتفاعؿ المشترؾ
   لعممية.ا
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 الخاتمة

ة وما أنتجتو من مفاىيم ترتبط كثير من التحوالت الفكرية والفمسفية بالتوجيات العولمي  
ومصطمحات عمى مستوى القواميس المعجمية، خاصة ما تعمق منيا بالمحدِّدات الثقافية 
والتطورات العممية المعرفية، وبالتالي الخصائص المعرفية لكافة االتجاىات الفمسفية عمى 
مستوى المنظومة الفكرية العالمية، ومن ىذه المصطمحات نجد مصطمح مجتمع المعرفة 

 باعتباره محددا ثقافيا ينطمق من توجيات العولمة الثقافية.

 العولمة عالقات متعددة عمى مستويات التحميل المختمفة انطالقا من: السياسةُيقيم مفيوم 
فيوم من خالل صيغة ديناميكية بين مستويات االقتصاد، الثقافة، االجتماع، حيث يعمل الم

التحميل ىذه، ولذلك نجد مفاىيم متعددة لمعولمة ال يكاد يتفق الباحثين حوليا، وىذا راجع 
الختالف سياقاتيا وتعدد جوانبيا حيث يمكنان تظير في شكل عدة تجميات، منيا التاريخية 

بشري، كما يمكن أن تظير في شكل باعتبارىا تمثل مرحمة زمنية متقدمة تعبر عن التطور ال
تجميات لظواىر اقتصادية، انطالقا من عولمة اإلنتاج وقواه الرأسمالية وكذا درجة االرتباط 

وتقنيات اإلنتاج  االقتصادي بين المجتمعات اإلنسانية من خالل انتقال السمع ورؤوس األموال
في شكل ثورة تكنولوجية  واألشخاص والمعمومات، كما نجد أيضا أن ىناك من يرى العولمة

اتصالية، من خالل إنتاج ونشر عديد األفكار في السوق االفتراضية العالمية الموحدة 
  لممعرفة، التي تجتمع فييا السمع والخدمات واألفكار في شكل يدعو إلى التنميط والنمذجة

ثل انتصارا لقيم وذلك بفعل إفرازات التقانة الحديثة وتكنولوجيا المعموماتية، بشكل يجعميا تم
االتصال والمعمومات، لذلك نجد أن ىناك من  تكنولوجياالمييمنة ثقافيا عمى الدول العظمى 

ثورة من أجل إعادة توزيع القيم واإلنتاج، وأن كل ما  بأنيايدعو الثورة الثقافية المرتبطة بيا 
 ىذا المسعىينتج عمى ىذا المستوى من أفكار ومصطمحات عممية وثقافية إنما يندرج في 

يات الفكرية التي تدعو إلى تفعيل المستويات وجوىذا ما ينعكس سمبا عمى مسألة اليوية والت
 من عمميات التوطين والتمكين.وما ينجر عنيا المحمية والقومية 
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عمى مستوى التبادل الثقافي يوم العولمة عدة انعكاسات سمبية وتحديات فكرية فيطرح م
  والتفاعل الحضاري، خاصة ما تعمق بالتمايز الثقافي، الديني، العرقي، التاريخي، المغوي

وىو  مما قد يؤدي إلى حاالت من التشظي واالنشطار وازدواج المعايير الثقافية واألخالقية، 
مفاىيم جديدة عمى ما يشكل خطرا عمى مسألة اليوية والتذايت الثقافي، وبالتالي طرح  

الثقافي، الصناعة  االختراقمن الثقافي، األمستوى الساحة الفكرية، وىنا نذكر: مسألة 
الثقافية، التنوع الثقافي، الصراع الحضاري...وغيرىا من المفاىيم التي كانت نتاج الثورة 

الصراع والمنافسة المعموماتية والتكنولوجيا االتصالية، والمرتبطة في أبعادىا النفسية والفكرية ب
ير التقانة والتكنولوجيا المعموماتية مما ساعد و من خالل تطعمى المستوى المعرفة العممية، 

عمى توسيع وظائف الييمنة اإلعالمية، وضمن ىذه السياقات تبمور مفيوم مجتمع المعمومات 
برز فيو ، إذ يعدُّ أىم سمات مجتمع المعرفة، حيث تعتباره ىو اآلخر نتاج ىذه الثورةبا

الصناعة المعموماتية من خالل استثمار المعمومة وتوظيفيا لصالح اإلنسان والمجتمع، فإذا 
كانت المعمومات تُْنَسُج انطالقا من معالجة البيانات، فإن اكتساب المعرفة يكون عمى قدر 
 امتالك ىذه المعمومات وتوظيفيا، فمجتمع المعرفة يعني ذاك المجتمع الذي يعتمد المعرفة

كما يقول فرانسيس بيكون  ،مبدأ ناظما لجماع الحياة البشرية، فاستثمار المعرفة ىو األساس
منذ  –"ألن المعرفة قوة"، لذا فقد تحولت تمك القوة االقتصادية اإلنتاجية في زمن الحداثة 

إلى قوة معرفة  ومن ورائيا امتالك المعمومة  -القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
نتقمت ا -حسب التفسير الماركسي –ة معالجتيا، فنظريات الييمنة لوسائل اإلنتاج وطريق

اليوم وفي ظل انتشار وسائل االتصال والمعموماتية إلى المعمومة، غير أنو رغم ىذا التقاطع 
، فإذا كان مجتمع ال بد من التفريق بينيمامجتمع المعرفة و  المفاىيمي بين مجتمع المعمومات

وفق طريقة تقنية، فإن معالجة  وم عمى المعالجة اآللية لممعمومات والبياناتالمعمومات يق
المعارف ال تكون بنفس الطريقة، ذلك أن التحدي والرىان يقوم ىنا عمى العقل البشري وليس 
ذا كل منيما ينطمق من الصناعة  عمى امتالك التقانة، وىو ما يسمى بالرأسمال البشري، وا 

البحث العممي، وامتالك تكنولوجيا االتصال، إال أن مجتمع المعرفة الثقافية، واالىتمام ب
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يحتاج إلى يحتاج  باإلضافة إلى ذلك إلى االستثمار المعرفي والمنافسة الثقافية، وىذا 
سياسات تعميمية موجية ليذا الغرض، من خالل أساليب التنشئة وبرامج التعميم واالقتدار 

ذلك المشاركة في إنتاج وبناء المضامين الثقافية والفكرية  الذاتي،  كما أنو يحتاج إضافة إلى
وفق منطق المنافسة الثقافية وتحقيق التنمية المجتمعية،  فالمعرفة العممية النظرية ال ترتجى 
ة فائدتيا إال إذا ُوظِّفت بشكل عممي خدمة ألىداف ثقافية محددة، من خالل خمق بيئة تمكيني  

إعالمية، قيمية أخالقية( وتوطين الثقافة والمعرفة، وىذا ما ُيعرف بيئة تعميمية، لممعرفة )
 لبناء اليوية الثقافية. بالمواطنة المعرفية

إن مفيوم اليوية الثقافية يعبر في األساس عن المشروع الثقافي الذي يعطي لمفرد صفة 
 ل التراثاالنتماء الفعمي إلى كيان اجتماعي محدد ومتميز وأداة لمحفاظ عن الشخصية ونق
 -السكوني بيذه الصفة ينفصل مفيوم اليوية الثقافية عن ذاك التعريف البنيوي المعياري

ليصبح مبدأ وظيفيا مكتسبا في الحياة االجتماعية يكسب  -انطالقا من تعريف الثقافة نفسيا
عادة النظر في إنجازاتو والبحث عن مدلوالتو كمشروع  الفرد القدرة عمى التفكير في ذاتو وا 

بأن مفيوم الثقافة أصبح ينزع عن المفيوم غير مكتمل، انطالقا من ىذا المبدأ نستطيع القول 
المتحرك المرتبط بالتفكير والتعبير والقدرة عمى التجاوز والتفوق، كما يرتبط بالوعي والقدرة 
 عمى االختيار والتفضيل، فيو ينصب عمى تمك التفسيرات والمدلوالت العالئقية التي يقيميا
اإلنسان انطالقا من استعماالتو الوظيفية وتفاعالتو االتصالية، غير أنو ما كان ألية ثقافة ما 
أن تكون منفصمة عن غيرىا من الثقافات فال بد ليا أن تعمل عمى تحقيق التعايش والتشارك 
واالنسجام، وىذا ما يدعى بحوار الثقافات وتعايش األديان ...وغيرىا، فالثقافة في ظل 

 صبحت ترتبط بالتقانة والحضارة.ار وسائل االتصال والمعمومات أانتش

إن التطور الثقافي والتكنولوجي أدى إلى تحول أساسي عمى مستوى المفاىيم، فقد أصبحت 
إضافة إلى أبعادىا الفنية  -كما يقول نبيل عمي –التقانة تحمل أبعادا ثقافية أخالقية 

لمعمومات أن تقوم بالكثير من المبادرات والتنظيمية، فمقد استطاعت بعض تقانات ا
والتطبيقات عمى مستوى ىندسة المعرفة ومعالجة البيانات والمعمومات، ومن ثم عمى عالقة 
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ثارة العالقة مع اآلخر، وقضايا  مباشرة بالثقافة واأليديولوجيا، وبالتالي موضوع السيطرة وا 
 االختالف والتعدد.

أن يمر عبر محدد التنمية االجتماعية والثقافية  إن الوصول إلى مجتمع المعرفة ال بد
 خاصة، ذلك أن إنتاج المعرفة يبدأ باإلنتاج الثقافي القيمي انطالقا من: التراث، المغة، القيم
األخالق، فيذه العناصر األساسية تعتبر مقوما ضروريا، خاصة ما تعمق بالتجديد الفكري 

في الفمسفتين الغربية  تشكل المعرفة نلي فإلموصول إلى الرىان المعرفي الثقافي، بالتا
 العربية يختمف تبعا لطبيعة مشروع كل فمسفة. واإلسالمية

إن إنتاج المعرفة في الفمسفة الغربية ينطمق من تمك التحوالت التي ارتبطت بمجتمع  
الحداثة، الذي ظير فيو اإلرتباط بين الثورة االجتماعية والثورة الصناعية، وبالتالي العالقة 
بين التحديث والنيضة، حيث انتقل منطق القوة من الزراعة إلى الصناعة، فحم ت اآللة محل 

اممة البسيطة وأصبح منطق التحديث يعني تطوير اآللة كقوة صناعية ليا أثرىا عمى اليد الع
مستوى وسائل اإلنتاج، بالتالي ظيرت الحداثة في أوروبا كمرحمة تاريخية بحاجة إلى توفير 
شروط ثقافية لبموغيا، وىو ما تجسد في مطالب الثورة الفرنسية من خالل عدة أسس 

اإلنسان، وىو ما تجسد في ما بعد في لديمقراطية وحقوق وخصائص تنطمق من مفاىيم ا
شكل مدارس فكرية ونظريات فمسفية في القرن الثامن عشر تدعو إلى ضرورة فصل العمم 
عن الدين والدين عن السياسة، حيث انُتزعت القداسة عن الدين وُمنحت لمعقل، فظير ما 

قل واستخداماتو المتعددة خاصة يسمى بعصر األنوار الذي ازدىر فيو العمم عن طريق الع
في العموم التجريبية، وازدادت الرغبة في الحصول عمى المعرفة العممية التي تؤدي إلى 
 تفسير قيمة اإلنسان في الوجود، والتي تمثمت في الرغبة في السيطرة عمى الطبيعة والعالم

اعتباره مصدر ىذه مما أدى باإلىتمام بقيمة الحرية والحق انطالقا من كرامة اإلنسان ب
الحقوق وعميو مدارىا، حيث انتقمت ىذه المعرفة العقالنية المجردة إلى المعرفة التحميمية، فمم 

عمى مستوى العموم تعد عقالنية صورية أداتية ديكارتية بل أصبحت عقالنية تجريبية تحميمية 
  ستقراء، التجربةاإلنسانية، وذلك تبعا لالستخدامات المختمفة لمعقل: المنطق، الحدس، اال



363 
 

وىو ما يعبر عنو بالفمسفة التحميمية التي ارتبط وجودىا ىي األخرى بالثقة في العقل لموصول 
إلى القوانين التي تحكم الوجود، فافترضت الفمسفة بان القوة العاقمة بإمكانيا االرتقاء إلى عالم 

كافة القضايا في العموم كتمك الحقيقة والثبات، فإذا كان كمال المعرفة اإلنسانية يقتضي تقبل 
التي قبمتيا الرياضيات من غير برىان، كالمسممات اإلقميدية، فإنيا من باب أولى عمييا أن 

 تقبل تمك التي قبمتيا الفمسفة أيضا من غير برىان، كالمنطق، التاريخ، قوانين الحتمية.

مام بالفمسفة الىتا انطالقا من ىذه القناعات فقد انصب عمل الباحثين األوروبيين عمى
تمك الثورات التي ظيرت في أوروبا إلى غاية بداية القرن العشرين، في والتاريخ لتفسير 

محاولة لوضع قانون عام لمتطور االجتماعي يكون لإلنسان فيو دورا فاعال ومكانة ىامة في 
من الفالسفة  مسيرة التاريخ، ولعل ىذا ما أشار إليو أوزفالد شبنغمر و أرنولد توينبي...وغيرىم

الذين جاءوا ليؤكدوا بأن مشروع الحداثة ما ىو إال امتداد لمذات الواعية، انطالقا من تاريخيا 
 -ومستقبميا من أجل التأكيد عمى مسألة التحرر واستخدام العقل، إنو وعي المحظة األوروبية 

أن تشكل  المتصل بعطاءات فكرية وفمسفية سابقة تريد أن تريد -منذ القرن السابع عشر
تاريخ وال عن الزمان استمرارا مع التحوالت التاريخية السابقة، إنو مشروع ال ينفصل عن ال

منذ فمسفة الرومان واليونان من أجل تجاوز مسألة الظمم والطغيان، إذا كان مشروع الحداثة 
طالق الحريات وتحقيق  قد تبمور في شكل سيادة القانون عبر منطق الحقوق والواجبات وا 

  لعدالة عبر منطق الدولة الوطنية وصوال إلى العقالنية وانتصاراتيا والرأسمالية وتطبيقاتياا
فإن التقدم العممي التقاني الذي حصل بعد ىذه المرحمة خاصة ما تعمق بوسائل االتصال 
والمعموماتية وكذا التوجيات العولمية المتعمقة بانتشار المعمومات والصناعة الثقافية، فقد إلى 

ما  بمورة مشروع جديد بديل يقوم عمى تحرير اإلنسان من قيود الرأسمالية، وىو ما سمي في
 بعد "بمشروع ما بعد الحداثة"، الذي أتى من أجل إصالح أعطاب الحداثة وتجاوز سمبياتيا

 مثل: ما بعد الحداثة، ما بعد الرأسمالية أنصار ىذا االتجاه "بالمابعديات"لذلك فقد نادى 
مابعد الكولونيالية، ما بعد الثقافة، ما بعد واأليديولوجيا، ما بعد الفمسفة، ما بعد التاريخ، ما 
بعد المقدس، ما بعد اإلنسان، وغيرىا من قائمة المابعديات والتي كان يحاول من خالليا ىذا 
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بالمرجعيات  سكونية، وارتباطوة الاتو البنيوي  نقد توجيو المشروع تقويض مشروع الحداثة 
بالدعوة إلى القطيعة مع ىذا الفكر الثقافية والتاريخية، فجاء أنصار ما بعد الحداثة 

ا لم يعد مرجع ذاتو تؤول إليو كافة قضايا فاإلنسان إذً والتاريخية، البنيوية الفمسفية ومرجعياتو 
ما بعد الحداثة قائم عمى رفض التنميط والتقييس العمم والوجود، فالمشروع النقدي لخطابات 

وكافة معايير القيم والسموك، فالحقائق لم تعد ثابتة إنما ىي منفصمة عن مقدماتيا متغيرة 
تقوم عمى النسبي ة واالحتمال، لقد كانت فمسفة ما بعد الحداثة في وضع ما بعد الحديث قريبة 

زت بالنقد الجذري لمتراث والعقالنية ، تميفكيكيةمن حركات ما بعد البنيوية ومتماىية مع الت
ومن ثم موت اإلنسان ونياية التاريخ وزوال المقدس، بالتالي خمخمة مقولة الذات فأعمنت و 

وينتمي إلى ىذا التيار العديد من الوجوه المتمردة عمى نياية الفمسفة وانفصاليا عن العمم، 
 ىوكييمر، وكو، نيتشو، ماركسفكر الحداثة ونذكر منيم: جاك دريدا، ميشال ف

أدورنو...وغيرىم من أنصار مدرسة فرانكفورت الذين ثاروا ضد المدرسة التقميدية الماركسية 
 بُ سَ حْ ما ذىب إليو ىبرماس الذي يُ  التي كانت تقوم عمى النقد األيديولوجي، ىذا عمى عكس

"أن ما بعد الحداثي عمى الموقف الترشيدي لمحداثة، وكذلك اليوطار الذي كان يؤكد عمى 
في إشارة إلى أن ما بعد الحداثة يعتبر امتداد لما ىو حديث، وأن  محايث لمحداثي"

االتجاىات الثقافية لما بعد الحداثة غير منفصمة عن سابقاتيا، لكنيا في الوقت ذاتو ترفض 
الناتجة ىي  االتجاىات النفعية التي كانت تقوم عمييا الفمسفة التحميمية، بالتالي فإن المعرفة

ة ئلممعرفة السابقة التي كانت متواطمعرفة متصمة بسابقتيا، تأتي في إطار نظرة تصحيحية 
من أجل الوصول إلى نظريات وقوانين تأسيسية  العامة ةع تمك األساليب واألنساق التركيبيم

اعتبار أن وجودىا عمى كمية، لذا تدعو إلى يقظة الوعي األنطولوجي لمعموم الحديثة 
استكناىيا وليس وصفيا تفسيريا، فغاية المعرفة تتمثل في االستفسار الفمسفي وليس 

ستمولوجية المعرفة خاصة ما ي الدعوة إلى إعادة التفكير في اباالستفسار النفعي، وبالتال
خالق( ال التي يجب أن تنطمق من الواقع والتجربة )القيم، األ تعمق منيا بالمناىج المستخدمة
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والنماذج والخيال، معرفة تؤسس لحمول واقعية وتطبيقات عممية في إطار من النظرية 
 أخالقيات تواصمية.

جتماعية تيدف إلى إقامة مشروع تالف عن ضرورة الوصول إلى نظرية اتعبر فمسفة االخ
أخالقيات تواصمية عوضا عن المشروع الماركسي الذي أولى عناية كبيرة لمجانب االقتصادي 

نجد أن ىذا  لذاالميبرالية ونزعتيا الغائية المتمثمة في الربح والمردودية، ل تشكُّ  وبالتالي
باعتبارىا حقيقة ختالفية الخصوصيات الثقافية والنزعات اإللى احترام المشروع جاء يدعو إ

كخيار استراتيجي لتعبر عن   -كما يقول فوكو –فطرية بشرية، فال بد من العودة إلى الذات 
المرتبطة  طمقيات العقل والتصورات الثابتة، ىذه الذاتخصوصياتيا بعيدا عن مُ ل ذاتيا وتمثِّ 

مبرراتيا و امتداداتيا القيمية وبمنطمقات ثقافية ليا  فمسفة معرفيةو  واقعيا بمصالح اجتماعية
ف مع الواقع اإلنساني الذي يأتي ىو اآلخر الغائية وأىدافيا اإلستراتيجية، إنيا معرفة تتكي  

أبعاد فيم الحرية اإلنسانية والمسؤولية األخالقية، وتمك ىي غاية الفمسفة  ا معمتفقً 
كما يقول  –البراغماتية، كما أن العقالنية لم تعد عقالنية واحدة إنما عقالنيات متعددة 

 فالعقل أصبح يعقل ذاتو في إطار العالقات االتصالية وشروط المعرفة التأسيسية -فنجتاين
يؤسس في ذاتو لحقيقة معينة إنما يستغل المعرفة الفمسفية التي تتيح لو  كما أن العمم لم يعد

في  نة الكائن، وبالتالي إعادة النظرمجاال قبميا لمتأمل انطالقا من مجال االعتراف بكينو 
نسانية وأن ليا إحقيقة المعرفة العممية التي تد عييا الوضعية في كونيا تتفو ق عمى كل تجربة 

ومن ثم فقد دعت فمسفة االختالف والتأسيس لشروِط معرفة حقيقية،  اك الواقع القدرة عمى إدر 
إلى ضرورة البحث عن إجابات لتمك األسئمة التي كان العمم قد أزاحيا من مجال بحثو في 

عميو أن البداية والتي أدت إلى أزمات عمى مستوى الفمسفة التقميدية، ذلك أن العمم اليوم 
ة واألخالقية وىذا ما حاولت زمات ذات االرتباط بالمسائل القيمي  يبحث في المشكالت واأل

فمسفة االختالف االقتراب منو أكثر خاصة ما تعمق بمجال المغة والمسانيات، حيث دعت إلى 
التحقق لمعاني المغوية المرتبطة بالعمل)تحميل الخطاب في محاولة لتتبع ال المقاربة التداولية

العممي(، فالمغة بيذا المعنى لم تعد ذاك التصور البنيوي السكوني لنقل المعرفة بل ىي توجو 
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 لساني ُيعنى بدراستيا لحظة االستعمال، وبالتالي فيي عالقة بين: المتكمم، المفظ، المعنى
بية نظر إلييا في إطار سياق الكالم وشروط التداول وكفاية االستعمال، إنيا ظاىرة خطايُ 

االستمزام  اعة الخطاب التواصمي من خالل مبدأة تبحث في شروط ونجاجتماعية تبميغي  
الحواري القائم عمى التعاون عند غرايس، وكذا نظرية المالءمة والسياق من أجل الوصول 

  في توجيات ما بعد الحداثة.إلى تحقيق مبدأ التواصل، فالتواصل يعتبر أصال معرفيا 

ثارة اليويات الثقافية واالنتماءات  االختالف التركيز عمى التعدد والتنوع لقد حاول فالسفة  وا 
 األولية، وىذا ما سماه فوكو بالحفريات، ونيتشو بمجاوزة الميتافيزيقا، وجاك دريدا بالتفكيك
وىايدغر باالستذكار، إال أنو وعمى الرغم مما استبشر بو ىؤالء فإن ىناك من يعتبر ىذا 

وأنو فقط يدعو إلى تجاوز سمبياتيا وتصميح أخطائيا وأنو لفكر الحداثة  االمشروع امتداد
، أما افتراضات القطيعة والنياية التي مشروع تخيُّمي، ألنو يدعو لمتفكيك ويعجز عن التركيب

و أن "نياية الثقافة"، فيي ال تعدُ "نياية الفمسفة" ودعا إلييا ىذا المشروع "نياية التاريخ" و
عي تقديم ل مخصوص من أشكال التفمسف وبخاصة فمسفات األنساق التي تد  تكون نياية شك

تفسير كمي عن العالم، أما في الجانب الثقافي فإن الُمْسَتْبَطَن خمف مفردة النياية ىو: ىيمنة 
نمط ثقافي عمى غيره من أنماط الثقافات األخرى بدعوى االكتمال وبموغ المطمق مثل مقولة 

ه األمريكي، رِ إلى الركون نحو النموذج الثقافي الغربي في تمظيُ ي تؤول "نياية التاريخ" الت
وىذا ما يؤكد صحة الفرضية المطروحة في ىذا البحث والمتعمقة بتداخل األنساق المعرفية 

"نياية الفمسفة"  القديمة والجديدة وعدم إمكانية انقطاع أي معرفة عن تاريخيا، أما بخصوص
)محاكمو(  ة مع ىيمنة العمم في مخابره والقانون في مجالسوالذي عرف رواجا كبيرا خاص

ل المطمق بالذات، ومن ثم اختتمت عقُّ تالناتج عن رفع العقالنية الغربية إلى أعمى مراتب ال
معيا تمظيرات العقل في التاريخ الغربي، فإن ىذه النظريات سرعان ما تراجعت بفعل تطوير 

الفصل بين مزاعم بالتالي  فتالشت ،فيزياء والعموم التجريبيةنظريات النسبية واالحتمالية في ال
، فالعمم اليوم أضحى بحاجة إلى تأسيس فمسفي خاصة بعد ظيور تمك العمم والفمسفة

في ب فييا العمم، وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األخرى المطروحة األزمات البيئية التي تسب  
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عن الفمسفة، وبالتالي  -تى في مظيره التقنيح –التي تفترض عدم انفصال العمم ىذا البحث 
بأنيا ليست نظرة استعالئية ألجل السيطرة واستغالل الطبيعة إعادة تصحيح نظرتنا لمعمم 

واإلنسان إنما ىي نظرة لترشيد النفس وتيذيبيا وربطيا بغاياتيا ومقاصدىا ووجودىا في 
ستفسار االستكناىي، وىذا ما يتطابق الحياة،  وبالتالي االنتقال من االستفسار النفعي إلى اال

 مع شروط المعرفة العممية في الفمسفة اإلسالمية.

ينطمق إنتاج المعرفة في الفمسفة اإلسالمية العربية من تمك الرؤية التوحيدية باعتبارىا تشكل 
، إنيا مصدر أىم أسس النظام المعرفي اإلسالمي، فمنيا تنبثق رؤية الوجود وعمييا مداره

المطمقة، غير أن االختالف بين المعرفتين اإلسالمية والغربية يكون حول العقل  الحقيقة
ومكانتو، فالعقل ال يحوز الوعي المطمق بحقيقة الوجود كما ىو الشأن في الفمسفة الغربية 
لكنو مقيد بالوحي واألسس العقدية، وبالتالي وحدة الحقيقة، وحدة المعرفة، وحدة التاريخ، 

األساس المعرفي والناظم المنيجي لموصول إلى الحقيقة مع االستعانة فالتوحيد يعتبر 
العممية األخرى: العقل، الحس، التجربة، أي أن المعرفة العممية تقوم عمى الجمع بالمناىج 

بين قراءة الكون وقراءة الوحي، بين ما ىو دين وما ىو دنيا، وبالتالي تكون الحقيقة واحدة 
األساس العقدي  :الكونية أو الحقيقة العممية، ومن ثم تكامل بين سواء تعمق األمر بالحقيقة

، لذلك فإن قضايا التجديد الفكري ، واإلبستمولوجي الوجوديالقيمي األخالقيالتوحيدي، و 
نظر في التراث من خالل التكامل بين ىذه األسس والقراءات المنيجية األولية ترتبط بإعادة ال

بط بين إنتاج المعرفة دعونا إلى تأكيد الفرضية التي تر يتعمقة بدراسة العمم، وىذا ما مال
عادة تركيبو، فاألسئمة المقاصدية ىي التي تحدد شروط المعرفة العممية  وتفكيك التراث وا 

اإلصالح المرتبطة بالتجديد المعرفي  رؤىومنطمقاتيا المنيجية، وعمى ىذا األساس اختمفت 
في تحقيق  دعا إلى التماىي مع النظرة المنيجية الغربية سالمي، فمنيا مناال الثقافي
خاصة العقل التواصمي الذي يعتبر أحد إفرازات ما  طيا العممية من خالل تغميب العقلشرو 

بعد الحداثة، وىو ما دعا إليو محمد أركون في مشروعو النقدي في نظرتو لمتراث ومسألة 
القطيعة مع الفكر اإلسالمي الكالسيكي )العقل القروسطي(  ، الذي أكد عمى مسألةالتحديث
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واالتصال بالعقل التواصمي الغربي، ومن ثم مشروعو في نقد "العقل اإلسالمي"، وىو نفس 
المنحى الذي ذىب إليو فالسفة االختالف في نظرتيم لمشروع الحداثة، وقد أكد في مشروعو 

يث دعا إلى القول بالمنيجية النشوئية والمالحقة حالتأويمي األلسني عمى المقاربة التداولية 
رىانات ل، وآثار المعنى )ز عن المجاز، األسطورة، المتخي  رك  و األركيولوجية ألصول األشياء، 

والتأسيس لمنيج التأويل الذي محمو العقل البشري  ،وِ تِ ي  بِ المعنى( في سبيل الوصول إلى نسْ 
لمتراث الفكري والتي ة األخرى لمحاوالت التجديدي  وشروط االستعمال، ىذا عمى خالف بعض ا

العقل لميزان الوحي ومنطق العقيدة انطالقا من وحدة الحقيقة، كالتي قام بيا طو عبد  عُ ضِ ُتخْ 
الرحمان والتي تجمع بين البيان والعرفان والبرىان، بين شروط النظر وشروط العمل، فقد 
حاول التأسيس لمشروعو التداولي في محاولة إلنشاء فمسفة عربية إسالمية تشترك المغة 

التداولي مجال المفاىيميا، لذا فقد سعى إلى استشكال المضامين لبناء العربية في بناء 
أما  -كما يقول –ذ ال حداثة من دون أخالق إس لحداثة إسالمية تبدأ من األخالق، مؤسال

في مجال التداول المغوي العربي فينبغي أن يكون مرتبطا باألخالق اإلسالمية تماما كما ربط 
ة وألفاظيم المغوية بمعارفيم األخالقية، وىذا ماُعرف حاليا اليونان مفاىيميم االصطالحي

باألخالق والقيم(، اإليكوصوفيا  باإلكسيولوجيا )المجال الذي يدرس ارتباط العموم النظرية
األخالقيات البيولوجية(، ىذا فضال عن أخالقيات ة الكونيات البيئية(، البيوطيقا)دراس)

لفمسفة القيم، والتي مدارىا دراسة القضايا األخالقية المترتبة  شيط الجميِّ نوالتالتجارة، واإلدارة، 
   والحياة.والبيئة عن التقدم العممي الحاصل لمتقانات الجديدة في عموم الصحة 

كانت  ا سواءمما سبق يتضح أن إنتاج المعرفة بشكل عام ال يمكن فيمو في أية فمسفة م
والمقاصد  سئمة المرتبطة بالوجودعن تمك األ جابةاإل غربية أو إسالمية عربية إال في إطار

سواء كان ذلك بشكل عمني صريح كما ىو الحال بالنسبة إلنتاج المعرفة في  والغايات،
أو بشكل ضمني يتضح من خالل قوانين السيطرة عمى الوجود  ،الفمسفة اإلسالمية العربية

تو من ترت يبات معيارية وغايات أيديولوجية اإلنساني سواء تعمق األمر بمجتمع الحداثة وما أقر 
والنمذجة الثقافية، وىذا ما  نحو التنميطأو ما جاء بعدىا من تداعيات عولمية وتوجيات 
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ل األبعاد الثقافية يؤكد صحة الفرضية األساسية المطروحة في ىذا البحث والتي تفترض تدخُّ 
 إنتاج المعرفة في أية فمسسفةمعرفة إلقامة مجتمع المعرفة، ففي إنتاج الة والمضامين القيمي  

ال يمكن فصميا عن أبعادىا الثقافية، فالمعرفة في أي مجتمع تقوم عمى فمسفة تحمل 
فيو، سواء تعمق األمر بالثقافة  قافات انطالقا من الفكر الذي نشأتتوجيات وقناعات وث

 اليونانية أو الثقافة اإلسالمية.   

 :االستنتاجات األساسيةمجموعة من ل إلى نص من خالل ما تقدم في ىذا البحث  يمكن أن

"براديغم" صالح لمقياس، إنما ىو مفيوم ثابتا  اإن مفيوم مجتمع المعرفة ال يعني نمط -
 نظري عام ينطمق من إنتاج المعرفة ونشرىا وتوظيفيا.

خاصة ما لمجتمعية كركيزة أساسية لبنائو، عمى محدد التنمية امجتمع المعرفة مفيوم يقوم  -
 عمق منيا بالتنمية الثقافية والبشرية.ت

 المفيوم عمى المنافسة واالستثمار في ميدان المعرفة.ىذا يعتمد  -

"ما بعد" في إطار فمسفة العقل إال انطالقا من "ما قبل" وبالتالي فإن ال يمكن أن يفيم  -
الحداثة قومات لمجتمع الحداثة، فيو ينطمق من مامتداد يعتبر مجتمع ما بعد الحداثة 

 وخصائصيا الثقافية، في إطار توجياتيا التصحيحية.

يقوم إنتاج المعرفة في الفمسفة الغربية عمى تجاوز عالقات الصراع  والجدل التاريخي  -
لصالح القيم الكونية وذلك التي كانت التي كان يقوم عمييا إنتاج المعرفة في فكر الحداثة 

 والتوجيات العولمية.

 معرفة مصمحي ة انطالقا منإنتاج المعرفة  تصحيحية لمحداثة في مجالتقوم النظرة ال -
 تجاوز مفيوم العقل األداتي.ومفيوم العقل التواصمي من أجل 

النيضة وقضايا  فة اإلسالمية العربية ضمن توجياتيندرج إنتاج المعرفة في الفمس -
 .والتجديد اإلصالح
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كناظم معرفي وضابط ية عمى مبدأ التوحيد تقوم المعرفة في الفمسفة اإلسالمية العرب -
 منيجي.

تعبر الثقافة عن وعي االنتماء فيي إحدى المكونات اليامة لميوية، كما تعبر مبدأ عالئقي  -
 ر مكتمل.لفرد من خاللو  عن ذاتو كمشروع غييتعرف ا

 إذا كان اليدف من البحث عن المعرفة الوصول إلى الحقيقة في الفمسفة الغربية، فإن -
عمينا فقط أن نسعى  ،األمر ليس ذاتو في الفمسفة اإلسالمية فيي موجودة بصفة مطمقة

 لمكشف عنيا.

حديث القطيعة والنيايات في الفمسفة الغربية المقصود بو نياية شكل مخصوص من  -
 والُبَنى النظرية الكمية. أشكال التفمسف خاصة فمسفات األنساق

سمكا آمنا لممعرفة اليقينية، ألن مسألة العقل أصبحت لم يعد المنيج البرىاني العقمي م -
يعقل اآلخر، إنو تعقل مرتبطة بشروط التعقل، ذلك أن العقل عميو أن يعقل ذاتو قبل أن 

 مبني عمى شروط الوعي واليقظة.

 –خاصة بعد األزمات التي وقع فييا  –إن العمم اليوم أضحى بحاجة إلى تأسيس فمسفي  -
فإن موضوع الفمسفة ينصب  بإصالح وتنظيم المجتمع موضوع بحثويرتبط فإذا كان العمم 

أن تتسق ىذه عمى تمك اإلجابات النيائية المتعمقة بالرؤية لمكون والحياة، وبالتالي يجب 
فتختص الفمسفة برسم التوجيات الثقافية في حين يختص العمم بالتنظيم تساقا كميا، الجوانب ا

 مم واألخالق، بين القيمة والواقع.ثم الموازنة بين الع، ومن اإلجرائيةمن الناحية 

 ئرنا الثقافية اإلسالمية العربية فان رىانات التفمسف يجب أن تتقيد بما يمي:او أما في د

تخضع المفاىيم لشروط صناعتيا وفق منيجية الباحث تبعا لمجال التداول يجب أن  -
 وأدوات التفمسف.

 مشروعيتو من مجال تداولو.يستمد المفيوم  الفمسفي يجب  -
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تختمف عن النظرة الغربية لو، فإذا كان في يجب أن لمتراث اإلسالمي التجديدية النظرة  -
ستميم منو قضايا الوجود، فإنو في الثانية ال يعُدو أن يكون ستمد وتُ الحالة األولى أصل تُ 

 ج.مسألة ذاكرة، وبالتالي تكون المشكمة في التراث الفكري ىي مشكمة مني

مركزية نظام القيم في توجيو الحياة العممية واالجتماعية وضبط آلياتو داخميا، والتأسيس  -
  لنظام التعارف خارجيا.

 ال يستقيم الجانب التنظيري والتنظيمي اإلجرائي إال بوضوح الضابط الثقافي المنيجي.  -

بعث االىتمام بمشروع الفمسفة المقارنة خاصة في منظوماتنا التعميمية، ألنيا تقوم عمى  -
 نفي االعتقاد بوجود عقالنية كونية واحدة، وتفسح المجال لتعددية المعنى واختالف التأويل

 لكن ال إبداع من دون أصالة تسيم في الكونية باعتبارىا مجموعة خصوصيات. 
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 الملخص

لقد أصبحت المعرفة اليوم بفعل تطور وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال عبارة عن وسائط 
صبحت المعرفة قائمة عمى القائمون عمى سوق المعرفة، حيث أ وشفرات وبرامج يتقاسميا

منطق تسويقي غير متكافئ لمصادر المعرفة، المر الذي ساىم ويشكل واضح في وضع 
معالم أساسية لمفيوم "اقتصاد المعرفة" وفي المجال االجتماعي والسياسي لما سمي ب 
 "مجتمع المعرفة"، ىذا المفيوم الذي استبعد منذ البداية وفق ىذا المنطق التسويقي لممعرفة

والمنافسة أي تدخل لمجوانب الثقافية والقيمية األخالقية، لذلك فقد  االستثمارالقائم عمى 
جاءت ىذه الدراسة وفق ىذه الخمفية النظرية لممفيوم لتدرس محددات العالقة التي تربط 

المؤسسة ليذا المفيوم، مسألة إنتاج المعرفة من اجل إقامة مجتمع المعرفة باألبعاد الثقافية 
ة وان مفيوم مجتمع المعرفة يستمد مضامينو انطالقا من محدد التنمية المجتمعية خاص

وعمى رأسيا مفيوم التنمية البشرية، لذلك فقد ركزت الدراسة عمى تمك األبعاد الثقافية لمجتمع 
الحداثة باعتباره يشكِّل الخمفية النظرية األساسية لمنطق ما بعد الحداثة، ىذا المنطق الذي 

  يو مفيوم مجتمع المعرفة في المجتمعات الغربية، أما في الفمسفة اإلسالمية العربية   يقوم عم

فقد تطرقت الدراسة لبعض وجيات النظر المختمفة من أجل تجديد التراث باعتباره المرجع 
األساسي لمنيضة واإلصالح الثقافي والفكري لموصول إلى التنمية الثقافية ومن ثم الوصول 

النصيب األوفر في معالجة ىذه ات المعرفة، ويأخذ مجال التداوليات المسانية إلقامة مجتمع
 المسألة عند كل من الباحث الجزائري محمد أركون والفيمسوف المغربي طو عبد الرحمان.  



Obstruct 

Because of technological development of mass media and communication, 

Knowledge become a mediators and codes which are shared by the actors of 

knowledge markets, since knowledge today is based on unequal marketing logic 

of knowledge resources,this matter has clearlycontributes in building new basic 

monuments for the definition of "knowledge  economy", and Other fields such 

as sociological and political fields of "  knowledge society " 

This concept was early extincted by the marketing logicof knowledge. which is 

based upon investment and competition, which means entering all ethicalcultural 

and value sides. 

So this study is based upon theoretical background of the concept it is oriented 

study the relationship between knowledge produce to establich knowledge 

society in one sideand thebasic cultural dimensions of this concept specially that 

the"knowledge society is inspired his contents according to so social 

development that is headed by human development. 

Therefore this study was focused on that cultural dimensions of modernity 

society which  shapes the basic theoretical background of post modernity logic. 

The latter is considered the base of knowledge society in western societies ,In 

the other hand the Arab Islamic philosophy, this study analyses some point 

views in order to renew our heritage as it is the basic reference to renaissance 

and cultural reformation to reach for cultural development and as result building 

of knowledge societies, as well as it has given the largest part to linguistic  

pragmatic to process this matter at the Algerian researcher MOHAMMED 

ARKOUN and the Maghribian   Philosopher TAHAABDERRAHMAN. 
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