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تهيد :

فرضية العمل
نسعى ف هذه الاول الل تديد مفهوم قد يب;;دو غريب;;ا ع;;ن الق ;ولي الفلس;;في
والين ف أنن رغ خأنه من الفهومات ا خلساسيية الت تص;;ل فلس;;فة الين بفلس;;فة التاري لوص;;لها
بي عال اللنسان افتاض اللمدود بلزمان والكن )الين( وعاله الفعل الدود بم)التاري(:
مفهوم ما بعد ا خلخلق نظيا لفهوم ما بعد الطبيعة .1ومعن ذل خأننا لن نتكم عل ما يفه;;م ع;;ادة
بسأخل ا خلخلق بسيتواها ا خلدن التثل ف ما جاء ف الق ;رأنن م;;ن أنداب الس;;لوك التعلق;;ة بتبي;;ة
السلمي ف التعامل ف ما بينم والت ه من ثرات ا خلخلق وليست ه اليها .2لل فالاول
مفوفة بلكثي من العوقات .ولعل خأهها و خأولها هو النف;;ي المك;;ن لطابعه;;ا الفلس;;في لغلب;;ة الط;;ابع
الين عليا -نفيه من قبل خأدعياء التفلس;;ف الين ل يتص;;ورون العلق;;ة بي الين والفلس;;فة الل
علقة تناقض وتناف-وتركها هذا العن ا خلول ل خلخلق الوعظي;;ة جانب;;ا فض;;ل ع;;ن كون;;ا ف أنن
 . Meta-éthique 1سيبق خأن كتبت مقال بلفرنسيية ش;;اركت ب;;ه ف ن;;دوة نظمه;;ا قس;;م الفلس;;فة ف الامع;;ة
التونسيية سينة ا خللفي حول فلسفة ديكرت كن عنوانا التساؤل حول طبيعة فلسفة ديكرت  :ما بعد الطبيعة خأو مابع;;د ا خلخلق؟ بين;;ت
فيه خأن ما يي الفلسفة الغربية الديثة بدءا من ديكرت هو العودة الل التأخسيس اللقي الروح للمعرفة ولنظام الوجود ب;;دل م;;ن تأخسيس;;هم
الطبيعي الادي وسييت ذل با بعد ا خلخلق بديل ما بعد الطبيعة.فالفهوم اليكرت للضمنة الللهي;;ة شطا ف ال;;روج م;;ن انط ;واء بع;;د
الكوجيتو من خأه علماتا .لكن تام التوضيح لهذا النج تثل خاصة ف الفلسفة النقدية الت جعلت العرفة النظري;;ة ال;;ت تعت;;د عل ق ;انون
الضورة الطبيعية مشوطة بعدم تاوز التجربة المكنة والظواهر تركة ما يعتد عل قانون الرية اللقية خأي ما يتعال عل التجرب;;ة المكن;;ة
خارج مسيتطاع العل حت يكون تأخسيس العمل وا خلخلق مكنا.
 2ولعل خأه مسائل هذه النداب الواردة ف القرأنن ك ما يتعلق بأنداب الوار و خأداب الكم مع النب وأنداب التعام;;ل
مع السجد وبي الرجل والر خأة الل ...وه كها من ثرات ما بعد ا خلخلق الي نريد تديده خلن القصد عن;;دن لي;;س اسيتخراج ف;;ن وعظ;;ي
من القرأنن بل التأخسيس الفلسفي لرؤية القرأنن لا يعل وجود اللنسانية النيوي وا خلخروي بلوهر وج;;ودا خلقي;;ا بك خأبع;;اد ه;;ذا العن كم
ناول تعريفه بصورة تعل القي القرأننية الت ياربا خأعداء اللسلم والسلمي اليوم ه ا خلنسب له;;ذا الوج;;ود م;;ن ك م;;ا يق;;دم علي;;ه بس
الرؤية الغربية الت يراد فرضها وتقديها عل خأنا ه اللنسان الكي و خأن ما سواها الما تأخخر خأو شذوذ.

ماول تأخويلية وتليلية للنص القرأنن ف السأخل اللقية .ف;;الع بي التأخوي;;ل والتحلي;;ل ف مس;أخلتنا
لي;;;س خي;;;ارا ب;;;ل ه;;;و ح;;;ل ل مف;;;ر من;;;ه خلن خأس;;;لوب الق;;;رأنن ف علج ك القض;;;اي ال;;;ت
يعالها يفرضانه:
ا خلس;;لوب ا خلمث;ول الي يعت;د عل ضب ا خلمث;ال والع;رض الرام المث;ل
للمشاهد السحية  :وهذا يقتض الفهم التأخويل حت ليس لكونه خأسلوب خأمثولي;;ا فس;;ب ب;;ل خلن
الوضوع فيه هو الكم عل ما ينتسب الل الغيب .ومن ث فالقصد القيق مج;وب لكن;ه ف أنن
معي ك الفه;;وم ال;;ت تسيتنبط من;;ه خلن;;ا تتعل;;ق ب;;ذا الع;;ال افتاض الس;;ابق وتتل;;ط بلع;;ال
افتاض اللحق.3
ا خلسلوب الثال الي يعت;د عل تدي;د الفهوم;ات تدي;دا تليلي;ا والع;رض
الفه;;وم الي يشيبه النظريت الفلس;;فية  :وه;;ذا يقتض التفس;;ي التحليل حت لي;;س لك;;ونه
مفهوميا فسب بل خلن الوضوع فيه هو الكم عل ما ينتس;;ب الل الش;;اهد .وم;;ن ث فالقص;;د
القيق بي ما يغن عن التأخويل ويكفي فيه التحلي;;ل .وه;;و م;;ا بي الع;;الي افتاض;;يي الس;;ابق
واللحق خلن ما يري في;ه يشيبه العطي;ات والوق;ائع خأو التجرب;ة ال;ت يتك اللي;ا ف بي;ان م;ا ف
 3واختيارن "القابل عال افتاض عال فعل"يشي الل تسليي جدليي متقابلي تنبا للناعات العقدية الانبي;;ة .ومفه;;وم
العال افتاض يسيتعمل عادة للكم عل ما خأصبح مكنا بلتقدم التقن ف التواصل .لكننا نسيتعمل لللل عل ك ما يف ب;;ا يس;;مى ع;;ال
التجربة العيشة المكنة ف العال الطبيعي وهو ينسب ف الفهم الديث الل الي;ال الي ت;رد اللي;ه ا خلس;اطي وا خلدين وك الفن;;ون والنداب.
والتسلين لم صل متينة بللشكلية اللقية والعقدية :فأخول التسليي هو رفع الك حول حقيقة العال الؤلف من التص;;ورات اليني;;ة فنص;;ف
ما تصوره من عال بكونه الفتاضيا لتبعيته ل لليان با خأو عدمه .لكن ا خله هو التسلي الثان وهو عكس ا خلول خلن يتثل ف عدم رف;;ع الك الذ
نقبل ولكن جدل خأن عال الكن والزمان هو العال الفعل القيقي .والؤمن يكن خأن يعكس فيعتب العال الفعل القيقي هو م;;ا يظ;;ن افتاض;;يا
خأو اسطوري .لكن ا خله من هذين التسليي هو خأن حاجة ما يسمى بلعال الفعل للع;ال افتاض حاج;ة مض;اعفة دائ;ا لكخ;ن الفعل ش;ديد
الضيق بلنسيبة الل اللنسان خأي النسان الذ ل يوجد من يقنع به فيعتبه كفيا ولعل ذل هو جوهر اللقي ف خأفع;;ال اللنس;;ان خلن;ا ب;;ه تتع;;ال
عل اعتبار الواقع واجبا .فانطلق الفكر نو اللمتناه والطلق لي;س ل ح;د :الن;ا حاج;ة اللنس;ان الل ع;ال افتاض س;ابق عل م;ا يس;مى
بلعال الفعل الي يعتقد خأنه صادر عنه خأو هو يفسه خأو يفهمه به )ا خلساطي وا خلدين وما بعد الطبيعة( ولال عال افتاض يعتق;;د خأن;;ه ص;ادر
عن اللنسان ف ع;اله الفعل خأي الن;ه م;ا يب;دعه الي;ال م;ن أنداب وفن;ون و خأدوات تواص;ل لتوسييع خأف;ق اللنس;ان ولتحري;ره م;ن ض;يق الع;ال
الفعل.والفرق بي العالي افتاضيي هو ما يكن خأن يتعلق ب خلول من اليان بقيقته رغ امتناع الثباتا بلليل العقل وما يتعلق بلثان م;;ن
يقي بأخنه البداع خيال رغ التأخكد من حقيقته بلليل العقل .وبق;;در ن;;و الع;;ال افتاض الث;;ان يك;;ون ض;;ور الع;;ال افتاض ا خلول .وذل
للعلتي التاليتي  :فأخول خلنه يصبح معتبا من جنسه ولكن دونه تقدما معرفيا وتقنيا ودا عل الوعي البدائ ل للنسان .وثنيا خلن اللنسان ب;;ا
يسيتده من مبدعاته من اعتداد بلنفس وبلخلده الل ا خلرض يؤل نفسه يفضل ما يعب عن ق;وته عل م;ا يع;ب ع;ن ض;عفه  :الذ ا خلول يث;ل
عال النلهة والكئنات ا خلسى من;;ه والث;;ان يع;;ب ع;ن النلت والكئن;;ات ال;;ت ه;و رب;ا .والع;ال افتاض اللح;ق الي فرض;;ه التق;;دم التقن
والتواصل الال يكد يصبح بديل ليس من العال افتاض السابق بل هو يكد ي;رج اللنس;ان خأص;ل م;ن الع;ال الفعل الي تض;اءل ه;و
بدوره الل ما ل يكد يذكر وخاصة عند الشيباب :اليال بت سلطان الوجود.

العالي افتاضيي من "معقول « .4ولا كنا نسعى الل هذا الغرض ذي الدخل ال;;زدوج تأخويلي;;ا
وتليليا ف أنن فل بد خأن نعلن عن فرض;;ية العم;;ل ال;;ت ننطل;;ق من;;ا وال;;ت تض;;ع خأن البح;ث ف
ا خلخلق القرأننية :
ينبغي خأول خأن يري ف سيياق ح ره;انه مع;;ارك التن;;افس القي;;ي الفعل ف
الضارة اللسلمية ث بينا وبي غيها من الضارات النافسة بنفس الصورة الت يعال با القرأنن
السأخل اللقية سواء ف عرضه لا تقدم عليه م;ن ت;ارب خأو ل;ا يري;د تقيق;ه ف التاري الي ب;د خأ
منذ نزول  :الذ ل يوجد تأخويل غي متحي ف سيياق من طبيعة موضوعه.
وينبغي ثنيا خأن يتحرر هذا السعى مق;;دما م;ن منلقي وقع;ت فيم م;اولت
تأخسيس سابقة كن فيم الفكر اللسلم الال ربا بتأخثي من هذه الع;;ارك وخاص;;ة ب;;ال الهزي;;ة
التاريية حضاري وروحيا سعيه فيم نبعا من موقف منفعل يرد الفعل لفقدانه اللل العميقة لهذا
الفهوم الي نريد تديده  :ما وراء ا خلخلق كم يدده القرأنن الكري.

ضورة تنب منلقي موقفيي

فهذان النلقان اللان ينبغي تنبم حصل بس;بب م;ا يع;ان من;ه فكرن م;ن
عقد الثبات الات بوقف رفض الوجود رد فعل دفاعي خأو بوقف التسلي بلوجود استسلما ل
مع دعوى السيبق ف ما يظن حقائق نائية خأو ف ما يفرض بذه الصفة الما بعنف الغازي ال;;ادي
خأو بعنفه العائ .وتل العقد علتا ما شاب حضارتنا من انطاط وتأخخر ف هذين الي;;داني وم;;ا
حل با من اسيتعمر نزع منا قوتا الادية وبد خأ يرب حصانتا الروحية:
دع;;وى تأخس;;يس للبسيتولوجية خاص;;ة بعل;;وم اللنس;;ان اللس;;لمية  :وه;;ذه
العوى نك;;وص بلقي;;اس الل م;;ا ت ت;;اوزه ف ماول اب;;ن خلون الي وس علم;;ه ب;;ا يتج;;اوز
الصوصيات فسمه » عل العمران البشي واجتع اللنسان « .ولو كن م;;ن يق;;ول بصوص;;ية
ا للبسيتولوجيا اللسلمية لس;مه "عل العم;ران اللس;لم )ب;ديل م;ن بشي( واجتعي النف;ي
)بديل من النسان( «.
 4وقد سيبق فبينا ف غي موضع خأن ك تليل ينطلق من تأخويل يؤسس للمبادئ الت يؤسس عليا تعريفاته للبسائط
ومناهجه للوصل بينا اشيتقاقا للمؤلفات منا .كم خأن ك تأخويل يقتض تليل معطيات صية خأو ضنية ه الت بتحليلها وتليل ما بينا من
علقات يت التأخويل .وف القيقة فالن تليل الرموز يتقض تأخويل الرموزات وتليل الرموزات يقتض تأخويل الرموز .وهذا التلزم بي
الفعلي هو س ما نسميه بلور التأخويل الشوط ف قطع التسلسل بداية وغاية  :والقطع ل يكون الل بلور خأي الننا نسل ببعض
الفرضيات مؤقتا ونتك الل ما يتتب عليا لبيان صوابا ث نراجعها بقدر ما يقتضيه ناحا وفشلها ف خأداء ما خلجل اختنها خأداة لعلج
الشك الطروح.

دعوى الثبات ا خلعاز بسيتخراخ القواني العلمية العلومة من الق;;رأنن الكري :
وهذا خأيضا نكوص بلقياس الل القرأنن الكري نفسه الي وضع خأن تبي حقيقة الق;رأنن يك;;ون بعل
أنيت ا خلنفس والنفاق وليس العكس .ومعن ذل خأن البح;;ث العلم;;ي ف النف;;اق وا خلنف;;س شط
لفهم القرأنن وليس العكس.
فهذان الوقفان الفاعيان بلوهر وف وجيم الرافض والقابل شيبه العف ;ويي
يري;;د خأص;;ابم تأخس;;يس العل خأو اللع;;از العلم;;ي بنس;;بتم الل لاللس;;لم الي جعل;;وه خصوص;;ية
حضارية ماثل لغيها من الصوصيات خأو قبول بذه الصوصيات و خكنا كية .ل يكن ذل بث;;ا
ع;;ن أنف;;اق حقيقي;;ة متلف;;ة يك;;ن خأن تس;;ن العرف اللنس;;ان و خأن تزي;;ده كي;;ة ببي;;ان ت;;أخثره
بلصوصيات الت حالت دون الكونية.5
ل تكن العوين بث;ا فلس;فيا ع;ن خأف;ق جدي;دة ق;د يس;هم ب;ا اللس;لم ف
علج ما يكن خأن يكون قد اعتض العل والعرفة من مأنزق من طبيعتا نتة عن تأخسيس;;ها .النم
ماولتان ف التأخسيس يصعب خأن يقبل بم من ياول خأن ينظر ف ا خلمر با يرض الفكر الفلسفي
حت ف مسأخل من جنس مسأخلتنا الت تظن بلوهر مثل لخكث ا خلمور خصوصية لص;;لتا بلقي
والسائل الينية كلال ف موضوعنا الال .ولست خأتصور خأن موضوع الندوة وما يطلب تديده
ف العلقة بي ا خلخلق والقرأنن وماول تأخسيسها من منطلقه هو من هذا النس .لكنه يكن خأن
ينلق الليه .لل بد خأن بلحتاز.
ذل خأن هذين الوقفي اللين ينبغي تنبم يضمران ف خأفضل ا خلحوال خأحد
خأمرين جوهرهم دفاعي كم ف السلمية العرفة خأو ف اللعاز العلم;;ي .ول;;ا كنت خأخلق الس;;لمي
والق;رأنن ف عي الزوبع;;ة العالي;;ة ف;الن الوق;;ف الفاعي ه;;و الغ;;الب عل م;;اولت ترض;;ية معلن
الرب عل اللسلم والسلمي ما يعل هذا انزلق ماثل للعي;;ان وم;;ددا للفك;;ر ف ك حي.
فعب;;ارة تدي;;د ا خلخلق ذات الرجعي;;ة القرأنني;;ة بلقاب;;ل م;;ع ا خلخلق ذات الرجعي;;ة الفلس;;فية
والصوفية-عند من ياول فهم العلقة بي ا خلخلق والتشيع -قد يفهم فهم سيئا فيك;;ون م;;ن ه;;ذا
الن;س خأو خدم;ة له;ذا الغ;رض الي يشيبه القب;ول بلتم وات;اذ الوق;ف الفاعي .الذ ق;د يك;ون
السؤال عن ا خلخلق ف القرأنن بلقابل مع ا خلخلق ف الفلس;فة والتص;;وف مفي;دا موقف;ا جنيس;;ا
 5وقد كتبنا ف هذه النعة سابقا بثا عرضنا فيه كتاب صاف ونقدن اليار .كمعلقن;;ا ف مناسيبات ع;;دة عل خأس;;طورة
اعاز العلمي وضرها عل العل والقرأنن ف أنن.

للموقفي اللين وصفنا ف النلقي ويصبح م;;ن ث ع;;ائدا الل خأح;;دى خلي;;تي كتاهم قابل للفه;;م
الضار بسببم النلق خأو للفهم النافع بفضل تنبم:
اللية ا خلول:
تأخسيس خأخلق السلمية يكن خأن يفه;م بعن ال;د م;ن كي;ة ا خلخلق ال;ت
تأخسست فلسفيا وصوفيا بدعوى الفاع عن الصوصية اللسلمية )تضييق ا خلف;;ق اللق;;ي وه;;ذا
هو اللسلم الرسي خأعن السلم ا خلنظمة الت تلط بي قي القرأنن وعادات الاهلية ومعه;;ا نب;;ا
الينية التقليدية( 6خأو خأن يفهم بعن توسييع الكية اللقية با ف اللسلم من مع;;ان كي;;ة )توس ;ييع
ا خلفق اللقي با يتجاوز خأفق الركزية اللنسوية وهذا ما ناول بيانه(.
اللية الثانية:
تأخسيس خأخلق السلمية يكن خأن يفه;م بعن يض;مر الوق;ف الت;بيري خلخ;ذ
الصوصية الغربية عل خأنا كية )تقليد ا خلفق اللقي الغرب بوصفه عي الطلق وهذا هو موق;;ف
التحديث الرسي خأعن تديث ا خلنظمة الت تل;;ط بي التح;;ديث والتقلي;;د ومعه;;ا نب;;ا الداثي;;ة
التقليدية( 7خأو خأن يفهم بعن قرأنن يفتح خأفقا خلقيا خأوس;;ع م;;ن خأف;;ق القي; اللقي;;ة الديث;;ة )الب;;داع
صيغة ا خلفق القرأنن الي يرر البشية من انغلق العولة عل دوننة اللنسان(.
وبذل يتبي خأن هاتي الليتي يكن خأن يكون لم قصد وصفناه ه;;و النل;;ق
الي ينبغ;;ي تنب;;ه .وه;;و قص;;د مك;;ن وحاص;;ل فعل وي;;دل دلل واض;;ة عل الهزي;;ة الروحي;;ة
والتسلي الما بأخن ا خلمر يتعلق بصدام بي خصوص ;يتي متثلتي ف الال ا خلول )نسيبوية ثقافي;;ة(
خأو بوس الات بلتخلف بلقياس الل كية غربية مزعومة من ممة الفكر تبير خأخذها )ف الال
الثاني;;ة( .وبعب;;ارة وجية فالن;;ا ت;;دل عل شيبه اقتن;;اع بلكريكتور الي ص;;نعه الغ;;رب والنخ;;ب
التغربة والي يعود خأصل الل حك هيجل عل ا خلخلق القرأنني;;ة والض;;ارة اللس;;لمية ف فلس;;فة
الين وف فلسفة التاري 8متصورين خأن اللسلم باجة خلخذ م;;ا يظ;;ن نقص;;ا في;;ه م;;ن حض;;ارة
 6وجل ا خلحكم السيبقة ضد اللسلم علتا انطلق من هذا اللط ظن;;ا خأن التكمي بس الصوص;;ية اللس;;لمية
يدافعون حقا عن قي اللسلم ف حي خأنم ف القيق;;ة ل ي;دافعون الل ع;;ن تقالي;;د جاهلي;;ة خأو تقالي;د عص;;ور انط;اط الفقه;يي والض;اري
ل خلمة.
 7ورغ ما يبدو عليه الوقف الثان من تقدمية فالنه ف القيقة من جنس ذاك الوقف  :كهم يعل خصوص;;ية معين;;ة
فرضتا المرسة الراهنة ه خأمر واقع ف الشق خأو ف الغرب خأمرا واجب ويريد فرضها عل خأنا مثل ل خلخلق الكي;;ة ال;ت م;ن الف;روض خأن
يشتك فيا البش با ه بش.
 8وحت نتجنب الوقف الفاعي لن نرد عل هذا الكريكتور ح;;ت ولان كن;;ا نن;;وي دح;;ض فلس;;فت هيج;;ل اليني;;ة

خأكل منه خلطا بي واقع السلم متد وحقيقة قي اللسلم الت ل تدرس دراس;;ة فلس;;فية نس;;قية
بنطلقاتا ه ل با يراد فرضه عليا و خكنا خأكل منا.9

رهان التحدي بلنسيبة الل ا خلخلق اللسلمية

لكن القصد الثان منم مكن كذل وهو ما ناول تقيقه .الن;ه القص;د الي
يناسب كية اللسلم كيته الت ترفض النسيبوية الثقافية لليان القرأنن بوح;;دة البشية واش ;تاكها
ف القي المثل لكرام;;ة اللنس;;ان وحريت;;ه فت;;دحض الكي;;ة الزائف;;ة الكي;;ة النغلق;;ة ال;;ت تف;;رض
خصوصية معينة تنفي ك ما عداها وتفرض ذاتا بقوة السلح  :فالقرأنن يعتب التعدد والتنوع من
أنيت ا الكونية وه مطبق;;ة عل ا خلخلق والقي تث;;ل شط التن;;افس الي بي البش .لل
فهذا هو القصد الفيد الي نتبناه ف هذه الورقة.
وهنا ل بد من تديد طبيعة البحث الي نقوم ب;;ه بتنيل ف منظوم;;ة ف;;روع
الفكر الفلسفي وخاصة بي فرعي فلسفة الين وفلسفة التاري .فبحثنا ينتسب بقتض موض;;وعه
الل مل وسييط يصل هذين الفرعي من فروع الفك;;ر الفلس;;في  :فلس;;فة الين وفلس;;فة التاري.
والوض;;وع يتعل;;ق ب;;ا يض;;في الص;;بغة اللقي;;ة عل عل اللنس;;ان وعل خيا خأو شا خأعن ف;;اعليتيه
ا خلساسييتي ف التاري .والهدف ه;;و تدي;;د ا خلخلق اللس;;لمية خأو القرأنني;;ة مسيتدفي غ;;ايتي
ترجع;ان الل الض;ارة العربي;ة اللس;لمية فاعليت;ا فتسيتأخنف دوره;ا الت;اريي م;ن منطل;ق رؤيت;ا
الوجودية والروحية:

والتاريية ليس بلنسيبة الل اللسلم وحضارته فسب بل حت بلنسيبة الل الضارات العشة و خأدينا الت تضمنتا دروسه ف فلس;;فة الين
بعد خأن نقلناها الل العربية بزئيا )مؤسسة كمة خأبو ظب( .ما سينقوم به ف هذه الاول هو تديد مفهوم الابع;;د اللق;ي الي نعت;;به ج;وهر
الرسال اللسلمية بوصفها الين الكون الات الي ازدادت حاجة اللنسانية الليه بعد ما تبي خأن سييطرة السييحية العلمن;ة ق;د أنل;ت ب;ا الل
ما ق;الت اللئك;ة ف أندم متعجب;ة م;ن اسيتخلفه» يفس;د في;ا ويس;فك الماء « .والعل;وم خأن اسيتخلف متلزم م;ع اس;تبدال عن;دما
يصل ذل فيه.
 9منطلقنا ف هذا البحث هو الليان بأخن وصف الرسول ذاته بأخنه قد بعث ليتم مكرم ا خلخلق ليس مرد دع;;وى ب;;ل
هو حقيقة يثبتا مضمون القرأنن بصفتيه اللتي يددهم خأسلوبه )ا خلمثول والثال( .وهدف ماولتنا هذه هو درس هذين ا خلسلوبي لنبي من
خلل مفهوم "مابعد ا خلخلق القرأنن" خأعن نسق اليارات الوجودية والقيية الت يددها ل للنس;;ان وال;;ت طبع;;ت عل الل تري اللس;;لم
الذا قورن بتاري غيه من ا خلدين ا خلخرى.

الهدف ا خلول  :توسييع ا خلفق اللقي اللنس;;ان ب;;دل الفاع عم ص;;ار يوص;;ف
بلصوصية اللسلمية الالية ال;;ت ه ب;;دورها تري;;ف لقي اللس;;لم الفتوح;;ة 10وال;;ت ه; ف;
الغالب الما نكوص للجاهلية خأو انطاط دونا وفقدان للفضائل شيبه تم.11
اله;;دف الث;;ان  :بي;;ان خأن قي الق;رأنن تتج;;اوز انغلق عل عول;;ة الض;;ارة
الغربية وتي التعدد والتنوع شطي التسابق ف اليات )النية  48من الائدة( بدل ت;بير خأخ;;ذ
ما صار يوصف بلكونية واللطلق 12وليس هو الل الصوصية الغربية الالية.

سؤا البحث

ويقتض السعي الل تقيق هذين الهدفي خأن نطرح هذين السؤالي الوجيي
لنحاول الواب عنم ف هذه الورقة:
-1فب;;;أخي معن يك;;;ن الكم عل ا خلخلق برجعي;;;ة قرأنني;;;ة بلقاب;;;ل معه;;;ا
برجعية فلسفية صوفية؟ هل يفيد ذل خأن ما يسيتد منم متلفا عم يكن خأن يسيتد م;;ن الق ;رأنن
خأو هو ليس كفيا ول وافيا بعان ا خلخلق؟ هل يكون القصد طلب م;;ا ينق;;ص تدي;;د ا خلخلق
فيكون السعي هو اسيتكمل البحث اللق;;ي بلنطلق م;;ن الق ;رأنن الكري خأعن ف القيق;;ة دلل
قول الرسول الخكرم النا بعثت خلتم مكرم ا خلخلق؟
-2ولاذا كن القرأنن بكمل هو العن القيقي ل خلخلق بوصفها مطابق;;ة لقيق;;ة
الوجود اللنسان الي هو عي اللق;;ي بلعن التض;;من لبع;;دي ا خلخلق العل;;ومي لي;;س ب;;ا هم
فنان معرفيان فس;ب )عل الع;ادات والتقالي;د وعل القي والتق;وي( ,ب;ل وك;ذل بشوط تقيقهم
 10خأحسن مثال هو النية  48من الائدة والنيت الثلث التعلقة بتعدد ا خلدين والوعد ل خلدين السة واللرجاء حت
للمشكي ف النية ا خلخية :البقرة  62الائدة  69والج .17
 11ولعل خأفضل مثالي عن هذا انطاط هو العلقة بي الاك والكوم والعلقة بي الرجل والر خأة  :فهاتن العلقتان
تاوز انطاط فيم النكوص الل الاهلية خلنه يدل عل فقدان الروءة والرجول حت الن ابن خلون وصف العلق;;ة ا خلول بفق;;دان مع;;ان
اللنسانية والعيش عال عل الامية لفرط العجز عن الفاع عن الات وهو ما يعلل وجود اسيتعمر واستبداد والفساد خأعن زوال شط
ا خلخلق  :الرية والكرامة.
 12لل فسينبي ف هذه الاول خأمرا ل ند ل تفسيا ف ترجتن;;ا لروس هيج;;ل ف فلس;;فة التاري الل خلل كتاب;;ة
هذه الورقة :فهيجل كن مقا عندما عرض خأشكل التعي الت ير با ال;وعي الين دون خأن يص;;ص ل للس;;لم فص;;ل م;ن دروس;;ه :فش;;ك
اللسلم الي تتحقق قيه بلفعل ف الوعي اللنسان ل ين بعد وهو ل يك;ن بوس;عه خأن يتص;;وره مك;ن الص;;ول .ل;ن بوس;عه خأن يتوق;;ع خأن
اللنسان ستتطور خلقيا بصورة تعل الل الوحيد لوضعها يكون ما يقتحه اللسلم من حلول خلقية يعتبها عل فشل وسبب ناح الش;;ك
الي يناسب السييحية كم حللها هو ا خلخي وهو ناية التاري.

التبوي والسيياس فكيف يكون مرد مرجعية لعن يكون غيه يسيتخرج منه ويكون بق القرأنن
غي منتسب الل ا خلخلق؟
والواب الامع بي السؤالي ينطلق من فرضية العمل الت انطلقنا منا والت
تضع خأن ا خلخلق ف القرأنن ل يكن خأن تكون بب من;;ه كلفقه مثل خأو كلعقي;;دة خأو كلواعظ ال;;ت
تسيتد من القصص التاريي للتجارب الروحية السابقة الما للتأخس با )عن;;د ال;;ؤمني( خأو لنق;;دها
)عند العادين للفكر الين( .النا ليست خأحد خأبعاده بل ه ه;;و م;;ن حي;;ث ه;;و ال;;دد للطبيع;;ة
اللقية لك ما يشيتق منه من فنون نظرية خأو علية عرفتا الضارة اللسلمية .فالقرأنن ه ال;;دد
للصبغة اللقية ف النظومة ال;ت ه ن;وذج حي;اة للجمع;ة النتسيبة اللي;ه ولي;اة البشية بعتب;اره
رس;ال الل الع;الي كه;م .وحينئذ ف;القرأنن بك خأبع;اده خلق;ي بك خأبع;اده ال;ت ب;ا يتنظ;م الش;أخن
اللنسان من حيث هو النسان ومن حيث هو ذو صل با يتعال عل اللنسان.
واللنسان بذا العن هو الؤمن با يتعال عليه ويتجاوزه بق .وهو ما يتناف
مع ادعاء حلول الطلق فيه خأو بلوغه هو الليه حت لو كن السييح بن مري الي قال فيه الق ;رأنن
ال ال تكتاب وال وحك والنب وبوة وث ; ي وق ;ول
الكري دحضا لتأخليه السييحيي ل » :ما كن تلبش نأن يوؤ تتي وه و
تللن تاس وكون ووا تعباداا ت;ل مت; ن د ت
وون الت; ول تك;ن وكون و;وا ر ;ب تن ميتي بتم; ا وكن وت; توع تل م وم; ون ال تكت;اب وبتم; ا وك ونت;
تد ور وسون « )أنل عران .(79
فالقرأنن ع;;رض لشوع وج;;ودي خلق;;ي ك;;ف ب;;ه اللنس;;ان بك خأبع;;اد ه;;ذا
الفهوم بيث الن الق;رأنن ه;;و الت اللق;;ي خأو التج;;ة القيي;;ة له;;ذا الشوع ف ك خأبع;;اد الوج;;ود
اللنسان ا خلخرى الت ه تطبيقات لهذا الشوع الوج;;ودي اللقي .13لل كن خأس;;اس نظرت;;ه
هذه هو خأن اخلق ه الاصية القومة للوجود اللنسان بوصفها التعبي السلوك فك;;را وفعل
عن اليارات الوجودية الت تتأخسس عليا معان الياة اللنسانية الفردية والاعية وخاصة مع;;ايي
حدي نشاط اللنسان كم حددتم سورة العص وما بينم من ا خلنشطة الؤلفة منم خأعن :
حد العل والنظر )الليان الؤسس للجتاد خأو التواص بلق(.14
 13وهو ما يكن خأن نعتبه رمزي مشوعا متم للخلق تكون فيه اللنسانية نفسها قد خلق;;ت خلق;;ة تكن;;ا تقي;;ق ه;;ذه
الهمة فتت اللق الؤسس بقتض شعيه الطبيعي واللقي  :فتكون ه بدورها مكفة بتجربة اللق من الرجة الثاني;;ة خأي الل;;ق الض;;اري
لتتحن ف خأهليتا للسيتخلف  :وه معرضة ل للخلد الل ا خلرض فتفسد فيا وتسفك الماء مع قدرتا عل التحرر م;;ن ذل والتع;;ال عل
اللخلد الل ا خلرض الذا حتمت شوط اسيتخلف وهو معن ا خلمانة.
 14خأساس القي النظرية  :فالليان هو عبادة القيقة واجتاد هو التواضع وعدم ادعاء اللحاطة با .وهذا هو جوهر
اللق الضوري للمعرفة النظرية .ولا كن اجتاد بذا العن فرض عي فالن الفضيل النظرية صارت جزءا ل يتجز خأ من خأخلق السل مع

وحد الفعل والعمل )العمل الصال الؤسس للجهاد خأو التواص بلصب(.15
وتتعي نظرت;;ه م;;ن حي;;ث ه قي بأخبعادهم جيعه;;ا ب;;ذا الق;;وم اللق;;ي .ف;;دد
اللنسان القيام ) (Substanceوقي;;ه ) (Valeursكهم خلق;;ي الياب وس;;لبا لي;;س بعن الك
اللقي الي يقتص عل الوجه ا خلول بل بعن طبيعة الفعل )ال;دد القي;;ام( م;ن حي;ث انتس;;ابه
الل الفعل اختياري وليس الل الفعل الضطر 16ومص;;در التق;;وي عقلي;;ا ك;;ن خأو نقلي;;ا )القي;;(.17
وبذا العن فت الشور والروج عل ما يسمى ديني;;ا ح;;دود ا بعن تشيعاته خأو م;;ا يس;;مى
فلس;;فيا بأخحكم العق;;ل اللق;;ي ح;;ت الشور فالن;;ا خأخلقي;;ة بعن كون;;ا خي;;ارات نظري;;ة وعلي;;ة
خأساسها حرية اللنسان وخياراته بقتض تصوره له;;ذه العلق;;ة بي س;;لوكه النظ;;ري والعلم;;ي وم;;ا
يقتضيه تعييها با يليق بلطلق .فنظام خأفعال اللنسان كها خلقية خأفعال الناتة ع;;ن ك ;ونه النس;;ان
حرا مكفا خأو تتصل با وبشوط تقريب واقعها من واجبه  .ومن ث فواب سؤالينا للوص;;ول الل
مطلوبنا يقتض انطلق من مدخلي هم:
تعريف القرأنن الكري بقصد بي;;ان ط;;بيعته اللقي;;ة لب;;طلق لي;;س بعن خأح;;د
فروع العمل اللنسان نظري وعليا بل بعن القيقة القيية لك خأفعال اللنسان ولوجوده كذل.18
ونصطلح عل ه;ذا ال;وجه م;ن علق;ة ا خلخلق بلقرأنن مفه;وم مابع;د ا خلخلق خأو الن;اخ الروح
الشامل لك خأفعال اللنسان شول ينظم حياته النيوية وا خلخروية.
ملحظة ممة جدا  :الشاركة ف فعل التواص ما يعن خأن طلب القيقة ومعرفتا عل ل بد فيه من التشاور والتواص والشاركة طلبا
وتديدا..
 15خأساس القي العمل  :والصلح هو خأساس القي العملية .لكن التواص فيه مشاركة ف الصب عل تقيق القي وهو
العن القيقي للجهاد .ولا كن الهاد فرض عي عل السل جاد نفسه وجاد الظالي بتت الفضيل العلمية فرض عي عل ك مسل.
 16الشكلية خأفعال العباد ودور ا للرادتي الللهية واللنسانية فيم هم كم ه;;و معل;;وم موض;;وع الصاع الع;;تل ا خلش;;عري
خأعن خأكب مدرسيتي فكريتي ف الضارة العربية اللسلمية حول القضية وتتعلق بطبيعة الفعل اللنسان.
 17الشكلية التحسي والتقبيح والصلح وا خلصلح بي الدرسيتي نفسييم وتتعلق بص;;در التق;;وي اللق;;ي خاص;;ة .وبي
خأن تاوز الطاب الكم يبي خأن العركة زائفة  :خلن القي الذا اعتبت موضوعية وليس ذاتية فالنا يكن خأن تتص;ور الم;ا ف علقت;ا بل;الق
خأو بللوق .والشك ف الال الثانية هو المي بي الوقفي  :هل اللوق متصف بلصفات القيية طبيعيا خأم خلقيا؟ فالذا كن خلقيا عدن الل
الوقف ا خلول ولاذا كن طبيعيا فينبغي خأن نعل الطبائع متضمنة للشائع ويصبح الس;ؤال  :ه;;ل النش;;ود ط;بيعي خأم شيعي؟ الذا كن طبيعي;;ا
فعن ذل خأن التعال عل القانون الطبيعي قانون طبيعي .وتل ه معضل اعتال ف هذه القضية .ونفس العضل ف ال;;ت تق;;دمت علي;;ا
خأعن خأفعال العباد  :الذا كن اللنسان خالقا خلفعال بفرده فعن ذل خأن خأفعال اللنسان متحررة بلطلق م;;ن الق;واني الطبيعي;;ة خأو خأن الق;واني
الطبيعية مردودة للقواني اللقية .وهو خأمر مناف للموقف التعلق بلتحسي والتقبيح.
 18وهذا يقتض خأن يكون القرأنن قد وضع للوجود اللنسان نظاما شامل للبعدين النيوي وا خلخروي وللروح والزمان
ف أنن ومن ث فا خلبعاد اللسة للوجود اللنسان خأي السيياس والتبوي واقتصادي والثق;;اف وم;;ا يم;;ع بين;;ا م;;ن نظ;;ام روح ه ج;;وهر
اللقي فيه.

تعري;;ف ا خلخلق بقص;;د تدي;;د علقت;;ا ب خلفق الي ي;;دده الق ;رأنن خي;;ارا
وجودي يقق حقيقة اللنسان با هو كئن حر فيحررا خلخلق من الواقف الثقافية التنافية .19ولن
يكون القصد الكم ف القي اللقية وسلمها بل ف طبيعة علقتا بذل الاوراء .
ولا كنت حقيقة اللنس;ان تتح;دد بص;لته بلطلق وب;وعيه ب;ذه الص;ل خلل
معارك القي عامة ومعارك القي اللقي;ة خاص;ة ف;الن ه;ذا التح;دد يك;ن خأن يك;ون منفتح;ا فيح;رر
اللنسان من انغلق الي سينص;;ف ف نظري;;ة التم الهيجل تريف;;ا للين وا خلخلق والعرف;;ة.
وال;واب ال;;امع بي ال;;دخلي ه;;و الي يف;;ي الس;أخل حقه;;ا .وس;;نبد خأ بتعريف;;ات ضورية خأهه;;ا
تعري;;ف الق ;رأنن الكري ف علق;;ة ب خلخلق ث تعري;;ف ا خلخلق ف علق;;ة بلقرأنن شطي لفه;;م
خطة البحث ومنطق توال السائل فيه .وبذل تكون خط;;ة البح;;ث مؤلف;;ة م;;ن ببي لك منم
ثلث مسائل :

الباب ا خلول  :التأخسيس ا للبسيتولوج
الب;;;اب الث;;;ان م;;;ن الاول وفي;;;ه ثلث مس;;;ائل تتعل;;;ق بح;;;ددات
اللشكلية اللقية ف فلسفة الين وفلسفة التاري :
السأخل ا خلول  :تعريفات خأولية لصوغ الشكلية علقة التشيع ب خلخلق.
السأخل الثانية  :السيياق التاريي الي لتحديد دلل مابعد ا خلخلق.

السأخل الثالثة

 :مابعد ا خلخلق بلنظور الفلسفي .20Meta-Ethique

الباب الثان من الاول وفيه ثلث مسائل تتعلق بتحديد ما بع;;د
ا خلخلق بسلوب التعبي القرأنن  :ا خلمثول والثال :
السأخل الرابعة  :ما بعد ا خلخلق ف التحديد ب خلمثال القرأننية والشاهد الرامية.
الس;;أخل الامس;;ة  :مابع;;;د ا خلخلق ف التحدي;;;د بلث;;;ل والتحلي;;;ل اللق;;;ي
السيياس.

 19وهذا يقتض خأن تكون قي القرأنن كها موجة الل اللنسان من حيث هو انسان وليس الل جنس خأو لون خأو طبق;;ة
الل ...من التييات الثقافية بي البش :النية ا خلول من سورة النساء.
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السأخل ا خلخية  :مثالن تطبيقيان لث;رات مابع;د ا خلخلق القرأنن ):مطاري;;د
خأفلطون وابن خلون(.
وسيتكون خات;;ة م;;ا بع;;د ا خلخلق بب;;ابيه الع;;ودة الل الكريكتور الهيجل ف فلس;;فة
الين وف فلسفة التاري كريكتوره عن اللسلم وحضارته وما ترت;;ب علي;;ه م;;ن خأحكم مسيبقة م;;ا زال;;ت
مسييطرة عل الوقف الغرب من اللسلم وقيه وحضارته الوقف الي نعيش النن ذروة ع;دوانيته النات;ة
عن قناعة استاتيجييه خأن تثل التحدي الوحي;;د الي ي;;ول دون بس;;ط س;;لطان الغ;;رب الروح والقي;;ي
عل العال كه.

الب;;اب الراب;;ع  :نظري;;ة الول و خأس;;اس الخكسييولوجيا القرأنني;;ة وفي;;ه
خس مسائل تتعلق بلنجية الناسيبة للشكلية العلقة بي ا خلخلق والتشيع :
الباب ا خلخي  :نظرية الوسيات وصلتا بنظرية النية القرأنني;;ة وفي;;ه
خس مسائل تتعلق بفهم الس ف كون القرأنن هو العجزة الوحيدة الت تتحقق فيا
نظرية ما بعد ا خلخلق القرأننية لصلتا بأخساس خأهلية اسيتخلف وحقيقة اللنس;;ان
من حيث هو حيوان مسم ومبي.
وبذل يكون الصنف متوي عل خسة خأبواب :
اثنان خأولم للتأخسيس ابسيتولوج ويتقدم م;;ا بع;;د ا خلخلق والث;;ان لتأخس;;يس
الخكسييولوجيا القرأننية ويتأخخر عم بعد ا خلخلق وببن يددان ما بعد ا خلخلق م;;ا بع;;دها الي
يشح فلسفة اللسلم الصالة ف علوم العقل وعلوم النقل ف أنن.
فالتأخس;;يس ا للبسيتولوج للشوط النجي;;ة لعرف;;ة العلق;;ة بي ا خلخلق بك
دللتا والتشيع فقهيا كن خأو وضعيا
والتأخس;;يس الخكسييولوج للشوط السيياسيية لعرف;;ة نظري;;ة الول ووظيف;;ت
الاية والرعاية شطي التقوي القانون واللقي
يثلن مضمون البابي ا خلول وقبل ا خلخي .خأما الوسيات فه;;يي مض;;مون الب;;اب
ا خلخي من نظرية مابعد ا خلخلق القرأننية .ذل خأن الوصل بي الوسيات ونظري;;ة الني;;ة ه ال;;ت
تكننا من فهم علل كون العجزة الوحي;;دة ال;;ت يعت;دها اللس;;لم ه الق;رأنن ونظري;;ة الني;;ة وص;;ل
ذل بقيقة اللنسان من حيث هو مسم ومبي.

الباب ا خلول
التأخسيس ا للبسيتولوج لا بعد ا خلخلق
ويقتض ه;;ذا العلج الي يؤس;;س مفه;;وم "مابع;;د ا خلخلق"ب;;ديل م;;ن "م;;ا بع;;د
الطبيعة" خأن نقدم عليه مدخل منجيا يي بي ضبي من العلج النظري بقتض طبيع;;ة الوض;;وع عن;;د
حصه ف الصنفي الدين العل;;ومي )الطب;;ائع والشائع( ويفت;;ح الب;;اب لفه;;م م;;ا خأهل حص الوض;;وع ف
هذين الصنفي الدين كم نبي وعدم اعتناء با بينم من تفاعل وم;;ا يف;;تض مؤسس;;ا لم ولتفاعلهم ف
اتاهي .ولنبد خأ فنعلن خأن هذا اقتضاء يتلف عن القابل بي علوم الطبيعة وعل;;وم اللنس;;ان لك ;ونه ل
يتعلق بلختلف ابسيتولوج الي يقابل بي الطبيعي واللنس;;ان بلعن الس;;ائد حالي;;ا خأو بي عل;;وم
الطبيع;;;;;;ة وعل;;;;;;وم ال;;;;;;روح بلعن ا خلل;;;;;;ان للكم;;;;;;تي Geisteswissenschaft und
 Naturwissenschaftف بداي;;;ة التأخس;;;يس للفص;;;ل ا للبسيتولوج بي الن;;;وعي ب;;;ل ه;;;و يتعل;;;ق
بلختلف النات عم يتتب عن القابل بي الظاهرات الرمزي;;ة والظ;;اهرات الطبيعي;;ة م;;ن منطل;;ق الط;;ابع
النعكس عل الات ف ا خلول وعدم انعكس عل الات ف الثانية كم نبي ف الدخل النجي.
وه;;;ذه القابل الثاني;;;ة ل تقتص عل التقاب;;;ل بي ابسيتولوجية التفس;;;ي التحليل
ولابسيتولوجية الفهم والتأخويل كم ف القابل ابسيتولوجية بي علوم الطبيعة وعلوم الروح ب;;ل ه تض;;يف
الليه التقابل بي ما يتصف بلرجعية الاتية خأو بلنعكس عل الات وبلرجع;;ة ا خلجنبي;;ة خأو بلاج;;ة الل
افتاض العال مرجعية للظاهرة وعدم الاجة الل افتاض خلن الظاهرة نفس;;ها تعي مرجعيت;;ا خأو ت;;دد
ذاتا مع صنفي أنخرين هم وسطان بينم نتان عن تفاعلهم وصنف أنخ;;ر متق;;دم عليم خأو غي قاب;;ل لل;;رد
الل خأي منم فضل عن الرد الل الشيتق منم.21
 21فالعودة الل الات ف القابل ا خلول بي اللنسان والطبيعي قد ت;;رد الل ال;;وعي ولاذن فه;;يي تقتض حض;;ور الات
الواعية .لكن العودة ف القابل الثانية خأع خلن الظ;;اهرة الرمزي;;ة دون حاج;;ة الل حض;;ور الات تتي ب;;ذا الع;;ودة عل الات فتع;;رف نفس;;ها
بنفسها .والمي ا خلساس لهذا الوجه الثان وه خأن البعد الطبيعي م;;ن الظ;;اهرة الرمزي;;ة ل دخ;;ل ل ف رمزيت;;ه  :ومعن ذل خأن ال;;ادة الامل
ل خلثر الرمزي سواء كنت لغوية خأو رسية خأو نتية خأو عرانية ل دخل لها فيه .وهذا "اسيتقلل" عن الادة الامل يكن تشبيه ب;;ادة قط;;ع
الشطرن  :فهيي يكن خأن تكون من خأي مادة خلن العتب ف الشطرن هو قواعد فعل القط;;ع وانفعاله;;ا بصف النظ;;ر ع;;ن مادت;;ا .والظ;;اهرة
الرمزية ه حينئذ منظومة القواعد الت بجتعها تكون لعبة الشطرن .وما يصح هنا يص;;ح عل ك خأبدوع;;ة رمزي;;ة س ;واء كنت م;;ن العل;;وم
النظرية خأو من البدعات الفنية كم ف الفنون اليل .ه الذن كيانت تقوم ف م;;ادة طبيعي;;ة لك;;ن مادت;;ا الطبيعي;;ة ل دخ;;ل له;;ا ف فاعليت;;ا
وانفعاليتا .وهذا النوع من الظاهرات غي الطبيعي وغي اللنسان من الظاهرات .وا خلساطي -ومنا ا خلدين عند البع;;;ض-تضفي عل الطبيع;;ة
ذاتا هذا الفهم الرمزي فل تت ببعدها الادي بل ه تعتبه من جنس مادة قطع الشطرن .وتل ه عل ما يف بلعال الطبيعي م;;ن ع;;ال
افتاض يوسعه عند الشعوب ا خلول وتعوضه شعوب العص الال بعال افتاض من صنعها وليس من صنع رب تعبده.

فالقابل ا خلول بي الطبيعي واللنسان تبدو لنا قاصة خلن اللنسان هو ب;;;دوره كئن
طبيعي خأو هو عل ا خلقل يتوي عل ما هو طبيعي و خلن لهذا البعد الطبيعي تأخثيا ف اللنسان من خأفعال.
لك;;ن اللنس;;ان يتي عم ع;;داه م;;ن الكئن;;ات الطبيعي;;ة بتحدي;;ده ذات;;ه .لك;;ن تدي;;ده ذات;;ه ذات ول يع;;د
موضوعيا الل الذا اعتبنه هو بدوره خاصية طبيعية ل للنسان فيكون حينئذ من القوم;;ات الثابت;;ة خأو شيبه
الثابتة ويفقد خاصية التاريية اللنسانية .ولهذه العل فعل اللنسان ولان خأخذ بعي اعتبار ص;;ورة اللنس;;ان
عن ذاته وتديده لها فالنه ل يقتص عليا ب;;ل يطل;;ب الض;;افة مع;;املته معامل الكئن;;ات الطبيعي;;ة فيح;;اول
تديده استنادا الل ملحظات موضوعية تصف سلوكه من خارج .فيصبح مي اللنسان هو ب;;دروه ق;;ابل
للتحديد الوضوعي من خارجه مثل مثل الظاهرات الطبيعية ا خلخرى.
ومن ث فا خلمر ل يتعلق بلقتصار عل هذا ال;;وجه التعل;;ق بتحدي;;د اللنس;;ان لاته
خلنه هذا التحديد قد يفسد درسه من حيث هو كئن طبيعي حت ولان كن ترييا بل بتحديد خأمر أنخر
هو ظاهرة رمزية قابل للفصل عن اللنسان وللرس بوصفها ذات عودة عل الات خأي النا ب;;ا ه رمزي;;ة
تتحدد تددا قائا بذاته ومسيتقل عن صاحبا  :ما حقيقة الظاهرة الرمزية الت ه المي القيقي ل للنسان
والت تقبل خأن تكون مفصول عنه بعد خأن تصبح قائ;;ة ب;;ذاتا ومسيتقل عن;;ه بي;;ث الن;;ا ت;ؤثر في;;ه ت;أخثي
الظاهرات الطبيعية بوجودها الارج القائ ب;;ذاته  :فك النتج;;ات الرمزي;;ة ال;;ت تتعي قائ;;ة ب;;ذاته قبال
اللنسان مثل مثل الظاهرات الطبيعية لها هذه الاصية.
كم خأن الظاهرات الطبيعية ل تلو من التاريي;;ة والف;;رق بين;;ا وبي اللنس;;ان لي;;س
بوجود التاريية وعدما بل بختلف الليقاع التاريي وبقيقة فاعل :تري اللنسان مديد وقص;;ي .و خأغل;;ب
ما ف الديد من تري اللنسان يعود الل ما فيه خأو م;;ا ف م;;ا ي;;وطه م;;ن ط ;بيعي بلوهر ح;;ت ولان كن
لفعل اللنسان فيه تأخثي )مثال ذل تأخثي التلوث عل الناخ( .والطبيعة تتغي كذل بذاتا لكننا ل ننس;;ب
الليا فاعلية ذاتية الل بشء من خأسقاط صفات اللنسان عليا بنوع من التشبيه  :انثوبومورفي;;ة .وم;;ا ف
الطبيعة من تريي ذو اليقاع مديد قد ل يظهر خأثره ف حياة البش الل خلل التحولت الت ل ت;;دث الل
بعد أنلف السيني تولت كيفية تل تراكمت كية بطيئة تغي الناخ فينت;;ج عن;;ا تغي كيف;;ي ف تف;;اعلت
عناصها ومن ث ف شوط حياة الكئنات الية عامة واللنسانية خاصة.
فيكون لينا خسة خأجناس من الوجودات :
الوجودات الطبيعية الالصة  :عال الوجودات الاضعة للضورة عل ا خلقل بقتض
تصورات الفلسفة القدية والوسييطة وحت الديثة قبل تقدم العل ; ولادراك م;;ا في;;ا من شي;;به شذوذ عل ;
التية الطلقة.

الوجودات الطبيعية الش;;ارعة  :ومثالن;;ا عن;;ا ه;;و اللنس;;ان الي يص;;نع شائع عام;;ة
بعلقة ل تتحدد بعد طبيعتا بي الضورة والرية مع شذوذيم غي القابلي للحص القيق.
الوجودات الشيعية الالص;;ة :ع;;ال الوج;;ودات الاض;;عة للحري;;ة عل ا خلق;;ل خأو م;;ا
يدث قصدي بنفس القتض قبل تقدم العل وبيان خأن الشائع ه ب;;دورها في;;ه شيبه ش;;ذوذ ع;;ن الري;;ة
الطلقة.
الوج;;ودات الشيعية الطابع;;ة  :ومثالن;;ا عن;;ا ال;;تمي الي يص;;نع طب;;ائع ل تص ;نعها
الطبيعة خأعن التاث الضاري الي ل ما يانس اللرث العضوي ف صنع خأشيياء ل تص ;نعها الطبيع;;ة م;;ن
دون هذه الوساطة الضارية .22ولعل خأفضل مثال هو "فاعلية الرمز" )اللسان( و"رمز الفاعلية" )العمل;;(
ف التبادلي الفكرية والادي اليس للص;;ل بي الط ;بيعي والشيعي ف العم ;ران واجتع .وفاعلي;;ة الرم;;ز
خأكث فاعلية رغ خأنا يكن خأن تكون خاضعة لرمز الفاعلية ) خلن خدمات اللسان تشتى وتوظ;;ف الذا فق;;د
خأصابا طلب القيقة وا خلخلق كلال ف جل الصحفيي والنخب الأخجورة(.
وللتمي خأداتن خاصة تبينان حقيقة الفاعلي;;ة الرمزي;;ة س;واء كنت فعل رام;زا )اللغ;;ة
خأدات لتبادل القي العنوية( خأو رمزا فاعل )العمل خأداة لتبادل القي الادية( :خأح;;دهم يك;;ن تس;;ميته بلفع;;ل
الرامز )وهو اللغة( والثان بلرمز الفاعل )وهو العمل( .وا خلول ه حامل فعل النظر و خأداة الت ;أخثي العقل
واليال  :العلوم والنداب والطاب السيياس واللعلم مثل .والثانية ه; حام;;ل فع;;ل العمل و خأداة التأخثي
ا للرادي والي;;ال  :ا خلعمل والعلقات وش;;اء الم مثل .لك;;ن ا خله م;;ن ذل هو خأن ا خلول; ه خأساس
اللنتاج الرمزي عامة وه فاعلية الرم;;ز لب;;طلق خأو فاعلي;;ة الثقاف والثاني;;ة ه; خأس;;اس انت;;اج ال;;ادي خأو
اقتص;;ادي عام;;ة ورم;;ز الفاعلية لب;;طلق .ف;;ن دون ا خلول ; ل يكون تب;;ادل العان والناه مكنا الل
بللشارة .ومن دون الثانية ل يكون تبادل البضائع والدمات الل بلقايض;;ة .واللشارة والقايضة مقصورتن
عل الباش ف حي خأن الفاعلية البديل منم تتج;;اوز حدود الك;;ن والزم;;ان .ولاذا كنت اللشارة والقايضة
غنيتي عن التجة خلنم الل حد كبي كونيت;;ان بس;;بب الباشة ال;;ت تتض;;من س ;يياقها ال;;دد لع;;ان اللشارة
ولاجة القايضة فالن اللغة والعمل -رغ حاجتم للتج;;ة لصوص;;يتم -يبقي;;ان خأك;;ث فاعلي;;ة بس;;بب ت;;اوز
حدود الكن والزمان.
م;;ا ل نسيتطيع وص;;فه بك;;ونه طبيعي;;ا خأو شيعيا رغ خأن الفك;;ر البشي ت;;ردد بي
التصورين مع ميل خأغلب الل القي;;س عل الشيعة الطبيع;;ة الش;;ارعة خأي عل م;;ا لن;;ا عن;;ا م;;ن مث;;ال خأي
 22ملحظة ممة  :ما تنتجه الشيعة الطابعة الذا ل يكن من طبيعة رمزي;;ة وطم;;ح الل خأن يك;;ون م;;ن طبيع;;ة مادي;;ة ف;النه ل
يكون طبيعة حية بل يكون طبيعة ميتة .فنسبته الل الطبيعة نسيبة الورد البلستيك الل الورد القيق;;ي .ك النتج;;ات الطبيعي;;ة ال;;ت ل تنتجه;;ا
الطبيعة تكون منتجات ميتة الذا ل تكن مرد تطوير وتويد للمنتجات الطبيعية .وقد يكون فيا الكثي م;;ن ا خلخط;;ار كل;;ال ف الزراع;;ات الول
جينيا.

اللنسان بشء م;ن انثوبومورفي;;ة .لك;;ن الوق;;ف اس;;ل ه;و رف;;ض ك القياس;;ي عل الطبيع;;ة وعل
اللنسان .ف;ال خأو الوج;ود الطل;ق غي;ب ذات وص;;فات  :وه;ذا ه;و السيتوى اله;ول تام;ا والي ت;دور
ا خلدين والفلس;فات ح;ول كن;ه وكن;ه خأفع;ال ال;ت تنس;ب اللي;ا السيتويت ا خلرب;ع الس;ابقة الم;ا مباشة خأو
بتسوطها بعضها ف بعضها.

تونس 2015.01.08

الباب ا خلول
التأخسيس ا للبتسمولوج

تهيد :
التهيد مضاعف :
-1ابسيتولوج ع;;ام ي;;ص شعية القي;;اس بي البني;;ة النظري;;ة للمعرف;;ة العلمي;;ة
مطبقة عل الطبائع وبينا مطبقة عل الشائع  :ذل خأن الفرق بي الوضوعي ل خأث;;ر عل شوط
التط ;بيق ح;;ت ولان ل يغي البني;;ة النظري;;ة م;;ن حي;;ث ه ن;;وذج علج بلتن;;اظر بي علق;;ات
عناص الصورة العقلية ف النظام العرف الؤلف م;ن رم;وز وعلق;ات العناص القوم;ة للموض;وع
ف النظام الوجودي الؤلف من خصائص وحقائق.
-2ووج;;ودي ع;;ام ي;;ص طبيع;;ة الظ;;اهرة ال;;ت نري;;د دراسيتا وم;;ا تتي ب;;ه م;;ن
مقومات خأهها خأنا شك رمزي يعرف ذات;;ه ب;;ذاته بلف الش;;ك الط;بيعي الي علين;;ا اف;تاض
تعريف ل :
خأ-ا خلول يكون السؤال فيه مضاعف  :ه;ل م;ا يق;ول الش;ك الرم;زي ع;ن ذات;ه

مطابق لاته وكيف نتحن ما يقول عن ذاته  :اليتا خأخلق..
ب -خأما الثان فنحن الين ندد ذاته بقول نن واضعوه ونعل ذل و خكنه هو ما
يقول عن ذاته .فيكون علنا ا خلول هو فرضية حول هذا التحديد  :اليتافزيقا.
ومعن ذل خأن الش;;ك الرم;;زي منعك;;س عل ذات;;ه خأي الن;;ه يع;;ود علي;;ا ليح;;دد
طبيعتا ول ينتظر غيه ليعب عنا .مثال ذل خأن الق;رأنن يع;;رف نفس;;ه بك;ونه رس;;ال خات;;ة ت;;وجه
لرسل الليه مكف بهمة يعرفها وتتضمن الرسال :
خأ -مسيتوى معرف للمهمة الت يؤديا غايت و خأدوات وميطيا الطبيعي والتاريي
الددين لشوطها.
ب-ومسيتوى تعليي لتكوين الكف بلهمة حت يققها عل خأحسن وجه يطابق
الغايت وا خلدوات والناه لتحقيقها.
وم;;;ن ث ف;;;البحث ف النجي;;;ة الناسيبة لرس العلق;;;ة بي ا خلخلق والتشيع
القرأننيي يقتض خأن نب;;د خأ فنه;;د ل للش;;كلية بع;;دة تييات مفي;;دة لتحدي;;د وجي;;ا النظ;;ري الع;;ام
والعمل التعل;;ق بقض;;ية فرعي;;ة ه البح;;ث ف م;;رج للم ;أخزق ال;;ال الي يع;;ان من;;ه التشيع
اللس;;لم والي وص;;ل الل م;;ا يشيبه الوض;;ع الش;;اذ بلقي;;اس الل معي;;ارين مفروض;;ي دولي;;ا
ومتناقضي :
-1ا خلول يقض ب ;أخن الين ل ينبغ;;ي خأن يتض;;من تشيع بس;;بب الط;;ابع الت;;اريي
للتشيع والل تريي للين ويفتض ا وجود للوصل بي التاريي واللتريي ف التشيع حصا
اليه ف خأعيانه ونفيا لكياته.
-2والثان بعكس ا خلول يقض ب;أخن للتشيع الوض;;عي رغ ترييته كي;;ة متعالي;;ة
عل كية التشيعات الت يقول با اللسلم والت يتثل ج;;وهر اللش;;كل ف البح;;ث ع;;ن ط;;رق
للتخلص من اعتقاد ف ل ترييتا.
وم;;ن ث فل ب;;د م;;ن علج ه;;اتي القض;يتي قب;;ل الخول ف علج موض;;وعنا
خأعن علقة التشيع ب خلخلق ف اللسلم خأي ف دين يرفض العيارين الفروض;;ي لتناقض;;هم خلن
للتشيع با هو تشيع -دون اعتبار صفاي الوضعية والينية -كية متجاوزة للتاريي;;ة ه الواص;;ل
بي غايت التشيع با هو تشيع و خأدواته  :الغايت كية ول تريية 23وا خلدوات جزئية وتريية.
 23صيح ان الغايت تبدو تريية .لكن التاريية ف هذه الال ل تتعلق با بل بأخمرين يتصف بم سيياقها :تليا وتراتب;;ا بس;;ب

القضية ا خلول
وله;;ا مسيتوين خأح;;دهم يتعل;;ق بوج;;ود التشيع وبع;;دمه والث;;ان بفاعلي;;ة التشيع
الياب )الزاء( والسلب )العقاب( :
-1الفرق بي الين الال من التشيع والين الشع  :وهذا الف;;رق يقب;;ل ال;;رد
الل الف;;;رق بي الين الي خأس;;;س دول وم;;;ن ث فل تشيع والين الي خض;;;ع لول ل تسيتد
تشيعها منه  :كلفرق بي اللسلم والسييحية.
-2الفرق بي فاعلية التشيع الوضعي وفاعلية التشيع النل  :وهذا الف;;رق يقب;;ل
الرد الل خأن ا خلول يعاقب من يالفه ول يازي من يوافقه والثان يعاقب من ي;;الفه وي;;ازي م;;ن
يوافقه .وللعقاب وال;زاء ف الين ذي التشيع لك;ونه ذا دول مسيتوين دني;;وي وي;;ص الظ;;اهر
و خأخروي ويص السائر.

القضية الثانية
الفرق بي كية التشيع النل وكية التشيع الوضعي :
-1كية اللقي ف القدي ثرتا تقيق السعادة النيوية وراحة الض;;مي خأو الرض;;ا
الروح احتاما للات وحديثا رضا الض;;مي بصف النظ;;ر ع;;ن الس;;عادة النيوي;;ة وع;;ن التشيع
الوضعي .لكن التشيع النل يضيف الل ذل السعي الل الصول عل رضا ا  :التقوى.
-2كي;;ة التشيع الوض;;عي ف الق;;دي وف ال;;ديث ه ماول التط;;ابق م;;ع كي;;ة
اللقي التعينة ف وضعية ثقافية معينة لزمن معي  :وهنا تكون الكية ه خأخلق الاع;;ة الغالب;;ة
ومنا ما يسمى بقوق اللنسان الت تبدو غي ذل عند النظر الليا بصورة مردة لكن;;ا ف تعين;;ا
تعن حقوقه الت ه عرف الاعة الغالبة وليس حقوقه با هو النسان عامة.
الوضعيات التاريية .فثل ك تشيع يدف الل حمية اللاعة خأو رعايتا خأو الليم معن;;ا داخلي;;ا خأو خارجي;;ا م;;ع تق;;دي وت;أخخي له;;ذه الغاي;;ة خأو تل بس;;ب
الوضعيات التاريية .لكن الول من حيث ه دورة ه منظومة تشيعات وظيفت;;ا الاي;ة والرعاي;ة ب;أخدوات متغية تريي;ا لتحقي;;ق نف;س الغايت حمي;ة
ورعاية .وتدخل ا خلخلق هنا يتعل;;ق ب;زاج مارس;ة مناه الاي;ة والرعاي;ة ومق;دار العن;;ف واللط;;ف ف تط;بيق خأدوات تقيقهم بقتض تط;;ور ال;وعي بنل
اللنسان وعلقاته بغيه مثل ا خلية ا خلول من النساء والثالثة عشة من الجرات.

خطة البحث

فلنبد خأ بتعريف التشيع ما هو :
ك تشيع تتك الليه المة من ا خلم سواء كن م;;ن وض;;عها خأو م;;ن وض;;ع س;;لطة
خارجة تنسب الليا حق الوضع بدل منا دون خأن يكون ذل مفروضا عليا بلقوة الق;;اهرة .وب;;ذا
العن فالتشيع ليس الل التجة القانونية خلخلق الاعة سواء كنت حصيل تدافع قيي ومصلحي
داخل )بي خأفرادها خأو فئاتا( خأو خارج )بينا وبي غيها م;;ن الاع;;ات( خأو حص;;يل معتق;دات
موروثة دينية كنت خأو عرفية.
ولنث بتحديد كيفية حول هذه التجة :
كي;;ف ت;;تج القي اللقي;;ة ترج;;ة تشيعية خأو قانوني;;ة لتص;;بح ذات مفع;;ول مل;;زم
متجاوزة ب;ذل م;رد ال;تام الات م;ن الفاع;ل الل اللل;زام الي وراءه س;لطة تس;عى لتط;بيقه
وتصص ل جزاء رادع )ف القانون الوضعي( خأو وعد ووعيد ف القانون الشعي فل ع;;ن ال;;ردع
النيوي.
ولنثلث بتحديد كيفية عل هذه التجة :
كيف نعل العلقة بي ا خلخلق والتشيع عامة علم يكون ل ما لك معرفة علمية
من عناص خأصلية وقواني تأخليف بينا ليكون لغة تع;;ب ع;;ن مف;;ردات الوض;;وع -هن;;ا العلق;;ة بي
ا خلخلق والتشيع-وعن علقاتا بيث يصل لنا تناظر بي مقومات الظاهرة الدروسة والنظرية
الت تعب عنا  :وذل ما يسمى علم.
ولنبع بتطبيق هذا العل عل القرأنن الكري :
هل طبق علمؤن ما يكن خأن يعد بكورات هذا العل خأم الن ا خلمر ل يطرح خأصل
واكتفوا بلحظة العلقة دون البحث ف كيفية صوغها صوغا علميا؟
نع;;م طبق;;وه عل النح;;و الت;;ال ف ثلث مراح;;ل صية وعلين;;ا خأن ننق;;ل الل
الصاحة مرحلتي خأخريي ند لم تأخسيسا ف عل ابن تيية وابن خلون :
الرحل ا خلول  :اعتبار القض;;اء متكم الل مرجعي;;ة نص;;ية صية وتل ه خأول
مراحل خأصول الفقه.
الرحل الثانية  :اعتب;ار دور النص;وص نت;ا ع;ن التعلي;ل ال;وارد في;ا ف ش;كه

الزئ  :الرحل الثانية من تأخسيس خأصول الفقه.
الرحل الثالثة  :تنظي العلل الزئي;;ة ف نظ;;ام القاص;;د وه الرحل ا خلخية ال;;ت
توصل الليا خأصول الفقه.
الرحل الرابعة  :البحث ليس ف القاصد بل ف الوظ;;ائف والص;;فات القق;;ة له;;ا
وه القسم ا خلول من الرحل الت قبل ا خلخية الت توصل الليا ابن تيية .فهو قد بن الك الي
ه;;;و شط التشيع عل ثلث;;;ة مفهوم;;;ات والوص;;;لتي بي ا خلول وا خلوس;;;ط ث بي ا خلوس;;;ط
واخي  :ا خلمان;;ة )معي;;ار خلق;;ي( والكف;;اءة )معي;;ار فن( وتثي;;ل لارادة ا خلم;;ة )معي;;ار سيياس(.
والوص;ل ا خلول ه م;دلول خأهلي;ة نياب;ة ا خلم;ة )ص;فات ول ا خلم;ر( والوص;ل الثاني;ة ه م;دلول
شعية نيابتا )حقيقة ولية ا خلمر(.
الرحل ا خلخية  :البح;;;ث ف شط الشوط للتشيع ذات;;;ه وه الرحل ا خلخية
الت توصل الليا ابن خلون .وهذه الاول ال;ت أخسس;ها اب;ن تيي;ة عل الن;ص الشعي خأته;ا اب;ن
خلون بتأخسيس;;;ها عل العل العقل الط;;;ابق للعل النقل م;;;ن خلل الض;;;افة الفه;;;وم التشيعي
واللق;;;ي ف أنن خأص;;;ل لص;;;فات التشيع  :بعتب;;;اره ج;;;وهر الول والتشيع وا خلخلق والعرف;;;ة
والوجود.
وبي خأن الرحل الوسطى اكتل للمرحلتي ا خلوليي التق;;دمتي علي;;ا وه مرحل
ص;;ار في;;ا خأص;;ول الفق;;ه علم يتص;;ف بلتجري;;د الضوري ف ك تنظي .وم;;ن خص;;ايص الش;;ك
ا خلول من خأي عل خأنه يظل ثبتا ول يتغي الل بثورة خأبسيتولوجية حقيق;;ة تتج;;اوز ف خط ;وتي هم
ما وصفنا هنا بلنسيبة الل خأصول الفقه  :البحث ف القومات الردة الت يكون با التشيعي ب;;ا
هو تشيعي تشيعيا خأو للقانون با هو قانون قانونيا ث البح;;ث ف شط الشوط خأو شط تل
الصفات الردة القومة خأعن ف هذه الال مفهوم السيياسة التعينة ف الول الامع;;ة بي ص;;ورة
العمران ببعديا الادي والرمزي )الك والتبية( ومادة العمران ببعديا الادي والرمزي )اقتص;;اد
والثقافة( ومرجعل الول الفلسفية الينية خأو العقدية اللقية.24
 24وهذا الفهوم هو عين;ه مفه;وم الشيعة بلعن اللس;لم العمي;ق  :خأي السيياس;ة م;ن حي;ث ه حك وتربي;ة جع;ا بي
القوتي الادية والرمزية ف تكوين اللنسان الدن ونقل من الفطرة الطبيعية الل الفكرة الثقافية خأو م;;ن اسيتعداد للوج;;ود اجتعي الل الوج;;ود
اجتعي بسب خأخلق وقواني مددة  :ه الت يسميا الق;رأنن الكري بلعروف والنك;;ر .وله;;ذه العل فالتشيع ب;;ذا العن يم;;ع بي اللق;;ي
والقانون ول يكتفي مثل القانون بلشك بل ل بد فيه من اعتبار الضمون  :لل فهو يبدو خأقل موضوعية من القانون الوضعي بسبب ت;;اوزه
شكيات القانون الل مضمون العدل الي ينب الظلوم نتائ تيل الظال الي يعتد عادة عل شكيات القانون وخاص;;ة ف ال;;دن الي لي;;س
فيه للقاض الق ف تاوز ما تتضمنه الوثئق القدمة من ص;;احب الناع .لك;;ن الشيعة ل تفص;;ل بي الن;;ائ وال;دن ب;ل ه تعت;;ب م;ن ح;ق

لنخت خامسا و خأخيا بتقدي ماول ف هذا الضمر :
يكون الهدف من;;ا وض;;ع م;;ا خأطلقن;;ا علي;;ه اس م;;ا بع;;د ا خلخلق تأخسيس;;ا لاول
اسيتخراج النظرة القرأننية الت تؤسس للعلقة بي فلس;;فة الين وفلس;;فة التاري وم;;ن ث لضورة
التابط بي الين السيياسة والوصل الضاعف بينم خأعن الوصل الصوري والوصل الادي:
-1فنظري;;ة التبي;;ة والك القرأنني;;تي هم خأدات الوص;;ل بي اللق;;ي والتشيعي كم
يض;;ع ذل الق;رأنن الكري بوص;;فهم ضب رعاي;;ة اللنس;;ان ف;;ردا وجمع;;ة ل;;ايته ورعي;;اته  .وه;;ذه
النظرية ه ما يسميه ابن خلون بصورة العمران.
 -2ونظري;;ة الثقاف;;ة واقتص;;اد القرأنني;;تي هم م;;ال ه;;ذا الوص;;ل بي اللق;;ي
والتشيعي .وهذه النظري;;ة ه م;;ا يس;;ميه اب;;ن خلون م;;ادة العم;ران خأي اللنت;;اج الرم;;زي لس;;د
الاجات الروحية )قيام النفس للفرد والاعة( واقتصاد خأو اللنتاج الادي لسد الاجات الادية
)قيام البدن للفرد والاعة(.
ف;;اللقي ه;;و ال;;ال الص;;وص للتبي;;ة ببع;;ديا تكوين;;ا ل للنس;;ان ذات;;ه وتكوين;;ا
خلدوات فاعليته النسان ومواطنا مسهم ف حمية الاع;;ة ورعايت;;ا )ومن;;ا ذات;;ه( .والاي;;ة والرعاي;;ة
مشوطتان بذين اللنتاجي اللين يغذين الاية الروحية والادية خلنم يققان الشوط الرمزي;;ة
والادية لللحمية والرعاية .لل فعدم تقيق هذه الشوط يول دون خلقية اللنس;;ان الذ ه;;و بم
25
يكون منتج شوط حياته فيتحرر من خأس الطبيعة .وذل ه;;و ا خلم;;ر الي ييه ع;;ن الي;وان
خأو تقيقه من دون حرية يسميه ابن خلون فقدان معان اللنسانية خأو صيورة اللنسان عال.
ول بد هنا من وض;;ع نظري;;ة مكل لاول اب;;ن خلون ت;;دد مفه;;وم الول الي
من دونه ل معن ل للتشيع ول ل خلخلق خلنا ه ال;;ت تق;;ق ه;;ذه ا خلدوات الص;;ورية والادي;;ة
الت من دونا يتنع وجود اللنسان ومن ث بعدي تعيي خأفعال و خأقوال تعييا خلقيا وقانونيا.

القاض خأن يتجاوز تيل الوثئق و خأن ينظر ف حقيقة امر من وراء هذا التحيل الشكي.
 25راجع نص ابن خلون حول سلطان اللنسان عل الطبيعة وحول الكيفية الت تعل يتلف عن اليوان بصورة العمران
)الك والتبية( وبذه القدرة عل سييادة الظاهرات وتنظيها بلرابطة السيببية ليتكن من السييطرة عل ميطة وشوط حياته.

السأخل ا خلول

فلنبد خأ بتعريف التشيع ما هو :
ك تشيع تتك الليه المة من ا خلم سواء كن م;;ن وض;;عها خأو م;;ن وض;;ع س;;لطة
خارجة تنسب الليا حق الوضع بدل منا دون خأن يكون ذل مفروضا عليا بلقوة الق;;اهرة .وب;;ذا
العن فالتشيع ليس الل التجة القانونية خلخلق الاعة سواء كنت حصيل تدافع قيي ومصلحي
داخل )بي خأفرادها خأو فئاتا( خأو خارج )بينا وبي غيها م;;ن الاع;;ات( خأو حص;;يل معتق;دات
موروثة دينية كنت خأو عرفية.
صنفا التشيع :
-1قانون علج النوازل بي الواطني ف مال القوق الدنية )القانون الدن( ف
النايت )القنون النائ( وقواني علج النوازل بينم وبي السلطة السيياسيية )القانون اللداري(
وكن من الفروض خأن يكون هذا الثان تبعا ل خلولي خلن السلطة السيياسيية ولان ل تكن شص;;ا
طبيعيا فهيي شص معنوي ول مثل شعي هو الشخص الطبيعي الي عل يده ت ال;;س ب;;ث
التظل - :الذا كن الشخص الطبيعي ف ه;;ذه الال ق;;د اح;;تم الق;انون ف;الن الس;;ؤولية تع;;ود الل
السلطة السيياسة الت عليا تعويض الن عليه ولال فهو بسبب استبداد والفساد يكون الان
فيتحمل السؤولية لازاء الول الت من واجبا تعويض الن عليه ث تستد التعويض من مثلها.
-2ق ;انون علج علج الن ;وازل  :الج ;راءات القض;;اء ولاج ;راءات تنفي;;ذه خأو نظ;;ام
ا خلمن الام للمواطن من قوة الول رغ شعيتا  :اللجرائ القضائ واللجرائ ا خلمن.
-3من هنا مل حمية حقوق الواطن
-4ومن هنا مل حمية السيتور
-5ومن هنا ا خلخلق وقدسيتا )دور الين والعقل( فوق ذل كه مددا لع;;ايي
قانونية القانون التجاوزة للشكيات القانونية  :ولول ذل ل;;ا تغي الق;انون تغيا يك;;ن خأن ني في;;ه
اتاه نو ا خلحسن خأو ا خلسو خأ.
السأخل الثانية
ولنث بتحديد كيفية حول هذه التجة :

كي;;ف ت;;تج القي اللقي;;ة ترج;;ة تشيعية خأو قانوني;;ة لتص;;بح ذات مفع;;ول مل;;زم
متجاوزة ب;ذل م;رد ال;تام الات م;ن الفاع;ل الل اللل;زام الي وراءه س;لطة تس;عى لتط;بيقه
وتصص ل جزاء رادع )ف القانون الوضعي( خأو وعد ووعيد ف القانون الشعي فل ع;;ن ال;;ردع
النيوي.
وبصورة خأدق ما الي يقبل التجة القانونية م;;ن ا خلخلق وم;;ا الي يتع;;ذر خأن
ن;;تجه ويبق;;ى ره;;ن التبي;;ة اللقي;;ة ل خلف;راد والن;;اخ اللق;;ي الع;;ام الي يسييه الق;رأنن بلعروف
والنكر؟
وه;;ذه الس;أخل تتجل حقيقت;;ا عن;;دما نرده;;ا الل خأص;;لها فنص;;وغها بص;;ورة ت;;بي
طبيعة اللشكل فيا  :فسأخل كيف نتج القي اللقية ترجة تشيعية ه عي مس;أخل كي;;ف ننتق;;ل
من اللقي الل السيياس خأو بصورة خأدق كيف يصبح الوازع الباطن الل وازع ظاهر وكيف يصبح
الوازع الظاهر وازعا بطنا .وما العل ف انفصال الوازعي الظ;;اهر والب;;اطن  :خأي م;;ا الي يع;;ل
الظاهر مصحوب بلقوة مم خفت والباطن مصحوب بلوعي بلواجب مم قل؟
انتقال من العقد الل الفعل  :عسه ودللته عل الصدق
الفعل غي الطابق للعقد  :يسه ودللته عل النفاق.
اكتفاء بلفعل  :السيياسة الريعية
اكتفاء بلعقد  :اللرج;;اء ال;زائف ) خلن اللرج;;اء القرأنن يتض;;من ال;ع بي العق;;د
والعمل(.
الغيب اللضاف  :ك فرد ل يعل من النخر الل ظاهره خأو م;ا يقيس;ه عل نفس;ه.
والعل ف مبد خأ نك بلظاهر وا يتول السائر.

السأخل الثالثة
ولنثلث بتحديد كيفية عل هذه التجة :

كيف نعل العلقة بي ا خلخلق والتشيع عامة علم يكون ل ما لك معرفة علمية
من عناص خأصلية وقواني تأخليف بينا ليكون لغة تع;;ب ع;;ن مف;;ردات الوض;;وع -هن;;ا العلق;;ة بي
ا خلخلق والتشيع-وعن علقاتا بيث يصل لنا تناظر بي مقومات الظاهرة الدروسة والنظرية
الت تعب عنا  :وذل ما يسمى علم.
النوع ا خلول من الظاهرات  :الطبائع.
فالذا كن الوضوع طبيعيا يكون العل من طبيعة تفسيية ببد خأ السيببية الضورية
ول مسيتوين :
-1مسيتوى نظري;ة عام;ة م;ردة خالي;ة م;ن الض;مون وه ريض;ية بلوهر م;ن
حيث خأسلوب تصوير موضوعها ومنطقية من حيث عرضه.
-2نوذج يتج الظاهر بتل النظرية ف دور اللغ;;ة ال;;ت تص;;وغ قض;;اي الوض;;وع
لتجعلها مضمون ما ينطبق عليا من تل النظرية.
ول;ا كنت الظ;اهرة الطبيعي;ة بكمء ل تع;رف ذات;ا بلب;احث يض;ع فرض;ية ع;ل
حول من خلل ما يشيبه م;ا بع;د الطبيع;ة ح;ول الطبيع;ة .وه النظريت الك;بى مث;ل طبيع;ة
انتشار الضوء خأو الطبيعة الرية والاذبية الل...
النوع الثان من الظاهرات  :الشائع.
كنت الفلسفة القدية تبن هذه عل تل قيسا خأو اسيتدادا من;ا وم;ا ل ي;رد الل
قوانين;;ا يعت;;ب غي قاب;;ل للعل )الوق;;ف م;;ن التاري وث;;ورة اب;;ن خلون ال;;ت اقتض;;ت خأن يع;;ل
الفلسفة تريية حت يصبح التاري فلسفيا(.
فهذا النوع الث;;ان م;;ن الظ;;اهرات غي الطبيعي;;ة ظ;;اهرات نطق;;ة خلن;ا رم;;وز خأو
خأفعال رامزة وقابل للقراءة با تعرف به ذاتا خأول خأو عل ا خلقل بطبيعتا الرمزية الددة لص;;نفها ف
جن;;س الرم;;وز  :فه;;يي علق;;ة بي رام;;ز ومرم;;وز فيك;;ون الش;;ك غي متعل;;ق بلفرض;;يات ح;;ول
طبيعتا خأول بل با تقول عن طبيعتا لبيان مطابقته له;ا وعن;دما ل يثب;ت ذل نف;تض له;ا هوي;ة
مغايرة بعد امتحان صدق تعريفها لاتا  :هل ما يقول الق;رأنن الكري عل ذات;;ه وا عل س;لوكه
و خأخلقه وتشيعاته هو ما يصل حقا خأم هو غي ذل :
من هنا فعل الرمزيت مثل عل الطبيعي;ات يت;اج الل م;ا بع;د تأخسيس ه;و م;ا
بعد الرمزيت .ولا كنت الال هنا متعلقة ب خلخلق القرأننية فا خلمر يتعل;;ق الذن ب;;ا بع;;د ا خلخلق

القرأننية .والعلوم خأن القرأنن يعرف نفسه بوصفه رسال متعلقة تدد الرسل والرسل الليه ومضمون
الراسل خاصة وما تتوي عليه من وظائف تددها مم;;ة يك;;ف ب;;ا الرس;;ل اللي;;ه م;;ن الرس;;ل
بشوط وقواعد معنية خلقية وقانونية مراقب;;ة دنيوي و خأخروي م;ع مس;ؤولية ياس;ب علي;ا بعض;;ها
دنيوي وكها خأخروي.
كم ان الرسل يدد لاته قواني وقواعد كتب;;ا عل نفس;;ه بي;;ث يع;;ل نفس;;ه
خاضعة ه بدروها لتشيعات مثل الرسل الليه من حيث القي الت تتصف با ه;;ذه التشيعات
وليس من حي;ث الق;;درات ال;;ت تؤسس;;ها )ا مشع لاته ولغيه وغيه لي;;س مشعا لاته ولان;ا
هو حر ف اتباع التشيعات الولقي;ة م;ن ع;دم اتباعه;ا بلف التشيعات اللقي;ة ال;ت ل دخ;ل
لريته ولايرادته ف تطبيق خأحكما من عدمه(. 26
لكن الرسال تعتب الهمة ه بدورها جزء من التبي;;ة والتك;وين للثب;;ات ا خلهلي;;ة
والدارة الت يفتضها التكيف  :فهيي الذن رسال تعلي ك;;ذل خلن الرس;;ل اللي;;ه ي;;اطب بوص;;فه
عاقل يعمل عل عل بلرسل والرسل الليه ومض;مون الرس;ال والهم;ة الطلوب;ة وشوط تقيقه;ا
علم بليطي الطبيعي والتاريي وعل بقواني العمل فيم.
م;;ن هن;;ا حتي;;ة الس;ؤال ع;;ن طبيع;;ة مض;;مون الرس;;ال خأو الشوع الي خلجل
خلق اللنسان واسيتعمر ف ا خلرض واسيتخلف عليا .ول يكن الواب الل بعرفة خأس;;لوب التبلي;;غ
ف الرس;;ال .وه;;و خأس;;لوب مض;;اعف  :روائ درام )البع;;د العق;;دي والتعب;;دي والتاري الين(
ومفهوم ريض )اللنسان والطبيعة وا واللق(.
وظيفة ا خلسلوبي :
ا خلس;;;لوب ال;;;روائ الرام خأو ا خلمث;;;ول  :التعيي الل ح;;;د الوح;;;دة العددي;;;ة
والتشخص التاريي .وهو الذن خأس;;لوب ه;;دفه اللدراك الدس لض;;مون الرس;;ال الين وعلقت;;ه
بلتاري اللنسان )نقد الاض( وبلسيتقبل )الشاركة ف اسيتعمر ا خلرض(.
ويتي بلتعيي لل فهو مال الرمزية الوقية الطلقة العبة ب خلمثال والت تتاج
من ث الل التأخويل للفهم وليس للتفس;;ي .وه;;ذا ا خلس;;لوب ه;;و الي من;;ه بلتأخوي;;ل نسيتد فلس;;فة
الين وعلقتا بفلسفة التاري.
 26مبد خأ علوي;;ة التشيع عل الشع ح;;ت ل;;و كن رب بعن ال;تام اللق;;ي م;;ن قبل ولي;س بعن العج;;ز ع;;ن ت;اوز التشيع
بتشيع خأفضل الذا اراد بدليل التقدم ف التشيع اللقي.

ا خلسلوب العلمي الفه;وم خأو الث;ال  :التجري;د الل ح;د الوح;دة الثالي;ة )وح;دة
الثال( والكية الريضية .وه;;و الذن خأس;;لوب ه;;دفه تعري;;ف الرس;;ل اللي;;ه عقلي;;ا ب;ذاته وبلرس;;ل
وبضمون الرسال عقائد وشائع و خأخلق ومضمونا الطبيعي والضاري.
ويتي بلتجريد لل فهو مال الرمزية العقلية النسبية العبة بلثل وال;;ت تت;;اج
من ث الل التحليل للتفسي وليس للفهم .وه;ذا ا خلس;لوب ه;و الي من;ه بلتحي;ل نسيتد فلس;فة
التاري وعلقتا بفلسفة الين.
وتوج;;د مفهوم;;ات تنس;;ق بينم كم ت;;دد الف;;ارق الفاص;;ل بينم خلن م;;ا ب;;ه يتي
ا خلسلوب ا خلول هو اللحال الل الغيب الي يتجاوز به الوج;;ود العل .ومعن ذل خأن العل نفس;;ه
يتضمن العل بدوده خأو هو ب خلص يشتطه خأي النق;;د الات .وعن;;دما يغ;;ت العل يتص;;ور النسيب
مطلق;;ا فيص;;بح مسيتحيل ح;;ت م;;ن حي;;ث الب;;دء خلن ف;;رض اللطلق ي;;ول دون علي;;ة قط;;ع
التسلسل النات عنه :27التحرر من وه العل ب خلشيياء عل; م;;ا ه; علي;;ه خأعن; خأس;;اس الفلس;;فة
والتصوف القديي.
وف الل فالن الاول لفهم خأخلق القرأنن تتثل ف بيان طبيعة الشوع التبوي
والسيياس ذي الغايت وا خلسس )البداية والغاية( اللقية لتكي اللنسان م;;ن تقي;;ق اسيتعمر
ف ا خلرض بأخخلق السيتخلف عليا .وهذا التعريف يعت;;به الق;رأنن ال;وهر الواح;;د ف الرس;الت
كها والفرق بينا هو ف الف;;رق بي مراح;;ل التكم;;ل التك;وين ل للنس;;ان التلق;;ي له;;ذه الرس;;الت
وقدرته عل تقيق التكيف خأو ا خلمانة .والرسال الاتة ه ف أنن نقد ل;;ا ح;;ال دون ت;;ام اللن;;از
ووضع لستاتيجية التحقيق التام للرسال الواحدة ف ا خلدين.
وم;;ا يك;;ن خأن نض;;يفه ه;;و خأن ه;;ذا العن مش;;تك بي الفلس;;فة والين والف;;رق
الوحيد هو طبيعة اتاه ف العلقة بي الشائع والطبائع :
الفلسفة تسيتد الشائع من الطبائع
الين يسيتد الطبائع من الشائع.
مثالن  :ابن خلون يتبع النطق الين و خأفلطون النطق الفلسفي
 27من هنا مصدر الل خأدرية والشككية الطلقتي  :فجة التسلسل والور تول دون البداية بتقض اللطلق .لكن العل يب;;د خأ
بقطع التسلسل عل ا خلقل كفرضية عل .وقطعه ل يكون الل بلور  :خلن البادئ الت وضعت ف البداية يتحقق الباحث من صتا ف الناية خأي الن
الؤسس عليا هو الي يصبح خأساسها  :وذل هو معن الور خأي تأخسيس الشء عل ذاته خأو عل ما يتتب عليا وهو ف القيق;ة مشيتق م;ن ذات;ا
الذ هو كمن فيا و خلجل وضعت ه مبد خأ يت انطلق منه.

ملحظة  :الفلسفة الديثة كها عكست ترتيب الفلسفة القدي;;ة فص;;ارت تق;;ول
با يق;ول ب;ه ال;تتيب الين خأي الن الشائع مقدم;;ة عل الطب;ائع خلن مفه;;وم الل;ق شيعة ولي;س
طبيعة بسبب افتاض ا حرا وليس مضطرا.
)هذه الض;;افة بتاري  2015.02.26عي;;د ميلد يع;;رب ف;;ر ه;;ذا الي;;وم م;;ن 26
فيفري ول بباريس ابن البكر .وهذه اللضافة بزغت ليل البارحة ف;;الت دون والن;;وم بث;;ا ع;;ن
طريقة واضة لصوغها  :وهذه صيغتا الالية( :
لكن القابل بي الطب;;ائع والشائع ليس;;ت الل مقابل بسييطة وبدائي;;ة بي ح;;دين
متلفي ت;;ام اختلف ب;;ل ومتن;;افيي 28خلن خأس;;اس اح;;داهم ه;;و الضورة و خأس;;اس الث;;ان ه;;و
الرية ول ندري ما الواص;ل بي الضورة والري;;ة .وتل ه عل النط;;ق الثن;;ائ وال;ل ال;زائف
لتجاوزه بلنطق الدل .وقد وفقنا ا فتبي لنا خأن ه;;ذه القابل ل تص;;ف حقيق;;ة الوج;;ود الي
ندركه بلفطرة الت فطرن عليا .النا ل تكفي لفهم هذا الوجود العق;;د والتناس;;ق عن;;د الع;;ودة الل
الدراكه الفطري.
فينا ند نوعي أنخرين من القائق خأولم طبائع تشع والثان شائع تطبع .ف;;ن
الطبائع الت تشع مثالنا هو اللنس;;ان ذات;;ه  :طبيع;;ة له;;ا ق;;درة التشيع .وم;;ن الشائع ال;;ت تطب;;ع
مثالنا النظريت العلمية والعملية الت تبدع ما ل تبدعه الطبيعة  :شائع من وضع العقل لها ق;;درة
البداع طبائع بفضل عل الطبائع .فتكون الطبائع نوعان الالصة )مفه;;وم الطبيع;;ة الع;;ادي( والزي;;ة
)الطبيعة البدعة خأو اللنسان( .والشائع كذل نوع;;ان الالص;;ة )مفه;;وم الشيعة الع;;ادي  :ك م;;ا
هو مكتسب لى اللنسان خأو الثقاف;;ة بص;;ورة عام;;ة( والزي;;ة )الشيعة البدع;;ة خأو العل والف;;ن :
التسمية بلفهوم القرأنن خأعن ما خلجل اسيتحق اللنسان اسيتخلف كم نبي ف البحث(.29
ويوج;د م;ا ه;و ف;وق الطب;ائع بص;نفيا والشائع بص;نفيا خأعن خأص;لها جيع;ا :خأي
القيق;ة ال;ت نس;ميا ا وال;ت ه م;ن الغي;ب الطل;ق م;ن حي;ث الات والص;فات لكن;ا م;ن
 28ك الشكلت الفلسفة التعلقة بلوصل بي النظر والعمل علتا هذه القابل ب;;ا ف ذل ال;;ل الكنط;;ي الي ح;;د م;;ن العل
النظري ليكن للعمل وا خلخلق .لكن البحث ف القابل ذاتا ل تنل حظها من الرس خلنا تسلمت ربا بسبب سلطان النط;;ق الثن;;ائ .وح;;ت ماول
تاوزها بلنطق الدل فهيي مبنية عل التسلي با وافتاض النقل من خأحدهم الل أنخرهم رهن حرب وجودية بي النقيضي .لك;;ن ال;;ل الي نق;;دمه
والي اسيتوحيناه من القرأنن الكري يغنينا عن الطلق النطق الثنائ دون نفي فائدته وعن الل الدل مع التحرر من تصوره للوجود حرب دائ;;ا بي
التناقضات الناتة ف القيقة عن الطلق النطق ثنائ القية.
 29وهذه التسمية البدعة ه العل الق وه فعل التمي السمي تسمية موجدة للمسمى ومثالها الريضيات والسيياسييات.
وا خلول توجد قواني الطبائع والثانية توجد قواني الشائع عندما تكونن علميتي بعن معبتي عن القدرة اللبداعية لا يبدعه اللنسان من الكيانت خأو
الطبائع ومن الؤسسات خأو الشائع.

الشاهد الطلق من حيث الوجود والتأخثي ف اللنسان مباشة وف ما يدركه م;ن الوج;;ود بص;ورة
غي مباشة بفضل هذه الاصية الت يتي با اللنسان  :ولهذه العل سيت خأصناف التأخثي ا لللهيي
ف الوجود ب خلسمء السين.

السأخل الرابعة
ولنبع بتطبيق هذا العل عل القرأنن الكري :
هل طبق علمؤن ما يكن خأن يعد بكورات هذا العل خأم الن ا خلمر ل يطرح خأصل

واكتفوا بلحظة العلقة دون البحث ف كيفية صوغها صوغا علميا؟
ظلت مشك ل يل الل حل كميا :
الل الكم  :الكسب لل التعارض بي الب واختيار.
الل الفلسفي :
الك الفقهيي :
الل الصوف
ب;;ذرة ال;;ل التج;;اوز ل للش;;كلية ف ص;;وغها البن عل النط;;ق الثن;;ائ و خأث;;ر
الثتافييقا القدية  :تاوز هذه اللول ا خلربعة  :عند ابن تيية وابن خلون.

السأخل ا خلخية
لنخت خامسا و خأخيا بتقدي ماول ف هذا الضمر نعتبه;;ا متم;;ة لل اب;;ن تيي;;ة
وابن خلون خأو بصورة خأدق مدركة لا كن مرد حدوس عندهم ول يتأخس;;س التأخس;;س الفلس;;في
الصي خأو الواعي بنفسه .لل فلسينا ندعي اكتشافا خلمر جديد بل نكتفي بصوغ م;;اولتي بق;;ي

صاحباهم ف مسيتوى التحسس دون الوصول الل العبارة الصية عن مشوعيم .وه;ذا الص;وغ
هو بداية هذه الاول لوضع ما خأطلقنا عليه اس م;;ا بع;;د ا خلخلق ب;;ديل م;;ن م;;ا بع;;د الطبيع;;ة.30
وه نظري;ة التبي;ة والك القرأنني;;تي بوص;فهم خأدات الوص;;ل بي اللق;ي الي ه;و عن;دن فلس;فة
الين والتشيعي الي هو عندن فلسفة التاري كم يضع ذل القرأنن نفسه.
الشك ا خلول  :مشك خأهلية أندم للسيتخلف.
-1موقف اللئكة  :نفي ا خلهلية لسبب خولق;;ي  :أندم يفس;;د ف ا خلرض ويس;;فك
الماء بلف اللئكة الت تعبد ا حق عبادته .ولاذن فهيي بلعيار اللق;;ي خأول بلسيتخلف
منه.
-2موقف البليس  :نفي ا خلهلية لسبب تخلقي  :أندم من معدن دون معدن البليس
ومن ث فهو ليس خأهل للسيتخلف ولابليس يعتب نفسه خأول بلسيتخلف منه.
-3ا ل ينف الج;;تي وم;;ن ث فه;;و يعتبهم ص;يحتي لوص;;ف أندم لكنم غي
كفيتي لنفي أخهليته للسيتخلف.
 -4خأهلية اسيتخلف ل تذكر ك عللها بص;;ورة حصية ب;;ل ذك;;ر م;;ا غ;;اب ع;;ن
اللئكة ولابليس .فكن اكتفاء ببيان الحدى علل ا خلهلية ولعلها خأصل العلل جيعا  :عل ا خلس;;مء
كها .فهيي القدرة عل التمي الي يكن من التخلص من سلطان ا خلح;;داث للتع;;ال علي;;ا تع;;ال
ا خلسمء عل السميات ومن ث القدرة عل التقوي بعانيه السة :
*-التقوي الدرك لا يتعال بلطلق عل الوجود خأو ا ومن ث مص;در النش;ود
خأو ك القي.
*-وشط ذل ه;;ذه الق;;درة عل التخل;;ص م;;ن الوج;;ود لتق;;ويه بلقي;;اس الل
النش;;ود الطل;;ق  :وتل ه الري;;ة خأو الق;;درة عل الت;;وجيه بعن التيي بي المك;;ن وال ;واجب
والمتنع.
 30الذا كن ما بعد الطبيعة يبحث ف قواني العقل والوجود ومن ث ماول خأولية لنظري;;ة العرف;;ة والقيق;;ة انطلق;;ا م;;ا يتص;;وره
قواني الطبيعة خأعن من الضورة فيجد اصابه خأنفسهم خأمام مشك تسيس عل العمل واللنسان فالن م;;ا بع;;د ا خلخلق ل يكتف;;ي بلعكس في;;دعي خأن;;ه
يسقط خصائص عل العمل واللنسان عل النظر والطبيع;ة ب;;ل ه;و ي;رد الضورة الل اسيتثناء ف ع;ال اللضورة ويعتبه;;ا شطا منجي;;ا للعل خأي كن
الوضوع طبيعيا كن خأو النسانيا  :خلن ا خلمر ل يتعلق بطبيعة الوضوع بل با يكن اللنسان من التعام;ل مع;ه النتظ;م من;ه .لل فحاول ت;اوز مفه;وم
السيببية وتاوز مفهوم الرية ف الفكر ا خلشعري ا خلول يثل مسعى مفيد رغ خأنه ل يكن مدرك لعلته القيقية فبدا و خك;;نه ح;;ل تلفيق;;ي وت;;وفيقي ف حي
انه عند فهمه جيد الفهم هو بداية التحرر من وه العل ب خلشيياء عل ما ه عليه -الشء المك;;ن ل وحده-واسيتعاض;;;ة عن;ه بقيق;;ة العل ب خلشيياء
من حيث علقتا بللنسان " :ول ييطون بشء من علمه الل با شاء « البقرة .(255

*-وتطبيق هذه القدرة عل ا خلخلق تعطينا الي والش.
*-وتطبيقها عل الوق يعطينا اليل والمي.
*-وتطبيقها عل العرفة يعطينا الصدق والكذب.
-5والعل;;;وم خأن القض;;;اء بلسيتخلف ف ا خلرض متق;;;دم عل ال;;;وار بي ا
واللئك;;;ة ومن;;;ا الشييطان قب;;;ل العص;;;يان )اللئك;;;ة ل تع;;;ص رغ اسيتغراب م;;;ن القض;;;اء
بلسيتخلف بل خأطاعت ا خلم;;ر بلس;;جود لندم( وم;;ن ث ف;;الوار كن لبي;;ان العل التقدم;;ة عل
عصيان أندم وح;واء الوج;;ود ف س;;ابق العل والعل;;وم خأن;;ه ل;;ن ي;;ول دون اسيتخلف  :خأي الن
اسيتخلف عل ا خلرض لي;;س عقاب ب;;ل ه;;و مق;;رر مسيبقا وه;;و امتح;;ان ل للنس;;ان بي;;ث الن
الطيئة الت برئت من البداية كنت مقصودة للفهامنا دلل امتحان.
وما يؤيد ذل خأن ا خلخراج من الن;;ة والن;;ذر الل ي;;وم الين كن مش;;فوعا بلعفو
واجتب;;اء وهم خأس;;اس نق;;د التحري;;ف الي يق;;ول بلطئي;;ة الوروث;;ة والاج;;ة الل الش;;فيع.
فاللخراج ل يكن عقاب بل كن اختبار القيقي خلهلي;ة اللنس;ان م;ن خلل اسيتعمره ف ا خلرض
واسيتخلفه علي;;ا .ولاذن فـ;أخخلق الق;رأنن مض;;اعفة  :ه خأخلق العف;;و واجتب;;اء و خأخلق نق;;د
الطيئة الوروثة والاجة الل شفيع بديل من السؤولية الاتية ل خلشخاص بتوسط كنيسة تنوب
عن الشفيع وتصبح شيبه بديل دنيوي عن سلطان الاك ا خلخ;;روي .ووجوده;;ا يقتض فص;;اما ف
الات البشية يك;;ون ظاهره;;ا لس;;طان النيا وبطن;;ا لس;;لطان ا خلخ;;رى لكنم كهم س;;لطان
دنيوي يسيتعبد ا خلنسان خأحدهم بلسلطان عل بدنه والثان بلسلطان عل روحه.

الباب الثان من الاول وفيه ثلث مسائل
مددات اللشكلية اللقية ف فلسفة الين وفلسفة ا لتاري
السأخل ا خلول  :الدخل اصطلح

تعريفات خأولية لصوغ اللشكلية
خأول  :تعريف مفهوم ا خلخلق

نبد خأ البحث بحاول ندد فيا الص;;طلحات ال;;ت تسيتعمل ع;;ادة للكم عل
ا خلخلق ولتعريف خأبعادها .31فادة مادة الكمة العربية تدد علقتا بعنيي ممي; خأح;;دهم تغل;;ب
عليه علقته بلعن الطبيعي العضوي والثان تغلب عليه علقته بلعن اجتعي السيياس:
فأخما العلقة بلطبيعي العضوي فهيي علقة م;;ادة خول;;ق ب;ادة تخلق;;ة .والتخل;;ق
بعناه القرأنن يفيد بروز التعض العقد وتفيد ف اسيتعمل العادي تقيق التصاف بللق.
و خأم;;ا العلق;;ة بلجتعي السيياس فه;;يي علق;;ة م;;ادة خول;;ق ب;;ادة خلق.
فاللق يعن السيند السيتد من الوسائط وغالبا ما يكون من جنس قوة الاه.
خأما دلل الكمة السائدة ف اسيتعمل فهيي :
 -1كم;;ة خأخلق العربي;;ة تعن خأول خأمري;;ن مع;;ا خأولم ه;;و قواع;;د الس;;لوك ف
الاعة مارسة فعل خأو خأحكم الضمئر ف ا خلذهان خلل هذا الس;;لوك قب;;ول خأو رفض;;ا بتعيي ذي
مرجعية متعالية عل القي السائدة الما ف الضمي خأو ف عال مثال متعال عل عال المرسة .وليق;;ع
التيي بي هذين العنيي الل بلسيياق .ولاذن فب ه قواعد سلوك وعادات معبة ع;ن رؤى قيي;ة
ف جيع خأفعال اللنسان و خأعمل وعلقاته ه ما يكن خأن يسمى ب خلخلق العامة بلع;;ادات خيه;;ا
وشها خأو بلعروف والنكر ويسميه ا خللان عادة بس  Sittlichkeitخأو اللثيقا العامة.
-2كم تفيد كمة ا خلخلق معن ثنيا خأي ا خلخلق با ه حك شص خأو فعل
ضي يقوم خأفعال الات نفسها وصلتا برجعية شعيتا ويقوم حت العن ا خلول بوصفه حكم عل
خأخلق الاع;;ة وموقف;;ا من;;ا وال;;ت تس;;مى ف حض;;ارتنا اللس;;لمية الع;;روف والنك;;ر خأي القي
الشتكة خأو العتف با بوصفها الش;;تك القي;;ي بي خأف;راد الاع;;ة وه ف الال اللس;;لمية القي
الذكورة ف القرأنن والتعينة ف المرسة السنية .32فيكون هذا العن شيبه انزيح للتق;;وي الف;;ردي
 31قضية خأول :العلقة بي الكي والعين :طبعا ل خأري;;د خأن نس;;قط ف م;;ا س;;قطت في;;ه الش;;كلية خأس;;لمة العرف;;ة
فنبحث عن خأسلمة ا خلخلق .ذل خأن التصوف والفلسفة ليسا بعزل عن القرأنن والسينة حت ولان كن لم مصدر أنخر ي;;رص خأص;;اب الفلس;;فة
والتصوف عل جعل ملئا وغي مناقض لم .وحت نتجنب الطأخ المثل لقض;;ية الس;;لمية العرف;;ة فالنن;;ا نعتبه;ا م;;ن جن;;س قض;;ية م;ن يري;;د خأن
يسيتعيض عن عل اللسانيات بتعريب اللسانيات .ول شك خأنه توجد خأخلق السلمية لكن;;ا ليس;;ت خصوص;;ية الس;;لمية ولال لكنت واح;;دة م;;ن
بي الصوصيات الذا كن اللسلم كم يقدم نفسه دينا كونيا بأخخلق كونية .ومن ث فالطلوب هو ما ف ا خلخلق اللس;;لمية م;;ن ك;;ون يقاب;;ل غيه
يكونيته وليس بصوصيته .والبحث فيه يعن عدم القبول با يقدمه سواه مثل للكونية اللقية.
 32خأسي سين اة فهم الرسول الخكرم للقرأنن ومارسيته لا فهم تعلي ل خلم;;ة ب خلقوال )ال;;ديث( وب خلفع;;ال .وينت;;ج ع;;ن ه;;ذا
العن ا خلول معن مشيتق منا خأي التقاليد الت تاك سلوك النوذج والت تعلمه;ا الن;اس بلعي;ان ث توارثت;ا ا خلجي;ال :وال;ت يث;ل العم;ل ب;ا
وتبنيا السينة الذهبية .وعل النقد الصحح للحديث والسن بذا العن هو خأساس العرفة العلمية التاريية لحداث الرسال ب;;ا ه تري ح
وه البديل القيقي لوه العرفة الكمية الت ه تشويه ل لليان بعل زائف .النا الذن ف جوهرها التفسي النب;وي للق;رأنن وتعلي;ه الم;ا بلقول

بللضافة الل التقوم العادي الي صار من تقاليد الاع;;ة .وب;;ا ه رؤى قيي;;ة و خأحكم تق;;در قي;ة
ه;ذا الس;لوك والع;ادات وم;دى ال;تام بلقواني اللقي;ة التتب;ة عل ه;ذه القي وطبيع;ة العل;ل
الؤسسة لها ويسميا ا خللان لتييها عادة عن العن ا خلول .. Moralität :
لكن ل خلخلق معن ثلثا خأع من العنيي الس;;ابقي وه;;و ولان ل يك;;ن خأص;;لهم
الباش فهو شط وجودهم لا ل من صل متينة بفهوم م;;ا وراء ا خلخلق الي نس;;عى لتحدي;;ده.
وه;;و الذن معن يش;;مل العنيي الس;;ابقي  :ث ;رات الفع;;ل اللنس;;ان الي يض;;يف الل م;;ا ف
اللنسان من طبيعي ك مبدعات الفكر والوجدان بوصفها مبدعات خلقية وروحي;;ة خأعن بوص;;فها
جامعة بي الفكر والرية .وهو معن عام يكد يطابق الثقاف ف مقابلته مع الطبيعي .34وتل; ه;
33

خأو بلتطبيق .وه الذن العن العام ل خلخلق الوضوعية خأو العروف والنك;ر  Sittlichkeitخأو اللثيق;ا عن;د الس;لمي والوق;ف من;ا له;ا خأو
عليا يكن خأن تعتب مواقف خلقية ذاتية .ومن حيث ه كذل فهيي من الوح التعلي;;ي لل;;وعي التأخسيس عق;;دا وشعا :فله;;ا وظيفت;;ه تعلي
الوح الوارد ف النص القرأنن والي يقتض وساطة معرفية تشحه للجمعة وتطبقه تثيل من جنس ا خلمثل الت يضبا العل لتلميذه ح;;ت
يفهموا النظرية الت يدرسها لم .ولاذن فالسينة ه الؤسسة الغنية عن سلطة الوسطاء خأو الكنسيية م;;ا يعن خأن وف;;اة الرس;;ول أنذن;;ت بشوع
ا خلمة ف التعل الات بعد خأن تعلمت كيف تتعل ف حياته .والثابت ف ه;;ذه النجي;;ة خأم;ران :الرجعي;;ة الؤسس;;ة خأي الق;رأنن .ومرجعي;;ة فهمه;ا
النبوي خأي السينة .ولاذن فالقرأنن هو النص الؤسس والسينة ه المرسة والتعلي التفسيي للنص الؤسس .والتع;;اطي م;;ع الرجعي;;تي يض;;ع
لنجي:
-1اجتاد وشطه الليان والعمل الصال عل عل.
-2اجمع شطه التواص بلق والتواص بلصب عل عل.
ومعن ذل خأن اجتاد العقل ف الين ل يقبل الل من كن مؤمنا وذا عل صال .واللجمع ف الين ل يقب;;ل الل م;;ن
كنوا متواصي بلق ومتواصي بلصب .فتكون ا خلمة بذا العن ه الاعة التواصية بلق والتواصية بلصب والؤلفة م;;ن ا خلف;راد ال;;ؤمني
والع;;;;املي ص;;;;الا :وه الس;;;;لطة الروحي;;;;ة والسيياسيية ف أنن كم عرفت;;;;ا الني;;;;ة  38م;;;;ن الش;;;;ورى )والين اسيتجابوا لرب;;;;م(.
وبي خأن موع ذل مغن عن الؤسس;ة الكنسيية س;لطة روحي;ة وسييطة بي اللنس;ان ورب;ه .لك;ن الفقه;اء والتص;وفة خأع;ادوا ه;ذه الوس;اطة
ب;درجتي متلف;;تي :الفق;;ه بدرج;ة التعلي الق;دس والتص;;وفة بدرج;ة العل اللن .وكهم يلغ;ي اجت;اد واللجمع ليعوض;;ه بوس;اطة كنسيية
متخفية عند السينة وه صية عند الشييعة مع ما خأض;اف اللي;ا تري الصاع ال;ذهب م;ن توظي;ف شيبه شييطان خأض بللس;لم خأك;ث م;ا
خأض به خأعداؤه الي ل يدعون انتساب الليه.
 33وهذه تعد خأحد خأنواع تل خلن الك والتقوي بجرد خأن يه;;ر ب;;ه ص;;احبه يص;;بح س;;لوك خارجي;;ا فينتس;;ب الل
ا خلخلق العامة .ومعن ذل خأن الك اللقي رغ كونه علي;;ة ذهني;ة وذاتي;ة ف;النه ف القيق;ة بج;رد خأن يع;ب عن;ه ينتق;ل م;ن الوج;ود الهن الل
الوجود العين فيصبح من السلوك الي يعد من القبول خأو الرفوض بقتض العادات والتقاليد ف الاعة .والسمح بثل هذه الواقف ه;;و ك;;ذل
الحدى ميات ا خلخلق العامة خأعن السمح با يكن خأن يعد انزيحا مقبول ل خلفراد عل الاعة وشطا من شوط اجت;اد اللق;ي .وب;;ه يس;هم
ا خلفراد ف التقدم اللقي للجمعة :ك انزيح يعد شذوذا قد يص;;بح القاع;دة فيك;ون م;ن جن;س منط;ق التط;ور ف الظ;اهرات الرمزي;ة والعض;وية
بيث الن التطابق بي اللقة واللق يناظره م;ا يشيبه التع;اون بي منط;ق التاري الط;بيعي ومنط;ق التاري اللق;ي ل للنس;ان .فب;ذا تتط;ور لغت;ه
وعوائده ومؤسساته وقيه كذل ولكن ف حدود التطابق بي اللقة واللق.
 34وهذا العن ص;ل متين;ة بين;ة م;ع م;ا ب;ه علل;ت خأهلي;ة أندم للسيتخلف ف القص;ة القرأنني;ة  :الق;درة عل التس;مية
والتمي كم سيتضح لحقا عند الكم عل نس;;ق التحدي;;د ا خلمث;;ول القرأنن لطبيع;;ة الهم;;ة ال;;ت خلجله;;ا اسيتعمر اللنس;;ان ف ا خلرض واسيتخلف
عليا.

العل مثل ف تس;مية العل;وم اللنس;انية ف التقالي;د الفرنسيية بلعلوم اللقي;ة وتس;ميتا ف التقالي;د
ا خللانية بعلوم الروح .وحينئذ تكون ا خلخلق ص;فة عام;ة تش;مل ك م;ا خأنتج;ه اللنس;ان وتك;ون
الؤسسات السيياسيية والقواني والؤسسات اجتعية والتقاليد من مقومات اللقي الوهرية.
ولل ف;;;ت نيس علن;;;ا سينص;;;طلح عل تس;;;مية العن ا خلول بلعروف
والنكر والثان ب خلخلق خأي م;;ا يقاب;;ل ا خلم;;ر بلعروف والن;;يي ع;;ن النك;;ر وض;;ن ذل ي;;دخل
الئتر وانتاء طبعا والعن الثالث الامع بينم ب خلخلق الش;امل ال;ت ه عي م;ا ف الوج;ود
اللنسان با هو النسان من عل اللنسان خأي ك مبدعاته الضارية.35
ول شك خأنه يكن البحث ف ا خلخلق من منطلق اعتباره;;ا فن;;ا قائ;;ا ب;;ذاته.
لكن حت ف هذه الال ,فالن البحث ل يك;;ن خأن يغف;;ل الق;;ول ف علقت;;ه بللط;;ار الي ين;درج
فيه خأعن النظام الروح للجمعة فيكتفي بسيتواه الفن ويتك;م في;ا بوص;;فها فلس;;فية ص;;وفية م;ن
دون خأن تكون فقهية )العلقة بلشك القانون لتنظي الاعة( وكمية )العلقة بل;دل العق;دي
ف الاعة( خأي من دون حاجة الل الين با هو نظام حياة شامل خأو هذين من دون ذين;;ك مثل
خأم ه حص;;يل لتش;;ابك فن;;ون متلف;;ة ف دورتنظي العي;;ش الش;;تك وطبيع;;ة العلق;;ة بلب;;ادئ
الشارطة ل؟ كم خأن لكم القرأنن عل ا خلخلق ثلثة مسيتويت متلفة:
 -1خأولم يك;;ن خأن نطل;;ق علي;;ه اس مسيتوى ا خلمث;;ال خأو التع;;بي ا خلمث;;ول
الرمزي بوضعيات درامية تع;;رض الع;;ان ا خلساسيية لرس;;ال اللنس;;ان ف الليق;;ة ا خلول وا خلخ;;رى
و خأهها ما يرمز الل مقوم;ات الوض;;عية اللنس;انية وعلقت;ا بل م;;ن حي;;ث ه ج;;وهر ا خلخلق :
وهذا ا خلسلوب يسيتعمل القرأنن لك ما ل صل بعال الغيب مرموزا الليه بأخمثال مضوبة م;;ن ع;;ال
الشهادة.
 -2خأما الثان فيكن خأن نطلق عليه اس مسيتوى ال وثل بتحديدات وص;فية خأو
بتحدي;;;د مفه;;;وم لنظري;;;ة اللنس;;;ان واللل وتثي العلق;;;ة بينم عل مص;;;ي اللنس;;;ان وتريه
)انثوبولوجيا الثيولوجيا القرأنيتي وم;ا بينم م;ن علق;ة( وم;ا ي;تتب علي;ا م;ن خأخلق بعنيي;ا
التعييي والسلوك فردا وجمعة  :وهذا ا خلسلوب يسيتعمل الق;رأنن لك م;;ا يتعل;;ق بع;;ال الش;;هادة
 35وهذا هو العن الي سينحلل عند الكم عل التحديد القرأنن ب خلسلوب ا خلمثول الرمزي لتعلي;;ل خأهلي;;ة اللنس;;ان
للسيتعمر ف ا خلرض و اسيتخلف والنظر الل يوم الين.

موصوفا با يوجبه عليه عدم نسييان عال الغيب من مراعاة القائق الت ل ييط با علم;;ه الحاط;;ة
مطلقة.
و خأما الثالث فين;;اظر السيتوى الث;الث النس;;وب الل اللنس;ان خأعن ك خأعمل
ويك;;ن خأن نطل;;ق علي;;ه اس مسيتوى النس;;وب الل ا خأي ك خأعمل خلق;;ا وتشيعا )خل;;ق ث
هدى( ,ومن ث ك كم ا عل ذاته وصفاته و خأفعال .وهذا السيتوى الث;الث م;ن كم الق;رأنن
ليس من مال بثنا الل ف حدود كونه نوذج يكن من القارنة بي الكي والنظامي السيياسييي
الن ص التع;;بي  :سيياس;;ة ا لليقت;;ه وحك;;ه الع;;ادل ي;;وم الين وسيياس;;ة اللنس;;ان لب;;دعاته
الؤسسيية وحكه الي يكن خأن يكون ا خلول نوذجه ويك;;ن العك;;س .فيك;;ون ال;;زء ال;ثيولوج
التعلق با بعد الوجود وبا بعد التاري مثل للنوذج ا خلمثل للجزء ا خلن;;ثوبولوج التعل;;ق بلوجود
والتاري  :وتل ه طبيع;;ة العلق;;ة بي فلس;;فة الين وفلس;;فة التاري الل;;تي ف ملتقاهم يتح;;دد
مفهوم ما بعد ا خلخلق خأو الناخ الروح خلي حضارة.
وبذل فالن الع بي هذين النوعي من السيتويت )ثلث;;ة ل خلخلق وثلث;;ة
للقرأنن( من منطلق ا خلخلق ومن منطلق الق;رأنن يع;;ل مسيتويت الس;أخل سيتة يوح;;دها س;;ابع
هو سيياق الفعل اللقي الي بعتباره ف أنن صاع واقعات ف ع;;ال فعل وصاع رم;;وز ف ع;;ال
افتاض .وهو سيياق ل تلو منه حضارة .ويبز هذا السيياق و خأثره ف السأخل اللقية عندما يقع
صاع بي حضارتي ويكون رهانا الفاض;;ل بي الع;;الي افتاض;;يي .خأم;;ا الفاض;;ل بي الع;;الي
الفعليي فهيي خأمر واقع الذ الك فيا للغلبة الادية وليس للتقوي اللقي.
ولل فالصدام الفعل والرمزي يري دائا ف بؤرة اللق;;اء بي فلس;;فة الين
وفلسفة التاري .فا خلول تثل مال الفاضل افتاضية للرؤى الوجودية واللقية والثان للمفاضل
الواقعية لثراتا الفعلية  :بشطي خضوع الواقع للمثال وتطبيق نفس الع;;ايي للحك عل ال ;واقعي
والث;;الي .وح;;ت ن;;بي ع;;دم الليف;;اء ب;;ذين الشطي ف الفك;;ر الفلس;;في الغرب الي خأنت;;ج ك
ا خلحكم السيبقة والكريكتوريت ض;;د اللس;;لم والس;;لمي اختن خأن ننطل;;ق مباشة بع;;د ه;;ذه
التعريفات من مفاض;لتي الح;داهم م;ن فلس;;فة الين والثاني;;ة م;ن فلس;فة التاري لهيج;;ل وذل
تدي;د طبيع;ة العلق;ة بي الع;الي اللقيي اللين يثلن ا خلس;لم والشق والسييحية والغ;رب
بفهومه ف بدايت التاري العاص.

وف حالتنا الراهنة فهذا السيياق ال;ي ه;و الوض;ع الراه;ن ل للس;لم ب;ا ه;و
م;;دار الره;;ان اللق;;ي الك;;ون ف الع;;ال وموض;;وع الصاع بي حض;;ارتي غالب;;ة ومغلوب;;ة ف الع;;ال
الفعل ولك;;ن الغل;;وب ف الع;;ال الفعل م;;ؤمن بأخفض;;ليته ف الع;;ال افتاض وه;;و س ص;;وده
والغالب ف العال الفعل يعيش خوفا رهيبا من هذا الليان  :الصدام الادي لصاله لك;;ن الص;;دام
الروح لصال مغل;وبه .وه;;ذا ه;;و السيياق الي اختنه لتحدي;;د علق;;ة ا خلخلق بلقرأنن .ولاذن
فب;;ه سيتكون البداي;;ة والغاي;;ة .ففرض;;ية العم;;ل ف ه;;ذه الاول ه كم خأس;;لفنا تدي;;د م;;ا وراء
ا خلخلق القرأنن متعين;;ا ف لظ;;ات تدي;;د مقوم;;ات الشط اللنس;;ان ال;;ت نت;;ار من;;ا لظتن;;ا
الراهنية خأي ذروة الصاع بي عالي الواقع وبي عالي افتاض الصاع بي حض;;ارتي ل يتوق;;ف
التنافس بينم من نشأختم التاريية :36وهذه ه لظ;;ة اسي;تئناف اللس;;لم دوره ف; التاري; بع;;د
غيبة دامت قرون وماول للع;;ودة ب;;د خأت من;;ذ قرني كن في;;ا الس;;لمون مقص;;ورا دوره عل رد
الفعل بدل الفعل ول يزالون.

ثنيا  :تعريف خأسلوب القرأنن ف تديد ما بعد ا خلخلق

ناول ف هذه الورقة بيان الور الي يكن خأن يؤديه القرأنن با هو ه;;ذا ال;;ا
الوراء الي بقتضاه يتحدد الشط اللنسان ,فيكن من مراجعة الكونية الزعوم;;ة ل خلخلق ال;;ت
يراد فرض;ها عل البشية عام;ة وعل الس;لمي خاص;;ة فرض;ها ب;د السييف وال;رب عل التن;وع
والتعدد الثقاف والضاري .37وهذه ا خلخلق الت يراد فرضها حددها هيجل ف فلسفة الين وف
 36ص;;يح خأن السييحية متقدم;;ة عل اللس;;لم تريي;;ا .وص;;يح خأن;;ا أخص;;بحت ذات دول ل;;ا تس;;حت امباطوري;;ة
الرومانية وخاصة ف القبة البينطية .لكن التاري الفعل للمسييحية الفاعلية سيياسييا بد خأ بعد تسح الغزاة من الرمانيي الين خأطاحوا بروم;;ا
وكونوا مال تقريبا ف نفس القبة الت نشأخت فيا دول اللسلم فت الصدام بي ا خلمتي ف خأوروب)الفتح( ث ف الشق)الصليبية( ث فيم معا
)حروب استداد واسيتعمر( .والتنافس بينم وبي السلمي بقي;;ادة خأق;;ل ش;;عوبم حض;;اري )الع;رب وا خلم;;ازيغ( خاص;;ة جع;;ل ك التاري
اللسلم والسييحي منذئذ تري صدام .وأنخر مراحل هذا الصدام ه ما يسمى بعص اسيتعمر الي ما نزال نعيشه.
 37وهذا هو جوهر العولة بعناها الهيجل )الليبال( والاركس )اشتاك( خأي ما يت;;دحانه م;;ن الطلق ل للخلد الل
ا خلرض خأو تقيق مدينة السمء ف ا خلرض :الشوع السيتحيل بعناه القيقي وما يتحقق منه فعل هو تعمي العبودية للعجل الهب :فالنوذح
اشتاك والليبال يشتكن ف مبد خأ السلب الطلق لا يتعال عل الوجود ف النيوي بعتباره خأمرا خياليا دا عل نقص موقت للواق;;ع خأو
دليل قصور عل اسيتجابة للحاجات الادية حت ولان ب;دوا متلفي ف مفه;وم العدال بس;ب اله;د خأو بس;ب الاج;ة .ويش;تك ف ذل
يسار الهيجلية ويينا خلن هيجل نفسه يرى هذا الر خأي الذ هو يرد تري ا خلشكل الينية الل تري تكوينية الوعي اللنسان بذاته ال;;وعي الي
كنت أنخر مراحل تأخليه اللنسان بتوسط السييح ترييا ورمزي .وهو يعتب خأن ما كن يتوهه الساحر من سلطان عل الطبيعة خأصبح حقيق;;ة
بفضل ما توصل الليه اللنسان بعلمه وفنونه التقنية .ومعن ذل خأنه من الفروض خأن نعتب عص التكنولوجيا ش;;ك م;;ن خأش;;كل الين بلعن
الهيجل بيث يكن القول توزا خأن العال افتاض الين السابق عل الوجود ل نظي يعوضه هو الع;;ال افتاض اللح;ق الفعل الن ص
التعبي.

فلس;;فة التاري معت ;با الين السييحي وحض;;ارته الغربي;;ة ق;;د بلغ;;ا مرحل الغاي;;ة الات;;ة ال;;ت ه
النقيض التام وبلوهر للين اللسلم وحضارته :38خأعن حقيقة الت با هو رسال الصلح لغاي;;ة
التحريف الين الي أنل بذا التم الزائف الل تأخليه اللنسان واعتباره غني;;ا عم يتج;;اوزه وم;;ن ث
غلق ا خلفق الوجودي بعل الطلق والثال يتحولن الل وثن تبتلع فيه النيا ما يتعال علي;;ا فيخل
اللنسان الليا ليصبح عبدا لها متصورا نفسه سييدا عليا :
فالقران هو خأول قصة اليابية مؤسس;ة لشوع يق;ق رؤي;ة نوذجي;ة للوج;ود
تخلق;ة وخولق;ا ف ا خلذه;ان )عقي;دة( وف ا خلعي;ان )شيعة( لنظ;رة ديني;ة متعين;ة ف كي;ان اجتعي
سيياس )فعل تريي خأصبح دول(.
وه;;و ثني;;ا قص;;ة نقدي;;ة تؤس;;س لراجع;;ة التأنس;;يس الس;;ابقة وفص;;ها بعي;;ار
التصديق والهينة لتعيي عل;;ل ع;;دم تقيقه;;ا له;;ذه ا خلخلق ف الوج;;ود الت;;اريي )مراجع;;ة فكري;;ة
للمشاريع السابقة( .وهو الذن -1ع;;ل عل عل )تقي;;ق الرس;;ال اللس;;لمية( -2وعل نق;;دي لعم;;ل
من جنسه )الرسالت السابقة السلمية ل تكتل(.
وه;;ذا التعري;;ف غ;;ائ و خأس;;لوب ف أنن .فق;;ص التج;;ارب اللقي;;ة الس;;ابقة
بعتبارها من نفس الطبيعة قص نقدي لعدم تقيقها لا يسعى القرأنن الل تقيقه وجزء م;ن الق;ص
الفاعل ف وظيفته ا خلول للتجربة الية الت ه تري اللس;;لم من;;ذ ن;;زول الق;رأنن  :ق;;ص نق;;دي
للمض وقص بنائ للمسيتقبل ف أنن .فيكون بذل جامع;;ا لعني ا خلخلق ب;;ا ه مارس;;ة علي;;ة
وبا ه مارسة نظرية تنقد المرسة العلمية وتقف منا موقفا تقوييا برجعية قيية متعالي;;ة ه القي
القرأننية الت موعها ه;;و اللس;;لم الفط;;ري خأو الين ال;;ات .ولاذا كن الق;رأنن ب;ذين العني يقب;;ل
التعريف انطلقا من مضمونه الغائ ومن خأسلوب تعبيه عن;;ه بك;ونه خطاب خلقي;;ا يص;;احب فعل
خلقيا وظيفته التدارك النظ;;ري )تدي;;د عق;;ائد وقي( والعمل )تقيقهم ف تربي;;ة ا خلف;راد وتنظم;;ي
 38هيجل دروس فلسفة الين ص-333.
"والتناقض بي السييحية واللسلم يتثل ف خأن الروحانية تط;;ورت ف السييح بوص;;فه تثليث;;ا ,خأي بوص;;فه روح;ا عال;;ا
ب;;ذاته ,ويتث;;ل ذل ف خأن تري اللنس;;ان وعلقت;;ه بلواح;;د تري عين ,ول بداي;;ة م;;ن ا للرادة الطبيعي;;ة )ال;;ت ه كم ل ينبغ;;ي خأن تك;;ون(
والتخل عنا وصيوته جوهره هذا بواسطة هذا النفي لاته .فالسلمون يكره;ون ك م;ا ه;و عين ,وينع;ونه ,واللل عن;;ده واح;;د بل;طلق,
وبلقاب;;ل )م;;ع السييحية( فل يتض;;من اللنس;;ان غاي;;ة ول خصوص;;ية ول خأي خأم;;ر يص;;ه بلات .لك;;ن اللنس;;ان الوج;;ود يض;;في عل نفس;;ه
الصوصية ف ميول ومصاله -فتك;ون ه;ذه عل ق;در ك;بي م;ن الوحشيية ,وفق;دان الزم;ام لع;دم التفكي ليم .لك;ن النقي;ض الت;ام م;ن ث
موجود ليم كذل ,خأعن ترك ك شء واللمبالة لازاء خأي هدف ,ومطلق استسلم لتية ا خلقدار ,والل مبالة لازاء الي;;اة .ولي;;س لي
غاية علية قية جوهرية .لكن لا كن اللنسان كذل عليا وف;;اعل ,ف;الن الغاي;;ة يك;;ن حينئذ خأن تك;;ون ح;;ت تقي;;ق الجلل الواح;;د لى ك
البش ,ومن ث فاللسلم دين متعصب بلوهر”.

الاعات اجتعيا وسيياسييا( للتجارب الينية السابقة ال;;ت يعتبه;;ا ق;;د حرف;;ت الرس;;ال الواح;;دة
فيا جيعا الرسال الت ه مضمونه فل تقق الغاية منا ,فالن ا خلخلق في;;ه ليس;;ت خأح;;د فروع;;ه
بل ه صفة قيية لك خأبعاده خأو لك الفنون الت اسيتخرجت منه :
فالقرأنن با هو تدارك للتجارب الينية السابقة ت;داركها ف مس;;عاها لتحقي;;ق
الشوع اللقي ليس الل سعيا لتحقيق التجربة الاتة الت وظيفتا بي;;ان ه;;ذه الرس;;ال الواح;;دة
39
فيا جيعا مع بي;;ان الت;درج ف ظه;;ور ه;;ذه الوح;;دة كم ه;;و بي م;;ن مث;ال س;;ورة ه;;ود تريي;;ا
وسورة يوسف بنيوي.40
لكن;;ه لي;;س مقص;;ورا عل ا خلس;;لوب القصص دون تعيي يي بي الناس;;ب
للمعرفة الت تعد للعمل والناسب للعمل الي يعمل عل عل  :لل فالقص القرأنن لها نجان :
ا خلول يكن خأن نطلق علي;ه ن;ج ا خلمث;ال والقص;د في;ه كم ن;بي لحق;ا لي;س
تديد الفهومات بل تيي العان وتسييدها دراميا حت يعيشها الؤمن بوجدانه  :اسيتحض;;ار م;ا
وراء التاري خأو ماض;;يه ليع;;اش وج;;دانيا في;ؤثر الت;أخثي الوج;;دان الباش .وه;;و يناس;;ب ماه;;دة
العمل.
والثان يكن خأن نطلق عليه ن;;ج الث;;ل والقص;;د في;;ه كم ن;;بي لحق;;ا تدي;;د
الفهوم;ات ح;ت يعال ال;ؤمن ش;ؤونه العلج العمل تربوي دعوي وسيياسييا تشيعيا  :تص;ور م;ا
وراء التاري ف علقت;ه بلتاري ليفه;م تص;ورث في;ؤثر الت;أخثي الفرق;ان غي الباش .وه;و يناس;ب
ماهدة النظر.

ثلثا  :تعريف تعلقي ا خلخلق با بعدها القرأنن

لكن نص اللشكلية يكن خأن يفه;;م فهم ينه;;ه ع;;ن ه;;ذين انرافي في;;وجه
الل بيان ما يكن خأن تسيتده ا خلخلق من خأفق القرأنن الكري الي يثل خأفقا جديدا يثي مفه;;وم
 39تارب سورة هود الت تتكرر ف القرأنن عدي;;د ال;رات مفص;;ل وغي مفص;;ل :ن;;وح وه;;ود وص;ال )البراهي( ول;;وط
وشعيب وموس .والطاب فيا موجه الل مد خأو البراهي الثان .ونلحظ غياب أندم ا خلول وأندم الثان .ولاذا ق;ارنت م;ا تق;دم عل البراهي ف
السلسة وما تأخخر عنه تد ك القضاي القيية الت تتكرر مرتي  :قارن نوح بوس وهود بشعيب وصال بلوط وسيتجد خأن
 40مض;مون س;ورة يوس;ف ومسيتوي ظه;ور ا خلح;داث في;ا  :فالض;مون ه;و ال;ب بك مع;انيه واقتص;اد وتأخوي;ل
ا خلحلم علم بلسيتقبل والك الطط عل عل وك ذل يديه تذكر برهان الرب .والسيتوين هم الصول ف ا خلحلم ث الص;ول ف الواق;ع
وهم مسيتوي ك تري السيتوى الرمزي الي يتاج الل التأخويل والسيتوى الفعل الي يقق;;ه .والس;;ورة ت;;اطب الرس;;ول لك ترج;;ه م;;ن
الغفل حت يعل ما عليه علجه وتنظيه ف دول اللسلم مع رعاية صفات اللنسان الي خلق ضعيفا وليس ك النس;;ان نبي;;ا كيوس;;ف :ال;;ب
والال خأول والعل والال ثنيا والل والعل ثلثا والتخطيط والك رابعا وتذكر وازع الوازع خأو برهان الرب خأخيا )قارن م;;ع س;;ورة ا للساء أني;;ة
الشوري(.

ا خلخلق الفلسفي 41والصوف 42فيوسع أنفاق اللنسانية  :م;;ال تعلق;;ي ا خلخلق ب;;ا بع;;دها القرأنن;;.
وهو ما بعد يررها من مأنزق ا خلخلق النغلقة الت نتجت عن التم الكذب السييطر عل وضع
اللنسانية الالية كم عرفها هيجل ف الب;;اب الراب;;ع م;;ن فلس;;فة التاري بلقاب;;ل م;;ع حاض الع;;ال
اللس;;لم الي يتم;ه بنقي;ض م;ا يص;ف ب;ه الع;ال الرم;ان ":ذل خأن الع;;ال السييحي ه;و ع;ال
الكمل .فالبد خأ قد ت وبلتال فالن فقد بلغ ا خلمر غايته :ل تعد الفكرة الثال ترى ش;;يئا غي حاص;;ل
عل مايسيتوفيه حقه ف السييحية .وبلفعل فالكنيسة ه من نحية خأول العداد للفرد للخلود من
حيث هو مسيتقل ما كنت الوات العينية با ه ه ما تزال دائا قائ;;ة ف التعي ال;;زئ .لك;;ن
الكنيسة يل فيا روح اللل حاضا فيا كذل النا تعفو عن الذنبي وه ملكة الس;;مء الاضة.
وبذل فالنه ل يبق للعال السييحي خأي خارج مطل;;ق ب;;ل ل يب;;ق ل الل خ;;ارج نسيب ه;;و ف ذات;;ه
خار ت تاوزه ول يبق بلنظر الل ما يتعلق به ا خلم;ر في;;ه الل الظه;;اره الظه;;ار خأن;;ه ق;د ت ت;اوزه .
فينتج من ث خأن العلقة بلارج ل تعد ه الددة بصوص حقب الع;ال ال;ديث .علين;ا الذن خأن
نبحث عن مبد خأ أنخر لتقسيي القب..43".
وبذل يصبح سؤال ا خلخلق وعلقتا بلقرأنن سؤا ع;;ن الور الي يك;;ن
خأن يؤديه القرأنن الكري ف التحرر من ه;;ذا انغلق وعلج ا خلزم;;ة الوجودي;;ة اللنس;انية الالي;;ة
الت يكن ردها اللي;ه ولال التم ال;زائف التحق;ق ف اللنس;ان السييحي بلغ;ة هيج;ل تقق;ا يع;ل
مفه;;وم اللنس;;ان مقص;;ورا علي;;ه ث عل اللنس;;ان الغرب بع;;د خأن خأص;;بح مثل ل للنس;;ان لب;;طلق
 41ويتضمن هذا العن ما ورد ف كتابي خلرسطو هم خأخلق نيقوماخوس والسيياسة .وعدم ترجة الكت;;اب الث ;ان الل
العربية فرض عل ابن رشد ف كتابه السيياس الع بي خأخلق نيقوماخوس وكتاب الهوري;;ة :لتأخس;;يس نظري;;ة الول عل نظري;;ة اللنس;;ان
و خأخلقه .لكن نفس الضمون يثل خاصة كتاب الشائع خلفلطون وصل ا خلخلق بلين ف القال العاشة منه.
 42وهو مضمون متدد بسب نوع التص;;وف بي الق;رأنن والسينة ف التص;;وف السين وبي السييحية والنفان الهندي;;ة
)انظر ماسيينيون ورد ماكس هرتون عليه ف مقالنا الي ترجناه عن ا خللانية حول دحض الثان لنظرية ا خلول حول تصوف اللج(.
 43انظر هيجل فلسفة التاري ,ص 414 .من عدد  12من ا خلعمل نشة  stwعدد 612
Denn die christiche Welt ist die Welt der Vollendung ; das Prinzip ist erfüllt, und damit ist das .
Ende der Tage voll geworden : die Idee kann im Christentum nichts Ungefriedigtes mehr sehen . Die Kirche ist zwar
einerseits für die Individuen Vorbereitung für die Ewigkeit als Zukunt, insofern dei einzelnene Subjekte als solche
immer noch in der Partikularität stehen ; aber die Kirche hat auch den Geist Gottes in sich gegenwärtig, sie vergibt
dem Sünder und ist das gegenwärtige Himmelreich. So hat denn die christiche Welt kein absolutes Aussen mehr,
sondern nur ein relatives, das an sich überwunden ist und in Ansehung dessen es nur darum zu tun ist, auch zur
Erscheinung zu bringen, dass es überwunden is. Hieraus folgt, dass die Beziehung nach aussen nicht mehr das
Bestimmende in betreff der Epoken der modernen Welt ist. Es ist also ein anderes Prinzip der Einteilung
« aufzusuchen

وساعيا لف;;رض قي العول;;ة ذات النطي;;ة الغربي;;ة ال;;ت تع;;د ناي;;ة التاري ب;;ا يفي;;د ضورة ف;;رض
نوذجه اللقي ون;ط عيش;ه ورؤيت;ه للع;ال وللوج;ود وبلت;ال العلن ال;رب عل م;ن يق;اوم ه;ذا
السعى اسيتعمري .وبذا العن فاللس;;لم يك;;ن خأن يك;;ون بقي;;ه وانفت;;احه عل م;;ا يتع;;ال عل
العال النغلق والزعوم تما ما يعلل بداية الرب عليه لتامه بأخنه مص;;در ك بلوي الع;;ال الغرب
خأعن بداية نقض وهه البن عل ظنه بل;;وغ التم وس;;عيه لفرض;;ه بلقوة عل البشية كه;;ا .وه;;ذا
هو الفهم الي نريد الغوص فيا لنبي خأن اللسلم والقي اللقية القرأنني;;ة تفت;;ح خأفق;;ا جدي;;دا ي;;رر
اللنسانية من الوضع الي تردت الليه بسبب م;;ا خأدى اللي;;ه التلويث;;ان ال;;ادي )للطبيع;;ة( والرم;;زي
)للثقافة(.44

السأخل الثانية
السيياق التاريي الي لتحديد ما وراء ا خلخلق
الكريكتور التاريي :

" لكن الشق ذاته بعد الاسة العظمى اختفى بلتدري فغاص ف التع النسيية و خأص;;بحت
انفعالت القبيحة مسييطرة عليه .ولا كنت التعة السيية موج;ودة بع;;د ف التش;;ك ا خلول لعقي;;دة اللس;;لم ذات;ا
بعتبارها رفعت الل منل الزاء ف النة ,ف;الن ه;ذه التع;ة عوض;ت الاس;ة .وف ال;وقت ال;ال فاللس;لم ,الي
خأجب عل التاجع الل أنسييا ولافريقيا ول يبق الل ف زاوية من خأوروب بسبب التحاسد بي القوى السييحية ,قد اختفى
45
منذ خأمد طويل من تري العال وعاد الل الكسل والسكون الشقيي«.
 44ك ماولت هيجل ف فلسفة الين وف الفينومينولوجيا والنطق للثبات التم وانغلق والعل الطلق م;;ن خلل
وجوه الشيبه بي التثليث السييحي و خأبعاد النطق التقليدي ه م;ن جن;س م;اولت ق;راءة التاري بس;اب الل;ل خأو فه;م الفل بلتنجي.
والعلوم خأن ابن خلون قد سر من عل الفر خلنه من هذا النس ويستند الل حساب الل.
 45هيجل فلس;فة التاري صDer Orient sebst aber ist, nachdem die Begeisterung allmählich . 434.
geschwenden war, in die grösste Lasterhaftigkeit versunken, die hässlichsten Leidenschaften wurden herrschend, und
da der sinniliche Genuss schon in der ersten Gestaltung der Mohammedanischen Lehre selbst liegt und als

: الكريكتور الثيولوج

"والتن;;اقض بي السييحية واللس;;لم يتث;;ل ف خأن الروحاني;;ة تط;;ورت ف السييح بوص;;فه
 ول بداي;;ة م;;ن, ويتث;;ل ذل ف خأن تري اللنس;;ان وعلقت;;ه بلواح;;د تري عين. خأي بوصفه روحا عالا ب;;ذاته,تثليثا
 خأم;;ا.ا للرادة الطبيعية )الت ه كم ل ينبغي خأن تكون( والتخل عنا وصيوته جوهره هذا بواسطة ه;;ذا النف;;ي لاته
 وبلقاب;ل )م;ع السييحية( فلي;س, واللل عن;ده واح;د بل;طلق, وينع;ونه, الس;;لمون فيكره;ون ك م;ا ه;و عين
 لك;;ن اللنس;;ان الوج;;ود يض;;في عل نفس;;ه الصوص;;ية ف.ل للنسان غاية ول خصوصية ول خأي خأم;;ر يص;;ه بلات
 و نقي;ض ذل الت;ام. وفق;دان الزم;ام لع;دم التفكي ليم, فتكون هذه عل قدر ك;بي م;ن الوحشيية-ميول ومصاله
 والل مبالة, ومطلق استسلم لتية ا خلقدار, خأعن ترك ك شء واللمبالة لازاء خأي هدف,موجود ليم كذل
 فالن الغاية يكن حينئذ خأن, لكن لا كن اللنسان كذل عليا وفاعل. وليس لي غاية علية قية جوهرية.لازاء الياة
.46” ومن ث فاللسلم دين متعصب بلوهر,تكون حت تقيق الجلل الواحد لى ك البش

صدرن الفصل الي نريد فيه تديد السيياق الي الي تبز فيه معال الابعد
اللقي بنصي لهيجل من فلسفة التاري ومن فلس;فة الين ووص;فناهم بلكريكتور رغ م;ا يب;دو
 وقد.فيم من الطابقة الظاهرية مع حال ا خلخلق عند السلمي ف عص انطاط واسيتعمر
يبدو هذا التصدير خلول وهل غريب;;ا ف ماول للكم عل ا خلخلق ف الق;رأنن لاته دون حاج;;ة
للتنيل ف سيياق العلقة التوترة بي الض;;ارتي اللس;;لمية والغربي;;ة ال;;ت ه ف راي الك;;ثي ل
تتج;;اوز البع;;د السيياس م;;ن العلق;;ات وم;;رد صاع مص;;ال لي;;س ل خأعمق فلس;;فية وتريي;;ة
.47بعيدة
Belohnung im Paraidese ausgestellt wird, so trat unun derselbe an die Stelle des Fanaismus. Gegenwärtig nach Asien
und Afrika zurückgedrängt und nur in einem Winkel Europas durch die Eifersucht der christlichen Mächte geduldet,
ist der Islam schon längst von dem Boden der Weltgeschichte verschwenden und in orientalische Gemächlichkeit und
« Ruhe zurückgetreten
Der Gegensatz des Christlichen und Mohammedanischen ist, dass in“ 337-336. فلسفة الين ص46
Christus die Geistigkeit konkret entwichelt ist und als Dreieinigkeit, d.h. Als Geist gewusst wird und dass die
Geschichte des Menchen, das Werhältnis zu dem Einen, konkrete Geschichte ist, den Anfang hat vom nartürlichen
Willen (der ist, wie er nicht sein soll) und das Aufgeben desselben ist, das Sichwerden durch dise Negation seiner zu
disem seinem Wesen. Der Mohammedaner hasst und verbannt alles Konkretem : Gott ist der absolut Eine, wogegen
der Mensch heinen Zweck, keine Partikularität, keine Eigntümlichkeit für sich behält. Der existierende Mensch
patikularisiert sich allerdings in seinen Neigungen, Interessen, und diese sind hier um wilder, ungebändiger, weil die
Reflexion ihnen fehlt, ; aber damit ist auch das vollkommene Gegenteil (vorhanden), alles fallen zu lassen,
Gleichgültigkeit gegen das Leben, kein parktischer Zweck gilt wesentlich. Indem nun aber der Mensch auch parktisch
ist, tätig ist, so kann nun der Zweck selbst nur sein, die Werehrung des Einen in allen Menschen hervorzubringen ;
« daher ist die mohammedanische Religion wesentlich fanatisch

 وهذه ا خلعمق التاريية والفلسفية البعي;;دة ه ال;;ت تفس الط;;ابع الكريكتوري للص;;ورة ال;;ت للغ;;رب عل اللس;;لم47
وحضارته وه الت تعلل مواقف التعال والعدوانية ف الكثي من ا خلحيان دون موازنة عقلنية بي خأنظمة القي وناذح الياة بلتوازي القيقي

فالتحليل الفلسفي الرص;;ي ي;;بي خأن ا خلخلق ال;;ت تتح;;دد الل ض;;ن السيياق
التاريي الي تع;ل العلق;ة بي الض;ارتي التنافسيتي روحي;ا وتريي;ا م;ن ج;وهر اللش;كلية
الطروح;;ة عن;;دما ننظ;;ر في;;ا م منطل;;ق مطلبن;;ا خأعن  :م;;ا بع;;د ا خلخلق .فطلوبن;;ا ل يتث;;ل ف
الحصاء النيت ذات اللل اللقي;;ة بعن النص;;ائ اللقي;;ة خأو ال;;وعظ اللق;;ي الي ل يل;;و من;;ه
نص دين بل ه;و البح;ث ف م;ا وراء ا خلخلق خأو ف م;ا ي;دد الن;اخ الروح للجمع;ة فيجع;ل
خأخلقها يكيف معي يدد مواقفها القيية ومنلت;;ا التاريي;;ة كم ي;;اول هيج;;ل هن;;ا تط;بيقه ف م;;ا
يسميه بلتضاد بي اللسلم والسييحية عقيدة وتأخثيا خلقيا يتعي ف ثراته وأنثره التاريية.
ولهذا الغرض اختن ذينك النصي  :ذل خأنه ما ل ن;;بي الط;;ابع الكريكتوري
للنظرة الغربية الت تتأخسس عليم خأو الت ي;تج عهم ه;ذان النص;ان ف;الن ك ال;اولت الفاعي;ة
تك;;ون م;;ن اللغ;;و الي ل يغي الواق;;ف .وم;;ا كن;;ا لنت بم ل;;ول خأن ج;;ل النخ;;ب العربي;;ة ولي;;س
الداثية وحدها اسيتبتطنا وتاول البحث ف الرجعيات اللسلمية عم يقبل با يقدم ب;;ديل من;;ا
لع;;دم الدراك طبيع;;ة ال;;اوراء اللق;;ي اللس;;لم التل;;ف تام;;ا عم فرض;;ه ه;;ذا الكريكتور ذو
الص;;درين الفلس;;فيي  :فلس;;فة الين وفلس;;فة التاري الل;;تي تعت;بان ص;;وغا نائي;;ا للين والتاري
ن;;وذجي للبشية .ولاذا ص;;دقنا ه;;ذه القص;;ة قبلن;;ا ب;;ذا الوص;;ف للحض;;ارة الغربي;;ة فالنتيجي;;ة ه
تميلهم مسؤولية ا خلزمة اللنسانية الراهنة الت ه فيا اللعب الرئيس والسييطر سييطرة شيبه
تمة ومن ث فينبغي البحث عن مرج متلف قد نده ف م;;اوراء خلق;;ي قرأنن  :فرض;يتنا خأن قي
القرأنن و خأخلقه تثلن مسيتقبل الض;;ارة اللنس;انية مسيتقبلها الي سييحررها م;;ن م;أنزق العول;;ة
وناية التاري الزعومتي.
فالنص ا خلول الي خأنيى به هيجل الفصل الي خصصه ل للسلم منتقى من
الفصل الث;ان م;ن الب;اب الراب;ع الع;ال الرم;ان م;ن فلس;فة التاري .والن;ص الث;ان ج;اء ف غاي;ة
الفصل ا خلخي من فلسفة الين .وهم نصان يثلن ف أنن خأه نظرة فلس;;فية لطبيع;;ة العلق;;ة بي
اليني والضارتي وخلصة التأخس;;يس الفلس;;في ال;ثيولوج للص;;ورة الكريكتوري;;ة ال;;ت للغ;;رب
منذئذ عن اللسلم وتري الس;;لمي ,الص;;ورة ال;;ت م;;ا ت;زال مسييطرة عل الفك;;ر الغرب .وم;;ن
هذه الصورة تصدر مواقف الغرب منه و خأحكمه السيبقة عليه.
الما بقارنة الواقعي خأو بقارنة الرؤيتي دون تيل يقارن واقعا برؤية خأو رؤية بواقع كم يفعل جل واضعي الكريكتور من اللسلم وحضارته.

ومن ث فهيي الت تدد علقته به و خأحكمه عل خأخلقه وقيه وسلوكه .لكنا
ف أنن تعي ما يتصوره هيجل الميات الليابية للحض;;ارة الغربي;;ة وم;;ا يك;;ن خأن يعت;;ب التأخس;;يس
الفعل للعيوب الت اتضحت النن عندما عت و خأطلقت متحققة ف التاري الفعل والت ل علج
لها الل ما ظنه هيجل عيوب تشوب اللسلم وحضارته وهو م;;ا نقص;;ده ب;أخن اللس;;لم يفت;;ح خأفق;;ا
جدي;;دا ل للنس ;انية خأص;;بح النن بوس;;عها فهم;;ه بع;;د خأن س;;د ا خلف;;ق الي بين;;ت سييطرته فس;;اده
الوهري :تأخليه اللنسان ونكوص;;ه الل ق;واني التاري الط;بيعي والتخل الفعل ع;ن ق;واني التاري
اللقي ف غي وظيفة النفاق القول الي يفي النكوص الفعل.
وبعبارة خأوض  :فرضية هذا البح;;ث ه اعتق;;اد الراس ف ضورة الافظ;;ة
عل ما وراء ا خلخلق القرأننية ورفض ك ماول دفاعية تطلب فيا ما ياث;;ل م;;ا ص;;ار يع;;د كوني;;ا
زيفا خأو ما يم;ي الات م;ن ح;رب التني;ط بلض;وع ل تس;لي خوف;ا م;ن خأن يف;رض عن;وة بس
الرب عل اللرهاب خأو بس تعمي ما يزع حقوقا ل للنسان ف ا خلقوال دون ا خلفعال لا يتس;;م ب;;ه
هذا الطاب من ازدواج يغطي عن حرب الصال وف;;رض الن;;وذج الغرب بزع خأن;;ه غاي;;ة التق;;دم
اللنسان الطلقة .وموقفنا ينطلق من اعتق;اد الراس ب;أخن الس;ل علي;ه خأن يك;ون مع;تا ب;ا وراء
ا خلخلق القرأننية وفورا به .فعند فهم الاوراء الي وضعه القرأنن الكري والي ه;;و عي الرس;;ال
الاتة فهمه عل حقيقته واسيتخراج نسقه عقليا بلنطلق من خأسلوب القرأنن ا خلمث;;ول والث;;ال
ف تديده يتبي الاوراء الي خأسس خلسى ا خلخلق الت يكن للعقل تص;;ورها .والن;;ج الي
نتوخاه هو عينه النج الي تستند الليه العرفة العلمية  :تعليل لا يقع تت اللدراك م;;ن عناص
الظاهرة الت ندرسها بنظام نظري متناسق يعلها متابطة بنط;;ق عقل خ;;ال م;;ن التن;;اقض ق;;در
السيتطاع وقادر عل الدراك ما كن خفيا خأو مضمرا وتوقع ما يكن خأن يتتب عليا.48
وقد نت حدة الواق;ف وس;طحية ا خلحكم السيبقة ال;ت ن;د مرجعيت;ا ف
هذين النصي ث تشينجت خاصة بعد اللحس;اس بنبع;اث الض;ارة اللس;لمية م;ن الرم;اد الي
بدا و خأنا قد أنلت الليه .فالتحولت الوهرية الت طر خأت عل العال با ف ذل ع;ودة اللس;لم الل
 48وهو فهم براجمت للنظرية من حيث ه نوذج نظ;ري ل معن الل ب;ا ل م;ن ق;;درة تفس;يية للظ;;اهرة ال;;ت ندرس;;ها
والت ه هنا ما وراء ا خلخلق خأو نسق اليارات الوجودية الت تضفي الصفة الطلوب البهان عليا عل عناصها والت ه ف حالتنا ه;;ذه
صفة ا خلخلق .وهذا العن معمول به ف العل القدي وال;ديث والف;رق ه;و خأن العل الق;دي كن يعت;د عل نظري;ة الطابق;ة ول تريي;ة لعل
والعل الديث ل يعد يقول با بلطابقة يقول بتاريي;;ة العرف;ة العلمي;;ة .وه;ذا يعن خأن وص;;فنا للموراء ماول مؤقت;;ة يك;ن خأن يت توي;دها خأو
دحضها وتعويضها بغيها خأكث عكسا للمعطيات التوفرة من الظاهرة خأو خأكث تناسقا.

الغرب وصيورته جزءا ل يتجز خأ من ش;;عوبه وع;;ودته الل الفاعلي;;ة التاريي;;ة ولان ف ش;;ك حرك;;ة
مقاوم;ة للنبع;;اث والتح;;رر م;ن اسيتعمر من;ذ قرني خأي مباشة بع;د وف;اة هيج;;ل ل تغي ه;ذه
ا خلحكم والرؤى الغربية بل زادت;;ا ح;دة متناسيبة م;;ع ت;;وجه شيباب ا خلم;;ة بنسييه الل ال;;ع بي
الوفاء لضارته اللسلمة ونبذ الع;;داء للثقاف;;ة الغربي;;ة ف مشوعات اللص;;لح ال;;ت ب;;د خأت ت;;ؤت
خأكه;;;ا فأخص;;;بح الك;;;ثي م;;ن اليي الغرب وس;;;عيا لبن;;;اء العلق;;;ة العادل بي الموع;;;تي الغربي;;;ة
واللسلمية بلف ما يراه اليي الي يعيش هوس التديد التل لركزية الضارة الغربية.49
فركية اللسلم ونوه الضطرد-بلف وه هيجل ع;;ن خ;;روج اللس;;لم م;;ن
تري العال -وصدام الصال خأحيت لى الكثي م;ن النخ;ب الغربي;ة وح;ت م;ن النخ;ب العربي;ة
التغربة هذا الوقف العدائ والعدوان الصحوب بشء م;;ن بقاي الاض عن;;دا خلولي وبشء م;;ن
السخرية عند ا خلخيين الين يعتبون هذا انبعاث ليس سعيا لفتح أنف;;اق جدي;;دة ف السيتقبل
بل هو عنده نكوص للمض .وقد خأذك هذا انبعاث ج;دوة الع;داء والع;دوان-ف ش;ك صي
خأحيان كم ف نظرية الصدام الضاري خأو مبطن خأحيان خأخرى كم ف دعوى ال;;رب عل اللره;;اب
وماول ف;;رض خأنظم;;ة تربوي;;ة تنع م;;ن حض;;ارة اللس;;لم خأه مقومات;;ا وشوط حص;;;نتا-فاعدت
العلقة التوترة الت سادت خلل القرون الوسطى وف بداية العص الديث والت كنت عل ف
مثل هذه الفلسفة ب;ا ترس;بت ف وع;ي ص;;احبا الي رب تربي;ة كنسيية 50وظ;ل فك;را الكم;
الص;;وف مسييطرا عل فلس;;فته .وه فق;;رة تؤك;;د م;;ا ورد ف فلس;;فة الين بنف;;س النط;;ق الي
يصف اللسلم وصفا يرجه من التاري.
ولا كن الهدف من هذه الاول ليس اسيتخراج الوصفات اللقية من الق;رأنن
خأو حت تأخسيس ا خلخلق بنتخبات من القرأنن كلال ف الفن;;ون ا خلخ;;رى ال;;ت اسيتخرجت من;;ه
)الفقه والتصوف وبعض مذاهب الكم( فالننا لن نسعى الل البح;;ث ف ا خلخلق بوص;;فها فن;;ا
أنخر يسيتخرج من القرأنن مثل هذه الفنون .فنحن نعتب خأخلقا قرأننية ما يعل جيع هذه الفنون
 49وهذا الهوس ل ي;دد الوق;ف م;ن اللس;;لم وحض;ارته فس;;ب -ح;ت ولان كن الوق;;ف ف ه;ذه الال خأش;د عنف;ا
وصاحة ربا بسبب تري العلقة بي ضفت التوسطا-بل من ك الضارات ا خلخرى غي الغربية الت ي;;رون في;;ا تدي;;دا متل للتف;;رد الي
يتصورونه ليس صدفة تريية بل حقيقة ميتافييقية كم يتبي من نص هيجل هذين.
 50والعلوم خأن الدل حول اللسلم ومعه موق;ف الله;وتيي الع;ادي ق;د ع;اد ع;ودة حامي;ة ف نايت الق;رن الث;امن
عش وب;;دايت الق;;رن التاس;;ع عش ف خلل مناقش;;ة فك;;ر سيبينوزا ولس;;ينج خأنظ;;ر Kuschel, Karl-Josef, Vom Streit zum
 Wettstreit der Religionen : Lessing und die Herausforderung des Islamترجة خأب يعرب الرزوق ومني الفندر
بعنوان ا خلدين من التنازع الل التنافس لسينج وتدي اللسلم مؤسسة كمة خأبو ظب .2009

توصف بكونا خأخلقا مطابقة لفضيلتا خأي لا تقتضيه طبيعتا ووظيفتا اللتي يددهم له;;ا الق ;رأنن
الكري .ونريد خأن نبي هذه الصبغة اللقية متعية ف سيياق تريي ح م;;داره الي;;ارات القيي;;ة .
وليس خأفضل من الظرفية اللسلمية الالية الت تعيش لظ;;ة تريي;;ة م;;دارها الك;;ون ه;;و وض;;ع
القي اللسلمية موضع تساؤل وتشكيك.
لل فالهدف هو بيان ما نعني;;ه ب;أخن ج;;وهر الرس;;ال اللس;;لمية كم ي;;ددها
الق ;رأنن ه;;و ا خلخلق غايت )الفض;;ائل( و خأدوات )م;;ا ب;;ه تتحق;;ق الفض;;ائل( ف جي;;ع الش;;ؤون
اللنسانية النظرية والعملية ,وذل سواء تكمنا عل اللقي س;;لبا )م;;ا يعت;;ب ل خأخلقي;;ا( خأو الياب
)ما يعتب خأخلقي;;ا( 51و خأن الس;يياق ال;ول ال;ال يع;ل ه;;ذا ال;وهر م;دار ص;اع دول; يك;د
يتح;;ول الل تري له;;ذا ال;;وهر .ول;;ا كن خأه مق;;وم م;;ن ه;;ذا ال;;وهر ه;;و جع;;ل ا خلدوات تبع;;ة
للغايت ومن ث جعل السيياس با هو ف;;ن خأدوات تقي;;ق الغايت تبع;;ا للخلق;;ي ب;;ا ه;;و الوق;;ف
الدد للغايت بت الصاع الول مركزا عل ه;ذا الي;ار ب;دعوى تري;ر السيياس م;ن الين.
والضمي هو تليصها من اللقي ,خأعن من المي القيق;;ي ل للس;;لم ال;;امع بي الين والسيياس
الذ حت عقل ل يكن تصور خأخلق م;;ن دون دول خلن;;ا شط حمي;;ة الاع;;ة ورعايتم خأعن م;;ا
من دونه لن يبقى من ا خلخلق الل اس.
وم;دار الصاع ض;د ه;ذا الي;ار اللس;لم يع;ود ف القيق;ة لي;س الل نزع;ة
الهينة فسحب بل وكذل الل اضمر ما صح ب;;ه هيج;;ل .فعن;;ده خأن الين السييحي ه;;و الين
ال;;ات والقيق;;ة الطلق;;ة و خأن التاري الغرب ه;;و ناي;;ة الت;;اريي وم;;ن ث ضورة تعمي الن;;وذج
الغرب كم يصفه هيجل هنا بك الوسائل وخاصة بأخدات القوة الادية والثقافية.52
وبعب;;ارة خأوض ف ; لا ن الفه;;وم مؤس;;س لعن اللق;;ي ف ك الش;;ؤون البشية
يكن خأن نصطلح عل تس;;ميته بلن;اخ الروح الي يتط;;ابق في;ه اللنس;ان واللق;ي ه;;و ج;وهر
 51والقصد هنا كلقصد ف ا للرادة .فهيي قد تفهم بوصفها قسيية الكراهة وقد تفه;;م بوص;;فها ك ا خلمري;;ن الفع;ل اللي;اب
والسلب لا يطلبه الكئن الر قبول خأو رفضا رغبة فيه خأو رغبة عنه.
 52فا يسميه هيجل بلكي التعي يعن استيعاب التناه للمتناه بيث تزول السافة بي الطلق والنسيب ويصبح
اللنسان الشع الطلق-هو معن الرية عنده-فل يتعال عليه ما يكون وازع;ا لل;وازع خأعن م;ايعتبه هيج;ل ج;وهر العبودي;;ة المية ل للس;;لم
بعن ك;ونه يرف;;ض خأن يس;;تنفد العين ال;رد و خأن يك;;ون الك;;ي مسيتوف ف العين والطل;;ق ف النسيب وم;;ا بع;;د التاري ف التاري خأو بعب;;ارة
هيجل خأن تصبح ملكة النيا مكة الرب فيول الفرق بي ع;ال الغي;ب وع;ال الش;;هادة .وذل ه;;و شوط التج;;ب والطغي;ان اللنس;انيي خأعن
جوهر العولة الت ه طاغوت سيياس وثقاف واقتصادي وعسكري ل يضع الل للق;انون الط;بيعي حي;ث يك;ون ا خلم;ر والن;يي بي;د ا خلقويء
وتزول ك القي الت صبح مضمون خطاب النفاق الساتر لهذا الطغيان ل غي.

الرسال اللسلمية .فاللنسان فيا ليس هو شيئا أنخر غي اللقي و اللقي هو عي اللنس;;ان وم;ا
يتتب عل ذل هو جعل الول بوظيفت الاية )شط سلمية الاعة وبقائا وتقيقه;;ا وظائفه;;ا(
والرعاية )شط سد الاجات بلتع;;اون والتع;;اوض الع;;ادل( جعله;;ا الؤسس;;ة الامع;;ة بي تقي;;ق
اللنسان واللقي ف أنن.
لكن لهذا الناخ الروح الؤسس ل خلخلق بوصفه ما بعدا لها يكن خأن يوثن
اللنسان لاته فينغلق عل النسيب بل;طلقه خأو خأن ي;رره م;;ن ت;وثي ذات;;ه وم;ن الطلق النس;;بية
فينفت;;;ح عل الطل;;;ق .وه;;;ذان هم الوقف;;;ان اللان نعالهم ف ه;;;ذه الاول منطلقي م;;;ن خأك;;;ث
النص;;وص الفلس;;فية الغربي;;ة الديث;;ة ت ;ثيل للموق;;ف م;;ن اللس;;لم بعتب;;اره ب;;ذا العن -الن;;اخ
الروح-مض;;ادا للمسييحية مثل للموق;;ف الغرب بلص;;طلح الفلس;;في الس;;ائد .وحينئذ سييتبي
اللقي بذين العنيي هو الدد للشط اللنسان ف لظتن;ا الراهن;ة م;ن حي;ث طبيع;ة الص;ل
بلللهيي سلبا خأو الياب الصل الددة لك ما عداها من علقات اللنسان بذاته وبغيه.
وبلنسيبة الل القرأنن فه;;ذا الن;;اخ ه;;و معن "الن الين عن;;د ا اللس;;لم"
ليس بعن كونه دينا م;ن بي ا خلدين ,ب;ل بعن الين ف ك دي;ن مطبق;ا عل الاض ف الق;ص
القرأنن )ك ال;;ؤمني ب خلدين ال;;وارد ذكره;;ا ف الق;;رأنن يعت;;بون مس;;ملي( وعل السيتقبل ف
الشوع القرأنن ,خأي هذه العلقة الائة الت تصل اللنسان با يتعال عليه فيس;;ل خأم;;ره ل ف م;;ا
يتجاوز ما يعتب نفس;ه مس;ؤول عن;ه ب;ا ه;و مكف .53وم;ن ث فنح;ن ن;;حاول ف ه;ذه الورق;ة
الكم عل م;;;;;ا وراء ا خلخلق ب;;;;;وجيي التقلي;;;;;ديي كم سيبق خأن ح;;;;;ددنهم ف الس;;;;;أخل
اصطلحية:
 -1الكم عل ما وراء ا خلخلق م;;ن حي;;ث ه ف;;ن نظ;;ري ي;;دد طبيع;;ة
القي اللقية ويؤسس لها عقليا خأو ما يسمى ب خلخلق حكم ف ا خلذهان وف العل.Moralität :
واسيتساك بذا الاوراء هو ما يسمى ماهدة اجتاد الت تعب عن موقف وجودي تنبع من;;ه
قي العرفة :ما وراء خأخلق النظر العامل )=العل للعمل التقن واللقي با فيه العل للعل(.
-2والكم عل ما وراء ا خلخلق م;ن حي;ث ه مارس;ة تتح;دد بتعين;ا ف
العادات والتقاليد خأو ما يسمى ب خلخلق ف ا خلعيان والعمل .Sittlichkeit :واسيتساك ب;;ذا
 53بلعن الي جعل جوته مثل يقول الننا جيعا ف اللسلم نول وفيه نوت:

الاوراء هو ما يسمى ماهدة الهاد الت تعب عن موقف وج;ودي تنب;ع من;ه قي العم;ل :م;ا وراء
خأخلق العمل الناظر )=العمل عل عل تقنيا وخلقيا(.
وهاتن الاهدتن وخاصة الثانية ه مدار الرب عل اللسلم وه موضوع
التش;ويه ا خلقص خلن;;ا شط حمي;;ة الات وم;;ن ث فه;;يي شط الري;;ة وع;;دم التبعي;;ة خلن شط
شوط الوجود العي هو حمي;ة الاع;ة لاتا ول;ال حيات;ا غي التابع;ة  :ح;ت الن اب;ن خلون
يعتب من فقد ه;ذا الشط فق;د ك "مع;ان اللنس;انية"  .وكن يك;ن خأن نفه;م م;ن يش;وه ه;اتي
الاهدتي مقصور تشويه لم لصلتم بلين لو قبل خأن تبقيا بصورة مدنية مثل فل يعت;;ب الفاع
ع;;ن الري;;ة وتقي;;ق شوط ع;;دم التبعي;;ة حق;;ا للمس;;لمي بي;;ث ل تك;;ون مق;;اومتم للسيتعمر
واستبداد موصوفة بللرهاب .لكن مشوه الاه;;دتي ل يش;;وههم خلنم دينيت;;ان عن;;د الس;;لمي
بل خلنم تققان ما ل يريده الل لنفسه  :فل دون سواه حق حمية ذاته ومال حياته وحريته ض;;د
استبداد والفساد.

السأخل الثالثة
ما بعد ا خلخلق بلنظور الفلسفي
ما يعنينا ف البحث ليس هو الذن الكم عل سل القي اللقية لسيتخراجا
من أني القرأنن الكري -فهذا ليس بثا فلسفيا بل هو ب خلحرى من جنس الوعظ والكة العامية-
بل البحث ف ما يعد منبعا لك القي ف الرؤية الوجودية الت للحضارة لنفس;;ها و لعلقت;;ا بلغي
وم;;ن ث ف رؤيت;;ا ل للنس;;ان وعلقت;;ه ب;;ذاته وبغيه وب;;ا يتع;;ال علي;;ه .ذل خأن ه;;دفنا لي;;س فه;;م
اخلق ف ا خلقوال وا خلذهان فسب بل في به تتقوم ا خلفعال وا خلعيان خلل فعلها الي ال;;دد

لطبيعة الوقف والرؤية للات وللعلقة بلغي لعلق;;ة الغي بلات ورؤيت;;ه لاته ف تدي;;د ه;;ذه
العلقة الت تقدم منطق الصاع عل منطق التعاون.
لل فكم ر خأينا فالن نص هيجل اللين صدرن بم الفص;;ل الس;;ابق بطابعهم
الكريكتوري يؤدين دورا مم ف ماولتن;;ا ع;;رض ال;;اوراء اللق;;ي الي يؤسس;;ه الق ;رأنن لفه;;م
السأخل اللقي;;ة ب;;ذا النظ;;ور الس;;اعي الل فه;;م عل;;ل الصاع القي;;ي والسيياس ال;;ال بي ا خلم;;ة
اللس;;لمية والغ;;رب الي يسيتعمر خأرض;;ها ويس;;تنفذ ثروات;;ا ويسيتعبد النس;;انا ويسيتي بقيه;;ا
ويسعى خلن ينع من حضارتا س حصانتا وس كونا الرسال الكونية ال;;ت ت;;رى نفس;;ها ش;;اهدة
عل العالي .فالهدف هو الذن تديد الوقع القيق;;ي ل خلخلق اللس;;لمية ب;;ا ه علج للش;;ؤون
البشية عامة وذل ف سيياق خأزمة تريي;;ة حي;;ة يعت;;ب اللس;;لم في;ا أنخ;ر س;د خلق;ي وروح
يول دون فرض النوذج الغرب .وتل ه خأزم;ة الع;ال الالي;ة خأزمت;ه ال;ت يك;;ن اعتباره;ا خأزم;;ة
السعي اللنسان العام للتحرر من نتائ هذه الفلسفة بوجيا اللين نتجت عنم ك اليديولوجيات
القرني التاس;;ع عش والعشين وال;;ت ي;;اول الق;;رن ال;;ادي والعشين التحررم;;ن بقايه;;ا وم;;ن
ماولت الحيائا لبناء عال متحرر من الصاعات البنية عل الق;;ابلت العنصية ال;;ت م;;ن جن;;س
الشق والغ;;رب كم ف ه;;ذين الفلس;;فتي خأو م;;ن جن;;س صاع الض;;ارات الي ه;;و ترجتم
الالية.
فه;;ذا الس;;عي بتت ب;;ؤرته ا خلساسيية فك;را وفعل متثل ف الض;;ارة العربي;;ة
اللسلمية بدليل الرب الشعواء الت تشينا اللمباطوريت اسيتعمرية التوالي;;ة عل اللس;;لم
وحض;;ارته .فبع;;د المباطوريت خأوروب التقليدي;;ة ج;;اء دور اللمباطوري;;تي الن;;اتتي ع;;ن ثقافت;;ا
)ات;;اد الس;;وفيات والوليت التح;;دة( لتواص;;ل نف;;س ال;;رب مادي ورمزي .ث ع;;ادت خأوروب
التقليدي;;ة ومعه;;ا الوليت التح;;دة ولاسائيل وح;;ت العرقي;;ات الش;;عوبية الت;;دثرة ب;;دثر اللس;;لم
وبد خأت تطل علينا خأقطاب شقية ليس;ت خأق;ل ع;داء للحض;ارة العربي;ة اللس;لمية .وم;ا كن ذل
ليكون كذل لو ل يكن اللسلم وحضارته يثلن بق التلف القيقي وا خلفق ا خلوسع ل للنسانية
القبل بعد خأن بلغت ذروة الوحدة الادية والفرق الروحية )جوهر العولة(.
لل فقد يبدو هذا البحث بعيدا عن مطلوب الن;;دوة كم خأس;;لفنا .وه;;و م;;ا
يقتض خأن نبي العلقة التين;;ة بينم .فه;ذا الطل;;وب يب;دو مقص;;ورا عل علج الش;;كلية تأخص;يلية

نظرية غايتا تديد ا خلخلق برجعية قرأننية نظي تديدها برجعية الفلسفة 54والتصوف كم; يت;;بي
من القابل بي ضب التحديد .55فيكون النتظر ف هذه الال شيبه مقصور عل اسيتخراج فن
جدي;;د م;;ن الق;رأنن نظي اسيتخراج الفق;;ه خأو الكم خأو التص;;وف من;;ه لتأخص;;يل ا خلخلق .ويك;;ون
الق ;رأنن حينئذ مرجعي;;ة لف;;ن ا خلخلق يت;;م الراج;;ع ا خلخ;;رى ول يغن عن;;ا .وه;;ذه الغاي;;ة مكن;;ة
التحقي;;ق وه دون ش;;ك قابل خلن تك;;ون مفي;;دة ف التعلي الين الي يس ;اند التبي;;ة اللقي;;ة
للشيباب.
لكن الغ;رض ف ه;ذه الال لي;س م;ن الب;احث الفلس;فية ب;ق خلن;ه ق;د ل
يتجاوز نوع من التبير الين عامة واللسلم خاصة للقبول بنسق القي اللقية الالي;;ة فينتس;;ب
الل الوقف الفاعي خأكث م;ن انتس;;ابه الل البح;;ث الفلس;في :ب;ل ه;و يك;ون عن;دئذ م;ن جن;س
التخل ع;;ن قي الق ;رأنن ال;;ت ل تطل;;ب لاتا وتعويض;;ها بلقي الغربي;;ة الفروض;;ة بت ;بير ص;;وري
خارج .وهذا ما بد خأ يصبح مطلوب السلط الرسية الت ل تعد لها ال;ر خأة اللقي;;ة الكفي;;ة لاي;;ة
اليارات الوجودية الت قد يكون فتحا لنفاق جديدة اللنسانية متاجة اللي;;ا بلف بدئ ال;ر خأي.
ويكون البحث عندئذ من جنس ما يسمى بفقه الواقع تلطيفا لا يكن خأن يوصف بكونه فقه تبير
الواقع ونسييان الواجب.
ما ناول القيام به ف هذه الورق;;ة متل;ف كي;;ا ع;ن ه;ذا الس;;عى  :نري;د خأن
نفهم اللقي القرأنن لاته متخلصا م;;ن الص;;ورة الكريكتوري;;ة ال;;ت فرض;;ت علي;;ه و خأي;;دها الوق;;ف
انزام لازاء ه;;ذا الف;;رض .لل فض;;لنا خأن يك;;ون ال;;دخل خأس;;اس الكريكتور الفلس;;في م;;ن
اللسلم وتريه  :فالتضايف مع الغرب الي هو واقعة تريي;;ة وحقيق;;ة عقدي;;ة يك;;ن خأن ي;ول
دون فهم الطبيعة التحريرية لاول بيان الوجه الكريكتوري الفروض وخاصة هزي;;ة التس;;لي ب;;ه
الصورة .فهذا الفرض والتسلي به خأدى الل م;;اولت ت;بير خأخ;;ذ الب;;ديل خأي الكريكتور القاب;;ل
متثل ف اللق;;ي الغرب لاته م;;ع زع;;ه الك;;ي اللنس;;ان ال;;ات للين والتاري ف أنن  :الض;;ارة
الغربيةغاية التطور التاريي وفلسفتا الروحية غاية التطور الروح.
ذل خأن ماولت التأخسيس الفلسفي ل خلخلق تت;دخل في;ا ف;روع الفلس;فة
والين جيعها ك بسب دوره فيا ول يكن خأن نقابل في;;ا بي الرجعي;;تي الفلس;;فية والص;;وفية
 54مسكويه مثل
 55الغزال مثل

من نحية خأول ومرجعية دينية متلفة عنم من جة ثني;;ة الل الذا اعتبن الين مرجعي;;ة لي;;س له;;ا
ما تشتك فيه معهم خأو اعتبن خأن دينا ما خأحدث نقل نوعية ف رؤى تل الرجعيات التلفة عنه
بوقفه منا .لكن ما يري حاليا هو خأن ا خلخلق السائدة والت تعرف نفسها بلتضاد م;;ع ا خلخلق
الت تث;;ل رؤي;ة اللس;;لم تس;;تند الل الرجعي;;تي الفلس;;فية والص;;وفية مع;;ا كم نلح;;ظ ذل عن;;د
هيجل ف دروسه حول فلسفة التاري وحول فلسفة الين وضيتا ف خأدل وجوه ا.56
ف;;ا نطلب;;ه ه;;و م;;اوراء معني ا خلخلق ف الفك;;ر الفلس;;في بعن الي;;ارات
الوجودية الت تعل ه;;ذين العنيي مكني ل للنس;;ان خأي الي;;ارات القق;;ة للحري;;ة وع;;دم التبعي;;ة
ح;ت تك;;ون ا خلخلق مكن;;ة .ولنص;;طلح عل تس;;مية ه;;ذا ال;;اوراء بلن;;اخ الروح خأو بروحاني;;ة
الضارة الت تقول بذه ا خلخلق .ولنضب مثال يفهمنا القصد من الي;;ارات الوجودي;;ة الش;;ارطة
للمكن ا خلخلق .فعندما يفس الاركس التاري بتق;;دي اقتص;;ادي عل م;;ا ع;;داه م;;ن العوام;;ل
فه;;و يع;;ل قي;;ت اسيتعمل والتب;;ادل اقتص;;اديتي خأعل القي ف الي;;اة رغ خأن;;ه يب;;دو معلل
للحاجة الل الثورة بطالب النسانية متعالية عل هاتي القيتي.
وه;;;ذا التق;;;دي ص;;;يح بشط تص;;;ور البش تبعي لت;;;ع العبودي;;;ة بلعن
ال;ديث خأو مت;ع الضورة بلعن الفلس;في عن;د الف;اراب مثل لك;ن مت;ع ا خلح;رار تتق;دم عن;ده
درجات ثلث خأخرى من القي فتحدد منل القيتي اسيتعملية والتبادلية ف سل القي التعال
عل الاج;;;ة اسيتعملية وعل التحك الس;;;وق .فعن;;;دما توج;;;د قي ل تقب;;;ل التعيي بلاج;;;ة
اسيتعملية ول بلتحك التبادل فالن هذا السل يرتد الل اللف ويصبح اقتصادي تبعا .مث;;ال
ذل خأن قية الرية تنقل الاعة من تقدي اقتصادي عل اللقي الل الوقف القابل خلنا تؤدي
الل التض;;حية بلي;;اة م;;ن الري;;ة .فالري;;ة والكرام;;ة عن;;د ش;;عب ح;;ر كري خأث;;ن م;;ن ن;;وعي القي
اقتصادية خأي قي اسيتعمل )تك الاجات( وقي التبادل )تك الس;;وق( .والقي التعالي;;ة عل
اقتصادي ه الت يكن خأن تعد معيار تصنيف الضارات بسب الاوراء اللقي ليا ب;;ل ه

 56خأساس فلسفة الين الهيجلية هو وحدة وجود ذاتوية ب;;ديل م;;ن وح;;دة الوج;;ود الس;;تندة الل وح;;دة ال;;دد القي;;ام
بلنظور ا لسيبينوزي :الغاية ه الوصول الل السييح با هو تقق وحدة الطبيعة الللهي;;ة والطبيع;;ة اللنس;انية خأو الاتي;;ة اللمتناهي;;ة والاتي;;ة
التناهية.

خأيض;;ا ال;;;ت تعي منل القي اقتص;;;ادية .57وه تتث;;;ل ف مسيتويت ثلث;;;ة متلف;;;ة بس;;;ب
الضارات تقديا وتأخخيا وكها ل تتحقق التحقق التام الل ف متع حر :
-1فهيي القوق عامة وه ذات صل بنظام الك وقي الياة الدنية )متدرجة
بسب الوعي لكنا بد خأت تعم(.
-2وه الشف والشهامة وه ذات صل بنظام الوج;;دان والش;;عور وال;;ب
والياة العاطفية )ولها صل بلر خأة والنسب عند العرب مثل(.
-3وه العتقدات واليارات الوجودية وه ذات صل با وراء ك م;;ا وراء
خلنا نظرة الل النيا كها بعي تتعال عليا )وه عامة لكنا عند السلمي ف خأسى الرجات(.
وما ل نفهم ذل يتنع خأن نفهم القاوم;;ات ال;;ت سييطرت عل التاري ال;;ديث
ضد المينة اسيتعمرية وخاصة ف الضارة العربية اللسلمية .وما ل نفهم خأن ه;;ذه القي ل ت;;دد
الضارات بكونا مقصورة عليا بل تددها بكونا الغالب عليا .لل تدها ف جي;;ع الض;;ارات
بدرجات متلفة فتفهم عندئذ خأ ن يكون ف الضارات ال;;ت يغل;;ب علي;;ا ال;;وجه ال;;ادي م;;ن يث;;ور
عليا فيتعاطف مع حركت القاومة مثل  :الكثي من النخب الغربي;;ة س;اندت الركت التحريري;;ة
من اسيتعمر سابقا وه تساند حركت التحرر من استبداد والفساد .
ولاذن فالقص;;ود ب;;ذا ال;;اوراء خأو الن;;اخ الروح ه;;و م;;ا يسي ف كي;;ان
الضارة و خأنشطتا كها فيطبعه;;ا ب;ا يض;;في علي;ا معني ا خلخلق العه;;ودين متعيني في;ا بلكيفي;;ة
الت هم عليا كم تتحدد ف سيياق الوضعية اللنسانية الية من حيث ه تنافس خلقي حت ولان
ل يكن هذا التنافس خلقيا بلعن اللياب خأو بصطلح القرأنن تسابقا ف اليات الشوط بتع;;دد
الي;;;ارات)الائدة  (48ومتح;;ددين برهانت;;ا القيي;;ة ف الصاعات الائرة ف حقب;;ة م;;ن حق;;ب
التاري.58
 57رمز عبادة العجل وعبارة خأشبوا العجل القرأننية تدلن عل النكوص الي يصل ف ما وراء ا خلخلق  :فه;ذا مث;ال
رمزي عن ظاهرة صارت حقيقة ف التعات الر خأسملية الت ل يعد مم في;;ا م;;ن خأي;;ن ي;أخت ال;ال وبتت ك ت;ارة والرب مص;;درين مشوعي
للرب وخاصة ف الشكت العالية والول الر خأسملية الت تسيتعبد البش وتوض الروب بسبب ما خأشبوه من العجل.
 58توجد مفارقة ل بد من توضيحها لنفهم الف;;رق بي الت القرأنن والت الي يسيتده هيج;;ل م;;ن النص;;وص السييحية.
فا خلول يشتط التعدد ويرجئ الك الطلق ليوم الساب .والث;ان ي;دعي هيج;ل خأن;ه تق;;ق ف التاري فكن ناي;ة ل وم;ن ث فه;و يت نف;ي
التعدد واعتبار اللحق ملغيا للسابق ومعتبا اليه مرحل دنيا ينبغي تاوزها بنسخها .ف حي خأن القرأنن يضع مفهوم التص;;ديق الهين;;ة وينسيبه
بنظرية اللرجاء ف الك بي ا خلدين والشعات التعددة ج;;اعل م;;ن بقائ;ا شطا ف التس;;ابق ف اليات خأي ف ال;;تق م;;ن خلله;;ا وجع;;ل
انتساب الل خأي منا خيارا خلقيا.

مطلوبن;;ا الذن لي;;س ه;;و خأي م;;ن ه;;ذين العنيي لف;;ن ا خلخلق ب;;ل ه;;و ه;;ذا
ال;;اوراء الي يعلم عل م;;ا هم علي;;ه بس;;ب سيياق ح يك;;ون م;;دار الص;;دام في;;ه بي البش
موضوعه اليارات اللقية .فال;اوراء يتق;وم بلي;ارات الوجودي;ة ال;ت ه شط المكن اخلق
اليارات الت تبز خاصة ف العتقدات الينية والنظريت الفلسفية بل ول يكن خأن تتأخسس الل
حي;;ث يتلق;;ي الين والفلس;;في ف فلس;;فة الين لتحدي;;د الفهوم;;ات وف فلس;;فة التاري لتحدي;;د
السيياقات .فتكون السأخل اللقية ه عي التحدد الات لنوع القيام اللنس;;ان ف الوج;;ود بكيفي;;ة
معينة ه الن ص التع;;بي الن;;اخ الروح لتل الاع;;ة والص;;در الي ي;;رد اللي;;ه ه;;ذين الفني خأو
النوعي من تصوره ذهنيا ب;ا ه;;و خأحكم تقويي;;ة وعيني;;ا ب;ا ه;;و مارس;;ات قيي;;ة .وه;;ذه العلق;;ة
ليست علقة عل بعلول بل ه علقة معن بدد يضخ ا خلمر الي يضفى عليه العن صادرا عن
خيارات من جنسي:
نوذج ل يدرك الدراك معرفيا بل هو يقدم بوصفه نوذجا رمزي وه;;و ل يفه;;م
الل بشحنته الرمزية الت يعيشها الؤمن بلندماج فيا و خكنا مش;;هد مسح ه;;و خأح;;د الش;;اركي
فيه ليس بلفرجة عليه بل بلش;اركة الوجداني;ة القيقي;ة وكخ;نه يعي;ش الفع;ل الرام ال;وارد في;ا.
وتل ه طريقة القرأنن ا خلول ف التعبي ع;;ن ه;;ذا الن;;وع م;;ن خأس;;لوب ب خلمث;;ال والقص;;ص ال;;ت
يفهمها التلقي بسيتويت الدد فيا هو التلقي ذاته ف السيياق الي من الوجود التاريي للف;;راد
والاعات.
مفهوم يصف الوض;وع وص;فا تعريفي;ا في;درك الدراك معرفي;ا ويل;ل بقوم;ات
دللت;;ه ال;;ددة لقيقت;;ه بوص;;فها عل لفه;;م س;;لوكه .وتل ه طريق;;ة الق ;رأنن الثاني;;ة ف التع;;بي
بتعريفات مثالية )تدي;;د الق;;ائق مفهومي;;ا( تص;;ف الوض;;وع وص;;فا يك;;ن تليل لتحدي;;د العناص
القومة الت يكن خأن نفس با ما يتتب عليا ف س;;لوك اللنس;;ان ف;;ردا وجمع;;ة بس;;ب السيياق
كذل.
ويكن القول الن مدد الناخات الروحية الت تتي با الضارات بعض;;ها ع;;ن
البعض ليس وجود السافة بي الوجود  Seinوالنشود  Sollenوجودها الي يك;;ن اعتب;;ار
نسيبة عومه الل الضارة عامة ه نسيبة عوم النطق الل اللنسان وتكون خأنواعه ف نسيبة خأن;;واع
اللغات-فل تلو منه حضارة الذ هو مال الفعل الر كم ل تلو من النطق لكنه متع;;دد ومتل;;ف
تعدد اللغات واختلفها .النه عي تعي هذه السافة بي الوجود والنشود .وما تتيز به الضارات

هو مدى سعة هذه السافة وخاصة طبيعة فهمها لنشدادها بي الواق;;ع الوج;;ود والث;;ال النش;;ود
ومن ث طبيعة رؤيتا لهذه السافة الفاصل والواصل بينم م;ع م;ا ي;تتب علي;ا م;ن تص;ور لقيق;ة
الهود الي يدفع الل السعي الائب من خأجل جعل الوجود يرتقي الل النشود.
فتك;ون الض;ارة ال;ت تك;ون في;ا ه;ذه الس;افة متض;منة للتعددي;ة والتن;وع
تض;;منا جوهري لعتبارهم في;;ا م;;ن الس;;ن القوم;;ة للعم ;ران ب;;ل وم;;ن النيت الال عل الك;;ة
الضارة الت حددت ماوراء خلقيا يعد الخكث تثيل للقي الكونية اللنس ;انية الؤسس;;ة عل نظري;;ة
ف ا خلخوة البشية واعتاف بك الض;;ارات وا خلدين .واله;;ود الس;;اعي لتحقي;;ق ه;;ذا الس;;مو
لب;;د خأن يك;;ون مس;;تندا الل شطي يعرفهم الق;رأنن الكري بفه;;ومي ي;;رران فك;;ر اللنس;;ان م;;ن
اللطلق الزائف اللغي للتنوع والتعدد  :الطلق العل ولاطلق العمل اللنس ;انيي وع;;دم اعتبارهم
نسيبيي بسبب ما ف الوجود والتاري من غيب ل يكن علمه ول عل .النم حدا فاعلية اللنسان
الناظر والعامل خأعن اجتاد ف مقابل اللطلق النظري الوهي 59ف النظر والهاد ف مقابل
اللطلق العمل الوهي 60ف العمل حدين يندرج بينم ك نشاط النسان مادي خأو رمزي.
ويبق;;ى ه;;ذا الافع الل رف;;ع الوج;;ود ليق;;تب م;;ن النش;;ود دائ الت ;أخثي خلن
السافة ف هذه الال تتصور مسافة ل متناهية الذ ل يكن للمطلق خأن ي;;ل لب;;طلق ف النسيب
و خلن دعوى كمل خأفع;;ال اللنس;;ان وتام;;ا رد للوج;;و الل اللدراك وت;أخليه ل للنس;;ان :61ف;الذا حص;;ل
فظنت خأمة من ا خلم خأن علمها وعلها هم عي الطلق انغلق خأفقها و خأصبح ك م;;ا ت;أختيه خأوثن تري;;د
فرضها عل غيها بدل العوى الل التنافس ف اليات ضن خأفق متوح بل ناية.62
وحت ندقق هذا العن الي يي بي الناخات الروحية وما يتتب عليا م;ن
خأخلق ل بد خأن نذكر بأخن القابل بي الفقه والتصوف ف العم;;ل وبي الكم والفلس;;فة ف النظ;;ر
وكتاهم بد خأت ف حضارتنا حيث كن هذان الصاعان جوهر ا خلزم;;ة ال;;ت خأراد الغزال علج;;ا ول
 59اجتاد نظرية معرفة تنفي اللطلق وتفتض التعدد وهو الذن مصحوب بأخخلق ملزمة له;;ا ه التواض;;ع ف الك
الات والغيي بنطق ر خأ ي حق يتل الطأخ ور خأي الغي خطأخ يتل الصواب.
 60الهاد نظرية عل تنفي قبول الضوع للغي بنط;;ق الق;;وة ال;;ت ت;;رد الظل والعن;;ف وه تعت;;ب م;;ن يتج;;اوز الوق;;ف
اجتادي فيطلق لارادته ل بد من ماهدته.
 61ابن خلون ورد الوجود الل اللدراك خأو البداية الفعلية لنقد اليتافييقا الفلسفية والكمية والصوفية.
 62خأفضل تقيق لهذه الرؤية ه النية  48من الائدة “ :و خأنزلنا الليك الكتاب بلق مصدقا لا بي يديه من الكتاب
ومينا عليه .فاحك بينم با خأنزل ا ول تتبع خأهواءه عم جاءك من الق .لك جعلنا منك شعة ومناجا .ولو شاء ا لعلك خأمة واحدة.
ولكن ليبلوك ف ما أنتك .فاستبقوا اليات .الل ا مرجعك جيعا فينبؤك ما كنت فيه تتلفون".

يفلح 63علتم التغافل عم يتصف به ك الفني من وحدة البع;;د ف; ه;;ذه الفن;;ون فيجعله;;ا تتح;;دد
بتناف وظائفها لتقدي خأحد وجيي دلل هذا الاوراء:
-1فالقابل بي الفقه والتصوف مقابل ل تتناس;;ق م;;ع ال;;اوراء القرأنن خلخلق
العمل وعلتا الغفال هذا ا خلصل الواحد بي القانون )البع;;د السيياس الي يص;;بح ق;;ابل للتص;;ور
بعزل عن ا خلخلق( وا خلخلق )البعد اللقي الي يص;;بح ق;;ابل للتص;;ور بع;;زل ع;;ن السيياس;;ة(
ولاهمل اله;;دف الي س;;عى اللي;;ه الق ;رأنن بع;;ل البع;;دين متلزمي لئل يق;;ع الفص;;ام بي الظ;;اهر
والباطن فتصبح السيياسة عال اليل الظاهرية واخلق مرد حديث نفس ل ح;;ول ل ول ق;;وة
ف التاري.64
والقابل بي الفلسفة والكم ل تتناس;;ق م;;ع ال;;اوراء القرأنن خلخلق العرف;;ة
وعلتا الغفال ا خلصل الواحد بي العل )البعد العرف الي يصبح قابل للتصور بعزل عن اللي;;ان(
والليان )البعد التعبدي الي يصبح قابل للتص;;ور بع;;زل ع;;ن العل( ولاهمل اله;;دف الي س;;عى
الليه القرأنن بعل البعدين متلزمي لئل يتحول العل الل خأداة ف خدمة الش ويصبح الليان مثل
ا خلخلق مرد حديث نفس ل حول ل ول قوة ف التاري.65
لكن القرأنن يضع اسس الت تعل هذه الغفل عي ضياع اللنس;;ان الروح
ويذكر ب خلصل الواحد لهذه ا خلبعاد ا خلربعة خأعن هذا الاوراء الي يدد الناخ الروح من حيث
ه;;و عي وض;;ع اللنس;;ان الوج;;ودي :الق;;رأنن الكري بأخمث;;ال )الع;;رض الرام القصص للشط
اللنسان( ومثل )التحديد الفهوم لكونت هذا الشط( .ولاذن ففهم الشكلية ا خلخلق يبلغ ت;;ام
عندمايعال با وراء هذين الوجي خأعن با يعلها تك;;ون رهان حي;;ا ولي;;س م;;رد كم ف نظري;;ة
 63ماول الغزال ف تقيق الصلح بي الظاهر )الق;انون( والب;اطن )ا خلخلق( ف م;ا يك;ن وص;فه بت;افت الفقه;اء خأي
الحياء علوم الين )بي الفقه والتصوف( وماولته تقيق الصلح بي الظاهر )العل( والباطن )الليان( ف ما يكن وصفه بلحياء علوم النيا خأي
تافت الفلسفة كنت علتا الوعي القيق بذه ا خلزمة الت ناول وص;;فها النن بع;;د خأن بلغ;;ت الغاي;;ة ف ا خلف;ق الي ي;;دعي التم في;;ؤدي الل
اللنغلق والطاغوت النيوي بسبب الزع وحدة الطبيعة الللهية واللنسانية )وهو حل صوف عند هيجل(.
 64ولهذه العل كن خأكب ظاهرة خلقية يذما القرأنن ه النفاق.
 65وبدل من خأن يكون العل عبادة يتحول بع;;د خأن ص;;ار ل مبالي;ا بلقي اللقي;;ة الل ص;;ناعة خأدوات اللج;رام خلن العلمء
بتوا مرد خأدوات ل يمها م;أنل النتاج;ا خيا كن خأو شا فيس;همون ب;ذه اللمب;الة-رغ ك;ثة كم;م ع;ن اللثي;ك مث;ل البيولاثي;ك -ف الع;ادة
اللنسان الل قانون التاري الطبيعي بدل من رفعه الل التاري اللقي .وبذا العن فقد خأصبح العلمء خدما لى الرمي وخاصة مرم ال;;رب
الين شوهو الطبيع;ة والتاري ف أنن :التجري;ب عل اللنس;ان ولع;ل ذروة ذل ت;بينت ف النازي;ة لكن;ا ف القيق;ة ملزم;ة لنظري;ة س;لطان
اللنسان الطلق عل الطبيعة ولها خأساس ف نظرية هيجل الينية الت تعتب بداية هذه الفكرة ف الوه السحري قد تققت ف الناي;;ة بفض;;ل
التقدم العلمي والتقن .ولا كنت البداية السحرية دينا فالغاية النيسة ه بدورها دين :دين العولة الالية.

القي بصف النظر عن مريت تققها ف التاري الفعل :النا ملتقى فلسفة الين وفلس;;فة التاري
خأعن ملتق;;ى فاعلي;;ة اللنس;انية وص;;لتا ب;;ا تعت;;به لبي;;ان ص;;ادق مص;;در قيامي;;ا ال;;ادي والروح
ومصدر قيهم.
ومن حسن حظنا خأن حضارتنا عامة وروحا خأو اللسلم خاص;ة يثلن الي;وم
بقيهم وبوجودهم ب;;ؤرة التاري الراه;;ن ومرك;;ز الصاع م;;ن خأج;;ل تدي;;د ا خلف;;ق ال;;رر م;;ن التم
الزائف الول للنغلق والطاغوت : 66الصاع الركزي ف هذه القبة التاريية ه;;و الذن بي; قي;
العولة السيتعبدة ل للنسان برده الل القانون الطبيعي بجرده وقي اللسلم ال;;ررة ل بتحري;;ره م;;ن
سلطانه الطلق .وهذا الصاع كم هو بي يري منذ قرني خاصة بي نظريتي ف النظ;;ر والعم;;ل
الحداهم ه ما نسعى الل تديده خأعن نظرية القرأنن والثانية ه م;;ا يري;;د اسيتعمر فرض;;عه عل
العال عامة وعلينا خاصة.
لل فا خلمة اللسلمية ه الي;;وم الص;;ف الرئي;;س ف ه;;ذه العرك;;ة اللقي;;ة.
وق;د بلغ;ت العرك;ة غايت;ا ال;ت يك;ون رهان;ا ماول فه;م ا خلم;ة ذات;ا وتدي;دها فض;ائل رؤيت;ا
الوجودية واللقية خلنا ف لظة شك من ذات;ا بس;;بب كون;ا ق;د خأص;بحت تش;;غل موق;ع الت;م
ا خلول بعارضة ما خأصبح يعد خأخلقا كونية رغ كونه ذاهبا بللنسانية الل حفت;;ا :قي الغ;;رب الهي;;ن
عل الع;;ال ب ;أخخطبوط العول;;ة اقتص;;ادية والثقافي;;ة وم;;ا ي;;تتب علي;;ا م;;ن سييطرة سيياسيية
وعسكرية.

الباب الثان من الاول وفيه ثلث مسائل
تعريف مابعد ا خلخلق القرأنن بأخسلوب التعبي عنا
تهيد :
 66وبعبارة خأوض فالن هدف الورقة هو تديد حقيقة هذه النل التاريية الالية للحضارة اللسلمية من حيث ه قد
صارت تعتب ف الفكر الغرب النخر الوحيد الي ل يضع بق لفرض الصوصية الغربية عل خأن;ا كوني;ة وكي;ة :فتك;ون الض;ارة اللس;لمية
الشذوذ الدد لنوع التغي الكيفي النتظر ف التاري اللنسان بقياس مازي مسيتد من التاري الطبيعي.

نعود الل نجي القرأنن الكري ف تديد الناخ الروح خأو الاوراء اللقي ن;ج
ا خلمثال خأو النج ا خلمثول للكم ف ما وراء التاري والغيب ونج الث;;ل خأو الفهوم;;ات للكم ف
التاري والشاهد :
فكم خأسلفنا النج ا خلول قصص درام لتحري;;ك الوج;;دان فينتس;;ب معيشييا
الل الناخ الروح .وا خلول هه ا خلساس-وهو م;;ا يعنين;;ا ف بثن;;;ا-خلق اللنس;;ان ومص;;يه اللق;;ي
والتجارب الينية اللقية ف التاري ماضيا ومسيتقبل.
والنج الثان تليل مفهوم لتحريك العق;ل فيعال ا خلوض;اع بص;ورة تناس;ب
الناخ الروح خأو الاوراء اللقي .والثان نظرية اللنسان وعلقته بل وخاص;;ة م;;ا ينبغ;;ي علج;;ه
ح;;ت يتحق;;ق م;;ا ورد ف السيتوى ا خلول ,بي;;ث يك;;ون السيتوى الث;;ان م;;رد خأداة بلنسيبة الل
ا خلول خأداة معرفية تليلية تضع الناخ الروح خأو الاوراء اللقي الي هو ترب;;ة معيش;;ة تأخويلي;;ة
ب خلساس.

تأخويل ا خلمثال لتحديد علقة اللقي بلين
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العن ا خلسى للخلقي هو جوهر العقد الين ف ا خلدين الذ هو غايته  :وذل
هو معن اتام النعمة وت;;ام مكرم ا خلخلق وكهم م;رادف ل للس;;لم .الق;رأنن بأخس;;لوب وج;;دان
يعتد ضب ا خلمثال خلن مشاهدة العان خأفعال درامية خأكث ت;أخثيا م;ن عرض;ها الفه;وم  :تسييها
ف الوج;;ود العين يعله;;ا م;;ادة ل للدراك الباش الغن ع;;ن اله;;د العقل الي يت;;اجه ال;;رء ف
الع;;رض الفه;;وم دون خأن يلغي;;ه ل;;ن يتفك;;ر ويت ;دبر فيحص;;ل ليه ك اللدراكي الباش وغي
الباش .ويتعل;;ق التع;;بي ا خلمث;;ول القرأنن بك م;;ا ل يقب;ل الص ف ع;;ال الش;;هادة ب;ل يتض;;من
معان تيل الل عال الغيب خأي بلعان الرمزية القيية خأو با يتقوم منه مضمون فلس;;فة الين ال;;ت
تمع بي تأخويل ا خلمثال وتليل العان .وما يعنينا ف بثنا عن ما بعد ا خلخلق القرأنن يقب;;ل ال;;رد
الل مفهوم خأساس يمع بي خأسلوب القرأنن هو مفهوم الص;لح التحري;ف .وه;و لي;س س;لبيا رغ
كونه نقدي خلنه تقوي للتحريف الي يكن اعتباره مثل للس;لب .فيك;;ون العم;;ل تري;را ل للنس;انية
من خأمر سلب.
 67العلج التأخويل ) الهرمينوطيقي( :خأسلوب العلج القرأنن ف هذه الال ه;و الي يف;رض اس;لوب العلج الت;أخويل
الي نقوم به :فعرض السائل بلشاهد الرامية خأسلوب يف;;رض التأخوي;;ل حت خلن العن القص;;ود ل يع;;ب عن;;ه مباشة ب;ل يع;;رض ت;ثيل ف
مشاهد شيبه مسحية حصيلتا ه العن القصود .لاذا العلج ب خلمثال :خلن الكم ف ما ليس من الشاهد ل يكون بتحديد القائق بلثل
بل بتحديد النذج ب خلمثال.

الن خأصل التحريف ف اليني اللين يرك;;ز الق;رأنن عل نق;;ده فيم ه;;و مفه;;وم
الطيئة الوروث;;ة  Die Erbsündeف فه;;م السييحية خاص;;ة خلمثول انتق;;ال اللنس;;ان م;;ن
النة الل النيا خلن ا خلخلق الت تثل التحريف نتجت عن هذا الفهوم .ومنه جاءت الاج;;ة الل
اللص وتأخليه السييح وتأخسيس الؤسسة الكنسيية مثل لدين;;ة ا ف ا خلرض .وتل ه الص;;ل
بلتحريف اق;;دم والتث;;ل ف نظري;;ة الش;;عب الت;;ار ال;;ت تع;;ل خأح;;د خأبن;;ائه وسييطا ضوري
للتحرير من أنثر الطيئة الوروثة خأعن م;ا خألغ;اه الق;رأنن الكري بداي;ة م;ن أندم بلعفو واجتب;;اء.
وما نريد بيانه هو خأن م;;ا بع;;د ا خلخلق القرأنن خأساس;;ه وج;;وهره ه;;و تري;;ر اللنس;انية م;;ن ه;;ذه
النظرة الستندة الل الطيئة الوروثة والش;عب والت;ار وردود الفع;ل علي;ا )قل;ب نيتش;ه لس;ل
القي س;;لمها ا خلفلط;;ون التعل;;ق بلتاتب بي الث;;ال والثي;;ل( وتعويض;;هم بلنظرة الس;;تندة الل
اجتباء والعفو اللين يغنيان عن الل;ص والس;لطان الروح السيتعبد ل للنس;ان بلوس;طاء خأي
با يلغي ف القيقة ا خلخلق من ا خلصل.
لل فبالوسع القول الن هذا التحرير من الطيئة الوروثة وم;;ا ي ;تتب علي;;ا
من خأخلق )ا خلفلطونية العامية( وردود خأفعال علي;;ا )وقل;;ب و;س ل ممها النيتش;;وي( ه;;و خأول ث;;ورة
خلقية روحية ل تعل الياة النيا عقاب بل فرص;;ة لتحقي;;ق اللنس;;ان ا خلمان;;ة خأو دوره ف الليق;;ة
البداعا للحضارات وتعميا ل خلرض واسيتخلفا علي;ا بعن تقي;ق القي في;ا .وه;ذه الث;ورة اللقي;ة
والروحية ه الت تعل القرأنن يعتب ت;أخليه عيس خأس;;اس التحري;;ف الي جع;;ل اللنس;;ان س;;ي
الطيئة الوروثة .فعيس )عليه السلم( الي هو بنص القرأنن أندم الثان جعل;;وه ب;;ذا التحري;;ف
نفي;;ا العف;;و واجتب;;اء ا خلول خأو م;;ا س;يناه بث;;ورة الق;رأنن اللقي;;ة والروحي;;ة .68فك;نت الطيئة
الوروثة ونفي اجتباء خأو الثورة القرأننية عل لفرض الاجة الل الش;فيع والس;لطة النائب;ة وم;ن ث
تأخسيس الرهبانية والكنسيية وتري النس والعناية بلياة النيا تأخسيسا لسلطان الشفعاء وحصا
للنج;;اة ف خأتب;;اع السييح وم;;ا يقتض;;يه م;;ن س;;لطان الكنيس;;ة نئبته والوسييطة بي ال;;ؤمن ورب;;ه
بعتبارها بلغة هيجل )ويصاحبا حت قلب;;ا خأو ض;;ديد السييح خأو السييح الجال الي ه;;و مأنله;;ا
 68ل بد هنا من اللشارة الل خأن الرد الل خأسفل سافلي بعد اللق ف خأحسن تق;وي لي;س الطيئة الوروث;ة خلن العف;و
عل أندم واجتبائه ماها .ولاذن فهذا الرد هو الس بقتض ما جاء بعده من اسيتثناء ف سورة العص خأعن عدم النجاح ف اختبار ولال لا
كن للسيتثناء منه معن  :ومعن ذل خأن الرد الل خأسفل سافلي ل يشمل ك البش بل م;;ن ل يق;;وم بشوط اسيتثناء خأي م;;ن ل ينج;;ح
ف اختبار الي هو الياة النيا  :وهذه الشوط خأربعة اثنان للفرد عام;ة )اللي;ان والعم;ل الص;ال( واثن;ان للجمع;ة عام;ة )التواص بلق
والتواص بلصب(.

ف القيقة ليس مفهوميا فسب بل وترييا( :ملكة الرب ف ا خلرض حكها هو حك ال;;رب وه
معصومة ث ضديدها وهو ملكة اللنسان الي خأل نفسه وحك نزواته هو حك رب معصوم فكن
بذل السييح الجال" :ذل خأن العال السييحي هو عال الكمل .فالبد خأ قد ت وبلتال فالن ا خلمر قد بلغ
غايته :ل تعد الفكرة الثال ترى ش;يئا غي حاص;ل عل مايسيتوفيه حقه;ا ف السييحية .وبلفع;;ل فالكنيس;ة
ه من نحية خأول العداد للفرد للخل;;ود م;ن حي;;ث ه;و مسيتقبل م;ا كنت الوات العيني;;ة ب;ا ه ه م;ا
تزال دائا قائة ف التعي ال;زئ .لك;;ن الكنيس;;ة ي;ل في;ا روح اللل حاضا في;;ا ك;ذل :الن;ا تعف;;و ع;ن
الذنبي وه ملكة السمء الاضة .وبذل فالنه ل يبق للعال السييحي خأي خارج مطلق ب;;ل ل يب;;ق ل الل
خارج نسيب هو ف ذاته خارج ت تاوزه ول يبق بلنظر الل ما يتعلق به ا خلمر فيه الل الظهاره الظه;;ار خأن;;ه
قد ت تاوزه  .فينتج من ث خأن العلقة بلارج ل تعد ه الددة بص;;وص حق;;ب الع;;ال ال;;ديث .علين;;ا
الذن خأن نبحث عن مبد خأ أنخر لتقسيي القب.69".

وبي خأن ما يسمى بلطيئة والس;;قوط مثل برم;;ز الخك م;;ن الش;;جرة الن;;يي
عنا -1:ل يكن خأن يتعلق بلنس ولال لا كنت حواء مصاحبة لندم ف النة فض;;ل ع;;ن ك;;ون
النس ف القرأنن من التع ا خلساسيية ف النخرة بل هو ج;زاء ك;بي ول يعل;;و علي;;ه الل رؤي;;ة وج;ه
ا -2.كم ل يكن خأن يكون السقوط بسبب العرفة فضل ع;;ن خأن يك;;ون بس;;بب معرف;;ة الي
والش .وهم الفهمن السييطران عل التص;;;ور السييحي .وكهم غي مك;;;ن خأول خلن ا عل;;;ل
اسيتخلف ف القرأنن بتعلي أندم ا خلس;;مء كه;;ا والبي;;ان وذل قب;;ل حص;;ول م;;ا يت;;ؤول عل خأن;;ه
سبب اللخ;راج .وثني;;ا خلن اسيتخلف ف خأمثول ال;وار بي ا واللئك;;ة ح;;ول متق;دم عل
السقوط ما يعن خأن أندم كن يي بي الي والش ولال ل;;ا اسيتخلف « :واذ ق;ال رب ب;ك تللملئتك; تة
ا ت من جا تعل تف ا نلر تض خ تليف اة قالووا نأتع ول تفيا من يوف تسدو تفيا وي ;س تف وك مالت; م ذاء ون; ون ن وسي مب وتح تبم; تدك
ذ
ون وق متد وس ل قال ا ت من نأع ول ما ل تعل ومون" )البقرة ( . 30
ذ
 69انظر هيجل فلسفة التاري ,ص 414 .الل عدد  12من ا خلعمل نشة  stwعدد 612
Denn die christiche Welt ist die Welt der Vollendung ; das Prinzip ist erfüllt, und damit ist das .
Ende der Tage voll geworden : die Idee kann im Christentum nichts Ungefriedigtes mehr sehen . Die Kirche ist zwar
einerseits für die Individuen Vorbereitung für die Ewigkeit als Zukunt, insofern die einzelnene Subjekte als solche
immer noch in der Partikularität stehen ; aber die Kirche hat auch den Geist Gottes in sich gegenwärtig, sie vergibt
dem Sünder und ist das gegenwärtige Himmelreich. So hat denn die christiche Welt kein absolutes Aussen mehr,
sondern nur ein relatives, das an sich überwunden ist und in Ansehung dessen es nur darum zu tun ist, auch zur
Erscheinung zu bringen, dass es überwunden is. Hieraus folgt, dass die Beziehung nach aussen nicht mehr das
Bestimmende in betreff der Epoken der modernen Welt ist. Es ist also ein anderes Prinzip der Einteilung
« aufzusuchen

ومعن ذل خأن التأخويلي للخك من الشجرة النيي عنا هم خأص;;ل ان ;راف
خلن خأمثول القرأنن تقدم فهم أنخ;ر ينفيم :فل ه;و الن;س )قص;ة التفاح;ة( ول ه;و العرف;ة )قص;ة
الي;;ة( .ل ب;;د الذن خأن يك;;ون لعن الخك م;;ن الش;;جرة عي م;;ا ج;;اء ف ا خلمثول القرأنني;;ة صاحة
خأعن طلب اللنسان اللود بس;;بب ط;بيعي كم خأوه ابلي;;س أندم وح;واء م;;ن منطل;;ق احتج;;اجه
بع;دنه ومع;دن أندم خلل ت;بير عص;يانه ا خلم;ر بلس;جود ل  :الن;ه يت;ج بق;انون ا تللق;ة )الق;انون
الطبيعي( عل نظام الولق )القانون اللق;ي( .وخل;ود اللنس;ان ل يتحق;ق ل بس;بب ط;بيعي نف
للبعد اللقي )رمزه رؤية البليس( ول بسبب خلقي نفيا للبعد الطبيعي )رمزه رؤية اللئك;;ة( ب;;ل
ينبغي خأن يكون مناسيبا للقة أندم الي هو كئن طبيعي خلقة وروح خلق;ا )رم;زه ح;ة ا خلهلي;ة
الت يسم با ا الشهد(.
الن ع;;دم الفه;;م القيق للل ا خلس;;لوب ا خلمث;;ول القرأنن ح;;ال دون طل;;ب
البني;;ة العميق;;ة التناس;;قة عقل لش;;هد اسيتخلف القرأنن وم;;ا تض;;منه م;;ن مناقش;;ة لشوط
استئال أندم ل كم حددها القرأنن الكري ف مشهدي مناقشة شوط ا خلهلية :
مع اللئكة )رمز ما سينطلق عليه ا خلفلطونية العامية بلغة نيتشة(.
ومع البليس )رمز ما سينطلق عليه القلب النيتشوي للسل ا خلفلطون(.
ف ماول فه;;م الش;;هدين ا خلمث ;وليي ال ;واردين ف الق ;رأنن الكري الش;;هدين
اللين ن;;بي دللتم القرأنني;;ة بص;;ورة متناس;;قة م;;ع الج;;ج ال ;واردة ف ال ;وارين الين حص;;ل ف
الشهدين .فهذه الشوط ه الت تكن من فهم الابعد اللقي القرأنن وم;;ن ث م;;ن معرف;;ة ا خلف;;ق
الي تفتحه ا خلخلق القرأننية ل للنسانية بثورتا الررة من نظرية الطيئة الوروثة وم;;ا أنل;;ت اللي;;ه
من انقلب الل الضد  :السييح وضديده .فيكون هو السيتقبل الرر م;ن ال;أنزق ال;;ت نتج;;ت
عن التحريفي موضوعي القصص القرأنن الغالبي:
-1فتحري;;ف الت;;وراة جع;;ل موس نقي;;ض ن;;وح  :ا خلول ينج;;ي ك الكئن;;ات.
والثان جعل الين مقتصا عل قبيل تعتب نفسها شعب ا التار  :وه;;ذا ه;;و التحري;;ف الي
يعل الين خاصا بشعب وقبيل بدل من خأن يكون النسانيا كونيا.
-2وتريف ا خلنجيل جعل عيس نقيض أندم  :ا خلول يثل العف;;و عل البشية
كه;;ا واجتبائ;;ا .والث;;ان جع;;ل الين تري;;ا وراثي;;ا للبشية كه;;ا م;;ا ل تص;;بح مسييحية خاض;;عة
لوساطته بفضل نوابه أنبء الكنيسة.

وهذا التحريف الثان هو ف القيقة غاي;;ة التحري;;ف ا خلول خلن البشية كه;;ا
ينبغي خأن تصبح تبعة لتأخليه خأحد خأبناء الشعب التار 70بيث يكن القول الن اليودية الرف;;ة ه ;
بنحو ما ضديد السييح  :الما نفي النيا خأو اللخلد الل ا خلرض ورمزه عبادة العجل .لل فالعودة
الل البراهي عليه السلم -واللسلم يعرف نفسه بذه العودة ومن ث فهو حنيفية مدثة خأو البراهية
ثنية -هذه العودة علتا خأن البراهي بري من هذين التحريفي التورات والسحي  :والق;رأنن ين;;ص
بأخن البراهي ليس بيودي ول بسييحي بل مسل حنيف .الن;;ه خأن يك;;ون البراهي يودي خأو مسييحيا
فضل عن كون رسالته لي;;س له;;ا الل مض;;مون واح;;د ه;;و س;;لبا التح;;رر م;;ن عب;;ادة الطبيع;;ة مثل
ب خلجرام الس;;موية ال;;ت كنت تع;;د خأفض;;ل مث;;ل ل للله;;يي ف الطبيع;;ة وه;;و الياب اقتص;;ار عل
الوحدانية الذ ليس ليه رسال خأخرى يذكرها القرأنن غي الرس;;ال اللس;;لمية وبن;;اء ال;بيت م;;ع ابن;;ه
اسمعلي ولايقاف تقدي ا خلضاح البشية الي عرفته ا خلدين السابقة وع;;اد اللي;;ه خأتب;;اع التحريفي
ولان بشك خفي رغ ك;ونه خأش;;د بش;;اعة  :التيي العنصي واللبدة الاعي;;ة الصية )كم حص;;ل
للهنود الر( خأو الضمنية كم يصل بسبب الغزو اسيتعمري والضاري ل خلم ا خلخرى.
هذا ما ناول القيام به خلنه يثل م;;ا نقص;;ده ب;;ا وراء ا خلخلق خأو بلي;;ارات
الوجودية الت تدد الناخ الروح للجمعة ف نظره;;ا وعله;;ا .وح;;ت نتك;;ن م;;ن ذل ل;;ن نطي;;ل
الكم بل سينكتفي بتحليل قضيتي هم ت;بير خأهلي;ة أندم للسيتخلف ومفه;;وم اسيتخلف ب;ا
هو المي القيق;;ي ل للس;;لم ال;امع بي الين والسيياس خأو اللق;;ي والسيياس خأعن ف القيق;;ة
مدار ك الصاع الائر النن حرب عل اللسلم وقيه اللقي;;ة ب;;ذا العن الت;;ام ل خلخلق ولي;;س
بعن الفن الفلسفي الدد ل خلحكم اللقية خأو الواصف لفعل الك اللقي.

القضية ا خلول :مفهوم خأهلية أندم وحواء للسيتخلف.
القضية الثانية :مفهوم اسيتخلف  :اللقي والسيياس.

والقضية ا خلول يعالها القرأنن ب خلسلوب ا خلمث;;ول خلن;;ا م;;ن الغي;;ب الطل;;ق.
وه الذن موض;;وع ه;;ذا الفص;;ل .خأم;;ا القض;;ية الثاني;;ة فيعاله;;ا ب خلس;;لوب الث;;ال خأو الفه;;وم وه
موضوع الفصل ا خلخي .ول بد من وصل القضية ا خلول بعن اللخراج من النة والنظ;;ر الل ي;;وم
 70خأذكر خأن ف خأحد اختبارات ف فرنسا قدم لنا نص للتحليل لباسكل من رسائل جاء فيه خأن مد )صلعم( ل يكن
خأن يكون نبيا خلنه ليس يودي .خأما القرأنن فينص عل خأن ك ا خلم لها نب بلسانا رمزا لتصالها بلطلق و خأن الرسال الاتة ه ليع البش بل
وليع الكئنات.

الين م;ددين لعن الي;اة النيا ف ا خلخلق القرأنني;ة .ف;اللخراج م;ن الن;ة رمزي لي;س عقاب ف
القرأنن  ,بلف ما هو عليه ف التوراة ,بل هو اختب;ار ل خلهلي;ة اختب;ار خلجل ت النظ;ر الل ي;وم
الين ليس اسيتجابة لطلب البليس بل تقيقا لعن العصيان ف ال;;التي  :حال أندم وح;واء وحال
البليس فنعل بذل طبيعة العصيان.
ولا كن قرارا اسيتخلف كم خأسلفنا سابقا كم ف الش;;هد التعل;;ق بشوط
ا خلهلية عل ما يظن خطيئة فالن م;ا س;ي خطيئة ه;و بلف تأخوي;ل هيج;ل ل لي;س دا عل
العرفة عامة ول عل معرف;ة الي والش خاص;ة ت;أخويل ل;ا ورد ف القص;ة التوراتي;ة .الن;ا اللل
القيقية ه ما حدده القرأنن خأي حقيق;;ة العلق;;ة بي الط;بيعي واللق;;ي خأو بي ا تللق;;ة والول;;ق .71
فا خلمر ف هذا الشهد القرأنن يتعلق كم نبي بفض;;ل مب;;د خأ التناس;;ق بي العناص لتحدي;;د مع;;ان
الشاهد الكمل بأخمر أنخر خأعق هو عي ما خأطلقن;ا علي;ه هن;ا اس م;ا بع;د ا خلخلق كم سينحاول
تديد معناه وتديد صلته بلعفو واجتباء وبلرد الل خأسفل سافلي بعد اللق ف خأحسن تقوي
وبشوط اسيتثناء من الس.

السأخل الرابعة
تعريف ما بعد ا خلخلق ب خلمثال القرأننية والشاهد الرامية
القضية ا خلول  :شوط خأهلية أندم وحواء للسيتخلف
 71ومن هنا نكتشف خأصناف موض;وعات العرف;ة اللس;ة ال;ت خأشن اللي;ا ف ال;دخل النج;ي  :الطبيع;ة الالص;ة
)مثل الشجرة الرمة( والشيعة الالصة )مثل التحري( والطبيعة الشعة )مثل اللنس;ان( والشيعة الطبع;ة )مث;ل التس;مية( و خأص;لها جيع;ا
الي ينتسب الل غيب الات والصفات الللهية )ا ذاته(.

القضية ا خلول

شوط خأهلية أندم وحواء للسيتخلف
وصفنا الشهد الي خاطب فيه ا اللئكة للعلمم بسيتخلف أندم
)رمزا ل للنسانية وليس لشخصه العي بدليل خأنه كن مصحوب بواء ف النة( بأخنه مش;;هد
يدد شوط ا خلهلية للسيتخلف بناقشة موقفي ينفيان خأهلية أندم وبتقدي حل يبي م;ا
غاب عن خأصاب الوقفي .72ويكل هذا الشهد مشهد ثن يتعلق بنف;;س ه;;ذه الش;;وط
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الوق;;;ف ا خلول  :فاللئك;;;ة ل تع;;;ص ا خلم;;;ر ب;;;ل اكتف;;;ت بلتعجب م;;;ن
اسيتخلف أندم بجة يكن ردها الل معي;ار دين خلق;ي يقاب;ل ب;ه خأص;ابه بي أندم الي "يوف ت;س دو
تفيا ويس تف وك م تالماء" )معيار طبيعي حيوان( وبي اللئكة"ون; ون ن وسي مب وتح تبم; تدك ون وق; متد وس ;
ل"
)معيار خلقي دين( .
الوقف الثان  :و خأبليس عص ا خلمر وبرر عصيانه متجا بعيار طبيعي م;;ادي
يقابل فيه بي أندم وذاته ":نأن )ابليس( خي تمن وه )أندم( خلقت تن تمن نر وخلقت وه تمن تطي" .والعي;;ار
هنا مفاضل بي طبيعتي مبرا لعصيان خأمر اللهيي خأي تفضيل حك القانون الطبيعي .
وبي خأن ا ل يرفض الجتي خلنم ف ذاتم حقيقتان .ل يك;ن ال;رد اللله;يي
عليم ول ينش;;غل بنفيم ول ح;;ت بلتعليق عليم ب;;ل ق;;دم ح;;ة متح;;ررة م;;ن عي;;ب الج;;تي
الواردتي هن;;ا ح;ة جامع;;ة بي الق;انوني اللق;ي والط;بيعي اللين اس;;تند الليم الوقف;;ان النافي;;ان
ل خلهلية:
فعي;;ب ح;;ة اللئك;;ة خأن خأص;;ابا يق;;ابلون صاحة بي الي;;اب اللق;;ي الين
اللك )التسبيح والتقديس( وسلب اللقي الطبيعي اليوان )الفس;;اد وس;;فك الماء( متص;;ورين
ا خلول نفيا للثان والثان بوجوده نفيا خلهلية اسيتخلف حصا اليها ف اللقي اللئك.
 72أنية اسيتخلف
 73أنية عصيان ابليس

لك;;ن عي;;ب ح;;ة البلي;;س يب;;دو ف الظ;;اهر و خك ;ن ص;;احبا يكتف;;ي بلق ;انون
الطبيعي )ال;تاتب بي الن;;ار وال;تاب( .لكن;;ه ف القيق;;ة مث;;ل اللئك;;ة يقاب;;ل بي ق;انون اللق;;ة
الطبيعية وقانون اللق الين ولكن ف اتاه العكس  :فهو ل يط;;ع ا خلم;;ر بلس;;جود ذا اللل
اللقية بجة طبيعية ونفى من ث خأهلية اسيتخلف.
ولي;;س بلص;;دفة خأن كن عص;;يان أندم وح ;واء )مع;;ا دون تمي;;ل الس;;ؤولية
لواح;;د منم دون النخ;;ر( بنص;;يحة البلي;;س الي خأوههم ب ;أخن الطبيع;;ة يك;;ن خأن تك;;ون مص;;درا
للخلود  :الخك من الشجرة الن;يي عن;ا .فق;د كن عص;يانم م;ن نف;س طبيع;ة عص;يان البلي;س :
تقدي القانون الطبيعي عل القانون اللقي لتحقيق اللود الأخمول .وبذل تتح;;دد طبيعي;;ة الس;و خأة
الت كنت مفية عنم فصارت معلومة لم بعد العصيان  :فليست ه الل اكتش;;اف ه;;ذه القيق;;ة
خأعن اسيتحال اللود العض;;وي ب خلسيباب الطبيعي;;ة مثل بلخك م;;ن الش;;جرة الرم;;ة وك;ذب م;;ا
وعدهم به البليس .وما بي اسيتحال برز لم بأخمر قذر هو سو خأة ك كئن ح  :الفض;لت ال;ت
ترج بعد الخك خأعن ما ل يكن حاصل قبل الخك منا ومن ث ما هو م;;ن م;;أخكولت الن;;ة ال;;ت
ليس فيا القاذورات .74وبذل فق;د خأص;بح اللخ;راج م;ن الن;ة والنظ;ر الل; ي;وم ال;ين ش;طي
لعرفة ما يتتب عل هذه القيقة الت كنت مفية قبل الخك :
اسيتحال اللود بلسيباب الطبيعية البايولوجي;ة خأول  :الخك م;ن الش;جرة
الرمة واكتشاف ضورة الع السوي بي الطبيعي واللق;;ي .فالش;;جرة الرم;ة ترم;ز هن;;ا لتق;دي
 74كنت دائا خأعب من الواضع العضوية الامعة بي ق;;ة اللة والتع;;ة النسيية والتج;;دد الي;;وي م;;ن ج;;ة خأول وق;;ة
القذارة ف الكئن الي .ظهور السو خأة الت كنت مفية ه اكتشاف هذه القيقة الت تققت بسبب الخك من الشجرة .ولول ذل لكن أندم
وحواء يكونن كم سييصبحان الذا نحا ف امتح;ان الث;ان فن;;ال الن;;ة خالين في;ا  :لي;;س للمت;;ع ق;اذورات ب;ل ه مت;ع خالص;ة م;ن دون
قاذورات .ووجود شوط الخك الصحوب بلقاذورات يشيبه الل » ب « التوقع من ا ج;;ل وعل خلن ا يعل خأن العص;;يان سييحص;;ل
و خأن امتحان أنت صبة التكيف واسيتخلف حت يكون ثرة ماهدة خلقية لي;س م;رد تخلق;;ة طبيعي;;ة ف ا خلنس;ان  :الك;دح بلص;;طلح
القرأنن .لل كن مسعى أندم وحواء للخفاء السو خأة الت ظهرت عند حصول الخك من الشجرة النيي عنا .وما يبر هذا الفهم خأمران :
ا خلول تليل علمي خأعن وحدة الواضع اللحظة عضوي وفسييولوجيا.
والثان تأخويل للمسارعة لتغطية السو خأة واللشارة اللطيفة الل خأن السو خأة ل يغطيا الل التقوى.
وكنت دائا متحيا من دلل اخفاء الي سيبق الخك من الشجرة .فل يكن خأن يكون الخفاء ا خلعضاء التناسلية خلن
ذل يتناف مع الزوجية ول يكن خأن يكون غي سابق ف العل خأن الخك سييحصل و خأن اكتشاف الس;و خأة س;;يت من;;ذ بداي;;ة اسيتخلف م;;ا
يعن خأن ا خلم;ر ك;ه شيبه س;يناريوا ثن م;ا يعن خأن أندم كن سييتحن مرتي  :ا خلول ف الن;ة وكن النج;اح في;ه سييجنبه اكتش;اف الس;و خأة
)الطة " خأ" الن ص التعبي( .والثانية ه امتحان التثل ف القيام ب;ا ينبغ;ي القي;ام ب;ه للسيتثناء م;ن الس الي رد اللي;;ه خأس;;فل س;افلي
دون خأن يكون ذل موروث عضوي ولال لسيتحال خأول تميل مسؤولية وتكيفه )الطة "ب" الن ص التع;;بي( وثني;;ا خلن امتح;;ان يص;;بح
فاقدا لعناه فيحتاج الل منج وشفيع وهو الفهم السييحي التناقض مع الزع بأخن اللنسان حر ومكف.

الطبيعي عل اللقي بدل الع بينم كم ف حرية الخك من غيها دون خأن يؤدي ذل الل ظه;;ور
السو خأة الت ستول ف النخرة عندما يكون الخك متحررا منا.
ثني;;ا امتح;;ان اسيتخلف بع;;د العف;;و واجتب;;اء للخ;;روج م;;ن الس :
المكنية التدارك بلنجاح ف اسيتخلف فل تكون السقطة خطيئة موروثة باجة الل شفيع بل
ه الظرفي;;;ة الضورية لمتح;;;ان خأهلي;;;ة اسيتخلف )وه;;;و اسيتثناء م;;;ن الس ف س;;;ورة
العص(.
واسيتثناء م;;;ن الس بع;;;د ال;;;رد الل خأس;;;فل س;;;افلي مشوط بتحقي;;;ق
شوط اسيتثناء منه ليكون اللود حاصل بعل جامعة بي ا تللقي والولق;;ي  :وذل ه;;و س;;بب
اللود المكن الما ف النة خأو ف النار .والعلوم خأن التم للغتار بلنصيحة الشييطانية كن يكن
خأن يكون اغتار بلنصيحة اللكية .لكن اللئكة ل تعص .ومن ث فل يكن خأن تنصح با يؤدي
الل معص;;ية .لل ل ي;;دث مث;;ل ه;;ذا الش;;هد ف م;;ا وراء التاري وح;;دث مش;;هد النص;;يحة
الشييطانية .لكن نصح اللئكة المتنع يتكرر بل ناية ف التاري بسبب من يدعون اللكية وه;;و
نوع من التحريف ملزم للسلوك الين  :وذل هو جوهر النفاق.
ف;;ا كن يك;;ن خأن يص;;ل ل;;و خأن أندم وح ;واء خأخط ;أ ن الط ;أخ القاب;;ل بنص;;يحة
نفتضها صادرة عن موقف اللئكة هو ما يصل دائا عندما يغت اللنس;;ان ب;ن ي;;دعون اللكي;;ة
من البش  :النافقون والرهبانيون .ول شك خأن مثل هذا الشهد ل يقص عليا القرأنن حصول ف
ما وراء التاري خلن اللئك;;ة ل تع;;ص فتنص;;ح للتغري;;ر .لكنن;;ا ن;;ده ف التاري اللق;;ي ل للنس;انية
خلل امتحان كم يصفه القرأنن عند من يسمون بشيياطي اللنس )من الن;;ة والن;;اس(  :فبع;;د
رمز اللخراج من النة ند الك;;ثي م;;ن البش ي;;دعون اللكي;;ة ويزع;;ون خأن;;م يي;;ون عل الث;;ال
الي وص;;فته اللئك;;ة ف تعجب;;ا م;;ن اسيتخلف أندم  :خأي حي;;اة تك;;ون في;;ا ا خلخلق اليني;;ة
متنافي;;ة م;;ع اللق;;ة بس;;ب العي;;ار اللئك .75الن;;ه الرهباني;;ة ال;;ت ق;;ال في;;ا ج;;ل وعل )ومن;;ا
التصوف(  " :و
يس اب; تن مري; وأنتين;ا وه ال تني;;ل وجعلن;ا ت;ف
﴿ث قفينا عل أنث تر ته تب ور و;س تلنا وقفين;ا تب تع ;
ذ
 75وليس ما يعجب ل خأن يكون ما وراء ا خلخلق الي ينسيبه هيجل للمسييحية مستندا الل هذا الوه التثل ف خأن
ا خلخلق تقتض تليص اللنسان من الطبيعة ب;ل ولالغاءه;ا ح;ت يص;;بح اللنس;ان تسييدا ل للل نفس;ه عن;;دما يندم;ج ف ذات السييح علي;;ه
السلم وليس للملئكة فسب .لل فا خلخلق عنده نفي وتاوز للطبيعة وللفطرة اللتي تثلن الش عنده .ويكفي خأن نق;;ارن ه;;ذا الوق;;ف
بلوقف اللون حت نفه;م ج;وهر الف;رق بي ال;اورائي اللقيي اللس;;لم والسييحي  :خأخلق رهباني;ة ورمزه;ا العزوبي;ة و خأخلق س;وية
ورمزها الياة النسيية الطبيعية.

وب تالين اتب وعو وه ر فأف اة ورح اة ورهبا تني; اة ابت;د وعوها م; ا كتبناه;ا عل تي; م ال اب تتغ;اء تر ;ض و تان ا فم; ا
قولو ت
ذ
رعوها حق ترعايتت ا﴾ ) الديد .(27
وعلينا النن خأن ندد العلقة بي عدم قبول ه;;ذين العي;;ارين ل خلهلي;;ة وتق;;دي
معيار جامع بي اللقة واللق  :القدرة عل التسمية )=الت ه عي حقيقة اللنسان خأعن النطق
والبيان( .فبأخي معن هذه القدرة تعل أندم نص;;ا وح;واء ض;;نا خأهل للسيتخلف واسيتعمر ف
ارض؟ ما دلل التسمية؟ كيف يكون تعلي أندم "ا خلسمء كها" العيار الي يتج به اللل لل;;رد
عل اللئكة الت تعجبت من اسيتخلف أندم رغ كونه يفسد ف ا خلرض ويس;;فك الماء )ض ;نيا
ول تسيتخلف ه رغ خأن;ا تسيبح بم;;د ا وتق;;دس ل(؟ وكي;;ف يك;;ن تعل ا خلس;;مء كه;;ا الن ل
يكن بعن كية التسمية خاصة والسميات ل متناهية مم كن الزء الأخخوذ منا خلنا م;;ن كمت
ا اللمتناهية )اللوقات(؟ حت نفهم ذل ينبغي خأن نصل بأخمرين خأحدهم يبدو عرض;;يا والث;;ان
ذاتي;;ا للق;;درة عل التس;;مية ال;;ت علمه;;ا ا لندم )وه م;;ا س ;يناه التشيع الوسييط ف الص;;نع
الليادي لا لتكفي فيه وساطة الطبائع(:76
ا خلمر ا خلول الي يبدو عرض;;يا ه;;و ص;;ل التس;;مية بلكم;;ة الالق;;ة وبلكم;;ة
الشعة خأو بلعجزة الاتة )القرأنن الكري(  :فتعلي اللنسان التسمية ل صل بفع;ل الل;ق اللله;يي
خألي خأعطى ل للنسان شيئا منه ليس بوصفه خالق;;ا ب;ل بوص;;فه وس;;اطة خأداتي;;ه خأرق م;ن وس;;اطة
الطبيع;;ة )الب;;داع الض;;ارة والتاري كه;;ا اسيتكمل للطبيع;;ة والع;;ال الط ;بيعي( بلقرأنن خأو كم ا
وبأخسمئه وتعلي البيان )خلقه وعلمه البيان( .
ا خلم;;ر الث;;ان الي ه;;و ذات للق;;درة عل التس;;مية ه;;و نسيبة الق ;رأنن الكري
الكذب الل هذه القدرة خلن الشك يعتبه القرأنن عبادة خأسمء سمها الكف;;ار وأنبؤه  :ومعن ذل
خأن هذه الوساطة الصانعة تتوسط ف صنع الق والباطل ف أنن .ومن ث فالتسمية ب;;ا ه ق;;درة
ه خأساس التعال الرمزي الرر من انغمس ف الفعل فتكون خأساس الرية ال;;ت ه خأس;;اس
ك تقوي معرف )صدق وكذب( وخلقي)خي ش( وجمل )جي;;ل قبي;;ح وج;;وي )مك;;ن متن;;ع(
ووجودي )متناه نسيب ل متناه مطلق(.
 76ك مبدعات الفكر اللنسان ه ثرة التسمية الت تعل القواني الطبيعية خأو التاريية فتصنع بتوسط ه;;ذا العل م;;ا ل
يصنع بتوسط الطبيعة العادية .ومن ث فالقدرة عل التسمية وساطة خلقها ا لتكون مثل الطبيعة خأداة خلق يعجز دونا التوسط الطبيعي :
وتل ه خأه علمات اسيتخلف.

لكن ما يبدو عرضيا يتض;;ح لحق;;ا خأن;;ه ج;;وهري .ذل خأن ح;;د الق;رأنن للق;;ة
اللنسان نفسه يتثل هذه القدرة البيانية و خأهها الق;درة عل التس;;مية ال;;ت ت;دث السيتوى الث;;ان
من اللدراك هو اللدراك غي الباش للشيياء ف خأس;;مئا وم;;ن ث الس;;افة بي اللنس;;ان وا خلشيياء
فل يغرق فيا بل يتعال عليا : 77وذل هو جوهر الفكر والوعي الق;;ادرين عل; التق;;وي بأخص;;نافه
السة وليس اللقي فسب .ومن ث فهو مناط التكيف والري;;ة وشط ا خلهلي;;ة للسيتخلف
)قابلية فهم شع ا وتط;بيقه خأي فه;م الس;افة الفاص;ل بي الوج;ود والنش;ود اجت;ادا والس;عي
لتطبيقه ج;;ادا( واسيتعمر ف ا خلرض )تعمي ا خلرض بقتض;;اه( .وعن;;دئذ يك;;ن تص;;ور اللنس;;ان
ماطبا م;ن ا مباشة ) خلن ا ي;;وح لي;;ع الكئن;;ات ومن;ا اللنس;;ان( خأو ع;;ن طري;ق الرس;;ل
)عندما يك;;ون مض;;مون الرس;;ال متج;;اوزا للم;;وح اللي;;ه وموج;;ا لاع;;ة بعين;;ا خأو للبشية كه;;ا(.
فيكون الطاب ذا خأسلوبي  :ه;;ذا الي حللن;;ا وه;;و ع;;ام يت;;وجه للجمي;;ع والث;;ان الي نل;;ل ف
الس;أخل الوالي;;ة .وه;;و خط;;اب مفه;;وم ويت;;وجه ل;;ن ل;;م الق;;درة ت;;اوز الش;;اركة الوجداني;;ة الل
الشاركة العقلي;;ة ف فه;;م خط;;اب ا .وف الل فالق;;درة عل التس;;مية ال;;ت ه معي;;ار ا خلهلي;;ة
تكن اللنسان من مقومات الولقية بلطلق لتضمنا ا خلبعاد التالية :
فهيي خأول علقة بلسميات ومن ث فهيي فعل التمي عامة.
وه ثنيا خأساس ك معرفة خأو ه عي فعل العقل .فليس العق;;ل ش;;يئا أنخ;;ر
غي القدرة عل التمي.
وه ثلثا علقة بلغي من نفس النس خأو ه فعل التواصل عامة.
ومن ث فهيي رابعا خأساس ك ع;;ل جمعي خأو ه عي فع;;ل التب;;ادل .فلي;;س
العمل الاعي شيئا أنخر غي القدرة عل التب;;ادل بفض;;ل التواص;;ل الع;;ب ع;;ن الاج;;ات التكمل
والقتض التعاوض العادل.
و خأص;;ل ه;;اتي العلق;;تي وم;;ا ت;;دلن علي;;ه خامس;;ا و خأخيا ببع;;ديم العم;;ودي
)بي اللنسان والوج;;ود مص;;در ق;وامه( وا خلفق;;ي )بي اللنس;;ان واللنس;;ان خأس;;اس ا لتع;;اون( ه;;و
ا خلساس اللقي للمعرفة والعمل بوص;;فهم تواص;;ل بي اللنس;;ان وميطي;;ه الط;بيعي واللنس;;ان علم
وعل .ومن ث فهم جوهر ما بتحصيل يسيتثن اللنس;;ان نفس;;ه م;;ن الس  :خأي اللي;;ان )علق;;ة
 77وهذا التحديد يغن اللنسان عن القابل بي فلسفة ال;;وعي والنع;رج اللس;;ان  :الفك;;ر اللنس;ان لس;ان بلوهر ول
معن لفكر من دون لسان خأو قدرة ترمزية ه عي البيان.

عودية بلوجود وترر من انطواء( والعمل الصال )علق;ة خأفقي;;ة بلاع;ة وت;رر م;ن ا خلنني;ة(
والتواص بلق )الشاركة العرفية( والتواص بلصب)الشاركة العملية(.
وله;;ذا الور علق;;ة ب;;ا بع;;د ا خلخلق ه عي علق;;ة التاري ب;;ا بع;;ده الي
يسيتنتج من ما بعد ا خلخلق خأو الناخ الروح الي تستند الليه القي بأخصنافها السة الت تث;;ل
بتتيبا التال جوهر اليار الي ينتظم به اسيتعمر اللنس;;ان ف ا خلرض واسيتخلفه علي;;ا بص;;ورة
يتحق;;ق ب;ا امتح;;ان للثب;;ات ا خلهلي;;ة وتقي;;ق الل;;ود بعن;;اه الروح واللق;;ي ولاثب;;ات اسيتحال
تقيقه بلعن الطبيعي والعضوي:
فعندن قيتان خأوليان يكن خأن يقتص عليم الوج;;ود اللنس;;ان عن;;دما يل الل
ا خلرض فل يكنه فكره ف القية الوسطى )الثالثة( من تقي;;ق الت;وازن بي شوط قي;;ام اللنس;;ان
الاضعة للقانون الطبيعي و شوط قيامه الاضعة للقانون اللقي :
-1قية الرزق والال :
وه تث;;ل الشط العض;;وي اللق;;ي للوج;;ود اللنس;;ان وه;;و شط متص;;ل
اتصال وثيقا بلقانون الط;بيعي )ال;;رزق وال;;ال( متق;;دما عل الق;انون اللق;;ي خلن ت;;دخل ه;;ذا ل
يكون الل الذا كن لصاحبم عليم سلطان بدل من خأن يكون لم عليه سلطان.
-2قية الوق والال :
وه تث;;ل الشط اللق;;ي العض;;وي للوج;;ود اللنس;;ان )وقل;;ب العلق;;ة بي
العضوي واللقي هنا علته خأن اللنسان من دون القية ا خلول ل يرق للقية الثانية( فيصبح الوق
ذا دلل روحية ه الال غذاء روحيا بدل من الغ;;ذاء العض;;وي وه;;و م;ي للكي;;ان العض;;وي ب;;ا
للجمل من علق;;ة بلي;;اة والن;;س .ولاذن فه;;ذه القي;;ة ذات علق;;ة بتق;;دم الق;انون اللق;;ي عل
الق;انون الط;بيعي خلن ت;;دخل ه;;ذا ل يك;;ون الل عن;;دما ل ي;;ذهب الوق ال;;ال الل نف;;ي الوق
العضوي الذ يصل خأن يصبح الفن خأداة قتل ل با يقدمه من بدائل مرضية.
-3قية العل والسؤال :
وه تثل الاصية الرمزية-القدرة عل التسمية والبيان -ال;;ت بفض;;لها خأمك;;ن
ل للنسان خأن يعتب خأهل للخلفة رغ جعه بي القانوني السابقي .والعل خأن هذه الضاعفة الرمزية
للكيان الطبيعي والعضوي تنطلق من خاصية عضوية )النطق( لتكون خاص;;ية رمزي;;ة ه ال;;وعي
بلس;افة بي الغ;رق ف الطبيع;ة والتع;ال علي;ا دون نفي;ا وم;ن ث تكي القي;تي الس;ابقتي م;ن

تقيق ما خأشن الليه من علقة سوية بي الطبيعي واللقي )الن;;وع ا خلول( وبي اللق;;ي والط;بيعي
)النوع الثان( .فه;يي الذن قي;ة انعكس عل الات )ال;وعي بلات( لتع;ديل س;لوكها القي;ي ف
الالتي السابقتي .وهذا انعكس متناسب الور مع ما يسيتده من القيتي الواليتي ل واللتي
هم ما به يتجاوز الفكر الين الفكر العادي عندما يكون الين السلما بلعن القيقي للكمة.
وعندن قيتان هم جوهر م;;ا وج;;وده يق;;ق تع;;ال اللنس;;ان عل اللخلد الل
ا خلرض فينفتح ا خلفق اللمتناه ويصبح اللنسان ب;ق مسيتعمرا ف ا خلرض ومسيتخلفا علي;ا خلن;ه
بذا العن يكون ذا بصية تقق التوازن بي الق;انوني الط;بيعي واللق;;ي فيك;;ون اللنس;;ان س;;وي
خلقة وخلقا ويكون قد اسيتثن نفسه من الس :
-4قية الرية واللل :
لك;;ن شط ذل ك;;ه ه;;و تكي اللنس;;ان م;;ن الفاعلي;;ة ال;;رة لي;;درك معن
اللل ف خلفت;;;ه .ومعن اللل يك;;;ون ف خأح;;;داث العم;;;ل والفاعلي;;;ة الال عل الس;;;لطان
اللنسان ) خأحداث التاري( خأو السلطان الط;بيعي ) خأح;داث الطبيع;;ة( ب;ا هم أنيت للوج;;ود وكخ;نه
صاع قوى وسيياسة.
-5وقية الوجود والتعال :
وب;;ذل يبق;;ى ذا ص;;ل بلتع;;ال خأي اللي;;ان بل رب;;ه ووازع;;ه ا خلس;;ى )الين
اسيتجابوا لرب;;م( .ومعن ذل خأن ك القي الس;;ابقة ل تص;;ل ب;;ق الل م;;ت تقق;;ت ه;;ذه القي;;ة
ا خلساس وا خلص;;ل خلن;;ا ه ال;;ت ت;;دد التع;;ال الفاص;;ل بي الغ;;رق ف ال;;رى الط;بيعي للوج;;ود
وا للرادة اللقية للقي الت تدد معانيه  :وهذا ه;;و ج;;وهر مفه;;وم م;;ا بع;;د ا خلخلق القرأنن .فه;;ذه
القي بأخص;;نافها الس;;ة ه ث;;رة م;;ا وراء ا خلخلق القرأنن وه س اسيتعمر اللنس;;ان ف ا خلرض
بلشوط اسيتخلفية خأي بتطبيق ما ي;تتب عل م;;ا وراء ه;;ذه القي م;;ن الي;;ارات الوجودي;;ة
ال;;ت يتح;;دد ب;;ا ه;;ذا ال;;اوراء اللق;;ي .وال;تاتب بي ه;;ذه القي ه;;و الي ي;;دد الن;;اخ الروح
لضارة من الضارات وبختلف التاتب القي;;ي ت;تاتب الض;;ارات .لكن;;ا جيع;;ا ل تل;;و من;ا
بأخقدار متفاوتة ه عل تفاوت الضارات ف الكمل بذا العن الرر من اللخلد الل ا خلرض.

السأخل الامسة
لخلق بلثل والتحليل اللقي السيياس78
تعريف ما بعد ا خ
القضية الثانية  :اسيتخلف اللقي والسيياس

كن انتباه الل الش;كلية تأخس;يس ا خلخلق وتعلي;ل شوطها وجودي منطلق;ا
لراجعة نظرية العرفة الفلسفية حت ولان حاول الكثي التعتي عل هذه العلقة بي ا خلمري;;ن تنب;;ا
لا قد يفقده دعواه حول الفصل التحكي بي الين والفلسفي بتوسط ما ي;تتب عل تأخس;;يس
 78العلج التحليل ) فا خلنلوطيقي( :خأسلوب العلج القرأنن ف هذه الال هو الي يف;;رض خأس;;لوب العلج التحليل
الي نقوم به :ل يعد ا خلمر متعلقا بعرض درام بل بوص;ف مفه;وم ي;دد ا خلم;ور بص;فاتا الال علي;ا .وهن;;ا ل ب;د م;ن ملحظ;ة خأم;ر م;م:
فالتحديد ل يتبع الطريقة الفلسفية الت تعرف ا خلشيياء باهيات وطبائع بل بصفات دال عليا دلل جامع;;ة مانع;;ة بقتض اللحال السيياقية م;;ن
جنس جواب القرأنن عل سؤال من طولبوا بذب البقرة .والغاية من التعريف بلصفات الال وليس بلقومات الوهرية بين;;ة :فل;;و كنت الث;;ل
قابل للتعريف بلاهيات الوهرية لكنت طبائع ولسيتحال تغييها خأو تغيي واقعها ليطابق واجبا :تعريف اللنسان بلصفات ف القرأنن وكذل
ا هو الي يعل الوصل بي السيتويي ا خلمثال والثال قابل خلن يكون مفهوما ومعقول .وقد نفه;;م ع;;دم تعري;;ف ا بلقوم;;ات الوهري;;ة
خلنه فريد نوعه ومن ث فليس ل جواهر ثنية يتأخلف منا حده )بلعن اليتافييقي الشائ( .لكن اللنسان كن يك;;ن خأن يع;;رف ب;;ذه الطريف;;ة
لو كن القصد تديد هويت ثبتة وليس صفات قابل للتغيي نو ا خلصلح خأو نو ا خلطلح ومن ث فهيي خلقة وليس طبيعة .خأم;;ا الق;;ائق ال;;ت
ه من عل ا فهيي الغيب الهول سواء تعلق بقيقة اللنسان خأو بقيقة ا خأو بقيقة ما بينم من علقة بقتضاها ينتظم الشأخن اللنسان ف
حدود العلوم ل منا مع بق;اء اسار اله;;ول وت;دخلها ف مريت ا خلح;;داث ب;ا يعن خأن التاري في;ه دائ;ا م;ا ل يقب;ل التوق;;ع لك;ونه العرف;;ة
اللنسانية ليست الطلقة .والطابع اللمطلق للمعرف;;ة اللنس;انية ه;;و ال;دد ا خلساس لع;;دم ت;اوز ال;دود وادع;اء الكمل .وب;;ذل يك;;ون العل
اجتادا ويكون العمل جادا .وهنا يبدو وكخن القرأنن يعكس النج ا خلفلطون :الثل لعال الشهادة وا خلمثال لعال الغيب.

اللق;;ي والعمل م;;ن ت;;اوز شط الطب;;ائع )الضورة( الل شط الشائع )الري;;ة( .ويط;;ئ م;;ن
يتصور ذل ل يتحقق الل ف الفلسفة النقدية الكنطية . 79فهو خأمر ملزم للفكر الفلس;;في والين
بوص;فه الش;كلية ل يك;ن حله;ا م;ن دون الع;ادة النظ;ر ف شط العرف;ة النظري;ة  :ط;رد الق;انون
الطبيعي عل ك الظاهرات با فيا خأفعال اللنسان لئل يكون المباطورية ف اللمباطوري;;ة .لك;;ن
اسيتثناء اللنسان من القانون الطبيعي الضطرد يؤدي الل انعدام الشط الضوري والكف لصحة
العرفة العلمية خلنه يضب ف مقتل مبادئ العقل الثلثة  :يفقدها الكية واضطراد.
وبذل فقد خأصبحت السأخل اللقية جزءا ل يتج;ز خأ م;;ن الس;أخل العرفي;;ة ولان
بصورة سلبية .فضورها فيا ص;ار مثل للحاج;ة الل مراجعت;ا ب;دف ال;د م;ن ق;درات العق;ل
النظري الوهي;ة -اقتص;ارا عل المك;ن من;ا فعل-لع;ل اسيتعمل العمل خأم;را مكن;ا .80ول يك;ون
ذل الل بلد من القانون الطبيعي لئل يشمل حرية اللنسان فيحول دون وجود الق ;انون اللق;;ي
)ذل هو الافع ا خلساس لاول الغزال ف القال  17من تافت الفلس;;فة( .81والفك;;ر الفلس;;في
بلغ الل الوعي العرف الي حسم خأكب خأزمة كن يعان منا ويتجنب علجا لع;;دم وض;;ع الش;;كلية
العمل الوضع الدي من خلل توضيح صلتا بلنظر.
ذل خأن ه;;ذه الش;;كلية كنت تب;;دو بلوهر الش;;كلية كمي;;ة مقص;;ورة عل
الفكر الين للتيي بي اللل الضطر )نظرية الفيض واللق الل لارادي( واللل الر )نظرية الل;;ق
ا للرادي( .لكنا ,ولان من منطلق نظرية العرفة وما يتتب عليا من تعذر لتأخسيس نظري;;ة العم;;ل,
خأصبحت الور الي يكن اعتباره خأساس النقل من اليتافييقا القدية الل الفكر النقدي الكنطي
 79مايزع القائليي بلفصل الصارم بي الين والفلسفي مرده الل خأن خأه مفهوم ي;;دعون التعل;;ق ب;;ه وحميته ل معن ل
من دون الين حت ولان توهوا الين ضده  :مفهوم الرية .فن دون الين ل يكن تأخسيس هذا الفهوم خلن الضورة ه الوحيدة الت يكن
خأن يعتدها العقل للعل .فالذا خأطلقها نفى الرية ولاذا نسب الضورة اضطر الل تعليل اسيتثناء اسيتثناء اللنسان م;ن ق;انون الطبيع;;ة  :مقول
امباطورية ف اللمباطورية الشهية .كيف نتجنب التية الطلقة فنسيتثن اللنسان منا؟ هذا الشك ملزم للفلسفة منذ الق;;دم الذ ن;;ده
حت عند خأرسطو ف كمه عم ينتج عن مبد خأ عدم التناقض عند تطبيقه ف الكم عل السيتقبل )مسأخل شهية(.
 80لكن الفارقة خأن الد النقدي ف حل كنط تضفي عل اسيتعمل العمل ما تنفيه ف اسيتعمل النظري دون تدد
خأساس هذه الفارقة .فا الي يعل اسيتعمل العمل غي مقيد بلتجربة المكنة؟ خأيك;;ون ه;;ذا اسيتعمل لي;;س معرف;;ة ب;;ل عق;;د؟ ولاذا كن
عقدا  -خلنه ل يكن خأن يكون مرد بناء من جنس البن;;اء الريض ف اللمكن الطل;;ق الي ل يتقي;;د بلتجرب;;ة المكن;;ة مث;;ل ا خلحكم التأخليفي;;ة
القبلية ف العلوم-فالنه عندئذ يفتض الين حت ولان خأنكر كنط ذل من دون خأن يدد طبيعة السلمت الت من دون;;ا ل يك;;ن اسيتعمل
العمل للعقل  :خأعن الرية وخلود النفس ووجود ا.
 81حت ولان كن حل الغزال متعلقا برية اللق الللهيي ل برية الفعل اللنسان خلن هذه اللشكلية ملول ف الفك;;ر
ا خلشعري با يسمى الكسب خأو اجتع القدرتي عل الفعل الواحد.

ال;;ديث واعتد ف حله;;ا عل التس;;لي اللي;;ان ل عل الليل العقلن  :الس;;لمت الؤسس;;ة
للسيتعمل العمل للعقل.
ويك;;ن ترجت;;ا ديني;;ا بلقول الن العرف;;ة اللنس ;انية خأدرك;;ت ضورة التس;;لي
بوجود ما ل يسيتطيع العقل اللنسان علمه حت ولان كن قابل خلن يكون موضوع تفكي وهو م;;ا
يطابق الفهوم لين للغيب السل عقدا دون خأن يكون معلوما عقل .النه فلسفيا مفهوم القيقة ف
ذاتا خأو ا خلمور عل ما ه عليه ف خأنفسها وهو ما يط;;ابق القص;;ود بلغيب ديني;;ا وم;;ا ع;;ب عن;;ه
الغزال بطور ما وراء العقل .ومفهوم النومان فلسفيا ل يعن ف الفلسفة النقدية م;;ا تفي;;ده دللت;;ه
اللغوية خأي القائق الت يدركها العقل بل هو بلعكس من ذل يعن م;;ا يقاب;;ل الفينوم;;ان مقابل
ما ل يسيتطيع العقل الدراكه علميا خلنه ليس من الشاهد خأو من مال التجربة المكن;;ة ل;;ا يس;;تيطع
الدراكه ولان كن يفكر فيه.
وفضل كنط ليس وضع اللشكلية خلنا سابقة الوج;;ود ب;;ل وملزم;;ة للفلس;;فة
والين كم خأسلفنا ول حت خلنه قدم لها حل عقليا خلن ال;;ل متق;;دم عل فلس;;فته بق;;رون )النق;;د
التيي واللون كم بينا ف غي موضع( بل خلن;ه كنت ل ,ف الفلس;فة الديث;ة ,الش;جاعة الكفي;ة
ليقدم عل تغيي نظرية العرفة والد من مزاع العقل اليتافزيزيقية  :حل معضل العقلني;ة بص;ورة
جذرية من خلل نفي الشفافية الطلقة للوجود ونفي دع;;وى الق;;درة عل عل ا خلشيياء عل م;;ا ه
عليه ف ذاتا دون نفي لوجود القيقة الت تصبح من مال الليان وليس م;;ن م;;ال العل .وب;;ذل
خأصبح بلوسع تأخسيس ا خلخلق فلسفيا ودينيا ف أنن خأو الن ص التعبي الد م;;ن ق;انون الضورة
الطبيعي للتكي لقانون الرية اللقي بفضل وضعهم ف مسيتويي متلفي :
مسيتوى عل الظ ;واهر ل خلول خأي للمعرف;;ة النظري;;ة معرف;;ة الطب;;ائع )الفلس;;فة
النظرية(.
ومسيتوى الليان ) خأو عل ا خلقل التسلي( بلبواطن للثان خأي للمعرفة العملية
معرفة الشائع )الفلسفة العملية(.
ل يعد بلوسع القب;;ول الغاف;;ل ب;أخن العق;;ل اللنس;;ان يعل ا خلشيياء عل م;;ا ه
عليه لفتاضه خأمرين ل شء ي;دل عل وجودهم  :ش;فافية الوج;ود الطلق;ة ونف;اذ العق;ل الطل;ق
لقيقته .وال;وعي ب;ذه اللش;كلية ه;و ج;وهر الفك;ر الين عام;ة لكن;ه ص;يغ فلس;فيا خلل نقل
سابقة ف فكر الغزال وابن تيية وابن خلون عندما بثوا ف شوط الفعل اللقي وما يشتطه

من حرية وتكيف ومسؤولية .وقد قال كن;;ط وص;;فا ل للش;;كلية ف نظري;;ة العرف;;ة ق;;ول يقتض
تريرها م;;ن اليتافييق;;ا ال;;ت ت;ول دون المكني;;ة التس;;لي بشوط الفع;;ل اللق;ي بس;;بب الطلق
العرفة النظرية:
"وهكذا الذن فالنه ل يكنن خأبدا خأن خأسل بوجود ا والرية وخلود النفس خلجل
اسيتعمل العمل الضوري لعقل ,الن ل خأحذف ف أنن النراء بلغة الاسة الت ي;;دعيا العق;;ل النظ;;ري.
فالعقل النظ;ري ينبغ;ي ,لك يبل;غ الل تل الغاي;ة ,خأن يسيتعمل ذل الن;وع م;ن الب;اديء ال;ت ,ولان كنت
تكف;;ي لعرف;;ة م;رد موض;;وعات التجرب;;ة المكن;;ة ,فالن;ا ,عن;;د اسيتعملها ك;ذل ف م;;ا ل يك;;ن خأن يك;;ون
موضوع التجربة ,ت;;ول فعل وف ك م;;رة الل م;;رد ظ;;اهر من;;ه .وب;;ذل يت;;بي خأن ك توسييع للسيتعمل
العمل للعق;;ل النظ;;ري يص;;بح غي مك;;ن .لل اض;;طررت الل التخل ع;;ن العل خلمك;;ن ل للي;;ان) خأعن
التخل عن( وثوقية اليتافييقا خأي الك السيبق القائل بتوسييع العقل الالص من دون النق;د ,ذل الك
السيبق الي ه;;و العي القيق;;ي لع;;دم اللي;;ان ال;;ادل ف ك خأخلق والي ه;;و ,ف ك عص ,مطل;;ق
الغمئية" .82

تديد القرأنن الفهوم للمبعد اللقي

وصلنا النن الل تديد القرأنن الفهوم للموراء اللقي خأي الل خأس;;لوبه الث;;ان.
النه تعريف يكن وصفه بلغ;ة فلس;فية وص;فا ي;رده الل نظري;ت ا واللنس;ان ونظري;ت الوسييطي
بينم الوسييطي النازل من ا الل اللنسان والصاعد من اللنسان الل ا .والنس;;ق الوح;;د بي
هذه القومات ا خلربعة هو الاوراء اللقي كم يدده القرأنن الكري .وهذا الاوراء يتلف ج;;وهري
اختلف عن الاوراء الي ينسيبه هيجل الل السييحية ولال حضارة الغ;;رب وع;;ن الكريكتور
الي يرسه ع;ن ال;اوراء الي ينسيبه الل اللس;لم وحض;ارته والي ه;و ا خلص;ل النظ;ري ) خلن
ا خلصل العمل موجود من القرون الوسطى( لك ا خلحكم السيبقة عنم.
Immanuel Kant ; Theoretische Philosophie, Textes und Kommentar, Bd. 1 Kommentar Kants 82

Grundlegung der kritischen Philosophie von Georg Mohr, stw, 1518 s.40-41“Ich kann also Gott, Freiheit und
Unsterblichkeit zum Behuf des notwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht einmal annehmen, wenn
ich nicht der spekulativen Vernunfzugleich ihre Anmassung überschwenglicher Einsichten beneme, weil si sich, um zu
diesen zu gelangen, solcher Grundätze bedienen muss, die, indem sie in der Tat bloss auf Gegenstände mögliecher
Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erharung sein
kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln, und so alle praktische Erweiterung der reinenVernunft
unmöglich erklären :Ich musste also das Wissen aufheben , um zum Glauben Platz zu bekommen und der Dogmatism
der Metaphysik, d:i : das Vorteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quell alles der
Moralität widerstreitenden Unglauben, der jederzeit gar sehr dogmatik ist » s.40-41

ولعل خأفضل بداية لهذه السأخل ا خلخية ه النية ا خلول من سورة النساء خأفقا
كونيا لتعريف الاوراء اللقي تعريفا مفهوميا ف السورة الت تكفي وحدها لعلج هذا ال;;وجه م;;ن
الاوراء اللقي وصل بي السيياس والين ف جيع مسيتويت الوجود اللنسان بط;;اب يت;;وجه
ل للنسان با هو النسان " :ي نأيب ا الن واس ات وقوا رب و وك تالي خلق وك ت ممن نفس وا تحدة وخلق تمنا زوج ; ا
ال ;ك ن علي وك; رتقي اب;ا"
وبث تمنوما ترجا ال ك تث ايا و تنساء وات وقوا مال تالي ت ;س اءلوون تب; ته وا نلرح; ام ان م ;
ذ
)النساء .(1
فالني;ة تس;م خ;س قض;اي ه ج;وهر ا خلف;ق الدي;د بلنسيبة الل اللنس;انية
الأخزومة -1 :وحدة النس البشي-2 .وحدة ا خلصل للم;ر خأة والرج;ل دون مفاض;ل تع;ل خأح;دهم
خأصل للنخر ومقدما عليه-3 .الع بي الربوبية )مال الطبيعة( وا خللوهية )مال الشيعة(-4 .الع
بي الرح الكي )وحدة ا خلصل( والرح الزئ)القرابة العضوية الباشة(-5 .مال الرقابة ا لللهية :
ما يتعلق بلرية وا خلخلق خأي الن الساب ل يتعلق با قد ينتج عن قانون الضورة الطبيعي بل
هو يقتص عل ما قد ينتج عن اللخلل با يأخمر ب;;ه ق ;انون الشيعة خأعن شوط اسيتثناء م;;ن
الس .والقضية ا خله والت مثلت خأحد م;أنزق عل الكم السييحي ه القض;;ية ال;;ت تنس;;ب الل
ا العدل الي يعل الزاء عل العمل وليس مرد لطف منه فضل عن كون;ا مس;ؤولية فردي;ة
ل يكن التوسط فيا لؤسسة كنسيية يكن خأن ترر اللنسان من ذنوبه.83
وتشيبه بنية هذه العناص الس;;ة جزئي;;ا وخارجي;;ا بني;;ة مفه;;وم انطولوجي;;ا
بأخبعاده;;;;;ا ا خلربع;;;;;ة خاص;;;;;ها )ا والع;;;;;ال واللنس;;;;;ان Théologie, Cosmologie,
 (Anthropologieوعاما )الشتك بينا  .(Ontologie généraleلكنا تتل;;ف عن;;ا ف
الوهر خلنا تتض;;من بع;دا خامس;ا ه;;و م;;ا خأطلقن;;ا علي;;ه م;ا وراء ا خلخلق .Meta-Ethique
فهيي بنية ل تكتفي بلشتك الفهوم بي ا خلبعاد الثلثة التقدمة عليه مثل انطولوجيا العامة بل
ه تتجاوزه الل ما يتعال عل ا خلنطولوجيا العامة وعل ا خلنطولوجي;;ات الاص;;ة بوص;;فها النس;;ق
الي به تكون خأبعاد ا خلنطولوجيا اربعة ذات صبغة خلقية غاية و خأداة.
لل فهيي خأوسع من ا خلبعاد ا خلربعة العتادة ف ا خلنطولوجيا بسب ما يعله;;ا
جيعا ذات مسيتويي دنيوي و خأخروي كم يتبي خاصة من نظرية الكون الي ه;;و غي مقص;;ور
 83الزاء الياب وسلبا ليس ثرة العمل بل هو ينتج عن وساطة السييح .وهذا الر خأي من خأه أنراء الكم السييحي بل
هو البر لور الكنيسة الت تنوب الوسييط ابن الرب.

عل العال الطبيعي بل يشمل العالي الط;بيعي وم;ا بع;ده خأو بلغ;ة ديني;;ة ا خلول والنخ;رة .وب;ذل
فال;;اوراء عن;;د وص;;فه مفهومي;;ا ن;;ده متكون م;;ن انطولوجي;;ات الثلث الاص;;ة وانطولوجي;;ا
العامة ولكن بعان خأثرى خلنا جامعة بي الفلسفي والين كم يت;;بي م;;ن مسيتواها ال;;امس الي
ل وجود ل ف بنية انطولوجيا القصورة عل ما هو فلسفي تقليدي ما يعل اللقي الي يصل
الوجود بلنشود مسيتحيل التصور فل نفهم لا توجد المكنية التعال عل القانون الطبيعي ليكون
الفعل الر مكنا.
ومكونت ه;;ذه البني;;ة ه الذن-1 :نظري;;ة ا مطل;;ق الري;;ة خلق;;ا وتشيعا
-2ونظري;;ة الك;;ون )بعن;;اه الين ال;;امع بي ا خلول والنخ;;رة( -3ونظري;;ة اللنس;;ان السيتعمر ف
ا خلرض والسيتخلف عليا -4ونظرية الوجود خأو انطولوجيا العامة الت تدد الفهومات الش;;تكة
بي ا خلنطولوجيات الاص;;ة الثلث ولك;;ن بدلل الص;;فات التشيعية وليس;;ت الاتيات الطبيعي;;ة
 -5م;;ا يس;;مو بلنطولوج الل الخكسييولوج فيض;;ع النس;;ق الي يعله;;ا جيع;;ا خاض;;ة للموراء
اللقي خأو للخيارات الوجودية الت بقتضاها يصبح الوجود مشدودا الل النشود  :بكم;;ة واح;;دة
النا مفهوم يقلب الفكر اللنسان تاما م;ن اس;تنادة الل الطب;ائع والضورة الل اس;تناده الل الشائع
والرية.
وذل ه;;و منب;;ع العن ا خلس;;ى لن;;وذج السيياس الي عل من;;وال يك;;ون
اسيتعمر ل للنسان ف ا خلرض واسيتخلفه علي;;ا  :وذل ه;;و ج;;وهر اللق;;ي والشعي خأي الين
ف ا خلدين والدد القيقي للخلقي ف الضارة اللسلمية .ولن يتحرر السلمون حقا م;;ن التبعي;;ة
الروحية ما ل يتحملوا مسؤولية هذا الوقف الوجودي الي يسميه القرأنن الش;;هادة عل الع;;الي
بنط;ق ا خلم;ة الوس;;ط بي ح;ة اللئك;;ة وح;ة البلي;س  :الولق;;ي الن;;اف لل تخلق;;ي )ح;ة اللئك;ة(
وا تللقي الناف للخولقي )حة البليس( .وهذا الاوراء هو منظومة الالت ال;;ت ينتظ;;م ب;;ا الوج;;ود
اللنس;;ان الش;;تك خأو الاع;;ة بسيتوييا النتس;;ب الل اللس;;لم بعن;;اه الت;;اريي والنتس;;ب الل
اللسلم بعناه الفطري خأي اللنسانية.
ويثل التأخسيس القرأنن بتحديد الثل الت ينتظ;;م ب;;ا الوج;;ود الع;;ي للبشية
ف جمعات;;ا وبين;;ا :ف التعري;;ف الث;;ال القرأنن ال;;ت يتعل;;ق بلتأخس;;يس ف ع;;ال الش;;هادة والع;;ان
الطبيعية النفسيية خأو با يتقوم به مضمون فلسفة التاري :وهذا يقتض بلغة فلسفية نظري;;تي بينم
وسييطان من ا الل اللنس;;ان وم;;ن اللنس;;ان الل ا وال;;امع ه;;و ه;;ذا ال;;اوراء الي ح;ددنه.

وهذه البنية تشيبه الل حد كبي بنية مفهوم انطولوجي;;ا بأخبعاده;;ا ا خلربع;;ة لكن;;ا خأوس;;ع من;;ا خلن;;ا
جيعها ذات بعدين دنيوي و خأخروي وخاصة الكون الي هو غي مقصور عل العال الطبيعي ب;;ل
يش;;مل الع;;الي الط ;بيعي وم;;ا بع;;ده خأو بلغ;;ة ديني;;ة ا خلول والنخ;;رة .وب;;ذل فه;;و يتك;;ون م;;ن
انطولوجيات الثلث الاصة-1 :نظري;ة ا -2ونظري;ة الك;ون )بعن;اه الين ال;امع بي ا خلول
والنخرة(-3ونظرية اللنسان -4ونظرية الوجود خأو انطولوجيا العامة -5الاوراء اللق;;ي خأو النس;;ق
الي يضفي الطابع اللقي عل تل السيتويت ا خلربع;;ة الس;;ابقة فيوح;;د بين;;ا بعتباره;;ا منظوم;;ة
خيارات وجودية تتي با الضارة اللسلمية:

-1نظرية ا خأو الثيولوجيا القرأننية:

كيف يصور القرأنن ا تصويرا قابل للفهم اللنسان م;;ع الض;;افة اح;تاز لي;;س
كثل شء؟ الال والاك العادل الي يعتف برية مل;;وكه الي اسيتخلفه ف ملك;;ه لك يك;;ون
مكفا ومسؤول  :وسى القرأنن ذل خأمانة قبل اللنسان تملها واعتب توليته اليه;;ا تكري;;ا ل .ول;;ن
نطيل الكم ف ذل  :ف;القرأنن يض;ع نظري;ة ا الم;;ا بلكم عل ذات;ه الياب وس;;لبا )اخلص
نوذجا( وعل صفاته الياب وسلبا كم يبتي من ا خلسمء السين.

الوصل النازل  :علقة فلسفة الين بفلسفة التاري

وه;;و ل يتلك عل ذات;;ه وص;;فاته الل ب;ا لم م;;ن علق;;ة بلوص;;ل الن;;ازل خأعن
بنظرية الك الللهيي ومن ث بنظرية دولته ا خلخروية والثال ا خلعل لولته النيوية :ال;ت ينبغ;ي خأن
يكون مثالها الول ا خلخروية خأعن دول خلقية ب خلساس خلنا دول العدال الطلقة .والعل ه خأن
العل الطل;;ق يزي;;ل ك المكني;;ة للف;;رق بي الق;;ول والعم;;ل .العل الطل;;ق يعن الش;;فيف الطل;;ق
بيث يصبح النفاق مسيتحيل فضل عن كون ك الكئنات تشهد عل ذاتا.
لكن تقدي النوذج ولارج;;اء الك الن;;ائ الل النخ;;رة يعن خأن ا ال;;تم بع;;دم
التدخل التنفيذي خأو كتبه عل نفسه واقتص عل اقتاح التشيعي للتشيع العام )نظ;;ام الك
ون;;وذج العي;;ش الش;;تك( وال;;اص )نظ;;ام الي;;اة بلنسيبة الل الف;;رد وا خلسة( ح;;ت يك;;ون
امتحان مشوعا والك ا خلخروي مبرا خلن من ليس بر ل يكن خأن يكون مكفا فض;;ل ع;;ن
خأن يعد مسؤول :ف داخل الموعات ك عل حدة ث بينا  :من هنا قانونن مل ودول.

-2نظرية اللنسان خأو اثروبولوجيا القرأننية :

كي;;ف يص;;ور الق;رأنن اللنس;;ان ف تق;;ويه ا خلحس;;ن قب;;ل خروج;;ه م;;ن الول
ا خلخروي;;ة وف رده الل خأس;;فل س;;افلي خأو الس بع;;د خروج;;ه من;;ا ث كي;;ف وض;;ع ف اختب;;ار
لتحقيق شوط اسيتثناء من الس .وذل ه;;و مفه;;وم الوص;;ل الص;;اعد خأو ع;;ودة اللنس;;ان الل
التقوي ا خلحسن الي خلق عليه قبل خأن يرد الل خأسفل سافلي خأي قبل خأن يصدق خأن الط;;بيعي
والعض;;وي يك;;ن خأن يق;;ق الل;;ود الي خ;;دعه ب;;ه الشييطان  :فيك;;ون الس ه;;و اللخلد الل
ا خلرض خأو تصور الطبيعي العضوي مغنيا عن الروح اللقي.

الوصل الصاعد  :علقة فلسفة التاري بفلسفة الين.

ولهذا خلقت الول النيوية لتحقي;;ق شوط اسيتثناء م;;ن الس فص;;ارت
السيياسة جزءا ل يتجز خأ من الين ب;ذا العن خلن;ا تث;ل جل الؤسس;ات وا خلدوات ال;ت تق;ق
الوصل الصاعد وه بلوهر مؤسس;;ة الاي;;ة والرعاي;;ة العض;وية والنفسيية ل للنس;;ان الي خل;;ق
ضعيفا .ومن ث فالقي متنعه الوجود والتحقق م;;ن دون السيياس;;ة ال;;ت ه شط وج;;ود بلنسيبة
الل ك القي خأو ه الن ص التع;;;بي التعي الؤسس ل;;اوراء ا خلخلق بوص;;فها شوط اسيتثناء
من الس كم حددتا سورة العص.
ف;;ا الس الي رد اللي;;ه اللنس;;ان؟ الن;;ه البني;;ة الطبيعي;;ة الض;;عفية ل للنس;;ان
وتتثل ف الصفات الت يصف با القرأنن الكري اللنسان وه جيعها صفات خلقية س;;لبية تعل;;ل
القول النه قد ظل نفسه عندما قبل حل ا خلمانة .ويكفي خأن ن;;ذكر خأغل;;ب م;;ا ورد من;;ا ف الق;رأنن
الكري :فاللنسان خلق ف خأحسن تقوي رمزا ل قبل خأن ي;;رد الل خأس;;فل س;;افلي خأي كم بين;;ا بع;;د
خأن ظن خأن اللود مكن طبيعيا .لل فهو تف خوس ,وهو ك ونود  ,وهو يطغى ,وما نأكف ;ر وه ,و وخ تل;ق
هلووعاا ,وجزوعا ,وهو ك وفور ومبتي ,وهو ك وفور في وئوس ,وهو قنووط ,وخ تصي ومبتي ,ويكون ظلوو ام; ا
وج اول ,وقد وخ تلق تمن عل ,وهو نأكث شء جد ال ,وهو يكون ق وت اورا و
وع اول ,وهو ظلو;وم كف;ار,
وي وئوس ك وفور ,وخلق ض تعي افا.
ولا كنت هذه الصفات يكن خأن تكون خأسمء ل للنسان وصفا لال فالنا ت;;بي
القصد من الرد الل خأسفل س;افلي والاج;ة الل التبي;ة اليني;ة واللقي;ة ح;ت ي;رج م;ن الس.
وهذا يعن خأن اللنس;ان خلل اسيتعمره ف ا خلرض واسيتخلفه في;ا لي;س ه;و ف امتح;;ان خأهلي;ة
فس;ب ب;ل ه;;و ف علج ت;دارك يش;;فيه م;ن ه;ذه العاه;ات ال;ت خأت;ت الرس;ال لتط;بيبه من;ا.
والعلج الشاف -وهو ف نفس الوقت الساعد ف اختبار -هو تطبيق شوط اسيتثناء م;;ن

الس بسيتوييه النظري والعمل بلنسيبة الل الفرد والاعات الصغرى )الثلث;;ة  :ا خلسة والقري;;ة
والدينة( والموعتي الكبىي )البشية والكون(  :فاللنس;;ان الك;;ف خأي ال;;ر الي اسيتعمر ف
ا خلرض ومكن من خأدوات الفهم الت ياطبا ا وخاصة من فهم معن التصف بوصفه خليفة خأو
بوصفه بلصفات الواردة ف القرأنن للخارج عن هذه الوظيفة.
وهو يبق;ى ف الس الذا ه;و ل يق;م ب;ذه الوظيف;ة خلن القي;ام ب;ا ه;و عي
امتحان الي اسيتخلف من خأجل والي انظر الشييطان بسببه .فتكون الس;و خأة ال;;ت اكتش;;فها
أندم وحواء عند الخك من الشجرة ه سلبا وه اللود بلعامل العض;وي ولاياب اكتش;اف شط
التدارك الي هو الرية ال;;ت تث;;ل فرص;;ة ثني;;ة ل للنس;;ان السيتعمر ف ا خلرض خأعن تقي;;ق قي
اسيتخلف  :وفيا تق;;دير لتحمل الس;;ؤولية وقب;;ول ا خلمان;;ة ال;;ت عرض;;ت علي;;ه خلن ف تمله;;ا
شاعة خلقي;ة ح;ت ولان كن في;ا ظل لنفس;ه وجال .م;ن هن;ا ا خلم;ر كن لعرف;ة مق;دار ا خلهلي;ة
للطاع;ة ف اسيتخلف ولع;دما ف ال;روج علي;ه .والشييطان=الق;انون الط;بيعي الن;اف للق;انون
اللقي.
ف;;ا الشوط ال;;ت تك;;ن م;;ن ال;;روج م;;ن الس؟ يك;;ن خأن نقس;;م ه;;ذه
الشوط الل صنفي فردي وجعي كهم يض ف مسيتويي خأحدهم يثل الادة )بعن ال;;وهر
والوجود( والثان يثل الصورة )بعن النظام والاهية(:
مسيتوى مادة العمران )ا خلمة(  :مادة العمران الت ه مدد قيامه الادي تمع
بي الط;بيعي واللق;;ي متف;;اعلي ف م;دد القي;;ام العض;;وي وم;دد القي;;ام الرم;;زي خأي ف اقتص;;اد
والثقاف;;ة وهم ع;;امل وح;;دة ا خلم;;ة ح;;ت ف حال غي;;اب الص;;ورة خأو ف حال ش;;بية بلغي;;اب ف
ا خلعيان خلن ب;ديلها ف ا خلذه;ان ه;و التب;ادلن اقتص;;ادي والثق;;اف بأخن;اط م;ن النظ;ام الع;وض
للول ف شكها التام مثل القبيل والعشية و خأشكل التنظي الين.
مسيتوى ص;ورته )الول(  :ص;ورة العم;ران ال;ت ه م;دد قي;امه الص;وري
تمع بي الطبيعي واللق;;ي متف;;اعلي ف م;دد القي;;ام السيياس وم;دد القي;;ام الرم;;زي خأي ف الك
والتبية وهم عامل وحدة الول الت ه ص;;ورة ا خلم;;ة عن;;دما تص;;بح ذات كي;;ان سيياس موح;;د
تعبيا عن خأنظمة التبادلي اقتصادي والثقاف متوجا خلشكل النظ;ام النيا مث;ل القبيل والعش;ية
وال;;زب والتنظي الين الل ..وح;;ت ل نطي;;ل الكم والتفص;;يل ف ;الن مسيتوى ا خلم;;ة خأو م;;ادة
العمران يتعلق بشوط اسيتثناء الفرد والاعة من الس كم حددتا صورة العص :

خأ-عن;;د الف;;رد  :اللي;;ان )للنظ;;ر والعق;;د( والعم;;ل الص;;ال )للعم;;ل والشع( .
وموعهم ه;;و ال;;وجه الف;;ردي م;;ن م;;ا وراء ا خلخلق خأي الن الف;;رد بم يك;;ون منتسيبا الل خأخلق
الاع;;ة )العن ا خلول م;;ن ا خلخلق( وق;;ابل خلن يناح عن;;ا بفهم;;ه الشخص )العن الث;;ان م;;ن
ا خلخلق(.
ب-عند الاعة  :التواص بلق )للنظر والعقد بلتش;اور( والتواص بلص;;ب
)للعمل والشع للتش;اور( .وموعهم ه;و ال;وجه الع;ي م;ن م;ا وراء ا خلخل;ق خأي الن الاع;ة بم
تك;;;ون منتسيبة الل خأخلق مش;;;تكة )العن ا خلول( وقابل لتحم;;;ل انزيح;;;ات الفردي;;;ة ع;;;ن
الشتك اللقي بوصفه تعبيا عن اجتاد والهاد الشخصيي.
خأما ف مسيتوى صورة العمران خأي الول بفرعيا الك والتبية فالن;ا تنتس;;ب
الل ا خلس;;لوب القرأنن الث;;ان خأس;;لوب الع;;رض الفه;;وم بلث;;ل ل الل خأس;;لوب الع;;رض ا خلمث;;ول
ب خلمثال .وف هذا السيتوى التعلق خاصة بلشاهد وبلمتحان النيوي يضيف ما بع;د ا خلخلق
الل العنيي التقدمي التج;;ة الؤسسيية لعله;;ا نظ;;ام حك ونظ;;ام تربي;;ة وه;;و العن الث;;الث م;;ن
ا خلخلق كم بين;;ا .ويك;;ن اعتب;;ار ه;;ذا العن شط التحق;;ق ا خلمث;;ل للمعنيي الس;;ابقي الذ الن
اخلق تتج ف مؤسسات وقواني تنتظم با الياة الفردي;;ة والاعي;;ة .فالول ب;;ذا العن ه
التجسيي الي لا خأطلقنا عليه ما وراء ا خلخلق عندما تكون دول غي مس;;تبدة وغي فاس;;دة ب;;ل
متفقة مع النية  38من الشورى  :وتل ه منل السيياسة ف اللسلم.

السأخل ا خلخية
مثالن عن ثرات مابعد ا خلخلق القرأنن
سأخكتفي بوصف ثرات هذا الوجه اللقي بلعتد عل مثالي ممي ف تري
الفكر اللق;ي والسيياس .فهم مث;الن يص;;فان خأه موض;وعات الع;ارك القيي;ة ا خلساسيية ال;ت ه
النن معي ك التم الوجة الل اللسلم وحضارته جراء سوء فهم ل ب;;د م;;ن خت الاول بلس;;م
فيه :
مثال خأفلطون مؤسس الفكر الغرب ك;;ه ف م;أنل السييحي التحق;;ق ب;;وجه
افلطون العام وقفاه الضديد.84
ومثال ابن خلون الي يكن خأن نعتبه منظر الفك;;ر اللس;;لم ك;;ه ف م;أنل
الي ل يتحقق منه الل النن الل قفاه.85
وبذل ننيي الكم ف السأخل اللقية م;;ن حي;;ث علقت;;ا بلابع;;د كم ح;;دده
القرأنن الكري م;;ن حي;;ث شوطه الؤسسيية ال;;ت م;;ن دون;;ا يتن;;ع تقي;;ق اسيتعمر اللنس;;ان ف
ا خلرض واسيتخلفه عليا .والثال ا خلول هو علج خأفلطون للشكلت التع الدن الت يعتبها
حائل دون تأخسيس الول الثالية .والث;ال الث;ان ه;و علج اب;ن خلون للش;كلت الول ال;ت
يعتبها حائل دون تأخسيس التع الدن الثال 86شط الول الدنية :
 84الوجه هنا هو السييحية خأو ا خلفلطونية العامية والفقاء هو قلبه النيتشوي خأي السييح وضديده.
 85القفا هو استبداد والفساد كم يصفهم ابن خلون خأو م;;ا نس;;ميه النك;;وص الل الاهلي;;ة والتنك;;ر لقي اللس;;لم ف
انطاطي الضارة اللسلمية الات والوروث عن اسيتعمر والوجه هو اسيتئناف اللفة الراشدة بشك ح;ديث وذل ه;و م;ا ي;أخمل اب;ن
خلون وما تسعى الليه الثورة.
 86تأخسيس الول الدنية ه;;و المي ا خلساس للمفه;;وم السين للحك كم ي;;بي ذل الغزال ف فض;;ائ الباطني;;ة )ت;;دقيق
اللحال( وابن خلون ف كمه عل موضوعات عل الكم عند ا خلشعري )تدقيق اللحال(.

ويتعلق مثال خأفلطون بتحديد مكونت الول الضمونية ال;;ت ه م;;دار ك
العارك القيية الالية والت يعتب موقف اللسلم من;;ا موض;;وع النق;;د الع;;ادي ف مسيتوى الت;;ع
الدن.
ويتعلق مثال خلون بتحديد مكونت الول الشكية الت ه ال;;دار الث;;ان
لك العارك القيية الالية والت يعت;;ب موق;ف اللس;لم من;ا موض;وع النق;;د الع;ادي ف مسيتوى
التع السيياس.

الثال ا خلول
خأفلطون وشوط مثالية الول

ولنب;;د خأ بتحدي;;د القص;;د بلث;;ال ا خلفلط;;ون الع;;ام وقلب;;ه النيتش;;وي-السييح
وض;;ديده -للوص;;ل م;;ع الوق;;ف الهيجل ف الوازن;;ة بي اللس;;لم والسييحية وبي حض;;ارتيم,
قاصين ا خلم;;ر عل الس ;أخل القيي;;ة ف خأه موض;;وعاتا الس;;ة كم وردت ف كتابت خأفلط;;ون
السيياسيية )الهوري;;;;ة والشائع والسيياس;;;;ة( ومسيتثني كتابته الوجودي;;;;ة والكوس;;;;ولوجية
)البارميني;;دس والطيوس( .ف;;العلوم خأن نيتش;;ة يعت;;ب السييحية ب;;ذا العن خأفلطوني;;ة عامي;;ة.
والعلوم كذل خأنه يعتب ممة فلسفته قلب هذه القي السييحية الت ه خأفلطونية عامية)ضديد
السييح( ما يعن خأنه يعود الل ما كن خأفلطون قد نفاه بوضع نوذجه اللقي .
فكيف يتبي ذل من خلل الوقف القرأنن م;;ا نص;;طلح عل تس;;ميته بطاري;;د
جهوري;;ة خأفلط;;;ون-ومطاريد السييحية ال;;ت ه خأفلطوني;;ة عامي;;ة بلغ;;ة نيتش;;ة-؟ والعل;;وم خأن
خأفلط;;ون ي;;رد ب;;ذا الط;;رد عل السوفس;;طائية والطبعاني;;ة ال;;ت يثله;;ا كليكس ف القض;;ية
السيياسيية اللقي;ة )وم;وقفه ش;بيه بوق;ف نيتش;ة م;ا يعن خأن خأفلط;ون قل;ب قي كليكس كم
قلب نيشيتة قيه ليعيدن الليه( .كم خأنه يق;ق ب;ذا الط;رد اسيتجابة لطل;ب س;قراط اله;ادف الل
تقي;;ق التناس;;ق العقل الك;;ي بقتض مث;;ال الث;;ل خأو الي وم;;ن ث الن;;اف له;;ذه الطاري;;د خأعن
القومات ا خلساسيية الت تتأخلف منا مادة خأي عران س;;وي-1 :ال;;س -2واللكي;;ة -3وال;ر خأة -4
واليال -5والفردية.
لكن تول ا خلفلطونية اللقية الل عامية هو بدروه قلب لقيقت;;ا .فه;;يي ل تب;;ق
علقة بي مثال متع;ال ومث;ول حاص;ل ,ب;ل الن الث;ل ص;ارت مايث;ة للممث;ول  :بعب;ارة مسييحية

مدين;;ة ا ل تتحق;;ق ف الواق;;ع وف التاري الفعل عن;;د خأفلط;;ون ,لكن;;ا تقق;;ت ف الاع;;ة
الكنسيية ف فلسفة الين الهيجلية )وهو معن عاميتا وموقف نيتشة وشوبناور خأول الؤثرين فيه
م;;ن هيج;;ل ل يت;;اج الل الت;;ذكي ب;;ه( .فث;;ال الث;;ل ا خلفلط;;ون ل ي;;ل ف اللل الص ;انع خأو ف
الفيلسوف بل بقى الثال التعال  .خأما ما حصل ف ا خلفلطوني;;ة العامي;;ة خأو السييحية كم وص;;فها
هيج;;ل ف فلس;;فة الين ,فيجع;;ل الث;;ال ق;;د ح;;ل ف المث;;ول بتوس;;ط السييح )الص;;الة بلعن
الهيجل( فصار ه;و الث;ال  :اللنس;ان خأو الات ف ذات;ا ولاتا بع;د خأن بلغ;ت الل العل الطل;ق
)فينومينولوجيا الروح وفلسفة الين(.
وبلغة خأفلطونية يكن ترجة السييحية بلقول الن السييح ل يع;;د ف مرتب;;ة اللل
الصانع الي ياك عال الثل بل ه;;و الث;;ال ذات;;ه .ول;;ا كن ال;;ل ا خلفلط;;ون ه;;و ب;;دروه رفض;;ا
للحل الطبعان لكلكس ف السأخل اللقية والسيياسيية بذا العن خأعن النقي;;ض الت;;ام للموق;;ف
الي يعلل ما خأطلقنا عليه اس مطاريد جهورية خأفلطون فنحن الذن خأمام علي;;ة معق;;دة لتحدي;;د
اللق;;ي خأو خأهلي;;ة اللنس;;ان للسيتخلف علي;;ة ي;;تدد في;;ا الفك;;ر اللنس;;ان بي قط;;بي صيي
كهم مضاعف :
القط;;ب الض;;اعف ا خلول  :فا خلفلطوني;;ة الاص;;ية فلس;;فة خأفلط;;ون السيياسيية
واللقية وا خلفلطونية العامية خأو السييحية )فلسفة السييحية الينية واللقية( درجتان م;ن ال;ل
الي وصفناه بكونه ال;ل اللئك  :وهن;;ا الاص متق;دم عل الع;;ام وكهم يعت;;ب اللق;ي نفي;;ا
للطبيعي.
القطب الضاعف الث;;ان  :والكليكسيية والنيتش;وية درجت;;ان م;;ن ال;;ل الي
وصفناه بكونه الل الشييطان  :وهنا الع;;ام )فك;;ر السوفس;;طائية مثل بكليكس( متق;;دم عل
الاص )فكر نيتشة بفضل تقدم عل الياة وخاصة الاروينية( وكهم يرد اللقي الل الطبيعي.
وطبعا فهذه الوض;;عية ت;;ذكر بص;;ورة بين;;ة بلش;;هدين ا خلمث;وليي التعلقي بأخهلي;;ة
اللنس;;ان للسيتخلف وال;;وقفي من;;ا ف الق ;رأنن الكري  :اللق;;ي السيتثن للط;;بيعي )موق;;ف
اللئكة من خأهلية أندم للسيتخلف( والطبيعي السيتثن للخلقي )موقف البلي;;س م;;ن خأهلي;;ة أندم
للس;;جود ل وه;;و نف;;س معن اسيتخلف( .ولك;;ن مس;أخل ا خلهلي;;ة تط;;رح ه;;ذه ال;;رة ف تري
الفلسفة وف فلسفة التاري حول السأخل اللقية خأو شوط تقيقه;;ا وطبيعت;;ا .لل واعتدا عل
ما سيبق خأن اسيتخرجنا من تأخويل مشهدي خأهلي;;ة اسيتخلف )ف تأخوي;;ل م;;ا ج;;اء ف خأس;;لوب

القرأنن ا خلمث;;ول( تك;;ون ا خلفلطوني;;ة و السييحية مثل;;تي لوق;;ف اللئك;;ة ب;;دين خأدن و خأقص
)تليص اللنسان ما ه;;و ط;بيعي في;;ه وه;;و ج;;وهر نظري;;ة هيج;;ل ف ت;أخويل للمسييحية( وتك;;ون
الكليكسيية والنيتشوية مثل;;تي لوق;;ف البلي;;س ب;دين خأدن و خأقص )تلي;;ص اللنس;;ان م;;ا ه;;و
خلقي بذا العن اللئك فيه وهو جوهر نظرية نيتشه(.
الن الل القرأنن الي وصفنا يث;;ل ال;;ل الي ي;;رر اللنس;انية م;;ن ه;;ذا ال;;تدد
الك;;رر مرتي ف ك ال;;وقفي عامي;;ة )السييحية وكلكيلس( وخاص;;ية ) خأفلط;;ون ونيتش;;ة( خأو
عفوي;;ة وعلمي;;ة .وال;;ل القرأنن يؤس;;س خأهلي;;ة اللنس;;ان واللق;;ي لي;;س عل ه;;ذه العلق;;ة الربع;;ة
التنافية بي الطبيعي واللقي بل هو يؤسسها عل ما يكن من الع بينا جع;;ا يتع;;ال علي;;ا خلن;;ه
طبيعي وخلقي ف أنن )خلقة اللنسان وخلقه ليسا جزئي منفصلي بل تتكون منم وح;;دة ل تيي
فيا بي القومي( و خلنه شط اللسهام ف تقيق الصالة بي هذه الواقف ا خلربعة مع اعتب;;ار م;;ا
تصفه خأحوا )طبعانية عامية فروحاني;;ة خاص;;ية فروحاني;ة عامي;ة فطبعاني;ة خاص;;ية( ي;ر ب;ا ك
النسان ليسيتقر به القرار ف واحدة منا تدد منلت;;ه اللقي;;ة ف س;;ل ا خلخلق الي ل يكت;;ل الل
با يكن من التحرر من هذه ا خلحوال ا خلربعة بفضل النل اللسلمية الت ل تنف;ي تل ا خلح;وال
بل ه تعتبها مثل للمسافة الت يت قطعه;;ا ف م;;ا يس;;ميه الق;رأنن الكري بلتس;;ابق ف اليات
وما يتقض من ث القبول بلتعددية الت يكون قطعها الرقاة لتحول كيفي هو ما يرفع اللنس;;ان الل
مسيتوى التناغ بي الطبيعي والروح ف ا خلخلق اللسلمية )النية  48من الائدة(.
والاصية الت تكن من الع بي هذه الن;ازل مس;ارا ينبغ;ي قطع;ه للوص;ول الل
الغاية هو ما به اعتب القرأنن أندم خأهل للسيتخلف  :القدرة عل التس;;مية )البس;;ائط( خأو البي;;ان
)الؤلفات من البسائط( خأعن وظيفت الفكر اللنسان الل;;تي هم ف أنن مادي;;ة روحي;;ة دون خأي
المكنية للفصل بينم و خكنم مقومي متلصقي دون تناغ خأو وح;;دة حي;;ة  :النم شط الق;;درة عل
البداع العال الرمزي الصاحب للعال الطبيعي والرر من قانون الضورة والق;;ق لق;انون الري;;ة الذ
من دونم ل يكن خأن نفه;;م التح;;رر م;;ن اللخلد الل ا خلرض وانغمس ف م;;رى الطب;;ائع الائل
دون الدراك الشائع سواء شائع الطبيع;ة )الق;انون الط;بيعي( خأو شائع التاري )الق;انون اللق;ي(.
فاللنسان ملوق طبيعي خلقي مؤهل خلن يبدع العال اللقي ذاته خأو الضارة.
الن التدد الي يررن منه الل القرأنن هو التدد بي انتقال م;;ن الاص الل
العام ف اعتاض اللئك )وهو هنا انتق;;ال م;;ن ا خلفلطوني;;ة الل السييحية( وم;;ن الع;;ام الل

الاص ف اع;;;تاض اللبليس )وه;;;و هن;;;ا انتق;;;ال م;;;ن الكليكسيية الل النيتش;;;وية( .لك;;;ن
انتق;;الي ل يرين ف مسيتوى الفك;;ر فس;;ب ب;;ل هم يرين ف مسيتوى الواق;;ع الت;;اريي
للحض;;ارة الغربي;;ة نفس;;ها بوص;;فها مثل ف ذورت;;ا للمص;;ي اللنس;;ان ك;;ه ت ;ثيل كن باج;;ة الل
اللصلح اللسلم وهو ما جعل القرأنن يثل مراجعة للتاري الروح واللقي للبشية كها بداي;;ة
وغاية :فهيي انتقلت من فلسفة خأفلط;;ون الل عقي;;دة السييح وم;;ن عقي;;دة كليكس الل فلس;;فة
نتشة .فتكون حقيقة الضارة الغربية الالية ه القلب الطلق للقي بلعن النيتشوي.
ومعن ذل خأن مأنل الابعد اللقي ا خلفلطون السييحي قد خأصبح بقلبه الابع;;د
اللقي النيتشوي .فيكون الاص الطبيعي بذل مشتك مع خأفلطون ف الطابع الاص ويك;;ون
الابعد السييحي مشتك مع كليكس ف العامي;;ة :طبعانيت;;ان عامي;;ة وخاص;;ية وروحانيت;;ان عامي;;ة
وخاصية و خأربعتا ل يقبل با الل القرأنن الي يي اللنسان بأخخلق متناغ;;ة ل يك;;ن خأن ينفص;;م
فيا اللقي عن الط;بيعي ول الط;بيعي ع;ن اللق;ي .فل الق;ول بس;لطان الق;وة والغ;رائز الطلق;ان
بعن;;اه الع;;ام )كليكس( خأو بعن;;اه الاص )نيتش;;ة( ول الق;;ول بوج;;وب قتلهم بعن;;اه الاص
) خأفلطون( خأو بعناه الع;ام )السييحية( بللول ال;ت تناس;ب خأهلي;ة اللنس;ان للسيتخلف خأو
تؤسس ل خلخلق من النظور القرأنن  :وه;;ذا ه;;و ج;;وهر ا خلس;;اس الي يبن علي;;ه اب;;ن خلون
نظريته ف الك والتبية واقتصاد والثقافة مؤسسا ذل كه عل فهمه ل خلخلق القرأننية.
فهذا الثال يتضمن وجوه الصاع السيياس اللقي برجعية خأفلطونية ومسييحية
وقلب كليكس ونيتشوي ومزي منا خأربعتا ف مقابل بينة م;;ع الرجعي;;ة اللس;;لمية ال;;ت يك;;ن
خأن تكون علجا للاء الواحد الي هو متدد بلتناف التبادل بي الل خأفلط;;ون السييحي خأي
اللقي الناف للطبيعي وحل قلبم الكليكس النيتش;;وي خأي الط;بيعي الن;;اف للخلق;;ي .ف;;اللقي
اللغ;;ي للط ;بيعي فلس;;فيا وديني;;ا يعت;;به نيتش;;ة مثل ل;;اوراء ا خلخلق السييحية ح;;ت ف ش;;كها
التأخخر الي ينقده ) خأي الي يجده هيج;;ل( ث عكس;;ه النيتش;;وي خأي الط;بيعي اللغ;;ي للخلق;;ي
والوضع الراهن الي هو متأخرجع بينم  :فا القصد بطاريد جهورية خأفلطون وكيف يثل ال;;اوراء
اللق;;ي اللس;;لم كم ح;;ددن م;;ن خلل الواق;;ف ف الش;;هدين ال;;ددين خلهلي;;ة اسيتخلف
واسيتعمر ف ا خلرض؟
فأخفلطون يشتط لتحقي;;ق دول عادل نوذج;;ا مك;با م;;ن النف;;س العتدل اللغ;;اء
هذه العناص السة الت يعتقد خأنا تول دونا والتحق;;ق الفعل :العنص ا خلول )ال;;س( والراب;;ع

)اليال( بقتض نظرية العرفة ي;ولن دون العرف;ة الفلس;فية ال;ت تؤس;س له;ذا النظ;ام والثاني;ة
)اللكية( والثالثة )الر خأة( يولن دون نظرية العمل الت يستند الليا تنظي الي;اة ف ه;ذه الدين;ة
العقلية خلنم مصدر الناع بي البش .وا خلخية )الفرد( ,يمع بي حائل العمل وح;;ائل النظ;;ر خلن
التخل;ص م;ن الفردي;ة ه;و الشط الضوري والكف حس;ب خأفلط;ون لك ي;ؤدي الك واجب;ه
ودوره و خكنه جزء من جاز أنل يتحدد بوظفيته ف الهاز ل غي )الول ا خلفلطونية(.
وك ه;;ذه العملي;;ات الللغائي;;ة للح ;وائل دون النظ;;ام العقل ف الدين;;ة العادل
علته دعوى تقيق النظ;ام الط;بيعي والت;اريي بتقض العق;ل بعي;اري التناس;ق النطق;ي والتنظي
الريض .والعلوم خأن الق;رأنن الكري خأيض;;ا ي;;رى خأن النظ;;ام الط;بيعي والت;;اريي منطق;;ي وريض.
لكنه مع ذل يرفض مثل هذا الطرد ا خلفلطون بل ويعتب هذه الطاريد ا خلركن ا خلساسيية لك
نظام النسان بلف النظام النل الط;بيعي .وفه;م ه;ذه النظ;رة الالف;ة للنلي;ة الطبيعي;ة البسييطة
بلذف خأو بطرد مقومات الظاهرة لعله;;ا ملئ;;ة لنط;;ق وريض;;يات بسييطة ل تص;;ل الل تعقي;;د
الظاهرات اللنسانية ,هو ما أخنسيبه الل فيلسوفنا ابن تيية وابن خلون.
والعلوم خأن خأه مقابل بي اللسلم والسييحية الت ه خأفلطونية عامية تتعل;;ق
بطبيعة علق;ة اللنس;;ان بلطبيع;ة :فه;ل ه قطيع;ة مطلق;;ة كم يتص;;وره هيج;;ل مثل ,خأم ه ,كم
يتصورها ابن خلون علنا وكم يسيتنتج تص;;ورها م;;ن رف;;ض اب;;ن تيي;;ة لب;;د خأي الفلس;;فة والكم
)قياس الغائب عل الشاهد العمم عىل الغيب ورد النق;;ول الل العق;;ول بلتأخوي;;ل( مثل ت;;ذيب
للطبيعة مع الرص عل عدم قتلها تت وطأخة الثقافة الت ق;;د تتح;;ول الل قت;;ل للحيوي;;ة بت;;دجي
ل للنسان الل حد يفقده معان اللنسانية بصطلح ابن خلون.
فه;;ذ الم;;س الط;;رود م;;ن جهوري;;ة خأفلط;;ون بعتب;;اره عائق;;ا لتحقي;;ق النظ;;ام
التصف بلقي التقليدية الثلث خأعن الي والال والق ,تعل هذا التحقيق حاص;;ل ف اله;;دم
خلنه ليس نظاما لقوم;ات الوج;ود الع;ي بقتض اجت;اد ف النظ;ر واله;اد ف العم;ل ب;ل ه;و
مشوط لبزاحت;ا تبسييطا للوج;;ود ح;ت يط;;ابق اللدراك ب;دل العك;;س خأي تعقي;;د العق;;ول ح;ت
يطابق الوجود فتكون العرفة ف سعي دائ نو التجويد الات حت تتك;;ن م;ن الدراك تعقي;دات
الوجود الي ل يكن خلي عل خأن ييط به عدى العل الللهيي )وهو مايعنيه ابن تيية عندما ينفي
العل بلشء عل ما هو عليه عن ك عل النسان ويقص ذل عل العل الللهيي( ,ول يكون هذا
النظام ف هذه الال الل نظاما استبداد وفساد .فكيف ذل؟

تثل الر خأة قلب المس الذ يتقدم عليا عاملن هم الواس واللكية ويتأخخر عن;;ا
عاملن هم اليال خأو الوق والفردي;ة .وال;ر خأة جامع;ة ل;ا تق;دم علي;ا فعل وانفع;ال وه منب;ع م;ا
تأخخر عنا تأخثيا ولاياء .وليس بلصدفة خأن كنت سورة النساء ه السورة ال;;ت عال في;;ا الق;رأنن
الكري هذه السائل الس :الر خأة واللكية والس واليال والفردي;;ة ودوره;;ا جيع;;ا ف الك م;ن
حيث هو عدل و خأمانة .فالر خأة ه ف القيقة ملخص جيع هذه ا خلبعاد القومة للعم ;ران واجتع
ومن ث للمدينة خأو الول :فهيي خأصل الوج;;ود البشي وا خلخ;;وة البشية النف;;س الواح;;دة )الني;;ة
ا خلول من النساء( وه خأساس الوجود العي تثيل لقوة الياة )حواء( عضوي )صاحبة النصف
مع وسط الياة ومصدر قواما العضوي( وروحيا )طبيعة علق;ة الطف;ل ب;ا ه ج;وهر الكي;;ان
الروح ل للنسان( فضل عن كونا مرك ذروة الس موعا وملهمة الي;;ال .وه الال السيتثن
للشيك والملوك السيتثن عن ك شيك ف أنن .وبا ف علقتا بللكية ومشك الفرائض تبد خأ
السورة وفيا توضع قواعد العيش ا خلسي وتنظي الياة العاطفية للبش.
وحت تلغي ا خلفلطونية مفع;;ول اللكي;;ة وال;ر خأة بوص;;فهم خأس;;اس الناع;;ات بي
البش جعلتم خأم;;;;را مش;;;;اعا بي العمل وال;;;;راس وحرمتم السييحية عل الكهن;;;;وت )الفق;;;;ر
والعزوبية( .واعتب خأفلط;;ون م;دارك ال;واس مص;در تزيي;;ف العرف;ة ومنتج;;ات الي;;ال مص;در
تزييف الوعي ومن ث فهم يثلن خطرا خأولهم عل معرفة القيقة والثانية عل نقاء الوعي وتربي;;ة
ا للرادة وحقيقة الال فعل مبدعات اليال خاضعة لراقبة الول وفرض نوعا معينا م;ن مض;امي
التبية .والفردية تثل عنده جل ك هذه العوائق لتنافيا م;;ع تلح الاع;;ة وم;;ن ث م;;ع خأح;;د خأه
شوط سعادتا.
لل كن خأفلطون يريد خأن يلص الول من الفردية فيطالب ا خلف;راد وخاص;;ة
الفلسفة بأخن يضحوا من خأجل الاعة بلتنازل الطلق ع;ن حي;اتم الاص;ة خأي ع;ن ك الطاري;د
ا خلربعة السابقة حت يكون الفرد مرد قطعة ف ماكينة الول الت تنتظم بس;;ب ق ;واني ريض;;ية
تنظم الثوة والسلطة والتناسل :و خأه تنازل هو العزوبي;;ة عل الرع;اة )م;;ا يشيبه واج;ب العزوبي;;ة
عل رجال الين ونسائه ف الكنيسة الكثوليكية( .لل فالفيلس;;وف الل ل يتل;;ف ك;;ثيا ع;;ن
القطب الصوف الذ ينبغي خأن يكون جيع ا خلفراد ليه موت يغسلهم.
وبي خأن الفردي;;ة ه خأه خأس;;س اللي;;ان ف النيا خلن;;ا شط الس;;ؤولية اللقي;;ة
والروحي;;ة وه من;;اط الس;;اب ف الع;;ال ا خلخ;;رى .ولل ف;;الزاء والعق;;اب يتوج;;ان الل الف;;رد

وليس حت لن غرر به خلنه مط;الب ب;أخن يتحم;ل مس;ؤولية خأفع;ال و خأل ينسيبا الل م;ن غ;رر ب;ه
)كك يأختينا فردا :يوم يفر الرء من خأخيه و خأمه وابيه وصاحبته وبينه لك امرء منم شأخن يغنيه(.
كم خأن ال;ر خأة والي;;اة النسيية والعاطفي;;ة م;;ن خأه مقوم;;ات العم;ران اللس;;لم.
وليس بلصدفة خأن القرأنن ياطب;;ا كم ي;;اطب الرج;;ال ف ج;;ل أنيته و خأن الن;;ب ل يكت;;ف ببايع;;ة
الرج;;ال ب;;ل كن م;;ن بي مب;;ايعيه نس;;اء .و خأن ال ;ر خأة له;;ا شطا اسيتقلل والري;;ة خأي اللكي;;ة
والشاركة ف السيياسة )البايعة( .والنب وهو خأس;ى الرع;اة يرف;ض العزوبي;ة وي;ب النس;اء حب;ه
للصلة والطيب )الب والين وال;ال( .وكن يعت;;ب ذل م;ن علم;ات الي;اة الس;وية بلنسيبة
الل اللنسان .ومن ل ير ا خلمور هذه الرؤية ل يك;ن معت;با مس;لم س;وي .ذل خأن اللس;لم يعت;ب
الرهبن;;ة م;;ن علم;;ات الفس;;ق ف ا خلغل;;ب .كم خأن ال ;واس والي;;ال )الوق( واللكي;;ة ه م;;ن
مقوم;;ات اجتع اللس;;لم  :العرف;;ة ل خلول والوق والش;;عر مثل للثاني;;ة واللكي;;ة شطا ف
الرية والقدرة وعدم الاجة الت ه نوع من العبودية.
وال;;امع لك ه;;ذه ا خلم;;ور ه;;و طبيع;;ة العلق;;ة بلطبيع;;ة الارجي;;ة والاخلي;;ة
ل للنسان وما تنبن عليا هذه الطبيعة من نفي لفكرة الطيئة الوروثة وقول بلفطرة الس;;لية ال;;ت
ه توافق خأصل بي ا تللقة والول;;ق خأعن القاب;;ل الت;;ام للنظري;;ة السييحية كم يعرض;;ها هيج;;ل ف
فلسفة الين :مفهوم "الباءة ا خلصلية" عند الغزال خأو بصيغة سلبية مفهوم "النفي ا خلصل" الي
يسيتكل ليص;;بح اليابي;;ا بتلق;;ي البش للرس;;الت ال;;ت تي بي الي والش فتنق;;ل اللنس;;ان م;;ن
النفي ا خلصل خأو الباءة ا خلصلية الل معرفة العروف والنكر.
تل ه خأه مسائل القي ال;;ت ي;;دور حوله;;ا اللف بي الض;;ارتي اللس;;لمية
والسييحية سواء قبل القلب النيتشوي تررا من ا خلفلطونية العامية )الوقف اللقي الغ;;الب ف
غرب العص الوسييط( خأو بعده تررا من القلب النيتش;;وي )الوق;ف اللق;;ي الغ;;الب ف الغ;;رب
الال( .والوقف اللسلم منم ل يكن قيسه بلس;لوك ال;ال للمس;لمي خلن جله;;م نك;;ص الل
قي الاهلية ول يثل قي اللسلم .وكذل ال;ال بلنسيبة الل السييحية ال;ت ل يب;ق له;;ا وج;ود
الل ف ا خلقوال الذ ه تولت الل مقلوبا النيتشوي مقلوب قيها ف الضارة الغربية اليوم  :القول
مسييحي والفعل نيتشوي .ففعله;;ا يسييطر علي;;ه الع;;ال افتاض اللح;;ق وقوله;;ا يسييطر علي;;ه
الع;;ال افتاض الس;;ابق .وكهم م;;ن نف;;س الطبيع;;ة الذ الن الكي اللئك واللبليس رمزي
يتفقان عل خأن اللنسان يعي بوجه الطبيعي سلبا ولاياب ل غي.

والنخب العربية واللسلمية الت تشارك ف العارك القيية تغفل )بص;;نفيا الين
والعلمن( ع;;ن ه;;ذه القيق;;ة ال;;ت ت;;رى بلعي ال;;ردة فتنخ;;دع بلتع;;ارض الظ;;اهر بي ال;;وقفي.
فالضارة الغربية الذا نظرن الليا من منطلق خأقواله;;ا وج;;دنها عي النف;;اق اللق;;ي .ولاذا نظرن اللي;;ا
من منطلق فعلها وج;;دنها حض;;ارة الطبعاني;;ة الطلق;;ة ال;;ت ل ت;;ؤمن الل بق;انون التاري الط;بيعي.
والفصام الخكث وضوحا هو دعوى الفصل بي الين والسيياس خأولم للخل;;ق والعواط;;ف والث;;ان
للتحي;;ل والواق;;ف  :ت;ولت السيياس;;ة الل منط;;ق خأخلق الئاب ب;;دل خأخلق البش بج;;رد خأن
خأص;;بح البش ل يؤمن;;ون الل بس;;لطان التاري الط ;بيعي ل للنس;;ان الي ;وان .ودع;;وى البع;;اد الين
وا خلخلق عن السيياسيية غالبا ما يك;;ون خأس;;اس الزع لببع;;اد الين وا خلخلق لئل تس;;هم ق;;ذارة
السيياسة خلنا ل تتصور الل بذه القذارة بسبب هذا الفصام.

الثال الثان
ابن خلون وشوط مثالية الاعة

الذا كنت الاع;;ة ف النظ;;ور اللس;;لم ه ال;;ت ت;;ول له;;ذه الطاري;;د ا خلفلطوني;;ة
والسييحية م;;ن الدين;;ة خأهي;;ة ك;;بى ح;;ت تك;;ون س ;وية ب;;ق خلن;;ا م;;ن شوط اسيتعمر ف ا خلرض
واسيتخلف عليا فالن حميتا ورعايتم هم وظيفتا السيياس;ة ونظ;ام فعله;ا ا خلساس خأي الول ال;ت ه
الركن الثان من الين اللسلم :

فالاعة خأو مادة العمران بعن مدد قيامه
والول خأو صورة العمران بعن تصويره لاته

هم شط تام ا تللقي والولقي ف أنن .وا خلول ه الت تعل العم;ران ذا م;;دد يقي كي;;ان
اللنسان العض;;وي )اقتص;;اد( والروح )الثقاف;;ة( وذا تص;وير ينظ;;م ه;;ذا القي;;ام بلق;انون الي يسيتعمل
الوازع الفعل )الك( والتبية الت تسيتعمل ال;وازع الرم;;زي :وه;;ذا ه;;و معن مت;;م مكرم ا خلخلق خأي الن
الين الي يت;م مكرم ا خلخلق ل ب;د خأن يك;ون ذا دول له;ا ك ه;ذه الوظ;ائف .والث;ال اللون الي
نت به هذه الاول يقابل النظرية ا خلفلطونية للول مقابل مدارها منل هذه الطاريد الس;;ة في;ا وال;;ت
يفسد العمران بطردها منه  :ومن ل يتدبر هذه السال ف مقدمة اب;;ن خلون ل;;ن يفه;;م ش;;يئا م;;ن فلس;;فة
التاري اللونية وعلقتا بفلسفته الينية.
ولن نعي;د الكم عل ه;ذه الطاري;د الس;ة ال;ت ه ج;وهر م;ادة العم;ران وال;ت ه
موضوع التنافس والصاع بي البش ف نفس الاعة الض;;ارية وبي الاع;;ات التلف;;ة .فتك;;ون الم;;ا م;;ال

التعاون لسد الاجات بتبادل الدمات وا خلخيار وبلتعاوض العادل خأو م;;ال الصاع عل ا خلخي;;ار والظل
ف التعاوض :للل كن القرأنن مؤسسا خلخلق السيياسة الاخلية والسيياسة الولية ف أنن )مض;;مون
النيت ال;;ت تل أني;;ة الش;;ورى تتعل;;ق خاص;;ة بلسيياسيتي الاخلي;;ة والولي;;ة( .وف الال ا خلول يك;;ون
الوجود العي مققا لغايته الت ه بلغة ابن خلون التأننس .وف الال الثانية يكون الوج;ود الع;ي حرب
دائة ونكوصا بللنسان الل الوحشيية اليوانية .لل فالعمران اللنس;ان باج;ة الل ال;وازع لتحقي;ق الال
ا خلول .لكن الوازع هو بدوره باجة الل الوزع خأو الل وازع الوازع .تل ه العادل الت ند حله;;ا ف م;;ا
بعد ا خلخلق القرأننية :
فأخما الوازع الفعل والرمزي فتثل الول-صورة العمران -با ه قوة عام;;ة وتربي;;ة ذات
شعية تتحق;;ق ف الاخل بن;;ع الصاع عل الطاري;;د الس;;ة ف نف;;س الاع;;ة وف ال;;ارج لنف;;س الغاي;;ة
ولكن مع الاعات اليطة بتل الول .ولهذا الوازع ا خلول بع;;دان م;;ادي ورم;;زي هم ال;;ادي م;;ن ص;;ورة
العمران والرمزي منا  :القوة الاكة خأو العصبية والتبية )الين جزء خأساس منا(.
لكن الول يكن خأن تصبح طرف;;ا فل تبق;;ى حكم فتفق;;د الي;;اد الش;;ارط خلداء وظائفه;;ا
عل خأحسن وجه .وهنا يأخت وازع الوازع .ولهذا الوزع الثان مثل ال;;وزع ا خلول بع;;دان م;;ادي ورم;;زي هم
الادي من مادة العمران والرمزي منا  :اقتصاد والثقافة .وبم يفعل الت;ع ال;دن خأو الن ص التع;;بي ه;و
يفعل بدوافعهم الت تعود ف ا خلساس الل القوق الادية والعنوية .فكيف ذل؟
ل يكن للول خأن تقق وظيفة الاية ف الموعة داخليا وبي الموعات خارجي;;ا الذا ل
تكن ذات قوة قادرة عل ذل .وعل الاجة الل الق;;وة ه;;و مفه;;وم الاع;;ة اللنس;انية م;;ن حي;;ث ه مت;;ع
مدن ذو نظام سيياس وظيفته التحك ف التنافس عل هذه القومات خأو الطاريد الت ظن خأفلط;;ون خأن
الول العادل تقوم بللغائا وليس بتنظي ما بينا من تنافس هو جوهر حيويتا .فالطاريد الت تكمنا عليا
والت وص;;فناها بكون;;ا م;;ادة العم;ران ورهانت التن;;افس القي;;ي بي البش ف الاخل وال;ارج متحية ف
كيان معقد هو عي وجوده;;ا الي يتق;;وم بعناص ه ب;;دورها م;;ادة للتن;;افس داخ;;ل نف;;س الموع;;ة وبي
الموعات التجاورة ما يعل السيياسة دولية بلوهر خلن ما يري ف الاعة من صاعات ي;;ري ك;;ذل
بينا ولنفس ا خلسيباب والفرق الوحيد خأن الاعات عندئذ تتصف و خكنا خأفراد خأو شصيات معنوية.
ويتالف هذا الكيان من حوز لكن معي يسيتقر بلتدري فيصبح ملكية للجمع;;ة .ومن;;ه
تسيتد الاعة قياما الادي ولزمان يثل مدة قياما وتأخثيل تراثا الادي والرم;;زي .وه;;ذان حيان طبيعي;;ان
ينتج عن خأولم خاصة سد الاج;;ات الادي;;ة بفع;;ل الاع;;ة التع;;اون ويك;;ن تس;;ميته بلقتص;;اد خأو بلورة
الادية ف الاعة وبينا وبي الطبيعة .وينتج عن ثنيا خاصة سد الاجات الروحية بفعل الاع;;ة التب;;ادل
اقتصادي وما يصاحبه من تبادل لغ;;وي .ويك;;ن تس;;ميته بلثقاف;ة خأو بلورة الرمزي;ة ف الاع;ة ث بين;;ا

وبي الطبيعة .واقتص;اد والثقاف;ة يثلن حيي;ن م;ن ص;نع اللنس;ان ف مقاب;ل الكن والزم;ان اللين هم
حيان طبيعان يتح;;ولن بفض;;ل ه;;ذين اليي;;ن ا خلخري;;ن الل حيي;;ن رمزيي الذ تص;;بح العلق;;ة بي مكن
الاعة بزمانا ف نسيبة علقة بدن الاعة بروحا .وتكون الاعة شصية معنوية قابل القيس ب;;ذا العن
بلشخصية الطبيعية خأي الفرد حل لللتامات بواسطة مثليا الشعيي سواء ف العلق;;ات الول وح;;ت
ف علقتا ب خلفراد النتسيبي الليا .ذل خأن هذه ا خلحياز ا خلربعة الت يتالف من;;ا كي;;ان الاع;;ة التعين;;ة ف
الكن بغرافيا يددها اقتصاد خاصة وتدده وبتاري تدده الثقاف;ة خاص;ة وي;ددها تتح;د ب;امع له;ذه
العناص ال;;ت يت;أخلف من;;ا الكي;;ان ال;اعي ه;و بلات موض;;وع بثن;ا خأعن م;ا بع;د ا خلخلق خأو الص;انة
الروحية للجمعة  :وهو بلنسيبة اللينا ما بعد ا خلخلق اللسلم خأو اللسلم.
وحت نفهم علقة هذا الكيان مع الطاريد ا خلربعة ل بد خأن نفه;;م خأن الس الواص;;ل ه;;و
الر خأة كم يتبي م;ن س;ورة النس;اء  :ف;الر خأة ذات ص;ل بللكي;ة وذات ص;ل بلوق خأو الن;س .وه الذن
مدار القوتي الادية والروحية ف ك جمعة .وبسبب منلتا ف ه;ذين البع;دين الق;ومي لي;اة الاع;ة ف
الكن )اللكية واقتصاد( وف الزمان )الوق والثقافة( يعلها ذات علقة وطيدة بلس واليال لصلتم
بلوق والعرف;;ة وبلفردي;;ة وبلس;;لطة لص;;لتم بللتي الخك;;ب والغ;;ايتي ا خلس;;ى ف حي;;اة البش :اللكي;;ة
والر خأة .لل كنت سورة النس;اء تعال ك ه;ذه الس;ائل ف أنن  :علق;ة ال;ر خأة بللكي;ة وعلقت;ا ب خلسة
والب وما بقي من العلقات بي الطاريد يتبع هاتي العلقتي القومتي للتواصل والتب;;ادل ف الاع;;ة :
لل اعتب ابن خلون الاعة تتع لغايتي  :سد الاجات وا خلنس بلعشي.87
وتل الق;;وة ه مباشة ق;;وة الك )العص;;بية( وبص;;ورة غي مباشة ه ق;;وة ال;;ثوة
)اقتصاد( .ويقسم ابن خلون قوة الول الل الامية والال .وف القيقة ف;الن الق;;وة غي الباشة )ال;;ثوة
وسيبل انتاجا وتصيلها كلتطبيقات العلمية والتنقية وط;;رق ا خلنت;;اج والتس;ويق واسيتلك النظ;;م( ه
ا خله خلنا ه الت تقق القوة الباشة )ا خلمن والفاع خاص;;ة( .لل كنت الني;;ة  60م;;ن أنل ع;ران ق;;د
قدمتا عليا  :من قوة+ومن ربط اليل .لكن وظيف;;ة الاي;;ة ليس;;ت الل وظيف;;ة خأداتي;;ة خأي الن;;ا ليس;;ت
غاية مطلوبة لاتا بل ه مطلوبة من خأجل غاية خأس;ى من;;ا ه تكي الاع;;ة م;;ن القي;;ام بوظيف;;ة الرعاي;;ة
ومن ث فالول ليست الل الؤسسات الت تكونا الاعة لاية الرعاية.88
 87علتا اجتع ف نظر ابن خلون .وصورة العمران لي;س له;ا م;ن وظيف;ة غي حمي;ة ه;ذين اله;دفي بوص;فها ج;از
حمية خأما رعايتم فهيي وظيفة الاعة با ه متع مدن ولان بشط حصول الاية ومن ث فالول تسهم بصورة غي مباشة ف الرعاية.
 88الن وظائف الاية ووظ;ائف الرعاي;ة ال;ت تتق;وم ب;ا الول بني;ة عام;ة ليق;وم م;ن دون ش;ص ط;بيعي خأو معن;وي
)والول شص معنوي( خلنا شط الوجود التف;رد والسيتقل عم ه;و م;ن جنس;ه موج;ود م;ن ح;ول وه ف القيق;ة عي م;ا ب;ه تك;ون ل
علقات به .لل وصف ابن خلون وظيفت الوجود اللاعي خأعن التعاون لسد الاجات والتعارف ل خلنس بلعشي وصفهم بكونم تنازل.
وكمة تنازل عيبة  :فهيي تمع النول معها ف الكن خأي التساكن .لكنا تعن كذل ما ينتج عن ذل من نزال وخصومات وتنافس وه;;و م;;ا
يعن خأن الاع;;ات تتك;;ون بس;;بب شوط الس;;ل وشوط ال;;رب ف أنن دفاع;;ا وهوم;;ا .وه;;ذا الق;انون الن ص التع;;بي ينطب;;ق عل الاخل

وهذه الؤسسات تتأخلف من حمية الرعاية من العدوان التبادل بي ا خلفراد والموع;;ات
ف الاخل بلقضاء وا خلمن حت يصل التعاون لسد الاجات والتبادل والتع;;اوض بس;;بب توزي;;ع العم;;ل.
والتعاوض ف التبادل يقتض وج;;ود القض;;اء وا خلم;;ن لض;;من الع;;دل ف التع;ويض وف م;;ا يس;;مى بلعدال
التوزيعية والتعويضية .لل فل بد من القضاء العادل والقضاء ل يستيطع خأن ينفذ خأحكمه من دون خأمن
فضل عن وظيفة ا خلمن استباقية ح;;ت ي;;ول دون الع;;دوان ح;;ول م;;ا اص;;طلحنا عل تس;;ميته بطاري;;د
خأفلطون الت ه موضوع التنافس بي البش.
كم تت ;أخلف م;;ن حمي;;ة الرعاي;;ة م;;ن الع;;دوان النت م;;ن ال;;ارج بي الموع;;ة خأجواره;;ا
ومنافسييا عل الطاريد السة .وتكون الاية ف هذه الال بلبلوماسيية والفاع حت يص;;ل التع;;اون
واحتام التبادل بسبب التن;افس والتع;ادي عل نف;س تل الطاري;د بي الموع;ات التج;اورة وك;ذل
التعاوض العادل بينم وخاصة ف مال الفضاء الش;اع بي الش;عوب مث;ل البح;ار وال;و وث;روات الفض;اء
الارج الي بد خأ اللنسان يصل الليه ول بد من تقاس مزونه اقتصادي .لل فل بد ما يشيبه القضاء
وا خلمن الول وف غيابه يقع اللجوء الل الص;دام الس;;لح وال;روب .وم;ن ث فالاي;ة ذات وجي داخل
وخ;;ارج ,وتس;;مى وظ;;ائف الول ه;;ذه ع;;ادة بلوظ;;ائف السييادية ويشف علي;;ا م;;ا يس;;مى ب;;وزارات
السييادة.
وما يوحد بي هذه الؤسس;;ات ا خلربع;;ة لتك;;ون ق;;ادرة عل خأداء وظائفه;;ا فتك;;ون ج;;ازا
قادرا عل الك بعل ودراية هو جاز اسيتعلم واللعلم السيياس )وهو واح;د ا خلول لعرف;ة م;ا ي;ري
والثان للتواصل مع الاعة با يفيد ف علج ما يدث( الي يع;;ل الك عل بين;;ة عل م;;ا ي;;ري ف م;;ا
هو من مشمولت وظائف الاية ف الاخل والارج .ذل خأن شط النجاح هو مش;;اركة الاع;;ة للول
ف خأداء وظائفه;ا عل عل وم;ن ث ف;العلم الموع;;ة ب;ا ي;دث وبط;رق علج;;ه والتش;;اور معه;;ا في;;ه م;ن
شوط قوة الول وشعيتا .ومفهوم اسيتعلم واعلم السيياس يشمل الوظائف ا خلربعة بل ويشمل
ذاته وهو الي يعل الاك يك عل بينة شط ف تقيق تل الوظائف التحقي;;ق ا خلمث;;ل .وكن يس;;مى
ف الول اللسلمية بوظيفة البيد .لكن هذه الوظائف جيعا خأدوات.
لكن الوظائف الغائية بق والطلوب;;ة لاتا فض;;ل ع;;ن دوره;;ا ف الع;;ودة عل الص;;ورة
لوزعها بصوفها مثل لوازع الوازع )ويرمز الليه عادة باك السمء( ومنوبة للوازع )ويرم;;ز اللي;;ه ب;;اك ا خلرض(.
وهذه الوظائف الغائية ه وظائف الرعاية وه ف أنن وظيف;;ة وازع ال;وازع الذ ه ال;;ت تعي ال;وازع وه
الت تراقبه .ذل خأنه ل يكن لقوة الك بوظائفه;;ا الائي;;ة خأل تتح;;ول الل ق;;وة اس;;تبداد وفس;;اد ف الاخل
من دون وظائف الرعاية الت تقق الاعة القادرة عل وزع الوازع بأخخلقها خأي بقوتا الادي;;ة والرمزي;;ة ف
والارخ وينطبق عل علقة الات بغيها وحت بنفسها.

خدمة قيها .وهذه الوظائف الرعائية موازية تام الوازاة لوظائف الاي;;ة .فله;;ا مسيتوى خأول ين;;اظر وظيف;;ة
الاية ف الاخل بوجيا  :الن;ا التبي;;ة والت;;ع ال;دن رمزي وله;;ا مسيتوى ثن ين;;اظر وظيف;;ة الاي;;ة ف
الارج بلعنيي الطبيعي والول بوجي;;ا  :الن;;ا الثقاف;;ة واقتص;;اد .وال;امع بي ه;;ذه الوظ;;ائف الرعائي;;ة
ا خلربعة مناظر كذل للج;;امع بي وظ;;ائف الاي;;ة  :الن;;ه اسيتعلم واللعلم العلم;;ي الي يك;;ن خأول م;;ن
معرفة ما يري ف هذه اليادين وثنيا من شوط اسيتجابة للحاجات
والتبية )بعناها الع;;ام خأي س;;د حاج;;ات الب;;دن وال;;روح وتك;وين ال;واطن الق;;ادر عل
التعاون والتبادل واللبداع( والثقافة ) خأي اللنتاج الرمزي العقل نظرا وتطبيقا والوق ناذج عيش وفن;;ون(
رمزي والتع الدن ) خأي الاعة الواعية بقوقها والدافعة عنا با يرمز الليه مفه;;وم ا خلم;;ر بلعروف والن;;يي
عن النكر( واقتصاد ) خأي انتاج ال;ادي( مادي بفض;;ل ال;امع بين;;ا خأعن اللعلم واسيتعلم العلم;;ي
ه الت تصدر عنا نظرية الثورة عل الول عندما تفقد الشعية خأعن عندما ل تكون دول قانون تقوم
بوظيف;;ة الاي;;ة بقتض خأخلق الاع;;ة وقيه;;ا-ف حال الول اللس;;لمية تط;بيق الشيعة ال;;ت ه ق;انون
و خأخلق ف أنن .وقد صيغت هذه النظري;;ة س;;لبا ف عب;;ارة جليل ه  :ل طاع;;ة ف معص;;ية ا خأي بلغ;;ة
حديث;;ة ل طاع;;ة الل لول الق ;انون .وب;;ذل فق;;د ت;;دد وازع ال ;وازع الي ه;;و نئب ال;;اك الطل;;ق خأو
السيتخلف خأي الاعة .فالاك الي يفصل بي ال;;اك والك;;وم ه;;و ح;;اك الي;;ع خأي ا .ومث;;ل حك;;ه ه
الؤمنون الين ح;;ق الفاع ع;;ن حك;;ه بف;;رض ح;;ق اله;;اد ض;;د الظل واس;;تبداد وح;;ت تعيي ال;;اك
والك بلشورى )النية  38من الشورى( .وهذا يقتض النظ;;ر ف نظري;;ة الك اللس;;لمية بلس;;تناد الل
نظرية العقد اللونية ولال ماولتنا فهم النية  38من الشورى.
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خأه تقدم حصل ف نظرية الك وت;;دين ب;;ه الفلس;;فة للث;;ورة القرأنني;;ة ه;;و مفه;;وم
حاج;;ة الول للق;;وة ولال الشعية ف أنن خأعن الل معني الق;;وة الادي;;ة والرمزي;;ة .ل تع;;د الق;;وة
)العامل الطبيعي( خأم;را ينبغ;;ي اللغ;;اؤه ) خأفلط;;ون ض;د كليكس( ب;;ل ه خأم;;ر ضوري وينبغ;;ي
جعل خاضعا لا يض;في علي;ه الشعية  :الول باج;ة الل عص;بية شعية  :ش;كها ال;ديث ه;و
الزب الي انتخبه الشعب للحك .وقد تقق ذل بعادل عيبة يكن صوغها عل النح;;و الت;;ال
الي ترجه ابن خلون بنظرية العقد الت خأنت نظري;;ة ا خلنظم;;ة اليونني;;ة السيتة ومعي;;اري التيي
بينا )عدد من بيده السلطة و خأخلقه( : 90حاك دني;وي )نظ;ام الك( مك;وم بل; رادة الك;ومي ف
 89نظرية العقود القدمة :
 90لا كن الاك يكن خأن يكون واحد خأو خأقلية خأو خأكثية فالن ا خلصناف تكون بعيار العدد ثلث;;ة .لك;;ن ك واح;;د م;;ن
ه;;ذه ا خلنظم;;ة يك;;ن خأن يك;;ون خيا خأو شيرا فنحص;;ل عل سيتة خأنظم;;ة  :الفاض;;ل ه اللكي;;;ة وا خلرسيتوقراطية والهوري;;ة والراذل ه

النيا )الاعة( المثل للرادة الاك ا خلخروي الذا كنوا مؤمي )ا( .فيكون الكوم ف النيا مثل
للحاك ف ا خلخرى .ويصبح ا خلول ل يسيتطيع خأن يك الل بشع الاك ا خلخروي  :دول قانون.
ومعن ذل خأن بيعة الك عقد يبم ليس بي الاك والكوم فسب بل هو يبم
بينم بضمنة الاك الطلق الي ينبغ;;ي خأن يتك اللي;;ه الي;;ع .والنف;;ذ لك;;ه وال;ارس للق;انون ه
الاع;;ة الؤمن;;ة ال;;ت ه مكوم;;ة وحاك;;ة ف أنن  :وذل ه;;و معن كك راع وك رعي;;ة .وب;;ذل
فالد ا خلوسط بي ال;;اكي ا خلرض والس;;موي الن ص التع;;بي مك;;وم وح;;اك ف أنن .لك;;ن اب;;ن
خلون مي بي ن;;وعي م;;ن العق;;د كهم ذو درج;;تي بم تعي انظم;;ة وتص;;نف ب;;ديل م;;ن
التعيي والتصنيف اليواننيي فتكون خأربعة عقود .وعنا نت;;ج خأربع;;ة خأنظم;;ة جيعه;;ا جزئي;;ة ونظري;;ة
والوجود ف التاري الفعل هو النظام الامع بي مقوماتا كه;ا ب;درجات متلف;ة تك;ون في;ا ه;ذه
الوجه الظاهر عل النحو التال .
العقد البسييط بدرجتيه ويقتص عل ما يتتب عل تط;بيق الق;انون الط;بيعي خأو
حساب الصال النيوية الض للحاك وحده خأو للحاك والكوم ف أنن.
العق;;;د الرك;;;ب ب;;;درجتيه ويم;;;ع بي الق;;;انوني الط;;;بيعي واللق;;;ي ف أنن خأو
حساب الصال النيوية وا خلخروية للحاك وحده خأو للحاك والكوم ف أنن.
فالعق;;د البسييط عق;;د تفرض;;ه لارادة واح;;دة مطلق;;ة ه لارادة ال;;اك خأو لارادتن
مطلقتي هم لارادة ال;;اك والك;;ون خلن ص;;احبيم ل يعتق;;دان بوج;;ود ح;;اك ف;;وق الي;;ع يزعهم ف
وظيفة الوزع الت يقومان با -1 :الاك الي يراعي مصلحته ل غي ويك;;ون الك;;وم عب;;دا للق;;وة
الادية -2والاك الي يراعي مصلحته ومصلحل والكوم بساب الصال النيوية طاعة الك;;وم
مقابل تقيق فوائد يوفرها ل الاك.
والعقد الركب هو ك;ذل عق;د بل; رادة ال;اك خأو بل; رادتي نسيبيتي خلن ص;احبيم
يعتقدان ف وجود حاك للجمي;ع فوقهم يزعهم ف وظيف;ة ال;وزع ال;ت يقوم;ان ب;ا-1 :والعق;د ا خلول
يكون لبرادة واحدة لكنا نسبية خلنا تدعي خأنا حق اللهيي ويكون الكوم مطل;;ق الض;;وع وه;;و
عبد للقوة الرمزية -2والعقد الثان يكون فيه الك مراعيا مصلحته ومص;;لحة الك;;ومي بس;;اب
الصال النيوية وا خلخروية  :طاعة مقابل فوائد وطاعة ا ف أنن.
وابن خلون يعتب هذه العقود كها نظرية الذا خأخذت ف;رادى خلن واق;ع الك خأي
الكتاتورية وا خلليغارشة واليوقراطية الت ه النظام ا خلسو خأ ف النظرية ا خلفلطونية وا خلرسطية.

حك في;;ه ك ه;;ذه ا خلبع;;اد ا خلربع;;ة وف جي;;ع التع;;ات  :ومعن ذل خأن الن;;وعي ا خلولي اللين
يك;;ن وص;;فهم بلعلمنيي الكتاتوري واليوقراطي موج;;ودان م;;ع الث ;انيي اللين يك;;ن وص;;فهم
بلزيي بي العلمن والين الكتاتوري واليوقراطي  :ومعن ذل خأن الكتاتورية نوعان علمنية
ودينية واليوقراطية نوعان علمنية ودينية .ويعلل ابن خلون الل ذل ب خلصل الط;بيعي لوظيف;ة
الاية الت ل بد لها مناسيتعمل القوة والعنف اللزم للحك والي قد يتغي فيص;;بح بلتدري ق;;وة
شعية با ينتج عن الد منه بلعقل خأو بلين وف القيقة ل يكون الد منا الل بم معا خلنه م;;ن
دون العقل والين ل يك;ن خأن يسيتتب ا خلم;ر خلي حك فتص;بح الاع;ة ف ح;رب خأهلي;ة دائ;ة
تبد خأحيان وتسخن خأخرى.
الص لة
ولنبد خأ فنذكر بلنية  38من الشورى " :و تال; ين اسيتجابووا تلر ت م تب; م و نأق;ا وموا ;
و نأم ور وه وشورى بينوم و تمما رزقن واه يون تف وقون" .فهذه النية خأسء فهمها خأيا الس;;اءة الل ح;;د الزع ب;أخن
اللسلم ل يدد نظام حك وترك ذل للجتاد دون تعيي للمبادئ العامة الت ينبغ;;ي خأن يتعل;;ق
اجت;;;اد بتأخويله;;;ا وتنيله;;;ا ف التاري الفعل .فالسيتجابة لل;;;رب هن;;;ا ترم;;;ز للمحك;;;وم الي
يسيتجيب فينوب ربه ف حمية شعه ليكون مثل ل;وازع ال;وازع وم;ن ث فالش;;اركة ف الش;;وري
خأصبحت فرض عي .وهذه اسيتجابة لها خأربعة خأبعاد حددتا النية نبعة من خأص;;لها التق;;دم علي;;ا
وه;;و اسيتجابة  :دين خلق;;ي ورم;;زه ف الني;;ة الص;;لة وسيياس ق;انون يع;;رف مفه;;وم ا خلم;;ر
بنسبته الل الاعة ومفهوم الدارته هو الشورى ف اختيار الاك ومراقبته ويت بأخه علل التن;;افس
اجتعي خأي الرزق الي ينبغي النفاقه .فتكون خأه علمات اسيتجابة للرب ه انف;;اق ال;;رزق
ف خأبوابه الت يدده الشع .فكيف حددت النية طبيع;;ة ا خلم;;ر ولال م;;ن نس;;بته ث كي;;ف يك;;ون
الك يكون الك واختيار الاك ومراقبته بضور وازع الوازع )اسيتجابة للرب(:
ل ب;;د م;;ن خأن يك;;ون موض;;وع الك منس;;وب الل الاع;;ة  :خأمره .ف ;الذا عوض;;نا
الضمي ف خأمره بن ينوب صارت العبارة  :خأمر الاعة= راس بوبليك=جهورية.
ول ب;;د خأن يك;;ون تسيييه بطريق;;ة يس;;همون في;;ا  :ش;;ورى بين;;م .ولاذا عوض;;نا
الضمي ف بينم بن ينوب صارت العبارة  :شورى بي الاعة=ديوقراسييا.
فيكون نظام الك بنص القرأنن الصي عند ك من ل بصية تكنه من فهم نص
القرأنن بقواني اللغ;;ة العربي;;ة ":جهوري;;ة ديوقراطي;;ة « لي;;س بعن اليوقراطي;;ة الالي;;ة ب;;ل بعن
الص لة و نأم ور وه; و;ش ورى
اليوقراطية ف شعب يسيتجيب لربه "و تال; ين اسيتجابووا تلر ت م تب; م و نأق;ا وموا ;

بينوم و تمما رزقن واه يون تف وقون" )الشورى  .(38وهذه الهورية اليوقراطية تعل الاعة نئبة الاك
الطلق خأي القانون وا خلخلق .فهيي ال;;ت تعي ال;;اك وه ال;;ت تراقب;;ه وه ال;;ت تغيه جع;;ا بي
عنصي الك القادر خأي القوة الشعية بلحتكم الل مبد خأ ل طاعة ف معصية ا خأي وتل ه
دول القانون الي اختارته الاعة .والقدرة تتعلق بجالت الك الت تتاج الليه للح;;د م;;ن ت;;ول
التنافس الشوع الل حرب خأهلية خأو فوض خأو دكتاتورية.
وهذه الالت القيية ه الطاريد الس;ة وم;ا ي;تتب علي;ا م;ن خأنظم;ة لايت;ا
ورعايتا  :خأي الك والتبية )صورة العمران بلغة ابن خلون( واقتصاد والثقافة )م;;ادة العم;ران
بنفس اللغة( والصانة الروحية ) خأصلها جيعا خأي ما بعد ا خلخلق الي هو عندن مفهوم اسيتعمر
اللنسان ف ا خلرض واسيتخلفه فيا( .وما بقي ف خأذهان ا خلمة من هذا التصور الش;;وري للحك
بلبنية الت وصفنا ل نوذجان ل يلو منم خطاب ف الكم عل الك الصال ف نظر السلمي
خأحدهم هو الد ا خلدن ف الصلح خلن خأحد طرفيه فسحب يعمل )الاك الصال ف غياب ا خلمة
الراقبة لصلح الكم( والثان هو الد ا خلقص لقيام الدين بعملهم  :الاعة تراقب الاك بعي;;ار
ل طاعة ف معصية ا.
ومثال ا خلول ف وعي الاعة ه;;و الليف;;ة ع;;ر ب;ن عب;;د العزي;;ز  :الليف;;ة وح;;ده
يراعي شع ا لكن من دون وجود لاعة مسيتعدة للفاع عن شع ا بدليل من تق;;دم علي;;ه
من اللفاء التجبين.
ومثال الثان ف وعي الاعة اللفاء الراشدون  :ليس الليف;;ة وح;;ده ه;;و الي
يراعي شع ا بل الاعة حريصة عل مراعاتا بدليل وجود من يقوم ع;;ر ب;;د السييف الن رأنه
قد انرف عنه.
واله;;م خأن ا خلم;;ة ح;;ت بع;;د عص انط;;اط وبع;;د ق;;رون اسيتعمر م;;ا ت ;زال
تؤمن بذه القي وه قد عادت بفضل الثورة الل النوع الثان من العقد بي الاك والكوم حي;;ث
يكون الكوم هو الاك ف القيقة خلنه نئب الاك الطلق والنفذ لشعه يمي;ة تط;بيقه وال;رص
عل قي;;ه .تل ه الث;;ورة ال;;ت جعلن;;ا لظت;;ا السيياق الي نتك اللي;;ه ف علجن;;ا للقض;;ية
الطروحة .وهذا هو الثال ا خلعل للحك الي يكون فيه الك;;وم ه;;و ال;;اك الفعل خلن;;ه خليف;;ة
الاك الطلق هو عي مفهوم الشورى القرأنن الي حددته النية  38من سورة الشورى .ويكف;;ي
خأن نلل بنيتا النطقية حت ندرك الثورة اللقية الت حدثت ف تقي;;ق شوط ا خلخلق بعاني;;ا

الت ذكرن  :امر بلعروف والنيي عن النكر ث الك اللقي ث الوجود الاعي اللقي بأخنظمته
القانونية ومؤسساته السيتورية.

الـات;;;;;;م;;;;;;;;;ة

رغ خأن التاري كذب حك هيج;;ل عل وج;;ود اللس;;لم ف تري الع;;ال

"وف الوقت الال فالن اللسلم ,الي خأجب عل التاجع الل أنسييا ولافريقيا ول يب;;ق الل ف زاوي;;ة
من خأوروب بسبب التحاسد بي الق;;وى السييحية ,ق;د اختف;ى من;ذ خأم;د طوي;ل م;ن تري الع;;ال
وعاد الل الكسل والسكون الشقيي 91«.و خأن فهمه السطحي 92ل للسلم وحضارته غن ع;;ن

التوضيح ,فالنه من الفي;د خأن نع;ل م;ن الناقش;ة السيعة ل;ا يعيب;ه هيج;ل عل اللس;لم
وحضارته خاتة هذه الاول عودة عل بدء لبيان العل الت تعلنا نعتب ما تصوره هيج;;ل
عيوب هو بلات عل كون اللسلم يكن خأن يكون خأمل السيتقبل بلنسيبة الل اللنسانية.
لل فسينخت هذه الاول ببعض اللحظات السيعة:
الثنتان تتعلقان بفلسفة الين )كونية اللسلم وتدي ك م
معي(.
واثنتان بفلسفة التاري )الساواتية وهشاشة الول وعدم ثباتا(.
وا خلخية بلروحانية اللسلمية )العلقة بلتنوير والثورة الفرنسيية(.
وطبعا لن نعل;ق عل الواق;ف العنصية ال;ت م;ن جن;س خأن الشق ل
يفكر والشق عبد بلطبع الل...سينكتفي بذه اللحظات دون سواها .لكننا نق;;دم لل
كه بكم ف وصف واقع الضارة اللسلمية التدي ف عص هيجل ال;;تدي الي ازداد
بعده بسبب اسيتعمر .فتدي الواق;ع اللس;لم وح;ت ت;ردي فه;م الس;;لمي لعقي;دتم
وقيها يبدو مؤيدا لكريكتوري هيجل عن اللسلم والسلمي .لل كن هذا الواقع معي
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 92لعل ابرز مثال عل الفهم السطحي ما يقول عن ثلثة من الفروض اللسلمية السة  :فهو يعت;;ب الزكة تلي;;ا ع;;ن
اللكية ف حي خأنا مشوطة با فضل عن كونا ليس واجبة الل بص;ول النص;اب كم ل يعل خأن حميت;ا م;ن القاص;د الضورية الس;ة و خأن
حد العدوان عليا هو خأقص الدود خاصة عندما يكون العدوان مسلحا ومتص;دا لص;ابا ف ط;رق التج;ارة وال;ج )الراب;ة( .وه;و يعت;ب
الصوم تليا عن الات ف حي خأنه مشوط بلسلمة البدنية .وهو يعتب الهاد مطلوب طمعا ف النة ول يعل خأنه مشوط الما بلفاع ع;;ن
القاصد الضورية السة سواء للات خأو للمسيتضعفي.

ا خلحكم الغربي;;ة السيبقة وخاص;;ة ف ص;;يغتا عن;;د النخ;;ب العربي;;ة التغرب;;ة ف م;;اولتم
النأخي بلات ع;ن اللس;لم وحض;ارته والتفص م;ن انتس;اب الليم خلن ذل ص;ار م;ن
علمات الداثة والتقدمية ف وعيم البسييط.
وطبعا فن مناقضة العقل والواقع خأن ننك;ر خأن الواق;ع اللس;لم بس;بب
أنثر انطاطي السييطرين علي;;ه وعل نب;;ه في;;ه الك;;ثي م;;ا ق;;د يب;;دو مطابق;;ا للوص;;ف
الهيجل ل للسلم والسلمي ف عصه رغ سطحية التفسي بلسأخلتي ا خلوليي التعلقتي
بلعقيدة اللسلمية كم نبي بعد قليل:
فالنطاط الات نكصت بقتضاه ا خلنظمة الرس;;ية حكم وتربي;;ة وثقاف;;ة
واقتصادا وحت فهم للروحانية اللسلمية الل ما يعد خأقرب الل الاهلية منه الل اللس;;لم.
ولعل خأفضل ما يؤي;د ا خلحكم الغربي;ة ه;و الكريكتور اللق;ي ف خأنظم;ة الك واقتص;اد
بصنفيا القبل والعسكري اللين عم استبداد والفساد فعل السلمي يبدون و خكنم ل
يزالون ف طور العبودية.
وانط;;اط النات ع;;ن ت ;أخثي اسيتعمر جع;;ل النخ;;ب ال;;ت ت;;دعي
التح;;ديث ل تأخخ;;ذ م;;ن الض;;ارة الغربي;;ة الل ش;;كياتا الس;;طحية ال;;ت ه م;;ن علم;;ات
انطاطها خأكث ما ه من معال تقدما ولابداعها .ولعل خأفضل ما يؤي;;د ا خلحكم الغربي;;ة ه;و
الكريكتور اللقي ف خأنظمة التبي;ة والثقاف;ة بص;نفيم التقلي;دي والتح;ديث م;ن رف;ض خأو
قبول كهم ل يتجاوزان رد الفعل والاكة الما بلضد خأو بلثل.
لكن اللسلم بلف ما قض به هيجل ل يرج من تري العال ل م;;ن
خأمد طويل ول حت بعده ب;;ل بلعكس فه;;و م;;ا ي;زال ب;;ؤرة التاري الع;;الي ح;;ت ولان كن
مؤقتا بشك انفعال .وخاصة النن حيث الن ك معارك القي تكد تنحص ف ال;;رب عل
اللس;;لم والس;;لمي .وله;;ذه العل اختن لظت;;ه الراهن;;ة سيياقا لتحدي;;د مفه;;وم مابع;;د
ا خلخلق خأعن الفهوم الي لوله لا كنت ا خلم;;ة ق;;ادرة عل الرك;;ة النش;;طة ال;;ت تعله;;ا
حالي;;ا ف مرحل اس;;تداد الب;;ادرة واسيتئناف دوره;;ا الفاع;;ل ف التاري الك;;ون وبلات
بفضل وعيا با ف قيها من فرصة حقيقية للخراج البشية من مأنزقها الراهنة.

ولنر النن الل اللحظات الت نري;د الكم علي;ا لت البح;ث .ولنب;د خأ
بللحظتي التعلقتي بفلسفة الين وبلات با ي;تتب علي;ا ف م;ا بع;د ا خلخلق الي
هو موضوع بثنا .فهنا خأيضا يك;;ن خأن نق;;ول الن هيج;;ل كن مص;يبا ف الوص;;ف الل ح;;د
معقول مطئا ف التأخوي;;ل الل ح;;د غي معق;;ول .ولنب;;د خأ بلوص;;ف الي ق;;ارب في;;ه هيج;;ل
الصواب وخاصة ف الوازنة بي السييحية واللسلم"“ :والتن;;اقض بي السييحية واللس;;لم يتث;;ل
ف خأن الروحانية تطورت ف السييح بوصفه تثليثا ,خأي بوصفه روحا عال;ا ب;ذاته .ويتث;ل ذل ف خأن تري اللنس;;ان
وعلقته بلواحد تري عين ,ول بداية من ا للرادة الطبيعية )الت ه كم ل ينبغي خأن تكون( والتخل عنا وصيوته
جوهره هذا بواسطة هذا النف;ي لاته” .خأم;ا الس;لمون فيكره;ون ك م;ا ه;و عين  ,وينع;ونه ,واللل عن;ده واح;د
بلطلق ,وبلقابل )مع السييحية( فليس ل للنسان غاية ول خصوصية ول خأي خأمر يصه بلات.93

كونية اللسلم بوصفها المي الوحيد عن اليودي;;ة خلن مفه;;وم الوحداني;;ة
واحد ف اللسلم واليودية كم يدعي هيجل .والكوني;ة اللس;لمية مض;اعفة :فه;يي تتعل;ق
بل;;;اطبي وبلرس;;;ل وبلرس;;;الت وبض;;;مونا وبلتعيي خلن;;;ا متوالي;;;ة .خأم;;;ا الوحداني;;;ة
اللسلمية فختلفة عن الوحدانية اليودية :خلنا ل تتعلق بوحدانية لشعب واح;;د م;;ا يعن
خأن تقتض وجود وحدانيات لش;;عوب خأخ;رى ب;ل ه وحداني;ة لي;س للبش فس;حب ب;ل
ليع الكئنات.,
خأم;;ا رف;;ض التعيي فه;;و المي الوحي;;د الي يقاب;;ل ب;;ه بي السييحية
واللسلم وحت بينه وبي اليودية بسبب كونية اللسلم متوجا للبشية كه;;ا وخصوص;;ية
اليودي;;ة متوج ;;ة للي;;ود وح;;ده .وه;;و يل;;ط بي تص;;ور اليني الي;;ودي واللس;;لم
للوحدانية ف علقتا بلبش وف تصور الكية بي اليني السييحي واللسلم :
فالوحدانية السوية غي الوحدانية الرف;;ة ولال ل;;ا كنت اللس;;لم ع;;ودة
الل اللبراهيية.
والكي;;;ة الس;;;وية ليس;;;ت الكي;;;ة الرف;;;ة ولال لكنت السييحية مث;;;ل
اللسلم تقول بأخن اتصال اللل بللنسان ليس مقصورا عل وسطاء من شعب متار.
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لك;;ن الكم عل رف;;ض اللس;;لم والس;;لمي للتعي ه;;و الي جعلن;;ا
نتار مدخل الطاريد ا خلفلطونية لبيان م تتكون مادة العمران ف التع السل خأعن م;;ن
ج;وهر ا خلعي;;ان وبص;;ورة خأدق م;ا ل يوج;;د الل متعين;;ا .وه ق;;د رفض;;ت ف ا خلفلطوني;;ة
والسييحية لعينيتا ومدت ف اللسلم بسببا .خلن الساب ف;;ردي والس;;ؤولية فردي;;ة ل
وجود لوراثة الطيئة ول وج;;ود لكنيس;;ة خأو ش;;فيع .وال;ر خأة ف اللس;;لم له;;ا خأه علم;;ات
اسيتقلل والرية :اللكية .والواس الت تعتب مصدر ا خلخطاء تعد ف اللسلم من خأه
ما يسيتدعى للمشاركة ف العرفة وتأخمل أنيت ا .والوق وذروته النس منلته وص;;لت
الل حد جعل السييحيي يعتبون الرسول من القائلي بلهيدونية.
واحتج;;اج بطبيع;;ة اللنس;;ان ورد الفع;;ل عل م;;ا يب;;در عن;;ا لتش;ويه
الس;;لمي بللزم;;ام بج;;ة ع;;دم التفكي ليم وبلقدري;;ة واللمب;;الة خأعن ال;;تدد حمس;;ة
النشاط الوحش واستسلم ل خلق;;دار وع;;دم اليلء خأي قي;ة جوهري;ة خلي غاي;ة علي;;ة:
"لكن اللنسان الوجود يضفي عل نفسه الصوصية ف ميول ومصاله -فتكون هذه عل قدر ك;;بي م;;ن الوحشيية,
وفقدان الزمام لعدم التفكي ليم .ونقيض ذل التام موجود ليم ك;;ذل ,خأعن ت;;رك ك شء واللمب;;الة لازاء خأي
هدف ,ومطلق استسلم لتية ا خلقدار ,والل مبالة لازاء الياة .وليس لي غاية علية قية جوهرية .لكن ل;;ا كن
اللنسان كذل عليا وفاعل ,فالن الغاية يكن حينئذ خأن تكون ح;ت تقي;ق الجلل الواح;د لى ك البش ,وم;ن ث
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الن هذا الوصف الي يكن خأن ند ل تأخييدا ف مواقف الس;;لمي وف
مراحل م;ن تريهم ك ذل لي;س وص;فا للمس;لمي بن;اة الض;ارة وص;ف لل;بابرة الين
غزوه واستبدوا بللسلم وحضارته .خطأخ هيجل ليس ف الوصف بل ف النسيبة :جع;;ل
صدف التاري الي جعل ال;بابرة يغ;;زون الض;;ارة اللس;;لمية مثلي ل للس;;لم .ول;;و كن
متناسقا لفعل نفس الشء فاعتب البابرة الين خأطاحوا بلضارة الرومانية مثلي لها.
ث ن;;ر الل اللحظ;;تي التعلق;;تي بفلس;;فة التاري وبلات ب;;ا ي ;تتب
عليم ف ما بعد ا خلخلق الي هو موضوع بثنا:
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الساواتية :نفي التيي طبقيا كن خأو رتبيا .وه;;ذان العنصان ل يتنافي;;ان
م;;ع الول السيتقرة بلف م;;ا ي;;دعيه هيج;;ل الل ف الرحل البدائي;;ة م;;ن تط;;ور ال;;وعي
اللنسان .ول يردان الل ما يزعه هيجل من الطابع البسييط لسكن الصحراء بل هم من
خأرق القي الت بش با اللسلم ول يصبح اللنسان مدرك لللتم الل بعد حص;;ول التق;;دم
الروح ال يناسب اللسلم.
اللثبات :عدم ثب;;ات ا خلنظم;;ة الاك;;ة ومش;;اركة ك اللثني;;ات ف حك
ا خلمة .فشاركة اللثنيات التلفة وتداولها ف بناء الضارة اللسلمية من خأه القي الت بش
ب;;ا اللس;;لم و خأص;;بحت النن م;;ن القي الش;;تكة للبش بع;;د خأن فه;;م الن;;اس خأن الكف;;اءة
والق;;درة وا خلخلق ه الشوط الضورية والكفي;;ة للحك ولي;;س الول ول الطبق;;ة .خأم;;ا
ثب;ات الول وع;دم الت;وال بين;ا ف;ذل م;ن ا خلوه;ام وتك هيج;ل خلن ذل م;ن ج;وهر
الظاهرات التاريية وحت الطبيعية.95
ونت بأخص;ل ه;ذه اللحظ;ات جيع;ا خأعن العلق;ة بلتنوير ف فلس;فة
الين وبلثورة الفرنسيية ف فلسفة التاري  .فأخما التثل بي اللسلم والتنوير من منظور
فلسفة الين فيتث;;ل ف الش;;تك بينم بلقاب;;ل م;;ع السييحية-1 :فكهم ي;;ؤمن بلردات
-2ويرفض العينات -3وذل بس;;بب رف;;ض التثلي;;ث السييحي عق;;دي -4ورف;;ض النط;;ق
الدل خأو القضية التأخملية بديل من القض;;ية التحليلي;;ة ال;;ت يعتبه;;ا اس;;تيئية معرفي;;ا -5
والنتيجة ه الوقف السلب لازاء العال الارج خأو نزعة التدي وعدم الص;;الة م;;ع الواق;;ع
ال;;ارج بس;;بب اعتب;;ار اللل  Jenseitsم;;ا وراء ب;;دل م;;ن تييث;;ه ف الوج;;ود النيوي
" : Diesseitsذل هو الفعل السلب والصوري الي سي ف ش;;كه العين بلتنوير ,بعن خأن الفك;;ر
يتوجه ضد العال الارج ,ويدعي حرية الروح ال;ت تك;ن ف الص;الة .وه;ذا الفك;ر ف ح;دود حص;ول
ا خلول بوصفه كيا مردا يكون متجها ضد العين عامة ,ومن ث كذل ضد فكرة اللل .وف القابل ف ;الن الل
التثليث ليس كيان مردا ميتا ,بل هو تعلق;;ه الات ب;;ذاته ,وك;ونه موج;;ودا لى ذات;;ه ,وع;;ودته الل ذات;;ه.
ومضمون الكنيسة هذا هو ما ياجه الفكر الرد ببد خأ الهوية الي ل .ذل خأن الضمون العين هذا يق;;وم
 95يتغافل هيجل عن خأن اللقة العباسيية دامت ما يقرب من سيتة قرون و خأن اللفة العثنية دام;ت م;ا يق;رب م;ن
سيتة قرون كذل .ولسينا نعل دول قيصية مسييحية دامت خأكث منم.

عل تناقض مع قانون الهوية ذاك .ففي العين ند خصائص وفوارق .ولا كن الفكر الرد يرتد عل العال
الارج خاصة ويتوجه كذل ضد الفرق ب;ا ه;;و ف;;رق ,فعلق;;ة اللل بللنس;ان ووح;;دتم كيم واللط;;ف
اللله;;يي وحري;;ة اللنس;;ان -ك ذل وص;;ل بي خص;;ائص متناقض;;ة .لك;;ن القاع;;دة ه بلنسيبة الل ه;;ذه
الصاة ,هذا الفكر الرد ه الهوية الردة.
ولاذن فه;;ذا الفك;;ر يس;;عى الل خأن يح;;و ك العين ,وك الص;;ائص ,وك مض;;مون ف
اللل .وب;;ذل تك;;ون النتيج;;ة ا خلخية ال;;ت يص;;ل علي;;ا اس;;تيء مقص;;ورة عل "شييئية الهوي;;ة ذات;;ا"
شييئتا التثل ف كون اللل ليس الل الوهر ا خلسى ,م;;ن دون تدي;;د ,ج;;وهر خ;;او .ذل خأن ك خاص;;ية
تعل الشء متعينا .فاللل "م;;ا بع;;د" بلنسيبة الل العرف;;ة ,ذل خأن العرف;;ة ه عل لض;;مون متعي .وت;;ام
استيء صنع نقيض الكنيسة السييحية .وب;;ذل فق;;د خألغ;;ي ك تعي ف اللل .وت التع;;بي ع;;ن ذل كم
يل مثل :ل يكننا خأن نعرف اللل-ذل خأن معرف;;ة اللل تعم;;ي ,معرفت;;ه بقتض خصائص;;ه ,لكن;;ه ينبغ;;ي خأن
يبقى الكئن الرد الالص .ول غرو خأنه ف هذا الصوغ الصوري يوجد مبد خأ الري;;ة والسيرة والين ذات;;ه,
96
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و خأما التثل بي اللسلم والثورة الفرنسيية ف فلسة التاري فهو الاسة
لفكرة مردة الت تول التعصب واللره;;اب قيس;;ا عل حمس;;ة روبس بي;;ار وتعص;;به الي
ول الره;;;اب الث;;;ورة الفرنسيية نش الري;;;ة ف الث;;;ورة الفرنسيية ين;;;اظره نش الين ف
اللسلم وكهم يعتبه هيجل مؤدي الل اللرهاب ”:فالتعصب سببه الوهري ه;;و ك;;ون س;;لوكه لازاء

الوجود القائ سلوك مصحرا ومدما لكن السل كن ف أنن قادرا عل ما هو جلي;;ل وه;;ذا اللل كن متح;;رر ا م;;ن
صغائر الصال ومرتبطا بك فضيل الل العظي والشجاعة » .الين واللرهاب" كن هو البد خأ ف هذا الين مثلم خأن
البد خأ كن عند روبس بيار "الرية واللرهاب"..97
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الباب الرابع
التاسيس الخكسييولوج :ا خلخلق والقانون
نظرية الول وشوط الاية والرعاية

الباب الامس وا خلخي
ملحظات حول
نظرية بيس] [1ف الرمز والقولت
خأبو يعرب الرزوق
ناول ف هذا البح;;ث مراجع;;ة نظري;;ة بيس ف الرم;;ز والق;;ولت لتع;;ديلها م;;ن
منطل;;ق رفض;;نا لب;;د خأ التثلي;;ث الي بن علي;;ه نظريت;;ه فيم .ومب;;د خأ التثلي;;ث ل ن;;رده ب;;دافع دين
فسب بل بسبب م;;ا ت;;بي لن;;ا م;;ن تناقض;;ه و تن;;اقض النظري;;ة الس;;تندة اللي;;ه م;;ع حقيق;;ة الرم;;ز
والوجود .وقد ساعدن عل اكتشاف سبيل التحليل الي يقق التجاوز مفه;;وم قرأنن رئيس ه;;و
الفهوم الي يعل الوجود العالي كه من حيث هو الوضعية ا خلساسيية لوجود اللنسان الش;;اهد
أنية .فاللنسان ل يوجد الل شاهدا وهو ل يدرك شيئا الل من حيث هو أنية دال عل ذاتا بوصفها
دال عل غيها س;واء كن معه;;ا خأو وراءه;;ا وه;;و ي;;درك الدراك;;ه للنيت لق;;درته عل التس;;مية خأو
التمي :ولاذن فالتمي ليس خأمرا طارئا ف الوجود بيث يكون فيه الرمز مثل لشء يكون م;;ن
جنس غي رم;;زي ب;;ل ك رم;;ز ه;;و رم;;ز لرم;;ز أنخ;;ر الل غي غاي;;ة والرم;;وز الوحي;;د الي نه;;ل
ط;;بيعته ه;;و ا و خأفع;ال .فيك;;ون الرم;;ز ه;و عي الوج;;ود ال;درك وال;درك وخاص;;ة بلنسيبة الل
اللنسان الي علل القرأنن الكري ف خأمثول اسيتخلف اس;;تئال اللنس;;ان ل ب;;ا علم;;ه ا اليه
من قدرة عل التسمية.
ورغ خأن بيس يقول با يقرب من هذه القيقة تس;;لي من;;ه خأن العط;;ى ا خلساس
ف العرفة هو الرمز بل وحت الوجود كه ف منظومة رمزي;;ة عن;;ده ف;الن ذل ل ينع;;ه م;;ن الغفل
عن الشط ا خلساس للقول بذل ربا بسبب تفضيل القول بلتثليث عقدا ل علم مم حاول بيان
علمية هذا الوقف العقدي برد ما يتجاوز الثلثة الليا .ولعل م;;وقفه الين ه;;و الي جعل يم;;ل
ما سينبي من القائق الت تررن من قصور نظريته ف الرمز والقولت .ولادراكنا لهذا اللل هو

الي مكننا خأخيا من اكتشاف مكن الغالطة الهيجلية اللواعية لرد كونه ص;;دقها فأخس;;س علي;;ا
التثلي;;ث النطق;;ي لتعلي;;ل التثلي;;ث الين والوج;;ودي ف نظري;;ة القض;;ية التأخملي;;ة :فج;;ة هيج;;ل
ا خلساسيية ه خأن اللمتناه يفقد لتناهيه الذا كن مقابل للمتناه والتناه ل يكن خأن يقوم ل;;و
كن حقا مقابل للمتناه فتكون القيقة مزوءة يرج عنا بعض;;ها خأو يك;;ون اللحقيق;;ي ذا قي;ام
ومن ث فل بد من حلول اللمتن;اه ف التن;اه خأو م;ن وح;دة الوج;ود .وه;;ذه بوجي;ا مغالط;;ة
بينة .فالقابل ليست ه ف القيقة بي اللمتناه والتناه خلنم ليسا من جن;;س واح;;د ول ه
تارج بي موجودين من منل واحدة فيكون الت;;ابع قائ;;ا ب;ذاته قي;;ام التب;;وع ب;ل ه بي نسيبتي
بي التناه واللمتناه متقابلتي تقابل تناف هم:
 -1وعي التناه بللمتناه ميطا به وبكونه ل يقوم الل با يسيتده منه :وعي
التناه الشاهد بذل هو عي الشهادة الت ه الفرقان الدرك للوجدان وهذا هو الليان.
 -2وعي التناه الغافل عن هذه العلق;ة غفل تعل يظ;ن نفس;ه قائ;ا ب;ذاته:
وعي التناه الاحد لل هو عي الحود با شهد به وعي الفرقان غي الغافل عن الوج;;دان][2
وذل هو الكفران.
وتتأخلف الاول من خس مسائل:
السأخل ا خلول :مراجعة نظرية بيس ف العوال.
السأخل الثانية :العوال السة
السأخل الثالثة :مراجعة نظرية بيس ف الرمز.
السأخل الرابعة :نظرية النطق
السأخل ا خلخية :تشاجن النصوص.

السأخل ا خلول
مراجعة نظرية بيس ف العوال الثلثة
حدد بيس ثلثة عوال ه:
 -1عال اللمكن التعال عل النطق والواقع وسمه عال الثل ويقاب;;ل ف اللدراك
ا خلحاسيس اللحظية والت ل تتكرر بنفس الصورة.
 -2وعال الوجودات والوقائع الت تظهر بفاعلياتا الت ه وقائع خ;;ام ولان كنت
ذات انتظام ما ويدركها اللنسان بوصفها مفاعيل شء أنخر مغاير ل.
 -3وعال القواني والضورات النطقية الت ه ما نعلمه عن سلوك العال الثان.
فهل تكفي هذه القولت الثلث لتفسي تربتنا عن الوج;;ود؟ كي;;ف نفه;;م ظ;;ن
بيس خأن التوقف عند الثلثة الت ميها مكن؟ لنضب مثال قاعدة الس;;اب .فالقاع;;دة العشية
يتصورها خأصابا مقصورة عل عناصها خأي عل عشة خأرق;;ام م;;ن الص;;فر الل التس;;عة والقاع;;دة
الثنائية يتصورها خأصابا مقصورة عنصيا خأي عل رقي هم الصفر والواح;;د .لك;;ن ه;;ذا الكم
فاقد لك معن .ففي الالتي ل بد من ثلثة خأمور عل ا خلقل تك;;ون متقدم;;ة عل العناص خلن;;ا
شط ما يكون لها من دلل ه الت تعلها تؤدي وظيفتا .وليكن مثالنا القاعدة الس;;ابية س ;واء
كنت عشية خأو ثنائية:
 -1ل بد من خأمر أنخر غي ا خلرقام ف مثال القاعدة السابية هو ا خلرض;;ية ال;;ت
تبز عليا ا خلرقام من حيث ه خأشكل متيزة عل خأرضيتا وعناص للقاعدة السابية.
 -2ول بد من النل ف تل ا خلرض;;ية النل ال;;ت تش;;غلها ا خلرق;;ام وه منل
تدد بلوقع ف ترتيب ذي اتاه معي ومن دون هذه النل ل يكون للرق الللت الت ل.

-3ولاذن فهن;اك خأم;ران أنخ;ران غي عناص القاع;دة الس;ابية .ول ب;د خأيض;ا م;ن
وحدة جلية تعل هذه العناص ا خلربعة نظاما مؤلفا ما ذكرن تأخليفا يكنه من خأداء وظيفته.
والوحدة الاصل من تأخليف عناص القاعدة و خأرضيتا ال;;ت ترس علي;;ا العناص
وترتيببا ف ا خلرضية والنل الت تدد دلل خأي واح;;د من;ا ف ال;;ال الواح;;د الي ه;;و الوح;;دة
اللية وهو هنا الس;;اب ف لظ;;ة م;;ن لظ;;ات تريه ) خلن ك ه;ذه القوم;;ات يك;;ن خأن تتغي
بتطور هذا الال ف تري التجربة البشية( ك ذل هو الي ي;;دد عال;;ا معين;;ا توح;;ده وظيف;;ة
معينة .
نعتقد خأن العوال الثلثة الت حددها بيس تفقد ك معن الذا ل تك;;ن خأم ;را )م;;ن
جنس عناص القاعدة ف مثال الساب( يع;;رض خلم;;ر ه;;و غيه;;ا فتح;;دد علي;;ه خأرض;;ية له;;ا ت;;بز
فوقها )وهو ما يناظر الفضاء التصوري الي ترس عليه عناص القاعدة وترتب فيه( .وهذا العال
الي تعرض عليه تل العوال خأرضية تمل ما ينت;أخ عل خأرض;;يتا بوص;;فه لي;;س م;;ن ص;نعها ولي;;س
مكتفيا بنفسه فتفتض وراء ما يعرض مثال الثل خأو ما يسميه خأفلط;;ون الي ف;;وق الع;;ال ا خلول
)منطق الال بقتض تريه كم خأسلفنا ف مثال الساب(.
وبدون مثال الثل يتنع خأن يوجد شء أنخر غي عال الثل الذ ما الي ينقلنا من
عال اللمكن الي يتكم عليه بيس ويطابق بينه وبي عال الثل ا خلفلط;;ون الل ع;;اليه الث;انيي؟
وما الي يي هذه العوال بعضها عن البعض؟ فصول التحديد ف اللمكن ليوج;;د ع;;ال الوق;;ائع ث
عال القواني الت ه من جن;س منط;ق اللمكن الي ي;دد منط;ق الوق;;ائع يفتض;;ان مث;ال لي;س
كلثل يتضمن ما ينقل ا خلبيون خأو اللتدد )=عال الثل من حيث ه عال اللمكن( الل التحدد
خأو الثل الددة )بلغة خأفلطون( الت يستند الليا عال الوقائع وعال القواني.
فتصبح العوال بذل خسة الذا رفضنا خرافة رد ا خلول )منطق النظ;;ام خأو وح;;دة
مال الموعة كك( منا الل ا خلخي ) خأرضية تلقي النظ;;ام خأو نظ;;ام م;;دارك العق;;ل اللنس;;ان الي
يكن خأن تنسب الليه وظيفة ا خلول فيكون مضاعفا خأي بث للنظام ومتلقيا ل ف أنن( خأو نفيم كيم
كم يتبي من اقتصار عل ثلث;ة .ول واح;د من;ا يك;;ن خأن يغن عنم .فع;ال الث;ل ل يغن ع;ن
مث;;ال الث;;ل .والعال;;ان النخ;ران رغ انتس;;اب اللنس;;ان الليم فالنم ل يغني;;ان عن;;ه خلن;;ه ج;;امع بي

خاص;;يتم دون خأن ينحصا في;;ه خأو خأن ي;;رد الليم وح;;ت ف حال ال;;رد الليم فه;;و غيهم ل;;رد ك;ونه
جامعا بي ما يتي به خأحدهم عن النخر:
 -1عال مثال الثل خأو الي وهو عندن ا )ويكن بنطق كنط اعتب;;اره فع;;ل
الات التعالية ف مال العرفة عل ا خلقل(.
ا خلول.

 -2عال الث;;ل خأو الل;;وح الف;;وظ وه;;و ع;;ال اللمكن اللم;;دد وه;;و ع;;ال بيس
 -3العال بلعن التقليدي وهو عال بيس الثان خأعن خاصة ظاهرات الطبيعة.

 -4ع;;ال الق;واني العلمي;;ة والضورات النطقي;;ة وه;;و ع;;ال بيس الث;;الث خأعن
خاصة قواني العال الثالث خأو الطبيعة.
 -5مدارك العقل اللنسان السيية والتصورية من حيث ه رموز ذهنية دال
عل رم;;وز الل غي غاي;;ة .وتل ه ا خلرض;;ية ال;;ت تتلق;;ى وينت ;أخ علي;;ا ك م;;ا سيبق وم;;ا ي;;اول
اللنسان صوغه خلل التواصل الرمزي مع غيه بك ا خلنظمة الرمزية المكنة .و خأقرب ا خلنظم;;ة الل
هذه ا خلرض;;ية ه خأق;;ل الرم;;وز م;;ددات معين;;ة خأعن خاص;;ة الش;;ك والص;;وت اللين يص;;وران
الكن والزمان والشعور بم ويصلن الس الطلق بلريض الطلق.
2008.06.26
ال;ؤول .وه;ذه العناص
فبي "الشء الرامز" و"الشء الرموز" يوج;د التث;ل مت
الثلثة ل معن له;;ا الذا اعت;;بت ف;رادى فك من;;ا عنص ينتس;;ب الل موع;;ة تعل ي;;ؤدي تل
الوظيفة الت نسبت الليه:
-1فالشء الرام;;ز عنص م;;ن موع;;ة ا خلشيياء الرام;;زة وه;;و رام;;ز ببوض;;عه في;;ا
بيث الن جل دللته ه جل ما يكن خأن يكون ل من مواضع بينا.
-2الشء الرم;;وز عنص م;;ن موع;;ة ا خلشيياء الرم;;وزة )وق;;د تك;;ون ا خلشيياء
الرامزة مرموزة ه بدورها الذا صارت موضع كم عليا( :وهو عي مواضعه ف الموع;;ة .ولل
فهو قابل خلن يكون بجرده رمزا لها حت ولان كن مرموز الرمز الي من الموعة السابقة.

-3والتث;;ل عنص م;;ن موع;;ة التثلت الي;;ة ال;;ت تص;;ل ف الفض;;اء الفاص;;ل
والواصل بي التواصلي بك الرموز الت يصل با التواص;;ل ولي;;س بلنظ;;ام الوحي;;د السيتعمل
خلل علية التواصل ح;ت ولان كن انتب;اه منص;;با علي;ه دون س;واه :فل وج;;ود لنظ;;ام رم;زي
يعمل بفرده بل هو يعمل بلتناسب اللياب والسلب.
ملحظة :لكن التثلت من خاصيتا خأنا تكون عنصا من موعتي:
-1فه;;يي م;;ن حي;;ث قيام;;ا الفعل عنص م;;ن التثلت الاص;;ل فعل ف لظ;;ة
معينة من تري فكري معي لضارة معينة ف مال معي م;;ن م;;ال النش;;اط الفك;;ري اللنس;;ان.
وذل هو وجها الواقعي.
-2لكن وجها الواقعي ل معن ل م;ا ل يك;ن رام;زا ل;وجه أنخ;ر ه;و موع;ة تل
التثلت ف صورة مثالية تضفي عليا ما ينقصها من كمل يعلها مطابقة لموعة ا خلشيياء الرم;;وزة
كم يتصورها العقل لو كن علمه لها تما بيث يكون مطابقا لها.
ويعن ذل خأن العقل خلل نظره الل تثلته ل يكتفي بلنظر اللي;;ا وح;;دها وف
تعينا الفعل كظاهرات تريي;;ة ب;;ل ه;;و يص;;لها بنظ;;ام مث;;ال م;;ن الرم;;وز الطلق;;ة يتح;;دد العن
بلقياس الليا .وهو ما يعن خأن هذه الرمز ف صورته الثالية ليس هو فسب مشوطا ف اللل
بل وكذل ف التواصل :هذا النظ;;ام الث;;ال م;;ن الرم;;وز ه;;و م;;ا يتص;;وره العق;;ل خأص;;ل ل خلشيياء
الرموزة )حقائقها( وللتثلت الت تعب عنا ب خلشيياء الرامزة ول خلشيياء الرام;;زة  :وهذا ال ;تائ خأو
التعاكس )ك منم ينعكس ف النخر خكنه مرأنته( بي الرموز هو الفهوم القيقي للنية.
فتكون العناص من ث خأربعة موعات ميط;;ة بلتث;;ل ف )رم;ز ف عق;ل ش;ص
معي يتصور نفسه من حيث ه;;و عي فعلي;;ة منتسيبا الل لظ;;ة تريي;;ة معين;;ة م;ن تري الفك;;ر
اللنس;;ان متعين;;ا ف ثقاف;;ة معين;;ة .ويتص;;ورها ف نف;;س ال;;وقت م;;ن حي;;ث ه عي له;;ا ف غاي;;ة
منظوره;;ا الل م;;ا ي;;ري ف ذهن;;ه عل خأن;;ه ل ينظ;;ر الل ح;;ال التثلت الواقعي;;ة م;;ن حي;;ث ه
واقعي;;ة ب;;ل اللي;;ا م;;ن حي;;ث ه مرفوع;;ة الل الطلق الث;;ال( .والعق;;ل التث;;ل الذا خأخ;;ذنه بلعن
الواقعي كن الركز وتيط به العناص ا خلربعة ا خلخرى ولكن الذا خأخذنه بلعن الث;;ال يك;;ون ه;;و
اليط با وه خأجزاء من تثل الثال .فيصبح الال الرمزي متحددا عل النحو التال:

-1موعة ا خلشيياء الرامزة الت ينت;أخ علي;ا خأح;;د الرم;وز )مثل الس;;موع تنت;أخ علي;;ه
التاقي ف الرمز الوسييقي وال;;روف ف الرم;;ز اللغ;;وي وال;;رئ تنت;أخ علي;;ه ا خلش;;كل والتض;;اريس
وا خللوان ف الرمز الرسي(
-2بقتض تثل معي ف فكر شص معي ضن ثقافة معينة مددة خلناط معينة
غالبة عل ما تدد ف الموعة ا خلول.
-3لعن يرم;;ز اللي;;ا ه;;و العن الاص;;ل ف ذهن;;ه فعلي;;ا خلل تقلي;;ه ف التبي;;ة
موعة التثلت الت حصلت وبا يتعال عليا مثاليا .ولول هذا البع;;د الث;;ال ل;;ا خأمك;;ن لش;;خص
خأن يتواصل مع نفسه ف لظتي متلفتي فضل عن التواصل مع غيه ) خلن ك لظ;ة متلف;ة عم
تقدم عليا وعم تأنخر عنا ول بد لها من خأمر يصلها بم(.
-4ف موضوع معي ينتأخ عل خأرضية موعة ا خلشيياء الرموزة ه مال معي م;;ن
التجارب صارت مادة لختصاص مدد اجتعيا ليس من حيث هو رموز فسب بل من حي;;ث
هو مارسات و خأعمل ف ثقافة معينة.
-5وك ذل عل خأرضية مضاعفة :تريية واقعية ه حال العرفة الاص;;ل فعل
عندئذ ومثالية متعالية عل التاري ه الال الت تكون عليا العرفة لو كنت مطلقة التم .وه;;ذا
ا خلمر ا خلخي خأعن حال العرف;ة الفروض;ة مطلق;;ة التم رغ خأن;ا ل وج;ود فعل له;;ا تث;ل الفض;;اء
افتاض الش;;;ارط لك فض;;;اء فعل :خأي الن افتاض متق;;;دم عل الفعل ف ك ا خلنش;;;طة
الرمزية بل الن ذل ه;;و معن الرم;;زي ..وم;;ن دون التيي بي ه;;اتي ال;;الي ل يك;;ن فه;;م ع;;ل
الفكر اللنسان:
فالال الثانية ه الت يتأخسس عليا كون الموعات الثلث موعات
خلن التاريي التعي فاقد للوحدة الامعة الت تتاج الليا النظرية.
ولول الموع;;ة ا خلول ال;;ت تنق;;ل الل ا خلش;;خاص )الموع;;ة الثاني;;ة( م;;ا تتض;;منه
الموعة الثانية من التثلت حول الموع;;ة الرابع;;ة لكن الفك;;ر مسيتحيل :والفك;;ر -الي ي;;ذرك
بأخثر معي ينس;ب اللي;ه-ه;و الي ي;دث تغييا ف الموع;ة ا خلول ليقي;د م;ا ينسيبه الل الموع;ة

الرابعة فيغي الموعة ا خلول بفضل ما يتاءى ل من الموعة الامسة بستيويا .وهو معن تق;;دم
افتاض عل الفعل ف ك نشاط رمزي النسان :ويكن خأن نسمى ذل اليال لي;;س بعن م;;ا
يقابل الواقع خلن الواقع بلعن التقليدي ل يكون حاصل حقا الل بفضل .ومن ث فهو خي;;ال خأك;;ث
واقعية من الواقع.
ملحظ;;ة ثني;;ة :موع;;ة ا خلشيياء الرام;;زة وموع;;ة ا خلشيياء الرم;;وزة ه م;;ا بي
الوات التواص;;;ل شط التف;;;اه لتحدي;;;د القص;;;ود ب;;;ا لك ذات م;;;ن تث;;ل ذات للتن;;;اظر بي
الموعتي الرامزة والرموزة .لكن وجود ا خلشخاص التواصل تواصل يض;;من في;;ه م;;ا بي الوات
من معان التن;;اظر بي الموع;;ة الرام;;زة والموع;;ة الرم;;وزة ل يك;;ن خأن يت م;;ن دون ضبي م;;ن
العل;;وم ب خلشيياء الرام;;زة وا خلشيياء الرم;;وزة وبلتن;;اظر بينم .فتك;;ون الموع;;ة الرام;;زة والموع;;ة
الرموزة هم بدورهم مادة لتثلت مشتكة بي الوات لها ه بدورها رامز ومرم;;وز وتث;;ل بينم
يي;;ل ف نفس;;ا ال;;وقت الل ح;;ال التثلت ال ;واقعي ولال حاله;;ا الثالي;;ة .فيك;;ون ال;;تمي م;;ا بع;;د
الوض;;وعي متق;;دما عل ال;;تمي الوض;;وعي خأعن خأن عل اللنس;;ان بلرموز وبص;;لتا ب;;ا ترم;;ز اللي;;ه
شط ف ك صل بلعال الرموز الليه.
مشك  : 1خلل صوغي لتثلت صوغا ف روامز موضوعية يك;;ن لغيه;;ا خأن
يدرك ما تمل من تثلت فيتثلها ف خأي شء تقوم تثلت وه بع;;د ل تص;;غ ف رم;;وز خارجي;;ة
يراها غيي؟
مش;;ك  : 2ل;;اذا يك;;ن خأن خأنق;;ل لغيي تثلت الفكري;;ة ولكن ل خأسيتطيع خأن
خأنقل لغيي تثلت انفعالي;;ة )كللة وا خلل الل (..؟ خأم ه;;ل الن التع;;بي الفن )ا خلدب مثل( ه;;و
الي يدث وضعيات لا يقر خأها غيي يكن خأن تبعث فيه ما يشيبه ما ع;;بت عن;;ه فيت;أخل ويلت;;ذ
مثل ؟
مشك  : 3هل خأن خأفع;;ل ف الروام;;ز لك تفع;;ل الروام;;ز ف غيي م;;ا خأري;;د خأن
خأعب عنه خأو ما أخعيشه فيكون الرمز حامل الفع;;ل ب;ا يط;ر خأ علي;;ه م;;ن تغيي لكخ;نه يص;;ور بص;;ورة
العان الت خأريد نقلها لغيي؟
مشك  : 4خأين تقوم العان الثالية الت نغي بلنظر اللي;;ا التثلت ح;;ت تك;;ون

ف ر خأينا خأقرب ما تكون من ا خلمور الرموزة ف رموزن ؟
مشك  :5الذا كنت خأن مل التثلت الفعلية واعتبها معبة بلرموز عن معان
خأراها ف الوضوعات الرم;وزة خألس;ت مض;;طرا لتخي;;ل م;ل لث;ل التثلت خأو بص;ورة خأدق لث;ل
الرموزات الت ولت التثلت الت صغتا ف رموزي ؟
لاذا ل خأسيتطيع الل خأن خأتصوره مثل مل لتثلت لكن;;ه ه;;و مب;;دعها ع;;ن ع;;دم
واعتبه;;ا مثل مطلق;;ة فاعل وليس;;ت تثلت نت;;ة ع;;ن انفع;;ال بوض;;وعاتا ؟ خألي;;س ذل ه;;و
صورت الوحيدة عن ا ؟ ول بد لهذه الصورة خأن تكون ثرة ل;;ا ه;;و خأك;;ث كثاف;;ة وجودي;;ة من
خلن تصوري لنفس مشوط بنفس رغ كونا نقصة فا بل بتصوري لنفس تم;;ة ه;;ل يك;;ن
خأن يك;;ون ه;;و خأص;;لها ؟ )تل ه علق;;ة الليل الوج;;ودي بلكوجيتو كم ح;;اولت ص;;وغها ف
شوط نضة العرب والسلمي  :وه خأساس ك خأدل ديكرت عل وجود ا(.
ملحظة :كيف تعمل هذه الاسيية ؟
النطلق عند التلقي يكون من-1 :الرمز وموعته الل -2التثل الواقعي وموعته
ف الح;;الته الل -3الرم;;وز وم;;وعته الحال مكوم;;ة -4بلتث;;ل الث;;ال وم;;وعته -5فتكت;;ل اللق;;ة
بلعلقة الركية بي مسيتوي التثل الوحد للك.
النطل;;ق عن;;د الرس;;ل يك;;ون :ف ات;;اه العكس تام;;ا خأي الن النطل;;ق ه;;و
الركية بي مسيتوي التثل الوحد فالتثل الثال ف;الرموز فالتث;;ل ال;واقعي ف;الرمز وسييطا جامع;;ا
بي التكم والاطب الي عليه خأن يفعل العكس ليفهم خأعن الطلق السابق.
وك واحد من التواصلي يكون ف الوقعي حت يسيتطيع خأن يفك;;ر :فه;;و بت
ومتلق ومتلق وبث ف نفس الوقت .ولاذن فل بد خأن تك;;ون التثلت قائ;;ة ف ذات;;ه بأنثر م;;ا ف
دماغه وه الت تعل تريكها كم يرك جوارحه فتك;;ون تل النثر الرم;;وز ا خلول ف ك ب;;ث خأو
تلق .وه الوسييط الطلق مع الات وم;;ع الغي .ولاذن فالب;;دن ه;;و خأس;;اس ك ترمي كم بين;;ا ف
كتاب الشعر .ول بد الذن خأن يكون خأساس فع;;ل ال;;تمي فع;;ل عض;;وي قاب;;ل للعل كك ا خلفع;;ال
العضوية حت ولان كن يتعي ف وسييط ثقاف بجرد خأن ي;رج م;;ن الب;;دن ليص;بح الن;;وع ال;اص
من اللسان خأو التمي عند خأمة خأمة من خأم العال.

والعل يدف الل الياد رم;;ز ثق;;اف ك;;ي يك;;ن خأن يص;;وغ الع;;ان العلمي;;ة بصف
النظر عن اختلف الثقاف وهو النن مقصور عل التعريفات دون تعينا ف الامل الادي لهذه
العان الت ه رموز كية .وقد بينت خأن هذه الرموز الكي;;ة ل يك;;ن خأن تل;;و م;;ن خأن تع;;ود الل
صنفي :الرئ والسموع يعتدان الرس والوسييقى والنطقي يعت;;د العلق;;ات النطقي;;ة وال;;ديث
يعتد البن القصصية الت ترس ا خلفعال وتوسق ما يصحبا من توسييط الصوت فيا دون حاج;;ة
الل الكم :وتل ه ذروة فنون التع;;بي و خأدوات;;ه ف الق;رأنن الكري )راج;;ع بثن;;ا ح;;ول السيياق
الات ف القرأنن(.
2008.06.27
كيف يكن رس الركة الت تري ف علية التمي؟
فليكن الؤول ف القلب خأي ف مركز الشك الي يصف العملية :ويتخلل م;;ن
الرامز الل الرموز حركة تر به تدد علقة الرامز بلرموز .لكن م;;ا خأس;;اس ه;;ذا التحدي;;د ؟ الن;;ه
حت الرور بصدر العان التأخويلية الت جعلت الرامز يعن معن ما ف صلته بلرموز وه;;و معن
تعلمه الفكر الؤول فيكون قد حصل عندن مربع خأول :من الرامز الل الرم;وز بتوس;;ط ال;ؤول ف
صلته بنظام العان الت تعلمها من ثقافته.
لك;;ن ل;;و بق;;ى ا خلم;;ر ك;;ذل لكن ك م;;ؤول نس;;خة م;;ن ثق;;افته مطابق;;ا له;;ا فل
يتلف فكر شص عن فكر شص أنخر .لكنه ف القيقة منظور الل منظومة العان الت تعلمه;;ا
من ثقافته فضل عن اختلف درجات التعل والفهم .لكن ذل كه يقتض حلقة ثنية تص;بح في;ا
اللقة مسة عل النح;;و الت;;ال :فالتي;;ار ي;;ر م;;ن الرام;;ز الل الرم;;وز بتوس;;ط ال;;ؤول الي تلق;ى
العن من ثق;;افته لكن;;ه ل ي;;ذهب من;;ه مباشة الل الرم;;وز ب;;ل يع;;ود الل نظي مث;;ال متع;;ال عل
ثقافته خكنه ثقافة كونية خأو عال مثل يتك الليه ف نظرته الل الرموز :هكذا الذن :ننطلق من ال;;ؤول
خأمام الرامز بتأخويل متلق من الثقافة يشي الل مرم;;وز فل يك;;ون الفك;;ر عن;;دئد فك;را بع;;د الل الذا
عاد الؤول الل ذل كه بلقياس الل منظومة معان مثالية ه الت تدد مض;;مون ال;;تمي خأي كن
جنسه القيي :خأعن معرف وعل وذوق الل ...من خأصناف القي الت عرفنا.

السأخل الثانية
العوال السة كيف نثبتا
م;;ا ال;;دخل الخك;;ث دلل ووض;;وحا الل ه;;ذه الع ;وال الس;;ة؟ ننطل;;ق م;;ن ع;;ال
الدارك اللنسانية الظاهرية والباطنية .فنحن نفتض وراء مداركنا السيية للع;;ال ال;;ارج ولاتنا
من حيث ه خأحد عناص العال الارج خأمرين هم:
 -1ما نتص;;وره م;;ن عب;;ارات تثلي;;ة نص;;وغ ب;ا م;;ا ن;دركه م;;ن نظام;;ا ونس;;ميه
نظريتنا حول نظام الظاهرات الت ندركها من العال الطبيعي.
 -2ما نفتضه وراء تل الظاهرات من ق;واني ثبت;;ة ه م;;ا ن;;اول اق;تاب
منه بعباراتنا التثلية الت نصوغ با تل الق;واني الهول قب;;ل م;;اولت الص;;وغ وال;;ت نف;;تض خأن
ماولت الصوغ قد تنتيي ف الغاية الل التطابق معها.
ومن هذا ازدواج بي عباراتنا النظرية حول ق ;واني ا خلشيياء والق ;واني الفعلي;;ة
ل خلشيياء نسيتنتج خأن ل خلشيياء ظهورا وبطون و خأن حق;;ائق ا خلشيياء ليس;ت ظاهرات;;ا ال;;ت تط;;ابق
مداركنا العادية بل بطناتا الت ه غاية ما يسعى علمنا الل ص;;وغه بعتب;;اره حق;;ائق ا خلشيياء ف
ذاتا .وطبعا فل للنسان اليار بي خأن يعتب ه;;ذا التيي م;;ن ا خلوه;;ام .فيد الك الل م;;ا ي;;ري ف
ا خلذهان )فل تكون العطيات السيية نفس;;ها الل م;;ن ع;;ل الفك;;ر( ب;;ا ف ذل ه;;ذا التيي بي
الظاهرات والباطنات.
لكن الذا نن تاوزن ه;ذا ال;وه الي يعت;ب التيي بي ال;دارك العادي;;ة والغاي;;ة
الت يفتضها التدرج العلم;ي ف التح;;رر م;ن ال;دارك العادي;;ة للظ;;اهرات واق;تاب م;ن حق;ائق
ا خلشيياء وراء ظاهراتا كم ه ف مداركنا غي العلمية فالنه ينتج خأن ازدواج ف الدارك )العادية
والعلمي;;ة( دال عل ازدواج ف الق;;;ائق )ظاهري;;ة وبطني;;ة( .وه;;;ذا ازدواج ي;;;ص الع;;;ال
الارج ولادراكه )ومنه ذاتنا الت ه ليست مقص;;ورة عل ص;;ورتا ف خأذننن;;ا( .فه;;ل يك;;ن خأن
يكون ا خلمر ماثل بلنسيبة الل عال اللنسان الباطن ؟

نفس ازدواج ف الدارك وف الدركت نده ف العال الب;;اطن ل للنس;;ان وه;;و
ليس مقصورا عل العال الارج .والسؤال هو هل يكن رد هذا الل ذاك خأو العك;;س خأو اللبق;;اء
عل العالي الزدوجي .ف;بي خأن ظ;;اهرات ا خلشيياء الارجي;ة غي بطنات;ا و خأن علمه;;ا الع;ادي خأو
م;;داركنا العادي;;ة لظ;;اهرات ا خلشيياء غي العل خأو م;;داركنا العلمي;;ة لباطنات;;ا .فه;;ل ن;;رد م;;داركنا
العلمية الل بطنات ا خلشيياء ومداركنا العادية الل ظاهراتا خأو نعكس ؟
س;واء قن;;ا بلرد ا خلول خأو بلرد الث;;ان ف;الن الش;;ك يبق;;ى قائ;;ا .ف;;ت اللنس;;ان
العادي يي بي مداركه العادية وموضوعاتا ول يسل بأخن العال ال;;ارج ه;;و م;;داركه خأو م;;داركه
ه العال الارج خأي الن الوقف الثال والوقف الادي غي مقبولي ح;;ت بلنسيبة الل اللنس;;ان
العادي .وهم من بب خأول غي مقبولي ف العرفة العلمية :فل يوجد ع;;ال واح;;د ف النيا يل;;ط
بي العمليات الت يريا عل معادلته الريضية خأو الكيوية وبي التفاعلت ف نواة الرة خاص;;ة
الذا تاوز الب عل أنثر القنابل النووية .ا خلول ت;ري عل السيبورة خأو ف ال;ب ول تض خأح;دا
والثانية الذا حصلت فالن ك البل الي تري فيه العملية سييحق.
يوجد الذن عالان كهم مضاعف ول خأحد منم يقبل خأن ي;;رد الل النخ;;ر كم خأن
فرعي ك منم ل يردان خأحدهم الل النخر .وقد نذهب الل خأنه ل يوجد ف القيق;;ة الل عال;;ان هم
بطنات العال الطبيعي خأو ا خلشيياء ف ذاتا وبطنات العال العقل خأي قوانينا ف عق;;ل مطل;;ق .ث
نفتض خأن العالي الظاهريي النخرين ليسا ف القيق;;ة الل التع;;اكس التب;;ادل بي ه;;ذين الع;;الي:
صورة بطنات خلشيياء ف مرأنة بطن;;ات العق;;ل ه ال;دارك العادي;;ة وص;;ورة بطن;;ات العق;;ل ف
مرأنة بطنات ا خلشيياء ه ظاهرات ا خلشيياء.
وهذا ال;ل مك;;ن لكن;;ه ل يك;;ن خأن يلغ;ي وج;;ود ه;;اتي الص;;ورتي وهم عال;;ان
متلفان تاما عن العالي الفتضي وراءهم بل هم العطى الوحيد ل للنسان خأي الن اللنسان لي;;س
عنده فعل الل الصورتن التائيتان عل سطح ا خلشيياء وسطح ذاته .خأما م;;ا وراءهم فه;;و شوط
المكن يفرض;;ها بعقل ليك;;ون للص;;ورتي معن كونم ص;;ورتي ل;;ا وراءهم .وق;;د نعك;;س فنعت;;ب
الصورتي هم القيقتان وما نفتضه وراءهم هو من البداع الوه اللنسان.
وف ك ا خلح;;;وال ف;;;الن النظ;;;ام العقل اللنس;;;ان ل يسيتقي م;;;ن دون ه;;;ذه

السيتويت ا خلربعة مع مبد خأ متعال عليا يعلها متواصل هذا الن;;وع م;;ن التواص;;ل .وه;;ذا الب;;د خأ ل
يرد الل خأي منا وهو الذن عال حت ولان كن يتي .فتكون العوال خسة:
البد خأ الي هو واحد ويتي وهو الواصل بي الغاية والبداي;;ة خأعن الس;;افة ال;;ت
يفتض;;ها اللنس;;ان دون خأن يقطعه;;ا كمل ب;;ل ه;;و يعت;;ب الغاي;;ة شط الك رغ علم;;ه بسيتحالتا
بلنسيبة الليه فينسيبا الل البد خأ خأو ا.
ث العال;ان الظاهرين خأعن ظ;اهر ا خلشيياء وال;دارك العادي;ة ف البداي;ة :وه;ذا
هو العال النيوي الي هو ف متناول اليع وه;و يش;;ي ب;ذاته الل م;اورائه بي;ث الن الي;;ع مم
كن معان;;دا ي;;درك خأن;;ه غي كف فيك;;ون ب;;ذل ش;;اهدا ولان بعت;;ة عل خأن وراء الش;;اهد يوج;;د
الغيب الي هو عال شوط المكن هذين العالي ا خلولي.
ث العالان الباطنيان خأعن حق;;ائق ا خلشيياء ف خأعيان;;ا وف العق;;ل الطل;;ق الي
هو غاية الدارك العلمية :وهذا هو العال ا خلخ;;روي الي يع;;د اللي;;ان بوج;;وده فط;;رة عن;;د الي;;ع
لكن الصعود الل القدر المكن منه متفاوت .والبلوغ الل الغاية في;;ه مسيتحيل عل الي;;ع .ولل
سيناه بعال الغيب رغ خأنه ليس كه مجوب.
-1البد خأ التعال عل ك ا خلشيياء )يكن خأن نعتبه ا(
-2بطنات القائق العقلية خأو قواني ا خلشيياء )يكن خأن نعتبه اللوح الفوظ(
-3بطنات الق;;ائق العيني;;ة خأو خأعيان;;ا الطابق;;ة لقوانين;;ا )يك;;ن خأن نعت;;به الع;;ال
الطبيعي الارج(
-4ظاهرات حقائق ا خلشيياء العينية ف مداركنا السيية )ه;;و تثلتن;;ا ع;;ن الع;;ال
الارج(.
-5ظاهرات القائق العقلية ف مداركنا العقلية )هو تثلتنا ف غايت;ا خأي عن;دما
تقتت ما نعتبه قواني ا خلشيياء الت وضعناها ف ما اعتبنه اللوح الفوظ(.

السأخل الثالثة
مراجعة نظرية بيس ف الرمز
وبذل يكون النطلق ا خلساس لراجعتنا نظرية الرموز عن;د بيس ه;;و مراجع;ة
التثليث القيي والقول والنطقي .وهذه الراجعة جنيسة لراجعتنا الس;;ابقة لنظري;;ة القي .فثلم خأن
القي ليست ثلث بل خس تكون خأصناف الرموز خسة كذل وذل ل;;ا بي ا خلمري;;ن م;;ن ص;;ل
وثيقة يأخت بيانا الن شاء ا-1 :فرمز الوجدان ين;;اظر قي;;ة الوق -2ورم;;ز الفرق;;ان ين;;اظر قي;;ة
الرزق -3ورمز القياس ين;اظر قي;ة النظ;ر )س;لطان ال;رزق( -4ورم;ز الك ين;اظر قي;ة العم;ل
)سلطان الوق( -5ورمز التصور يناظر قية الوجود خأو قية شهود الوجود )سلطان الوجود(.
ولا كنت علية التقوي ه عي كي;;ان اللنس;;ان وكنت ذات وح;;دة دوري;;ة ف;الن
رم;;ز التص;;ور خأق;;رب ا خلشيياء الل رم;;ز ا خلس;;طورة ال;;ت ه ذروة التع;;بي الوق والوق خأق;;رب
ا خلشيياء الل الوج;;ود الي ه;;و ذروة الوح;;دة ف وج;;ود اللنس;;ان فتنغل;;ق اللقت;;ان الوريتان ف
مال الرموز والقي .لكن ا خله من ذل كه ه;;و خأن التق;;وي الثل;ث التقلي;;دي مسيتحيل م;ن غي
الشطي اللين يغيبم التقسيي الثلث للمنطق التقسيي الي ص;;ارا نظري;;ة ف خأفع;;ال العق;ل بع;;د
خأن كن ف صفات الوجود ث ف مقومات الرمز:
الشط ا خلول :فل يك;;ن للم;;رء خأن يي ح;;دي القي التقليدي;;ة خأعن بي ال;;ال
والقبح وبي الي والش وبي الصدق والكذب من دون قدرة تعال ما تكنه م;;ن انفص;;ال ع;;ن
ا خلمور الت يك لها خأو عليا من خارجا بذه القي .ومن ث فشط الك القيي انفكك ال;;اك ع;;ن
موض;;وع الك خأو تع;اليه علي;ه وه;ذا ه;;و الن;;وع الراب;ع م;ن القي ويك;;ن اعتب;ار ح;ديه قي;ت ال;ر
والضطر .ولو كن فكر اللنسان مرأنة تعكس ما يوجد خأماما دون قدرة عل التعال الفاص;;ل بين;;ا
وبينه لكن مضطرا ل حرا فل يكنه الك سلبا خأو الياب بأخي نوع من حد من حدي القي الثلثة
التقليدية ما ل تصبح هذه القي ص;;فات ذاتي;;ه ل خلشيياء يعك;;س تغيات;;ا الاتي;;ة في;;ا ولي;;س حكم
يقض به هو م;;ن خارج;;ا دون خأن يزع الطابق;;ة الطلق;;ة بي الص;;فات ال;;ت يقض ب;;ا ف حك;;ه

وبي صفات ذاتية قد تكون حقا ه صفات الشء الكوم ل خأو عليه.
الشط الث;ان خأو شط الشط :لك;;ن ه;;ذا انفكك الم تكم;ن م;;ن الك ل;;و كن
مرد ملكة نفسيية بغي سيند حقيق;ي ق;ائ ب;ذاته لكن م;رد وه ولس;;قطت مع;;ه ك القي خلن;;ه ل
يكون ثرة لتعال حقيقي يعل قيام الوج;;ود اللنس;;ان قيام;;ا ب;;ذاته مسيتقل ع;;ن ا خلشيياء ومتص;;ل
مباشة با يكن خأن يعتب مصدر قيامه ومصدر قيام ا خلشيياء ف أنن .لل فل بد من وج;ود خأم;ر
متعال عل ما يري ف ذهن القاض وعل ما يري ف الوض;;وع الك;وم ل خأو علي;;ه فيك;;ون غي
الوضوع وغي الات الت تقض بواحدة من القي ا خلربع السابقة وهذا هو النوع الامس م;;ن القي
هو الشهود الطلق الي يع;;د ال;;وعي ب;ه ش;;هودا والغفل عن;;ه ج;;ودا وه;;و كم ع;ب عن;;ه ديكرت
الس الوحي;;د ل;;روج الات م;;ن انطوائ;;ا الطل;;ق الل التس;;لي بوج;;ود اللمتن;;اه والش;;هادة
بستناد وجودها التناه اللي;;ه :فتك;;ون القي ب;ذل قي ذوقي;;ة )جمل| قب;ح( ورزقي;;ة )خي| ش(
ونظرية )صدق|كذب( وعلي;;ة )ح;;ر |مض;;طر( ووجودي;;ة )ش;;هود| ج;;ود( .وذل م;;ا كن علين;;ا
بيانه.
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الوجدان وعبارته
السد ا خلسطوري

التصور
تسمية ا خلشيياء

خأما التثليث الي يعتد عليه النطق التقليدي خأعن التصور والقض;;ية )=وض;عية

معروضة خأمام اللدراك ولنصطلح عل تسميتا اختا بلعروض;;ة  (Propositionوالقي;;اس خأو
)=الجة  ( Argumentحت قبل خأن يول هيجل الل ما هو ف حقيقت;;ه )ميتافييق;ا متنك;رة(
ليس هو عند عدم التسلي ب خلصلي التقدمي عليه الل ميتافييق;;ا الح;;ود لنفي;;ا التع;;ال الفاص;;ل
بي اللدراك وموض;;وعه :فالقي;;اس ه;;و ج;;وهر التثلي;;ث الهيجل متعين;;ا ف مرحل منطق;;ه الثالث;;ة
منطق التصور قانون عاما للمنطقي التقدمي عليه خأعن منطق الوج;ود ومنط;ق الاهي;ة .وفض;;ل
عن خأن هذا الثلث يعل النطق مقصورا عل البي من القول فالنه يغفل خأمرين يتج;;اوزانه قبل
بداية وغاية ف دائرة الرموز فيأخت لل ف ترتيب مقلوب يق;;دم ال;;زء عل الك :الوجدان الي
يشهد ل الفرقان خأو تريرا للعقل اللنسان من الفرقان الاحد للوجدان.
فأخما التتيب الي يقدم الزء عل الك فهو اعتبار التصور متقدما عل القض;;ية
والقضية عل القي;;اس ف النط;ق بلتوازي م;;ع اعتب;;ار ا خلولي;;ة متقدم;;ة عل الثانوي;;ة والثانوي;;ة عل
الثالثية ف التص;;ور الق;;ول للموج;;ود .ف;;التتيب ل معن ل الذا ل يك;;ن ف س;;ل درج;;اتوه متض;;امنة
ومن ث فالسل متقدم عل الرجات وترتيب;;ا في;;ه ول يك;;ن تدي;;د ا خلول الل بلتوازي م;;ع تدي;;د
ا خلخي وما بينه وبي ا خلول.
و خأما ا خلمران فهم:
-1رمز ا خلرضية الت ينتأخ عليا هذه السيتويت الثلثة من التمي
-2ورمز النتوء الي هو شط بروز هذه السيتويت الثلثة عل ا خلرضية.
وهذان الرم;زان يثلن وجي متلزمي رغ كونم يب;;دوان مت;واليي بعن تق;;دم
رمز ا خلرضية عل رمز النتوء عليا:
-1وجه الوجدان الي يدرك رمز الك الي ينتأخ علي;ه ال;زء ويع;;ب عن;ه السد
الروائ خأو القص.
-2ووجه الفرق;;ان الي ي;;درك رم;;ز النت;;وء عل خأرض;;ية الك ويع;;ب عن;;ه الط;;رد
الجاج خأو النظر.
والوجه ا خلول خأو الوجدان يعب عن;;ه رم;ز خأش;ل م;ن ك العناص ال;ت سيينتيي

الليا التحليل النطقي هو السد ا خلسطوري خأو القص للوضعية الرمزية الي هو وجدان ف الك
الي هو ا خلرضية الرمزية اليطة مع فرقان ل واع خلنه يقتض نتوء الات الساردة.
والوجه الث;ان خأو الفرق;ان يع;;ب عن;ه رم;ز خأش;ل م;ن القي;اس درج;ة قص;وى ف
التحليل النطقي هو الطرد الجاج خأو النظ;;ر للن;وات عل الوض;;عية الرمزي;;ة م;ع وج;;دان ل واع
خلنه يقتض الصل بلك الرمزي اليط والنتوء عليه.
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وال;;;وعي بلنتوء عل خأرض;;;ية السد ا خلس;;;طوري والشوط ب;;ا ه;;;و الش;;هادة
الش;;ارطة للمسيتويت الثلث;;ة التقليدي;;ة .وم;;ن ث ف;النتوء متق;دم ع;ل مسيتويت النط;ق الثلث;;ة
التقليدي;;ة .والنت;;وء يقتض متق;;دما علي;;ه النت;;وء علي;;ه وذل ه;;و الش;;هود ل .وبص;;ورة خأدق ف;الن
التقدم حقا هو التلزم الائ بي السد ا خلسطوري للقص والطرد الجاج للنظر اللين يثلن
رمز ا خلرضية الكية للثقافة من حيث ه عي الوجود ف ص;;ورته الرمزي;;ة .و السد ا خلس;;طوري
للقص هو ف القيقة وجدان حضور الواقعات كك رامز لاته بذاته ف شك قصص خأو تريي
خأو خأسطوري] [3و الطرد الجاج للنظ;ر ه;;و ف القيق;;ة فرق;;ان التص;ويرات للواقع;;ات الاضة
تصويرا هو الصوغ التميي الواعي عل خأرضية حضور الواقعات الت ه صوغ ترميي ل واع.
والواقع خأن الصوغي ف القيقة ل واعيان عند النظ;;ر الليم م;;ن حي;;ث مس;;ارهم
التاريي .فكهم تأخليف جعي ل واع والفرق الوحيد خأن الطرد الجاج للنظر يبدو منسوب الل
العلمء الين نتصوره واضعيه ف حي خأن السد ا خلس;;طوري للق;;ص يب;;دو تأخليف;;ا جمعي;;ا مه;;ول
الؤل;;ف .لك;;ن النظريت خأيض;;ا مهول الؤل;;ف ح;;ت ولان تص;;ورن م;;ن ننس;;ب اللي;;م النظريت
خأصابا .فالنظرية ل يضعها من تنسب الليه بل التطور الت;;اريي للمج;;ال النظ;;ري الي ت;;بز عل
خأرضيته خانة يلؤها من ننسب الليه النظرية الديدة .لكنا ف القيقة ينبغي خأن تنس;;ب الل ج;;دل
التاك التاريي لنتساج الال النظري الي يشيبه انتساج الال ا خلسطوري الن ص التعبي.
فهذا التاك الت;اريي تراك للمش;;كت ال;ت يعاله;ا التنظي وتراك ل خلدوات ال;ت
تقق العلج وتراك للمناه ال;;ت تسيتعمل لكتش;اف الل;;ول .فيك;;ون ال;;وعي الف;ردي الي ي;رى
الثغرة ف الال فيطلب له;;ا حل م;;رد لظ;;ة ض;ئيل م;;ن العملي;;ة كك وه علي;;ة ت;;ري خ;;ارج
الوعي ف مال الرموز بلنطق الي ناول بيانه هن;;ا وسيبق خأن حللن;;اه ف كتابن;;ا ا للبتس;;مولوجيا
البديل .و خأه شء هو الؤسسة ال;;ت تع;;ل م;;ال الرم;;ز العلم;;ي يص;;بح مؤسس;;ة منتج;;ة للرم;;وز
العلمية بلدل بي التاث العلم;;ي والعق;;ول السيتوعبة ل وم;;ن ث الدرك;;ة لثغرات;;ه وم;;ا ينت;;ج م;;ن
حاجة ف التاكمت الت وصفنا :فيكون التع كك جاز النتاج للمعرفة كم هو جاز للنتاج الفنون
والبضائع الادية والدمات وحفظها وتبادلها واسيتلكها ورعاية ذل كه حت يت بأخفضل الوجوه.
ولا كن ا خلول خأي وجدان الوض;;عية الرمزي;;ة خأق;;رب السيتويت الل الك الي;;ط

فكخنه هو رغ كون;;ا اليه;;ا ف ص;;ورتا الرمزي;;ة .لل ف;النه يك;;ن اعتب;;اره متح;;دا م;;ع الك الي;;ط
فيكون جل أنداب ا خلمة الت ه ميطها الرمزي خأو ثقافتا الرمزية الذا خأخذت بعن ديوان الع;;رب
خأغانيم و خأيمم مثل :فهيي الرمز الكي ا خلول الي يكون فيه الك رامزا لاته ونتئا عليا .وقب;;الته
الثان خأي فرقان الوضعية الرمزية ويتبي ف الغاية عندما تبلغ ا خلمة ح;;د ال;;وعي العلم;;ي ب;;ذاتا خأن;;ه
العلوم اللنسانية ومنا علوم الطبيعة بوصفها خأحد خأبعاد سلوك اللنسان العقل] .[4فتكون ا خلرضية
مؤلفة من صنفي من الرمز متق;;دمي عل ثلوث بيس هم :جل اللب;داع الوق كك غي مل;ل
الل عناصه خأو النداب و خأصلها التعبيات ا خلس;;طورية وجل اللب;;داع العلم;;ي كك غي مل;;ل الل
عناصه خأو العلوم اللنسانية و خأصلها التصويرات النظرية لك خأفعال اللنس;;ان ومن;ا علم;;ه الط;بيعي
غايت و خأدوات.
فيك;;ون ل خلم;;ة ص;;نفان رمزين هم خأول رم;;ز ي;;دد بللض;;افة الل وج;;دانا ذات;;ا
بفضل السد ا خلسطوري عن ذاتا وثنيا رمز يدد بللض;;افة الل خأفعاله;;ا ب;;ا في;;ا النظري;;ة بفض;;ل
الط;;رد النظ;;ري عن;;ا جيع;;ا .فتك;;ون النداب )كم يفهمه;;ا الع;;رب مثل ب خلغ;;ان خأعن خأيم الع;;رب
ولابداعاتم ا خلدبية والشعرية والغناء( ه غاية السد ا خلسطوري والعلوم اللنسانية ه غاية الطرد
النظري )العلوم اللنسانية بلف السائد خأرق من العلوم الطبيعية فهيي تش;تطها خأول وه خأك;ث
تعقي;دا ومنجيت;ا تض;يف الل التحلي;ل الي كنت ا خلول تتص;وره كفي;ا الل التأخوي;ل الي ت;بي
اليع النن ضورته ف ك العلوم( .وبذل تكون خأصناف الرمز خسة]:[5
 -1السد ا خلس;;طوري وغ;;ايته النداب ال;;ت ه رم;;ز توال ال;;وعي والك ف
البداية الت ه تربة يكون فيا الرمز هو عي عال الياة نفس;;ه م;;ن حي;;ث ه;;و خأف;;ق ك ترمي
مكن].[6
 -2الطرد النظري وغايته العلوم اللنسانية الت ه رمز الوعي بنفص;;ال ال;;وعي
بلك عن الك ف الغاية من حيث هو غاية النتوء النقدي عل خأفق التمي].[7

 -3القياس وهو خأول خأشكل انفصال الواعي عن الك
من الفكر ا خلسطوري خلنه يتصور ما يري ف القياس يري ف موضوعه.

][8

وفيه دائ;;ا شء

 -4القضية وه الد ا خلوس;ط بي بداي;;ة انفص;ال وغايت;ة
تصل بي الوضوع والمول من دون فضال الوه ا خلسطوري الؤسس للقياس.

ول يكن;ا خأن

][9

 -5التصور غاية انفصال ع;;ن الك ومن;;ه ينت;;ج اللدراك العنصي] [10وه;;و
بك تنويعاته التلمس العجيب بي الفكر والوجود من حيث هو تلم;;س معرف وج;;ودي دائ;;ا
خأي الن الك ف التصور ليس مرد فعل فكري بل هو فعل لارادي فيه من الوق والوجود القدر
الكبي .وهو خأكث ملكت الفكري عسا عل الفهم والتفسي ولعل خأساس الكء خلنه الوصل الي
بي الرمز والوجود .وهو الفعل الوحيد الي ل يكن تعلمه بل الن فاقده ل يكن خأب;;دا خأن يص;;بح
قادرا عل الوجود السيتقل ومن ث فهو عقي دائا فهو تبع لغيه دائا .والس ف ذل خأن;;ه رغ م;;ا
يبدو عليه من بساطة لكونه الزء العنصي ف اللقة الل خأنه يشتك ك اللق;;ات ا خلخ;;رى :ف;;ن
دون سد خأس;;طوري وط;;رد نظ;;ري ض;نيي يسيتحيل الك ف خأي شء .فل يقض ق;;اض م;;ن
دون بناء متدد بي الرواية والنظرية للمجال الي يتنل فيه الك.
لل فهذا التتيب ليس هو التتيب الؤثر بل التتيب الؤثر هو التتيب الي
يعل الطرد النظري غاية رغ كونه مفروضا ف البداية مثل مث;ل السد ال;;روائ الي ينتق;ل من;ه
الفكر بوصفه صورة من الضور الرد للعال الل البديل منه ف شك قياس خأو علقات علقات
ث قضاي خأو علقات و خأخيا تصورات بسييطة وذل جيع;;ا ه;;و لنسييج الي يت;أخلف من;;ه الط;;رد
النظري.
ولاذن ف;;الرموز الثلث;;ة ا خلخية ينبغ;;ي خأن تتوس;;ط بي ا خلول بداي;;ة والث;;ان غاي;;ة
وبذا التتيب الي هو عكس للتتيب التقلي;;دي خلن القي;;اس متق;;دم عل القض;;ية وه متقدم;;ة
عل التصور .والفروض خأن يكون العالان الرمزين ا خلول والثان بوصفهم نتوء العال ا خلصل بذاته
رم;زا له;;ا مط;;ابقي ل ك بأخس;;لوبه ال;;اص خلنم يفتض;انه وراءهم ويش;;تكن في;;ه ول يلتقي;;ان الل
بفتاض;;ه موج;;ودا ح;;ت ولان كن ا خلول ص;;وغا وج;;دانيا ل شيبه تم من;;ذ البداي;;ة والث;;ان ص;;وغا

فرقانيا ل يكتل الل ف الغاي;;ة وهم ف القيق;;ة نف;س الص;;وغ ح;ت ولان كن ك منم منفص;;ل ع;ن
الثان الي يوجد فيه وجودا ل واعيا.
فيك;;ون ال ;تتيب دوري عل النح;;و الت;;ال :ال;;دل بي السد ال;;روائ الاص;;ل
بداية ل ندري كيف انتس;;جت وكي;;ف ل ت;زال تنتس;ج طيل حي;;اة الض;;ارة خلن;ا عي التاري ف
ص;;وغه الرم;;زي )وه;;و م;;ادة ك ق;;ول ونس;;مي الدارك;;ه بلوج;;دان( والط;;رد النظ;;ري الي يشيبه
الوظيفة النقدية الائ;ة لل النسييج وم;ن ث فه;;و ملزم ل م;ن البداي;;ة وي;تاك مثل ولان بسعة
خأقل خلن مال الوجدان يبقى دائا خأوسع من مال الفرقان )وه;و ص;ورة ك ق;ول ونس;مي الدراك;ه
بلفرق;;ان( ه;;و الي يول ا خلقيس;;ة والقض;;اي والتص;;ورات ح;;دودا للعلق;;ات القض ;وية والقياسيية
بلنتائا عل خأرضية العال الرم;;زي كك .وه;;و فرق;;ان خلن;;ه ي;;ول دون م;;ا ف الوج;;دان م;;ن وح;;دة
مبمة قد تنحط الل وحدة الوج;;ود فل تي بي اللدراك الوق الي يي;;ل الل الح;;ود واللدراك
الوجودي الي يشده الل الشهود فيثل الدراك حدود اللدراك الي ي;رر الوج;دان م;ن الح;ود
الي يدده ف ك لظة وأنن.
ويتعي هذا العال الرمزي الكي وجدانيا بلسد الروائ وفرقانيا بلطرد النظري
خأو بصورة خأدق بلتلزم بينم خلن ا خلول يعب عن حض;ور الواقع;;ات ف م;ا يشيبه ال;;تمي العف;وي
الي ل يكد يفصل بي الرمز والرموز والثان عن خأفعال التصوير تدخل نقدي ف التمي العفوي
)وحضور الواقعات هو ف اللنسانيات مادة التاريي وهو ف الطبيعيات مادة التجريب( للحف;;اظ
عل تعال الرموز عل الرمز .وبذل يبقى النطق القص;;ور عل الرم;;وز الثلث;;ة التقليدي;;ة جزي;;رة
صغية تسيبح ف ميط الدل بي سد ا خلسطورة وطرد النظرية ال;;دل الي ه;;و الص;;ل ا خلول
بلعال الرمزي كك من حيث هو صل بلوجود كك مع تبادل دور اليط والاط بي ك الرمز
وك الوجود خلن السد ا خلسطوري هو مصدر الرموز الغائية من ك خأفعال اللنسان سواء خأفعال
هو خأو ا خلفعال الت يس;;قطها عل الوج;;ود لفهم;;ه ف حي خأن الط;;رد النظ;;ري ه;;و مص;;در الرم;;وز
ا خلداتية لهذه ا خلفعال بصنفيا .ول بد الذن من فص السؤالي التاليي:
-1فهل الظاهرات من حيث ه الال القس;;وم الل ا خلص;;ناف الثلث;;ة ل تث;;ل
شيئا يعلها ا خلمر الواحد الشتك بي ا خلصناف ؟

 - 2وهل الفعل الصنف للظاهرات خأو الفصل للمش;;تك ليسيتخرج ا خلص;;ناف
ظاهرة من الظاهرات خأم ل ؟
خأل يكون بذل بيس باج;;ة الل ال;;ال القس;وم خأو م;;ادة الظ;;اهرات كك ولال
الفعل القاس خأي صورة الظاهرات كك؟ فتك;;ون خأص;;نافه الثلث;;ة ص;;ورا متلف;;ة م;ن الظ;;اهرات
وك من;;ا يت;أخلف م;;ن ص;;ورة وم;;ادة هم العنصان الثاني;;ان اللان ينس;;اهم بيس ف كم;;ه ع;;ن
القولت الثلث .وهو كذل خأمر ل ند ل ذكرا ف تصنيف كنط للمقولت الت تك;م في;ا ع;ن
الكيف والك واللضافة والهة ول يقل لنا شيئا عن الشء الي ل كي;;ف وك ولاض;;افة وج;;ة ول;;ن
تكون هذه الوجوه وجوها ؟ والعلوم كذل خأن كنط ق;;د وض;;ع الات التعالي;;ة والشء ف ذات;;ه
وراء وجيي فعل التصوير صورة والتن;;وع ال;;ادي م;;ادة ل خلمري;;ن اللين تص;;ل بينم الق;;ولت ول
يسأخل عن علقة هذين الدين ما ه فضل عن طبيعة الدين التلقي;;ان بلقولت ص;;ورة م;;ن
الد ا خلول ومضمون من الد الثان؟
التعليق عل تصنيف بيس للرموز
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كم خأسلفنا ل يكن خأن يفهم الرمز الذا اقتصن عل خأبعاده الثلثة الت يتكم عليا
بيس سواء ف ذاته :الرمز المثل  Representamenوالوضوع الرم;;وز اللي;;ه  Objetوالرم;;ز
الؤول  Interprétantخأو ف نسبته الل الوضوع خأو ف نسبته الل ت;أخويلته .ل ب;د في;ا جيع;;ا
من عنصين أنخرين :ما يبز عليه هذا الثالوث وما يي العناص الثلثة بعضها عن بعض وكهم
غي هذه العناص الثلثة وشارط لها .فالال الي يقسم الل هذه العناص الثلث;;ة لي;;س خأي من;;ا
والتقسيي ليس خأي منا.
ولنب;;د خأ النق;;اش فناج;;ع ال;تتيب الص;;ادر ع;;ن نظري;;ة مق;;ولت بيس خأو ع;واله
الثلثة :ا خلولية والثانوية والثالثية.
“And analysis will show that every relation which is
tetradic, pentadic, or of any greater number of correlates is nothing
but a compound of triadic relations. It is therefore not surprising to
find that beyond the three elements of Firstness, Secondness, and
[Thirdness, there is nothing else to be found in the phenomenon” [11
فينبغي الن ص هذا التقسيي خأن يكون أنخرها هو ا خلول و خأولها هو ا خلخي .ولك
نثبت ذل يكفي خأن نلل الدول ا خلفقي ا خلول .فل يكن خأن تكون الكيفية رامزة الل الذا حص;;ل
الوعي بلعلقة القانونية بي الكيفية وما ترمز الليه .ف"الشعور-الكيفي;;ة" لي;;س م;رد كيفي;ة ب;ل ل
بد فيه م;;ن ص;;دمة مث;;ل الثانوي;;ة ولال لكنت تعن خأن اللنس;;ان مطل;;ق ان;;دماج ف اللحظ;;ة فل
يصل ل شعور بلكيفية خأصل.
والعلوم خأن اللحظة فكرة مردة وليست تربة حقيقية خلن;;ا أنخ;;ر م;;ا يص;;ل اللي;;ه

التحليل ف الهاب بلزمن العيش الل ما ل ينقسم منه .وهذه الصدمة الش;;عورية ق;;د نظن;;ا ت;;ر
دون وع;;ي ب;;ا خلن سعتا ت;;ول دون التيي بين;;ا وبي الش;;عور ب;;ا .لكن;;ا ل تك;;ون بسييطة
بلصورة الت يتصورها عليا بيس الل من حيث غاية تلي;;ل الش;;عور لئل يبق;;ى في;;ه الل الكيفي;;ة
السوسة .ولاذن فالثالثية متقدمة عل الثانوية ال;;ت ه ب;;دورها شط ا خلولي;;ة :ولي;;س ه;;ذا خأم;را
ينتج عن التحليل بل هو بداية ك تليل خلن البسائط يكن خأن تكون متقدمة ف الوج;;ود الي
هو غاية التحليل الفينومينولوج لكنا متأخخرة ف الوعي الي هو بداية التحليل الفينومينولوج.
وحت لو س;;لمنا بلمكن م;ا يص;;فه بيس ف كم;;ه عل ا خلولي;;ة م;ن حي;ث ه
"الشعور-الكيف" من حيث ه;;و م;;رد المكني;;ة ف;النه ل;;ن يك;;ون الل خأم;را يص;;ل م;;رة واح;;دة ه
"الشعور-الكيف" ف الرة ا خلول :فكيف نعل خأنه كيفي;ة رام;زة ح;ت لاتا وه;و معن ال;وعي ب;ا
حت لو سلمنا بأخنه ل ينفصل عنا كم يؤك;د ذل بيس ون;وافقه عل ذل بشط قب;ول بلنتيج;;ة
التتبة عليه خأعن خأن هذا الشعور الي ل يتلف عن وعينا ب;;ه ف نش;أخته اللحظي;;ة لي;;س ترب;;ة
حقيقية بل هو نتيجة نظرية خلننا يكن خأن نسيتنتج مثل هذا التصور لكن ل يك;;ن خأن نعيش;;ه الذا
كنا ل نيه عن الوعي به.النا الذن حال ل تتكرر .خأم;;ا الذا تك;;ررت فالن;;ا تص;;بح متض;;منة للعلق;;ة
العتبة ثبتة ومن ث فهيي قانون تليا العلقة البسييطة خأو القضية .ث ما هذه الكيفيات الايدة ؟
أخليست الكيفيات عادة مصحوبة بأخل خأو لة ف;;ن خأي;;ن الي;;اد الي يتح;;دث عن;;ه
بيس وكيف ل يبقى الل الضمون اللعلم ف الكيفية اللحساسيية من دون خأث;;ره غي اللعلم ؟
خأليس كونا مصحوبة بللة خأو ا خلل هو الي يعلها كيفية فضل عن كونا دال ونتئة ف ال;;;وعي ؟
لو ل يكن الطفل غاطسا ف مال اللل التام خأعن علقته بأخمه هل كنت الكيفيات اللحساسيية
الت تومض كلنور الاطف ف الظلم تصبح دال ليه فيدرك العلقة بي خأل الوع والبكء الي
يتحول بلتدري الل رمز يسيتعمل لناداة ا خلم ؟
وكي;;ف ي;;درك الطف;;ل العلق;;ة بي البكء وق;;دوم ا خلم فيجع;;ل البكء فعل رام;زا
مايدا يسيتعمل لحقا لينادي خأمه بلبكء من دون ش;;عور ب;أخل ال;;وع ؟ ولاذن فالتق;;دم عل ذل
كه هو - 1 :الوضعية الرمزية كك يليا -2الدراك رامزيتا ولان بصورة غي واعي;;ة خأو بص;;ورة خأدق
غي نطق;;ة -3فالعلق;;ات الال ال;;ت تقتض قياس;;ا -4ف;;التيي بي الرم;;ز والرم;;وز -5ف;;الدراك
الكيفيات.

الثلث ا خله ف النطق التقليدي:
فالتصور والقضية والقياس هو الثلث الي عاش عليه النطق منذ الق;;دم .لك;;ن
هذا الثلث يستند الل علية تريد ترد الرمز اللسان الل بع;;ده ال;;بي وتصه في;;ه .وه;;و رد ل
يط;;ابق حقيق;;ة الرم;;ز عام;;ة فض;;ل ع;;ن الرم;;ز اللس;;ان .ذل خأن التص;;ور متن;;ع م;;ن غي شط
مسكوت عنه هو انتخاب الصفات الصورة ل خلمر التصور وهو ما يعن علية فصل بي عناص
ووص;;ل بين;;ا بعلق;;ات م;;ا يعن تق;;دم الك عل التص;;ور كم خأك;;د عل ذل شييخ اللس;;لم اب;;ن
تيية .وكهم يتقدم عليه علية قياس حت رغ كونه ليس واعيا ف غالب ا خلحيان.
فالقضية ل بد لها من حك وراءها معلق فيه الزم بللياب خأو بلسلب لتك;;ون
مؤلفة منه وم;;ن وض;عية معروض;ة خأم;;ام اللدراك عري;;ة ع;;ن ه;;ذا ال;;زم الي يت;;ار بي اللي;;اب
والسلب خأو البق;;اء معلق;;ا فل يقض ب;أخي منم ف العلق;;ة بي الوض;;وع والم;;ول وه;;و م;;ا يع;;ل
الوضعية العروضة قابل للصوغ القول خبا خأو النشاء مرسل خأو النش;;اء شطيا .لل اعت;;ب الك
ف القرأنن مؤلفا من خأمرين :التصديق ويتعلق بضمون القضية والمينة وتتعلق بفعل الك سلبا خأو
الياب عل الضمون ل للخبار خأو ل للنشاء خأو للشط.
لكن ما مصدر العلقة بي عناص الوضوعة الت سينحك لها خأو عليا بللياب
خأو بلسلب العلقة الت نعتبها متقدمة عل الك سلبا خأو الياب؟ أخلسينا نفتض للموضوعة نظاما
قائا بذاته بصف النظر عن علمنا نظام;;ا يق;;اس ب;;ه علمن;;ا ف عب;;ارته ال;;ت ص;;غناه بشيبكة رموزن
فيكون بقتض الطابقة خأو عدما صيحا خأو خاطئا ؟ أخليست الوضوعة الذن نت;;ة ع;;ن اسيتنباط
تراجعي من ا خلحكم المكنة عل ما نتصوره وض;;عية واح;;دة وراء ال;;رؤى التلف;;ة ال;;ت يك;;ن خأن
ت;;;رد ف ا خلحكم مص;;;يبا ومطئ;;;ا ؟ ولاذن فالقض;;;ية تف;;;تض تييا بي الك والك;;;وم في;;;ه خأو
الوضوعة دون تديد معي لطبيعة العلقة بي الوضوع والمول قبل الك عدا كونا عل م;;ا ه
عليه ف ذاتا.
الذا ع;;دن النن الل ه;;ذين ا خلمري;;ن وج;;دنهم يفتض;;ان قبلهم القي;;اس الي ه;;و
ب;;دوره يبق;;ى مشوطا ب ;أخمرين م;;ن دونم ل وج;;ود للقي;;اس .وم;;ن ث فوج;;ود القي;;اس يفتض;;هم
موجودين .ومن ث فالقضية والتصور تليان عن القي;;اس الي يص;;بح متق;;دما عليم م;;ع تل;;وه ع;;ن

ا خلمرين اللين نريد ترير الكم فيم النن .فالقياس يفتض خأمري;;ن ل يك;;ن تص;;ور ال;;تمي مكن;;ا
من دونم :بل هم السيتوين ا خلولن من التمي.
فأخم;;ا ا خلم;;ر ا خلول فه;;و خأس;;اس الدراك العلق;;ات خأعن الوص;;ل الوج;;دان بي
مكونت الوض;;;عية الرمزي;;;ة دون تيي واع بي العناص وم;;;ن ث دون ق;;;درة عل القي;;;اس ذي
التصوير النطقي القصدي :نوع من وحدة الال الرمزي وح;;دته الش;;ارطة لدس;;ه لل فالدراكه;;ا
جدير بس الوجدان.
و خأما ا خلمر الثان فهو خأساس الدراك العناص خأعن الفص;;ل الفرق;;ان بي مكونت
الوض;;عية الرمزي;;ة دون وص;;ل واع بي العناص وم;;ن ث دون ق;;درة عل القي;;اس ذي التص ;وير
النطقي القصدي :نوع من تليل وحدة الال تليل الشارط لعقل عناصه لل ف ;الدراكه ج;;دير
بس الفرقان.
والدل بي ا خلمرين-التأخليف الوجدان والتحليل الفرقان وكهم يف;;تض قسييه
متقدما عليه الذ ل نؤلف الل النفصلت ول نلل الل التصلت -هو الي يدخل الوصل ال ;واعي
فينتج السد ا خلسطوري ويدخل الفصل الواعي فينتج الطرد النظري وكهم قياس خأولم م;;ادي
والثان صوري .فيحدث تناظر بي السد ا خلسطوري والطرد النظري خأساسا لك معرف;;ة علمي;;ة
للظاهرات الفعلية.
فالذا قبلنا بده الدلية حصل التطابق بي مس;;ار رم;;زي ينت;;يي الل الفص;;ل بي
الوضوع والمول ث يسقط عل الوق;;ائع ليص;;بح رام;زا الل الفص;;ل بي ال;;وهر والع;;رض فتص;;بح
القضاي مكنة :ولول التسلي بأخن قواني الرموز ه عينا قواني الرموزات ومن ث اسيتدلل لا
خأمك;;ن الوص;;ول الل القض;;ية فالتص;;ور .فالن;;اس يقبل;;ون خأن تك;;ون قص;;ة ا خلشيياء بلرموز عاكس;;ة
ل خلشيياء وينت;;ج ع;;ن ذل خأن القي;;اس والك والتص;;ور بلرمز قي;;اس وحك وتص;;ور عل الرم;;وز
بشط ك ه;;ذه العملي;;ات خأعن ال;;دل بي الوص;;ل الوج;;دان والفص;;ل الفرق;;ان وهم مسيتوي
التمي ا خلولن .والهم بلنسيبة اللينا هو الذن هذان الشطان:
-1المكن ج;;ات الق;;ول خأو ق;;درة التع;;ال عل الاص;;ل الل المك;;ن )ل;;و كن
اللنسان ل يسيتطيع الل القول البي لمتنع عليه خأن يرمز الذ يكون مرأنة عاكسة ل غي(

-2ومع;;;;ايي التيي بي المك;;;;ن والسيتحيل التيي الي ه;;;;و شط العقولي;;;;ة
)فقدان العقل ليس هو شيئا أنخر غي اللمكن الطلق( .ومن ث فهو خأساس ك اسيتدلل خأو م;;ا
يسميه القرأنن "برهان رب".
ولاذن فالسيتدلل متق;;;;دم عل الك والك عل التص;;;;ور وهم ينتج;;;;ان عن;;;;ه
بلتحليل الل العناص .وثلثتا متأخخرة عن الوصل الوجدان بلسد ا خلسطوري والفصل الفرقان
بلطرد النظ;;ري .ولل فأخص;;ناف الق;;ول مم كنت بدائي;;ة في;;ا اسيتدلل وتل;;و م;;ن ال;;دود
والقضاي لعتدها اسيتدلل التثيل غي الرد وغي الصناعي.
وحت الريضيات الت تثل قة اسيتدلل فالنا تعتد الليل قبل القضية وقبل
الد خلن ك اسيتدللت الريضية تعتد عل التناظر بي منظومة الرموز من حيث ه نسق
دوال ومنظوم;;ة الرم;;وزات م;;ن حي;;ث نس;;ق م;;دلولت فيك;;ون ا خلم;;ر ال;ؤثر ه;;و التن;;اظر بي
النسقي وليس عناص خأي منم حت ولان كن;;ا نفسييا نع;;ود الل العناص ونبن الك من;;ا بع;;د خأن
نكون قد خأتينا الليا من تليل الليا :وه دائا نسبية الل الغاية م;;ن التحلي;;ل الذ ق;د اعت;;ب بسييطا
خأمرا ليس ببسييط واعتب معقدا خأمرا ليس بلعقد بسب ما يقتض;;يه علج النس;;ق .وف القيق;;ة
فالن الريضيات ل تتقدم الل بفضل هذا التبسييط الي يكن عدة تص;وارت كنت تعت;;ب بس;;ائط
ف تصور جديد خأبسط منا يساعد عل علجا كم يصل ف مفهوم الال مثل.
فبي الليل والقضية والتصور ذهاب منه الليم ند العقولية الس;;كوت عن;;ا خأي
الن الك ل معن ل الل بلقياس الل نظام اسيتدلل مك;;ن ب;;ل خأك;;ث الل نس;;ق خأدل ف ف;;ن معي.
وبي القضية والتصور ند جات القول السكوت عنا خأي الن التصور ل معن ل الل بلقياس الل
حك مك;;ن ب;ل خأك;ث الل نظ;;ام خأحكم ه ب;دورها ل معن له;;ا الل ف الف;;ن خأو النظري;;ة الؤسس;;ة
للحك وللتصور .لل فالتصور يدد كيان ما خأو ش;;يئا م;;ا فيفص;;ل م;;ن التص;;ل التص;;وري بلنت;;ائه
عليه والسؤال هو ب يفعل ذل وكيف ؟ خأليس ه;;و ب;;ذل يفص;;ل ه;;ذا التص;;ل الل وح;;دات ل
معن لها الل بللضافة الل نظام معي مفتض ف ذهنه واعيا كن ذل النظام خأو غي واع؟
التص;;ور ه;;و الذن ث;;رة فع;;ل التقسيي الي ت;;دثنا عن;;ه والقض;;ية ه ث;;رة نظ;;ام
مفروض وراء فعل التقسيي يرت;;ب ال;;ال القس;;م ف ض;;وء منظوم;;ة ا خلدل ال;;ت ه قب;;ل الفعلي

البسييطي ف الظ;;اهر خأعن الك والتص;;ور وكهم موج;;ود ف النخ;;ر .فالتص;;ور يفص;;ل ب;;ن
التصورات لكنه ل يسيتطيع خأن يفصل الذا ل يصل )مقومات الوهر تصورات ه خأيض;ا( وال;;اك
يصل بينا لكنه ل يسيتطيع خأن يصل الذا ل يفصل )المولت الت يك با لوضوع معي يفص;;لها
عن موضوعات معينه لكونا يراها به خأول منا(.
فتكون الوحدات الس ه ف ترتيب معكوس - 1 :فعل الفص;;ل )النت;;وء عل
خأرضية الوضعية الرمزية(  - 2فعل التص;;ور )اختي;;ار الميات للب;راز كي;;ان معي( -3فع;ل الوص;;ل
)الربط بي النوات( -4فعل الك )اختيار صفات للكيان العي(  -5وفعل احتجاج )بناء نسق
ا خلحكم بقواعد منطقية والتصورات بقواعد تريبية( وهو ا خلول خلنه هو الفصل والوصل الشارط
للتص;;ور والك وم;;ن ث الس;;اعي الل تقي;;ق التط;;ابقبي شيبكة الروام;;ز وشيبكة الرم;;وزات خأو
الوضعية الرمزية للفن الي ينتسب الليه احتجاج خأو للوجود اللنس;;ان كك ف الط;;اب الع;;ام
الي هو اللغة العادية والنداب والفنون الت خلمة من ا خلم.
فع;;ل التقسيي يم;;ع ه;;ذه ا خلبع;;اد الثلث;;ة ف دللت;;ه عل ذات;;ه الذ ه;;و ف نف;;س
الوقت مثل وموضوع ومؤول بلتساوق وليس بلتوال ومن ث فهو غيه;;ا .وال;;ال القس;;وم )ه;;و
يرمز الل الوصل ا خلص;;ل التق;;دم عل الفص;;ل الع;;ادي خأو الص;;ناعي ف العل;;وم والفن;;ون( ه;;و م;;ا
ينقسم الل هذه العناص الثلثة بعد خأن ينقسم الل مقسوم وقاس وفعل قسمة يقق التن;;اظر بي
العالي الاصلي من القسمة فيكون التناظر بينم و خكنه بي ال;;ارج والاخل خأو بي م;;ا ف العي
وما ف الهن بلغة عل النفس.
وك العالي يقب;;ل القس;;مة الثلثي;;ة البيسيية ال;;ت ه قس;;مة تلي;;ة عل ه;;ذه
القس;;مة ا خلول وه ب;;دورها مس;;ة )م;;ع خأم;;ر مش;;تك بينم ه;;و الق ;رائن ال;;ت ه مقتنت ف
الوجود ودال فييئيا بقتانا الطبيعي مث;ل علق;ة الن;ار وال;رارة خأو الن;ار والخان الل وه;و م;ا
يرجع القسمة الل خسة( .ولل فنظرية التثليث البيسيية ف تأخسيس نظرية فقه الرمز و خأساس;;ها
الوج;;ودي خأو الع;وال الثلث;;ة ل تسيتقي و خأظ;;ن خأن ال;;د ا خلدن ل خلجن;;اس ه;;و ال;;د الي توق;;ف
عنده خأفلطون .ل بد من خس;;ة خأجن;;اس رغ كون;;ا غي خأجن;;اس خأفلط;;ون :النا العال;;ان الرام;;ز
والرموز وتشكيل ا خلول فاعل الرامزية وتشكيل الثان منفعل الرموزية والتطابق بي التشكيلي

فعل الرمز الي يتحقق ف اللنسان ذات;;ه الذ ينت;أخ عل م;;ال فع;;ل الرم;;ز خأو الثقاف;;ة كك ب;;ا في;;ا
الطبيعة الت ه خأحد اجزائا].[12
وا خلبعاد السة للرمز تنتج عن تقسيي مال اللل الل:
 -1رامز )موع;ة م;ن الظ;اهرات الثقافي;ة والطبيعي;ة ينتخ;ب من;ا م;ا يش;ك
ليصبح رامزا (Representemen
 -2وم;;ا يش;;ك ليص;;بح مرم;;وزا )موع;;ة م;;ن الظ;;اهرات الثقافي;;ة والطبيعي;;ة
تشك ليمز الليا  ( Interprétantوهم الذن وجا فعل التمي م;;ن حي;;ث ه;;و فع;;ل التقسيي
للمجال الل وجي معتبين منه وي;بزان علي;ه ب;روز النغمت وال;روف عل التص;ل الص;وت خأو
ا خلشكل عل التصل الكن :الوجه الال والوجه الدلول وكهم ذو مرج;ع يقتط;;ع من;;ه ويتص;ل
به بنسيبة النص الل سيياقه فيكون للرمز سيياقان هم:
 -3مرجع الرامز )الثقافة والطبيعة م;;ن حي;;ث ه منل الفاع;;ل خأو رام;;زة خأو
التاث الادي ( Sujet
 -4ومرجع الرموز)الثقافة والطبيعة من حيث ه ف منل النفعل خأو مرموزة
خأو التاث اللمادي (Objet
 -5ث يوحد هذه ال;وجه كه;ا اللل التام;ة )الع;ال الرم;زي ك;ه متح;دا رام;زا
ومرموزا خأو تطابق التناظر بي الوجي هو العال من حيث ه;;و نظ;;ام أنيت ل يسيتطيع اللنس;;ان
منه فكك(.
والتيي بي الات من حيث ه الوجه الفاعل من التمي والوضوع م;;ن حي;;ث
هو الوجه الرموز منه لي;;س تييا تكي;;ا ب;;ل الن ذل مرجع;;ه الل خأن م;;ا يفي;;د ب;;ه الرم;;ز ف حال
الات غي ما يفيد به ف حال الوضوع فضل عن كون التناظر بي الوجي التقابلي ه;;و خأس;;اس
اللفادة الال عل تناظر م;;ا بي الرجعي مرج;;ع الال ومرج;;ع ال;;دلول وم;;ن ث عل وح;;دة م;;ال
اللل كك بوص;;فه الع;;ال الي يي;;ط بللنس;;ان م;;ن حي;;ث ه;;و الفاع;;ل والتلق;;ي ف أنن :وا خلول
خأغلب العناص الالية فيه ل واعية والثان خأغلبا فيه واعية.

فالذا خأردن خأن نفهم ل نفعل ما نفعل ننظ;ر ف م;ا يفي;د ب;ه الرم;ز مع;با ع;;ن ح;;ال
الات ولاذا خأرادن خأن نفهم كيف نفعل ننظر ف ما يفيد به الرمز معبا عن قصد الات لا تفعل ف
الرم;;ز م;;ا تري;;د فعل ف الوض;;وع .م;;اذا يك;;ن خأن تك;;ون الوج;;وه الس;;ة للرم;;ز الذا قبلن;;ا ب;;ذا
التجاوز ؟ فالذا ما اسيتثنينا القرينة الت لها صل موضوعية بلوض;;وع الي ه قرينت;ه ف;الن الص;;ن
والرمز كهم يتاج الل رابط خارج هو الي يعل يؤدي هذه الوظيفة.
وه;;ذا بي بلنسيبة الل الرم;;ز وه;;و ل يت;;اج الل ك;;بي بي;;ان بلنسيبة الل الص;;ن.
فالشيبه ل يكفي للربط بي الش;;بيي الل بلوعي ال;;درك خلوج;;ه الشيبه .خأم;;ا القرين;;ة فه;;يي تواص;;ل
لفعل خأحد القريني ف الثان .ولاذن فل بد من مض;;اعفة الص;;ن والرم;;ز .وتل الض;;اعفة ه ال;;ت
تعطينا مسيتوي التثيل الي هو جوهر الرمز :فالاكة للصن والوض;;ع خأو الواض;;عة للرم;;ز .وه;;ذا
ليس هو الل اختيار بعض الاكي;;ات والتواض;;ع علي;ا لتك;;ون رم;;وزا دون حاج;ة الل وج;;وه الشيبه
وتكون لا ل يقبل الاكة مباشة فيحتاح الل الرمز الليه بقرائن قابل للمحاكة .وذل هو مصدر
الكتابة خأول ث اللغ;;ات ثني;;ا خلنن;;ا بين;;ا خأن الكتاب;;ة متقدم;;ة عل اللغ;;ة )بشط خأخ;ذها بعن الرس
والوسييقى خأي الكتابة ف الكن وف الزمان(.
فتكون مسيتويت الرمز خسة - 1 :بللضافة الل ذاته -2وبللضافة الل الرم;وز
-3وبللضافة الل الرج;;ع -4وبللض;;افة الل مب;;د خأ التقسيي -5وبللض;;افة الل ال;;ال القس;;م ) خأو م;;ا
يس;;مى ع;;ال الط;;اب( .فباللض;;افة الل ذات;;ه يك;;ن ذك;;ر ه;;ذه السيتويت وه ف نف;;س ال;;وقت
مراحل نشأخة التمي :تصن ذات )ومنه التعبي السح( صن خارج )ك ا خلوثن( رم;;ز ت ;ثيل
)التعبي بللسقاط :جراف( ورمز تري;;دي )التع;;بي بلقواني :براداي( و خأخيا الرم;;ز الت;;ام .وه;;و
متضمن لك هذه ا خلبعاد خلنه ه;;و الوض;;عية الي;;ة نفس;;ها ال;;ت تك;;ون رام;;زة لاتا بشط اعتب;;ار
اللدراك الرم;زي غارق;ا في;ا م;ع تع;;اليه علي;ا وعي;ا ب;ا .وه;ذه الوض;;عية ه البداي;;ة خلن;ا ه عي
الوجود كك من حيث هو رام;;ز لاته وفي;;ه يسيبح اللنس;;ان .وذل ه;;و ال;;ال القس;;وم خأو ع;;ال
الطاب الطلق.
ومن هذا الال القسوم تتيز السيتويت السابقة بفعل ه;ذا التع;;ال الي ه;و
خأص;;ل التقسيي الل رام;;ز ومرم;;وز وعلق;;ة بينم ف ات;;اهي تتوس;;ط بي الع;;ال ال;;درك بوص;;فه
خارجيا والات ف اتاه من السد الل النفس وبي العامل ال;;درك بوص;;فه داخلي;;ا والات ف

اتاه من النفس الل السد )ويتحد الك ف اللنسان من حي;;ث ه;;و جس;;م ونف;;س متف;;اعلن
وينتأخ اللنسان عل ه;;ذا ال;;ال القس;;وم نت;;وء الص;;ورة عل خأرض;;يتا( ب;;دءا بأخوله;;ا الي ه;;و ق;;ص
بلتثيل السح لغي الاض من الوضعية العامة لياة الاعة معا :خكن يك خأحد ما ر خأى خارج
الاعة ف خروجه للصيد مثل دون خأن يكون قادرا عل التعبي عم ر خأى بلغة ما زالت ل تص;;ل
بعد فيثل لم ما يريد خأن يكي;ه ل;م .ولاذن ف;التعبي السح متق;دم عل اللغ;ة وه;و م;ا س;يناه
التعبي الراقص بلسم كه قبل تايز الوظائف التعبيية )انظر كتابنا الشعر الطلق(.
لل فالننا نرى من ال;واجب خأن نع;دل نظري;;ة بيس رغ ص;تا البدئي;;ة لناج;;ع
ر خأي;;ه ف خأبع;;اد الرم;;ز الثلث;;ة بسيتويتا الثلث;;ة واس;;تبدالها بنظري;;ة ت;;بي خأن خأبع;;اد الرم;;ز خس;;ة
وكذل مسيتويته .ف;;بيس يقتص عل خأبع;;اد ثلث;;ة خلن;;ه رغ م;;ا ع;;رف ب;;ه م;;ن ح;;رص وصامة
ودقة خأغفل ازدواج طبيعة الرموز الت خأشار الليا رغ خأنه خأورد النوعي .فالقرينة ه من الرم;;وز
الفاعل بذاتا .خأما النوعان النخران خأي الصن والرمز القانون فه;;يي ل تفع;;ل الل بفع;;ل غيه;;ا .وكن
ينبغ;;ي خأن ي ;أخت بنظييم اللين يفعلن ب;;ذاتم وهم يوازين الص;;ن والرم;;ز الق ;انون .ف ;الذا كنت
القرينة تعمل بذاتا ف وظيفة الرمز فالن الصن والرمز اللين خأرودهم بيس ل يفعلن ب;;ذاتم ب;;ل
بلدراك الات.
والنظيان الف;;اعلن ب;;ذاتم يثلهم س;;لوك الات الي يك;;ون رام;زا رم;زا يفع;ل
بذاته ول يتاج الل الدراك خارج ليكون رامزا تاما كم ه حال القرينة] .[13فالصن الي يرمز
ب;ذاته ه;;و ق;درة اللنس;ان عل التص;;ن خأو التع;بي بلتثي;ل والاكة .الن;;ه التع;;بي السح الي ل
يكون مكنا من دون ترد المثل من حاض ذاته ليثل الاض )حكي;;ة م;;ا حص;;ل( خأو السيتقبل
)حكي;;ة التوق;;ع( .وله;;ذا الفع;;ل علق;;ة اق ;تان تعل مث;;ل القرين;;ة رام ;زا فعل ل بقتض الدراك
خارج :التصن الي هو خأصل الصن وا خلول رامز بذاته مثل القرينة عند النظر الليه من خ;;ارجه.
لكن القرينة ه الت تقاس عليه ف القيقة مع نفي الوعي ع;;ن فعله;;ا .لل ف;الن فعله;;ا موض;;وعي
ورمزيته توظيف من الغي لهذا الفعل.
والرمز القانون الي يرمز بذاته هو قدرة اللنسان عل تريد ا خلشيياء خأو تييها
عم ييط با ليبزها عل خأرضية ه ك ما عداها ف ه;;ه ب;;ا وتل ه العلق;;ة الض;;اعفة ال;;ت

يرد الليا ك قانون :العلقة بلم وه خأساس النسق الدد لنظ;;ور التجري;;د والعلق;;ة بي الن;;ات
وا خلرضية وه نسب ا خلشيياء في بينا ف النسق .والرم;;ز الق;انون خأص;;ل ال;;تمز الق;انون خأو ن;;وع
م;;ن التح;;ول الل منظ;;ور اختي;;ار خأو مغن;;اطيس ترتي;;ب ل خلشيياء بللض;;افة الل ه معي للات:.
وهذا الم العي الي تنتظم به ا خلشيياء ف نسق هو التمز القانون الفاع;;ل :وه;;و ق;;وة واعي;;ة خأو
فاعلية عائدة من الم الي يصبح غاي;ة الل شوطه ال;;ت تص;;بح وس;ائل موص;;ل اللي;;ا .ول معن
للرمز القانون بلعن الي يتكم عليه بيس من دون خأن يتق;;دم علي;;ه ه;;ذا الرم;;ز الق;انون ال;;ي
الي هو تر ممز وليس ترميا.
وف الل فالن النوعي النخرين بع;;د القرين;;ة مض;;اعفان :فلك منم ش;;ك فعل
ح وش;;ك ه;;و ث;;رة ذل الفع;;ل خأو ذل الفع;;ل نفس;;ه بع;;د خأن يص;;بح متعين;;ا خ;;ارج الفع;;ل.
والشكن الفعليان اليان غي ثرتيم من حيث الوظيفة الرمزي;;ة .ذل خأن الش;;كي ا خلخيي;;ن ل
يص;;بحان رامزي;;ن الل بلعودة الل الش;;كي ا خلولي خأي الن ك ق;;ارئ للرم;;وز التعين;;ة خ;;ارج فع;;ل
التمي الي أخنتجها ل ي;;درك الرمزي;;ة فيم الل بفعل لم الص;;ن بلتص;;ن حق;;ا خأو افتاض;;يا ت;ثيل خأو
تصنيعا والرمز القانون بلتمز القانون بنوع من استبطان.
الاتة
وب;;ذل يك;;ون شط ك الشوط ب;;روز الات قبال ك م;;ا ع;;داها ف ه;;ذين
الورين م;;ن ال;;تمي ال;;ي خأعن التج;;رد للتص;;ن )ويس;;ميه ال;;تج العرب ا خلول لكت;;اب الش;;عر
بلنفاق ويسمى عند اللتي بلشخص خأو التنكر ماس;;ك :خأي خأداء دور ل تك;;ون في;;ه الات الل
فاعل رمزي خأي متص;نة ل للبلغ ولي;س حي;ة لاتا لكخ;ن الات ص;ارت خأداة تواص;ل مقص;ود ل
غي( والتجريد للتمز القانون )وفي;;ه يص;;بح اللنس;ان م;در منظ;;ور تنتظ;;م ا خلشيياء بس;ب ه;;ه
الناظر من خلل الليا( .وهم خأصل ك الفاعلية التميية الوضوعية الت خأوله;;ا القرين;;ة خلن;;ا ترمي
ذات للشء الرام;;ز )العلق;;ة بي الق ;تني علق;;ة موض;;وعية وم;;ن ث فه;;يي رم;;ز ح ولك;;ن ف
الوضوع وليس ف الات( ث يضاف الليا الصن والرمز القانون الفاعلي بلواضعة وعند اللدراك.
ولول هذين الفعلي الرامزين لمتنعت خأن;واع الرم;;ز الثلث;;ة ال;;ت اكتش;فها بيس
والت توج;;د خ;;ارج الات .فل يك;;ن للص;;ن خأن يرم;;ز بلشيبه ول يك;;ن للرم;;ز الق;انون خأن يرم;;ز

بلعلقة القانونية من دون ق;;درة اللنس;;ان عل الرم;ز بلتجرد المك;;ن م;;ن الاكة شطا ف السد
ا خلسطوري والرمز بلتجريد شطا ف الطرد النظري وهم معا شطا النتاء ا خلشيياء ليكون ما ينت ;أخ
منا عل خأرضية بقية الوجودات رمزا لها وذل هو القانون كرمز فاعل وليس كجرد رمز ميت.
فتكون خأصناف الرموز خسة:
 -1خأصلها جيعا هو فاعلية التجرد المكنة من التع;;بي بلاكة خأو الص;;ن ال;;ي
بلقابل مع الصن اليت عند بيس
 -2ث فاعلية التجري;;د الفاص;;ل والواص;;ل بي ا خلشيياء ف الات الرام;;زة وه
الرمز الي بلقابل مع الرمز اليت عند بيس
 -3ث القرينة الرابطة بي شييئي ف الوضوع )وه ف القيقة مفهوم القوة(
 -4ث الصن
 -5ث الرمز القانون.
السال الرئيسيية
والسؤال النن هو :هل لنقدن هذا علقة با خأطلقنا عليه تضمن القدرة التميي;;ة
عل مسيتويي ح;;;;دين ومسيتويي يص;;;;لن بي ال;;;;دين ف ات;;;;اهي ومسيتوى ج;;;;امع بي
السيتويت السابقة هو الوضعية الرمزية كها عندما يتطابق السيتويي الدين ف وحدة تم;;ة ه
انغمس الكي للحد ا خلول ف الد الثان؟ ونن نوردها ف ترتيب مقلوب خلن أنخرها هو خأوله;;ا
ث يتوال التتيب فيكون الرابع هو الثان والثالث يبقى حيث ه;;و والث;;ان ه;;و الراب;;ع وا خلول ه;;و
الامس وا خلخي:
 ( 5=) -1مسيتوى التمي الي ويكون فيه الرامز والرم;;وز ش;;يئا واح;;دا ه;;و
كيان اللنسان نفسه حيث يكون السم دا والنفس مدلول.
 ( 4=) -2مسيتوى التمي اليت ويكون في;;ه الرام;;ز والرم;;وز شييئي متلفي

خأحدهم هو نوع من الوجودات تؤدي وظيفة الال والثان هو نوع من الوجودات تؤدي وظيف;;ة
الدلول .ويكن لم تبادل ا خلدوار فيصبح الال مدلول والدلول دا ل الل غاية.
 ( 3=) -3خأثر السيتوى ا خلول ف السيتوى الثان :وه;و دور التع;بي الف;ردي
الغذي للمسيتوى الثان.
 ( 2=) -4خأثر السيتوى الث;ان ف السيتوى ا خلول :وه;و دور التك;وين الع;ي
الغذي للمسيتوى ا خلول.
 ( 1=) -5والتطابق بي ما ف الهن وما ف العي خأو التناغ الت;;ام بي الثقاف;;ة
والفكر اللنسان بك خأبعاده.

السأخل الرابعة
ف موضوع النطق ماهو؟
تهيد:
لعل موض;;وع النط;;ق لي;;س ه;;و ش;;يئا أنخ;;ر غي خأفع;;ال الات ف الرم;;وز وض;;عا
ورفعا جعا وطرحا الل  ...من العمليات الت نريا عليا .فيكون النطق حساب ه;;ذه العلمي;;ات
الت ترى عل الرموز لتحديد ما بينا من علقات وليس حساب الرموز .ولال هذا تعود قواع;;د
العلم;;ات ف ال;;ب مثل وك;;ذل التوالي;;ف وتقسيي الموع;;ات بلختي;;ار الت ;وال] . [14و خأول
القواعد ه القواعد الت تسمى مبادئ العقل وه ف القيق;;ة ليس;;ت مب;;ادئ العق;;ل ب;;ل مب;;ادئ
الفعل .فل يكن خأن خأثبت و خأنفي معا ويكن خأن خأثبت بنفي النفي و خأن خأنفي بنفي نفي النفي فتك;;ون
هذه البادئ ه عين;;ا قواع;;د العلم;;ات ف ال;;ب الذ نظرن بي علم;;ة  +واللثب;;ات وعلم;;ة –
والسلب.
لل فك الورازميات الريضية قابل للرد لنطق ا خلفعال ف الرموز و خأصلها ما
نسميه ببادئ العقل خأو مبادئ اختيار كم ف التواليف الريض;;ية .ول ي;;م عل خأي موج;;ودات
نطبقه خلننا نطبقه عل م;ا قررن خأن نرم;ز اللي;ا ب;ه م;ن رم;وز تواض;عنا علي;ا واعتبنه;;ا ب;دودها
وعلقات حدودها بعضها بلبعض نسخة مناظرة لا رمزن الليه با حدا بد وعلقة بعلقة .ث بعد
ذل نفتض خأن م;;ا ييسيتنتج م;;ن الشيبكة الرام;;زة يك;;ن خأن يص;;ح عل الشيبكة الرم;;وزة .ولاذا ل
يتطابق نراجع الشيبكة الرامزة لتكون قادرة عل تقيق ذل :وذل هو س ك عل.
-1نقد النط;;ق ا خلرس;;طي :وه;;و ف القيق;;ة يتض;;من النط;;ق الص;;وري والنط;;ق
التعال خأعن شوط قابلية النط;;ق الص;;وري ل للنطب;;اق عل م;;ادة معين;;ة .لك;;ن خأرس;;طو ل يك;;ن
غفل عن كون النطق مرد خأداة بدليل خأنه ل يعتبه علم من العلوم بل مدخل للعل .لكن ماذا ل;;و

كن العل كه ليس هو شيئا أنخر غي هذا ا خلداة ول شء سواها؟
وهو ف القيقة وه مضاعف يافظ عل وه النطق ا خلرسطي ويضيف -2نقد
النطق الكنطي :الليه تصور شوط انطباق حق;;ائق ت;;بي الن;;ب الثابت;;ة للعق;;ل )عك;;س منط;;ق
خأرسطو التعال ف التحليلت ا خلواخر(.
-3نق;;د النط;;ق ال;;دل :ماول ت;;اوز التأخس;;يس ا خلرس;;طي التأخس;;يس الكنط;;ي
للمنطق التعال بلتوفيق بينم.
 -4الطابع استاتيجي :هل النطق شء أنخر غي استاتيجية التمي ؟
-5طبيع;;ة ال;;تمي :وه;;ل اس;تاتيجية ال;;تمي شء أنخ;;ر غي الب;;داع العل نفس;;ه
خأعن خأحد خأجناس اللبداع القيي وكيف يكن فهم علقة اللبداع القيي العلم;;ي بللب;;داعات القيي;;ة
ا خلخرى ؟
ليس موضوع النطق هو الفكر وليس هو ا خلشيياء بل هو خأمثل رامزة الل خأفعال
الفكر وخصائص ا خلشيياء وتل ه الرموز .ولاذن فالرموز الت ه موضوع النطق نوعان:
-1النوع ا خلول يرم;;ز ل;;ادة الفع;;ل م;;ن حي;;ث عناصها النيا وفاعليت;;ا )ولنطلق
عليه اس الكيياء( وم;;ن حي;;ث علق;;ات عناصها النيا وفاعليت;;ا خأو نظمه;;ا )ولنطل;;ق علي;;ه اس
الفييء(.
-2النوع الثان يرمز لفعل العقل ف مادة الفعل با فيا ذاته الت يكن خأن تك;;ون
مادة للفعل من حيث عناصه النيا وفاعليتا )ولنطلق علي;ه اس الصف( وم;;ن حي;;ث علق;;ات
عناصه النيا وفاعليتا )ولنطلق عليه اس النحو(.
مسأخل :1
 -1كيف نكتشف عناص فعل العقل النيا وعلقاتا وهذا هو النطق
 -2كيف نقق التشاك بينا وبي عناص الوض;وع النيا وعلقات;ا وه;ذا ه;و
العل مم كن موضوعه.

ذل خأن الرموز من حيث ه خأشيياء مثل ل خلفعال العقلية ليس لها قواني بذاتا
الل الذا كنت خصائصها الاتي;;ة له;;ا م;ن حي;ث ه ليس;ت رم;;وزا وق;د ات;ذت لتك;;ون من;;ا خأداة
التمي )مثل الذا جعلنا اختلف خأشكل الروف ه الال خأو درجات ح;رارة الزئب;;ق ه ال;;ارة
خأو درجات الصوت ه الرامزة( .لكن الرمز يكون عن;دئذ تش;اك بي ظ;اهرتي ولي;;س تش;;اك
بي خأفعال العقل عناصها وعلقاتا وظاهرة موضوع عناصها وعلقاتا.
مسأخل :2
-1البح;;ث ا خلول :طري;;ق الرم;;ز للال كم ترم;;ز الكتاب;;ة ا خلبدي;;ة للال ولي;;س
للمدلول.
-2البحث الثان :طريق الرمز للمدلول كم ترمز الكتابة الرسية للمدلول وليس
للال.
النطق ليس رمزا للال ول للمدلول بل ه;و رم;ز خلفع;;ال العق;ل عل الال م;ن
خأجل تشكيل بصورة تكن من التعبي عن خأشكل الدلول غي العي .ولا كن الدلول معين;ا دائ;;ا
بت موضوع النطق ليس الوضوع الرد بل شيبكة خأفعال العق;;ل وحص;يل فعله;;ا عل ذات;ا مث;ل
نفي اللثبات واثبات النفي ونفي النفي وال;;ع بي النف;;ي واللثب;;ات واش;تاط والوص;;ل والفص;;ل
ونفي الوصل ونفي الفصل ونف;;ي اش;تاط الل م;;ن التأخليف;;ات المكن;;ة بين;;ا .وذل ه;;و مض;;مون
صف العناص ونو علقاتا .وك عل يضع صف عناصه )الدود ا خلولي;;ة وكي;;ف تت;أخلف من;;ا
الوحدات العقدة ويشيبه ذل التقطيع الثان ف ا خللسن( ث نو علقات عناصه بعض;;ها بلبعض
)قواني النظم وتتأخلف منا العبارات النظرية ويشيبه ذل التقطيع ا خلول ف ا خللسن(.
مسأخل  :3تصنيف خأفعال العقل
خأول :الوضع والرفع خأو اللثبات والنفي وفيه خس المكنت-1 :يضع شيئا  -2يرفع
شيئا  -3يضع ويرفع ) خأي الع بي 1و  2بذا التتيب( -4يرفع ويضع ) خأي عكس -5 (3ل يضع
ول يرفع.
ثنيا :الوصل بي فعلي فأخكث

ثلثا :الفصل بي فعلي فأخكث
رابعا :الربط الشطي بي فعلي فأخكث
خامسا :العادل بي فعلي فأخكث.
ويكن القول الن ا خلفعال ا خلربعة الوالية للفعل ا خلول قابل للرد الليه .فالوصل ه;;و
وضع الوضعي والفص;;ل ه;;و وض;;ع الوض;عي خأو وض;;ع خأح;;دهم ونف;;ي الث;;ان والرب;;ط الشطي نف;ي
الفص;;ل )؟( الل ...لل ف;;النطق يقب;;ل ال;;رد الل مب;;د خأ ع;;دم التن;;اقض خأي اللغ;;اء الرف;;ع للوض;;ع خأو
الوضع للرفع.
مسأخل  : 4ف بيان خأن موضوع النطق هو هذه ا خلفعال وما بينا من علق;;ات ل
غي.
مسأخل  : 5عل علمية التشبيك بلتشاك عامة دون تعيي لوض;وع معي ليس;ت
م;;ن النط;;ق ب;;ل ه م;;ن نظري;;ة النذج وه م;;ن النط;;ق التط ;بيقي خأو ريض;;يات الرم;;وز )الذ
التش;;بيك التش;;اكي م;;ن غي تدي;;د لوض;;وع معي يقتض موض;;وعي كهم افتاض خأي رم;;ز
لوض;;وع يك;;ن خأن يعي بوض;;عه ب;;دل ذل الوض;;وع افتاض( .وك العل;;وم تعم;;ل بلتش;;بيك
التشاكي بي منظومة رمزية ومنظومة تعتب بينة الظاهرة العطاة مص;;وغة بف;;ردات تل النظوم;;ة
الرمزية وقوانينا .لكن ذل يتقدم عليه عل التشبيك التش;;اكي عام;;ة وه;;و ج;;زء م;;ن الريض;;يات
فتكون العلوم كها بذا العن تطبيقا للريضيات ومن ث فهيي تطبيق لتطبيق النطق.
وك الناه ال;;ت تك;;ن م;;ن ملء ه;;ذه التطبيق;;ات ب ;واد يك;;ن تس;;ميتا بلناه
التاريية خأي الناه الت تص;وغ العطي;ات لتك;;ون موض;وعا للعل .فيك;;ون التاري العل الي يم;ع
الضمون خأو العطى ليكون مادة للمنطق .ولاذن فللعقل جنسان من ا خلفعال:
الفع;;;;ل الي يمع;;;;ه العل الت;;;;اريي فيك;;;;ون مض;;;;مون العل :و خأص;;;;ل السد
ا خلسطوري الي يصل بي ا خلشيياء بلسد الواصل بي الوجدان والوجود.
والفعل الي يصوغه العل النطقي فيك;;ون ص;;ورة العل :و خأص;;ل الط;;رد النظ;;ري
الي يفصل بي العناص بلطرد الفاصل بي الفرقان والوجود.

والفعل ا خلول هو خأصل اس ;تاتيجيات العملي;;ة خأو السيياسييات والفع;;ل الث;;ان
هو خأصل اللستاتيجيات النظرية خأو الريض;;يات :فيك;;ون التاري عل اس;تاتيجيات العملي;;ة خأو
السيياسييات ول ب;;د في;;ا م;;ن ا خلس;;طرة خلن;;ا تتعل;;ق بسيتقبل وه;;ي تض;;عه و خك;نه فعل ويك;;ون
النطق هو عل استاتيجيات النظرية خأو الريضيات ول بد فيا من الطرد خلنا تتعلق با يري
دون زمان وه تضعه و خكنه مطلق من ك الشوط عدا ما فرضته ف الفروضات.
فيكون الامع بي الفعلي فعل التشاجن بي الرموز الما ف ذات;;ا بصف النظ;;ر
عن موضوعاتا العينية وهو التشاجن النظري خأو فيا من حيث ه خأعيان درامي;;ة بصف النظ;;ر
عن الفروضات وهو التشاجن ال;;روائ .وف ال;;التي فنح;;ن خأم;;ام تش;;اجن نص;;وص خأو تش;;اجن
منظومات رمزية :منظورا الليا مسيتقل عن القام خأو ذات مقام ذات لها فتكون نظري;;ة خالص;;ة خأو
خاضعة للمقام من خارجا فتك;;ون علي;;ة خالص;;ة خأو بغلب;;ة ا خلول عل الث;;ان خأو العك;;س خأو مب;;د خأ
ذل كه خأعن اعتبار الوجود كه منظومة واحدة ل يتيز فيا الصورة الرامزة والادة الرموزة.
2008.08.04
نوذج لفهم علقة فعل التمي با يك;;ن خأن نطل;;ق علي;;ه اس الفع;;ل الرم;;زي م;;ن
حيث هو خأداة اكتشاف تبدع الوضعيات لتجعلها مادة للسيتكشاف.
=1نظرية الرمز :للصوغ عامة وهو الاصية اللنسانية ا خلع.
-2نظرية النطق :لل;تتيب وه;;و غي مك;;ن م;;ن دون الشط ا خلول خلن;;ه ترتي;;ب
العان بتتبب رموزها.
-3الريضايت بلعن الفن :وه ف علقة فعل وانفعال بلفني التقدمي علي;;ا
والفني التأخخرين عنا وه من ث فن البداع الوضعيات لتكون مادة اسيتكشاف.
-4نظري;;ة الط;;ط اس ;تاتيجية خأو الوص;;ل بي الب;;داع ا خلدوات م;;ن منطل;;ق
الغايت.
-5وضع النذج النظرية العينة لظاهرات معينة :وهو العل الفعل.

فتكون الريضيات بلعن الفن للكمة فن اسيتكشاف من حيث هو وظيفة
تم;ع ف ذات;ا الوظ;ائف ا خلرب;ع ا خلخ;رى مض;اعفة وه في;ا مض;اعفة دون خأن ت;رد الل خأي من;ا
ودون خأن تكون مرد جع بينا بل ه ك فيه ما ليس ف جعها :الذن عش وظائف.

السأخل ا خلخية
ف تشاجن النصوص
الس;أخل ا خلول :الص;;طلح الس;;ائد ه;;و التن;;اص .ون;;ن ل نقب;;ل ه;;ذا الص;;طلح
لعلتي:
 -1فهو ي;;دد طبيع;;ة التش;;اجن بي النص;;وص الذ يعل م;;ن طبيع;;ة نص;;ية خأم;;ا
التشاجن فهو ل ي;دد طبيع;ة فع;ل النص;وص بعض;ها ف البع;;ض ب;ل يكتف;ي بت;داخلها م;ن دون
تديد نوع التداخل.
 -2وهو يضع النصوص التشاجنة ف نفس الرتبة عندما يتار ص;;يغة الش;;اركة
من النص فيكون ك منا نصا عل ا خلخرى بنفس العن من النص .خأما التش;اجن فه;و يص;;ف
الص;;لت بي النص;;وص بسيتعارة الش;جون ول ي;أخت ال;تتيب الل بع;د تعيي ن;وع الش;جن ومن;;ه
التناص.
السأخل الثانية :الدخل الل تشاجن النصوص ينبغي خأن يكون مس ا خلبعاد:
-1من الال :و خأقص مداه اللسان بدرجتيه لغة وما بعد لغ;;ة الذا كن نص;;ا و خأدنه
دال النص نفسه بدرجتيه.
 -2من مرجع الال :و خأقص مداه تري الرموز الثق;;اف خله;;ل اللس;;ان ب;;درجتيه
خأح;;داث ورم;;وزا تك ا خلح;;داث و خأدنه ال;;وعي الثق;;اف لظ;;ة الت ;أخليف ب;;درجت ال;;وعي ال ;واعي
)=الوجود صاحة ف النص( وغي الواعي )=الفروض شطا ف فهم الوجود صاحة(.
 -3من الدلول :و خأقص مداه ثقاف;ة خأه;;ل اللس;;ان ب;درجتيا خأح;;داث ورم;;وزا الذا
كن نصا و خأدنه مدلول النص نفسه بدرجتيه جنسا وما بعد جنس.
-4من مرج;;ع ال;;دلول :و خأقص م;;داه تري الرم;;وز العرف )للوج;;ودين الط;بيعي
والتاريي( ول;;ا بع;;د العرف;;ة خله;;ل اللس;;ان و خأدنه ال;;وعي العرف لظ;;ة الت;أخليف ال;;وعي ب;;درجتيه

الواعي وغي الواعي.
-5م;;ن خأف;;ق اللل :وع;;ي خأه;;ل اللحظ;;ة ال;;ت يق;;ع في;;ا تلق;;ي الن;;ص باضه
وب خلبعاد ا خلربعة الس;;ابقة )وهذا ه;و م;;ا يك;;ن خأن نس;;ميه ال;ال اللدراكي;;ة ال;;ت تس;;م خأف;;ق الفه;;م
 Moodخأي  . (Befindlichkeitوحت نفهم القصود فينبغي خأن نعل خأن ا خلحوال التولية لي;;س
تواليا اتفاقيا بل هو شيبه مصي ثقاف لض;ارة م;;ن الض;;ارات .وسينحاول تدي;;د منط;;ق الت;وال
الي تض;;ع ل ا خلح ;وال وعل ه;;ذا الت ;وال يشيبه عل نف;;س الاع;;ات التط;;وري .ويك;;ن تص;;ور
الثقافات خاضعة لا يشيبه قانون التاري الطبيعي .فل يكون بوسعنا تديد منط;;ق الت;وال الل الذا
فرضنا الثقافات اللنسانية كها نسق واحد يتفاع;;ل بلتس;;اوق والت;وال ويض;;ع لنط;;ق واح;;د ه;;و
ينبغ;;ي خأن نطلب;;ه لسيتكمل مشوع اب;;ن خلون ف درس;;ه ق ;واني العم ;ران البشي واجتع
اللنسان.
السأخل الثالثة  :وف ك ه;;ذه العناص تت;;دخل الثقاف;;ات ال;;ت له;;ا ص;;ل بثقاف;;ة
خأهل النص بسب القرب والبعد الل خأن تش;مل الس;أخل ك الثقاف;;ة اللنس;انية بوص;;ف ذل ك;;ه
خأرضية تبز عليا الثقافة ال;;ت ينتس;ب اللي;;ا الن;;ص كلص;ورة عل خأرض;يتا .وض;ن ه;ذه ا خلرض;ية
تتدخل مرجعية الال )تري الاعة( ومرجعية ال;;دلول )تري الاع;ة وم;ا تعلم;ه ع;ن الع;ال م;ن
حيث هو مرجعية الك(.
درجات التشاجن مم كن الدخل ه
-1وحدة الك خأو ك الضارة اللنسانية :ه الدد لعي;;ار اسيتثناء والتض;;مي
وه ما يثل ل للنسان ما يثل ال;اء للس;مك خأي الن اللنس;ان من;ذ ال;ولدة يسيبح ف ه;ذا ال;ال
الواحد الي تتيز عناصه بلتدري.
-2الرجة العليا من التمي وه الناخ الرمزي ف شك سد خأس;طوري يك;ون
فيه الرء مندما ف وحدة الك خأو الضارة اللنسانية ف عينا الثقافية )ه ما يصل الليه التحلي;;ل
كغاية رغ خأنا خأول ما نلمس من الوجود ومنه يقع التيي التدرج(:

-3الرجة النيا )ه ما يوصل الليه التحليل كبداية رغ كون;;ا أنخ;;ر م;;ا يك;;ن خأن
نعلمه من اليط الرمزي الي نسيبح فيه(:
 -4خأثر الرجة العليا ف الرجة النيا :الصل بلك من منطلق الك خأو الوج;;دان
وهو مصدر ا خلدين.
 -5خأثر الرجة النيا ف الرجة العليا :الصل بلك من منطل;;ق ال;;زء خأو الفرق;;ان
وهو مصدر الفلسفات.

] [1لتثليث بيس القول والرمزي صل مباشة بتثليث القي التقليدي .فا خلولية والثانوية والثالثية
مقوليا ونس;;ب الرم;ز الل موض;;وعه رمزي خأي الص;نية والقريني;;ة والقانوني;;ة ليس;;ت ف القيق;;ة الل
ذات صل خفية بقي الال والي والق بلتناظر .ولا كنا قد بينا خأن هذه القي مشوطة بقيتي
خأخريي متق;;دمتي علي;;ا فالنن;;ا نعت;;ب مق;;ولت بيس ونس;;ب الرم;;ز الل الوض;;وع وك التثليث;;ات
ا خلخرى متاجة الل ما يناظر ه;اتي القي;تي الل;تي اض;فناهم :قي;ة الت;وجيه وقي;ة الش;هادة .وم;ا
يناظرهم عن;;دن ف نظري;;ة الق;;ولت ه;;و ال;;ادة والص;;ورة وف نظري;;ة الرم;;ز ه;;و الوج;;دان )تلق;;ي
العطى( والفرقان )اللنتاء عليه(.
] [2وف هذا اكتشاف اكتشاف لعل خت الوح وكون القرأنن ه;;و ال;;وح الائ لك البش
ومن ث الغن عن الاجة الل خأنبي;;اء بع;;د نزول :فه;;و ق;;د اعت;;ب الين عي الش;;هادة كم ح;;ددنها
هنا :قراءة القرأنن ه الت تكن اللنسان من الدراك العلقة بي الوجدان والفرقان.
] [3والعطيات السيية ف العلوم الطبيعية قبل خأن تصبح مصوغة علميا جزء من هذا الش;;ك:
ويك;;ن خأن تعت;;ب تري;ا طبيعي;ا بوص;فها حض;ور العطي;ات حض;ورا رام;زا ب;ذاته لاته ف ش;;ك
معطيات الوعي الس خأو اللدراك الس .ول ف;رق ف ه;ذه الال بي التاري الط;بيعي والتاري

الضاري من حيث هم هذا الضور التقدم عل التنظي..
] [4وعلمت;;;ه ا خلساسيية الس;;;ؤال ع;;;ن التاري وماول نقل م;;;ن ظ;;;اهره الل بطنه بلعنيي
اللونيي خأي م;;ن السد ا خلس;;طوري الل الط;;رد النظ;;ري :وه مرحل مت;;أخخرة ف الض;;ارة
اللنسانية ولعلها حدثت خأول ما حدثت عند عبد الرح;;ن ب;;ن خلون .و العل;;وم خأن نسيبة التاري
الل العلوم اللنسانية ه عينا نسيبة النطق الل العلوم الطبيعية لك;;ن النسيبة ا خلول خأك;;ث تعقي;;دا
خلن العلوم الطبيعية من حيث ه خأحد سلوكت اللنسان تثل خأحد موضوعات العل;;وم اللنس;انية.
وف الغاية يتبي خأن ك العلمي يتاجان الل ا خلداتي :التاري ه;و من;ج اسيتقراء الوض;وع س;واء
كن طبيعيا خأو ثقافيا والنطق هو منج اسيتنباط قوانينه .لل فالنه يكن القول الن خأول ا خلم الت
وص;;لت الل ه;;ذا ال;;وعي بلغايت العرفي;;ة وعلقت;;ا بعض;;ها بلبعض ه ا خلم;;ة العربي;;ة :فه;;يي ق;;د
اعتبت ا خلدب عل ا خلغان وا خليم غاية الوعي الوجدان بلات واعت;;بت التاري ا خلداة الش;;تكة
لك علوم الل وغاية الوعي الفرقان بلات .لل فالنه يكن القول بقي;;اس ث;;ورة اب;;ن خلون الل
ثورة ارسطو ف التأخسيس العرف الن الثورة اللونية خأكث تعقيدا من الثورة ا خلرس;;طية :ف;;ا خلول
تؤس;;س لعل الطبيعي;;ة عل وه الطابق;;ة بي العل والعل;;وم والثاني;;ة تؤس;;س لعل اللنس;;ان عل
امتناع الطابقة بي العل والعلوم واعتبار العل نفس;;ه م;;ن جن;;س العم;;ل غي خأن;;ه بلف التص;;ور
ا خلول عل ما يعمل ل غي .وبعبارة خأيس فالن العل نفسه ضب من التقوي مشوط بعدم الطابقة
مثل مثل الضوب ا خلخرى فيكون اجتادا لفهم صل ذاته التناهية بلطلق اللمتناه.
] [5ولهذه ا خلنواع تناظر مع ملكت النفس من حيث ه نسق يكون ك نوع منه متضمنا لها
جيع;;ا بغلب;;ة خأح;;دها :خأي الي;;ال  Die Bildungscraftوالعق;;ل النظ;;ري Die Vernunft
والعقل التييي خأو اللكة الائزة  Der Verstandوملكة الك  Die Urteilscraftوالدس
 .Die Anshauungومعن ذل خأن اليال بتضمن ك اللكت ا خلخرى لكنا غي واعية وه
المكنت كمنة فيه وهو خأصلها القيقي وك منا يك;ون بص;ورة تع;ل م;ا تق;دم علي;ا شطه وم;ا
تلها المكنته .وهذا يصح عل اليال كذل بقتض الط;;ابع الوري كم خأس;;لفنا .لكنن;;ا نعت;;ب كم

بينا خأن ا خلولي معا يثلن ب;دلم البداي;;ة القيق;;ة ل للثني ال;واليي ب;دلم وتك;;ون الغاي;;ة والث;رة
الخك;;ث تعقي;;دا ه ال;;دس خأو الدراك التص;;ورات التعين;;ة س;;واء ف الي;;ال خأو ف ال;;ارج خأي
التصورات ذات الوحدة القابل للحد الي ينق;;ل الفك;;ر م;;ن حك اللم;;دد الي;;ال ذي الق;واني
البلغية الل الدد العقل ذي القواني النطقية.
] [6بعناها عندما نقول ديوان الع;;رب خأغ;;انيم و خأيمم وه ال;;وجه ا خلول م;;ن التلزم بي وج;;يي
النتوء عل الك الرمزي خأعن السد الروائ كك هو رمز خأو هو يرمز بذاته من حيث هو سد
روائ يبن العال الوجدان بصف النظر عن عناصه وفيه يد الن;;اس ه;ويتم وب;ه يتع;ارفون الن;ه
الن شئنا الثقافة كك ف اليال العي وشكه الب;;دائ ه;;و ا خلس;;اطي )وه;;و يك;;ون بقي;;ام الات
نفس;;ها بلتجرد الل التع;;بي ع;;ن الع;;ال العي;;ش خأعن النداب بلاكة التثيلي;;ة( ويتض;;من الوض;;عية
الكية الت ينتأخ عليا ك شء خأعن الرمز الكي الي يكون به الك رامزا لاته.
] [7بعن الصورة العلمية الت لثقافة م;ا ع;ن ذات;ا :وه ال;وجه الث;ان م;ن التلزم بي وج;يي
النتوء خأعن الطرد النظ;;ري كك ه;;و رم;;ز خأو ه;;و يرم;;ز ب;ذاته م;;ن حي;;ث ه;;و ط;;رد يبن العلم
الفرقان بصف النظر عن عناصه وفي;ه ي;د الن;اس جل خأدوات;م ال;ت تكن;م م;ن التفاع;ل م;ن
ذاتم كهوية ومع العال )وهو يكون بتجريد الوضوع ليكون ج;زءا م;;ن ع;;ال نظ;;ري معي;;ش بلاكة
الثالية( ويتضمن الوضعية الكية الت ينتأخ عليا ك شء وه الرمز الك;;ي الي يك;;ون ب;;ه الك
رامزا لاته خأعن العلوم اللنسانية.
] [8ول مسيتوين خأح;;دهم وج;;دان والث;;ان فرق;;ان فف;;ي السيتوى الوج;;دان عن;;دي ثلث
معروضات وف السيتوى الفرق;;ان عن;;دي ثلث;;ة خأحكم واسيتنباط ف مسيتوى ا خلحكم يق;;ول
الذ جزمت بلعروفة ا خلول وبلعروضة الثاني;;ة فينبغ;;ي خأن خأج;;زم بلعروض;;ة الثالث;;ة لئل خأتن;;اقض
وهو ف مسيتوى العروضات ملحظ;;ة علق;;ة بي العروض;;تي ا خلوليي تقتض ص;;ة العروض;;ة
الثالثة.
] [9وه العنص ا خلوسط منم خأي النا وج;;ه السد ووج;;ه الط;;رد الرك;;بي م;;ن خس;;ة عناص

تصورات ه الوضوع والمول ووجه الرابطة الل الوض;;وع ووج;;ه الل الم;;ول ث الرب;;ط :عن;;دما
خأقول اللوح خأبيض فكخن قلت الل;;وح موج;;ود ب;ذاته وموج;;ود خأبي;;ض وا خلبي;;ض موج;;ود ف الل;;وح
وموجود خأبيض ث ربطت بي ك ذل ف عبارة اللوح خأبيض.
] [10هو العنص ا خلخي منم خأي النه وجه السد والطرد العنصيي وه;و يف;تض ك م;ا تق;دم
عليه لل فهو خأكثها تعقيدا لل فهو يناظر القي الوجودية الت ه ب;;دورها مشوطة بك م;;ا
تقدم عليا من حيث تكون تصورها خأو بلوغ اللنسان الليا لكن;;ا متقدم;;ة عل ك م;;ا ع;;داها م;;ن
حيث مشوطيتا ف تص;وره .وله;ذه العل اعتبن التص;;ور قل;ب الرب;ع حي;ث تلتق;ي القي ا خلرب;ع
والرموز ا خلربع لكخنه قة الهرم ذي القاعدة الربعة.
]Peirce, Ph. Writings of Peirce , Justus Buchler, Bover Pub.) [11
N.Y.1955) p.93
] [12الؤمن بل يعتب ذل كه نسخة بهتة ما هو نظي منه خأعن ك ذل مع وض;;ع ا ف
الوض;;ع الي ننسيبه الل اللنس;;ان .لك;;ن الكم عن;;ددئذ ل ي;;دور عل الرم;;وز ال;;ت م;;ن ص;;نع
اللنسان بل عل الوجودات من حيث ه أنيت .ولول هذا لكن فعل التمي نفسه لغزا ل يفهم.
فعل التمي وبلتبعية فعل الوجدان )الدراك مال التمي( والفرق;;ان )التحلي;;ل الل رام;;ز ومرم;;وز(
يصبحان من دون الليان بذا ا خلصل الللهيي خأمرا ل يقبل الفهم
] [13ولهذه العل يقسم القرأنن النيت الل نوعي نوع رامز رمزا حيت بذاته )ف خأنفس;;ك( ون;;وع
رامز بغيه )وف النفاق( خلن الرموز ال;;ت ف النف;;اق ل تك;;ون رم;;وزا الل ل;;وعي خ;;ارج ي;دها
رامزة .ف حي خأن ما ف خأنفسينا رامز بذاته خأو هو يد ذاته من حيث ه رامزة.
] [14فثل عندما اعتب موعة خأجزاء الموعة مساوية لثني قوة ع;;دد عناصها فتك;;ون خأربع;;ة
الذا كن عدد العناص خأثني فا حسبته ليس خأجزاء الموعة ب;;ل علي;;ات اختي;;ار حي;;ث اخت;;ار

خأحد العنصين موع;ة جزئي;ة خأول ث العنص الث;ان موع;ة جزئي;ة ثني;ة ث خأخت;ار العنصين خأي
الموع;;ة الزئي;;ة الكمل ث ل خأخت;;ار خأل اخت;;ار خأي منم خأي الموع;;ة الزئي;;ة الاوي;;ة .فيك;;ون م;;ا
حسبته خأفعال اختيار ل عناص موعة الموعات الزئية.

