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  د/ زبيدة الطيب

 أستاذ حماضر أ 

أستاذة العقيدة والفكر اإلسالمي املعاصر، مشارك يف العديد من امللتقيات الدولية والوطنية داخل وخارج الوطن، 
 نشرت عدة مقاالت يف قضايا العقيدة اإلسالمية وعلم الكالم يف جمالت وطنية ودولية حمكمة. 

  -مقاربة تحليلية -المي الحديثفي الفكر اإلسالمشترك المعرفي وإشكالية التحيز عنوان الورقة البحثية: 

 الملخص

والعلوم واملعارف ال  املناهجأن   العر ي واإلسالمي ل ى اعتبارالدارسني والباحثني يف العاملبعض يذهب  
وطن وال جنسية هلا، وأهنا قسمة بني مجيع البشر؛ أي أن مجيع األمم والشعوب متتلك احلظ يف صناعتها 

ذلك تبعا لدرجة رقيها وتقدمها، ومن مثة متتلك احلظ نفسه يف االستفادة منها  ولنتاجها، ولن كانت تتفاوت يف
ومن فتوحاهتا يف خمتلف اجملاالت احلياتية. وهي، هبذا املعىن، تعد مشرتكا معرفيا يعول عليه يف التقريب بني 

اعات والصراعات اليت تكثر فيه عوامل التفريق وأسباب االفرتاق املفضية ل ى النز  ؛الشعوب واجملتمعات يف عصر
 ال تنتهي. 

؛ اليت واملناهج مومن جهة أخرى هناك من يرى أن فهم املشرتك املعريف يتطلب معرفة وفهم طبيعة العلو 
عليها يف تشكيله )أي تشكيل املشرتك املعريف( ؛ فالعلوم واملناهج واملعارف ليست كائنات أو هياكل بال يعول 

تنطلق من  ألهنا ميكن سلخها عن حميطها احلضاري الذي نشأت يف فضائهال بل هي علوم ومعارف  ،مضامني
ما  .هناية املطاف منوذجا معرفيا خاصاتستبطن قيما كامنة ومسترتة متحيزة، تشكل يف  ؛خلفيات فكرية وثقافية

ثقافته أو حتيز أي أمة أو جمتمع ل ى  يعين أنوهذا ه؛ يصعب الفكاك عنمتحيزا يعطي هلا )أي للعلوم( طابعا 
خلفيته العقدية واحلضارية، ومنها التحيز الغر ي، هو واقع ال ميكن نفيه أو جتاهل تأثريه يف تشكل املعارف 

 والعلوم واملناهج.

تشغيل غري أن خطورة هذا التحيز تكمن يف احملاوالت املتكررة لفرض منوذج معريف واحد؛ يعمل على 
منذ النهضة األوروبية ل ى  ؛ها القوة املادية والعسكرية االستعماريةمبا في عرب كل الوسائل مصطلحاته ومقوالته

اليوم، األمر الذي يهدد الذات ويوشك أن يؤدي ل ى اغرتاهبا، وال يعطي، هبذه الصورة، جماال لبناء مشرتك معريف 
 التعاون واحملبة والسالم. بناء مشرتك لنساين قوامه يفضي ل ى 

بين المسلمين والحضارات معرفي المشترك ال استثماركيف يمكن   نتساءللن ما سبق بيانه جيعلنا 
ويحقق آمالها في التعايش من دون أن يكون  ،الشعوببين تقريب األخرى في االتجاه الذي يعمل على ال
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تلك هي اإلشكالية اليت  ؟انطالقا من الرؤية اإلسالمية ذلك على حساب الذات وخصوصياتها الحضارية
 مطالب تتضمنها هذه الورقة البحثية، وهي: ةثالثها من خالل حناول معاجلت

 الفكر اإلسالميفي حضوره في اإلسالم و ، همفهومالمشترك المعرفي: المطلب األول: 

 المطلب الثاني: المشترك المعرفي كمدخل للتعايش

  والفراغ المعرفي المشترك المعرفيالمطلب الثالث: 

 حضاريوالتحيز ال: المشترك المعرفي رابعالمطلب ال
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 الفكر اإلسالميفي ه في اإلسالم و مجاالتو  هحضور ، همفهوم: المشترك المعرفيالمطلب األول: 

 / المفهوم:1
كما ؛ فاملعرفة  الأو  التعرف على لفظة املعرفة  "المشترك المعرفي"ركب امليف مفهوم  البحث يقتضي 

الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة جبهل خبالف العلم، ولذلك لدراك اصطلح عليها املتكلمون هي:" 
العلم وهي  .لدراك الشيء بإحدى احلواس وهي عند الفالسفة:" 1."يسمى احلق تعا ى بالعامل دون العارف

   2."لدراك البسيط سواء كان تصورا للماهية أو تصديقا بأحواهلاوهي  .مطلقا كان تصورا أو تصديقا
الفعل العقلي الذي يتم به حصول : األول المعنىويف الفكر املعاصر تطلق املعرفة ويراد هبا معنيان:" 

الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ ل ى جوهر املوضوع، لتفهم حقيقته : الثاني المعنىو .صورة الشيء يف الذهن
  3ع."بكل ما هو موجود للشيء يف الواق حبيث تكون املعرفة بالشيء خالية من كل غموض، وحميطًة موضوعيا

اليت هتدف ل ى تقدمي ما يزيل اجلهل ويقدم  ؛هبذه املعاين تعين تلك العمليات العقلية اإلدراكيةوهي 
ناجتة أهنا ها وأهم ما مييز لجابات وحيل لشكاالت ويزيد يف تقدم األفراد واجملتمعات يف خمتلف اجملاالت وامليادين. 

ما كان ناجتا عن خالف  ،، ومن مثة يوصف باملعريف كل ما كان ناجتا عن ذلكاكتساب خربةو عن جتربة وممارسة 
ف املعرفة كمبحث من مباحث الفلسفة وتعر   .األيديولوجيهوى أو مصلحة أو عقائد مغلقة وهو ما يوصف ب

 البحث يف املعرفة اإلنسانية وحدودها والطرق املؤدية لليها.على أهنا 
من )أي لألمم والشعوب( هلا يكون واملعرفة هي أهم حمددات التميز والتقدم بني األمم والشعوب؛ لذ 

ألجيال اليت تظهر فيها قدرة ا ؛التقدم والتميز بقدر ما هلا من املعرفة. وأهم ما مييزها هو طبيعتها الرتاكمية
 . والبناء عليها منجزات السابقنياملتعاقبة على احلفاظ على 

ختتلف باختالف ثقافات األمم والشعوب وتباين احلضارات؛ ورمبا تتقاطع يف بعضها،  ومصادر املعرفة
"... زيادة مصدرية الوحي ولذلك فمصادر املعرفة عند املسلمني ختتلف عن مصادر املعرفة عند الغرب يف 

                                                           

 . 185حتقيق ودراسة: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، ص اجلرجاين، التعريفات، عبد القاهر  / 1 
 1583، 1ج، الفنونكشاف اصطالحات التهانوي،  / 2 

 392/ 2ج،1982بريوت، دار الكتاب اللبناين، مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، / 3 
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 ،احلديث الذي يقوده الغرب للوحيالعلم الوضعي فيه يف الوقت الذي يتنكر  4واعتباره مصدرا يقينيا للمعرفة."
  5بل ويعترب التعلق به أحد أسباب التخلف الذي نال من أوروبا يف القرون الوسطى.

احتكار ، إدارة المعرفة نظام المعرفة،كثرية منها: ومصطلحات   األفاظاملعرفة صطلح ويتعلق مب
وكل منها يشكل المعرفة، الهيمنة المعرفية، الحق في المعرفة، اكتساب المعرفة واالستفادة من المعرفة. 

 وتدور معانيها يف الغالب حول اجلانب االقتصادي واإلداري للمؤسسات الصناعية واإلنتاجية.  مبحثا خاصا،

رك يف لفظيت من املصطلحات اليت تتشايصطدم جبملة  الباحث فإنأما المركب " المشترك المعرفي"   
مشاركة المعرفة/ التشارك المعرفة المشتركة / والرتكيب؛ وهي: من حيث البناء وختتلف  ةالمشترك/ والمعرف

من أجل جتلية املقصود يف  ؛ولذلك وجب التعرف على كل مصطلح على حدة. المشترك المعرفيالمعرفي/ و 
 .هذه الورقة

 املعرفة مفهوم عن مبسطة فكرة لنعطنفسها و"... أن اجلميع حيمل املعرفة معناها  فالمعرفة المشتركة:
 ل ى بالنسبة الولوج سهلة كوهنا هي]...[  الثقافية املنظومات باقي من متيزها اليت األساسية السمة لن ة: املشرتك
 االجتماعية التنشئة طريق عن األم، لغته يتعلم كما املشرتكة املعرفة الفرد يتعلم ]...[  ما، مجاعة أعضاء غالبية
 املشرتكة للمعرفة خرباء أو متخصصون هناك ليس .اإلعالم ووسائل الناس ول ى أقاربه ل ى االستماع طريق وعن
 6."الناس بني تفاوت وجود رغم على

التجارب و املعارف تبادل املهارات و   "... تعينفهي  sharing knowlgeأو  مشاركة المعرفةوأما 
 7كما لهنا تكون بني اجملتمعات."  -أصدقاء أو أُسر -اخلربات بني الناس و 

 ل ى الضمنية أو الصرحية املعرفة ونقل ليصال عمليةفهو "... أو التشارك بالمعرفة:  والتشارك المعرفي
 .جديدة كمعرفة  هااستخدام واستطاع لليه، املنقولة املعرفة لاملستقب   فهم لذا فاعال يكون النقل وهذا آخرين،راد أف
 خالل من اآلخرين راداألف ل ى الضمنية أو الصرحية املعرفة نقل خالهلا من يتم اليت العملية بأنه ه آخرونعرفو 

 أداء لدعم املنظمات كما هو مهم جدا   يف اإلبداع دعم[ ويهدف ل ى .هم]..بين تتم اليت االتصاالت
 socializationالضمنية واملعرفة الصرحية من خالل لما التبادل أو من خالل  األفراد معرفة وتطوير املنظمات

                                                           

 43ص، 1992املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، عبد الرمحن بن زيد الزنيدي، مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي،  / 4 
الدين؛ ألن الفلسفة املعاصرة تنحو ل ى اإلئتالف والتكامل بني الفلسفي / نتحدث عن الفكر الغر ي الذي أسس هنضته على معاداة 5 

: على سبيل املثالباعتبار الدين ضرورة وجودية وأخالقية البد منها.] أنظر يف املوضوع  ؛والديين، وتسعى ل ى رد الروح ل ى جسد العامل
 أباه، الدين والسياسة واألخالق.[ السيد ولد ، معرفية يف احلداثة الغربيةعبد الوهاب املسريي، دراسات 

، املركز العر ي لألحباث ودراسة السياسات، 02حسن رشيق، املعرفة املشرتكة يف حياة الناس اليومية: اللباس والدين، جملة عمران، ع/ 6 
 .02، ص2012سبتمرب 

 ( https://masr.ta3mal.com/ar/Pages/Content/Article.aspx?ArticleID=4260 مشاركة املعرفة: معناها وأمهيتها/ 7 

https://masr.ta3mal.com/ar/Pages/Content/Article.aspx?ArticleID=4260
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األفراد  بني الصرحية املعرفة ونقل االتصاالت ويستخدم الصرحية املعرفة مشاركة على لذ لن التبادل يف املعرفة يركز
 للمعرفة املشاركة تسهل فهي ومشاركتها املعرفة لنقل كعملية االجتماعية النواحي أما .واملنظمات واجلماعات

]...[ وهو أحد أكثر نشاطات لدارة املعرفة .العاملني لدى جديدة ضمنية معرفة خلق عملية يسهل مما الضمنية
 . 8" أمهية

ويبدو أن معظم تلك املصطلحات تدور حول ما يسمى باقتصاد املعرفة أو لدارة املعرفة. وهي بذلك 
يف التداول االصطالحي. كما يظهر أن ألفاظ املشرتك والتشارك  هالذي رأيناعناها اجملرد تعد جزء من املعرفة مب

وهو االختالط بني شيئني أو شخصني أو سلعتني وامتالك النصيب نفسه اللغوي؛ واملشاركة تدور حول املعىن 
 .9فيه الناس مجيعا. واالستواء فيه؛ كقوهلم طريق مشرتك أي يستوي

مجيع الناس أو  ؛ اليت يشرتكاملعارف الناجتة عن العمليات العقليةهو كل فالمشترك المعرفي أما و 
لديهم  تقدميها وبياهنا ولخراجها من حيز اجلهل هبا ل ى أن تكون معلومةلنتاجها و يف أغلبيتهم أو معظمهم 

 ؛ أياملعارف اليت تقامستها معظم احلضارات واألمم والشعوب واختلطت وامتزجت ببعضها البعض أو هومجيعا. 
اخلربة املعرفية  وأو هالشرائع واألديان واملدارس الفكرية واحلضارات والثقافات. تلك اليت جندها يف معظم 

 .ا للتالقي والتعايشم  ه  شكل جسرا مُ يعلى تلك الصفة  هوو ، إلثنياتلكل اانية العابرة اإلنس

توليد و فإننا نقول بأنه معين بالبحث يف لجياد القيمة  ؛وهكذا وبالنظر ل ى طبيعة املشرتك املعريف وأهدافه
تغامر حبياة الذي جيعل من التعايش مقصدا وثقافة وسلوكا يف ظل طغيان القيم املادية الصدامية اليت  ؛املعىن

 الطبيعة أشياء من تتخذ اليت املعرفة هما:حدأ ضربان: وهو  .املشرتك الفكري ونظريهاإلنسان واستقراره، 
 والغاية وحريته وقيمته اإلنسان هوية موضوعات من تتخذ اليت تلك :وثانيها هلا، موضوعا وخصائصها وظواهرها

  10واالجتماعية. اإلنسانية العلوم أي حبثها، حمور وجوده من
 والتداخل المعرفيالتقاطع المعرفي  مثل أخرى مصطلحات على الباحث يعثر السياق هذا ويف

 فهل تتضمن هذه املصطلحات املضمون نفسه؟ وما عالقتها مبصطلح املشرتك املعريف؟ ؛ التكامل المعرفيو

                                                           

جملة كلية  -دنية اخلاصةدراسة تطبيقية على اجلامعات األر  -مي جنيب ، أثر التشارك باملعرفة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجيةذوا ي / 8 
 .321ص ،2015، 43بغداد للعلوم االقتصادية، ع

 448ص، 10بريوت، دار صادر، ج : ابن منظور، لسان العرب،  / أنظر9 
 يف شبكة ضياء. للكتاب / أمحد الفراك، عالقة املسلمني بالغرب والتأسيس القرآين للمشرتك اإلنساين، مطبعة لفريقيا الشرق، عرض 10 
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املعريف هو:" ...أن املعارف النظرية قد تقوم يف فرتة ما على مساطر معرفية مشرتكة الشرتاكها  فالتقاطع
ومثله التقاطع بني العلوم النظرية والعلوم التطبيقية اليت جندها مثال يف اللغويات  11يف مقاربة موضوع موحد." 

 النفسية واللغويات االجتماعية واللغة واألدب ... 
مصطلح اشتغل عليه بشكل مكثف يف السياق اإلسالمي فهو  ؛التداخليةأو وأما التداخل املعريف 

بعيدا عن اآلليات واملناهج  ؛هج من أجل لعادة قراءة الرتاثالفيلسوف طه عبد الرمحن يف مشروعه لتجديد املن
انتقال أو رحيل مفاهيم أو معاين من علم ل ى آخر واكتسابه معاين ومفاهيم  قصد بهيُ  :ماالغربية، وهو مبعىن 

وهو ما جديدة أو اكتساهبا ملعان جديدة مستحدثة غري اليت كانت عليها يف حقوهلا األصلية اليت نشأت فيها. 
ومساه التكامل التداخلي ملعارف  ،كما يذكر طه عبد الرمحن،ينشئ التكامل املعريف بني العلوم اإلسالمية 

ويرجع العديد من الباحثني السبب يف وبذلك ال ينفك مفهوم التداخل املعريف عن التكامل املعريف.  12الرتاث.
 13ذلك ل ى حمورية النص القرآين يف الثقافة اإلسالمية.

 ي على أنهذكر التكامل املعريف من جهة التأكيد على النظرة التوحيدية اليت متيز الفكر اإلسالموي
 ينشأ وما سنن، من به ينتظم وما واإلنساين، والكوين اإلهلي بالوجود املتصلة للحقائق الواعي التام   إلدراك"...ا

 عالقاته وانتظام الوجود ذلك أجزاء ربطها يف للمعرفة واجلمالية العملية اآلثار به تظهر ومعارف، علوم من عنه
 14".الوحي هداية وفق

أما التبادل املعريف؛ فيعين ما حيصل بني اجلامعات واملراكز واهليئات وغريها. وهو يدخل يف لطار 
اتفاقيات التعاون اليت تربم من أجل تعميم االستفادة ونشرها بني الشعوب والبلدان. وقد قرأنا أن بعض 

 العر ي أنشأت لدراة للتبادل املعريف والتعاون الدويل.العامل اجلامعات يف 
املشرتك املعريف هو حديث عن معارف لنسانية؛ عابرة لإلثنيات العقدية والدينية والعرقية أن يبدو 

حصول نقطة ويشرتك معه التقاطع املعريف من حيث  .حبضارات أو أمم بعينهاوغريها؛ أي أهنا ليست خاصة 
ل ى ثقافة وحضارة واحدة أو كانا  سواء كانا ينتميان التقاء يف مقاربة موضوع موحد بني حقلني معرفيني خمتلفني

وكذلك احلال بالنسبة للتداخل املعريف الذي يبدو يف السياق اإلسالمي يتغيأ بيان املنهج الصحيح . خمتلفني
لقراءة الرتاث اإلسالمي، وهو املنهج القائم على التداخل بني املعارف واحلقول املعرفية اإلسالمية والصورة 

ا، بعيدا عن الرؤية الغربية اليت طغت على دراسة الرتاث اإلسالمي من قبل الكثري من التكاملية اليت ترمي لليه
                                                           

/ احممد املالخ وحافيظ امساعيلي العلوي، بعض االسرتاتيجيات التأويلية لفهم اللغويات العربية، جملة فكر العلوم اإلنسانية 11 
 . 03، ص2008، يونيو 08واالجتماعية، ع

ل / أنظر: طه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، باب: النظرة التكاملية ل ى الرتاث اإلسالمي العر ي واالشتغال بآليات التداخ12 
 ، الدار البيضاء، املركز الثقايف العر ي.  2، ط162 – 75املعريف من ص 

بحوث للمركز مناء قراءة الرتاث عند الدكتور طه عبد الرمحن، / أنظر: حممد بنمعمر، الداللة املصطلحية للتداخلية وموقعها يف 13 
  .03والدراسات، ص

 . 165، ص 2013/ زياد خليل الدغامني، التكامل املعريف يف القرآن الكرمي، اجمللة األردنية للدراسات اإلسالمية، اجمللد التاسع، 14 
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تشكل بعض املفكرين والباحثني. وهكذا ننظر ل ى التقاطع املعريف والتداخل املعريف والتكامل املعريف على أهنا 
 املشرتك املعريف. مستويات املشرتك املعريف. يف حني يظهر التبادل املعريف وسيلة لجرائية لتفعيل 

  همجاالته و حضور المشترك المعرفي: / 2

 مشترك المعرفي في اإلسالم وفي الفكر اإلسالمي: ال/ -

؛ مبعىن هل خياطب قرآن الكرميالعثور على مشرتك معريف ثاو يف النتساءل يف هذه النقطة حول لمكانية 
وهل هي )أي ؟ اخللق واجلنس واللون وغري ذلكاهلل عز وجل الناس مبعارف واحدة على الرغم من اختالفهم يف 

جتسيد اخلطاب  استطاعت ميكن القول أن احلضارة اإلسالمية وهل؟ رف( مما يشكل مشرتكا معرفيا بينهماملعا
 وتنتج مشرتكا معرفيا؟ القرآين وتستوعب كل األجناس والثقافات 

 : الكريم القرآنالمشترك المعرفي في  -أوال

وخياطب هبا اإلنسان وال خيص هبا املسلمون فقط. القرآن الكرمي  قدمهاياليت عارف نقصد به تلك امل
وهو مشرتكا من جهة أن املعين به اإلنسان الذي خيتلف يف اجلنس  ؛المعرفي اإللهيالمشترك وميكن تسميته 

واللون والعرق والدين ويشرتك يف اإلنسانية، وليس باملعىن الذي قد يتبادر وهو أهنا معرفة يشرتك يف تقدميها أكثر 
  خاط ب. من لله تعا ى اهلل عن ذلك علوا كبريا؛ أي مشرتكا من جهة املتلقي املخاَطب ال من جهة املصدر امل

وهتدف ل ى غاية واحدة وهي  ،تشكل نسقا كليامن اآليات  اكثري أن  والقارئ للقرآن الكرمي يلحظ 
ــ" الذين آمنوا" بصيغة الناس وأهل الكتاب متجاوزة صيغة اخلطاب بالعناية باإلنسان، ولذلك يكثر فيها اخلطاب 

بل تتعداها  ،نني بالنيب صلى اهلل عليه وسلم فقطما يعين أن مضامينها ليست خاصة بفئة املؤمأو " املؤمنون"؛ 
ل ى مجيع الناس ول ى املؤمنني بالديانات األخرى أي أهل الكتاب. وميكن أن نتحدث يف هذا اجملال عن تلك 

ووجوب لفراده  توحيد اهلل عز وجل؛ حيث يظهر أن رتكز خاصة حول موضوعات العقيدةاليت ت اخلطابات
هلا بوصفه الرب املعرتف له باخللق والرزق واإلحياء واإلماتة والعطاء واملنع والنفع والضر نه املستحق ؛ كو بالعبودية

 . والعبادة وما ل ى ذلك... وهو ما يسمى يف العقيدة اإلسالمية بتوحيد الربوبية املوجب لتوحيد األلوهية

بدوا ربكم الذي خلقكم فقد توجه اهلل عز وجل أحيانا ل ى الناس مجيعا بذلك فقال:" يا أيها الناس اع
اخلطاب نفسه ولذلك جند يتوجه ل ى كل قوم على حدة،  وأحيانا أخرى [21] البقرة/ والذين من قبلكم."

ل  َىٰ  نُوًحاأَْرَسْلَنا  " لقدقال تعا ى:فعلى اختالفها أقوامهم ل ى عليهم السالم مله نوح وهود وصا ح وشعيب حي
رُهُ  مِّنْ  اْعُبُدوا الل َه َما َلُكم قـَْوم   يَا قـَْوم ه  فـََقالَ  قال يا قوم  هوداأخاهم  عادول ى "وقال: [59."] األعراف/ل لٍَٰه َغيـْ

قال يا قوم اعبدوا اهلل ما  صالحا:" ول ى مثود أخاهم وقال [56/األعراف]اعبدوا اهلل ما لكم من لله غريه." 
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قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من لله غريه."  شعيب" ول ى مدين أخاهم [73األعراف/لكم من لله غريه."]
 [85]األعراف/

وباإلنسان  وعالقته باهلل تعالىوطبيعة خلقه ووظيفته في الحياة موضوع اإلنسان كما يظهر 
ولذ قال ففي طبيعة خلقه يقول تعا ى"  ؛من املوضوعات اليت تعرب عن خطاب مشرتك ومعرفة مشرتكة والكون

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ربك للمالئكة لين خالق بشرا من صلصال من محأ مسنون 
وحول وظيفته خياطب اهلل تعا ى اإلنسان بالقول:" ولذ قال ربك للمالئكة  [29-28] الحجر/ ساجدين."

[ 61]هود/  واستعمركم فيها."هو أنشأكم من األرض  وقال:" (30)البقرة/ لين جاعل يف األرض خليفة." 
  [56]الذاريات/وقال:" وما خلقت اجلن واإلنس لال ليعبدون."

القائمة على احلرية ويعيب على  ؛ويذكره بطبيعة خلقهويف شأن عالقته باهلل يتوجه تعا ى ل ى اإلنسان 
ْن ُدون  اخت َُذوا :" فيقول أهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل أهل الكتاب َأْحَباَرُهْم َوُرْهَبانـَُهْم أَْربَابًا م 

ًدا اَل ل َلَه ل ال  ُهَو ُسْبَحانَُه عَ  ُروا ل ال  ل يَـْعُبُدوا ل هَلًا َواح  يَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُم  وقال  [31]التوبة/"م ا ُيْشر ُكونَ الل ه  َواْلَمس 
َنُكْم َأال  نـَْعُبَد ل ال  الل َه َواَل ُنْشر َك ُقْل يَا أَْهَل " تعا ى خماطبا أهل الكتاب:  نَـَنا َوبـَيـْ اْلك َتاب  تـََعاَلْوا ل  َى َكل َمٍة َسَواٍء بـَيـْ

َذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْربَابًا م ْن ُدون  الل ه  فَإ ْن تـََول ْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا ب أَن ا مُ   [64عمران/ ] آل ْسل ُموَن."ب ه  َشْيًئا َواَل يـَت خ 
ويف املقابل تضيع حريته وتسلب كرامته كلما ختلى عن عبادة اهلل  ،فإنه كلما تعبد اإلنسان ل ى اهلل تعا ى حترر

 تعا ى وحده. 

وجعلناكم يا أيها الناس لنا خلقناكم من ذكر وأنثى عالقة اإلنسان باإلنسان يقول تعا ى:" حول و 
وأما العالقة بالكون والبيئة فنجدها يف  (13)الحجرات/ شعوبا وقبائل لتعارفوا لن أكرمكم عند اهلل أتقاكم." 

األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه." هو الذي جعل لكم الكثري من اآليات منها قوله تعا ى:" 
لنهار وقوله: " وسخر لكم الليل وا [08]النحل/وقوله:" واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها."  [15]الملك/ 

النحل/ ] وقال:" وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلما طريا."[ 33]إبراهيم/وأتاكم من كل ما سألتموه."
 وغريها... [ 14

مشرتكا معرفيا يوليه القرآن الكرمي بالجانب األخالقي والقيمي كما تشكل املوضوعات ذات العالقة  
لمسلم وغري املسلم قيما أخالقية تقوم عليها حياة لأمهية كبرية؛ حيث نعثر على العديد من اآليات اليت تقدم 

ومنها  ..."التعاون والتعارف واملساواة والعدل، يقول تعا ى يف ذلك:" احلرية والكرامة و من ذلك قيمة  :اإلنسان
 املسلمني وأهل الكتاب؛ يذكره اهلل تعا ى يف قوله تعا ى:" ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة ما جنده مشرتكا بني

قائمة يتلون آيات اهلل آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر 
)آل عمران/ ه واهلل عليم باملتقني." ويسارعون يف اخلريات وأولئك من الصاحلني وما يفعلوا من خري فلن يكفرو 
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العالقة بني الدين واإلنسان، عالقة عميقة ودائمة. وال ميكننا أن نتصور أن ... "ما يظهر أن  (113-115
تكون القيم الدينية يف موقع مضاد لإلنسان وجوًدا ومصلحة. فدائًما قيم الدين ومبادئه مع اإلنسان، ووظيفتها 

وال شك أن املعرفة املشرتكة الواردة يف  15اإلنسان يف خمتلف املستويات والدوائر."األساسية هي احلفاظ على 
القرآن الكرمي لمنا مردها ل ى عاملية الرسالة اإلسالمية وخلودها؛ فهي ال ختتص بزمان وال مكان معني وال هي 

 جيال وال تقتصر على جنس دون آخر. خاصة جبيل من األ

شرتك املما ميكن أن نسميه أسس أو منطلقات  ؛املشرتك املعريف يف القرآنفهل ميكن أن نستلهم من 
 املعريف؟ 

 : في القرآن الكريم أسس المشترك المعرفي/ -

املشرتك املعريف يف يقوم عليها  ؛مرتكزاتموجهات و اليت ميكن أن تشكل  عناصرهناك العديد من ال
 وغاية املعرفة.مصدر املعرفة  وهي ضربان: اإلسالم؛ 

 املتمثل يف:/ مصدر المعرفة: 1

  :الديانات والشرائع السماوية -

 ؛دورا كبريا يف لنتاج مشرتك معريف يعني على التواصل والتعايش بني الشعوبالسماوية تلعب الديانات 
واملشرتك الديين هو " ما تشرتك  .مشرتكا دينياتشكل بالنظر ل ى وحدة املصدر وهو اهلل عز وجل، ولذلك فهي 

 16فيه هذه األديان من جمموعة العقائد والشعائر )والطقوس( باإلضافة ل ى نقاط التالقي والتوافق بينها." 

لال أهنا تعرتف ؛ ومع أن العقيدة اإلسالمية ترفض اإلميان بالديانتني اليهودية والنصرانية ألهنما حمرفتني
من أجل لنتاج عليه احرتام أتباعهما واملؤمنني هبما من منطلق وحدة املصدر. وهو ما يعول  هبما وتقر بضرورة

معرفة مشرتكة متكن من "... اخلروج من أسر العقد القدمية واملفاهيم املغلوطة على مجيع اجلوانب والتطلع يف 
  17يهوديا باألمن واالطمئنان."الوقت نفسه ل ى مستقبل مشرق ينعم فيه اإلنسان مسلما كان أو مسيحيا أو 

 العقل اإلنساني:  -

وهو يشتغل من أجل الغاية  ،العقل اإلنساين املعين بإنتاج وبناء املعارف والعلوم واحد عند مجيع البشر
ما يشرتك فيه مجيع البشر؛ فهو  ل يف توجهه حنو تلك الغاية واحدا؛ فهونفسها، ولن تعددت املناهج فإنه يظ

                                                           

 ،2019،  شتاء 26السنة  ،102حممد حمفوظ، من التنوع ل ى املشرتك، جملة الكلمة، ع/ 15 
 23صسومية حجاج، املشرتك الديين بني األديان السماوية والعاملية، بريوت، دار الكتب العلمية، / 16 
 .10ص، 2004، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1طاألديان والسالم العاملي،  / خالد الزواوي، مساحة17 
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كذلك عند املسلمني؛ يقول أبو احلسن   18اآللية اليت يعتمد عليها علم الالهوت."..."ني يعند املسيح
الشيء املشرتك يف فالعقل هو  19"الندوي:"...اإلنسان جسم وروح  وهو قلب وعقل وعواطف وجوارح.

يرون فيه أي احلضارتني الغربية واإلسالمية، فالغربيون يعلنون دائمًا اعتمادهم عليه يف كل شيء، واملسلمون ال 
 تعارض مع الدين. فالشريعة تؤكد أن العقل البشري ميثل أصاًل من أصول املرجعية الشرعية، وتدعو ل ى االحتكام

العقل والفلسفة يشكل البعد الكوين الذي ميكنه أن جيمع بني   .وقد ظل" .. . لليه يف احلوار مع غري املسلمني
نت املعارف حول طبيعة املعرفة وحول لشكالية اجلسد والروح كل البشر الذين يبحثون عن احلقيقة ، وقد كا

وحول األخالق والفرد األساس املشرتك بني املفكرين املسلمني واملسيحيني الذين طوروا معا ميادين ثقافية كما 
  20"حدث مثال يف القرنني الثامن والتاسع عندما كان اإلسالم هو الرائد ثقافيا. 

 وحدة الفطرة: -

مقصد السالم واحلب ا يف توجيه العقل اإلنساين حنو طرة السليمة عامال ومرتكزا مهمتشكل الف 
يف لنتاج خطاب الغاية اإلنسانية عن  ماوحرفته ماوأفسدهتوالدين العقل من والتعايش، لذا ما متكنت األهواء 

رفع اإلسالم كل امتياز بني األجناس البشرية وقرر لكل فطرة  ...يقول الشيخ حممد عبده:"وسلوك التعايش. 
شرف النسبة ل ى اهلل يف اخللقة وشرف اندراجها يف النوع اإلنساين وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات 

 فكان "... العقل ل ى جانب الطبيعة اإلنسانية املشرتكة )الفطرة( املصدر 21الكمال الذي أعده اهلل لنوعها." 
 22األساسي الذي جيمع بني كل الناس." 

 / وحدة مقصد المعرفة والحاجة إليها: 2

املعرفة اليوم، وهو ما  اليت هتدف لليهااالستقرار والتعايش والسالم هو أحد أهم املقاصد والغايات  يعد
فــــ"... معلوم أن من أهم مقومات العيش ؛ بني الناس يف كل العامل جيري االتفاق حوله )أي حول مقصد املعرفة(

الكرمي، ونيل القوة والتمكني، والرقي والتعمري؛ هو االستقرار بكل أنواعه، ويف كل جماالته، وال سيما يف اجملالني 
السياسي واالقتصادي، وال يكون هذا االستقرار واقعا ملموسا ينعم به املواطنون، لال بوجود وحتقق مطلب وحدة 

وحدة الصف، ألن من شأن اضطراهبما اضطراب حياة الناس؛ ولذا يكثر يف االستعمال السياسي الكلمة و 

                                                           

 .27ص ، 2008مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت، ، 2ط/ حبيب فياض، مقاربات يف فهم الدين، 18 
 107ص ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، أبو احلسن الندوي، / 19 
 . 29ص ، 2004تر: محيد لشهب، الرباط، دار األمان، / يوسف سايفرت، تفاعل احلضارات، 20 
 152ص ، 1994، القاهرة، دار الشروق، 1حتقيق: حممد عمارة، ط/ حممد عبده، رسالة التوحيد، 21 
 . 29/ يوسف سايفرت، تفاعل احلضارات، ص 22 
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واالقتصادي استخدام كلمة االستقرار بوحدة الصف، والكلمة الواحدة؛ ذلك أن االستقرار ضرورة من ضرورات 
  23العيش الكرمي."

من حيث والعلوم اإلنسانية بل رمبا التطابق بني العلوم اإلسالمية االنسجام هذا ما يفسر لنا ذلك و 
فهي ولن كانت خمتلفة من ناحية املناهج اليت تقوم عليها، واملصادر اليت مَتتُح منها، فهي ُموح دة "... غايتها 

مور اليت اتفقت أمعنا النظر فيها، جندها ترجع حلفظ األفنحن لذا  ]...[اهلدف والغاية، فجميع املعارف والعلوم
الشرائع السماوية على وجوب احملافظة عليها، أعين الدين، والبدن، والعرض، واملال، فالبدن مثاًل حيفظ بعلم 
الطب، ومن متمماته كل ما يزداد به الطبيب مهارة يف صناعته من علوم الطبيعة، واملال أيضًا حيفظ باحلساب، 

ن على حفظه بكل ما يعني على اكتساب املال احلالل من العلوم وبالفالحة وسائر الصناعات.. والع رض يستعا
املشار لليها، فإن صاحبها ال يضطر ل ى التهافت على أموال الناس بأي طريق أمكنه، ولو دنس عرضه، أما 

فحماية  24الدين، فإن سائر املعارف الدنيوية املشار لليها، مما يتوصل هبا ل ى حفظه وهتيئة أسباب استقامته."
هي يف النهاية مقاصد كل املعارف والعلوم  ؛اإلنسان واستقراره النفسي واالجتماعي وحفظ النفس وسالمة البدن
 بصرف النظر عن مرجعياهتا وخلفياهتا الفكرية والثقافية واحلضارية.  

 المشترك المعرفي في الفكر اإلسالمي:  -ثانيا

وكيف انبنت هذه احلضارة على  ،ضارية اإلسالميةونقصد به املشرتك املعريف كما تعرب عنه التجربة احل
 ،اليت اندجمت يف بوتقة األمة الواحدة ؛عطاءات ولجنازات وتفاعالت الكثري من احلضارات واألمم واألعراق

 "...ـــ؛ ألن من جهة املوضوعات واإلجنازات واملناهج يف الرتاث اإلسالمي)أي املشرتك املعريف( يتجسد كيف و 
 لنسانية، مشرتكات   وعلمية تقنية ونتائج لجنازات من هبا يتعلق وما وقضاياها وموضوعاهتا مبناهجها العلمية املعرفة
 الناظمة الكلية السنن فقو  له املسخرة األشياء واستثمار فهم يف والبدنية اإلدراكية لقواه اإلنسان لجهاد مثرة فهي

 25."لوجودها

اليت طالت الكثري من البالد اليت كانت تدين  ؛الفتوحات اإلسالميةأعقب الذي احلر املناخ الفكري لن 
أو كانت من أصحاب العلوم والفلسفات كالفرس واليونان واهلنود  ،باليهودية أو النصرانية أو الزرادشتية واملانوية

باملزيد من كما أسهم اخللق اإلسالمي جتاه املخالف .بالتالقح والتشارك يف ميدان املعارف والعلوم مسح 
كانوا مع اجلميع على أحسن ما يعامل به العشري عشريه، فتعلموا منهم ..."وتطويره ألهنم االحتكاك املعريف 

                                                           

 .2019 ،  شتاء26،السنة 102حممد حمفوظ، من التنوع ل ى املشرتك، جملة الكلمة، ع/ 23 
 .97-96، ص 2006دار السالم، ، مصر، 1حممد الطاهر بن عاشور، أليس الصبح بقريب، ط/ 24 
 مرجع سابق. أمحد الفراك، عالقة املسلمني بالغرب والتأسيس القرآين للمشرتك اإلنساين، / 25 
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مثلت بيت احلكمة اليت أقامها رمبا و  26وعلموهم، وترمجوا كتب علومهم، ومجعوا هلم احلرية يف لقامة رسومهم."
حيث ؛ املعريفذلك التعاون والتشارك اليت جسدت املظاهر؛ الرشيد يف بغداد أحد أهم اخلليفة العباسي هارون 

فيها قلما للرتمجة ل ى جانب علوم الدين والبالغة واللغة والنقد والتاريخ؛ فنقلت مدارس الرتمجة املعارف خصص 
ذات فكانت بذلك حضارة لنسانية "...  27من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية واهلندية ل ى اللغة العربية.

ويفخرون بذلك  ...استفادهتم من تلك احلضارات، بل"  ولذلك مل ينكر علماء املسلمني يوما 28."بعد عاملي
 29ويعتقدون أن احلضارة هي لجناز مشرتك بني األمم املختلفة"

الذي اشرتكت يف لجنازه كل تلك الثقافات  ؛املعريفكيف ميكن أن يكون هذا الرصيد نتساءل  وهنا  
 ؟ اليوم مدخال للتعايشواحلضارات 

 المطلب الثاني: المشترك المعرفي كمدخل للتعايش

لقد جتسد املشرتك املعريف يف احلضارة اإلسالمية، وظهرت قدرة اإلسالم على استيعاب الكثري من 
 . وملا كان البحث يف كل تلك العلوم واملعارفومن مثة لنتاج الكثري من العلوم واملعارف ،الثقافات واحلضارات

اليت ظلت ختاطب  ؛املعارفيف بعض بوصفها مشرتكا من الصعوبة مبكان لكثرهتا وتشعبها فإننا سنقصر البحث 
كنموذج حيضر بكثرة يف خطابات احلوار   وترسم آماله يف احلب والسالم والتعايش ،اإلنسان وتتحسس مواجعه

 نقصد هبا التصوف أو العرفان النظري. و بني احلضارات يف الندوات واللقاءات اليت تعقد منذ سنوات. 

اليت ال تعرف لونا وال عرقا وال مذهبا وال طائفة، وهو خياطبها يف ختاطب الروح  مادةالتصوف لن 
لظمأ ويظهر ا ،التعبد للمادة وتنقطع فيها أواصر احملبة والتعلق باهلل تعا ىنتشر فيها ياألعصار واألمصار اليت 

 احلقد والكراهية واالقتتال والذبح على اهلوية.  فيهاألنطولوجي للدين ويشيع 

ذلك اللون من التعقل الذي يهدف ل ى بناء أو تكوين تصورات عقلية انطالقا من جتارب وهو"... 
 ؛العرفانية الكونية الرؤيةوتلك التصورات العقلية املبنية على التجارب الروحية هي اليت يسموهنا  30."روحية

 املعرفة على باالعتماد واإلنسان، والعامل تعا ى هلل رؤيتهم تفس ر واليت العرفاء، يقد مها اليت النظرية هبا املقصودو 
 املعرفة تشكيله عن تعجز الذي التصور تشكيل على القادرة املعرفة يكون بذلك وهو خاصة. والشهودية القلبية

                                                           

 219، ص 2006حممد الطاهر بن عاشور، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، تونس: دار سحنون، والقاهرة: دار السالم، / 26 
 .32، ص2006احلوار الثقايف مشروع التواصل واالنتماء، اهليئة املصرية العامة، القاهرة، / أنظر: عبد اهلل التطاوي، 27 
 _https://www.islamweb.net/newlibrary/displayعمر عبيد حسنة، تكامل احلضارات بني اإلشكاالت واإلمكانيات،/ 28 
 .22نوال حسن البحطيطي، العلوم عند العرب واملسلمني، دار اخلليج، ص/ 29 
بني اإلشكالي ة املعرفي ة واآللي ة الرتبوي ة واملنحى الواقعي، مركز البحوث املعاصرة بريوت، حيدر حب اهلل، العرفان اإلسالمي  /30 

01/07/2015 .http://nosos.net/%D8%A7%D9 

https://www.islamweb.net/newlibrary/display_
http://nosos.net/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/


 
13 

مثة هدف آخر تبدو املعرفة القلبية  ألن والسالم للتعايش وسيطا تكون أن على تقوى ال اليت ؛والفلسفية احلسية
تليب رغبة لنسانية جامعة بني البشر وحتقق طموحهم يف العيش  ؛أقدر عليه ونعين به ما تتوصل لليه من معرفة

  .املشرتك

وينظر لليه على  ،أحد أبرز حقول املشرتك اإلنساينيعد  ؛العرفان النظري أو املعرفة القلبية فإن لذلكو 
ألكثر لحساسا بالناس واألكثر استشعارا املعرفة ابالنظر ل ى كونه ؛ التقارب والتعايشأنه أحد أهم وسائط 

واألكثر معرفة بقيمة اإلنسان  بين البشروالعدالة بني  السالم واألمانواألكثر لميانا بفضيلة  آلالمهم ومهومهم
يبقى ولرثهم املعريف الذي  قدوهتم ومثلهم األعلى يف ذلك هم األنبياء والرسلودوره يف احلياة وعالقته خبالقه ألن 

العديد من الشخصيات واحملاورين له ولذلك وجدناه جيذب  . الشعاع الذي به يوجه الناس صوب احلق واحلقيقة
مدخاًل هام ا من مداخل اكتشاف خمزون ومكنون القيم الروحية يف الديانات  ىوأضح" ... من الغرب 

   31"التوحيدية الكربى.

وبصرف النظر عن أهم اإلشكاليات املطروحة بني املشتغلني يف هذا احلقل وهي: هل أن جذب 
بأسلوب عملي رمبا ل ى هذا الطريق يكون عرب خلق تصورات نظرية عن التجربة، أم أن ذلك ال يتم لال  السالك 

 االقخ تفاعالبوصفه  ؛يكون قائًما على ممارسات طقسية وذكرية، أو على أنواع تربوية هتذب النفس وتصفيها
تطهري الباطن أو توفري املقدمات الروحية هي كون على صعيد القناعات واملسلك مع قيم الدين ومثله العليا. و 

ألن حجر األساس يف هذه التجارب هو  ؛التجربة الدينية العرفانيةالشرط الشارط لالخنراط يف هذا املسلك أو 
فإن ما يهمنا يف هذا املقام هو أن العرفان النظري ميثل جسرا معرفيا مهما للتعايش  32االندفاع القليب الطوعي.

واملسيحية هي أحد ولعل التجارب أو املدارس العرفانية اإلسالمية ... "والتسامح بني املسلمني والغرب اليوم. 
 33." مناذج ذلك

أن يكوِّن أو ينتج خطابا معرفيا أو عاجزا عن  ،حلد اآلنعلى األقل  ،هذا املشرتك لكن ما الذي جيعل
ال تقوى وحمدودة ويبقى حمصورا يف ممارسات فردية معزولة  ،اإلمكانات اليت يستبطنهابالرغم من  رؤية لنسانية

 ؟ ويف املقابل تتصاعد خطابات الصدام والنهايات للعالقة بني املسلمني والغربعلى التأثري يف املشهد العام 

 : والفراغ المعرفي المشترك المعرفيالمطلب الثالث: 

                                                           

  .جملة الكلمة، مرجع سابقمن التنوع ل ى املشرتك،  ،حممد حمفوظ/ 31 
 / املرجع نفسه32 
 .قراءة نقدية مقارنة آلراء ابن عر ي ورودلف أتو –كتاب األسس النظرية للتجربة الدينية /أنظر على سبيل املثال:  33 
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ممارسة الفراغ يف  ،منذ حلظة التعرف على العامل العر ي واإلسالمي يف القرن التاسع عشرو  ،ينشط الغرب
لنتاج أو لمكانيته أو قدرته على من سالمي واملقصود هو لفراغ العقل اإل. ه وجمتمعاتهشعوبعلى وتأبيده يف املعر 

حصرا ، وهو نوع من اإلبادة ذلك يف العنصر األورو ي  قصرصناعة أو لبداع أي شكل من أشكال املعرفة و 
 ؛ اعتمادا على:الفكرية واإلقصاء املعريف للمخالف حضاريا وثقافيا

 الفكر االستشراقي:  /1

من قبل  اليت هتدف للتعرف على املسلمني وحضارهتم ؛ن الفكريةاأحد املعارف واأللو  االستشراق هو
املفكرين والفالسفة والرحالة الغربيني، والذي أعقب حلظة التعرف األو ى على املسلمني. وكان من املفرتض أن 

دم اهلبدا معوال من معاول ؛ لال أنه وبعث املشرتك املعريف وتعزيزه يشكل مادة وفضاء معرفيا للتقارب والتعاون
ألنه تأسس من أول يوم على"... احتقار ، من روابط معرفية ولنسانية وتقويض ما بني املسلمني والغرب

ذهب بل  34عليها طابع التخلف واالحنطاط." عامة واإلسالمية بصفة خاصة وأصبغاحلضارات الشرقية بصفة 
انسلخ من كونه فضاء للتعارف ف وتصويرها بأبشع الصور؛ عليهال ى لنكار أي وجه من أوجه احلضارة واإلنسانية 

هتم للشعوب الشرقية وهنب لثروا ااستعبادما يصفها لدوارد سعيد امربيالية ومعرفة اآلخر ل ى ظاهرة استعمارية أو ك
وار اليت وهو ما جعل حماوالت احل 35.أسلوب غر ي للسيطرة على الشرق ولعادة بنائهوخرياهتم املادية واملعنوية و 

تتم حتت مسمى حوار احلضارات تفشل ألهنا تصدر عن روح "... املستشرق الذي يريد أن حيذر الغرب من 
  37 36"حوار الشرق ألن هذا الشرق متعصب وال حيسن احلوار.

 غربي: نموذج هيوماني  خلق/ 2

                                                           

 .47ص، 2004، بريوت، دار ابن حزم، 1/ عقيلة حسني، املرأة املسلمة والفكر االستشراقي، ط34 
، ص 1990مؤسسة البحاث العربية، ، بريوت، دار 1/ أنظر: لدوارد سعيد، االستشراق، املعرفة، اإلنشاء، تر: كمال أبو ديب، ط35 

03 
 .69/ عقيلة حسني، املرأة املسلمة والفكر االستشراقي، مرجع سابق، ص 36 

ومع أن االستشراق يف جممله قد بدأ استعماريا وأيديولوجيا؛ ومن مثة ميكن اعتباره أحد معاول هدم احلوار بني املسلمني والغرب اليوم، / 37
دور االستشراق يف التقريب واحلوار بالنظر ل ى وجود ما ميكن تسميته باالستشراق النزيه؛ الذي قد يشكل لال أن ذلك ال ينبغي أن يغفل 

ميكنها حيث ميكن الشعوب من التعرف على بعضها البعض حضاريا وفكريا وثقافيا و  ؛وسيلة فعالة ودعما قويا لتفعيل ونشر ثقافة احلوار
، دار الفكر 4أنظر: حمدي زقزوق، اإلسالم في مرآة الفكر الغربي، طالتعايش بعيدا عن اعتبار االثنيات العرقية والدينية.) من 

  .(77، ص1994العربي، 
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يقدم ... "؛ لذ اليومالتمركز حول الذات الذي ميارسه الغرب  هو أحد أهم أسبابالنموذج اهليوماين 
الغربيون احلضارات األخرى على أهنا هي األدىن، ومن ضمنها احلضارة اإلسالمية، وأهنا ستظل كذلك رغم 

ظل الغرب حيتفظ بصورة املتفوق الذي أفرزته األنرتوبولوجيا االستعمارية أو علم اإلنسان يسو  ، حماوالت النهوض
املعرفة وال ترى أن اجلنس السامي جنسا قادرا على لبداع العلوم واملعارف أو النظرة اليت حتتكر هي الكلونيايل و 

للخصوصيات الثقافية  اهادم"... امنوذجليس وهو يف الواقع  لنتاجها بسبب االرتباط الوثيق بالدين اإلسالمي.
نافيا ومنكرا هلا أصال؛ ألن فحسب بل   38للشعوب املسكون هباجس اهليمنة وعقدة املركزية احلضارية للغرب."
  كونه هادما هلا يستبطن اعرتافا ضمنيا هبا لكنه يعمل على هدمها. 

  األيديولوجي:و  تحكم المصلحيال/ 3

االستعمار والنهب العامل اإلسالمي يف اجتاه على عرف فيها تاليت  ؛اللحظة األو ى يتحرك الغرب منذ
هنضة فـــــ"... ؛اليت تضحي باإلنسان والبيئة والعامل كله ؛الضيقةتغليب املصلحة واالنتصار لأليديولوجيات و 

الغرب وحضارته قامت على استعمار اآلخرين اقتصادياً يف املقام األول، مث عسكرياً، وأخرياً ثقافياً. فكانت أفواج 
والتعليم والتبشري ثالثاً،  القادمني ل ى الشرق املستعمر تتمثل يف الشركات أواًل، مث اإلدارة املدنية واجلنود ثانياً،

فالغرب هبذا التحديد حترك بصورة عدوانية، وهنب ثروات الشعوب األخرى، وسيطر ]...[ واإلعالم رابعًا وأخرياً 
39."عليها

  

وهبذا الشكل يظهر التحيز الغر ي يف أبشع صوره، ويرتسخ يف العقل الغر ي صورة النموذج الذي ال 
يتكرر والغري قابل للتنازل. ويف هذه النقطة ينبغي الفصل بني التحيز الذي توجهه األيديولوجيات املقيتة واملصا ح 

 التايل.يف املبحث نبينه وهو ما س، للخلفيات الثقافية واحلضاريةالضيقة والتحيز الطبيعي 

 : الحضاريالمشترك المعرفي والتحيز  -المطلب الرابع

سرا بوصفه ج عريفكيف ميكن فهم العالقة بني املشرتك املوهي النقطة اليت تستبطن لشكاال رئيسا وهو:  
 لــــــ:ومن أجل تبني تلك العالقة نعرض بداية  والتحيز بوصفه رؤية للتميز واخلصوصية؟للتعايش والتقارب 

 مفهوم التحيز:  
وحتيز: أي صار يف حيز وهو . التلوي والتقلب، يقال حتيزت احلية :لذا تلوتيعين التحيز يف اللغة العربية 

( َوَمْن يـَُوهلِّ ْم 15يَا أَيُـَّها ال ذ يَن آَمُنوا ل َذا َلق يُتُم ال ذ يَن َكَفُروا َزْحًفا َفال تـَُولُّوُهُم األْدبَاَر ):" تعا ى ؛ فقولهالناحية
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َن الل ه  َوَمْأَواهُ  رُي )َجهَ  يـَْوَمئ ٍذ ُدبـُرَُه ل ال ُمَتَحرِّفًا ل ق َتاٍل أَْو ُمَتَحيـِّزًا ل  َى ف َئٍة فـََقْد بَاَء ب َغَضٍب م   "(16ن ُم َوب ْئَس اْلَمص 
 معناها منحاز ل ى فئة أخرى من املسلمني سوى الفئة اليت هو فيها.  (16-15/ األنفال)

فإن التحيز يعين اإلحنياز املطلق ل ى طرف على حساب آخر، ولكن هذا  ؛وتبعا للداللة اللغوية وسياقها
مضامني ومعاين سلبية. فالتحيز السليب هو مبعىن من املعاين قد حيمل معاين لجيابية كما ميكنه أن حيمل االحنياز 

ويعرب عن  ،التعصب القائم على املفاضلة والرتاتبية خبالف التحيز اإلجيا ي الذي يشري ل ى التمايز احلضاري
لحساس أبناء شعب أو أمة ما باالختالف عن )الغري(، ويعرب  عنه اخلصوصيات الذاتية. وهو مبعىن آخر"... 

يعرفه عبد منه التحيز املعريف الذي و   40"«.اآلخر»، وذلك للتعبري عن اخلصوصية الذاتية مقارنة بـ«األنا»بـ عادة
وجود جمموعة من القيم الكامنة املسترتة يف النماذج املعرفية لن التحيز هو  الوهاب املسريي بالقول:" ...

أنه ال خيضع لإلرادات يعين كونه معرفيا و  41هبا."والوسائل واملناهج البحثية اليت توجه الباحث دون أن يشعر 
ينتمي ابتداء للمجال الثقايف االجتماعي ولنظرية الثقافة، حيث حتضر اخلصوصيات "... األيديولوجية؛ فهو 

االجتماعية والتارخيية كامنا ال ميكن جتاوزه وبارزا ال ميكن جتاهله، ومشكال رئيسيا ومائزا بني األنساق املعرفية 
وهو معريف من  . 42".والثقافية املختلفة؛ فهو يف هذا ينتمي إلرادة املعرفة فعال وممارسة وليس إلرادة األيديولوجية

بعيدا عن دعوى -يسعى لتأكيد البعد اإلنساين فهو"...  لتعلقه باألبعاد واملضامني اإلنسانية ؛جهة ثانية
فهو حتيز مهوس بالتساؤالت وجتاوز  43."اآلن نفسهبتأكيد بعده الثقايف واحلضاري اخلاص يف  -املركزية

 اليت تطبع الفكر األيديولوجي املركزي عادة.اإلجابات اجلاهزة 
حنن يف اختالفنا عنهم، والذات يف يعين أنه يوفر شكال من أشكال احلصانة فـــ"... وكونه معرفيا أيضا 

مينعنا من االنبهار واالستالب جتاه اآلخرين، كما  اختالفها عن األغيار، وكون ذلك أصال معرفيا ولدراكيا مبدئيا
وثانيهما: قدرتنا على الفعل واإلبداع اخلاص، غري املنقطع مع ما توصل لليه  مينحنا حسن تقديرنا ألنفسنا وهلم.

التحيز  ولذلك كان 44".اآلخرون، ولكن يف نفس الوقت متصل بكينونتنا اخلاصة وصريورتنا املمكنة واملأمولة
 ومراعاة اخلصوصية هو أحد شروط اإلبداع بل أمهها. 

 بالسليب ويصطبغ بالصبغةالذي يوصف  ؛وهو هبذا املعىن خيتلف اختالفا كليا عن التحيز األيديولوجي
التحيز املغلق  ذلك أن "...، اليت تدعي امتالك احلقيقة وتتمرتس خلف عقدة التفوق ؛التقديسية واالستعالئية

أيديولوجيا وثقافيا مركزية مضادة تنكر املشرتك اإلنساين املتصل والذي ال شك أن مساحته أكرب من مساحة 
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احلدود والفواصل، كما أن التحيز األيديولوجي والثقايف هو حتيز استعالئي يعتمد آلية اإلقصاء القبلي وفق 
ألخرى، أو تعميم الصور النمطية السلبية هلا ولثقافتها. لذا نرى تصوراته عن اجلواهر الثابتة للشعوب والثقافات ا

 .45." أنه من املهم التفريق مبدئيا بني التحيز املعريف والتحيز األيديولوجي.

منو فروع ... " التأثري حىت على امليدان املعريف؛ حيث أدى ل ى لقد متكن هذا التحيز األيديولوجي من 
الغرب...لعل أمهها بلورة فلسفة يف التاريخ جتسدت فيما يسمى بفلسفة التقدم اليت تفرتض معرفية دون غريها يف 

مسارا وحيدا للتقدم ومنوذجا أرقى للحياة اإلنسانية صاحلا لكافة احلضارات البشرية ويف املقابل غيابا لفلسفة 
ي ورؤية العامل وموقفها احلضارات تفرتض على العكس أن لكل دائرة حضارية خصوصياهتا يف التطور التارخي

 46املتميز من الوجود وهو ما يعين تعدد املسارات املمكنة للتقدم وتعدد النماذج احلضارية وليس أحاديتها."

وهو  .وهو غري التحيز األيديولوجيهو لميان بالذات وتعلق هبا  ؛التحيز املعريف لن ما سبق بيانه يعين أن
عن القابلية أو التنازل ال يلغي املشرتك املعريف بل يغنيه. ويف الوقت نفسه يعين أن املشرتك املعريف ال يراد به حتيز 

" فـــــاخلصوصيات احلضارية هلذه األمة أو تلك احلضارة سواء كان املوضوع يتعلق باملسلمني أو بغريهم؛ 
  47".التفاعل بني احلضارات ال يعين ذوبان حضارة يف أخرى...

الذي يراعي التحيز املعريف هو ما يتيح الفرصة ملفهوم تعارف احلضارات  ؛لن االعرتاف باملشرتك املعريف
وفوكو ياما  هنتغتوناليت تروج هلا نظريات  ؛وحديث النهايات أن يأخذ موقعه بدل مفاهيم الصدام والصراع

يعتمد املشرتك املفهوم الذي احلضارات(أي مفهوم تعارف . لنه )ا من أقطاب نظريات النهايات والصداموغريمه
. وهو مفهوم خيضع أو ال يقصي الثقافات واخلصوصيات وال مينع التحيزات ؛املعريف ويؤسس لتعارف حضاري

لن أكرمكم عند  يستند لقوله تعا ى:" يا أيها الناس لنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
 ( 13الحجرات/)."اهلل أتقاكم

حىت تؤيت أكلها يف لرساء أسباب الطمأنينة بني الشعوب ال  ؛لن دعم املعارف املشرتكة واحلفاظ عليها
فال ميكن تصور  ...احرتام التنوع الثقايف ومصادره "والعمل على لغنائه و  ،احلق يف التحيز املعريفبد أن مير عرب 

تعاون بناء أو حوار حقيقي بني الثقافات واحلضارات دون اإلقرار مببدأ التنوع الثقايف]...[ وانطالقا من ذلك 
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علينا التمسك بذاتيتنا الثقافية وهويتنا احلضارية والدفاع عنهما يف لطار التفاعل مع الثقافات واحلضارات 
  48األخرى."

هو  ، ولرادة القطيعة النهائية معهولنكار البعد احلضاري يف عملية النهوضجتاوز التحيز املعريف، بل لن 
يف العامل العر ي واإلسالمي يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر والعشرين؛ املفكرين بعض ما طبع جهود 

دم. وهو ما باعتبارها النموذج الوحيد للتق ؛واملراهنة عليها نقل املعرفة األوروبيةعلى جهودهم انصبت  حيث
وجدناه عند رفاعة رافع الطهطاوي مثال يف منجزه " تلخيص اإلبريز يف أخبار باريس" الذي يعكس االنبهار 

، وعند بعض املفكرين املسيحيني أمثال فرح أنطون بالتجربة الفرنسية أو النموذج الفرنسي على وجه التحديد
الذي ال يزال يقود أفكار ودراسات أحباث العديد  . وهووقاسم أمني الحقا وغريهموسالمة موسى وشبلي مشيل 

  من املفكرين والباحثني يف العامل العر ي واإلسالمي حنو حماوالت التقدم والنهضة ل ى اليوم.
ملراهنة على حتيز األمة اإلسالمية ل ى عمقها ركزت من أول يوم على اجهود نعثر على ذلك ويف مقابل 

رديفا  ا معرفيامشرتكفتاح على املعارف واملكتسبات املنجزة يف أوروبا واعتبارها مع االن ،احلضاري ولرثها الروحي
متسكا كبريا وتعلقا شديدا  احملاوالت اليت قادها التيار اإلصالحي كشفت  ؛ حيثورافعا للخصوصيات احلضارية

مجال الدين حلصر، عند على سبيل املثال ال ا، ويظهر ذلك وواعيا بالذات ورفضا تاما للذوبان يف النموذج الغر ي
أو من خالل املنجزات الفكرية  ،مع بعض املستشرقني مثل رينان املناظراتيف  وتلميذه حممد عبدهاألفغاين 

والتفسريية اليت تضمنت الردود على بعض املفكرين داخل العامل العر ي ممن تأثروا ببعض النظريات؛ اليت نشأت 
مثل خلق العامل والكون واإلنسان ونقصد نظرية النشوء والتطور، أو  ؛يف الغرب يف قضايا ومسائل علمية وعقدية

قضايا سياسية مثل منط احلكم كقضية العلمانية أو قضايا اجتماعية مثل وضع املرأة ومسائل التعدد واملساواة وما 
 ل ى ذلك ...

يز واضح للرؤية عن حتمثال شبلي الشميل حول نظرية النشوء واالرتقاء –فقد أفصحت مناظرة األفغاين 
ورفضا لنظرية اخللق بالصدفة أو  ،اليت تنتصر لنظرية خلق اإلله الواحد للكون واإلنسان والطبيعة ؛اإلسالمية

 يظهر حتيزه على مستوى املوضوع فحسب، بل على مستوى ؛ حيث ملالنشوء والتطور كما يقول داروين
ة اليت تضمنت رده على شبلي الشميل وهي " الرد املصطلح أيضا من خالل توظيفه ملصطلح الدهريني يف الرسال

وال خيفى على أحدنا أن الدهريني مصطلح قرآين يراد به أولئك الذين ينكرون البعث وينكرون  .على الدهريني."
أي مغزى للحياة الدنيا ويقولون لن هي لال أرحام تدفع وأرض تبلع. كما قال اهلل عز وجل على لساهنم" وقالوا 

وقد أملح األفغاين باستعماله هذا  [24] الجاثية/ ياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني."لن هي لال ح
املصطلحات واأللفاظ ليست هو يقصد ذلك ال حمالة ألن و  ني بنظرية التطور واملنتصرين هلا،املصطلح ل ى القائل

  .بال حتيزاتأو هياكل أوعية 
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حتيز الشيخ حممد عبده من فرح أنطون خبصوص مسألة العلمانية –مناظرة حممد عبده كشفت كما  
واألمر ستناد ل ى طبيعة الدين اإلسالمي، باالخالل رفض الفصل بني الدين والسياسة يف السياق اإلسالمي 

 نفسه يظهر يف املوقف من قضية املرأة عنده أيضا. 

يظهر مقدار الوعي الذي كانت تتحلى به تلك الثلة من العلماء يف تلك الفرتة؛  ،يف اعتقادنا ،وهذا
حيث فهموا يف وقت مبكر أن أوروبا؛ اليت خلطت فتوحاهتا املعرفية باستعمار الشعوب وانتهاك خصوصياهتا 

باحلضارات وتكريس فكرة املركزية الثقافية والعنصرية، هي يف الواقع ليست معنية بنشر املعارف واالعرتاف 
فكري بقدر ما هي معنية بإلغائها وحموها من الوجود ال ؛األخرى خاصة اإلسالمية منها، والتعاون معها

 . واحلضاري

 اخلصوصيات احلضاريةحتفظ اليت  ؛ومقاصده الكربى يستندون ل ى النص القرآين يف كل ذلك همو 
؛ واليت جاءت يف الثقافية والعرقية والعقائدية للمكونات البشريةالتباينات وحترتم   ،والدينية والفكرية والعرقية للناس

يا أيها الناس لنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لن أكرمكم عند اهلل " :قوله تعا ى
ل ى املرجعية التحيز أدبيات ودعوات علماء النهضة على ضرورة  ركزتولذلك . (13)الحجرات/ أتقاكم." 
من أجل االستفادة من جتربتها  ؛من الغرب ومن أوروبا حتديدا يف تلمس أسباب النهضة والتقدماإلسالمية 

أىن  احلكمة ضالة املؤمنو  ،ال وطن وال جنسية لهالعلم يف الرؤية اإلسالمية  واألخذ بأسباب العلم واملعرفة؛ ألن
من  ولنكار أي طريق تفرض على األمةل ى التقدم ثالث كان حرصهم على خط طريق و  وجدها فهو أحق هبا.

  ...خارج مرجعيتها أو عمقها ولرثها الروحي
ويف مقابل هذا الوعي الذي خطه علماء النهضة ال تزال الشعوب واجملتمعات يف العامل العر ي 

ثقافته يتغذى من الذي ظل يرافع من أجل النموذج الغر ي و تيار اليصنعها  ؛واإلسالمي تصطدم بعقبات
تعصبا أو دوغمائية ومينعون، بفكرهم هذا، التوجه حنو حوار جاد وبناء  ويرى حتيز تلك الشعوب ،االستعالئية

 وندي مع الغرب يفضي ل ى السالم والتعايش املأمول. 

تماد اعهو  ،ولذلك فإن ما ينبغي الرتكيز عليه من قبل الباحثني واملفكرين يف الضفتني الشرقية والغربية
جديدة أجل خلق"... مناذج معرفية  من احرتام اخلصوصياتو النظرة القائمة على االنفتاح على املشرتك املعريف 

تقوم بإثراء النماذج السائدة وتوسع حدودها واالمتزاج هبا حبيث تتحول من مناذج غربية تستند ل ى معطيات 
ل ى معرفة وثيقة مركبة بكل التشكيالت احلضارية وبكل اجملتمع الغر ي احلديث ل ى مناذج عاملية لنسانية تستند 

    49خصوصياهتا وتعرجاهتا ونتوءاهتا وحتاول أن تصل ل ى أعلى درجات التجريد وأدق درجات التخصيص."
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  خاتمة

/ الذي هو اعرتاف جبهود اإلنسان مطلقا  ؛المشترك المعرفيتقوم الرؤية اإلسالمية على ثنائية 
هذه . وقد جتسدت ثقافيةبنية روحية وقيمية و صدر عن الذي هو متسك بالذات؛ فاملعرفة لمنا ت والتحيز المعرفي

  الرؤية يف احلضارة اإلسالمية.  

يف مقابل  الغربوهي الرؤية اليت حاول علماء النهضة اعتمادها يف أول احتكاك للعامل اإلسالمي ب
الكثري من أطروحات التنكر غذي اليت ت وهياليت تنفي املشرتك وهتدم التحيزات.  ؛الرؤية الغربية االستعالئية

  العامل العر ي واإلسالمي والتمركز حوهلا يف الغرب. للذات يف

رة من القبليات ومن لجناز معرفة موضوعية متحر بالتوجه حنو  ؛وتعزيزهاملعريف القائم اإلميان باملشرتك لن 
اليت أسستها الفلسفة الكولونيالية وغذهتا الدراسات االستشراقية واإلعالمية ورسختها  ؛االستعالئيةثقل املعرفة 

هو بوابة العامل حنو التعايش  ؛والتحيزات املعرفيةاحرتام اخلصوصيات احلضارية مع الرتكيز على  املصا ح االقتصادية
  والسالم.

  التوصيات:

حالة التقدم املادي املستمر على حساب يرفض بات  الذي ؛اإلنسانالوضع الذي يعيشه يف ظل 
ويرفض القوة كمعيار وحيد حلسم الصراعات  .ويرفض ارتفاع معدالت الصراع ضد نفسه وبيئته وعامله ،اإلنسان

الرتكيز على الرؤية اليت يكون من الضروري  لى حساب املعيار القيمي اإلنساين؛أو النزاعات اليت يصطنعها ع
خاصة بني املسلمني والغرب. ويف  ؛لتعايش والتواصلمدخال مهما ل وصيات بوصفهاتغلب املعريف وتراعي اخلص

 هذا السياق نوصي مبا يلي: 

بوصفه أحد أهم مداخل تعزيز املشرتك  ؛التكثيف من امللتقيات واللقاءات اليت تعرف باملشرتك املعريف/ 1
يف البالد اإلسالمية  اإلنساين من قبل اجلامعات ومراكز البحث املتخصصة يف العلوم اإلسالمية واإلنسانية عموما

 .ويف الغرب

ألحادية ومعرتف بالتعدد والتنوع؛ / الرتكيز على ثقافة التحيز بوصفها خمزون حيوي الغىن البشري، ورافض ل2
حرك كل جهة وفق ما حققته وحتققه من لجنازات سواء أكانت مادية أو روحية وقيمية تؤهلها للمشاركة حبيث تت

  ما يعزز شعورها بذاهتا وبدورها اإلنساين من أجل لنقاذ اإلنسان يف هذا العامل.  ؛يف الفعل احلضاري
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