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الفكر الإقفايل ،و�إقفال الفكر
عبد اهلل املقبايل

الولوج �إىل عامل النظرية الغربية� ،أمر بالغ التعقيد ،وال يخلو من مط ّبات ،وقد �أغرى هذا احلقل كثرياً من مفكري العامل الإ�سالمي ال
�سيما � ّأن كثرياً منهم اقتنع بالقطيعة االبت�سمولوجية التي نادى بها غا�ستون با�شالر ،بل كانوا من دعاة التوا�صلية �أو اال�ستمرارية حيث
�إن الفكر العلمي احلا�ضر ا�ستمرار ملا �سبقه ،والعلمي ا�ستمرار وتطور للعملي .م�صطفى اليف احلرازين كتب مقا ًال يف جملة الت�سامح
�أ�سماه (التقييد والتقعيد يف الأنظمة واملناهج) ،طاف بنا من خالل الإ�شكال ال�سابق �إىل احلديث عن الفكر الإقفايل ،و�آلية قفل الفكر،
ريا �إىل حزمة من الأن�ساق الفكرية واللغوية التي تتحكم يف بناء ما �أ�سماه بالفكر املحلي الإقفايل .مقال احلرازين عميق البنية،
م�ش ً
ويحمل يف طياته طالئع التب�شري بقطيعة با�شالر االبت�سمولوجية ،لكن جمله الطويلة جداً �أثارت بع�ض الإ�شكال يف �إي�صال املعلومة.
رمبا متر على القارئ فقرة كاملة للحرازين هي جملة واحدة ،ال ي�ستطيع املتلقي خاللها التقاط �أنفا�سه ،ناهيك عن التقاط الفكرة.

يبد�أ الكاتب مقاله بت�سا�ؤل عن �سبب قيام الفكر املحلي مبزج
النظام اللغوي بعنا�صر من نظام �آخر؟ م�شريا �إىل �أن الإجابة التي
يقدمها رواد هذا (الفكر املحلي احلديث) غري مقنعة ،و�أن ال�سبب
وراء عملية املزج هذه هي حماولة للتقريب بني احلداثة والإ�سالم
ب��ا���س��ت��خ��دام ���ص��ي��غ ق��ول��ي��ة و�إ����ش���اري���ة ت��ن��ت��م��ي �إىل امل���خ���زون ال��ل��غ��وي
احل��دي��ث .ل���ذا ف��ال��ك��ات��ب ي��ق�ترح ا���س��ت��خ��دام م��ب��د�أ (ب���ول ف��اي��رب��ن��د،
امل�سمى مببد�أ عدم املقاي�سة)� ،أي عدم �إمكانية العبور بني النظم
التي ت�ستخدم منطوقات مت�شابهة لغياب الأ�صل املوحد بينها .لكن
احلرازين ينتبه �إىل عدم قدرة مبد أ� عدم املقاي�سة على الإقناع �إال
بتفكيك نظامي الإ�سالم واحلداثة معا ،وتر�سيخ هذا املبد�أ ب�إلقاء
ال�ضوء عليه� .إن تر�سيخ مبد�أ عدم املقاي�سة يف نظر الكاتب ،يكون
باال�ستفادة من دعوة فايربند املنهجية ،حينها �س ُيفتح حقل تفكري
د�أب املحلي على �إقفاله.
لإي�ضاح كيفية حتول الفكر املحلي �إىل فكر �إقفايل ،ي�سوق الكاتب
الن�ص التايل لعبداهلل العروي من كتابه مفهوم العقل« :ال منا�ص
لنا م��ن قبول التمييز والإق���رار �أن العقل ع��ق�لان� :أحدهما يه ّم
الفكر وح��ده ،ومهما كانت امل��ادة املعقولة ،هدفه النظر يف �شروط
التما�سك واالت�ساق ،والثاين يه ّم ال�سلوك �أو الفكرة املج�سدة يف
فعل هدفه النظر يف ظروف مطابقة الو�سائل للأهداف املر�سومة
�أياً كانت .الأول عقل املطلق ،عقل الكائنات املجردة ،عقل احلدود
والأ���س��م��اء ،عقل النطق وال��ك��ون ،وال��ث��اين عقل ال��واق��ع��ات� ،أف��ع��ال
الب�شر املتجددة .يوجد فرق جوهري بني من مي ّيز ومن ال مي ّيز
بني هذه املفهومني ،بل هنا حت ّل القطيعة اجلوهرية بني القدمي
واحلديث» .يرى احلرازين يف الن�ص ال�سابق فر�صة لالطالع على
�آلية حت��ول الفكر املحلي �إىل فكر �إق��ف��ايل ،حيث �إن تبدال �شامال
�أ���ص��اب م��ف��ردات ال��ق��ول ووح����دات ال��ف��ع��ل م��ن نقطة مفاجئة عرب
فكر احلداثة ،جعلت ن�ص العروي يقرتب من الالمعنى وفقدان
ال��دالل��ة كلما �أج��ه��د نف�سه لتثبيت حجته .وي�ست�شفع احل��زاري��ن
ب����ر�أي غ��ل�نر ال��ق��ائ��ل« :ول��ك��ن ح�ين ي��ن��ف ّ��ك الإك�����راه ع��ن ال��ق��ن��اع��ات
الفردية وال يرتبط �إ ّال بالنظم املحكمة وقواعد التفكري النظامية
واندراجها يف متك ّونات من العنا�صر امللتحمة ،يبزغ �أمامنا �إمكان
حديث :اجتماع هو مبثابة نظام تعاقدي� ،أو طبيع ٍة تبنى على ما
هو بديهي وعلى تو ّقع ما هو تناظري وعلى اجتماع حيث املفاهيم
متواطئة والب�شر �سوا�سية» .ي�شري غلرن �إىل نقطة بالغة الأهم ّية
بح�سب احلزارين ،فالن�ص يفجر فكرة احلديث ،حيث يعزي جناح
«التقعيد» يف الغرب �إىل التمييز بني ثقافتي الإرادة وال�شطارة.
ومل �أ ِع جيدا هنا م��ا �أراد احل��رازي��ن �إي�صاله ،فقد دخ��ل يف دوام��ة

طويلة من اجلمل املت�سل�سلة ،غري املنتهية� ،أو ما ي�شبه العبارات
غري املكتملة ،م�ستخدماً ا�شتقاقات متعالية على اللغة لت�أ�سي�س لغة
فل�سفية افرتا�ضية غري حقيقية .لكن جممل ما تو�صلت �إليه من
خالل ما �سرده أ�ن��ه ناقم على عبداهلل العروي وقد �أع��اد احلديث
عنه جم��ددا قائال« :ونكتفي هنا مبا �أح��دث��ه الن�ص الغلرني مبا
ه���و وح����دات ط��اق��ة ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ق��ول��ي��ة وف��ع��ل��ي��ة ال ت��ن��ف�����ص��ل عن
متحركيات املمانعة واملناجزة والإحباط والتعطيل لآليات الإقفال
التي تك ّونت وان�شحذت وتراكمت يف املخزون الفكري املحلي والتي
جتد يف خطاب عبد اهلل العروي منوذجاً بارزاً لها»� .إن احلرازين
يف مقاله ي��رى م�شكل الفكر الإق��ف��ايل ه��و النظر �إىل ال��غ��رب مبا
لي�س فيه ،فيطرح على القارئ �س�ؤاال �سي�سعى هو نف�سه للإجابة
عنه ،ملاذا نعترب هذا الفكر �إقفاليا؟ وهو هنا ي�شري �إىل ما بد�أ به يف
مقاله عن حماولة «البع�ض» احلديث عن الإ�سالم بلغة احلداثة
دون املرور بالنواة ،وهو املخزون اللغوي القر�آين ،ح�سب ر�أيه .ثم
يذكر ما �أورده فران�سوا ليوتار عن «حت�� ّول لغة التقعيد يف الغرب
عن ن��واة التنظيم الأ�سطوري ،حيث التما�سك يتم بالت�أ�صيل� ،أي
الرجوع �إىل �أ�صل لتظهر كهدف قابل لالختيار احل��ر» .وهو هنا
�إذ ي�شري �صراحة ً �إىل ت�شكل خطاب �سلطوي ميار�س الإقفال على

حقلي الأقوال والأفعال ،يود �أن ينبه �إىل غياب الت�سل�سل املنطقي،
فيقول« :وبالفعل ال ميكننا اال�ستناد �إىل ما يقوله ليوتار يف هذا
تب�صرنا
الن�ص ال��ذي يبدو وك�أنه ي�أخذنا بعيداً عن هدفنا �إال �إذا ّ
بالف�صل الذي يقيمه بني اجلمل مبعيار التمييز بني ما ال يتحقق
�إال بعد ت�أ�صيله ب���رده �إىل مرتبة الآل��ي��ات اللغوية مب��ا ه��ي دورة
تراتب املبادئ وامل�ضامني التي يتح�صل منها هذا الت�أ�صيل وبني
م��ا يتحقق ب��ذات��ه خ��ارج ك��ل ت�أ�صيل .وت��ب��ع��اً ل��ذل��ك ف���إن م��ا يك�سبه
اال�ستنباط من ت�شاكله هذا يخ�سره عندما نقر�أه انطالقاً من هذا
الف�صل حيث التغاير والتباين يحل مكان الت�شاكل والتال�ؤم» .وهو
ي��رى هنا �أن الآل��ي��ات اللغوية ال تعترب خالية من الف ّعالية لأنها
غري م�ألوفة كما توحي بذلك الكتابة املحلية ،بل لأنها مزدوجة
ال�شحنة الداللية .وهذا االزدواج يولد دوامة مفرغة من الأ�سئلة
�أ���ش��ب��ه م��ا ت��ك��ون ب��اجل��دل البيزنطي .وه��ن��ا ينتج الفكر الإق��ف��ايل.
وعليه ،ال يكون امل�شكل يف الفكر فهو غري مقفل يف ذات��ه ،ولكن يف
الآلية املتبعة التي تولد ن�سقا �إقفاليا .ويف اخلتام �أود التنويه �إىل
�أهمية هذا املقال ،باعتباره مب�صرا ب�إحدى م�شاكل املنهج ،رغم ما
يحويه من تعقيدات ال تفقده قيمته.
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