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 )3حسني مروة وقضية املنهج األسس والتطبيقات (

 محد ماجد أ  الدكتور

ّي، واعتربها ال تليب احتياجات اإلسالمم حسني مروة قراءة نقدية للدراسات اليت عملت على الرتاث العرّيب  قدّ 
أسس   على  تتوفر  مل  ألّ�ا  احلضاري،  تعيد  النهوض  وأبقاها  التغيريية  قدرهتا  أفقدها  مما  املاضإاترخيية  ابلتايل   ، ينتاج 

تعمل علىإص عمله إلعادة  سيخصّ  للرتاث،  فيه  عناصره  فرز  نتاج رؤية جديدة  القابعة  العقالنية  العناصر   .إلظهار 
على جهد منهجّي، يقوم على آليات صراع   ة ياإلسالمحسني مروة عمل من خالل النزعات املادية يف الفلسفة العربية  ف

 اإلنسان ، نشأ نتيجة احلداثة األوروبية وإعادة التمركز حول  بناء على اتريخ آخر  اإلسالم  اتريخ  اءةقر اجتماعّي عرب  
ولذلك تعامل مع الشخصيات   ،الوحي وأتثريه يف التوجيهالعاقل، الذي يصنع التاريخ عرب التجربة األرضية اليت تقطع مع  

 . الذي دفعها ابجتاه تبين مقوالت حمددة  ؛ابعتبارها نتاجات الواقع   يةاإلسالم

ا مع الواقع، وجعله متوافقً   واعترب مروة أّن التعاطي مع الرتاث، ال ينطلق من وجوده إّمنا من كيفية وعيه،   
وحبسب مهدي عامل (حسن محدان) عمل مروة للتفريق بني الرتاث ومعرفة الرتاث: "مشكلة الرتاث ليست يف إحيائه، 

 ، وابلتايل 1الذي هو موضوع معرفة"  ثنتاج املعرفة العلمية هبذا الرتاإبل هي يف    –ويف احلالتني استحالة    –أو العودة إليه  
ا، وهذا األمر، يقتضي إعادة فهمه للكشف عن حقيقته بعدما ا جلعله ينتج معرفيًّ فمروة مل يسع إىل الرتاث الستعادته، إمنّ 

القابع حتت تراكم التصورات والتجريدات، عن    ف الكشلن يتّم إال من خالل  ما  العناصر اليت تكممه، وهذا  فرزه عن  يتّم  
ومنهجها   من التوفر على عدة معرفية كاشفة، وهذا لن يتوفر إال من خالل املاركسية   خفائه، لذلك ال بدّ إ اليت تعمل على  

، وهذا الكالم يضعنا 2سمح من خالل علميته من إعادة: "اكتشاف القاعدة املادية اليت انطلق منها"يي  ذ، الاملادي
  .قضية املنهج وآليات تطبيقهلمروة  قراءة    بداية الطريق يف مسرية عمل مروة، واليت سنعمل من خالهلا للكشف عن أمام  

نبدأ كالمنا من العنوان، الذي ارتضاه مروة كعنوان لعمله البحثي، وهو "النزعات املادية يف : يف املنهج:  أوًال 
حيتوي أّن العنوان  كما نعلم  السؤال األول يتعلق ابلعنوان، ف  التساؤالت، منه  حيث تبدأ    ،ية"اإلسالمالفلسفة العربية  

ها بشكل دقيق، ابلتايل ّمت توضيح ضبط العنوان أمكن التوصل إىل حتديد ّمت العناصر اليت تبىن عليها اإلشكالية، وكلما  
وعندما أمسى الباحث هبذه التسمية، أوجد ضبايية قد تكون معيقة ألّي عمل سيتّم االشتغال عليه،    املوضوع الذي 

يعين تدخل ابملوضوعات   تقليدية؟ وهذا أالسقاطها على موضوعات  إثة و دام مفاهيم حديخ حبثّي، فهل ابإلمكان است
أمام فرض قسر فكري على موضوعاتنا مبعزل عن هذه   ؟وحماولة زحزحتها عن موضعها إىل مكان آخر؟ أال نكون 
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يف عمله فالكاتب  ،  األسئلة، ولو افرتضنا صوابية العنوان من الناحية الشكلية، سنكون دون شك أمام مشكلة أخرى
واآلخر مادي، وهو سيعمل على أحدمها   ،أحدمها مثايل  : ّي، حيتوي على توجهنياإلسالمّن اجملتمع  إ د أن يقول لنا  ار أ

وهنا جند أنفسنا أمام املقصد من كلميت مثاّيل ومادّي، وإذا غضضنا الطرف عن   ،ظهارهإ وهو الثاين للكشف عليه و 
ية عن أّي نوع من املادية نتحدث؟ وهل جيوز أن نتكلم عن توجه مادي يف احلضارة شكالإاألول، فالثاين ال خيلو من  

ال ميكن أن يتوافقوا معه بشكل كلّي،   أو القريبني منه،   هذا األمر يف غاية الغرابة وحىت أصحاب هذا التوجه  ية؟اإلسالم
إىل اعتبار العنوان أمرًا خيالفه التوفيق وسالمة الفهم: "حنن نوافقه على ذلك، ألّن النزعات   "زيد  بومدين بو"وهذا ما دفع  

ية هو صراع بني املثالية ونزعات مادية، طبًعا إىل جانب رمبا إدراج أزواج اإلسالم  – توحي أبن اتريخ الفلسفة العربية  
البيان والعرفان -قل والنقل، وصراع األنظمة املعرفية الثالثة  ية، كالعاإلسالم  –أخرى تصارعت ومتّيزت هبا الثقافة العربية  

نبين ي  عفيف فراج من حدة العنوان، ويعترب أّن اختيار مروة  ويقلل  ،3والربهان، ولكن دون شجب الوجود االجتماعي"
القائلة: "إّن األفكار الدميقراطية واالشرتاكية توجد يف كّل ثقا اللينينية  وطنية وقومية بشكل عناصر ة  فعلى املوضوعة 

بشكل ثقافة سائدة، لكن الذي أعطى مروة طابعه املوسوعّي أو الشموّيل   طبقة السائدةنزاعات، يف حني توجد ثقافة ال
 على الروحّي واملادي، الغييب مشتمًال   ه وإّمنا جاء مؤلف  ]...[هو أنّه مل يقدم النزعات املادية منعزلة عن نقيضها املايل  

 .4اجلربي والقدري"والعقالين،  

طار التاريخ العام، والذي إ ّي يف  اإلسالميف موضعة التاريخ    تهاختيار مروة، يُفصح عن غاي   يكن يبقى أنّ أ�ًّ   
 . خرىاأل   اتضار احلمن أن ينطبق على    جيري طبًقا خلط مستقيم، ال حييد عنه، وما ينطبق على حضارة معينة ال بدّ 

األمر بوإن كان مقدمة    وهذا  له  تسمح  إليه،  ابلنسبة  دراسته  ضرورية مهمة  التارخيية يف  املادية  العرّيب تطبيق  للرتاث 
القيام مبهمته دون املرور ببديهة  ّي،  اإلسالم يديولوجية، تقوم على انقسام الرتاث إىل ثنائية حادة، أفهو لن يستطيع 

ته ومبانيه، هنا يصبح السؤال اتراث خيتلف يف أتسيسوالصراع بينهما، ولكن هل إبمكان تطبيق مثل هذه الرؤية على  
، ويزداد األمر صعوبة عند الذهاب ابجتاه حتديد ما هو ألنّه يتعلق إبمكانية نقل جتربة حضارية إىل أخرىأكثر أمهية،  

  ية. اإلسالممثايل ومادي يف احلضارة العربية  

نضع بني مهمات هذا الكتاب حتديد أشكال ينربي مروة لإلجابة عن هذا السؤال، فيقول: "كان علينا أن 
ذا أمكن إ  - جابة احلامسة  اكتشاف عناصر هذه املادية، آخذين ابحلسبان أمهية اإل  املادية يف تراثنا الفلسفي، إىل جانب 

كيف نقيس هذه األشكال ابلذات لدى حماولة حتديدها: أمبقياس األشكال املادية كما تتجلى   :عن السؤال اآليت  - ذلك
ر�، عصر املادية الد�ليكتية، أم كما تتجلى يف عصر املادية اليو�نية القدمية (أشكال املادية الساذجة)، أم مبقياس يف عص
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 ؛، يعرتف مروة بصعوبة هذا األمر5عصر الفارايب وابن سينا والرازي أيب بكر وابن رشد، وما مقياس عصرهم هذا؟"
بل قد ، فاملادية ليس هلا وجود مستقل،  عل إعادة اكتشافها أمرًا عسريًافاملثالية قامت بطمس العناصر املادية، مما جي 

، وقبل أن نستكمل ا كما وجدت املثالية يف فلسفة املاديني السابقني ملاركسشبكة النسيج املثايل ذاته متامً   جندها يف 
ّي، خاصة إذا كان املقصود اإلسالم معه، يُطرح سؤال عن هذه املقاربة، فهل من املمكن أن نطبق هذه الرؤية على الفكر  

من كالمه العالقة بني هيغل وماركس، فعلى الرغم من اختالفهم يف النتائج إال أّن االشرتاك يف املرجعية املؤسسة واحدة، 
، اإلسالمسقاط النظرة املادية على  عندما يتعلق األمر إب  اجراء، وهو قد يكون عسريً م مبثل هذا اإلوابلتايل ميكن القيا 

أّن على الباحث العمل على استخراج العناصر املادية من املثالية: "هلذا ولكن على كّل حال، وابلعودة إىل مروة، يعترب 
كامن النوعية حىت يف صلب جتليات النزعة املثالية، وعالقة ية ماإلسالمكّله علينا أن نكشف يف هذه الفلسفة العربية  

 . وهنا يُطرح سؤال كيف ميكن أن نبلغ هذه الغاية؟6الصراع بينهما"

"الوضع التارخيي"، فهو:    خضاعها لـ إجييب الدكتور مروة إىل أنّه ال ميكن بلوغ هذه الغاية إال من خالل  
وهذا الوضع .  7"ي الفلسفياإلسالم   ث العريب ااختذهتا النزعات املادية يف الرت "املعني [...] يف حتديد األشكال اليت  

 يتحكم فيه عامالن رئيسان: 

قطاعي املتداخل مع بقا� العبودية املنحلة والقطاع التجاري املتنامي نتاج اإل، طابع أسلوب اإللو العامل األ
 .ي خالل العصور العباسيةاإلسالم  –ا، يف اجملتمع العريب  جانب منو الصناعات احلرفية املتطورة نسبيًّ  إىل

بع اهلجري = االقرن الر (طابع االزدهار الذي حظيت به العلوم الطبيعية يف هذه العصور  ثاين،العامل ال
 .8)خصامليالدي، ابأل  العاشر

 ،لكن ليس لذاته كرتاثواعترب أّن هذه الوسيلة املنهجية، هي اليت تسمح مبعرفة الرتاث انطالقًا من املاركسية،  
فيه من عناصر  الطابع املشرتك بني خمتلف    التفكري   بل الكتشاف ما يكمن  البشرية يف خمتلف أالبشري ذات  جيال 

التحوالت   جة من: و أي حتوالهتا النوعية خالل "عملية" مزد  صريورهتا الدائمة،  شعوهبا، ولرؤية هذه العناصر يف حركة
 .ايً هذه ابلضرورة من حتوالت الوعي البشري اثن  ، وما يستتبع االجتماعية أوًال 
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، ّي للمنهج املادي التارخييّ اإلسالمخضاع الرتاث العرّيب  تمثلة إبوهكذا يكون مروة، قد بلغ غايته املنهجية وامل
جنازًا على مستوى إ ، صحيح أن البعض نظر إىل هذا العمل ابعتباره  الفكرية هي نتاج الواقع االقتصاديّ وجعل البىن  

أن حسني مروة: "حني حبث يف الديّين من املوقع املادي اجلديل حني اعترب   عنه طيب تيزيين  ، وهذا ما عّرب العمل البحثيّ 
البحث العلمي املنهجي عموًما فحسب، بل كان متطابًقا مع الصيغة املنهجية املتمثّلة   طالتارخيي، مل يستجب لشرائ

فلقد أدرك بعمق [...] كيف يوجه العالقة بني املادّي والديّين مبنطق التجاوز والتخّطي، وهي اجلدلية املادية التارخيية،  
اعرتض يف حني أن بعض الباحثني    .9عموًما والرتاث"  والعام واخلاص، واخلارجّي والداخلّي، وأخريًا بني املنهج املعاصر

، واعتربها نظرة تبسيطية، تعمل على يل عنق الرتاث من أجل غا�ت حسني مروة يف دراسة الرتاث العريبمنهجية   على
ية والدنيوي… وهي ثنائ  تضاد مزعوم بني التقليد واحلداثة، األصالة واملعاصرة، بني املقدسيديولوجية، وهي أحدثت  أ

، يقول علي حرب: "إّن استخدام ثنائية املادية واملثالية أفضى إىل تبسيط اتريخ الفلسفة مفرغة تفتقد للفحص والتدقيق
عمال إ مروة عندما جلأ إىل  . ومعىن ذلك أنّ 10يديولوجي الراهن"ا ملعطيات الصراع األبل إىل فربكة اتريخ الفلسفة وفقً 

عناصر غري موجودة   بل إىل فربكة   ، رب اتريخ الفلسفةجيُ   امنهجيًّ   اقسرً املادي واملثايل، مارس  ثنائية  املنهج املاركسّي وجلأ إىل   
 اصطناع اتريخ جديد، قد ال يتطابق مع التاريخ نفسه. ، ابلتايل فهذ األمر يقتضي  فيها أصًال 

ابجتاهات حمددة، فما قام به الدكتور مروة هو ممارسة منهجية، وهنا، تظهر أمهية املنهج يف تسيري املوضوعات  
، وهذا ما يطرح إشكالية هو  طبق من خالله منهجه على الوقائع التارخيية حبيث جعل التاريخ، يقول ما يريد أن يقوله

موضوعية، ختّص علوم إنسانية نشأت نتيجة ظروف  ، هل ابإلمكان تطبيق منهجيات  اإلنساينّ هامة يف اتريخ الفكر  
وهذا األمر كما الحظناه يؤدي إىل نتائج متضاربة، فكلما تغّري   ؟ جمتمعات حمددة على جمتمعات أو ترااثت ختتلف عنها

 . نتيجة خمتلفة، وهذا ما سينطبق على املاركسية  املنهج املستخدم، نصل إىل

 ي اإلسالمالعريب    الرتاث  على  املادي  يبدأ حسني مروة يف تطبيق املنهج:  اثنًيا: املنهج املاركسي يف التطبيق
القيام بعملية مسح نز ا عن الابحثً  معريف خلطوات أساسية ونقالت اترخيية للعرب   عات املادية الكامنة فيه عن طريق 

الرابع اهلجري،   االقتصادي ابلتطور الفكري الفلسفي والسياسي؛ منذ اجلاهلية حىت القرن  يتفاعل فيها التطور االجتماعي 
 وسع فيها:تويظهر جمموعة من األمور، سنستعرض بعضها حىت ال ن

حتمية اترخيية "إنه �يت   اإلسالمينطلق حسني مروة من اعتبار أّن ظهور    :والبدا�ت األوىل  اإلسالم   -1
وهو يرتبط ابلتحوالت اليت كانت متّر هبا احلياة العربية يف اجلاهلية، واليت تستدعي ظهور قوة توحيدية ،  11يف وقته احملتوم"
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، حيث: "وضًعا جديًدا قد أخذ يفرض قيًما جديدة، كنتيجة لتطور جتارّي واجتماعّي جعل الوضع تنجز هذا األمر
نو عبد مناف وبنو عبد الدار يف مقدمة "قريش البطاح"، املايل والتجاري يف املقام األول من االعتبار، فكان أن أصبح ب 

عظم جتارة. مث جرت املعايري هكذا حبيث احتلت أمية يف قريش اجلاهلية مكان الصدارة مذ أ  و ألّ�م أصبحوا أوفر ماًال 
، وهذا األمر اقتضى 12، وبسطت نفوذها املايل على كثري من قبائل احلجاز خارج مكة"أصبح فيها أعظم التجار ثراءً 

وتنظيم  جمموعة من التنظيمات الداخلية واخلارجية، على الصعيد الداخلّي متثل يف تنظيم األسواق واحلركة التجارية فيها  
 املكس وعلى الصعيد اخلارجي االتفاقيات التجارية مع الدولة البيزنطية والدولة الفارسية. 

البنية تغّري  تستدعي  قريش كانت  ثروة  مرحلة جديدة  فز�دة  إىل  واالنتقال  احلاكمة  على الفكرية  تقضي   ،
إّن   .من العودة اثنية إىل البعد املعريف لقضية التوحيد   بدّ   التشظي القبلي، وهذا ما أدى إىل التوحيد، يقول مروة: "هنا ال

بعادها التارخيية، يضعنا أمام ضرورة النظر يف أي، من خمتلف جهاهتا و اإلسالمتعمق النظر يف قضية التوحيد. مبفهومها  
مياين ال ينفصل فالتوحيد بوجهه اإل  .ساس االجتماعي هلذه العالقةوشريعته، أي يف األ  اإلسالم أساس العالقة بني عقيدة  

ي طاره التجزيئإن خيرج آنذاك، من  أ   بدّ   عن التوحيد بوجهه االجتماعي، ألّن تطابقهما شرط وجودمها. الذي كان ال
يف هذه النظرة يكون   .13هلي على حنو احلصر، كان هو البعد املعريف لقضية التوحيد"القبلي. ربط املعرفة ابملصدر اإل

ي يف سياقه االجتماعي وأبعاده املعرفية املادية، حبيث يصبح الدين نتاًجا تطورً� يف اإلسالممروة قد نظر إىل الدين  
ية: "كّل دين ظهر يف التاريخ كانت له جذوره االجتماعية يف اجلانب الذي ظهر فيه من األرض، اإلنساناجملتمعات  

، عندما تكلم عن أّن سيعود إىل تفسريه، وهذا ما  14وكانت له ابلقدر نفسه جذوره املعرفية املتصلة ابلواقع البشري"
بعالقات اجتماعية تنطوي على أسباب االحنالل والزوال: "حىت شكلت   اإلسالمكان حمكوًما ما قبل  اجملتمع العريب  

هو   اإلسالمضرورات اترخيية حتمية تستدعي تغريها كيفًيا ونوعًيا، وأن يولد من هذا الواقع نفسه واقع جديد… وكان 
 .15اجلديد"ذاك الواقع  

؛ إذ ينطلق اإلسالمدون شك، نالحظ الصرامة والدقة املنهجية عند حسني مروة يف تطبيق املاركسية على  
أن العالقة بني الوجود االجتماعي والوعي االجتماعي عالقة موضوعية مشولية فهي ال ختتلف يف بعض   نظرة تعترب من  

ض اآلخر. أي العالقة اليت حتتم انعكاس الوجود املادي مبختلف أشكاله ومظاهره، عالشعوب أو اجملتمعات عنها يف الب
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عامة يف اتريخ الوجود االجتماعي هي واحدة يف إن احلتميات ال  .: كل إنسان، يف كل زمان ومكان اإلنسان على وعي 
 .كل جمتمع، كما هو شأن احلتميات العامة يف اتريخ الوجود الطبيعي

فالتصور الذي يقدمه، يقوم ية؟  اإلسالمولكن هذه االلتزام املنهجّي، هل من املمكن أن يُطبق على احلضارة  
، مبعىن آخر هل تستطيع املاركسية للعامل  اإلنسان على ضرب البعد الوحياّين، وجعل االجتماع هو األصل يف بناء رؤية  

دون شك أّن االستعارة املنهجية اليت قام هبا حسني مروة، قد كانت مفيدة   كنظرة اترخيية أن تتواءم مع مقاربة نصية؟
حاولت أن تفسر العامل، ولكن لو أخذت مقاربة منهجية خمتلفة فستكون النتائج ُولدت فيها، وهي ضمن السياق اليت  

وأخذها  تعميمها  ميكن  ال  جزئية  نتائج  إىل  الوصول  إال  ُقدم  ما  من خالل  نستطيع  لن  أنّنا  يعين  مما  خمتلفة،  أيًضا 
التصور من املفرتض أن يبىن على معلومات وليس على يُ   ؛كمسلمات إليه الشك. وهذا  بىن عليها تصور ال يرتقي 

، فإذا كان التدوين هي أمور افرتاضية، ال ميكن الركون إليها بشكل كاملابستثناء النص املعصوم  فرضيات، وكّل ما لدينا  
ليات اآلمرة اثنية إىل    سلطوية دون شك، وهذا يعيد�  قد ترافق مع نشوء السلطة، فهذا يعين أّن نقطة االنطالق ستكون 

من السرد التارخيّي، والوسائل اليت استخدمها يف عملية النقد التارخيّي، وهي أكثر أمهية يف هذا املوضع    ،اليت عمل عليها
نفسها كحاكمة ، نصبت  الذي جلأ إليه ليثبت من خالله وجهة نظره. فنحن أمام ما ُقدم جند أنفسنا أمام سردية جديدة

 على كّل املقوالت املختلفة. 

لذلك كان لغة اعترب مروة أّن التصوف أخذ موقع املعارضة للسلطة السياسية،    موقفه من التصوف:   -2
جياد لغة بديلة تقاوم التوجهات السلطوية، على هذا األساس بدأ بناء املنهج عرب بناء إ احتجاج على السائد وحماولة  

النوع   هبذا دون العوام  –: "اتصال ابهلل مباشرة دون وسائط، وقد خصهم هللا  ، تقوم علىللمعرفةة  خاصرؤية جديدة  
هو انفرادهم إىل ادعاء آخر    –املنطقية    رورةمن املعرفة ابعتبارهم أولياء هللا خاصة. وأن هذا االدعاء قد قادهم حبكم الض 

إال أّن الصوفية   .16اآلخرون من فالسفة ومتكلمني ومن فقهاء وأصولينينه  صفات الوحدانية على حنو يعجز ع  رؤ�ب
ّي، فكيف ميكن إزاء هذا الواقع أن يُظهروا تفردهم "ابلفهم" و"الذوق" و"الرؤ�" ألمور اإلسالمكانت حمكومة ابنتمائها  
ابلتايل هم ملزمون بتحديد موقفهم من القرآن الكرمي بوصفه وحًيا إهلًيا أنزل  ؟ي السائد اإلسالمتدخل يف أسس النظام 

، إلجياد حل "واثئق" الشريعة أو "الدستور"  على النيب ليكون وسيطًا بني هللا والعامل، يتضمن نصوًصا مقدسة تسجل 
هلذه املسائل ذهبوا إىل القول ابلظاهر والباطن: "استخدم الصوفية مفهومي: الظاهر، والباطن، يف التعامل مع نصوص 

خضاع هذه النصوص للمضمون املتناقض مع نظرية ذات الصفة املقدسة عند املسلمني (القرآن والسنة)، إل  اإلسالم 
ن هذه النصوص حتمل وجهني من املعاين: فهناك الوجه الظاهر، وهو يتوجه إىل العامة أ ية، وذلك بدعوى  سالماإلاملعرفة  

نفسهم، أو"اخلاصة" هنا، يف نظر الصوفية، هم الصوفية  .من املسلمني، والوجه الباطن .. وهو يتوجه إىل اخلاصة منهم
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ا . وهبذا وجدوا متنفسً 17سرار العلم الباطن املودع يف القرآن""خاصة أهل هللا الذين منحهم أ - يف دعواهم  فليسوا هم  أ
ومن   ،لالنفالت من الواقع املتناقض الذي كان حيكمهم. فهم �خذون ابلنصوص اجلاهزة كسائر املسلمني من جهة

 .طاملا أن هلم القدرة على ذلكوالذهاب به إىل الباطن   ، ظاهرالوفق طريقتهم بتأويل   ون يتصرف  جهة

، فقام بتحليل معىن الظاهر والباطن، وأعطى يّ اإلسالم اتبع مروة يف الكشف عن البعد املادّي يف التصوف 
خذوا بنظرية معرفة هللا دون وساطة على الطريقة "العرفانية" أحني    - بناء على ذلك  –األخري معان جديدة: "فالصوفية  
كان ذلك هو الوجه الفلسفي حملاولتهم هدم اجلدار الفاصل بني   ،املعرفة  ) Gnosis(معرفة هللا مباشرة دون وساطة  

بعد، أو الدافع الكامن يف أساس احملاولة، هو هدم اجلدار منا اهلدف األ إا لذاته، و . ولكن هذا مل يكن هدفً اإلنسان هللا و 
وهذا اجلدار هو النظام   .الناس احملكومني  إرادة و   ،احلاكم املطلق (اخلليفة)  إرادة ، أي بني  اإلنسانو   اإلنسانالفاصل بني  

 ا على ا مطلقً هلية متتنع امتناعً إحبصانة    حاطه أو  ، دته املطلقةار إ االجتماعي املتمثل ابلشريعة. فهذا هو الذي منح احلاكم 
ّي، ليصل يف �اية اإلسالمالتصوف    واتبع الكالم بتحليل موقفهم ليظهر األبعاد املادية يف   .18"احملكومني ومداركهم  إرادة
 .19إىل أّن التصوف: "تطور للوعي الناتج عن تطور الواقع االجتماعي"  األمر

على كبح مجاحها، وهذا ما   عمل و  يديولوجي معارض للسلطة، وهأفبالنسبة إليه، التصوف محل مضمون  
فقارها دون إمجاهري "العامة" تتوجه "ابحلدس" الطبقي جتاه سلطة النظام االجتماعي الذي كان ميعن يف قهرها و دفع  

حدود. ولعله بدافع من هذا "احلدس" الطبقي استطاعت هذه اجلماهري أن تدرك إىل أين تنحاز يف جبهة الصراع بني 
ن حمدود احلجم: "أما ملاذا كان احنياز هذه اجلماهري ضعيًفا السلطة والصوفية، وإن ظل احنيازها ضعيف األثر، ألنّه كا 
عليه "عامة" الشعب اقتصادً� واجتماعًيا وثقافًيا، من   تكانهكذا، فمرجع ذلك إىل عاملني: الوضع املتخلف الذي  

كن يديولوجي صياغة واقعية جتعله ممعن أن يصوغ مضمونه األ  -  من جهة اثنية  –جهة، وعجز الفكر الصويف نفسه  
 .20"أيديولوجية تلك اجلماهري يف حدود الوضع التارخيي آنذاك عن  امعربً  -بذلك   –التحقق، ليصبح  

ّي، وهو سيتكرر اإلسالم سنتوقف عند هذين املثلني، اّلذين يعربان عن آليات حتليل حسني مروة للرتاث العريب  
بتطبيقه بشكل روتيّين ومنطّي، ليصل من خالله   م وضع تصورًا منهجًيا، وقايف كّل مقاربة يقوم هبا، وهذا يوضح أنّه كان  

 إىل نتائجه، وهذا ما يضعنا أمام مجلة من النتائج: 
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قًا من ّي، فهو عمل على قولبته وأتويله انطالاإلسالما يف حتليله للرتاث  يديولوجيًّ أكان مروة   -1
 من خالله انتمائه الفكري. جتاه الذي ينتمي، ويربر  نظرته، فهو مل ير فيه إال مادة تثبت صوابية اال

عمل على إعادة قراءة أتويلية هلذا الرتاث، فمارس عليه القهر والقسر ليصل إىل النتائج اليت  -2
 يرغب ابلوصول إليها، وهذا ما أفقده املوضوعية والعلمية. 

كان مروة يرى أن اتريخ البشرية واحد، وما ينطبق على حضارة ميكن تطبيقه على احلضارات  -3
، عمال منظوماهتاإيف حتليل احلضارات وكيفية    قيإذا ذهبنا بشكل عماألخرى، وهذا تعميم ال ميكن الركون إليه،  
تأسس على أفكار ة، وهي تتتحرك انطالقًا من رؤيتها اخلاصة للحيا  سنالحظ أّن املنظومات الفكرية الكربى

نتج يف أكلية تنعكس يف اجلزئيات، وجتعلها قادرة على أن تفسر ما حيصل فيها، ابلتايل لن يستطيع منهج  
النماذج، ابلتايل   تاجنإسياق حضاري   احلري   رؤية كلية خمتلفة وانعكس يف اجلزئيات أن يكون مفسرًا لكّل 

أن يفسرها من داخلها، ومة اليت يعمل عليها، حىت يستطيع  ظمناسًبا للمنابلباحث عند تطبيق املنهج أبن جيعله  
وليس من خالل أمر عارض عليها، وهذه املشكلة اليت نثريها يف هذا املوضع تنطبق على مجيع املناهج اليت 

ومنظومته الفكرية من خارجها وعرب علوم قد نشأت نتيجة ظروف   اإلسالم، فهي أتت لتحاكم  اإلسالم  أتقر 
وضوعية خمتلفة. وهذا ما جيعل نتائجها أشبه ابحملاكمة الفكرية على ضوء املركزية األوروبية، وما طبق على م

، وتفسري تلك ية فيهااإلسالميف هذا املوضع، ميكن تطبيقه على احلضارة الغربية عرب حتكيم املناهج    اإلسالم 
    احلضارة على ضوء حركة الذات وكيفية تفسريها للعامل.

 


