
499

العدد الثاني عشر - حزيران/ يونيو 2020مقالت غير محكمة

الجتهاد بين التقييد واإلطالق

 يوسف سالمة

واملاهية.	 الطبيعة	 من	حيث	 الفلسفي(	 والوعي	 الديني	 )الوعي	 بين	 املقارنة	 اآلتي	 النص	 يستهدف	

كما	يستهدف	الوقوف	على	بعض	آليات	اشتغالهما،	وبيان	ما	يترتب	على	ذلك	من	نتائج	مختلفة،	على	

املستويات	املعرفية	والتاريخية	والفكرية،	على	الرغم	مما	يبدو	بينهما	من	تشابه	ألول	وهلة.	

ومن	باب	الوصف	ال	التقويم	فإن	)الوعي	الفلسفي(	قادر	باستمرار	على	االبتداء	من	لحظة	الحاضر،	

ا	من	
ً
البناء،	انطالق للتأويل	وإعادة	 الوعي-	مرن	لدن	قابل	 التاريخ	-من	وجهة	نظر	هذا	 ومن	ثم	فإن	

منظور	اللحظة	الراهنة.	وألن	اللحظة	الراهنة	سلبية	منفية،	فإن	األبدية	التي	تخص	هذا	الوعي	ماثلة	

في	صميم	الصيرورة	السالبة	والنافية	لكل	ما	هو	راهن.

		وفي	مقابل	ذلك،	فإن	نقطة	البدء	التي	يختارها	)الوعي	الديني(	لنفسه،	ال	بد	أن	تكون	قائمة	في	

املا�سي	بالضرورة.	ومن	ثم	فإن	هذه	اللحظة،	على	الرغم	من	تقادمها	عبر	الزمن،	فإنها،	مع	ذلك،	تظل	

هي	التي	تشكل	)الحاضر	األبدي(	لهذا	الوعي،	لذا	ال	تعود	اللحظات	الالحقة	بالنسبة	إلى	هذا	الوعي	

سوى	عملية	فض	ملكنونات	هذه	األبدية.

ومن	منظور	)الديانات	اإلبراهيمية(	على	األقل	سيتحقق	االنتقال	من	هذه	األبدية	القائمة	في	املا�سي	

إلى	أبدية	مقترنة	بظهور	صورة	من	صور	)املهدي(	الشائعة	في	التفكير	الديني	ملنطقة	الشرق	األوسط،	أو	

بحلول	)يوم	الدينونة(	الذي	ال	نعرف	عنه	إال	ما	نقل	لنا	من	أوصاف	وتفاصيل	في	النصوص	املقدسة.

ثقافة	 إلى	 للمفهومات	 وتقريًبا	 واملناقشة،	 للفهم	 تيسيًرا	 عنواًنا	 )االجتهاد(	 يكون	 أن	 اخترنا	 وقد	

املنطقة	التي	نعيش	فيها،	وهي	ثقافة	دينية.		

أول	ما	يشير	إليه	االجتهاد	بذل	الجهد،	واستفراغ	الوسع	في	سبيل	تحقيق	أمر	ما.	وعلى	ذلك	فثمة	
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ارتباط	ال	ينفصم	بين	كل	فاعلية	اجتهادية	وبذل	جهد	من	نوع	ما،	بصرف	النظر	عن	املجال	أو	امليدان	

اللذين	يطلب	فيهما	االجتهاد.	

ثمة	 أن	 يبدو	 فإنه	 فيها،	 يقع	 أن	 لالجتهاد	 يمكن	 التي	 الرقعة	 اتساع	 من	 الرغم	 على	 ذلك،	 ومع	 	 	 	

صورتين	أساسيتين	لالجتهاد؛	إحداهما	مقيدة	أو	مشروطة،	واألخرى	غير	مقيدة	وال	مشروطة،	أي	إنها	

غير	محكومة	بأي	شرط	أو	بأي	قيد	من	شأنه	أن	يعوق	الفاعلية،	ويؤطرها،	أو	أن	يضع	لها	حدوًدا	ال	

يستطيع	االجتهاد	تجاوزها.	وقد	يصح	النظر	إلى	هذا	النوع	الثاني	على	أنه	فعل	جذري،	فيخرج	بذلك	

نهائًيا	من	باب	االجتهاد	ليتم	إلحاقه	بنوع	مختلف	من	الفاعلية،	أو	توحيده	معه.	وهو	ما	يمكننا	أن	

كل	 جديدة	 بداية	 لنفسه	 األنا	 يضع	 بمقتضاه	 الذي	 الجهد	 أي	 الوضع(،	 )فاعلية	 اسم	 عليه	 نطلق	

الجدة،	فتجيء	الفاعلية	في	هذه	الحالة	على	هيئة	ابتكار	جذري	أو	إبداع	خالق	على	غير	منوال	متبع،	

وعلى	غير	قياس	يمكن	للفاعلية	أن	تقاس	به.	

ـ	فننظر	 ـ	إذا	شئنا	مزيًدا	من	التوضيح	 	 وبعبارة	أخرى	يمكننا	التحدث	عن	الصورتين	السابقتين	

هذه	 في	 الفاعلية	 هذه	 تكون	 أن	 إلى	 وأقرب	 واملقدس،	 بالدين	 ألصق	 فاعلية	 أنها	 على	 أوالهما	 إلى	

التي	 وبتجلياته	 باملقدس	 املتعلقة	 امليادين	 في	شتى	 الالهوتيين	 أو	عمل	 الالهوت	 مع	 متطابقة	 الحال	

النصوص،	بفضل	فاعلية	 بعينها،	والتقدم	من	هذه	 العمل	على	نصوص	 ا	من	
ً
انطالق لها،	 ال	حصر	

القراءة	والتأويل،	إلى	استنباط	ما	يمكن	استنباطه	من	هذه	النصوص	بقوة	العقل،	شريطة	أن	تظل	

املستنبطات	محكومة	بالقواعد	األساس،	أو	بالروح	العامة	املهيمنة	على	هذه	النصوص.	

الفلسفة	 بفاعلية	 بأنها	فاعلية	فلسفية	على	األصالة.	ونعني	 الثانية،	فيمكن	وصفها	 الصورة	 أما	

هنا	قدرة	األنا	على	أن	ينتج	نقاط	ابتداء	جديدة	غير	مسبوقة	أو	بدايات	مختلفة	كل	االختالف	عن	

سوابقها	وسابقاتها،	ما	يعني	هنا	أننا	أصبحنا	أمام	وضعية	مختلفة	كل	االختالف	عن	الوضعية	األولى.	

فاالجتهاد	هنا	لم	يعد	يشير	إلى	نص	أو	مجموعة	محددة	من	النصوص،	أو	يبتدئ	منها،	ذلك	ألن	األنا	

يمتلك	حرية	كاملة	غير	محدودة	وال	مشروطة	في	النظر،	مطلق	النظر،	من	دون	أن	يضع	في	اعتباره،	إال	

جزئًيا،	ما	سبق	لألنا	ذاته	أن	أنتجه	أو	أبدعه	عبر	مسيرته	الطويلة،	وهو	يكشف	عن	طاقاته	النظرية	

التي	لم	يكشف	عن	تعّينها	في	العديد	من	املذاهب	الفلسفية	والنظريات	الفنية	والجمالية	واألخالقية	

والسياسية.	
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ولهذه	االعتبارات	مجتمعة	ال	يمكن	النظر	إلى	مثل	هذا	النوع	من	االجتهاد،	أو	ما	نفضل	أن	نطلق	

عليه	اسم	)الوضع(،	باعتباره	واحًدا	من	ماصدقات	االجتهاد	بصورة	فعلية.	وذلك	راجع	بالطبع	إلى	أننا	

نتحدث	عن	جنسين	مختلفين	كل	االختالف،	حتى	أنه	ال	سبيل	إلى	إدراج	أحدهما	تحت	اآلخر	اندراج	

النوع	في	الجنس	أو	اندراج	األفراد	في	أنواعها	بعد	تحديد	جنسها	وفصلها.	

املطلق،	 لالجتهاد	 املتعالية	 أو	 الترنسندتالية	 الشروط	 تعيين	 نحو	 دقيقة	 بصورة	 نتقدم	 وحتى	 	 	 	

أي	غير	املحكوم	بقيد	من	نص	أو	بشرط	خارج	فاعلية	االجتهاد	نفسها،	فإننا	مضطرون	إلى	أن	نحلل	

الخصائص	 يمكننا	استكشاف	 الطريقة	فقط	 فبهذه	 التحليل.	 املحدود	مزيًدا	من	 أو	 املقيد	 االجتهاد	

النوعية	لالجتهاد	املطلق	أو	ملا	يمكننا	أن	نطلق	عليه	أسم	)الوضع(	أو	)االجتهاد(	املطبوع	بطابع	فلسفي	

على	األقل.	

جملة	 أو	 املقدس	 هي	 محددة	 ابتداء	 نقطة	 من	 املشروط	 أو	 املحدود	 أو	 املقيد	 االجتهاد	 ينطلق	

النصوص	املقدسة	في	الحالة	التي	نتخذ	فيها	من	الفقه	في	أي	دين	نموذًجا	لالجتهاد	املقيد	أو	املشروط.	

ما العناصر األساسية التي يتكون منها املقدس؟ 

			إذا	ضربنا	صفًحا	عن	املكونات	الخارجية،	أعني	التي	تمكن	املقدس	من	الظهور	والتجلي	لإلنسان،	

وخاصة	عبر	اللغة	والرموز	والنصوص،	فإن	العناصر	األساس	التي	يتكون	منها	املقدس	هي:	الذاتية	

التي	يمكن	للمؤمن	أن	يحياها	أو	أن	يشارك	مجتمع	املؤمنين	 والقصدية	وجملة	التجارب	الشعورية	

في	عيشها	واالنخراط	فيها	مع	ذلك	بطريقته	الخاصة،	وعلى	نحو	فردي،	ما	يمكن	املؤمن	من	تحقيق	

التواصل	مع	املقدس	عبر	هذه	التجارب	املعيشة	بعد	أن	يخلع	عليها	خصوصيته	وذاتيته	وشخصيته	

املميزة	أو	املتميزة	أيًضا.	

	أما	إذا	انتقلنا	إلى	االجتهاد	املطلق،	أو	ما	نفضل	أن	ندعوه	بالوضع،	فإننا	سنجد	أنفسنا	أمام	 	 	

عناصر	عدة	بعضها	مشترك	بين	نوعي	االجتهاد،	وبعضها	ينفرد	به		ما	نسميه	بالوضع.		
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وأول	هذه	العناصر	هو	الذاتية،	وهي	عنصر	مشترك	بين	صورتي	االجتهاد	موضع	البحث،	غير	أن	

الذاتية	في	االجتهاد	املقيد	هي	الرؤية	املتضمنة	في	صميم	النص	املقدس،	التي	قد	يكون	في	وسع	املؤمنين	

واملتفقهين	-أو	هذا	ما	يعتقدونه	على	األقل	ـ	أن	يستنبطوا	منها	أحكاًما	المتناهية،	نظًرا	لتجدد	الزمان،	

وتغير	املكان.	وهنا	نكون	بإزاء	عالقة	واضحة	بين	تناهي	النصوص	والتناهي	الوقائع	وال	تناهي	األحكام	

بتوسط	الوقائع	الجديدة	التي	تواجه	الحياة	بها	مجتمع	املؤمنين	من	دون	انقطاع.	

			ومن	الضروري	هنا،	في	هذا	النوع	من	االجتهاد	أن	تظل	الرابطة	قائمة	بين	مستوى	الذاتية	األول	

أو	املؤّسس	أو	آخر	حكم	أو	رأي	يستطيع	املجتهد	أن	يصل	إليه	في	اجتهاده.	فإذا	انقطعت	هذه	الصلة	

وانفصل	املجتهد	في	آرائه	وأحكامه	عن	األصل	الذي	انطلق	منه	انتهى	إلى	نوع	من	الهرطقة	املرفوضة	

بالتأكيد	من	جانب	مجتمع	املؤمنين.	

			أما	الذاتية	في	االجتهاد	املطلق	أو	ما	نسميه	بالوضع،	فتشير	إلى	انبجاس	نقطة	ابتداء	جديدة	في	

تاريخ	الذاتيات،	أو	هي	تشير	إلى	رؤية	جديدة	من	قبل	الذات	إلى	ذاتها،	تسمح	لها	بالنظر	إلى	ذاتها	وتعمقها	

على	نحو	غير	مسبوق.	الذاتية	الجديدة	هي	انتصار	الذات	على	مستوياتها	السابقة،	والتقدم	في	ما	وراء	

كل	ما	أنجزته	الذات	في	النظر	إلى	ذاتها	أو	في	رؤيتها	لذاتها،	إنها	بداية	جذرية	جديدة	يمكن	بواسطتها	

بأكمله،	 التاريخ	 يمد	هذا	 أن	 تأويله	على	نحو	من	شأنه	 الذاتيات	قراءة	جديدة،	وإعادة	 تاريخ	 قراءة	

أو	أن	يخلع	عليه	دالالت	جديدة.	وبهذا،	ومن	خالل	هذا	التأويل	أو	القراءة،	ومن	خالل	الدالالت	أو	

املعاني	الجديدة	التي	تخلعها	على	تاريخها،	تتمكن	من	استجماع	ذاتها	والهيمنة	على	تاريخها،	ما	يؤهلها	

ألن	تكون	قادرة	على	التمحور	حول	الحاضر،	والتمركز	فيه،	وجعل	الحاضر	محوًرا	الهتمامها،	ومركًزا	

أساًسا	لتجاربها	وخبراتها	املعيشة.	

			ومن	ناحية	أخرى	فإن	الذات،	إذ	تتمكن	من	استجماع	تاريخها	والهيمنة	عليه	عبر	تأويله	والقراءة،	

فإنها	تمتلك	رؤية	شفافة	لذاتها،	تصبح	بمقتضاها	قادرة	على	امتالك	منظور	ي�سيء	الحاضر،	ويخلع	

لحظة	حضورها	 في	 الجديدة	 الذاتية	 يشكل	صميم	 ما	 الحقيقة	 في	 هي	 ومعاني	جديدة	 عليه	دالالت	

املباشر	في	الهنا	واآلن.	

			أما	القصدية	املرتبطة	بالذاتية	املتضمنة	في	النص	املقدس،	فتعبر	عن	جملة	الرؤى	والغايات	
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في	 للذاتية	 األساس	 للتوجهات	 مكونة	 عناصر	 بوصفها	 استكشافها	 يمكن	 التي	 واألخالقية	 الروحية	

االجتهاد	املقيد.	وعلى	ذلك	فالقصدية	هنا	ال	تستطيع	أن	تتخطى	املدى	الذي	يصل	االستنباط	إليه،	

باعتباره	صورة	االجتهاد	املقيد،	مع	بقاء	هذه	القصدية	وفية	لنقطة	االنطالق	األساس،	شأنها	في	ذلك	

شأن	االستنباط	ذاته	الذي	ال	ينبغي	له	أن	يتجاوز	حًدا	معيًنا،	حتى	يظل	هذا	الفعل	واقًعا	ضمن	دائرة	

لها	هي	األخرى	أن	تتخطى	حًدا	معيًنا،	بل	 االيمان	بعيًدا	عن	كل	هرطقة.	والقصدية	باملثل	ال	ينبغي	

باألحرى	ال	يمكنها	تخطي	هذا	الحد،	ألن	ما	تستطيع	الوصول	إليه	ال	يتجاوز	قدرة	الذات	على	بلوغ	حد	

معين	ينعكس	في	االستنباط،	وال	تستطيع	في	الوقت	نفسه	أن	تتجاوزه.	

			أما	القصدية،	في	حالة	الوضع	أو	االجتهاد	املطلق،	فتشير	إلى	جملة	ما	يمكن	لهذه	الذاتية	الجديدة	

أن	تضعه	بوصفه	مضموًنا	أو	معنى	رئيًسا	تتحقق	هذه	الذاتية	من	خالله،	وبواسطته.	فالقصدية،	

إذن	هنا،	تشير	إلى	جملة	املعاني	والدالالت	التي	بوسع	هذه	الذاتية	الجديدة	أن	تنتجها	في	املستقبل،	أو	

أن	تخلعها	على	العالم	من	حولنا	أو	على	األشخاص	الذين	يستمدون	وجودهم	منه	من	خالل	املشاركة	

في	هذه	الذاتية	الجديدة	أو	باالنتساب	إليها	على	أي	نحو	من	األنحاء.	ومن	هنا،	فإن	مضمون	الذاتية	

الجديدة	الذي	ما	هو	في	الحقيقة	إال	جملة	الدالالت	واملعاني	التي	تنطوي	عليها	هذه	الذاتية،	يتعين	في	

هذه	القصدية	التي	هي	بعد	أساس	من	أبعاد	الذاتية	الجديدة.	

ا	إلى	أي	نوع	من	أنواع	االستنباط،	وال	أي	نوع	من	أنواع	القوة	أو	اإلمكان،	
ً
فالقصدية	ال	تشير	هنا	إذ

فال	وجود	لالستنباط	ألن	األنا	الواضع	يمارس	فعاليته	هذه،	فيخلق	بها	نوًعا	من	الفجوات	أو	الفراغات	

أو	املسافات	الفاصلة	بين	األفعال	من	جهة،	واملقاصد	التي	تنتجها	هذه	األفعال	من	جهة	أخرى.	

ههنا	 الواضع	 فاألنا	 بالفعل.	 واملوجود	 املتحقق	 مقابل	 في	 واإلمكان	 بالقوة	 للقول	 وجه	 فال	 ولذا،	

يخلق	على	غير	منوال،	ويبتكر	على	غير	مقياس	سابق.	إنه	يضع	ذاته	على	نحو	جديد	في	كل	لحظة،	

ومن	ثم	ال	تكون	مقاصده	استمراًرا	ألمر	م�سى،	بل	هي	في	الحقيقة	درجات	مترقية		بعضها	عن	بعض،	

تنعكس	فيها	أصالة	الفعل	الواضع.	

ا	من	عالقة	الذاتية	
ً
فإذا	ما	نظرنا	إلى	التجارب	الحية	أو	الخبرات	املعيشة	في	إطار	املقدس،	انطالق

بمقاصدها،	فإننا	سنجد	هذه	الخبرات	مقيدة	ومحصورة	باألفق	الذي	تنطوي	عليه	الذاتية	في	إطار	
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الدينية	 تجاربه	 في	 املؤمن	 يحياها	 التي	 الخبرات	 من	 مجموعة	 نجد	 أن	 بوسعنا	 وهنا	 املقيد.	 االجتهاد	

واإلثم	 والتوبة	 التقوى	 وعن	 الجوهرية،	 مقابل	 في	 العرضية	 عن	 ههنا	 التحدث	 بوسعنا	 الخاصة.	

والخطيئة	واألضحية	واملغفرة	والتكفير،	إلى	غير	ذلك	من	الخبرات	التي	ينخرط	فيها	الوعي	الديني	داخل	

مجتمع	املؤمنين.	

أحوال	 إلى	 فتشير	 الوضع،	 أو	 املطلق	 االجتهاد	 إطار	 في	 املعيشة	 الخبرات	 أو	 الحية	 التجارب	 أما	

الوجود	املختلفة	التي	تنخرط	الذات	فيها	من	خالل	الفاعلية	التي	تبتدئ	من	املضمون	الجديد	للذاتية	

التجارب	الحية	 أيًضا.	فإذا	كانت	أحوال	الوجود	هي	 في	الدالالت	واملعاني	الجديدة	 الجديدة	املتمثل	

والالتناهي،	 التناهي	 الحصر،	 ال	 املثال	 على	سبيل	 منها،	 نذكر	 أن	 بوسعنا	 كان	 املعيشة،	 الخبرات	 أو	

واملأسوي	والتمزق	واأللم	والحياة	والوجود	والعدم....	إلخ.	ولئن	قيل	إن	هذه	الخبرات	أو	أحوال	الوجود	

هي	تركيبات	للوجود	اإلنساني	منذ	تحقق	لإلنسان	وعيه	الذاتي	بذاتها،	فإن	جوابنا	عن	ذلك	هو	أن	

مضمون	هذه	الخبرات	مختلف	من	ذاتية	ألخرى،	وأشكاله	متباينة	ومتنوعة	من	أفق	محكوم	بذاتية	

معينة	إلى	أفق	آخر	قد	يكون	محكوًما	بذاتية	أخرى.

			ومن	أجل	أن	نحدد	األسس	الترنسندتالية	أو	املتعالية	بصورة	واضحة	لالجتهاد	املطلق،	أو	الوضع،	

فإن	علينا	أن	نقول	كلمات	أخيرة	عن	االجتهاد	املقيد	أو	املحدود:	فالفاعلية	األساسية	التي	يتحقق	من	

ملكاته	 من	 واحدة	 ملكة	 يستعمل	 هنا،	 العقل،	 فإن	 ثم	 ومن	 االستنباط،	 هي	 املقيد	 االجتهاد	 خاللها	

املتنوعة،	و	ذلك	راجع	إلى	أن	العقل	ليس	محتاًجا	إلى	أن	يستعمل	غيرها،	ما	دام	العقل	مضطًرا	إلى	

التسليم	بنقطة	االبتداء،	وتبنيها	بغير	مناقشة	أو	جدال.	فالعقل	ههنا	مستغن	عن	الشك	واالرتياب،	

وعن	النقد	واملراجعة،	ما	دامت	نقطة	االبتداء	مقدسة،	وال	يجوز	ألحد	مراجعتها	أو	نقدها	أو	الشك	

في	صحتها.	ومن	هنا	كان	النص	هو	صاحب	السلطة	األولى	واألخيرة	في	حالة	املقدس،	ومن	ثم	فإن	كل	

	في	دائرة	الهرطقة	
ً
خرق	له	أو	ابتعاد	مبالغ	عن	حرفه	وروحه	أو	كليهما	يشكل	تحدًيا	للمقدس،	ودخوال

بكل	تأكيد.	

وفي	ضوء	ما	تقدم	يمكننا	أن	نحدد	األسس	اآلتية	التي	يمكن	وصفها	بأنها	األسس	الترنسندتالية	أو	

املتعالية	لالجتهاد	الجذري	أو	فاعلية	الوضع	كما	سبق	أن	أطلقنا	عليها	هذا	االسم.	
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			أول	هذه	األسس	هو	اإلرادة	التي	تريد	نفسها،	ومن	ثم	فإنها	إذ			تنخرط	في	هذه	العملية،	فإنها	تجد	

نفسها	دوًما	مضطرة	للم�سي	إلى	ما	وراء	ذاتها	باستمرار.	قد	اليسهل	تحديد	آفاق	هذه	اإلرادة	أو	تعيينها	

بدقة.	ومع	ذلك	يظل	القول	إنها	التوق	املستمر	إلى	تخطي	الذات	في	سعي	الذات	إلى	االهتداء	إلى	ذاتها	

	،
ً
في	ذاتها	وفي	عاملها.	ومن	هنا	فإن	اإلرادة	هي	تلك	الفاعلية	التي	جوهرها	التخطي،	التخطي	لذاتها	أوال

والتخطي	لعاملها	ثانًيا.	

وملا	لم	يكن	من	امليسور	لإلرادة	أن	تتخطى	عاملها	بالسهولة	التي	قد	تخطر	على	األذهان،	فإن	هذه	

العقبة	أو	هذا	الحد	هو	ذاته	الذي	يهدينا	إلى	األساس	الثاني	الترنسندتالي	للوضع،	ويمكننا	من	اكتشافه.	

				وعلى	ذلك	فاألساس	الترنسندتالي	الثاني	لالجتهاد	أو	للوضع،	يتمثل	في	أن	اإلرادة	تصوغ	نفسها	

أو	تضعها	على	هيئة	ذات	أو	في	صورة	ذات	بحيث	تكون	منطوية	على	املعايير	األساسية	أو	القيم	العليا	

ولعالقة	 بآخريتها	بصورة	عامة،	 الذات	 ولعالقة	 بذاتها،	 الذات	 لعالقة	 النهائية	 الشرعية	 التي	تشكل	

الذات	بعصرها	أيًضا.	

التي	وضعتها	اإلرادة	لذاتها،	ثم	ركزتها	أو	كثفتها	في	صورة	وجودية	 القيم	 	فالذات	هنا	هي	جملة	 	 	

محددة	هي	ما	نطلق	عليه	اسم	الذات.	وهذا	يعني	أن	الذات	نسق	من	القيم	يستهدف	االرتقاء	بالعالم	

إلى	مستوى	هذه	القيم	املكونة	ملاهية	الذات	أو	جوهرها.	

فإذا	كان	األمر	كذلك،	فأين	موقع	العقل	من	اإلرادة	ومن	الذات	اللتين	تحدثنا	عنهما	ها	هنا؟	

		األساس	الترنسندتالي	الثالث	للوضع	هو	العقل،	غير	أن	العقل	ههنا	يتحول	إلى	أداة	في	خدمة	 	

االنا	أو	الذاتية	التي	صاغتها	اإلرادة،	ومن	ثم	تتعين	مهمة	العقل	في	أن	يكون	فاعلية	تتجسد	مهمته	في	

استكشاف	أهم	الوسائل	التي	تيسر	تحقيق	الغايات	أو	القيم	التي	هي	صميم	الذات	أو	ماهيتها	ولو	

بصورة	موقتة،	طاملا	أن	الذات	ال	تلبث	أن	تنتج	قيًما	جديدة،	فترتقي	بذلك	من	خالل	فاعليتها	الذاتية	

إلى	مستوى	ال	يكف	عن	الترقي	والتقدم	بصورة	غير	منقطعة.	

الكلمة،	هو	املجال	الذي	تمارس	فيه	هذه	 الواسع	جًدا	لهذه	 باملعنى	 العالم،	 نبين	أن	 يبقى	أن	 	 	 	

القيم،	 من	 في	صورة	مجموعة	محددة	 أنتجتها	 التي	 الذاتية	 هذه	 من	خالل	 الفاعل	 اإلرادة	سلطانها	
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ولكن	بصورة	مؤقتة	جًدا،	ذلك	ألن	اإلرادة	ال	تكف	عن	التطور	والتغير،	األمر	الذي	يجعل	الذاتية	هي	

الصورة	املوقتة	أو	املستقرة	نسبًيا	لفاعلية	اإلرادة	هذه.	

				وعندما	نتحدث	عن	العالم،	فنحن	نتحدث	عن	كل	آخرية	بالقياس	إلى	الذات،	أي	نتحدث	عن	

الطبيعة	واإلنسان	واملجتمع	بوصفها	جميًعا	تكّون	صوًرا	من	اآلخرية	قائمة	في	مواجهة	الذات	وضدها.	

وملا	كانت	فاعلية	الوضع	تستهدف	تحقيق	الهيمنة	على	كل	آخرية،	فقد	كانت	النتيجة	املترتبة	على	ذلك	

كله	هي	أن	األنا	يستهدف	االستيالء	على	العالم	بكل	ما	أوتي	من	قوة:	قوة	املعرفة	التي	تعيد	صياغة	

املعطيات	لتتطابق	مع	رؤية	األنا	إلى	ذاته،	وقوة	الفعل	التي	تستهدف	تغيير	املعطى	ليصبح	في	مستوى	

األنا،	أو	في	مستوى	ما	يريده	األنا	لهذا	املعطى	أن	يكون.	

			وعلى	ذلك،	تفترض	فاعلية	الوضع	أن	كل	�سيء	قائم	في	مقابلها	مرن،	لدن،	يقبل	التشكل	في	صورة	

األنا،	وهو	من	ثم	ال	يزيد	عن	كونه	مناسبة	ألن	تحقق	اإلرادة	ذاتها	فيه	بصورة	موقتة	من	خالل	صورة	

محددة	لإلرادة	في	وقت	معين	هي	هذا	األنا	الذي	ال	يريد	في	نهاية	املطاف	إال	أن	يجد	ذاته،	ويهتدي	إليها	

في	كل	آخرية،	وذلك	حتى	تستحيل	اآلخرية	إلى	ذاتية	أو	حتى	تتحول	اآلخرية،	فتصبح	متطابقة	في	الهوية	

مع	األنا	أو	الذاتية.	

    




