
  ﴾.جعلناكم أمة وسطا..﴿حديث التسامح: 
  *الساملي نعبد الرمح

يريد كثري من الدارسني يف السنوات األخرية اعتبار األمة الوسط، اليت حتدث عنها القرآن الكرمي، وأراد لنا 
ا، هي اجلماعة املعتدلة يف االعتقادات واآلراء والتصرفات. وال غبار على هذا املعىن، لكنه يف  أن نكو

قيقة جانب من جوانب مقاصد األمة والنهج، وال يستغرقها أو يستغرق أهدافها. ورمبا قاد الدارسني لذلك احل
معىن الوسط الفلسفي األفالطوين من جهة، وأحداث العقدين األخريين من جهة ثانية. : أمران اثنان

واجلنب. والكرم وسٌط بني فالفضيلة عند أفالطون توسط بني رذيلتني. فالشجاعة مثال هي وسط بني الشهود 
البخل والتبذير. ومع وضوح هذا "الوسط" الذهيب ألول وهلة؟ فإنه يف احلقيقة ال ينضبط، إذ ال توسط مثال 
بني احلكم واحلمق، وال بني الصدق والكذب. مث إنه مقياس ميكانيكي ال يتفق واألخالق على املستوى 

مفيد يف الكثري من احلاالت. وهلذا ال أعتقد أنه ميكن تفسري  الواقعي. ومع أنه غري مضر، فإنه يف الواقع غري
  اآلية الكرمية به.

ومن جهة ثانية فقد أكثر الباحثون يف الثمانينات والتسعينات من استحثاث الشباب على اهلدوء  
ط، والتؤدة، والبعد عن الغلو والتطرف يف االعتقاد والسلوك. وحتدثوا يف هذا الصدد عن االعتدال والتوس

  وسارعوا لالستشهاد باآلية الكرمية عن األمة الوسط.
وال شك أن االعتدال يف اآلراء والتصرفات أمٌر حمموٌد يف الدنيا والدين. لكن بوسع املدققني أن يزعموا  

أن ذلك ال يصحُّ دائماً يف أمور االعتقاد بالذات، حيث تكون هناك (من الناحية النظرية على األقل) قطيعة 
  تقادات الباطلة، واآلراء غري الواضحة، واليت قد تناول بعض أطرافها.مع االع

وهكذا ال يبقى إال ما ذهب إليه اللغويون واملفسرون األوائل يف فهم اآلية باعتبار األمة الوسط اجلماعة  
آلثار الواردة السائرة على الطريقة املستقيمة يف االعتقادات واآلراء والسلوك. وهذا املعىن لآلية هو ما تؤكده ا

  عن الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه وعن عدد من الصحابة.
كنتم خري أمٍة أخرجت للناس، تأمرون ﴿: ويوضح هذا املعىن ما ورد يف خريية أمتنا يف القرآن أًيضاً  

). واخلريية هنا تعين ما يعنيه "الوسط" يف 110(آل عمران/ ﴾باملعروف وتنهون عن املنكر، وتؤمنون باهللا
وصف األمة، مث حتّدد عّلة اخلريية بأّن األمة الوسط إمنا جاءت خري منها من نشرها للخري، ومكافحتها للشر 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴿: يف هذا العامل. ولذلك أكملت اآلية الكرمية اليت حنن بصددها بقوله تعاىل
). فاجلماعة السليمة التوجه 143(البقرة/ ﴾لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا

) هي اليت 107(األنبياء/﴾وما أرسلناك إال رمحة للعاملني﴿: والتصرف، واليت تعمل خلريها وخري الناس



تستطيع أن متارس الشهادة على النفس وعلى الناس، ويشهد هلا وعليها رسوهلا صلوات اهللا وسالمه عليه، 
   وإرادته.الذي تأسس على يديه هذا اخلري كّله، بإذن اهللا

2  
وكما ترتكز االستقامة يف حال األمة بني االعتقاد والسلوك، واملبادرة لنشر اخلري والرمحة يف العامل؛ فـإّن  

األمر يدور بني اجلماعة والفرد على االنتماء أو حىت إنكاره أو التنكر له، إمّا لإلحساس بأنه مل يعد 
نوا والذات الفردية هذه بقيت وحدها يف الصراع إثباتًا أو صحيحاً، أو للتوهم بأّن اآلخرين غادروا أو خا

إنكاراً. فاإلحساس بالقلة وبأنه ضحية يفضي إىل التضحية باالنتماء أو اإلضرار به، شأن ما يفعله املتعصبون 
م ومذاهبهم. م ينصرون أديا   منا ومن غرينا اعتقادا منهم أ

ت الصغرية، ال جيد حال له إال يف االنتماء الكبري، ويف وال شك أن توتر اهلوية لدى األفراد واجلماعا 
حببوحة األمة وتعدديتها ضمن الثوابت الكربى. لكن من جهة أخرى فقد ال تتجه األمور إىل التؤدة 
والتحسن، فيزداد التأزم، وتتخلخل اآلليات اليت ُتستوعب متت سقف االنتماء حساسيات األفراد ووجوه 

  م لتلك املصاحل.قلقهم ومصاحلهم وإدراكا
ويبدو يل أّن هذه املساحات املقطوعة اليوم بني اهلوية واالنتماء أو بني االنتماء واألمة الوسط، تضُع  

مجاعات من شبابنا يف مهّب رياح الفوضى واالفتقار للمقاييس. فاألمة الوسط صاحبة رسالة ومبادرة جتاه 
أو تضعف ثقتها بنفسها ومهمتها، تتعدد االنتماءات أمورها وأمور العامل، وعندما تفقد هذا التكليف 

بداخلها، ويتأزم أفراٌد منها ويضيعون. وهلذا إذا كان االنتساب لألمة الوسط ضمانا للذات والدور، فإّن 
  االنتماء االجتماعي والثقايف ضمان لسالمة األفراد وحسن اجتاههم.

3  
قافة، الوعاءين الرئيسيني للرأمسال املعنوي لألفراد ويف سياق اهلوية واالنتماء تبدو اللغة، وتبدو الث 

واجلماعات، ضمن اهلوية وضمن االنتماء على حٍد سواء. وإذا كانت الثقافة نظامًا ماديًا ومعنويًا لشعب أو 
هي دافٌع فطريٌّ إنساين، ال  -حبسب نعوم تشومسكي–شعوب أو هويات مجاعية يف جمال معني، فإنَّ اللغة 

فة أو يف التعبري عنها إال عندما ينمو الفرد، وينضم إىل نظام الرموز لشعب معني أو منطقة تدخل يف الثقا
  معينة.

وكما جرى الرتكيز يف العقد األخري على أزمة اهلوية يف جمال انتمائنا العريب واإلسالمي، جرى الرتكيز أيضاً  
العامل، وهي ختوض صراعًا مع سائر على ثقافتنا أو هويتنا اجلماعية بوصفها مأزومة، وتشكل مشكلة يف 

ا ليست عوامل  اهلويات واالنتماءات األخرى. والواقع أنه ال صراع وال حوار بني الثقافات واحلضارات، إذ إ
ا يف املديات الطويلة، فيقال إّن العالقة بني هذا  فاعلة يف صراعات األفراد واجلماعات. بل إمنا حتدث تأثريا



اري أو ذاك كانت غنية أو فقرية أو دافئة أو باردة. أما األسباب احلقيقية للصراعات أو اجملال الثقايف واحلض
حىت التوافقات فهي امليول الشخصية واملصاحل لدى األفراد، واملصاحل االقتصادية والسياسية لدى الدول. 

ا أحداث عنف. ولذلك ال معىن للتأكيد على أّن احلضارة اإلسالمية عنيفة، ألّن بعض أفرادها ارتكبو 
فاالنتماء اجلماعي ليس مسؤوًال عما يقوم به بعض أفراده، وإّال صارت كل األمم وكل الشعوب مدانة ويف 
حالة حصار، ألّن واحدًا أو أكثر من املنتمني إليها ارتكب هذا العمل أو ذاك. فكما ليس هناك شعب 

وإمنا يسأل األفراد، وُتسأُل الدول، وليس عنيف وآخر مسامل، كذلك ليس هناك ثقافة عنيفة وأخرى مساملة، 
  الثقافات أو اللغات عن هذا العمل أو ذاك، أو هذا التوجه أو ذاك.

وال ينصبُّ االهتماُم يف هذا العدد اخلامس من جملة التسامح على إثبات عالئق اللغة بالثقافة؛ بل املراد  
  اللغة.  - الثقافة–ء دراسة هذا املثلث يف عالقاته بعِضه ببعض اهلوية واالنتما

والذي يظهر أّن قسمًا من التأزم الظاهر يف جمالنا احلضاري، إمنا هو ناجٌم عن االختالل بني العناصر  
الثالثة. فاهلوية املنفصلة عن رحابة االنتماء تضُع قيوداً على الثقافة يف وعيها بالذات والدور والعامل. والثقافة 

ا وسائط وأدوات ورسائل التواصل مع العامل واألمة  بدورها يقلُّ تأثرها وتأثريها يف اللغة اليت تتبلور يف مساحا
  الوسط أو االنقباض عنهما.

وهكذا، فإذا كان من مقاصد احملور والعدد دراسة العالئق، عالئق التأزم، فإّن من مقاصده أيضا  
  البناّءة يف هذا العامل. استكشاف أبعاد دور األمة الوسط، واالنتماء الكبري للمحاورة واملشاركة
**********************  

  رئيس التحرير.*) 



  وآفاق التنمية والهوية اللغة
  من هموم النهضة والتحديث في البلدان العربية جوانبفي  نظرة

  *الرباء بن حيىي. د 
  استهالل تأطيري – 1

قســـري الـــذي مت لألمـــم املختلفـــة بفعـــل الـــدمج ال تارخيـــهالعـــامل يف احلقبـــة الراهنـــة مرحلـــة متميـــزة مـــن  يعـــيش
الغــريب الوافــد واملتفــوق. ولقــد كــان آلليــات العوملــة دور كبــري يف التــأرجح  النمــوذجوالثقافــات املتباينــة يف بوتقــة 

وال  يغزوهـاعامل ترى فيه نفسها وهويتها، وآخر : ن خمتلفنيـاملغلوبة اليوم بني عاملي الشعوباجلربي الذي تعرفه 
  الركني. ُأسَّهاًال يف وسائل االتصال العاتية اليت متثل اللُغة جتد عنه حميداً ممثَّ 

لـــًة مقلقـــة مـــن الضـــعف والقصـــور عـــن الوفـــاء االـــراهن ح وضـــعهاهـــذا الســـياق تعـــرف اللغـــة العربيـــة يف  ويف 
ـــه نظـــريا يف ســـابق عهـــدها إن علـــى  متكلميهـــامبتطلبـــات العصـــر واحتياجـــات  التصـــويرية والتعبرييـــة مل تعـــرف ل

 حقوهلــاكمــا تعــرف بلبلــًة وخلطــاً يف   ،البنيــوي أو علــى مســتوى مهادهــا الثقــايف واالجتمــاعي مهــانظامســتوى 
وطاقتهـــا االســـتيعابية  الرتكيبيـــةوقصـــورا عـــن األداء علـــى مســـتوى أبنيتهـــا  ،الدالليـــة، وعـــدم انتظـــام يف معجمهـــا

   واإلبالغية.
 تُتداولماعية والعلمية واالقتصادية اليت على ما هي نظرًا لطبيعة البيئة االجت اللغةغرابة أن تكون  وال 

ويف شىت امليادين.  األصعدةمن تارخيه على خمتلف  ذةفيها. فاجملتمع العريب يعرف هو اآلخر اليوم حالة شا
الذي يعيش فيه، ومدى استيعاب أبنائه للسيل  العاملتعود هذه احلالة يف جزء منها كبري إىل منزلته يف 

من معارف ونظم وتقنيات. فالتخبط أو الوجوم الذي يعرفه متكلمو  طياتهمله يف املعلومايت احلديث وما حي
 االنطالقةحضارية تأيت على األخضر واليابس ال بد أن ميثل عقبة كؤودًا أمام مشروع  هجمةالعربية يف وجه 

  احلضارية الذي تطمح له اللغة العربية وأبناؤها.
العناية من حيث درس ووصف أنساقها الداخلية ال  منيد أجل ذلك حتتاج هذه اللغة اآلن إىل مز  من 

ا التعبريية والتواصلية  –األشد إحلاحاً  وهو- بل  ،لعرض حنوها بشكل أكثر كفاية من أجل تفجري طاقا
للغات  فعليًّ العلمي، وتصبح أداة يف املسرية التنموية اليت أصبحت اليوم أهم حتدًّ  املصطلحلتواكب حركة 
ا  البشرية عموماً  ترقى يف عامل أصبح متشابكًا قريًة  أنبل للشعوب اليت تريد هلويتها أن تبقى، وجملتمعا

  واحدة أو يكاد.
سياسـياً  ملشـلولونالعصر، ذلك ما يأمرنـا بـه واقعنـا العسـري. وإننـا مـا مل نتشـبع بـروح احلاضـر  يفنتجذر  أن 

عـــــاً لالســـــتعمار اجلديـــــد يفرتســـــنا بضـــــراوته . ولـــــيس لنـــــا إال أن نكـــــون مطمالعاتيـــــةالتحـــــديات  أمـــــام وحضـــــارياً 
التكنولوجية، أو متحفاً إثنولوجيا إلمتاع متذوِّقي العتيق، أو لوحة فولكلورية لتسلية السياح، فال بـد أن نضـبط 



إجيابيـة الفاعـل، ونثبـت حضـورنا دوليـاً يف  إىلحياتنا على ساعة العصر حىت خنرج من سلبية املفعول بـه تارخييـاً 
والقيم والفنون والعلوم. وذلك شرط وجودنا األكمـل يف هـذا العـامل  األشياءخلق : ذ ومواطن اخلَْلقمراكز النفو 
منـا  ذلـكوال منلك اليوم أن نؤثر يف سريه مبلء وزننا. فلنكشـف أنفسـنا مـن جديـد وإن اقتضـى  منهالذي حنن 

أن نســتوعب أســباب  حلداثــةفاأن خنلــع الثــوب القــدمي ولكــن دون أن ننســلخ مــن هويتنــا لنغــرب يف اآلخــرين. 
ونفجـر فيهـا طاقـات اخللـق املدفونـة لنصـبح قـادرين  شـاملةالتقدم يف كافة اجملـاالت حـىت ننمـي جمتمعاتنـا تنميـًة 

  .العامل مصريعلى اإلسهام النشط يف صياغة 
أو تكــون مبنــأى عــن ســريورة االحمــاء  نالعربيــة مبــا هلــا مــن مــرياث ثقــايف ضــخم أ للغــةكــان مــن املفــرتض   ولقــد
ا أغلــب لغــات وثقافــات الشــعوب املغلوبــة حاليــاً. غــري أن الواقــع مل  التبعيــة كــذلك. فــربامج   يكــنالــيت شــهد

نفسـها مـادة يف الـربامج التعليميـة يكـاد  اللغـةالتعريب يف أغلبها تعثرت ومل تعط ما كان منها متوقعـاً، وتـدريس 
ـــة ال تؤخـــذ  اجملـــامعيكـــون مهمـــًال، وتعليمـــات وقـــرارات  بعـــني االعتبـــار يف التعلـــيم والتـــداول، وعمليـــات اللغوي

  األخرى تتم بفوضنة مطلقة وال تنسجم وآليات اللغة نفسها يف التوليد والتوسع. اللغاتاالقرتاض من 
 تســــتطيعبـــني املختصـــني يف علـــم اللغــــة االجتمـــاعي أن األمـــم ذات الثقافـــات املرتســـخة ال  املتـــداول ومـــن 

ا بـالغ الوقـع يف التنميـة مبفهومهـا  وأثـراً ، وأن للغة دوراً بارزاً يف عملية النهوض النهوض دون االعتماد على لغا
الفهـــم  علـــىصـــفوف متكلميهـــا كـــانوا أقـــدر  بـــني وتـــداوهلاالشـــامل. فكلمـــا اتســـعت قاعـــدة اســـتعمال لغـــة مـــا، 

م بتجــارب بعــض . ويتأيــد هــذا الــزعواالبتكــارواإلفهــام، وأكثــر َوْعيــاً باألشــياء واألفكــار، وأســرع إىل االخــرتاع 
ولـذا يظهـر أن بـني اللغـة واجملتمـع رمحـاً موصـوًال وتعاضـداً  النهـوضاألمم احلاضرة اليت سـلكت هـذا السـبيل يف 

  .عنهال غىن ألٍي منهما 
وضـماناً  ،أن نعاجل كيفيـة النهـوض باللغـة العربيـة وسـيلًة للتنميـة واالنطـالق البحثسنحاول يف هذا  وهكذا
وضـعها الــراهن  يفوإمنــا هـي إشـارات وتـأمالت فلننظـر  ،ن نـدعي مشـروعاً متكـامالً علـى اهلويـة دون أ للحفـاظ

ـــا عـــن مســـايرة األمـــم  بعـــض احللـــول  يعلنـــا نســـتجل الراقيـــةلنشـــخص بعـــض األمـــراض الـــيت تعرتيهـــا، وتبطـــئ 
  والتقليد والتقدم والتخلف...اخل. والتجديدللقضايا املطروحة قضايا األصالة واملعاصرة 
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يبــدو  القصــوربــني عمــوم النــاس أن اللغــة أداة للتواصــل. وال شــك أن الباعــث علــى مثــل هــذا  املتــداول مــن 

القـول وتعاملنـا مـع اللغـة علـى  هـذاجدَّ وجيه ملا يتقوى به من احلس املشـرتك العـام. ولـو افرتضـنا جـدًال صـحة 
مــن حيــث وظائفهــا وأدوارهــا ومــن حيــث   وضــوحهافــإن  -ا أساســه وأدى ذلــك بنــا إىل تصــور واضــح لغائيتهــ

ا أداة للتواصل رئيسية ال يؤدي  إىل وضـوح طبيعتهـا، والغالـب أن املـتكلم ال يفكـر يف اللغـة الـيت  بالضرورةكو
ا،يستعمل يف  ا يف الغالب. ذا   وإمنا يقتصر على استخدامها ليتوصل إىل أغراض ال تتعلق 



 ومــالغـة عـدة إشـكاالت عنـد املختصـني؛ منهـا هـل اللغـة ظـاهرة ختـص اإلنسـان؟ البحـث يف ال يثـري وهكـذا 
ا لــدى األطفــال؟ ومــا العالقــة بينهــا  الفكــر؟ ومــا مــدى  وبــنيالعالقــة بينهــا وبــني الــدماغ؟ وكيــف يــتم اكتســا

  حتديدها لنمط التفكري؟ وما العالقة بينها وبني اجملتمع؟
 اللســانياتاملقــام اإلشــارة إىل مجلــة مــن األوليــات املعروفــة يف عــن هــذه التســاؤالت يتطلــب  لإلجابــة وســعياً  

؟ ومل يعد املهم هو ما يقال كمـا اللغةفقد أصبح جوهر الدراسة اللسانية املعاصرة هو كيف يتم توليد  ،احلديثة
القـول ملـا تسـاعد فيـه مـن قـدرة علـى صـياغة بعـض الفرضـيات  سبقتبل العملية الذهنية اليت  –عند البنيويني 

  التحديد حول الطبيعة اجلوهرية للعقل البشري. البالغةالقريبة من احلقيقة 
اللغـة  معرفـةارتباط محـيم بـني اللسـانيات والبيولوجيـا والرياضـيات وعلـم الـنفس. خاصـة أن بنيـة  فهناك ولذا 

ضـــوي وبنيـــة معرفـــة اجملـــال الطبيعـــي رمبـــا كانتـــا خاصـــتني مـــن خصـــائص اجلهـــاز العضـــوي، وإذا كـــان اجلهـــاز الع
  مسبقاً يف الواقع. يعرفهايستوعب بسهولة أنساقاً مبثل هذا التعقيد فيرتجح أنه كان 

 بنشأةاليوم عند الدارسني يف حقل العلم املهتم  واملسلمة )foundedمن الفرضيات املؤسسة ( إن 
ا وجماالت انطباقها أن اللغة إحدى أهم  من )episthemologyاملعارف ( ا وصياغا حيث بناءا
  .)1الكائن البشري والكائنات األخرى( اليت تقيم متييزاً نوعياً بني اخلصائص
 أنظمةمزودًا دون غريه من الكائنات احلية جبهاز طبيعي معقد يسمح له باكتساب  اإلنسان فاعتبار

ااجلنس البشري  طبيعةكلية مل يكن من قبيل الصدفة، بل إن   -تواصلية حتكمها ضوابط عامة ومبادئ   أ
  ).1975). ( تشومسكي 2تضيه وتستلزمه (تق

عــن غــريه مــن  اإلنســانيــرى العلمــاء التوليــديون هــي اخلاصــية النوعيــة املورثــة بيولوجيــاً والــيت متيــز  كمــا  فاللغــة 
  احليوانية. السلميةالكائنات األخرى وحىت تلك اخلاصية يعدها بعض مؤاخيًة له يف ذات 

لتواصـل فحسـب بـل هـي حالـة ذهنيـة لـدى اإلنسـان يولـدها فاللغة ليست للخطاب وا األساسهذا  وعلى 
ــا اإلنســان وهــي صــفة ختصــه دماغــهمــن  ــا جــزء مــن املقــدرة البيولوجيــة اخلاصــة الــيت يتصــف  . وختصصــه. إ

أن خنلـص إىل ضـرورة  فينبغـيوهكذا إذا كانـت بنيـة اللغـة تعكـس اخلصـائص األساسـية لطبيعـة الـذكاء البشـري 
  اً يف دماغ اإلنسان.وجود حنو كلي مربمج قبلي

الوجـود وهـو  إىلتتم بفعل التوريث البيولوجي الفطري فإن كل مولـود يـأيت  اللغةكانت عملية اكتساب   وإذا
ال يســتطيع  ولكنــه (language acquisition deviceكليــاً يعــرف باللغــة الكليــة (  برناجمــاً حيمــل 

ل مــن خاللــه علـى تثبيــت جمموعــة مــن الوســائط االجتمـاعي الــذي يعمــ بــاحمليطممارسـة اللغــة إال بعــد احتكاكــه 
)parameters( اليت ختوله بالفعل إتقان وممارسة لغته األم. هي  



 املعطــىكــل هــذا تبقــى اللغــة الســبيل األول لنقــل الفكــر والتجربــة عنــد اإلنســان بــل للتعامــل مــع   مــن وبــالرغم
يف هـذا اإلطـار أن هـذه  املعلـومومـن  )3اخلارجي سـواء بأخـذ صـورة عنـه وفهمـه أو بإعطائـه تنظيمـاً ومعقوليـة(

إال انطالقـاً مـن اللغـة ترجـع يف أساسـها إىل طبيعـة  األشـياءاملؤهالت الـيت ال تسـمح لإلنسـان أن يفكـر ويعقـل 
  ).4تكوين عقولنا(

يـنظم  الـيتوالدالليـة أي تلـك املعلومـات احململـة عـن طريـق اللغـة تبـدو مصـوغة بالطريقـة  الرتكيبيـةالنسبة  إن 
أو يسـقطه عليـه والـذي يـتلخص  اخلـارجي) لذا فـإن التنظـيم الـذي يقيمـه اإلنسـان للعـامل 5ا التجربة(الذهن 

متسـقة هـذا األمـر  وتصـنيفاتومجع األجزاء املتمزقـة واملبعثـرة يف خانـات  احمليطي )outputيف تقطيع اخلرج (
إنه مـن حمـض صـنع : أن نقول فيهحد كبري  إىلالذي نراه بشكل بالغ التنظيم هو يف الواقع علم مسقط ميكن 

تنقلها اللغة اليت متثل والفكر وجهني لورقة واحـدة، لـذا فـال إمكـان  اليتخيالنا. إنه ينحصر يف تلك املعلومات 
مرهـون  اجملـردةوليست هذه األخرية لباساً للفكر، وإمنا هي اجلسد نفسه إذ إّن وجـود الفكـرة  لغةللفكر بدون 

ا.بتسميتها ألّن اللغة بديل    مقنَّن للتجربة ذا
احتمـاالت اللغـو  جتعـلالكلـي"  النحـواإلكراهات الذهنية اليت درج اللسانيون على تسميتها " هذهأن  غري 

)language ability( مـا أراد.  كـلوال أن يفكـر يف   ،. فاإلنسان لـيس حـرًّا يف أن يقـول مـا شـاءحمدودة
معــني ويســلك ســبيًال  اجتــاه يفية مكرهــاً علــى أن يســري بط صــارمة جتعــل املــتكلم حبكــم طبيعتــه البشــر اقيمــة ضــو 
يعـــد إحـــدى  الـــذي )creativity. مـــن أجـــل ذلـــك نســـتطيع أن حنكـــم أن مبـــدأ اإلبداعيـــة (ســـلفاً مرســـوماً 

حمكومـاً مبجموعـة  يظـل )natural languagesالطبيعيـة ( للغـات) املميـزة 6اخلصـائص النسـقية السـبع(
  يد عنه.بط تصرفه إىل أََمٍم ال حيامن الضو 

الذهنيــة تقــوم إلزامــات أخــرى ذات طبيعــة اجتماعيــة وثقافيــة جتعــل مــن اللغــة  اإلكراهــاتعــن هــذه  وفضــالً  
توجيـه وإخضـاع معممـان كمـا  وهـ تشريعية حيكمها مبدأ العرف والتواضع وتنطوي علـى نـوع مـن القهـر سلطة

ــ ختــول) فكــل لغــة تتعــني أكثــر مــا تتعــني ال مبــا 7(بــارت يقــول روالن ل مبــا تــرغم علــى قولــه، كمــا يقــول قولــه ب
  ).8ياكوبسون(

أيضــا  تشــكلاألداة الرئيســية الــيت متكــن الكــائن البشــري مــن تنظــيم تواصــله بــل إنتاجــه، كمــا  اللغــة وتشــكل 
بعــد جيــل. زد علــى ذلــك  جــيالً قنــاة مقتصــدة لنقــل املعــارف واألفكــار واملشــاعر ووســيلة مثلــى حلفظهــا ونقلهــا 

ـــا تعـــد معيـــاراً للتنميـــة وبصـــمة  الفكريـــة،لشـــعلة يقظتهـــا  ووقـــوداً األمـــة  لوحـــدةاالجتماعيـــة والعلميـــة، وحلامـــاً  أ
  هلويتها احلضارية.

مـــن األشـــياء  ويســـري )codageعلـــى افـــرتاض عمليتـــني متقـــابلتني إحـــدامها الرتميـــز ( التواصـــلهـــذا  ويقـــوم 
لكلمـــات واجلمـــل إىل يســـري مـــن ا وهـــو )decodageالتفكيـــك ( والثانيـــةوالوقـــائع إىل الكلمـــات واجلمـــل، 



أي السـري منهـا حنـو  ،هـو فهـم مـا خيتفـي وراء الكلمـات واجلمـل النصـوصاألشياء والوقائع. إن فهـم نـص مـن 
  األشياء والوقائع.
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 بالصـوتصـورة ويسـمعها مفـاتن كثـرية يراهـا بال -ككثري من شـعوب األرض   -العريب اليوم  اإلنسان تأسر 

الرتف والرخاء يف عامل  ووسائلوالوفرة يف مصادر العيش  ،ترتاءى يف التقدم العلمي واالكتشافات بالغة الروعة
أنــه قــادر علــى تعــويض مــا فــات، واللحــاق  أثنــاءهتضــاءل وصــغر حــىت صــار كالقريــة فينــدفع يف حلــم يتخيــل 

  ل املرحلة.ووسائ التاريخباألمم املتقدمة مبا لديه من كسب 
كمــا   املاضــي،هــذا االجتــاه ملــا يتــذكر مــن مــواطن النصــر وآمــاد التفــوق والعطــاء الــيت عرفهــا يف  يفينــدفع  إنــه 

 وأمهيــةالــيت هلــا هــي األخــرى كلمتهــا الفصــل يف القــرار االقتصــادي للبشــرية  الطبيعيــةينــدفع بــإغراء مــن الثــروات 
ا. وأخرياً يندفع ملـا يعرفـه عـن ا وإن كانـت تـأيت  الديناميـة أبنـاء جلدتـه الـيت  اسرتاتيجية خيتص  تنطفـئ جـذو

  عليها فرتات من اخلمود من حني آلخر.
 فاملســـألةصـــحا مـــن هـــذا احللـــم صـــدمته وقـــائع احليـــاة فنكـــأت اجلـــرح وردت العـــزم حســـرياً،  كلمـــاأنـــه   غـــري 

سيري وانتشار األمية والبطالـة الت وسوءالسياسية ومشاكل األقليات وثقل البنيات االجتماعية العتيقة واملتحجرة 
وحتملــه عبئــاً ينــوء بــه. مــن هنــا تكــون أوجــاع اإلفاقــة، ومــن  جمتمعــهكلهــا تعشــش يف   -والقمــع السياســي املــزمن 

 اليقظــةكــذلك وكبــوات النهضــة وقــوة اخلصــم وحتكمــه يف مقاليــد العــامل ومراقبتــه البالغــة   الطويــلمــرياث اجلمــود 
مــن غــزو ثقــايف ولغـــوي  تعنيـــهيــز. أضــف إىل ذلــك قيـــود العوملــة بكــل مــا لكــل أمــة تتــوق إىل االســـتقالل والتم

بضائع القوي واشتداد حدة الصـراع  الستهالكومسخ حضاري ومتييع خلصوصيات اجملتمعات وحتويلها أسواقاً 
  بني احلضارات واألديان واألعراق.

 احملفــزاتهــو اآلخــر جبــالء هــذه  واجملتمــع توأمــان ال ينفصــالن فــإن واقــع اللغــة العربيــة يعكــس اللغــةأن  ومبــا 
إرادتـه وطموحاتـه. وال شـك  مـنوتلـك املثبطـات الـيت تفـل أيضـا  ،مجيعها اليت تدعو اإلنسـان العـريب إىل األمـل

يف احليـاة الفكريـة والعلميـة والثقافيـة وحتـد مـن أثرهـا  مفعوهلـاأن اللغة العربية جتابه اليوم حتديات كبرية تقلل مـن 
ـا يف مصـارف لعامـةايف اجملتمع واحليـاة   اللغـات. وإن كانـت مثـة آفـاق واعـدة لتطويرهـا وتبويئهـا املنزلـة الالئقـة 

ا مل تستغل بعد مبا فيه الكفاية وآليات توليدها ما زالت بعيدة    االستنفاد. مناحلية فطاقا
  العوائق – 1 -3

  : أربعةوم يف مستويات أهم العقبات اليت تقوم يف وجه النهوض باللغة العربية الي خنتصرأن  ميكن 
يتجلى يف شيوع األمية ومرياث فرتات العقم واالحنطاط وغياب العرب عـن الكثـري  حضاريمستوى  – 1 
جتــارة البلــدان  فمجمــوعمراكــز القــرار واملنــابر الدوليــة وضــآلة حجــم وســائل التــأثري علــى املســتوى الــدويل.  مــن



باإلضـافة إىل عـدم جنـاح املشـروع النهضـوي،  هـذا ،املية فقطئة من جممل التجارة العابامل 3العربية يساوي حنو 
  ذلك التفوق بسيطرته على مقدرات العامل وناصية العلم. ومحايةويقظة الغرب ووعيه بأسباب تفوقه 

 العلـموثقايف يتجلى يف غياب حركة اإلبداع العلمي والثقايف نتيجة لعدم نفـاق سـوق  علميمستوى  – 2 
. فمــا نشــر مــن الكتــب الغــرباالت العلميــة والتقنيــة علــى غــرار املراكــز املوجــودة يف وغيــاب مراكــز حبــث يف اجملــ

م يزيــد بالنصــف علــى كــل مــا 1991عــام  إســبانياواجملــالت املتخصصــة يف دولــة واحــدة مــن دول الغــرب مثــل 
ورن زهـــادة اإلنفـــاق علـــى التعلـــيم والبحـــث العلمـــي إذا مـــا قـــ أن). وال شـــك 9ينشـــر يف عمـــوم الـــبالد العربيـــة(

قـد ال يشـجع علـى تطـوير الـربامج الرتبويـة والبحثيـة.   -كالسـياحة والتسـلح   العامـةبقطاعات أخـرى مـن احليـاة 
تطويرهـا  وحماولـةعدم االهتمام الكايف كما هو الشأن عند أغلب األمم األخرى بدراسة اللغة القوميـة  أنكما 

جتربتهــا احلضــارية. فمــا ينفــق علــى  مــنويقلــص قــد يضــعف مــن أدائهــا  -وتوســيع دائــرة تــداوهلا أفقيــا وعموديــاً 
). ومـا تنفقـه 10على كل ما يرصد هلـا يف مجيـع العـامل العـريب( يزيداللغة العربية يف الواليات املتحدة األمريكية 

 عليهمـامن أجل تطويرمها والسـعي للحفـاظ  واإلنكليزيةعلى اللغتني الفرنسية  والكومنولثمنظمة الفرانكفونية 
صـــرح احلضـــارة والتطـــوير مـــن  بنـــاءيوضـــح أمهيـــة اللغـــة يف  - والتواصـــل والتعـــرف علـــى العـــامل وإليـــه أداة للتعبـــري

مـا حققتـه اللغـة  إن": هـذا املعـىن حـني قـال عـن" ديغـول شـارلوقد عرب الرئيس الفرنسي " .عقليات اجملتمعات
  مطامح مل تستطع جيوش فرنسا عرب التاريخ أن حتققه". منالفرنسية لفرنسا 

ــا تســري فيــه كــل جولــة مفــردة  سياســيمســتوى  – 3  يتحــدد يف اعتمــاد كــل دولــة ملشــروع تعــرييب خــاص 
) مــن وظيفتهــا فجعلهــا 11(وَحــدَّ احملــدودة وجتربتهــا اخلاصــة ممــا قلــص مــن منــو اللغــة العربيــة وتفتحهــا،  بوســائلها

تنظــــــــــر علــــــــــى مصــــــــــطلح مثــــــــــل  فعنــــــــــدماعربيــــــــــات خمتلفــــــــــة تشــــــــــوش الفكــــــــــر وتستعصــــــــــي علــــــــــى التعلــــــــــيم. 
)management( بلفظــة التصــرف، ويف  يقابــليعــرب يف دول أربــع مبصــطلحات خمتلفــة ففــي تــونس  جنــده

. ويف موريتانيا يقابل بلفظة اإلدارة. وهكذا يضـيع التدبرياجلزائر يقابل بلفظة التسيري، ويف املغرب يقابل بلفظة 
 اعتمـادارف والعلـوم. وكمـا أن عـدم املتضـاربة الـيت قـد تعيـق مـن اسـتيعابه للمعـ املصـطلحاتالقارئ العريب بني 

كــان لــه هــو   - املناســبسياســة صــارمة حتــد مــن هجــرة األدمغــة بتــوفري املنــاخ السياســي واالقتصــادي والعلمــي 
يســـهر علـــى العنايـــة بســـالمة اللغـــة  لغـــوياآلخـــر أثـــره يف هـــذه اخللـــل املشـــهود، هـــذا إضـــافًة إىل غيـــاب رقيـــب 

جيــب أن يســود يف االســتعمال. فــاللحن املستشــري عنــد  الــذيغــوي وحيــارب انتشــار اللحــن، وينشــر املعيــار الل
جيعـل اإلنسـان العـادي يف حـلَّ مـن اخلطـأ والتالعـب بقواعـد اللغـة نطقـاً  والصـحفينيالقدوة من أمثال الساسـة 

  .وكتابة
 حاملــةيتمثــل يف وجــود مزامحـة قويــة تشــهدها العربيــة وتــأيت مـن قبــل اللغــات احليــة  اجتمــاعيمسـتوى  – 4 
عنـد أبنـاء العربيـة لالنفتـاح احلضـاري  املتاحـةضارة احلديثة كاإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية اليت متثل النافـذة احل



عقبــة أمــام توسـع اللغــة علــى مســتوى اخلطــاب العــام كمــا أن مزامحــة  املزامحــةوالتشـبع بــروح العصــر. وتقــوم هــذه 
الكرديــة،  الفارســية،بعــض اللغــات األخــرى (األرديــة، القطريــة للفصــحى يف احليــاة اليوميــة بــل  العربيــةاللهجــات 

  الشعيب اليومي. اخلطابالرببرية، اللغات اإلفريقية إخل) مما يعوق من منوها على مستوى 
 ومسـتقبال؟ستصمد العربية يف وجه التحديات الداخلية واخلارجية الكبرية الـيت تواجههـا حاليـا  ترىيا  فهل 

وفصــحى يكتبهــا  ،أغلــب النــاس يتكلمهــاركــة االزدواجيــة واالنقســام إىل عاميــة وهــل ختــرج العربيــة منتصــرة يف مع
  بعض منهم قليل.

  اآلفاق –2 -3
أن  اسـتغالهلاالـيت أسـلفنا ذكرهـا فـإن اللغـة العربيـة متتلـك قـدرات واسـعة ميكـن إذا حسـن  العوائـقهذه  رغم 

اللغـــات احليـــة الـــيت تتجـــه حنـــو  خمتلـــفىل تســهم يف انتشـــاهلا مـــن الوهـــدة الـــيت تـــرتدى فيهـــا، وأن ترفعهـــا ســـريعاً إ
  العاملية.

  : هذه اآلفاق إىل جمموعتني نقسمأن  وميكن 
 واالقــرتاضتــأيت مــن داخــل اللغــة مــن مثــل االشــتقاق والقيــاس وإعمــال املهمــل والنحــت  بنيويــةآفــاق  – 1 

ذه القـوة الكامنـة يف عـن هـد عـرب واجملازات واالستعارات بشىت أنواعها ممـا سـنزيده فضـل إيضـاح يف مكانـه. وقـ
  : اللغة العربية لساناللغة العربية الشاعر املصري حافظ إبراهيم فقال على 

  الغواص عن صدفايت ساءلوا فهل     يف أحشائه الدر كامن البحر أنا 
  عن آي به وعـظات ضقت وما     ةـاهللا لفظاً وغاي كتاب  وسعت 
  رعاتـمختـلأمساء  وتنسـيق     اليوم عن وصف آلة أضيق فكيف 

 الصـوريبنجاعة األداة النظرية واالصـطالحية اللسـانية اليـوم، وخاصـة ذات الطـابع  التذكرينافلة القول  ومن
ا  تطويرهـا وإعـادة تنظيمهـا.  ويفاملتقدم يف دراسة خصائص وبنيات اللغات الطبيعية وكذا أنظمتها واستعماال

إمكانيـــة ذات فســـحة  –يف احلقبـــة الراهنـــة  –ويـــة إن مـــن شـــأن هـــذا العلـــم أن خيـــول املشـــتغل علـــى األبنيـــة اللغ
النظــــري وأوىف مــــن ناحيــــة الكفايــــة ســــواء علــــى مســــتوى  التأســــيسلفحــــص األنظمــــة اللغويــــة بشــــكل أبلــــغ يف 

ل باآللــة والوصــفية اللســانية صــ. ومــن هنــا فــإن أي دراســة للغــة العربيــة ال تتو التفســرياملالحظــة أو الوصــف أو 
وذات مســـة  قاصـــرةمقاربـــة ال تأخـــذ مـــن هـــذا العلـــم منطلقـــاً ومهـــاداً تظـــل مـــن بـــاب العبـــث إال أن أي  تبـــدو

  انطباعية ال علمية.
لغويـة  قضـايافإن لألجهزة والتقنيات احلديثـة دوراً بالغـاً يف التمكـني مـن فهـم  اإلنساينالعلم  إىل وباإلضافة 

وصــف األنســاق اللغويــة  يفظــل عالجهــا قائمــا علــى أســاس احلــس واالنطبــاع. وحبضــور هــذه األجهــزة التقنيــة 
اليوم مل تعد وسيلة فحسـب بـل أصـبحت  فاآللةتولدت معطيات جديدة تعمق من درك غور اللغة وخباياها. 



مــا أحــدث ثــورة يف علــوم املنطــق احلــديث الــذي انطلــق مــن هــذه  وهــذابعــداً مهمــاً مــن أبعــاد املعرفــة نفســها، 
  تعبري عنها.األشياء وصياغة وسائل ال حقائقاملعطيات اجلديدة لسرب 

تــــأيت مــــن تضــــافر خمتلــــف جوانــــب حيــــاة األمــــة االقتصــــادية والسياســــية واالجتماعيــــة  خارجيــــةآفــــاق  – 2 
الـذي محلتـه هـذه اللغـة  الغـينيف رفد اللغـة باملفـاهيم والتصـورات كمـا تـأيت مـن اسـتلهام وتثمـري الـرتاث  والعلمية

العــامل بعطائــه املمــدود فمــن بــدهيات  ضــاراتوحمــا يزيــد علــى مخســة عشــر قرنــاً، والــذي أثــر يف ثقافــات  عــرب
ا  يفالعلــم أن مــا مييــز لغــة مــن أخــرى ال يكمــن  الطاقــة التعبرييــة فقــط وإمنــا يتعلــق أساســاً بســعة جتربــة أصــحا

  .مشوليتهاالبشرية ومدى 
  ووسائل التطوير العربيةاللغة  – 4

ثالثــة مواقــف.  العربيــةيــة واالســتيعابية للغــة وهــم يســعون إىل تنميــة الطاقــة التعبري -العربيــة اليــوم  أبنــاء يتنــازع 
ـــااألول هلـــذه اللغـــة يف منوذجهـــا املعيـــاري ويـــرون  املوقـــفأصـــحاب  يتعصـــب  باحتياجـــاتقـــادرة علـــى الوفـــاء  أ

معطـاء، وهكـذا يف ظـل الشـعور  مرنةأبنائها يف مجيع قطاعات احلياة وأّن لديها من اخلصائص ما جيعلها طيعة 
م هـذه تطرفـاً مبـر  وشراستهااملوقف بشدة اهلجمة  املتزايد عن أصحاب هذا وتسارع عملية املسـخ، تـزداد نظـر
بـت نالعربية بنحوها القدمي. إذ هي الضمان األوحد للحفاظ على اهلويـة ألن امل باللغةاأليام وتطالب بالتشبث 

  أرضاً قطع وال ظهراً أبقى. ال
 االجتماعيـةينبغي أن يقتصر دورها على الـدين واألمـور الثاين فيعتربون أن العربية لغة  املوقفأصحاب  أما 

املصـــطلح  أن؛ خاصـــة التكنولوجيـــةاملراســـيمية فقـــط، فـــبحكم طبيعتهـــا لـــن تفـــي باحتياجـــات العصـــر العلميـــة 
. كمــا أن اســتخدامها يف التعلــيم قــد يــؤدي إىل أصــلهالعلمــي ال يعــرف لغــة معينــة ومــن مث ال يهــم مصــدره وال 

يقيم بينهم وبني العلم واحلضارة احلديثني حاجزاً قويّاً. زد علـى ذلـك أن  مماغة أجنبية منع الطالب من إتقان ل
الطالـب  حيتاجـهالسـريع للعلـوم وللمعـارف املصـحوبة، وبـطء حركـة التعريـب جتعـل الوفـاء بكـل مـا  التطورحركة 

فوضـــوية وضــــع إىل ذلـــك  انضـــافتواملـــدرس مـــن مصـــطلحات أمـــراً غـــري ميســـور، ويــــزداد األمـــر ســـوءاً إذا مـــا 
إليــه ذلــك مــن بلبلــة وتشــويش ذهــن املعلــم  يــؤدياملصــطلح وتباينــه مــن قطــر إىل آخــر ومــن باحــث آلخــر، ومــا 

  واملتعلم.
ـــو أتيحـــت هلـــا فرصـــة حســـن التنظـــيم والتخطـــيط لَوفـَّــْت  املوقـــفأصـــحاب  أمـــا  الثالـــث فـــريون أن العربيـــة ل

حصـافة ووروداً،  أكثـرجمـال الدراسـات اللغويـة  العصر. وال شك أن هذا املوقف يبدو للمشتغلني يف مبتطلبات
ا  على االضطالع بأعبـاء التطـوير واإلحيـاء  قادرةولذا فسنعرض يف الفقرات التالية مجلة من اآلليات نتصور أ

  باحتياجات متكلميها مصطلحاً ومفهوماً. تفياليت قد تسهم يف جعل العربية لغة حية 
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العربيـــة حبكـــم انتمائهـــا إىل زمـــرة اللغـــات الطبيعيـــة تشـــرتك معهـــا يف عـــدد مـــن  اللغـــةاً أن تكـــون بـــدع لـــيس
ا  اللغاتالصوتية والرتكيبية والداللية، وأن تكون القيود واملبادئ اليت تضبط تلك  اخلصائص تنطبق عليها وكو

ا تنتمـي إىل زمـرة صـغرى مـن اللغـات  ـا تنفـرد خب العلى ما هي عليه فأل ). 12صـائص ال توجـد يف غريهـا(أ
باســتحالة وصــف العربيــة اعتمــاداً علــى النظريــات الغربيــة املســتوردة  القــولومــن مث فإنــه مــن الــوهم اخلــادع ترديــد 

هـذه اللغـة  علـىلوصف اللغات اهلندو أوروبية. فاملفاهيم النظرية العامة تنطبق بكامـل اليسـر  أساساً اليت بنيت 
إذ إن كفايتهـــا يف وصـــف اللغـــة  مصـــداقيتها،ا. وال يـــنقص اســـتريادها شـــيئاً مـــن متامـــاً كمـــا انطبقـــت علـــى غريهـــ

  .جلبهاالعربية أوضح من أن ُجيَاَدَل يف مشروعية 
لذي النظرة العجلى جمموعة من العناصر املتنافرة واملبعثرة بل هي بنية بالغـة  يتبدىأن اللغة ليست كما  ومبا

ا املت التنظيم، الوصـف اللسـاين  فـإنعددة على درجـة عاليـة مـن االنسـجام واالتسـاق؛ تبدو عند حتليل مستويا
والتجربـة فيقـيس قيمـة الفرضـية  الفرضـيةال ميكن أن يتم خارج إطار نظري ومنهجي واضح حيكم التفاعل بني 

ا على التنبؤ باملعطيات وتقيس قيمة    مبدى ورودها يف االستدالل على الفرضية. املعطياتمبدى قدر
 آفــاقولألشــياء احمليطــة بنــا بــل البعيــدة عنــا معرفــة نســبية للغايــة يف كــل مــرة تنفــتح  لــذواتنامعرفتنــا كانــت   وملــا

ا النحاة التقليديون ال تفـي حباجتنـا إىل  وحـل املسـائل النظريـة الـيت  إثـارةمعرفية جديدة فاألوصاف اليت تقدم 
جهـة، وإغنـاء النقـاش اللغـوي العـام مـن جهـة العـريب مـن  اللغويتسهم معاجلتها إسهاماً فعاًال يف تقدم الدرس 

  أخرى.
من اللغويني لبىن وعالئق اللغة العربية قد تبدي لنا نـواقص كبـرية يف فهـم  القدماءإعادة النظر يف وصف  إن
جـــرد املعطيـــات  لطبيعـــةصـــوتية والرتكيبيـــة والدالليـــة لبنيـــات اللغـــة العربيـــة نتيجـــة ال: اخلصـــائص الصـــرف طبيعـــة

  .ووصفها وتفسريها
املعجــم العــريب دراســة فاحصــة ومتأنيــة قــد تكشــف عــن انتظامــات تــربط قائمــة  دراســةال شــك فيــه أن  وممــا

ـــا ذات شـــكل فوضـــوي متامـــا كمـــا تـــراءت جلـــل اللغـــويني القـــدماء  الـــيتالكلمـــات   عليهـــا فـــأطلقواتـــرتاءى وكأ
ـــا ســـوف تفـــتح بـــال شـــك آفاقـــاً واعـــدًة 13حكمهـــم بالســـماع واالضـــطراب( كـــم االســـتيعاب   ةلزيـــاد). كمـــا أ

ا اجلوهريـة ارتباطهـا  حالـةوقدرة التوليد يف طاقة هذه اللغة الـيت تعـيش يف الوقـت الـراهن  مرضـية نـرى مـن أسـبا
  الثاين إىل يومنا هذا. اهلجريبوصف واحد ظل يالزمها منذ القرن 

مج حلـــد الســـاعة يف الرتاكيــب واألبنيـــة الـــذي عرفتـــه اللغـــة العربيــة أخـــرياً مل يـــد مـــنعلــى ذلـــك أن اجلديـــد  زد
يف األشـكال اجليـدة مـن  أكثـرتفسريية متكاملة جتعله جزًءا من مدونة اللغة العربية العامة. ويتبدى ذلك  نظرية

قبل وهي معطيات يستعصي تأويلها التأويـل الـالزم  منالتوليد الداليل اليت مل تك مألوفة عند متكلمي العربية 



ـــاباعتمـــاد النحـــو التقليـــدي نظـــراً  بـــدو مفارقـــة نوعـــاً مـــا لتلـــك املعطيـــات الـــيت متهـــدت مناذجهـــا يف دروس ت أل
  .التقليديةالبالغة 
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ال بد منهـا لتمـام الوصـف وكفايتـه. وتظهـر يف اللغـة العربيـة منـاطق تعـرف عـدم  خطوةتنظيم املعطيات  ميثل
نظرية عامة لبنية  غيابيف املعطيات إىل  خاصة يف املعجم والصرف والداللة. وترجع هذه االضطرابات انتظام

ا املختلفـــــة. فالنظريـــــة الكافيـــــة ال بـــــد أن  قائمـــــة علـــــى االســـــتقراء املمعـــــن للمعطيـــــات  تكـــــوناللغـــــة ومســـــتويا
والواقــع إذ هــي اجتهــاد حلصــر الواقــع يف جــوهره باالعتمــاد  النظريــةوالواقعــات. ولــذا ال يوجــد هنالــك فــرق بــني 

  .تبارباالععلى معطياته اجلديرة 
تعديـــة األفعـــال بـــاحلروف مشـــكلة كـــربى يف نظـــام اللغـــة العربيـــة خاصـــة علـــى  تبـــدومســـتوى الرتكيـــب  فعلـــى
يف نسـق  أدجمـت. ويبدو أن هذه املشكلة ترجع يف جزء كبري منها إىل وجود معطيات مغلوطـة التقعيدمستوى 

ا القاموسيون والنحاة دون متحيص وفحص دقيق.   املعجم ودرج على إثبا
 ذهـب"ويف"  ذهـب"وإىل"  ذهبو" ،عن" ذهبمثال ال جيد القارئ تفريقا بني " القاموسالعودة إىل  فعند

ا خمتلفة املعاين. والظاهرمن"    أ
مـــن  طبيعـــة التـــأليف بـــني األصـــوات وبـــني املقـــاطع مـــا تـــزال تعـــرف الكثـــري فـــإنعلـــى املســـتوى الصـــويت  كمـــا

 واهلـاء؟كاف، أو الكاف واجلـيم، أو العـني والغـني أو احلـاء تالف اجليم والئجيوز اللغويون ا الالغموض فلماذا 
جتاورهــا يف الكلمــة  جــوازائــتالف بعــض األصــوات بــالرغم مــن  –) 14كمــا قــالوا عــن العــرب(  –وملــاذا مل يــرد 

مـن منـط عينـه والمـه مهزتـان؟ وملـاذا أقـل  العربيـةوجود جـذر ثالثـي يف  –كما نقلوا   –الواحدة؟ وملاذا يستحيل 
إال قليًال؟ وملاذا كثر التآلف ين األصوات املتباعـدة يف الكلمـة؟  تتجاورتآلفا هي أصوات احللق فال األصوات 

  جتاورت األصوات املتجانسة يف الكلمة يكون السبق لألقوى؟ إذاوملاذا 
  : الناتج عن االختالف يف صيغة املصدر للفعل الواحد مثل املعنوينفسر االختالف  كيف

  (للمال) ُوْجدا 
  (الضالة) جداناوِ  

  (الغضب) َموِجدة وجد
  (احلزن) َوْجدا 
  .)15(الكيان)( وجودا 

ـــا التصـــورية /  الـــداليلعلـــى املســـتوى  أمـــا فمـــا تفســـري كـــون مجيـــع اللغـــات الطبيعيـــة تشـــرتك يف تقســـيم جماال
للغــة العربيــة تســتفيد ا أنكيــف ميكــن   اخل.إىل حقــول مثــل احلركــة والــزمن واإلدراك وامللكيــة والتعيــني.. املعجميــة



الــداخلي الــذي يهــتم ببنيــة : مــن املبــدأين انطالقــامــن تصــور احلقــول الدالليــة وانتظامهــا داخــل اللغــات الطبيعيــة 
أن اللغـات تبـين حقوهلـا  املبدأينهذين  ومقتضىبني احلقول.  بالعالقاتاحلقل الداخلي واخلارجي الذي يهتم 

  ).16ثانية تبعاً لضوابط وليس بكيفية اعتباطية( جهةداخليا من جهة وتقدم عالقات بني هذه احلقول من 
تتكــون مــن جمموعــة مــن احلقــول الدالليــة كــل حقــل هــو قطــاع متكامــل مــن املــادة  برمتهــاالطبيعيــة  فاللغــات

عــن  الــواردةحــق تصــوري يســتوعب املعلومــات : عــن جمــال معــني مــن اخلــربة، ويتجلــى يف واجهتــني يعــرباللغويــة 
. وتكــون فيــه اللفظــة مرتبطــة املفــرداتجمــي تكــون املعلومــات فيــه حممولــة بواســطة وحقــل مع ،طريــق غــري اللغــة

ــا مــع  بكلمــات أخــرى حتــدد أو تغطــي ســويا احلقــل املعجمــي، فيكــون مــدلوهلا مرتبطــا بالكيفيــة الــيت تعمــل 
ا يف احلقل املعجمي نفسه    أو متثيل احلقل الداليل. لتغطيةأخوا

داخـل احلقـل املعجمـي فـإن أنـواع العالقـات الـيت  األخـرىـا بالكلمـات معىن الكلمة حمصـلة عالقا وباعتبار
  : تكونتربطها بالكلمات األخرى إما أن 

وذلــك  ،فنقــول إن (أ) أو (ب) مرتادفتــان إذا كانــت (أ) تتضــمن (ب) و (ب) تتضــمن (أ): الــرتادف -1
  ومضى. ذهب: مثل الفعلني

 ،كون (ب) أعلى يف التقسيم التصنيفي والتعريفـي) مشتملة على (ب) حني تأفنقول إن( : االشتمال -2
  ينتمي إىل فصيلة أعلى هي احليوان. الذيوذلك مثل فرس 

مثـــل عالقـــة اليـــد باجلســـم. والفـــرق بـــني هـــذه العالقـــة وعالقـــة التضـــمن أو  وهـــي: عالقـــة اجلـــزء بالكـــل -3
  اليد ليست نوعاً من اجلسم ولكنها جزء منه. أناالشتعال هي 

  : إىل ثالثة أقسام وينقسم التضاد -4
ميـت : التقابـل يعـين االعـرتاف بـاآلخر مثـل لفظـيت طـريفوهـو الـذي يكـون فيـه نفـي أحـد : التضاد احلـاد - 

  وحي.
ـــه إنكـــار أحـــد حـــدي التقابـــل ال يعـــين االعـــرتاف بـــاآلخر أي أن  الـــذيوهـــو : التضـــاد املتـــدرج - يكـــون في
  حار وبارد.: كل عامل املقال مثل  يستنفدانال  ناحلدي
  يعين عدم تصور أحد احلدين دون تصور اآلخر مثل زوجة وزوج. الذيوهو : التضاد املتضايف -
 ،املعجمــي إذا كــان (أ) ال يشـــتمل علــى (ب) و (ب) ال يشــتمل علـــى( أ) احلقـــلويكــون يف : التنــافر -6

  .وحممدومثاله طاولة 
االتصنيف اآلنف يربز أن اللغات متباينة يف عبقريتها  إن فالقول بالنسبية اللغوية يعين فقط لذا  وخصوصيا

ــا  بعــض طبقــات األحــداث أو الــذوات بصــفة أســهل مــن لغــة  استحضــارأن لغــة معينــة تســتطيع حســب آليا
يبــدو أن اللغــة العربيــة حتتــوي حقــوًال دالليــة مرتبكــة. ويعــد احلقــل الــداليل  احلقــولأخــرى، وانطالقــاً مــن نظريــة 



الرتمجـة املقابـل  ومعـاجمات مفاهيم متقاربـة جنـد هلـا يف االسـتعمال إذا كان جيمع مصطلحات أجنبية ذ مرتبكاً 
  نفسه.
اإلعالم وتعـاون العلمـاء واخلـرباء، كـل  وسائلأن تزايد فرص االتصال بني أفراد اجملموعات اللغوية ووقع  بيد

لواقــع علــى مماثلــة املنظــار الــذي تتخــذه كــل لغــة ملواجهــة ا وعمــلهــذا قــد قلــل مــن شــأن الفــوارق بــني اللغــات 
  وتقييمه.

  : إعادة االعتبار لخصوصية اللغة وعبقريتها .4-3
 وطريقــة )phonemesالوظيفيــة ( األصــواتلغــة مــن اللغــات الطبيعيــة عبقريتهــا اخلاصــة يف اختيــار  لكــل

والـدالالت وشـكل التعبـري  املعـاينتأليفها لبناء اجلمل ويف منط رص الكلمات إلنشاء اجلمل ويف كيفية اقتطـاع 
يطلـق عليـه أحيانـاً جانبهـا اإلبـداعي أي كـون نسـق صـلب  مـاذا فإن أكثر مميزات اللغة لفتاً للنظر هـو عنها. ل

إمكانيـة سـلوك حـر ومبـدع. فاإلنســان يلغـو فيجـدد يف الصـوت واللفــظ  يؤســسومقلـص مـن القواعـد واملبـادئ 
  واملقام اللغوي. والداللةوالرتكيب 

ــاأن ننــتج ونفهــم  امتالكنــا للغــة معينــة يعــين أنــه بإمكاننــا إن الصــحيحة الرتكيــب، بــل بإمكاننــا أن  ملفوظا
ملفوظـات جيـدة الرتكيـب يسـتطيع أي متقبـل لتلـك اللغـة أن يؤوهلـا  ننـتجنفهم مجًال مل نسمعها من قبـل، وأن 

  فإننا منتلك ما يعرف بالقدرة اللغوية. أخرىوبعبارة  ،ببساطة
مــن املفــردات أن تكــون ذات  طبقــةوهــي اســتعداد  أهــم خصــائص القــدرة اللغويــة خاصــية اإلنتاجيــة، ومــن

عــد عناصــرها عنصــراً عنصــراً، وإمنــا تتســم عناصــرها  يتســىنطبيعــة مفتوحــة. والطبقــة املفتوحــة هــي تلــك الــيت ال 
العامة ميكن بالتايل استخدامها الشتقاق مفردات أخـرى غـري املفـردات  اخلصائصخباصة عامة أو جمموعة من 

  عة. فزمرة األفعال العلّية مثًال تشكل طبقة مفتوحة.تلك اجملمو  يفاملوجودة 
ا االســـتيعابية ككـــل لغـــة  وتنمـــو مـــن آليـــات التوســـع الـــذايت الـــذي يعـــرف  انطالقـــاً اللغـــة العربيـــة وتـــزداد قـــدر

ــــ" هـــذا الـــنمط مـــن التوليـــد عمومـــاً بظهـــور متواليـــة صـــوتية جديـــدة مبعـــىن  ويـــرتبطالصـــوري"  التوليداصـــطالحاً ب
حيصــــــل يف املولــــــدات الناجتــــــة عــــــن عمليــــــات االشــــــتقاق أو التعريــــــب أو االقــــــرتاض أو  كمــــــامعجمـــــي جديــــــد  

  .اخلالنحت...
جمموعـة مـن البنـاءات النمطيـة صـيغت  -وهم يعاجلون بنيات املفردات الشكلية  -حلظ النحاة العرب  فقد

م مبصطلح الصيغ  يف جمموعـة تنـاهز  ، ولقد استطاعوا حصر هـذه الصـيغواألوزانداخلها فعربوا عنها يف أدبيا
  ).17اآلخر مسوه بالسماع والشذوذ ( هاوبعض ،بالقياس واالطراد طبعوهبعضها  ،صيغة أو وزن 1210



/ الــداليل القــائم بــني وحــدات املعجــم الصــريفهــذه األوزان أو الصــيغ أهــم مظهــر مــن مظــاهر التعــالق  ومتثــل
قية تصوغ للمعاين املختلفة أبنية متعددة من املادة أو االشتقا املتصرفةالذي جيعل اللغة العربية من زمرة اللغات 

  ).18(الواحدة
  : اثنني اشتقاقغري الثالثية تشتق يف اللغة العربية من مصدري  فاألفعال

  من فعل ثالثي. -1
  من فعل غري ثالثي مشتق من فعل ثالثي. -2

فاألول حيدث على النحـو  املباشر. غريعلى تسمية هذين الضربني باالشتقاق املباشر واالشتقاق  ونصطلح
  : التايل

  فاعل
  فعل
  أفعل   فعل
  افتعل   فَعل
  انفعل   فُعل

  استفعل
  : حيدث على النمط التايل والثاين
  تفاعل ← فاعل
  تفعَّل ← فعَّل

التغيــري احلاصــل بالنســبة للمفــردات  حيــثتنمــيط القواعــد الــيت يــتم بواســطتها اشــتقاق املفــردات مــن  وميكــن
  : األصول كما يلي

  / الدخل.للمفرداتلقواعد اليت تغري عدد املوضوعات الرتكيبية والداللية ا -1
  القواعد اليت حتدث تغيرياً يف البنية الصرفية للمفردة/ الدخل. -2
  القواعد اليت تغري مقولة املفردة/ الدخل الرتكيبية. -3

  : اشتقاق األفعال العلية تنقل الصيغة مثل فقاعدة
  أفعل   فعل
  فعل   فعل
  فُعل

  : اشتقاق األفعال الطلبية تنقل الصيغة مثل قاعدةو 



  استفعل   فعل
  فِعل

طبقـة األفعـال الدالـة : األفعـال مـثًال إىل طبقتـني نقسم أن" الكروبر" لـ الوصف النحوي ميكن تبعاً  ولتبسيط
أساسـياً  علـى احللـول يف املكـان. وتتضـمن البنيـة املوضـوعية لكـل طبقـة دوراً  الدالـةعلى احلركة، وطبقة األفعـال 

أخـرى مثـل دور املصـدر  دالليـةهو احملور أي موضوع احلركة أو احللول. وتتطلـب الطبقـة األوىل أدواراً  وضرورياً 
  ).19واهلدف، وتتطلب الطبقة الثانية دور املكان (احملل)(

  : )2) وللثانية بـ(1للطبقة األوىل بـ ( منثل
  ذهب حممد من الريف إىل املدينة. -1
  بالدار.يوجد الرجل  -2
يتنــاول امللمــوس فإنــه ميكــن تعمــيم هــذا  حتلــيالً ) 2) و (1كــان التحليــل الــداليل للحركــة واحللــول يف (  وإذا

بوصـفها دالـة علـى احلركـة أو احللـول قياسـاً علـى أفعاهلـا يف امللمـوس  إليهـاالتحليل ليطال األفعال اجملردة فينظـر 
  .)4) و (3وذلك مثل (

   القضاء.انتقل زيد من احملاماة إىل -3
  يعيش زيد يف ظروف صعبة. -4
جـد مهـم يف جـوالن املعجـم وتبدلـه مـن حـال  دوراً شك أن للبيئة واحمليط الثقافيني اللـذين يـؤطران اللغـة  وال

وتضــمحل أو تســتحيل مــن معــىن إىل معــىن جديــد. فاللغــة يف  الوحــداتإىل حــال. فبمــرور الــزمن متــوت بعــض 
لـــى أســـاس املواضـــعة والتعـــارف. كمـــا تتســـع قـــدرات اللغـــة االســـتيعابية مـــا تقـــوم ع أولمظهرهـــا املعجمـــي تقـــوم 

. وذلـك بظهـور معـىن جديـدةبفضل التوليـد الـداليل الـذي هـو إبـداع ملعـان معجميـة وتراكيـب دالليـة  والتعبريية
ممـا يسـمح هلـا بـالظهور يف سـياقات أخـرى  اللغـةجديد أو قيمة داللية حادثة لكلمة موجـودة أصـًال يف معجـم 

  تحقق فيها من قبل.مل ت
لفهمهـــا. فـــاملعىن يُبـــىن عـــوض أن  بالنســـبةاســـتعمال اللغـــة نشـــاط إبـــداعي باألســـاس مثلمـــا هـــو احلـــال  وألن

خلــق واقــع جديــد. فاجلديــد مــن االســتعارات والكنايــات  علــىيكتشــف، واالســتعارات والكنايــات هلــا القــدرة 
ـذا النســق وباألفعـال واإلدراكــات الــيت تقــوم عليـه تصــوراتنا يُلحـق  الـذيعنـدما يــدخل النسـق التصــويري  تغــرياً 

واختفــاء أخــرى  جديــدة. فكثــري مــن التغــريات الثقافيــة إمنــا تنشــأ عــن تــدخل تصــورات اســتعارية وكنائيــة يؤطرهــا
  قدمية.

للغـة فحسـب بـل هـي حاضـرة معنـا باسـتمرار  خاصـيةاليت متأل التوليد الداليل ال تعد يف احلقيقة  فاالستعارة
بــل أيضــاً علــى مســتوى الفكــر والفعــل. فللجســور اجملازيــة مــا  اللغــةيوميــة لــيس فقــط علــى مســتوى يف حياتنــا ال



أخــرى غــري الكــالم. وهــذا مــا يفســر لنــا دور احملــيط الطبيعــي والثقــايف لإلنســان يف  ســلوكيةيقابلهــا يف جمــاالت 
  ).20منطية االستعارات( حتديد
، وهــــذا يعــــين أن كثــــرياً مــــن اجملــــاورات طبيعتــــهائي يف فــــإن الكثــــري مــــن جتاربنــــا ونشــــاطاتنا اســــتعاري كنــــ ولــــذا

ات الـــيت نـــدركها قـــائم علـــى  ). جمـــاورات 21الكنائيـــة والتصـــورات االســـتعارية علـــى التـــوايل( التصـــوراتواملشـــا
ات تنتجهـا تصـورات  اخلبني اجلـزء والكـل أو بـني السـبب واملسـبب..  كنائيةتنتجها تصورات    اسـتعاريةومشـا
، وجتزئتــه إىل وحــدات هلــا قــيم وعــاءً وجيــة بــني الــزمن واملــادة فتــتمكن مــن تســوير الــزمن وجعلــه اجتاهيــة أو انطول
  ).22معينة أو بنيوية(

  . الصرامة في وضع المصطلح واتساق الترجمة4-4
ا حقل املعرفة الذي يعاجل تكوين  ميكن وتسـميتها سـواء أكانـت يف قطـاع  املفاهيمأن نعرف املصطلحية بأ

: تكوين املفاهيم تستند إىل أنشطة ذهنية ثالثة هي وخطواتأم كانت يف جممل القطاعات.  خاص من احلياة
التشــابه والتبــاين بينهــا، مث التأمــل إلدراك اخلصــائص املســؤولة عــن ذلــك التشــابه  أوجــهمقارنــة األشــياء إلدراك 

  مث التجويد لتحديد اخلصائص اجلوهرية اليت تشكل املفهوم قبل البحث. والتباين،
معجماً قطاعياً فإن أهم إسهام يف إنشائه يأيت أوًال مـن أهـل  أو )pidginاملصطلح لغة خاصة ( باعتبارو 

املطلوبــة يف  واملفهوميــةيف قطــاع معــريف معــني. فهــم الــذين يســهرون علــى ضــبط النــواحي الدالليــة  االختصــاص
أن هـــذه القطاعيـــة تبقـــى الوضـــع إال  جمـــالاملصـــطلحات، وهـــم الـــذين يتحققـــون مـــن انســـجامها مـــع النســـق يف 

وتتقيـد بـذات القيـود الـيت حتكـم املعجـم سـواء منهـا الصـرفية  املشـرتكةما مل تنضـبط بضـوابط اللغـة العامـة  ملغاة
  .الدالليةأو الرتكيبية أو 

تلتقط املعطيات بوسـائطها اخلاصـة،  لغةاملصطلح متعلق من جهة بالنسق التصوري للغة باعتبار أن كل  إن
معينــة وبــني املفــردات املوجــودة يف معجمهــا بشــكل  مفهوميــةلتصــوري الــذي يــربط بــني عالئــق وتبــين نظامهــا ا

العلــم كقطاعــات معرفيــة خمتصــة ال يتقــدم بــدون جهــاز مصــطلحي دقيــق  بــأنخــاص. ولقــد أصــبح وارداً القــول 
أن  أيضـاً ذخـرية معجميـة مـن اإلشـارات اللغويـة ال ميكنهـا  وصـفهاكمـا أن اللغـة ب  مفاهيمـه،ومنضبط يعرب عـن 

  حتىي وتتطور دون أن تضطلع مبهمة التعبري عن العلم.
مـن حيـث االسـتعمال هلـذا الســبب   هزيلـةاحلصـيلة املصـطلحية العربيـة كبـرية مـن حيـث الكــم، ولكنهـا  وتعـد

يلــىب احلاجــات النفســية ملســتعمله، ويوصــل إىل  حبيــثكــان أكثــر مــن داع للتفكــري يف مســألة وضــع املصــطلح 
  من ورائه. األهداف املتوخاة

واضـــعي املصـــطلح باللغـــة العربيـــة َقْصـــَد  مـــنالتطـــور الســـريع واملـــذهل يف جمـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا  ويقتضـــي
) تــزداد تأبيــا وغموضــا 23ئــة مصــطلح يف اليــوم(ااملتــدفق مبعــدل م املعلومــايتســبيل الرتمجــة العلميــة لنقــل التيــار 



الشـكل  ذلـكالرتمجـة العربيـة. وألن البنيـة الدالليـة هـي  أن هناك عدة صعوبات تواجـه مشـاريع إالمبرور الزمن. 
فـــإن عمليـــة الرتمجـــة تظـــل  ،والعـــرفالعـــام لنظـــام العـــوامل يف لغـــة معينـــة الـــذي يتأســـس يف الغالـــب علـــى الثقافـــة 

شـكل متثيلهـا للمعطيـات واقتطاعهـا للواقـع وصـياغتها  يفمتعسرة طاملا أن اللغـات الطبيعيـة ختتلـف إىل حـد مـا 
  إىل لغة أمرا متعذرا يف بعض األحايني. لغةكون نقل الصور من إياه لذا ي
وضــع املصــطلح وإنشــاء املعــاجم  علــىالعــائق األساســي يف هــذه احلالــة مــن أن القاموســي عنــد عملــه  ويــأيت

ا  وال شـك أن هـذا التصـور يفـرتض احتـاد اللغتـني يف تصـنيف  املعجميةينشد تطابقاً تاماً بني اللغات يف ذخري
 الصــوريالعــامل اخلــارجي بــل يف اخللفيــات الثقافيــة وكــذا تطابقهمــا يف آليــات التوليــد  ومفصــلةلوقــائع وتنظــيم ا

وذلـك لتعلـق املسـتوى املعجمـي  ؛والداليل. وخالفا هلذا التصور فإن التماثل بني اللغات يبدو أمـراً غـري بـديهي
  .واالتفاق التواضعيف أغلب جوانبه بالرتكيز اإلشاري القائم على مبدأ 

هـو الـذي ينـتج مشـاكل جيـب أن  - العـاملاالختالف بني اللغات يف متثيلها للمعلومات الـيت حتمـل عـن  إن
  : املشاكل هذهيعيها املرتجم وواضع املصطلح. ويبدو من أهم 

يف اللغتـني، وذلـك بواسـطة اتسـاع معـىن  لألخـرىاختالف اجملال الداليل للفظتني تبدو إحدامها مقابال  -1
أن منثل لذلك حبقل األلـوان الـذي يلعـب فيـه عامـل الـتحكم دوراً  وميكن ،غة وضيقه يف لغة أخرىالكلمة يف ل

  .التسميةأساسياً من حيث 
الــنمط عــن ســابقه بكــون اللفظتــني  هــذااخــتالف التوزيــع اللغــوي لكلمتــني تبــدوان مرتادفتــني، وخيتلــف  -2

ما يف االسـتعمال أو يف السـياقات اللغويـة الـيت يف ت خمتلفتانتعدان مرتادفتني يف معنامها العام، ولكنهما  طبيقا
  تردان فيها.

فهـم املصـطلح نظـرا حلمـل  عـدم) الـذي قـد جيـر إىل polysemieاختالف معـاين اللفظـة الواحـدة ( -3
لفظـي وهـو  : علـى نـوعني وهـو) homonymieاللفظة على أحـد معانيهـا، ويعـرف هـذا النـوع باالشـرتاك (

موضوعا ملفهوم عام مشرتك بني األفراد وهو  املفردن خمتلفة، ومعنـوي وهو كون اللفظ كون املفرد موضوعا ملعا
املوضـــوع ألمـــر عـــام علـــى الســـواء، كاإلنســـان فهـــو يصـــدق علـــى  وهـــو) univoqueاملتواطــــئ (: ينقســـم إىل

) وهــو اللفــظ املوضــوع ألمــر عــام مشــرتك بــني equivoqueوإىل املشــكك ( بالســوية،مجيــع أفــراد اإلنســان 
  ).24كاملوجود فإنه يف الواجب أوىل وأشد وأقدم مما هو يف املمكن(  ،التفاوت علىألفراد ال على السواء بل ا

التعــابري اجملازيــة يف لغــة بشــكل حــريف  نــرتجمتبــاين االســتخدامات اجملازيــة بتبــاين اللغــات فــال ميكــن أن  -4
معينــة، ولــذا ال يفــي باملقصــود منهــا إذا جمتمعيــة وثقافيــة  خــربةذلــك أن أغلــب هــذا النــوع مــن التعــابري يعكــس 

  حريف. بشكلترجم إىل لغة أخرى 



وطــرق االختيــار واالقتطــاع بــني  اجلزئــياخــتالف التصــنيفات اجلزئيــة بــني اللغــات. فــاختالف التصــنيف  -5
  : اللغات تنتج عنه ظاهرتان

اللغة على ما يغـين عنهـا  ال تدعو إليها حاجة الشتمال ألفاظوهي ظاهرة تعين وجود : ) التزيد أو احلشوأ 
  صعبة الرتمجة الستحالة تطابق لفظتني متاما يف لغة ما. بالتايلفتكون هذه األلفاظ 

أو معىن تعرب عنهما إحدى اللغتني بلفظ وختلو  فكرةوهي نقص يف التعبري عن : ) الثغرات املعجميةب 
  اللغة األخرى من مقابله.

مسـتهجنة ال يسـتحب التعبـري عنهـا  معـانٍ غة ألفاظ حتيل على حيث توجد يف كل ل: ) التلطف يف التعبري6
  مباشرة فتتجنب وتستبدل بألفاظ أخرى.

التحقـق مـن املعـاين املتعـددة للفظـة حـال  ينبغـيالتفطن إىل شحنة اللفظة العاطفية يف اللغة املعينة. لـذا  -7
  : ترمجتها وهذه املعاين هي

  القضوي. أواملعىن النووي  -أ 
  .لسياقيااملعىن  -ب 
  .اإلحيائياملعىن  -ج 
  ).25معىن يرتبط بطبقة اجتماعية معينة( وهواملعىن الثقايف  -د 

حيـــاول الـــبعض ترمجـــة  حبيـــث) extensionصـــدق (املا) و intensionعـــدم التفريـــق بـــني املفهـــوم ( -8
جمموعــة متناهيــة أو  أحيانــاً وترمجــة املاصــدق وهــو معينــاً املفهــوم أي جمموعــة املقومــات الدالليــة الــيت ختــص لفظــاً 

 ولـهأحـدمها مش: حيمل عليهم املدلول أحياناً أخرى. ذلك أن لكـل مـدلول شـقني الذينغري متناهية من األفراد 
املميـزة يف الـذهن  النسـقيةالـذين يصـدق علـيهم (البعـد الكمـي) وثانيهمـا تضـمنه للصـفات اجلوهريـة أو  لألفراد

 ،فكلمـا ازداد املاصــدق نقـص املفهــوم ،عكســيُ دلول تناسـُب )، والتناســب بـني بعــدي املـ26(البعـد الكيفـي)(
استعمال املاصدق واملفهـوم يـؤدي إىل تعـدد املقـابالت العربيـة  بنيوكلما ازداد املفهوم نقص املاصدق. والرتدد 

  .etuve، وذلك مثل جمففة، ومطهرة، ومعقمة، ومقابل الواحدللمصطلح األجنيب 
واهلـــدف. فهنـــاك مـــن املعـــاين مـــا  املصـــدرجتماعيـــة لكـــل مـــن اللغتـــني اخـــتالف املألوفـــات الثقافيـــة واال -9

يعكســـها يف بيئـــة أخـــرى. ويتجلـــى ذلـــك يف تفـــاوت  اليعكـــس عـــادات ومألوفـــات اجتماعيـــة يف بيئـــة مـــا قـــد 
ذا اجملال أو إلحساسها بأمهيته( آخراللغات يف اهتمامها مبجال داليل دون    ).27وذلك تبعاً الرتباطها 

والفرنســية  كاإلنكليزيــةاملرتمجــني العــرب إىل لغتــني أجنبيتــني   فرجــوعلغــات الروافــد للرتمجــة. اخــتالف ال -10
  آليات التوليد واالستخدام والتمثيل. يفيؤدي إىل عدم انتظام التعريب الختالف هاتني اللغتني  -مثال 
  : أمههاأجل ذلك يتأكد أن خيضع وضع املصطلح جملموعة من املعايري  من



 مصطلحاوهي تعين التعامل مع النسق برمته بدل التعامل مع الكلمة املفردة فال نرتجم  النسقية - 1
جيب  )حباسوب( computerبلفظة، ونرتجم مصطلحا آخر من مشتقاته بلفظة مغايرة لألوىل. فإذا ترمجنا

جيب أن نرتجم  )مبعجمية( lexemeاجلذر. وإذا ترمجنا  بنفسأن نرتجم كل ما يشتق من هذا اجلذر 
morpheme )جيب أن  -صرفية مقابلة هلا  بصيغة. وهكذا حينما نرتجم صيغة صرفية معينة )بصوتية

ذه الصيغة جلميع الصيغ املماثلة. وتصدق  النسقية على املستوى الداليل كما تصدق على  هذهحنتفظ 
  ي.مستوى اللغة الدخل

  : باتباع السلمية التالية كوذلاستخدام الوسائل اللغوية اليت يتيحها النسق يف التوليد  -2
  من الرتاث (املعمل واملهمل). األخذ -
  ).28(االرجتالوذلك باعتماد االشتقاق مث القياس مث النحت مث التعريب مث االقرتاض مث  التوليف -
دون تقيـــد بالداللـــة اللفظيـــة  األجنـــيبمراعـــاة اتفـــاق املصـــطلح العـــريب مـــع املـــدلول العلمـــي للمصـــطلح  -3

هـو واحـد بالنسـبة للبشـر مجيعـا متثـيًال خاصـاً، ولـذا  الـذيجنيب. فكل لغة متثـل املعطـى اخلـارجي للمصطلح األ
  لغة إىل أخرى وإمنا الذي ينقل هو املقابل املدلويل. منفالتصور ال ميكن أن ينقل 

لـو تسـميته انطالقـاً مـن لغـة أخـرى، ف بـدلالتعامل مع االكتشاف احلضاري مباشرة وحماولة التعبري عنه  -4
ذي املرجـــــع اخلـــــارجي مباشـــــرة حللـــــت مشـــــكلة الطاقـــــة  احلضـــــاريأن اللغـــــويني العـــــرب أعطـــــوا أمســـــاء للمولـــــود 

جوانبها واستغىن أهلها عن اللجوء إىل لغـة أو لغـات أجنبيـة للتعبـري والتمثيـل.  بعضاالستيعابية للغة العربية يف 
ـــــــة أو معلومـــــــات ال يعـــــــين بالضـــــــرورة التع فالتعامـــــــل أو  احلضـــــــارةامـــــــل مـــــــع لغـــــــة هـــــــذه مـــــــع حضـــــــارة أو ثقاف

  ).29املعلومات(
ــر يف مقابــل كــل مــن  جنــدمنــع التعــدد يف املقــابالت العربيــة للمصــطلح الواحــد فينبغــي أال  -5 مــثال لفظــة 

fleurve و rivière  
  : ذلك التعدد إىل عدة أسباب منها ويرجع

بكـــل مـــن خمطـــط أو  بـــلتقا planبـــني الـــدول العربيـــة حيـــث جنـــد مـــثال لفظـــة  املصـــطلحعـــدم توحيـــد  - 
  التدبري أو التصرف أو التسيري.: بـ تقابل gestionوكلمة  ،أو شكل مستوى

  كما هو.  املفهومعدم إدراك  - 
  .phageأكل، بلع، مقابل : العريب ملرجع املقابل األجنيب املقابلتباين مرجع  - 

ال مقابــل لــه يف اللغــة لغــة و  يفاحلــذر مــن الفراغــات املصــطلحية. وذلــك بــأن يكــون مصــطلح معــروف  -6
  .creusement و creusage و fouille: اهلدف، وذلك مثل املصطلحات



مثـــــل حمـــــيط يف مقابـــــل  املعــــىنتفــــادي وجـــــود نفـــــس اللفــــظ العـــــريب أمـــــام مصــــطلحات أجنبيـــــة متباينـــــة  -7
entourage و milieu و environnement  

ميكن أن تقابـل بصـورة  فال. mineraiين احلذر من اخلطأ يف املقابلة وذلك مثل كلمة معدن اليت تع -8
  .mine و metal و gisementسليمة 

ــــ  مـــثالاحلـــذر مـــن ســـوء توزيـــع األلفـــاظ العربيـــة حيـــث ال ميكـــن أن يقابـــل  -9 بــــ  وفـــأر )rat(ابـــن عـــرس ب
)belette( جيب تبديل املقابالت فيكون العكس. بل  

ملقابلـــة  )ســـاللة(: مثـــل دالليـــةارق وجـــود مصـــطلح واحـــد عـــريب يقابـــل مصـــطلحني فـــأكثر بينهمـــا فـــو  -10
raee و variété.  

  : . تبني خطة تربوية شمولية ناجحة في تعلم اللغة وتعليمها4-6
للمــادة لـــو أتيحـــت لـــه دراســـتها  واســـتيعاباً الدراســـات الرتبويـــة أن الطالـــب يكــون أكثـــر وأســـرع فهمـــاً  أثبتــت

مـع، وتقـل حيـث تتنـاقض معـه أو تفـرتق عنـه. ذلـك معطيـات اجملت مـع) فاملعرفة ترتاكم جتانسـاً 30بلغتها األم(
متالزمان عنـد اإلنسـان إذ إن هنـاك عالقـات وثيقـة بـني اسـتعمال اللغـة وشـكلها مـن  بعدانأن العرف واملعرفة 

مثـل هـذه العالقـات بينـًة يف مسـتوى املعجـم مـثًال  وتبـدو) من جهة ثانية. 31، وبني سري اجملتمع وبنياته(جهة
  اليت تستعملها أمة معينة تعكس مبا ال يقبل الشك بنيات اجتماعية حمددة. واألساليبفالكلمات 

ا،كان وجود الفكر يتوقف على وجود اللغة وال ميكن أن يكـون   وملا إذ اللغـة هـي الـيت تقطـع وتفصـل  بـدو
ليــوم بواســطة لغــتهم األم يبــدو ضــرورًة كــربى فقــد تــدىن ا األطفــالالواقــع اخلــارجي لإلنســان، فــإن ضــرورة تنشــئة 

يف البالد العربية نظراً هلذا الرتدد بني لغتني فـأكثر. فحسـب اإلحصـائيات الـيت  التعليمبشكل ملحوظ مستوى 
أطفــال  عليــهمــدرك حيصــل  1500مــدرك مقابــل  800ــا تبــني أّن الدارســني بالعربيــة يتحصــلون علــى  قــيم

النقص إىل سوء وعدم صالحية  هذاثني ). ولقد أرجع جل الباح32البالد املتقدمة يف نفس املرحلة التعليمية(
  عملية التعريب.

إىل التعبــري عــن حاجاتــه ومشــاكله  العــريبالرهــان األساســي يف التعريــب هــو أن تتحــول طاقــة لغــة املــواطن  إن
الــيت تنشــأ أو تظهــر يف اللغــات األخــرى. إن التعريــب هــو  والفنيــةومهومــه وضــمنها املفــاهيم العلميــة واحلضــارية 

ا هي على استيعاب احلضارات  بالعربيةتفكري القدرة على ال ا عن املفاهيم املوجودة وقدر  والثقافاتوالتعبري 
ا اخلاصة واجتماعية وسياسـية جتعـل  اقتصاديةل ضيقة بأطر خارجية ظبيد أن معركة التعريب ت ،املوجودة بآليا

  الشأن العمومي. مستوىإصالحات وتغيريات كربى على  يالشروع فيها يقتض



الرتكيـــز علـــى إبـــداء مـــواطن  فيهـــاعمليـــة التعريـــب مـــن جهـــة أخـــرى تبـــين خطـــة تربويـــة ناجعـــة يـــتم  يوتقتضـــ
املقطعيـة واإلعـراب واإلحـاالت التضـمريية  والبنيـةاالختالف مع اللغات األخرى سواء على مستوى األصـوات 

  تقطيع املعطى اخلارجي. وكيفيةأو على مستوى اخلصوصية الثقافية 
مــع نظــام جديــد مــن املــدلوالت  نعرفهــامعينــة ال يــتم بإلصــاق دوال جديــدة علــى مفــاهيم  اكتســاب لغــة إن

ا مناظرة هلا بشكل  بل إمنا هو عملية اكتسـاب طريـق رمبـا جديـد يف النطـق  آيلواملعاين نفرتض فيما نفرتض أ
  والتفكري والشعور.

هـي السـبيل األفضـل لكسـب  -ـا  قنيالناطقدرة العرب على تعلم وتعليم لغتهم سواء ألبنائها أم لغري  إن
وفعالـة يتطلـب قبـل كـل شـيء تطـوير طرائـق وأسـاليب تدريسـها  ناجعـةالرهان احلضاري، وتعليم العربية بصـورة 

العصر احلاضـر عصـر العلـم والتقنيـة وانفجـار املعلومـات، عصـر التحـوالت  ومقتضياتباستمرار لكي تتماشى 
ــ والتطــورات وعــن نظريــات  أوالً د أن يعتمــد علــى فــروش نظريــة مؤسســة عــن اللغــة الســريعة، وهــذا التطــوير ال ب
ا.   اكتسا

  
  : الخاتمة -5

باللغـة العربيـة وإن كـان ال خيفـي  التشـبثمـا عرضـناه يف هـذا البحـث مـن آراء املوقـف القائـل بضـرورة  يدعم
ــا خلــًال بينــا ســواه تعلــق األمــر  ية والتمثيليــة والتعبرييــة مينعهــا البنيويــة الفرعيــة أو بوظائفهــا التوصــيل بأنظمتهــاأن 

وض األمة يف الوقـت الـراهن. ولعـل صـعوبة رفـع هـذا التحـدي هـو مـا  تضطلعأن  القـائمني  جعـلمبهمتها يف 
اللغــة إىل ســابق عهــدها  فرتجــعموقــف مــن ينتظــر أن تــنهض األمــة بعصــا ســحرية : عليهــا يتوزعــون بــني مــوقفني

فــال بــد مــن  مــن مثو  ،ال يــدرك جلــه ال يــرتك كلــه مــانــه يــؤمن أن لتلعــب دورهــا كــامًال، وموقــف مــن ال ينتظــر أل
النظــر يف أســباب عجــز اللغــة العربيــة عــن الوفــاء مبــا ختولــه اللغــات احليــة  إلعــادةالعمــل اجلــاد بالوســائل املتاحــة 

  .ملتكلميها
فــإن مـا للغــة مـن دور يف التنميــة،  -كــل علـى طريقتــه-الــرغم مـن أن أصــحاب هـذين املــوقفني يعيـان  وعلـى

إىل تــدارك فــرتات الغيــاب الطويــل والتهمــيش املقصــود  يســعىاملوقــف األخــري يبــدو أكثــر شــجاعة وإجيابيــة ألنــه 
املتــدفق عــرب وســائل اإلعــالم املقــروءة  هــا يف نقــل التيــار املعلومــايتتإعــادة فاعلي أجــلالــيت عرفتهــا هــذه اللغــة مــن 

العمــل علــى تســهيل  أهلــهىل إحيــاء اللغــة العربيــة مــن واملنظــورة، ويســتلزم مثــل هــذا املوقــف الســاعي إ واملكتوبــة
تتأتى إال بإعادة وصفها وصـفاً كافيـاً مـن  التعليمها والسهر على ناشرها وتطريها وفرض احرتامها. وهي أمور 

  الناحية النظرية واملنهجية.



النــاس ومــن عالقــة هلــا مــن ترســخ يف عقليــات  ملــابــان أن اللغــة القوميــة وســيلة مهمــة يف التنميــة الشــاملة  وملــا
هويـة األمـة ووعـاء جتربتهـا احلضـارية تأكـد أن مثـة اعتبـارات  دعامـةوشيجة بفكر اجملتمع وخصوصـياته، إذ هـي 

وضي مدروس وحمكم التخطيط. واجتماعيةسياسية واقتصادية    ال بد أن تؤخذ يف احلسبان يف كل مشروع 
حاولنا إبرازها عنـد كالمنـا عـن الُسـُبل  داخليةلغوية التعريب فاشلة ال حمالة ما مل تعتمد على آليات  ومعركة

 –هذه اللغة، وعلى آليات خارجية تعرضنا هلا هي األخرى يف حينها  ومناءالبنيوية الكامنة اليت تسمح بتوسع 
  .والسلطةالتعرييب مثل ضمان احلريات األساسية وإرساء الدميوقراطية وتفتيت الثروة  للمشروعتكون سنداً 
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  : ةـويـة والهـاللغ
  مـكاليات الـمفـاهـيـإش

  اتـالقـدل العـوج
  *د. فيصل احلفيان

القيمي) مل  –نساين املكاين، ال اإل –يف زمن العوملة الذي اختزل كوكبنا إىل قرية صغرية (باملفهوم اجلغرايف 
أن جيعل من وجوه اآلخرين نسخاً مكررة من  –غري آبه بشيء  –يعد ُيسمع إال صوت القوي، الذي حياول 

وجهه، وأن يصبغ بفكره فكر اآلخرين، ويفرض قيمه ومنط حياته على من حوله وما حوله، متخفيًا خلف 
وباطنها االستبداد والظلم والتفرقة واإلفساد، وقد أغرته أقنعة ظاهرها الدميقراطية والعدالة واملساواة واإلصالح، 

بل حسب أن املعركة انتهت  )1(قوته (باملفهوم املطلق للقوة) فظن أنه ال بديل عن "الصراع" و"الصدام"
، ملقيًا باألزّمة كلها بني يديه، تاركًا اآلخرين للتبعية )2(لصاحله، وأن "التاريخ" وصل إىل حمطته األخرية

  ع.والضيا 
حركة الراغبني يف احلياة، يف التمسك مبا  –يف ردة فعل عكسية  –يف هذا الزمن غري املسبوق تنشط 

ميلكون من مقومات، حتفظ عليهم مالحمهم وفكرهم وشخصيتهم، ومن مث مصاحلهم ودورهم املؤثر يف ما 
صلحة، حىت يتمكنوا من حوهلم. فإن مل ميلكوا حبثوا أو اخرتعوا مقومات، قد تكون فكراً، أو رؤية، أو م

  املواجهة واالستمرار يف احلياة.
ا  –مثة مقومات، هي  من النوع الذي يتميز بقدرة كبرية على القيام باملهمة املنوطة به،  –يف حد ذا

حمملة بزخم عقدي أو فكري أو تارخيي.. أو ذلك كله جمتمعاً، مما جيعل منها مقوماٍت  –أحيانًا  –وتكون 
اعات البشرية نفسها، بعيدًا عن اهلشاشة من ناحية، والتلفيق واالفتعال والتصنع من ناحية نابعًة من اجلم

  أخرى.
من هذه املقومات "اللغة"، من حيث هي لغة، فهي لسان اجلماعة، ومرآة فكرها، ومنجم عطائها، 

ه احلاضرة واملستقبلية يركز وامللمح الرئيس خلصوصيتها. "والقوي" واع متامًا هلذه األبعاد. وهلذا فإنه يف تنظريات
اللغة، والدين، إذ يرى فيهما عنصرين مركزيني ألية ثقافة : يف هدم خصوصيات اآلخرين على حصنني قويني

  أو حضارة.
كان خمططًا هلذا البحث أن ينفذ من باب " اللغة واهلوية " إىل " العربية" بوصفها مقومًا من مقومات 

مفهوم اللغة، : أن أكتفي باملسألة يف إطارها العام، ألفرغ إىل نقاط ثالثهويتنا، عربًا ومسلمني، مث رأيت 
ومفهوم اهلوية، مث جدل العالقات بني اللغة واهلوية. وهكذا تعدلت غاية البحث ليصبح تأسيسياً، يكتفي 

  بإشكاليات املفاهيم وجدل العالقات. ولعلين أحلقه ببحث إجرائي خالص يكون عنوانه " العربية هوية".



 - 1  -  
  مفـهـوم اللـغـة

اللغة خاصية إنسانية ال يشركه فيها غريه من الكائنات اليت نعرفها، كما أثبتت الدراسات، وهي أيضاً 
ا اللغوية. وسنبدأ من هذه النقطة األخرية.   بوصفها كلمة تتمتع خبصوصية ضمن أسر

) أو (لغي) الذي تدور معانيه تذكر املعجمات اللغوية أن كلمة "لغة" مأخوذة من اجلذر اللغوي (لغو
لغوت بكذا، إذا لفظت به وتكلمت، وإذا أردت أن تسمع من : حول الرمي أو الطرح أو اللفظ، تقول

. فالداللة األصلية للمادة هي الرمي أو الطرح، مث تطورت لتدل على )4(فاستنطقهم: األعراب فاستلغهم
من الكائنات احلية، مث ُأْخِلَصْت كلمة "لغة" بعينها ملا  الكالم الذي تتفوه به ألسنة البشر، أو أفواه غريهم

  ينطق به اإلنسان حمققاً التعبري عن نفسه، والتواصل مع غريه.
والقرآن الكرمي مل يستخدم مادة "لغو" باملعىن الذي أخذنا منه كلمة "لغة"، وأورد ما أورد من املادة مرتبطاً 

  ل، واليمني غري املقصودة.مبعاين العيب، والفحش، وقبيح القول والفع
ا، فورد فيه "لسان" مفردًا ومجعاً. أما املفرد ففي  واستخدم للداللة على "لغة" مادة "لسن" ومشتقا

 ﴾بلسان عريب مبني﴿)، ويف 103(النحل  ﴾لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني﴿
وهذا كتاب مصدق ﴿)، ويف 34(القصص  ﴾وأخي هارون هو أفصح مين لساناً ﴿)، ويف 195(الشعراء 

لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن  ﴿)، ويف 12(األحقاف  ﴾لسانًا عربّياً 
  ).4(إبراهيم  ﴾وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه﴿)، ويف 78(املائدة  ﴾مرمي

  ).22(الروم  ﴾تكم وألوانكمومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسن ﴿ وأما اجلمع ففي
ا إما أن تكون قد  ولو نظرنا يف هذه السياقات القرآنية اليت وردت فيها هذه األلفاظ فإننا سنلحظ أ
ا متّحضت  جاءت خالصة للداللة على لغة ما، أو لغات (آيات النحل والقصص واملائدة وإبراهيم) وإما أ

ا على اإلقناع آيات النحل (أيضاً) للعربية عن طريق النعت. والسياقات تغيَّت مد ا وقدر يح هذه اللغة وبيا
ا وردت لإلشارة إىل أن اختالف لغات الناس إمنا هو من آيات اهللا (الروم).   والشعراء واألحقاف، أو أ

لغة. ولسان العرب : "لكل قوم ِلْسن: وال تبعد مادة "لسن" هذه عن "لغو " أو "لغي" يقول الزخمشري
  .)5(أفصح لسان"

لقد استخدم القرآن الكرمي : وأعود إىل العالقة بني "اللغة" أي الكالم، واملادة اليت أخذت منها فأقول
الّطرح. فالعيب والفحش.. إخل مما ُيطرح  –كما أسلفت–املادة باملعاين القريبة من املعىن األصلي الذي هو 

من باب أن الكالم شيء تشتدُّ احلاجة إليه، ومن  أو ينبغي أن يطرح. واللغة مبعىن الكالم ترتبط أيضاً بالطرح
: . وقد ظلت املراوحة قائمة بني الداللتني)6(مث فإنه ينبغي أن يلقى ليتحقق التواصل بني أفراد اجلماعة اللغوية



الطرح، والكالم، يف "لغا" وما ُأخذ منها، يف حني تكّرست داللة "الكالم" يف كلمة "لغة" اليت مت فيها قلب 
لكلمة (الواو أو الياء) تاء مربوطة، كأن الشكل اجلديد للكلمة أخلصها لتلك الداللة اليت يكون الطرح الم ا

ا، وستتحقق هلا خصوصية  فيها بغرض التواصل واالتصال. وبذلك حتققت خصوصية الكلمة داخل أسر
  سنفصله الحقاً. أخرى يف داللتها االجتماعية بوصفها عنصراً أو مقوماً من مقومات اهلوية، وهو ما

كان ذلك عن الداللة اللغوية، فماذا عن الداللة االصطالحية عند اللغويني الذين هم املعنيون بدراسة 
  "اللغة" بوصفها أصواتاً وكلمات وتراكيب؟ وكيف ينظر إليها علماء االجتماع بوصفها ظاهرة اجتماعية؟

. وعرفها ابن جين (ت )7(عليه بني كل قبيلالكالم املصطلح : هي ما جرى على لسان كل قوم، أو: قالوا
ا كل قوم عن أغراضهم  390 ا أصوات يعرب    .)8(هـ) بأ

ا) فيما ميكن أن  وحتليل هذا التعريف (األخري) املركَّز يؤدي بنا إىل الكشف عن ثالثة عناصر (منطوق 
ربط بني األصوات واألغراض األصوات، والقوم أو الناس، واألغراض. وال: نسميه "املنظومة اللغوية"، هي

يشري إىل مسألة معروفة، هي أن اللغة يف حقيقتها انعكاس للفكر، فما نسمعه من أصوات ليس يف احلقيقة 
سوى مرآة للفكر. وعليه فإن تعريف املناطقة اإلنسان بأنه حيوان ناطق، ليس معناه أنه ميكن أن يصدر 

عن الفكر هو أحد أهم وظائف اللغة كما يرى علماء  أصواتاً، ولكن معناه أنه إنسان مفكر، فالتعبري
، وإذا كان هؤالء يذكرون يف هذا السياق أن للغة أيضًا وظيفة )9(االجتماع اللغوي (سوسيولوجيا اللغة)

مناقضة، هي إخفاء الفكر أو إخفاء فقر األفكار، مشريين إىل لغة بعض العاملني يف الشأن العام واخلارجني 
سوى وجه آخر من وجوه انعكاس  –يف رأيي  –فإن هذه الوظيفة العكسية ليست  -عن القانون.. إخل

الفكر، فكر فئة من الناس، ترمي إىل حتقيق أغراض هلا. ولعل هذا هو الذي جعل "اللغة" من املنظور 
ي االجتماعي ُمدخًال رئيسًا لدراسة تطور تفكري اجلنس البشري، كما جعل منها نسقًا مهمًا ال ميكن التخل

أحد أعالم الفكر - عنه أو فصله عن األنساق األخرى داخل اجملتمع. وأكثر من ذلك فإن بنيامني يل وورف 
ا فحسب،  -ياللغوي األمريك يقول بأن اللغة تتحكم يف الفكر، وتوجهه وجهة معينة، ليس بسبب مفردا

من عناصر "املنظومة اللغوية"  بل بسبب شكل البنية الداخلية أيضاً؛ وعودًة إىل ابن جين، فإن فقدان عنصر
يعين انتفاء كون ما تبقى "لغة"، فأصوات صادرة عن غري البشر ليست لغة، وبشر يفعلون أفعاًال أو يقومون 
م، ولكنها ليست أصواتاً، ال يؤدون فعًال لغويّاً، فمن املعلوم أن  بأعمال لتحقيق أغراض هلم، وختدم حاجا

ا عن نفسه أو اتصل عن طريقها مع غريه، وال ميكن اإلنسان تصدر عنه تعبريات وحركا ت وإشارات عرب 
أن نعد شيئًا من ذلك "لغة" إال على سبيل اجملاز أو التوسع. فليس امحرار الوجه تعبريًا عن اخلجل، أو 
العبوس داللة على الغضب، أو الوقوف إشعارًا باالحرتام "لغة"، كما أن اإلشارات الصوتية أو الضوئية 



ا الصم والبكم وضرب ات الطبول وأصوات األجهزة املوسيقية ليست "لغة"، بل إن الطريقة اليت يتفاهم 
  ليست لغة حقيقة وإن مسيت لغة.

  وأصوات تصدر عن بشر، لكنها ال ترمي إىل توصيل رسائل أو أغراض هي أصوات غري لغوية.
ا وسيلة  ا كل قوم"، لكن كو ال ينفي أن َتْضَحى غايًة، عندما  -ة ذلكعلى أمهي–واللغة وسيلة "يعربِّ 

تتجاوز يف مرحلة الحقة وظيفتها يف "التواصل " بني اجلماعة إىل تكوين خصوصية اجلماعة واحلفاظ عليها، 
يف عالقة جدلية معقدة بني أصحاب اللغة ولغتهم. هي إذن أربعة عناصر، جمموعها حصيلته ما تعارفنا عليه 

  بأنه "لغة" أو "لسان".
ة عنصر خامس يف تعريف ابن جين، صحيح أنه ليس منطوقًا به، لكنه مفهوم من لفظة "قوم"، فاللغة ومث

ا ظاهرة  أعلى من الفرد، فاإلنسان (الفرد) ال  –كما يصفها علماء االجتماع   –ليست فردية أو "فردانية"، إ
لعقيم، إذ لن جيد من يفهم يبتكر لغة، فإذا ما حاول ذلك "فإن عمله هذا يصبح ضربًا من ضروب العبث ا

  .)10(حديثه، ولن يستطيع إىل نشر خمرتعه هذا سبيًال"
ا ليست ظاهرًة فرديًة، هي أيضًا ليست ظاهرًة  وعنصر سادس يستفاد من "كل قوم "، فاللغة كما أ

ا ليست لغة واحدة، فكل قوم أو جمموعة بشرية هلا "لغة" تتشكل معهم، وترتبط  إنسانية باملعىن العام، أي أ
  م، تنتج عنهم، وتؤثر فيهم، يف إطار العالقة اجلدلية املعقدة اليت سبقت اإلشارة إليها.

ا "نتاج  وإذا كان ابن جين قد عرَّف اللغة التعريف آنف الذكر، فإن أرسطو قبل ذلك بكثري عرفها بأ
أن أوتويسربسن بعد ابن ، كما )11(صويت مصحوب بعمل اخليال من أجل أن يكون التعبري صوتًا له معىن"

جين مبئات السنني يرى أن "جوهر اللغة نشاط إنساين، نشاط من قبل الفرد ليجعل نفسه مفهومًا من 
. ومثة تعريف آخر يرى يف اللغة )12(اآلخرين، ونشاط من قبل اآلخرين ليفهموا ما يدور يف عقل الفرد"

  "صورة العامل يف رأسك".
باشرة، ويطوي داخله بعض العناصر يف تعريف ابن جين، لكنه يبدأ بداية وهذا األخري يبعد قليًال عن امل

معاكسة، ففي حني يبدأ ابن جين باللسان الذي يصدر الصوت املسموع ينطلق هو من الفكر، إذ يبدأ من 
  الرأس قافزاً على اللسان، ومركزاً على كون اللغة مرآة لعقل اإلنسان وفكره ورؤيته ملا حوله.

ا الرتكيز عن اإلشارة إىل العناصر األخرى، ومنها اخلاصية اجلمعية، أو بعبارة ابن جين وقد شغله هذ
(القوم)، إال إذا شطحنا قليًال وختيلنا أن عالقة الفرد بلغته هي أيضًا عالقة اجلماعة بلغتها، وعليه فاللغة هي 

  صورة العامل يف رأس اجلماعة، أو يف عقلها اجلمعي بلغة علم االجتماع.



أخرجوا  –كما يبدو–. وهؤالء )13(للغة عند املتصوفة أو أهل اهللا "ما خياطبك به احلق من عبارات"وا
–اللفظة من داللتها املرتبطة باألصوات والقوم وأغراضهم إىل عبارات (دواّل) ال ندري كنهها تصدر عن اهللا 

  لالتصال بعباده املقربني منه. –سبحانه
ا ذا يتضح أن "اللغة" هي أقرب ا إن –ألشياء إىل اإلنسان، ومن مث إىل اجلماعة اليت تتحكم فيها. إ

أشبه ما تكون بالروح، أو هي الروح، وما الفرق بني هذه وتلك سوى أن ما نطلق عليه "روح" تكون  -شئنا
به حياة فرد، وما نطلق عليه "لغة" تكون به حياة مجاعة، والروح تبعث احلياة يف جسد واحد، واللغة روح 

ا، مج اعية متلك طاقة كبرية تبعث احلياة يف أجساد كثرية. والشواهد على ذلك كثرية، فباللغة نعيش، نصحو 
ا تنعكس دواخلنا، وبوساطتها نتصل باآلخرين من أبناء جلدتنا، ونتواصل معهم، لكننا  وننام عليها، يف مرآ

ا منا، وقوة التصاقها حبياتنا   .غافلون عن هذه العالقة لشدة قر
لقد أثبتت الدراسات اليت أجريت على الطرق اليت تستخدمها الكائنات احلية األخرى اليت تعيش على 
هذه األرض من حيوان وطري وحشرات أن "اللغة" بالداللة السابقة " حتتفظ على تتابع العصور، وتنوع 

 يفىن األفراد، وتندثر احلضارات، بقيمتها ومكانتها، فهي املظهر املادي للوجود احلقيقي لإلنسان، فحني
القوة اخلفية اليت حترك األفراد،  -أي اللغة–اجلماعات، ال يبقى منها ذو قيمة إال ما حفظته اللغة، وهي 

وتوجه اجملتمعات.. وبكلمة يسعد اإلنسان أو يشقى، ويؤمن أو يكفر، ويلقى الثواب أو العقاب، 
  .)41(وبالكلمات تقوم األحكام، وميوج العامل، أو يطمئن"

خالصة القول أن اللغة اليت نريدها هنا هي اللغة بوصفها أداًة للتفكري لإلنسان، تؤثر فيه وتتأثر به، فهذه 
ا وتركيبها فهي لبوس هذه احلقيقة، وهو لبوس  ا وكلما على الرغم –هي حقيقة اللغة وجوهرها، أما أصوا

  عالمة خصوصية، ومصدر اعتزاز. –من شكليته
 - 2  -  

  يةمفهوم الهو 
كلمة قادمة من عامل الفلسفة   –بضم اهلاء وكسر الواو وتشديد الياء املفتوحة– Identityاهلُِويَُّة 

والتصوف، وقد وّلدها العرب واملسلمون قدميًا من النسبة إىل "هو" أو "اهلو" لتؤدي معىن فعل الكينونة يف 
ا ووضعوا بدًال من هو "املوجود" ومن اهلوية اللغات اهلندو أوروبية الذي يربط بني املوضوع واحملمول، مث عدلو 

"الوجود"، ومع ذلك فقد فرضت الكلمة نفسها كمصطلح فلسفي يستدل به على كون الشيء هو نفسه. 
الكلمة إذن ال عالقة هلا باملادة اللغوية "هوى" فهي ليست مشـتقة. إن داللـة الكلمـة ليست سوى وجه آخر 

م كثرياً ما يعرفون أحد هذه األلفاظ باآلخر.ملا يعرب عنه بـ "احلقيقة" أو "ا   لذات" أو "املاهية" ولذلك فإ



وقد عرفوا "اهلو" بأنه "الغيب الذي ال يصح شهوده للغري، كغيب اهلوية املعربَّ عنه كنهًا بالالتعني، وهو 
ا)15(أبطن البواطن" شيء الذي ال يظهر  كلمة مدلوهلا العليُّ غيب اإلهلية القائم بكل:  . كما عرفوا "هو" بأ

لشيء، فذاته غيب أبداً، وظاهره األمساء املظهرة من علو إحاطة اسم اهللا إىل تنزُّل اسم امللك فما 
  ".)16(بينهما

هو أو اهلو إذن هي احلقيقة املطلقة، غيب اإلهلية، أبطن البواطن، حىت "اهلوية" نفسها قالوا إن "األحق 
". مث )17(ا، وهو املسمى بواجب الوجود املستلزم للقدم والبقاءذا اللفظ من كان وجود ذاته من نفسه

حدث تطور داليل، فأصبحت "اهلوية" هي احلقيقة أو املاهية أو الذات للشيء، أي شيء. وقد عربوا عنها 
ا "ما به الشيء هو هو" ا ذلك األمر الذي جيعل شيئًا ما هو ال غريه، ولكن يف حال  )18(بأ يريدون أ

  ماهية. ا يف حال حتققه فهو حقيقة وذات. وأما إذا كان أعم من التشخص والتحقق فهوتشخصه. أم
الكلي ماهية، : هذه الفروق بني األلفاظ الثالثة حتدثـوا عنها أيضًا على وفق اعتبار الكلية واجلزئية فقالوا

  واجلزئي هوية. وبعيداً عن هذين االعتبارين هو حقيقة.
: ماهية، ومن حيث ثبوته يف اخلارج: ل من حيث إنه مقول يف جواب "ما هو"إن األمر املتعق: كما قالوا

  .)19(ذات: هوية، ومن حيث محل اللوازم عليه: حقيقة، ومن حيث امتيازه عن األغيار
حقيقة الشيء  -مع بعض التجاوز  –هي  –من املنظور الفلسفي  –ولو تتبعنا ما قيل فسنجد أن اهلوية 

  ال تشخصها، أو حتددها، أو متيزها من غريها.أو ماهيته أو ذاته يف ح
ا "احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب  ويعرف املتصوفة اهلوية بأ

". أما عند علماء النفس فهي "وحدة ذات الشخص يف مراحله املختلفة، طفًال وشابًّا وكهًال )20(املطلق
االجتماع يرون يف "اهلوية" ذلك "الشيء الذي ُيشعر الشخص باالندماج يف اجملتمع ". وعلماء )21(وشيخاً 

". أما علماء امليتافيزيقا (الغيبيات) فاهلوية عندهم "جوهر العقل )22(الذي يعيش فيه، واالنتماء إليه
ا الضروري مطلقاً  )23(وماهيته". ا والعقل شيء واحد، فهي ماهيته وصورته وقانونه. إ يف مقابلة  أو أ

ا  املستحيل مطلقاً. ويقرتب علماء املنطق والرياضيات من األفهام أكثر عندما ينظرون إىل "اهلوية".على أ
اً متاماً مع شيء آخر"   .)24("عالقة بني شيئني جتعل منهما متساويني، فهي ما جيعل شيئاً ما متشا

هات نظر خمتلفة، وعرب رؤى متباينة، يدل إن ما استعرضناه من إشارات سريعة إىل مفهوم اهلوية من وج
على أن اهلوية مفهوم مطلق يعين احلقيقة واملاهية والذات والوحدة واالندماج واالنتماء والتساوي والتشابه. 

ا.   وكلها دالالت تصبُّ فيما حنن بصدده من قضية اللغة يف عالقتها بأصحا
  يف هذا التشكل؟ولكن كيف تتشكل اهلوية، وما هي العوامل اليت تسهم 



قبل اإلجابة نذكر أن اهلوية تكون هوية فرد، كما تكون هوية مجاعة. وهوية الفرد تكون هوية بسيطة، 
تلك اليت هي األقرب إىل الذهن، واألكثر انتشاراً، نعين ما يـُْعَرُف اليوم بـ "البطاقة الشخصية" اليت تتضمن 

ة.. إخل مما مييزه عن غريه األفراد، ويعرف اآلخرين به. مفردات االسم والعمر واملواصفات الشكلية واجلنسي
وهوية مركبة، تلك اليت حتدد اجتاهه ومسار فكره وعقيدته وانتماءاته، ومثل هذه اهلوية هي اليت جتمعه بغريه 
من الذين يشرتكون معه يف االجتاه والفكر والعقيدة واالنتماءات، ومتيزه يف الوقت نفسه بتلك الفروق أو 

  ريس اليت ال يشرتك معه فيها غريه.التضا
وجمموع اهلويات الفردية واملركبة يساوي هوية اجلماعة (اهلوية العليا) اليت جتمع أفرادها من ناحية، ومتيزهم 

  من ناحية أخرى أيضاً.
تتشكل تلقائّيًا أو عفويًّا دون تدخل مباشر من قبل اإلنسان، وقد  –كما أمسيناها   –إن اهلوية العليا 

ن نتيجة لفعل إنساين واٍع، ورمبا خترج عن هذا وذاك، ويكون الفاعل فيها هو "اهللا" الذي يرسل رسًال، تكو 
ا.   يدعون إىل أديان تصبح يف وقت الحق "هوية" للمؤمنني 

اجلنس : وقد عرض املنّظرون ملسألة اهلوية لتلك احلاالت، وحصروا العوامل اليت تشكل اهلويات فيما يلي
الثقايف، اإلرادة أو املشيئة،  –العرق، الدين، التاريخ، اجلغرافيا (املكان)، التكوين النفسي أو األصل أو 

الدولة، وهو عامل فاعل رآه بعض : عامال كذلك إىل اللغة. وميكن أن نزيد -بالطبع –االقتصاد، باإلضافة 
  .-غري ستالني–املاركسيني 

 - 3  -  
  جـدل اللغـة والهـويـة

  : لهويةأقدم تجليات ا: 3-1
أصبح من الضروري أن جنمعهما يف هذه  -بعد أن توقفنا بعض الشيء عند اللغة، واهلوية، كلٍّ على حدة 

الفقرة األساسية، وجنمع إليهما العناصر األخرى للهوية، وذلك للكشف عن العالقات بني اللغة واهلوية، 
  ن نظريات اهلوية.ومكانة اللغة ضمن منظومة عناصر اهلوية، مث موقع اللغة أيضاً ضم

إذا كانت اللغة هي تلك اخلاصية اإلنسانية اليت تعكس العقل اجلمعي لفئة من البشر، وتعرب عن رؤيتهم 
: للعامل من حوهلم، وإذا كانت اهلوية هي احلقيقة والذات واملاهية.. فإنه ميكن القول دون أن يكون مثة افتعال

ا وذا   م وماهيتهم.إن اللغة تعد صورة حية حلقيقة أصحا
ا.   ويالحظ أننا عربنا بـ "حقيقة" و"ذات" و "ماهية" مفردة؛ ألن اللغة شيء مشرتك للمتحدثني 

هي أقدم جتليات اهلوية لدى اجلماعات البشرية، إذ ال شك أن َتَشكَُّل هذه  –كما نراها   –واللغة 
طبيعة هذه الوسيلة  –وجه الدقة  على –اجلماعات قد ارتبط ببحثها عن وسيلة للتفاهم. وإذا كنا ال نعرف 



ا هي اليت مكنتها من أن ُتَكوِّن جمتمعًا أحس أفراده بأن -اآلن  ا مع بعض التجاوز "لغة"، وأ فإن املؤكد أ
  شيئاً مشرتكاً جيمعه مع من يتفاهم معهم من ناحية، ومييزه أو مييزهم عن غريهم من ناحية أخرى.

َىن وتتعمق مع مرور الزمن، فهي أشبه بالوعاء الذي تثريه األيام، ذلك أن واللغة تبدأ هويًة بسيطًة، مث تـَغْ 
واألحداث واآلمال  -العالقات اإلنسانية املتشابكة داخل األسرة اللغوية، والعالقات مع األسر األخرى 

الناس، واآلالم، كل ذلك يصب يف اللغة، حىت يصبح الصوت اللغوي َمْنَجمًا شعوريًّا واجتماعّيًا يربط بني 
م إىل أنفسهم، واآلخرين، والعامل والكون من حوهلم. م، وحيدد مالحمهم، ويوحد نظر   ويوثق عالقا

ا عالقة تفاعلية، يصعب معها الفصل بني الطرفني، فهي هم، وهم هي،  إن العالقة بني اللغة وأصحا
  وبعبارة أخرى هي (اللغة) اهلوية، وهي (اهلوية) اللغة.

ا حقيقة وظاهرة اجتماعية، وتعبري عن تنظيم اجتماعي جملتمع وعلماء االجتماع  ينظرون إىل اللغة على أ
. كأن هؤالء )25(معني. ومن هنا نفهم تعلق كل شعب بلغته؛ ألن األفراد دائمًا يرتبطون بأبنيتهم االجتماعية

  يرون يف اللغة أيضاً مظهراً من مظاهر اهلوية، أو الوجود.
اويربط أحد الباحثيـن ب ، وال )26(ني مستقبل اللغة ومستقبل اهلوية على أساس أن اللغة إحدى قسما

شك أن ربطه هذا صحيح، وخباص يف حال لغة كالعربية، ترتبط بالدين، وتكتسب قداسة حىت عند غري 
ا، فضياعها يعين ضياع أحد املقدسات. لكن اهللا    قد حفظها من التفكك واملوت. –سبحانه  –الناطقني 

الرغم من ذلك فإن اللغة هوية، وليست "اهلوية" لغًة، مبعىن أن اللغة ليست املقوم الوحيد للهوية، وعلى 
وإن كانت من أهم هذه املقومات، وأشدها خصبًا وعمقًا وتركيباً. إن العالقة بني اللغة واهلوية هي عالقة 

ا (اهلوية) ببساطة اخلاص بالعام، فاهلوية أعم من اللغة؛ ألن اهلوية هلا جتليات عديدة غري  "اللغة" إذ إ
متناهية ليست سوى تلك القواسم املشرتكة أو القدر املتفق عليه بني جمموعة من الناس، ذلك الذي مييزهم 

ذه املهمة، وهذا يعيدنا إىل املقومات األخرى للهوية.   ويوحدهم، وليست اللغة وحدها اليت تقوم 
  : اللغة.. وعناصر الهوية األخرى: 3-2

اهلوية نسيج يتكون من عدة خيوط (سبقت اإلشارة إليها)، كل خيط منها ميكن أن يكون نسيجاً، 
ويتحول إىل هوية، كما أن كل خيط ميكن أن يتآخى مع خيط أو أكثر لتشكل هوية واحدة، وقد حيظى 

ويف خيط ما بدرجة أكرب من القوة، ويطغى على ما عداه، ويكون أفصح حضورًا لدى اجلماعة نفسها، 
إن "هوية" هذه اجلماعة لغوية، أو تارخيية، أو دينية، أو : عقول اجلماعات األخرى عنهم. ومن هنا نقول

جغرافية.. إخل، مما يعين أن العنصر الطاغي هو هذا أو ذاك، دون أن يلغي ذلك دور العنصر اآلخر، أو 
  العناصر األخرى باملرة.



يف نسيج اهلوية، فاملاركسيون مثًال يرون أن اهلوية هي  على أن بعض املنّظرين يلغون دور بعض اخليوط
اللغة، والتاريخ، والتكوين النفسي والثقايف، واالقتصاد، واجلغرافيا. واألملان ال : حصيلة مخسة خيوط فقط هي

م سوى الِعرق أو اجلنس، واللغة، والفرنسيون يعتمدون خيط اإلرادة أو املشيئة الذي يقوم  يضعون يف حسبا
ره على اجلغرافيا واالقتصاد. والقوميون العرب يركزون على اللغة والتاريخ. والقوميون السوريون على بدو 

  اجلغرافيا (األرض). واإلسالميون على الدين.
هل ميكن ترتيب هذه العناصر على وفق أوليتها ودرجة أمهيتها يف صياغة : التساؤل الذي ميكن أن يثار

  اهلوية.
ن الذاكرة ما يسمى لدى علماء الشريعة بـ "املقاصد اخلمسة" اليت رتبها الشاطيب هذا التساؤل استدعى م

الدين، فالنفس، فالعقل، فالعرض، فاملال، ورأيتين أحاول أن أنظر يف أمر ترتيب عناصر : على النحو التايل
  منظومة اهلوية.

اصر كل، فعناصر املقاصد ليست على أن مثة فرقاً بني املنظومة واملقاصد، يتمثل يف السياق الذي جيمع عن
ا.   هي الشرع، بل غايات لـه، أما عناصر املنظومة فهي "اهلوية" أو مفردا

يأيت يف طليعة هذه العناصر، ذلك أنه يرتبط بالبنية العميقة لإلنسان،  –يف رأيي  –وبداية فإن الدين 
أنه صادر عن اهللا خالق الكون وخالق  والتكوين الداخلي هلذا الكائن، واملؤمن به يعتقد اعتقادًا يقينّياً 

أدرى وأعلم وأقدر على ترتيب مصاحله، ورسم خريطة حياته، ووضع  –أي اخلالق  –اإلنسان، ومن مث فهو 
ا جملموعات هائلة من البشر،  خطة سعادته ومستقبله. وهذا ما يفسر لنا استمرار األديان السماوية واستقطا

تها شوائب كثرية أخرجتها عن حقيقتها. ومن الدين تنبثق جمموعة من سواء استمرت على نقائها، أو شاب
ذا الدين، وحتدد مالمح أتباعه.   القيم اليت ترتبط 

والدين ليس سوى مستوى واحد، فمن املعلوم أن األديان ارتبطت بالظروف التارخيية، ومستوى العقل 
بشري عند نزوله مرحلة متقدمة من النضج، البشري فيها، و"اإلسالم" هو آخر هذه األديان، بلغ العقل ال

وجاء ليستمر ويتوافق مع الزمن اآليت، فهو دين ودنيا، عبادات وفكر، عالقة مع اخلالق ومع الكون ومع 
  اإلنسان.

وقد ظل اإلسالم هو "اهلوية" لشعوب كثرية، يف مناطق عديدة، متقاربة، ومتباعدة، وال يزال، وإن كان قد 
  رياً إىل حد كبري نتيجة لظروف وعوامل عديدة.تراجع امتداداً وتأث

م يف الغرب قد أقصوه منذ مطالع عصر النهضة، وحصروه يف زوايا حمددة  وعلى الرغم من أمهية الدين فإ
ال تتجاوز الطقوس. لقد سقط "الدين" بوصفه أساسًا من أسس اهلوية عندهم، كما توارى بسقوط اخلالفة 

ألقل على املستوى الرمسي والسياسي. إن "ساطع احلصري" أبرز املنظرين العثمانية، وضعف صوته، على ا



"فسياسة الدول : العرب يف القرن الفائت لفكرة اهلوية "القومية" نفى دور الدين، وجعل منه أمراً ثانويّاً، يقول
، على الرغم من أنه )27"(مل تقم على أساس العالئق الدينية أبداً... العالئق السياسية ال تتبع العالقة الدينية

  حاول حماوالت أولية التوفيق بني الدين واللغة، أو بني الوحدة اإلسالمية والوحدة العربية.
  اللغة. وسأتوقف عندها يف الفقرة التالية. –يف رأيي  –يلي الدين 

البشرية،  بعد الدين واللغة يأيت التاريخ، فالتاريخ يصنع هوية؛ ألنه جمموعة كبرية من املشرتكات للجماعة
تتكون عرب الزمن، وتنضج على ناره، وهي تشمل مواقف انفراج وتأزم، أفراحًا وأتراحاً، وباإلمجال هي 

  ذكريات تستقر يف أعماق النفس اجلمعية، وتربط املصائر، وتصهر الناس داخل إطار واحد.
ة اهلوية. ولكن ما مفهوم وكلما كان التاريخ ممتدًا وحافًال وأكثر تشابكًا كان أقدر على التأثري وصياغ

ا" كأنه يرى فيه نزعة نفسية (شعوراً) وأحداثاً   )28(التاريخ؟ يرى احلصري أنه "مبثابة شعور األمة وذاكر
  .ومواقف مضت ذاكرة

ولذلك فإن "األمة اليت تنسى تارخيها تكون قد فقدت شعورها". بينما ال يرى أحد الباحثني يف "التاريخ" 
مبعىن "الزمان" ال يعمل وحده، لكنه يعمل يف اإلطار االجتماعي املركب؛ ولذلك فهو  عامل هوية، فالتاريخ

يقرتح استبدال احلضارة بالتاريخ، أو على األقل "التاريخ احلضاري" ألن جمرد التتابع الزمين ال يكون أمة، وكم 
ا مل من جمتمعات استمرت قائمة و"َحيًَّة ترزق" لفرتات متطاولة من الزمان، ولكنها مل  تتحول إىل أمم؛ أل

  .)31(تضع حضارة مشرتكة قومية وعميقة
خالف لفظي، فما يقصده احلصري قطعًا هو املفهوم من كلمة حضارة. ومعلوم  –كما رآه   -واخلالف 

  أننا قد نعرب عن الشيء بأهم عناصره أو لوازمه، مبعىن هل نستطيع أن نتصور حضارة دون زمن أو تاريخ؟
ة السابقة هي العوامل الرئيسة. وقد تبقت ستة عوامل، تكاد تقف على خط واحد من العوامل الثالث

ا.   األمهية، وإن كان بعيداً عن سابقا
ال شك أن اجلغرافيا (األرض الواحدة) تقرب اجلماعة البشرية، وتصبغها بصبغة خاصة، ويتجلى ذلك 

االجتماعي : املستويات األخرىعلى املستوى اللغوي يف ظهور اللهجات، وتقارب األصوات، وعلى 
  (العادات والتقاليد) واخللقي (الشكلي)، اخللقي.. (القيمي)... إخل.

ومن املعلوم أن االنفصال اجلغرايف قد يقسم اجلماعة إىل مجاعات، خاصة إذا مل توجد العوامل األساسية 
ات، كما هو حاله يف حياة اليت تقف يف وجه هذا التقسيم. واالقتصاد أيضًا يقوم بدور يف حياة اجلماع

الفرد. لكنه الدور الذي ميكن أن ينقلب إىل النقيض، هلذا فقد يفرِّق وال جيمع، كما أنه عرضة لتالعب 
  احلكومات وتسخريه ملصاحلهم.



حمصلة للعوامل السابقة، هلا  –يف تقديري–اإلرادة أو املشيئة، والدولة، والتكوين النفسي والثقايف، كلها 
  ز اهلوية، لكنها ال تصوغها، أو ال تقوم بذلك منفردة.دور يف تعزي

ْرتُُه ألن الكثريين يرون أنه ال توجد اليوم "ساللة  أخريًا مثة عامل األصل أو العرق أو اجلنس، وقد َأخَّ
  .)30(متميزة"، وهلذا فإن احلصري عربَّ عنه بـ "االعتقاد بوحدة األصل واملنشأ"

  : اللغة.. ونظريات الهوية: 3-3
اهلوية قدمية قدم اجلماعات البشرية نفسها، والنظريات اليت حاولت أن تقعِّد أو تضع األسس الالزمة 
لتشكيل اهلويات جاءت متأخرة كثرياً. ولن تتضح مكانة اللغة ضمن منظومة اهلوية، دون الكشف عن 

  موقعها على خريطة هذه النظريات.
سع عشر والعشرون العديد من النظريات اليت تؤسس لفكر لقد شهد أواخر القرن الثامن عشر والقرنان التا

النظريات األملانية، والفرنسية، واإليطالية، واملاركسية والستالينية، ودعوات الرابطة اإلسالمية، والرابطة : اهلوية
وسورية العثمانية، والرابطة العثمانية اإلسالمية، والشرق أوسطية، والشرق متوسطية، والنزعات العرقية يف مصر 

  ولبنان، والرابطة اإلفريقية، والقومية العربية، والقومية السورية، وغريها.
بعض هذه النظريات ارتكز على "اللغة"، فالنظرية األملانية، اليت تقوم على فلسفة هيغل (املثالية) تقول منذ 

يف هذا اإلطار يرى هريدر إن أساس القومية (اهلوية) ومعيارها الصحيح هو اللغة، و : أوائل القرن التاسع عشر
) "أن قلب الشعب إمنا ينبض يف لغة الشعب، وروح الشعب تكمن يف لغة أسالفه، وهي 1803(ت 

الوعاء الذي استودعه الشعب كل ما أجنزه من نفائس الفكر وذخائر األعراف والفلسفات والعقائد". أما 
كيانًا واحدًا متكامًال ربطته الطبيعة "إن الذين يتكلمون بلغة واحدة يشكلون  : ) فيقول1814فخته (ت 

) الذي "بّشر 1923بوشائح متينة وإن تكن غري مرئية". وبعد أكثر من مائة عام جاء ماكس نورداو (ت 
بفكرة الربط بني اللغة أداًة للتواصل بني الفرد واجلماعة، واللغة وسيلة لإلبداع الثقايف والتحصيل املعريف، مث 

  .)31(ماعي، تتحقق يف ظله الدميقراطية ويتحقق العدلاجت –اللغة كوسط سياسي 
لكن اللغة تظل العامل  صحيح أن النظرية األملانية ال تكتفي باللغة، بل تضيف إليها األصل أو العرق

  األساسي يف تشكيل اهلوية.
اجلماعة وجدير بالذكر أن الرتكيز على اللغة... حىت نظّرياً، وباملعىن الذي جيعل منها أساس ربط أفراد 

  قدمي، يرجع إىل ابن خلدون الذي رأى يف العربية الرابطة اليت جتمع العرب.
ا يف فكر القومية العربية (ساطع احلصري) جتاوزت تلك  ذه املكانة عند األملان، فإ وكما حظيت "اللغة" 

ا... ا مبثابة حمور القومية املكانة، وحتولت إىل حمور الفكر القومي العريب، فـ"اللغة" هي "روح األمة وحيا " إ
ا"، "أس األساس يف تكوين األمة وبناء القومية، هو ا ومشخصا : وعمودها الفقري، وهي من أهم مقوما



يف الدرجة األوىل  –إن األمم يتميز بعضها عن بعض : و "نستطيع أن نقول )32(وحدة اللغـة ووحدة التاريـخ"
ا" –شيء  قبل كل –بلغتها. وإن حياة األمم تقوم  –   .)33(على لغا

وكما كان مثة عنصر آخر (اجلنس أو األصل) يف النظرية األملانية كان مثة عنصر آخر يف فكر احلصري هو 
"التاريخ" على أن هذا العنصر األخري ليس سوى تابع لـ "اللغة"، ولذلك فإن "األمة اليت تنسى تارخيها تكون 

ستعيد وعيها وشعورها بالعودة إىل تارخيها القومي"، يف حني قد فقدت شعورها، وتستطيع هذه األمة أن ت
ا "إذا ما فقدت لغتها تكون عندئذ قد فقدت احلياة، ودخلت يف ِعَداِد األموات، فال يبقى سبيل إىل  أ
ا الوعي والشعور". فقدان اللغة إذن موت، ونسيان التاريخ غياب  ا إىل احلياة، فضًال عن استعاد عود

  شعور. وفرق كبري بني احلالني.مؤقت عن ال
وهذا ما دفع أحد الباحثني إىل القول بأن ثالثة أرباع نظرية احلصري يف القومية تعتمد على اللغة، وال 

  .)34(يتعدى التاريخ أن يكون تابعاً ال ِنّداً هلا
التاريخ، : ها أربعة عواملالنظريتان املاركسية والستالينية مل َختُْلَوا أيضًا من "اللغة"، لكن األوىل أضافت إلي

الثقايف، والوحدة االقتصادية، واألرض املشرتكة، والثانية أضافت ثالثة فقط بإسقاط  –والتكوين النفسي 
  التاريخ.

أما النظريتان الفرنسية واإليطالية فإن "اللغة" غائبة لديهما، األوىل اليت تعرف بنظرية املشيئة واإلرادة 
  دات، ووحدة املطمح السياسي. والثانية تركز على وحدة التاريخ ووحدة العادات.تكتفي مبا أمسوه وحدة العا

بقية النظريات تقوم على الدين، أو اجلغرافيا، أو األصل (الِعْرق)، وال مكان تقريبًا لـ"اللغة" فيها. وإن  
اللغوي أو كانت بعض النظريات الدينية قد حاولت التوفيق بني عنصري الدين والعروبة، سواء مبعناها 

ا اجلماعة، سواء كانت ظروفاً  الِعْرقي. وال خيفى أن كل نظرية قامت على وفق الظروف اليت كانت متر 
ا.   داخلية، أو خارجية، وحاولت أن ختدم أغراض القائلني 

ت ال ينفي أن هذه املقوما -ختامًا فإن كل ما قيل عن مقومات اهلوية، وعن متيِز مقوٍِّم ما ودوره وتأثريه
هذا املقوم أو ذاك، وقد كان من قبُل  –على إطالقها  –تتناوب الظهور واحلضور، فقد تدفع الظروف 

متوارياً، ومع اإلحلاح عليه من داخل اجلماعة اللغوية، أو من خارجها، يصبح األبرز وإن مل يكن األكثر تأثرياً 
  يف صياغة اهلوية. والشواهد على ذلك تارخياً وحاضرا كثرية.
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  تجاذبات اللغة والثقافة واالنتماء
  نادر سراج*

  : اإلشكالية
ـا، دون   من املتعـارف عليـه أن اللسـان دعامـة أساسـية للثقافـة. فـال تقـوم الثقافـة أيـاًّ كانـت أشـكاهلا وتعبريا

ــا. واللســان أيضــاً وعــاء لغــوي حيتضــنها ويتبناهــا، ويتــيح الســبل أمــام أبنائهــا للتعبــري واإل بــداع يف خمتلــف جماال
َمْعَلٌم أساسي من معامل انتمائنا إىل متحـد لغـوي اجتمـاعي. َوَتَسـاُوُق هـذه األقـانيم يسـهم بـال شـك يف تعيـني 
أفق اهلوية الواحدة، ويف إنضاج مالمح اهلوية القطرية أو الوطنية ومثيلتها القومية. واهلوية ُتْستَـنـَْهُض عادًة لدى 

خبطــر حمــدق أو داهــم مــن لــدن اهلويــات األخــرى، شــقيقًة كانــت أم  اجلماعــات واألفــراد بتنــافس حــاد أوشــعور 
صـــديقًة أم معاديـــة. األمـــر الـــذي يـُْلزُِمَهـــا بضـــرورة التقـــارب والتضـــامن للتأكيـــد علـــى الثوابـــت املشـــرتكة والـــدفاع 

  عنها.
منهــا التــاريخ واملصــري الواحــد واملــوروث تتشــكل اهلويــة إذاً مــن مجلــة ثوابــت مشــرتكة تعــارف القــوم عليهــا، و  

الثقايف والدين والتقاليد والعادات وصوًال إىل اللغة اليت نسميها اللغـة األم وتتقـارُب األرحـاُم علـى أسـاٍس منهـا. 
هــذه اللغــة تالِحــُم ســدى ثوبنــا اإلنســاين فرتبطنــا بــذواتنا وتصــلنا بــاآلخرين؛ ولكنهــا ال حتجــب أبــداً عــن أعيننــا 

وب وعي احلقائق ورصد املتغريات ونقل التجارب اإلنسانية كما هي عليـه، ومـن مثّ لـزوم االعـرتاف وعقولنا وج
بوجود اآلخر املختلف عنا لغًة وفكراً وثقافًة. االعرتاف باآلخر ال يعين بالضرورة التماهي بقيمه ولغته وأفكاره 

ا األفضل واألسلم واألحدث.   ظّناً منا أ
اجل وجهــــاً مــــن الوجــــوه املتعــــددة للثقافــــة أال وهــــو ثقافــــة اإلعــــالم الــــيت ترتكــــز يف يف ظــــّل هــــذه املفــــاهيم نعــــ 

ا على اللسان وتتمـاّس مـع خمتلـف نتاجاتـه، يف الفضـاء الثقـايف االنفتـاحي واملعـومل الـذي نعيشـه اليـوم.  منطلقا
مـاء وتشـّكل اهلويـة مثّة جوانب عديدة لرصد هـذا التفاعـل اللغـوي الثقـايف الـذي يـنّم عـن تـداعيات مسـألة االنت

الواحدة. ولكننا سنحصر حبثنا يف إشكالية الثقافة اإلعالمية اليت نتلقاها يوميّـاً عـرب وسـائلنا اإلعالميـة، واملرئيـة 
منهــا علــى وجــه اخلصــوص، والــيت تظهــر نتائجهــا علــى ناشــئتنا عمومــاً، وتــنعكس يف منطــوقهم اليــومي مبــا فيــه 

ا لغتهم.   املقرتضات اليت حتفل 
  : ة والتواصلاللغ

تكتسب االتصاالت يف عامل اليوم أمهية متزايدة، فعصرنا موسـوم بأنـه عصـر االتصـاالت. وجمتمعنـا املعاصـر 
يشــهد ثــورة مســتمرة، وتطــوراً متعاظمــاً يف -ة ـالــذي بــات أشــبه مــا يكــون بقريــة كونيــة يف مطــالع األلفيــة الثالثــ

والتواصـــل أساســـاً ثنـــائي، إذ هـــو يقـــوم بـــني طـــرفني؛  ميـــدان تقنيـــات التواصـــل وختصصـــاته وتشـــعباته وتأثرياتـــه.
)، يعتمدان نسقاً من الرموز أو لغـة récepteur) ومستمع أو مستقِبل (émetteurمتحدث أو مرِسل (



) فهــي مــا يريــد املرِســل أن ينقلــه إىل املســتقِبل عــرب قنــاٍة مــا تســتخدم مبثابــة messageمشــرتكة. أمــا املرَســلة (
مـــدة للنقـــل. هـــذا التواصـــل الثنـــائي الـــذي يـــتم عـــن طريـــق التبـــادل (اللغـــوي) املباشـــر مـــا بـــني الركيـــزة املاديـــة املعت

األفراد، والذي حتققه على سـبيل املثـال، اللغـة املنطوقـة، خيتلـف عـن التواصـل اإلعالمـي الـذي يتحقـق يف عـامل 
ســـتمعني أو عتنا كماليـــوم بواســـطة وســـائل اإلعـــالم كافـــة، الـــيت ختاطبنـــا بواســـطة مرَســـالت معينـــة لـــيس باســـتطا

أخــذوا يعمِّقــون علــم التواصــل مــن خــالل   -يف الــوعي املعاصــر-. وحــىت الفالســفة)1مشــاهدين أن نــرّد عليهــا(
  كالمهم يف العقل التواصلي يف اجملتمعات املتقدمة.

مــدخلنا للحــديث عــن اللغــة اإلنســانية عمومــاً واللســان العــريب حتديــداً هــو التواصــل. ولكــن مفــردة التواصــل 
)communication ا الرائجـة اليـوم تطـابق ذوق العصـر وُجتَارِيـه، وتتفـوق علـى مصـطلح ) يف اسـتخداما

"اللســـانيات" رواجـــاً واســـتهالكاً ومـــردوداً، لـــذا ســـنحاول يف معاجلتنـــا اللســـانية ملســـألة اللغـــة اإلنســـانية، وســـيلة 
  اصل األخرى.التواصل األكثر انتشاراً واألكثر عمومية أالّ ننتقص من قدرة وسائل التو 

  : ماهية اللغة
تعــد اللغــة نوعــاً مــن أنــواع التعبــري الكالمــي الــذي يؤديــه اإلنســان، ســاعياً بواســطته إىل الفهــم واإلفهــام وإىل 
التوصــيل واألداء. وتتخــذ اللغــة اإلنســانية حيــزاً مهّمــاً يف منظومــة التواصــل املتعــدد األقنيــة الــيت تــربط اجملتمعــات 

  واللغة بأشكاهلا اإلشارية واملنطوقة واملكتوبة متثل الوسيلة األقدم للتواصل البشري. البشرية يف عصرنا احلايل.
وأول مــا يتبــادر إىل أذهاننــا أن اللغــة "حــّدها أصــواٌت". ومــع ذلــك فــإن العلمــاء املختصــني حيــاذرون القــول  

السـمعية أساسـية يف  مبحصورية القناة السمعية يف جمـال التواصـل. ذلـك أن خمتلـف املعطيـات تفيـدنا أن السـمة
جمــال تعريــف اللغــة اإلنســانية؛ ولكنهــا ليســت أبــداً املعيــار الوحيــد. فالتواصــل اللغــوي يعتمــد بــال شــك النســق 
الكالمـــي ولكنـــه يـُْرِدفُـــُه أحيانـــاً كثـــرية، ويف غـــري ســـياق أو موقـــف، بوســـيلة تعبرييـــة مصـــاحبة للغـــة املنطوقـــة هـــي 

م مسـتقل حتـت الفتـة السـيمياء. وال يغـرب عـن البـال هنـا أن دراســة  اإلشـارة؛ بوصـفها أداًة تعبرييـة تنطـوي كعلـ
كــل وســائل التواصــل امللحوظــة يف علــم الســيمياء، تنشــأ يف احلقيقــة عــن دراســة اللســانيات. ومــا يهمنــا حنــن يف 
جمـــال البحـــث احلـــايل هـــو التطـــرق إىل مســـألة اللغـــة كنســـٍق مـــن العالمـــات االصـــطالحية الـــيت يســـتطيع األفـــراد 

إىل مجاعـــة لغويـــة واحـــدة أن يتواصـــلوا فيمـــا بيـــنهم بواســـطتها، واجلماعـــة املقصـــودة هنـــا هـــي اجلماعـــة  املنتمـــون
 اللغوية العربية.

  : الوظيفة األساسية للتواصل في البنية اللغوية
اســتأثر موضــوع اللغــة بقــدر واســع مــن اهتمامــات قــدامى اللغــويني العــرب، ويعــّد ابــن جــين مــن أبــرز هــؤالء 

بأمور اللغة وتقصَّْوا دقائقها وأبـرزوا خصائصـها. ويف جمـال تعريفـه للغـة كـأداة تعبرييـة تواصـلية يـورد  الذين ُشِغُلوا
ا كل قوم عـن أغراضـهم"(: يف باب "القول على اللغة وما هي" ا أصوات) يعّرب  ). وبـدوره 2"أما حّدها (فإ



جارحـُة الكـالم  اللسـانُ : "َلَسـنَ "دة مـا حتـت )3(العرب لسانيف  جاءفاللسان َحِظَي بأكثر من تعريف، فقد 
ْقـــوُل،واللســــاُن : (...)، وعـــن ابــــن ســــيده

َ
إبــــالغ : ن، (...) واإللســــانيــــذّكر ويؤنـّـــث، واجلمــــع ألســـنة وألُســــ امل

كّلمـه، :  (...). وَلَسـَنهُ  إيلّ أْلِسـّين فالنـاً وألِسـن يل فالنـاً كـذا وكـذا أي أبلـغ : بلّـغ. ويقـال: عنـه وألَسنَ الرسالة. 
 .﴾مصّدق لساناً عربياً  كتاب  وهذا﴿: -وجلّ عّز -الفصاحة (...). ويف قوله : للَّْسنُ (...) وا

أما علماء اللغـة أو اللسـانيات احملـدثون فقـد عرضـوا بـدورهم، ملوضـوع وظيفـة اللغـة، فـاتفق أغلـبهم علـى أن 
ية وظيفتهــــــا هــــــي التعبــــــري والتواصــــــل والتفــــــاهم. ويتطــــــرق بعضــــــهم مــــــن خــــــالل كالمــــــه عــــــن اللغــــــة اإلنســـــــان

(language humain)   كمؤسسـة مـن املؤسسـات اإلنسـانية، أن هـذه األخـرية "إمنـا تنـتج عـن احليـاة يف
: ). منتهياً إىل القول4(اجملتمع، وهذا هو متاماً حال اللغة اإلنسانية اليت تدرك بشكل أساسي كأداة للتواصل"

 االعتبار كوظيفـة أساسـية هلـذه األداة "ويف آخر املطاف فالتواصل أي التفاهم املتبادل هو ما جيب أخذه بعني
)، وهـــو مصـــطلح langue). ونتوقـــف هنـــا عنـــد متييـــز الـــوظيفيني بـــني اللســـان (5الـــيت هـــي اللغـــة اإلنســـانية"(

بــه اللغــة املتحققــة واملتعينــة مثــل اللســان العــريب واللســان الفرنســي... واللغــة اإلنســانية املــأخوذة   ونخــاص ويريــد
ا وخصائصها املشرتكة.كمصطلح عام، ويقصد به اللغ   ة بشموليتها وعاملية مسا

وقد تطور اهتمام اجملتمع العلمي مبوضوع التواصل عموماً، واللغة اإلنسانية حتديداً. وتأيت اللسانيات، هذا  
ا" وبغـّض النظـر عـن  ا ولـذا العلم املستجد، يف طليعة العلوم اليت نزعت إىل حتديد معاصر وعلمي للغـة "بـذا

أخـــرى؛ وســـعت الســـتجالء خمتلـــف وظائفهـــا يف تشـــجيع الفهـــم املتبـــادل ونقـــل التجـــارب اإلنســـانية  أيـــة علـــوم
  والتعبري عن الفكر.

  
  : اللسان بين الِحراك واالشتغالية

تتنـــاول اللســـانيات بالـــدرس اللغـــة اإلنســـانية منطلقـــًة مـــن معاينـــة األلســـن املســـتخدمة، أو تلـــك الـــيت كانـــت 
ليس مادة سكونية  -وذاً يف مصاف التعبريات األخرى للسلوكيات اإلنسانيةمأخ-مستخَدمة. بيد أن اللسان 

ذات أبعـــاد حمـــددة علـــى أكمـــل وجـــه، وال هـــي راســـخة وتُعـــرف بســـهولة إدراكهـــا. وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، 
فاللســان يتميــز حبالــة مــن احلِــراك بفعــل ديناميــٍة تســهم يف تغــّريه علــى مــّر الزمــان. إنــه حقيقــة مســتقلة تــدرس يف 

ا. وكـــل لســـان ميثـــل عاملـــاً علـــى حـــدة، وتركيبـــاً خاّصـــاً مـــن الوقـــائع املتالمحـــة واملرتابطـــة اشـــت غاليتها ويف صـــريور
  األجزاء.

ينطـــق بـــه أبنـــاؤه يف -إن مـــا يستعصـــي علـــى اإلدراك والفهـــم والتصـــور هـــو أن لســـاناً مــــا : ونســـتدرُك بـــالقول
ــُة الفائقــُة الدقــة للنتاجــات هــو يف حالــة تطــور دائــم، يف أيــة فــرتة مــن ت -تواصــلهم اليــومي ارخيــه. وتثبــت املعاين

ــم يســتخدمون لســاناً مشــرتكاً يســمح هلــم -اللغويــة اليوميــة ألعضــاء مجاعــة لغويــة مــا أّن هـــؤالء  وبــالرغم مــن أ



فهــم مجيعــاً ال يتكلمــون بالضــبط بالطريقــة عينهــا. نســتخلص إذاً أن كــل لســان  -بالتفــاهم بــني بعضــهم بعضــا
االجتاهــات الــيت  -يف إطــار جتليــات هــذه االشــتغالية -)، ممــا يعــين أن بإمكاننــا أن حنــدد6يتغــري ألنــه يشــتغل(

ـا التغـرياِت اللسـانيَة  تشمله، وهذا مـا تقرتحـه دراسـات التزامنيـة الديناميـة. وتـدرج هـذه األخـرية ضـمن اهتماما
ـــا تســـعى ألن توضـــح يف اللســـان  كمـــا يبـــدو يف فـــرتة زمنيـــة -اجلاريـــة يف الفـــرتة عينهـــا الـــيت حتـــدث فيهـــا؛ أي أ

  العناصر غري الثابتة يف بنيته؛ أي تلك اليت ميكن أن تتعرض للتغيري. -حمددة
  : منظور اللسانيتعريف اللغة اإلنسانية وفق ال

ا شـأن  ،وقابلـة للتطـور املسـتمر، )7(علـى الرمـوز قائمةً  اجتماعيةً  اللغَة بصفتها بنيةً  لسانياتال تدرس  شـأ
ــا صــنيعة اجملتمــع اإلنســاين. والواقــع أن  االجتماعيــةالبــىن  بطبيعــة  االهتمــاماألخــرى الــيت تتشــارك مجيعهــا بكو

دي  لِـــ  "العامـــة لســانياتال فــي فصـــول"الــذي شــهد صــدور كتــاب  1916العــام  إىلاللغــة اإلنســانية يعــود 
ا " اللغةىل دي سوسري أنه أول من حّدد إى زَ عْ سوسري. ويُـ  الرمـوز املغـايرة أو العالمات  من منظم نسقعلى أ

ا ومــــن أجــــل لــــعلــــم اللغــــة الوحيــــد والصــــحيح هــــو اللغــــة معتمــــدًة  موضــــوع" أنأو املفارقــــة". وشــــدد علــــى  ذا
ـا ـا عبـارة عـن (le signe)) 9(اعتباطيـة الرمـز اللغـوي علـىد كمـا أّكـ  ؛)8("ذا ، وحـدد مفهـوم العالقـة بأ

). كمـا le signifiéذهـين هـو املـدلول ( ، وتصـّورle significant)احتـاد لصـورة صـوتية هـي الـّدال (
رأى أن اللغة تنتمي إىل جمموعة كربى من األنظمة العالماتية اليت تتـألف منهـا الثقافـة، أمـا العلـم الـذي يـدرس 

). وتعـّد تفرقــة sémiologieحياة العالمـات يف إطـار ثقافـة اجملتمـع فهـو علـم السـيميولوجيا (السـيميائية) (
مـن أهـم األفكـار الـيت أدت دوراً مهمـا يف التطــور  (Langue & parole)كـالم سوســري بـني اللــغة وال

اللساين، بناًء على فهمه للغة نظاماً اجتماعّياً مستقالًّ يف حني أن الكالم يعـين التحقيـق العيـين والفـردي للغـة. 
وجهــة النظــر . (diachronie)والتعاقــب  (synchronie)الثنائيــة الثانيــة هــي تفرقتــه اهلامــة بــني التــزامن

تقتصــر علــى النظــر إىل حــاالت اللغــة، يف حــني أن وجهــة  (descriptive)األوىل هــي وجهــة نظــر وصــفية 
  ).10) حترص على وصف اللغة وتطورها(historiqueالنظر الثانية هي وجهة نظر تارخيية (

، أو دراسـة الظـاهرة اللسـانية التعاقبيــةوتبسيطاً للقارئ العـريب هلـذه املفـاهيم نشـري إىل أن مثـة فرقـاً دقيقـاً بـني 
، أو دراســة الوقــائع اللســانية يف فــرتة زمنيــة حمــددة. وهــذا التفــرع الثنــائي يفصــل بشــكل التزامنيــةعــرب الــزمن، و

ا يف اللسان احلايل، واليت هي نتيجة التطورات اللسانية املاضية.   جلي، مماثلة الظواهر اجلارية وحتقيقا
  : دينامية اللغة

ضــمن منظومــة التيــارات اللســانية احلديثــة الــيت تبلــورت  والواقــعالعــرف  لســانياتالوظيفيــة  ياتلســانالوتــربز  
وضـعه مارتينيـه  الـذي – "العامــةاللســانيات  مبــادئ"فقـد عرضـت مـن خـالل  مبادئها خالل القرن املنصـرم.



 أيّـةجهـا بعيـداً عـن ومناه ئهـاجلملة وقائع اللغة اإلنسانية، وبسطت مباد متناهيةبواقعية  -م 1960يف العام 

مبقـدار مـا شـّددت كـذلك علـى البـىن الـيت  اللغويـةشكلية أو نظريـة أّوليـة. وقـد شـّددت علـى وظيفـة الوحـدات 
إليهـا اإلحلـاح علـى النظـرة الديناميـة للوقـائع. ذلـك أننـا لـدى تفّحصـنا  لفتـتتؤلفها. ومن النقاط اجلديـدة الـيت 

 تســـدّ حركيتهـــا، فـــال ميكننـــا أن نغفـــَل ســـعيها املتواصـــل كـــي  جلهـــة وظيفتهـــا أم جلهـــة نْ إِ  كاللســـان،مؤسســـة  

جهداً كي تـتالءَم  املؤسسةاحتياجات مستخدميها. وإذا تغّريت هذه االحتياجات مبرور الزمن؛ فلن تألَو هذه 
ـــدوام؛  االجتمـــاعيـــدف االســـتمرار يف توفريهـــا. ومبـــا أن حاجـــات املّتحـــد  اللغـــوي تتجـــّدد يف الواقـــع علـــى ال

أن يتبّدل حسب العصور، فـإن رؤيتنـا للوقـائع لـن تكـوَن صـحيحًة إذا  ميكنن أن إيقاع هذا التجّدد وبالرغم م
 بعني االعتبار. األمرمل نأخذ هذا 

  : تطور مفهوم اللغة
وفيمـــا لـــو رغبنـــا يف تقصـــي مســـار اللســـانيات ورؤيتهـــا العلميـــة واملطـــردة ملفهـــوم اللغـــة، واعتمادهـــا الطريقـــة  

ر األلســن، لوجــدنا أن مــا لفــت انتبــاه اللســانيني بــادئ ذي بــدء هــو التغــري الــذي أصــاب العلميــة ملقاربــة تطــو 
تـــاريخ اللســـانيات منـــذ المصـــادر إلـــى القـــرن األلســـن يف أزمنـــة ســـابقة؛ كمـــا يـــذكر جـــورج مونـــان يف كتابـــه 

ات لسانية ). وبعد أن يذّكر بأن املرحلة املسيحية، وصوًال إىل القرن التاسع عشر متيزت باهتمام11(العشرين
متحورت حول مقولـة الهوتيـة ضـاغطة مفادهـا أن العربيـة هـي أُمُّ األلسـن، يالحـظ أن املسـألة الوحيـدة املتعلقـة 

واليت جعلها اجلميـع نصـب أعيـنهم، كانـت التـاريخ. فـالقرن التاسـع عشـر بأكملـه؛ مبـا يف ذلـك مرحلـة  -باللغة
يمنــة وجهـــة نظـــر تارخييـــة متحMeilletمّييــه  يــزة متثلـــت يف كـــون املســألة العلميـــة الرفيعـــة الـــيت ، قـــد اتصـــف 

 تعلقت باأللسن، كانت باألحرى تتصل بتارخيها وبتطورها وبنسبها.

وبعـــد أن ســـيطرت االهتمامـــات والفوائـــد املتصـــلة بتطـــور األلســـن وتغّريهـــا وحتوهلـــا علـــى مســـار اللســـانيات،  
. فبعـد الدراسـات وصــف األلســنحتديداً حنو  مرت هذه األخرية يف القرن العشرين يف مرحلة األحباث املوجهة

ــةالتعاقبيــة، الــيت متحــورت حــول  ، جــاءت الدراســات التزامنيــة ذات املنحــى الوصــفي ترسيســهااأللســن و مقارن
احملــض يف النصــف األول مــن القــرن العشــرين.ويف هــذا اإلطــار املنهجــي تنــدرج معظــم الدراســات العلميــة الــيت 

املعاصرة وفق املنظور اللساين احلديث الذي يعاجل تنوع االسـتخدامات اللغويـة  تناولت بالدرس حمكياتنا العربية
  وكيفيات اشتغالية األلسن وديناميتها يف البيئة الثقافية العربية.

ومــن هــذا املنطلــق اللســاين احلــديث تنــدرج هــذه املقالــة الــيت نتــوخى منهــا عرضــاً لإلشــكالية العامــة ملوضــوع 
ــا بقــيم اجمل ــدة. وســنعاجل اللغــة وارتباطا تمــع وثقافتــه، ودورهــا يف ترســيخ معــامل االنتمــاء إىل هويــة جامعــة وموحِّ

  .الثقافةو االنتماءو اللغة: عربها العالقات البنيوية والعضوية والتأثريات املتبادلة بني أقانيم ثالثة هي



  : اللسان وعوالم الثقافة واإلعالم
لعريب، مبختلـف مسـتوياته، وعـوامل الثقافـة واإلعـالم تسـتقطب مسألة العالقة الوطيدة والعضوية بني اللسان ا

ــا تلتــبُس أحيانــاً كثــرية علــى املراقــب؛ إذ هــو ال  ــا وجتاذبا اهتمــام اللســاين ألكثــر مــن ســبب. فهــي يف تقاطعا
ا متاحــًة، يف خمتلــف وظائفهــا، كــي تســتخدم كناقــٍل متفاعــٍل مــع  يعقــل مــا إذا كانــت مســتويات اللغــة أو ضــرو

الثقافــة واملعرفــة وأغــراض اإلعــالم، أم أن ثقافــة اإلعــالم العــريب عمومــاً، املهيمنــة اليــوم بفعــل القــدرات  جمــاالت
االســتقطابية الفائقــة للفضــائيات العربيــة، أمســت وســيلة ومنــرباً لــرتويج وتعمــيم قــيٍم وافــدة وخصوصــيات لغويــة 

حيســُن بنــا التوقــف مليــاًّ عنــد هــذا  وأمنــاط عــيش وســلوكات اجتماعيــة مســتجدة. وبغيــة معاجلــة هــذه املســألة،
الـــدفق اإلعالمـــي/اإلعالين ذي الطـــابع االســـتهالكي والرتوجيـــي والرتفيهـــي املتغـــرب إىل حـــد كبـــري عـــن أعـــراف 
جمتمعاتنـــا العربيـــة وتقاليـــدها، واملتجلبـــب بأغلبـــه بأرديـــة اللغـــات األجنبيـــة احليـــة. فهـــو وإن كـــان يشـــكل نافـــذة 

فإنــه قــد ال يســهم بالضــرورة يف ترســيخ الــوعي لــدى ناشــئتنا بأولويــة لغــتهم  -معرفيــة وترفيهيــة للمشــاهد العــريب
األم وبدورها التأسيسي والفاعل يف بلورة شخصيتهم وصقل وتطوير مناحي ثقـافتهم وتعميـق مفـاهيم االنتمـاء 

  الواحد لديهم.
، اللهـم إال التسـويقية منهـا، إن توافق هذه الثقافة اإلعالمية "الشعبوانية"، املتناميـة واملتفلتـة مـن أيـة ضـوابط 

ـــا األصــلية لــيس مؤشــراً علــى صـــحة التحاقنــا بركــاب العوملــة. إنــه بـــاألحرى  أو تناقضــها مــع مصــاحل أفــراد بيئا
سبٌب ونتيجة لتخلخل نظامنا القيمي وِلَوَهِن انتمائاتنا اجملتمعية وتطلعنا صوب اآلخر الذي ننظـر إليـه بوصـفه 

  املتقدم علينا بلغته وثقافته.
ا يف جمايل الثقافة واالنتماء سنقارب فيما يلي مسألة دف معاجلة املسألة اللغوية وتداعيا العالقة  و

بذلك التعديالت ونعين  .اجملموعات الشبابيةاالجتماعي، وحتديدًا عند  راكاحلِ القائمة بني التطور اللغوي و 
م املطرد على االنتماء والتماهي بالعوامل العصرية اليت تطرأ على منطوق األجيال الشابة واليت تنشأ بتأثري إقباهل

م. فنتائجها أساسية يف حلظ التبدالت اليت تصيب بىن اللغة فتعّدل يف  م وارتقابا املستقطبة جلملة اهتماما
ا وحتدّ  واليت من  ثها، وترفدها بالعديد من املقرتضات األجنبية الشبابية املنحىطرائق نطقها وتلطف مفردا

ا باملستجدات الغربية الوافدة وتشبَع نزوَعهم لتفاضلية ثقافية لغوية منشودة تأيت يف  مأن تيسر اتصاهل شأ
م األم.   األعّم األغلب على حساب لسا

م اللغويـة االجتماعيـةيتأثر شبابنا مبفاعيل األلسن األجنبية وخيضعون  ا يف فضـاءا ا وجتاذبا  ،من ّمث لتأثريا
الـــرحَم  دُّ تعـــ دور يف هـــذا اجملـــال فهـــي لوســـائل اإلعالميـــةلو  لســـن.و املـــروجني هلـــذه األيُّـــليعِ وهـــم يف احملصِّـــلة ط

وربطهــا  ،األجنبيــة جلهــة تروجيهــا وتزيينهــا يف عقــول وأمســاع وعيــون املشــاهدين األلســناألساســي احلاضــن هلــذه 
 شـكلي إتقـان هـذه األلسـن .بكل جديـد ومسـتحدث يف عـوامل الفـن والثقافـة والرياضـة واملعلوماتيـة والوسـائطية



وســـائل الـــتعّلم واالرتقـــاء االجتمـــاعي واالتصـــال الـــيت توفرهـــا الشـــرائُح االجتماعيـــة النخبويـــة واملتوســـطة  إحـــدى
ألبنائهــــا كــــي يصــــيبوا قســــَطهم مــــن العلــــوم احلديثــــة واملتقدمــــة، ويتــــأهلوا مســــتقبًال ملراكــــَز ومناصــــَب ووظــــائَف 

  .عديدةوتساؤالت ح إشكاليات تطرُ  ة بني هذه العوامل جمتمعةً التجاذبات احلادثة واملتداخلو "حمرتمة". 
لســاَن العصــر وصــوَت  وصــفهاباأللســن خَّرون لــرتويج هــذه َســووســائل اإلعــالم يُ  الناشــئةَ  مثّــة مــن يعتقــد أن

يف اجملــــاالت احليويــــة املســــتقطبة للشــــباب (الفــــن  لســــاننا العــــريب ال جيــــاري التطــــورأن  ومثـّـــة مــــن يعتــــرب ،احلداثــــة
 .الشــباب عــن اســتعماله لــذا يـُْعــِرضُ  .وسـيقى والســينما واملســرح والرياضــة والســيارات واألزيــاء واملعلوماتيـة..)وامل

كهـوٍل   ةُ غَـبـل هـي لُ حيويـة؛ تـرّوُج بـأن العربيـَة ليسـت  -أو مبطّنة–هل مثَّة أيديولوجية معّممة ترى  نتساءل هنا
دليـٌل علـى تعاظم اسـتخدام األلسـن األجنبيـة هل و ؟ ةف الثالثشباب، وهي من مثَّ غُري مؤهلٍة جملاراة األل ال لغةُ 

 هـل عالقـةُ و )؟ األلسـنالغـالبني (اإلنكليزيـة أوًال تليهـا الفرنسـية وسـائر ألسن طاغية وعظمى ومؤثِّرة، ألسن  اأ
ا  األجنبية باأللسنالناشئة    ؟إجيايبعالقة تواصل هي عالقُة تبعيٍة، أم أ

  : العوالم الشبابية
ىل مجلـة التجاذبـات الـيت تتعـرض هلـا ناشـئتنا، بفعـل التـأثريات املتعاظمـة الـيت تعـود إ أن نشـريلِة القول من ناف

ـــإىل ال ـــا هـــي يف هـــذا البـــوِن إ. فاملالحظـــُة األوىل الـــيت تتبـــادر اعـــوامل املســـتجّدة واملســـتقطبة الهتماما ىل أذهانن
خـذها ناشـئتنا اليـوَم وتشـّب يف أجوائهـا، وتلـك الـيت الشاسع الذي يقوم بني املرجعيات اللغوية والقيميـة الـيت تت

، ونتوقــف عنــد اثنــني منهــا العــوامل وســنكتفي بتعــداد بعــض هــذهمنهــا وداخلــت ســلوكياتنا.  نــاَ لْ هَ عليهــا ونَـ  نــاَ يْ بـَّ رَ تَـ 
دي من َمثّ للتداعيات اللغوية احلاِدثة بفعل هذا االستقطاب األحاوسنعرض  التليفزيون والبيئات اجلامعية.: مها

  : وتأثريه على لساننا األم. هذه العوامل هي اجلانب
ــــا األدوات وأجهــــزة التقنيــــة ، األلعــــاب ووســــائل التســــلية واجملــــالت، املأكــــل واملشــــرب، امللبوســــات ومتمما

عـامل الرياضـة و ، )أو النقـال أو احملمـول (اهلـاتف اخللـوي Logos and Mélodies ،واملعلوماتيـة احلديثـة
  .املركبات

  : فزيونيوالتلالسينما 
برفـــد املشــــاهدين بســـيل التعـــابري واملصــــطلحات  تتمثـــلوظيفتهــــا الـــيت باتـــت حمطـــات التلفــــزة ونتوقـــف عنـــد 

ـا يوميّـوالتعليقات واألغاين واإل ـا األرضـية أو يف تلـك  اً، إنْ عالنات والرتوجيات األجنبية الـيت متطرنـا  يف حمطا
 -أو بــاألحرى تســمعهم -اً وســالماً علــى ألســنة أبنائنــا. فــرتاهمالفضــائية. هــذا الســيُل اللغــوي املنهمــر ينــزل بــرد

ــم يوميــاًّ ون ويــردِّ نُــطُ رْ يَـ  الــيت يبــاهون  الطــابعِ  ةِ ، ويــدخُل مــن مثَّ يف حصــيلتهم اللغويــة االنفتاحيــدون مــا تتلقفــه آذا
م.   ا أترا

  : البيئات الجامعية



ذه األلسن وتتـيح هلـم فـرص ممارسـتها. ونشـري هنـا هي البيئات الشديدة التنوع واخلصوبة اليت تزود ناشئتنا 
ـــا احلاضـــن األهـــم واملنـــرب التعليمـــي األساســـي لألإىل أن  األجنبيـــة. فهـــي تدّرســـها   لســـناجلامعـــات هـــي حبـــّد ذا

ذلـك فهـي لغـة جانـب ىل إ ...اإلنسـانيةحيـة، وتعتمـدها لتـدريس أغلـب موادهـا النظريـة والتطبيقيـة أو كألسن 
ولــوج  إنَّ  ...داري والطــاليب واالحتفــايلالمتحانــات واألحبــاث وســائر أشــكال التعامــل اإلاإلدارة والتســجيل وا

ا وممارستها دراسة وكتابة وقرا   وحتادثاً. ً ءةعامل اجلامعات يعين خوَض غمار هذه اللغات واكتسا
  : تهمفي ثقاف الحادثة التغيراتو التأثيرات المباشرة لهذه العوالم على لغة الشباب 

ــــوامل يــــهــــذه العــــ م، ويعّب ــــا"، دور شــــبابنا يف أفالكهــــا، وتســــتحوذ علــــى اهتمامــــا ــــا" و"لغا ون مــــن "ثقافا
ا مبثابــة أقنيــة لتواصــلهم مــع العصــر؛ كــي يظلــوا حميطــني أو ملمــني أو علــى اتصــال بكــل جديــ وال  د.ويعتمــدو

مبنـأى عـن تـأثريات هـذه العـوامل  اال ميكـن أن تكونـ -اً حتديـداللغة اليوميـة عموماً و -ثقافتنا أن ببأَس من القول 
ا النخب والعوام والبالغني والناشـئة علـى حـدٍّ سـواء. إذ مثّـة تـداخٌل  لسـيل  -نـوعي وكمـي–اليت تطاول تداعيا

وهـــذه التجليـــات  املفـــردات واملصـــطلحات والتعـــابري األجنبيـــة العائـــدة هلـــذه العـــوامل مـــع لغـــة التخاطـــب اليـــومي.
نـب مـن جوانـب الثقافـة الغربيـة. التـداخل حيـدث إذاً علـى مسـتوى لغـوي ظـاهر اللغوية تعرب يف احلقيقة عن جا

  وعلى مستوى ثقايف عميق.
عيشـهم  التغريات املتسارعة الـيت متيّــُز حاليـاً ثقافـة الشـباب تـؤثر دون أدىن ريـب يف أمنـاطيتضح مما سبق أن 

م ولآلخـــــرين.  م اليوميـــــة، ويف وعـــــيهم لـــــذوا الم أساســـــي يف هـــــذا اجملـــــال. ودور اإلعـــــوتـــــنعكس يف ســـــلوكيا
 ،اً راً يف لغة الناشئة، ال يتخُذ منحـًى أحاديّـباً ومؤثِّ عامًال منتجاً ومستقطِ  وصفهاعالم باحلديث عن وسائل اإلف

العـــاملني فيهـــا مـــن صـــحافيني ومـــذيعني  دةٍ دَ عالميـــة (وبصـــورة حمِّـــبـــل هـــو يُبحـــُث طـــرداً وعكســـاً. فالوســـائل اإل
) ال يغــّذون ناشــئتنا بالغريــب واجلديــد واجلــريء مــن الكــالم؛ بــل هــم يصــيخون ...ومنتجــني، وخمــرجني وممثلــني،

اً مــــن البيئــــات الشــــبابية الســــمَع للشــــباب، ويتلقــــون مــــنهم املســــتجدات التعبرييــــة األحــــدث الــــيت تنطلــــق مبــــدئيّ 
ا ويعاودون تعميمها وبّثها من خالل برامج األلعاب  واملنوعات (ثانويات، جامعات، أندية، أحياء..) ويوّلفو

  ...والتسايل والسينما واملسابقات والرياضة، إخل
  : خالصة القول

علينـا أالّ نتوقـف لـدى معاجلتنـا هلـذه - من ثوابت اهلوية القوميـة والوطنيـة ثانياً نطالقاً من وعينا ألمهية اللغة ا
ض تقنيـة. فاملسـألة املطروحـة ، عند األمور العلمية أو احملـاللسانيةاملسألة اللغوية االجتماعية، يف ضوء األفاهيم 

جوهريـــــة وتراثيـــــة ومصـــــريية؛ وال ميكـــــن التهـــــاون أو التـراخــــــي يف معـاجلــــــتها حتـــــت ذرائـــــع التســـــهيل والتــــــخفيف 
لفـــة العـــني العربيـــة وتـــآلف األنامـــل العربيـــة مـــع احلـــروف العربيـــة، أُ أعمـــق مـــن ذلـــك. ف فاملســـألة برأينـــا .والعصـــرنة



يعطيـــان للغـــتهم األم مكانـــًة  -األحـــرف وكتابتهـــا والقـــراءة باســـتمرار بواســـطتهاومتـــّرس أبنـــاء العربيـــة برؤيـــة هـــذه 
  .ويف شعورهم العميق بانتمائهم إىل ثقافة واحدة أساسيًة وأولويًة منشودًة يف سّلمهم اللغوي والقيمي

وثقـافتهم  فناشئتنا بذائقتهم اللغوية االستهالكية ووعيهم التقين املتقدم وإحاطتهم مبستجدات العامل الرقمي
الشــمولية املنحــى يشــكلون الشــرحية الطليعيــة األقــدر علــى تــذّوق وانتقــاء التعبــري الســهل واملفيــد وعلــى تثبيتــه أو 

م الثقافية األشد استقطاباً وتأثرياً وتنّوعاً.   إسقاط نقيضه وإمهاله يف نطاق عواملهم التعبريية وبيئا
باسـم احلداثـة ومواكبـة العصـر ميـر عـرب األقنيـة اللغويـة. وهـو االخـرتاق الثقـايف الـذي جيـري يتبّني ممـا سـبق أن 

 مثـــل الســـتيعاب و"هضـــم" كافـــة األمنـــاط املســـتوردة الـــيت تعـــود ملختلـــف جمـــاالت العـــيش بعضـــنا قابليـــة يعكـــس
ا  عمومـــاً  األكـــل و"املوضـــة" والرياضـــة والتســـلية والفنـــون والتعلـــيم والوســـائطية. وهـــي تؤخـــذ مبعانيهـــا وتســـميا

ا األ  واإلعالم مرتكز أساسي يف هذا اجملال جلهة الرتويج واإلحلاح والتربير ودغدغة املشاعر. صلية.وبلغا

عــنهم يف هــذا والتعبــري . فأبناؤنــا الــذين جيــري احلــديث حمــض ليهــا مــن جانــب ســليبإهــذه الظــاهرة ال ننظــر 
ـــــا لغـــــتهم األم بـــــال منـــــازع؛ ويّصـــــرون ع  والتعبـــــري لـــــى التحـــــادثالبحـــــث ال يزالـــــون يتكلمـــــون العربيـــــة، ويعتربو

الفضـاء الرقمــي". وهـم بــرغم "بــاألحرى "أبنـاء احليـاة" أو "األجيــال اجلديـدة الــيت ولـدت يف  لكـنهمبواسـطتها. 
فهـم حيـاولون أن يوازنـوا مـا  ...وعيهم ارتباط اإلنكليزية أو الفرنسية مبجاالت التعليم والعمل والسـفر ومـا إليهـا

وهــم يف ســعيهم لإلقبــال علــى  ثقــافتني متمــايزتني. إىلاملتقــابلني واملنتميــني  بــني هــذين العاملني/احلــدين اللغــويني
ـــاً مـــع ثقـــافتهم العربيـــة  تبـــينِّ منـــاذج الغـــرب ثقافـــة عصـــرية وألســـناً حيـــة وعمليـــة، ال يقطعـــون معهـــا األواصـــر كلّي

م األم. ومنــاذج الشــباب الــذي يــتقن ألســناً أجنبيــة حتــدثاً وقــراءة وكتابــة، وجييــد يف آنٍ  معــاً لســانه العــريب  ولســا
  وافرة، وتظهر اجلانب اآلخر هلذه املسألة املطروحة.

وأن تدخل يف وعي اجلمهور ناشئًة  ،أن نعرتف بوجودها ينبغيمثّة إشكاليًة حقيقية وخنلص إىل القول بأن  
يتشـبهوا بـه يف ىل أن يشاكلوا الغـرب بثقافتـه، و إناشئتنا ينزعون بشكل مّطرد  ...وآباًء ومربني وأساتذة ولغويني

أو بلغــة حيــة  ، وحبــدود أقــل بالفرنســيةباإلنكليزيــةالســلوك واملظــاهر واملمارســات، ويعــربوا عــن أنفســهم ويكتبــوا 
ُرب مـن ْعـتَـ  اإلنكليزيـةوال يكتبوا العربية إال بصـعوبة. واملالحـظ هنـا أن  اإلسبانية...) ،أخرى (األملانية، اإليطالية

م. فهــي ليســت لغــة الدراســة واالطــالع والثقافــة العامليــة والرتقــي االجتمــاعي ىل اخلــاص يف ســريورة حيــاإالعــام 
م والتعبــري عــن مشــاعرهم اخلاصــة. أي طتفحســب؛ بــل هــي اللغــة املنشــودة الــيت مي ــا لكتابــة رســائلهم ويوميــا و

ا أمست  م.لدى بعضهم أ   األداة اللغوية األقرب إليهم واألصدق يف التعبري عن حيوا
كانـت لغـة الضـاد و يف انتشـارها وارتقائهـا.  مَ هَ ْسـالوعـاء احلاضـن للعربيـة وأَ  لَ كَّ َشـ قـد قافة العربيـةتفوق الثإن 

ـا وتراكيبهـا، ناهيـك  قادرة علـى التعبـري عـن العواطـف واملشـاعر واألفكـار واحلقـائق العلميـة، بفضـل غـىن مفردا
  السياسي احلضاري ألبنائها. ذتعاظم النفو ب



 األجنبيـة. والتغريـب الثقـايف لسـنانقالب يف املشـهد اللغـوي لصـاحل األبه مـا يكـون بـأشـه اليوم هو عيشوما ن
يقـوُم حبكـم الصــالت اليوميـة لشـرقنا العـريب حبضــارة الغـرب الغالبـة والطاغيــة  الـذي نعايشـه علـى خمتلــف الصـعد

ِإْن يف اجملــال التعبــريي أو دداً ســاً متعــوُ بُس لَ بَ ْلــوفــق املفــاهيم الثقافيــة واالســتهالكية والسياســية. وكمــا رأينــا فهــو يَـ 
مــن شــأنه التــأثري لــدى بعضــهم يف احليــاة اليوميــة  كلــه  اختــاذ األزيــاء واألمســاء والســلوكيات الغربيــة. وهــذاجلهــة 

أيضـاً يف نظـم القـيم واملعـايري واألعـراف الـيت متيـز اجتماعنـا الثقـايف وتشـكل أحـد مكونـات يـؤثر احملضـة، ال بـل 
  لعامل من حولنا.وعينا لذاتنا ولآلخر ول

ايـة املطـاف تشـّكُل صـورَة اجملتمـع عـن نفسـه وكيفيـات تعبـريه عـن ذاتـه وطرائـق  هوتعكـُس أولياتـ ،فاللغُة يف 
فهمه لعالقته بأفراده وبـاآلخرين وبالعـامل. بيـَد أن اللغـة ال يتصـُل معناهـا الشـمويل بـاجملتمع وبصـورته عـن نفسـه 

ىل إ هِ ِقــوْ االجتمــاعي ووعــي هــذا اجملتمــع بذاتــه ومهماتــه وأولوياتــه وتَـ فحســب، بــل يتصــُل أيضــاً بــالتطور الثقــايف 
  نسانية األخرى والتفاعل معها دون التخلي عن اخلصوصيات الثقافية ألبنائه.االتصال باحلضارات اإل

هــــو مســــؤولية اللســــاِينِّ الــــذي يرصــــد  -إن توصــــيف الواقــــع اللغــــوي الثقــــايف بصــــدقيته، بإجيابياتــــه وســــلبياته
ـــا ليســـت ســـوداوية يف املطلـــق. ولكـــن مكـــامن املعطيـــا ت وحيلـــل ويســـتنتج. والصـــورة الـــيت َســـَعيْناَ لتظهـــري جزئيا

اخللل تبـدو يف وعينـا اجملتـزأ للمسـألتني اللغويـة والثقافيـة ويف األمهيـة املعطـاة هلمـا يف مؤسسـات العائلـة واملدرسـة 
ا علــى غــري صــعيد. ولكننــا أبنــاء ثقافــة واجلامعــة والعمــل... لســنا مبنــأى عــن مفاعيــل ثــورة املعلوماتيــة  وتــداعيا

تضرب جذورها يف التاريخ، ومتتلك مقوِّمـات البقـاء والتطـور؛ لـذا فإننـا لسـنا يف معـرض البكـاء علـى األطـالل؛ 
بــل بـــاألحرى نعـــاين مـــا شـــهدناه وحنـــاول إشـــراك القـــوى الفاعلـــة واحليـــة يف اجملتمـــع للوصـــول إىل حلـــول معقولـــة 

 -واإلعالميـة خاصـة–مبقدور العربيـة  إن: ا العريب، ومن مث هويتنا القومية. وخالصة القولومقبولة حتفظ لسانن
ـــا وحتـــّدَث تعابريهـــا رقّـــيأن ت ِ كـــي تبقـــى علـــى اتصـــال جبمهورهـــا الشـــاب الـــذي ال يرضـــى أن   وأســـاليبها مفردا

اتـــه، وتصـــله بـــالغرب األجنبيـــة الـــيت حتقـــق ذاتـــه وتبلـــور إمكاني األلســـنيغادَرهـــا ولكـــن عيَنـــه األخـــرى هـــي علـــى 
  .ومفاهيمه وآفاقه وعوملته
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  الصراع على اإلسالم
  من االستشراق إلى األنثروبولوجيا

 
  *رضوان السيد

  
I  

إّن تطّور أنثروبولوجيا الشرق األوسط مرَّ بأربع  Richard Antoun: يقول ريتشارد أنطون 
رحالة واإلداريني السياسيني يف العصر االستعماري، مرحلة سيطرة املستشرقني، ومرحلة سيطرة ال: )1مراحل(

أي األنثروبولوجيني اهلُواة، ومرحلة سيطرة علماء األنثروبولوجيا احملرتفني، وأخريًا مرحلة سيطرة األنثروبولوجيني 
  احملليني.

لشرق ويعنينا هنا بالتحديد أن االستشراق كان املصدر األول للبدايات التأملية األنثروبولوجية يف ا 
األوسط. يف تلك املرحلة كان املستشرقون (حىت منتصف القرن التاسع عشر تقريباً) علماء للعهدين القدمي 

). ومن أجل 2واجلديد، أو مبشِّرين، ويف أفضل احلاالت علماء بالدراسات السامية أو هواة رومانطيقيني(
النشأة؛ بل يف املادة اليت اعتمداها، مث يف ذلك يربط "إدوارد سعيد" بني االستشراق واألنثروبولوجيا ليس يف 

ما علمان استعماريان أو نشآ يف مرحلة االستعمار وخلدمته. لكْن ال يصحُّ اخلْلُط يف هذه احلقبة، أي  أ
مطلع القرن التاسع عشر؛ بني مادة العلم ومنهجه أو موضوعه. فاألنثروبولوجيا يف القرن التاسع عشر علٌم 

د بدأ مبالحظاٍت ومجع معلومات يف أمريكا الشمالية واجلنوبية، يف القرنني السـابع عشر وضعيٌّ متطور، كان ق
والثامن عشر، مث عمل على التعميم والتصنيف يف الوقت نفسه، فهـو فعًال وليد حقب االستعمار، وإن 

لبعيدة مبحاولة ). أما االستشراق فقد ارتبط يف البداية ا3حاول االستقالل عنه يف السبعني سنًة املاضية(
). 4الكنائس الربوتستانتية مث الكاثوليكية أن تعرف أكثر عن موطن املسيح، وأن تعرف أكثر عن املسلمني(

وقد خضع التخصص منذ البداية إلرغاماٍت يف مفاهيمه للحقيقة، مث يف عالقته بتطور العلوم التارخيية 
الستعمارية. مفاهيم احلقيقة فيه خضعت إلرغامات واالجتماعية، وأخريًا يف عالقته باالستعمار والسلطات ا

ألّن صورة فلسطني والشرق كان ينبغي أن ُتطابَق الوارَد يف العهدين القدمي واجلديد. وهلذا فَطَواَل القرن التاسع 
أو عشر، وحىت الربع األول من القرن العشرين ظّلت دراساٌت كثريٌة ترتاوُح بني اعتبار اإلسالم مسيحيًة حمرَّفًة 

). لكْن يف الوقت 5يهوديًة منحرفًة؛ فُرتيح نفسها بذلك من االعرتاف بالتغيري يف املنطقة بعد عصور اإلجنيل(
الذي كان فيه االستشراق يتعمَُّق بني دراسة اللغات السامية القدمية، واستكشاف املعامل واآلثار، وكتابة 

التارخيية واألثرية واأللسنية، : الدراسات الـنقديةالتاريخ كان العهدان القدمي واجلديد يتحطمان حتت وطأة 



فتنفصل الدراسات الالهوتية، واألخرى النقدية عن االستشراق، ويصري االستشراُق تدرجييًا اختـصاصًا يف 
فيلولوجيات وتاريخ اإلسالم والشرق اإلسالمي وشعوبه وثقافاته. ومع هذا االنفصال حاول االستشراق أن 

لتارخيية، فاقرتب مرًة ُأخرى من األنثروبولوجيا مع فارٍق أساسيٍّ يف املنهج. فاملنهُج يكون أحد العلوم ا
ُر املشرتكات بني البشر بالعودِة إىل األصل املفَرتض رمزاً أو حقيقًة أو تارخياً  األنثروبولوجيُّ منهٌج تأصيلي يفسِّ

ة، والتطورات التارخيية، هي اليت تسوُد يف بينما التارخيانيُة اليت تعتمد الفيلولوجيا النصي –أو فسيولوجيا
االستشراق. على أّن األمر األكثر تعقيدًا يتصل بعالقة االستشراق بالسلطة أو باألحرى السلطات 
االستعمارية. ففي حني كانت إشكالية األنثروبولوجيا مزدوجًة أو مركَّبًة من ازدواجني كان هناك ازدواٌج من 

 األنثروبولوجيا كان هناك ازدواجا البدائيِّ يف مواجهة املتحضِّر، واملستعَمِر يف نوٍع آخر يف االستشـراق. يف
مواجهة املستعِمِر. بينما كان األبرز يف االستشراق حبسب سعـيد وطالل أسد ومدرسة نقد االستعمار 

اجلامعات اليت مستعِمر/مستعَمر. فحىت بعد االستقالل، كان االستشراُق ُمياَرُس يف دوائر : النقيض الثاين
أنتجت األطروحات األساسية عن اجملتمعات غري األوروبية، وغري احلديثة باملقاييس نفسها. وإدوارد سعيد، 

) يرون أّن هذه الثنائية مهمة  Libreوميمي وفرانز فانون وكالسرت وغوشيه (وغريمها من حمرِّري جملة 
إذا صحَّ  –واقع فقد كانت هناك حمنة منهجية وأساسية يف فهم أُطروحات االستشراق األسـاسية. ويف ال

؛ ذلك أّن اإلصرار على تارخيانية االستشراق أو اعتباره جزًءا من ختصص الشرق القدمي والوسيط، أو - التعبري
أوشك أن يُلحقه لدى املاركسيني الدوغمائيني أو الرمسيني باملراحل األربع املعروفة؛ -جزًءا من تاريخ العامل 

ميكن فعله. ومن جهة ثانية؛ فإّن اإلصرار على خصوصية اإلسالم تارخيًا وثقافًة، يُديننا مرًة  فال يبقى ما
ُأخرى من اعتبار املسلمني كائنات أنثروبولوجية ما خضعت للتطور التارخيي. وقد استمرَّ هذا التجـاُذب 

ن ظهرت مدرسة احلوليات، واجلدال؛ أو بعبارٍة أخرى التساؤل عن االستشراق، وهل هو علٌم أم ال، إىل أ
ومدرسة التاريخ العاملي، فصار ممكنًا دراسُة هذه املنطقة من العامل بطريقٍة سياقيٍة ال تُنايف ذاتيُتها عامليَتها. 
: ولعّل خري دليٍل على ذلك دراسات مارشال هودجسون وفرنان بروديل وجانيت أبو ُلغد. األوىل بـعنوان

"البحر املتوسط يف عهد فيليب الثاين". : يخ يف حضارٍة عاملية"، والثانية بعنوانالوعي والتار : "مغامرة اإلسالم
"ما قبل اهليمنة األوروبية" وقد قام الباحثون هؤالء بدراسة احلضارة اإلسالمية، والتاريخ : والثالثة بعنوان

زامن، أي يف القرون ما بني
ُ
  ).6(من عشر للميالدالثالث عشر والثا احلضاري يف سياق التاريخ العاملي امل

  
II  
  



) أّن املشكلة يف التخصص 7)(1963االستشراق يف أزمـة (: أوضح أنور عبد املـلك يف دراستـه الرائدة 
االستشراقي مزدوجة. هناك أوًال النقد االستعماري، الذي يعترب االستشراق بطرائقه الفيلولوجية والتارخيانية من 

النقد العلمي الذي يعترب أن االستشراَق مل يفد من الثورة احلاصلة يف  مواريث عصر االستعمار. وهناك ثانيًا◌ً 
ا أثبتت (أو 8(1978اءت دراسُة إدوارد سعيد عام العلوم االجتماعية والتارخيية. وج ) ساحقًة جلهة أ

ه أقنعت بذلك) أن االستشراق ختصٌُّص استعمارٌي، أي أنه نشأ يف حضن االستعمار، ونقل أُطروحاته، أو أن
حشر اإلسالم والشرق يف صورٍة أشبعت وُتشبع طموحات الغرب ومطامعه يف استعمار، واستمرار امتالك 

  اإلسالم ومن طريقه العامل اإلسالمي.
أنه يف الوقت الذي   -إّن الذي مل يتنّبْه له إدوارد سعيد وأنور عبد امللك والعْروي وبراين ترينر وآخرون  

شراق، حبجة إمربياليته أو قصوره أو األمرين معاً، كان ذاك التخصُّص أو كانوا يسعون فيه لتحطيم االست
نـزوع ألُسين يبدأ مبسائل نقد : اجملال يتعرض لتفريٍغ واخرتاٍق تدرجييني، أفضى لتحوُّله إىل أحد أربعة أمور

ت أو بقاء على ما كان عليه مع تسميته نفَسه دراسا –النص، ويصري إىل شكٍل من أشكال التفكيك 
أو حتوله إىل أنثروبولوجيا. وألّن  –أو دخوله ضمن دراسات التاريخ العاملي  –إسالمية أو شرق أوسطية 

َه الرابع أو األخري، املتدامج مع التوجه األلُسين األول، هو األكثر ظهورًا يف العقدين األخريين؛ فسأقوم  التوجُّ
  م.2002بتتبُّع بعض وقائعه وصوًال للعام 

 Ernest Gellnerدوارد سعيد جيمُع املادَّة لدراسته عن االستشراق، كان إرنست غلنر عندما بدأ إ 
م، أدركنا كم كان الرجل سبَّاقاً  1972ُيصدُر دراسته عن األصولية اجلزائرية. وإذا عرفنا أن ذلك كان عام 

 منتصف التسعينات يف االستشعار. وتوالت دراساتُُه عن اإلسالم بعد ذلك يف السبعينات والثمانينات وحىت
). ومع اتساع تأثريه، كثر تالمذتُُه أو متبنُّو 9اجملتمع املسلم(: م). وقد مجع أمهَّها يف كتاب1995(ت. عام 

فهمه لإلسالم وتطوراته؛ وخباصٍة بعد تفاقم ظاهرة احلركات اإلسالمية، وصعود اإلسالم السياسي، بوصفه 
ط والتبسيط، لتلك التطورات. وأثارت دراسات غلنر رؤًى مناقضة أو يقّدم نظريًة جاهزًة فيها شيٌء من التبسُّ 

وزمالؤه من أمثال جيلسنان  ،Clifford Geertzخماِلفة لدى أنثروبولوجيني آخرين أمهُّهم كليفورد غريتز 
Gilsenan وأيكلمان ،Eickelman -  يف حني استمرت مدرسةLibre،  ،واستمر طالل أسد

) يف النظر إىل األنثروبولوجيا يف إطار النقد االستعماري،  10اي وسامي زبيدة(وجريار لكلرك، وفرد هاليد
كما استمروا مجيعًا يفّسرون الظواهر يف ضوء هذه املقولة. وانفرد طالل أسد بنشر نقٍد جذرٍي ألطروحة 

  ).11"أنثروبولوجيا اإلسالم"(
تميز بنزوٍع طهوّرٍي شديد. هذه الطهورية يرى غلنر أن اجلوهر األصلّي لإلسالم أنه ديٌن نصيٌّ ُأخروي، ي 

ا وحروفيِتها التقليُد األكثريُّ للُسنة يف صورة توازٍن بني األعراف املدينية والسلطة والعلماء.  ِ خيّفُف من حدَّ



لكْن يف األزمات االجتماعية أو السياسية؛ وعندما تصل األزمة إىل الثقافة، يعود النصُّ للربوز، ويظهُر علماء 
قُّون أو متشّددون يتسلَّحون بالنّص من أجل استعادة الطهورية أو الرباءة اُألوىل؛ ولن تستعاَد الرباءة منش

األصلية املفرتضة طبعًا لكْن يف التقابل بني املدينة والقبيلة فازت املدينة؛ وبقيت الشرعية لدى العلماء، حراس 
ة والُعرفية، يف مواجهة السلطة املهزوزة لدولة القوة النّص ومسؤوليه، والقائمني على حياة اجلماعة الشعائري

ذه الصيغة املعقَّدة؛ فلكي تتمكن من الثبات ال  والضرورة. وقد تكوُن األزمة احلالية تعبرياً عن تقبٍُّل للحداثة 
ة أولئك الذين يعيدون قراء -حبسب غلنر -بد أن تتغريَّ قليًال ! واملناضلون األصوليون هم يف هذا السياق

  النّص لتجديد التقليد، والدخول يف العصر.
) مع غلنر يف رؤيته العامة لإلسالم. فبحسب غريتز ال ميكُن أن حيدث تغيٌري ما يف 12وخيتلف غريتز( 

اجملتمع أو الثقافة إذا ما أخذنا برؤية غلنر حول الدورات املكرورة على النّص الواحد واجملتمع الواحد مع بقاء 
إّن اجملتمع اإلسالمي مثل سائر اجملـتمعات موَّاٌر شديد : مـا يزعم غلنر. بل األحرى القولاجلوهر ثابتاً، ك

احلركة والتغري. أما البىن والثوابت البادية فهي رموٌز، تبقى عناوينها وتتغري معانيها، وتنقطُع أو تتضاءُل 
ا بالواقع يف األزمات فيظهُر التشدُّد بسبب توتُّر املقدَّس.  ُ فليس هناك جمتمٌع عامليٌّ إسالمي؛ بل هناك عالقا

جمتمعات إسالمية وتقاليد إسالمية متعددة ال جتمُعها إّال رموٌز ومقدَّسات عليا، ُتظهر وحدًة أو شبه وحدٍة 
يف الوعـي؛ لكْن ال عالقَة يف الواقع بني ما حيُدُث يف املغرب، وما حيُدُث يف إندونيسيا. وحتدث التطورات 

  الثقافية يف اجملتمعات اإلسالمية مثلما حتدث يف اجملتمعات األخرى اليت ال تديُن باإلسالم.االجتماعية و 
غلنر وغريتز مها الشخصيتان اللتان سادتا ما ُعرف بأنثروبولوجيا اإلسالم يف العقود الثالثة، األخرية. ويف  

كلرك وطالل أسد، مضت قّلٌة قوية حني مال شباُن املستشرقني يف األكثر إىل رؤية غريتز أو رؤية كالسرت ول
ا مباشرة، وميكن استعماُهلا بطريقٍة أسهل يف حكٍم سريٍع على اإلسالم( ). وهذا هو 13باجتاه رؤية غلنر، أل

يف احلقيقة السبب يف اخرتاق األنثروبولوجيا ليس لالستشراق وحْسب؛ بل لكل العلوم التارخيية، واملنظومات 
نثروبولوجيا متلُك دعوى النظرية الشاملة اليت ميكُن هلا أن تفّسر كلَّ شيٍء يف الظاهرة التفسريية والتأويلية. فاأل

أو الدين أو الثقافة. واحلقُّ أن غلنر يعرُض استثناءاٍت كثريًة (الدولة العثمانية عنده استثناء؛ إذ كانت السلطـة 
نية)، ويتحّفظ، ويضيف، وحيذف؛ لكْن أقوى من الثقافة أو املؤسسة الدي –بعكس نظريته  –السياسيـة فيها 

  ما يهمُّ الناقلني املتسرعني عنه أو عن غريتز الرؤية األساسية.
م ظهرت دراستان استشراقيتان افتتحتا مرحلًة جديدًة يف جمـال جتاُوز 1977على أّي حال، يف العام  

ا  Johnجلون وانسبورو  "دراسات قرآنية ": االستشرتاق الكالسيـكي. أُوىل تلك الدراستـني عنوا

Wansbouroughاهلاجرية" تأليف باتريشيا كرون ومايكل كوك : . وثانية تينك الدراستني امسها"
Patricia Crone , Michael Cook.  أما وانسبورو فيخضع النصَّ القرآينَّ ملبادئ وآليات "نقد



م) إىل أنه ما  1979بيئاٌت منقسمة (: النّص" يف العهدين القدمي واجلديد. فينتهي به األمر يف كتابه الثاين
كان هناك يف القرنني اهلجريني األولني قرآٌن وال نصٌّ إسالميٌّ من أي نوع. وأما كرون وكوك فال يصّدقان أي 

مبا فيها –شيٍء يف املصادر اإلسالمية عن القرنني األولني من اهلجرة النبوية. باعتبار أن تلك النصوص 
هُل السنة بعد أن صاروا إمرباطوريًة، أي أّن اإلمرباطورية العربية (باالشرتاك مع طبقة مزوَّرة وضعها أ –القرآن

العلماء) هي اليت صنعت الدين اإلسالميَّ ونصوَصه. ولذلك يلجأ الباحثان إىل املصادر واملراجع اليهودية 
ا   كذلك، ومنها رؤًى نشورية، للتعرف واملسيحية املوروثة عن القرنني السابع والثامن للميالد، أو اليت يُزَعُم أ

على أصول الدين اإلسالمي، والتاريخ األول لإلسالم. وقد صدرت لكرون عدُة نصوٍص ودراساٍت بعد ذلك 
قوله  Max Weber). وهي تأُخُذ عن ماكس فيرب14مع زمالء آخرين، أو مبفردها، تنحو املنحى نفسه(
كما تأخذ عن غلنر القول بُأصولية اإلسالم ونصوصيته،   – بقوة الدولة وضعف اجملتمع والثقافة يف اإلسالم

لكْن ملاذا يستعصي اإلسالُم على التغيري، إذا كان قد اخرتع هو نفسه واخرتعت : أي االستعصاء على التغيري
ها فسينكشف أنه مل يكن : نصوُصه يف القرن الثاين اهلجري؟ تقول كرون ألنه إذا حنَّى النصوص هذه أو غريَّ

  )!15(ومسيحيًة؛ ويهوديًة على اخلصوص متماسكاً؛ بل كان شراذم نّصيًة يهوديةً ديناً 
عدَّلت كرون من آرائها يف العقد األخري. واستعادت النصوص العربية لديها سلطتها إىل حدٍّ ما واحرتامها  

ا وتالمذة كوك ووانسبورو كتبوا يف العقدين األخريين مئات النصوص يف نقد  ولغري سبٍب أيضاً، لكّن تالمذ
النص القرآين أو السنة النبوية أو السرية النبوية؛ حبيث صارت الدراساُت اإلسالمية يف بعض اجلامعات 
األمريكية والربيطانية هواجس وختمينات و"اكتشافات" يف نطاق الالمفكَّر فيه من قبل. فوجود النيب حممد 

ا حواٍش على القرآن  أقلُّ ثبوتًا من الناحية التارخيية من وجود املسيح. والسرية النبوية تقليٌد لسرية موسى أو أ
ُكتبت بعد ظهور القرآن يف القرن الثاين. والسنة مكذوبٌة كلُّها، وما عاد منها ألوائل القرن الثاين مأخوٌذ عن 

  و بالسنة.اليهود والنصارى. والفقه اإلسالمي يف أصوله األوىل روماين ويهودي وحملي وال عالقة له بالقرآن أ
). لكن الشديدي اإلجيابية من بينهم 16وما بقيت هذه الدعاوى دون ردوٍد طبعًا من دارسني آخرين( 

م ال يعرفون شيـئًا عما حدث من أيام دعوة النيب : وصلوا باألمور إىل أوائل القرن اهلجري الثاين، وقالوا إ
لًة  فما دامت النصوص الواردة: وحىت مطلع القرن الثاين اهلجري باعتبارها من القرن األول ليست مسجَّ

ا ليست قدمية أو منحولة ومتأّخرة، أو أنه ينبغي  عندما قيلت على رقٍّ أو برديٍّ أو صخٍر، فمعىن ذلك أ
  التوقف دون إثباٍت أو نفي.

  
III  

  



احلقبة مساوئ هذه النقدة اجلذرية طواَل العقدين املاضيني تضاؤل العروض اجلدية والشاملة عن  أولُ  
اإلسالمية املبكرة. فاملسائل املبحوثة من القرن األول، ومن عصر النيب والراشدين، يف العقدين األخريين دقيقٌة 
وتفصيلية، وتعتمد النقض والتفكيك؛ ليس بسبب تطورات الدراسات النصية والتارخيية وحسب؛ بل لسواد 

مساوئ تلك املقوالت  وثانيالنظر يف كل شيء. مقولة أنه ال شيء ثابت من تلك احلقبة، وال بد من إعادة 
تعليم الشبان من الدارسني اجلدد االستخفاف بالنصوص املهّمة واملبّكرة من مثل تاريخ الطربي أو : واملقاالت

ا. بيد أن أسوأ من  ا على ِعّالِ طبقات ابن سعد أو صحيح البخاري، بوصفها زائفًة، أو ال يصـحُّ األخُذ 
مصري االسرتاتيجيني، واملختصني بالشرق األوسط املعاصر، ومعّلقي الصحف واجملالت ذلك كلِّه هو 

السيارة، إىل استخدام مقوالت التفكيكيني والتأصيليني بوصفها دراساٍت ومقوالٍت علميًة. فقد أّدت 
ذ قيام من –أحداث السنوات املاضية احلافلة بالصراع على احلركات اإلسالمية، وحركات اإلسالم السياسي 

 11م وحىت أحداث 1981م، و مقتل الرئيس السادات عام1979الثورة اإلسالمية يف إيران عام 
 –م، وغزو أفغانستان، واحلرب الكونية على اإلرهاب (اإلسالمي)، واحلرب على العراق أخرياً 2001سبتمرب

طبيعته العنيفة أو اجلامدة  إىل صريورة اإلسالم موضوعًا شعبيًا مثرياً، مع ما يتفرع عن ذلك من حديٍث حول
والسياسات الضرورية إزاءه، وطبائع ومصائر اجلاليات اإلسالمية امللتزمة بالدين، يف الغربني األمريكي 
واألورويب، ومنظر ومظهر احلكومات العربية واإلسالمية يف الغرب. يف هذه املوضوعات كلِّها تؤخُذ آراُء 

 فقد صدرت مقالة هنتنغتون عن "صدام احلضارات" يف الفورين أفريز اخلرباء، وما أدراك ما هؤالء اخلرباء!

farigen ahairss م، وعندما ذهبُت بعدها يف خريف العام 1993، شتاء العام شؤون خارجية
م إىل جامعة هارفرد للتدريس، أرادين هنتنغتون أن ُأشارك يف ندوٍة معه حول املوضوع، وعندما ُسئل 1994

. ولويس تارخياين، أي أنه ما Bernard Lewisسالم ذََكَر غلنر وبرنارد لويس عن مصادر رأيه عن اإل
وبسبب احلاجات السوقية املتزايدة للتعرف على  -يزال من أتباع املدرسة القدمية يف االستشراق، لكنه 

كتب خالل العقد املنقضي مخسة أو ستة عروض شبه شعبية، توصُل إىل النتائج نفسها اليت   -اإلسالم 
كيف :  أوصلت إليها آراء املتأثرين السطحيني بأنثروبولوجيا اإلسالم. قال لويس مثًال يف كتابيه األخريين

رؤية : إن العرب يعانون من عقدٍة معاملها األساسية: م)2003م) وأزمـة اإلسـالم(2001حدث اخللل؟ (
رُض َمَرُضُهم، وال ذنَب للغرب فشلهم يف احلاضر، وجمدهم يف املاضي، وحَسد الغرب لنجاحاته. وبذلك فامل

 11فيه. وقد شهدنا يف كالم احملافظني اجلدد، وحمرري الصحف السيَّارة واملذيعني التلفزيونيني، بعد أحداث 
سبتمرب عودًة كثيفًة لكتب برنارد لويس عن اإلسالم والتاريخ اإلسالمي. لكن السائد اآلن بني احملافظني 

"اإلسالم املسلَّح ينال من الواليات املتحدة"، لدانييل بايبس : بان مهاوالليرباليني على حٍد سواء كتا
Daniel Pipes )2002فشل الدراسات الشرق أوسطية يف الواليات : )، "وبرٌج عاجيٌّ على رمال



 11). ودانييل بايبس يف كتابه عن أحداث 2001( Martin Kramer) 17املتحدة"، ملارتن كرمير(
يني الذين هامجوا أمريكا، يصل إىل أن اإلسالم كله ُأصويل ومتطرف؛ لكّن بعض سبتمرب وتفكري اإلسالم

تياراته أكثر تطرفًا من البعض اآلخر. وكما ال ينبغي من وجهة نظره جتاُهل التطرف اإلسالمي اخلارجي يف 
ات املتحدة ال ينبغي جتاُهل التطرف املنتشر بني اجلاليات اإلسالمية يف الوالي -السعودية ومصر وباكستان

وأوروبا. أما كتاب مارتن كرمير فهو هجوٌم صاعٌق على كثٍري من املستشرقني األمريكيني وأساتذة دراسات 
م فشلوا يف تنبيه الواليات املتحدة إىل خطورة الراديكاليني املسلمني. ويرجع ذلك  الشرق األوسط هناك؛ أل

م    واقعون حتـت تأثري إدوارد سعيد، ونعوم تشومسكي. –باستثناء برنارد لويس وكوك وكرون وبوول  –إىل أ
 Campus "مراقبة الكامبوس: م أنشأ بايبس وكرمير على اإلنرتنت برناجماً مسَّوه2002وفـي أوائل العام 

Watch  املقصوُد من ورائه تتبُّع ما يكتُبُه أساتذة الدراسات الشرق أوسطية والعلوم السياسية مما ال ،"
 Michaelأو أنصار إسرائيل. وبايبس هو الذي أثار الضجة حول مايكل سللز يعجب اليمينيني 

Sells) "م) الذي يستعرض فيه خمتلف التأويالت آليات السيف 2002، صاحب كتاب "قراءات قرآنية
يف القرآن، وآيات املساملة واملوادعة؛ إذ زعم بايبس أّن يف إبراز تعددية تفسريات القتال والعنف يف الرتاث 

  سبتمرب باسم اجلهاد! 11سالمي احتقاراً لألمريكيني الذين قُتلوا يف اإل
من االستشراق إىل : م بعنوان2001يف العام  االجتهادسبق لنا أن أصدرنا أربعة أعداٍد مبجلة  

األنثروبولوجيا. وقد راقبُت والزمالَء الذين كتبوا يف سائرها عمليات التحول تلك من االستشراق إىل 
م بعد 2002لوجيا عرب ثالثة عقوٍد ونّيف. وُعْدنا للموضوع يف العددين التاليني اللذين صدرا عام األنثروبو 

م. وقد بدا يل وقَتها أّن استخدام املنهج األنثروبولوجي ال يعين حكمًا أو بالضرورة 2001أحداث سبتمرب 
من أكثر املقوالت التأسيسية اليت مزيدًا من االنقالب على اإلسالم. فاألنثروبولوجيا تتطور وتتعدد وتتحرر 

  ظهرت يف املرحلة االستعمارية.
 - مث إّن املناهج اجلديدة يف قراءة النّص، ويف فهم العالقات بني املتقدم واملتأّخر من النصوص واملقوالت 

تبقى تركت آثارًا عميقًة يف الدراسات التارخيية، ويف الصور التارخيية، ويف مفاهيم احلقيقة والواقع، ولن 
الدراسات اإلسالمية مبنأى عنها، يف شّىت الظروف، واملناهج. وأرى أن الطريقة األجنع للتصدي لكتابة تارخينا 
العقدي، والثقايف (بالفهم واالستيعاب والتجاوز) تتمثل يف املشاركة الفاعلة والقوية يف الدراسات املعاصرة 

ذلك املزيد من املعرفة بالعامل والعصر، ووقائع احلداثة وما واملناهج املعاصرة دومنا خوٍف أو َوَجل. ويقتضينا 
بعد احلداثة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية. فالواقع أّن الدراسات اإلسالمية والعربية بالعرب ما كانت على 

  لنا.ما يُـراُم يف ظّل التارخيانية االستشراقية لنزعم اآلن أّن غروب االستشراق، باملعىن القدمي، نكسٌة 



بيد أّن هناك أمرًا مهّما يتعلُق مبا يستظهرُُه فوكو من عالئق للمعرفة بالسلطة. فهناك صراٌع هائٌل منذ  
عقود على صورتنا، وعلى حاضرنا ومستقبِلنا عربًا ومسلمني، يبُلُغ اآلن إحدى ُذراه، وُتستخَدُم فيه كلُّ 

اها الثقايف والسياسي. ومن هنا ينسحُب احلاضر الوسائل؛ مبا يف ذلك اإلسالم والوعي به، والعروبة ومعن
على املاضي، أو يسحُب املهتمون واخلائضون هلذا الصراع احلاضَر على املاضي، فيبدو اإلسالم األول، 

االنقسام والضعف والشرذمة والتهاُفت : بالصورة أو الصور اليت يظهر فيها اإلسالُم احلايل والعرُب املعاصرون
م، حني بدا أّن العرب 1967م و1957نظومات املتعددة واملتناقضة. ففي احلقبة بني على املقوالت وامل

ظهرت إجيابياٌت يف دراسة التاريخ اإلسالمي، ويف بيان قدرة العرب  -قادرون على النهوض والنمو والتوحُّد 
ن غب وفون واملسلمني على جتديد تقليدهم، ودخول العامل املعاصر من بابه الواسع. وأذكر أّن هاملتو 

العرب يف التاريخ، قبل : غرينباوم وفرتز شتيبات وليونارد بـايندر، هؤالء مجيعـًا (بل برنارد لويـس يف كتابه
ذلك)، كتبوا آنذاك يف مبادرة العرب واملسلمني إىل املزاوجة الناجحة بني احلداثة والتقليد. أما مايكل 

خارج أطروحات ماكس –يف نظام احلكم لدى العرب هدسون، فقد انصرف للكتابة يف "جتديد املشروعية" 
حتت شعار التغيري والتجديد، والعالقة األخرى بني اجلمهور والسلطات. واختذت األمور مناحَي منذ  –فيرب

م، والفشل يف استثمار نتائج حرب 1967منتصف السبعينات من القرن املنقضي، على وقع هزمية العام 
ا وقطائعها. وكان من م، واستعالء ا1973أكتوبر عام  الستبداد، وانتشار احلروب األهلية وأيديولوجيا

 - تعبريًا عن العالئق املتبادلة بني املعرفة والسلطة-ضمن املتغريات السلبية (إذا صحَّ التعبري التقييمي هذا)، 
ذه احلالة يف احلاض: ظهور األنثروبولوجيا السالبة جتاه املاضي اإلسالمي ر، فإّن ذلك يعين أن فما دام العرب 

احلاَل كان كذلك يف املاضي البعيد أيضاً. وساد استخدام الرموز السياسية يف ربطها بالرموز التارخيية 
اإلسالمية ليس بالضرورة ذلك لدى غلنر أو لويس؛ بل لدى اإلجنيليني اجلدد، ودارسي الشرق األوسط؛ 

وهام التوتاليتارية يف احلاضر. كتب مقدمًة للرتمجة ومن بينهم عرٌب كارهون للواقع املرتبط باملاضي وباأل
"اإلسالم بني املغرب وإندونيسيا" نقده فيها استنادًا ألطروحة غلنر : األملانيـة لكتاب كليفورد غريتـز بعنـوان

اليت بالغ يف تأويلها وصوًال للقول بتحطُّم اإلسالم لنصيته ومجوده وعجزه عن التغيري والتجدد؛ وبذلك فقد 
: فَّق بني أطروحيت غلنر وغريتز بوعي. وله ثالثة كتب أخرى عن اإلسالم حتمُل دائمًا يف عناوينها كلمةل

األزمة. أما فؤاد عجمي فقد انصبت محالته على فشل أيديولوجيا القومية العربية؛ إذ ال عرَب هناك. مث 
ول "صدام احلضارات"، طمأَنَُه م التعليق على أُطروحة هنتنغتون ح1993عندما طُلب منه يف خريف العام 

ياره وسقوطه يف وجه عواصف احلداثة. وال يكتم اإلجنيليون اجلدد   إىل عدم خطورة اإلسالم، لتشرذمه وا
كراهيتهم لإلسالم بوصفه عدّواً للمسيحية وللواليات املتحدة. ولويس الذي مل يكن يرى لنا أمًال بالتقدم إالّ 

ختلَّى عن هذه النظرة اآلن بعد أن وصل إسالميون للسلطة يف تركيا. لقد -ك مبغادرة اإلسالم كما فعل الرتُّ 



تذكر لويس تارخيانيته؛ فذهب إىل أّن اإلسالم التارخيي والتقليدي ال يشكو من شيء؛ بل املشكلة يف الوعي 
  ب هم السيئون!العريب واملمارسة العربية. وهكذا عدنا إىل مقولة أّن اإلسالم ممتاز؛ لكّن املسلمني أو العر 

*******************  
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 واإلسالم الغرب

  أندادأم  أضداد
  

  *.إمساعيل نوري الربيعيد
  

ولعـل الالفـت يف  العـامل مجلـة مـن املواقـف القائمـة علـى االشـتباك والتنـاقض. ينتجهـاالتحـديات الـيت  تفرض
التوترات الـيت تطـيح  منيقوم على حالة التنامي الذي ال يعرف االنقطاع أو حىت التوقف يف إنتاج املزيد  األمر

ومن  ي يفرض بتفاصيله على الواقع.الذ واجلذببأي أمل يتطلع حنو االستقرار، أو حىت جتاوز حاالت الشد 
أقصــى حــاالت التقــاطع مــع الــذات، حيــث تســود النظــرة  العــربهــذا احلــال الــذي يقــوم علــى التنــاقض، يعــيش 

  ليبدو املشهد يف أشد حاالته قتامة. شيء، حىتالسوداوية حول كل شيء وأي 
خصوصـا يف املواجهـة الناقصـة الذاتيـة يتمثـل عنـد العـرب بشـكل الفـت للنظـر،  املكونـاتعلى جمـال  الرتكيز

حــىت إرادة  حتضــربــات العــرب يعيشــون حمتواهــا، حيــث اخلســائر واملــرارات حتضــر وبكــل قــوة، مــن دون أن  الــيت
ا يف بيانات الشجب  اليت تصدر عـن املـؤمترات  والتنديدالقول، اليت كان العرب يف املاضي القريب يستحضرو

اإلرادات واالجتاهــات والــرؤى، يكــون االجتــاه حنــو  علــىخــي بظاللــه ومــن واقــع الفقــد الــذي ير  العربيــة الرمسيــة.
املباشــرة للبحــث بــني ثنايــا الــذات عــن املقومــات واألســس، الــيت  احملاولــةالتطلــع الكثيــف ملوضــوع اهلويــة، حيــث 

 أجـــل املواجهـــات والتحـــديات، الـــيت تفرضـــها القـــوى املهيمنـــة واملســـيطرة علـــى العـــامل. مـــنميكـــن استحضـــارها 
  .للعالقاتيف ظل احلسم للنتائج والذي جاء يف أعقاب سقوط أحد طريف املعادلة الدولية  سيماال

صارت مـن احلضـور حبيـث انعكسـت علـى  -برؤاها وكوابيسها على العامل العريب تطبقالضعف اليت  مالمح
ا، هـــذوالواقـــع أن االنـــدراج الكثيـــف  بـــات يتصـــدره معطيـــات اهلويـــة بطريقـــة ملحوظـــة. اخلطـــاب، الـــذيجمـــال 

األخــرى غــري العربيــة،  اجملتمعــاتتكشــفه حالــة الــرتدي واهلــوان، باعتبــار اخلطــوات الواســعة الــيت انــدرجت فيهــا 
م أو تـركهم. الـوهن، الـذيفيما ظـل العـرب قـابعني يف جمـاهلم يعيشـون حـاالت  وعلـى هـذا يكـون  يـأىب مغـادر

بحـث العميـق عـن الـذات، وحماولـة العمـل مـن تقـدمي أولويـات ال اخلـاص، انطالقـااملسار العريب وقد اختذ خطـه 
ولكـن يبقـى السـؤال  الضعف واخللل، من أجل العمل على تاليف األخطاء والتناقضات. نقاط)على ترصد 1(

 واهلــدرحيضــر حــول هــذا التفتيــت الــذي يعــن علــى الــذات، وكيــف ميكــن اإلفــالت مــن ســطوة التبديــد  األهــم
  الكامن فيه.

  



  العالقات إنتاج
مــام، بكــل هــذا الكــم املتعلــق بالضــعف الــذايت  الداخليــةاملكونــات  تبقــى تفصــح وجبــالء عــن مضــمون اال
حـىت لتكـون األسـئلة  .املقبلةلدى اآلخر، االنفالت يف اجملال اخلاص واالنضباط والتماسك لدى اجلهة  والقوة

ه إرباكـا علــى تفـرض نفســها علـى الواقـع لتزيـد الـيتاحلـائرة وقـد متخضـت عـن إطـالق املزيــد مـن نقـاط التـداخل 
  وجودها يف جماالت حتتويها اجملتمعات األخرى. يندراإلرباك املتوافر أصًال، وبكثافة 

املعاصـر حنـو تـدبيج مفهـوم اهلويـة، بطريقـة تشـمل التيـارات واالجتاهـات مجيعـا  العـريباخلطاب الثقـايف  يتطلع
ولعــل الالفــت يف  .عنهــااالســتغناء  حــىت إن اهلويــة تكــاد تكــون موضــة الثقافــة الــيت ال ميكــن اســتثناء. دونمــن 

ـا العوملـة،  ركـوباألمر هو ارتباط هذا التنامي لالستخدام واالستهالك، من خـالل  موجـة ردة الفعـل الـيت أفرز
فالتهديــــد لإلمكانــــات  الســــائدة داخــــل األمــــم واجملتمعــــات. العالقــــاتوالتحـــديات الــــيت تفرضــــها علــــى طبيعــــة 

، مـن خـالل حالـة االسـتدعاء البـالغ الـذي تفـرده آليـات وأنسـاق الفعـل شـديد بإلفـاتوالبواعث الذاتية حيضـر 
مـن احلقـول  املزيـدبل جند التطلـع وقـد فـرض مدركاتـه حنـو  مل يكتف بالواجهة االقتصادية فقط. العوملي، الذي

  .التفصيلوالقطاعات، واليت تظهر للعيان يف تالحم جديل غري قابل للفرز أو 
العقـــول، حـــىت غـــدت جـــزءا أصـــيال مـــن  إىلآلـــة االســـتهالك الـــيت تســـللت  تفرضـــهالثقـــايف الـــذي  فـــالزحف
 أدواتجيســده هــذا اهلــوس امللحــوظ والشــغف الكبــري بكــل األيقونــات الــيت تقــدمها  التفكــري، والــذيمكونــات 

مــا يــتم  إىلاملســتند  الواســعاإلنتــاج الرأمســايل القــائم علــى حريــة التنــافس واقتصــاد الســوق، حــىت ليكــون الفــرز 
مـع مصـطلح التنـامي البكتـريي، حيـث  يتطـابقمن عالقات ال تين عـن توسـيع جمـال االنشـطار، والـذي  إنتاجه

ــا، ليقــع الفــرد واجملتمــع يف سلســلة ال تعــرف( تفــرزاحلاجــات تولــد حاجــات، واألمنــاط االســتهالكية  ) 2متمما
ء أساســي مــن مكونــات والزائــدة، لكنهــا وبفــرط االســتخدام، تتحــول إىل جــز  الفائضــةاالنقطــاع، مــن احلاجــات 

مع العالقات  املباشروهذا ما يكشفه واقع التغري االجتماعي، مع الفارق يف التقييم  السائدة. العالقاتشبكة 
  جزءا منه بفعل تأثري التداول. ليغدوفالكمايل يطغى على األصل حىت إنه  اليت تفرزها ثقافة االستهالك.

  
  المراكز تبادل

الــذي تقدمــه مضــامني اهلويــة، جيعــل مــن التيــارات الفكريــة العربيــة مــا جيعلهــا  املعــنيحنــو النهــل مــن  التطلــع
ا حـول طريقـة اهلضـم والـوعي النـاجز بـه. متسابقةتتنافح  يتمثـل  األبـرزولعـل احلضـور  حنو تقدمي رؤاها وتصورا

ات، مـن خـالل ملقومـات الـذ أصـيالً يف طريقة التفاعل اليت يقـدمها التيـار اإلسـالمي، الـذي جيعـل منهـا مرتكـزا 
، علـــى الـــرغم مـــن عمـــق التحـــديات الـــيت وتصـــمدالتأكيـــد علـــى الكينونـــة الثقافيـــة، الـــيت اســـتطاعت أن تبقـــى 

علــى اإلســالم، بوصــفه األصــل الــذي تقــوم عليــه مقومــات  يقــوموعلــى هــذا فــإن االرتكــان  تعرضــت هلــا األمــة.



تقدمي املدركات العقائدية والدينيـة،  الوعي بأن اإلسالم ال يقف عند تكريسالشخصية احلضارية، انطالقا من 
  الذي يتفاعل فيه جيعل منه نظاما للحياة شديد االتساع والشمولية. التسامحبل إن 
ــا الوقــائع، الســيما يف اجملــاالت الــيت شــهدت  املعطيــاتاملفكــرون اإلســالميون علــى طبيعــة  يقــف الــيت أفرز

ســـة الـــيت كانـــت تفـــرض هيمنتهـــا علـــى واقـــع العالقـــات املباشـــر بـــني التيـــارات الرئي والتصـــادمحـــاالت االصـــطراع 
بســقوط  بشــرتحــىت إن الكثــري مــنهم راح يــذكر بــأن العديــد مــن األدبيــات الفكريــة اإلســالمية، قــد  .الدوليــة

وال  وطبيعـة العالقـة مـع اخلـالق. اإلنسايناملاركسية، باعتبار تقاطعها مع املعطى الروحي الذي يؤسس للتأصيل 
يتم النظـر إليهـا، بوصـفها مركـزا للشـرور وتصـدير اإلشـكاالت  الليربالية، واليتعة النظرة إىل خيتلف األمر يف طبي

اهلــدر يف  حيــث "بالعابثــة" عليهــابــل إن جمــال النقــد يطــال هــذه الــروح االســتهالكية والــيت يطلقــون  .والتــداخل
ح الـــذي يطـــال جممـــل والغـــىن الفـــاحش، والتقشـــف حـــّد الشـــ الرفـــاه) تركـــز يف منـــوذج دولـــة 3أقصـــاه يكـــون قـــد(

متيـــز تفـــاعالت اجملتمـــع اإلنســـاين الـــذي يعـــاين مـــن الشـــرور بأمجعهـــا ومـــن دون  الـــيتاملســـاحة العامـــة والشـــاملة 
الرأمساليــة،  الفعاليــاتوعــرب هــذا التنــاقض الفاضــح يكــون الرتكيــز علــى ملمــح اإلمث الــذي تعتــاش عليــه  .اســتثناء

ومــن هــذا الفقــد للــروح  علــى اإلنســان. عبئهــاالنتــائج يقــع والقائمــة علــى املنفعــة واملصــلحة، حــىت وإن كانــت 
الوقوف على مالمـح الضـعف الكـامن يف هـذا الكـائن  املباشرة، يكوناإلنساين، والرتكيز على معطيات املنفعة 

  صورة العمالق الكبري احلجم، لكنه يعتاش على عقل ال يتناسب وحجمه هذا. يفالرأمسايل، الذي يظهر 
  

  عن النّدية بحثاً 
يوجهــــه التيــــار اإلســــالمي حنــــو خمتلــــف االجتاهــــات والتيــــارات، األصــــيلة منهــــا  الــــذيواقــــع النقــــد املريــــر  مــــن

القدسـية واالجتـاه  العالقـةمن التطّلع حنو حتسس اجملال األمسى واألوحد الذي يقدمـه، حيـث  والفرعية، انطالقاً 
ومــن هــذا احملتــوى يكــون النظــر  يــة العامليــة.اهلو  علــىحضــورية البــديل القــائم  إىلالعــاملي، يكــون الطــرح اســتنادا 

وعليـه تـربز جمـاالت الفعـل البـارزة، والـيت متظهـرت  أو تبعيـة أو اقتباسـاً. نقـالً شديد التطلع حنو اآلخر، تـأثريا ال 
آخرهــا  كانــتاألعمــال املباشــرة، حنــو املصــاحل واملرتكــزات الغربيــة، ويف خمتلــف بقــاع األرض حــىت   مــنيف موجــة 
  .اإلسالمييوركية وما أفرزته من وقائع وآثار انعكست على جممل الواقع الغزوة النيو 
 الفعـلعلى جمال اهلوية الذاتية، باعتبار االجتـاه حنـو اسـتنطاق مكـامن  الذاتية، والرتكيزحنو املرتكزات  التطلع

ى مشولية غري مقنعة ينطوي عل آخر، إمنااملقومات اليت جتعل من اإلسالم بديال ألي اجتاه  إىلوالتأثري، املستند 
العـامل حتـت ذات الـنمط الثقـايف حيـث العوملـة، مـن  توحيـدوإذا كـان الغـرب يقـدم مشـروعه حـول  لدى اآلخر.

) من اإلفادة القصوى من الثـورة املعلوماتيـة 4حتقيق هذه الغاية، انطالقا( حنوخالل توجيه اإلمكانات الواسعة 
إليـه  يسـتندفإن املقابل الـذي  ئمة على الثروة واملعرفة والقوة اجلاحمة.املساندة والقا املرتكزاتواالتصالية، ومجيع 



وعلـى هـذا  اجلوانـب العاطفيـة. أخـصالتيار اإلسالمي إمنا ينطلق من هذا اجململ من الشعور الـديين املنبـث يف 
  .يظهر جليا يف حساب املقدمات والنتائج الفقد، والذيفإن إرادة الفعل فيه، تنطوي على املزيد من 

ــم  علــىتنســحب النتــائج  وهكــذا اإلرهــاب،  مــةاإلســالم كــدين، وعلــى عمــوم املســلمني الــذين أُلصــقت 
فرعــي قوامــه تيــار آثــر أن يفســر األحــداث  وعــيعلــى الــرغم مــن أن الفعــل الــذي ارتــبط باإلســالم يقــوم علــى 

عاملا بأكملـه، اسـتنادا  اخلاص ينسحب فعل التعميم ليشمل الفعلومن  والوقائع من خالل متثالته اخلاصة به.
وعــرب فعاليــة التبــادل يف جاهزيــة الــرؤى، يكــون العــامل واقعــا يف إســار  املســبقة. النظــرةالتنمــيط الــذي تفرضــه  إىل

الغـــرب  )5الـــيت ال تعـــرف التوقـــف، هـــذا حبســـاب أن الغـــرب يتـــآمر علـــى املســـلمني، فيمـــا يعـــيش( التـــداعيات
  حلظة. اخلوف واحلذر من هجوم إرهايب قد حيدث يف أية

  
  في الفواصل البحث

الدوليــة الــراهن،  العالقــاتمفهــوم األصــولية نفســه علــى مســتوى الواقــع بكــل قــوة، خصوصــا يف واقــع  يطــرح 
اميـة املباشــرة تصــل إىل حـد تقســيم العـامل طــرفني متقــابلني، يسـتند كــل طــرف  مــنالـذي بــات يعـيش حالــة  اال

  حىت التحريك. أويس الصورة الثابتة غري القابلة للزحزحة رموز وإشارات ومفاهيم تتعلق باجتاه تكر  إىلإليه 
 أو احللــول الوســط. املرونــةاألصــولية مــن اإلميــان املطلــق واالعتقــاد الراســخ الصــلب، الــذي ال يقبــل  تنطلــق 

ــا عمليــة  فيمــا يكــون للطقــوس املكانــة الثانويــة. ــاومــن هنــا فــإن الرســوخ يتمثــل يف العقيــدة الــيت يــتم اإلميــان  إ
البحث عن العالقة األكيدة، وليس البحث عن مـدركات أماميـة  املباشر، حيثض يف جمال العقل والفكر ختو 

هـــذا حبســـب حضـــور  عـــن مكمـــن الشـــرعية وثوابتهـــا الـــيت ال تقبـــل اللـــبس أو التـــداخل. البحـــثوهـــي  وثانويـــة.
امليـــــل إىل  يـــــربزيمـــــا ف الراســـــخ، بـــــأن اإلميـــــان ال ميكـــــن جتزئتـــــه أو أن األمـــــر يتقبـــــل أنصـــــاف احللـــــول. االعتقـــــاد
بأصـول التأسـيس وحالـة  التارخييـة، املرتبطـة) الصحيح انطالقا من البحث العميق عن تلك الفاصلة 6التفسري(

قــد مت نســجه وإحلاقــه، حــىت غــدا وكأنــه مــن صــلب تلــك طــارئ، التتبــع يف ترصــد مالمــح االبتــداع وكــل مــا هــو 
  العقيدة.

يعتقد بعضهم، بـل  فقط، كماا عن الوجهة املوغلة يف األصل هذا فإن األصولية ال يتوقف مسار حبثه ويف 
ا حنو  يف هـذه الفواصـل الـيت تظهـر متنـاثرة علـى املـدى  البحثإن وجهتها التتبعية جتعل منها يف أشد انشغاال

ومـن هـذا البحـث التعـالق يف املـدى الزمـاين، تكـون  وحىت اللحظـة الراهنـة. البدءالزمين الذي ينطلق من مرحلة 
 التحديــدعقــدت أواصــر عالقتهــا مــع العقيــدة يف طــابع فريــد، يقــوم علــى االنشــغال باملزيــد مــن  وقــدصــولية األ

  ائية يف كل سري عملها.الواحلث على جعل األصل هو الغاية ال



جمــال احلــث حنــو الطاعــة  والتفســري، وإبــرازالصــرامة يف هــذا االجتــاه املتطلــع حنــو حتديــد جمــال االجتهــاد  تــربز 
فــاألمر يتعلــق بإميــان أو ال إميــان، مســألة غــري خاضــعة للتأويــل أو  .التوفيقيــةالــيت ال تقبــل االقتســام أو  املطلقــة،
ـذه األصـول، حيـث إبل  والكالم. للمقالالتدبيج   وجـوبن الوجود كله يقوم علـى مبـدأ التسـليم والتصـديق 

تتعلــق  مشــغالتفصــح عــن ) آخــر ي7لكنــه مــن جانــب( االلتــزام الــذي يقطــع الطريــق علــى كــل ملمــح للشــك.
فاألصــولية ال تقــف دائمــا عنــد هــذا التعــايل  .احليــاةباجلانــب احلســي املــرتبط بالتفصــيالت الــيت تفرضــها وقــائع 

ــاالفواصــل فيهــا، حــول العقلــي والعملــ حتســسالــذي أدجمــت فيــه، حــىت بــات مــن الصــعب  االجتــاه الــذي  ي، إ
  ملاضي.أجل جذب احلاضر إىل ا منينزع بكل مما لديه من قوى 

  
  العقائدية المدركات

مت اســتخدامها كرديــف لألصــولية، باعتبــار ردود األفعــال الصــادرة عــن هــذا  طاملــا ، مفــردات"التطــرف الغلّــو"
توصـــيفها  ارتـــبطوالـــذي ال يتوقـــف عنـــد اجملـــال الـــديين كمـــا هـــو ســـائد اآلن، بـــل إن الدمياغوجيـــة الـــيت  .التيـــار

ـا الفاعلـة  احتكـارااعي، متثل نزعة أصولية ال تقـل العاملة يف احليز االجتم باأليديولوجيات للحقيقـة عـن مثيال
املشغالت الدينيـة أو السياسـية، بـل إن اخلـوض يتفشـى يف   عندفاألمر ال يتوقف  والعاملة يف احلقول األخرى.

 يفنـة يّعرب عن امليول واالجتاهات واألحاسيس واحلدس وكل النـوازع الكام اإلنساين، الذيكل مظاهر التفاعل 
  النفس البشرية.

التســامح والفســحة العقليـة والتســهيالت الــيت تتطلبهــا حاجــات اإلنســان فــإن  عــنمــا يكــون احلــديث  وبقـدر
ويف  .والتطـرفالـذي يتوقـف عنـد هـذه اجملـاالت ال يعـدم أن تتـوافر علـى بعـض مالمـح الغلـو  العقلـيالتكريس 

وإذا كـان اإلصـرار علـى  .املتداخلـةذه املضـامني نشأ العديد مـن املفكـرين عنوانـات كتـب ترتصـد بعـض هـأهذا 
وجبالء ال يرقـى إليـه الشـك، يف هـذه األصـوليات  يشريإلصاق مصطلح األصولية بالدين اإلسالمي فإن الواقع 

  السماوية منها والوضعية، ومن دون استثناء. األدياناملتزامحة باملناكب، ويف مجيع 
ديين والعلمــــاين، ومكمنــــه يقــــوم علــــى أساســــيات الفعــــل أشــــد وضــــوحا بــــني الــــ بشــــكلجمــــال الصــــدام  يــــربز

 .وضــعفهالفاعليــات الناشــطة داخــل مجاعــة بشــرية مــا معيــارا علــى مــدى قــوة اإلميــان  لتكــونحــىت  االجتمــاعي.
مــن الطبيعــة اإلنتاجيــة  انطالقــاويف هــذا اجتهــد الكثــري مــن علمــاء االجتمــاع يف ترصــد جمــال املــدركات العقديــة 

فالتقـــاطع اإلدراكـــي الـــذي يـــتم فـــرزه مـــن خـــالل  .احلـــافزةتباطهـــا باملصـــدرية واملرجعيـــات الســـائدة، وجمـــاالت ار 
مرجعياتـه امليتافيزيقيـة، والنسـق العلمــي الـذي يقـوم سـنده املنهجـي علــى  باعتبـاراملباشـرة، مـا بـني النسـق الــديين 

 الفعاليـــة االجتماعيـــة. صـــميميف املاديـــة، تـــربزه جمـــاالت املنفعـــة واملصـــلحة املباشـــرة املتغلغلـــة -الطبيعيـــة املرجعيـــة
بـاجملتمع الصـناعي، ليكـون الشـمول  يوصـف) يف هـذا القـوام، الـذي 8حيث تظهر مكتسـبات العلـم احلـديث(



الــزخم األكــرب وقــد تبــدى يف النــزوع الطــاغي حنــو  األخــرى، ليكــونوقــد طغــى علــى جممــل الفعاليــات اإلنســانية 
اجملال الروحي إىل اإلقصاء والتهمـيش، حبسـاب االسـتمكان  يتعرض املباشرة، فيمااإلميان مبا هو حسي شديد 

فيـه،  الوصـلحتققه أسس العالقات االجتماعية املتماهية مع الواقـع الطبيعـي، الـذي تكـون حلقـة  الذيوالرتكز 
  من اآللة أيقونته املقدسة. جيعلالرتكيز على الرحبية املباشرة والتنافس احلر، حيث الروح الرأمسايل الذي 

  
  العامل الديني لتفعي

حنـو حماولـة حتقيـق  االنكبـابالطبيعيـة علـى اإلعـالء مـن شـأن الفرديـة، بـل إن -يتوقف جمال احلياة اآللية ال 
ن الـدين أظـاهرة شـديدة الـربوز، السـيما و  الـديينالذات من خالل التنافس جيعل من حالـة االبتعـاد عـن اجملـال 

فيمــا  والطقــوس. الشــعائرى أمهيــة االلتــزام يف تطبيــق هــذه علــ التأكيــدحيــوز علــى جمــال واســع مــن الطقســية، بــل 
) عنـد جمـال العمـل الـذي 9هـذا االلتـزام املقـيم( يفيكون االجتاه السائد يف اجملتمعات الصناعية قوامه االنـدراج 

ومــن هنــا حتديــدا تــربز الفواصــل الــيت ميكــن فرزهــا بــني اجملتمعــني  .املاديــةيعــد األصــل الفاعــل يف مكنــون احليــاة 
عاليـة  بكثافـةتغيب الروابط االجتماعية يف النموذج األول، فيما يتعزز عنصـر املشـاركة  والروحي، حيثملادي ا

  للتدخل يف الشؤون الفردية. الشرعييف النموذج الثاين، إىل احلد الذي جيعل من هذه الرابطة مبثابة املربر 
إزاء فعل اجتمـاعي معـني،  لومو حىت تقريع أو ما تكون الدعوة إىل املشاركة يف احتفال أو مناسبة أ فكثريا 

وإذا   املـادي املوغـل يف فردانيتـه وعزلتـه. اجملتمـعداخل نطاق اجملتمـع الروحـي، فيمـا تنـدر مثـل هـذه احلـاالت يف 
وجود املظهر الطقسي واالحتفايل يف منوذج الدولة القومية،  إىلكان بعض من الدارسني االجتماعيني يشريون 

 ميكنـهجمـال اإلمتـام الرمسـي، الـذي يـرتبط باجتـاه واحـد يكـون تـأثريه يف جمـال إمتـامي، ال  إىليعـود فإن األمـر هنـا 
  االرتقاء إىل محيمية اجلانب الروحي ودفقه العاطفي الشديد.

حنـــو العلمانيـــة،  املباشـــرالواقـــع الرمســـي الـــذي جتســـده فعاليـــات الدولـــة القوميـــة، عـــن هـــذا االنضـــواء  يفصـــح 
العمــل علــى أقــل تقــدير بفصــل  مباشــر، أوتشــكالت متنوعــة، قوامهــا رفــض الــدين بشــكل والــذي يتمظهــر يف 

فيمــا تقــوم بعــض النمــاذج السياســية علــى االرتبــاط للجميــع، الــدين عــن الدولــة حتــت شــعار الــدين هللا والــوطن 
ـا العالئقيـة املتشـعبة واملع التفاعـلبالعامل الديين، ومـن واقـع   االجتـاهقـدة، يكـون لعناصـر الدولـة احلديثـة وإفرازا

توجيــه املمارســة حنــو توكيــد  مــنحنــو تفعيــل العامــل الــديين وقــد اختــذ جمــال الفعــل االجتمــاعي املباشــر، انطالقــا 
الـــيت ال ختـــرج عـــن النـــوازع الداخليـــة الكامنـــة يف  واألهـــدافالرابطـــة اجلمعيـــة بقـــوام يتخللـــه الكثـــري مـــن الغايـــات 

ن بعض املناسـبات الدينيـة غـدت مبثابـة الفلكلـور الرمسـي الـذي إ الرمسي. بل السياسيمضامني وغايات النظام 
املســيحي، أو طريقــة  العــاملالدولــة حبمــاس واضــح، ويف هــذا يكــون النظــر إىل احتفــاالت أعيــاد املــيالد يف  ترعــاه

  االحتفال بشهر رمضان يف العامل اإلسالمي.



  
  اإلفراط باالتهام

 حنــوالــذي يبذلــه العــامل اإلســالمي  احلثيــثضــاري، والســعي الــرغم مــن ســيادة الــدعوة إىل احلــوار احل علــى 
خــاص تقدمــه  وتفســريالنمــوذج املتســامح، وأن مــا يبــدر مــن مالمــح طارئــة ال تعــرب إال عــن تيــار حمــدد  تقــدمي

ـــا. ا ومنطلقا ـــا وأســـبا ـــهفـــإن التقابـــل الـــذي يبـــدو  جمموعـــة هلـــا مقوما الطـــرف اآلخـــر يعـــرب عـــن مـــدلول  علي
وإذا كانـــت املؤسســـة األكادمييـــة  املســـبق. والتصـــورالـــذي ال خيـــرج عـــن طـــابع التكـــريس  االســـتمكان والتحديـــد

ايــة التــاريخ وصــدام احلضــارات، فــإن دارســني آخــرين مــن  مــنالغربيــة قــد تفتقــت قرحيتهــا عــن نظريــات  أمثــال 
ا، يعمدون  القرائـي، عسـف إىل اسـتقراء اإلسـالم مـن خـالل اإلسـقاط املباشـر، املسـتند إىل ال دائمـااملدرسة ذا

  عادة بالظواهر الطارئة. واملرتبط
ومـــن  اإلســـالم. حـــولشـــكلت حادثـــة احلـــادي عشـــر مـــن أيلـــول النقطـــة احلامســـة يف تعزيـــز هـــذه الرؤيـــة  لقــد 

التـارخيي وبعقيدتـه وأسسـه وأصـوله،  وبرسـوخهخالل حادثة مفردة صار االجتاه فيها حنو دمغ اإلسـالم بعمومـه 
ــا احلقيقــة  بالتهمــة اجلــاهزة، والــيت غــدت ومــن هــذا العصــاب املشــحون بــأثر  غــري القابلــة للــدحض. املطلقــةوكأ

املقارنــة مـــا بــني الـــدين اإلســالمي وبقيـــة األديــان، مـــن خــالل اســـتقراء مكـــامن  عقـــد احلــادث صـــار االجتــاه إىل
سـتجمعون وصـاروا ي .العلمانيـةيقوم على التسامح والذي يطلق عليه املالحظون الغربيون حتديـدا  الذيامللمح 

ينعون على اإلسالم توقفه حبسب دعواهم عند  األخرى، فيمامالمح التحوير والتنويع الذي جتسد يف األديان 
  .األنبياء خامتاهللا عليه وسلم" صلىبوصفه خامت األديان وأن النيب حممد " اإلسالماإلمتامية اليت يؤكدها 

اميــة  ويف  اشــرة يــتم التغاضــي عــن التيــارات األصــولية الناشــبة يف واملوغلــة يف املب املفرطــةهــذه اللجــة مــن اال
تعمـد إىل اجلهـر  اليهوديةفاألصولية  العامل، واليت ال تتوقف عند لون أو جنس أو مكان أو حىت زمان. خمتلف

ا مـع الصـهيونية يف  املسيحيةبأعلى ما متلكه من صوت بأمهية قتل العرب، واالجنيليكية  تعمد إىل دعم حتالفا
علــى اجملــاالت السياســية واالجتماعيــة بــدءا بالنازيــة اجلديــدة الــيت  األصــوليةفيمــا تــربز التيــارات  هــار.وضــح الن

األصـــويل  التيــارن إبــل  يف أرجــاء أوربــا، مــرورا باحلركــات العنصـــرية الناشــبة يف الواليــات املتحــدة. تنتشــرباتــت 
ويف ظـل كـل  بطريقة ال ميكن إغفاهلا. املسلمني بإزاءاهلندوسي يف اهلند بات يعرب عن نوازعه العدوانية املباشرة 

ـــامهـــذا يكـــون التطلـــع حنـــو تركيـــز جمـــال  حنـــو اإلســـالم وكأنـــه اجملـــال الوحيـــد الـــذي ظهـــرت فيـــه االجتاهـــات  اال
  والتيارات.

  
  الوثوق بالوعي



م إزاء العامل الغـريب، هـذا حبسـاب املقارنـة الز  العقديةحلظة احلصانة  يف بـني  مـامنيـة مترتس املسلمون يف نظر
ينظـــرون إىل  املســـلمنياحلضـــور واخلتـــام، فاإلســـالم بكونـــه حيمـــل ختـــام الـــوحي اإلهلـــي إىل األرض، جعـــل مـــن 

ومنوذجية مع اهللا. ومن هنا كانـت حلظـة  خصوبةاألديان األخرى بتفوق إمياين يقود املؤمن فيه إىل عالقة أكثر 
مــن حالــة االنفتــاح الواســع الــذي شــهدته مرحلــة  علــى الــرغماملســيحي، القلــق الــيت طبعــت العالقــة مــع الغــرب 

  والتوجه املثمر الذي أنتج تالقحاً معرفياً مع الفلسفة اليونانية.العريب، االزدهار احلضاري 
مالمــح الشــد واجلــذب بــني الطــرفني، انفتــاح يف جانــب وانغــالق يف آخــر، لكــن  تتبــدىهــذين املعطيــني  مــن

 فــالغربصــارت املســافة تتباعــد بشــكل ملفــت مــا بــني الطــرفني. ســرعان مــا تكاثفــت عنــدما  االنغــالقمالمــح 
اإلســالم مــن بــني هــذه  بــالدواســتناداً إىل التفــوق الــذي حتقــق لــه، صــار يوجــه جــّل قــواه حنــو التوســع، وكانــت 

والدولـة العثمانيـة، حـىت مل يعـد أمـام املسـلمني  األوريباجلهات. فيما تفاقمت محى الصدام املباشر بني الغـرب 
يعـد فيهـا مصـدر القـوة والتفـوق خافيـاً. حيـث أمسـك الغـرب بزمـام املبـادرة  ملم هذه األوضاع والـيت سوى تفه
يف  انتشــرمعــامل الــدفع إىل أمــام، مــن خــالل االســتناد إىل منتجــات العقــل والتجريــب الــذي  وتوضــيحاحلضــارية 

الدولـة العثمانيــة. إال  ديـذلـك الوسـط، يف اللحظـة الـيت كـان فيهـا املسـلمون يعيشـون بعـض مالمـح القـوة علـى 
كـان قـد أدى إىل إبـراز املزيـد مـن مالمـح وشامل،  ) 10أن الرتكيز والتكثيف الذي بذله الغرب، وبتنسيق عام(

األمر مل يكن فقط واقعاً حتت مسـار التـآمر الـدويل لوحـده، بـل إن الركـود  أناخللل يف اجملال العثماين، والواقع 
  فاقم األوضاع عند املسلمني.له األثر األهم يف ت كاناملعريف  

املتاحة، واستلهمت مجيع اإلمكانات يف سبيل بناء جتربتها، واليت مل تكـن  املعطياتأوروبا مع كل  تفاعلت
وإذا كانــت واالجتماعيــة، حلقــة واحــدة. بــل كـّل شــامل مــن العلــوم واملعــارف الثقافيـة والفلســفية والدينيــة  وليـدة

هــذا التصــور يكشــف عــن مــدى  فــإن الثقــايفوصــفه متقــدماً علــى الصــعيد الكثــري مــن األمــم تنظــر إىل الغــرب ب
يف مصـادفة تارخييــة،  وصــلتهواالبتسـار الــذي يعتـور الـوعي اجملــزوء. فأوروبـا مل تبلـغ مراحــل التقـدم الـذي  اخلطـل

) 11اليت مت اسـتقاؤها مـن صـلب التفاعـل( واملراحلبقدر ما كانت تعبرياً شديد الوثوق للوعي املعريف للحقب 
. والــذي أبــرز الكثــري مــن احملــن واألذى واملآســي املمتــدة يف مســار والثقــايفاالجتمــاعي والسياســي واالقتصــادي 

  الفردانية واجلمعية. التضحياتطويل من 
  

  العبور إلى المعرفة
 واملقدسـاتحماكم التفتيش، واليت عدته متطـاوًال علـى الـذات اإلهليـة  الضطهاد" غاليلي غاليلوتعرض " لقد

اهلامسة، ظل التـاريخ يرددهـا  االستدراكيةسيحية، عند ما أعلن عن نظريته يف دوران األرض، حىت إن مجلته امل
ــذه الطلعــة البهيــة واجلاذبيــة األخــاذة والعافيــة تــدور ولكنهــاحــىت حلظتنــا هــذه؛ " املفرطــة، !". ومل يكــن األوريب 



الطاحنة، والصراع الطائفي املقيت  األهليةواحلروب فلطاملا اجتاحت هذه القارة األوبئة واجملاعات واالقتتاالت 
إن كـــان يف بريطانيـــا أم يوغســـالفيا أم أســـبانيا حـــىت مل تظهـــر  األورويب،الـــذي مـــا زالـــت آثـــاره حتفـــر يف الـــذات 

فرصـة هلـا قدمتها إىل البشرية جاهزة يف غفلة من التفاعـل مـع احلضـارات األخـرى والـيت أتـاح  اليتحداثة أوروبا 
ســاكنة راكــدة يف مســتقر  الثقــايفالتصــميم واإلضــافة واالقتبــاس والتمثــل. حــىت مل تعــد حلظــة التقــومي التوظيــب و 

ـــا اجلهـــود املتنوعـــة واملختلفـــة  املعرفيـــةجغـــرايف، بـــل إن التكافـــل األورويب جعـــل مـــن الثـــورة  حقيقـــة راســـخة، أبرز
ـا املعـريف بـأفق قو  والـيتجلميع جمتمعات أوروبـا،   املسـتندامـه احلريـة واإلبـداع واالنفتـاح، قـيض هلـا أن حتـرر خطا

  إىل رسوخ دور العقل واإلفادة القصوى منه.
خطـت أوروبـا إىل حـرق ، كيشـوت"  دون" األشـهرروايتـه  يفه سـرفاتس نالذي أبّ  القروسطيالفارس  بسقوط

: راجــع، وفعــلينقــد ويفســر وحيلــل وي: الفاعــل بــني العقــل والفعــل. عقــل الــتالحماملراحــل التارخييــة اســتناداً إىل 
تفصـيالت  أبـرزتلعالقـات اجتماعيـة متجـددة، مـن دون االلتفـات إىل الـوراء. فـالثورة الصـناعية  ويؤسسينتج 

الـــذين عـــانوا مـــن عســـر  الفالحـــنياجملتمـــع املـــدين، حيـــث أضـــحت املدينـــة أداة اجلـــذب واالســـتقطاب جلمـــوع 
 قـــدالبحريـــة األوروبيـــة  تكـــونس عشـــر الســـاد القـــرناألحـــوال. وبســـقوط أســـطول األرمـــادا األســـباين يف أواخـــر 

اكتشـاف العـامل اجلديـد  عنددشنت البداية الفعلية، لتوجيه جهودها حنو العامل الفسيح، هذا مع أمهية التوقف 
هذا، استناداً إىل عامل الصدفة، بقدر  عملهم، والذي مل يقدم على 1492عام  سكولومب  على يد كريستوفر

الــــواعي ملنتجــــات العقــــل، والــــذي يفصــــح عــــن تــــآزر العقــــول  واالســــتثمارمــــا كــــان االســــتناد إىل حفــــز العقــــل 
املـؤهلني، والتقنيـات الـيت  والبحـارةقوامـه اخلـربات املالحيـة والرباعـة التصـميمية واضـح، واجتماعها إلنتـاج عمـل 

األهــم  إىل االســتخدام الــدقيق ألداة البوصــلة، والــيت كــان هلــا األثــر باإلضــافةمت إدخاهلــا علــى تصــميم الســفينة، 
 وجتــاوزمعرفــة االجتاهــات. إنــه اهلضــم العميــق لكــل مــا هــو متــاح ولكــن بــروح التحــدي واملواجهــة  يفواملباشــر 

  اإلحباطات والفشل.
  

  رجاهزية التصو 
اجلــاهزة حــول الضــعف الــذي أمل بالعــامل اإلســالمي بعــد ســقوط بغــداد عاصــمة  النظــرظــل ســيادة وجهــة  يف

 للنمــــوذجلتغاضــــي يف كثــــري مــــن األحيــــان عــــن حالــــة النشــــاط والــــدفق م، يــــتم ا1258عــــام  العباســــيةاخلالفــــة 
واألكيـــد يف مواجهـــة  الفاعـــلاإلســـالمي الـــذي قـــادت ورمســـت مالحمـــه الدولـــة العثمانيـــة الـــيت كـــان هلـــا احلضـــور 

عشـر تشـري إىل سـعة هـذه الفعاليـات الـيت  السـابعالصراع مع الغرب. حىت كانت القرون من الرابع عشر وحـىت 
ـا مـن قبـل اإلسالمي، ضور الفاعل للجهد عربت عن احل الذي متثـل يف حركـات عسـكرية جهاديـة، متـت قياد

  .عروجرجال البحر يف الشمال اإلفريقي، واليت بّرزت خري الدين برباروس وأخيه  جنودهاالعثمانيني وكان 



عالقـة متنوعـة  الواسعة واليت متددت حدودها على مساحة كبرية مـن أوروبـا، آليـات الدولةتفاعالت  أبرزت
 واحلصـولمـع الشـعوب الـيت خضـعت هلـا. فالبحـث عـن املـوارد كـان اهلـاجس الـدائب مـن دون شـك. وفريدة، 

جهـود بعـض قبائـل  بتوجيـهعلى التعاون من قبل بعض اجلماعات كان تكتيكا ناجحـاً حـىت حظـي العثمـانيون 
اجلــيش العثمــاين يف حروبــه، وإزاء  ايســتخدمهالبلقــان حنــو تــوفري احلاجــات األساســية مــن حلــوم وأطعمــة وخيــول 

علـى بعـض املزايـا، مثـل الوظـائف احلكوميـة واإلشـراف علـى  املقابـلهذا التعاون كـان ال بـد أن حيصـل الطـرف 
  له األثر املباشر يف تسلل بعض العناصر غري العثمانية إىل جسد الدولة. كانالقوافل التجارية مما  

للتبدل،  األخرىل إن تراتبيات لعالقات الداخلية تعرضت هي األمر على العوامل اخلارجية، ب يقف مل
ا املرحلة، وكان هلذا التبدل أثره  الذين ، "السباهيةعلى طبقة احملاربني " املباشرنتيجة للمتغريات اليت شهد

يت املالية ونقصها الشديد، حىت صار االجتاه من قبلهم للبحث عن البدائل، وال املواردباتوا يعانون من قلة 
رث عائلي، إ مبثابةباالعتداء على نظام التيمار الذي كان يضمن حتديد ملكية األرض، وجعل األرض  متثلت

عن الروح العسكرية، باإلضافة إىل  البعدلتربز عن هذه التجاوزات، ظهور طبقة جديدة من املالك بعيدة كل 
غالل الواسع، والذي جنم عنه ظهور املناطق إىل االست فالحيإضعاف سلطة احلكومة، والتوجه إىل تعريض 

 تكشفوالثورات الفالحية، لكن املقارنة مع النظري األورويب يف تلك احلقبة  واالضطراباتالكثري من الفنت 
يف بلدان شرق أوروبا  العثمانينيعن حالة التسامح اليت كان عليها اإلسالم، من خالل التعامل مع الرعايا 

  املفتوحة.
  

  التناسخ الطبقي
إمنا يعود أصًال إىل السـعار العـدائي العثمانية، تصوير الدولة  يفدرج عليه الكثريون  الذيالتصوير البشع  إن

تأجيج احلس الصلييب، واجلهـود الـيت كانـت تبـذهلا املؤسسـة السياسـية  ظلالذي روجت له املؤسسة البابوية يف 
البلقـان  وشـعوبانت العالقـة بـني الفـاتح العثمـاين األعداء التقليديني للعثمانيني، وإذا ما ك هبسبورجممثلة بآل 

التطبيــق الفــردي مــن قبــل ممثلــي احلكومــة كــان يكشــف عــن  فــإنقــد بلغــت درجــة رفيعــة مــن الســمو والتســامح 
  واملفاسد بل الطغيان يف كثري من األحيان. التجاوزاتالكثري من 
 السـباهيةت التجـاوزات مـن قبـل طبقـة العثمانية إىل الرتهل واخلمول، بعـد أن ظهـر  العسكريةالروح  تعرضت

ــم. وكــان هلــذا األمــر أثــره املباشــر علــى طبيعــة األداء العســكري يف  باإلضــافة إىل ســوء اإلدارة الــيت املعــارك، ذا
االحندار  وصلللمقاتلني. وإزاء تنامي اخللل وتفشي الفساد  واملريةطغت على اجلهاز املسؤول عن توفري العينة 

  على إدارة الدولة خالل القرن السابع عشر. قدراتهرة للسلطان الذي فقد الكثري من إىل السلطات املباش



العثمانيـــة، إذ شـــهدت املنطقـــة فيضـــاً واســـعاً مـــن وصـــول  احليـــاةالتطـــورات الدوليـــة أثرهـــا علـــى واقـــع  فرضـــت
مـة النقـد الـذي اجلديـد حيـث أمريكـا. ممـا كـان لـه األثـر املباشـر يف اخنفـاض قي العـاملالفضة اليت بـدأ جلبهـا مـن 

 عمـدتيف األجور  الفاضحعليه اجلندي العثماين، حىت إن الدولة ومبحاولة منها ملواجهة هذا التناقض  حيصل
إىل تعويض هذا النقص، من خالل توفري مصدر دخل آخر، يقوم على االخنراط  االنكشاريةإىل توجيه اجلنود 

  التنظيمات العسكرية. جمال النشاط احلريف. حىت كان هلذا األمر أثره على يف
تولــدها اهليئــات العاملــة يف املؤسســة العســكرية، أمثــرت عــن والدة طبقــة اجتماعيــة  كانــتالتناســخ الــيت   حالــة
بشــكل الفــت، حــىت  الفقــرقوامهــا التوجــه للعــيش يف املــدن وإمهــال القــرى واألريــاف، الــيت انتشــر فيهــا مولــدة، 

ديــد مباشــر صــارت األوضــاع تشــي بظهــور مشــاكل داخليــة مل ختــل  العثمانيــة مــن قبــل مجاعــات  للمــدنمــن 
كهم العوز والفقر.  تعرضت الدولة للشلل بعد توقيع معاهـدة كـارلوفتس  فيمااللصوص وقطاع الطرق الذين أ

إزاء االندفاع األورويب، لتربز مالمح التداخل واهلزال الذي مشل طوائف  الدفاع، لتغدو يف موضع 1699عام 
ســيما خــالل القــرن الا، بعــد أن عمــت الفوضــى وصــار التطلــع إىل اســترياد البضــائع األوربيــة، واحنالهلــ احلــرفيني

  .الثامن عشر
  

  عقدة المأزق
الـذي يغطـي العـامل، حيـث العصـاب الـذي يغلـف كـل شـيء، بـدءاً بـالعنوان  املسـتقرأتون هـذا التشـابك  يف

ـــــذي يتســـــيد كـــــل شـــــيء، واملـــــرتبط باإلرهـــــاب مـــــروراً بل العـــــريضالالفـــــت  وثـــــة الصـــــدام احلضـــــاري وســـــقوط ال
العـامل الـذي يعـيش علـى  إنـهوتعايل األصوات املنادية باحلرية والعدالة واملساواة وحقـوق اإلنسـان.  ،األيدولوجيا

ـــا علـــى هـــذا املكـــان  . عـــامل مـــن التـــداخل وفقـــدان الســـالم حـــّط وذاكطـــرف الربكـــان، حيـــث احلمـــم تفـــرد نريا
الوقــوف عليهــا، وكــأن العــامل اليــوم يف جلــة حــرب أهليــة قوامهــا  ميكــن بقلوعــه علــى الواقــع، ومل تعــد مثــة فواصــل

 احلاضـرالـدائم علـى الشـك واالفرتاضـات املسـبقة. فيمـا تكـون نظريـة املـؤامرة هـي  واستنادهاالقتل على اهلوية، 
مــن دون اســتثناء.  النــاساألهــم وســط هــذه التــداخالت، الــيت باتــت تــزرع اخلــوف والقلــق والبلبلــة وســط قلــوب 

اإلرهــايب الــذي ميكــن أن يــأيت يف أي  واهلجــومدءا بــالغريب الــذي احتكمــت عقدتــه إىل اللحظــة الســبتمربية، بــ
مبــواطن العــامل األقــل منــواً، الــذي اعتــاد العــيش مــع حالــة  وانتهــاءً حلظــة وحتــت توصــيفات وتشــكيالت خمتلفــة، 

إثبـات  يـتماملواطن جمرم دائما حـىت  أنتصنعه أجهزة البوليس السري، والرافعة لشعار " الذيالقلق وسوء الظن 
  العكس".
حول اإلنسانية واحلقوق واملساواة، الـيت يعلـن عنهـا الغـرب يف وصـايته علـى  الدائبالرغم من احلديث  على
لــــه إىل  الذاتيــــةإال أن نقطــــة الصــــدام ســــرعان مــــا تظهــــر طافيــــة علــــى الســــطح عنــــدما تتعــــرض املصــــاحل العــــامل، 



وتغـدو جمـرد ألعـاب لفظيـة ال روح فيهـا  اهلواءعناوين املرفوعة سرعان ما تطيش يف التهديد، بل إن الالفتات وال
لإلنسـانية برمتهـا، حالـة الـتقمص لألفكـار واملفـاهيم الـيت طاملـا  واحلمايـةعندما تتلبس اجلهة اليت تدعي الرعايـة 

 حـاالتطي يف أشـد والعمل على تقويضها. لكن حرارة اجلرح جعلت من الراعي الدميقرا عليهاأعلنت احلرب 
". وهكــذا يكــون اإلرهــاب حصــان اإلرهــابأو ضــدنا يف حماربــة  معنــا": احلميــة التوتاليتاريــة، حــىت كــان الشــعار

واملفـاهيم الطالعـة واإلجـراءات العمليـة والـيت تقـع عـادة  اجلديـدةطروادة، الذي يتم من خالله تسـويغ املقـوالت 
 تــدبيجمــن املقــوم الثقــايف، هــذا باعتبــار  )12يفها انطالقــاً (بينهــا، مت حتديــدها وتصــن بشــريةعلــى رأس جمموعــة 

ملعـامل النظـام  التنظـريمالمح العالقات الدولية وتصنيفها ضمن منظور صدام احلضارات، الـذي جـاء يف سـياق 
واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة  السياســيةالــدويل اجلديــد والعمــل علــى توزيــع مالمــح العالقــات مــع القــوى 

حمددات العامل السياسي يف املراحل السـابقة، فـإن عـامل اليـوم  عند. وإذا كانت املشغالت قد توقفت األخرى
للعوامل املختلفة واحلرص على جعلها يف تركيب شديد التعقيد، يكون عـدم الفهـم  التفعيليتأسس على حالة 

  األهم فيها. الغاية
  

  مواطن االتهام
من حيث  املراقبةأضحت حتت عني  قداإلسالمية  اجملتمعات كونتاملتغريات اليت يعيشها العامل  ظل يف

ا وحتديد  التعامل معها، ولعل الفعل هذا مل  مالمحالبحث عن مالمح واجتاهات خابية رمبا ميكن اإلمساك 
إن الرتصد كان قد مت تدبريه منذ فرتة طويلة، تعود حىت إىل  بليكن وليد حلظة اهلجوم على أبراج نيويورك، 

حلظة البدء صارت األقرب للعيان عندما غدا اإلسالم التعبري األكثر التصاقاً  لكناحلرب الباردة  أيام
ذا االلتحام الذي يقدمه املعىن املرتبط  باجملتمعات ا، حيث الوعي  . ومن هنا يكون باهلويةاليت ينتشر 

ريب والتحديث الذي مل يتجاوز التغ حنواالجتاه حنو مصدر آخر للنهل والتفاعل. هذا حبساب أن االجتاه 
  يؤت أكله ومثاره. ملخطوط الواجهات واملظاهر 

يكن وليد مصادفة مت فيها االكتشاف، فالصراع الذي احتدم بني التيـارات الفكريـة  ملأن الوعي هذا  الواقع
الم كـدين أضـحى . وإذا ما كان التعبري الذي حيضر اليوم بأن اإلسومريراً طويًال  كاناملنظومة اإلسالمية   داخل

مزيـد مـن  إىلفـإن األمـر حيتـاج  -بوصفه مصدراً لتحديد املوقف إزاء التحـديات واملواجهـات  اهلويةالتعبري عن 
السياســية يف العــامل اإلســالمي  الــنظمالنظــر. واألمــر ال يتوقــف علــى العنايــة بالواجهــات، هــذا باعتبــار أن جــّل 

  بني املرء وربه. العالقة تنظر إىل اإلسالم بوصفه حالة طقوسية تعكس مدى
جاً ومساراً هلا يف حتديد مسـة املـواطن وعالقتـه مـع  اليتعلى بعض النماذج  وبالوقوف جعلت من اإلسالم 

ـــا يكـــون عـــادة يف بعـــض التفصـــيالت االجتماعيـــة والـــيت ال تتخطـــى السياســـية، الســـلطة   يففـــإن االنشـــغال هن



أن كـــان يف  التنظيميـــةب الشـــعائري، وبعـــض اجلوانـــب األغلـــب، تطبيـــق احلـــدود أو احلـــرص علـــى تكـــريس اجلانـــ
ــا قــد توقفــت  املظــاهرجمــال اإلدارة أو يف بعــض املؤسســات القانونيــة. ومــن كــل هــذه  الرمسيــة تبــدو املعادلــة وكأ

يف جمــال الفعــل االجتمــاعي املســتند إىل اجلانــب املظهــري، كرتصــد  االســتتباععنــد حــدودها الشــكلية، ليكــون 
 الكثيـفباملظهر واألزياء واللحى، أو حـىت بعـض اجتاهـات امليـل االجتمـاعي حنـو الـرتدد  لقةاملتعبعض الظواهر 

فيـه. وهكــذا يــتم  واملعــامالتحنـو املســاجد، وظهــور بعـض املطبوعــات الــيت تركـز علــى اإلســالم وشـرح األصــول 
ــام، التحديــد بوصــفه انضــواء يقــرتب إىل حــد بعيــد مــن مقومــات  ه حماولــة لتوكيــد الــذي يبــدأ نظريــاً علــى أنــاال

ــام  والتشــبثاملعــىن، جــاءت حلظــة اإلمســاك بــه  احلمــيم بالشــرعية، لكنــه ال يــربأ مــن أعــراض متــدد مــواطن اال
  إليه. التنبه جيبالشديد الذي حياول حتديد اجتاه  القوياملسبق واحلذر 

  
  استقراء المالمح

كــان التوقــف عنــد بعــض مظــاهر   تتســلل مفــردات مــن نــوع التطــرف واإلرهــاب وإذا واالنبعــاثالصــحوة  بــني
ــــتم إلصــــاقه  اإلســــالم ــــذي ارتــــبط بنمــــاذج سياســــية حمــــددة فــــإن التعمــــيم ســــرعان مــــا ي  باجلانــــبالسياســــي، ال

أن تقـــدم رؤاهـــا  حتـــاولاالجتمـــاعي حـــىت وإن تبـــدت بعـــض األفعـــال مـــن قبـــل بعـــض احلركـــات األصـــولية الـــيت 
ا اخلاصة على صـعيد الواقـع. وإذا كـان االنتشـار ال الظـاهرة يف أكثـر مـن مكـان وموقـع فـإن  هلـذهعـاملي وتصورا

  البتة وليدة ردة فعل. يكناألصل اإلحيائي لإلسالم احلر واملتسامح مل 
يتبــدى فعــل التأصــيل حنــو بنــاء جتــارب حيــة نابضــة اإلســالمية، عمــوم اجلهــود الــذي تبــذهلا اجملتمعــات  مــن

 وعـدمواإلجيـايب. وإذا مـا بـرزت بعـض اجتاهـات اخلطـل، إىل مزيـد مـن التحـول املثمـر  واملتطلعةباحلياة املتنوعة، 
اإلســالمية.  اجملتمعــاتفــإن هــذا األمــر مل ولــن يكــون حكــراً علــى  -التطــابق مــن بعــض التيــارات الداخليــة فيــه

والتعـدد وعـدم املطابقـة. وهـذا هـو واقـع  االخـتالففاملمارسة احلية واملتفاعلة ال بد أن تعزز الكثري مـن مـواطن 
  على التغري ومقاومة التنميط واالخنراط يف النموذج الواحد. أصالً الجتماعي الذي يقوم حال الفعل ا

جتربة صراعه مع املعسكر الشرقي، إىل أن سر تفوقه قام على معطى التنوع لديـه  جمملأشار الغرب يف  لقد
االسـرتاتيجي  السـالحالتنمـيط لـدى اآلخـر. ويف محـى حتديـد ملمـح اخللـل هـذا، الـذي أضـحى مبثابـة  وجهوزية

اكتشــافه يف عــامل يزيــد  الصــعبالتقليــدي بيــد الغــرب اســتحكمت عقــدة البحــث هــذا العامــل. ومل يكــن مــن 
 الصـحوة" أوهـو احلـل"  اإلسالم": مثل شعاراتتعداد سكانه على املليار نسمة، لكن اإلصرار على مالحقة 

حيــاول تلقــف الظــواهر وجعلهــا خاضــعة مثــار االنتبــاه مــن لــدن هــذا الغــرب، الــذي  مبثابــةيكــون ، اإلســالمية"
  واالستقصاء يف خمترباته. للفحص



يتمســك الغــرب باإلشــارة إىل أن املــد اإلســالمي حيضــر وبقــوة شــديدة يف كــل  االســتتباعاســتقراء مالمــح  يف
النقطــة  هــذهالعــامل اإلســالمي، إن كــان شخصــياً أم كــان حركيــاً. واملفصــل هنــا قوامــه االقــرتاب مــن  مــندولــة 

وقلقــاً قــد تســيد معظــم  حــذراً حلساســية واملتعلقــة بــالرأي العــام اإلســالمي. حــىت كــان الســؤال األشــد شــديدة ا
والذي يعكس مدى االنشغال الذي يتسيده  ال؟استطالعات الرأي، حول إن كان أسامة بن الدن إرهابياً أم 

زاء اجلانــب احلركـي والتنظيمــي النــاس العـاديني، وردة أفعـاهلم، إ ميـلالقلـق، حـول العالقــة القائمـة بـني اجتاهــات 
  العاملة يف اجملال اإلسالمي. املنظماتالذي يبدر عن بعض 

  
  البحث عن الفهم

 هـوعلى العامل اإلسالمي، توقف جمال التفكري حىت كان االجرتار والتقليد واالتبـاع  مرتتتايل احملن اليت  يف
وصـدمة التلقـي والـيت  األفكـارتعمر، بدأ صـراع السائد لزمن طويل ويف حلظة االلتقاء احلضاري مع الغالب املس

الفكريـة الـيت مت تسـويقها واعتناقهـا بطريقـة فريـدة،  التيـاراتخلقت مستنبتات فكرية قوامها الكثري والعديد من 
ا، والعمل على اصطناع االحرتاب والتصادم الداخلي، إىل احلـد الـذي  والشديدحيث االعتناق الصارم  ملقوال

  .واملقاصديارات واألفكار الشغل الشاغل يف تلك اجملتمعات، ومت إمهال الغايات اعتناق الت صار
املســــتورد اهتمامــــاً بالغــــاً باالصــــطالحات واملفــــردات والــــديباجات، بــــل بــــالرموز  الــــوعيأبــــرزت تيــــارات  لقــــد
ـــا. ويف ظـــل االجتاهـــات الواســـعة الـــيت طبعـــت جمـــال اشـــتغاهلا، ال ميكـــن  الفكريـــة ر املـــدوي األثـــ إنكـــارالـــيت ميز

الـــوطين والتحصـــل علـــى القاعـــدة  الفعـــلوالفاعـــل الـــذي أحدثتـــه يف اجملـــال االجتمـــاعي. حـــني حتقـــق هلـــا قيـــادة 
واحلريــة والتقــدم، والعمــل علــى تكــريس مبــدأ املســاواة  باالســتقاللالشــعبية العريضــة، الســيما يف جمــال املنــاداة 

 يفالواقـع عنـدما بـدأ التقهقـر والرتاجـع يتبـدى  األمـل سـرعان مـا تكشـفت مالحمهـا علـى خيبـةوالعدالة. إال أن 
ــاحضــورية ال ميكــن إغفاهلــا. الســيما يف جمــال الــوعي الشــعيب ذاتــه، الــذي اســتوعب  علــى صــعيد األمــل  فعاليا

بقياد األمة حنـو الوحـدة واحلريـة حبسـاب التيـار  واألملبالتغيري للطبقات الكادحة هذا بالنسبة للتيار املاركسي، 
  اليت غرستها التيارات األخرى. واآلمالد األهداف القومي. وتعد

ام، مبرجعيات واضحة  اإلسالميالتيار  يأيت  ومعـانليخاطب اجلميع بلغة مفهومة خالية من التعقيد أو اإل
اليت ميكن متثلها من والرؤى، غري خمتلطة. فيما يكون املكنون الذايت شديد احلضور حيث التداعي احلر للمثل 

التقاطع هنا يكون واضحاً يف هذا التصور  ملمحى خمتلف الطبقات والفئات والشرائح. لكن دون تكلف، لد
، عندما يتم تصوير املشـهد يف ظالميـة يسـودها االخـتالط االجتاهاتاجلاهز الذي ينطلق منه اآلخر يف حتديد 

ــا بعــض احلركــات امل باعتبــاروالتــداخل، هــذا   علــىتطرفــة، والعمــل بعــض األنشــطة شــديدة الفرعيــة، الــيت تقــوم 
ا األصل الثابت يف التيار اإلسالمي. منطـق االنتقـاء والتحديـد هـذا،  يقـوم علـى ردة الفعـل  والـذيجعلها وكأ



يف ظـــرف عـــاملي ودويل شـــديد التعقيـــد، االشـــتباكات، يعتـــوره الكثـــري مـــن اخللـــط الـــذي يـــؤدي إىل مزيـــد مـــن 
  ب التقييمات اجلاهزة والصور املنمطة.خلف سرا االنقياديستدعي الوعي الصارم باللحظة وترك 

  
  يقرأ اإلسالم العالم

الفكريــة،  واالجتاهــاتالتحــوالت الــيت يعيشــها العــامل عــن هــذا التبلــور احلاســم يف مســار التيــارات  تكشــف 
أداة التفعيـــل احلامســـة يف ظهـــور األشـــكال  مبثابـــةواملرتبطـــة بطبيعـــة االحتكـــام إىل العوامـــل املباشـــرة، الـــيت تكـــون 

مبثابــة مســة العــامل االجتمــاعي، إمنــا تــربز مؤثراتــه وتفاعيلــه، مــن هــذا  يكــونفــالتغيري الــذي  مارســات اجلديــدة.وامل
م الذاتيـة أوال، حـىت تـربز  بواقعاالرتباط  األوسـع  االشـرتاطاتالنشاط الذي يبذله الناس من أجل حتقيـق غايـا

مبثابـــة التوقـــف عنـــد تّرصـــد أيـــة  يكـــونأحـــادي ومـــن دون االســـتناد إىل حمـــدد  الشـــاملة جملمـــل األنشـــطة الكليـــة.
الــيت يفرضــها الواقــع، وجيعــل منهــا ظــواهر شــديدة  االســتتباعاتظــاهرة إنســانية، يــربز جمــال الــتفحص يف هــذه 

  وأمهية التوقف عندها. مالحظتهااإللفات، تدعو اجلميع إىل 
واألهـداف والغايـات  احلراكيـةلغـة كان العامل مركزا أنظاره حول اإلسالم واملسلمني، برؤى وتصورات با  وإذا 

هـــم، هـــذا حبســـاب عـــن األكثـــر واأل ذاتـــه، يفصـــحواالرتباطـــات، فـــإن واقـــع التحـــوالت الداخليـــة يف اإلســـالم 
أجــل االدعــاء بتفحصــه واســتقرائه.ومن هنــا حتديــدا تــربز  مــن) مــع أيــة مالحظــة تــأيت مــن خارجــه 13املقارنــة(

فـاجملتمع اإلسـالمي ال ميكـن  ه التفاعالت اإلنسانية يف اجملال.الذي جتسد االجتماعيأمهية الوقوف عند األثر 
فاملسـلمون بشـر  .برمتـهإليه مبواضعات واشرتاطات يتم استكناهها من خارج السياقات اليت حتكم العامل  النظر

وإن حالة الرتكيـز الـيت توجههـا آليـات  .أخرىيعيشون على هذه األرض يؤثرون ويتأثرون، كما أمم وجمتمعات 
حول النقص أو عدم االكتمال، أو أن هناك  املسبقةفحص واالستقراء والدرس، ال تعين بتقدمي االفرتاضات ال

  بالشرعية طبعا. االدعاءخلال أو عيبا يف األمر، هذا حبساب 
هــذا العصــاب الــذي  مــنشــد حــاالت التــوتر أالرتكيــز الــذي يبذلــه العــامل اليــوم، جيعــل مــن املســلمني يف  إن 

م وما يتعلق يتنادى باملس م وسكنا ليغدو األمر وكأن املسألة تتعلـق  م، حىتلمني ويعمل على ترصد حركا
ومــن دون اخلضــوع  أيلــول، ال قبــل وال بعــد.!-ســبتمرب مــنبكائنــات جديــدة وطــأت األرض يف احلــادي عشــر 

غــدا يف أتــون مــن املنهجيــة، جنــد العــامل وقــد نــزع عنــه كــل شــيء و  واالدعــاءاتلتمــايزات العقــل والــروح العلمــي 
ــام، حــىت ليكــون اإلفــراط واإليغــال فيــه، عــرب هــذا الشــمول  تعتــاشاملباشــرة، الــيت  علــى اهليــاج وتبضــع مــن اال

االعتيـاش  يكـونوحضارة وأفق إنساين، فيما  الذي يطال ال املسلمني فحسب بل اإلسالم برمته كدين )14(
  بالتحريضات. إشباعهخ وحماولة من قبل أطراف أخرى على إذكاء اجلانب املعتم من التاري

  



  األشمل التوزيعات
م  ميلــكهــو ذا العــامل يتوقــف بكــل مــا  هــا  لــتفحص املســلمني، وحماولــة الغــور يف التفصــيالت املتعلقــة حبيــا

ا  م. والتفـاعالتوممارسـا الواقــع، وبقــدر هـذا النــزوع الطـاغي الــذي يفـرد مســاحاته علـى  البــارزة يف أدق شـؤو
وقـد تـر سـخت عنـد  النظـرةحـىت لتكـون  ية لسوء الفهم واإلخضاع القسري ملبدأ االجتـزاء.املسلمون ضح يقع

الشــديدة يكــون اإلغفــال عــن جممــل  الوطــأةومــن هــذه  منــوذج بعينــه غــري قابــل للمناقشــة والــدرس والــتفّحص.
ار وقـــد يف العـــامل احلـــديث، الـــذي تكـــون وســـائل االســـتذك لالنـــدماجالتحـــوالت الـــيت أبرزهـــا العـــامل اإلســـالمي 

مـــة االنـــدماج  ـــا  القســـريجّهـــزت  الـــذي بـــدر عـــن اآلخـــر يف ســـبيل دجمـــه يف جتليـــات منـــوذج احلداثـــة وتطبيقا
ا   .وتراتبيا

والـذي يـتم تقدميـه مـن قبـل  .الـراهنتفاعلت مجلة من العوامل يف رسم وحتديد صورة العـامل اإلسـالمي  لقد 
فيــه القاعــدة عــن التطــّورات والتمــايزات الــيت تعيشــها  صــحتفاآلخــر باعتبــار الــربط باالســتثناء، يف الوقــت الــذي 

من مقومات إنسـانية وحضـارية وخصوصـيات تفصـح عـن حمّليتهـا وطبيعـة  متلكاجملتمعات اإلسالمية، بكل ما 
  الواسع والشامل، الذي حقق هلا هذه القسمات والتميزات املتفردة. باإلسالماندماجها 

كامـل ألي إشـارة إىل   تغييـبتركيزهـا حنـو اجملـال اجلغـرايف، يف ظـل  التوصيفات واىل عهد قريب توجه كانت  
ويف  شرق آسيا، أو حىت الدول العربيـة. جنوبإىل الشرق األوسط أو دول  ىاإلسالم، حىت إن اإلشارات ترت 

ـــــربز  ـــــاط حبـــــادث أو مناســـــبة. يف" اإلســـــالمي" التســـــميةاالســـــتثناءات القليلـــــة واحملـــــدودة ت لكـــــن  نطـــــاق االرتب
وأعـىت  حضـورهتفرزها جماالت املباشرة يكون فيها عنصر التقسـيم والفصـل وقـد تبـّدى يف أشـد  اليتت املواضعا

الـذي قسـم العـامل إىل  القدميصوره، لتكون الصورة يف توزيع أكرب وأمشل، يقوم على استحضار مالمح الصراع 
انطالقـــا مـــن نظريـــة صـــراع احلضـــاري،  التوزيـــعفيمـــا يكـــون التقســـيم اليـــوم علـــى واقـــع  معسكرين؛شـــرقي وغـــريب.

ذا احملـدد الـذي  ذراعيـه علـى املشـهد الـدويل، ليزيـده انقسـاما عـرب توجيـه  يبسـطاحلضارات، ليكون االنشغال 
 قوامهـا توكيـد اخلطـر الـداهم الـذي جـاء ليهـدد مقومـات ومكـامن الوجـود. وغاياتداّلة التحالف حنو أهداف 

املصـاحل، لـيت تفردهـا القـوة األوحـد يف سـبيل البحـث عـن مكنـون إفصاحا جملـال املوّجهـات ا النتيجةفيما تكون 
علــى  يقــوموتــداوال  توافقــاال تــأيت عــادة مــن االرتكــان إىل مضــمون الســالم والتصــاحل، الــذي ســينجم عنــه  والــيت

  .ضحية.الغاية األصل هنا تربز يف هذا التطلع إىل إبراز جمال القوة وال بد من وجود الفرصاملساواة وتكافؤ 
   

  رموز سألةم
ــامي  بعــدهأشــد حــاالت زحــف الرمــوز وتــداوهلا، يكــون احلضــور يف الوســط االجتمــاعي وقــد اختــذ  يف  اال

مــن عمــره السياســي قضــية املنــاداة  املبكــرةفعلــى ســبيل املثــال ورث النظــام الرمســي العــريب خــالل الفــرتة  املباشــر.



مة تطال  يتجسـد اإلشـكال يف  األيـديولوجيهـذا االنضـواء  ويف لـه. املعارضـنيمبعاداة الشيوعية، واليت كانت 
ومل تكـن األحـوال لـدى اجملتمعـات مـا قبـل  اجملتمـع العـريب علـى مـدى طويـل. منـهفقدان اجتماعي واسـع عـاىن 

 الــذي) 15بأحســن حــاال فــالتوزيع الــذي تــربزه مالمــح التبعيــة، يفصــح عــن هــذا االســتغراق( األخــرىالرأمساليــة 
وإن كانت تّصب يف صاحل اجلهات األكثر قربـا مـن مركزيـة  بالقوة، حىتو اإلمساك حن التطلعيقوم على حماولة 

  املصلحة.
مــة مــن نــوع آخــر قوامهــا " اليــوم  وعموديــا، هــذا حبســاب  أفقيــاميكــن جتســيدها  ، والــيت"اإلرهــابحتضــر 

اميـة الصـادرة عنهـا مبـ مالمـحفالسـلطة املباشـرة حتـدد  النمط العالئقي الـذي تظهـر فيـه. دى االلتـزام وخرقـه اال
وقــد متظهــر يف أجلــى  ،ديــد الســالم االجتمــاعي يكــون التقــاطع مضــمونوعــرب  علــى صــعيد الواقــع املعــيش.

 الـذيواألشكال واملفاهيم، حىت ليغدو الواقع وكأنه يف لوثة عقلية قوامهـا اخلـوف  األحوالصوره عندما ختتلط 
 األســئلة كــمّ   حتييــدفيمــا يــتم  ليــه تعبــري اإلرهــاب.حيــط علــى العقــول مــن هــذا الزاحــف املفــاجئ الــذي يطلــق ع

فالعــدو اليــوم هــو  هــي الشــروط املتعلقــة بــه، تكــون شــديدة الثانويــة. ومــااملرتبطــة بــه.فما هــو؟ وكيــف يكــون؟ 
الشـارع  رجـل) عربة يف الطريق وبشكل فجائي، سيجعل مـن 16ومن هنا فإن حادث انفجار إطار( اإلرهاب
  "!!إرهايبعنه صيحة " تصور
مصــدرية الرمــز،  إىليــتم متــدد الرمــوز علــى مســتوى العــامل، حــىت ليصــبح مــن العســري والشــاق الركــون  هكــذا 

املتداولة وكأنه أصـل غـري قابـل للشـك أو  املعاينالذي يبدأ بالتداول حىت يعتاده العامل برمته ليكون متماها مع 
ل والفــرز، فــإن الوقــائع تفصــح عــن مكنــون املكنــون الثقــايف يف الفصــ أمهيــةوإذا كــان الواقــع يشــري إىل  الــدحض.
مـــوطن الثبـــات وتعيـــني مالمـــح  الصـــعب، حتســـس مـــنالـــذي حيـــيط بـــالعقول حـــىت ليكـــون  والتـــداخلاالخـــتالل 

ــا مــن صــميم الواقــع، فــإن التفصــيالت  والعمــلوإذا كــان التســلل إىل إنضــاج الرمــوز  العقــل. علــى جعلهــا وكأ
ومــن هنــا  ذي يشــهد علــى حلظــة اإلعــالن الرمســي، عــن هــذا الرمــز.النــاقوس الــ مبثابــةاملتعلقــة باألحــداث تكــون 

واالســتهداف  الرتكيــزيف حلظــة الطــور الثــاين مــن جتلياتــه، ذلــك الطــور الــذي تظهــر فيــه مالمــح  اإلرهــابيكــون 
  األوحد.

   
  التحديدات صالبة

ي يتجسـد اليـوم الذ املركزاملفرطة اليت يوغل فيها خطاب اإلرهاب جتعل منه خاضعا الشرتاطات  القصدية 
تفـــاعالت العالقــات الدوليـــة قـــد  كانــتوإذا   يف القطبيــة الواحـــدة، الــيت باتـــت حصــيلة بيـــد الواليــات املتحـــدة.

هنــا يتخــذ جمــال االســتهداف الواقــع حتــت إســار  التطلــعأفصــحت عــن مالمــح التبــدالت اهلائلــة والعميقــة، فــإن 
ر يكــون العــامل وقــد وقــع يف صــالبة التحديــدات الــيت مــن التــأثر املباشــ املوّســعوحبضــور هــذا الــزخم  رّدة الفعــل.



 أوالعالقــات مــا يقــوم علــى ثنائيــة األســود واألبــيض، مــن دون اإلحســاس بأطيــاف مــن اللــون  توزيــعجتعــل مــن 
  االعتقاد بأنه مثة فاصل ميكن اإلفادة منها.

أن يـربز يف  فيـههـم ال يقوم فقط على حتديـد املصـاحل، أو االشـرتاطات السياسـية، لكـن األمضـى واأل توزيع 
ومن هنا تربز مالمح  باجملتمعات. التصاقاهذا الربط الكامن مع الديين، والذي يتعالق حضوره يف أشد املعاين 

اميـةفإذا كانـت املباشـرة ، اخلطورة املباشرة ، قـد اختـذت اللبـوس األيـديولوجي خـالل سـنوات احلـرب البـاردة اال
ام    ال يبتعد توصيفه عن حقل األلغام. يتحرك يف جمال اليومفإن حقل اال

يغلــب علــى  الــذيهنــا يتعلــق جبانــب شــديد الرســوخ، تتمثــل خصائصــه يف مكنــون اهلويــة األصــل  املوضــوع 
االجتهــاد. وإذا   أوتقبــل اللــبس  ال الوضــوحاجملتمعــات اإلســالمية، والــيت باتــت مســتهدفة اليــوم بطريقــة شــديدة 

ــا ضــد اإلرهـاب تقــوم علــى جهــات أو تقصــدها ا الــيتكانـت آليــة احلــذف والتهمـيش  لواليــات املتحـدة يف حر
 الصــعوبةفــإن طغيــان اخلطــاب علــى الواقــع جيعــل مــن أمــر الفــرز مســألة يف غايــة -اإلســالم عمــومتيــار حمــدد مــن 

ام وقد مت توجيهه إىل هذا القطاع الواسع من  الذين يعيشـون يف الغـرب.  املسلمنيوالتعقيد. وهكذا يكون اال
ا حىت باتت  مسـائل اهلجـرة واإلقامـة، بـل إن األمـر بلـغ علـى  يفاألصـوات تتعـاىل مـن شـدة اإلجـراءات وقسـو

م إزاء املسـلمني بعموميـة تثـري القلـق. قـد  الغـربينيمستوى ردود األفعال الصادرة من بعض  الـذين حـددوا نظـر
 واهلـــدفمـــن حتديـــد الغايـــة الـــيت وجهتهـــا ضـــد أفغانســـتان قابلـــة لالســـتيعاب، انطالقـــا  ةاألمريكيـــتكـــون احلـــرب 

. لكن االستمرار يف توسيع نيويوركاملرتبط مبحاولة القضاء على منظمة القاعدة بوصفها املسؤولة عن أحداث 
حبســاب التفكــري االجتمــاعي الــذي بــات  تــوترا، هــذاجمــال خطــاب اإلرهــاب جيعــل مــن العــامل يف أشــد حلظاتــه 

اخلطــــر وقــــد اقــــرتب إىل مســــافة يصــــعب فيهــــا الفــــرز يكــــون  هــــذايتســــلل إىل مكمــــن اخلطــــاب السياســــي، ويف 
  واالستقصاء.

  
  الكائن البدائي

 املنجـزمع هـذا النـزوع اهلائـل حنـو التغـري والتطـور، وإذا مـا مت الرتكيـز حـول جمـال  ويتماهىيعيش التقدم  عامل
ققهـا، متجـاوزاً أن حي لإلنسـاناإلنساين وأمهيته فـإن القـرن العشـرين يفصـح عـن القفـزة العظيمـة الـيت قـيض فيهـا 

عظمـة اإلجنـاز ومصـدر القـوة الـذي تفاعـل فيـه،  وبقدراملنجزات اإلنسانية على مدى تارخيها الطويل والعريق. 
عن هذا النقص اإلنساين الفاضح، والذي متثل يف هذا العنف والدمويـة  متخضفإن اإلمتام التارخيي سرعان ما 

احلروب  جمال راح ضحيتها املاليني. ومل يتوقف األمر على اجتاحت بين البشر، يف حربني عظميني اليتاهلائلة 
الـــدموي يف ســـفك دمـــاء املـــواطنني  دورهـــاالســـتنزاف الطاقـــة البشـــرية يف العـــامل، بـــل كـــان للتيـــارات التوتاليتاريـــة 

عــن توصــيفات يعجــز عــن تصــورها اخليــال، إزاء  التــاريخالعتبــارات تتعلــق باخلالفــات السياســية، حــىت يفصــح 



ســتالني أو هتلــر، أو حــىت طريقــة التفاعــل مــع املخرتعــات واملكتشــفات : أمثــالمنــاذج مــن  ارتكبتهــالــيت املــذابح ا
بالسـكان. وهكـذا  اآلهلةأبرزت هذه البشاعة املفزعة واملتمثلة بإسقاط القنبلة الذرية على املدن  واليتاحلديثة، 

ا املوجة  حيـث الصـناعة والتقانـة واالسـتفادة القصـوى  الثالثـة،حتصد البشرية مكتسبات انتقاهلا احلضاري وركو
  من العالقة مع الطبيعة.

الـيت باتـت تفـرد بوجودهـا علـى واقـع العالقـات، يبقـى احلضارية، الذي يعلنه اإلنسان هلذه املظاهر  التمجيد
إذ ســـرعان مـــا تكشـــف الوقـــائع عـــن هـــذا األصـــل الوحشـــي الـــذي يعـــرتي املظهـــري، متعالقـــاً يف هـــذا اجلانـــب 

 وهكـذااحلثيث إىل فرض اهليمنة واحلضـور انطالقـاً مـن مـدرجات السـيطرة علـى القـوة.  التطلعحيث  اإلنسان،
أو حيصـــى  يعـــديكشـــف تـــاريخ القـــرن العشـــرين وحـــده عـــن مجلـــة مـــن الصـــدامات والصـــراعات واحلـــروب مـــا ال 

نيــة والعرقيــة والطائفيــة، بالصــراعات الدي مـروراً وحتـت خمتلــف الــذرائع واملــربرات، بـدءاً باملشــاكل املتعلقــة باحلــدود 
وبقــدر األمهيــة الــيت يوليهــا املؤرخــون إىل حالــة النــزوع واأليــديولوجي، وصــوًال إىل حــاالت االخــتالف السياســي 

 باإلنسـانتقرتب منه البشرية على صـعيد تثبيـت احلقـوق املدنيـة وتـدبيج احلقـوق املتعلقـة  بدأتاإلنساين الذي 
رفـض وإلغـاء اآلخـر،  حمـاوالتبقيـت ماثلـة يقودهـا هـذا احلـس الغريـب مـن وتقرير املصـري. إّال أن شـهوة القتـل 

العنـف غـري الشـرعية، والـيت تقـوم علـى حماولـة  وسـائلوالسعي إىل ممارسة القتل عن طريق اإلمعان يف استخدام 
وهكـــذا يـــتمخض البـــدائي الـــداخلي ليكشـــف عـــن احلقيقـــة املمكنـــة، توســـيع جمـــال القتـــل إىل أقصـــى احلـــدود 

  ها يف ثوب التحضر.ءاحلديث إخفا اإلنساناليت حياول  املصطنعة
  

  دورة االستبدال
مـن الصـدام الـدموي املباشـر، والـذي مل يعـد يتوقـف عنـد مـدرجات التـأثري الفكـري  حالـةاليوم يعـيش  العامل

امـة ما تكـون هـذه الظـاهرة ع وبقدرالتارخيي، بل إن األمر غدا كالسعار املنتشر على وجه البسيطة،  العداءأو 
 أساسـياً العنـف جـزءاً  غـدااليت تقع على كاهـل العـرب تأخـذ وقعهـا األشـد واألمضـى، إذ  املؤثراتشاملة. فإن 

تفرض حبضورها علـى  اليتمن سدى وحلمة الواقع، بل صار يقاس على حضوره، انطالقاً من حالة التداعيات 
ـــذا الضـــعف املنتشـــر يف جممـــل القطاعـــات،   احلـــدث املـــرتبط باغتصـــاب األرض إىل وصـــوالً العـــرب واملتمثلـــة 

من خالل توجيـه التحـريض حنـو املعركـة املصـريية، مـن دون أن  والطاقاتالعربية، والعمل على استنزاف اجلهود 
 العــــدوواحلقيقـــي حنـــو حتديـــد مســـار املواجهـــة. وهكـــذا كشـــفت املواجهـــات املتتابعـــة مـــع  الثابـــتيـــتم التطلـــع 

  .دواءستشرى حىت مل يعد له من عالج شاف أو اإلسرائيلي حالة اخلوار والضعف الذي ا
مت غرســها يف اجلســد العــريب كانــت احلــافز األهــم مــن بــني عوامــل أخــرى لولــوج  الــيتاهلــدر واإلضــعاف  بــؤرة
ترتى  العنفاحلال من الصدام الذي استبدل العدو احلقيقي باألخ الشقيق. ومن هنا صارت دورة  هذاالعرب 



والتصـنيفات الـيت  التحديـداتعدو الـداخل الـذي بـات اختيـاره يـتم وفـق من دون انقطاع، حيث البحث عن 
دونـا عـن األعـداء. وهكـذا يكـون مـدار الفقـد الـذي  باألهـلترمسها املخيلة األيديولوجية، ليبدأ الـذبح والتقتيـل 

 أقـــام بـــني ظهرانينـــا، بتـــأجيج ومباركـــة الســـلطة احلاكمـــة، ليتحـــول إىل الـــذييتبـــدى يف هـــذا اإلرهـــاب الـــداخلي 
بـل تكـاد تكـون حمـدد، الصـادر مـن قبـل التيـارات واالجتاهـات املناوئـة، والـيت مل تتوقـف عنـد تيـار  املقابـلاجملال 

التشــديد علــى التيــار اإلســالمي  أنردود الفعــل قــد مشلــت عمــوم املشــهد الــذي يــدحض حــدود التجربــة. إالّ 
ض االجتاهـات املتشـددة، والـيت جعلــت عـن بعـ الصـادرةتوضـحه حالـة التفاعـل اآلين، الـذي حيـدد جمـال احلركـة 

يقبــل احليــاد أو املرونــة يف ســبيل الوصــول إىل الغايــات واألهــداف  المــن طريــق الصــدام املباشــر ســبيًال واحــداً 
 التقـاطعاملتبادلـة بـني القـوى السياسـية الرئيسـة، الرمسيـة منهـا واألهليـة، حيضـر حـال  الصـالبةاملرسومة. ويف ظـل 

  وهو الغاية واهلدف. البديلساسية، حىت ليصبح االنشغال بتداول العنف والعنف الشديد مع الغايات األ
  

  فكرة النهاية
جمتمع دون غريه، أو على نظام حكـم دون اآلخـر. فـاخلوف واخلشـية واحلـذر  عنديتوقف هاجس األمن  ال

 ســيكونقــع مــىت حــىت ليظهــر العــامل وكأنــه يعــيش فــوق قنبلــة موقوتــة، ال ميكــن ألحــد التو العــامل، باتــت تغطــي 
األمنيـة أمـراً شـديد  اإلجـراءاتانفجارها. ومن هذا التداعي الذي يشمل اجلميع، بات االحرتاز وتوسـيع جمـال 

األمــر علــى جمــال محايــة الســلطة الرمسيــة، بــل حالــة  يتوقــفالبداهــة، تــراه لــدى الــدول الغنيــة والفقــرية منهــا، وال 
، وهـذا مـا صـار يتبـدى واضـحاً يف املـؤمترات واالجتماعـات القطاع األهلي مشلتاالنغماس يف اهلاجس األمين 

  من اهليئات واملؤسسات. الكثرياليت تعقدها 
احليـــاة الراهنـــة، فالصـــدام احلضـــاري غـــدا احلاضـــر الـــدائم الـــذي يغطـــي علـــى  تتصـــدراإلرهـــاب باتـــت  ثقافـــة
ــاجس اخلــ فيمــاالعقــول،  ــذا الكــم اهلائــل مــن املباشــرة املتعلقــة  اآليت  هــذاوف املباشــر مــن تعلقــت األفكــار 

تعيشـها الشـعوب قاطبـة  الـيتالذي ال ميكن حتديد مواصـفاته أو الشـكل الـذي يظهـر عليـه. ومـن عمـوم اخليبـة 
التــداول اإلنســاين، الــذي بــدأ يعــود  مســتوىمــن دون اســتثناء، يكــون ظــالم اإلرهــاب وقــد أطبــق بفكيــه علــى 

عــل التوصــيفات السياســية الرمسيــة باتــت تفصــح وبكثــري مــن . ولاجملتمعــاتالقهقــرى يف ترســيم طبيعــة النظــرة إىل 
  العدائية اليت غيبت ما عداها من التوجهات واألفكار. الروحاملباشرة عن حدة 

غدت من املاضي بعد احلادث  -اليت كانت تستظل بأفيائها الواليات املتحدة  املفرطة الطمأنينة
هذا الكل من  وسطكانت األشد وطأة وحضورا،   األيلويل. لكن مالمح املباشرة والفقد – السبتمربي

ذا احلدث،  متخضاالستتباعات والنتائج اليت  عنها. ولعل السؤال األهم يتعلق باملقدمات والنتائج املرتبطة 
 العملباإلرهاب لكن املكونات األصيلة فيه تقوم على فكرة النهاية. هذا حبساب مستوى  يوصفالذي 



مت هدرها، والنتائج املتعلقة  اليتكان الذي مت استهدافه، واخلسائر البشرية واملادية الذي مت حتقيقه، وطبيعة امل
وجهة واحدة مت حتميلها كل  بإزاءاالنطفاء أو اخلفوت  يعرفبكل هذا واليت أبرزت جماًال من العداء الذي ال 

يت يطلقها عليه األعداء، على اإلسالم الذي غدا حممًال بكل الصفات ال الرتكيزأخطاء ورزايا العامل، حيث 
  أو حىت متحيص يف األصول واملدركات. متييزمن دون 

  
  سالمة النوايا

حنوهــا الواليــات املتحــدة، ملواجهــة مثــل هــذا التحــدي. بــل إن  عمــدتيتعلــق األمــر بطريقــة املباشــرة الــيت  ال
ــذا  واألغــىن واألفقــر، الــذي يطغــى علــى العــامل غــدت مســألة ختــص األبعــد واألقــرب،  الشــمولالقضــية هنــا و

أو  التهــويالتوالعــدو. حــىت إن احلــديث عــن ترســيمة جديــدة لواقــع العالقــات الدوليــة مل يعــد مــن  والصــديق
شـــديدة املباشـــرة ال ميكـــن  طريقـــةذات القطـــب الواحـــد باتـــت تظهـــر يف  ةاألمريكيـــاملبالغـــات. بـــل إن الرتســـيمة 

جند النتائج وقد أضحت يف جانـب املصـلحة بيدر، والإغفاهلا أو التغاضي عنها. وبالوقوف على حسبة احلقل 
علـــى شـــرعية الضـــحية، الـــيت مت ترســـيمها يف مشـــهد عـــاملي غـــري  املســـتند، فحصـــاد القـــوة واالســـتتباع ةاألمريكيـــ

  العواطف والغرائز من خالل املطالعة املباشرة املوجهة إىل العامل أمجع. حتريكمسبوق مت من خالله 
ـام الـذي متـت فيـه، والـذي ا يكونسالمة النوايا  بتقدمي حلديث عن هذا احلدث اإلرهايب وطريقة حتديد اال

هـــذه اجملانيـــة  حـــولجمـــال اإلحيـــاء فيـــه حـــول اجلاهزيـــة والرتصـــد لإلســـالم. فيمـــا حيضـــر الســـؤال امللتـــاع  يغيـــبال 
قوامهـــا  . وكـــأن األمـــر يتعلـــق مبواجهـــةاملـــدبرةاملفرطـــة مـــن االعـــرتاف الشـــديد املباشـــرة، الصـــادر مـــن قبـــل اجلهـــة 

األصــل. وبتعــداد مالمــح الــوهن يكــون الوقــوف علــى مجلــة مــن  الفكــرةاالســتدراج والتحــدي، الــذي تغيــب فيــه 
ا تقوم باستعداء العامل ضد اإلسالم وجتييشه. بتفصيالتاملعطيات املتعلقة    احلدث، واليت تظهر وكأ

األمـــاكن  باســـتهدافتعلقـــة يف خمتلـــف بقـــاع األرض حـــول اجلـــدوى والغايـــة امل اإلنســـانهنـــا يتســـاءل  ومـــن
مــن دون وجــه حــق أو حــىت اختيــار، وملــاذا تكــون النهايــة يف هــذا احلــرق  واألبريــاءاملدنيــة، وقتــل النــاس العــزل 

  الذي يتكامل يف صورة شديدة البشاعة واملقت.واخلراب، واملوت 
يف ساحة الفكر العريب.  قبوًال وارتياحاً  األكثراملوضوع  باتاليت تستهدف األمة  املؤامرةعن رفض  احلديث

) الفاعلـــة يف 17والواضـــح ملالمـــح العالقـــات واألنســـاق( الـــدقيقانطالقـــاً مـــن أمهيـــة التأســـيس علـــى االســـتقراء 
التـآمر الصــادر مــن قبــل الغــرب  عمــقعــن  يكشــفالسياســي الصــادر عـن اآلخــر  التــداولالواقـع. إال أن طبيعــة 

يكشـف عنـه مرحلـة االسـتعمار، أو يف طريـق االقتطـاع  لـذياإن كان يف جمـال فـرض اهليمنـة والسـيطرة املباشـرة 
  اغتصاب أرض فلسطني واملباركة الصادرة عن الغرب حنو الصهيونية العاملية. يفاخلارجة عن السياق التارخيي 

  



  المرجعيات االتصالية
ريب ســـقط العـــرب املســـلمون يف فـــخ الـــرتويج واإلعـــالن الســـتتباعات املوجـــه الغـــ الـــدورلوثـــة البحـــث عـــن  يف

ــام املباشــر إىل  أســهمحتديــداً. وهكــذا وقعــت قنــاة اجلزيــرة الفضــائية، بســالمة نيــة رمبــا يف توجيــه  واألمريكــي اال
وأرقـــى التقنيـــات الرقميـــة االتصـــالية.  والصـــورةجهـــة إســـالمية شـــديدة التحديـــد واضـــحة القســـمات، بالصـــوت 

ــذا الســبق اإلعالمــي الــذي عجــزت األوداج وحــّل الزهــو واالنتصــ انتفخــتبــاجلزيرة"  خــاصوحتــت عنــوان " ار 
الذي  العجزالفضائيات العاملية العمالقة. حىت ليكون السؤال الربيء والبسيط، حول هذا  كربياتعن حتقيقه  

البــاهر الــذي توصــل إليــه  االنتصــارحــل باملؤسســة اإلعالميــة الغربيــة بكــل مــا متلكــه مــن إمكانــات، بــإزاء هــذا 
 ابـنقوامه احلصول على اعرتاف صريح وواضح من قبـل  عليناألمر باستدراج  العرب املسلمون. أال يتعلق هذا

املصـداقية وقطـع الشـك بـاليقني،  لتوكيـدالدن والقاعدة بتنفيذ هذا العمل، ومن خالل وعـاء عـريب وإسـالمي، 
ن حـــّدة وذهـــول وقلـــق. فيمـــا تبقـــى األســـئلة الـــيت تعـــاين مـــ بكـــلأمـــام التســـاؤالت احلـــائرة الـــيت أطلقهـــا العـــامل 

حـول حقيقـة التسـجيالت الـيت مت إطالقهـا، واعتـربت بشـكل قطعـي هـي البـن  االرتبـاكاالضطراب واملزيـد مـن 
ا. مسألةالصوت والصورة، وكأن السيطرة على التقنيات من قبل الغرب  العتبارالدن،    غائبة وغري معمول 
التصـالية، ليكـون ضـرب أفغانسـتان باملسلمني بعـد االسـتناد إىل املرجعيـات ا إلصاقههو ذا اإلرهاب يتم  ها
ـا الغـرب حـد  وحتديد واهلـوس. فيمـا  االفتتـانحمور الشر وبناء نظـام دويل جديـد قوامـه املابعديـة، الـيت ينشـغل 

ـــذه الفســـحة مـــن املنـــاداة الـــيت ال تنقطـــع مـــن  حنـــو احلـــوار احلضـــاري، الـــيت ال ختـــرج عـــن  الـــدعواتتُـــرك اجملـــال 
العقليـة واملنطقيـة، ومـن  الفواصـلانعدمت فيه  حىتالذي استشرى  واخلواءوف التوسل واستدرار العواطف واخل

مـة والتفسري، هذا االلتباس للمعاين يسود االضطراب يف الشرح  ويتم اإلعالن باجلهر الصريح عن الرباءة من 
 العميـــقيـــل إىل التأســـيس العقـــالين الواضـــح، القـــائم علـــى القـــراءة الواعيـــة والتحل االســـتناداإلرهـــاب، مـــن دون 

  القصوى. اإلنذارللمدخالت والعالقات السائدة. ولكن أي وعي وأي حتليل والعامل كله يعيش حالة 
  

  ما تكشفه األحداث
الذي نعيشه إىل مزيد من التفحص والتدقيق، بل وحىت املتابعة والتفتيش بـني  الراهناإلسالم يف هذا  خيضع
الــدين الــذي   ــذالكنــه بــات مبثابــة التفكــري االســتعادي  اهتمــام مفــرط جــاء يف أعقــاب حــادث مفــاجئ، ثنايــاه

ولعل الالفـت يف األمـر أن  عميق. وتفحصكان مير على أمساع اآلخر، من دون أن يتم االلتفات إليه بإمعان 
اميـــة اإلســـالمالغـــرب وبعـــد هـــذه املوجـــة الـــيت يقودهـــا بـــإزاء  كشـــف عـــن الكثـــري مـــن مالمـــح اخللـــل -مـــن اال

حــىت ليكــون الســؤال االســتنكاري وقــد اقــرتب مــن هــذا االدعــاء املســتمر  .باإلســالملمــي والضــعف املعــريف والع
هـذا  إىلأشـار  ما كثرياأن التداول الثقايف   انب ذا الغرب املتقدم الذي ال يدع للصدفة جماال. إلصاقهالذي مت 



 والعنايــــةات املختلفــــة يف جمــــال مراكــــز البحــــوث العلميــــة، الــــيت تعــــىن بدراســــة اجملتمعــــ والكبــــريالتوســــع اهلائــــل 
  بالتفصيالت املتعلقة بالتطورات واألحداث والتفاعالت.

اإلســالمي، الســيما بعــد احلــادث الســبتمربي/األيلويل،  العــاملطبيعــة التعامــل الصــادرة عــن الغــرب بــإزاء  لكــن
ريب مراكز صنع القرار يف الغـرب ذاتـه، ولـيس علـى مسـتوى املـواطن الغـ تعيشهتكشف عن مدى الغياب الذي 

ــــال املنقطــــع النظــــري، لقــــراءة كــــل مــــا يتعلــــق باإلســــالم  لتــــربزحــــىت  العــــادي. الظــــاهرة الالفتــــة حــــول هــــذا اإلقب
األرض،  يتوسـطولـيس ذلـك العـامل الـذي  املتعلقة به، كأن األمر يتعلق بدين جديـد ظهـر فجـأة. والتفصيالت

  ليؤثر ويتفاعل ويؤسس مع اجملتمعات البشرية األخرى.
وال بـد هنــا مــن اإلشــارة  والتقّصــي، بعــد أن تسـّيد االهتمــام والتفــات العــامل. للــدرسمـادة  اإلســالمغــدا  لقـد
ائي. أن إىل وحجمها  الفعللكن ردة  الدرس العلمي والتقصي املنهجي حول اإلسالم مل يكن غائبا بشكل 

ز البحــوث فيهــا مراكــ اجلميــع، مبــاالصــادرة عــن الغــرب، تكشــف عــن هــذا التــداخل واإلربــاك الــذي حــط علــى 
األوســــع واألكــــرب قــــد توقفــــت عنــــد هــــذه  التقســــيماتوإذا كانــــت  العريقــــة واملتخصصــــة يف شــــؤون اإلســــالم.

األمـر اختـذ لبوسـا فجائيـا حيـث طـابع الصـدمة املباشـرة، والـيت  واملذاهب، فـإنالتوزيعات املرتبطة بشؤون الفرق 
هـذا علـى الـرغم مـن اإلسـهام املباشـر  يـه.ف التفسـريالعقلـي الـذي يصـعب الوصـول إىل كنـه  العـائقغدت مبثابـة 

مــن خــالل استحضــار  اإلســالمجمــال احلــس القتــايل والصــدامي يف داخــل  تــأجيجالــذي لعبتــه قــوى الغــرب يف 
القــــوى اإلســــالمية حنــــو حماربــــة العــــدو املشــــرتك، الــــذي متثــــل باالحتــــاد الســــوفييت يف غــــزوه  مــــعمعــــامل التحــــالف 

حــّد الصــدام  بلــغدالت املراكــز جعلــت مــن هــذا التحــالف عــداء معلنــا إال أن حتــوالت القــوى وتبــ .ألفغانســتان
  الذي يشهده العامل اليوم.

  
  اإلسالم الرسمي

ويف توزيـــع  يكـــرس جـــّل جهـــوده حنـــو اســـتقراء املالمـــح الرئيســـة يف اإلســـالم. الغـــربطـــابع اســـتعادي بـــدأ  يف
مـــة فيـــه، بـــدءا مـــن الـــديين ومـــرورا الوقـــوف علـــى ملمـــح التفـــاعالت املختلفـــة واملتنوعـــة القائ خاللـــهحيـــاول مـــن 
الـيت حتـاول  االرتكـازولعل املكمن األصل يف كـل هـذا أن نقطـة  واالجتماعي والسياسي والثقايف. باالقتصادي

ائي  فـال غـرو  يف الدعوة اإلسالمية. الكامنهذه القراءات االتكاء عليها تكون عند التوصيف اخلتامي أو اإل
التغاضــي عنــه فيمــا يكــون التوكيــد علــى هــذا امللمــح  ميكــنجانــب واضــح ال  أن الطــابع التوحيــدي يف اإلســالم

ائي القائم يف اإلسالم  حيـث اخلتـام الـذي ال يقبـل جـدال أو نقاشـا  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-حممـد  والنيباإل
  .املسلمنيمن لدن 



، الــيت جتعــل مــن التوقــف عنــد اإلســالم يســتدعي هــذه النظــرة احلــرة والشــريعة، فــإنحضــور العقيــدة  وبتأكيــد
يـــتم  التقـــوى، فيمـــافاألمهيـــة تقـــوم علـــى  بـــاهللا بشـــكل مباشـــر مـــن دون وســـائط أو نظـــام تـــراتيب. مرتبطـــااملســـلم 

الفقهــاء الــذين ينــالون التقــدير والتبجيــل،  وهــم" العلــميف  الراســخونالــدخول يف التفاصــيل املعرفيــة مــن خــالل "
  .درجة تقرب أعلى من اهللا أولكن من دون متييز إمياين 

تفصيالت اليومي، بشكل شديد املباشرة، وإذا مـا بـرز التيـار األصـويل الـذي يصـعد  تعيشاإلسالمية  احلياة
الوضـعي  القـانونالتشدد حول أمهية االرتباط بأصـول الشـرع والعقيـدة، فـإن هـذا ال يعـين اخلـروج عـن  حدةمن 

فحــىت القــانون املــدين ال خيــرج عــن  .ديناملــالــذي يســود الواقــع ويعمــل علــى جتســيد حالــة االنضــباط يف اجملتمــع 
األساسـية فيـه، مـن خـالل االرتبـاط  األحكـاماسـتنباط  يـتمأمهية االنضواء يف مشروعية التشريع اإلهلـي، والـذي 

ــذا القــدر أو ذاك، يف صــلب العمليــة التشــريعية  فــإنومــن هنــا  الوثيــق بالشــرع والــدين. مثــة ضــابطاً دينيــاً يظهــر 
  املدنية.
املؤسســي الــذي مشــل احليــاة احلديثــة يف العــامل اإلســالمي مل جيعــل هــذه املؤسســات  الطــابععلــى التوكيــد  إن
والعائلـــة  والقرابـــةنطـــاق الضـــبط الفقهـــي، والـــذي يتجّلـــى يف املعـــامالت واملواريـــث والعالقـــات الشـــرعية  خـــارج

نون، بكـــل تفرعاتـــه حيـــددها القـــا الـــيتبـــل إن الفقهـــاء يكـــون هلـــم الـــدور العميـــق يف ضـــبط العالقـــات  واألســـرة.
وإذا كانـت املؤسسـة الرمسيـة تعمـد إىل تقـدمي مبـدأ التعدديـة  .معـهالقيمية والعرفية، ومدى تعالق وتآلف اجملتمع 

هنـا  الرمسـيالرعايا العاملني واملنضوين حتت لواء وجسد الدولة الواحدة فإن اإلقـرار  مصاحلوالعمل على توحيد 
  .الرمسيشرة إىل أن اإلسالم هو دين الدولة ال خيلو من أمهية عمق اإلشارة املبا

  
  بحثا عن الشرعية

والتقســيمات جنــد التعـــالق وقــد اختــذ مســـار الفــرز بــني املوقـــف السياســي الـــذي  التوزيعـــاتحماولــة ترصــد  يف
باإلمجاع الذي تشـكله  االرتباطاملؤسسة الرمسية حيازته والعامل االجتماعي املرتبط مبفهوم األمة، حيث  حتاول
 الكثــري مــن املــراقبني الغــربيني. عنــدهاالقضــايا الكربى.هــذه املســألة يتوقــف  بــإزاءلبيــة يف حتيــني موقــف مــا األغ

ا الرمسيــة يف ســبيل حتقيــق  إىلويعمــدون   الغايــاتدعمهــا بالتــداخل املفضــي إىل تعطيــل حركــة الدولــة ومؤسســا
حـول الطبيعـة  نالكـام الفهـميف مسـتوى  ومن هذا التداخل املفرط يف التلفيقية، يربز حمتوى اخللط واألهداف.

  الوظيفية التشريعية للدين اإلسالمي يف صلب مؤسسة الدولة.
تعلقــه بوظيفــة اجتماعيــة، قوامهــا تقــدمي التنظيمــات الــيت  مباشــر، قــدرال يتوقــف عنــد مطلــب أدائــي  فــاألمر

 -ن يف اجملتمـع اإلسـالمي وإذا ما برزت األمهيـة لفقهـاء الـدي داخل وسطه. االجتماعيتتطلبها حاجات الفرد 
ــا  الــذي  القــانونومــا بــني الــديين والــدنيوي، تــربز ســلطة  حاضــرة يف جمــال املكانــة والتقــدير واالعتبــار. تبقــىفإ



حكــم واحــد بــل حنــو التوافــق مــع  لنظــاميعمــل علــى االقتبــاس والتفعيــل املباشــر حنــو توطيــد أواصــر الشــرعية، ال 
يكـون جمـال النظـر مركـزا حنـو قـيم الدسـتور العليـا مـن  احلكـم، حبيـثظمـة االختالفات والتنوعات اليت تفرزها أن

ا، حنو  وعليـه فـإن الدسـتور يف جتلياتـه التطبيقيـة يكـون يف أشـد  مصلحة أيـة قـوة طارئـة. تدبيجدون التالعب 
هـات بعـض اجل إليهـااالرتباط بأمهية وجود قوة داعمة، جتعل منه قادرا على فرز التجـاوزات الـيت تعمـد  حاالت
ـــا  والقـــوى. والســـلطة السياســـية، الـــيت تســـتمد  االعتباريـــةومـــن هنـــا ينشـــأ التحـــالف بـــني الشـــريعة بكـــل منظوما

  .االرتباطشرعيتها وقوة تأثريها من خالل هذا 
يف اإلسـالم، جيعـل مـن الدارسـني الغـربيني واقعيـني يف  والشـعائريالتوقف الطويل عنـد اجلانـب الطقوسـي  إن

ـــم حنـــو الـــدخول يف مســـاحات واســـعة مـــن االســـتغراق التنظـــريي الواقـــع يف إســـار  تـــؤديإســـار األوهـــام الـــذي 
 مــنفهــم عــادة ينظــرون إىل اإلســالم علــى أنــه وحــدة واحــدة علــى صــعيد املــذاهب، لكــنهم  .والتــداخلاللــبس 

لرؤيـة ومـن هـذه ا .انشـقاقزاوية أخرى يعمدون إىل إفراز جماالت التنوع القائمة فيه، بوصفها دالالت وعالئم 
إىل تكـــريس رؤيــة مســـبقة غــري قابلـــة  املبّيتـــة، واملتطلعــةالتســويغية تكــون األحكـــام مرتبطــة بالغايـــات واألهــداف 

وقد استغرقت يف هذا التوحيد املتعسف لإلسالم الصادر عـن رغبـة  احلاكمةحىت لتكون الوجهة  لألخذ والرد.
  .االستهدافثابتة يف 

  
  القراءةطريقة 

فهــذا األخــري ينظــر إىل  اإلســالم والغــرب. مكنــون الرؤيــة احلاكمــة بــني الطــرفني؛ يف التقــاطع املباشــر يكشــف
 جانــبلكــنهم مــن  قــل تقــدير.أالريبــة والشــك يف صــلب اكتمالــه التــارخيي ولــيس القدســي علــى  بعــنياإلســالم 

 وإبـــراز اإلنســـاين املعـــادلآخـــر ال يغفلـــون األمهيـــة احلضـــارية واملكانـــة الـــيت بلغهـــا اإلســـالم علـــى مســـتوى حتقيـــق 
  جماالت التعبري الذايت بقوة ومكانة واضحة.

بــل إن  واالجتماعيــة عكــف اإلســالم علــى حتقيــق جتربتــه علــى مســتوى الواقــع. السياســيةأصــل املباشــرة  مــن
-أنشأها الرسول  اليتوالتأسيس يكون هو األصل يف حتقيق هذا البناء والتشييد، كما يف دولة املدينة  اإلنشاء

عــن نفســها يف ســياق واحــد غــري  لتعــربجــاءت -األمــة -ومــن هنــا فــإن فكــرة الدولــة  .-ســلمصــلى اهللا عليــه و 
الداخليـــة منـــذ عهـــد مبكـــر يف جســـد  واالنقســـاماتوإذا مـــا ظهـــرت االنشـــقاقات  ،قابـــل للتجزئـــة أو التقســـيم

الـدين بقـي يسـتمد جـذوره وشـرعيته مـن مـدى الـرتابط الوثيـق ب احلضاريالدولة اإلسالمية فإن حالة االستمرار 
  اإلسالمي.

املعــريف والفلســفي فــإن احلضــارة اإلســالمية قــّيض هلــا اللقــاء واملزاوجــة مــع التيــارات  الــتالقحعلــى مســتوى  أمــا
كـل أطيـاف   مـعاإلنسانية، حىت استطاعت أن جتسد منوذجها الفكري األصـيل، بتمثـل قوامـه التفاعـل  الفكرية



احلضـارية تتبـدى يف هـذه  اإلسـالماآلخـر، بـل إن قيمـة مـن دون سـيادة لطـرف علـى  اللون الـذي تفـرزه احليـاة.
  والظهور يف خمتلف املراحل واحلقب التارخيية. التجليالفسحة اهلائلة من تراث التسامح الذي ال يين عن 

القـــارئ واملالحـــظ الغـــريب يف طريقـــة اســـتقرائه لواقـــع  ينشـــدهالســـعي إىل تكـــريس جمـــال التـــداخل هـــو مـــا  إن
رمســي وشــعيب، : لتكــون اإلشــارة إىل توزيــع اإلســالم إىل قســمني اإلســالمي، حــىتلعــامل العالقــات الســائدة يف ا

 العـامل. تسـوديتعلق باإلسالم فقط، وليس جبميع الظواهر اإلنسانية وحـىت طريقـة التفكـري الـيت  األمروكأن هذا 
ديــة، الــيت تكشــف الفر  الفــروقفــاإلدراك كصــيغة عقليــة، ال ميكــن بلوغــه مبســتويات واحــدة، احتكامــا إىل قــوام 

حماولــة تكـريس األثــر، تعمــد إىل هــذه القــراءة  نفســه، لكــنعنهـا النظريــات العلميــة احلديثــة والطالعــة مـن الغــرب 
ومــن هــذه الزاويــة يكــون الوقــوف علــى أنــه مثــة إســالم  يف دخيلــتهم. الكامنــةالتجزيئيــة، مــن أجــل إقــرار الــرؤى 

شــعيب، خيضــع إلرادة القـــوى  - توصــيفهمحبســب - العالقــات الدوليــة، وإســالم آخــر ملوجهــاترمســي خيضــع 
ا  اجملتمــعاالجتماعيــة احلاكمــة والفاعلــة يف بنيــات  اإلســالمي، والــيت تظهــر يف جتســيد العالقــات القبليــة وقــدر

 عن سلطات احلكم املركزي. واالستقاللعلى الربوز 

******************
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  ه*عبد اهللا السيد ولد أبا

  
سـبتمرب حلظـة حتـول وقطيعـة يف  11هـل كـان زلـزال : دثال يزال السؤال مطروحا بعد مرور سنتني على احل

التـــاريخ وبدايـــة عهـــد جديـــد، أم جمـــرد هـــزة كـــربى ال تـــأثري هلـــا يف العمـــق واجلـــوهر، حـــىت ولـــو فرضـــت االهتمـــام 
  )1وأثارت اخليال واأللباب؟.(

نـذكر -الم أي عالقـة الغـرب باإلسـ -قبل حماولة اإلجابة على هذا السؤال املطروح من املنظور الـذي يهمنـا
بـــالتمييز الـــذي يقيمـــه املـــؤرخ الفرنســـي "فرننـــد بروديـــل"، بـــني التـــاريخ احلـــدثي ذي اإليقـــاع الســـريع، أي زمـــن 
األحــداث اليوميــة املتتاليــة، و"التــاريخ الالحــدثي"، ذي اإليقــاع البطــيء، أي زمــن البنيــات العميقــة والتحــوالت 

  اهليكلية غري الظاهرة.
دثي الـــذي يســـميه أيضـــا "زمـــن احلـــروب واملعاهـــدات" هـــو الـــذي اســـتأثر ويـــذهب بروديـــل إىل أن الـــزمن احلـــ

باهتمام املـؤرخني رغـم أنـه نسـيب، جزئـي ومضـلل أحيانـا، بوصـفه يقـف عنـد التموجـات السـريعة الـيت ال يتسـىن 
  )2فهمها وضبطها إال يف سياقها البنيوي األعمق.(

التمييـز بـني احلـدث يف إيقاعـه السـريع م، أمكننـا 2001سـبتمرب11وإذا طبقنا هـذا النمـوذج علـى أحـداث 
بدايـة مرحلـة جديـدة مـن تـاريخ العـامل،  -وعلى رأسهم الـرئيس األمريكـي جـورج بـوش-الذي عّده جل احملللني

  وإطار احلدث البنيوي والظرفية اليت يتنزل فيها، والنتائج البعيدة اليت سيفضي إليها.
ثــاين يتطلــب مــرور ســنوات عديــدة عليــه، كمــا يتطلــب وبطبيعــة األمــر، فــإن التــاريخ للحــدث يف املســتوى ال

علـوم اجتماعيـة وعالقـات دوليـة واقتصـاد سياسـي.. بيـد أن التحليـل : تضافر جهود الباحثني يف اختصاصـات
حــــدا مــــن التحليــــل البنيــــوي، فيمــــا وراء اإليقــــاع الســــريع  -يف اآلن ذاتــــه-ســــبتمرب يقتضــــي 11احلــــدثي لزلــــزال 

  ج هذا التحليل نسبية وحمدودة.لالنفجار، حىت ولو كانت نتائ
َمْت يف السـنتني املنصـرمتني يف اجتـاهني اجتـاه : من هذا املنظور ميكن تصنيف جّل النماذج التحليليـة الـيت قُـدِّ

ــــراديغم "الصــــراع  ــــة، واجتــــاه ثقــــايف يقــــوم علــــى ب اســــرتاتيجي يرصــــد أثــــر احلــــدث علــــى تركيبــــة العالقــــات الدولي
  احلضاري".

  



  : تيجيالنموذج اإلسترا: أوال
م إىل ثالثــــة 2001ســـبتمرب 11توزعـــت التحلـــيالت الـــيت قـــدمت لتفســـري اجتاهـــات اخلارطـــة الدوليـــة بعـــد 

  : مسالك متباينة
ذهبت إىل اعتبار الزلزال الذي هز الواليات املتحدة والعامل معهـا بدايـة حقبـة جديـدة مـن العالقـات : أولها

الق الغـريب يف عـامل تزايـدت بـؤر التـوتر فيـه، وظهـرت حتـديات الدولية، َمسُتهاَ األساُس تقلُّـُص قـوة وهيمنـة العمـ
ســبتمرب مــن هــذا املنظــور هــي 11أمنيــة ال تتــوفر للقــوة العظمــى وســائل فعالــة الحتوائهــا، ومــن مث فــإن أحــداث 

هزميــة لفكــرة اهليمنــة للسياســات الغربيــة، وبدايــة علــو صــوت اجلنــوب، ولــو بــالعنف األعمــى واإلرهــاب املنفلــت 
  )3(من كل قيد.
سبتمرب مل يكن نقمة على السياسات الغربية، بل كـان علـى عكـس التصـور 11ذهب إىل أن زلزال : ثانيها

األول فرصــة طــال توقعهــا للقطــب الــدويل املهــيمن للقضــاء علــى البقيــة الباقيــة مــن نغمــة االحتجــاج واالعــرتاض 
داث مكيــدة مــدبرة مــن الــدوائر علــى االســتفراد باألوضــاع الدوليــة. ويــذهب الشــطط ببعضــهم إىل اعتبــار األحــ

املخابراتية واآلمنية إلعداد األرضية املالئمة ألحكام اهليمنة الغربيـة علـى العـامل برمتـه (بـاخرتاع) خطـر اإلرهـاب 
  )4بديال عن (مملكة الشر احلمراء) املندثرة.(

يــار جــوهر املعادلــة االســرتاتيجية الدو 11ذهــب إىل أن زلــزال : ثالثهــا ليــة املبنيــة علــى ســبتمرب كشــف عــن ا
ا. ومن مث احلـديث  فكرة الدولة القومية احملتكرة للعنف وإبطال مفهوم احلرب التقليدية وعقيدة الردع املرتبطة 
عن "احلروب الالمتكافئة"، والنظر إىل اإلرهاب ليس كظاهرة عنف عدميـة وعميـاء، وإمنـا كمؤشـر نـوعي علـى 

  )5وأدوات املواجهة بقدر ما تغريت األطراف املكونة هلا.( قيام رهان اسرتاتيجي جديد تغريت فيه أساليب
فهـو اخلطـر االسـرتاتيجي اجلديـد يف : ومن الواضح أن العامل اإلسالمي حاضر بقوة يف هـذه النمـاذج الثالثـة

معادلــة تصــدع خــط األحاديــة األمريكيــة (حســب النمــوذج الثــاين)، أو هــو اللــون العقــدي واإلطــار التنظيمــي 
إلرهاب والعنف الراديكايل (حسب النموذج الثالث). والواقع أن توهم مركزيـة العمـل اإلسـالمي احلي لظاهرة ا

يف الرهــان االســرتاتيجي ســواء يف شــكل تنظيمــات أو قــوى إقليميــة كمــا الشــأن بالنســبة للعــراق ســابقا أو إيــران 
أضـاع مواجهاتـه وثوابتـه  وسوريا ورمبا باكستان حاليا يعكس أزمة عميقة يف مستوى الفكـر االسـرتاتيجي الـذي

). ولســت حباجــة إىل التــذكري 6النظريــة، ومل يــتمكن بـَْعــُد مــن بنــاء الرباديغمــات املالئمــة للوضــع الــدويل الــراهن(
َمْت منذ بداية التسعينيات الستكناه الرهان االسرتاتيجي، وأبرزها كما هو معلوم   : بضحالة النماذج اليت ُقدِّ

اية التاريخ، لدى فوك -   )7وياما(مقولة 



ســــبتمرب 11) الــــيت جتــــدد هلــــا االعتبــــار بعــــد أحــــداث 8مقولــــة "صــــراع احلضــــارات" لــــدى هنتنغتــــون( -
 م.2001

) ووجــدت أصــداء واســعة يف العديــد 9مقولــة "العصــر الوســيط اجلديــد" الــيت دافــع عنهــا آالن مينيــك( -
 من الكتابات اليت ركزت على أولوية العامل اإلثين والعرقي يف الصراعات الدولية.

ولـــيس مـــن مهنـــا تقـــومي هـــذه األطروحـــات الســـابقة، ســـواء يف شـــكل التحـــدي املهـــزوم (فوكويامـــا) أو اخلصـــم 
سـبتمرب 11املنظور (هنتنغتون) أو عامل فتنة وشقاق (آالن مينيك)، إال أن التحول األهـم الـذي حـدث بعـد 

ر هــذه اخلارطــة، بعــد أن م، هــو حتولــه مــن أحــد معــايري ومفــاتيح اخلارطــة اجليوسياســية إىل مرتكــز وحمــو 2001
  وصل أثره إىل قلب املنظومة الدولية سياسياًّ واقتصادياًّ.

وإذا غضضــنا الطــرف عــن الكتابــات الســجالية االســتفزازية الــيت حتــدثت عــن اإلســالم بصــفته القــوة اخلارقــة 
. وتركنـا جانبـاً )10(املدمرة والشيطانية اليت يتعـني مواجهتهـا بـالقوة الرادعـة (أوريانـا فاالشـي، دانيـال بـايبس..)

الكتابات السياسية الرائجة والسطحية اليت تناولت باإلثـارة والغلـو بلـدانا إسـالمية بعينهـا متهمـة إياهـا بتصـدير 
ـــا هـــي اخلطـــر احلقيقـــي ولـــيس اجملموعـــات اإلرهابيـــة  اإلرهـــاب والتطـــرف معتـــربة بنـــوع مـــن التأليـــب العـــدواين أ

) 11ل دون بعضــها اآلخــر، أو علــى العــرب ولــيس علــى املســلمني)(الراديكاليــة (مثــل الرتكيــز علــى بعــض الــدو 
  أمكننا رصد حتولني أساسيني تتعني اإلشارة إليهما.

هـــذين التحـــولني يتمثـــل يف العقيـــدة االســـرتاتيجية للسياســـات الغربيـــة اجلديـــدة الـــيت كشـــف يف خطـــاب  أول
إلجنيليـــني، وطبقـــت التطبيـــق األول يف م ومتـــت صـــياغتها يف دوائـــر احملـــافظني اجلـــدد وا2002االحتـــاد يف ينـــاير 
  املعرتك العراقي.

وتقوم هذه العقيدة علـى مفهـوم احلـرب االسـتباقية واإلجهاضـية الـيت تالئـم حـرب اإلرهـاب الـيت مت اإلعـالن 
سبتمرب، حىت ولو كانـت تقضـي يف العمـق علـى معـايري أسـهمت السياسـات الغربيـة بقـوة 11عنها غداة زلزال 
ا ووضع أُ    )12طُرِها املؤسسية.(يف بلور

إن ما يهمنا يف هذا السـياق هـو حتـول "اخلطـر اإلسـالمي" املتصـاعد الرتكيـز عليـه يف دوائـر القـرار األمريكيـة 
  مع ديناميكية اإلرهاب إىل هدف حموري يف االسرتاتيجية احلربية األمريكية اجلديدة.

ضـرورة تصـدير : السـرتاتيجية األمريكيـة اجلديـدةوجيدر التنبيه هنا إىل حضـور العامـل الثقـايف بقـوة يف الرؤيـة ا
النمـــوذج احلضـــاري الغـــريب ومنـــط احليـــاة األمريكيـــة شـــرطاً أْوَحـــَد ضـــروريا حلمايـــة مصـــاحل الواليـــات املتحـــدة الـــيت 

) وذلـك 13تقتضي فرض مسلك الدميقراطيـة التعدديـة والليرباليـة االقتصـادية واإلصـالح الـديين واالجتمـاعي.(
  من املبادرات اليت اقرتحتها اإلدارة األمريكية يف اآلونة األخرية على املنطقة العربية.هو مضمون العديد 



فيتعلق بربوز خط تصدع متنـام بـني املكونـات الثالثـة الرئيسـية للنظـام الـدويل (الواليـات  التحول الثانيأما  
رب العراق األخـرية الـيت  املتحدة وأوروبا وروسيا) متمحور حول امللف اإلسالمي، وقد جتسد بوضوح خالل ح

  كشفت عن تباين واضح بني األطراف املذكورة يف إدارة األزمة األوىل األساسية من أزمات العامل اإلسالمي.
ففــي حــني تتبــىن الدولــة األوروبيــة منطــق الشــرعية الدوليــة مبفهومــه االعتيــادي املــألوف (احــرتام ســيادة الــدول 

وتقييده بتهديد السالم العاملي) كما تطرح الشراكة املتوسـطية إطـاراً  وحصر التدخل العسكري يف املظلة األممية
متيـــل روســـيا الغارقـــة يف املســـتنقع الشيشـــاين واملقصـــية مـــن دائـــرة نفوذهـــا  -لعالقتهـــا بالـــدائرة العربيـــة اإلســـالمية

اقـــع عجـــزت عـــن التقليديـــة يف أوروبـــا الشـــرقية وآســـيا الوســـطى إىل تطبيـــع عالقتهـــا باجملـــال اإلســـالمي لِتتبـــوَّأ مو 
  الوصول إليها خالل احلرب الباردة.

ومـــن هنـــا كـــان موقفهـــا املنـــاهض حلـــرب العـــراق، وترشـــحها لالنضـــمام ملنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، يف حـــني 
تتـــأرجح الواليـــات املتحـــدة لبنـــاء شـــراكة جديـــدة مـــع البلـــدان العربيـــة اإلســـالمية تـــؤمن يف آن واحـــد ضـــم هـــذه 

اإلرهــاب وإصــالح أوضــاعها السياســية واالقتصــادية والثقافيــة الجتثــاث جــذور البلــدان للمواجهــة احلامســة ضــد 
  اإلرهاب ودجمها يف املنظومة الدولية.

سـبتمرب 11هو أن ما كشفت عنه أحداث -إن ما نريد أن نبينه فيما وراء هذه االجتاهات اليت أشرنا إليها 
  : ا متمايزة وأحيانا متصادمةم هو االنفصام القائم بني ثالث ديناميكيات متجاورة، لكنه2001

ــا التقنيــة) واالقتصــادي،  ديناميكيــة التوســع  وديناميكيــة التحــولالرأمســايل (يف إطــار ظــاهرة العوملــة مبرتكزا
السياسي اليت تتخذ طابعا إشكالّياً، ولئن كان السمة الغالبة عليه تبين الشعار الدميقراطي إال أن رهانـه الفعلـي 

معادلـة التعدديـة واالسـتقرار، أي اخلـط اهلـش الفاصـل بـني مطلـيب االنفتـاح السياسـي خـارج الفضـاء الغـريب هـو 
الـــيت  وديناميكيـــة التمـــايز الثقـــافياملفــروض وخطـــر االنزيـــاح حنـــو الفتنـــة املعممـــة والصــراعات األهليـــة املـــدمرة، 

اهلويـــــات أثـــــارت يف الفـــــرتة األخـــــرية اهتمـــــام البـــــاحثني والدارســـــني بعـــــد مـــــا بـــــدأت تتضـــــح مؤشـــــرات انفجـــــار 
  اخلصوصية، وظهر تالزمها، واجتاه العوملة ذاته.

إن انفصـــام هـــذه الـــديناميكيات الـــثالث هـــو الـــذي ولَّـــد األزمـــة النظريـــة الـــيت أشـــرنا إليهـــا، وقـــد كـــان زلـــزال 
سبتمرب نقطة حتول مهمة، لعل أثرها األساسي هو حتول النظر من املعطى اجليوسياسـي احملـض (العالقـات 11

لية) واملعطى االقتصادي الـذي بـدا مهيمنـا يف العقـد املاضـي (صـراع الـتحكم يف قلـب املنظومـة بني القوى الدو 
الرأمساليـــة املوحـــدة) إىل العامـــل الثقـــايف واحلضـــاري الـــذي غـــدا مســـيطرا علـــى الفكـــر االســـرتاتيجي السياســـي يف 

  اآلونة األخرية.
  



  النموذج الثقافي: ثالثا
لصـــيت هنتنغتـــون "صـــدام احلضـــارات" قبـــل تســـع ســـنوات مل يكـــن عنـــدما توقـــع الكاتـــب األمريكـــي الـــذائع ا

َر ظــاهرة اإلرهــاب والتطــرف الــيت بلغــت أوجهــا يف زلــزال  -كمــا كــرر عــدة مــرات مــؤخراً –يقصــد  انفجــاَر وجتــذَّ
بالنسـبة هلنتنغتــون –سـبتمرب الـذي ال ميكـن أن يقـرأ بصـفته عمـال حضـاريا مـن أي وجـه. فظـاهرة اإلرهـاب 11

ا ال تعكس رؤية حضارية، وال تعرب عن موقف قيمي.وإن كانت خلفيا -   ا دينية وثقافية إال أ
ومع ذلك فـإن مقولـة "الصـدام احلضـاري" الـيت راجـت كثـرياً علـى ألسـنة السياسـيني واإلعالميـني قـد حتولـت 
بالفعـــل إىل بـــراديغم شـــائع للقـــراءة والتحليـــل، بـــل أصـــبحت كـــذلك منطـــاً مـــن اإلطـــار اإليـــديولوجي للممارســـة 
والفعل لـدى طبقـة سياسـية كاملـة، أصـبح بعضـها يف موقـع السـلطة والقـرار، ممـا ينـذر مبخـاطر مجـة علـى سـالم 

  العامل واستقراره.
ومـــن املثـــري أن مقولـــة هنتنغتـــون الـــيت مل تكـــن ختتلـــف لـــدى طرحهـــا كمـــا رأينـــا عـــن غريهـــا مـــن منـــاذج الفكـــر 

قــد حتمســت هلــا تيــارات مناوئــة -الــدويل اجلديــد  السياســي الــيت قــدمت يف العقــد األخــري لتحليــل طبيعــة النظــام
مـــن حيـــث اخللفيـــة واملرجعيـــة، مـــن بينهـــا اجملموعـــات األصـــولية املتشـــددة يف العـــامل اإلســـالمي، والتيـــار القـــومي 

  اليهودي املتطرف، واإلحيانية اإلجنيلية اجلديدة يف الواليات املتحدة األمريكية، واليمني الراديكايل يف أوروبا.
بــني هــذه التيــارات هــو االنغــالق والتعصــب، وإذا كانــت اجملموعــات املتطرفــة يف العــامل اإلســالمي  ومــا جيمــع

ـــا مل تـــنجح يف الوصـــول إىل  -معروفـــة مبـــا فيـــه الكفايـــة، وقـــد ارتبطـــت بظـــاهرة اإلرهـــاب (الـــداخلي أساســـاً) فإ
  احلكم إال يف أفغانستان خالل فرتة حكم طالبان.

ة تكيـــف اخلطـــاب السياســـي وتقننـــه يف صـــيغ مقبولـــة للجميـــع إال أنـــه مـــن ومـــع أن آليـــات منطـــق الدميقراطيـــ
البــارز حاليــاً أن التنظيمــات األصــولية املتطرفــة قــد جنحــت بصــفة متزايــدة يف اخــرتاق مراكــز القــرار ممــا انعكــس 
بصـــفة جليـــة يف املواقـــف والقـــرارات األخـــرية ذات الصـــلة بالشـــرق األوســـط، ممـــا يبـــني أن مـــا نشـــهده راهنـــاً هـــو 

  دام أصوليات متناوئة، ال ميكن النظر إليه بوصفه صدام حضارات.ص
ومـــع ذلـــك فـــإن أغلـــب التحلـــيالت الغربيـــة (علـــى اختالفهـــا يف املســـلك واخللفيـــة) قـــد بـــادرت مباشـــرة بعـــد 

  سبتمرب إىل ربط ضربات نيويورك وواشنطن خبلفية ثقافية إسالمية.11أحداث 
لغربيــة الكــربى لتبــني. فــوزير اخلارجيــة األمريكــي األســبق ويكفــي االطــالع علــى الطبعــات األوىل للصــحف ا

إن اهلجمـــات الـــيت : ) يقـــول13/9/2001هنـــري كيســـنجر كتـــب يف مقالـــة بصـــحيفة "الواشـــنطن بوســـت" (
  تعرضت هلا واشنطن ونيويورك حرب حقيقية منظمة ضد منط احلياة األمريكي ونظام احلرية القائم عليه.

فة "الربليكــا" اإليطاليــة إىل (أن الغــرب كلــه مهــدد عــرب رمــوز احلداثــة ويف حــني ذهبــت يف اليــوم نفســه صــحي
األمريكية األكثر تقدماً) اعتربت (االندبندنت الربيطانية) أن هذه اهلجمات هجوم ضد القيم احلضـارية للعـامل 



ــا حــرب علــى "جــوهر حضــارتنا السياســية" ومل ت شــذ الغــريب" ونعتــت صــحيفة البــاييس اإلســبانية التفجــريات بأ
"االزفســــتيا" الروســــية عــــن هــــذا املنحــــى، فاســــتعادت نظريــــة "هنتنغتــــون"، وأفاضــــت القــــول بعبــــارات نابيــــة يف 

  "املواجهة اليت اندلعت بني اإلسالم واملسيحية".
أما أسبوعية "لكسربيس" الفرنسية فقد خصصت عددها الذي صدر مباشرة بعد احلدث ملا أمستـه "احلـرب 

  مها "الصراع املتجذر والعميق بني القيم اإلسالمية والنموذج املسيحي الغريب".العاملية الثالثة" اليت قوا
) 14ســبتمرب يف األشــهر األوىل(11وميكــن أن نقــّدم عشــرات النمــاذج مــن تغطيــة الصــحافة الغربيــة لزلــزال 

ة وأغلبهـــا ينـــدرج يف الســـياق ذاتـــه، أي إعطـــاء ضـــربة إرهابيـــة جملموعـــة ضـــيقة ومعزولـــة مضـــامني حضـــارية عميقـــ
  وتصنيف احلدث العدمي املذكور بصفته صداماً بني منطي حياة وخلفيتني ثقافيتني.

نلمـس أن هـذا الـوهم مل تسـلم منـه الشخصـيات  -أي السياسـي واإلعالمـي: وإذا جتاوزنا املسـتويني األولـني
لكتـــب الفكريـــة املرموقـــة وبعـــض كبـــار املتخصصـــني يف الدراســـات اإلســـالمية. ويـــذهل املراقـــب املطلـــع لعـــدد ا

واملؤلفات اليت صدرت بكثافة خـالل العـامني األخـريين باللغـات األساسـية حـول اإلسـالم والغـرب مـن املنظـور 
  سبتمرب.11الثقايف من وحي زلزال 

وإذا تركنا جانباً بعض الكتابات االستفزازية الفجـة الـيت راجـت علـى نطـاق واسـع وكثـر احلـديث حوهلـا مثـل  
  : شيل هولبك" أمكننا تصنيف املؤلفات املذكورة يف اجتاهني أساسينيكتابات "أوريانا فاالشي" و "مي

الذي يبدو أنه عرف انتعاشة جديدة، لسد ثغـرة الطلـب الواسـع حـول : االجتاه االستشراقي التقليدي -
اإلســـالم والثقافـــة اإلســـالمية الـــيت ال ميكـــن أن تســـدها دراســـات اجليـــل اجلديـــد مـــن املســـتعربني الـــذين يركـــزون 

لى املوضوعات االجتماعيـة أو اجليوسياسـية باسـتخدام منـاهج العلـوم اإلنسـانية املعاصـرة (مثـل جيـل  أحباثهم ع
  كبيل وبرونو أتيان..).

فاملستشرق القدمي املعروف برنارد لويس عاد بقوة إىل األضواء، وحتول إىل جنـم إعالمـي كثيـف احلضـور بعـد 
م فيـه تقـدمي اإلجابـة علـى إشـكال "أزمـة االنفصـام األحداث، فأصدر كتاباً بعنوان "كيف حدث اخللل؟" يزع

خلفيــة "اإلرهــاب األصــويل" ُمْرِجعــاً هــذه األزمــة  -حســب اعتقــاده–بــني اإلســالم واحلضــارة احلديثــة" الــيت هــي 
إىل عــدم نفــاذ املشــروع النهضــوي العــريب اإلســالمي إىل مشــكل العالقــة القائمــة بــني الــدين والدولــة، أي بعبــارة 

). وباإلضـــافة إىل املســـألة السياســـية كثـــر 15ب وتبـــين الرؤيـــة العلمانيـــة للشـــأن السياســـي(أخـــرى عـــدم اســـتيعا
احلـــديث يف األدبيـــات االستشـــراقية اجلديـــدة حـــول موضـــوع اجلهـــاد ورؤيـــة اإلســـالم لآلخـــر بنعتهـــا باإلقصـــائية 

ا،  ممـا يـنم عـن قصـور والعدوانية، من خالل التأويل املتسرع والزائف للنصوص اإلسالمية وإخراجها من سياقا
  .)16فادح يف التعامل مع هذه النصوص، مما ال حيتاج إىل مزيد بيان(



ا مبفـاهيم واصـطالحات العلـوم ونصوصـه لتجربـة الـديانات  - االجتاه "النقدي" الذي يصور املواقف ذا
 ديدة.السماوية األخرى لتأهيله للحداثة والفطور لكي يندمج اجملال اإلسالمي مع احلضارة الكونية اجل

ولعـل أوضــح مثـال علــى هـذا االجتــاه هـو الكتــاب األخـري الــذي أصـدره حممــد أركـون وجوزيــف مـايال بعنــوان 
اتن إىل بغداد"، وقد ذهبا فيه إىل أن عمق أزمة الغرب واإلسالم راجـع إىل تـأخر املسـلمني يف تطبيـق  "من ما

النصـــوص الدينيـــة، ممـــا يرجعانـــه إىل طغيـــان املنـــاهج النقديـــة مـــن انثربولوجيـــا واللســـانيات وعلـــوم إنســـانية علـــى 
النزعات النضالية، اليت واكبت حركـات التحـرر يف سـعيها حملاربـة الغـزو الثقـايف الغـريب بصـفته خطـراً علـى اهلويـة 
والــذات، وقــد اعتمــدت الــدول املســتقلة خطابــاً ثيولوجيًّــا مغلقــاً يوظــف الرأمســال الــديين يف الرهانــات اجملتمعيــة 

ــا، يف حــني كــان املطلــوب والسياســية، وك انــت ردة فعــل التيــارات االجتماعيــة مــن املوقــع نفســه، وباآلليــات ذا
  )17هو اعتماد شبكات التأويل اليت أبدعها الفكر اليهودي واملسيحي يف قراءة ونقد الرتاث.(

ـ"نويف ويف األفق نفسه يذهب املفكر الفرنسي املعروف جان دانيال يف مقالة صدرت بعد احلـدث يف جملـة لـ
أوبســـرفاتور" إىل أن التحـــّدي املطـــروح اليـــوم علـــى الفكـــر اإلســـالمي يتمثـــل يف القـــدرة علـــى خلخلـــة ومراجعـــة 

تعــويض "احلــق املقــدس" بســيادة الفــرد : املرجعيــة النصــية، إلدمــاج املقــومني الفكــريني األساســيني للحداثــة ومهــا
قيـــة ولتجســـيد املفهـــوم الفعلـــي للمواطنـــة واملســـاواة، احلـــر ممـــا يفســـح اجملـــال أمـــام قـــيم الدميقراطيـــة التعدديـــة احلقي

يــار الِقــيم العائليــة األبويــة، وحتــرر املــرأة، وانتشــار ثقافــة  واســتيعاب اآلثــار االجتماعيــة للحضــارة الصــناعية مــن ا
  )18االستهالك، واالنفصال عن َأْسِر التقليد والعادات، وبالتايل جتذير حرية الفرد(

بارزون آخرون من بيـنهم بعـض أخصـائيني يف اإلسـالم السياسـي مثـل جيـل كيبـل  وهلذا الرأي مييل مفكرون
وأولفييه روا وماكسيم رودنسون.. وكلهم يركز على هذا البعد التأويلي وأمهيته يف حتقيـق املصـاحلة بـني اإلسـالم 

  واحلضارة احلديثة.
الـدوائر اإلسـالمية نفسـها،  وليس مهنا معاجلة هذا اإلشكال العصي الذي يبدو أنه موضوع نقاش واسـع يف

ولكــن حســبنا اإلشــارة إىل أن هــذه املقاربــة تطــرح أســئلة نظريــة وإجرائيــة عديــدة ال جنــد هلــا ذكــراً يف الكتابــات 
  املذكورة اليت سلكت يف الغالب املسلك التبشريي الدعائي.

افيـة واجملتمعيـة؟ هـل املسـلك التحـديثي واحـد ومتماثـل بالنسـبة لكـل السـياقات الثق: ومن هذه اإلشـكاالت
  وما مدى القدرة على امتطائه فيما وراء التمايزات التارخيية (التحديث عصور ما بعد احلداثة).
هـــل تكتســـي : ومـــن مث فـــإن القـــيم الكونيـــة الـــيت ُتْطـــرَُح بـــديال عـــن التميـــز الثقـــايف حتتـــاج إىل تعريـــف وحتديـــد

  قاييس ذاتية تتطلب البلورة عقديا ومعياريا؟.مشروعيتها من واقع هيمنة وسيطرة الثقافة الغربية؟ أو من م



أي بعبارة أخرى، يف احلوار الدائر حول اإلسالم يظل اإلشكال املستعصي يتحدد يف العقدة غري احملسوسة 
بــني حــق االخــتالف احلضــاري الــذي يــربر مقولــة احلــوار والتعــايش وإمكانــات التواصــل داخــل حضــارة كليــة ال 

  املعمورة الذين ينتمون لثقافات مغايرة وخمتلفة. يشارك يف صياغتها أغلب سكان
**********************  
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  تكامل العقل واإليمان عند ابن رشد
  بنعبد اهللا* رعبد القاد

ري أبــو الوليــد بــن رشــد رائــد العقــل والتنــوير يف عصــره ويف العصــور الــيت تلتــه. والعــودة إىل يعــد فيلســوفنا الكبــ
الذي أقر إقراراً قويا بتكامـل العقـل واألميـان، وجنـح يف الربهنـة علـى لـزوم بعضـهما  -فكر هذا الفيلسوف الرائد

ريب واإلســالمي تيــارات أمــر مطلــوب خصوصــا يف زماننــا هــذا الــذي تقاذفــت يف فكرنــا العــ -بعضــاً وتكاملهمــا
  عاتية، كادت تشل قوته وقدرته على اإلسهام يف ريادة البناء احلضاري.

إن صــالبة وقــوة فكــر ابــن رشــد ضــمنت لــه تلــك النتــائج الــيت كــان أمههــا طلــب احلقيقــة، وهــي عــدم تعــارض 
القطبـني، فـإن مـرد  العقل السليم واإلميان، كما عرب عن ذلك القرآن الكرمي، وإذا بدا اخللل للـبعض بـني هـذين

ــا للقــرآن ســبال خاطئــة غــري  -كمــا رأى هــو  -ذلــك إىل الطــرق العقليــة غــري احملكمــة، والــيت تــذهب يف تأويال
  سليمة.

  ملاذا العودة أليب الوليد بن رشد؟ اعتبارات شىت تدعو إىل هذه العودة.
ئــاٌت خمتلفــٌة علميــة وفلســفية وفقهيــة اعتبــار إرثــه تراثــا إنســانيا خالــدا، وجــد جتلياتــه وامتــداده، وعرفتــه بي: أوال

  وغريها، وقد استفادت كل هذه املسارات من فكره.
متوضــع ابــن رشــد داخــل ســياق اإلصــالح يف عصــره، حيــث جــاء يف فــرتة معينــة، وعــاش مهومهـــا يف : ثانيـــا

 -تقريبـاً  -حلظات تارخيية هامة، وأجاب عـن حاجيـات وأسـئلة عصـره وفكـره. وحنـن إذ نعـايش اهلمـوم نفسـها 
علــى التفاعــل مــع أفضــل  –كمــا هــو الشــأن مــع الفكــر اإلســالمي املعاصــر   –نــرى أن ابــن رشــد راهــن بفكــره 

وأصــلح مــا ينتجـــه الفكــر العــاملي، كمـــا فعــل هــو يف شـــأن إدخــال الفكــر اليونـــاين اإلغريقــي إىل ســاحة الفكـــر 
  اإلسالمي، واالستفادة مما صلح منه.

كــل الثقافــات والتيــارات األجنبيــة، وتأخــذ مــا صــلح منهــا، وحــني   إن نزعتــه تنويريــة تــدعو إىل االنفتــاح علــى
فـإن كـان فيهـا شـيء يعـد صـوابا  -فالسـفة اليونـان -"فلنضـرب بأيـدينا إىل كتـبهم: اجته إىل شرح أرسـطو، قـال

  ).1منهم شكرناهم عليه، وإن كان فيها شيء خطأ نبهنا إىل هذا اخلطأ"(
شأنه يف تاريخ الفكر البشري العام، فاملشادة العنيفة اليت دارت شأنه اخلاص الذي ال يقل خطراً عن : ثالثا

بني الفالسفة واملتكلمني كادت تقوض الفكر الفلسفي يف الشرق، وتقضـي علـى أسـس العقـل واإلميـان قضـاًء 
ُنُه من الدفاع عنهما بعزمية خارقة وإعالئه لسلطان العقل.   تاماً لوال وجوُدُه ومتكُّ



النقديــة بوأتــه املكانــة الالئقــة وجعلــت لفلســفته وفكــره ذيوعــاً يف تــاريخ الفكــر الفلســفي إن النزعــة التنويريــة و 
العاملي عامة، واإلسـالمي خاصـة، ومهمـا يكـن مـن خطـر الفـارايب وابـن سـينا وابـن ماجـه وابـن طفيـل والغـزايل، 

م مل حيتلوا تلك املكانة رغم رسوخ أقدامهم يف العلم والفلسفة.   فإ
  ابن رشد "وحدة العقل" عند

إن وحدة العقل عند ابن رشد هي الـيت فجـرت املواقـف بـني الفالسـفة والالهـوتيني الالتـني يف القـرن الثالـث 
عشر امليالدي، حىت إن هذه القضية أثارت حفيظة من مل يسمحوا بـدخول أرسـطو طـاليس إىل حلبـة الصـراع 

  الفلسفي الالهويت.
"إن الشــارح لــيش مشــائيا مبقــدار مــا هــو مفســد للفلســفة : ويــأيت علــى رأس هــؤالء تومــا اإلكــويين الــذي قــال

املشــائية" وقــد محــل علــى املدرســة الرشــدية (ال علــى ابــن رشــد مباشــرة) يف كتابــة "وحــدة العقــل" أو الــرد علــى 
  الرشديني، وكذلك كوليم دوفريين، وألبري الكبري، ورميوند مابيين وغريهم.

  ن خالف الشارح يف الفلسفة خيطئ ال حمالة.وفريق آخر أخذ بأقواله دون حتفظ، ورأى أن م
وبقي أثر ابن رشد قوياً طيلـة قـرون، ومدرسـة بـادوا اإليطاليـة اعتمدتـه كليـاً حـىت القـرن السـابع عشـر تقريبـا، 
وأخــذ بعــد ذلــك يف القــرن الثــامن عشــر الــنهج الفلســفي الرشــدي نفســه بعــض كبــار فالســفة أملانيــا كمندلســون 

م إىل العقليـــــة الدينيـــــة. وعنـــــدهم أنـــــه مهمـــــا بلـــــغ االخـــــتالف يف م) 1781م) ولتســـــنيك (1780( يف نظـــــر
  األديان ظاهريا فهي واحدة يف اجلوهر. وما االختالف الظاهري الشكلي إال تعبري مجهوري عن احلقيقة فقط.

وقــد احتــدم النــزاع بــني الفــريقني حــول بعــض القضــايا الفلســفية البحتــة جنمــت عنهــا نتــائج الهوتيــة ناقضــت 
يــدة املســيحية صــراحة. وتعــود جــذور هــذه القضــية أصــال إىل " كتــاب الــنفس" ألرســطو، فقــد طــرح املعلــم العق

هل العقل واحد يشرتك فيه مجيع البشر به يعقلـون؟ أم أنـه خـاص بكـل إنسـان فـرد يصـح : األول سؤاال فحواه
  " إن هذا اإلنسان يعقل"؟: مبوجبه القول

والين إىل أن العقل واحد غري متجزئ بالنوع والعدة، وال يطرأ عليـه وقد ذهب ابن رشد يف تأويله للعقل اهلي
أي فساد، وإذا مت االحنالل للجسد بعد املوت يعود العقل إىل حالتـه األوىل مـن الوحـدة مـا دامـت علـة الكثـرة 

  عند فيلسوفنا هي املادة.
  

  العقل عند ابن رشد
ــا قاعــدة  يــرى ابــن رشــد أن القــوة الناطقــة ُجِعلَــْت يف اإلنســان مــن أجــل وجــوده علــى الوجــه األفضــل، أل

  الصنائع العملية والعلوم النظرية اليت تستقيم لإلنسان دون احليوان، ُوجِعَلْت فيه من أجل سالمته فقط.
  : إن هذه القوة الناطقة يف نظره تتصل بثالث مسائل
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هـل هـي ذات هيـويل أم ال؟ ومـا هـو احملـرك الـذي : ويرى أن اجلواب على هذه املسائل الثالث كفيـل مبعرفـة
  حيركها بإخراجها من القوة إىل الفعل؟ وهل هي أزلية أم حادثة؟

صــل بالتجربــة يدركــه وقــد قســم العقــل إىل عملــي ونظــري (حســب املــدركات والغــرض مــن إدراكهــا)، فمــا حي
  العقل العملي كقوة تدرك هذه املعقوالت.

وهذه العملية تتصل بصور خيالية حتدث فيهـا، وإن كانـت هـذه الصـور حكـرا علـى اإلنسـان، بـل هـي شـي 
ا ضرورٌة لبقائه وسالمته (مثل احلياكة لدى العنكبوت والتسديس عند النحل... وهكذا)  يف طبع احليوان؛ أل

  يفوق احليوان ألته يدرك هذه الصورَة فكراً واستنباطاً. إال أن اإلنسان
والعقل العملي يـدرك الصـور اخلياليـة لألفعـال اإلراديـة الـيت يتمثلهـا واملتصـلة بالفضـائل العمليـة (الشـجاعة.. 

مــا  الوفاء...الصــداقة... احلميــة..اخل) ألن وجــود هــذه الفضــائل منــوٌط بتقــديٍر ختيلُّــٍي ملــا ينبغــي فعلُــُه يف مقــامٍ 
  ).2وعلى َقْدٍر ما(

أمـــا العقـــل النظـــري فيـــدرك الكليـــات (املعقـــوالت) دون ارتبـــاط بالعمـــل بســـبب. وملعرفـــة هـــذه القـــوة جيـــب 
  هل هذه املعقوالت موجودة بالقوة أم بالفعل؟ أم فقط بالفعل؟: الوقوف على طبيعة الكليات النظرية

تصـال بنـا كاتصـال املفارقـات باملـادة (كالعقـل مـن وإلدراك ذلك جتب معرفة ماهية اتصاهلا بنا. فإذا كان اال
حيث اتصاله باملوجودات اليت تكتسي مـن صـورها) لكانـت املعقـوالت حتصـل مسـتقلة عـن الـزمن الـذي جيـري 
علينــا (أي العمــر)، ففــي الصــغر ال نــدركها، حــىت إذا تــوافرت امللكــة لــذلك ظهــرت فيــه، فحصــل اإلدراك هلــا، 

ا ال توجـــد وجـــود القـــوة أو فهـــي وإن مل توجـــد يف الصـــغر بـــ القوة موجـــودة علـــى ســـبيل الكمـــون واالســـتتار(أل
ة : الصـــور اهليـــوالين)، ألن هـــذه األخـــرية هلـــا مراتـــب هلـــا صـــور العناصـــر البســـيطة أوًال، وصـــور األجســـام املتشـــا

  األجزاء ثانيا، والنفس الغاذية ثالثا، فاحلاسة رابعا، فاملتخيلة خامسا.
واص بينهــا، باإلضــافة إىل صــفات أخــرى منفــردة لكــل صــورة كاالنقســام وقبــول وكــل هــذه الصــور تشــرتك خبــ

  الكيفيات املتضادة اليت تستند إىل اهليويل والعناصر البسيطة. وإدراك هذه املعقوالت غري متناه.
ومن خصائص اإلدراك العقلي أن يعقل نفسه (هو املعقول بعينـه) ألنـه جيـرد املعقـوالت عـن املـادة ويعقلهـا،  

ا أن خصائصـــه كـــذلك أن هـــذا اإلدراك لـــيس انفعـــاال (أي ال تضـــعف هـــذه القـــوة إذا عظـــم موضـــوعها)، كمـــ
  وتضاف خصيصة أخرى أن العقل يقوى مع تقدم العمر بينما تضعف قوى النفس األخرى.



مــا. يقــول ابــن رشــد ــا متصــلة بقــوة  "مضــطرون يف حصــولنا لنــا أن : واملعقــوالت تــدرك بــاحلس والتخيــل أل
). وذلك بأن حيدث ذلك عـن طريـق الرتقـي يف مراتـب مـن 3ال مث نتخيل، وحينئذ ميكن أخذ الكلي"(حنس أو 

ــا الــنفس يف إدراكهـا للمعقــوالت الكليــة وغــري  احلـس إىل مرتبــة اخليــال فـالنطق، وهــي مراتــب التجريــد الـيت متــر 
ــا، فــاألعمى يــدرك املعقــو  الت املتصــلة بــاأللوان، ويفوتــه احلــاوي حلاســة مــا فاتــه كثــري مــن املعقــوالت املتصــلة 

  ).4العلم باأللوان، واملعىن الكلي حيصل بالتكرار واحلفظ. والعقل ذو جوهٍر هو بالقوة مجيع املعوقات(
والعقــل الفعــال عنــده يصــري املعقــوالت الــيت بــالقوة إىل معقــوالت بالفعــل (وحبســبه أن املعقــوالت بــالقوة هــي 

يصــبح اإلدراك عقــال مســتفادا، وهــو التمــام والكمــال والفعــل الــذي   صــور خياليــة، وحســب الرتاتــب يف اإلدراك
كــان العقـــل اهليــوالين قـــوة عليــه، فصـــري العقـــل الفعــال تلـــك القــوة الـــيت فيـــه فعــال، وهـــي أمســى مراتـــب الكمـــال 

  اإلنساين.
ــم (وعلــى رأســهم ابــن ســينا والكنــدي  وابــن رشــد يبــاين الفالســفة العــرب يف قضــية العقــل الفعــال، وذلــك أ

آخــرون) رأوا أن ال صــلة هلــذا العقــل بــالنفس عرضــا، وهــو يــرى أن لــه صــلة قويــة جوهريــة بقــوى الــنفس كصــلة و 
ــا اجلوهريــة. وهــذا جتــاوز ملــا كــان  الصــورة باملــادة، وإال ملــا كــان اإلدراك (أو النطــق) مــن خــواص الــنفس وكماال

  عليه مفهوم اإلدراك قبله.
نظــري دال علــى جمهــود عقلــي كبــري، ميكــن أن يرشــح ابــن وعلــى أســاس مــا تقــدم، مــن نظــر ثاقــب ومتحــيص 

ذا أعلن سـيادة العقـل. وهـذا سـبب تلقـف أوربـا لـه، وهـي  رشد رائدا لفلسفة التنوير النظري اإلسالمي. ألنه 
ــا فتعمقــت يف أفكــاره، وظهــر مــا مســي بالرشــدية الالتينيــة والسياســية يف بــالريمو وبــاريس  -تســتيقظ مــن غفو

إن هــذه اليقظــة العقليــة (والنفســية معــا) أســهمت إىل حــد كبــري يف هــدم صــرح : أن نقــول ونــابويل. بــل ميكــن
يئة األجواء للنهضة األوربية.   الهوت القرون الوسطى و

لقــد كــان ابــن رشــد يَِقظــاً نبيهــاً حــني عــرف أن العقــل قــدرة إنســانية متعاظمــة، قــادر علــى معرفــة األشــياء، 
، وعرف أن كمال هذه القوة اإلنسانية هو العقل الفعال املشـرتك يف النـوع ومعرفة االطراد الناموسي يف الطبيعة

  اإلنساين. وقد عرف مفكرو أوربا خالل النهضة انتباه ابن رشد هلذا.
كمـــا فطـــن إىل أن العقـــل النظـــري يرتقـــي هـــو نفســـه، وأن ال ســـبيل إىل االرتقـــاء إال يف االعتنـــاء بـــالعلوم، إذ 

ل إىل الكمال. وهذا ما يتحقق فعال يف كل ارتقاء يشهده اإلنسان علـى مسـتوى  بدون العلوم ميتنع ارتقاء العق
  كل احلضارات البشرية السابقة والالحقة.

هــذا املــنهج العقــالين الصــارم أتــاح ألفكــاره وفلســفته االســتمرارية يف أوربــا، بــل تطــورا يتماشــى مــع اســتعداد 
  أوربا للتغريات االجتماعية احلديثة.



ة الالتينية" حتولـت الفلسـفة الرشـدية إىل رشـدية سياسـية، لعبـت دورهـا اخلطـري يف تطـور وحتت اسم "الرشدي
النهضــة األوربيــة، حيــث كانــت الرتمجــات الالتينيــة لشــروح ابــن رشــد ألرســطو ومــا تضــمنته مــن أفكــار تزعــزع 

ندي يف بـالط هيمنة الكنيسة؛ ألن هذه الرتمجات (منها ترمجة مؤلفات ابن رشد من ِقبَـِل ميخائيـل اإلسـكوتال
اإلمرباطــور فريــديريك الثــاين يف صــقلية ببــالريمو) هــذه الرتمجــات لشــروحه لعبــت دورا حامســا يف بــروز ثــورة ثقافيــة 
عارمـــة وفكريـــة سياســـية اســـتقبلتها حبمـــاس كثـــري مـــن األوســـاط الثقافيـــة يف اجلامعـــات الالتينيـــة (كمـــا كـــان يف 

ز التحــوالت الفكريــة يف أوربــا، بــل إنــه مــا بــني " كمــا يلقبونــه رمــزا مــن رمــو AVEROESبــاريس) وأصــبح "
م ســـادت فلســـفته، وهيمنـــت علـــى التـــدريس يف كليـــات الفنـــون، وأصـــبح مـــن العســـري 1460-1246ســـنيت 

) بإيعـاز مـن البابــا ETIENNE TEMPIERمقاومتهـا، حـىت إن األسـقف األغسـطيين إتيـان تامبيـه (
ســاح الرشــدي، وذهــب يف مقاومتــه إىل حــد م وقــف بضــراوة ضــد هــذا االكت1270يوحنــا احلــادي عشــر ســنة 

إصــدار مرســوم حيــرم كثــرياً مــن القضــايا األرســطية الــيت اعتمــدها تومــا اإلكــويين لــدعم العقيــدة املســيحية، والــيت 
  تتالءم وهذه العقيدة.

فالرشــدية الالتينيــة أخــذت اجتاههــا وأسســها مــن فكــرة ابــن رشــد. ولنتأمــل فكرتــه يف "فصــل املقــال" حيــث 
األمــر الغالــب علــى اجلمهــور مــن معرفــة اهللا إىل طريــق وســط ارتفــاع عــن حضــيض املقلــدين، واحنــط "إن : يقــول

  )5عن تشغيب املتكلمني، ومنه اخلواص على وجوب النظر التام يف أصل العقيدة".(
نظـر  -4تشـغيب املتكلمـني.  -3الطريق الوسـط.  -2التقليد.  -1: وهذه املراتب املذكورة يف هذا النص

الربهــان. الغــرض منهــا عنــد ابــن رشــد االبتعــاد عــن التقليــد، وتشــغيب املتكلمــني، واآلخــر بــالطريق  اخلــواص يف
الوسط للجمهور، ورد النظـر العقلـي للحكمـاء. تلـك هـي عـني األفكـار األساسـية البـن رشـد والـيت متـس بقـوة 

ا الرشدية الالتينية واليت قاومتها الكنيسة  مت    بضراوة شديدة.قضايا العقل واإلميان اليت ا
  

  مم استفاد ابن رشد في بناء منهجه العلمي؟
اســتفاد قطعــا مــن دراســة الفقــه واالشــتغال بالقضــاء. وقــد اتبــع منهجــا نقــديا عــرب بالفعــل عــن فكــر صــاحبه 
الــذي خــالف األســبقني. وهــذا املــنهج كــان قائمــا علــى ذاتيتــه املتميــزة الــيت حتــرك التفكــري املســتقل، فانطبعــت 

ى كثــري مــن األفكــار واملــذاهب، ومهمــا يكــن مــن درجــة هــذا يف علــة نكبتــه فقــد كتــب اخللــود جــوم كبــري علــ
  لفكره ومنهجه.

  ولعل أسبق هذين العاملني يف رسم منهجه العلمي الدقيق دراسة الفقه، مث االشتغال بالقضاء.



ضـي القضـاء يف عهـد فدراسة الفقه َمنّْت فيه حسَّ النقد الفلسـفي، وتوليتـه القضـاء (بـل إنـه تـوىل منصـب قا
اخلليفة يوسف بن عبد املؤمن) هذه الوظيفة اخلطرية ّمنت فيه إىل جانب روح النقد تـرجيح اآلراء علـى بعضـها 

  بعضاً. وقوة الرتجيح أدت به إىل الكشف عن كثري من األخطاء والتناقضات يف فكر األسبقني.
اية املقتصد" يالح ظ مالمح هـذا املـنهج النقـدي. يقـول ابـن فرحـون والدارس لكتابه القيم "بداية اجملتهد و

اية املقتصد يف الفقه، ذكر فيه أسباب اخلـالف، : "وله تآليف جليلة الفائدة، منها: يف تقريظه بداية اجملتهد و
  ).6وعلل وجوهه، فأفاد وأمتع، وال يعلم يف وقته أنفع منه، وال أحسن سياقا"(

  الرواية، ويعين بذلك طغيان جانب النظر العقلي يف منهجه. إن الدراية كانت أغلب من: وقال عنه كذلك
وإىل جانب رسوخ قدمه وكفاءته يف الفقه، فقد كان عارفاً بالفتوى على مذهب اإلمـام مالـك، طويـل البـاع 

ـــه ألصـــول الفقـــه وفروعـــه، وتنـــاول كـــل مـــا يتصـــل 7يف علـــم الفـــرائض واألصـــول( ـــع منهجـــاً يف تناول ). وقـــد اتّب
ام، بـــل إنـــه أرشـــد اجملتهـــدين إىل طريقـــة النظـــر يف قضـــايا الـــدين عامـــة، وطـــرح لـــذلك أصـــوًال بالعقيـــدة واألحكـــ

  وقواعد.
ويف كتابه "بداية اجملتهد" يرشد إىل القياس الشرعي، ويعتمد االجتهاد والتأويل، وقد عرف القيـاس الشـرعي 

ا بالشــرع بالشــيء املســكوت "وأمـا القيــاس الشــرعي فهــو إحلـاق احلكــم الواجــب لشــيٍء مـ: وبـّني وظيفتــه، فقــال
عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع لـه ذلـك احلكـم أو لعلـٍة جامعـٍة بينهمـا. ولـذلك كـان القيـاس الشـرعي 

  ).8قياس شبه وقياس علة"(: صنفني
"أن القيـاس يكـون علـى اخلـاص الـذي أريـد : مث يبني الفرق بني القياس الشرعي واللفظ اخلاص يراد به العام

"أعــــين أن : لحــــق بـــه غــــريه"، مث يبــــني مـــا التــــبس علــــى الفقهـــاء يف هــــذا اجملــــال، فيزيـــد يف الشــــرحبـــه اخلــــاص في
املســــكوت عنــــه يلحــــق بــــاملنطوق بــــه مــــن جهــــة الشــــبه الــــذي بينهمــــا ال مــــن جهــــة داللــــة اللفــــظ؛ ألن إحلــــاق 

ا يلتبسـان املسكوت عنه باملنطوق به من حيث تنبيه اللفظ ليس بقيـاس، وإمنـا هـو مـن بـاب داللـة اللفـظ. ومهـ
  على الفقهاء كثريا".

ـــذا يـــدفع الفقيـــه إىل القيـــاس الشـــرعي يف األحكـــام الشـــرعية. فقـــد قـــال "إن الطـــرق الـــيت منهـــا تلقيــــت : و
إما لفظ، وإما فعـل، وإمـا إقـرار. وأمـا مـا سـكت : باجلنس ثالثة -صلى اهللا عليه وسلم  -األحكام عن النيب 

"ودليل العقل : ) إىل أن يقول9ن طرق الوقوف عليه هو القياس"(إ: عنه الشارع من األحكام، فقال اجلمهور
يشهد بثبوته، ذلك أن الوقائع بني أشـخاص األناسـي غـري متناهيـة، والنصـوص واألفعـال و اإلقـرارات متناهيـة، 

  ). 10وحمال أن يقابل ما ال يتناهى مبا يتناهى"(
  : لقيمة الثالثةإن الناظر يف منهج ابن رشد الفقهي جيب أن يعتمد مؤلفاته ا

اية املقتصد" الذي يتناول فيه فقه الفروع. -1   "بداية اجملتهد و



م، تنـاول 1179هــ/575"الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة" ألفه ابن رشد يف أشبيلية عـام  -2
 فيه آراء املتكلمني مث نقدها وبرهن على مذهبه، وتناول مشكالت فلسفية وبعض قضايا علم الكالم.

ملقـال فيمـا بــني احلكمـة والشـريعة مــن االتصـال" تنـاول فيـه طريــق العقـل للنظـر يف املشــكالت "فصـل ا -3
 الفلسفية، وطرق التأويل والقياس العقلي، ومسائل الدين.

والكتب هذه مجيعها حتوي نوعاً من التقـارب والتكامـل بـني اجتـاه فقيهنـا يف كتابتـه الفقهيـة والفلسـفية، فهـو 
لواجـــب واملنـــدوب واحملظـــور واملكـــروه واملبـــاح) يف "فصـــل املقـــال" اســـتفاد مـــن هـــذه مـــن دراســـة األحكـــام (يف ا

"فصــل املقــال" : الدراســة يف جمــال الفقــه. وعنــد انتقــاده للحشــوية (الــيت وقفــت عنــد ظــاهر اآليــات) يف كتابيــه
اية املقتصد".   و"مناهج األدلة" كان على اتصال وثيق مبسائل كتابه "بداية اجملتهد و

"الكشف عن مناهج األدلة يف عقائـد امللـة" فحـاول إجيـاد علـم كـالم جديـد عمدتـه الرباهـني : كتابهوأما يف  
ـا  اليقينية املستمدة من النظر العقلي الذي أمر به الوحي. ويرى أن الرباهني العقلية (الفلسفية) هي اليت جاء 

  القرآن الكرمي.
مــا بنــاه اآلخــرون مــن مجيــع فــرق املتكلمــني مبيِّنــاً وإلقامــة هــذا الصــرح الفكــري العتيــد كــان عليــه أن يقــوض 

م (مـــن أشـــاعرة ومعتزلـــة وباطنيـــة وحشـــوية) ومـــا أنتجتـــه هـــذه اهلفـــوات مـــن زيـــغ عـــن روح شـــريعة األمـــة  هفـــوا
اإلسالمية إىل ملل وحنل ومذاهب أشد ما تكون على التباين واالختالف عن طريق احلق الذي ارتضاه الشرع 

  الشريف لنا.
ظـــاهر ومـــؤول، وإن الظـــاهر فـــرض اجلمهـــور، وإن املـــؤول فـــرض العلمـــاء. وأمـــا : لشـــريعة قســـمان"إن ا: قـــال

اجلمهـور فغرضــهم فيــه محلــه علــى الظــاهر وتــرك تأويلــه، وأنــه ال حيــل للعلمــاء أن يفصــحوا بتأويلــه للجمهــور. مث 
  ).11هاجم سائر فرق املتكلمني لعدم استعماهلم للربهان بالطرق السليمة(

م خطـــابيون يعـــاجلون القضــاء العويصـــة بعقليـــة ومهيـــة وابــن رشـــد يســـق ط الــدليل كليـــا، متهمـــا املتكلمـــني بــأ
ـــذا  ـــذا اهلجـــوم بـــل يـــرى بـــأن املتكلمـــني  وأســـاليب بســـيطة عاميـــة تبطـــل األســـباب واملســـببات. وال يكتفـــي 

اهللا  -أفعــال  االســتدالل البســيط جيرمــون حيــث جيــردون خلُقــوا مــن الغايــة الــيت خلــق هلــا، بــل نفــوا احلكمــة عــن
: ، ولـيس يف الشـرع مطلقـا دليـل سـاذج مثـل هـذا. فـاهللا عنـده كـل شـيء مبقـدار، إشـارة إىل قولـه تعـاىل-تعاىل 

)، وعنـده كـل شـيء 12"اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى ومـا تغـيض األرحـام ومـا تـزداد وكـل شـيء عنـده مبقــدار"(
)، وأنـــه خلـــق الســـماوات واألرض 13ان﴾(الشـــمس و القمـــر حبســـب﴿: -ســـبحانه –حبســـبان إشـــارة إىل قولـــه 

)، وكـل أفعالـه سـبحانه 14﴿وهـو الـذي خلـق السـموات واألرض بـاحلق﴾(: -تعاىل –باحلق، إشارًة إىل قوله 
: )، كمـا أنـه منـزه عـن اللهـو لقولـه تعـاىل15﴿أفحسـبتم أمنـا خلقنـاكم عبثـا﴾(: منزَّهٌة عن العبث، لقوله تعـاىل

  ).16ينهما العبني﴾(﴿وما خلقنا السماء واألرض وما ب



ـذه الطريقـة هـو الـذي جعـل  هذا النظر املميز يف الدالئل ونقدها، والنظر يف طبقات املخـاطبني وتصـنيفها 
برهانيـة وجدليـة وخطابيـة. وتبعـا هلـذا : فلسفته تتميز، والذي زادها طرافة حني قسم األقيسة إىل ثالثة أصـناف

  الربهانيون واجلدليون واخلطابيون.: قابلهاالتقسيم يف األقيسة، قسم الناس إىل ثالث، ي
ويــدخل يف طبقــة الربهــانيني الفالســفة (اخلاصــة)، ويف طبقــة اخلطــابيني مجهــور النــاس الغالــب (العامــة)، ويف 

  ).17طبقة اجلدليني املتكلمون (وهم دون الفالسفة درجة، وأعلى يف إدراكها عن اجلمهور)(
ا.واختالفها يعود إىل طرق التصور والتصدي   ق اخلاصة 

وطرق التصديق منها ما هو وقف على الربهانيني (اخلاصـة)، ومنهـا مـا هـو وقـف علـى اجلـدليني واخلطـابيني 
صـريح ال حيتـاج : (العامة) والشرع يشتمل على طرق التصديق الثالث للخاصة والعامة. وأقاويل الشـرع نوعـان

(وكأنـه حمكـم)، ونـوع ال يـدرك إال بالربهـان، وعلـى  يف إدراكه إىل برهان، تأخذ به اخلاصة والعامة علـى ظـاهره
  اخلاصة أن تؤوله للجمهور حمموال على ظاهره.

ـــون هـــم الفالســـفة  فواجـــب العامـــة تصـــديق النصـــوص ومحلهـــا علـــى ظاهرهـــا (كمـــا رأى األشـــاعرة)، واملؤول
ذه التأويل إال ملن هـم أهـل لـذلك، أل ن التأويـل يفسـد والراسخون يف العلم وحدهم، لكن ال جيب التصريح 

  إميان العامة، وألن اخلطابيني يكفيهم الظاهر لالمتثال ألوامر الشرع ونواهيه.
هــذا مأخــذ ابــن رشــد علــى املتكلمــني عامــة، فــرغم تصــرحيهم بالتأويــل، إال أنــه مل يســتوف شــروط الربهــان، 

هلم علـى أصـول عامـة وهلذا كانـت أكثـر تـآويلهم سفسـطائية غـري حمكمـة. ومثـال ذلـك األشـاعرة فهـم بنـوا أقـوا
تنكر كثريا من الضروريات كتـأثري بعضـها بـبعض (السـببية)، ووجـود األغـراض، إضـافة إىل املقـدمات الواهيـة يف 

  وجود اهللا، ويكفَّرون من ال يأخذ بأدلتهم.
اجلمهـور وأهـل : ومذهب ابن رشد يف بنائه املنطقي لألقيسـة العقليـة، إمنـا مييـز بـني طبقـات النـاس اجتماعيـا

ربهان (أي اخلاصة والعامة)، والتقسيم مطـرد اجتماعيـا، يرفـع مـن شـأن الفلسـفة فيجعلهـا يف أرفـع مسـتويات ال
ــذا يظهــر عنــده أن العقــل زاُد يف اإلنســان الحتوائــه أرقــى املعــارف؛ والــوحي ملــا كــان أرقــى  املعــارف البشــرية، و

ا تنحدر من مصدر رباين كان العقل رائ   دها يف البحث.املعارف وأشرفها درجة أل
ـا لنقـد وهـدم  ورغم املؤثرات الفلسفية األرسطية يف اجتاه ابن رشد يف األقيسة العقلية وأصنافها اليت أسـس 
آراء املتكلمني، فإن هناك بونا شاسعا بينهما؛ ألن أرسطو حتدث عن أصناف القياس ومرتبتها مـن التصـديق، 

  وابن رشد ميز بينها اجتماعيا.
ا العقيــدة، كــان عنــده مثــل الفقــه األكــرب شــأن (أيب حنيفــة يف ذلــك) ولــه خصــص كتابــه هــذا الفقــه يف قضــاي

"الكشف عن مناهج األدلـة يف عقائـد امللـة" أقـام فيـه منهجـا جديـدا مؤسسـا علـى بـراهني يقينيـة مسـتمدة مـن 
  النظر الفلسفي املؤسس بدوره على الوحي كما رأى هو.



ايــة املقتصــد" وكتــب : فقــد خصــص لــه كتابــه أمــا منهجــه يف الفقــه األصــغر (فقــه الفــروع)، "بدايــة اجملتهــد و
رســـائل أخـــرى، مثـــل "رســـالة الضـــحايا" و"رســـالة اخلـــراج" و"خمتصـــر املستصـــفى" وهـــو ملخـــص مـــنقح لكتـــاب 
ايـة املقتصـد" وقـد نـال حظـوة عنـد الفقهـاء، حـىت قـال  الغزايل. ولكن أهم كتبه يف هذا الفقـه "بدايـة اجملتهـد و

  "ال يعلم يف فنه أمتع منه، وال أحسن سياقا".: ابن األبار فيه
  

  منهجـه الفقهـي
اية املقتصد".: يتجلى مذهبه الفقهي يف كتابه   "بداية اجملتهد و

ويقــع هــذا الكتــاب يف جملــدين، يضــم كــل منهمــا جــزءا، خصــص اجلــزء األول ألحكــام الطهــارة والعبــادات، 
مــا اجلهــاد واألميــان والنــذور والضــحايا وا لــذبائح والصــيد والعقيقــة. وقــد قســم هــذا اجلــزء إىل كتــب كــل وأحلــق 

  منها يضم أبوابا، واألبواب حتوي مسائل.
واجلـــزء الثـــاين ســـلك فيـــه مـــا ســـلكه يف اجلـــزء األول، فاســـتهله بكتـــاب األطعمـــة واألشـــربة، مث تـــاله بكتـــاب 

  هادات.النكاح، وما يلحق به من طالق وإيالء وظهار وغريه؛ وختمه بأحكام األقضية والش
وأحيانا يضيف إىل الكتاب فصوال كما يفعل املصنفون اليوم، وهكذا فعل يف كتب اجلهاد واألميان والنـذور 

  والطالق والظهار وغريه.
وتكــاد تكــون دوافــع املــنهج العلمــي يف دحــض وهــدم دالئــل وأقــوال الفــرق املــذكورة آنفــا مــن متكــني للرباهــني 

اع األقـوال حملـك الـوحي والعقـل هـي الـدوافع نفسـها الـيت محلتـه علـى اليقينية، وتقليل من سلطان الفـرق وإخضـ
  تأليف بداية اجملتهد.

"فــإن غرضــي مــن هــذا الكتــاب أن أثبــت فيــه لنفســي علــى جهــة : وقــد صــدر كتابــه بغرضــه الشخصــي فقــال
ا جيـري التذكرة مـن مسـائل األحكـام املتفـق عليهـا واملختلـف فيهـا بأدلتهـا، والتنبيـه علـى نكـت اخلـالف فيهـا مـ

  ).18جمرى األصول والقواعد"(
كمــا   –وهــو صــادق يف هــذا الغــرض ككــل قــاض وعــامل تكمــن يف أعماقــه الــروح العلميــة، ألنــه كــان يبحــث 

  عن احلق وبلوغه. وهي غاية العلم. -هي غاية كل قاض وعامل أصول فقه
رضـه يف ذلـك وغ -كمـذهب أيب حنيفـة  –وقد روج يف كتابه هذا ملذاهب أخرى، خصوصا مـذاهب الـرأي 

فــتح البــاب أمــام أصــول املــذاهب االجتهاديــة األخــرى، والــتخلص مــن ربقــة التقليــد الــذي ســاد األنــدلس الــيت  
كانت منغلقة على مذهب اإلمام مالك بن أنس، وكأنه حاول فك هذا السـياج مـن التقليـد واحملافظـة بإقحـام 

ول معــه يف االجتهــاد، ولكــن لــيس األمــر  مــذاهب أخــرى، وجعــل املــذهب احلنفــي والشــافعي واحلنبلــي يف املتنــا
كما زعم صاحب كتاب "يف الفلسفة اإلسالمية" إبراهيم مدكور بأن ابن رشد "حـاول تقـويض صـرح املالكيـة 



)، فهــو مل يســـع إىل هــذا التقـــويض، وإمنــا نزعـــة العقــل تـــدعوه إىل 19بإشــاعة املـــذاهب االجتهاديــة األخـــرى"(
ملـذاهب األخـرى، وهـو أصـال نشـأ وشـب علـى املـذهب املـالكي، جعل مـذهب مالـك علـى قـدم املسـاواة مـع ا

وغرضه الظاهر مواصلة االجتهاد والوصـول إىل احلقيقـة، وهـو مـا توخـاه املـذهب املـالكي نفسـه، وبنـاء مـذهب 
فقهــي يتــوخى اليســر الــذي هــو قطــب الــدين اإلســالمي الــذي تــدور عليــه األحكــام الــيت غايتهــا املصــلحة والــيت 

شـريع. وال يتحقـق هـذا املقصـد النبيـل إال بـإعالء سـيادة العقـل لكـن يف سـبيل املصـلحة. هي كـذلك أسـاس الت
والـــروح الرشـــدية بطبعهـــا ميالـــة إىل الـــدليل العقلـــي، وهـــو الـــذي عـــرف احلكمـــة بـــالنظر إىل األشـــياء حبســـب مـــا 

  تقتضيه طبيعة الربهان.
  

  "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": خصائص منهجه الفقهي من كتابه
أيب حنيفــة ومالــك والشــافعي وابــن : عتمــد يف كتابــه فقهــا مقارنــا بعــرض وجهــات نظــر األئمــة الكبــاري -1

كمـذهب األوزاعـي والطـربي وابـن :  حنبل أساسا. ويضيف إليهـا أحيانـا وجهـات نظـر بعـض املـذاهب األخـرى
  يب ليلى وغريهم.القاسم وأيب يوسف تلميذ أيب حنيفة وداود الظاهري وسفيان الثوري وابن املاجشون وابن أ

ــذا يؤســس لعلــم الفقــه املقــارن إدراكــا منــه أن مجيــع املســائل الظنيــة يف أمــور الفقــه خاضــعة للخــالف  وهــو 
  والنزاع، ومن مث فال مطمع يف االعتماد على مذهب واحد.

الكتـــاب أو الســـنة أو اإلمجـــاع أو : يـــذكر املســـائل ودالئلهـــا مـــن مصـــادر التشـــريع اإلســـالمي األربعـــة -2
  اتفقوا" إذا مل يكن هناك خالف بني املذاهب. ..."اتفق العلماء" أو ": مستعمال مصطلحالقياس 

 يورد اخلالف بني املذاهب والفقهاء إذا ورد خالف، مث يعرض نظر كل واحد مع ذكر دليله. -3

قـــد يـــديل برأيـــه يف املســـألة بعـــد عـــرض أوجـــه األدلـــة املختلفـــة مـــن آراء وأنظـــار أخـــرى حســـب الـــدليل  -4
سلك هو رأيا وسطا مستندا إىل املنحى العقلي يف ذلك. مثل حكم النيـة يف الوضـوء؛ فقـد ذهـب الشرعي، وي

ا ليسـت  ا شرط صحة؛ وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إىل أ مالك والشافعي وأمحد وأبو ثور وداود إىل أ
 شرطا.

لعبــادة كالصــالة كــان وســبب اخــتالفهم تــردد الوضــوء بــني كونــه عبــادة حمضــة أو طهــارة، فــإن كــان القصــد ا
ـذا املعـىن (بـني العبـادة والطهـارة) تسـقط  عبادة، وقد يراد به الطهارة فيكون طهارة فحسب؛ وما كان جامعا 

"والفقــه أن ينظــر بأيهمــا أقــوى شــبها : منــه النيــة كشــرط صــحة. وقــد توســط ابــن رشــد برأيــه بــني املــذهبني فقــال
والطهــارة تســقط عنهــا. وقــد اســتعمل كلمــة "والفقــه".. وهــي )، أي أن العبــادة تلزمهــا النيــة، 20فيلحــق بــه"(

  تعين عنده الفهم العميق والصحيح للمسألة.



كرتجيحــه للغســل يف طهــارة القــدمني، بعــد أن عـرض اخلــالف يف قــراءة (وأرجَلكــم) مــن آيــة :  الرتجـيح -5
ا أن املســح "..والغســل أشــد مناســبة للقــدمني مــن املســح، كمــ: الوضــوء بالنصــب وبــاخلفض عــن املســح. فقــال

  ).21أشد مناسبة للرأس من الغسل"(
عــدم االلتفـــات إىل اخلــالف بـــني املــذاهب حـــال ســـكوت الشــرع عـــن املســألة، ألن الســـكوت إعفـــاء  -6

"قلـت هـذه : املسح على اخلف املخروق؛ يقـول: للناس، كما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومثال ذلك
)، وقـد قـال 22عموم االبتالء به لبينـه صـلى اهللا عليـه وسـلم( املسألة مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع

 ).23"لتبني للناس ما نـُزََّل إليهم"(: تعاىل

اخلروج من اخلالف دون اإلدالء برأيه بعد عرض أوجه اخلالف، كما يف املقـدار الواجـب مسـحه مـن  -7
فـاللفظ مـن قبيـل املشـرتك  الرأس عند الوضوء، هل بعضه أم كله؟ ويرجـع اخلـالف إىل األصـل اللغـوي للكلمـة.

"وإذا سلمنا أن البـاء زائـدة، بقـي : ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾، ويضيف قائال: غري الواضح الداللة يف قوله تعاىل
 هل الواجب األخذ بأوائل األمساء أم بأواخرها؟".: أيضا احتمال آخر وهو اهاهن

مـا يف اإلنـاء يف بدايـة الوضــوء، العـدول باملسـألة إىل األصـل، كمـا يف مسـألة غســل اليـدين قبـل إدخاهل -8
ســـين ومســـتحب وواجـــب علـــى : حيـــث يعـــرض ســـبب اخـــتالف املـــذاهب، وحيصـــره يف األقـــوال، يف أن األمـــر

املستيقظ من النوم إطالقا، وواجب على املستيقظ من نوم الليل. مث يعدل باملسألة إىل أصلها، فيبـني أن املـراد 
"إذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فليغســل يــده قبــل أن : ه وســلميف األصــل طهــارة اليــدين، فقولــه صــلى اهللا عليــ

يــدخلها يف اإلنــاء؛ فــإن أحــدكم ال يــدري أيــن باتــت يــده" يقصــد بــه عــدم تنجــيس املــاء، وقــد خــالف العلمــاَء 
 (مالك والشافعي وأمحد وداود) يف حكم اليد بأن أرجع املسألة إىل األصل.

دون أن يـــرجح أحـــدها، كمـــا يف مســـألة غســـل عنـــد تســـاوي وتكـــافؤ أدلـــة املـــذاهب يعـــرض أنظـــارهم  -9
 اليدين إىل املرفقني.

حتكيم ميول البشر وطبـائعهم يف االجتهـاد، كمـا فعـل يف مسـألة اسـتعمال املـاء الـذي ختالطـه جناسـة،  -10
"وحـد الكراهيـة عنـدي : فبعد عرضه آلراء املذاهب يف مقدار املاء الذي تؤثر فيـه النجاسـة، حبكـم طبعـه يقـول

س وترى أنه ماء خبيث، وذلك أن ما يعاف اإلنسان شـربه جيـب أن يتجنـب اسـتعماله يف القـرىب ما تعافه النف
 ).24إىل اهللا تعاىل، وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخلـه"(

فهـــذا اإلقحـــام لطبـــائع البشـــر يف االجتهـــاد يـــربهن عليـــه عقـــال ومنطقـــا، فمـــن يعـــارض فكـــرة أن مـــا يعـــاف 
  ربه ال بد أن ينفر منه يف القربات والعبادات؟.اإلنسان ش

يسقط املذاهب واخلالف بينها إذا مل يكن لذلك معىن، كما يف مسألة مسح األذنني، فقـد رأى قـوم  -11
مـــا يغســـالن مـــع الوجـــه، وبعضـــهم رأى أنـــه ميســـح باطنهمـــا ويغســـل ظاهرمهـــا مـــع الوجـــه لـــرتدد األذنـــني بـــني   أ



مــا مفــردا بذاتــه مــن أعضــاء الوضــ "وهــذا ال معــىن لــه مـــع : وء أو جــزءا مــن الـــرأس. وقــد علــق علــى ذلــككو
 ).25(يف ذلك باملسح واشتهار العمل به"اشتهار اآلثار 

ـــا الســـتنباط احلكـــم. وهـــذا منـــط آخـــر مـــن  -12 مقابلـــة األدلـــة واختبارهـــا بعرضـــها علـــى القواعـــد املســـلم 
اعـة يف التعامـل معهـا للوصـول إىل خصائص منهجه الفقهي يدل على قدرة فائقة يف التصرف يف النصوص وبر 

احلكـــم، وتـــدل علـــى متكنـــه مـــن علـــم أصـــول الفقـــه وعلـــوم احلـــديث. ومثـــال ذلـــك مســـألة توقيـــت املســـح علـــى 
"وأمــا التوقيــت فــإن الفقهــاء أيضــا قــد اختلفــوا فيــه، فــرأى مالــك أن ذلــك غــري مؤقــت، وأن : اخلفــني؛ فقــد قــال

 تصيبه جنابة.َالِبَس اخلفني ميسح عليهما ما مل ينزعهما أو 

  ).26وذهب أبو حنيفة والشافعي إىل أن ذلك مؤقت(
وأما أصل القاعدة العامة فهو عدم التوقيت؛ ألن طول الوقت ال ينقض الوضوء، إمنا ينقضـه احلـدث، وهـو 

  ).27تعليل منطقي جيري جمرى أحكام الشرع يف الوضوء والطهارة(
. كمــا فعـل يف مسـألة بيــع الطعـام قبـل قبضــه العمـل بقاعـدة "ســد الـذرائع" فيمـا هــو وسـيلة للمحظـور -13

"مــــن ابتــــاع طعامــــاً فــــال يبعــــه حــــىت : حلــــديث نــــافع عــــن ابــــن عمــــر أن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال
  ).28يقبضه"(
ولقد عد ابن رشد هذا النوع من بيع الطعام من أصول الربا، وإن كان حبق أنه ليس من أصول الربا،  -14

 ).29"ومن طريق املعىن أن بيع ما مل يقبض يتطرق به إىل الربا"(: ، وقالوإمنا من الذرائع إىل الربا

  
  كيف َأصََّل ابن رشد لتكامل العقل واإليمان؟

ممــا ســبق تبــدو أصــالة منهجــه يف الفقــه األكــرب (علــم الكــالم)، وســعيه اجلــاد إلجيــاد مــنهج جديــد هلــذا العلــم 
الـوحي وإبـادة للمـنهج املبـين علـى الـوهم واخلرافـة. مؤسس على النظر العقلي السليم، الـذي يسـتمد روحـه مـن 

وكــذلك أصــالة منهجــه يف فقــه الفــروع، ودرايتــه الواســعة ومهارتــه النــادرة يف التعامــل مــع النصــوص والتوفيــق يف 
  تأويلها الستنباط األحكام.

ائل املنطقيـة. كما يبدو تشريفه ومتجيده للعقل واضحا سواء يف مناظراته أو ردوده، وسواء تعلق األمر باملس
أو مسائل اإلميان. واجتاهه هذا صادر عن اقتناع كامل صاغه كنظرية بسطها يف كتابه "فصل املقـال وتقريـر مـا 

أن الشـرع غايتـه الوصـول إىل احلـق وتبيانـه، والعقـل : بني الشريعة واحلكمة من االتصال". وأساس هـذه النظريـة
: يتعـدد، وبـذلك تكـون غايـة الشـرع والعقـل معـا غايـة واحـدةودوره معرفة هذا احلق، واحلق واحـد ال ميكـن أن 

"احلكمـــة صـــاحبة : هـــي معرفـــة احلـــق، وال ميكـــن أن حيـــدث تعـــارض بينهمـــا؛ ألن مقصـــدمها واحـــد، وقـــد قـــال
  ).30(ع، املتحابتان باجلوهر والغريزة"الشريعة واألخت الرضيعة، ومها املصطحبتان بالطب



عرفة الرباهـني اليقينيـة، كـان هـو سـبيل اخلاصـة يف معرفـة احلـق، وذلـك وملا كان العقل هو السمت املستقيم مل
  أمر عسري على العامة.

والــوحي ينشــد عــني احلقيقــة الــيت تنشــدها احلكمــة، وينشــدها علــى مســتوى مــا تفهــم العامــة، وهــو مســتوى 
  الظاهر فقط، وليست مطالبة بالنظر والتأويل، وإمنا هي مطالبة بالطاعة لظاهر الشرع فقط.

يرى أن الشرع ظـاهرا وباطنـا يـرتبط بالعقـل ألنـه القـادر علـى الغـوص والتعمـق والتأويـل فيمـا يوافـق الرباهـني و 
ـذا يبـدوان متكـاملني نـاطقني  اليقينية اليت ترفض الوهم. وال مفر من ذلك قصـد التوفيـق بـني العقـل والـدين. و

  حبقيقة واحدة.
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  السليقة اللغوية بين ابن جني وتشومسكي
  اجلهاد* عبد اهللا

يف العلم والتفنن فيه واالستيالء عليه إمنا هو حبصول ملكة يف اإلحاطة مببادئه وقواعده  ق(إن احلذ
  والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله).

  .430: ة صابن خلدون املقدم
  : السليقة

للسليقة يف حساب التفكري اللغوي العريب القدمي أمهية كبرية، فهي آلة اإلنتاج اللغوي الفصيح. وما حبث 
  إال لضعف هذه السليقة. -يف نظرهم -النحاة عن قوانني اللغة العربية

)، 2) وملكـــة(1ويـــرد مصـــطلح "الســـليقة" علـــى ألســـنة علمـــاء العربيـــة بألفـــاظ متعـــددة فهـــي ســـجية وطبــــع(
  ).3ويستعمل ابن جين لفظ "السليقة"(

  : وقد نطرح على أنفسنا األسئلة التالية
  ما مفهوم السليقة؟ )1
 ما طبيعتها؟ )2

 ما مصدرها؟ )3

إن اللغويني العرب القدماء أجابوا عن هذه األسئلة فيما أَلَُّفـوُه مـن كتـب، ومل تكـن أجـوبتهم متجانسـًة ألّن  
  قافته، وسُأصّنف هذه األجوبة وفق تصور منهجي خاص.كالًّ منهم ينطلق من عقيدته وث

  : في مفهوم السليقة
  : ) جمموعة أقوال عن السليقة نلخصها يف10/161أورد ابن منظور يف (لسان العرب 

  السليقة تساوي الطبع والسجية. -
 السليقة ال تساوي التعلم. -

 : ة، فالسليقة هي) منسوبة إىل السليقة اليت تعين الفصاحة والطبع واللغ4والسليقة( -

 اإلنتاج اللغوي طبعاً وسجيًة دون تلقِني أو تعليم. -

الســــليقة مرتبطــــُة بالبــــدوي يف عصــــور االحتجــــاج ال بغــــريه، وإن القــــراءة ســــنة مــــأثورة، ولكــــن يســــمح  -
 ).5لألعرايب أن يتجاوز هذه القراءة حبجة أنه يسري مع طبعه وسليقته اليت ال يستطيع التخلي عنها(

  : عراءويقول أحد الش
  ولكن َسِلِيقيٌّ أقول فُأعربُ     ولست بنحوي يلوك لسانه 



  : فالشاعر يصنف املتكلمني صنفني
  صاحب سليقة يسرتسل يف كالمه على سجيته، دون تعثر أو تعمد مطبقاً قواعَد لغته. -
لــٍف عــن قواعــد اللغــة، ليظهــر مبظهــر املــتكلم  - حنــوي يتعمــد اإلعــراب، وجتنُّــَب اللحــن باحثــاً بكــل تكُّ

 الفصيح.

وال شــك أن صــاحب هــذا البيــت ميثــل عصــراً متــأخراً، فيــه أخــذ االحنــراف اللغــوي يتســع، وأصــبحت اللغــة 
الفصـــيحة منـــاًال صـــعباً علـــى مـــتكلم تطـــورت لغتـــه، أو اكتســـب هلجـــة جديـــدة، متـــأثرا بالعناصـــر الدخيلـــة مـــن 

العــرب، ويعكــس البيــت  العجــم، أو هــو مــن األعــاجم ال يســتطيع أن يكــون شــبيها بالفصــحاء مــن املتكلمــني
الشــــعري الصــــراع الــــدائر آنــــذاك بــــني الشــــعراء والنحــــاة، إذ كــــان هــــؤالء يتحــــرون الشــــعراء ويبينــــون أخطــــاءهم، 

م(   ).6فيمتعض الشعراء من متابعا
  : طبيعة السليقة

ا، ولكن حتدثوا عنها ِضْمنًا من خالل  مل يتحدث ابن جين واللغويون صراحًة عن طبيعة السليقة ومكونا
احلوار الذي كان جيري بني اللغوي واملتكلم صاحب السليقة، ويف كتاب اخلصائص جمموعة من الروايات 

  جتسد هذا احلوار وتنري لنا الطريق لفهم طبيعة السليقة.
  : ) المستوى الصوتي1

). فقرأهـا ﴿طيـىب هلـم وحسـن 29سئل أعرايب أن يقرأ اآلية الكرمية ﴿طوىب هلم وحسن مآب﴾ (الرعـد آيـة/
آب﴾ وأحل السائل على األعرايب أن يقرأها "طوىب"، فما استطاع إىل ذلك سبيال، فأعادها السائل وقرأها يف م

"طــي، طــي" مث تــردد مثــل هــذا الكــالم دون جــدوى، : ﴿طــو، طــو" فقــال األعــرايب: شــكل مقطعــني صــوتيني
  : هذه الرواية قائال فاملتكلم متشبث بلغته، ال ميكنه مطاوعة العوامل اخلارجية، ويعلق ابن جين على

"أفال ترى إىل هذا األعرايب، وأنت تعتقـده جافيـا كـزا، ال دمثـا وال طيعـا، كيـف نبـا طبعـه عـن ثقـل الـواو إىل 
 )7الياء فلم يؤثر فيه التلقني، وال ثىن طبعه على التماس اخلفة َهزٌّ وال مترين".(

ال ميكن أن تستمد قواعدها من جهاز صـويت وإن ما سئل فيه األعرايب يعد قضية صوتية، والوقائع الصوتية 
آخر خارج جهازها الصويت؛ ألن هذا اجلهاز قد ينتابه بعض الضعف منذ النشأة األوىل، أو قد يتعود عـادات 
صــوتية خاصــة، فيصــعب عليــه تــاليف بعــض خصــائص أصــواته اللغويــة مســايرة جلهــاز صــويت آخــر ينتمــي ألفــراد 

  لفة.آخرين، هلم مميزات صوتية لغوية خما
  : ويقول الجاحظ

 )8إن السِّْنِديَّ إذا جاب كبرياً ال يستطيع إال أن جيعل اجليم زايا، والنبطي القح جيعل دوماً الزاي سينا.(



 -ويالحظ ابن قتيبة أن اهلذيل ِيقرأ (عىت حني) وهو يريـد (حـىت حـني)، واألسـدي يقـرأ (تعلـم) بكسـر التـاء
  .-وهو يريد (تعلم) بفتح التاء

  : قتيبة يقول ابن
ــَر أن يــزول عــن لغتــه، ومــا جــرى عليهــا اعتيــاده طفــال وناشــئا وكهــال الشــتد  ولــو أن كــل فريــق مــن هــؤالء أُِم

  )9ذلك عليه وعظمت احملنة فيه، ومل ميكنه إال بعد رياضة للنفوس طويلـة.(
صــاب وقــد تكــون هــذه املظــاهُر الصــوتيُة اخلاصــُة ناجتــًة عــن عيــوب كالميــة بســبب عوامــل عضــوية، كــأن ي

اجلهـــاز املصـــوت بـــالتلف أو التشـــوه أو ســـوء الرتكيـــب يف أعضـــاء اجلهـــاز أو الـــنقص يف القـــدرة الفطريـــة العامـــة 
  ).31: (مصطفى فهمي، أمراض الكالم

  ).10وقد حتدث اجلاحظ عن جمموعٍة من هذه األمراض يف مؤلفه(
  : المستوى الصرفي -2

: )؟ فقـال11دكـاكني، و(سـرحانا)(: كانـا). فقـالكيـف جتمـع (د :  ولقد سأل ابن جين أحد األعراب قائــال
(عثمــانون) فقــال لــه ابــن جــين هــال : قــراطني و(عثمــان)؟ فقــال لــه األعــرايب: )؟ فقــال12ســراحني و(قرطانــا)(

"إيـــش عثـــامني!! أرأيـــت إنســـانا يـــتكلم مبـــا لـــيس مـــن لغتـــه، واهللا ال أقوهلـــا : عثـــامني؟ فأجـــاب األعـــرايب: قلـــت
  ).13أبدا"(

عـرايب إىل تغيـري الصـيغة الصـرفية مـن مجـع التكسـري إىل مجـع املـذكر السـامل؟ ومـا منعـه مـن فأي حافز دفع األ
ا هي اليت تفرض عليـه القـيم أال يقـول خـالف  ا السليقة اليت متلي عليه ذلك، وإ التغيري يف الصيغ األوائل؟ إ

ت لسـان خيـرج فيهـا عـن قواعـد ذلـك، لكـن هـل يظـل هـذا األعـرايب َوِفيًّـا لقسـمه دائمـا، أال تنتابـه هفـوات وزال
  لغته أحيانا؟؟ يكون اجلواب عند من تتبع هذا األعرايب يف مراحل حياته اللغوية.

  : المستوى التركيبي -3
  : يقول ابن جين

كيـــف :  فقلـــت لـــه -متـــيم جوثـــة–وســـألت يومـــا أبـــا عبـــد اهللا حممـــد بـــن العســـاف العقيلـــي اجلـــوثي، التميمـــي 
أخــوك أبــدا. : ال أقــول: ربت أخــاك، فأدرتــه علــى الرفــع، فــأىب، وقــالضــ: ضــربت أخــوك؟ فقــال أقــول: تقــول
إيـــش : أخـــوك أبــدا؟ فقـــال: ألســـت زعمـــت أنــك ال تقـــول: ضــربين أخـــوك، فرفـــع. فقلــت: كيـــف تقـــول:  قلــت

  ).15()14هذا!! اختلفت جهتا الكالم(
هذه الوظيفة قد يؤدي فالواحدة اللغوية تأخذ عالقتها اإلعرابية حسب وظيفتها الرتكيبية يف اجلملة، وتغري 

إىل تغري العالمة اإلعرابية ويؤدي إىل تغري يف الداللة، وما هذه التغريات الرتكيبية اليت حتدث سريعا عند 



املتكلم إال نتيجة للسليقة اليت توجهه توجها سديدا إذا ما توفرت الظروف النفسية، واالجتماعية لإلنتاج 
  اللغوي.

  : المستوى المعجمي -4
"ثِـــْب"، : جـــين عـــن األصـــمعي أن رجـــال مـــن العـــرب دخـــل علـــى ملـــك (ظفـــار) فقـــال لـــه امللـــك يـــروي ابـــن

ليست عنـدنا : "وِثْب" باحلمريية، معناها "اقفْز"، فوثب الرجل أي قفز فاندقَّْت رجاله، فضحك امللك، وقال
  .)16عربية، من دخل ظفار محَّر، أي تكلم بكالم محيـر(

يئا من املبالغة، إذ ال ميكن يف نظرنا أن يقفز األعرايب دون تبصر لغوي، ويبدو لنا أن هذه الرواية حتوي ش
واملقام ال يسمح بذلك، إىل أن اندقت رجاله. وإذا وضعنا مضمون الرواية جانبا فإننا نرى أن سليقة األعرايب 

ا املدخل يف هذه احلال قادته إىل اهلالك، إذ يطبق األعرايب معجمه اللغوي يف عشرية لغوية أخرى، وهلذ
  ).17املعجمي الظفاري مسات داللية أخرى خمتلفة(

فالعريب الفصيح اللغة يأىب كل اإلباء أن ينطق مبا خيـالف قواعـد لغتـه (صـوتيا، وصـرفيا، وتركيبيـاًّ، ومعجميـا) 
المــه، ومــا تشــبُّثُه مبواقفــه اللغويــة إال ِلُقــوَِّة ســليقته، فهــي إذن طبــع ال تطبــع، واألعــرايب يعــرف حدســيا مواقــع ك

  ).19)(18وقوانينه؛ ألن له حساً قوياً بلغته(
ويبــدو لنــا أن الســليقة اللغويــة يف املفهــوم العــريب مــا هــي إال جمموعــة مــن قواعــد العربيــة الــيت تــربط األصــوات 

  باملعاين ليس يف جانبها النفسي فقط، بل يف مظهرها الفيزيائي كذلك.
علـى مـا يـتلفظ بـه،  -بشكل صارم–كل قواعد لغته   وصاحب السليقة هو املتكلم الذي يستطيع أن يطبق

  ال سليقة له.: وكل احنراف عن هذه القواعد يف املمارسة الكالمية يعد ضعفا يف السليقة، إن مل نقل
مظهــر بــالقوة، ومظهــر بالفعــل، وجيــب أن يكــون التطــابق بينهمــا تامــا، وليســت الســليقة : فللســليقة مظهــران

النطباع النفسي الذي يشـرتك فيـه كافـة اجملتمـع اللغـوي، وإمنـا هلـا مظهـر ثـان حسب الفكر اللغوي العريب هي ا
هــو اجلانــب التنفيــذي، وال ســليقة، إذا مل يكــن اجلانــب الثــاين مطابقــا كــل املطابقــة للقواعــد املختزنــة يف ذهــن 

ملـتكلم يف اإلنتـاج املتكلم، ومن زال لسانه عن قواعد لغته مل يعد سليقيا، ويبدو لنا أخريا أن السليقة هي آلة ا
  أي جمموعة من القواعد الصوتية والصرفية والرتكيبية واملعجمية.

  : )(20ولقد قسم املتوكل السليقة إىل ثالثة مستويات
   La competence langagiereالسليقة اللغوية  )1
 La competence linguistiqueالسليقة اللسانية  )2

 La competence discursiveالسليقة اخلطابية  )3



هـــذه املســـتويات ال انفصـــال بينهـــا، وإمنـــا الواحـــد منهـــا يقتضـــي اآلخـــر بشـــكل تـــراتيب، فالســـليقة اخلطابيـــة و 
  تقتضي السليقة اللسانية، وهذه األخرية تقتضي السليقة اللغوية.

  : ) السليقة اللغوية1
ة، وهذه املقـوالت إن السليقة اللغوية أو "ملكة اللغة" هي معرفة مسبقة فطرية جملموعة من املقوالت اللساني

ذات طبيعــــة دالليــــة، ومــــا تعلــــم اللســــان اخلــــاص الــــذي يتولــــد داخــــل عشــــرية لغويــــة إال عمليــــة إعطــــاء أمســــاء 
(كلمــات، صــيغ) ملفــاهيم وعالقــات دالليــة موجــودة مســبقا عنــد املــتكلم، ومــن هــذا املنظــور ميكــن أن تــؤول 

  أطروحة اإلهلام يف نشأة اللغة.
عـن طريـق  -عـز وجـل-من املقـوالت والعالقـات الدالليـة، الـيت لقنهـا لـه اهللا فاإلنسان يولد مزودا مبجموعة 

ة عند مجيع األجناس وختتلف األلفاظ الدالة عليها.   اإلهلام، ومن هنا كانت املقوالت الداللية متشا
  : ) السليقة اللسانية2

اعــــــد هــــــي مثــــــرة إن الســــــليقة اللســــــانية هــــــي معرفــــــة املــــــتكلم بالقواعــــــد اخلاصــــــة للســــــان خــــــاص، هــــــذه القو 
  االصطالحات اللسانية املؤسسة داخل عشرية لسانية ما، وهي بتعبري آخر معرفة نظام لسان خاص.

  : ) السليقة الخطابية3
وهذه السليقة تقتضي بشكل أساس السليقة اللسانية أي معرفة النسق اللغوي ألنـه ال ميكـن إنتـاج خطـاب 

واملفهــــوم الــــذي مييــــز بــــني الســــليقة اللســــانية واخلطابيــــة هــــو دون أن ميتلــــك الفــــرد املنــــتج قواعــــد هــــذا النظــــام، 
والبالغــة، ويعــين هــذا املفهــوم عمومــا القــدرة علــى إنتــاج خطــاب انطالقــا مــن أدوات يقــدمها  )21(الفصــاحة

  النسق اللساين، ولكي يكون املتكلم بليغا البد له أن ميتلك هذه القدرة اخلطابية.
عنـــدما كـــانوا يتحـــدثون عـــن الســـليقة، كـــانوا يقصـــدون هـــذه األنـــواع  وحنـــن نـــرى أن اللغـــويني العـــرب القـــدماء

متالمحة يف آن واحـد، فصـاحب (السـليقة) هـو املنـتج للفصـيح مـن اللغـة، ولقـد نـزل القـرآن ببالغتـه وفصـاحته 
أصـحاب ســليقة،  -يف نظـر اللغـويني– نليتحـدى بالغـة العـرب وفصــاحتهم، وهلـذا مل يعـد املتكلمـون املتــأخرو 

  م وبالغتهم، وليسوا أهال لالحتجاج.رغم فصاحته
  : مصادر السليقة

إن السؤال عن مصدر السليقة هو نفسه السـؤال عـن مصـدر اللغـة العربيـة الفصـيحة، وقيـدنا اللغـة بالعربيـة؛ 
ألن اللغويني العرب القدماء كـانوا يدرسـون "اللغـة العربيـة" فقـط، لغـة القـرآن الكـرمي الـذي أنزلـه اهللا تعـاىل علـى 

، فآياته وسوره هي لغة الـوحي، وهـي لغـة التشـريع اإلسـالمي، فهـي لغـة -صلى اهللا عليه وسلم-الكرمي رسوله 
ا لغة البشر بل هي لغة ملهمة، وهبة من اهللا    : )22(-تعاىل–شريفة كرمية يصعب االعتقاد بأ



  هل اللغة مواضعة أو إهلام.: ولقد طرح ابن جين السؤال التايل
  وبة يف عصره مؤيدا بعضها ومؤوًِّال بعضها اآلخر.مث أورد جمموعة من األج

  صاحب السليقة اللغوية ال يخطئ؟
ويــرفض بعــض املعاصــرين قــول اللغــويني العــرب القــدماء بــأن صــاحب الســليقة ال خيطــئ، ومــن احنــرف عــن 

ـذا احل كــم قواعـد لغتـه يف ظــروف خاصـة مل يعــد أهـال للثقـة اللغويــة، واللغويـون العــرب القـدماء حـني ينطقــون 
م يعدون هؤالء العرب أصحاب السليقة أنبياء اللغة العربية، يف مقابل نـيب الـدين اإلسـالمي املعصـوم عـن  فأل

  ).23اخلطأ(
  : ومع اعتقاد ابن جين أن صاحب السليقة ال خيطئ يرى أن أهل الفصاحة درجات

مـنهم مـن ال منهم من يتمكن من استضمار كل قواعد لغته، فيجردهـا يف شـكل صـور يف الـذهن، و   )1
  يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة، فيظل مرتبطا باالنتحاء الشكلي.

  : يقول ابن جين
كيـف :  ومعـه ابـن عـم لـه دونـه يف فصـاحته، وكـان امسـه غصـنا، فقلـت هلمـا سألت مرة الشجري أبا عبد اهللا

جييئـان بالصـواب،  سويداء وواليت مـن ذلـك أحرفـا، ومهـا: فسوداء. قاال: محرياء، قلت: حتقران (محراء)؟ فقاال
(عليبـاء) وتبعـه الشـجري، فلمـا هـم بفـتح البـاء تراجـع كاملـذعور، مث : مث دسست يف ذلك (علباء) فقال غصن

  ). 24آه علييب ورام الضمة يف الياء(: قال
صــاحب الدرجــة األوىل يف الســليقة ميكــن أن يبــدع يف املعجــم جريــا علــى القواعــد الصــرفية الكامنــة يف  )2
  اللغة.

  ).25"إن األعرايب إذا قويت فصاحته ومست طبيعته تصرف وارجتل ما مل يسبق"(: جينيقول ابن 
وقــد ال يلتــزم صــاحب الســليقة بلغــة واحــدة، بــل يتغــري لســانه نتيجــة لعوامــل خارجيــة، ولقــد عقــد ابــن  )3

  ).26جين بابا مساه "باب يف العريب الفصيح ينتقل لسانه"(
ـأ صــاحب الســليقة، فــريى إبــراهيم أنــيس أن الطفــل عنــدما وبــني اللغــويني العــرب املعاصــرين خــالف يف خطــ

). بينمــا 19: يــتمكن مــن لغتــه ال يســتطيع أن خيطــئ فيهــا أو ينحــرف عنهــا (إبــراهيم أنــيس، مــن أســرار اللغــة
يرى متام حسان أن صاحب السليقة خيطئ وينحرف عن لغته إذا كانت هنـاك عوامـل خارجيـة تتطلـب ذلـك،  

). ويرى علـي أبـو املكـارم أن وجـود أجنـيب داخـل جمتمـع مـا 27ف فيه لغة القوم(كاهلجرة إىل مكان آخر ختتل
  : معناه وجود خطأ، ويقول متحدثا عن اجملتمع اجلاهلي



"ولقــد كــان يف اجملتمــع اجلــاهلي أجانــب يعيشــون فيــه، وحيــاولون لغتــه، ومل يكــن وجــود هــؤالء مقصــورا علــى 
اورة يف أطــراف شــبه اجلزيــرة كمــا يشــيع بــني الدارســني، منــاطق االحتكــاك بــني العــرب وغــريهم مــن الشــعوب اجملــ

  )".28وإمنا بلغ ذلك قلب اجلزيرة نفسها(
أن كــل مــتكلم معــرض للخطـــأ صــوتيا أو صــرفيا أو تركيبيــا أو معجميــا، وكيفمــا كانــت  -يف نظرنــا –ويبــدو 

  : نوعان من اخلطأ مستويات اللغة سواء أكانت لغة رمسية أم هلجة عادية للتعامل اليومي، َلِكْن هناك
: خطأ ظريف حيصـل نتيجـة لـبعض العوامـل النفسـية يسـتطيع املـتكلم أن يتدراكـه، وعليـه قـول السـيوطي: أوال

  ).29"واإلنسان ختتلف أحواله فتسعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه وتتعذر عليه عند االنقباض"(
اصـة بـالفرد املـتكلم يصـعب أن يدركـه، وإذا خطأ استمراري متأصل، ويف هذه احلـال يصـبح قاعـدة خ: ثانيا

باملمارسـة واملـران أن يصـلح خطـأه،  -مـع مـرور الـزمن –نبهه الوسط االجتماعي اللغوي إىل هذا اخلطـأ ميكـن 
ـــا منـــذ  واخلطـــأ ال ينســـب إىل النســـق اللغـــوي الـــذي ميتلكـــه الفـــرد كحصـــيلة لعشـــرية لغويـــة أو قـــدرة لغويـــة ُزوَِّد 

نشـاط املـتكلم الفـردي الـذي حيـاول تطبيـق قواعـد لغتـه، بشـكل َعْفـِوّي، ويف اعتقادنـا أن خلقه، وإمنا يعود إىل 
هـــذا اخلطـــأ مـــن املـــتكلم يف وســـط اجتمـــاعي لغـــوي ينتمـــي إليـــه الفـــرد املـــتكلم ال يـــؤثر كثـــريا يف الغـــرض الـــذي 

الغايــة الــيت يرمــي يســتهدفه املــتكلم مــن الكــالم؛ ألن هنالــك جمموعــة مــن العوامــل والقــرائن الــيت تتضــافر لبلــوغ 
)، 30الكــالم)( -إليهـا املـتكلم، فللظــاهرة اللغويـة نسـق ثابــت، ونشـاط متحــول، أطلـق عليـه دوســوير (اللسـان

  اإلجناز). -وأطلق عليه تشومسكي (القدرة
  تشومسكي والظاهرة اللغوية

يولـد وسـط  إن النشاط التجرييب الذي وجه اللسانيات يف النصف األول من القرن العشـرين يـرى أن الطفـل
جمتمع ما، وذهنه صفحة بيضاء، والتجربة هي اليت تطبع على ذهنه جمموعـة مـن املفـاهيم واألفكـار (أو املعرفـة 
بصفة عامة) بواسطة احلواس، ويرى تشومسكي أن هذه اآلراء جيب أن يعاد فيها النظر انطالقـا مـن معطيـات 

ـا أخرى؛ لذا درس فالسـفة وحنـاة القـرن السـابع عشـر، ليسـتلهم  مـنهم األسـس واملبـادئ الـيت ميكـن أن يطـور 
  اللسانيات وأن يوجهها وجهة أخرى.

إن الفــرق اجلــوهري الــذي مييــز اإلنســان عــن : مــن املبــادئ األساســية عنــد تشومســكي مقولــة ديكــارت: أوال
  ).31احليوان هو اللغة البشرية(

هر الـيت تظهـر عنـد بعـض احليوانـات فاإلنسان هو الكائن احلي الوحيد الذي يستطيع أن يـتكلم، وكـل املظـا
ال ميكن أن نعدها لغة، فهنـاك عوامـل بيولوجيـة جتعـل اإلنسـان منفـردا يف هـذا اجملـال، والعقـل البشـري هـو أداة  
كليــة يســتخدم يف كــل املناســبات، يف حــني أن األعضــاء احليوانيــة واآلليــة حتتــاج إىل أوضــاع خاصــة لكــل حركــة 

  ).32خاصة(



أن أحــد ممثلــي الديكارتيــة يف إجنلــرتا يف القــرن الثــامن عشــر وهــو  - نظــر تشومســكييف –والغريـب يف األمــر 
Antoine  يتحدث عن بعض الشعوب اهلندية الـيت تعتقـد أن القـردة الـيت تكثـر حـوهلم وهبـت ملكـة مولـدة

l’entendement )33(  َوقــــادرة علــــى الكــــالم، ولكنهــــا ال تريــــد فعــــل ذلــــك، خمافــــة أن ُتْســــتَـَغلَّ وتـَُقيَّــــد 
بالعمل، ويعترب تشومسكي معجزة بيولوجية مدهشـة أن تكـون للقـردة قـدرة لغويـة وال تسـتعملها فهـي كالطـائر 

  ).34الذي له القدرة على الطريان وال يطري(
ــا "مــرآة : ثانيـــا يتســاءل تشومســكي عــن الــدوافع الــيت تدفعــه لدراســة اللغــة. فيجيــب أنــه يريــد دراســتها أل

ـــدينا إىل للفكــر" وال يعـــين أن التصـــورا ت املعـــرب عنهـــا، والتميـــزات املؤسســة داخـــل االســـتعمال العـــادي للغـــة، 
خمططات الفكر اإلنساين و"املعىن املشرتك" الـذي بنـاه هـذا الفكـر، ولكـن يريـد تشومسـكي مـن خـالل دراسـة 

  ).35(اللغة، اكتشاف املبادئ التجريدية اليت حتكم بنيته وعمله، وهذه املبادئ كلية وفق ضرورة بيولوجية
وإن السمات العامة للبنية النحوية مشرتكة بني مجيع األلسـنة، وتعكـس اخلصـائص األساسـية للفكـر، وهـذه 

)، وأن 36الفرضية قادت النحاة الفالسفة إىل الرتكيز على النحو الكلي أكثر من الرتكيز على النحـو اخلـاص(
  ).37اع واحلب والتمين(املفاهيم املشرتكة بني اجلنس البشري تشبه ملكة الرؤية واالستم

وإذا كــان اإلنســان يولــد وذهنــه صــفحة بيضــاء كمــا يــرى التجريبيــون، فكيــف نعلــل تعلــم الطفــل لغــة : ثالثــا
ـا، ويفهـم مجـال  الوسط الذي يعيش فيه خالل سنواته األوىل، بل يستطيع أن يتكلم مجال مل يسبق أن تكلم 

من هذا الكـالم، وأن أي طفـل عـادي ميتلـك معرفـة  جديدة، ال شك أن هذا الطفل ميتلك قدرة خاصة متكنه
نسـقا معقـدا مـن القواعـد اخلاصـة، واملبـادئ العامـة لـيفهم  -دون بـذل أدىن جهـد-لغوية يستطيع أن يسـتعمل 
  ).38اآلخر أفكاره وإحساساته(

ة، وإمنا يستعمل جمموعـة مـن اجلمـل اجلديـدة غـري املتناهيـة: رابعا خاضـعة  إن اإلنسان ال ينطق مجال متشا
إذ هــو امللكــة  l’aspect createurجملموعــة مــن القواعــد املتناهيــة، وهــذا مــا يطلــق عليــه املظهــر املبــدع 

اخلاصــة باإلنســان للتعبــري عــن األفكــار اجلديــدة وفهــم التعــابري اجلديــدة يف إطــار لغــة مؤسســة، ونتــاج خاضــع 
  ).39لقوانني ومبادئ خاصة باإلنسان، وتعكس اخلصائص العامة للفكر(

املوضــــوع األول للنظريــــة اللســــانية، هــــو املــــتكلم املســــتمع املثــــايل الــــذي ينتمــــي إىل عشــــرية لغويــــة : خامســــا
  ).40متجانسة متاما، والذي يعرف لغته جيدا(

هذه املبادئ اليت استلهمها تشومسكي من فالسفة وحناة القرن السابع عشر جعلته يفـرق بـني مسـتويني يف 
  : الظاهرة اللغوية



، وهلــذا التمييــز بــني la performanceومســتوى اإلجنــاز La competenceرة مســتوى القــد
  املستويني عالقة بثنائية دوسوسري (اللسان والكالم).

  ).41إال أن تشومسكي يرفض اللسان باملفهوم السوسريي، ويعوضه مبفهوم آخر له خصائص توليدية(
  : القدرة

)، وهـي أيضـا امللكـة الـيت ميتلكهـا املـتكلم املسـتمع 42غته(املستمع عن ل –هي املعرفة اليت ميتلكها املتكلم 
كمــا يقــول   –). ومــن البــدهي 43املثــايل للــربط بــني اجلــانبني الصــويت واملعنــوي يف تطــابق تــام مــع قواعــد لغتــه(

أن للجمل معىن ضمنيا حمددا بالقواعد اللغوية، وكل شخص ميتلك لغة مـا فإنـه يستضـمر نسـقا  -تشومسكي
إنـه منـى مـا :  حتدد الصورة الصوتية للجملة وحمتواها الداليل الضمين، نقول عن هـذا الشـخصمن القواعد اليت

  ).44ميكن تسميته (قدرة) لغوية خاصة(
  : اإلنجاز

وهذه القدرة اللغوية ال ميكن أن تظـل يف جمـال جتريـدي بـل جيـب أن تنفـذ يف الواقـع، وجيـب أن جتسـد حـىت 
الثاين من الظاهرة اللغوية الذي حيقـق هـذا النظـام التجريـدي مـن القواعـد حيدث التواصل، ويعد اإلجناز املظهر 

  ).45اليت ميتلكها املتكلم/ املستمـع، فهو االستعمال الفعلي للغة يف مقامات جمسدة(
  ولكْن َأليٍّ ننسب املظهر املبدع يف اللغة؟

  هل نسنده للقدرة؟ أو لإلجناز؟
  : هناك نوعان من اإلبداعية

 ا القواعد وتنتمي إىل القدرة.إبداعية حتكمه  
 )46إبداعية تنحرف عن هذه القواعد وتنتمي إىل اإلجناز.( 

واإلجناز ال ميكن أن يعكس متامـا القـدرة؛ ألن هنـاك عـدة عوامـل تـؤثر يف الشـخص يف أثنـاء عمليـة الكـالم  
  كالنسيان، وعدم االنتباه، والتعب، مما جيعل املتكلم يزيغ أحيانا عن قواعد لغته.

يــة تشومســكي القــول بــأن للغــات البشــرية خصــائص كليــة مشــرتكة، وهلــذا بــىن نظريتــه التوليديــة التحويليــة وغا
  مبنهج رياضي جتريدي لتتناسب والنحو الكلي.

 ----------------  
  : المصادر والمراجع

 .3م، ط1965يف اللهجات العربية، مكتبة األجنلو املصريـة، القاهرة، : إبـراهيم أنيس -

 .3م، ط1966من أسرار اللغة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، : هيمإبرا أنيس -



البيـــان والتبيـــني، حتقيـــق حســـن النـــدويب، املكتبـــة التجاريـــة الكـــربى، دار القلـــم، : اجلـــاحظ أبـــو عثمـــان -
 بريوت، لبنان، بدون تاريخ.
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  نشأة اللغة العربية وتطورها
  *حممد عطوات

اللغـــة نظـــام يتلقـــاه الفـــرد عـــن جمتمعـــه بطريـــق التعلـــيم والتقليـــد، كمـــا يتلقـــى عنـــه ســـائر الـــنظم االجتماعيــــة 
والبــه، وحيتــذ بــه يف تفامهــه وتعبــريه، وهــي تقــوم علــى عناصــر ثالثــة "األصــوات، األخــرى، ويصــب أصــواته يف ق

  األلفاظ، اجلمل".
واللغة ليست من األمور اليت يضعها فرد معني أو أفراد معينون، وإمنا ختلقها طبيعة االجتماع، وتنبعث على 

ــا ليســت غايــة احليــاة اجلمعيــة، ومــا تقتضــيه هــذه احليــاة مــن تعبــري عــن اخلــواطر وتبــادل لألفكــ ار، وهكــذا فإ
ا، وإمنــا هــي وســيلة ضــرورية للتفــاهم والثقافــة والعلــم، وهــي القالــب الــذي يصــب فيــه التفكــري،  مقصــودة لــذا
فكلمــا ضــاق هــذا القالــب واضــطربت أوضــاعه ضــاق نطــاق الفكــر واختــل إنتاجــه، وهــي ظــاهرة بســيكولوجية 

فرد، تتألف من جمموعة رموز صوتية لغوية اكتسبت عـن اجتماعية ثقافية مكتسبة، ال صفة بيولوجية مالزمة لل
ــذا النظــام الرمــزي الصــويت تســتطيع مجاعــة مــا أن تتفــاهم وتتفاعــل،  طريــق االختبــار معــاين مقــررة يف الــذهن، و
وباللغــــة فقــــط صــــار اإلنســــان إنســــاناً، وباللغــــة فقــــط تطــــورت احلضــــارة وتقــــدم العمــــران وبلــــغ العقــــل اإلنســــاين 

  .)1(ذروته
"إن اللغــة وثيقــة الصــلة باإلنســان وبيئتــه فهــي تظهــر اجملتمــع اإلنســاين  )2(دكتور إبــراهيم الســامرائييقــول الــ

علــى حقيقتــه، وليســت اللغــة رابطــة بــني أعضــاء جمتمــع واحــد بعينــه، وإمنــا هــي عامــل مهــم للــرتابط بــني جيــل 
ذه الوسيلة العجيبة".   وجيل، وانتقال الثقافات عرب العصور ال يتأتى إال 

ــا الرابطــة : إليهــا بقولــه) 3(ري فختــهويشــ ــا ُكــالًّ مرتاصــاً خاضــعاً لقــوانني. إ "اللغــة جتعــل مــن األمــة الناطقــة 
أن اللغـــة القوميـــة وطـــن روحـــي ) 4(الوحيـــدة احلقيقيـــة بـــني عـــامل األجســـام وعـــامل األذهـــان". بينمـــا يـــرى فوســـلر

اللغــة مظهــر مــن مظــاهر التــاريخ، أن  )5(يــؤدي مــن حــرم وطنــه علــى األرض. ويعتــرب مصــطفى صــادق الرافعــي
ا الصــفة  ــا وجــد والتــاريخ صــفة األمــة كيفمــا قلبــت أمــر اللغــة مــن حيــث اتصــاهلا بتــاريخ األمــة واتصــال األمــة 

  الثابتة اليت ال تزول إال بزوال اجلنسية وانسالخ األمة من تارخيها.
ـــَدْت د ورهـــا اخلطـــري يف بنـــاء شخصـــية إن الفكـــر ال ينفصـــل عـــن اللغـــة الـــيت هـــي عـــني عينـــه، ومـــن هنـــا توسَّ

اإلنسان، فرداً وجمتمعاً، ومن هنا بالتايل ظهر أثرهـا يف إيقـاظ الشـعور القـومي أو الـوعي القـومي فهـي مـن أهـم 
ا العامل األول لرتسيخ االنتماء القومي.    عوامل القومية، بل إ

شاط ثقايف، ووظيفتها هـي واللغة ليست وسيلة من وسائل التفاهم والثقافة فحسب، وإمنا هي أساس كل ن
ـــا  الداللـــة واإلحيـــاء، وترتقـــي اللغـــة بارتقـــاء الفكـــر وهـــي أشـــبه بكـــائن حـــي تـــنعكس فيـــه مجيـــع مزايـــا اجملتمـــع إ
املستودع األكرب، واألمني للرتاث االجتماعي والعقيدة، وهي العامـل األوحـد لنشـر هـذا الـرتاث بصـورة مشـرتكة 



ــا يتســلم اجليــل الطــالع مــن اجليــل املتــواري نظرتــه يف اإلنســان، واملــادة، واخلــالق  بــني خمتلــف صــنوف الشــعب، 
  فتكون مهزة وصل األجيال بعضها ببعض.

ويف االعتبار الرتبوي أن الطالب الذي يتدرب على صحة التعبري يتـدرب أيضـاً علـى صـحة التفكـري فـالتعبري 
  ).6(والتفكري جوهر واحد

وصـدر اإلسـالم مل يكونـوا يعـربون عمـا نسـميه حنـن "باللغـة" ويظهر أن العرب القـدماء يف العصـور اجلاهليـة 
إال بكلمــة "اللغــة العربيــة" وقــد يســتأنس هلــذا الــرأي مبــا جــاء يف القــرآن الكــرمي مــن اســتعمال كلمــة "اللســان" 

  .)7(وحدها يف معىن اللغة حنو مثاين مرات
ة عريقـــة لتكـــون بالكتـــاب املقـــدس وتــربز اللغـــة العربيـــة كإحـــدى اللغـــات العظيمــة الـــيت تـَُعـــُد مـــرآة حضـــارة أمــ

باللسـان العـريب املبـني، لغـة الكتـاب املعجـز، ومـثًال رائعـاً  -صلى اهللا عليـه وسـلم-والذي أنزل على نبينا حممد 
يف الصياغة اللغوية، بل مثًال فريـداً يف اإلعجـاز اللغـوي، واملـواطن الصـاحل هـو الـذي يعتـز بلغـة أمتـه ومـا أجـدر 

ذا اال   عتزاز!اللغة العربية 
  : اللحن

"هو خمالفة العربيـة الفصـحى يف األصـوات، أو يف الصـيغ، : اللحن بقوله بيعرف الدكتور رمضان عبد التوا
أو يف تركيــب اجلملــة وحركــات اإلعــراب، أو يف داللــة األلفــاظ، وهــذا هــو مــا كــان يعنيــه كــل مــن ألــف يف حلــن 

  ).8(ثلة اليت عاجلوها يف كتبهمالعامة من القدامى واحملدثني، ويظهر ذلك بوضوح من األم
اخلطـأ : "للحن سـتة معـان: وتطلق كلمة "اللحن" يف اللغة العربية على عدة معان مجعها "ابن بري" يف قوله

  يف اإلعراب، واللغة، والغناء، والفطنة، والتعريض، واملعىن".
خمالفـة الفصـحى بوجـه مـن أمـا "اللحـن" بـاملعىن األول وهـو اخلطـأ يف اإلعـراب، فالظـاهر أنـه كـان يقصـد بـه 

الوجــوه الســابقة، وإن ظفــرت حركــات اإلعــراب باهتمــام الســابقني مــن اللغــويني والنحــويني، ولــيس هــذا املعــىن 
  أقدم معاين كلمة "اللحن" عاملي العربية إذ ال منلك له نصوصاً قبل العصر األموي.

إنــه ظهــر يف عهــد : ء العاميــة قيــلوكــان اللحــن مــن أول مظــاهر ابتعــاد العاميــة عــن الفصــحى، وهــو أول أدوا
"أرشدوا أخـاكم فقـد ضـل"، كمـا رويـت : فقد روي أن رجًال حلن حبضرته فقال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

ــا وأدبائهــا  أخبــار كثــرية عــن شــيوع اللحــن منــذ القــرن األول يف عصــر الدولــة األمويــة واســتهجان خلفائهــا ووال
  له.

"تويف أبانا وترك بنون" َفُصِعَق، زياد هلذه األخطاء : أصلح اهللا األمري: الواوقد روي أنه جاء قوم إىل زياد فق
ضـع للنـاس العربيـة، هـم يلحنـون يف القـرآن، فلـو رمسـت هلـم رمسـاً، : الفاضحة، وطلب أبا األسـود الـدؤيل فقـال

  إن املراضع من املوايل قد أفسدوا أْلِسَنَة الذين أرضعنهم من العرب.



: مـا َأْحَسـُن السـماِء! فقـال: األسود الـدؤيل دخـل يومـاً إىل منزلـه فقالـت لـه بعـض بناتـه وحيكى أيضاً أن أبا
مـــا : إين مل أرد أي شـــيء منـــه أحســـن، وإمنـــا تعجبـــت مـــن حســـنها. فقـــال إذاً فقـــويل: أي بنيـــة جنومهـــا فقالـــت

ـــَماَء وحينئـــذ وضـــع بـــاب التعجـــب يف علـــم النحـــو، وكـــان هـــذا بعـــض مـــا حـــدا العـــرب  علـــى وضـــع َأْحَســـَن السَّ
  ).9(النحو

بن مروان كان حيذر أبنـاءه مـن اللحـن ألنـه كـان يـرى أن اللحـن يف منطـق الشـريف  كوقد روي أن عبد املل
أقــبح مــن آثــار اجلــدري يف الوجــه، وأقــبح مــن الشــق يف ثــوب نفــيس، وروي أيضــاً أنــه مل يكــن يســتعمل صــيغاً 

  قدرها.ملحونة حىت يف املزاح وأنه كان يقدر الدقائق اللغوية حق 
ـا، ولقـد حاولـت أن تفلـت مـن  ونالحظ أن اللغة العربيـة مل تسـلم مـن اللحـن علـى لسـان بعـض النـاطقني 
قيود اإلعراب يف مجيع العصور اليت تعاقبت عليها بعد أن ُسنَّْت شريعة النحو مل يستفحل اهلجوم على النحـو 

  إال يف اآلونة األخرية.
علـى اخلطـأ، كمـا أشـار إىل أن وضـع علـم النحـو وقواعـد اللغـة كانـا  وإمنا اجلديد هو معانـدة احلـق واإلصـرار

  ).10(بسبب انتشار اللحن وشيوع اخلطأ
  اللهجة

اللهجــة يف االصــطالح : "اللهجــة" بإســهاب، وقــال يف مطلــع كتابــه) 11(لقــد حبــث الــدكتور إبــراهيم أنــيس
شرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد العلمي احلديث هي جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، وي

هــذه البيئــة، وبيئــة اللهجــة هــي جــزء مــن بيئــة أوســع وأمشــل تضــم عــدة هلجــات، لكــل منهــا خصائصــها ولكنهــا 
تشرتك مجيعاً يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض، وفهـم مـا قـد 

ر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجـات وتلـك البيئـة الشـاملة الـيت يدور بينهم من حديث فهماً يتوقف على قد
تتألف من عـدة هلجـات هـي الـيت اصـطلح علـى تسـميتها باللغـة، فالعالقـة بـني اللغـة واللهجـة هـي العالقـة بـني 
العام واخلاص، فاللغة تشتمل على عدة هلجات لكل منها ما مييزها، ومجيع هذه اللهجات تشـرتك يف جمموعـة 

  صفات اللغوية والعادات الكالمية اليت تؤلف لغة مستقلة عن غريها من اللغات.من ال
وقد كان القدماء من علماء العربية يعربون عما نسـميه اآلن باللهجـة بكلمـة "اللغـة" حينـاً "وبـاللحن" حينـاً 

الصــقر : ن مــثالً آخــر، نــرى هــذا واضــحاً جليــاً يف املعــاجم العربيــة القدميــة ويف بعــض الروايــات األدبيــة، فيقولــو 
  بالصاد من الطيور اجلارحة، وبالزاي لغة (بضم الالزم وكسرها).

"لـيس هـذا حلـين وال حلـن قـومي" وكثـرياً مـا : يروى أن أعرابياً كان يقول يف معرض احلديث عن مسألة حنوية
نعنيــه حنــن يشــري أصــحاب املعــاجم إىل لغــة متــيم ولغــة طــي ولغــة هــذيل، وال يريــدون مبثــل هــذا التعبــري ســوى مــا 

  اآلن بكلمة "اللهجة".



أن الســبب الرئيســي يف تفــرع اللغــة الواحــدة إىل هلجــات يرجــع  )12(وايف دويعتــرب الــدكتور علــي عبــد الواحــ
إىل انتشار اللغة يف مناطق خمتلفـة واسـعة واسـتخدامها لـدى مجاعـات كثـرية العـدد وطوائـف خمتلفـة مـن النـاس، 

اللغـوي نتيجـة غـزو أو هجـرات سـببان كافيـان لَِتَكـوُِّن اللهجـات، وقـد فانعزال بيئـات الشـعب الواحـد والصـراع 
  شهد التاريخ نشوء عدة هلجات مستقلة للغة الواحدة نتيجة هذين العاملني أو كليهما معاً.

ا اللهجة فتكاد تنحصر يف األصوات وطبيعتها وكيفية صدورها، فالذي يفرق بني  أما الصفات اليت تتميز 
بعـــض االخـــتالف الصـــويت يف غالـــب األحيـــان فـــريوى مـــثًال أن قبيلـــة متـــيم كـــانوا يقولـــون يف هلجـــة وأخـــرى هـــو 

ـا "األجلـه" عنـد  "فزت"، "فزد" كما كانوا ينطقون باهلمزة عيناً، كما يـروى أن "األجلـح" وهـو األصـلع ينطـق 
لهجـــات بـــين ســـعد، وتتميـــز بيئـــة اللهجـــة بصـــفات صـــوتية خاصـــة ختـــالف كـــل املخالفـــة أو بعضـــها صـــفات ال

األخرى يف اللغة الواحدة، غري أن اللهجة قد تتميز أيضاً بقليـل مـن صـفات ترجـع يف "سـكرى" سـكرانة، وأن 
بعضاً من متيم كانوا يقولون "مديون" بدًال من "مدين" كما تذكر املعاجم أن كلمة "اهلجرس" تعـين القـرد عنـد 

لصـفات اخلاصـة الـيت مرجعهـا بنيـة الكلمـات احلجازيني، وتعـين الثعلـب عنـد متـيم ولكـن جيـب أن تكـون هـذه ا
ا.  ـا، فـال تلبـث أن تسـتقل وتصـبح لغـة قائمـة بـذا وداللتها من القلة حبيث ال جتعل اللهجة غريبـة علـى أخوا

أفصــح مــن هلجــات املــدن  –يف مــواطن القبائــل العربيــة ومنـذ قــرون الســنني  –وجيـدر بالــذكر أن هلجــات القــرى 
يلــة، وأدىن منهــا إىل العربيــة الفصــحى، ويرجــع الســبب يف ذلــك إىل ميــل ســكان وأقــل منهــا يف الكلمــات الدخ

القرى إىل احملافظة وقلة احتكاكهم باألجانب، وكانت هلجات القبائل والعشائر تنتقـل علـى ألسـنة النـاس وكـل 
  شكل منها يدعى لغة، أما أم القوارن فهي ظاهرة اإلعراب.

  نشأة اللغة العربية وأقسامها
اللغــــات الســــامية علــــى لغــــات الشــــعوب اآلراميــــة والفينقيــــة والعربيــــة والعربيــــة واليمنيــــة والبابليــــة يطلــــق اســــم 

واألشورية وما احندر منها، وعلى بعض اللغات األخرى اليت ظهر هلم انتماؤها إىل الفصيلة نفسـها الـيت تنتمـي 
واآلراميــــة والكنعانيــــة (الفينقيــــة البابليــــة)  –إليهــــا هــــذه اللغــــات فمــــدلوهلا يشــــمل اللغــــات األكاديــــة (األشــــورية 

  والعربية) والعربية واليمنية القدمية واحلبشية.
ـا أول لغـة  دويرى الدكتور علي عبد الواح وايف أنه من اخلطـأ النظـر إىل واحـدة مـن اللغـات السـامية علـى أ

ا الشعب السامي سـاميني (بـالد ، وعلى الرغم من أن اللغـة العربيـة قـد نشـأت يف أقـدم مـواطن ال)13(تكلم 
احلجـاز وجنــد ومـا إليهــا) فـإن مــا وصــل إلينـا مــن آثارهـا يعــد مـن أحــدث اآلثــار السـامية، فبينمــا يرجـع أقــدم مــا 
وصل إلينا من آثار األكادية إىل ما قبل القرن العشرين ق.م، ومن آثار اآلرامية إىل القرن التاسع ق.م جنـد أن 

ال يتجــاوز القــرن األول ق.م، وأقــدم مــا وصــل إلينــا آثــار العربيــة أقــدم مــا وصــل إلينــا مــن آثــار العربيــة البائــدة 
الباقيــة ال يكــاد يتجــاوز القــرن اخلــامس بعــد املــيالد، ولــذلك ال نعلــم شــيئاً عــن طفولــة اللغــة العربيــة ومــا اجتازتــه 



 ، ولكـن اللغــة مل تكـن وليــدة ليلـة وضــحاها والبـد أن يكــون وراءهـا تــاريخ)14(مـن مراحـل يف عصــورها األوىل
مديد غامض لنـدرة املصـادر والوثـائق السـابقة لعصـر التـدوين، وهلـذا فـال يبقـى لـدى املـؤرخ إال أن يعتمـد اللغـة  

  كما احندرت إلينا منذ القرن السابع امليالدي.
  : العربية البائدة، والعربية الباقية: وصل إلينا من آثارها ميكن تقسيمها قسمني اوعلى ضوء م

ــا عشــائر عربيــة تســكن : أمــا العربيــة البائــدة – 1 أو "عربيــة النقــوش" فتطلــق علــى هلجــات كانــت تــتكلم 
مشــال احلجــاز علــى مقربــة مــن حــدود اآلراميــني ويف داخــل هــذه احلــدود ولتطــرف هــذه اللهجــات يف الشــمال، 
ـا وشدة احتكاكها باللغات اآلرامية وبعدها عن املراكز العربية األصلية بنجد واحلجاز فقدت كثـرياً مـن مقوما

وصبغت بالصـبغة اآلراميـة، وقـد بـادت هـذه اللهجـات قبـل اإلسـالم ومل يصـل إلينـا منهـا إال بعـض نقـوش عثـر 
  عليها أخرياً يف املناطق السابق ذكرها، ومن أجل ذلك مسي أحياناً "عربية النقوش".

تـزال تسـتخدم عنـدنا  وأما "العربية الباقية" فهي اليت تنصرف إليهـا كلمـة العربيـة عنـد إطالقهـا والـيت ال – 2
وعند األمة العربية األخرى لغة أدب وكتابة وتأليف، وقد نشأت هذه اللغة ببالد جند واحلجاز، مث انتشرت يف  
ـا  ا السامية واحلامية، وأشبعت منها اللهجات اليت تتكلم  كثري من املناطق اليت كانت تشغلها من قبل أخوا

ــا مــن حمميــات وإمــارات مســتقلة ويف يف العصــر احلاضــر يف بــالد احلجــاز وجنــد  والــيمن ومــا يتامخهــا ويتصــل 
  فلسطني واألردن ولبنان والعراق والكويت ومصر والسودان وبالد املغرب العريب ومالطة.

وقـــد وصـــلت إلينـــا اللغـــة العربيـــة الباقيـــة عـــن طريـــق آثـــار العصـــر اجلـــاهلي والقـــرآن واحلـــديث وآثـــار العصـــور 
  .)15(اإلسالمية املختلفة

أن نســتعرض رأي أنســتاس مــاري الكرملــي حيــث  –مــن األمهيــة مبكــان وحنــن نبحــث نشــأة اللغــة العربيــة و 
فريـق يـذهب إىل أنـه الكلمـة وضـعت يف أول نشـوئها علـى حـرفني، مث : "اللغويون على فريقني متعادلني: يقول

ــا املتكلمــون تصــرفاً  خيتلــف بــاختالف  زيــد فيهــا حــرف أو أكثــر يف الصــدر أو القلــب أو الطــرف، فتصــرف 
البالد والقبائل والبيئات واألهوية، فكان لكل زيادة أو حذف أو قلب أو إبـدال أو صـبغة، أو غايـة، أو فكـرة 
دون أختهــا، مث جــاء االســتعمال مــع الــزمن فأرســاها علــى مــا أوصــته إلــيهم الطبيعــة أو ســاقهم إليــه االســتقراء 

  والتتبع الدقيق.
جــاءين، مث جــرى إن الكلمــة وضــعت يف : وفريــق يقــول جــاء واحــد أو  أول نشــوئها علــى ثالثــة أحــرف 

ا على حد ما تقدمت اإلشارة إليه قبيل هذا فاتسعت هلـم اآلفـاق املتنوعـة وظهـرت الفـروق  عليها املتكلمون 
  .)16(وكثرت اللغات واختلفت اللغات إىل آخر ما كان من هذا القبيل

عرفنـا أن الفريـق األول يـرى أن مـا نشـأ مـن :  أول وضـعها نقـولوجملرد اإلشارة إىل ترتيب نشـوء املفـردات يف
املفــردات كــان موضــوعاً علــى هجــاء واحــد، مث جــاء املضــاعف مــن ثالثــي وربــاعي فيكــون ثالثيــاً إذا مل نتخيــل 



ـا لـئال خيـتلط خمـرج حـرف مبخـرج حـرف آخـر يقاربـه  احلركة يف الشيء، احلرف األخري من الكلمـة الـيت ينطـق 
تاً، وال يكــون ذلــك إال بالشــد علــى احلــرف األخــري وإبــرازه متحركــاً لكــي ال يقــع أدىن، مث نشــأ يف ويدانيــه صــو 

  وقت واحد األجوف والناقص، وبعد ذلك نشأ املهموز، ويف اآلخر ظهر املثال الواوي واليائي.
 مـــا نشـــأت تلـــك التحـــوالت شـــيئاً بعـــد شـــيء، والطائفـــة األوىل مـــن األفعـــال ســـاقت النـــاطقني فـــدفعتهم إىل

بعــدها مــن غــري أن نعــني زمنــاً وال حنــدد وقتــاُ، فهــذا كلــه موكــول إىل الغرائــز والبيئــات واملتكلمــني بلغــة يعــرب، 
  وقحطان، وإمساعيل.

  : ) تطور اللغة1
  : تتأثر اللغة يف تطورها بعوامل كثرية يرجع أمهها إىل ست طوائف

ــا وتقاليــدها وعقائــدها ومظــاهر عوامــل اجتماعيــة خالصــة تتمثــل يف حبضــارة األمــة ونظم: إحــداها هــا وعادا
ا ونزوعها... إخل. ا الفكرية ومناحي وجدا   نشاطها العملي والعقلي وثقافتها العامة واجتاها

  تأثر اللغة بلغات أخرى.: وثانيتها
لغويـة ومـا عوامل أدبية تتمثل فيما تنتجه قرائح الناطقني باللغة، وما تبذله معاهد التعليم واجملامع ال: وثالثتها

ا.   إليها يف سبيل محايتها واالرتقاء 
  انتقال اللغة من السلف إىل اخللف.: ورابعتها

  عوامل طبيعية تتمثل يف الظواهر اجلغرافية والفيزيولوجية وما إليها.: وخامستها
ا وقواعــدها ومتنهــا.. اخل، وذلــك: وسادســتها أن  عوامــل لغويــة ترجــع إىل طبيعــة اللغــة نفســها وطبيعــة أصــوا

  عناصر اللغة نفسها قد تنطوي على بعض نواح تؤثر يف تطورها.
  : أثر العوامل االجتماعية في خصائص اللغة وتطورها – 1

ـا إىل  ا العقلية ودرجة ثقافتها ونظر تتأثر اللغة أميا تأثر حبضارة األمة، ونظمها وتقاليدها وعقائدها واجتاها
ا االجتماعية العاملة، و  ما إىل ذلك، فكل تطور حيدث يف ناحية من هذه النواحي يـرتدد صـداه احلياة، وشؤو

يف أداة التعبــري، ولــذلك تعــد اللغــات أصــدق ســجل لتــاريخ الشــعوب، فكلمــا اتســعت حضــارة األمــة وكثــرت 
ضـت لغتهـا ومسـت أسـاليبها وتعـددت فيهـا  ـا النفسـية  ـذبت اجتاها ا ورقي تفكريهـا و ا ومرافق حيا حاجا

ا القدمية ودخلت فيها مفردات أخرى عن طريق الوضع واالشتقا فنون القول واالقتباس  قودقت معاين مفردا
للتعبري عن املسميات واألفكار اجلديـدة.. اخل، واللغـة العربيـة أصـدق شـاهد علـى مـا نقـول، فقـد كـان النتقـال 

متـازت بـه مـدينتهم يف عصـر العرب من حياة اجلاهلية إىل حضارة اإلسالم، ومن النطاق العريب الضـيق الـذي ا
بــين أميــة إىل األفــق العــاملي الواســع الــذي حتولــوا إليــه يف عصــر بــين العبــاس، كــان هلــذين االنتقــاليني أجــل أثــر يف 

  ضة لغتهم ويف أساليبها واتساعها ملختلف فنون األدب وشىت مسائل العلوم.



ليبها ويوســع نطاقهــا ويزيــل مــا عســى أن وانتقــال األمــة مــن البــداوة إىل احلضــارة يهــذب لغتهــا، ويســمو بأســا
ـــا مـــن خشـــونة ويكســـبها مرونـــة يف الداللـــة والتعبـــري ومظـــاهر النشـــاط االقتصـــادي تطبـــع اللغـــة كـــذلك  يكـــون 
ــا ومعانيهــا وأســاليبها وتراكيبهــا، واخــتالف الطبقــات يف بعــض األمــم ومــا يفصــلها مــن  بطــابع خــاص يف مفردا

م فـــوارق يف مظـــاهر احليـــاة االجتماعيـــة و  االقتصـــادية، ومـــا يكـــون عليـــه األفـــراد مـــن حشـــمة أو أدب يف شـــؤو
م وعالقتهم بعضهم ببعض  فاللغة العربية بعد اإلسالم تتلمس أحسـن احليـل إىل احلشـمة واألدب  –ومعامال

يف التعبــري عــن هـــذه الشــؤون فتلجــأ إىل اجملـــاز يف اللفــظ وتســتبدل الكنايـــة بصــريح القــول القبـــل الــدبر، قـــارب 
ء..اخل، وقــــد ورد حنــــو ذلــــك يف القــــرآن الكــــرمي، مــــثًال "أحــــل لكــــم ليلــــة الصــــيام الرفــــث إىل نســــائكم" النســــا

  ) كل ذلك قد انبعث صداه يف العربية بألفاظها وتراكيبها.187(البقرة/
ــا يف اإلدراك والوجــدان والنــزوع ومــدى ثقافتهــا ومســتوى تفكريهــا ومنهجــه  وخصــائص األمــة العقليــة ومميزا

كـل ذلـك ينبعـث صـداه يف لغتهـا ويتطـور مـدلول الكلمـة -لظواهر الكـون وفهمهـا ملـا وراء الطبيعـة وتفسريها و 
ذا املدلول، فكلٌّ يتطـور مـن هـذا القبيـل يتـه مبـدلول الكلمـة  يف لغة ما تبعاً لتطور الشؤون االجتماعية احمليطة 

لــى ذلــك جتــل عــن احلصــر يف اللغــة وجهــة خاصــة وينحــرف بــه قلــيًال أو كثــرياً عــن أوضــاعه األوىل، واألمثلــة ع
العربية ويف غريها من اللغـات، فكلمـة "القطـار" مـثًال كانـت تطلـق يف األصـل علـى عـدد مـن اإلبـل علـى نسـق 
واحــــد تســـــتخدم يف الســـــفر ويف النقـــــل، ولكـــــن تغـــــري اآلن مـــــدلوهلا األصـــــلي تبعـــــاً لتطـــــور وســـــائل املواصـــــالت 

ارية، وكلمة "الربيد" كانت تطلق على الدابة الـيت ُحتَْمـُل فأصبحت تطلق على جمموعة عربات تقطرها قاطرة خب
عليها الرسائل، مث تغري اآلن مدلوهلا تبعـاً لتطـور الطـرق املسـتخدمة يف إيصـال الرسـائل، فأصـبحت تطلـق علـى 

كنايـة   مالنظم والوسائل املتخذة هلذه الغاية يف العصـر احلاضـر، وعبـارة "بـىن الرجـل علـى امرأتـه" كانـت تسـتخد
ـا؛ ألن الشـاب البـدوي كـان إذا تـزوج يبـىن لـه وألهلـه خبـاء جديـداً، ولكنهـا فقـدت اآلن معناهــا عـ ن دخولـه 

  .)17(األصلي النقراض هذا النظام، وإن كانت ال تزال تستخدم كناية عن الزفاف
"إن كلمــة الصــحيفة" تعــين الصــحيفة الــيت يكتــب فيهــا وجتمــع علــى صــحائف : ويقــول الــدكتور مــازن مبــارك

يعين الكتب  )18(إن هذا لفي الّصُحِف األوىل صحف إبراهيم وموسى﴾﴿: ُصْحف وُصُحف، ويف التنزيلو 
  املنزلة عليهما.

وصـــحيفة الوجـــه بشـــرة جلـــده، والصـــحيفة الكتـــاب، ومنـــه صـــحيفة املـــتلمس وهـــي اليـــوم إذا أطلقـــت تعـــين 
ــا تســتعمل اليــوم مرادفــة لكلمــة (اجلريــدة) ولــيس يف هــذا االســتعمال احلــديث  إحــدى صــحف األخبــار، أي أ

  خروج عن املعىن اللغوي األصيل للكلمة، ولكنه ختصيص له.
وأما كلمة (اجلريدة) فِمْن "َجَرَد الشيَء وَجرََّدُه" إذا نزع ما عليه، ومنه جرده ثوبه، ومنه الرجل األجرد الذي 

دت مـن سـائر اخليـل ألمـر مـا، نزع شعره، وثوب جرد سقط عنه زئربه، واجلريدة من اخليل مجاعة من اخليل جـر 



هـي النخلـة كالقضـيب للشـجرة، ويف لسـان العـرب "وذهـب بعضـهم إىل اشـتقاق : واجلريدة سـعفة طويلـة وقيـل
اجلريـدة فقــال هــي الســعفة الــيت تـُْقَشـُر مــن خوصــها كمــا يقشــر القضـيب مــن ورقــه، واجلمــع جريــد وجرائــد" ويف 

  احلديث "كتب القرآن يف جرائد".
ا للكتابة عليها كما نستعمل الورق اليوم،  فكلمة "اجلريدة" ا لورقة النخل وكانوا يتخذو ِإذاً كانوا يستعملو

  .)19(وقد خصت اليوم بنوع معني من الورق تكتب عليه األخبار، وتستعمل مرادفة لكلمة الصحيفة
ـا  وكثرة استخدام الكلمة يف مدلول ما حلدوث ما يدعو إىل ذلك يف شؤون احلياة االجتماعيـة ومـا يتصـل 

جيردها مع مرور الزمن من مدلوهلا األصلي، ويقصرها على الناحية اليت كثـر فيهـا اسـتخدامها، فالصـالة مـثًال -
معناهــا يف األصــل الــدعاء، مث شــاع اســتعماهلا يف اإلســالم يف العبــادة املعروفــة الشــتماهلا علــى مظــاهر الــدعاء، 

  املعىن. حىت أصبحت ال تنصرف عند إطالقها إىل غري هذا
إن دراسة معاين األلفاظ ورصد تلك املعاين يف فرتات زمنية متباعـدة يـدل علـى أن كثـرياً مـن األلفـاظ تتبـدل 

ا فمنها ما تكون داللته خاصة أو ضيقة مث   ...دالال
كلمة (البأس) كانت تعين يف األصل الشدة يف احلـرب، مث عمـت داللتهـا واتسـعت وأصـبحت تعـىن الشـدة 

ذلك ما أصاب داللة كلمة (مأمت)، فقد كان هذا اللفظ يدل على اجتماع النساء يف خري أو  مطلقاً، وعكس
  .)20(شر، مث ضاقت داللته وحتددت فأصبح يعين اجتماع النساء يف الشر فقط

وكثــرة اســتخدام الكلمــة يف معــىن مــا يف زي مــا لســبب اجتمــاعي مــا مــثًال يــؤدي غالبــاً إىل انقــراض معناهــا 
هــذا املعــىن اجملــازي حملــه، ومــن ذلــك كلمــة "اجملــد" فمعناهــا يف األصــل امــتالء بطــن الدابــة مــن  احلقيقــي وحلــول

العلف، مث كثر استخدامه جمازاً يف االمـتالء بـالكرم، حـىت انقـرض معنـاه األصـلي وأصـبح حقيقـة يف هـذا املعـىن 
  اجملازي.

إلســـالمية ألفاظـــاً عربيـــة كانـــت وأشـــار الـــدكتور مـــازن مبـــارك إىل أن ابـــن فـــارس ذكـــر إىل جانـــب األلفـــاظ ا
ومــن األمســاء الــيت كانــت فزالــت بــزوال معانيهــا قــوهلم "املربــاع، : مســتعملة قبــل اإلســالم مث زالــت مبجيئــه فقــال

أنِعـــْم صـــباحاُ وأنِعـــْم : والنشـــيطة، والفضـــول والنـــواتج، وممـــا تـــرك أيضـــاً األتـــاوة واملكـــس واحللـــوان وكـــذلك قـــوهلم
  ).21(ظالماً؟؟

: ألفاظــاً مل يقلهــا أحــد قبلــه كقولــه -صــلى اهللا عليــه وســلم-"ويــروون عــن النــيب : ور مــازن قولــهمث تــابع الــدكت
  "مات حتف أنفه"، "وال ينتطح فيها عنزان"، "واآلن محي الوطيس"، و"إياكم وخضراء الدمن وغريها".

ثري مـن ألفاظهـا كان لإلسالم وما أتى به من تطور فكري واجتماعي آثار بعيدة يف اللغة وتطوير معاين الك
الــيت مل تكــن مســتعملة مــن قبــل، وألــبس ألفاظــاً قدميــة معــاين جديــدة مل تكــن تلبســها أو تــدل عليهــا، وبعــد أن 
استقرت هذه اآلثار اإلسالمية يف اللغة العربية مل يعد ملوضوع تطور داللة األلفاظ يف اللغة العربية تلك القيمـة 



ــا يف ســائر اللغــات، و  ذلــك ألن أثــر اإلســالم يف اللغــة العربيــة كــان أكــرب أثــر عرفتــه هــذه الــيت مــا زال يتمتــع 
  .)22(اللغة

ونالحــظ أن األلفــاظ الــيت تطــورت داللتهــا هــي ألفــاظ قليلــة نســبّياً، كــذلك فإنــه بعــد أن كــان علمــاء اللغــة 
فقـد انطلقـوا مقتصرين يف تعليل التطور الداليل وبيان أسبابه على العام اللغوي الكامن يف األلفاظ والرتاكيـب، 

ـــا ظـــواهر تطـــور  إىل التعليـــل بأســـباب وعوامـــل خارجيـــة كالعوامـــل النفســـية واالجتماعيـــة الـــيت نـــراهم يعللـــون 
  الداللة.

ا القدمية بالصلة العقلية املنطقية، وإمنا مرجعها ظروف اجتماعية  ليست الصلة بني هذه األحداث ومدلوال
  ..إخل.خاصة بررت اختصاص األبوة بصوت واألمومة بآخر

ا  ا كانــت أصــوا ولــيس يغــين عنــا شــيئاً مــا نــادى بــه بعضــهم مــن أن الكلمــة حيــث وضــعت أوًال ويف نشــأ
  وثيقة الصلة مبدلوهلا، مث احنرفت عن هذا مع توايل األيام، وأصبحنا نتتبع تطورها بوسائل أخرى.

  : تأثر اللغة بلغات أخرى – 2
-أيّــاً كــان ســبب هــذا االحتكــاك ومهمــا كانــت درجتــه إن أي احتكــاك حيــدث بــني لغتــني أو بــني هلجتــني 

يؤدي ال حمالة إىل تأثر كل منهما باألخرى، وإنه ملن املتعذر أن تظل لغة ما مبأمن من االحتكاك بلغة أخرى، 
  ولذلك كانت كل لغة من لغات العامل عرضة للتطور املطرد من هذا الطريق.

ت الـــيت تـــربط الشـــعبني ومــــا يتـــاح هلمـــا مـــن فــــرص وخيتلـــف مـــا تأخـــذه لغــــة عـــن أخـــرى بـــاختالف العالقــــا
لالحتكـــاك املـــادي والثقـــايف، فكلمـــا قويـــت العالقـــات الـــيت تـــربط أحـــدمها بـــاآلخر، وكثـــرت فـــرص احتكاكهمـــا 
ا حينمــا يســكن الشــعبان منطقــة  نشــطت بينهمــا حركــة التبــادل اللغــوي، ولــذلك تبلــغ هــذه احلركــة أقصــى شــد

  واحدة أو منطقتني متجاورتني.
أتيح للغة العربية من قبل اإلسالم ومـن بعـده فـرص كثـرية لالحتكـاك بلغـات أخـرى مـن فصـيلتها ومـن ولقد 

م اآلراميـــني يف  غـــري فصـــيلتها. فقـــد توثقـــت العالقـــات املاديـــة والثقافيـــة منـــذ أقـــدم العصـــور بـــني العـــرب وجـــريا
لــم اللغــة. وقــد ظهــر للكثــري مــن الشــمال فكــان لزامــاً إذن أن تتــأثر اللغتــان إحــدامها بــاألخرى وفقــاً لنــواميس ع

احملققني أن معظم الكلمات العربية الدالة على مظاهر احلياة احلضرية وما إليها من األمور الـيت مل تكـن مألوفـة 
يف البيئة العربية األوىل ومعظم الكلمات املتعلقـة مبنتجـات الصـناعة وشـؤون التفكـري الفلسـفي واملتصـلة مبـا وراء 

عظــم هــذه الكلمــات ومــا إليهــا قــد انتقلــت إىل العربيــة مــن اآلراميــة (شــيطان، ســكني، الطبيعــة ظهــر هلــم أن م
  .)23(سارية..إخل) ويبدو هذا التأثر يف أوضح صورة يف اللهجات العربية البائدة

يف موقــع آخــر أن معظــم املفــردات الــيت تـُْقَتــَبُس مــن لغــة مــا عــن  )24(وايف دويــرى الــدكتور علــي عبــد الواحــ
ــا أهــل تلــك اللغــات أو بــرزوا فيهــا أو امتــازوا بإنتاجهــا أو كثــرة غريهــا مــن اللغــ ات يتصــل بــأمور قــد اخــتص 



اســتخدامها وأخــذها مــنهم أو اْعُتِمــَد علــيهم فيهــا أهــل هــذه اللغــة فمعظــم مــا انتقــل إىل العربيــة مــن املفــردات 
ا الفرس واليونان وأخ   ذها عنهم العرب.الفارسية واليونانية يتصل بنواح مادية أو فكرية امتاز 

وتتنقل مع املنتجات الزراعية والصناعية أمساء أزياء وألـوان الطعـام املوجـودة يف لغـة املنـاطق الـيت ظهـرت فيهـا 
ألول مــرة أو اشــتهرت بإنتاجهــا أو تصــدر منهــا يف الغالــب فتنتشــر عــن هــذا الطريــق يف لغــات الــبالد األخــرى 

العامل من لغة جزر "ماليزيا" الـيت كانـت املصـدر األول هلـذه  فكلمة "الشاي" مثًال قد انتقلت إىل معظم لغات
املادة، وعن هذا الطريق انتقل إىل اللغـات األوروبيـة كثـري مـن الكلمـات العربيـة الدالـة علـى منتجـات زراعيـة أو 

  صناعية كالليمون والزعفران، والسكر، والكافور، والقهوة، والقطن.. إخل.
ثر هــي الناحيــة املتعلقــة بــاملفردات ففــي هــذه الناحيــة علــى األخــص تنشــط وأهــم ناحيــة يظهــر فيهــا هــذا التــأ

حركــة التبــادل بــني اللغــات ويكثــر اقتباُســها بعُضــها مــن بعــض، وأمــا القواعــد وأســاليب الصــوت فــال تنتقــل يف 
ريـف الغالب من لغة إىل أخرى إال بعد صراع طويل بني اللغتـني وكثـرياً مـا ينـال معـىن الكلمـة نفسـه تغيـري أو حت

  عند انتقاهلا من لغة إىل أخرى.
  : العوامل األدبية – 3

تشمل هذه الطائفة مجيع ما جتود به القرائح من وسـائل ومنتجـات تـؤدي إىل حفـظ اللغـة وتعليلهـا وتوسـيع 
ـــذيبها مـــن وحـــي املفـــردات والقواعـــد واألســـاليب وتســـجيل آثارهـــا واســـتخدامها يف  نطاقهـــا وتكملـــة نقصـــها و

  مجة والتأليف.. إخل.خمتلف فروع الرت 
وتعتــرب العوامــل األدبيــة الــدعائم الــيت يعتمــد عليهــا التطــور اللغــوي الناشــئ عــن العوامــل املشــار إليهــا أعــاله، 

  وللعوامل األدبية مظاهر كثرية من أمهها الرسم، والتجديد يف اللغة، والبحوث اللغوية وحركة التأليف والرتمجة.
ضـتها آثـار جتـل عـن احلصـر، وترجـع أسـاليب الرسـم الـيت اسـتخدمت للرسم يف حيـاة اللغـ: الرسم: أوالً  ة و

  : يف خمتلف اللغات إىل أسلوبني اثنني
  (أحدمها) أسلوب الرسم املعنوي، (وثانيهما) أسلوب الرسم الصويت.

تبـــدو حركـــة التجديـــد يف مظـــاهر كثـــرية مـــن أكربهـــا أثـــراً يف التطـــور اللغـــوي : حركـــة التجديـــد يف اللغـــة: ثانيـــاً 
  : ألمور اآلتيةا

ا،  – 1 ــــا ومصــــطلحا تــــأثر األدبــــاء والكتــــاب بأســــاليب اللغــــات األجنبيــــة، واقتباســــهم أو تــــرمجتهم ملفردا
  وانتفاعهم بأفكار أهلها، وإنتاجهم األديب والعلمي.

  إحياء األدباء والعلماء لبعض املفردات القدمية املهجورة. – 2
ثـــرياً مـــا يلجـــؤون إىل ذلـــك للتعبـــري عـــن أمـــور ال جيـــدون يف خلـــق األدبـــاء والعلمـــاء أللفـــاظ جديـــدة فك – 3

ا الدائرة ما يعرب عنها تعبرياً دقيقاً.   مفردات اللغة املستعملة وال يف مفردا



املؤلفات اللغوية وهي البحوث اليت ترمي إىل حفظ اللغة وضبطها وسالمتها وختليدها والوقـوف علـى : ثالثاً 
  ىل ذلك.خواصها وتارخيها وآثارها.. وما إ

نشـــاط حركـــة التـــأليف والرتمجـــة فمـــن الواضـــح أنـــه ال حيـــاة للغـــة الكتابـــة بـــدون اســـتخدامها يف هـــذه : رابعـــاً 
وال شـك  )25(الشؤون، وأنه مبقدار نشاط أهلهـا يف هـذه امليـادين تتـاح هلـا وسـائل االنتشـار والرقـي والنهـوض

  سيما يف عبارات املشهورين من األدباء.أن االستعمال األديب للكلمة يوثق بني األصوات واملدلوالت وال
  : انتقال اللغة من السلف إلى الخلف وأثرها في التطور اللغوي – 4

عن لغة السلف يف كثـري مـن املظـاهر ويرجـع بعـض أسـباب هـذا التطـور  –يف كل أمة  –ختتلف لغة اخللف 
  : ماعيةإىل أمور اجتماعية ولكن طائفًة غَري يسريٍة منها ترجع إىل أمور غري اجت

  : أما العوامل االجتماعية اليت تؤثر يف هذا التطور فريجع أمهها إىل أمرين – 1
(أحــدمها) الــنظم والتقاليــد الــيت يســري عليهــا اجملتمــع يف تلقــني األطفــال اللغــة يف األســرة وتعلــيمهم إياهــا يف 

  املدارس.
وضـعت لـه عـن طريـق التوسـيع أو  (وثانيهما) كثرة استخدام الكبار يف جيل ما لبعض املفـردات مـن غـري مـا

  اجملاز لدواع اجتماعية خاصة.
ا. – 2   وأما العوامل غري االجتماعية فريجع أمهها إىل أمرين أيضاً يؤثر كالمها يف تطور اللغة وهلجا

(أحـــدمها) التطـــور الطبيعـــي املطـــرد ألعضـــاء النطـــق يف اإلنســـان (قـــانون روســـلو) فـــإن كـــل تطـــور حيـــدث يف 
يف اســتعدادها يتبعــه تطــور يف أصــوات الكلمــات، فتنحــرف هــذه األصــوات عــن الصــورة الــيت  أعضــاء النطــق أو 

كانــت عليهــا إىل صــورة أخــرى أكثــر منهــا مالءمــة مــع احلالــة الــيت انتهــت إليهــا أعضــاء النطــق، ومــن ذلــك مــا 
ه معطشـاً حدث يف اللغة العربية بصدد أصوات منها اجليم والثـاء، والصـوت األول (اجلـيم) الـذي كـان ينطـق بـ

بعــض التعطــيش يف العربيــة الفصــحى قــد حتــول يف معظــم املنــاطق املصــرية إىل جــاف (جــيم غــري معطشــة) ويف 
معظـــم املنـــاطق الســـورية املغربيـــة إىل جـــيم معطشـــة كـــل الـــتعطش، والثـــاء قـــد حتولـــت إىل تـــاء يف معظـــم املنـــاطق 

  .املصرية ويف بالد أخرى (فيقال توب، تلج بدًال من ثوب، ثلج.. إخل)
(وثانيهما) األخطاء السمعية اليت تنشأ عن ضعف بعض األصوات والـيت تـؤدي إىل سـقوط هـذه األصـوات 

  يف أثناء انتقال اللغة من السلف إىل اخللف (قانون روسلو ومييه).
أما أصوات املد فقـد لـوحظ أن وقوعهـا يف آخـر الكلمـة جيعلهـا يف الغالـب عرضـة للسـقوط، ويـؤدي أحيانـاً 

إىل أصــوات أخــرى، وقــد كــان هلــذا العامــل األثــر الكبــري يف ســقوط أصــوات املــد القصــرية املســماة إىل حتويلهــا 
رجـع عمـر للمدرسـة بعـد مـا َخـف ِمـْن َعيَـاه) بـدًال مـن (رجـع عمـر إىل املدرسـة بعـدما : باحلركات (فيقال مثالً 

  خف من إعيائه) ولعل هذا هو أكرب انقالب حدث يف اللغة العربية.



ل كذلك ما حدث يف اللغـة العربيـة بصـدد أصـوات املـد الطويلـة (األلـف والـواو واليـاء) فيقـال ومن هذا القبي
يف عاميــة املصــريني ( َســاِم وِعــيَس ومصــطَف َأُب حســني َســافْـُر يــوم اخلمــيس ِجلِــرَْج) بــدًال مــن (ســامي وعيســى 

  ).)26(ومصطفى أبو حسني سافروا يوم اخلميس إىل جرجا
ويف معظــم اللهجــات العاميــة املتشــعبة عــن العربيــة قــد نقــرض كــذلك يف النطــق مــن أواخــر الكلمــات التنــوين 
ـــة املصـــريني "حممـــْد َولَـــْد ُمِطيـــْع، األوالد  ونـــون األفعـــال اخلمســـة واهلمـــزة واهلـــاء املتطـــرفتني فيقـــال مـــثًال يف عامي

مـٌد ولـٌد مطيـٌع، األوالد يلعبـوَن، اهلـواُء شـديٌد، انتظرتـه بيْلَعُب، اهلََو ْشِديد، انتظرت ساَع كامَل" بـدًال مـن " حم
  ساعًة كاملًة).

  
  : العوامل الطبيعية - 5

إىل أمــرين رئيســيني أحــدمها البيئــة اجلغرافيــة، وثانيهمــا اخــتالف الشــعوب  –الطبيعــة  –ترجــع أهــم مظــاهر 
رتتــب علــى اخــتالف الشــعوب بعضــها عــن بعــض يف خواصــها الوراثيــة املتعلقــة بأعضــاء النطــق، وال خيفــى مــا ي

ذا الصدد من آثار خطرية يف التطور الصويت يف خمتلف اللغات، وقد اجتهت اللغة العربيـة يف تطورهـا الصـويت 
ــا وجهــة ختتلــف عــن وجهتهــا عنــد غــريه فلــم تلبــث أن تولــد عنهــا مــن  عنــد كــل شــعب مــن الشــعوب الناطقــة 

  احلجاز، عامية اليمن، عامية مصر، عامية املغرب.. اخل).جراء ذلك عدة هلجات (عامية العراق، عامية جند و 
ا يتبـــع إىل حـــد كبـــري مبلـــغ اخـــتالف  واملشـــاهد أن مبلـــغ اخـــتالف اللهجـــات بعضـــها عـــن بعـــض يف أصـــوا
م الشعبية، فكلمـا كـان هـؤالء متجانسـني يف أصـوهلم ضـاقت مسـافة  ا بعضهم عن بعض يف أصوا الناطقني 

م يف ناحيت   ها الصوتية، وكلما تعددت األصول الشعبية تعددت اللهجات واختلفت.اخللف بني هلجا
  : العوامل اللغوية – 6

ــا وقواعــدها كــل ذلــك قــد ينطــوي علــى أمــور ذاتيــة تعمــل هــي  ا وعناصــر كلما إن بنيــة اللغــة ومتنهــا وأصــوا
مـــن حيـــث نفســـها يف صـــورة آليـــة علـــى التطـــور اللغـــوي وعلـــى توجيهـــه وجهـــة خاصـــة، وتنقســـم هـــذه العوامـــل 

عوامـل تـؤثر يف تطـور األصـوات، وعوامـل تـؤثر يف تطـور : الناحية اللغوية الـيت تنصـب عليهـا آثارهـا إىل قسـمني
  الداللة.

  : العوامل اللغوية المؤثرة في تطور األصوات
أحـــدها تفاعـــل أصـــوات : فأمـــا العوامـــل اللغويـــة الـــيت تـــؤثر يف تطـــور األصـــوات فريجـــع أمههـــا إىل ثالثـــة أمـــور

بعضــها مــع بعــض، وثانيهــا موقــع الصــوت يف الكلمــة، وثالثهــا تنــاوب األصــوات وحلــول بعضــها حمــل الكلمــة 
  بعض.



  : تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعض: أوالً 
حيدث بني األصوات املتقاربة واملتجاورة يف الكلمة مـن ظـواهر التفاعـل أنـواع كثـرية يـؤدي كـل نـوع منهـا إىل 

ذا الصدد األمور التاليةنتائج ذات بال يف التطور الصويت   : ، ومن أهم ما سجله الباحثون 
ا ما يقابل أصوات اللني). – 1   التفاعل بني األصوات الساكنة (وتعين 
فإذا جتاور صوتان خمتلفان يف خمارجهما أو تقاربا اجنـذب أحيانـاً كـل منهمـا حنـو اآلخـر، ومـن ذلـك مـا  –أ 

بعض اللهجات العامية إىل "مسـس" وحتولـت يف بعـض هلجـات  حدث يف الكلمة العربية "مشس" إذ حتولت يف
  الصعيد إىل "مشش".

مـا األمـر إىل واحـدة مـن النتـائج  –ب  ما يتنافران أحياناً فينتهـي  وإذا جتاور صوتان متحدان أو تقاربا فإ
  : اآلتية

إذ  cribrumفتـــارة يتحـــول صـــوت أحـــدهم إىل صـــوت مغـــاير لآلخـــر كمـــا حـــدث يف الكلمـــة الالتينيـــة 
وتارة يسقط أحدمها يف النطق كما حـدث يف معظـم األصـوات يف العربيـة إذ  cribleحتولت يف الفرنسية إىل 

  .)27(حتولت يف هلجات كثرية من البالد الشرقية إىل أصوات خمففة
  : التفاعل بني أصوات اللني – 2

مـــا يف الكلمـــة جيعلهمـــا كـــذلك عرضـــة للتغيـــري  واالحنـــراف، فتـــارة يلتصـــقان بعـــد وجتـــاور َصـــْوَيتْ لـــني أو تقار
كمـــا حـــدث يف   diphtongueتباعـــدمها، فتســـقط األصـــوات الـــيت تفصـــلهما ويتكـــون منهمـــا لـــني مركـــب 

وحتولــــت يف الفرنســــية احلديثــــة إىل  reigneإذ حتولــــت يف الفرنســــية القدميــــة إىل  reginaالكلمــــة الالتينيــــة 
reine.  

مــا، كمــا حــدث يف الكلمــة وتــارة يتباعــدان بعــد التصــاقهما فــيقحم بينهمــا صــو  ت ســاكن لتســهيل النطــق 
وتــارة يتحــول أحــدمها إىل صــوت  pouroirإذ حتولــت يف الفرنســية احلديثــة إىل  poosizالفرنســية القدميــة 

  .لني آخر إذا كانا متحدين
  : موقع الصوت في الكلمة: ثانياً 

ري مــــن صــــنوف التطــــور وموقــــع الصــــوت يف آخــــر الكلمــــة أو يف وســــطها أو يف أوهلــــا يعرضــــه كــــذلك لكثــــ
  واالحنراف.

وأكثـر مـا يكـون ذلـك يف األصـوات الواقعـة يف أواخـر الكلمـات سـواء أكانـت أصـوات لـني أم أصـواتاً  – 1
  ساكنة (وأعين بالساكنة ما عدا أصوات اللني)

أمــا أصــوات اللــني فقــد لــوحظ أن وقوعهــا يف آخــر الكلمــة جيعلهــا يف الغالــب عرضــة للســقوط، ويــؤدي  -أ 
  إىل حتوهلا إىل أصوات أخرى. أحياناً 



فمن ذلك ما حدث يف اللغة العربية بصدد أصوات اللني القصرية (املسماة باحلركات وهي الفتحة والكسرة 
والضمة) اليت تلحق أواخر الكلمات، ففي مجيع اللهجات العامية املتشعبة من العربية (عاميات مصـر والعـراق 

رب.. إخل) قد انقرضت هذه األصوات مجيعاً سواء ما كـان منهـا عالمـة والشام وفلسطني واحلجاز واليمن واملغ
ــذه اللهجــات جبميــع الكلمــات مســكنة األواخــر (فيقــال مــثالً  : إعــراب ومــا كــان منــه حركــة بنــاء فينطــق اآلن 

"رجع عمر للمدرسة بعد ما خف من عياه" بدًال من "رجع عمر إىل املدرسة بعد مـا خـف مـن إعيائـه" ولعـل 
كرب انقالب حدث يف اللغة العربية فقد نـال مـن مجيـع الكلمـات فانتقصـها مـن أطرافهـا وجردهـا مـن هذا هو أ

  العالمات الدالة على وظائفه يف اجلملة وقلب قواعدها القدمية رأساً على عقب.
ووقـــوع الصـــوت الســـاكن (ونعـــين بـــه مـــا يقابـــل صـــوت اللـــني) يف آخـــر الكلمـــة جيعلـــه كـــذلك عرضـــة  –ب 

  وط.للتحول أو السق
فمــن ذلــك مــا حــدث يف اللغــة العربيــة بصــدد التنــوين ونــون األفعــال اخلمســة واهلمــزة واهلــاء املتطــرفتني فقــد 
انقرضــت هــذه األصــوات يف معظــم اللهجــات العاميــة املتشــعبة عــن العربيــة، كمــا يظهــر ذلــك مــن املوازنــة بــني 

  ني املدونة يف السطر الثاين.العبارات العربية املدونة يف السطر األول ونظائرها يف عامية املصري
  حممٌد ولٌد مطيٌع، األوالد يلعبون، اهلواُء شديٌد، انتظرته ساعًة كاملةً 
  حممْد ولْد مطيْع، األوالد بِِيْلَعُب، اهلََوا شديْد، انتظرْت ساَع َكاْمَل.

وقــوع الصــوت يف وســط الكلمــة يعرضــه كــذلك لكثــري مــن صــنوف التطــور واالحنــراف، فمــن ذلــك مــا  – 2
حــدث يف اللغــة العربيــة بصــدد اهلمــزة الســاكنة الواقعــة يف وســط الثالثــي فقــد حتولــت إىل ألِــٍف لينــة يف عاميــة 

  راس، فاس، فال، ضان.. بدًال من رأس، فأس، فأل، ضأن.. إخل).: املصريني وغريهم (فيقال
العربيــة فيقــال  ومــن ذلــك حتريــك احلــرف الســاكن إذا وقــع يف وســط كلمــة ثالثيــة يف كثــري مــن هلجــات الــبالد

  .)28(اِسم، رِسم، مصر، بِدر، فِجل... إخل، بدًال من اْسم، رْسم، مْصر، بْدر، فْجل.. إخل: مثالً 
ووقع الصوت يف أول الكلمة جيعله كذلك عرضة لالحنراف، فمن ذلك ما حدث يف بعض املفـردات  – 3

ـــا يف بعـــض اللهجـــات العاميـــة "أُُذن" حتولـــت يف : إىل فـــاء أو واو مثـــل العربيـــة املفتتحـــة بـــاهلمزة إذ حتولـــت مهز
  عامية املصريني إىل "ِوْدن" و "أَْيَن" حتولت إىل "ِفني".

"َودَّاه املدرسـة" مبعـىن "أَدَّى بـه : "أَدىَّ" حتولت يف بعض املواضع يف عامية املصـريني إىل "َودَّى" فيقـال مـثالً 
  إىل املدرسة" أي أوصله إليها.

واقعهـــا يف الكلمـــة وحيـــل بعضـــها حمـــل بعـــض، فيتقـــدم املتـــأخر منهـــا ويتـــأخر وقـــد تتبـــادل األصـــوات م – 4
الســابق وتســمى هــذه الظــاهرة "بالنقــل املكــاين"، ومــن ذلــك مــا حــدث مــثًال يف كلمــة "أرانــب" إذ حتولــت يف 

  .)29(عامية القاهرة وغريها إىل "أنارب"



  : تناوب األصوات وحلول بعضها محل بعض: ثالثاً 
الســابقة قــد لــوحظ أن األصــوات املتحــدة النــوع تتنــاوب وحيــل بعضــها حمــل بعــض، وقــد وفيمــا عــدا احلــاالت 

ذا الصدد بعضها خاص بأصوات اللني وبعضها يتعلق باألصوات الساكنة.   سجل الباحثون ظواهر كثرية 
أمــا تنــاوب أصــوات اللــني فلــم تكــد ختلــو منــه لغــة مــن اللغــات اإلنســانية، ففــي اللغــة العربيــة حــدث  – 1
ب واسع النطاق بني أصوات اللني القصرية اليت يرمـز إليهـا بالفتحـة والكسـرة والضـمة، وميثـل هـذا التنـاوب تناو 

ـا الضـمة أحيانـاً والكسـرة يف كثـري  انقالباً من أهم االنقالبات الـيت اعتـورت هـذه اللغـة، فالفتحـة قـد اسـتبدل 
، ِيُعـومإخل، يقـال يف عاميـة املصـريني ِيُقـوم،  يقوم، ِيْسُجد، تسمع، سكت، كبرية..: من األحوال فبدًال من أن

ـا الضـمة أحيانـاً والفتحـة يف َكثـري مـن  ِيْسُجد ِيْسَمع، ِسـِكت أو ُسـُكت، ِكبِـري... إخل، والكسـرة قـد اسـتبدل 
يلطـــم، يضـــرب، يســـرق... إخل) يقـــال يف عاميـــة املصـــريني يِْلطُـــم، ِيْضـــُرب، ِيْســـَرأ.. إخل) : األحـــوال (فبـــدًال مـــن

ــا الفتحــة أحيانــاً والكســرة يف معظــم احلــاالت (فبــدًال مــن والضــمة ُحممــد، ثُعبــان، يــُذم، ظُفــر.. : قــد اســتبدل 
  إخل؛ يقال يف عامية املصريني (ِحمَمد، تِعبان، يزِِم، ِضفر.. إخل).

وحدث كذلك تناسخ يف أصوات اللني الطويلة نفسها، وخاصة يف األلف اللينـة إذ أميلـت يف لغـات بعـض 
العربيــة القدميــة، ومتــال اآلن يف هلجــات بعــض القبائــل العربيــة النازحــة إىل مصــر ويف بعــض اللهجــات يف القبائــل 

  البالد العربية الشرقية وغريها.
وأمــا تناســخ األصــوات الســاكنة فقــد حــدث كــذلك يف مجيــع اللغــات اإلنســانية، فكثــري مــن األصــوات  – 2

العاميــة وحــل بعــٌض حمــلَّ بعــٍض، فالســني قــد حتولــت إىل الســاكنة يف اللغــة العربيــة قــد تناســخت يف اللهجــات 
صاد يف بعض املواطن ("ساخن" حتول إىل "صاخن" يف عامية الشرقية وغريها)، والصاد إىل سـني يف كثـري مـن 
األلفاظ يف عاميـة القـاهرة وغريهـا (فبـدًال مـن يصـدق، مصـري.. إخل) يقـال يسـدق، مسـري، والضـاد إىل ظـاء يف 

وضـــوء، يضـــيغ، : صـــة طـــرابلس، ويف هلجـــات القبائـــل العربيـــة النازحـــة إىل مصـــر (فبـــدًال مـــنعاميـــة املغـــرب وخا
يضم.. اخل، يقال وظوء، يظيع، يظم.. اخل) والعني إىل نون يف بعض الكلمات يف هلجة العراقيني (فيقال مثًال 

"فاطنــة" بــدًال مــن "ينطــي" بــدًال مــن "يعطــي") والــالم إىل مــيم يف بعــض الكلمــات يف عاميــة املصــريني (فيقــال 
  "فاطمة") وهلم جرا.

  العوامل اللغوية المؤثرة في تطور الداللة
  : وأما العوامل اللغوية اليت تؤثر يف تطور الداللة، فريجع أمهها كذلك إىل ثالثة أمور

عوامل تتعلق مببلغ ارتباط الكلمة بنصيلتها ومبلغ وضوح داللتها يف الذهن، وذلك أنه كلما كـان : أحدهما
لول الكلمــة واضــحاً يف األذهــان قــل تعرضــه للتغــري، وكلمــا كــان مبهمــاً غامضــاً مرنــاً كثــر تقلــب وضــعفت مــد

مقاومته لعوامل االحنراف ويساعد على وضح مدلول الكلمة عوامل كثرية مـن أمههـا أن تكـون مرتبطـة بفصـيلة 



ون هلـا أسـرة معروفـة األصـل من الكلمات معروفة األصـل ويعمـل علـى إيهامهـا عوامـل كثـرية، مـن أمههـا أال تكـ
  متداولة االستعمال.

هـــذا وإن انعـــزال الكلمـــة أي عـــدم اتصـــاهلا بأســـرة معروفـــة ال يثـــىن أثـــره عنـــد تعـــريض مـــدلوهلا لالحنـــراف عـــن 
  وضعه األصلي على الوجه الذي سبق شرحه، بل كثري ما يعرِّضها هي نفسها للفناء.

ت الكلمــة يســاعد علــى ثبــات معناهــا وتغريهــا يــذلل عوامــل تتعلــق بأصــوات الكلمــة فثبــات أصــوا: وثانيهــا
أحياناً السبيل إىل تغريه، وذلك أن صلتها باألسرة اليت تنتمي إليها وباألصـل املشـتقة منـه تظـل وثيقـة وواضـحة 
ا الصوتية، وقوة هذه الصلة تساعد على ثبات مدلوهلا، على حـني أن تغـري  يف الذهن ما دامت حمتفظة بصور

ا الصوتية ا ويبعـدها عنهمـا، وهـذا جيعـل معناهـا عرضـة للتغـري  صور يضعف صلتها يف األذهان بأصـلها وأسـر
ظل حمتفظاً مبعنـاه األصـلي (احلـي، ضـد امليـت) طـوال املـدة الـيت احـتفظ  rirusواالحنراف، فالوصف الالتيين 

 يلبــث بعــد أن تغــريت فيهــا بأصــوات بنيتــه، وذلــك لقــوة ارتباطــه عــن طريــق هــذه البنيــة بــأفراد أســرته، ولكنــه مل
َأْن أخــذ ينحــرف شــيئاً فشــيئا عــن مدلولــه القــدمي حــىت بعــد عنــه، وأصــبح  vifصــورته الصــوتية يف الفرنســية إىل 

يدل اآلن علـى الوصـف بـالقوة واحلـدة والنشـاط، وذلـك ألن تغـري صـورته الصـوتية قـد باعـد مـا بينـه وبـني أفـراد 
  ا االحنراف.) فعرض مدلوله هلذvirre.viraut...etcأسرته (

عوامل تتعلق بالقواعد فقد تذلل قواعد اللغة نفسها السبيل إىل تغري مـدلول الكلمـة وتسـاعد علـى : وثالثها
توجيهــه وجهــة خاصــة، فتــذكري كلمــة "ولــد" مــثًال يف العربيــة "ولــد صــغري" قــد جعــل معناهــا يــرتبط يف الــذهن 

نـوع حـىت أصـبحت ال تطلـق يف كثـري مـن اللهجـات باملذكر، ولذلك أخذ مـدلوهلا يـدنو شـيئاً فشـيئاً مـن هـذا ال
  .)30(العامية إال على الولد من الذكور

ا وثيقــة الصــلة مبــدلوهلا مث احنرفــت عــن هــذا مــع  وســبق لنــا أن أشــرنا أنَّ الكلمــة حــني وضــعت كانــت أصــوا
  توايل األيام وأصبحنا ال ندرك تلك الصلة أحياناً.

طلـب أصـواتاً خاصـة وأن هنـاك مـن املـدلوالت مـا تسـارع اللغـة للتعبـري إن يف اللغة العديـد مـن املعـاين الـيت تت
عنــه بألفــاظ معينــة (مثــل القهقهــة والشــخري والتــأوه.. إخل) كمــا أن هنــاك الكثــري منهــا قــد تغــريت داللتــه (مثــل  

ئــات وقــد ختتلــف املعــاين يف امل )31(اجملــد، القطــار، الربيــد، اجلريــدة، الصــحيفة، البــأس، املــأمت.. إخل): كلمــات
  من الكلمات تبعاً الختالف اللهجات.

  صراع اللغات
ــا مــن احتكــاك وصــراع وتنــازع علــى البقــاء  حيــدث بــني اللغــات مــا حيــدث بــني أفــراد الكائنــات احليــة ومجاعا
وســعي وراء الغلــب والســيطرة وختتلــف نتــائج هــذا الصــراع بــاختالف األحــوال فتــارة تــرجح كفــة أحــد املتنــازعني 

علــى اآلخــر مســتخدماً يف ذلــك وســائل القســوة والعنــف، ويتعقــب فلولــه فــال يكــاد يبقــى  فيســارع إىل القضــاء



علــى أثــر مــن آثــاره، وتــارة تــرجح كفــة أحــدمها كــذلك ولكنــه ميهــل اآلخــر ينــتقص بالتــدريج مــن قوتــه ونفــوذه 
حلــرب ويعمــل علــى إضــعاف شــوكته شــيئاً فشــيئا حــىت يــتم لــه النصــر، وأحيانــاً تتكافــأ قوامهــا أو تكــاد فتظــل ا

  بينهما سجاًال ويظل كل منهما يف أثنائها حمتفظاً بشخصيته ومميزاته.
أحدمها أن ينزح إىل البلد عناصر أجنبية تنطـق بلغـة غـري : وينشأ هذا الصراع عن عوامل كثرية أمهها عامالن

حتكــاك املــادي لغــة أهلــه، وثانيهــا أن يتجــاور شــعبان خمتلفــا اللغــة فيتبــادالن املنــافع ويتــاح ألفرادمهــا فــرص لال
  والثقايف.

  
  العامل األول من عوامل الصراع اللغوي - 1

  : نزوح عناصر أجنبية إلى البلد
قد حيدث على أثر فتح أو استعمار أو حرب أو هجرة أن ينزح إىل البلد عنصر أجنـيب ينطـق بلغـة غـري لغـة 

هما على األخرى فتصبح لغـة أهله، فتشتبك اللغتان يف صراع ينتهي إىل إحدى نتيجتني فأحياناً تنتصر لغة من
قــدميهم وحــديثهم أصــيلهم ودخــيلهم، وأحيانــاً ال تقــوى واحــدة منهمــا علــى األخــرى فتعيشــان : مجيــع الســكان

  معاً جنباً جلنب.
بعض احلـاالت الـيت حيـدث فيهـا تغلـب إحـدى اللغتـني وحتـدث النتيجـة األوىل وهـي أن تتغلـب إحـدى  –أ 

  : السكان أصيلهم ودخيلهم، يف احلالتنياللغتني على األخرى فتصبح لغة مجيع 
أن يكون كال الشعبني مهجياً قليل احلضارة منحطَّ الثقافة، ويزيد عدد أفراد أحدمها عن عدد : احلالة األوىل

أفراد اآلخر زيادة كبرية، ففـي هـذه احلالـة تتغلـب لغـة أكثرهـا عـدداً سـواًء أكانـت لغـة الغالـب أم املغلـوب، لغـة 
وذلك أنه عند انعدام النوع يتحكم الكم يف مصري األمـور، ولكـن هـذه النتيجـة ال حتـدث  األصل أم الدخيل،

  إال إذا كانت اللغتان املتصارعتان من شعبة لغوية واحدة أو من شعبتني متقاربتني.
أن يكون الشعب الغالب أرقى من الشعب املغلوب يف حضـارته وثقافتـه وآداب لغتـه، وأشـد : احلالية الثانية

أساً وأوسع نفوذاً، ففي هذه احلالة يكتب النصر للغته فتصبح لغة مجيع السكان وإن قل عدد أفراده عن منه ب
  أفراد الشعب.

  : العامل الثاني من عوامل الصراع اللغوي – 2
  : تجاور شعبين مختلفي اللغة



دي إىل إحـدى البد أن حيصل احتكاك بني لغيت شعبني متجاورين، بل البد أن تدخل اللغتان يف صراع يـؤ 
فإمــا أن تنتصــر إحــدامها وتصــبح لغــة مشــرتكة للشــعبني، : نتيجتــني مــن النتــائج الســابق ذكرهــا يف العامــل األول

  وإما أّال تقوى إحدامها على األخرى فتعيشا جنباً جلنب.
إذا كــان أحــد الشــعبني أقــوى مــن اآلخـــر : وتنتصــر لغــة أحــد الشــعبني علــى األخــرى يف حــاالت منهــا –أ 

فوذاً وال يقل عنه حضارة وثقافة، وإذا كانت كثافة سكان أحد الشعبني أعلى منها يف البلد اجملاور ممـا وأكثر ن
يؤدي إىل ضغط تزايد السكان هلذا البلد على الشـعب اجملـاور فيـؤدي احتكـاك الشـعبني بـل اللغتـني إىل تغلـب 

وقـد يسـتغرق هــذا االنتصـار عــدة لغـة الشـعب الكثيــف شـريطة أال يقــل عـن ذلـك حضــارة وثقافـة وآداَب لغــٍة، 
قرون متاماً كالذي حصل لدى انتصار لغة قـريش علـى اللغـات املضـرية األخـرى، غـري أن اللغـة املنتصـرة (كلغـة 
ــا بلغــة اآلخــرين، كمــا أن الكلمــات الدخيلــة إىل لغــة  قــريش هنــا) تتــأثر يف بعــض مظاهرهــا وخباصــة يف مفردا

  عانيها وأساليب نطقها فتختلف بذلك عن شكلها القدمي.قريش يناهلا بعض التحريف يف حروفها وم
وقد ال تقوى إحدى اللغتني علـى األخـرى فتعيشـان سـويّاً فيمـا عـدا احلـالتني السـابق ذكرمهـا، ورغـم  –ب  

مــا تتــأثران ببعضــهما وتتبــادالن املنــافع، وحيصــل االحتكــاك بــني اللغتــني يف حــاالت أخــرى منهــا إذا : ذلــك فإ
تحاربان يف حروب طويلة، أو إذا كانت العالقات التجارية بينهما جيدة فتنقل كلمـات كثـرية دخل الشعبان امل

بانتقـــال املنتجـــات بينهمـــا، كمـــا يـــتم هـــذا االحتكـــاك إذا قامـــت بـــني الشـــعبني عالقـــات ثقافيـــة فتنتقـــل إىل لغـــة 
  الكتابة آثار كثرية فيها انتقال األساليب.
العصر العباسـي الكثـري مـن آثـار اللغتـني اليونانيـة والفارسـية، وقـد انتقـل  وقد انتقل إىل لغة الكتابة العربية يف

  أيضاً الكثري من آثار اللغات األوروبية يف العصر احلاضر إىل اللغة العربية.
، وأدت فتوحـات العـرب بعـد )32(وإن هذا البحـث أقـرب إىل العطـور اللغـوي منـه إىل الصـراع بـني اللغـات

واحتكــاكهم بكثــري مــن الشــعوب وقضــت قــوانني الصــراع اللغــوي أن تصــرع العربيــة  اإلســالم إىل امتــزاج العــرب
اللغـــات الـــثالث (اآلراميـــة، والقبطيـــة، والرببريـــة) وبلـــغ اآلن عـــدد املتكلمـــني بالعربيـــة مـــا يزيـــد علـــى مائـــة مليـــون 

هجــات العاميــة،  شــخص، ولكــن العربيــة قــد تــأثرت بغريهــا كالســريانية، وتــأثرت بالقبطيــة والرببريــة وال ســيما بالل
كذلك فقد أثرت كل من العربيـة والفارسـية يف األخـرى سـواًء يف املفـردات أو يف األسـاليب، ولكـن أثـر العربيـة 
يف الفارسية كان أوسع نطاقاً من أثر الفارسية يف العربية، وقد حصل احتكاك بني العربية واألوروبية سـواًء كـان 

حلاضـــر بســبب انتشـــار الثقافــة األوروبيـــة، ونشــأت فنـــون جديـــدة  ذلــك إبـــان احلــروب الصـــليبية، أو يف الوقــت ا
كـــالفن التمثيلـــي ومـــا إليـــه، وانتقـــل إىل العربيـــة الكثـــري مـــن املفـــردات األوروبيـــة يف مصـــطلحات العلـــوم والفنـــون 

  وغريها فازدادت بذلك ثروة العربية.
  اختالف اللهجات في البلد الواحد



  (اللهجات المحلية واالجتماعية)
لهجات يف األمة الواحدة تبعاً الختالف أقاليمها وما حييط بكل إقليم منها مـن ظـروف ومـا ميتـاز ختتلف ال

بــه مـــن خصــائص، وقـــد جـــرت عــادة علمـــاء اللغـــة أن يطلقــوا علـــى هــذا النـــوع مـــن اللهجــات اســـم اللهجـــات 
منهـا، فمنهـا مــا احملليـة، وختتلـف هـذه اللهجـات بعضـها عــن بعـض اختالفـاً كبـرياً يف املسـاحة الــيت يشـغلها كـل 

يشغل مقاطعة كاملة من مقاطعات الدولة، ومنها مـا تضـيق منطقتـه فـال تشـمل إال بضـع قـرى متقاربـة، ومنهـا 
ما يكون وسطاً بني هذا وذاك، وكثرياً ما ختلف هـذه املنـاطق اللغويـة يف حـدودها عـن املنـاطق املصـطلح عليهـا 

  يف التقسيم اإلداري والسياسي.
"تتشــعب أحيانــاً لغــة احملادثــة يف البلــد الواحــد أو املنطقــة : ة يقــول الــدكتور علــي وايفوحــول اللهجــات احملليــ

م فيكــون مثــة مــثًال هلجــة للطبقــة االريســتوقراطية،  الواحـدة إىل هلجــات خمتلفــة تبعــاً الخــتالف طبقــا النــاس وفئــا
لـق احملـدثون مـن علمـاء اللغـة وأخرى للجنود، وثالثة للبحارة، ورابعة للرياضـيني، وخامسـة للنجـارين.. إخل، ويط

على هذا النـوع مـن اللهجـات "اللهجـات االجتماعيـة" متيـزاً هلـا عـن اللهجـات احملليـة أعـاله، ويـؤدي إىل نشـأة 
م مـن فـروق يف الثقافـة والرتبيـة، ومنـاحي التفكـري والوجـدان،  هذه اللهجات ما يوجد بني طبقات النـاس وفئـا

يئـــة االجتماعيـــة، والتقاليـــد والعـــادات، ومـــا تزاولـــه كـــل طبقـــة مـــن أعمـــال ومســـتوى املعيشـــة وحيـــاة األســـرة، والب
ا.   تضطلع به من وظائف واآلثار العميقة اليت ترتكها كل وظيفة ومهنة يف عقلية املشتغلني 

ا أن توجه اللهجة يف كـل طبقـة وجهـة ختتلـف عـن وجهتهـا  ومن الواضح أن هذه الفوارق وما إليها من شأ
ــــا يف املفــــردات عنــــد غريهــــا، فــــال  تليــــق أن تتشــــعب اللهجــــة العامــــة إىل هلجــــات ختتلــــف كــــل منهــــا عــــن أخوا

  وأساليب التعبري وتكوين اجلمل وداللة األلفاظ.. وما إىل ذلك.
ـا وبقيـة  ا كلما كثـرت الفـوارق وبـني الطبقـة الناطقـة  ويزداد يف العادة احنراف اللهجة االجتماعية عن أخوا

أهلها قائمة على مبدأ العزلة عن اجملتمع أو على أسـاس اخلـروج علـى نظمـه وقوانينـه، الطبقات أو كانت حياة 
وال تظـل اللهجــات جامــدة علـى حالــة واحــدة بــل تسـري يف الســبيل االرتقــائي نفســه الـذي تســري فيــه اللهجــات 

  احمللية.
ن الرتاكيـب واملفـردات، وأهـم وتؤثر اللهجات احمللية يف لغة احملادثة العادية، فتستعري منها هـذه اللغـة كثـرياً مـ

ــــا أهــــل احلــــرف املختلفــــة   أنــــواع اللهجــــات االجتماعيــــة مــــا يســــمونه "باللهجــــات احلرفيــــة" وهــــي الــــيت يــــتكلم 
كالنجــارين والنقاشــني والصــيادين والبحــارة.. إخل، وتتميــز اللهجــات احلرفيــة بعضــها عــن بعــض متييــزاً كبــرياً يف 

حيث ختتص كل طبقة حبرفـة أو وظيفـة خاصـة كمـا هـو احلـال يف بـالد املناطق اليت يسود فيها ونظام الطوائف 
  .)33(اهلند

  : اختالف لهجة الرجال عن لهجة النساء



ختتلــف هلجــة الرجــال عــن هلجــة النســاء اختالفــاً كبــرياً أو بســيطاً يف بعــض الشــعوب الــيت يقــل فيهــا اخــتالط 
اآلخـر حتـت تـأثري الـنظم الدينيـة أو التقاليـد  الرجال بالنساء، أو يعيش فيها كل من اجلنسني مبعـزل عـن اجلـنس

  االجتماعية، ويزداد هذا االنفصال اللغوي كلما ازداد االنفصال بني اجلنسني.
  : المشكلة اللغوية

ال شك أن اللغة العربية تعيش يف هذه احلياة بوصفها عنصراً إنسانّياً، وحتاول اللغة أن متاشي الـزمن وتراعـي 
  والنحو، وهو ارتباط أساسي وقدمي. ارتباطها بقواعد الصرف

ا وتعمل على ترقيتها فإن األمة العربية ال تقل شأناً أو عناية بلغتها عن غريهـا،  وإذا كانت األمم تُعىن بلغا
غـــري أننـــا نواجـــه مشـــكلة طاملـــا تناوهلـــا املفكـــرون بالبحـــث، وتتضـــح املشـــكلة يف أن العـــرب يف هـــذا العصـــر ال 

يـــة، فالعـــامي الـــدارج هـــو املســـتعمل، كمـــا أّن يف العـــامي حبـــد ذاتـــه مشـــكلة أيضـــاً يتكلمـــون بالفصـــيح مـــن العرب
فهناك هلجات خمتلفة باختالف البالد، مث إن البلد الواحد يشتمل على هلجات وطرق يف التعبري خمتلفة أيضاً، 

  ورمبا صعب على العريب من مشال العراق أن يفهم من قروي سكن األهوار يف جنوب العراق.
الــدكتور أنــيس فرحيــة أن مشــكلتنا اللغويــة هــي مشــكلة كــل شــعب مــزدوج اللغــة، فإننــا نفكــر ونــتكلم ويــرى 

مس يف آذان من حنبهم ونتفـاهم مـع مـن نرغـب يف التفـاهم معهـم  ونغين ونتمتم يف صلواتنا ونناغي أطفالنا و
كـأن يكـون   -قف رمسية بلغة حمكية سلسة سيالة ال تعوق الفكر وال تتطلب منا جهداً ولكن عندما نقف موا

ثا يف اإلذاعـة أو حماضـراً يف قاعـة الـدرس  علينـا أن نتلـبس شخصـية  –أحدنا معلمـاً أو واعظـاً أو حماميـاً أو حمـدِّ
لغويـــة ثانيـــة، علينـــا أن نـــتكلم لغـــة غريبـــة عـــن لغـــة احليـــاة، معقـــدة، شـــديدة اإلحكـــام يف الرتكيـــب والتعبـــري، إذا 

ويف مثــل هــذه احلــال، عوضــاً عــن أن ينصــرف  –فإننــا نفكــر بوســاطة اللغــة فكرنــا... وإذا تصــورنا، وإذا فكرنــا 
  أي تصبح اللغة خمدومة ال خادمة. –اجلهد العقلي إىل الفكر ينصرف إىل الشكل الذي نعرب فيه عن الفكر 

 وال تظـن أننــا الشــعب الوحيـد الــذي قــرَّ يف هـذا الطــور، طــور ازدواج اللغـة فــإن هنــاك أممـاً حيــة معاصــرة وأممــاً 
مــن املاضــي البعيــد قــرت يف هــذا الطــور وعانــت مــا نعانيــه مثــل اإلغريــق، الرومــان، اهلنــود وغــريهم كثــري، ولكــن 
الغلبة يف هذا الصراع بني لغة احلياة ولغة الكتاب كانت أبداً للشعب، ولكن الفـارق بيننـا وبـني هـذه الشـعوب 

  : املزدوجة اللسان ينحصر يف أمرين
م حلوا املشكلة: أوالً  باعرتافهم أن لغة احلياة هي اللغة الصحيحة الفصحى، واعرتافهم هذا رفـع اللهجـة  أ

  احملكية إىل مرتبة اللغة الرمسية.
مل تكــن مشــاكلهم عويصــة معقــدة مرتبطــة بقضــايا الــدين واألدب كمــا هــي احلــال عنــدنا، وتنحصــر : ثانيــاً 

  : مشاكل اللغة العربية األساسية يف أربعة أمور
  خمتلفني عامية، وفصحى. وجود لغتني –أ 



تقييد الفصحى بأحكام شديدة (يقصد النحو) وهلذا فإننا حباجة إىل كتب لتيسري النحو وتقريبه إىل  –ب 
  أفهام الناس.

اخلـــط العـــريب اخلـــايل مـــن احلـــروف املصـــوته (احلركـــات) وهـــذا جيعـــل عمليـــة القـــراءة أمـــراً عســـرياً، وإننـــا  –ج 
  يقرأ بينما مجيع شعوب األرض تقرأ فتفهم.الشعب الوحيد الذي جيب أن يفهم ل

عجز العربية عن اللحاق بالعلم والفنون وذلك ألن معظم هذه التعابري اجلديـدة واملصـطلحات احملـددة  –د 
مل تكن يوماً عن املعجم العريب، وهـا هـي ذي جامعاتنـا تعلـم العلـوم والفنـون بلغـة أجنبيـة ألن تعليمهـا بالعربيـة 

  .)34(أمر عسري
ــا حنــو الفصــحى فــإن مشــروعاً  وإذا   كــان مــن املفيــد والضــروري تســهيل الفصــحى وتقريــب العامــة واالرتفــاع 

كهــذا متعلــق بــالزمن ويــرتبط بنشــر العمــل والثقافــة بــني أبنــاء الشــعب الواحــد حــىت يتيســر جلميــع أبنــاء الشــعب 
والـيت هـي بوجـه عـام قريبـة قسط مـن العلـم واملعرفـة، وذلـك يعمـل علـى رفـع مسـتوى اللغـة املسـتعملة (احملكيـة) 

  من الفصحى.
ـــا مـــن الفصـــيحة إذا نظرنـــا إىل اللغـــة الـــيت : يقـــول الـــدكتور إبـــراهيم الســـامرائي "ونســـتطيع أن نـــدلل علـــى قر

م اليوميــة فهــي لغــة يف جمموعهــا تكــاد ختلــو مــن اللفــظ  م ويف اســتعماال يســتعملها املثقفــون اليــوم يف حمادثــا
ا من الفصيح إذا وازنا بـني هـذه اللغـة الـيت العامي الدخيل، فمجموعة ألفا ظها على العموم فصيحة ويبدو قر

يســتعملها املثقــف واللغــة الــيت يســتخدمها ســائر أفــراد أســرته والــيت هــي موغلــة يف العاميــة الدارجــة، والبــد مــن 
 القــدم، يف أن اللغــة العربيــة الفصــيحة احتفظــت بظــاهرة اإلعــراب وهــي مــن صــفات العربيــة املوغلــة يفالتأكيــد بــ

  قد فقدت اإلعراب منذ أقدم العصور. –عدا األكدية  –حني أن سائر اللغات السامية 
علـى العربيـة املسـتعملة : وما اسـتطاعت لغـة القـرآن واحلـديث أن تـأيت علـى اللهجـات الدارجـة احملليـة أو قـل

منـذ أن كانـت كـذلك، أي بـأن السهلة واليت تتخفف من قيد الضـوابط الثقيـل، ومـن هنـا فالعربيـة غنيـة التعبـري 
ا  فيها لغـة فصـيحة يتوخاهـا الكاتـب يف كتابتـه ملتزمـة بضـوابط اإلعـراب، ولغـة أخـرى يقوهلـا النـاس ويسـتعملو
دون أن يلزموا أنفسهم بعناء هذه الضوابط ورمبا تعدى األمر مسألة اإلعراب إىل األلفـاظ نفسـها. فقـد يكـون 

بيـة وأنـه قـد دخـل فيهـا نتيجـة اتصـال العـرب أنفسـهم بغـريهم مـن األقـوام يف ألفاظ الثانية مـا هـو بعيـد عـن العر 
يــأ هلــم أن يتــامخوا أقوامــاً غــريهم فلــم تســل  واالتصــال حاصــل يف كــل عصــر، فــالعرب يف أطــراف اجلزيــرة قــد 
بذلك سليقتهم، ومن أجل ذلك حرص عمـر علـى األخـذ بقـراءة تعتمـد علـى لغـة قـريش، وإىل مثـل هـذا كـان 

من مجعه القرآن ليكون املسلمون جمتمعني على قراءة واحدة فينبذوا ما كان عندهم مما هو مغاير  يرمي عثمان
 كملا اتفقوا عليه، وإن شيوع اللحن مل تسلم منه طبقة املثقفني وال العلية من القوم وال العلماء، وكان عبد امللـ

طــق الشــريف أقــبح مــن آثــار اجلــدري يف "إن اللحــن يف من: بــن مــروان حيــذر أبنــاءه مــن اللحــن، وكــان يقــول هلــم



الوجه، وأقبح من الشق يف ثوب نفيس" وشيوع اللحن يف زمان عمر بن اخلطاب معروف، فقد روي أن عمـر 
" جبر رسوله فنبهه على اخلطأ وكان ذلك )35("أن اهللا بريء من املشركني ورسوله: مسع أعرابياً يقرأ قوله تعاىل

بــار، وقــد ذكــر أبــو هــالل العســكري أن العــامي إذا كلمتــه بكــالم العليــة ســبباً يف وضــع النحــو إن صــحت األخ
مب كنــــتم تنتقلــــون البارحــــة فقــــال : ســــخر منــــك وزرى عليــــك، كمــــا روي عــــن بعضــــهم أنــــه قــــال لــــبعض العامــــة

  .)36("باحلمالني" ولو قال له "ايش كان نقلكم بىن من سخريته، فينبغي أن خياطب كل فريق مبا يعرفون
يقل اخلالف بني الفصحى والعامية إذا استمر رقـي التعلـيم ومشـول الثقافـة وأملنـا أن تقـرتب  ومن املمكن أن 

"ولتحقيـق هـذا اهلـدف اجلليـل جيـب أن نعـني : كل منهما من األخرى يف عصرنا. يقول األسـتاذ حممـود تيمـور
ا وتستويف حيويتها يف ميدان احلياة العامة وإننا جململون   : ما نراه لذلك فيما يلي العربية على أن تبسط سلطا

  : تزويد اللغة باملفردات تبعاً لتقدم احلضارة واالخرتاع، وكلمة تشطري أفضل من كلمة سندوتش مثالً : أوالً 
  تبسيط اللغة باالقتصار من األلفاظ الكتابية على املألوف املأنوس.: ثانياً 
  ى قدر ضئيل من حنو العربية.تيسري اللغة حىت تتقارب لغة الكتابة والكالم ويقتصر عل: ثالثاً 

"وملــا ازداد التعــاون والتبــادل بــني لغــيت الكــالم والكتابــة تضــاءلت الفــوارق ودنــت كــل : ويقــول حممــود تيمــور
منهمــا إىل األخــرى، ومــىت كملــت للعربيــة هــذه املطالــب كــان هلــا أن تطمــئن إىل حيــاة مديــدة موصــولة ُجتَــارِي 

نــــت العربيــــة لغــــة املاضــــي وكمــــا بقيــــت لغــــة احلاضــــر ســــتظل لغــــة الــــزمَن، وتتطــــور معــــه وتتجــــدد بــــه، فكمــــا كا
  .)37(املستقبل

ـــا امتـــداد االزدواجيـــة يف الوجـــدان، وهـــي دليـــل مـــن دالل حتضُّـــر اإلنســـان،  إن االزدواجيـــة يف اللغـــة هـــي ذا
ــــم حمرومــــون إطــــالالت غيبيــــة علــــى  ويعتــــرب بعضــــهم أن اهلمــــج وحــــدهم ال يزاولــــون االزدواجيــــة يف لغــــتهم أل

دان، وعامــة العــرب ال يــدركون أن ازدواج اللغــة مشــكلة فكريــة تربويــة هلــا أثــر عظــيم يف حياتنــا، إذ إن هلــم الوجــ
مــن مشـــاكلهم االقتصـــادية والسياســـية مـــا يصـــرفهم حاليـــاً عــن مشـــكلة ازدواج اللغـــة لكـــن األفضـــل وطيـــد بـــأن 

ـــذه األمـــة لتســـاير ركـــب احلضـــارة و  تكـــون لغتهـــا املتداولـــة ســـليمة يـــنهض األدبـــاء واملفكـــرون وســـائر املثقفـــني 
ضــت بلغــة القــول والكتابــة معــاً إىل  صــحيحة، وال تعــد أمــة مــن األمــم يف مســتوى راق مــن احلضــارة إال إذا 
درجــة عاليــة مــن الرقــي إىل درجــة الفصــحى، ولكمــا حتضــر اإلنســان احتــاج إىل منــط خــاص مــن التعبــري خيتلــف 

ــا عــن معــان تقصــر اللغــة عــن الــنمط الــذي يســتعمله يف وجــوده اليــومي إنــه حي تــاج إىل كلمــات جديــدة يعــرب 
العاميـــة عنهـــا، لـــذا يلتجـــئ إىل الفصـــحى طالبـــاً الرؤيـــة يف التعبـــري، والنظـــام النحـــوي الـــذي ال يتبـــدل يف مجيـــع 
العمليات عكس نظام احلاجة اليومية القـائم علـى التغيـري حـىت إننـا سـنقع يف حـرية بأيـة لغـة عاميـة نكتـب، أمـا 

واحــدة وهــي الــيت تصــلنا برتاثنــا القــدمي وبكتابنــا املقــدس، كمــا تصــلنا باملســتقبل وتصــل الالحقــني لغــة العقــل ف



بالســـابقني، وهـــي خـــري لغـــة توحـــد هـــذه األمـــة وتصـــلح وتتســـع حلـــديثها وشـــعرها وخطابتهـــا ومدارســـها وحبوثهـــا 
  وعلومها وفكرها وتراثها.
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  مفهوم "الطبقة" بين المحدثين واألدباء
  *منيأد.حممد 

  : العالقة بين علوم اللغة والشريعة - 1
قامت حضارة العرب وعلومهم حول القرآن الكرمي، فالقرآن هـو احملـور األسـاس، والبـؤرة الـيت قامـت حوهلـا   

لّسـنة، ومجيـع الّسـنة شـرح للقـرآن، "مجيـع مـا تقولـه األمـة شـرح ل: يقول اإلمام الشـافعي "رمحـه اهللا" .كل العلوم
  ومجيع القرآن شرح أمساء اهللا احلسىن وصفاته العليا".

وا بتفســري القــرآن أأدرك اجليــل األول مــن الصــحابة والتــابعني عالقــة األلفــاظ باللغــة والقــرآن واحلــديث، وبــد 
بــأي حــال مــن األحــوال،  الكــرمي، واحتجــوا بالشــعر واللغــة، وبــني علــوم اللغــة والشــريعة رابــط قــوّي، ال ينفصــم

ــا، وأصــبح متعــذراً علــى املســلمني أن يفكــروا يف فصــل  ــا وديانا رابــط قّلمــا يوجــد يف حضــارات العــامل بــني لغا
  اللغة العربية عن علوم اإلسالم، أو أن يفكروا يف علوم اإلسالم وعلوم الشريعة دون استخدام اللغة العربية.

العـرب فيـه غريـب حيتـاج إىل تفسـري، وكانـت  ني بإسـنادهم كالمـاً عـنحفاظ اللغة من اللغويني املتقـدم ىأمل
ألن علـم احلـديث واللغـة جيريـان مـن  ؛واجلـرح والتعـديل هـي طريقـة احملـّدثني سـواء بسـواء حطريقتهم يف اإلصـال

  واٍد واحد.
  : مفهوم الطبقة في اللغة -2

  -: للطبقة يف اللغة العربية عّدة معان، أبرزها
كل شيء، واجلمع أطباق، وقد طابقه مطابقة، وطباقاً ساواه واملطابقـة املوافقـة، وطابقـت الطبق غطاء  ) 1(

﴿أمل تـروا كيـف خلـق اهللا سـبع مسـاوات : -تعـاىل-بني الشيئني إذا جعلتهما على حـذو واحـد، وألزقتهمـا قـال 
مالئــا لــألرض  :) أي2"اللهــم اســقنا غيثــاً طبقــاً"(: مطّبــق بعضــها علــى بعــض. ويف احلــديث: )، أي1طباقــا﴾(

  مغطياً هلا.
" إمنــا أمرنــا يف الســارق بقطــع طابقــه : -رضــي اهللا عنــه-يــأيت الطبــق مبعــىن العضــو، ومنــه حــديث علــي ) 2(
  يده.: )، أي3"(

جــاءت فجاءهــا طبــق مــن جــراد  -عليهــا الســالم-"إن مــرمي :  احلــديثيفو  يــأيت الطبــق مبعــىن القطيــع،) 3(
ومنه اجلماعة من الناس يعدلون مجاعة مثلهم يف مراتبهم، وقال ابن قطيع من اجلراد، : )، أي4فصادت منه"(

األمــة بعــد األمــة، والطبقــة يف العــادة تســاوي جــيًال، أو عشــر ســنني أو عشــرين ســنة، والنــاس : الطبــق: األعــرايب
  منازل ودرجات بعضها أرفع من بعض.: طبقات أي

ميدح رسول اهللا صـلى اهللا عليـه  -رضي اهللا عنه-يأيت الطبق مبعىن القرن من الزمان، ومنه قول العباس  )4(
  : )5وسلم(



  إذا مضـى عالـم بـدا طبـق     تنقـل مـن صالـب إلـى رحـم
ـم طبـق لـألرض مث ينقرضـون، ويـأيت طبـق آخـر، وكـذلك : أي إذا مضى قرن بـدا قـرن، وقيـل للقـرن طبـق أل

ا.  طبقات الناس كل طبقة طبقت زما

: -تعـاىل–حـاالت قـال : علـى طبقـات شـىت أي الـدنيا كـان فـالن مـن:  يقـال يأيت الطبق مبعـىن احلـال،) 5(
حــاًال بعــد حــال، كــل : "أي: قــال الزخمشــري .)، أي حــاًال عــن حــال يـوم القيامــة6 طبقــاً عــن طبــق﴾(نب﴿لرتكـ

هـــو علـــى : واحـــدة مطابقـــة ألختهـــا يف الشـــّدة واهلـــول، وجيـــوز أن يكـــون مجـــع طبقـــة، وهـــي املرتبـــة مـــن قـــوهلم
ـــا كـــل  طبقـــات، ويف املثـــل "وافـــق شـــن طبقـــة" يضـــرب لكـــل اثنـــني أو أمـــرين مجعتهمـــا حالـــة واحـــدة، اتصـــف 

ا قبيلة من عبـد قـيس، وطبـق حـي مـن إيـاد، اتفقـوا علـى أمـر، فقيـل هلمـا ذلـك ألن كـل نّ إن شَ : صلهأمنهما، و 
  ".واحد منهما وافق شكله ونظريه

ا ختتلف من عِ  م، والعـرب ألفـوا يف طبقـات شـىت مـن النـاس  لْ ىل عِ م إلْ وأما معىن "الطبقة" يف االصطالح فإ
كاحملـــدثني واملفســـرين والفقهـــاء واحلكمـــاء واألطبـــاء واألعيـــان والشـــعراء والعميـــان وغـــري ذلـــك، وأصـــبح مفهـــوم 

  "الطبقة" يرتبط بالعلم الذي ورد فيه.
ظهـر هـذا و فـردوا بـه، وختصصـوا فيـه، حيـث تلقد وجد علم الرجال أو علم الطبقـات عنـد العـرب خاصـة،  

 فنــاً فريــداً مــنكــذلك مــن إبــداعات احلضــارة العربيــة اإلســالمية، ويعــّد   دالفــن منــذ زمــن مبّكــر عنــد العــرب، ويعــ
  ال جند هلا شبيها يف آداب أية أمة من األمم األخرى إال يف عصرنا الراهن. اليتالفنون العلمية 

ثــة فــروع مــن علــوم العــرب لنســتخلص ولكثــرة مــا أّلــف يف علــم الرجــال، أو علــم الطبقــات، نقــف عنــد ثال 
 : ونقسم احلديث إىل قسمني اثنني ،منها مفهوم "الطبقة"

  : علم الطبقات: أوالً 
اهتم كثـري مـن علمـاء العـرب بعلـم "الطبقـات" حـىت صـار هـذا الفـن علمـاً لـه قواعـده وضـوابطه، فقـد اهـتم  

م، ودونوا أخبارهم، وأحصـوا كتـبهم وآثـارهم، ترمجوا هلم، وبّينوا مراتبهم، وطبقا: بعضهم بالنحويني واللغويني
م، وبسطوا القول يف مذاهبهم وآرائهـم، وتعّرضـوا  م، وتتبعوهم يف رحال وحددوا مواليدهم، وأعمارهم، ووفيا

  -: لنقدهم يف كثري من األحيان، ومما أّلف يف هذا العلم
  هـ). 276كتاب طبقات النحويني البصريني وأخبارهم للمربد (ت  -1
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  هـ).911السيوطي (ت نعبد الرمحن يف طبقات اللغويني والنحاة جلالل الدي ةبغية الوعا -9

"قــد غلــب اجلهــل : يقــول أبــو الطّيــب اللغــوي .فوائــد قّيمــةهــذه ولوضــع كتــب طبقــات النحــويني واللغــويني 
عنــه، وال مـن أيـن أخـذ علمـه، وحـىت إن كثـرياً مــن  ويَ وفشـا، حـىت ال يـدري املتصـدر للعلـم مـن روى وال مـن رُ 

عبيد، وبني الشيء املنسوب إىل أيب سعيد األصمعي، أو أيب سعيد  أهل دهرنا ال يفرقون بني أيب عبيدة، وأيب
أهــو األمحــر البصــري؟ أو األمحــر : الســكري، أو أيب ســعيد الضــرير، وحيكــون املســألة عــن األمحــر، فــال يــدرون

الكــويف؟ وال يصــلون إىل العلــم مبزيــة مــا بــني أيب عمــرو بــن العــالء، وأيب عمــرو الشــيباين، وال يفصــلون بــني أيب 
"قــال األخفــش، فــال : ر عيســى بــن عمــر الثقفــي، وبــني أيب عمــر صــاحل بــن أيب إســحاق اجلرمــي، ويقولــونعمــ

يفرقون بـني أيب اخلطـاب األخفـش، وأيب احلسـن سـعيد بـن مسـعدة األخفـش البصـريني، وبـني أيب احلسـن علـي 
محـد بـن حيـىي، بن املبارك األخفش الكويف، وأيب احلسن علـي بـن سـليمان األخفـش صـاحب حممـد بـن يزيـد وأ

)، 7وحــىت يظــن القــوم أن القاســم بــن ســالم البغــدادي وحممــد بــن ســالم اجلمحــي صــاحب الطبقــات أخــوان"(
من خالل هذا النص، وغريه من النصـوص نعلـم أن اجلهـل بالرجـال كـان مـن أهـم األسـباب الداعيـة إىل وضـع 

  كتب الطبقات يف خمتلف العلوم.
م، والرتمجـة هلـم وظهرت مؤلفات متعددة يف جمال األدب ل  م، وأصبح التعريف  كثرة الشعراء، وتنوع بيئا

  -: فناً قائماً بذاته، وعرفت املكتبة األدبية كثرياً من الكتب اليت حتمل لفظ "الطبقة" أو ما يشبهه، منها
  طبقات األدباء البن األنباري. -1
  طبقات الشعراء البن املعتز.  -2
  طبقات الشعراء البن النحاس.  -3
  شعراء لدعبل.طبقات ال  -4
  طبقات الشعراء أليب بكر الصويل.  -5
  هـ).237طبقات فحول الشعراء البن سالم اجلمحي (ت   -6
  هـ).243طبقات الشعراء أليب احلسن الزيادي (ت   -7
  طبقات الشعراء أليب املنعم.  -8
  طبقات الشعراء إلمساعيل بن أيب حممد اليزيدي.  -9

  هـ).276الشعر والشعراء البن قتيبة (ت   -10



  والشعراء، البن السراج.الشعر   -11
  هـ).210الشعر والشعراء أليب عبيدة (ت   -12
  املؤتلف واملختلف لآلمدي. -13
  معجم الشعراء للمرزباين.  -14

ـا يف كتـاب اهللا، وسـنة  والغاية من وضع "طبقات الشعراء" والرتمجة هلم، هـو احلـرص علـى اللغـة الـيت حيـتج 
هـو حمـور العلـوم كلهـا، وفهمـه يتوقـف علـى علـوم اللغــة. القـرآن الكـرمي، و ، -صـلى اهللا عليـه وسـلم-رسـول اهللا 

"ولوال : والشعر هو أصل العلوم العربية، وال يكتسب قيمته إال من خالل وظيفته الدينية، يقول صاحب الزينة
ما بالناس من احلاجة إىل معرفة لغة العرب، واالستعانة بالشعر على العلـم بغريـب القـرآن وأحاديـث رسـول اهللا 

لبطل الشعر"، وكان الغرض من مجع الشعر، والرتمجة للشعراء دينياً وفنيـاً؛ ألن الـدين  - عليه وسلمصلى اهللا-
"وكــان أكثــر : بــن قتيبــةايقــول  .ر متالزمــان، فالشــعر فيــه تفســري القــرآن الكــرمي واحلــديث النبــوي الشــريفعوالشــ

الحتجاج بأشعارهم يف الغريب، قصدي للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل األدب، والذين يقع ا
)، وكــان غـــرض ابـــن 8"(-صــلى اهللا عليـــه وســـلم-ويف النحــو، ويف كتـــاب اهللا عـــز وجــل، وحـــديث رســـول اهللا 

"ويف الشــعر مصــنوع مفتعــل موضــوع ال خــري فيــه، وال : الشــعر، يقــول ســالم متييــز الصــحيح مــن املوضــوع مــن
مثل يضرب، وال مديح رائع، وال هجاء مقـذع، وال  ة، وال أدب يستفاد، وال معىن يستخرج، واليبر غحجة يف 

فخر معجـب، وال نسـب مسـتطرف، وقـد تداولـه قـوم مـن كتـاب إىل كتـاب، ومل يأخـذوه عـن أهـل الباديـة، ومل 
ألحــد إذا أمجــع أهــل العلــم والروايــة الصــحيحة علــى إبطــال شــيء أن يقبــل مــن  سيعرضــوه علــى العلمــاء، ولــي

  ).9صحيفة، وال يروي عن صحفي"(
متحـورت حولـه مجيـع العلـوم األخـرى، فاحلـديث النبـوي الشـريف  ، وقدل املسائلجكان القرآن الكرمي من أو 

شرح للقرآن، واللغة العربية هي األداة الناجعة لفهم القرآن والّسنة، وعلم احلديث وصل إلينا عن طريـق الروايـة 
فيــه، وهــو مــا يُعــرف بعلــم الرجــال،  الشــفوية عــن الرجــال، لــذلك وجــد عنــد العــرب علــم تفــردوا بــه، وختصصــوا

وكانــت مســألة الصــدق واألمانــة والثقــة مــن أهــم األســباب الداعيــة إىل وضــع كتــب الــرتاجم والطبقــات، وكانــت 
طبقــات احملــّدثني أول هــذا الفــن ظهــوراً، وذلــك حلاجــة العلمــاء املعنيــني بتــدوين احلــديث، ومعرفــة ســري رجــال 

ـــدف التحقـــ هلـــذا الســـبب اهـــتم  ،ق مـــن صـــدقهم طبقـــاً ملـــنهج "اجلـــرح والتعـــديل"األســـانيد، أو رواة احلـــديث 
  : العلماء بالرتمجة للمحدثني، ورواة احلديث، ومن ذلك

  هـ). 207كتاب الطبقات للواقدي (ت  -1
  هـ). 207كتاب طبقات الفقهاء واحملّدثني للهيثم بن عدي (ت    -2
  هـ).271كتاب الطبقات ملسلم بن حجاج (ت    -3



  هـ).230مد بن سعد (ت الطبقات الكربى حمل  -4
  هـ).230بن سعد (ت  حملمد الطبقات الصغرى  -5
  هـ).240كتاب الطبقات خلليفة بن خياط (ت    -6
  حممد بن خالد الربقي. عبد اهللاكتاب طبقات الرجال أليب    -7
  هـ).804كتاب طبقات احملدثني لسراج الدين عمر بن علي بن امللقي الشافعي (ت   -8
  العسقالين.حجر  اإلصابة يف متيز الصحابة البن  -9

  هـ).463(ت  عبد الرباالستيعاب يف معرفة األصحاب البن   -10
  أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري.  -11

فوائـد قّيمـة، وكـل باحـث يف احلـديث حمتـاج إىل هـذا الفـن، يقـول ابـن كذلك ولوضع كتب طبقات احملدثني  
ـــه، ومـــن أخـــذ حـــث النـــاظر يف هـــذا الفـــن حيتـــاج إىل معرفـــة املا"والب: الصـــالح واليـــد والوفيـــات ومـــن أخـــذوا عن
ـم نقلـوا سـّنة رسـول اهللا أن الصحابة هم أَ  ىير  عبد الرب)، وابن 10عنهم"( صـلى اهللا -وىل الناس باملعرفة؛ أل

  ).11، ووعوها، وهي الركن الثاين بعد كتاب اهللا يف قيمتها التشريعية والدينية"(-عليه وسلم
النحـويني علـى كتـاب لـه هـو املـربد، ومل يصـل إلينـا هـذا الكتـاب لنعـرف إن أول من أطلق لفـظ (طبقـة) مـن 

طبيعته، وأول كتاب وصل إلينا يف النقد العـريب حيمـل لفـظ "طبقـة" هـو كتـاب "طبقـات فحـول الشـعراء" وجنـد 
"ليس بفحـل، ولكـن دون هـؤالء، وفـوق طبقتـه" : اللفظ مستعمًال قبله، يقول األصمعي عن ابن أمحر الباهلي

أمحر جعله ابن سالم يف الطبقة الثالثة مـن فحـول شـعراء اإلسـالم مـع كعـب بـن جعيـل وسـحيم بـن وثيـل وابن 
وأوس بن مغراء. وأول كتاب حيمل لفـظ "طبقـة" عنـد احملـّدثني هـو "كتـاب طبقـات الفقهـاء واحملـدثني" للهيـثم 

حملمـد بـن سـعد (ت هـو كتـاب الطبقـات الكـربى  يف الفقهـاء وأول كتاب وصل إلينا ،هـ)207بن عدي (ت 
  هـ).230

ـا خمتلفـة يف املنهـاج، -وهذه الكتب، وإن كانت متفقة " يف املوضوع والغاية، وهو خدمة القرآن والسنة  فإ
  -: وقد انقسم العلماء عند الرتمجة إىل قسمني اثنني

  قسم بين مؤلفه على أساس الطبقات واملدارس. -1
  قسم بين مؤلفه على حروف املعجم.  -2

حممــد بــن احلســن الزبيــدي، وحممــد بــن ســالم اجلمحــي وحممــد بــن ســعد، وميثــل  رأبــو بكــألول ميثــل القســم ا
القســم الثــاين مجــال الــدين القفطــي، وجــالل الــدين الســيوطي وغريمهــا مــن النحــويني، فــاألول وّضــح منهجــه يف 

خمتصــر مــن  رُ وذْكــأمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب كــّرم اهللا وجهــه،  رُ "فقــد تعــني إذا ذْكــ: مقدمــة كتابــه، فقــال
ذكــر النحــاة بعــد ذلــك علــى حــروف املعجــم أخــربه، مث أتبعــه بــذكر أيب األســود الــدؤيل وشــيء مــن أخبــاره، مث 



رضـي اهللا -)، والسـبب الـذي محلـه علـى البـدء بعلـي بـن أيب طالـب 12ليسهل تنـاول أخبـارهم لطالـب ذلـك(
ق الزمين إىل نشأة هذا العلـم علـى يـديهما، وأيب األسود الدؤيل هو السب -رضي اهللا عنه -وأيب طالب  -عنه 

وقـــد يكـــون لتشـــيعه. وأمـــا جـــالل الـــدين الســـيوطي فقـــد بـــىن كتابـــه علـــى حـــروف املعجـــم، مبتـــدئاً باحملمـــدين 
، وتربكاً بامسه األعظم، وملّا انتهى من الرتمجة للمحمدين -صلى اهللا عليه وسلم -واألمحدين، وهذا حلبه النيب 

  واللغويني حسب حروف املعجم. حاةواألمحدين ترجم للن
وهـو مـن أهـل : وأما ابن قتيبة فقد بـىن كتابـه علـى أسـاس زمـين، بـدأ الـرتاجم بـامرئ القـيس، قـال يف ترمجتـه 

هــ. واملالحـظ أن ابـن قتيبـة مل 195)، وختم بالرتمجة ألشجع السلمي املتوىف سنه 13جند من الطبقة األوىل.(
، وإمنـا يقـدم ويـؤخر، فلـم يـراع ال أسـاس التقسـيم الطبقـي، وال الرتتيـب يضبط هذا الرتتيـب الـزمين ضـبطاً جيـداً 

ثني، وقــد ذهــب النقــاد إىل أن الشــعراء الــزمين، وال الرتتيــب املعجمــي، وابــن املعتــز خصــص كتابــه بالشــعراء احملــدَ 
ث، مث صـــار جـــاهلي قـــدمي، وخمضـــرم، وهـــو الـــذي أدرك اجلاهليـــة واإلســـالم، وإســـالمي، وحمـــدَ : أربـــع طبقـــات

ــم يف املنزلــة.(يأوىل وثانيــة علــى التــدر : حملــدثون طبقــات طبقــاتا )، بــدأ كتابــه 14ج.. وأن احملــّدث األول دو
)، مث ذكر بعـده بشـار بـن 15بإبراهيم بن هرمة، والسبب يف ذلك هو أنه آخر الشعراء الذين حيتج بشعرهم.(

  ب بالرتمجة لبعض النساء.ثون ال حيتج بأشعارهم، وختم الكتابرد، وهو أشعر احملدثني، واحملدَ 
كانـــت غايـــات املـــؤلفني يف الطبقـــات والـــرتاجم واحـــدة هـــي خدمـــة القـــرآن الكـــرمي والّســـنة النبويـــة الشـــريفة،   

وسنالحظ فيما يلي تداخل مفهوم "الطبقة" أو تكامله، خاصة عنـد حممـد بـن سـعد الزهـري، وعنـد حممـد بـن 
، والثاين يرتجم للشـعراء -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  سالم اجلمحي، فاألول يرتجم للذين نقلوا حديث رسول

واحـــد منهمـــا ضـــوابط معّينـــة تتـــداخل  ل، ولكـــ-عـــز وجـــل-الـــذين يستشـــهد بأشـــعارهم يف تفســـري كتـــاب اهللا 
  وتتكامل؛ ألن اهلدف واحد.

  : ضوابط التصنيف حسب الطبقات: ثانياً 
عّينــوا علــى أساســها طبقــة الرجــل، ســلك العلمــاء عــّدة طــرق لتصــنيف الرجــال وأسســوا ضــوابط ومقــاييس،  

  -: ومن هذه الضوابط
  
  : ضابط الّدين -1

، وهـو حمـور العلـوم كلهـا. -تعـاىل–الّدين ضابط مهم للحـديث علـى الرجـال، فـالقرآن الكـرمي هـو كـالم اهللا 
ة هـي واللغة العربية أمر ضروري لفهم القرآن، وفصل علوم اللغة عن علوم الشـريعة أمـر مسـتحيل، فاللغـة العربيـ

ــا يــتم اســتنباط األحكــام، روى عــن عمــر بــن ، لغــة القــرآن الكــرمي ــا يــتم الفهــم العميــق للقــرآن واحلــديث، و
)، وقـــال الرســـول صـــلى اهللا عليـــه 16القـــرآن إال عـــامل باللغـــة"( أ"ال يقـــر : أنـــه قـــال -رضـــي اهللا عنـــه -اخلطـــاب 



علــم اللغــة يف الــّدين وهــو مــن فــروض )، و 17ديــنكم".( نالعلــم ديــن، فــانظروا عّمــن تأخــذو  هــذا "إن: وســلم
  : )18الكفايات، وبه تعرف معاين ألفاظ القرآن والّسنة، قال بعض الشعراء(

  فرض كفرض الصالة      حفظ اللغات علينا
  إال بحفـظ اللغـات      فليس يضبط دين      

ثلـى إليهـا، "من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة امل: وذهب ابن جين إىل أن أكثر
ــا"( )، وقــال 19فإمنــا اســتهواه، واســتخف حلمــه ضــعفه يف هــذه اللغــة الكرميــة الشــريفة الــيت خوطــب الكافــة 

)، فسمي اللحن ضالًال، والذي جيهـل 20رشدوا أخاكم فإنه قد ضل".(أ": -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
ين وليس هـو مـن أهـل علمـاء اللغـة، هلـك دالالت األلفاظ يسيء فهم الكتاب والّسنة، فإذا نظر يف أمور الدّ 

  وأهلك الناس.
﴿والســــابقون األولــــون مــــن املهــــاجرين : -تعــــاىل–واحملــــّدثون ينطلقــــون مــــن الســــبق إىل اإلســــالم، يقــــول اهللا 

سئل أبو زرعة عن مجلة حديث رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم،  "الرياض املستطابة")، ويف 21واألنصار﴾(
سول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم عـن مائـة ألـف وأربعـة عشـر ألفـاً مـن أصـحابه، ممـن ومن حيصيه؟ قبض ر : فقال

أهـل املدينـة ومكـة ومـا بينهمـا، ومـن األعـراب، : هـؤالء أيـن كـانوا؟ وأيـن مسعـوا؟ قـال: روى عنه ومسع، فقيل له
  .)22ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه، ومسع منه(

وا يف الّســن ويف اإلســناد (أي األخــذ عــن املشــايخ) فهــي  والطبقــة عنــد احملــّدثني القــوم املتعاصــرون، إذا تشــا
مبعـــىن كلمـــة (جيـــل) وخيتلـــف اعتبـــار الـــراوي مـــن أي طبقـــة هـــو بـــاختالف اجلهـــة، واألمـــر الـــذي نصـــنفه علـــى 
هما بالنسبة إىل جهة، ومن طبقتني بالنسـبة  أساسه، وعند هذا فرب شخصني يكونان من طبقة واحدة لتشا

ان فيهــا، فــأنس بــن مالــك األنصــاري وغــريه مــن أصــاغر الصــحابة، دون أيب بكــر إىل جهــة أخــرى،  ال يتشــا
م يف الســبق إىل اإلســالم، لكنـه يعــّد معهــم مــن طبقــة  وحنـوه مــن أكــابر الصــحابة بطبقـات، إذا نظرنــا إىل تفــاو

بأســرهم  واحــدة هــي عمــوم الصــحابة، إذا نظرنــا إىل اشــرتاكهم يف أصــل صــفة الصــحبة، وعلــى هــذا فالصــحابة
طبقــة أوىل، والتــابعون طبقــة ثانيــة، وأتبــاع التــابعني طبقــة ثالثــة، وأتبــاع أتبــاع التــابعني طبقــة رابعــة، وأتبــاع أتبــاع 

  أتباع التابعني طبقة خامسة.
 –ة" عند احملّدثني مأخوذ من بعـض األحاديـث، فقـد روى أبـو سـعيد اخلـدري عـن الرسـول قومفهوم "الطب 

مؤمنــاً،  ا"أال إن بــين آدم خلقــوا علــى طبقــات شــىت، مــنهم مــن يولــد مؤمنــاً، وحييــ: قــال -صــلى اهللا عليــه وســلم
مؤمنـاً، وميــوت   اكفـاراً، وميـوت كـافراً، ومــنهم مـن يولـد مؤمنــاً، وحييـ  اوميـوت مؤمنـاً، ومـنهم مــن يولـد كـافراً، وحييــ

الناس يف هـذه احليـاة علـى أربـع )، ومعىن هذا أن 23كافراً، وميوت مؤمناً"(  اكافراً، ومنهم من يولد كافراً، وحيي
م الدينية.   طبقات من حيث حيا



"انتهـــى علـــم : هــــ) يقـــول فيـــه271وجنـــد لفـــظ "طبقـــة" يف خـــرب آخـــر رواه العبـــاس بـــن حممـــد الـــدوري (ت  
عمــــر بــــن : -رضــــي اهللا عــــنهم-إىل ســــتة نفــــر مــــن الصــــحابة  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-أصــــحاب رســــول اهللا 

اهللا بـــن مســـعود، وُأيب بـــن كعـــب، ومعـــاذ بـــن جبـــل، فهـــؤالء طبقـــات  بـــداخلطـــاب، وعلـــي بـــن أيب طالـــب، وع
وأمـا طبقـات  ...وأما طبقات أصحاب األخبار والقصـص فسـتة  ...": الفقهاء، وأما طبقات الرواة فستة نفر

  .)24وأما طبقات احلّفاظ فستة"( ...وأما طبقات خزائن العلم  ...التفسري فستة أيضاً 
وهـؤالء كلهـم جيمعهـم علـم الـدين، مـن تفسـري  ي كـل واحـد مـن السـتة "طبقـة"،واحلديث واضح يف أنه مسـ 

وحديث وفقه وقراءة ورواية، ومـن هنـا نـرى أن مفهـوم لفـظ "الطبقـة" لـه مـدلول ديـين، ولـه داللـة علـى مـذهب 
ا صاحبه.   من املذاهب يف الفقه أو التفسري أو الرواية يعرف 

 كتابـــه "الطبقـــات الكــربى" فهـــو يقصــد مراتـــب الصـــحابة وهــذا املعـــىن هــو الـــذي قصـــد حممــد بـــن ســعد يف 
والتــابعني وتــابعي التــابعني، وجنــد قريبــاً مــن هــذا املعــىن الــديين عنــد الــوزير مجــال الــدين القفطــي يف كتابــه "إنبــاه 

لرتمجــة حســب حــروف املعجــم، وعنــد إىل ا، مث عــاد -رضــي اهللا عنــه-الــرواة"، حيــث بــدأ بعلــي بــن أيب طالــب 
  لرتمجة حسب حروف املعجم.إىل ابدأ بالرتمجة للمحمدين أوًال، واألمحدين ثانياً، مث رجع السيوطي، إذ 

  
  : ب) ضابط العدد

خيتلـــف عـــدد الرجـــال يف الطبقـــة الواحـــدة مـــن علـــم إىل علـــم، فهـــو تـــارة ال حيـــدد بعـــدد معـــّني، وتـــارة حيـــدد  
ى، فالطبقة األوىل من أهل الكوفة مـثًال مـن حتديداً دقيقاً، فأفراد الطبقة عند ابن سعد يتغّري من طبقة إىل أخر 

)، 123الطبقــة الثالثــة حنــو (و )، 69الــذين رووا عــن الصــحابة عــددهم كثــري. وأمــا الثانيــة فعــدد أفرادهــا حنــو (
)، 63)، والســــابعة (49)، والطبقــــة السادســــة (52)، والطبقــــة اخلامســــة حنــــو (181(والطبقــــة الرابعــــة حنــــو 

)، فــابن ســعد مل يقّيــد نفســه بعــدد معــّني يف كــل طبقــة، واخــتالف العــدد يف 128)، والتاســعة (43والثامنــة (
نفسه، فهو يرتجم للتابعني الذين رووا احلديث وفق منهاج معـني، لالطبقة يعود إىل املنهاج الصارم الذي اختذه 

  فال يزيد يف العدد الذي حصل عليه، وال ينقص منه.
الزبيـدي مـثًال جعـل حنـاة  رفـأبو بكـم بعـدد معـّني يف كـل طبقـة، وأما النحويون فهـم أيضـاً مل يقيّـدوا أنفسـه 

البصــرة يف عشــر طبقــات، والنحــويني الكــوفيني يف ســتة، وجعــل يف الطبقــة األوىل مــن حنــاة الكوفــة ثالثــة، ويف 
الثانية واحداً فقط هو النسائي، ويف الثالثة تسعة، ويف الرابعة مخسة، ويف اخلامسة واحداً فقط هـو ثعلـب، ويف 

  السادسة ستة.
ملاذا جعل النسائي وحـده يف الطبقـة الثانيـة، وأمحـد بـن حيـىي وحـده يف الطبقـة اخلامسـة، : وقد يتساءل املرء 

والذي يظهر أنه رمبا كان يضع املقياس أوًال، مث يرتب فيه من هو أهـل لـه، ويف الطبقتـني املـذكورتني مل جيـد إال 



"إن أكثـــر النـــاس الرؤســـاء اجلهـــال، : لطيـــب اللغـــوي، حيـــث يقـــولواحـــداً، وجنـــد إشـــارة إىل املفهـــوم عنـــد أيب ا
والصــدور الضــالل، وهــذه فتنــة النــاس علــى قــدمي األيــام، وغــابر األزمــان، فكيــف بعصــرنا هــذا، وقــد وصــلنا إىل  
كــدر الكــدر، وانتهينــا إىل عكــر العكــر، وأخــذ هــذا العلــم عّمــن ال يعلــم وال يفقــه، يفهــم النــاس مــاال يفهــم، 

"فالواحـد مـن : )، مث يعّلق على من كانت حاله مثل هـؤالء، فيقـول25("...نفسه وهو ال يعلمويعلمهم عند 
: )، ومعــىن قولــه26("هــؤالء يف طبقــة مــن اجلهــل ال تــدرك باملقيــاس، ومل يهتــد إليهــا اخلليــل حــني طبــق النــاس

الطيــــب قــــول  جعلهــــم يف طبقــــات، ولعلــــه يقصــــد بالنــــاس النحــــويني واللغــــويني، وأورد أبــــو: "طبــــق النــــاس" أي
  : اخلليل، وهو

  .من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك عامل فاتبعوه
  .ومنهم من يدري وال يدري أنه يدري فذاك ضال فأرشدوه

  .ومنهم من ال يدري أنه ال يدري فذاك طالب فعلموه
  .)27ومنهم من ال يدري وال يدري أنه ال يدري فذاك جاهل فاحذروه(

الناس إىل أربع طبقات، ونظر إليهم من حيـث الكفـاءة العلميـة، مـع أنـه مل يصـرّح وواضح أن اخلليل قّسم  
  بلفظ الطبقة.

وأما ابن سالم، فقد بدأ كتابه باحلديث على شـعراء العصـر اجلـاهلي، وهـم عنـده يف عشـر طبقـات يف كـل  
ات، كـل طبقـة أربعـة عشـر طبقـ: طبقة أربعة شعراء، فـاجملموع أربعـون شـاعراً جاهليـاً، ومـثلهم طبقـات اإلسـالم

"فاقتصـــرنا مـــن : ، وجممـــوع هـــؤالء أربعـــون أيضـــاً، وهـــذا مـــنهج دقيـــق وّضـــحه بقولـــهمتكـــافئون ومعتـــدلونرهـــط 
الفحــول املشــهورين علــى أربعــني شــاعراً، فألفنــا مــن تشــابه شــعره مــنهم إىل نظرائــه، فوجــدناهم عشــر طبقــات، 

يـذكر القواعـد الـيت بـىن عليهـا اختيـاره لشـعراء كـل )، إال أنـه مل 28"(تكافئون ومعتـدلونأربعة رهط كل طبقة م
مفهـــوم الطبقـــة عنـــده يكـــاد يكـــون غامضـــاً، لكـــن يف عباراتـــه مـــا يـــوحي بأنـــه جعـــل الكثـــرة ســـبباً  لـــذاطبقـــة، و 

"الطبقــة الرابعــة، وهــم أربعــة رهــط فحــول شــعراء موضــعهم مــع األوائــل، وإمنــا أخــل : للتفاضــل، ومــن ذلــك قولــه
"وكــان األســود شــاعراً فحــال، ولــه واحــدة رائعــة طويلــة الحقــة : )، ويقــول29اة"(ــم قلــة شــعرهم بأيــدي الــرو 

"وأوس نظــري األربعــة املتقــدمني، إال أنــا : )، ويقــول30بــأجود الشــعر، ولــو شــفعها مبثلهــا قــدمناه علــى مرتبتــه"(
تة أو أقـل أو )، ومل يقل ملاذا جعل الطبقة أربعة، ومل تكن مخسة أو س31اقتصرنا يف الطبقة على أربعة رهط"(

  أكثر.
: الفحـول يف اجلاهليـة ثالثـة: إن تقسيم الشعراء إىل طبقات موجود قبل ابـن سـالم، فكـان احلـذاق يقولـون 

: امــرؤ القــيس، والنابغـة، وطرفــة، ومهلهــل. ويقــول اجلــاحظ: أشـعر النــاس أربعــة: زهـري والنابغــة واألعشــى، وقيــل



والشــعرور. ويف هــذا يقــول شــاعر  شــاعر املفلــق، والشــاعر،الفحــل اخلنذيــذ، وال: والشــعراء عنــدهم أربــع طبقــات
  : قدمي

  )32وزعمت أني مفحم ال أنطق(       يا رابع الشعراء كيف هجوتني
"إنــا : فقضــية جعــل أربعــة مــن الشــعراء عنــد ابــن ســالم يف طبقــة واحــدة قضــية فنيــة، يــدل علــى ذلــك قولــه 

ــم أشــعر اقتصــرنا بعــد الفحــص والنظــر، والروايــة عّمــن مضــى مــن أهــل ال علــم إىل رهــط أربعــة، اجتمعــوا علــى أ
اســتعمل عقلــه، : اً )، فــاملؤلف يشــري إىل اجلهــد الــذي قــام بــه شخصــيّ 33العــرب طبقــة، مث اختلفــوا فــيهم بعــد"(

وفحــــص ودقــــق وتأمــــل، ومل يكتــــف بعملــــه هــــو، بــــل اســــتعان بالروايــــة عّمــــن مضــــى مــــن أهــــل العلــــم بالشــــعر، 
ىل أربعـة رهـط هـم أشـعر العـرب، ويـرى أن هـؤالء األربعـة قـد يتفـق علـيهم التأمل والرواية توصل إ: وباألسلوبني

"وسنســوق اخــتالفهم، ونســمي األربعــة، ونــذكر احلجــة لكــل واحــد : أهــل العلــم بالشــعر وقــد خيتلفــون، يقــول
ذكر مـن شـعرهم األبيـات الـيت تكـون نـمنهم، وليس تبدئتنا أحدهم يف الكتـاب حتكـم لـه، وال بـد مـن مبتـدأ، و 

  ).34ث واملعىن" (يف احلدي
فـــابن ســـالم يســـتعمل لفـــظ "طبقـــة" اســـتعماًال فنيـــاً، ومعـــىن الطبقـــة عنـــده أن هـــؤالء هـــم أشـــعر العـــرب يف  

ج من مناهجه، أو يف ضـرب مـن ضـروبه، فقولـه نا مـن الفحـول صـر "فاقت: مذهب من مذاهب الشعر، أو يف 
"، ...ظرائـــه، فوجـــدناهم عشـــر طبقـــات املشـــهورين علـــى أربعـــني شـــاعراً، فألفنـــا مـــن تشـــابه شـــعره مـــنهم إىل ن

نستخلص منه أن التشابه هو أساس نظر ابن سالم، وال يتشابه شاعران إال يف شيء واحد، هو مـذهبهما يف 
  الشعر، أو منهجهما الذي يتمّيز به كل واحد منهما.

ألدبيـــة بـــن ســـالم أن يطـــرح مـــن خاللـــه أفكـــاره، وأخبـــاره ااكانـــت فكـــرة "الطبقـــة" هـــي القالـــب الـــذي أراد   
  : والنقدية، فارتضى بفكرة الطبقات وسيلة للتعبري عن غرضه، وكان أمامه ثالثة مناذج

  أمنوذج الفكرة الطبقية الدينية.: األول 
  أمنوذج الطبقة الفنية.: الثاين 
  أمنوذج الواقع الطبقي االجتماعي.: الثالث 

ة مــن الشــعب، ومل تكــن طبقــات مرنــة "فــالظروف االجتماعيــة قائمــة علــى الطبقــات مــن اخلليفــة إىل آخــر فئــ
يؤدي بعضها إىل بعض، بل كانت كلها مغلقة، وال تسمح بانتماء الغريب إليها إال يف ظروف خاصة، وحتت 

  .)5ظروف غري طبيعية"(
  بأي طبقة تأثر ابن سالم.: والسؤال هنا؛ هو

يــة، يظهــر ذلــك يف كونــه مل تــأثر بالطبقــة االجتماع: إنــه تــأثر بكــل الطبقــات: للــرد علــى هــذا الســؤال نقــول 
: عمـــر بــن أيب ربيعـــة والكميـــت والطرمـــاح، وشـــعراء الصـــعاليك يف العصـــرين: يــرتجم لعـــدد مـــن الشـــعراء، مـــنهم



اجلاهلي واإلسالمي، وهذا لـه عالقـة باجلانـب السياسـي، كمـا أرى أنـه تـأثر بالطبقـة الدينيـة، ويظهـر ذلـك مـن 
كانت معروفة قبل ابن سالم، فالواقدي له كتاب الطبقات، اختياره لفظ "طبقة" ففكرة تأليف كتب الطبقات  

هــ، وإذا كـان األول يف الرتمجـة 207واهليثم بن عدي له كتاب طبقات الفقهاء واحملّدثني، واالثنان من وفيـات 
للصحابة والتابعني، والثاين يف الرتمجة للفقهاء واحملّدثني، فـإن كتـاب "طبقـات فحـول الشـعراء" البـن سـالم هـو 

م ما وصل إلينا من كتب طبقات الشعراء، وأما كون عـدد الطبقـات "عشـرة" ال يزيـد وال يـنقص، فـأرى أن أقد
فضــل األيــام عنــد اهللا أاملبشــرون باجلنــة عشــرة، و  -صــلى اهللا عليــه وســلم-املســألة دينيــة أيضــاً، فأصــحاب النــيب 

  األوائل من ذي احلجة. ةاألواخر من رمضان، والعشر  ةالعشر 
بــأمنوذج الطبقـة الفنيــة فيظهــر عنـده مــن حتديــد الـرقم بعشــر طبقــات، وجبعلـه يف كــل طبقــة أربعــة، وأمـا تــأثره  

ون متكافئون ، وأن تصنيف الشعراء يف طبقات كان معروفاً قبله، أشار إليه األصمعي واخلليـل بـن أمحـد متشا
ت يف سـبعة، ويف كـل طبقـة وغريمها، وأشري إىل أن أبا زيد القرشي سار علـى هـذا املنـوال، فحصـر عـدد الطبقـا

  سبعة شعراء.
  

  : ج) ضابط الزمان
الزمن يعّد مقياساً لوضع الرجل داخـل الطبقـة، إال أن هـذا الضـابط وحـده ال يكفـي، فيضـاف إليـه ضـابط  

آخر، هو ضابط الكفاءة العلمية، وقد اختلـف النحـاة واللغويـون يف تقـدمي شـخص علـى شـخص انطالقـاً مـن 
اختلفـــوا يف تقـــدمي ميمـــون علـــى عنبســـة، ويف تقـــدمي عنبســـة علـــى ميمـــون األقـــرن يف  وفـــاة الرجـــل وعلمـــه، فقـــد

الفضل والعلم وسعة الرواية، وهو يف الطبقة الثالثة، فإنـه يـروي عـن أيب األسـود وأبـو األسـود عـن علـي كـرم اهللا 
ون عنبســـة بـــن معـــدان هـــذا، وميمـــ: وجهـــه، وهـــذه الطبقـــة حســـبما حصـــر الـــرواة، ممـــن أخـــذ عـــن أيب األســـود

املعـــروف بـــاألقرن، وعطـــاء بـــن أيب األســـود. وأبـــو نوفـــل بـــن أيب عقـــرب، وحيـــىي بـــن يعمـــر، وقتـــادة بـــن دعامـــة 
الرمحن بن هرمز، ونصـر بـن عاصـم، كـل هـؤالء أخـذوا عـن أيب األسـود، وتتفـاوت مقـاديرهم  السدوسي، وعبد

ذا النوع    ).35العربية( منيف العلم 
كان أبو عبيدة يقدمه على عنبسة بن معدان الفيل رفيقـه يف األخـذ عـن وميمون األقرن من الطبقة الثانية،   

 أول من وضع النحو أبو األسود الدؤيل، مث ميمـون األقـرن، مث عنبسـة الفيـل، مث عبـد: أيب األسود، وكان يقول
اهللا بن أيب إسحاق، ألن عصراً واحـداً مجعهـم، وإال فقـد تقـّدم زمـان بعضـهم علـى بعـض يف األخـذ والطلـب، 

  ).36اهللا بن أيب إسحاق ليس من هذه الطبقة إال أنه أدرك آخر عصرهم( وعبد
اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي يف أول الطبقة الرابعة من حناة البصـرة ألنـه أقـدم أخـذا فـيمن شـاركه يف  وعبد 

وعيســى بــن  بــن العـالء، والطبقـة وأقــدمهم موتـاً، والــذين شــاركوه يف العصـر، وعــدوا مــن الطبقـة الرابعــة أبـا عمــر 



امللــك، وكــان لتقدمــه يف وقــت الطلــب  عمــر الثقفــي، ومحــاد بــن ســلمة، ومحــاد بــن الزبرقــان، ومســلمة بــن عبــد
  ).37زاحم عنبسة وميموناً األقرن يف آخر عصرمها، فجعل يف أول هذه الطبقة(

وي عـن سـفيان وملعرفة وفيات الصحابة واحملّدثني والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم فضل كبري جدا، ر  
). وروي عــن حفــص بــن غيــاث أنــه 38"ملــا اســتعمل الــرواة الكــذب اســتعملنا هلــم التــاريخ"(: الثــوري أنــه قــال

متم الشيخ فحاسبوه بالسنني، يعين أحسبوا سنه وسن من كتب عنه"(: قال   .)39"إذا ا
نقطــة االنطــالق  تــدخل عنصــر الزمــان يف بنــاء "الطبقــات الكــربى" فــابن ســعد جعــل الســابقة إىل اإلســالم 

، وينتهـي عنـد -صلى اهللا عليه وسلم-الزماين، فالكتاب يشمل مساحة زمنية شاسعة، تبتدئ من ميالد النيب 
  هـ.238آخر مرتجم له، وهو حممد بن بكار، وحيىي بن عثمان وقد توفيا معا سنة 

اهللا بـن  "عبـد: تـه كقولـهخو إتبدأ الرتمجة عند ابن سعد بـذكر اسـم الرجـل كـامًال، مـع ذكـر اسـم أبيـه وأمـه و  
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم سعيد بن سهم، وأمه ريطة بنت منيه بن احلجاج بن عامر بن حذيفة بن 

ويتحــّدث عــن زمــان إســالمه، ويــذكر بعــض مــا روى مــن احلــديث، وخيــتم كالمــه بتحديــد  ...ســعد بــن ســهم 
اهللا بــن  تــويف عبــد: نــا حممــد بــن عمــر، قــال"أخرب : مكــان الوفــاة وزمانــه وعمــره، وعّمــن روى احلــديث، كقولــه

)، ولـيس 40سـنة، وقـد روى عـن أيب بكـر وعمـر( 72هــ، وهـو يومئـٍذ ابـن 65عمرو بن العـاص بالشـام سـنة 
  هذا يف كل األحوال، لكنه هو الغالب يف الرتاجم األوىل من الكتاب.

أخربنـا ابـن : ا يزيد بـن هـارون قـالأخربن: يعتمد حممد بن سعد على املنهج التارخيي يف نقد الرجال، كقوله 
رأيــت عمــر وعثمــان يصــليان املغــرب يف : الــرمحن بــن عــوف، قــال أيب ذؤيــب عــن الزهــري عــن محيــد بــن عبــد

  ).41رمضان إذا نظرا إىل الليل األسود مث يفطران بعد(
ا الـرمحن أن عمـر وعثمـان كانــ "وأخربنـا معـن بـن عيسـى عـن مالـك عـن الزهـري عـن محيـد بـن عبـد: ويقـول 

"وأثبتهمـا عنـدنا حـديث : رأيـت" ويعلّـق علـى هـذا بقـول شـيخه الواقـدي: يصليان املغرب يف رمضان، ومل يقل
مالك، وأن محيدا مل ير عمر، ومل يسـمع منـه شـيئاً، وسـنه وموتـه يـدل علـى ذلـك، ولعلـه قـد مسـع مـن عثمـان؛ 

لكنـه قـد روى عـن سـعيد بـن زيـد بـن ألنه كان خاله، وكان يدخل عليه كما يدخل عليـه ولـده صـغرياً وكبـرياً، و 
عمــرو بــن نفيــل ومعاويــة بــن أيب ســفيان، وأيب هريــرة والنعمــان بــن بشــري، وأمــه أم كلثــوم بنــت عقبــة، وكــان ثقــة 

  سنة". 73هـ وهو ابن 95الرمحن باملدينة سنة  ثري احلديث، وتويف محيد بن عبدكعاملاً  
هـ، وهذا غلـط وخطـأ، لـيس ميكـن 105ه تويف سنة "وقد مسعت من يذكر أن: ويعّلق على هذا اخلرب بقوله 

  ).42أقرب إىل الصواب، واهللا أعلم"( أن يكون ذلك كذلك، ال يف سنه، وال يف روايته، ومخسة وتسعون



وكان ثقة فقيهاً، كثري احلديث، وتويف أبو سلمة باملدينـة سـنة : الرمحن) ويقول يف ترمجة (أيب سلمة بن عبد 
إنـه : امللك، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة، وهذا أثبت من قـول مـن قـال وليد بن عبدأربع وتسعني يف خالفة ال

  ).43تويف سنة أربع ومائة"(
: )، أو قولـه44كـان قـدمي اإلسـالم، وقتـل بالقادسـية(:  وقد حيدد ابن سعد الزمـان بـبعض العبـارات، كقولـه 

هــ، وذلـك 14فر شهيداً يف احملـرم سـنة قتل سلمة بن هشام مبرج الص: )، أو قوله45وهو قدمي اإلسالم مبكة(
وقتــل يــوم الريمــوك شــهيداً يف رجــب ســنة : )، أو قولــه46(-رضــي اهللا عنــه-يف أول خالفــة عمــر بــن اخلطــاب 

  ).47مخس عشرة(
، -صــلى اهللا عليــه وســلم-واملالحــظ أن حممــد بــن ســعد اختــذ حقبــة زمنيــة طويلــة، امتــدت مــن حيــاة النــيب  

احلـــارث بـــن : التـــابعني إىل عصـــره، ويظهـــر أن بعـــض الـــرتاجم مـــن صـــنع تلميذيـــه والصـــحابة والتـــابعني، وتـــابعي
هــ، وهــي السـنة الــيت 230أسـامة، واحلسـني بــن فهـم، ذلــك أننـا جنــد بعـض األشــخاص املـرتجم هلــم توفـوا ســنة 

هــ، واحلكـم بـن موسـى البـزاز تـويف 230تويف فيها املؤلف، ومن ذلك أنه ذكر أن علي بن اجلعد تويف يف سـنة 
هـ، وحممد بن أيب بن علي، وعلي بن 233اهللا بن عمر ماتا سنة  اجلبار بن عاصم وعبد هـ، وعبد232نة س

هــــ، ومنصـــور بـــن بشـــري، وشـــجاع بـــن خملـــد ماتـــا ســـنة 234اهللا بـــن جعفـــر وزهـــري بـــن حـــرب مـــاتوا ســـنة  عبـــد
  هـ.238هـ، وحممد بن بكار، وحيىي بن عثمان ماتا سنة 235

ــم توفــوا بعــد وفاتــه أو يف الســنة الــيت تــويف فيهــا،  رتجم هلــم املؤلــف بنفســه؛ومــن الواضــح أن هــؤالء مل يــ  أل
وتــويف  ...حممــد ابــن ســعد صــاحب الواقــدي : ومــن ذلــك أننــا جنــد يف الكتــاب املطبــوع ترمجــة للمؤلــف نفســه

هــــ، وهـــو الـــذي ألـــف هـــذا الكتـــاب، كتـــاب 230ببغـــداد يـــوم األحـــد ألربـــع خلـــون مـــن مجـــادى اآلخـــرة ســـنة 
  )، وهذا يدل على أن تالميذه هم الذين ترمجوا له بعد وفاته، عند مجع الكتاب.48الطبقات(

إن مســألة الــزمن وحــدها ليســت ضــابطاً لوضــع الرجــل يف طبقــة معّينــة، وإمنــا هــي مســألة تقريبيــة، حبيــث ال  
الــيت تليهــا،  جنــد فرقــاً كبــرياً يف تــاريخ وفــاة رجــل مــن طبقــة معينــة، وبــني رجــل تــويف يف الســنة نفســها مــن الطبقــة

وإمنــــا يعــــود التصــــنيف إىل أمــــر آخــــر، قــــد يرجــــع إىل ســــلوك الفــــرد وتقــــواه أو إىل علمــــه، ولكثــــرة مــــا روى مــــن 
  -: األحاديث، واألمثلة على ذلك كثرية، منها

)، يف الطبقــــــة األوىل، وأبــــــا بــــــردة بــــــن أيب موســــــى 49أنــــــه جعــــــل مصــــــعب بــــــن ســــــعد بــــــن أيب وقــــــاص( -
ــــة50األشــــعري( ــــويف ســــنة )، يف الطبقــــة الثاني ــــري : هـــــ، وقــــال يف ترمجــــة األول103، وكالمهــــا ت "وكــــان ثقــــة كث
  احلديث".

)، يف الطبقـة 52وزيـد بـن احلبـاب العكلـي( )، يف الطبقـة السـابعة51أنه جعل حسني بـن علـي اجلعفـي( -
  للقرآن". قارئاً  له فضل، كان عابداً ناسكاً،:  هـ، إال أننا جنده يقول يف الثاين203الثامنة، وكالمها تويف سنة 



)، يف الطبقـــة اخلامســـة، وكالمهـــا 54)، يف الطبقـــة الرابعـــة، وأبـــا جنـــاب الكلـــيب(53أنـــه جعـــل األعمـــش( -
: " وكان األعمش صاحب قرآن وفـرائض وعلـم باحلـديث" وقـال يف الثـاين: هـ، وقال يف األول147تويف سنة 

  ه، وجيعله مقياساً للتضيق.زمان وحدالومن هذا يظهر أنه ال ينظر إىل  ،"وكان ضعيفاً يف احلديث"
وقسم الشـعراء إىل جـاهليني وإسـالميني، وتكـرر  سالم،بن اوللزمان أثر فّعال يف حياة الشعراء الحظ ذلك 

أحسـن اجلاهليـة تشـبيهاً : كان علماؤنا يقولـون:  عنده هذه الثنائية يف كثري من املواضع من الكتاب، فهو يقول
 سحيم بن وثيل الريـاحي، شـريف مشـهورُ : )، ويقول55اً ذو الرمة(امرؤ القيس، وأحسن أهل اإلسالم تشبيه

اجلاهليــة عمــراً  يفوكــان أميــة بــن حرثــان بــن األســكر قــدمياً، وعمــر : )، ويقــول56األمــر يف اجلاهليــة واإلســالم(
ــــة، وشــــعر يف اإلســــالم( ــــه شــــعر يف اجلاهلي وأخــــربين يــــونس  : )، ويقــــول57طــــويًال، وألفــــاه اإلســــالم هرمــــاً، ول

وأشعر أهل اإلسالم كثـري، وعلّـق علـى  ،أن ابن أيب إسحاق كان يقول أشعر أهل اجلاهلية مرقش: بكاملتعج
"وهـذا : وعلّـق ابـن رشـيق علـى قـول ابـن سـالم بقولـه ،)58"(عْ يَّ َشـ"ومل يقبـل هـذا القـول ومل يُ : هذا اخلرب بقولـه

ــم جممعــون علــى أنــه أول مــن أطــال املــدح"( وكــان : ســالم عــن احلطيئــة )، ويقــول ابــن59غلــو مفــرط، غــري أ
  ).60احلطيئة قد عمر دهراً يف اجلاهلية وبقي يف اإلسالم حيناً(

وكــان النابغــة قــدمياً، : وقــد يــذكر اخلــري، ويستشــهد بالشــعر الــذي يــؤرخ للمســألة، كقولــه عــن النابغــة اجلعــدي
  : )61، يدل على ذلك قوله(شاعراً مفلقا، طويل البقاء يف اجلاهلية واإلسالم، وكان أكرب من النابغة الذبياين

  من الفتيان أيام الخنان    ي ـفمن يك سائًال عني فإن
  وعشر بعد ذاك وحجتان    ه يــفِ أتت مئة لعام ولدت 

  كما تبقي من السيف اليماني    وقد أبقت خطوب الدهر مني 
هد كعـب ابـن زهـري أسـلم وشـ  ووكـان أخـ: وقد يؤرخ ببعض الغزوات واألحداث، كقولـه عـن كعـب بـن زهـري

"وكـان يهجـو قريشـاً، : )، ويقول عن خداش ابـن زهـري62فتح مكة وحنيناً( -صلى اهللا عليه وسلم-مع النيب 
بن عمر بن اخلطـاب، وقتـل  عبيد اهللاوكعب يقول يف : )، ويقول63ار"(جإن أباه قتلته قريش أيام الف: ويقال

ـــاً وكـــان يف عصـــر : يثـــي)، ويقـــول عـــن املتوكـــل الل64بصـــفني، وهـــو مـــع معاويـــة قتلتـــه بنـــو شـــيبان( وكـــان كوفي
شاعر مفلق، قدمي يف أول اإلسالم، أقدم من األخطل والقطـامي، : )، ويقول عن كعب بن جعيل65معاوية(

  ).66وقد حلقا به، وكانا معه(
والغريب يف األمر أنه جعل بشامة بن الغدير وقراد بن حنش من ضمن الطبقة الثامنة من اإلسالميني، ومها 

فلمــا : ان معاصــران لــزهري بــن أيب ســلمى، وزهــري ابــن أخــت بشــامة بــن الغــدير، قــال ابــن ســالمشــاعران جاهليــ
مــاذا قســمت يل يــا : وبــين أخيــه وأقاربــه، فقــال لــه زهــري إخوتــهحضــره املــوت، ومل يكــن لــه ولــد قّســم مالــه بــني 

شــعر مــن قبــل شــعري، فيــزعم مــن زعــم أن زهــرياً جــاءه ال: مــا هــو؟ قــال: أفضــل ذلــك كلــه ! قــال: خــااله؟ قــال



)، ويــرى ابــن ســالم أيضــاً أن شــعراء غطفــان كانــت تغــري علــى شــعره فتأخــذه وتدعيــه، 67بشــامة ابــن الغــدير(
)، ومل نــدر مــا الســبب الــذي جعــل ابــن ســالم جيعلهمــا يف طبقــة واحــدة مــع 68ومــنهم زهــري بــن أيب ســلمى(

  عقيل بن علفة، وشبيب بن الرصاء!
اء فإننــــا جنـــد فرقــــاً شاســــعاً جــــداً بـــني احملــــّدثني والنحــــويني واألدبــــاء، فـــإذا قارنــــا الضــــابط الزمـــاين عنــــد العلمــــ

فاحملّدثون يدققون جداً، فيذكرون زمن والدة الشخص وزمان وفاته ومكانه بدقـة متفانيـة، ولعـل حرصـهم علـى 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-هذا يعود إىل ضبط حال الرواة الذين يروون حديث رسول اهللا 

د عنــدهم مثــل هــذه الّدقــة يف املــنهج التــارخيي، فهــم يــذكرون التــاريخ لكــن بصــفة عــابرة، وأمــا األدبــاء فــال جنــ
ــا، وزمــان  بقــدر مــا خيــدم اهلــدف األديب، مثــل مــا رأينــا عنــد ابــن ســالم، وأمــا ذكــر زمــن والدة الشــاعر ومكا

ــا، فــذلك شــيء مل يشــريوا إليــه إال نــادراً، فــال جنــده عنــد ابــن ســالم، وال عنــد  ابــن قتيبــة، وال جنــده وفاتــه ومكا
  اين واألصبهاين.بأيضاً عند اآلمدي واملرز 

واملالحظ أن الرتمجة عند ابن سالم تبتدئ بامرئ القيس، وتنتهي بالرتمجة للشاعر القحيف العقيلي، املتوىف 
هـ، فالفـارق بـني آخـر شـاعر تـرجم لـه، وحيـاة املؤلـف مائـة سـنة، كاملـة، ولعـل السـبب يف ذلـك أن 130سنة 
  تعاىل.-للشعراء الذين يستشهد بشعرهم يف اللغة والنحو ويف كتاب اهللا  يرتجم

  : د) ضابط المكان
م، وهـذا العلـم يعتـين بـه علمـاء النحـو واألدب واحلـديث،  اهتم العلماء مبعرفة أوطـان الـرواة والشـعراء وبلـدا

م، ولــه فوائــد متعــددة، منهــا وي، وتعيــني شخصــه، ومتييــزه معرفــة شــيخ الــرا: يفتقــرون إليــه يف كثــري مــن تصــرفا
  عّمن يشبهه، ومعرفة بيئة الشاعر وأثرها يف لغته.

واألنـدلس  والقـريوانالزبيدي راعى املكان، وبـدأ بالرتمجـة لعلمـاء البصـرة والكوفـة، مث لعلمـاء مصـر  رفأبو بك
"نبـدأ : ال يف مقدمـة كتابـهعلى هذا الرتتيب، مبتدئاً بالنحاة أوًال وباللغويني ثانياً، وراعى األسبقية يف العلـم، قـ

م واللغــويني بعــدهم، ونقــدم البصــريني مــن كلتــا الطبقتــني لتقــدمهم يف علــم العربيــة،  بـذكر النحــويني علــى طبقــا
  ).69وسبقهم إىل التأليف فيها"(

وأما ابن سعد فقد راعى عنصر املكان، والحظ أن الصحابة بعد وفاة الرسول صـلى اهللا عليـه وسـلم تفرقـوا 
ــا، مبتــدئاً باملدينــة  يف القــرى واألمصــار، وكــان عــددهم كثــرياً، وتــرجم هلــم علــى حســب األمصــار الــيت حلّــوا 

ــا "دار الّسـنة" فيهـا نشـأ احلـديث نشــأته األوىل،  ـا مقــام النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم، وأ املنـورة، ولعلـه راعـى أ
تـابعون ليأخـذوا مـن أفـواههم بـالتلقني، وفيها كان كبـار الصـحابة بعـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم، وقصـدهم ال

فاتسم احلـديث بالطـابع اإلقليمـي، وبعـد ترمجتـه للصـحابة مـن أهـل املدينـة تـرجم ملـن جـاء بعـدهم مـن التـابعني 



وتابعيهم، وجعلهم يف سبع طبقات، مث ترجم ملن نزل مكة والطائف واليمن واليمامـة مـن أصـحاب رسـول اهللا 
  الصحابة من جاء بعدهم من التابعني.صلى اهللا عليه وسلم، وذكر بعد 

مث ترجم ملن نزل الكوفة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مبتدئاً بعلي ابـن أيب طالـب، وسـعد 
بن أيب وقاص، بعد متهيد تعّرض فيه لفضائل الكوفة، وما قال فيها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، كقوله ملّا 

أهـــل الكوفـــة رمـــح اهللا، وكنـــز اإلميـــان، : إىل رأس العـــرب، وقولـــه: م، وقولـــهإىل رأس أهـــل اإلســـال: كتـــب إلـــيهم
ومججمة العرب مث ترجم ملـن نـزل البصـرة والشـام ومصـر مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، وذكـر 
بعد هؤالء مـن جـاء بعـد الصـحابة مـن التـابعني وتـابعيهم، فجعـل أهـل الكوفـة يف تسـع طبقـات، وأهـل البصـرة 

  شام يف مثان، وأهل مصر يف ست.وال
ــــا، فمفهــــوم "الطبقــــة" عنــــد احملــــّدثني هــــي القــــوم  إن اختيــــار األمــــاكن وترتيبهــــا خيضــــع لوجــــود الصــــحابة 
ـــا الصـــحابة، وأوائـــل  ون يف الســـن ويف لقـــاء الشـــيوخ، ولقـــاء الشـــيوخ يـــتم داخـــل األمـــاكن الـــيت نـــزل  املتشـــا

ابتدأ ابـن سـعد بالرتمجـة ألهلهـا، وملـا قّسـم احملـّدثون رواة احلـديث  الصحابة وكبارهم كانوا باملدينة، هلذا السبب
إىل طبقات جاءت فسمتهم اصطالحية، فمنهم من عّد الصحابة كلهم طبقة واحدة، وجعل التـابعني بعـدهم 

"خــري : طبقــة ثانيــة، مث الــذين بعــدهم طبقــة ثالثــة، واستشــهدوا علــى هــذا التقســيم بقولــه عليــه الصــالة والســالم
مالقــرو  م، مث الــذين يلــو )، وقــد أظهــر هــذا التقســيم الــذي ســار عليــه ابــن ســعد 70("ن قــرين، مث الــذي يلــو
  : عيوباً 

منها أن الشخص الواحد قد يكون بدرياً، مث يصبح بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسـلم كوفيـاً أو بصـرياً 
الرتمجة يف موضع، ويوجز يف موضع آخـر، ومـن أو شامياً أو مصرياً، فيرتجم له مرتني أو أكثر، هلذا نراه يطيل 

ثــين عشــر الهــذا أنــه تــرجم البــن رواحــة ضــمن طبقــات البــدريني مــن األنصــار أوًال، مث تــرجم لــه ضــمن النقبــاء ا
"وقـد كتبنـا أمـره فـيمن شـهد بـدراً : رجًال من األنصار ليلـة العقبـة مبـىن، إال أنـه نبّـه يف آخـر الرتمجـة الثانيـة بقولـه

  ).71ث بن اخلزرج"(من بين احلار 
، ئيًّ ومنهــا أن الباحــث يصــعب عليــه العثــور علــى مــا يريــد، ذلــك أن املؤلــف مل يرتّــب األعــالم ترتيبــاً ألــف بــا

هلذا كان على الباحث أن يكون على علم بتنقالت الصحابة يف األقطار، فمن أراد مثًال  ليسّهل البحث فيه؛
، عليه أن يبحث عنه فيمن ترجم هلم ضمن البدريني، هجهأن يبحث على ترمجة علي بن أيب طالب كرم اهللا و 

وضــمن مــن نــزل الكوفــة، وهــذا يتعــذر علــى كثــري مــن الــرتاجم، ولعــل هــذا كــان مــن حــرص املؤلــف علــى متابعــة 
م، وأثر حديث رسـول اهللا  فـيهم، ويف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-حياة األشخاص، وظروف معيشتهم، ورحال

  نشر احلديث يف األقاليم.



دخل عنصر املكـان يف طبقـات ابـن سـالم، فقـد راعـى فيـه أثـر البيئـة يف اإلبـداع الشـعري، وقسـم الشـعراء وت
"أخرج : اجلاهليني إىل بادين وحاضرين، مؤمناً بأن الشعر اجلاهلي شعر بادية، وقدمياً قال زهري للنابغة الذبياين

حسب أماكنهم إقامتهم، حيث وضـع ). وخصص لبعض الشعراء تراجم على 72إىل الربية فإن الشعر بري"(
شعراء مكـة واملدينـة والطـائف والبحـرين كـل يف مكانـه، وبـذلك فّصـل بـني شـعراء الباديـة وشـعراء القـرى، وهـذا 

أننــا ال نعــرف طبقــة حســان بــن ثابــت، وقــيس بــن اخلطــيم مــثًال، ومهــا مــن  : التقســيم أظهــر بعــض العيــوب منهــا
ومنها أنه كسر القاعدة اليت بىن عليهـا الكتـاب، وهـي أربعـة شـعراء كبار الشعراء بني سائر الطبقات األخرى، 

  يف كل طبقة، مث ملاذا حصر احلديث عن شعراء هذه القرى دون غريها؟
املدينـــة ومكـــة والطـــائف واليمامـــة : حتـــّدث ابـــن ســـالم عـــن شـــعراء القـــرى العربيـــة، وحـــددها يف مخـــس؛ هـــي

ثالثـة مـن اخلـزرج واثنـان مـن األوس، ويسـمى هـؤالء : مخسـة والبحرين، أشعرهن قرية املدينة، شـعراؤها الفحـول
"عظــيم القــدر يف قومــه، ســيد يف اجلاهليــة، لــيس يف طبقتــه الــيت : اهللا بــن رواحــة طبقــة، طبقــة، يقــول عــن عبــد

  )، وحنن نعرف أن شعراء املدينة مخسة، ال أربعة.73سود منه(أذكرنا 
). 74ش وتعاقــب عليــه أن يهجــو بعضــها بعضــاً"(يقــر  ومبكــة شــعراء، فــأبرعهم شــعراً تســعة "وكــان ممــا تنكــر

  ).75وأشعار قريش أشعار فيها لني، فتشّكل بعض اإلشكال(
وبالطائف شعر وليس بـالكثري، وشـعراؤه مخسـة، "وإمنـا يكثـر الشـعر بـاحلروب الـيت تكـون بـني األحيـاء، حنـو 

نـــه مل يكـــن بيـــنهم نـــائرة، ومل حـــرب األوس واخلـــزرج، أو قـــوم يغـــريون ويغـــار علـــيهم، والـــذي قلـــل شـــعر قـــريش أ
). وهـذه مالحظـة دقيقـة، يريـد ابـن سـالم أن يوّضـح أثـر البيئـة يف 76حياربوا، وذلـك الـذي قلـل شـعر عمـان"(

الشعر والشعراء، فالشعر يكثر باحلروب اليت تكـون بـني األحيـاء، أو قـوم يغـريون ويغـار علـيهم، وطبيعـة الشـعر 
  ات وحروب، وهذه أمور تكثر يف البادية.اجلاهلي يف مجلته شعر فخار وقتال وغار 

  ).77ويف البحرين شعر كثري جّيد وفصاحة، وذكر منهم ثالثة شعراء(: وقال
  ).78وال أعرف باليمامة شاعرا مذكورا(: وقال
  ويف يهود املدينة وأكنافها شعر جّيد، وذكر منهم مثانية شعراء.: وقال

ء، فقد الحظ ليونة شعر القرى، وجزالة شعر البادية، فشعر وهذا كله يدل على أثر البيئة يف الشعر والشعرا
مكـــة واملدينـــة لـــيس كشـــعر أســـد وغطفـــان، وبـــين متـــيم، وشـــعر اليمامـــة والطـــائف والبحـــرين لـــيس كشـــعر مكـــة 
واملدينة، و"عدي بن زيد كان يسكن احلرية، ويـراكن الريـف، فـالن لسـانه، وسـهل منطقـه، فحمـل عليـه شـيء  

م، فيــدخلها يف فــلوفــود تكانــت ا:  )، قيــل79كثــري"( د علــى امللــوك بــاحلرية، فكــان عــدي بــن زيــد يســمع لغــا
عــدي بــن زيــد وأبــو داوود األيــادي ال تــروى أشــعارمها؛ ألن ألفاظهمــا ليســت : )، وقــال األصــمعي80شــعره(

  ).81بنجدية(



بيئات أثـر لقد تعددت الطبقات لتنوع االعتبارات، واختالف وجهات النظر يف التقسيم، وكان لكثري من ال
ـا، وتفـوق بعضـهم علـى بعـض، فقـد اجتمـع العلمـاء مبكـة، وتـذاكروا أمـر  يف نشأة نوع العلوم، وكثرة العلمـاء 
م حـىت جـرى ذكـر اخلليـل، فلـم يبـق أحـد إال  م، ويقـدمو العلماء، وجعل كـل بلـد يرفعـون علمـاءهم، ويصـفو

البصـــرة : شـــتهر يف علـــم العربيـــة موطنـــان)، وا82اخلليـــل أذكـــى العـــرب، وهـــو مفتـــاح العلـــوم ومصـــرفها(: قـــال
والكوفــة، فالعلمــاء هنــاك تركــوا كتبــاً، وإلــيهم يرجــع يف علــم العــرب، والشــعر بالكوفــة أكثــر وأمجــع منــه بالبصــرة، 

ـــا مجاعـــة مـــن رواة 83ولكـــن أكثـــره مصـــنوع، ومنســـوب إىل مـــن مل يقلـــه، وذلـــك بـــني يف دواويـــنهم( )، وكـــان 
)، 84كــانوا يصــنعون الشــعر، ويقتنــون املصــنوع منــه، وينســبونه إىل غــري أهلــه(الشــعر مثــل محــاد الراويــة وغــريه،  

وبعـــض رجاهلـــا لـــيس هلـــم حـــظ مـــن العلـــم ومـــن هـــؤالء محـــزة بـــن حبيـــب الزيـــات، كـــان يعظمـــه أهـــل الكوفـــة، 
)، 85ويتخذونــه إمامــاً معظمــاً مقــدماً، وأمــا عنــد البصــريني، فــال قــدر لــه، كــان يلحــن يف القــرآن، وال يعقلــه(

م مـأخوذ عنــه، وهـو مطـروح العلــم  وكـانوا يعظمـون أبـا جعفــر الرؤاسـي، ويزعمـون أن كثـرياً مــن علـومهم وقـراءا
وقد زعم بعض الناس أنه صنف كتاباً يف النحو، فدخل البصرة ليعرضه : ليس بشيء عند البصريني، قال املربد

هلـذا السـبب كـان أهـل الكوفـة   )،86على أصحابنا، فما التفت إليه، ومل جيسر علـى إظهـاره ملـا مسـع كالمهـم(
ـم ال يـرون األعـراب الـذين حيكـون  كلهم يأخذون عن البصريني، وأهـل البصـرة ميتنعـون عـن األخـذ عـنهم؛ أل

  ).87عنهم حجة(
ا إمامـاً يف العربيـة، قـال األصـمعي-صلى اهللا عليه وسلم-وأما مدينة الرسول  أقمـت باملدينـة : ، فال نعلم 

ـــا قصـــيد )، وكـــان ابـــن دأب يضـــع الشـــعر 88ة أو مصـــنوعة(ـة واحـــدة صـــحيحة إال مصحفـــزمانـــا مـــا رأيـــت 
ــا رجــل مــن املــوايل، يقــال لــه89وأحاديــث الســمر باملدينــة، وينســبه إىل األعــراب( ابــن ": )، وأمــا مكــة فكــان 

)، ألن املـــدينتني ختصصـــتا يف علـــم التفســـري واحلـــديث 90وضـــع كتابـــاً يف النحـــو ال يســـاوي شـــيئاً( "قســـطنطني
  قه.والف

وأمـــا بغــــداد فمدينـــة ملــــك، وليســــت مبدينـــة علــــم، ومـــا فيهــــا مــــن العلـــم فمنقــــول إليهـــا، وجملــــوب للخلفــــاء 
ـا مـن يوثـق بـه يف كـالم العـرب، وال مـن : وأتباعهم، قال أبو حامت أهل بغداد حشو عسكر اخلليفة، مل يكـن 

  ).91ترضى روايته(
العـرب، وهـو بنـاء أسسـوه، وأحسـنوا تشـييده، وأمـا إن علم طبقات الرجـال علـم متيّـز بـه : ويف األخري؛ أقول

  ب.أحفاد العرب اآلن فلم حيسنوا احملافظة على هذا البناء العظيم، وإمنا أضاعوه، وعرضوه للهدم والتخري
*******************  

  الـهـوامـش
  .أستاذ جبامعة فاس، كلية اآلداب )*



  .15سورة نوح، اآلية  – 1
  .النهاية يف غريب احلديث – 2
  نفسه. – 3
  نفسه. – 4
  أساس البالغة. – 5
  .15سورة االنشقاق، اآلية  – 6
  .2/395املزهر  – 7
  .59الشعر والشعراء، ص – 8
  .1/116كتابة الزينة   – 9

  .197ص مقدمة ابن الصالح – 10
  .1/1االستيعاب  – 11
  .1/44إنباه الرواة  – 12
  105الشعر والشعراء، ص – 13
  .233العمدة، ص – 14
  .3وهامش  753الشعر والشعراء، ص – 15
  .2/302املزهر  – 16
  .2/302املزهر  – 17
  .2/302املزهر  – 18
  .3/245اخلصائص  – 19
  .2/396املزهر  – 20
  .100سورة التوبة اآلية  – 21
  .1/1143كشف الظنون   – 22
  .61، 3/19مسند اإلمام أمحد  – 23
  .1/238طبقات احلنابلة  – 24
  .19ص نيمراتب النحوي – 25
  .21ص مراتب النحويني – 26
  .21ص مراتب النحويني – 27



  .24طبقات فحول الشعراء ص – 28
  .137طبقات فحول الشعراء ص – 29
  .147طبقات فحول الشعراء ص – 30
  .97طبقات فحول الشعراء ص – 31
  .2/9البيان والتبيني  – 32
  .50طبقات فحول الشعراء ص – 33
  . 50طبقات فحول الشعراء ص – 34
  .2/382إنباه الرواة  – 35
  .3/338نفسه  – 36
  .2/104نفسه  – 37
  .189مقدمة ابن الصالح ص – 38
  .190ص نفسه – 39
  .268-4/261الطبقات الكربى  – 40
  .5/154الطبقات الكربى  – 41
  .5/154الطبقات الكربى  – 42
  .5/157الطبقات الكربى  – 43
  .4/128الطبقات الكربى  – 44
  .4/130قات الكربى الطب – 45
  .4/131الطبقات الكربى  – 46
  .4/139الطبقات الكربى  – 47
  .7/264الطبقات الكربى  – 48
  .6/222الطبقات الكربى  – 49
  .6/268الطبقات الكربى  – 50
  .6/396الطبقات الكربى  – 51
  .6/403الطبقات الكربى  – 52
  .6/342الطبقات الكربى  – 53
  .6/360الطبقات الكربى  – 54



  .549الطبقات فحول الشعراء ص – 55
  .576ص الطبقات فحول الشعراء – 56
  .190الطبقات فحول الشعراء ص – 57
  .52الطبقات فحول الشعراء ص – 58
  .208العمدة ص – 59
  .110طبقات فحول الشعراء ص – 60
  .124طبقات فحول الشعراء ص – 61
  .99طبقات فحول الشعراء ص – 62
  .144لشعراء صطبقات فحول ا – 63
  .575طبقات فحول الشعراء ص – 64
  .681طبقات فحول الشعراء ص – 65
  .572طبقات فحول الشعراء ص – 66
  .719طبقات فحول الشعراء ص – 67
  .733طبقات فحول الشعراء ص – 68
  .18طبقات النحويني واللغويني ص – 69
  .1/12االستيعاب  – 70
  .3/613الطبقات الكربى  – 71
  .59ح صاملوش – 72
  .223طبقات فحول الشعراء ص – 73
  .236طبقات فحول الشعراء ص – 74
  .245طبقات فحول الشعراء ص – 75
  .259طبقات فحول الشعراء ص – 76
  .271طبقات فحول الشعراء ص – 77
  .277طبقات فحول الشعراء ص – 78
  .140طبقات فحول الشعراء ص – 79
  .92املوشح ص – 80
  .238املوشح ص – 81



  .55مراتب النحويني ص – 82
  .2/407واملزهر  ،119مراتب النحويني ص – 83
  .2/406واملزهر  ،117مراتب النحويني ص – 84
  .52مراتب النحويني ص – 85
  .2/400واملزهر ،4/108وإنباه الرواة  ،48مراتب النحويني ص – 86
  .2/410واملزهر  ،143مراتب النحويني ص – 87
  .156مراتب النحويني ص – 88
  .2/402واملزهر ،156مراتب النحويني ص – 89
  .159ص ،مراتب النحويني – 90
  .2/414واملزهر  ،160ص ،مراتب النحويني – 91



  
  عبد اهللا بن يزيد الفزاري

  *ويلفرد مادلونغ
كان عبد اهللا بن يزيد الفزاري مـن متكلمـي اإلباضـية املشـهورين يف القـرن الثـاين اهلجـري. وأصـله مـن مدينـة 

 العراق. ولسنا نعلم كثرياً عن اإلباضية يف الكوفة يف عصره، فالغالب على أهل الكوفة التشيع، وإن الكوفة يف
نشـــأت حركـــة احملكَّمـــة األوىل يف الكوفـــة يف عهـــد خالفـــة علـــي بـــن أيب طالـــب، مث انتشـــرت منهـــا إىل البصـــرة، 

األهليــة الثانيــة، أي أيــام  يف زمــن احلــرب-فتأصــلت وازدهــرت فيهــا خــالل العصــر األمــوي وتفرعــت عــن احلركــة 
فِــَرق، منهــا اإلباضـية. وقــد كــان التــابعي العــامل جـابر بــن زيــد األزدي العمــاين يــرأس ويرشــد  -بــن الــزبري عبـد اهللا

مجاعــة اإلباضــية يف البصــرة يف أواخــر القــرن األول اهلجــري، مث خلفــه اإلمــام أبــو عبيــدة مســلم بــن أىب كرميــة يف 
  لعصر العباسي فوضع قواعد العقيدة وأحكام الفقه اإلباضي على أسس ثابتة جلية.بداية القرن الثاين وأوائل ا

أما الكوفة فقد بقيت فيها من احملكَّمة طائفة يسرية، ولعل بعضهم اعتنقوا أصـول اإلباضـية يف عهـد جـابر  
عبــد اهللا بــن  بــن زيــد وأيب عبيــدة، ولكــن مل يقــم مــن بيــنهم أفــراد يــذكر التــاريخ أمســاءهم وأفعــاهلم قبــل اشــتهار

  يزيد.
والظاهر أن عبد اهللا بن يزيد ُوِلَد وتـَـَرىبَّ يف الكوفـة، وهـو ينتمـي إىل فـزارة مـن قبائـل مضـر، وقـد اسـتوطنت  

بطوُن من فزارة الكوفـَة منـذ تأسيسـها، ولسـنا نعلـم هـل كـان عبـد اهللا بـن يزيـد فزاريـاً أصـيًال أم كـان مـوىل هلـم؟  
إلباضية؟ وهل رحل إىل البصرة مركز تعليم اإلباضية وهل لقي أبا عبيدة كما ال نعلم أيضا عمن أخذ أصول ا

ومســع عنــه؟ وخباصــة أنــه يســميه "الشــيخ" يف تصــنيف لــه، فــالبِّني أنــه اعــرتف برئاســة أيب عبيــدة الدينيــة. فــأول 
، فكـان هلمـا شيء َتْذُكرُُه مصـادر التـاريخ عنـه أنـه كـان شـريكاً هلشـام بـن احلكـم املـتكلم الشـيعي يف جتـارة اخلـزّ 

حــانوت بالكوفــة حيــث اجتمــع أصــحاب عبــد اهللا اإلباضــيون إليــه ليســمعوا دروســه، بينمــا اجتمــع أصــحاب 
هشـــام بـــن احلكــــم مـــن الشــــيعة لســـماع دروس هشــــام كـــذلك. وقـــد اســــتظرف اجلـــاحظ وغــــريه هـــذه الشــــراكة 

  والصحبة بني عامل إباضي وعامل شيعي.
لثـــاين، مث انتقـــل هشـــام وعبـــد اهللا بـــن يزيـــد إىل بغـــداد يف دامـــت الصـــحبة يف الكوفـــة حـــىت منتصـــف القـــرن ا 

عصــر وزارة الربامكــة، وقــد صــارت بغــداد آنــذاك عاصــمة عــامل اإلســالم التجاريــة والثقافيــة، فســكن هشــام بــن 
أمـا عبـد اهللا  -والكـرخ هـو حـي الشـيعة باملدينـة-احلكم يف درب اجلب بالكرخ وفتح حانوتاً عند بـاب الكـرخ 

ه جدد شركته يف التجارة مع هشام، لكن يذكر عبد اهللا بن يزيد مع هشام بن احلكـم وغـريه بن يزيد فنشك أن
من متكلمي الفرق والنَِّحل مثل أيب اهلذيل العـالف، وضـرار بـن عمـرو املعتـزليني، وسـليمان بـن جريـر الزيـدي، 

هم مســهمني مجيعــاً وموبــذ موبــذان اجملوســي، ورأس اجلــالوت اليهــودي يف جملــس حيــىي بــن خالــد الربمكــي بوصــف



يسـتمع إىل  -فيمـا يبـدو-يف املناظرات يف املسائل الدينيـة وغـري الدينيـة، وكـان اخلليفـة العباسـي هـارون الرشـيد 
بعــض املنــاظرات مــن وراء حجــاب فتــذكر املصــادر الشــيعية أنــه حقــد علــى هشــام بــن احلكــم بســبب آرائــه يف 

ض على موسى بن جعفر الصادق إمامهم يف شوال سنة اإلمامة فأمر مبعاقبة هشام وأصحابه من الشيعة، فقب
  للهجرة وحبس يف بغداد وهرب هشام بن احلكم واختفى يف الكوفة، حيث مات يف السنة نفسها. 179

والظاهر أن غضب الرشيد قد امتد إىل أهل الكالم اآلخرين الذين كانوا جيتمعون يف جملس حيىي بن خالد، 
، وقــدم الــيمن بعــد ســفر طويــل، والتجــأ إىل بعــض القبائــل اليمنيــة. فلمــاذا فهــرب عبــد اهللا بــن يزيــد مــن بغــداد

اختــار عبــد اهللا االلتجــاء للــيمن؟ مل يكــن لإلباضــية يف الــيمن عــدد وســيطرة ومنعــة يف ذلــك العصــر، فلمــاذا مل 
يلحق مثال باملغرب حيث سادت إمامة عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم مبدينـة تـاهرت أو بُعمـان حيـث 
قامــت إمامــة إباضــية أيضــا؟ الغالــب علــى الظــن أن عبــد اهللا كمــا ذكرنــا اعــرتف برئاســة أيب عبيــدة الدينيــة، أمــا 
خليفــة أيب عبيــدة يف البصــرة الربيــع بــن حبيــب الفراهيــدي فقــد وقــع شــيء مــن اخلــالف بينــه وبــني عبــد اهللا بــن 

سماع واألخبار، أما عبد اهللا بن يزيد فهو يزيد، والربيع كان من أهل احلديث يعتمد يف املسائل الدينية على ال
متكلم يغلب عليه االحتجاج باحلجج العقلية، فالربيع هو جامع مسند احلـديث املشـهور بينمـا وضـع عبـد اهللا 

كتــاب التوحيــد، وكتــاب الــرد علــى :  بــن يزيــد كتبــاً يف العقائــد والكــالم، الــيت يــذكر ابــن النــدمي أربعــة منهــا هــي
طاعة، وكتـاب الـرد علـى الرافضـة، والظـاهر أنـه ألـف هـذه الكتـب يف العـراق، أي الكوفـة املعتزلة، وكتاب االسـت

  أو بغداد قبل هروبه إىل اليمن.
وقــد ضــاعت هــذه الكتــب ولكــن يوجــد خــرب مقتــبس مــن كتــاب "الــرد علــى الرافضــة" يف كتــاب ابــن ســالم  

مقتبســـات عـــن كتـــاب التوحيـــد يف العـــامل اإلباضـــي املغـــريب الـــذي عـــاش يف القـــرن الثالـــث اهلجـــري، كمـــا توجـــد 
تصنيف إباضي مغريب آخر، فقد وصلت كتب عبد اهللا بـن يزيـد إىل املغـرب، وإن مل تصـل علـى مـا يظهـر إىل 

إمامــة عبــد الوهــاب بــن  وُعمــان، وقــد غلــب نفــوذ الربيــع بــن حبيــب عنــد اإلباضــية يف املغــرب وُعمــان، وأيــد هــ
  روفني بالنُّكَّار وزعيمهم يزيد بن فندين.عبد الرمحن بن رستم يف تاهرت ضد معارضيه املع

بن يزيد الفزاري الكالميـة، واتبعـوا  إن الّنكار اعتنقوا آراء عبد اهللا: يقول الشماخي مؤرخ اإلباضية باملغرب 
آراء عبد اهللا بن عبد العزيز، وأيب املؤرج عمرو بـن حممـد السدوسـي، وحـامت بـن منصـور، وأيب املعـروف شـعيب 

ء مـــن تالمـــذة أيب عبيـــدة بالبصـــرة وقـــد انتحلـــوا آراء خمالفـــة لشـــيخهم أيب عبيـــدة يف بعـــض بـــن معـــروف، وهـــؤال
ـــم بعـــد وفـــاة الشـــيخ جـــددوا مـــذهبهم  مســـائل الفقـــه، وملـــا أنكـــر الشـــيخ آراءهـــم نـــدموا ورجعـــوا إىل قولـــه، مث إ

ب بـن عبـد الـرمحن فخالفوا الربيع بن حبيب الذي متسك مبذهب أيب عبيدة، فلما أيـد الربيـع إمامــة عبـد الوهـا
للربيـع،  يف تاهرت صار شعيب بن معروف إىل املغـرب فرحـب بـه الّنكـار وقبلـوا آراءه وآراء أصـحابه املخـالفني

  بينما اتبع أنصار اإلمام عبد الوهاب املعروفني بالوهبية مذهب الربيع بن حبيب.



ن عالقتـــه الشخصـــية مـــع الّنكـــار أمـــا عبـــد اهللا بـــن يزيـــد الفـــزاري فـــال تـــذكر لنـــا املصـــادر التارخييـــة شـــيئا عـــ 
باملغرب، إال أنـه جتـري اإلشـارة إىل رسـالة لـه أرسـلها إىل إخوانـه جوابـاً عـن مسـائل ابـن عمـري يف نسـخٍة خطيـة 
لكتــاب مؤلــف مغــريب جمهــول يظهــر أنــه مــن النكــار ألنــه يثــين علــى عبــد اهللا بــن يزيــد ويصــفه بأنــه إمــام أهــل 

اصـة والعامـة، أمــا أبــو عمـر عيسـى بـن عمـري اهلمـداين املـذكور فهـو عـامل االستقامة واملقتدى به يف الفتاوى اخل
ْوَن  مقـــرئ كـــويف معاصـــر لعبـــد اهللا بـــن يزيـــد أخـــذ عنـــه الكســـائي وكـــان لـــه أنصـــار بـــني اإلباضـــية بـــاملغرب ُيَســـمَّ

ه كتـــاب بالعمريــــة، ويشـــري املؤلـــف اجملهـــول إىل رســـالة أو رسائــــل أخـــرى لعبـــد اهللا بـــن يزيـــد ويـــذكر كتابـــا لـــه امســـ
  "الردود"، ويظهر أن نسخة غري كاملة من هذا الكتاب ال تزال حمفوظة يف مكتبة خاصة باملغرب.

ومــن البــّني أن عبــد اهللا بــن يزيــد مل يعـــاون اإلمــام عبــد الوهـــاب بــن عبــد الــرمحن يف دعوتــه، كمــا يظهــر أنــه  
يـع بـن حبيـب، علـى أن عبـد اهللا بـن اعتمد يف تعليمه بـاليمن علـى آراء أيب املـؤرج السدوسـي أحـد خصـوم الرب

يزيـــــد مل يكـــــن متكلمـــــا صـــــرفا يـــــرفض األخبـــــار أو يهملهـــــا، فهـــــو راٍو لألخبـــــار العديـــــدة الـــــيت ينقلهـــــا الـــــربادي 
والشـماخي عـن كتـاب يســمى بكتـاب النهـروان ملؤلـف جمهــول، ولعلـه أيضـا راوي خـرب مــن أخبـار وقعـة صــفني 

:  خمنف، ويقـول الـدرجيين يف كتـاب طبقـات املشـايخ بـاملغربعن جابر بن زيد ينقله الطربي يف تارخيه عن أيب
إن صـح -إمنـا غلبنـا أصـحاب الربيـع باتبـاع اآلثـار. وهـذا القـول : بلغنا عن عبد اهللا بن يزيد الفـزاري (أنـه) قـال

يشري إىل أن عبد اهللا بن يزيد حتزب بوضوح مع خصوم الربيع بن حبيب، وأنه اعرتف حبجة السـماع يف  -عنه
  ئل الدينية كما اعرتف حبجة العقل.املسا
فلــم تكــن فيمــا يظهــر تابعــة ملــذهب -وأمــا مجاعــة اإلباضــية يف الــيمن والــيت التجــأ إليهــا عبــد اهللا بــن يزيــد  

الربيع، وإمنا يذكر اإلمام الزيدي اليمين أمحد الناصر لدين اهللا يف نقضه لكتاب عبد اهللا بن يزيد يف "الرد علـى 
وا يف أول األمــر علــى عقيــدة الصــفرية مــن احملكِّمــة، مث قــدم إلــيهم داعيــان امسهمــا عبــد القدريــة" أن هــؤالء كــان

الرحيم (أو عبد الرمحن) بن خليل وعبد الكرمي بن نعيم فدعوهم إىل الدين الصحيح أي عقيدة اإلباضـية، وال 
يــار يــذكر هــذان الــداعيان يف مصــادرنا اإلباضــية، واألقــرب أن هــذه الــدعوة وقعــت يف أيــام أيب  عبيــدة وبعــد ا

ثورة اإلمام طالب احلق باليمن، فإن الناصر يذكر أبا عبيدة وعبد الـرحيم بـن خليـل وعبـد الكـرمي بـن نُعـيم بـني 
العلمــاء الــذين شــهد اإلباضــية اليمنيــون بصــحة مــذهبهم، ومل ُيَســمِّ الربيــع بــن حبيــب وال اإلمــام طالــب احلــق 

نــا مــا يـــزاالن حيــني ملــــا قــدم عبــد اهللا بـــن يزيــد الـــيمن أو رمبــا قـــدم بيــنهم، وال نعلــم هـــل الــداعيان املـــذكوران كا
ما له؟   بدعو

ومهما يكن من أمر فال شك أن إباضـية الـيمن تلقـوا آراء عبـد اهللا بـن يزيـد بـالقبول وقـد نسـبوه إىل بغـداد  
، وقـد ألـف يف أثنـاء إلقامته السابقة يف عاصمة اخلالفة العباسية فاشـتهر بعبـد اهللا بـن يزيـد البغـدادي يف الـيمن

إقامته يف الـيمن كتبـاَ حفظهـا مجاعـة اإلباضـية اليمنيـة ومل تعـرف خـارج الـيمن، ومـن هـذه الكتـب كتابـه يف الـرد 



هــ يف كتابـه املسـمى 222على القدرية الذي نقضه اإلمام أمحـد الناصـر بـن حيـىي اهلـادي إىل احلـق املتـوىف سـنة 
ردى" ونقــل أمحــد الناصــر جــزًءا كبــريا مــن نــص كتــاب عبــد اهللا بــن بكتــاب "النجــاة ملــن اتبــع اهلــدى واجتنــب الــ

وهــو عــامل زيــدي مطــريف عــاش يف القــرن -يزيـد، وقــد قمــت بنشــر كتــاب "النجاة"هــذا، ويــذكر مســلم اللحجــي 
يف تارخيــه كتابــا يف التحكــيم لعبــد اهللا بــن يزيــد البغــدادي بــني كتــب اإلباضــية يف الــيمن، ويبــدو أن  -الســادس

  ري كتاب النهروان الذي كان معروفا عند إباضية املغرب.هذا الكتاب غ
وال نعلــم َمــْن هــوالء القدريــة الــذين رد علــيهم عبــد اهللا بــن يزيــد، فقــد ألــف كتابــه قبــل دخــول الزيديــة إىل  

اليمن، وحيتمل أن يكونوا من أصحاب وهب بن منبه. وكان عبد اهللا بن يزيد كما رأينا قد وضـع كتابـا َردَّ فيـه 
عتزلة وكتابا يف مسألة االستطاعة ملّا كان يقيم يف العراق، فهو وال شك كان يهـتم اهتمامـا كبـريا مبسـألة على امل

القدر، واحلقيقة أنه مال إىل التطرف يف إثبات قضاء اهللا وقدره ونفي حرية اختيار اإلنسان ألفعالـه، إذ يصـرح 
. وأمــــا يف مســــألة -تعــــاىل–أن ذلــــك عــــدل منــــه بـــأن اهللا جيــــرب العبــــاد علــــى أفعــــاهلم ويكلفهــــم مبــــا ال يطـــاق، و 

ــا تقــع مــع الفعــل وال اســتطاعة قبــل الفعــل كمــا يــزعم املعتزلــة ألنــه لــو  اســتطاعة العبــد للفعــل فقــد ذهــب إىل أ
إن اسـتطاعته اإلميـان هـي غـري : سبقت االستطاعة الفعل لوقـع الفعـل دون اسـتطاعة، ويقـول عبـد اهللا بـن يزيـد

َل ِفْعـــُل اإلميـــاِن مـــن العبـــد مل يكـــن باإلمكـــان أن حيصـــل الكفـــر منـــه باالســـتطاعة اســـتطاعته الكفـــر، فـــإن َحَصـــ
نفســها، وتأكيــداً هلــذا الــرأي ذهــب عبــد اهللا بــن يزيــد إىل أن عــون اهللا للعبــد وعصــمته هــي اســتطاعته اإلميــان 

أي عنــدما هــذا الــر  ةبعينــه، كمــا أن خــذالن اهللا للعبــد هــي عــني اســتطاعته الكفــر، وقــد رفــض اإلباضــية الوهبيــ
يف وقــت فعــل اإلميــان، وأمــا االســتطاعة فهــي  -اهللا تعــاىل-ذهبــوا إىل أن العــون والعصــمة مــن اهللا معــىن يعطيــه 

أن أكثــــر  -حســـب مــــا يقولـــه األشـــعري يف "مقــــاالت اإلســـالميني"-يظهــــر  هحجـــة العبـــد وســــالمته، غـــري أنـــ
وهــو -يف قولــه، كمــا أن حســني النجــار متكلمــي اإلباضــية يف القــرن الثالــث اهلجــري وافقــوا عبــد اهللا بــن يزيــد 

قد أخذ مبذهب عبد اهللا ابن يزيد واتبعه األشعري نفسه فيما بعد، وعبد اهللا بن يزيد  -متكلم مرجئي مشهور
  هو أول متكلم وضع هذا املذهب. -فيما نعلم-

-األنبيـاء وبصدد إثبات القدر فقد اشتهر عبد اهللا بن يزيد بالقول بأن حجة اهللا حتققت من خالل دعوة 
-وقد بلغت كـل النـاس، بينمـا خيتلـف العبـاد يف أدائهـم لفـرائض الـدين وهـذا لـيس إال هلدايـة  -عليهم السالم

لبعضـــهم، وإضـــالله بعضـــهم اآلخـــر، إذ هـــم قـــد مسعـــوا مجيعـــاً حجـــة اهللا علـــى حـــد ســـواء، غـــري أن  -اهللا تعـــاىل
بأن الواجب على كل بالغ السعي واالجتهاد لسماع معرفتهم خمتلفة إلرادة اهللا وقضائه، وأما الوهبية فقد قالوا 

حجــة اهللا يف دعــوة الرســل وكتــبهم، فمــن يســمعها يســمعها بتوفيــق اهللا لــه، ومــن ال يســمعها فلعــدم اجتهــاده، 
ففــي هــذه املســألة أيضــا أقــر عبــد اهللا بــن يزيــد بغلبــة قضــاء اهللا علــى أفعــال العبــاد إقــراراً حامســا، بينمــا اعــرتف 

  ختيار اإلنسان إىل حد ما.الوهبية بنفوذ ا



وأمـا يف التوحيـد فــإن مـذهب عبـد اهللا بــن يزيـد يقـرب مــن آراء اإلباضـية عامـة، فهــو ينكـر التشـبيه، ويثبــت  
الــيت هــي   ةلــيس كمثلــه شــيء يف ذاتــه وصــفاته وأفعالــه، وذاتــه ختــالف ذوات األشــياء املخلوقــ -اهللا تعــاىل-أن 

كلهـا صـفات كمــال وعظمـة   -تعـاىل–احدة غري متحيزة، وصـفاته كلها أجسام متحيزة، بينما الذات اإلهلية و 
وجــالل منزهــة عــن النقــائص والعيــوب واآلفــات خبــالف صــفات خلقــه الــيت هــي كلهــا صــفات عجــز وضــعف 
ونقص، وأما أفعاله فليست بآالٍت وال معاجلات خبالف أفعال اخللق. وذهب عبد اهللا بـن يزيـد إىل أن القـرآن 

ـا فهمـا  وغريه من الكتب املنزلة ـا وحكايا خملوقة وهي أجسام غري أعراض، فليس للعباد فيها فعـل، وأمـا قراء
غري الكتـب املنزلـة، وقـد خـالف اإلباضـية املتـأخرون هـذا املـذهب بقـوهلم بـأن القـرآن كـالم مقطـع معتـاد قراءتـه 

  وحبكايته للقرآن يسمع كالم اهللا نفسه.
الكالميــة، والظــاهر أن مجاعــة اإلباضــية يف الــيمن اتبعــوه كمــا  هــذه بعــض آراء عبــد اهللا بــن يزيــد يف املســائل 

ـــار بـــاملغرب، والواقـــع أن تـــاريخ اإلباضـــية يف الـــيمن ب عـــد عصـــر اإلمـــام أمحـــد الناصـــر غـــامض، اتبعـــه مجاعـــة النُّكَّ
  حيث جيري ذكرهم أحيانا يف املصادر بالقرنني اخلامس والسادس، مث خيتفي أثرهم متاما.

********************  
*) أسـتاذ الدراسـات اإلسـالمية الســابق جبامعـة أوكسـفورد، وأحـد كبــار املتخصصـني يف علـم الكـالم، تــاريخ 

  الفرق اإلسالمية.



  مسألة التغير بين المأزق والَمْخرج
  *علي حـرب

أعتقد أن التحديات واألزمات مل تعد تقتصر على بلد أو آخر. فقد أمست َقَدَر اجملتمعات البشرية اليت 
ط اليوم يف عصر متسارع مسته احلركة الدائمة والتغري املستمر يف لغته ومهامه أو يف أدواته وقواه، مما جيعل تنخر 
  أفراداً ومجاعاٍت، على أُهبة االستعداد ملا يدامههم من التقلبات والتحوالت أو االنفجارات والكوارث.: الناس

التحديات الداخلية واخلارجية جسيمة وخطرية،   غري أن األزمات يف العامل العريب مضاعفة بقدر ما باتت
  كما تشهد املشكالت املزمنة واآلفات املستعصية أو اإلخفاقات املرتاكمة واهلزائم املتالحقة.

يف الداخل مثة تعثـٌُّر وتراُجٌع، أو فشٌل وإحباٌط من حيث العالقة مع جممل املشاريع والقضايا والربامج 
  و باحلرية والعدالة أو بإنتاج املعرفة والتقنية.املتعلقة بالتحديث والتنمية أ

ومن حيث العالقة مع اخلارج طاملا شكلت البلدان العربية موضوعًا للضغط من جانب القوى العظمى 
على املوارد واألسواق واملواقع. وبعد تفجريات أيلول تزايدت الضغوط والتهديدات على العرب، وأصبحوا 

ام باإلرهاب وال تخلف ومعاداة احلداثة بقدر ما صاروا هدفًا ملوجات ضارية من التعصب والكره موضعًا لال
والعداء. مث أتى سقوط بغداد لكي تسقط ورق التوت وينكشف الوضع العريب على احلقيقة املرة بؤسًا وختلفاً 

كها، فالقضايا املصريية اليت ندافع عنها ال حنسن سوى انتها : أو ضعفًا وهشاشة أو تفككًا وتدهوراً 
ا تعيدنا إىل الوراء أو تقودنا  واخلصوصية اليت حنافظ عليها تتحول إىل عزلة خانقة، والثوابت اليت نتمسك 
ته  ا إىل القاع، واآلخر الذي ندعي جما إىل االستسالم، واملطابقات اليت نتقنها مع الذات واألصول نرتدى 

  وهامشية.أو نقاومه يزداد قوة وهيمنة، فيما نزداد حنن تبعية 
ا اخلطابات  من هنا مل تعد تفي مفردات التحدي واألزمة بالقراءة والتوصيف. فثمة مفردات أخرى حتفل 
والتحليالت مثل اهلزمية والكارثة، أو اهلاوية والسقوط، أو التآكل واالنقراض، األمر الذي يضع موضع النقد 

بالذات. ولكن العرب يواجهون التحديات باألدوات واملساءلة املشروع الثقايف واحلضاري، بل املصري العريب 
  القدمية اليت تعيد إنتاج األزمات على النحو األسوأ.

إّن ذلك كلَّه جيعلنا يف وضع ال ُحنَْسُد عليه، بقدر ما يشوه صورتنا يف العامل. وهذا واقع نتحمل حنن 
لوجودية يف الداخل، أي على الطريقة مسؤوليته بصورة كبرية، ذلك أن مسعتنا العاملية تتوقف على وضعيتنا ا

ا حياتنا ونقود مصائرنا، كما تتوقف على ما حنققه من اإلجنازات ونقدمه من اإلضافات املبتكرة  اليت نصنع 
لإلسهام يف صناعة احلضارة ومستقبل الكوكب. وحنن مل ننجح حىت اآلن يف هذه املهمة املركبة. أوال ألننا ال 

َس اختالفاتنا بعقلية مدنية تداولية حضارية، بقدر ما نستبعد الرأي اآلخر وننادي حنسن إدارة شأننا َوسوْ 



باملوت للمختلف. ثانياً ألننا نستعدي العامل وال نعرتف باآلخر إال إذا كان يشبهنا أو يقف معنا. وثالثاً ألننا 
  ا وسط األمم.حىت اآلن مل نصنع شيئاً يفيد منه الناس لكي نثبت جدارتنا وننتزع االعرتاف بن

ما ونصدرمها للعامل النفط والدم. وال شك أن النقط حقق ثراًء ينُعُم به : نعم، حنن منلك سالحني نؤثر 
الكثريون يف البلدان العربية، ومع ذلك مل نفلح أن نصنع من هذا املورد منوذجًا ناجحًا يف التنمية. أما الدم 

املعنوية كما تشهد ساحات العمل والنضال. ومن املفارقات يف فإنه يعود علينا باألضرار واخلسائر املادية و 
هذا اخلصوص أّن لدى العرب موارَد وثروات، مادية ورمزية، غنية وهائلة. ولكّن هناك فجوًة بني ما ميلكونه 
م وتصنيع  م، أو االنكباب على معطيا م ال حيسنون تشغيل عقوهلم ودرس مشكال ويصنعونه. فاألرجُح أ

  م، األمر الذي يرتجم فقراً وُهزاًال أو جهًال وختلفاً.جمتمعا
ْرنا "أمحد زويل" طالبًا لكي يعود إلينا  وهكذا مل نفلح يف تصدير علم أو عاِمل أو اخرتاع. نعم، حنن صدَّ
عاملاً أمريكيا. وصدرنا زهاء حديد طالبة لكي تتألق يف الغرب كمهندسة معمارية، ورمبا خرقنا السقف نوعاً ما 

 الرواية والشعر والرسم والعمارة، ولكننا ال نؤثر يف شعرنا ورواياتنا كما نتأثر، فضًال عن أن الرواية مثًال توزع يف
  مبئات األلوف يف أوروبا واليابان وأمريكا، يف حني توزع عندنا باآلالف ال غري.
وق أو ندعو إليه من املبادئ من هنا حنن نفتقر إىل املصداقية واملشروعية والفاعلية يف ما ندعيه من احلق

  والقيم.
 مكامن العجز

أين مكمن اخللل يف كل هذا العجز والرتدي والتفكك؟ ال مراء أن اإلجابات واملعاجلات متعددة وليست 
وحيدة اجلانب. قد ندخل إيل األزمة من مدخل السياسة أو االقتصاد أو االجتماع أو اإلعالم.. ولكن جذر 

ت املعىن وأمناط الرؤية أو يف شبكات الفهم وسّلم القيم، أي يف عامل الفكر بنظامه املشكلة يكمن يف مرجعيا
فالتفكري الذي هو حيلة اإلنسان ومنبع : ومسبقاته أو بقوالبه وأحكامه أو بإدارته وسياسته. وال عجب

ة والثروة قد نصنع به املعجزة وخنرق الشرط أو نفك الطوق، لكي ننتج املعرف: إمكاناته هو سيف ذو حدين
والقوة، بقدر ما منارس عالقتنا بوجودنا بصورة حية وخصبة، خالقة وبناءة، فعالة وراهنة. ولكن التفكري قد 
يولد العجز واخلواء أو اجلهل والعماء أو التسلط واالستبداد، وذلك بقدر ما نتعامل مع أفكارنا بصورة 

وبقدر ما نتعامل مع األحداث واحلقائق على  متحجرة ومغلقة أو أحادية وحتمية أو طوباوية وفردوسية..
  سبيل التبسيط والتهوين أو التهويل والتضليل أو التلفيق والتزييف أو التهومي والتشبيح.

وهكذا فأزماتنا وكوارثنا ليس مصدرها أقدارنا فقط، بل أفكارنا بشكل خاص، كما تتجسد يف العقليات 
يمن على املشهد الثقايف العريب واملرجعيات والنماذج واملقوالت والتصنيفات  والعقائد والطقوس اليت 

  وتتحكم يف اخلطابات، لكي تنتج العوائق واملآزق وتلغم املساعي الوجودية واملشاريع احلضارية.



  : تقديس األصول .1
لعل النرجسية الدوغمائية وعقيدة االصطفاء وتقديس األصول هي من أبرز عوائق املشروع احلضاري، إذ 

  : على العقل لكي تنتج النموذج املهيمن على املشهد الفكري بنسخه الثالثةهي ختتم 
الداعية الرتاثي الذي يعتقد أن املواريث القدمية تنطوي على أجوبة وحلول لكل األسئلة واملشكالت  )1(

الراهنة، أو الذي يلجأ بنوع من الزيف والسطو على املعارف إىل التفتيش عن نسب إسالمي لكل إجناز 
م أخذوا غريب  يف جمال املعرفة واحلقوق أو احلريات، كما هي دعوى الذي يقول لنا إن الغربيني تقدموا أل

 عن القرآن املنهج التجرييب يف الدرس والبحث أو الذي يقول بأن اإلسالم أتى ليحرر املرأة.

بح األبله الثقايف هو الشخص القاصر الذي جيري غسل دماغه علي يد شيخه أو أمريه لكي يص )2(
طوع أمره حبيث ينفذ بصورة آلية ما ُميلى عليه، بقدر ما يعتقد أن سعادته تتحقق يف تقليد املاضني والتطابق 

 معهم يف كل ما قالوه أو فعلوه ويف خمتلف شؤون احلياة وتفاصيلها الدقيقة.

البشرية األصويل الذي يدعي امتالك مفاتيح احلقيقة واهلداية والسعادة إلنقاذ األمة اإلسالمية و  )3(
مجعاء من الكفر والفساد، مبعاداة التغيري والعمل على استئصال االختالف والتنوع، لتطبيق تعاليم وأحكام 
وأمناط يف الفكر والعيش حتول اإلسالم إىل ثقافة للتخويف والرتهيب أو إىل شرطة للمالحقة واإلدانة، بقدر 

  عمال اجلهادية يف غري مكان من العامل العريب.ما تسفك الدماء وتزرع الرعب بني الناس، كما ترتجم األ
هذا هو النموذج الذي تنتجه الثقافة الدينية الرائجة مبرشديها ورموزها الذين ميلؤون األمساع والشاشات 
بأحاديثهم ومواعظهم ودروسهم. واحملصلة لذلك هو التطرف واالنغالق والكسل والتحجر واالدعاء والتقليد 

العجز عن تطوير العلوم القدمية أو عن افتتاح فروع علمية جديدة. وال عجب أن  األعمى كما يتجّسم يف
هدف الدعاة ليس أن نعرف، بل أسلمة املعرفة حبيث نثبت أننا منتلك مفاتيح احلقيقة واملعرفة بكل شيء، أو 

  أن ما عرفه الغربيون قد سبقناهم إىل معرفته.
  : عبادة الحداثة .2

ي هو املثقف احلداثي، من حيث العجز عن اخللق واالبتكار. فاحلداثيون على الوجه اآلخر للداعية الرتاث
م، أخفقوا يف تطوير العناوين واملفاهيم اليت تداولوها طوال عقود حول التقدم واالستنارة  اختالف منطلقا

م مل يستطيعوا ابتكار صيغ أو نظريات أو مقوالت خارقة ت تعدى النطاق واحلرية والعقالنية واحلداثة، كما أ
م تعاملوا مع األفكار احلديثة  العريب لكي ختلق جماهلا التداويل على ساحة الفكر العلمي. والعلة يف ذلك أ
بعقلية التبشري والرتويج والتقليد، بقدر ما مارسوا طقوس العبادة والتآليه للشعارات واألمساء والنصوص. يف 

ا ومفاعيلها يف أتون التجربة واملعاناة، لكي حني أن الفكرة احلية واحنالقة تغتين وتتطور  من حيث دالال
ا ويف حتويل الواقع يف آن. وهكذا فإن أكثر احلداثيني أحالوا عالقتهم مبنجزات احلداثة  تسهم يف تغيري أصحا



ين إىل شعارات خاوية أو إىل مقوالت هشة ومشاريع فاشلة متاماً، كما أن الدعاة أحالوا عالقتهم بالرتاث الغ
  والرحب إىل معارف ميَّتة أو إىل دعوات مستحيلة وقيم مدمرة.
أن تتحول إىل أوثان لكي تطمس احلقائق : وتلك هي مثرة التقديس لألفكار، أكانت حديثة أم قدمية

ا، بقدر ما تشل طاقة العقل على الفهم والتشخيص أو على التقدير والتدبري. فأصل  وتستبد بأصحا
باملرء هوية أو عقيدة أو مقولة، أو أن يستعمره اسم أو أصل أو منوذج، ولو تعلق األمر االستبداد أن تستبد 

  باحلرية والتقدم والعقل.
ال مراء أن يف العامل العريب مفكرين وأدباء وكتابًا وفنانني مبدعني أو خالقني يف ميادين املعرفة وجماالت 

لفاعلية واجلدوى. فالسيطرة هي للوعاظ واملرشدين أو الثقافة. ولكنهم ليسوا الفئة الغالبة، بل هم قليلو ا
للدعاة واملناضلني أو حلراس اهلوية وشرطة العقائد، وسواهم من الذين ميارسون التعمية اإليديولوجية والشعوذة 

  الثقافية أو التشبيح القومي والتهويل الديين.
  : هواجس الهوية .3

وعقلية املناضلة وجتنيس العلوم والعقول واملعارف حبسب من العوامل املعيقة للتفكري احلي هواجس اهلوية 
بني األنا واآلخر، أي بني إسالمي وغريب أو عريب وأورويب أو  اإلقليميةالتقسيمات العرقية أو الدينية أو 

شرقي وغريب، فضًال عن الثنائيات املستهلكة حول الرتاث واحلداثة أو اخلصوصية والعاملية. مثل هذه 
 تغلب االعتبارات األيديولوجية على املشاغل العلمية جتعل العامل يف ميادين املعرفة يتحول إىل الثنائيات اليت

داعية يدافع عن هويته الثقافية أو إىل مناضل ضد الغزو الثقايف أو االسترياد الفكري. يف حني أن الثقافة 
ا على االنتشار والتداول خارج موطنها األصلي . وحنن ننسى أن العرب قد فتحوا احلية واملزدهرة هي قدر

م على أمم وشعوب كثرية ما زالت تسمي أبناءها ومتارس شعائرها بالعربية.   الكون وفرضوا لغتهم وعقيد
ومن املفارقات الفاضحة يف هذا اخلصوص أن نقف موقف السلب والنفي من ثقافة الغرب وفلسفاته، 

خلصوصية. فبعض منهم ينظّر عند ترمجته ديكارت، حملو على ما يفعل فالسفتنا ونقادنا من حراس اهلوية وا
أثره، يف حني أن الرتمجة اخلصبة عن األجنبية تنتج تالقحًا وتفاعًال لترتك أثرها التحويلي الفعال يف اجملال 
الثقايف العريب، وبالعكس. أما بعضهم اآلخر فإنه يتعامل مع فالسفة الغرب كأعداء ينبغي التحرر منهم، 

زون فكري ينتظر من يشتغل عليه ويفيد منه لتوليد أفكار جديدة، على سبيل اإلغناء والتوسيع. فيما هم خم
واألطرف أو األكثر غفلة هو الذي يتباهى بأن بعض علماء الغرب قد تأثروا بالغ التأثر بنقادنا القدامى، 

ة احلديثة، وال ننسى محاة اإلسالم فيما هو يأخذ على زمالئه من النقاد العرب املعاصرين تأثرهم بالثقافة الغربي
م  م النضالية، لكي يهامجوا الغزو الثقايف واإلعالمي بألقا والعروبة الذين يطلون عرب الشاشات بتهوميا
األجنبية وأزيائهم الغربية ومعارفهم املستمدة من اجلامعات األوروبية أو األمريكية. واحملصلة لذلك هو التعامل 



ة بصور هشة تزداد معها هامشية وفقرًا بقدر ما تلغم مشاريع اإلبداع الفكري واإلنتاج مع اخلصوصية الثقافي
املعريف. وإال كيف نفسر أن جامعاتنا وساحاتنا ومؤمتراتنا تضج أو متتلئ بعشرات املفكرين، والكبار من 

ا بينهم، من غري أن نتمكن من اخلروج على العامل بفكرة واحدة خالقة وخارقة أو مضيئة وك اشفة. إ
  ضخامة األلقاب وهشاشة األفكار.

 : األحادية الضدية .4

األحادية يف التفكري والعمل هي مقتل املساعي واملشاريع، أيًّا كان االسم واملرجع والنموذج، أي سواء 
ة أكان الشعار اهللا أم اإلنسان، العقل أم الدين، الرتاث أم احلداثة، اليمني أم اليسار، ثورة الفقراء أم حري

  النساء.
فمن ميارس األحادية أو الوحدانية يفكر بصورة مانوية، مغلقة وضدية، بالعمل على استبعاد اآلخر أو 

أنا أو ال أحد، أو من ليس على شاكليت فهو ضدي، يف حني أن : إعالن احلرب عليه، شعاره يف ذلك
ادية يفتش دومًا عن احللول التفكري املنتج حيتاج دومًا إىل الوسائط والتوسطات. ومن يفكر بصورة أح

اإلسالم هو احلل، أو الدميقراطية هي العالج، يف حني أن : القصوى والنهائية أو احلتمية، كمن يقول لك
احللول واملعاجلات هي معادالت أو صيغ تقريبية أو تركيبية تكون دومًا مدار االختبار بقدر ما تكون قيد 

تطعيم أو إعادة البناء والرتكيب. وأخريًا فالذي يفكر بصورة أحادية التجديد والتطوير، على سبيل الرتميم وال
يتعامل مع الواقع بصورة وحيدة اجلانب على سبيل التبسيط واالختزال أو السلب واحلجب. يف حني أن 
الذي يفكر بصورة خالقة وغنية، إمنا ينظر إىل الواقع بعني مركبة بوصفة مجلة من اإلمكانات، أي معطى 

   من يشتغل عليه على سبيل السرب واالستغالل أو الصرف والتحويل.حيتاج إىل
واملثال احلي على ذلك أن الكثريين ينظرون اآلن إىل احلدث العراقي نظرة نضالية إيديولوجية إما بوصفه 
حتريرًا وإما بوصفه احتالًال. غري أن أمريكا ليست حركة حترير. ولكنها ليست أيضا قوة يستحيل خرقها، 

يف هذا العصر حيث تتآكل احلدود بني الدول واجملتمعات، وتتعومل العالقات واهلويات، بصورة جتعل  خاصة
من املتعذر على أي قوى أن تضمن أمنها أو غذاَئها مبعزل عن سواها. فاألحرى واألجدى التعامل مع كل 

 إىلوالتوظيف، لتحويله تغري بوصفه فرصة، وذلك بإخضاع احلدث الذي أنتجه للدرس والتحليل أو للتأويل 
  واقعة معرفية أو سياسية أو اقتصادية أو اسرتاتيجية تفعل فعلها وتنتج أثرها الفعال يف تغيري صورة الواقع.

 : عقلية القصور .5

حنن ال : القاصر هو َمْن ال حيمُل املسؤوليَة عن نفسه وعمله، بل يلقيها على غريه. هذا دأبنا على الدوام
رب من نرتاجع وال نعتذر، ال  يعرتف أحدنا بفشله لكي يستقيل من مهمته، بل نعاند ونكابر بقدر ما 

حماسبة الذات ووضع األقوال واألفعال على مشرحة النقد والفحص أو اجلرح، الجرتاح إمكانات جديدة 



يف الداخل للمعرفة والعمل. لذا ترانا حنمل على اآلخر وحنّمله تبعة مصائبنا وكوارثنا، ونتقن اخرتاع األعداء 
ويف اخلارج للتغطية على عجزنا وضعفنا أو لتربير فشلنا وسقوطنا. بذلك نشهد على جهلنا وختلفنا ونفضح 
شهوتنا ملمارسة اإلبادة والدمار، بقدر ما نثبت أننا ال حنسن سوى طعن أو ختريب القضايا اليت ندافع عنها، 

ا األصوليون على اختالف نسخهم  وأصنافهم، وكما يتجسد ذلك سواء لدى على ما ميارس عالقته 
  السلفيني القدامى من اإلسالميني أو لدى الرجعيني اُجلدد من املاركسيني والقوميني.

ربًا من املراجعة والنقد وجهه اآلخر اخلوف من املتغريات وإتقان لغة الندب والشكوى  والقصور بوصفه 
إن العامل يتغري ويعاد : إىل الوراء. واملثاالت دومًا فاضحةيف مواجهة التحوالت، بالتقوقع أو بالرتاجع الدائم 

يار جدار برلني إىل تفجريات منهاتن، ومن احلرب يف كوسوفو إىل سقوط كابول وبغداد. ومع  تشكيله من ا
ذلك فنحن نواجه مثل هذه املتغريات باألدوات القدمية، بل باللجوء إىل ما هو متقادم أو مفلس أو متآكل 

  هيم واألساليب أو املؤسسات والتقاليد.من املفا
لنتأمل موقفنا من بعض األحداث والتحوالت اليت تصنع املشهد العاملي. بعضنا خيشى على احلداثة مما 
بعد احلداثة، مع أننا مل ننجح يف املشاركة يف صناعة احلداثة، بل بقينا على اهلامش ويف موقع املتلقي 

ا وأسواقها، ولذا ترانا نتمسك بالعاملية اآلفلة، واملستهلك. كذلك حنن خائفون من ا ا وشبكا لعوملة بتقنيا
مع أننا مل نفلح قبل عصر العوملة يف ممارسة خصوصيتنا بصورة عاملية، خالقة وخارقة، أي مل منارس حضورنا 

صولية بعض على املسرح الدويل بوصفنا العبني فاعلني عرب إبداعاتنا أو اخرتاعاتنا. وأخريًا حنن ننتقد أ
ا  السياسات الغربية وأحاديتها القطبية، فيما حنن نعاين من فائض أصويل ومنارس األحادية بأعلى درجا
وأضيق دوائرها. وهكذا ال مصداقية لنا يف ما نتمسك وندافع عنه، ألننا نفكر ونعمل بصورة مقلوبة أو 

ى على لغة الفهم ومنطق املعرفة. وال عجب عقيمة أو قاتلة، بقدر ما نغلب عقلية احلراسة ونتقن لغة الشكو 
مش أو حنصد ما نشكو منه أو أن ننصب األفخاخ لغرينا لكي نقع فيها من جراء عقولنا املفخخة  أن 

  وعقالنياتنا القاصرة وأدواتنا املفلولة أو الصدئة.
  : الخروج من المأزق .6

املعرفية، وبصورة تطال عالقاتنا مبختلف إن اخلروج من املأزق حيتاج إىل تغيري املهمة الوجودية والعدة 
مفردات حياتنا. واملهمة اآلن هي نقدية بقدر ما هي نضالية. بل هي نقدية بالدرجة األوىل، بعد أن أختمنا 
نضاالت فاشلة ودفاعات أو مقاومات تضّر بنا أكثر بكثري مما تضر مبن نعتربهم خصومنا وأعداءنا. فلنسأل 

ملاذا نفكر لكي حنصد اهلزائم أو ننصب األفخاخ والكمائن؟ وحسنًا يفعل : ارناأنفسنا عما تفعله بنا أفك
بعض العرب بفتح ورشة للمساءلة النقدية واملناقشة العقالنية يشارك فيها فاعلون اجتماعيون من خمتلف 

ْرَجأة يف الداخل، أو حول القضايا املصري 
ُ
ية املذاهب واالجتاهات، سواء حول املشكالت املزمنة وامل



والتحديات الراهنة اليت تثريها التحوالت واالنفجارات على الساحة العربية والدولية. فال مراء أن هذه من 
  النقاط اإلجيابية والبناءة يف مواجهة حالة الرتاجع والتفكك.

 والنقد ال يعين جلد الذات، بقدر ما يعين اجرتاح اإلمكانات وبناء القدرات باخرتاع الفرص وفتح األبواب
واجملاالت. فلم تعد جتدي العملة الفكرية والرمزية اليت نستخدمها يف صناعة احلياة واإلقامة يف العامل. حنن ال 
ننفك عن نقد الواليات املتحدة بعقلية نضالية أحادية. فيما حنن أحوج ما نكون إىل التعلم منها، ذلك أن 

قوية واملزدهرة هو التعددية الفكرية والثقافية، أي ليس ما يتميز به اجملتمع األمريكي واجملتمعات الغربية أو ال
سيطرة هذه املدرسة الفكرية أو تلك االسرتاتيجية العسكرية، بل القدرة الدائمة على إنتاج املدارس واملذاهب 

كسر املنطق اإليديولوجي للتعامل مع هوياتنا ووقائع :  أو تغيري النظريات واالسرتاتيجيات. هذا ما نفتقر إليه
  حياتنا مبنطق اخللق والتحول، إنتاجا وإبداعا أو ختيًال وابتكاراً.

وليطمئن الذين خيافون من النقد أو خيشون تغيري وجهة التفكري وعدته أو طريقته وسياسته ملواجهة 
األخطار والتحديات. فاألزمة هي اليوم كونية بعد أن باتت املصائر واملصاحل متشابكة. ولذا فاملعاجلة ينبغي 

ان تكون وجودية مبعىن أ تتجاوز صراع احلضارات أو صدام اإلسالم والغرب. املسألة اآلن هي مشكلة  إ
اإلنسان الذي يواجه مأزقه، كما يتمثل يف عجزه عن تدبر املشكالت الناجتة عن التطور العلمي والتقين 

ة األزمات   اهلائل، كما متثل يف جماالت الذرة واجلينة واملعلومة واجلمرة اخلبيثة، أو كما يتمثل يف فشله يف جما
  واالنفجارات األمنية واالجتماعية.

ة حتوالت العوملة وانفجارات التقنية، مبا هو سائد أو ثابت من العقليات واألفكار أو  ال اعتقد أن جما
ن الدفاع عن األدوات واملؤسسات، سواء تعلق األمر بالليربالية أو احلداثة أو العمل الدويل. مل يعد باإلمكا

احلقوق واحلريات بدميقراطية تشومسكي أو يسارية بيار بورديو أو إناسية جان بودريار، أو بعقلية املثقف 
العريب بتهومياته العقائدية واسرتاتيجياته القومية الفاشلة يف املقاطعة واملمانعة. ومل يعد باإلمكان إدارة الشأن 

من األطر والقواعد واألساليب املسيطرة على هيئة األمم املتحدة،  العاملي بصراعاته ومشكالته، مبا هو سائد
أو على اجلامعة العربية على ما مها عليه من الضعف والعجز أو الفشل واإلخفاق. كذلك ال جدوى من 
التعامل مع احملافظني اُجلدد بعقلية احملقق بوصفهم عصابة من اجملرمني، إذ بذلك نقفز فوق احلقائق ونكون 

منهم حمافظة. فهم ميثلون تغريًا وسط املشهد الفكري العاملي، من حيث تعاملهم مع األحداث أكثر 
واألفكار، األمر الذي حيمل على إعادة النظر يف املفاهيم الراسخة واملناهج املتبعة واالسرتاتيجيات املرسومة 

يارات، ال واملؤسسات القائمة. فال شيء يبقى على ما هو عليه على وقع التحوالت واالن فجارات واال
  الدميقراطية وال حقوق اإلنسان وال قواعد العمل الكوكيب أو الشراكة العاملية.



األمر حيتاج فكريًا إىل تغيري العدة والطريقة أو الوجهة والغاية، حبيث ننصرف إىل تفكيك املشهد العاملي،  
فة أو يف أطر النظر وأدوات العمل إلعادة كما تشكل يف العقل واملخيال أو يف مناذج الثقافة وقوالب املعر 

تركيب الصورة من جديد ببناء هندسة فكرية جديدة، تتغري معها املهمة الوجودية والعدة الفكرية بقدر ما 
  تتغري أمناط املصداقية وأشكال املشروعية وأدوات الفاعلية.

 عقل تداولي

ويل، من حيث إمكاناته وآلياته ومفاعيله يف ما حنتاج إليه هو التدرب على عقل جديد أمسيه العقل التدا
  التوسط والتعدد أو يف التواصل والتبادل أو يف الرتكيب والتجاوز، فضًال عن اخللق والتحول.

 لغة التوسط

التداول هو يف وجهه األول إتقان لغة التوسط واحلوار والتواصل. فالعالقات بني البشر تبىن وتثمر خبلق 
وسائط والوسائل اليت تتيح التواصل والتعارف والتبادل. فمن غري وَسط أو توسط من البيئات واألوساط أو ال

  لغة وحمادثة أو حجة وحماورة أو قاعدة ومؤسسة يسيطر العماء واخلواء أو يعم اإلقصاء واالستبداد.
 العقل التواصلي

سلع والعمالت أو التواصل هو مسة االجتماع البشري مبا هو تبادل للخربات واملعلومات أو تداول لل
انتقال لألشخاص والعمالء.. ويشكل التواصل ميزة العصر بفضل ثورة املعلومات والتقنيات. والتواصل بني 

الناس ميكن أن يتم بصورة عمودية بني األجيال واألطوار؛ كما يتم بصورة أفقية يف املكان بني الطوائف 
  قافات على مستوى الكوكب.والفئات داخل اجملتمع الواحد، أو بني اجملتمعات والث

 المنهجية التعددية

الوجه اآلخر للعقل التواصلي هو املنهج التعددي. والتعددية ال تدرك مبعناها البسيط واألحادي، وإمنا هي 
مركب مفهومي له مستوياته املتعددة. األول هو النظر إىل الواقع من حيث تعدد أبنيته وأصعدته ومساراته. 

تمع من حيث تعدد عناصره وقواه ومشروعياته. الثالث قبول اآلخر بوصفه خمتلفاً ومساوياً الثاين النظر إىل اجمل
ا سوية وجودية مبنية من تعارض امليول  يف آن. الرابع واألهم هو اقتناع املرء بأن هويته هي تعددية، مبعىن أ

اف والصور والشخوص واألهواء أو التباس املعاين وتوتر األضداد، بقدر ما هي مسرح لتعدد األطي
واألصوات. ولذا فالتفكري على حنو تداويل ومن منظور تعددي، يعين أن مقاربة الظواهر وتفسري الوقائع 

  ومعاجلة املشكالت حتتاج إىل أكثر من منهج أو منطق أو منوذج.



 الهوية الهجينة

عقلية احملافظة والقوقعة. مؤدى التوسط والتواصل والتعدد أن متارس اهلوية بصورة مفتوحة ومتحركة بكسر 
فاملمكن واملثمر هو أن يقيم الواحد عالقات متغرية ومتجددة مع الثوابت من األمساء والنصوص والرتاثات. 

ذلك أن املماهاة التامة مع األصول مستحيلة، كما أن املساواة التامة مع النفس خاوية. كالمها يولد االنغالق 
ورث املِحن والكوارث، بقدر ما ُحييل عالقة املرء بذاته إىل سجن والتعصب أو اجلمود والتحجر. وقد ي

  ومرتاس أو إىل داء وعصاب.
فاألحرى أن تفهم اهلوية بعيداً عن منطق الصفاء والتجانس أو التطرف والتمركز، لكي تعقل كصيغة مركبة 

وية هي حصيلة التشابك أو كوحدة تركيبية منسوجة من تعدد الوجوه واألطوار واألمناط، بقدر ما متارس كتس
والتفاعل بني خمتلف العناصر وامليول والروافد. ولعل هذا ما حيصل اليوم بشكل خاص، مع ازدياد إمكانات 

تشكل هويات هجينة ومطعمة هي متعددة اللغة واجلنسية واإلقامة، : التواصل بني البشر بصورة ال سابق هلا
هلوية هي تركيبة يعاد صوغها وختيلها باستمرار. حىت هوية ابن ورمبا متعددة الوظيفة واملهمة. مما يعين أن ا

ا.   الدن وأتباعه إمنا هي حصيلة أطياف الذاكرة وأشباحها، بقدر ما هي مثرة هوامات احلداثة وأزما
وأيًّا يكن، فاألغىن واألقوى أن تعامل اهلويات الدينية والقومية أو الفردية واجلمعية، كخليط من العقائد 

، أو ككوكتيل من األساليب والتقاليد، أو كتوليفة من الروابط والنسب، أو كتسوية دائمة مع الذات والصور
  والغري أو مع الواقع والعامل. من غري ذلك ندخل يف نفق التنابذ والتنازع واالقتتال.

 سياسة االعتراف

لمختلف، للتمرس بسياسة من مثرات التواصل والتوسط والتعدد التحرر من اسرتاتيجية الرفض واإلقصاء ل
م وروابطهم، بعد فشل أو  االعرتاف املتبادل. ولعل هذا ما يفتقر إليه العرب اآلن، من حيث عالقا

استهالك الشعارات املتعلقة بالعمل العريب والتحول الدميقراطي واجملتمع املدين. والذي يتمرس بسياسة 
د والقيم اليت تضاعف إمكانات التواصل والتبادل، بقدر االعرتاف يهتم دوماً خبلق اللغات والصيغ أو القواع

ما توسع من مساحة احلرية وهامش االختيار، واليت جتعل ممارسة السلطات أقل كلفة ووطأة، بقدر ما تغلب 
  والبريوقراطية. العموديةالعالقات األفقية والتبادلية على األوامر 

جمتمع حقول وقطاعات للعمل واإلنتاج، تتغلب فيه ولذا فاجملتمع التداويل ليس جمتمع خنب وإمنا هو 
معايري االختصاص على عقلية اخلاصة والنخبة أو الطليعة، بقدر ما يتمرس أهله بلغة الشراكة والتداول، 
للمعارف واخلربات، سواء يف حل املشكالت أو يف تنمية احلياة، أكان ذلك على مستوى قطاع من 

  أسره.القطاعات أو على مستوى اجملتمع ب



وإذا كانت ثورة التقنيات تطلق إمكانات التبادل بني البشر على حنو ال سابق له، وحتول الفرد من رقم يف 
قطيع إىل فاعل بشري بقدر ما جتعل العمل يعتمد على تشغيل القدرات الذهنية واستخدام أنظمة 

رص لتحرير الناس، وليس املثقفني املعلومات، فإن هذه الثورة اليت خنشى منها هي اليت تفتح اإلمكانات والف
م النخبوية االستبدادية ووصايتهم الفاشلة  من دعاة احلرية، بل هي سوف تسهم يف حترير هؤالء من هواما

  على القيم، لكي يتصرفوا كعاملني يف حقول عملهم كبقية الناس.
 االعتماد المتبادل

اخلشية وعقلية املؤامرة. فليس اآلخر هو  سياسة االعرتاف تعين أال ننظر إىل اآلخر يف اخلارج بعني
ونفيد منه إذا أحسنا التعامل معه؛ ويف املقابل  هاجلحيم. قد يكون من نتمىن أن نصبح مثله أو من حنتاج إلي

ليس الشبيه يف الداخل هو دوماً الفردوس، قد يصبح عائقاً يعرقل مشاريع اإلصالح والتنمية، أو لغماً يدمر 
لتعامل معه. ولذا ليس املطلوب تعظيم الذات للتهجم على الغرب، وبالطبع ليس املطلوب الوحدة إذا أسأنا ا

جلد الذات للذوبان يف اآلخر. كالمها موقفان يشهدان على القصور العقلي واهلزال الوجودي. فاألحرى 
لتواصل احلي واألجدى أن نفكر ونعمل باإلفادة من مآثر املاضني ومنجزات احملدثني واملعاصرين على سبيل ا

والتفاعل اخلالق واإلضافة املبتكرة. ومن يفكر على هذا النحو يعترب العامل مداه احليوي، ويعمل على إتقان 
لغة الشراكة واملداولة مع الغري. فاآلخر الذي خنشى منه بات شطرنا اآلخر الذي ال انفكاك عنه يف عصر 

  سؤولية متبادلة يف صناعة احلياة وإدارة املصائر.االعتماد املتبادل والتأثري املتبادل. ولذا باتت امل
فإنه يغري خاصة عالقتنا بالفكر واحلقيقة أو بالواقع  إذا كان منطق التداول يغري عالقتنا بالذات واآلخر

  والعامل.
 منطق الخلق والتحول

جواهز ثابتة أو  لغة التداول ال تعين التعامل مع األفكار والعناوين، على حنو ما ورائي أو مثايل بوصفها
أيقونات مقدسة أو حقائق مطلقة ومتعالية على األحداث والتجارب. من يفعل ذلك حيول املقوالت 

والشعارات إىل قوالب فكرية متحجرة أو إىل متاريس عقائدية أو إىل أفخاخ ذاتية حلجب الكائن أو لشن 
هد التجارب يف العامل العريب بشكل احلرب على اآلخر أو لتفجري املشاريع احلضارية والتنموية، كما تش

خاص، حيث حتولت الشعارات إىل أضدادها على أرض املمارسات. فاألحرى أن تعامل األفكار مبنطق 
اخللق والتحويل، بوصفها طاقتنا احلية وقدرتنا على التغيري والتجديد، حبيث نتغري معها ونسهم يف تغيري 

ا ننجح يف تغيري بنية الواقع أو صورة العامل. ولذا فالذي يفكر اآلخر، ونعمل على إغنائها وتطويرها بقدر م
ا ويغار عليها، وإمنا يعمل  على حنو تداويل ال يتعاطى مع العقالنية أو الدميقراطية أو احلداثة، كثوابت يبشر 

ات على إعادة صوغها وتطويرها يف أتون املعاناة والتجارب، بتحويل عالقته بالظاهرات واملشكالت واآلف



واألزمات إىل أطر نظرية أو صيغ عقالنية أو قواعد عملية أو قيم تداولية هلا مصداقيتها وفاعليتها يف الفهم 
  والتشخيص، أو يف العمل والتنظيم، أو يف التقدير والتدبري.

 فكر تركيبي

لى حنو من مقتضيات التداول التعامل مع الواقع ال بعني ضيقة أو بصورة تبسيطية وحيدة اجلانب، بل ع
ائياً أو نظاماً أحاديا خطياً أو حتمية صارمة ومقفلة.  تركييب وبصورة مرنة ومفتوحة. فالواقع ليس معطى 

األحرى النظر إليه كمعطى متحرك وملتبس بقدر ما هو مسرح للعب واجملازفة أو جمال للخرق والعبور؛ 
تماالت بقدر ما هو مركب أو منسوج واألجدى أن يُعامل كحقل لإلمكان مفتوح على تعدد املعاين واالح

من تعدد الوجوه واملستويات أو اخلطوط واملسارات أو املواقع والعتبات. ولذا فالذي يفكر بصورة حية وخارقة 
ال يلجأ إىل نفي الوقائع، إذ بذلك يستقيل من مهمته الفكرية وتنتقم منه احلقائق، وإمنا يشتغل على وقائع 

س والتحليل، بالفهم والتخيل، بالتعقل والتدبر، الجرتاح إمكانات جديدة حياته ومعطيات وجوده بالدر 
للحياة، سواء باالنفتاح على اجلوانب املعتمة واملهمشة أو باقتحام مناطق غري مسبوقة وتشكيل عوامل جديدة 

ن كان الواحد يُعاد معها تشكيل الواقع، بابتكار وقائع معرفية أو تقنية أو فنية أو سياسية أو اسرتاتيجية. فإ
على اهلامش، فليس ذلك كارثة، بل يعين أنه ال حيسن تشغيل عقله أو استثمار موارده، وأن عليه أن يغري 

طريقته يف التفكري أو سياسته يف إدارة األهواء واهلويات أو منهجه يف التعامل مع األحداث. هذا شأن 
ا عن ممارسة حيويتها الفكرية واستثمار طاقتها العقلية ال تنفك : اجملتمعات القوية والفاعلة بأعماهلا ومنجزا

  بابتكار اجلديد واألصيل أو املفيد واملالئم أو اخلارق واملؤثر.
 األفق الكوكبي

من يندرج يف زمنه يفكر بصورة خالقة وبناءة بقدر ما يعمل بصورة راهنة وكوكبية. ومن هذا شأنه ال 
ثل هو ما هو عليه من العجز واإلخفاق أو الرتدي والرتاجع، كما خيشى املتغريات، فكيف إذا كان الواقع املا

هي احلال يف العامل العريب بنوع خاص. فاألحرى التعامل مع التحوالت بوصفها فرصة ساحنة لكي تتغري عما 
حنن عليه، ونسهم يف تغيري املشهد العاملي مبا ننتجه من املعارف واحلقائق أو السلع واألدوات أو القيم 

روات. حنن جزء من العامل، فعلينا أن نطرح أسئلته ونشارك يف صنعه، بوصفه مدانا احليوي وأفقنا والث
الكوكيب، خاصة بعد أن أصبح من املتعذر الفصل بني اخلصوصي والعاملي أو بني احمللي والكوين. وهكذا 

ينعزل وحيافظ إمنا خيسر ما فالذي يفكر بصورة مثمرة يهتم دوماً بفتح الفرص واألبواب واجملاالت، أما الذي 
  يريد احملافظة عليه.



  : المنظور المستقبلي
الوجه اآلخر للتفكري الكوكيب هو املنظور املستقبلي. واملستقبليات باتت منذ زمن جماًال للدرس والبحث، 
بعد أن تزايدت املخاطر على األرض واحلياة واإلنسان، وبعد أن أصبح اإلنسان ميتلك قدرات على الفعل 

  والتأثر تتفوق قدراته على التوقع والتدبري.
والتفكري املستقبلي ال يعين الرجم بالغيب أو االنشغال برسم سيناريوهات مستحيلة أو وضع اسرتاتيجيات 
للهيمنة والتسلط. فمفتاح التوقع ملا هو آت واإلعداد للمستقبل الداهم هو فهم احلاضر وتشخيصه باالخنراط 

وعملياً، عرب توظيف الرتاث احلي الذي ال ينفك حيضر. وهكذا من حيسن فهم  يف صنعه وحتويله فكرياً 
ماضيه وتدبر واقعه، يهيئ ملستقبله بقدر ما حيسن استثمار تراثه. وتلك هي املعادلة اليت تتيح بناء العالقة 

طوباويات اليت بني األزمنة بصورة متوازنة وخمصبة، حية وراهنة، بقدر تتيح لنا أن نتحرر من االدلوجات وال
  جتعلنا أسرى ماض يستحيل أن يعود كما كان عليه، أو تُغرقنا يف أوهام مستقبل ال ينفك يبتعد.

هذا أحوج ما حنتاج إليه اآلن عربًا وبشراً، يف مواجهة التحديات واألزمات واملخاطر املشرتكة األمنية 
و تزايد الفقر والتسلط أو تدهور البيئة واجملال والبيئية، أو الصحية واالجتماعية، كما تتجلى يف تفاقم العنف أ

جتديد أشكال املصداقية املعرفية واملشروعية اخللقية والسياسية، بتغذية العناوين وجتديد املفاهيم : احليوي
واملعايري املتعلقة مبفردات الوجود، باإلنسان والعقل واحلقيقة أو باحلقوق والعدالة واحلرية أو بالتقدم والسالم 

  لنمو البشري أو العمل احلضاري.وا
ـا ا سياسة فكريـة أساسـها عقليـة الشـراكة واملداولـة واإلحسـاس باملسـؤولية املتبادلـة عـن املصـائر، ومفردا : إ

عقـــل تواصـــلي، وفكـــر تـــركييب، مـــنهج تعـــددي، ومعيـــار تبـــاديل، منظـــور مســـتقبلي، وأفـــق كـــوكيب، لغـــة وســـيطة، 
إدارة هوياتنـا وأفكارنـا وثرواتنـا وعالقاتنـا بالعـامل بابتكـار اجلديـد : اآلنوهوية مفتوحة وهجينـة. هـذا هـو الرهـان 

من الصيغ واملهام أو الطرق والوسـائل والسـبل. أمـا ثقافـة التطـرف والتعصـب والكـره واخلـوف والعـداء والصـدام 
عالقـــات بـــني البشـــر، والقتـــل واالنشـــداد إىل الـــوراء وعبـــادة األمســـاء واألفكـــار، فمآهلـــا عربيـــاً أو عامليّـــاً تفخـــيخ ال

  واالنتقال من مأزق إىل سواه، ومن صدمة إىل أخرى، ومن خسارة إىل خسارة أكثر فداحة.
******************  

  *) كاتب ومفكر لبنـاين.



  ثقافة اإلسالم، ثقافة البناء
  *عبد اجمليد بن مسعود

  : إن القول بالثقافة البانية يقتضي أمرين اثنين: أوال
ا بانية تضطلع مبهمة البناء، منذ البدء وعلى وجه التدرج، وفق سنن البناء أن الثق: أوهلما افة املنعوتة بكو

  وقواعده وأدواته للوصول إىل غايات حمددة سلفا.
أن حتمل هذه الثقافة على عاتقها أمانة البناء يف اجملال الذي هي منوطة بالبناء فيه، بعد حصول : وثانيهما

ل اإلنسان الذي هـو مـن صـنع اهللا. ويف هـذه احلالـة نكـون أمـام إعـادة البنـاء، وهـي اهلدم والتخريب الذي يطو 
اية األمر بناء على كل حال.   يف 

والثقافــة البانيــة الــيت حنــن بصــدد احلــديث عــن عوائقهــا مؤهلــة لكلتــا العمليتــني، وتــاريخ هــذه الثقافــة الزاخــر 
  باإلجنازات الرفيعة يؤكد هذه احلقيقة الناصة.

لثقافة البانية ظهر أول ما ظهر، وراج اسـتعماله علـى يـد الشـاعر والناقـد الـدكتور حسـن األمـراين ومصطلح ا
: "حنـو ثقافـة بانيـة: حتـت شـعار كبـري حيمـل االسـم نفسـه )1(خالل مقاالته اليت أصدرها تباعـا مبجلـة املشـكاة

ديـده لآلليـات احملركـة هلـا، بل هي فتنة"، يقوم الدكتور حسن األمراين بتشخيص للثقافـة السـائدة مـن خـالل حت
والعلـل املسـتحكمة فيهــا، ومييـز يف هـذه الثقافــة بـني "ثقافـة جامــدة"، و"ثقافـة منبتـة" وقــد آىل األسـتاذ األمــراين 

أن يكشــف مثالــب وعــورات الثقافــة املنبتــة  -يف ســياق اإلســهام يف إعــادة جتنيــد الثقافــة البانيــة  -علــى نفســه 
يديولوجيــة يف ذلــك الزمــان، وذلــك مــن خــالل عرضــه لنمــاذج منهــا عرضــا الــيت كانــت تعــيش أوج صــولتها اإل

  نقديا فاحصا واستخراج املنطلقات اإليديولوجية الكامنة وراءها.
  : تحديد مفاهيم الموضوع: ثانيا
فيمـا حنـن بصـدده  -املعوقات مجع معوِّق، وهو ما حيـول دون حتقيـق شـيء مـا، واملقصـود باملعوقـات  )1

مة الثقافة البانية، وحياول سد املنافذ أمامهـا، بوصـفها رؤيـة عقديـة ونسـقا مـن القـيم ذا هو كل ما يعرقل مه -
  صبغة خاصة، يؤدي متثلها إىل صياغة منوذج حضاري متفرد.

يــذهب الــدكتور الشــاهد البوشــيخي إىل أن مفهــوم "الثقافــة" ُحمْــَدٌث ووافــد كــذلك ألن هــذا : الثقافــة )2
مفهــــوم غريــــب علــــى األمــــة  -ؤخــــذ مــــن تفاعــــل اإلنســــان مــــع األرضللمعــــاين الــــيت ت -بصــــفة عامــــة–التصــــور 

ســــبحانه -اإلســــالمية؛ ألن أصــــل التلقــــي يف هــــذه األمــــة مــــن الــــوحي (العلــــم) ولــــيس مــــن األرض. يقــــول اهللا 
 )2(﴿فــــــأعرض عمــــــن تــــــوىل عــــــن ذكرنــــــا ومل يــــــرد إال احليــــــاة الــــــدنيا ذلــــــك مــــــبلغهم مــــــن العلــــــم﴾: -وتعــــــاىل
 ).30(النجم/



أن يتم على نطاق اللغة العربية، حبيث جنـد أن  )3(يف تأصيل لفظ "ثقافة" ال يعدو وقصارى ما ميكن فعله
من بني معانيه معىن التقومي (أي تقومي االعوجاج). ويرى الـدكتور الشـاهد البوشـيخي أن "الوضـع األصـلي هـو 

  .)4(أن تنبت األمور من جذورها، وهذه هي املواليد الشرعية للمواريث احلضارية"
ـــذا املفهـــوم (الثقافـــة) فبنـــاء علـــى كـــون أحـــد معانيـــه يف اللغـــة العربيـــة التقـــومي فإنـــه يشـــكل وإذا حنـــن  أخـــذنا 

احلصيلة املتوخاة مـن التفاعـل مـع العلـم الـذي يعطيـه الـوحي، وميكـن أن نعتـرب أن املشـكل قـد ُحـًل بصـورة غـري 
عـــرب األخـــذ مبـــنهج اإلســـالم، إن "التقـــومي" الـــذي تتضـــمنه مـــادة "ث ق ف" ال يـــتم حقـــا إال : مباشـــرة، بقولنـــا

ومنظومتــه القيمــة. غــري أن مشــكال آخــر يواجهنــا يف هــذه احلالــة، وهــو أن هــذا التخــريج ســيجعل مــن وصــف 
الثقافة بـ "البانية" جمرد حتصيل حلاصل؛ ألن التقومي هو بناء مبعىن من املعاين. والذي خيرجنا من هذا اإلشـكال 

فة جمموعة من القيم واملعايري وأمناط التصرف والسلوك السائدة يف هو االنطالق من كون الثقا -يف اعتقادي–
ـا وأصـوهلا الفلسـفية ا وطبيعتها باختالف منطلقا غـري  )5(جمتمع ما أو أمة من األمم، ختتلف أشكاهلا وجتليا

ا بانية، على العكس مما هي عليه يف غري ظل اإلسالم.   أن الذي مييز هذه يف اإلسالم أ
ا ما هو يف مقابل "اهلادمة" أو "اهلدامة".واملق: بانية )3   صود 
وهـــي تلـــك الـــيت متـــارس عمليـــة البنـــاء وفـــق النمـــوذج اإلســـالمي وبنـــاء علـــى التصـــميم : الثقافـــة البانيـــة )4

 واملواصفات اليت يقدمها اإلسالم، وتتخذ لذلك جممل الوسائل والقنوات املتاحة واملتجددة باستمرار.

  : ةمن خصائص الثقافة الباني: 4-1
ا تستهدف جممـل بنـاء اإلنسـان، علـى أسـاس مـن الواقعيـة والتـوازن والشـمول  من خصائص الثقافة البانية أ
فال تبين عقله دون روحه، وال تصوره دون سلوكه أو ذوقه، وال تُِعدُّه لدنياه دون أخراه، بل جتعل األوىل مزرعة 

  للثانية.
ا البانية  ـا العميـق معهـا، علـى  -دون منازع –غري أن السمة الفارقة اليت تتميز  هـو تقـديرها للفطـرة وجتاو

اعتبــار اشــرتاكهما يف األصــل الواحــد، إْن علــى مســتوى الصــياغة والوجــود، أو علــى مســتوى اهلــدف والغايــة، 
﴿فطــرة اهللا الــيت فطــر النــاس عليهــا ال تبــديل خللــق اهللا ذلــك الــدين القــيم ولكــن : -ســبحانه وتعــاىل-يقــول اهللا 
  ).30ناس ال يعلمون﴾ (الروم/أكثر ال

"كـــل مولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة، فـــأبواه يهودانـــه أو ميجســـانه أو : -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-ويقــول الرســـول 
ا" يمة مجعاء، هل جتدون فيها من جدعاء حىت تكونوا أنتم جتدعو   . )6(ينصرانه، كما تنتج البهيمة 

ا "ثقافة اجلمع"، وما سـواها بــ وبناء على دالالت هذا احلديث، وألفاظه ميكننا أ ن نصف الثقافة البانية بأ
  "ثقافة اجلدع".



وممــا تورثــه ثقافــة اجلمــع إذا تــوفرت هلــا الشــروط، وتــوفر هلــا املنــاخ واالســتواء النفســي النــاتج عــن االطمئنــان 
م بـــــــذكر اهللا أال بـــــــذكر اهللا تط: -تعـــــــاىل–القلـــــــيب مصـــــــداقا لقـــــــول اهللا  مـــــــئن ﴿الـــــــذين آمنـــــــوا وتطمـــــــئن قلـــــــو

)، وبنـــاء اإلنســـان الرََّســـايلَّ الـــذي يشـــرئب بكيانـــه حنـــو اآلخـــرة ويقـــيم حياتـــه وفـــق ذلـــك 28القلوب﴾(الرعـــد/
) 64﴿وإن الـدار اآلخـرة هلـي احليـوان لـو كـانوا يعلمـون﴾ (العنكبـوت/: -تعـاىل–النزوع، مرتمساً يف ذلك قولـه 

البانية أو ثقافة اجلمع ال متانع يف أن يأخـذ ابـن غري أن ذلك ال يعين البتة اإلعراض الكلي عن الدنيا، فالثقافة 
آدم نصيبه من الدنيا، ﴿وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسـن اهللا 

) ألن ذلـك األخـذ ممـا تتحقـق بــه 77(القصـص/ إليـك وال تبـغ الفسـاد يف األرض إن اهللا ال حيـب املفسـدين﴾
  رسايل؛ ألن بنيان الفطرة يقتضيه، وطبيعة اإلنسان النقية تتطلبه.مقصدية اإلجناز ال

ومـن األحاديـث الشـريفة الـيت تعكـس خاصـية "ثقافـة اجلمـع" يف مقابـل "ثقافـة اجلـدع"، احلـديث الـذي رواه 
"من كانـت اآلخـرة مهـه جعـل اهللا غنـاه يف قلبـه، ومجـع لـه مشلـه، وأتتـه : -صلى اهللا عليه وسلم-أنس عن النيب 

يا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا مهه جعل اهللا فقره بني عينيه، وفرق عليه مشلـه، ومل يأتـه مـن الـدنيا إال مـا الدن
  .)7(ُقّدر له"

إن اخلروج من جمال الثقافـة البانيـة، أو "ثقافـة اجلمـع"، يفضـي بصـاحبه حتمـاً إىل بوتقـة "ثقافـة اجلـدع" الـيت 
  لسلطان تلك الثقافة، أو مالزمة شبح الفقر له مالزمة قهرية. من مظاهرها ومثارها تفريق مشِل َمْن َخَضعَ 

إن الثقافة البانية تشق طريقها وسط أمواج عاتية من املكر والفساد، األمر الذي قـد يهـدد مسـريها بـالتعثر، 
ا، وتطمــح إىل االنتقــال إىل عمليــة  ــا، وحتصــينا ورمبــا بقــدر غــري قليــل مــن اخلســائر، هــذا إذا مل حتكــم دفاعا

يف كونـه وخلقـه، هـي أن  -تعـاىل-اهلجوم واالقتحام. واحلقيقـة الـيت ال مـراء فيهـا، والـيت متثـل سـنة مـن سـنن اهللا
﴿والــذين : -ســبحانه وتعــاىل-عاقبــة الصــراع بــني هــذين النــوعني مــن الثقافــة إمنــا هــي للثقافــة البانيــة. يقــول اهللا 

  ).69كبوت/جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني﴾(العن
إن معوقـــات عنيـــدة تقـــف يف وجـــه الثقافـــة البانيـــة، وهـــي حتتـــاج إىل إصـــرار عنيـــد، وخطـــة حمكمـــة لزحزحتهـــا 
وإبطــال مسومهــا. وأول ســالح يف هــذا الســياق جيــب امتالكــه هــو املعرفــة الواعيــة والدقيقــة بتلــك املعوقــات مــن 

ا. ا ومظاهرها وجتليا   حيث أسسها ومكونا
الـيت ميكـن تصـنيفها إىل معوقـات : قـوف عنـد طائفـة مـن تلـك املعوقـات والتحـدياتوفيما يلـي سـأحاول الو 

  مفاهيمية، ومعوقات اجتماعية بنائية ومعوقات نفسية تربوية ومعوقات ثقافية سلوكية.
  
  : المعوِّق المفاهيمي: أوال



، إن املفهـوم األنثروبولـوجي أو ويتمثل يف املفهوم املنحرف للثقافة، الذي يـًـَروَُّج ويـراد لـه أن يـََقـرَّ يف األذهـان
ـــا حشـــد مـــن املعـــارف حتشـــد يف الـــرؤوس، أو جمموعـــة مـــن العـــادات  املعـــريف للثقافـــة الـــذي ينظـــر إليهـــا علـــى أ
واالعتقــادات وأمنــاط احليــاة، واملمارســات الــيت تطبــع جمتمعــا بعينــه، هــذا املفهــوم التــايلوري للثقافــة، هــو "الــذي 

ات اِجلَهِويَّـــة والقطريـــة والدوليـــة، مـــن مثـــل اليونســـكو، إن هـــذا املفهـــوم علـــى أساســـه تؤســـس الـــوزارات واملؤسســـ
َسـلَّمات الـيت ال حتتـاج إىل رد أو برهـان، يشـكل 

ُ
حجابـا مسيكـا  -حبـق–الشائع للثقافة الذي كاد يصبح من امل

ــا أمــر الثقافــة، حيــول دون اإلدراك  يف أذهــان مــن يعتنقونــه مــن املســؤولني عــن األجهــزة واملؤسســات الــيت ينــاط 
الصحيح للثقافة يف معناها احلق، بوصفها مستبطنة ملعـاِن مـن قبيـل الصـقل والتهـذيب والتقـومي، وهـذه احليلولـة 

جني الناس. ا أن تدمي واقعا منحرفا يتمثل يف    من شأ
  

  : المعوقات االجتماعية البنائية: ثانيا
ا مجلـة املكايـد واحملـاوالت احملمومـة واملـؤامرات ـاء دور األسـرة بوصـفها نـواة  واملقصود  الدؤوبـة الراميـة إىل إ

ــا أمــر تنشــئة األجيــال وضــمان ســريان القــيم واســتمرارها عربهــا. إن أعظــم معقــل  اجملتمــع الصــلبة الــيت ينــاط 
وأخصــب منــاخ تــزرع مــن خاللــه عناصــر وبــذور الثقافــة البانيــة إمنــا هــو األســرة، فــأي تــوهني لنســيجها يلحــق 

  نية توسيع نطاق الثقافة البانية، بل إنه ليهددها يف وجودها.أضرارا بليغة بإمكا
وهنــاك ُمَعــوِّق آخــر ضــمن هــذا النــوع وهــو ذلــك املتصــل بالنســيج القــانوين أو التشــريعي الســائد يف اجملتمــع. 

يـــؤثر ســـلبا علـــى التـــزام أفـــراد اجملتمـــع -فغيـــاب تطبيـــق الشـــريعة اإلســـالمية، وإحـــالل القـــوانني الوضـــعية حملهـــا 
ا على مستوى العمل واملمارسة.بالعق   يدة اإلسالمية، وعلى استعدادهم للخضوع ملقتضيا

عمليــــة حمفوفــــة باملشــــاّق والصــــعاب،  -إن عمليــــة نشــــر الثقافــــة البانيــــة يف بيئــــة تكتنفهــــا القــــوانني الوضــــعية
ــا علــى مســتوى اإلعــداد النفســي وإعــداد اخلمــائر  مشــحونة باملعانــاة، ومــع ذلــك فهــي ال تعــدم نتاجهــا أو مثرا

ًة يف الـوعي،  ملستقبل مرتقب ال ريب فيه، وإن يكن ذلك حمصوراً يف األغلب األعم داخـل خنبـة ممـَّْن أوتـوا ِجـدَّ
ورهافــــة يف احلــــس، وحــــرارة يف الغــــرية، بســــبب مســــتواهم العَلمــــي ورصــــيدهم اخللقــــي الرتبــــوي، ومــــواقعهم الــــيت 

ا، أو اليت هم مرشحون الحتالهلا.   حيتلو
  

  : وقات النفسية التربويةالمع: ثالثا
ـذه املعوقــات مـا متثلــه املؤسسـة التعليميـة مــن جهـة، واملؤسســة اإلعالميـة مـن جهــة أخـرى مــن أدوار  وأعـين 
خطرية على مستوى إفساد العقول والنفسيات، وإحلاق تشوهات مريعة بالفطرة، هـي بتعبـري احلـديث الشـريف 

  جدع للشخصية البشرية وإتالف جلوهرها احلق.



ؤسسة التعليمية حتتوي على عوائق معرفية وتقنية ويكون علينا أن نعمل على جتاوز قضايا ومسائل اهلدم فامل
  من أجل البناء الشامل.

ـــا تعمـــل بإصـــرار، وبشـــكل رهيـــب، مـــن خـــالل أذرعهـــا  أمـــا عـــن املؤسســـة اإلعالميـــة فحـــدِّْث وال حـــرج، إ
  يف سدمي اجملتمع، وإضعاف مقاومتها وصمودها. األخطبوطية على امتصاص عناصر الثقافة البانية، الساحبة

إن مجلــة مــن اآلليــات الــيت ارتبطــت مبمارســة اإلعــالم بشــكل عــام، واملرئــي منــه بشــكل خــاص متثــل معوقــا  
حقيقيـــا يف وجـــه الثقافـــة البانيـــة، يتطلـــب مـــن هـــذه أن تقـــوَِّي قواعـــدها وتطـــور وســـائلها، مـــن أجـــل البقـــاء مث 

  التجاوز.
  : يات املؤسسة على خربات ومعطيات ذات صلة بـ"علم حتريف النفس"، فيما يليوسأورد بعض تلك اآلل

* إن أول آلية يف هذا السياق تتمثل فيما يسميه الدكتور عبد الرمحن عزي، األستاذ بقسـم اإلعـالم جبامعـة 
لثقافــة الــيت "وتعــين الثقافــة اجلماهرييــة تلــك ا: امللــك ســعود بالريــاض، جبمهــرة الثقافــة (أو تبســيطها وتشــويهها)

إخل)، والســاعية إىل التــأثري الــدعائي وإحــداث  ...تنتجهــا وســائل االتصــال (كاملسلســالت واألفــالم واإلعــالن
  .)8(احتياجات ومهية أو حقيقية لدى اجلمهور الواسع"

ا أن ختلــف آثــارا بليغـــة علــى مســتوى عقليــة املشـــاهدين، تتمثــل يف بــالدة احلـــس،  إن هــذه اآلليــة مــن شــــأ
القــدرة علــى التمييــز، واحلكــم، وأكثــر مــن هــذا وذاك تــوهني جهــاز املناعــة الثقافيــة، الــذي يتجلــى يف وإضــعاف 

ســرعة االنســياق والتصــديق، والقابليــة لالنســحاق والرضــوخ آلليــة اإلقــران الشــرطي الــذي يصــبح النــاس مبوجبــه 
م وســلوكهم إىل نظريــة بــافلوف مــنهم إىل اآلدميــني الــذين ميلكــون زمــام نفوســهم، ويســتعلون  أقــرب يف عقليــا

  على غرائزهم.
  وتتمثـــل اآلليـــة الثانيـــة يف خلـــق اإلعـــالم لرمـــوز وأبطـــال ذوي مواصـــفات خاصـــة كبـــديل لرمـــوز الثقافـــة

يـرفعهم يف -البانية، إن تسليط األضواء الكاشفة على جنـوم السـينما والرياضـة والغنـاء، وتركيـز االهتمـام علـيهم 
ى مقام، إن ترسيخ هذه الرمزية الزائفة من خـالل وسـائل اإلعـالم يشـكل عيون الناس وخاصة الشباب إىل أعل

بدوره عقبة كؤودا أمام الثقافة البانية، ويتطلب منها جهـودا جـادة ومضـاعفة لزحزحـة تلـك الرمـوز الكاذبـة عـن 
ا. ومن اجلدير ذكره يف هذا املقام أن هذا األمر ي تسـم خبطـورة عروشها الومهية، واستبدال الرموز احلقيقية مكا

م كيفمـا شـاء، ويبـث يف نفوسـهم الصـغرية مـا يريـد.  أشد بالنسبة لشرحية األطفـال الـذين يعبـث اإلعـالم بـرباء
وترتب هذه الوضعية مسؤوليات ضـخمة علـى أصـحاب الثقافـة البانيـة ملواجهتهـا مبـا حيمـي الطفولـة وحيفـظ هلـا 

ا من كل عوامل التلوث.   فطر
  إضعاف احلساسية جتاه املمنوعات الثقافية" يقول د. عبد الـرمحن عـزي مـربزا وتتمثل اآللية الثالثة يف"

"إن بعـض حمتويـات وسـائل االتصـال كـأفالم العنـف واجلـنس واللغـة الـيت ختـل بـالقيم : معطيات بعض األحبـاث



رى تعمل مع الزمن على إضعاف درجـة االنفعـال أو املقاومـة الـيت تصـاحب هـذه احملتويـات يف بدايـة أمرهـا، ويـ
الباحثون يف اجملال أن التلفظ بالعنف يعد إىل حـد مـا مشـاركة فيـه، فـذلك يعـد مقدمـة ملـا قـد ينجـر عـن ذلـك 
مــن ســلوكيات، وعلــى هــذا األســاس عمــدت العديــد مــن الثقافــات إىل وضــع حــدود ملــا ال ميكــن الــتلفظ بــه، 

َ هؤالِء الباحثون أن تكرار الرسالة اليت ختـرج عـن سـياق الثقافـة قـد يـؤدي إىل  خشية حتول ذلك إىل فعل. وبـَنيَّ
ومــن مث ال يقــدر املتلقــي علــى نقــد الرســالة أو الشــك فيهــا،  ،desensibilizationإضــعاف احلساســية 

ويــدخل يف إطــار ذلــك تــأثريات أفــالم العنــف واجلــنس، إذ أظهــرت الدراســات هــذه التــأثريات الســلبية العديــدة 
لســلبية) والــتعلم (مثــل تعلــم مهــارات الســرقة مــثال) والتحفيــز الــيت تــربز يف أشــكال الــتقمص (تقليــد الصــفات ا

 .)9(والتعزيز (بإثارة النزعات العدوانية اليت قد تكمن يف الفرد)

  : معوِّق العولمة: رابعا
إن معـــوق العوملـــة ميثـــل حبـــق أعظـــم التحـــديات للثقافـــة البانيـــة، ويطمـــح إىل استئصـــاهلا أو جتفيـــف منابعهـــا، 

قنــوات واملواقــع الــيت تعرضــت هلــا آنفــاً، وغريهــا مــن املواقــع، وأبــرز ملمــح يتمثــل فيــه مســتغال يف ذلــك مجيــع ال
ـــا، هـــو اصـــطناعها للشـــرعية املســـماة بــــ "الشـــرعية الدوليـــة" الـــيت يســـلط  ســـلطان العوملـــة اآلن، يف عتوهـــا وطغيا

الــيت تــرتاوح بــني  ســيفها علــى رؤوس خلــق اهللا مجيعــا، ويهــدد كــل مــن يــأىب الرضــوخ واالمتثــال بالعقوبــة الصــارمة
الرشـــق بقـــاموس مـــن النعـــوت، كاإلرهـــاب واألصـــولية والعنـــف، وبـــني شـــن احلـــروب الـــيت تـــأيت علـــى األخضـــر 
ـــابس، وتتحلـــل مـــن أدىن شـــرط مـــن شـــروط "االتفاقيـــات الدوليـــة"، الـــيت حظيـــت مبصـــادقة دهاقنـــة العوملـــة  والي

ا املقدس الذي حيدد منظومة ال قيم املرضية ومنظومة القيم املرفوضة واحملرمـة، أنفسهم،. إن هذه العوملة هلا كتا
ا الــذين ال يـُْعَصــى هلــم  ا ونظامهــا اجلنــائي، وهلــا قضــا ــا وســدنتها وهلــا معابــدها، ومؤسســا وهلــا أنبياؤهــا وكها
ــا تســعى جاهــدة وبــالقوة واإلكــراه مــن أجــل تنمــيط  أمــر/ أو يــرد هلــم قــرار. إن مكمــن اخلطــر يف هــذه العوملــة أ

ه يف قالب ثقايف واحد ووحيد، وتدخل املؤمترات املنعقدة حول الطفل واملـرأة، ومـا إليهمـا يف سـياق العامل وصب
إىل أن العوملــــة رمبــــا احتملــــت نوعــــا مــــن املنــــاورة واملناقشــــة  )10(هــــذا التنمــــيط. ويــــذهب املفكــــر منــــري شــــفيق

مرب فـــنحن يف مواجهـــة ســـبت11واملســـاومة لتعـــديل بعـــض بنودهـــا أو التخفيـــف مـــن قبضـــتها اخلانقـــة. أمـــا بعـــد 
  القطبية، اليت متلي أوامرها، ومتتد يدها إىل كل شيء، حتت ذريعة حماربة اإلرهاب.

  
  : معوق ثقافة اللغو والتسكع: خامسا

إذا كانت قيمة الزمن واحلفاظ عليه قيمة حضارية كربى حيرص عليها اإلسالم أشد احلرص ألنه وعاء البنـاء 
يف حيـــاة األمـــة املســـلمة يعـــد حبـــق خرقـــا َمُهـــوًال يف صـــميم ذلـــك البنـــاء،  فـــإن اتســـاع هـــامش اللغـــو-احلضـــاري 

ولـــذلك فـــإن اإلســـالم يعلـــن عليـــه احلـــرب بشـــكل واضـــح، إن القـــرآن الكـــرمي يـــورد اإلعـــراض عـــن اللغـــو ضـــمن 



 ﴿والذين هم عن اللغو معرضون﴾: -تبارك وتعاىل-صفات املفلحني املستحقني للفردوس األعلى، يقول اهللا 
قد غرقت حىت األذقـان يف جلـج اللغـو الـذي جـرد  -مع األسف الشديد–). ومع ذلك فإن األمة 3/(املؤمنون

ــا مــن املعــىن، إنــه يف غمــرة هــذا الضــياع تنشــأ األجيــال القادمــة علــى حــب اللغــو مبختلــف مظــاهره وجعلــه  حيا
ور يف فلكـه كثـري مـن شـؤون ركيزة أساسية من ركائز احلياة، فيأخذ مركزا أصليا وحمورا حيويا يف حياة الناس، يد

م، ويتشكل حسب االجتاه اللغوي االجتاه العقلي والثقايف عند غري قليل منهم، فيظن كثري من الناس أن  حيا
  .)11(حاجة أساسية يف حياة الناس وال يستغين عنه أبدا" -اللغو أو ما يعربون به عنه

ات املسـلمني، إال واكتسـحتها وعششـت فيهـا إن ثقافة اللغـو مل تـرتك منطقـة مـن منـاطق احليـاة لـدى جمتمعـ
وفرخت وباضت. وهكذا جند أنفسنا حماصرين داخل أشكال من اللغو بكل لون من ألوان النشاط والتصـرف 

"لغو يف القول، لغو يف العمـل، لغـو يف الفعـل، لغـو يف النظـر، لغـو يف السـماع، لغـو يف التفـرج، لغـو : يف احلياة
، لغو يف الرياضـة، لغـو يف السـوق، لغـو يف املنـزل، لغـو يف املدرسـة، لغـو يف التجـارة، يف الدعابة، لغو يف القراءة

لغــو يف اإلعــالم، لغــو يف التعلــيم والــتعلم، لغــو يف اإلدارة، لغــو يف السياســة، لغــو يف احلــب، لغــو يف الكراهيــة، 
  لغو يف املنشط، لغو يف املكره.

  : معوق التلوث البيئي: سادسا
وث يف بعـده األخالقـي، الـذي يـؤدي اإلمعـان فيـه إىل مـا هـو أشـد خطـرا علـى اإلنسـانية وأقصد به هنـا التلـ

مــن خــرق طبقــة األوزون، ويتمثــل هــذا التلــوث يف جممــل العناصــر املرضــية واملظــاهر املشــينة الــيت تلحــق األذى 
م وقـيمهم وأذواقهـم، وحتـرمهم مـن العـيش وفـق النمـوذج  بالناس األسوياء، وتشـكل بـذلك اعتـداء علـى عقيـد

احلضاري الذي يؤمنون به ويسعدون مبعانقته. ويعد التلوث البيئي اعتداء على حق اإلنسان يف العيش يف بيئة 
سليمة، وهو أحد احلقوق اليت تنادي بكفالتها حىت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، ولكن وفـق مفهـوم مبتـور 

  اده الطبعية املادية، دون أبعاده األخالقية الروحية.لذلك احلق؛ ألن املقصود بالتلوث يف ذلك املفهوم أبع
إن الــذي يلقــي نظــرة علــى بيئتنــا االجتماعيــة وهــو ســليم الرؤيــة، مرهــف الــذوق تتبــدى لــه لوحــة مزعجــة ال 

  تسر.
  : خاتمة

تلك بعـض املعوقـات والتحـديات الـيت تواجـه الثقافـة البانيـة متذرعـة يف ذلـك مبختلـف الوسـائل واألسـاليب، 
فتق جعبة هذا العامل املنفلت عنها يف كل مرة لتعزيز القدرة علـى الغوايـة وإسـقاط املزيـد مـن الضـحايا يف اليت تت

  مصايد الشر ومراتع الرذيلة والفساد.
وإن هذه الوضعية املؤملة املأساوية والكئيبة ملما يستدعي استنفار أنصار الثقافة البانية "ثقافة اجلمـع" جلميـع 

: والعمـــل علـــى اســـرتجاع املواقـــع واملســـاحات الـــيت اكتســـحتها ثقافـــة اجلـــدع بنوعيهـــا طاقتهـــا، ورص صـــفوفها،



-"اجلامــدة" و"املنبتــة". وإن هلــا يف خمــزون الفطــرة خــري معــني، وكــذا يف حكمــة اهللا وقوتــه ومــدده، فهــو القائــل 
﴿بــــل نقــــذف بــــاحلق علــــى الباطــــل فيدمغــــه فــــإذا هــــو زاهــــق ولكــــم الويــــل ممــــا تصــــفون﴾ : -ســــبحانه وتعــــاىل

﴿أمل تـر كيـف ضـرب اهللا مـثال كلمـة طيبـة كشـجرة طيبـة أصـلها : -عز من قائـل-)، وهو القائل 18(األنبياء/
ــا ويضــرب اهللا األمثــال للنــاس لعلهــم يتــذكرون. ومثــل   ثابــت وفرعهــا يف الســماء تــؤيت أكلهــا كــل حــني بــإذن ر

  ).24/26كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار﴾ (إبراهيم
**************  

  الحواشي
  كاتب مغريب خمتص بالدراسات اإلسالمية.  )*
  م.1983هـ، إبريل 1403صدر العدد األول منها يف شهر رجب من سنة  )1(
الثقافة واجملتمع تنظيم مجعية النرباس : "املضامني التنموية للثقافة اإلسالمية" عرض مقدم يف ندوة )2(

  الثقافية، وجدة.
  نفسه بتصرف. )3(
  السابق. املرجع )4(
هي نسق من القيم ذات  –من حيث هي كيان جتريدي  –"الثقافة : أقرتح للثقافة التعريف التايل )5(

الصلة مبوقف اإلنسان من األولوية والكون واحلياة واإلنسان، ومن حيث هي نشاط سلوكي هي 
يف  تعبري عن تفاعل عقلي ووجداين وحركي، جزئياً وكلياً مع ذلك النسق وجيد مستواه األرقي

  التمثيل العميق لقيمة من القيم والتحرك مبوجبها يف الواقع.
، وورد عند مسلم بلفظ "كل إنسان تلده أمه على الفطرة"  92كتاب اجلنائز، :  أخرجه البخاري )6(

  كتاب القدر.
  رواه الرتمذي وابن ماجه (بلفظ متقارب). )7(
ذو القعدة  –هل، شوال نظرة قيمية" جملة املن –عزي "الثقافة وحتمية االتصال  نعبد الرمح )8(

  ).26م (ص2002يناير  2001هـ، ديسمرب 1422
  ).30-29املرجع السابق (ص )9(
حممد خليل جيجك "اللغو ومظاهره يف حياة الناس" جملة البنيان (تصدر عن املنتدى اإلسالمي)  )10(

  ).43م (ص2002فرباير  –هـ، يناير 1422، ذو القعدة 171العدد 
  املصدر السابق. )11(



  اإلسالمي والبحث عن التقدم إشكالية التأخر
  م)1920 – 1880في الفكر اإلسالمي الحديث (
  *علي مراد

  ي الدينيحازم مح: ترجمة
النهضة الثقافية يف العامل اإلسالمي يف العصر احلديث توسعًا واضحًا ابتداًء من منتصف القرن  تشهد

لعديد من املفكرين املسلمني حول كان من نتائج هذا التوسع إثارة التفكري النقدي لدى او التاسع عشر، 
م يف عامل ميوج باملتغريات وكانت جهود هؤالء املفكرين تنصب حول تقييم الواقع  ،احلالة العامة جملتمعا

م هذه اجلهود إىل  اإلسالمي وإمكاناته يف مجيع اجملاالت باملقارنة مع متطلبات العصر احلديث، وقد أدت 
تماعي الثقايف املعمول به يف البالد اإلسالمية، والسيما يف جماالت الرتبية إبراز نواقص وعيوب النظام االج

  والبحث العلمي والتكنولوجيا والتجهيزات احلديثة يف مجيع قطاعات النشاط االقتصادي.
وقد حظيت قضية تأخر الشعوب املسلمة بالقياس للتقدم احلاصل يف أوروبا وأمريكا يف ذلك الوقت 

اية القرن حبضور واسع يف الصح افة اإلصالحية، بل يف مجيع املنشورات اليت كانت تروج األفكار احلديثة يف 
التاسع عشر، فقد كانت هذه القضية تشكل أحد احملاور الكربى والثابتة يف جملة (العروة الوثقى) اليت كان 

أنشأها يف القاهرة عام ينشرها يف باريس مجال الدين األفغاين وحممد عبده، وقد كانت جملة (املنار) اليت 
حممد عبده تستلهم روح جملة "العروة  مالكبري اإلماشيد رضا أحد املقربني من املصلح املصري ر م 1898
  وتدعو هي أيضاً إىل إيقاظ الوعي اإلسالمي، وتنبيهه إىل حقائق العامل املعاصر. ،الوثقى"

ت اليت تثري االهتمام واليت نشرها يف جملة حاول حممد عبده، عندما كان مفتياً ملصر، يف سلسلة من املقاال
أن حيدد -) حتت عنوان اإلسالم والنصرانية يف مواجهة العلم واملدنية م1902"املنار" (اجمللد اخلامس/ 

األسباب املسؤولة عن (ضعف) العامل اإلسالمي، فوجد أن أهم هذه األسباب ميكن يف اجلمود االجتماعي 
، ويف عيوب طبقة علماء املسلمني، ويف اجلهل واخلرافات الشعبية، ويف أمية والسياسي الذي أصاب املسلمني

عبده النظام العثماين حممد وقد ّمحل  ،النساء وعدم تعليمهن، ويف إمهال علوم الطبيعة يف الوسط اإلسالمي
بعض املسؤولية أيضًا بسبب استخدامه الدين يف خدمة السلطة السياسية، وعدم تشجيعه نشر العلم 

  املعرفة، وتقييده للحريات العامة.و 
" شكلت املوضوع الرئيس لكتاب "أم القرى" تأخر املسلمنيوضمن هذا السياق نفسه فإن قضية "

) فقد سعى هذا املصلح حبجة 1902 -1854م) للمصلح السوري عبد الرمحن الكواكيب (1889(
ا أصابت تغطيته ألعمال مؤمتر مجعية إسالمية متخيلة إىل تقدمي تشخيص "للش رور" اليت ظهر له أ



َ اجملتمعات اإلسالمية من املغرب إىل إندونيسيا يف القرن التاسع عشر. وقد حلل الكواكيب  هذا اخللل َوبـَنيَّ
الدينية واألخالقية والسياسية بتفصيل واف، قدم لنا من خالله صورة جلية لواقع األمة اإلسالمية يف  أسبابه

  تلك الفرتة.
حممد حتليالت نفسها هي أن تكون يالت الكواكيب بالنسبة لألسباب األخالقية والدينية تكاد تكون حتلو 

ا هي املسؤولة عن "تأخر لعبده مع زيادة  بعض اإلضافات عليها. أما جممل األسباب اليت رأى الكواكيب أ
  : املسلمني" فهي

، هــذا الفهــم الــذي ســاعد علــى الثقافيــة للفهــم املغلــوط لعقيــدة القضــاء والقــدرو التــأثريات االجتماعيــة  -1
  منو االجتاهات اجلربية على حساب املبادرة احلرة لإلنسان.

 روح التخلي عن العامل، واهلروب من الواقع. -2

تشــــدد علمــــاء الشــــريعة علــــى النقــــيض مــــن بســــاطة التعــــاليم الســــمحة الــــيت كانــــت منتشــــرة يف األمــــة  -3
دد بــأن العلــوم الكونيــة وأنــواع املعــارف العقليــة هــي نتيجــة هلــذا التشــ واعتقــادهماإلســالمية يف عهودهــا األوىل، 

 لعقيدة اإلسالمية.ل مناقضةعلوم 

 جهل مجوع الشعب وخضوعهم القدري لألشياء من حوهلم. -4

 التشاؤم العام املتولد من اإلحساس باستحالة حلاق املسلمني بالشعوب املتقدمة يف الغرب. -5

 القبول بالذل خوفاً من بذل أدىن جمهود. -6

 وظائف اإلدارية والعسكرية القيمة العليا على حساب املهن احلرفية.إعطاء ال -7

 -الــذي يصــفه بالنظــام املســتبد  –ل النظــام العثمــاين أمــا علــى الصــعيد السياســي فــإن الكــواكيب محّــ -8
 .نظر كتاب طبائع االستبداد)ايف عصره" ( تأخر املسلمنياملسؤولية الكاملة عن "

ارية سيستمر حىت العشرينات من القرن العشرين، وستصبح قضية " إن هذا التوجه حنو نقد الذات احلض
تأخر الشعوب اإلسالمية" موضوعًا للعديد من البحوث املستفيضة والدراسات املوسعة، والسيما بعد ظهور 
الرتمجة العربية لكتاب أدمون دميوالن " سر تقدم اإلنكليز السكسونيني " بقلم أمحد فتحي زغلول (القاهرة 

املرتجم على  ةفقد كان هلذا الكتاب دوي كبري يف الشرق العريب بفضل مضمونه، وبفضل مقدم ،م)1899
  حد سواء، هذه املقدمة اليت كانت مبثابة إدانة جريئة لعيوب األمة العربية.

يف كتابه هذا دعمًا كبريًا للموقف النقدي والتساؤل الذي كان  "دميوالن"األفكار اليت طرحها  تْ مَ دَّ لقد قَ 
يبديه مثقفو العامل اإلسالمي آنذاك إزاء قضية احنطاط احلضارة اإلسالمية، ويف الوقت نفسه إزاء مسألة 
توسع وتعاظم القوة األوروبية يف مجيع اجملاالت، إن األمر الذي كان يشغل أدمون دميوالن والذي كان 

وسر هذه القوة  ،لتوسع واالزدهاريستحوذ على تفكري املثفقني املسلمني هو "معرفة سر هذه القوة املذهلة ل



ضتها احلديثة-اهلائلة للتحضر والتمدن.  ". (سر تقدم اإلجنليز، - اليت امتلكتها اجنلرتا وبـََنت مبوجبها 
  ).9ص

جتماعية االوقد كان من الواجب على هؤالء املثقفني أيضًا أن يهيئوا األدوات والوسائل الالزمة لالنطالقة 
تعطي األولوية إىل قيم اجلد واالجتهاد والعزمية األخالقية،  خلفية جديدةترتكز على  اليتديدة اجلثقافية الو 

وهكذا فقد أحسن املسلمون االستفادة من تأمالت وأفكار دميوالن والسيما أفكاره العميقة اليت وضعها يف 
وة "جيب أن تكسب خبزك بعرق جبينك") هذه الكلمات ليست فقط أساس الق: (يقال: خامتة كتابه

االجتماعية، لكنها أساس القوة األخالقية أيضاً، إن الشعوب اليت تتهرب من االلتزام مبقتضى هذا القانون 
يار ولإلحساس بالدونية األخالقية، فهكذا يشعر اهلندي األمحر بالنسبة الاالصارم للعمل الشخصي تتعرض 

ب الالتينية اجلرمانية الغربية بالنسبة للشرقي، وهكذا يشعر الشرقي بالنسبة للغريب، وهكذا تشعر الشعو 
  .)410للشعوب االنكلوسكسونية"(

  تأخر المسلمين"إشكالية "
لقد أثارت وشغلت إشكالية تقدم وحتديث اجملتمعات اإلسالمية الفكر اإلسالمي خالل عقود عدة 

تصادي للمسلمني، بالقدر نفسه الذي شغلته به إشكالية التأخر العلمي والتقين، والتأخر االجتماعي واالق
اية القرن م1920 – 1880لقد شعر جيل املفكرين الذي عاش بني عامي ( )، والذي كان شاهدًا على 

التاسع عشر، والذي شهد بأم عينيه أوىل االنقالبات التكنولوجية الكبرية، والتحوالت االجتماعية والسياسية 
املتمثل باحلداثة من جهة، وباألزمات النفسية يف بداية القرن العشرين بضرورة التصدي للتحدي املضاعف 

  والثقافية ذات اجلذور الرتاثية من جهة أخرى.
ا السياسية  إزاء التحوالت احلضارية اليت كانت جتري أمام عيون مثقفي ذلك العصر، واليت كانت رهانا

م العملية على التعامل معها ملثقفون أنفسهم حبكم هذا وجد هؤالء ا - واالقتصادية واالسرتاتيجية تفوق قدرا
ذا الوضع ميكننا أن نفسر كثرة املقاالت والكتب  الواقع حمتبسني يف دائرة اخلطاب النهضوي النظري فقط، و
االجتماعية والسياسية اليت انتشرت آنذاك واليت مل تكن تكتفي فقط بعرض واقع احلياة يف اجملتمعات 

ذه احلياة على الشكل الذي كانت تتمناه هلا، وهكذا فقد  اإلسالمية، بل كانت يف أغلب األحيان تعرض ه
 رـة، من هذه املؤلفات كتاب حممد عمــكثرت املؤلفات اليت تأثرت بكتاب دميوالن بعد ترمجته إىل العربي

م، والذي قدم فيه حتليًال للحالة الراهنة 1902م) الذي نشره يف القاهرة باللغة العربية عام  1918(ت
  ره، وحاول أن يشرح فيه األسباب املسؤولة عن أوضاعهم املرتدية.للمصريني يف عص

) من جهته عرب سلسلة من املقاالت املنشورة م1946 –1871وقد تساءل اللبناين شكيب أرسالن (
، وقد ترجم هذه املقاالت إىل اللغة م)1929يف جملة املنار عن أسباب تأخر املسلمني وتقدم غريهم (عام 



، يف الهور، وأما يف اهلند فإن املفكرين "احنطاطنا وأسبابه"محد شكور حتت عنوان اإلجنليزية حممد أ
ضتهم، والسيما بعد ـاإلصالحيني مل يتوقفوا عن تغذية النقاش الدائر ح ول أسباب ركود املسلمني وشروط 

ا تقدم ) قصيدته التارخيية الكبرية اليت تناول فيهم1914 –1873ي (ـحسني حال ألطافما نشر الشاعر 
  .اإلسالم وتراجعهم عرب العصور. (عرفت هذه القصيدة مدسي حايل)
  الرؤية االستشراقية

إن املالحظات واألفكار السابقة اليت أبداها علماء وكتاب مسلمون حول مسألة ختلف املسلمني يف القرن 
(روائيون، كتاب  التاسع عشر تقرتب إىل حد كبري من املالحظات اليت قدمها عدد من الكتاب األوروبيني

اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. نذكر من هؤالء الكتاب   "غوبينو"مقاالت، رحالة) يف 
 "يف جي موباسان"و ،م1876) وكتابه "أقاصيص آسيوية" نشر للمرة األوىل عام م1882 –1816(
اـ) ومذكراته عن رحلته يف أفريقيا الشماليم1893 –1850( ا يف  ـم واليت نشره1888يف عام  ة اليت قام 

) وهي كاتبة مسلمة من أصل م1904 –1877( "وأيزابل أبرهاردت")، م1890ة" (ـكتابه "احلياة النائي
ا الذاتية،  املسلمني املغاربة،روسي تعلقت وربطت مصريها مبصري   –1850( "يـوبريلوت"وقامت بنشر سري

ا م1923 عرب بالد العامل اإلسالمي اليت كانت تتصدى آنذاك ) الذي نشر انطباعاته عن رحلة قام 
اللذين قاما بنشر تقاريرمها األدبية عن الغرب والشرق  "جريوم وجان تارو"للهجمات األوروبية، واألخوين 

) الذي نشر رؤيته الشخصية للشرق. وهكذا فإننا م1923 –1862( "وموريس بارس"األدىن وإيران، 
 –1890ص األدب االستشراقي الفرنسي الرفيع عن الفرتة املمتدة ما بني منلك اليوم مناذج عدة من نصو 

 عن ًىن وكذلك األمر فإن األدب االستشراقي اإلجنليزي يف تلك الفرتة ميتلك نصوصًا ال تقل غِ  م،1920
النصوص الفرنسية. والنصوص اإلجنليزية تدور بشكل خاص حول الرحالت إىل تركيا وفارس واهلند، وقد متتع 

ويلفرد "م)، 1880 –1821( "ريتشارد بورتون": رموز هذا األدب بشهرة واسعة، نذكر من بينها بعض
  ) الشهري باسم "لورانس العرب".م1935 –1880( "توماس لورانس")، م1922 –1840( "بلنت

نسراب بعيدًا عن رقابة املدن كان الشرق ميثل بالنسبة لبعض النخب األوروبية مكانًا لالنعتاق واال
صناعية وقبائح احلضارة املادية اجلشعة، وكان ميثل أيضًا وعدًا بالعجائب املتجددة بشكل دائم واملمتزجة ال
) عن مكنون جيل أديب كامل م1900 – 1858ون من األساطري واألنوار، لقد عّرب الربت سامان (لب

فإنه جيب القول بأنه إذا  "أنا كربت، أنا أحلم بالشرق، أنا أحلم باألنوار". ومع ذلك: بكلماته الشهرية
ن من إثارة املشاعر واألحاسيس الرقيقة لديهم، فإن و الرحالة األوروبي ا بعضُ  لَّ متكنت بالد اإلسالم اليت حَ 

م يف معظم احلاالت إىل خيبات أمل كبرية ألن  ؛عالقات هؤالء األوروبيني مع أهايل هذه البالد أفضت 
ىل اهلند وتقاليده ونوعية ومستوى حضارته املادية ما كاد ميكن هلا أن عادات الشرق اإلسالمي، من املغرب إ



 النفس ينِّ تليب الطموحات اليت كانت النخبة األوروبية ذات احلساسية املسيحية والسمت الربجوازي متَُ 
باحلصول عليها يف بالد الشرق. لقد أدت االحتكاكات والصدمات اليومية بني األوروبيني واملسلمني إىل 

يبة أمل هؤالء األوربيني يف الشرق املوعود، وإىل تالشي أوهامهم يف البحث عن الغريب واملختلف الذي  خ
  كانوا يبحثون عنه يف أرض اإلسالم.

وقد أدى كل هذا إىل زيادة حتاملهم على السكان املسلمني، وهكذا فقد تغلبت لدى هؤالء األوروبيني 
حنو اآلخرين، وألغت مشاعر التفوق العرقي والثقايف يف أنفسهم أسباب االزدراء على وثبة التعاطف السخي 

  أي استعداد أو ميل حنو تدشني عالقة تفاهم مع اآلخر األفريقي والعريب واهلندي.
إن العقول األوروبية النادرة اليت كانت متلك يف ذلك الوقت الشجاعة و اجلرأة على التفكري والتصرف 

ويف  ،ا االستعمارية كان متهمة بالرومانسية وباالحنراف عن املركزية األوروبيةيديولوجيعكس التيار املهمني لأل
فإن الشخصيات املتعاطفة مع أبناء الشعوب األخرى (يف الربملان ويف الصحافة  -على سبيل املثال-فرنسا 

وعة ضغط يف واألوساط األدبية) كانت متثل تيارًا هامشياً، وكانت بعيدًة عن امتالك القدرة على تكوين جمم
وجه احلزب االستعماري القوي (الطبقة السياسية وأوساط رجال األعمال)، ويف وجه األوساط اجلامعية 

  القوية أيضاً واليت كانت تشكل البيئة املشجعة على والدة مذهب متماسك يف "العلوم االستعمارية".
املستشرق  وبني ملستعمر واملستشرق،وهكذا فإن احلواجز السياسة والنفسية بدأت تقوم شيئًا فشيئًا بني ا

التبشريية..) متعاطفني  ية (الرحالة، رجال اإلدارة أعضاء اإلرسالنياملراقبني األوروبي والشرقي. ومل يكن معظمُ 
م تأخذ بعني االعتبار العوامل االقتصادية والسياسية والفكرية من  مع اإلسالم وأهله، ونادراً ما كانت حتليال

ب ضعف العامل اإلسالمي أمام النمّو األورويب بشكل علمي وموضوعي. وزيادة على ذلك أجل حتديد أسبا
شرقيني، والذين فسروا املفاسد والعيوب اليت  بوصفهمفإن املستشرقني الذين أدانوا الشرقيني "أو املسلمني" 

م كعرق أو فئة اجتماعية خمصوصة ا أمور خلقية مرتبطة  م  - وجدوها فيهم على أ اية املطاف فإ يف 
  محلوا اإلسالم نفسه املسؤولية الكاملة عن احلالة االجتماعية الثقافية املرتدية للشعوب اإلسالمية.

  ينانر أطروحة 
ا اآلراء اليت أطلقها   29يف احملاضرة الشهرية اليت ألقاها يف جامعة السوربون " "أرنست رينان"نقصد 

ضمنها آراءه اخلاصة حول طبيعة العالقات بني الروح العلمية  م) حول اإلسالم والعلم. واليت1883آذار 
) يف الوقت الذي ألقى فيه هذه احملاضرة أستاذاً يف م1892 –1823( "رنست رينان"أواإلسالم. لقد كان 

الكوليج دو فرانس، وكان أحد الدعاة األكثر محاسة إىل العلموية، كما كان يف الوقت نفسه أحد أبرز 
قل االستشراق األكادميي، هذا باإلضافة إىل أنه كان متخصصًا يف الدراسات السامية، املشتغلني يف ح



املتعلقة بالثقافة اإلسالمية شيئًا من  آراؤهومؤرخًا لألديان. مبوجب كل هذه املؤهالت العلمية فقد اكتسبت 
  املشروعية.

) حىت أحدثت دوياً  3-2(ص ما إن نشرت هذه احملاضرة يف صباح اليوم التايل يف جريدة "املناقشات" 
  كبرياً ما زالت أصداؤه ترتد حىت أيامنا هذه.

لقد كان أول من تصدى هلا املصلح اإلسالمي مجال الدين األفغاين حيث دخل يف نقاش علمي مع 
) مستخدمًا حججًا واستدالالت م1883آيار  18عرب صفحات جريدة "املناقشات" نفسها ( "رينان"

وميكننا أن نتبني  ،جهتها للخطاب االستشراقياأثناء مو يف سالمية فيما بعد بتوظيفها قامت األيديولوجيا اإل
من خالل رد األفغاين كل املالمح العامة اليت سادت خطاب النقد (والنقد الذايت) اإلسالمي نفسه جململ 

  األوضاع األخالقية واالجتماعية والثقافية للشعوب اإلسالمية يف مستهل العصر احلديث.
بصورة واضحة إذا عدنا إىل املناخ الفكري العام الذي ساد فرنسا يف  "رينان"كننا أن نفهم موقف ميو 

مثانينات القرن التاسع عشر، حيث بدأت األحداث السياسية واألدبية اليت كانت جتري آنذاك (املناقشات 
فكري يف قضايا ووقائع العامل حول القضايا االستعمارية) يف إثارة فضول الرأي العام الفرنسي ودفعه حنو الت

 –مبوجب هذه األحداث كون األوروبيون و اإلسالمي الذي كانت فرنسا حتتل أجزاء منه يف ذلك الوقت. 
لإلسالم واملسلمني. فقد أظهرت هلم هذه  –من وجهة نظرهم  –ألنفسهم رؤية كاحلة  –بشكل عام 

العامل اإلسالمي آنذاك، كما أظهرت له حالة  األحداث حالة االحنطاط العام اليت كانت تشمل كامل أجزاء
  الفوضى واالرتباك اليت سادت اجملتمعات اإلسالمية اليت اجتاحتها أوىل هجمات احلداثة.

ضمن هذا السياق التارخيي ميكن لنا إذًا أن نفسر سبب السلبية الكبرية الواضحة اليت جتلت يف رؤية 
ع التايل من حماضرته يكشف لنا بوضوح عن رؤيته القاسية للعامل اإلسالمي آنذاك. ولعل املقط "رينان"

طالع على شؤون عصرنا الراهن أن يرى بوضوح احلالة املرتدية "يستطيع أي شخص حمدود اال: والسلبية هذه
والدونية اليت تشهدها البالد اإلسالمية يف الوقت الراهن، وأن يالحظ احنطاط الدول اإلسالمية، وانعدام 

ية لألعراق اليت تستند يف ثقافتها وتربيتها على الدين اإلسالمي فقط". (األعمال الكاملة الكفاءة الفكر 
1/946.(  

قام من أجل -إىل أن كالمه السابق ميثل حقيقة بدهية ال ميكن التشكيك فيها  "رينان"بعد أن أشار 
  دعمها لتربيرها بعملية تأويل شخصية للتاريخ الديين والثقايف للعامل اإلسالمي.

اية املطاف إىل تقرير اآلراء التالية   : وقد وصل يف 



ـــازة الـــيت عرفـــت يف التـــاريخ : بالنســـبة للثقافـــة الـــيت ظهـــرت يف بـــالد اإلســـالم -1 "إن احلركـــة الفكريـــة املمت
من نتاج مسلمني متردوا وثاروا يف وجـه تعـاليم و اليهود و اإلسالمي هي بشكل كامل من نتاج الفرس والنصارى 

  ركة الفكرية مل تلق من عامة املسلمني إال اللعنات"دينهم، وهذه احل
دة... ولكنــه يِّــه دينــاً جوانــب إجيابيــة وجَ وصــف"إن لإلســالم ب: بالنســبة للــدين اإلســالمي بشــكل عــام -2

ضــر بــه... وجعــل الــبالد الــيت فتحهــا حقــًال مغلقــاً يف وجــه الثقافــة العقالنيــة الــيت أعلــى العقــل اإلنســاين و  رَ َجــحَ 
  ).957 –1/956بشري" (األعمال الكاملة ينتجها العقل ال

إن اإلسالم يرفض الروح، وإن العقائد اإلسالمية ال : تقول "رينان"وهكذا فإن السطور الرئيسية ألطروحة 
تشجع البحث العقلي عن احلقيقة، ولذلك فإن العقيدة اإلسالمية غري قادرة على االضطالع مبهام التقدم، 

ارات تتفق يف وجه من الوجوه مع االنتقادات اليت وجهها رجال اإلصالح وعلى الرغم من أن بعض هذه العب
 "رينان"لعقلية املسلمني وواقعهم، ال لإلسالم ومبادئه فقد انربى املثقفون املسلمون للرد بقوة على آراء 

ا تنصب يف مصلحة األيديولوجية االستعمارية قافية" "بانعدام الكفاءة الث: ألن من يقول ؛متهمني إياها بأ
و"الدونية األخالقية" للشعوب اإلسالمية اليت ختضع يف معظمها للوصايا األوروبية فإمنا يربر بكالمه هذا 

يف العامل اإلسالمي املستعمر، وبالفعل فقد وجد التوسع األورويب يف  –املزعومة–رسالة الغرب التحضريية 
  ا وتربيراً أخالقياً له.دعماً أيديولوجي "رينان"اية القرن التاسع عشر يف خطاب 

) مناقشات مهمة انصبت م1885 –1882ولنذكر هنا أن الربملان الفرنسي قد شهد يف هذه الفرتة (
حول املسألة االستعمارية (قضية استعمارية تونس مدغشقر تونكني..)، ولقد وجه يف تلك الفرتة مناهضو 

 –1883(شباط  "جول فريي"يس الربملان آنذاك االستعمار يف الربملان الفرنسي سهام النقد الشديد إىل رئ
) الذي كان يدعو إىل انتهاء سياسة تقر بقانون تفوق األعراق العليا على األعراق الدنيا م1885آذار 

هذه السياسة يف الكلمة اليت  "جورج كليمنصو""واجب األعراق العليا احلذر إزاء بقية األعراق، فلقد أدان 
ا وأعراق يَ لْ أعراق عُ : ) حيث قال "ما أسهل أن يقالم1885متوز  30خ (ـاريألقاها يف جملس النواب بت

أما أنا فإين أرفض هذه املقولة منذ أن رأيت العلماء األملان يربهنون علمياً أن فرنسا جيب أن ختسر ألن  ،دنيا
  من العرق الذي ينتمي إليه األملاين". الفرنسي ينتمي إىل عرق أدىن

ا األيديولوجيا وإذا مل ينخدع مثقفو  فرنسا األحرار ودعاة السالم فيها باملبادئ الكربى اليت تذرعت 
االستعمارية آنذاك، فلقد كان املثقفون املسلمون يف ذلك الوقت أشد تنبهًا ويقظة يف وجه هذه املبادئ 

ها يف وضع امللتبسة أصًال نفس "رينان"وهكذا فإنه يف سياق تارخيي ثقايف مثل هذا السياق وجدت أطروحة 
ا تستند أساسًا على حتليل متحيز تبىن وجهة نظر املستعمر فقط، وجتاهلت يف الوقت  ؛حمرج جداً  ذلك أل

  نفسه التصور الذي حيمله املسلمون عن دينهم، وعن مصريهم التارخيي.



  الرد اإلصالحي
لقراءة الغربية ايف  حول "اإلسالم والعلم" املبادئ اليت سادت لفرتة طويلة "رينان"لقد كرست حماضرة 

للتاريخ واألوضاع االجتماعية يف العامل اإلسالمي، ولقد بقيت آراء هذه احملاضرة موجودة بشكل ثابت يف 
" هذا التأخر الذي ينسبه تأخر املسلمنيبؤرة النقاش الذي دار يف الغرب والشرق على السواء حول مسألة "

واحلجج  "رينان"ناً، وهكذا فقد دفع املوضوع الذي أثاره ه ديوصفبشكل جوهري إىل اإلسالم نفسه ب "رينان"
ا لدعم موقفه الوعيَ    باجتاه الرد واملناقشة واملساءلة. هكَ رَّ وحَ  اإلسالميِّ  اليت أدىل 

جيب أن نشري أوًال إىل أن األحكام اليت أطلقها  "رينان"قبل أن نشري إىل الردود اإلسالمية على خطاب 
اً، وفضًال الثقايف للعامل اإلسالمي تبدو جمحفة جدّ  –ل متعسف الواقع االجتماعي واليت متوه بشك "رينان"

عن ذلك فإننا نالحظ أن هذا املستشرق قد حصر نفسه يف اعتبارات أخالقية، وركز على العوامل النفسية 
يار احلضارات، يف حني أنه ال ميكننا ن الثقافات وتقدُّ يف تفسريه لعملية تكوُّ  ار إىل ذلك أش وقد-م وا

"أن نفسر ظاهرة احنطاط العامل اإلسالمي بعوامل  -م1967حزيران  30امليثاق الوطين اجلزائري الصادر يف 
االحنطاط، مثل االجتياحات األجنبية،  اأخالقية حمضة بل هناك عوامل أخرى ذات طبيعة مادية تفسر هذ

والظلم، واختفاء بعض القطاعات االقتصادية والصراعات الداخلية، واألنظمة االستبدادية، وانتشار التعسف 
وكذلك فإنه ال ميكننا أن ننظر إىل ه، العاملية، هذا االختفاء الذي ترك أثرًا حامسًا يف ظاهرة االحنطاط هذ

ا أسباب االحنطاط بل جيب النظر إليها يف احلقيقة  ظاهرة تفشي اخلرافات، وكثرة املواقف الرجحية على أ
ا نتائج وآث   .ار هلذا االحنطاط"على أ

القائلة بأن اإلسالم يف  "رينان"أما بالنسبة للكتاب اإلصالحيني فقد استسلموا يف نقد وتفنيد مقولة 
طبيعته ال يشجع على منو الروح العلمية، لذلك فهو يتحمل مسؤولية الرتاجع الثقايف للشعوب اإلسالمية، 

"لقد أتلفنا أقالمنا وصوتنا يف : يصرح قائالً  )1935 –1865رشيد رضا (ذا  وعلى سبيل املثال فها هو
الكتابة والتكرار بأن عيوب املسلمني ال ميكن أن تنسب إىل دينهم بل إىل البدع اليت أدخلوها عليه، وإىل أن 

  .وا" اإلسالم كمن يرتدي معطفاً من الفراء بشكل مقلوب"دُ تَ رْ املسلمني قد "اِ 
الكتابات الناقدة للواقع  -اإلصالحية الصحافة والكتابةيف - "رينان"وهكذا فقد راجت منذ حماضرة 

واحلياة اإلسالمية العلمية، وعلى الرغم من أن هذه الكتابات قد تعرضت لالنتقاد من قبل فريق من الناس 
ا قد القت القبول واالستحسان من قبل فريق آخر رأى فيها تطبيقاً صحيحاً وأصيًال للمبدأ القرآين الذي  فإ

مر باملعروف والنهي عن املنكر. ويف احلقيقة فإن عملية نقد حياة املسلمني وواقعهم قد تعمقت يوجب األ
واشتد أزرها بفضل اجلهود الكبرية اليت بذهلا رجال اإلصالح الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تبديد 

م التارخيي وبني رسالته االلتباسات اليت نتجت عن التحليالت الغربية اليت جتاهلت احلدود الفاصلة بني اإلسال



"اإلسالم شيء واملسلمون : األصيلة، ويف هذا السياق جاءت املقولة الشهرية اليت أطلقها شكيب أرسالن
ا على إثارة وإهلام الفكر اإلسالمي املعاصر، وبالفعل  شيء آخر" هذه املقولة اليت مل تفقد حىت اليوم قدر

  ولة.فقد تعددت الدراسات اليت استلهمت هذه املق
ومعهم رجال احلداثة من  - وهكذا فقد أصبحت من اآلن فصاعدًا مهمة رجال اإلصالح اإلسالميني

ال تقتصر فقط على الرد على األطروحات الغربية (املوصوفة بالغلط أحياناً، واإلجحاف  -مجيع املشارب 
م من أجل حبق املسلمني أحيانًا أخرى) بل تعدت ذلك إىل إضرام روح النهضة والتغيري يف  نفوس شعو

ائي يف طريق التقدم. م من حالة الركود االجتماعي الثقايف، واالخنراط بشكل صارم و   اخلروج 
  )م1920 – 1890البحث عن التقدم (

يف ظل الصدمات املتتالية للحداثة اليت جاءت يف أعقاب التوسعات االستعمارية، وبتحريض من الفكر 
فرضت قضية البحث عن التقدم نفسها - تأخر املسلمنيأثري يف سياق مسألة النقدي (والنقد الذايت) الذي 

شيئًا فشيئًا على الوعي اإلسالمي كقضية مصريية بالنسبة هلذا الوعي، الذي عرب عنها من خالل خطاب 
  ومفاهيمه الرئيسية. هفكري جديد، جند من الضروري اإلحاطة مبالحم

الجتماعي والديين ابتداًء من مثانينات القرن التاسع عرف اخلطاب ا: اخلطاب اإلسالمي اجلديد  -1
مفاهيم جديدة وّظفها من أجل تقدمي مفهوم التقدم وتعميمه يف   -ويف كل الثقافة يف العامل اإلسالمي-عشر 

كل مستويات احلياة الوطنية (داخل كل بلد إسالمي)، وقراءة كل حلظات األمة اإلسالمية من خالله، ويف 
ن برامج احلركة اإلصالحية وطموحات شباب احلداثة (شباب"تركيا الفتاة" إ: نا أن نقولهذا السياق ميكن

تعبري عن الفكر واحلساسية اإلسالمية يف الفرتة املمتدة من الو"تونس الفتاة" و"اجلزائر الفتاة"..) ومجيع أمناط 
 جمموعة حمددة من سوف تعرب بوضوح عن انبثاق إدارة مجاعية تتطلع إىل -م1920إىل عام  م1890عام 

وميكننا أن نتعرف على  اإلصالح والتقدم، واليقظة الروحية واالجتماعية لألمة،: األفكار واملفاهيم من قبيل
هذه التوجهات اإلسالمية اجلديدة من خالل العودة إىل العناوين اليت تصدرت الكتابات األدبية والصحفية 

هذه الفرتة اليت تكشف لنا بوضوح عن االنشغال مبسألة يف تلك الفرتة، وإليكم اآلن بعض عناوين صحف 
التقدم الذي كان ينظر إليه على أنه خطوة طبعية (تقدم، إقدام) وحركة متصاعدة (ترقي) وعملية إصالح (يف 

  : تنظيمات): إصالح، ويف اللغة الرتكية: اللغة العربية
، حلب م1908ام ، طرابلس الشم1907، تونس م 1893، القاهرة م1874بريوت : تقدم -

  ...م،1927، اجلزائر م1910
، طنجة م1905، تونس م1908، م1897، طرابلس الغرب م1868اسطنبول : إقدام -

 م.1911



، تونس م1913، بريوت م1908، سنغافورة م1916، م1903، م1898القاهرة : إصالح -
 ...،م1928، م1909، مكة م1926، بسكرة م1920

اجلمعيات العامة، وشهدت نشاطًا ملحوظًا يف البالد لقد انطلقت حركة إنشاء : اجلمعيات  -2
اإلسالمية، بالتوازي مع ازدهار الصحافة اإلصالحية واحلديثة (يف داخل العامل اإلسالمي وخارجه) فقد 
انتشرت اجلمعيات الداعية إىل ترقية األنشطة الثقافية والسياسية يف كل مكان من بقاع العامل اإلسالمي، إما 

من الكوادر اجلديدة، وإذا كانت وتشجيع ٍ  ركات اإلصالحية احمللية هلا، وإما بفضل دفعٍ بفضل رعاية احل
احلركات اإلصالحية قد وضعت نصب عينيها االجتاه املباشر إىل إيقاظ الرأي العام، وتنبيهه إىل معطيات 

ماعية والسياسية فإن الكوادر اجلديدة قد ركزت جهودها حول تسريع الدينامية االجت - التجديد اإلسالمي
 جل إقامة املؤسسات املتوافقة مع األفكار اجلديدة للحرية واملساواة.أيف بالدها من 

باملناخ الثقايف الذي  لقد تأثرت قطاعات كبرية من الرأي العام يف البالد اإلسالمية: اجلامعات  -3
هكذا فإن الدعوة اإلصالحية النهضة اإلسالمية عرب الصحافة وأنشطة اجلمعيات يف مجيع اجملاالت، و  أحدثته

ام والنقد، وكذلك األمر مىن التقليدية للمجتقد جنحت شيئاً فشيئاً يف وضع البِ   حيثع اإلسالمي موضع اال
فيما عدا استثناءات -تزايد عدد املصلحني الذين وجهوا سهام النقد إىل عيوب النظام الرتبوي الذي كان 

وهكذا فقد تأسست (بشكل خاص يف  وعلى بعض الزوايا الدينية،حكرًا على اجلوامع/ اجلامعات،  -قليلة
وجامعات وفق النموذج الغريب من أجل دعم املعرفة احلديثة  ومدارس خاصة، مصر وتركيا) عدة كليات،

ويعود الفضل يف إقامة هذه املؤسسات إىل جهود احلكومات الوطنية يف  ونشرها يف ربوع العامل اإلسالمي،
 جهود ومبادرة اهليئات اخلاصة يف حاالت أخرى، هذا دون أن ننسى دور اإلرساليات وإىل بعض احلاالت،

 األجنبية يف إنشاء بعض املنشآت التعليمية.

ظهرت إىل الوجود حوايل عشر جامعات حديثة على م 1920 –1870يف العقود املمتدة بني عامي 
ر العلوم، وهي من املدارس العليا ذات تأسست يف القاهرة دا م1872امتداد العامل اإلسالمي، ففي عام 

شرقية)، ويف  –تأسست يف اهلند جامعة عليكرة (الكلية احملمدية األنغلو  م1875التأهيل املتميز، ويف عام 
تأسست يف بريوت الكلية العثمانية،  م1897م تأسست يف الهور جامعة البنجاب، ويف عام 1882عام 

كانون األول) تأسست   21م (1908ويف عام  ،دار الفنون)سطنبول (اتأسست جامعة  م1900ويف عام 
 م1915م تأسست يف حيدر آباد اجلامعة العثمانية، ويف عام 1917يف القاهرة اجلامعة األهلية، ويف عام 

  تأسست يف عليكرة اجلامعة الوطنية اإلسالمية. م1920تأسست يف باكو جامعة دولة أذربيجان، ويف عام 
لقد تلقى التعليم الثانوي والعايل يف العامل اإلسالمي دعمًا قوياً، : املاديةالتحوالت والتطورات   -4

قد أدى ازدهار الطباعة يف عموم و  وازداد رسوخًا وثباتًا بفضل التقنيات احلديثة اليت وفدت عليه من الغرب،



لك فقد أدى وفضًال عن ذ البالد اإلسالمية إىل ترويج ونشر األفكار اجلديدة (بواسطة الكتب والصحف)،
القطارات الربية) إىل تشجيع و االستخدام التدرجيي لوسائل النقل واالتصاالت احلديثة (السفن التجارية، 

ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل اجلهود الكبرية اليت  ،عمليات النقل الثقايف من أوروبا باجتاه العامل اإلسالمي
) يف سبيل حتديث وسائط االتصاالت يف الدولة م1909 –1876الثاين ( دعبد احلميبذهلا السلطان 

) إىل ربط م1896العثمانية، على سبيل املثال فقد أدى تطور التجارة البحرية منذ افتتاح قناة السويس (
مصر والشرق األدىن واهلند بشكل وثيق بالعامل العريب، ويعكس لنا منحىن تطور نقل الركاب عرب قناة 

لغته حركة التنقالت البشرية بني أوروبا والشرق اإلسالمي، كما ميكن لنا أن السويس املدى الواسع الذي ب
 –1870نقف على أبعاد هذه احلركة من خالل الرجوع إىل األرقام املسجلة (بأرقام مدورة) يف تلك الفرتة (

 : )م1920

  .راً مساف 27. ...م1870عام  -
 .رمساف 102 ...م1880عام  -

 مسافراً. 160 ...م1890عام  -

 مسافراً. 280 ...م1900عام  -

 مسافراً. 234 ...م1910عام  -

 مسافر. 500 ...م1920عام  -

) ودخول وسائل م1920لقد أدى استخدام وسائل النقل احلديثة (وبشكل خاص ابتداًء من عام 
إضاءة بالغاز أو بالكهرباء) إىل حدوث تطور ملحوظ يف و وتقنيات الرتفيه املنزلية احلديثة (مياه جارية، 

وطريقة حياة سكان مراكز املدن الكربى،، وهكذا فقد حتولت املدينة األوروبية إىل النموذج الذي عادات 
بدأت املدن اإلسالمية تفكر يف احتذائه والسري على منواله، ومن جهة أخرى فقد بدأ الصحفيون والكتاب 

م، وبدؤوا يكيلون  ذه التحوالت املادية اليت عرفتها مد املديح والثناء للحضارة األوروبية والشعراء بالرتحيب 
ا "حضارة السعادة" ولقد لعب  ،اليت وصلتهم عن طريق هذه الوسائل والتقنيات، ووصفوا هذه احلضارة بأ
ا املادية، ولقد َجمَّ   هذا الشعرُ  دَ الشعر يف العامل العريب بشكل خاص دورًا كبريًا يف اإلشادة باحلداثة ومنتجا

ا داعيًا بكل محاس وقوة إىل دمج هذه احلضارة يف نسيج احلياة احلضارة احلديث عجائبَ  ة إىل درجة أسطر
  اإلسالمية.

لقد أدى تضافر خمتلف العوامل السابقة إىل والدة حركة شبابية مصممة على : الشبيبة احلداثية  -5
لرتاثية على االخنراط يف احلداثة، وقد ولدت هذه احلركة يف صفوف طالب املؤسسات التعليمية احلديثة وا



السواء، ولقد برزت هذه التوجهات احلداثية بشكل خاص يف الفضاءات الثقافية للعامل العريب والرتكي 
  واهلندي.

لقد أفرزت أيديولوجيا النهضة اليت قادها التيار الثقايف العلماين وتيار التجديد اإلسالمي هذا التيار الذي 
منشورات  ةُ دَّ تباعه عِ أنه يف العامل اهلندي أمحد خان و "ودشَّ  دشنه يف العامل العريب حممد عبده وتالمذته،

موم النهضة ومعربة عن قضاياها ) نشرها يف م1918 –1883جريدة الرتمجان (: نذكر من بينها ،ملتزمة 
  ).م1914 –1892مدينة باغجة سراي (يف بالد القرم) املصلح اجلسور إمساعيل غاسباريل (

) وهي تعرب عن امليول اإلصالحية لعلماء املدرسة الصادقية يف م1892 –1888جريدة احلاضرة ( -
  تونس.

 ).م1912 –1892نشرت يف اسطنبول بني عامي (: جريدة الصراط املستقيم -

 ) وهي منرب إصالحي، أنشأه يف مصر رشيد رضا.م1935 –1898جملة املنار (القاهرة  -

 ان الشيخ أمحد عارف الزين.) وهي دورية أسسها يف لبنم1914 –1883جملة العرفان (صيدا  -

 - 1888) املصلح أبو الكالم آذار (م1912وهي أسبوعية أسسها يف كلكتا (: جملة اإلمام -
 ).م1958

زو التفاعل الكبري مع هذه املنشورات اإلصالحية إىل انفتاح الرأي العام اإلسالمي على قيم عوميكن أن ن
ا مئات اجلرائد اليت اختذت خيارها التقدم والتحديث، هذا االنفتاح الذي يعود بدوره إىل  اجلهود اليت قامت 

بشكل حاسم حنو التعامل مع روح العصر احلديث، لقد انتشرت وبسرعة دينامية التغري والتجديد يف حواضر 
اجملامع و األندية، و املدن الكربى حيث احتضنت اجلامعات وبعض التجمعات الثقافية األخرى (اجلمعيات، 

ثقافية متميزة وهكذا فقد تلقى معسكر التحديث قوة جديدة ساعدته على الصمود يف وجه أنشطة  )اللغوية
أنصار "القدمي" ويف خضم املنازالت الفكرية بني أنصار التجديد وأنصار القدمي استطاع احلراك الطاليب أن 

ي إىل نزال وخصام الشارع ويستميله إىل جانب أحد الفريقني، وهكذا فقد حتول النزال واخلصام اجلامعيعبئ 
امات بني  ا لتفسح اجملال الندالع حرب الشعارات وتبادل اال سياسي، وتركت املواجهات الفكرية مكا
م أنصار القدمي أنصار التجديد بالتجديف واهلرطقة الدينية واخلروج عن ثوابت  الفريقني املتخاصمني، فقد ا

بشدة ما مسوه "العقلية الرجعية واملتخلفة" ألنصار الرتاث، الدين، وباملقابل فإن أنصار التجديد قد انتقدوا 
م ومهادنتهم للدخيل األجنيب احملتل ألراضيهم، وشيئاً  وأدانوا بشدة تصاغرهم أمام األنظمة احلاكمة، ومواال

ديدة، األيديولوجية الدينية اجلو فشيئًا بدأت تدرك الشبيبة اإلسالمية نقاط التقارب بني األيديولوجية الوطنية 
وبدا هلذه الشبيبة أن روح اإلصالح والتجديد ال ميكن فصلها حبال من األحوال عن الروح الوطنية املقاومة 

جامع الزيتونة) و  -لالستعمار، ولقد رفض طالب اجلامعات اإلسالمية ذات املرجعية الرتاثية (اجلامع األزهر



امات اليت كاهلا الشيوخ احملافظون لرجل اإلصالح، بل ؤالء الطالب إىل الدفاع عن هؤالء  اال وصل األمر 
م جناح اإلسالم القويّ    ، والدعامة الصلبة للقضايا الوطنية.املصلحني، والنظر إليهم على أ

ويف الواقع فإن القيم الدينية اليت مل تعد تنفصل يف نظر رجال اإلصالح عن القيم االجتماعية والسياسية 
أصبحت قيمًا ال تقبل التساكن وال التعايش إطالقًا مع  بل مة اإلسالمية)سيادة األو الكرامة، و (احلرية، 

  اخلضوع واالستكانة للهيمنة االستعمارية األجنبية.
ومع ذلك مل يكن الطالب املطالبون بالتحديث والتجديد مؤهلني يف ذلك الوقت لتقدمي رؤية فكرية 

م تقتصر أحيانًا على القيام حبركات احتجاجية وعلمية متكاملة ألوضاعهم وأوضاع أمتهم، وكانت طموحا
قام طالب اجلامع األزهر بإضراب عن الدروس من أجل املطالبة بتحديث م 1909ففي عام  .حمدودة

املناهج التعليمية عندهم، ويف السنة التالية قام طالب جامع الزيتونة يف تونس بإضراب مماثل من أجل املطالبة 
م أيضاً، ومهما يكن من أمر فقد شكلت هذه اإلضرابات النواة الصلبة بتحديث مناهج الدراسة عنده

األوىل للنشاط السياسي حلركات التجديد، وهكذا فقد حتولت بداية القرن العشرين إىل صفحة مميزة مكتظة 
يخ بالتغريات احلامسة اليت مل تعرفها من قبل صفحات التاريخ اإلسالمي السابقة، وبالفعل فإنه منذ هذا التار 

  مل يبق أي شيء على املستوى االجتماعي والثقايف يف البالد اإلسالمية على احلال الذي كان عليه من قبل.
 ) جبهوده احلثيثة مرحلةً م1920 –1890لقد شكل جيل (: جيل املهمات واملسؤوليات التارخيية  -6

 إسهاماً هذا اجليل  أسهمذلك حامسة يف عملية إعادة بناء الثقافة اإلسالمية، وتغري العقليات واألفكار، وب
ا إىل عقبة  فعاالً  يف دفع جهود العامل اإلسالمي املبذولة من أجل العبور من فضاء القرون الوسطى وإشكاليا

  العصر احلديث ومسؤولياته.
ويف احلقيقة فإنه من النادر أن نرى جيًال مثل هذا اجليل يتمتع بوعي نافذ وإحساس متوقد بدوره 

رخيية يف عملية التحرر االجتماعي والسياسي، وجيب أن نشري هنا إىل أنه ليس من الصدفة أن ومسؤوليته التا
اجلزائر) والدة حركات فكرية وسياسية نشيطة يقودها و تونس، و مصر، و نشهد يف كل مكان تقريبًا (يف تركيا، 

م الوطنية، ونذكر هنا على سبيل املثال الدور الذي قامت به مجاعة  شباب مصممون على القيام مبسؤوليا
م، هذا الدور الذي أدى إىل تغيري شامل يف مؤسسات الدولة العثمانية، 1908ابتداًء من عام  "تركيا الفتاة"

اية األمر إىل خلع عبد احلميد الثاين على الرغم من قبضته القوية، ومن الدعم الكبري الذي كان  وأدى يف 
من جهتها  فلم تكفَّ  "مصر الفتاة"ة العاملية آنذاك، وأما مجاعة حيظى به من أنصار حركة اجلامعة اإلسالمي

عن إزعاج السلطات الربيطانية احملتلة لبالدهم، حىت متكنت من إجبار بريطانيا العظمى على االعرتاف 
، "تونس الفتاة")، وأما يف مشال أفريقيا فلم تكن مجعيتا م1922شباط  21بسيادة الدولة املصرية (

ديد للوجود الفرنسي  "فتاةاجلزائر ال"و قادرتني من الناحية العددية والقوة السياسية على تكوين قوة ضغط و



ما الصاخبة والعديدة يف الداخل واخلارج تياراً أيديولوجيّ  اً احملتل ألراضيهما، ومع ذلك فقد ولدت احتجاجا
به األمر غداة احلرب العاملية الثانية إىل ًا تطور يف الفرتة املمتدة بني احلربني العامليتني إىل أن وصل وطنيّ 

  االخنراط املباشر يف معارك التحرير الوطين.
ويف مقابل رجال اإلصالح ذوي املرجعية اإلسالمية فإن شباب احلداثيني رفضوا االكتفاء بتقدمي خطاب 

م وَ  م وتطلعا لقيام بعمليات تغيري اً بضرورة ايًا حادّ عْ ينطوي على نزعة أخالقية، وعكسوا من خالل توجها
ثقافية تقتضيها وبسرعة احلالة العامة اليت يعيشها عاملهم اإلسالمي، وقد قاموا بالتعبري عن هذه  –اجتماعية 

ا عرب الصحافة والكتب وتكوين اجلمعيات، ومرًة عرب طرق غري  الضرورة مرة عرب الطرق العلنية املسموحة 
م إىل االندفاع  أملانيا، و بلجيكا، و فرنسا، و إىل تكوين مجاعة يف اخلارج (إجنلرتا، معلنة، بل وصل األمر 

  سويسرا).و 
ن عموم الشباب اإلسالمي جبناحيه اإلصالحي الديين والعلمي احلداثي قد متكنوا بأوهكذا ميكن القول 

م يتبني قضايا اإلصالح، و  التجديد والتحديث والوطن، وقد يتبصر أشكال من صياغة رأي عام لدى شعو
م يف العقيدة والدين على وقائع ومتطلبات األزمنة احلديثةإمتكنوا أيضاً من إطالع    .خو

************************  
  الباحث أستاذ معروف بفرنسا من أصل جزائري، واملرتجم حازم حميي الدين من فلسطني.*) 



  العرب واإلسالم والغرب والظروف الراهنة
  *برنارد لويس: مقابلة مع

  تحرير التسامحأسرة 
ا أنتم العرب قبل أعمايل عن : لست مذهوًال برتكيا، وقد كتبت دراسيت "العرب يف التاريخ"، اليت حتبو

م عندما جرت االنتخابات وسقط حزب الشعب 1950تركيا احلديثة والعثمانية لكنين كنت برتكيا عام 
  اجلمهوري الكمايل احلاكم لصاحل املعارضة، فأعجبت بذلك كثرياً.

عن موضوع الدراسات العثمانية والدراسات اإلسالمية وأوضاع اإلسالم والغرب اليوم يتحدث برنارد 
ا معه  –الذي يصر على أنه مؤرخ ال أكثر–لويس  عندما كان يف  التسامح مجلةيف هذه املقابلة اليت أجر

  مسقط إللقاء حماضرات.
األول بعنوان : تابان عن اإلسالم المعاصرس/ لقد كتبت كثيرا عن العثمانيين وسقوط دولتهم ولك ك

"كيف حدث الخلل" والثاني عن "أزمة اإلسالم" تتحدث فيهما عن المأزق واإلصالح في الوقت 
  الحاضر، فهل تعتبر ذلك على النمط والمستوى السابق نفسه؟

لطريقـة نفسـها، التعامـل معهمـا با عج/ بالطبع يعـد هـذا امتـداداً للموضـوع نفسـه، لكـن يف الواقـع ال أسـتطي
فعنـــد التعامــــل مـــع املاضــــي فإنــــك تســـتخدم الوثــــائق العاديـــة الــــيت يقــــدمها املؤرخـــون والــــيت تعـــد مــــواد أرشــــيفية 
وأدبيـــة.أما يف الوقـــت احلاضـــر فلـــيس لـــدينا عـــادةً  إمكانيـــة الوصـــول إىل املـــواد األرشـــيفية، لكـــن لـــدينا إمكانيـــة 

ن هناك إمكانية لقاء الناس والتحـدث معهـم وهـو شـيء مل الوصول إىل املواد اإلعالمية، وتعويضاً عن ذلك فإ
  يكن ممكناً يف السابق.

سقوط العثمانيين، وأزمة اإلسالم، كما عبرت عنه في كتابــك : س /ما هو رأيكم في هاتين المسألتين
  األخير، وما هي الظاهرة الناتجة عن الصراع مع الغرب في كلتا الحالتين. ترى ما هو الفرق؟

ــا الظــاهرة نفســها. فقــد كانــت اإلمرباطوريــة العثمانيــة ج/ ال أعتقــ د أن هنــاك فرقــاً، بصــورة رئيســة. أعتقــد أ
ــينِِّّ يف الشــرق، وكــان  ــا يف كــل مكــان كدولــة قائــدة للعــامل اإلســالمي السُّ مــن أهــم الــدول اإلســالمية املعــرتف 

اإلســالمي، أو أنــه يعــين ســقوط  ســقوط اإلمرباطوريــة العثمانيــة يف نظــر كثــري مــن املســلمني يعــين ســقوط الــدين
مـا ظاهرتـان خمتلفتـان مـا أمـران مـدركان خمتلفـان للظـاهرة. أمــا  العـامل اإلسـالمي؛ هلـذا ال أعتقـد أ بــل أعتقـد أ
كيـف ميكـن قيـاس السـقوط؟ إن كـل املنـاهج العلميـة :  خبصوص الشق الثاين من السؤال عن العالقة مع الغـرب

بك إىل الطبيب شاكيا من أمل يف ذراعك األمين فإنه يقـوم بفحـص ذراعـك تبىن على أساس املقارنة، فعند ذها
األيسر أيضا! وهذا النمط يسري على أي طريقـة علميـة يف التـاريخ أو أي موضـوع آخـر مشـابه؛ حيـث ميكـن 



رؤيــة التغيــري مــن خــالل املقارنــة مــع حضــارات أخــرى، ففــي املاضــي كــان مــن العــادة عقــد املقارنــة بــني احلضــارة 
ـــا كانـــت تســـمى أحيانـــاً احلضـــارة املســـيحية. ويف اإلســـال مية وبـــني مـــا نطلـــق عليـــه اليـــوم الغـــرب، بـــالرغم مـــن أ

الوقــت الــراهن فلــدينا إمكانــات أوســع حيــث نقــارن مــع حضــارات املشــرق مثــل اهلنــد والصــني واليابــان، وهــذه 
ئـي وأصـدقائي املسـلمني حيـث اإلحصائيات تبني استحالة وتنوع املقارنة بينهمـا وهـو هـم َعبـَّـَر عنـه بعـض زمال

  يبينون أننا مل نتخلف فقط عن الغرب بل إن الشرق أيضا قد جتاوزنا.
س/ نعود إلى العثمانيين، فقد ذكرت في أماكن عدة عن كيفيــة كتابــة التــاريخ دون وثــائق، هــل لــديك 

  وثائق؟تعاطٌف خاص مع العثمانيين بشأن كتابة التاريخ أو أنك كتبت عن العثمانيين بسبب وجود 
ج / األمــران مرتابطــان، فعنــد دراســتك جملتمــع عــن قــرب علــى مــدى ســنوات عديــدة يتولــد لــديك تعــاطٌف 
معهم، لكن مل يكن هذا التعاطف هو ما أوصلين إىل هناك، لكن كوين كنت هناك َولََّد لديَّ هـذا التعـاطف، 

ادر تركيـة بصـورة كبـرية، على مصـهناك شكوى من بعض الناس أنين اعتمدت يف كتايب "كيف حدث اخللل" 
وهذا صحيح وهو واقع احلال، ففي الفرتة الـيت تناولتهـا يف كتـايب، وهـي القرنـان األخـريان مـن العصـر احلـديث،  
كـــان العثمـــانيون هـــم أســـياد الشـــرق األوســـط ومشـــال أفريقيـــا وكانـــت املصـــادر الـــيت اســـتخدمتها مكتوبـــًة باللغـــة 

م إال مــــؤخرا وبــــدأو الرتكيــــة، كــــذلك الوثــــائق واملراســــالت املهمــــة م وصــــو  ا، ومل يبــــدأ العــــرب باســــتعادة ذاكــــر
يتكلمــون عــن املوضــوع، لكــن يف القــرون الســادس والســابع والثــامن عشــر وحــىت بدايــة القــرن التاســع عشــر ال 

  الكثري املكتوب بالعربية. ديوج
  س/ إذن اعتمدت على المصادر العثمانية؟
مل، ومــا نقلــوه يبــني لنــا األحــداث الــيت كانــت جتــري، وحلســن ج/ نعــم كــان العثمــانيون هــم أســياد ذلــك العــا

م بصورة جيدة.   احلظ فقد كان العثمانيون حريصني على إبقاء سجال
  س/ هل تعّد من المستشرقين البارزين؟

  ج/ أنا ال أحب هذا املصطلح.
ط، س/ هل أنت إذن من أساتذة التاريخ اإلسالمي أو من المؤرخين المتخصصــين فــي الشــرق األوســ

وقــد تكلــم المختصــون بصــورة كبيــرة عــن المــنهج التاريخــاني فــي القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر، 
  ) فما رأيك في ذلك؟علم اإلنسان( ويتكلمون اآلن عن تحويل االستشراق إلى أثنروبولوجيا

ربيـــة ج/ دعـــين يف البـــدء أرجـــع قلـــيًال إىل الـــوراء، إن مصـــطلح مستشـــرق بـــدأ اســـتخدامه عنـــدما أضـــافوا الع
والعربيــــة إىل برنــــامج اجلامعــــة يف أوربــــا، ويف األصــــل كــــان االعتمــــاد يف التــــدريس اجلــــامعي علــــى اللغــــة الالتينيــــة 
واإلغريقيـــة وبعـــدها أضـــافوا العربيـــة والعربيـــة، هلـــذا كـــان الـــذين يدرســـون الالتينيـــة قـــد أصـــبحوا التينيـــني، والـــذين 



للعربيــة والعربيــة مستشــرقني. كــان مصــطلح "علــم"  يدرســون اإلغريقيــة إغــريقيني، كــذلك أطلــق علــى الدارســني
يطلق على تعيني االختصاص أو جمموعة الطـالب املتخصصـني يف حقـل مـا. ومل يؤسـس هـذين االختصاصـني  
َكــْوُن بعــض النــاس لــديهم اهتمامــات يف الشــرق األوســط، بــل ألن هــاتني اللغتــني تعــدان مــن اللغــات الكتابيــة 

شــرقية يف أوربــا يف العصــر احلــديث يف القــرنني الســادس عشــر والســابع عشــر األصــيلة. ويف بدايــة الدراســات ال
ومن أجل ربط ذلك مع اإلمربيالية واالسـتعمار جيـب عليـك قلـب التـاريخ بكـل االجتاهـات، لألعلـى واألسـفل 
واألمام واخللف، وأعلم أن هناك بعـض النـاس ال ميـانعون ذلـك، أمـا أنـا فأمـانع. يف ذلـك الوقـت عنـد تأسـيس 

العربيــة يف جامعــة بـاريس يف بدايــة القــرن السـابع عشــر، كــان العـرب قــد خرجــوا مـن أســبانيا وكــان األتــراك  قسـم
، وكان اإلنكليـز ال يسـمح هلـم جيندفعون إىل قلب أوربا ويف القرن السابع عشر أسس القسم العريب يف كامربد 

ة" مـن مشـال أفريقيـا ال يزالـون يغـريون بالذهاب إىل الشرق األوسط إال مبوافقة السـلطان يف حـني كـان "القراصـن
على الشواطئ اإلنكليزية، وجيب على املرء التحلي بـبعض الواقعيـة رغـم أىن أدرك أن هـذه نظـرة قـد عفـا عليهـا 
الزمن. فلو كان لديهم اهتمامات باألمور احلديثة ملا فتحوا هذه األقسام، وِعَوًضا عنها لفتحـوا أقسـاما فارسـية 

ون أن تلــك اللغــات كانــت هــي اللغــات األصــلية. مل يكــن لــديهم أقســام فارســية أو تركيــة وتركيــة، لكــنهم يعلمــ
وللسبب نفسـه مل يكـن لـديهم أقسـام إنكليزيـة أو فرنسـية أو أملانيـة حيـث مل تعتـرب تلـك اللغـات مـواد للدراسـة 

ا مــن  لغــات الكتــاب املقــدس اجلامعيــة، فقــد كانــت لــديهم العربيــة مثلمــا لــديهم الالتينيــة واإلغريقيــة الــيت يعــدو
األصلية، هلذا درسوا القران مثلما درسوا كتب العهـد اجلديـد والعهـد القـدمي بالطريقـة نفسـها، لكـن رمبـا بروحيـة 

بالتطور على طول القرن السابع عشر حىت القرن التاسع عشـر، ويف القـرن العشـرين  األمرخمتلفة. واستمر هذا 
وهــو الســبب املعــروف كونــه : ق" غــري دقيــق لســببني، األولجــاء تغيــري جديــد، حيــث أصــبح مصــطلح "مستشــر 

امســاً غامضــاً حيــث إن املستشــرق هــو الــذي يــدرس الشــرق ابتــداًء بــاملغرب وينتهــي باليابــان، هلــذا فــإّن الداللــة 
ــا ال تعــني نظامــا وهــذا هــو املوقــع الــذي ننقســم فيــه إىل  مبهمــة فيمــا خيــص املوقــع وحــىت أكثــر مــن ذلــك، فإ

بعضـــنا لـــه اهتمـــام بالتـــاريخ أو يف الفلســـفة وبعضـــنا اآلخـــر خمـــتص بعلـــم الالهـــوت. : ؤرخنيمـــؤرخني وغـــري مـــ
والتاريخ بدوره ينقسم إىل التاريخ االقتصادي واالجتماعي إضافة إىل التاريخ السياسي وهكذا. هلذا مت إسقاط 

خدم هـــذا مصـــطلح مستشـــرق بصـــورة رمسيـــة مـــن قبـــل اجمللـــس الـــدويل للمستشـــرقني قبـــل نصـــف قـــرن، وال يســـت
املصــطلح كعلــم، وأودع هــذا املصــطلح إذا أمكــن القــول مــن قبــل العلمــاء يف مزابــل التــاريخ، لكــنَّ هنــاك ناســاً 
يبحثــــون يف املزابــــل لــــريوا مــــاذا ميكــــن أن جيــــدوا. واملصــــطلح اآلن لــــيس لديــــه أي معــــىن، لكــــن لــــدينا مصــــطلح 

ٌ فيهـــا املـــؤرخني، وقـــد ُدرِّبْـــُت أنـــا كمـــؤرخ ودراســـيت اجلامعيـــة األوليـــة   كانـــت كمـــؤرخ ولـــدي درجـــة شـــرفية ُمبَــــنيَّ
  االختصاص وهو التاريخ بتأكيد خاص على الشرق األدىن.



س/ ما رأيك في هــذه النزعــة اآلن، نزعــة التركيــب باســم األنثروبولوجيــا ( علــم اإلنســان) أي بــالرجوع 
بــك يتبعــون الــرأي إلى األصول، أنت كمؤرخ هل تؤمن بالتطور التاريخي؟، بالرغم من أن العديد من طال

  هو المنهج األفضل للفهم حتى في األحداث الحالية. يالقائل بأن المنهج األنثروبولوج
مـــا دام يـــتم بصـــورة علميـــة وال يـــتم بصـــورة عاطفيـــة أو  يج/ لـــيس لـــدي اعـــرتاض علـــى املـــنهج األنثروبولـــوج

وهـو األدلـة، فـإذا كانـت لـديهم  أيديولوجية. املهم يف الدراسة العلمية اجلدية أن تكون مستندة إىل شـيء مهـم
  اإلمكانية إلبراز األدلة لدعم وجهة نظرهم إذن أُوِمُن بالتأكيد و يف حال غياب األدلة فال أعتقد ذلك.

س/ الظاهرة اإلســالمية، بعضــهم يــتكلم عــن أن األصــول غيــر قابلــة للتغييــر لــيس مــن قبــل المســلمين 
لنـــر و كـــرون، وغيـــرهم ممـــن يتحـــدثون عـــن فحســـب بـــل حتـــى مـــن قبـــل بعـــض العلمـــاء الغـــربيين مثـــل غ

اإلسالم الحديث في الرجوع إلى القــرآن الكتشــاف التــاريخ أو إلعــادة اكتشــاف التــاريخ الحقيقــي، هــل 
  أنت من مؤيدي هذا المنهج لفهم الحقائق الحديثة؟

  ج/ ال يوجد شيء مالئم، أعتقد أنه ضروري لكن ليس مالئماً وال كافياً.
  ا يسمى التاريخ الثقافي وأول من كتب عنه؟س/ أنت من الممهدين لم

ج/ لقد مت تأسيس هذا قبلي، إن تاريخ األفكار مهم جدا وحلسن احلظ فإننا منتلك وثائق تغين وتثري هذا 
  املوضوع، حيث إن الذين لديهم أفكار عادة يكتبون عنها.

لــى السياســة والتطــورات س/ هل تعني أنه عندما ال تتوافر وثائق كافية تكتب بصــورة فكريــة أو تلجــأ إ
  العسكرية.

ج/ بالتأكيــد ال، مــا أعنيــه هــو أن هنــاك تارخيــاً كبــرياً قــد ضــاع بصــورة دائمــة ألنــه كــان دون وثــائق، حيــث 
التــاريخ ممكــن وهــو أمــر جيــد إذا اســتطعنا، لكــن : يقــول املــؤرخ الفرنســي ميشــلييه عنــد ســؤاله عــن دوره كمــؤرخ

ن متأكـدون مـن األمـور الـيت منلـك هلـا أدلـة حيبـذها املؤرخـون وهـي يف الكثري من املاضي قد ضاع إىل األبد وحنـ
املرتبة األوىل، األدلة املكتوبة من أرشيف ووثائق وخمطوطات ونقـوش وغريهـا مـن األدلـة األخـرى الـيت ميكـن أن 

كالميّــا وهــو مهــم نســميها األدلــة املعماريــة مثــل املبــاين القدميــة والبقايــا املعماريــة وغريهــا، وهنــاك التــاريخ املنقــول  
جــدا، وهــي أمــور غــري مكتوبــة والــيت يــتم تناقلهــا باأللســن، ويف بعــض األحيــان علــى امتــداد عــدة أجيــال، لكــْن 
هناك حتفظ واضح على هذا النوع من األدلة ألنه ما دام غري مكتوب فقد يكون قد تغري مبرور الوقت، ولكن 

مذهلــة، وإذا نظــرت إىل خمطــط التــاريخ األول فإنــه  أعتقــد يف معظــم اجملتمعــات فــإن كــل املنقــول دقيــق بصــورة
  يعتمد على امتداد طويل ناجح من التاريخ املنقول.



س/ لنرجع إلى الوراء إلى عملــك أنــت والــذي امتــد علــى مــدى خمســين عامــًا والــذي بــدأ بالحصــول 
ــاريخ والعمــل عــن اإلســماعيليين، ومــن ثــم االفتتــان بالعثمــان سعلــى شــهادة البكــالوريو  يين، إلــى فــي الت

التـــاريخ العربـــي والحضـــارة اإلســـالمية واللغـــة السياســـية لإلســـالم واكتشـــاف المســـلمين ألوربـــا والخبـــرة 
اليهوديــة مــع العــالم اإلســالمي، والنهايــة فــي العــامين الماضــيين بإصــدار كتــابين بعنــوان "كيــف حــدث 

مــا رأيــك فــي التــاريخ  الخلــل" والثــاني عــن "أزمــة اإلســالم" وجميــع هــذه الموضــوعات تاريخيــة وثقافيــة.
  الثقافي؟

ج/ أنــا رجــل كبــري وورائــي تــاريخ طويــل! التــاريخ الثقــايف جــزء مهــم مــن التــاريخ وهــو لــيس التــاريخ كلــه، لكــن 
كثـريا يف   االتاريخ الفكري يعطينـا فرصـة أكـرب لفهـم التـاريخ غـري الفكـري، أمـا التـاريخ غـري الفكـري فـال يسـاعدن

ُعوَن عكس ذلك. فهم التاريخ الفكري بالرغم من أن   املاركسيني َيدَّ
س/ إذن ليس لديك تعاطف مع الماركسية، أي أن رأيك مثل كارل بوبر في عقم المذهب التــاريخي 

  أو التاريخاني؟
ج/ لنكن عادلني أظـن أن املاركسـية قـد جـاءت بـبعض اخلطـوات يف تطـوير العلـوم التارخييـة، حيـث وجهـت 

مت إمهاهلــا ســابقا وخاصــة املوضــوعات االقتصــادية الصــعبة ومنــط اإلنتــاج االنتبــاه إىل بعــض األمــور بالــذات الــيت 
وغريهــا، وهــذا كــان مهّمــاً وقــد أمهــل يف الســابق، لكــن يف املــدارس املاركســية كانــت هنــاك مبالغــة، فكــل شــيء 
يأخــذ وقتــا مقــداره أكثــر مــن دقيقتــني فهــو كثــري، وهنــاك مســألة تارخييــة أخــرى كانــت مهملــة أيضــا يف املاضــي 

يت حتظـى باهتمـام كبــري يف الوقـت احلاضـر، أال وهـي املســالة التقنيـة وتطـوير تقنيـات خمتلفــة وهـو أمـر مل يـُـوَل والـ
الرِكـــاب، حيـــث شـــّكل إدخـــال الرِكـــاب علـــى احلصـــان تغيـــرياً : أيَّ اهتمـــام يف املاضـــي، خـــذ مثـــاال علـــى ذلـــك

ا دونه، وقـد جوهريّاً، فإن هناك العديد من األمور اليت تستطيع عملها بوجود الِر  كاب ولن تتمكن من القيام 
اعترب هذا األمر مبثابة ثورة يف اجملال العسكري، فكيف ميكن لصـنف اخليالـة االنطـالق دون الرِكـاب، بالتأكيـد 

م مجيعا سيسقطون عن جيادهم وهذا األمر مل يتم التطرق إليه أبداً يف املاضي.   فإ
يبة الخطرة التي نمر بهــا نحــن العــرب والمســلمين، س/ في كتابيك األخيرين، بسبب األحداث العص

قرأنا في كتابيك هذين أنه في ظــل الظــروف الحاليــة، فــإن مشــكالتنا نجمــت عــن اجتمــاع ثالثــة عناصــر 
واالستعمار الغربي الذي نزل بالمسلمين في القرنين ،استذكار أحداث الحضارة اإلسالمية القديمة: هي

الشأن العــام لتــنهض دولهــم فــي الظــروف الحاليــة للعــالم الحــديث.  الماضيين، والفشل العربي في إدارة
  نتيجة لهذه الظواهر الثالثة مجتمعة فعًال؟هل ترى أن أصوليتنا هي 



ج / حســـنا، أنـــا ال أحـــب كلمـــة األصـــولية هـــذه، لكـــن يبـــدو أننـــا أصـــبحنا جمـــربين علـــى اســـتخدامها. هـــذه 
هــي موضــع تســاؤل، وميكننــا أن نكــون أكثــر حتديــداً يف الكلمــة هــي جــزء مــن التقليــد الربوتســتانيت األمريكــي و 

ذلــك حيــث تــدل هــذه الكلمــة علــى كنــائس بروتســتانتية معينــة والــيت ختتلــف عــن الكنــائس الكــربى. ومــن املثــري 
لالهتمام أن املسألتني اللتني خيتلف فيهمـا األمريكـان املتشـددون عـن الكنـائس األصـلية مهـا الالهـوت الليـربايل 

إلجنيلــي، وكــل منهمــا لــيس مبســألة خاصــة يف الوقــت احلاضــر حيــث وجــد الالهــوت الليــربايل يف وألوهيــة الــنص ا
املاضـــي كمـــا هـــو يف احلاضـــر، أمـــا مســـالة عصـــمة الـــنص فاإلســـالم أكثـــر تشـــديداً يف ذلـــك وهـــو لـــيس موضـــع 
خالف. فإذا اسـتخدم أحـدهم مصـطلح "أصـويل" فإنـه سـيكون مضـلال للغـربيني ولـيس للمسـلمني، هلـذا لـيس 

دينا مصطلح بديل أفضـل مـن ذلـك، وهنـاك الـبعض الـذي يسـتخدم كلمـة إسـالميون، وهـذا مـا أعارضـه ألن ل
  ذلك سيعين بأن ذلك هو اإلسالم وأعتقد بأن ذلك ليس صحيحا أيضا.

س/ قرأنــا أحــد كتبــك وتولَّــد لــدينا انطبــاع، لــم يتفــق معنــا فيــه أحــد الــزمالء، هــو أنــك ُتحمِّــل اإلســالم 
  ية مسؤولية مميزة فيما يحدث اآلن؟والمبادئ اإلسالم

ج/ لست واثقا عما تقصـده بالضـبط، إذا قصـدت أن اإلسـالم هـو السـبب ملـا حـدث مـن خلـل فإنـه لـيس 
إذا كـــان اإلســـالم هـــو ســـبب االحنطـــاط ملـــا بلـــغ اإلســـالم أوج العظمـــة يف : مـــا قصـــدت، ويف احلقيقـــة أنـــا قلـــت

نــت احلضــارة األكثــر تطــورا وإبــداعا واألكثــر حريــة يف عصــوره الكالســيكية وملــا كــان قــط حضــارة مزدهــرة بــل كا
مجيــع اجلوانــب اإلنســانية وحينهــا كــان اإلســالم أقــوى ممــا هــو عليــه اآلن وأقــرب إىل أصــل اإلســالم؛ هلــذا فــإن 
إحلاق هذه املسالة باإلسالم يضحى عدمي املعىن. والسؤال الذي جيب أن أساله أنا كمـؤرخ، ولـو أنـه لـيس مـن 

مـاذا : مـاذا فعـل اإلسـالم بنـا؟ بـل السـؤال الصـحيح هـو: ملسلمني جيب أن ال يسألوا أنفسهمواجيب، كما أن ا
  فعلنا حنن باإلسالم؟

س/ في العقدين المنصرمين كانــت هنــاك نقاشــات كبيــرة وشــاركت أنــت وُخْضــَت فــي موضــوع أصــول 
ال بصــورة  ، ويســتخدمون هــذا المقــلنزعــة المحــافظين الجــددالغضــب اإلســالمي، وهنــاك اآلن مؤيــدون 

كبيــرة أمثــال مــارتن كريمــر ودانيــال بــايبر وحتــى وولفــويتز وريتشــارد بيــرل، ويتكلمــون دائمــا عــن مقالــك. 
ماذا عن مثلث العناصر الثالثة السالفة الذكر. وقد استثنيت األتراك بــأن لهــم القابليــة علــى إنشــاء دولــة 

  علمانية، هل مازلت على آرائك السابقة؟
أصبح أقلَّ حيث يتجه آخرون إىل هذا االجتاه. لكـن هنـاك حقيقـة جليـة وهـي أن ج / نعم لكن االستثناء 

تركيا كانت لفرتة طويلة من الزمان الدولة اإلسالمية الوحيدة الـيت تتبـىن دسـتورا علمانيـا والـذي أوجـد دميقراطيـة 
حينمـــــا راقبـــــت زوال ســـــيطرة حـــــزب أتـــــاتورك (حـــــزب الشـــــعب م 1950حقيقيـــــة، لقـــــد كنـــــت يف تركيـــــا عـــــام 



اجلمهوري) على مقدرات الدولة يف انتخابات حرة، كان السيطرة املطلقة حلز ب أتاتورك حيث أرادوا تأسيس 
حــــزب الشــــعب اجلمهــــوري والــــذي كــــان حــــزب أتــــاتورك نفســــه، وأعتقــــد أن اإلجنــــاز األعظــــم حلــــزب الشــــعب 

ــم مل خيططــوا خلســارة االنتخابــات بصــورة م تعمــدة، فقــد كــان اجلمهــوري كــان خســارته يف االنتخابــات مــع أ
ـا عـدنان منـدريس 1950هناك انتخاب يف شهر مايو عام  م نظمته احلكومة وأشرفت عليـه وخسـرته، وفـاز 

الــذي كــان رئــيس احلــزب الــدميقراطي. لقــد كنــت يف تركيــا يف تلــك الفــرتة، ومــررت خبــربة مــؤثرة بشــدة بســبب 
ريات احلــرب والصــراع ضــد النــازيني ومــن مث الظــرف آنــذاك، وبالنســبة خللفيــيت السياســية الــيت كانــت مملــوءة بــذك

الصــراع ضــد الشــيوعيني بعــد ذلــك، وكنــا حينهــا مشــتبكني يف صــراع كــوين كبــري مــع عــدو شــديد القوة،وهنــا يف 
خضــم كــل هــذا كانــت هنــاك دولــة مثــل تركيــا قــد اختــارت بصــورة حــرة تبــينِّ الدميقراطيــة، رغــم خمــاوف وخمــاطر 

أن مشــاهدة مثــل هــذا احلــدث لنظــام خيســر االنتخابــات ويــذهب ســلمّياً الدميقراطيــة يف ذلــك احلــني، وأعتقــد 
ليس باملنظر املعتاد الذي ميكن رؤيته دائما يف تاريخ الشرق األوسط احلـديث، ومـن املؤكـد أن هـذا قـد حـدث 
ـا كانـت املـرة األوىل الـيت يـتم فيهـا إزالـة حكومـة عـن طريـق  سابقا، لكنه يبقـى حـدثا نـادرا، وحسـب علمـي فإ

  نتخابات احلرة.اال
م، فهــل تــرى 1956أو  1955س/ في ذلك الوقت كتبت مقالة عن اإلسالم والشيوعية بين عــامي 

  أكبر أم الشبه أكبر بينهما، وهل تعتقد أن اإلسالم يتوافق مع الديمقراطية؟ تأن الفرو قا
ات معينـة، لكـن الفروقـات أكـرب  ج/ نعم كتبت مقاال عن اإلسالم والشيوعية، وذكـرت فيـه أن هنـاك تشـا

ات، وأعتقد أن اإلسالم يتوافق بصورة كبرية مع الدميقراطية حىت دون العلمانية وال أعتقد أن  بكثري من التشا
العلمانية شرط. فمثًال دولة بريطانيا دميقراطية وال يوجد هناك منط للتفريق بني الكنيسة واحلكومـة، حيـث تعـد 

 جملــس اللــوردات، ويبــدأ كــل يــوم دراســي يف املــدارس بالصــلوات امللكــة رئيســة الكنيســة، وجيلــس األســقف يف
  اخلاصة وهكذا.

س/ ما سبب هذا الصراع الــذي يــدور فــي العــالم العربــي بــين الــدين والحكومــة، حيــث يحــاول الــدين 
  التغلب على الحكومة وبالعكس؟

الـــدميقراطيون ضـــده، ج / االثنـــان مرتابطـــان معـــا، إذا ســـيطر الـــدين علـــى احلكومـــة فســـيتظاهر العلمـــانيون و 
  والعكس بالعكس.

  س / إذن أنت ال ترى حالة خاصة في مشكلتنا نحن العرب مع اإلسالم؟



ج/ هنــاك حالــة خاصــة لإلســالم حيــث إن لــديكم شــريعة إهليــة، أمــا الدميقراطيــة فهــي علــى صــلة كبــرية مــع 
ف وظـائف الربملـان أو جملـس عملية صنع القوانني، أنتم عندكم قانون إهلي ولذلك ختتلف قضية التشـريع وختتلـ

  الشورى، هذا هو جوهر املوضوع.
  س / هل كتبت بصورة مباشرة عن األحداث والتطورات السياسية في الشرق األوسط؟

  ج/ نعم تناولت بعض املوضوعات يف مرات متفرقة.
  هل أنت متفائل بمستقبل الدراسات اإلسالمية؟: س / سؤالي األخير لك
  عم، أما يف املنظور القريب فال. ج / يف املنظور البعيد ن

  س / أال يوجد علماء جيدون اآلن من الجيل الشاب؟
ج / نعم هلـذا أنـا متفائـل للمنظـور البعيـد، حيـث إن اجليـل اجلديـد متوقـِّد، وقـد ابتـدأ العمـل وبعضـهم لديـه 

  مقدرة جيدة.
  س / ما المشاكل الرئيسة في الدراسات اإلسالمية، هل هي اللغة أم المنهج؟

ج / االثنان معا، املشكلة األوىل تبدأ من التغريات، فعندما كنت طالبا يف بدايات القرن العشرين توجَّب 
علينا تعلم اللغة الالتينية وبعض منا تعلم اإلغريقية، وعندما أتينا لدراسة اللغة العربية مل نواجه مشكلة كبرية 

ية لكننا تعلمنا كيف نتعلم اللغة وتعلمنا كيف نتعلم يف ذلك رغم كون العربية ال تشبه الالتينية أو اإلغريق
قواعد اللغة، أما يف هذه األيام إذا أردت أن تدرس للطالب قواعد اللغة العربية فإنه يتوجب عليك أوال أن 
تدرس هلم ما هي القواعد وهذا ما جيعل األمر صعبا، لدينا اآلن طالب يدرسون العربية ملدة ثالث أو أربع 

م ال يستطيعون حىت قراءة الصحيفة بسهولة، هذه هي الصعوبة اليت يسميها بعضهم سنوات ويف  النهاية فإ
تغريا، ويسميها من هم يف عمري تدهوراً يف التعليم الغريب، وهذا ما جيعل األمر صعبا وليس لألصل أي 

ية اليت دمرت العلوم يف اخلالفات األيديولوج: عالقة باملوضوع وينطبق على العديد من العلوم. السبب الثاين
هذا اجملال، واململوءة بسلسلة من احملرمات اليت تعيق مناقشة بعض املوضوعات حبرية ونزاهة بسبب اهليمنة 
األيديولوجية. فطالب العلم احلديث الذي يرغب يف شق طريقه جيب أن يكون حذرا ملا يقوله، وإال واجه 

  والزماالت والوظائف وغريها. مشاكل متنعه من التقدم واحلصول على الرتقيات
*****************  

ـــويس*)  أســـتاذ دراســـات الشـــرق األوســـط جبامعـــة برنســـتون ســـابقاً، وأحـــد كبـــار املتخصصـــني يف : برنـــارد ل
  التاريخ اإلسالمي، واملؤثرين يف الدراسات اإلسالمية الكالسيكية، والسياسات حول الشرق األوسط اليوم.



  Aachenض بمدينة آخن شارلمان وهارون الرشيد معر 
  م 800حول العالمية في العام 

  *يلكارسنت 
 ديـــواندبلوماســـيا صـــغريا إىل  وفـــدان (ملـــك الفرجنـــة أو الفـــرنكيني) اأرســـل شـــارمل املـــيالدبعـــد  797عـــام  يف

 ضـم هـذا الوفـد كـالًّ  .الكـارلنجينيبـني العباسـيني وإمرباطوريـة وتواصـٍل  لٍ هارون الرشيد يف بغـداد لتأسـيس تبـادُ 
لقدرتـه وذلـك  وتـوىل األخـري مهمـة تنظـيم الرحلـة، وسـيجموند والتـاجر اليهـودي إسـحاق. النتفرايـدمن فرانك 

إسـحاق وحـده إىل  وعـادإىل عالقاته التجاريـة حـول العـامل يف ذلـك الوقـت.  التحدث بعدة لغات إضافةً  على
، وجلـب هـدايا مثينــة مـن الشــرق املطلوبــةاحملادثـات  جراءبعــد مخـس ســنوات بعـد أن قـام بــإ 802ن عـام اشـارمل

  ".بيضأعن فيل حي " عبارةأبو العباس وهو  اسـمه والذي كان من بينها الشرقي القدمي
 -بغـــداد إســـحاق والفيـــل األبـــيض.التـــاجر  .القـــدمي الشـــرقكانـــت رحلـــة إســـحاق مبناســـبة املعـــرض الكبـــري "

القاعــات التابعــة  عرضــه يف مت والــذي، واليــوم 800 العــامرحلــة عــرب ثــالث حضــارات بــني  ."آخــن–القــدس 
  .م2003 سبتمرب،28يونيو حىت  30من  لفرتةيف امدينة آخن لكاتدرائية و 

 فآالالـيت كانـت تبعـد  تلـك إىل إجـراء حـوار مـع اخلليفـة العباسـي واحلـاكم لإلمرباطوريـة ناشارملسعى  ملاذا
عنــد مراجعــة التــوازن  لســؤالاميكــن اإلجابــة علــى هــذا  األميــال عــن ســلطانه والــيت هلــا حضــارة وديــن خمتلــف؟

أقـوى احلكـام دون شـك يف ذلـك الوقـت،  مـن) م809-763( ان هـارون الرشـيدـكـ  السياسي للقوى آنذاك.
 املتوسـط. البحـرعلى الشرق األوسط القريب إضافة إىل أجزاء كبرية من الساحل األفريقي علـى  يسيطرحيث 

بـالرغم مـن ذلـك  ، والقـدس واملدينـةدسـات يف مكـة العـامل اإلسـالمي وحـامي املق خليفـةكـان   نفسه ويف الوقت
: إمرباطــور وليســت إمرباطــورة أنثــى: (مالحظــة م803-752رين للفــرتة أيــ ةالبيزنطيــ ةاإلمرباطــور  َعُدوَّتُــهُ كانــت 

ــا متســـكت باللقـــب وحكمــت بـــدال عـــن ابنهـــا  اإلمرباطـــور  وريـــثالعـــادة  يف يكــون والـــذيالعـــرش).  وريــثأل
 م)814 -742(ن اأما شارمل وشرق أوربا. القسطنطينيةعتقد املسيحي واملسيطر على الروماين والقيم على امل

موجودة أصال وكان ينوي تعزيز مملكتـه.  إمرباطورياتفكان على العكس من االثنني، حيث كان يسيطر على 
يســـعى  كـــان  ألنـــه مـــا كانـــت لتتحـــالف معـــه؛يـــرين أن إولتحقيـــق ذلـــك فقـــد حبـــث عـــن حلفـــاء لـــه، وبالتأكيـــد فـــ

  وبذلك يتحدى منزلتها اإلمرباطورية الوحيدة. األلبتأسيس إمرباطورية رومانية مشال ل
ــر أيف  الكــارلوجنينيإمرباطوريــة  امتــدت إىل األلــب يف مشــال غــرب  البرينيــهبــرو جنــوب إكــرب توســع هلــا مــن 

 يك،تشــو ّنمســا الو سويســرا و هولنــدا لكســمربج و بلجيكــا و مــا يســمى يف هــذه األيّــام فرنســا  تمشلــهلــذا  ؛أملانيــا
بشكل مـا  أدتواليت  ،القرن الرابع حىت القرن السادس مناجلماعية  الفوضى فرتة من وبعدوإيطاليا الّشمالّية. 

يـــارإىل  أصــــبحت خمتلفـــة  منـــاطق مــــن الفرجنـــة يفن اأســـالف شـــارمل واســـتقراإلمرباطوريّـــة الّرومانيّـــة القدميــــة.  ا



يف حالـــة حـــرب  اجلديـــدة اإلمرباطوريـــةلـــت هـــذه ظوة علـــى ذلـــك لدولـــة الرئيســـية يف أوربـــا.عالتـــدرجييا مـــواطن ل
 غـــزويف الشـــرق، باإلضـــافة إىل  نييفالســـالو  الغـــربيف  األمـــوينيدائمــة حيـــث كانـــت مرغمـــة علـــى الـــدفاع ضـــد 

حيـث كانـت  كثـريان متاسـك الدولـة مل يكـن متقـدما  إوبـرغم ذلـك فـ. مقاطعات جديـدة واسـتعمارها وتنصـريها
 ؛ ألنالطـــرق اجلديـــدة وبعـــضالطـــرق الرومانيـــة القدميـــة  م التجـــارويســـتخد .ًة نســـبياشـــبكة طـــرق التجـــارة صـــغري 

لكنـه كـان يتنقـل بصـورة متكـررة وأسـس لـه  ،كبـري  رٍ ْصـذات قَ  عاصـمةً  نبنـه مل يـإن جنـدي سـابق أصـال فاشارمل
ضــل لديــه يف مدينــة آخــن هــو املف قصــرهوكــان  إمرباطوريــا. تــدخالمنــازل صــغرية قريبــا مــن األمــاكن الــيت تتطلــب 

إدارة  أســـسرغـــم ذلـــك فقـــد بلـــدة ناميـــة. حـــىت املدينـــة نفســـها كانـــت و نســـبيا  الصـــغريةباإلضـــافة إىل الكنيســـة 
 هـــذااملســـيحية.وأدى  برســـالتهبشـــدة  بالطـــه املتحـــرك وكـــان مؤمنـــاً إىل  وفنـــانني علمـــاءَ  وَجَلـــَب جمموعـــةَ  معتـــربة،

مكانـة البابـا  نشـارملا أدركرية الرومانية، فقـد بالطبع إىل توافق سياسي مرحب به. وعلى العكس من اإلمرباطو 
احلــاكم األملــاين بــني عالقــة قويــة  ظهــرت وبــذلك ،االســتثنائية لــذا أرســل قــوات مســلحة حلمايتــه مــن اللمبــارديني

ــــمــــن قِ  رومانيــــاًّ  إمرباطــــوراً  ناشــــارملتــــوج  م800. ويف عــــام يــــةكنيســــة الــــروم الكاثوليكالو  ثالــــث لالبابــــا ليــــو ا لِ َب
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العباسـية كـل  اإلمرباطوريـةن. حيـث مشلـت امملكة هارون الرشيد ختتلف إىل حد مـا عـن مملكـة شـارمل كانت
ـــر  وبـــرغم  .حـــىت ليبيـــا اليـــوممشـــال أفريقيـــا  وســـاحليف الشـــرق  جيحـــوناجلزيـــرة العربيـــة والشـــرق األوســـط حـــىت 

 ن إدارةً و طـور العباسـي ، وقـدبعـةالتا األقـاليمبعـض  خبـروجه اإلمرباطورية، فقـد كانـت هنـاك مشـاكل ضخامة هذ
اإلمرباطوريـة الفارسـية  التقاليـدفقد انتفعوا مـن  تثبيت مواريث السلطة جلأومن  . حتتيةً ًىن فعالة بصورة جيدة وبِ 

. فقـــد مجعـــت الزمـــاناملـــدن البـــارزة يف ذلـــك  إحـــدى. حيـــث مثلـــت العاصـــمة املنشـــأة حـــديثًا بغـــداد والبيزنطيـــة
طرق التجارة. وكان هارون الرشـيد  منمن شبكة كبرية  اً كذلك كانت بغداد جزء  ،العلماء والفنانني والفالسفة

ن آلااه حـىت عرفنـممـا و  .مطلـب القـوة السياسـية والثقافيـة لـيالئمفبىن لـه قصـرا  ؛بالطبع يسعى إىل توسيع مدينته
مـن آخـن إىل  لـةً ن رحإهلـذا فـ الطـرق مـا تكـن سـهلة ألمـن الناحيـة الطبيعيـة أو السياسـية؛من الواضـح أن  يبدو

وعنـد عـدم وجـود  ،كانـت رحلـة حمفوفـة باملخـاطر  ـاأباإلضـافة إىل  طـويالً  وقتـاً  تطلـبكانـت ت  والعكـسبغـداد 
الـــذين ال يعـــريون اهتمامـــا للـــروح  واجملـــرمنين هـــذه الطـــرق تصـــبح مملـــوءة بالقراصـــنة إفـــ ةقـــوى سياســـية منســـجم

. ومـع ذلـك فقـد عـرف  الً هسـالسفر كان بالكاد خيارا  نإن فاشارملو وحىت بالنسبة إىل هارون الرشيد  .البشرية
ا حــول فاوضــوت اً،باســتخدام طــرق املراســلة القدميــة وأرســال هــدايا لبعضــهما بعضــ اآلخــركــل واحــد منهمــا عــن 

أمهيـة  تمع ذلـك فقـد كانـ ؛جتماعي مل يتطورالستوى ااملن التبادل الثقايف على إف بالطبع. السياسية املواضيع
 نقـــيضوعلـــى  التاســـع بعــد املـــيالد. القـــرنآنـــذاك يف بدايــة  املوجـــودةالسياســـية  الصــفوة دىلـــواضـــحًة  لتواصــلا

ن  ااآلخــر  انوالــدين اليهوديــة واملســيحية واإلســالم.: رئيســةمعتقــدات دينيــة  ةالعصــور الســابقة، فقــد بزغــت ثالثــ



اوزهـا كمـا هـو احلـال . لكـن مل ميثـل الـدين عقبـة مستعصـية للسياسـة يصـعب جتعامليتنيإمرباطوريتني  كانا ديين
 الثقافـاتن املعـرض لـيس لوصـف احلـدث التـارخيي فحسـب وإمنـا ليتضـمن يف حمـوره تشـكيلة إ. هلـذا فـدبعفيما 

وقـــد ركـــز يف هـــذا  .التبـــادل الثقـــايف واالقتصـــادي املعـــومل يف عاملنـــا اليـــوم وفوائـــداملختلفـــة باإلضـــافة إىل املشـــاكل 
مــن الشــرق  القــدمي" الشــرق": يب كــذلك مــن خــالل عنــوان املعــرضعلــى تــأثري اإلســالم علــى العــامل الغــر  املعــرض
اإلمرباطوريـة اإلفرجنيـة حنـو بغـداد أمهيـة بسـيطة باملقارنـة  منإسحاق و لرحلة النتفريد وسيجيسمند و . غربإىل ال

 إلقامــةترجــع األفكــار األوليــة و حــامال معــه يف حقيبتــه اهلــدايا الشــرقية وانطباعاتــه.  آخــنمــع رحلــة العــودة إىل 
الروحــي"  ئــدراالكــان وولفجــنج دريســون مبثابــة "و  .م1990عــام  منتصــف إىلمعــرض يعــاجل موضــوع إســحاق 

يف ، و هــاب األجانــب ومعــاداة الســامية بــرغم كــل شــيء يف أملانيــاوكــان املعــرض تســجيل نقطــة ضــد رُ  للمعــرض،
مــن  كــان جــزءاً دي  فهــي عــن يهــو  الضــمنية للمعــرض، الرســالةتبــني قصــة إســحاق  .عامــةبصــورة  الغربيــة بلــدانال

وقـد اسـتخدم لنقـل الرسـائل والسـلع احلضـارية مـن العـامل اإلسـالمي إىل  ،العـامل حـولة لكن مؤثرة قدشبكة مع
 يهــود الشــتات. إىلهــذا هــو الغــرب املســيحي الــذي ينتـــفع مــن الشــرق اإلســالمي إضــافة ، األوريب الغــريب العــامل

يف أفغانســـتان  واحلـــروببـــني إســـرائيل وفلســـطني والصـــراع املســـتمر  احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمربكـــن أحـــداث ل
وقـــد  كثـــر تفصـــيال.أببانورامـــا  كبـــريةضـــرورة توســـيع معـــىن املعـــرض بصـــورة   كـــل ذلـــك بـَـــرَّرَ - والعـــراق يف النهايـــة

 باإلضـافةاألركـان الفكريـة والدينيـة للحضـارات الـثالث  لبيـان" أخـن"و" القـدس"و" بغداداستخدمت عناوين "
 قــراءة معــىن يفاملكتوبــة واألدوات احلديثــة  املقــاالتعلــوم والفــن وفــن العمــارة. وتناولــت إىل الــدين والفلســفة وال

ومـن هنـا تـوفري  -ظـاهرة حديثـة بصـورة عامـة بوصـفها  العوملـة إىلاألحـداث السياسـية إضـافة  تفاصـيلاملعـرض 
  حرية واسعة للتفسري.

: اً إمرباطوريّـ اً سـكن األسـاس ليكـونيف  خصـصاملمنها  كانحيث   مبانٍ  ةموقع املعرض يف آخن ثالث يتضمن
ونتيجــة لألعمــال  .نــةاواخلز  ،الكاتدرائيــة، الكنيســة اإلمرباطوريــة الســابقةو  التتــويج)، قاعــة(أي  قاعــة املدينــة مثــل

والــيت هــي تصــوير لبغــداد  بدايــة رحلــة إســحاق، تفاصــيلضــمت قاعــة التتــويج ، احلاليــة فقــد مت تقســيم املعــرض
 يف القـدسعـرض للعلـوم اإلسـالمية والثقافيـة والفنـون. ويتـابع املـرء إسـحاق إىل  ابةمبثوبالط هارون الرشيد هو 

 نفسـه ويف الوقـت ،الوسـطىو داخل املدينة املقدسة يف العصور القدمية  اً تصور  املعرضنة. وهنا يعطينا امبىن اخلز 
ــ لنــايبــني  ــ ةاملعتقــدات الدينيــة الثالث نــه غــري موثــق إف الرحلــةتــايل يف أمــا القســم ال .مجيعهــا يف املدينــة تالــيت متثل

طــول الســاحل الشــمايل األفريقــي  علــىفقــد ســلك إســحاق الطريــق الرومــاين  ،عرضــه يــتممل  هلــذابصــورة جيــدة 
 مضـيقعـربوا  رمبـاومن هناك  .الشماليةيف إيطاليا  نووركب من ميناء تونس إىل بورتوفي املنطقة البيزنطية لتجنب

ايــة رحلـة إســحاق ووصــوله  إىل مركــز اإلمرباطوريــة اإلفرجنيـة. وصـولللالقـديس برنــارد العظـيم عــرب األلــب  ومــع 
يرمـــز إىل عـــرش  والـــذياألضـــالع  ثمنكـــذلك الزائـــر للمعـــرض إىل الكاتدرائيـــة ذات املركـــز املـــ  يصـــل ،إىل آخـــن



مـــن خـــالل إجيــاد مســـاحات عـــرض تـــتالءم مـــع عنـــاوين رحلـــة إســـحاق  املعـــرضيكمـــن مفهـــوم قـــوة و  .ناشــارمل
 التتـويجبدايـة الرحلـة إىل بغـداد يف قاعـة  ،مـن فهـم مواقـع العـرض املختلفـة بصـورة مقنعـة الزائركن إضافة إىل مت

على حمالت صغرية  حيتويحيث يسري الزوار على طول طريق صغري . هدفت إىل توليد شعور بالسوق الشرقية
ايــة هــذا الشــارع يــربز  والــذي بينــت فيــه أهــداف املعــرض.  اللــون ذاتميــز جبدرانــه هــارون الرشــيد امل قصــرويف 

، وعرضــت فنــون املالحــةكــذلك عرضــت هنــاك بعــض األمــور املســتخدمة يف الســفر كــاخلرائط وأجهــزة   الــذهيب.
يف بغـــداد مـــن خـــالل األبـــواب  القصـــركـــذلك عرضـــت روعـــة   ،الدولـــة اإلســـالمية وعلومهـــا مـــن خـــالل الكتـــب

مبـىن عتقـدات الدينيـة كـان مقتصـرا علـى نوعيـة وامل القـدساملكـان املعـد لتمثيـل . األصلية والسجاد والفسيفسـاء
فقـد  دينيـةأصـال يف الكتـب ال املوجودة ةسابق. طبقا للمعتقدات التوحيدية الثالث لديرالذي كان جماورا  اخلزانة

أحـد كتـب العهـد  فسـطاط،الالـيت وجـدت يف م 929املؤرخة عام  اخلمسةاألسفار : كتب دينية  ةمت دمج ثالث
املســيح، ومملكــة الــرب، واخلــالص) يف بدايــة القــرن التاســع املكتــوب يف آخــن،  ن ســريةمــ( يلنجاجلديــد الكــارو 

باإلضـافة إىل ذلـك فقـد . القرآن من القرن التاسع أو العاشر الذي وجد يف العراق أو سوريا خمطوطةمن  وجزء
  قبة الصخرة.د مسجو القيامة ، كنيسة اهليكل: أماكنها املقدسة يف القدس خاللمت متثيل هذه املعتقدات من 

ــــزال تعطــــي صــــورة مدهشــــة  وقــــد ــــدرائيتها والــــيت مــــا ت ــــة آخــــن بــــالطبع بكات فــــن العمــــارة  عــــنمت متثيــــل مدين
املختلفــة ومعلومــات عــن  الكارولينيــةن هنــاك عرضــا لــألدوات أ.باإلضــافة إىل ذلــك ميكــن مالحظــة نجيالكرول

هلــارون الرشــيد رغــم كــل شــي بســبب جناحــه  باالهتمــام اً جــدير  ن شــريكاً اشــارمل التقنيــات العســكرية،ومن مث مثــلّ 
  .العسكري
ـا توجـد  هـذا اليـوم، إىلن ايا هـارون الرشـيد لشـارملامـن هـد نـه مل يتبـق أيٌّ أاملؤسـف  من لكـن رغـم ذلـك فإ

 املوجــودةفقــد مت اســتخدام معظــم املــواد ومت صــهر املعــدن واســتخدمت األحجــار  اململكــة.ســجالت  يفمدونــة 
 لكــن، مــن وصــوله إىل آخــن ســنواتوقــد تــويف الفيــل أبــو العبــاس بعــد  .ذلك اجملــوهراتكــو يف الزينــة الكارولينيــة 

هنــاك  واألعمــال املصــنوعة مــن القمــاش. واملنحوتــاتل وجــوده حاضــرا بأشــكال أخــرى كمــا يف الرســومات ظــ
هـا بنائ ةعادإ تمن بغداد) وقد مت الثانيةبعد وصول البعثة م 806 عامن اهدية مثرية أخرى (قدمت إىل شارمل

مل  حيـث ،فنيـة غـري معروفـة للعـامل الغـريب حتفـةً  اعتـربتوهي عبارة عن ساعة مائية واليت : باستخدام الكمبيوتر
  بسبب الصقيع القاسي. تناثرتاهلدية شتاء القرون الوسطى يف آخن و  هتتحمل هذ
رحلة  آخن. –القدس-داد ـ. إسحاق والفيل األبيض.بغالقدمي الشرقي" لكل جوانب املعرض، تلخيصا

تبادل العملية  ثيقفقد حاول تو  -طموحا مشروعاكان   والذي واليوم" م800عرب ثالث ثقافات بني العام 
ومن  القرون الوسطى واليوم. بنيشرح تنوع الثقافات الثالث و  ،الرشيدن وهارون ابني شارمل للبعثات التارخيي

 ،االتصاالت الودية خاللاضي واحلاضر، من فرصة لعقد مقارنة بني املإتاحة اليف هذا املعرض  للدهشةاملثري 



احلضارات األخرى باإلضافة إىل احلركة  حنوالعلمية والفكرية  االهتمامات ومن خالل ختالف،ومن خالل اال
 نّ ء إبرغم كل شي ملعرض بعض نقاط الضعف.ا يف كونتأن  الطبعيّ ومن  الدبلوماسية والسياسية بينهما.

 هلكن برغم ذلك فقد زار  ،املفهوماإلحاطة الكاملة بمل يتمكن من  - املادية القيودبسبب -التصميم الفعلي 
 والثقافات ،التاجر اليهودي، والفيل: مما يثبت جناح املعرض وشعبيته والذي كان موضوعه ،زائر 100.000

  .نـالعاملية الثالث يف آخ
*********************  

  *) صحفي أملاين مهتم بالعالقات بني احلضارت.



  لتأويلية ومعهد الدراسات المتقدمة في برلينا
  *أجنليكا نويفرت

أي  Wissenschaftskollegأود يف هذه الورقة التعريف مبشروع جيري حاليا يف معهد أملاين هو الـ 
معهد الدراسات املتقدمة يف برلني بأملانيا. إن هلـذا املشـروع عالقـة وثيقـة بفكـرة التسـامح. ونظـرا لوجـود مبـادرة 

فإنين رأيت من املناسب أن أكتـب  -أعين جملة التسامح -ة يف سبيل بلورة هذه الفكرة يف سلطنة عمان مثالي
  عن املشروع األملاين لعلنا نؤسس تعاونا علميا وثيقا بيننا يف املستقبل.

 وقبل أن أبتدئ أرجو أن أحتـدث باختصـار عـن التجربـة األملانيـة يف جمـال التعـايش بـني الـديانات يف املاضـي
ويف التــــاريخ احلــــديث، وهــــي جتربــــة دفعــــت املســــؤولني عــــن املعهــــد إىل اختيــــار موضــــوع حبــــثهم، وهــــو التأويليــــة 
اليهوديــة واإلســالمية كنقــد للحداثــة. فلنلتفــت أوال إىل تلــك التجربــة األملانيــة، الــيت ختتلــف اختالفــا كبــرياً عــن 

  جتربة العامل اإلسالمي مع الديانات األخرى.
 تارخيهــــا أقليــــات دينيــــة إىل جانــــب الطــــائفتني الرئيســــيتني مــــن املســــيحية باســــتثناء أقليــــة مل تعــــرف أملانيــــا يف

يهوديــة. عانــت التجمعــات اليهوديــة املبعثــرة يف خمتلــف منــاطق أملانيــا يف الفــرتة املســماة بالعصــور الوســطى مــن 
صـر التنـوير أي االضطهادات اليت مشلت جمازر متعددة تكـررت فيمـا بعـد ولـو بصـورة أقـل. وظـل ذلـك حـىت ع

عصـــر التســـامح، ففـــي ذلـــك العصـــر الـــذي بلـــغ أوجـــه يف الثـــورة الفرنســـية أعيـــد النظـــر يف التشـــريعات املتعلقـــة 
باألجانب وخاصة املتعلقة باليهود إعادة جذرية، وحصل اليهود الحقا على احلقـوق الكاملـة كمـواطنني أملـان. 

اط، واســتغلت هــذه املشــاعر سياســيا يف احلقبــة إال أن مشــاعر معاديــة لليهــود بقيــت مســيطرة يف بعــض األوســ
ــــة بإبعــــاد اليهــــود مــــن مناصــــبهم ووظــــائفهم املختلفــــة يف احليــــاة الثقافيــــة  النازيــــة حــــني قامــــت الســــلطات النازي
واالقتصادية األملانية. وقد وقعت يف أثناء احلرب العاملية األعمـال املسـماة مبعسـكرات اإلبـادة الـيت مل تكتشـف 

ال بعــد احلــرب، وكــان لــذلك عواقــب بالغــة األمهيــة يف أملانيــا حــىت اآلن؛ أولـــها احلــرص الشــديد أبعادهــا الرهيبــة إ
على املصاحلة بني األملان واليهود، وإن كان هذا ال يعين املوافقة املطلقة علـى السياسـات اإلسـرائيلية. إن ذلـك 

شـروع اجلـاري اآلن يف معهـد الدراسـات يعكـس الرغبـة عنـد األملـان يف إعـادة قـراءة تـارخيهم قـراءة ناقـدة، أمـا امل
املتقدمـة فهـو يعـرب عــن الرغبـة يف البحـث املتعمــق يف تـاريخ األيـديولوجيات، وإعــادة النظـر يف خمتلـف األحكــام 

  السابقة واملواقف املعدة سلفا.
كــان ذلــك التمهيــد ضــروريا إليضــاح مســائل ســنتحدث عنهــا الحقــا. أمــا معهــد الدراســات املتقدمــة فإنــه 

يســـعى إىل تشـــجيع احلـــوار بـــني العلـــوم  يف جامعـــة برنســـتون، فهـــذا املعهـــد advanced studiesيشـــبه 
اإلنسانية كما يسعى للربط بني الثقافات وللحوار بينهما من خالل دعوة باحثني وعلمـاء ينتمـون إىل ثقافـات 

ك فيه مجاعة شىت. يعكف كل باحث من هؤالء على مشروعه العلمي اخلاص إال أن هناك مشروعا كبريا تشرت 



أي اإلســالم واحلداثــة الــذي أســس يف بدايــة  Islam and modernityمــن البــاحثني وهــو مشــروع 
التسعينات نظرا ألمهية إعادة التفكري يف عالقة الغرب بالشرق األوسـط. كـان املشـروع بدايـة يرتكـز علـى نقـاش 

م 2001فـة وقـد أخـذ اجتاهـا جديـدا عـام ظواهر احلداثة املتنوعة وارتباطهـا مبجتمعـات العـامل اإلسـالمي املختل
ـــة منصـــب املـــنظم للمشـــروع وهـــو الـــدكتور نفيـــد   حـــني تـــوىل باحـــث عقـــالين شـــاب ذو مواهـــب وأفكـــار خالّق
كرمــاين. ينتمــي كرمــاين إىل عائلــة إيرانيــة مهــاجرة إىل أملانيــا ولــذلك حظــي بثقافــة جتمــع بــني األبعــاد اإلســالمية 

م املشــروع مــن األوجــه االجتماعيــة والسياســية إىل أوجــه تأويليــة ومجاليــة، واألوروبيــة. وحتــت إشــرافه انتقــل اهتمــا
قســــــم يــــــدرس احلــــــراك الثقــــــايف يف اآلداب الغربيــــــة والشــــــرقية احلديثــــــة : وانقســــــم املشــــــروع لــــــذلك إىل قســــــمني

والكالسيكية علـى حـد سـواء؛ كهجـرة بعـض األسـاليب واملعـاين األدبيـة الشـرقية إىل األدب الغـريب وبـالعكس. 
نظــرة إىل األدب تعطــى اآلداب غــري األوروبيــة نصــيبها مــن االهتمــام علــى عكــس مــا ظلــت تفعلــه املركزيــة وهــي 

األوروبيــة. إن احلــديث عــن اجلــزء األديب مــن هــذا املشــروع لــيس موضــوع حــديثي فســأحتدث عــن اجلــزء اآلخــر 
  وهو "التأويلية اليهودية واإلسالمية كنقد ثقايف".

  تأويلي؟لماذا االهتمام بالمنهج ال -
يـــرى نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد وهـــو أحـــد البـــاحثني يف الدراســـات القرآنيـــة أن احلضـــارة العربيـــة اإلســـالمية هـــي  

  : "حضارة النص". يقول أبو زيد
إن : "وإذا صــح لنــا بكثــري مــن التبســيط أن خنتــزل احلضــارة يف بعــد واحــد مــن أبعادهــا لصــح لنــا أن نقــول 

بعد املوت" وإن احلضارة اليونانيـة هـي حضـارة "العقـل"، أمـا احلضـارة  احلضارة املصرية القدمية هي حضارة "ما
  العربية اإلسالمية فهي حضارة "النص".

أي حموريــة الكلمــة  logocentrismeوقــد ســبقه يف حكمــه هــذا حممــد أركــون الــذي اخــرتع مصــطلح  
هـو دراسـة الـرتاث اليهـودي كميزة بارزة للثقافية اإلسـالمية. وقـد أشـرت إىل اجلانـب اآلخـر للمشـروع األملـاين و 

اليت تتم يف السياق العلمي نفسه. وإننا نالحظ يف العصر احلـديث اهتمامـا بالغـا عنـد علمـاء الـرتاث اليهـودي 
يف أبعاد حمورية النص يف تاريخ احلضارة اليهودية، وقد ذهب أحد علماء الرتاث اليهودي ِإَىل أن مسى كتابا لـه 

  لحا إسالميا ليصف بـُْعداً من أبعاد ثقافته.بعنوان "أهل الكتاب" متبنيا مصط
وإذن لــيس مــن املفــاجئ أن تكــون احلاجــة ملواجهــة الثقافيــة التقليديــة واملؤسســة علــى الــنص الواقــع التــارخيي  

والواقع املعاصر احلديث حاجة ملموسة عند عقالنيي كلتا الثقافتني على حد سـواء ولـو مل يعـوا مـا جيـري عنـد 
نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد مـــن الرتكيـــز علـــى الـــنص ينطبـــق علـــى الوضـــع الســـائد يف الثقافـــة اآلخـــر. إن مـــا الحظـــه 
(إذا كانـت احلضـارة ترتكـز حـول "الـنص" الـذي ميثـل أحـد حماورهـا السياسـية فـال شـك : اليهودية يقول أبو زيد

عرفــة. إن ميثــل آليــة هامــة مــن آليــات الثقافــة واحلضــارة يف إنتــاج امل -وهــو الوجــه اآلخــر مــن الــنص–أن التأويــل 



النص حني يكون حمورا حلضارة أو ثقافة ال بد من أن تتعـدد تفسـرياته وتأويالتـه. وخيضـع هـذا التعـدد التـأويلي 
لتغريات متنوعة، ولعل أهم هذه التغريات مثال طبيعة العلم الذي يتناول النص أي اجملـال املعـريف اخلـاص الـذي 

تغــريات فهــو األفــق املعــريف الــذي يتنــاول العــامل املتخصــص مــن حيــدد أهــداف التأويــل وطرائقــه. أمـــّا ثــاين هــذه ال
خاللــه الــنص. إّن العالقــة بــني املفســر والــنص ليســت عالقــة إخضــاع مــن جانــب املفســر وخضــوع مــن جانــب 

ــا عالقــة جدليــة قائمــة علــى التفاعــل املتبــادل). ويــربز أبــو زيــد أن البحــث التــأويلي : الــنص. واألحــرى القــول إ
كريــة يف الــرتاث ولكنــه فــوق ذلــك حبــث عــن البعــد املفقــود يف هــذا الــرتاث وهــو البعــد الــذي لــيس جمــرد رحلــة ف

ذا الرتاث، وإن الدراسة التأويلية وحمورها "مفهوم  ميكن أن يساعدنا على االقرتاب من صياغة الوعي العلمي 
   ثقافتنا وفكرنا.النص" هي الكفيلة بتحقيق وعي علمي نتجاوز به موقف التوجيه األيديولوجي السائد يف

  : برنامج مشروع
  التأويلية اليهودية واإلسالمية كنقد للحداثة

الحــت يف العــاملني اإلســالمي واليهــودي منــذ ســنوات تباشــري فكــر ناقــد للثقافــة، يعيــد مــن جديــد حتديــد  
يف كــل  رغــم اخــتالف اجلــو السياســي والفكــري الســائد -عالقتــه برتاثــه الــديين. وميكننــا أن نالحــظ يف العــاملني

منهمــا اهتمامــا مشــرتكا أال وهــو االهتمــام بتأويليــة (هرمنـــويطيقا) يهوديــة أو إســالمية انبثقــت مــن معاجلــة بــَىن 
النصوص الدينية واملقدسة، وقد نتج النقد املوجه ضد استعمال املصادر الدينية ألغراض سياسـية مـن التعـاطي 

لــرتاث بــل مراعاتــه جبديــة، وهــذا مــا ينطبــق علــى الفكــر مــع الــرتاث نفســه، ممــا يــدفع هــذا النقــد إىل عــدم إمهــال ا
اليهودي والفكر اإلسالمي املعاصر ضمن رؤية جمموعة من املفكرين الـدينيني الطليعيـني علــى األقــل، وممـا يثـري 
االستغراب أن هذه الظاهرة املشرتكة إمنا تالحظ بوضوح خاصة يف بلدين يبدوان على أبعـد مـا يكـون أحـدمها 

إيران وإسرائيل. يف إيران ينتقد بعض علماء الالهوت واملفكرين الـدينيني مثـل عبـد : ياسيا وفكرياعن اآلخر س
وهذا ما سبق هلم شخصـيا أن –حتويل اإلسالم إىل إيديولوجيا سياسية -الكرمي سروج وحممد جمتهد شبسرتي 

اخلفــر بشــكل جــذري يف أســهموا فيــه، ويف إســرائيل تشــكك جمموعــة صــغرية مــن املثقفــني ذوي الطــابع الــديين 
النمــاذج السياســية والتأويليــة املتبعــة يف كتابــة تــاريخ الصــهيونية، إضــافة إىل ذلــك يــدعو بعــض املثقفــني الناقــدين 

  إىل أن تكون إسرائيل دولة غري دينية يشرتك فيها اليهود والعرب على السواء.
معــا، ويشــرتك فيــه علمــاء بــارزون يف  إن مشــروع أحبــاث كمشــروعنا يتنــاول التأويليــة / اليهوديــة واإلســالمية

حقلـــي الدراســـات اليهوديـــة واإلســـالمية، ومثقفـــون مســـلمون ويهـــود يـــدرس كـــل مـــنهم تراثـــه اخلـــاص يف إطـــار 
للثقافـــة، وهـــو نقـــد ضـــروري  -مـــا يـــزال غائبـــا-اهتمـــام تـــأويلي للثقافـــة ميكنـــه أن يرافـــق نقـــدا يهوديـــا وإســـالميا 

ل بالتشـديد علــى أمهيـة التـُّــَراَْثني اليهـودي واإلســالمي بالنســبة إىل ألسـباب علميــة وسياسـية ال ختفــى. وهـو كفيــ
  تكوّن الثقافة األوروبية نفسها. كيف نسعى إىل حتقيق ذلك؟



كمـــا ســـبقت اإلشـــارة فإننـــا نلمـــس يف أوســـاط يهوديـــة وإســـالمية اهتمامـــا أكادمييـــا بـــالِبَىن التأويليـــة اخلاصـــة 
ائيا مع اإلعالن عن قدسيتها. ويرتافق هذا االهتمام بتناقل النصوص التقليدية وتفسريها، وبتدوي ن النصوص 

ايـة القـرن التاسـع عشـر.  مع نقد متزايد موجه ضد استيالء تيـارات سياسـية وقوميـة علـى هـذه النصـوص منـذ 
ا لذلك فإنه من املفيـد أن يُـْدَعى حباثـة بـارزون يف حقـول الفلسـفة واآلداب والعلـوم اإلسـالمية واليهوديـة ليعملـو 

إســالميا"  -معــا يف مكــان واحــد متميــز باالنفتــاح مــن أجــل أن يشــكلوا مــا يســميه برنــارد لــويس "تراثــا يهوديــا
مشــرتكا، ويــتم يف الوقــت نفســه الــربط بــني أحبــاث تنتقــد أدجلــة اإلســالم واليهوديــة، مــا زالــت حــىت اآلن تعمــل 

ـا متأصـلة يف فضـاء حضـاري واحـ د مطبـوع باللغـة العربيـة. ويهـدف منفصلة متاما عـن بعضـها بعضـاً، رغـم كو
ات واالختالفــــات املوجــــودة بــــني الرتاثــــني اليهــــودي  هــــذا الــــربط إىل الكشــــف عــــن العالقــــات املتبادلــــة والتشــــا
واإلسالمي. وغين عن القول أن الفصل احلاد بني احلقول األكادمييـة الـيت تتنـاول اإلسـالم واليهوديـة واملسـيحية 

جمــاال حواريــا ثقافيــا وجغرافيــا مشــرتكا، ولــيس هــذا الفصــل احلــاد إال تعبــريا عــن الشــرقية غــري ممكــن؛ فهــي تتنــاول 
يونـاين، منفصــل –إيـديولوجيا مت جتاوزهـا ثقافيــا. وقـد انطلقــت هـذه الرؤيــة مـن االعتقـاد بوجــود غـرب مســيحي 
شــرقية وســواها مــن ثقافيــا عــن الشــرق، ممــا أدى إىل أن ُحتْــَرَم احلقــول املــذكورة آنفــا كالفلســفة العربيــة واآلداب ال

  االندماج يف احللقات األكادميية العلمية يف أوروبا.
غالبـــا مـــا يغيـــب عـــن الـــوعي الســـائد يف إســـرائيل وبلـــدان العـــامل اإلســـالمي أن عناصـــر جوهريـــة مـــن الـــرتاث 
الفكــري "اخلــاص" تنتمــي فعــال إىل اجملــال الثقــايف الواحــد الــذي ينتمــي إليــه أيضــا الــرتاث الفكــري املوجــود لــدى 

جلريان واألعداء. من هذا املنطلق نسعى إىل أن خيلق املشروع الذي سيستمر يف معهد الدراسات املتقدمـة يف ا
منربا أكادمييا عامليا لفكر نقدي، يهودي وإسالمي معاكس للوعي السـائد. ومـا زال هـذا  -برلني عدة سنوات

ة مفتوحـــة. املشـــروع يســـعى إذا إىل الفكـــر يف بلـــداٍن الشـــرق األوســـط يســـعى لينـــال الظهـــور يف جمـــاالت مشـــرتك
لفــت نظــر العلمــاء واملثقفــني يف الطــرفني إىل ضــرورة إعــادة التفكــري يف احلــدود القدميــة الــيت ســبق أن رمســت بــني 
ـــا  الرتاثـــني الـــدينيني، وإىل اإلســـهام بشـــكل فعـــال يف التغلـــب علـــى العدوانيـــة الكامنـــة يف األحبـــاث الـــيت يقـــوم 

  اآلخر.مسلمون ويهود، كل عن الطرف 
وهلذا السعي ما يّسوغه، ففي سياق النقاش النقدي الذي يدور حاليا تربز القرون الوسطى كمجـال مفتـوح 
للحــوار، تفــاهم فيــه مفكــرون مســلمون ومســيحيون ويهــود حــول الفلســفة وســائر العلــوم. فهــم يشــكلون جمــاال 

ميــة. فــالقرون الوســطى إذاً مصــدر إهلــام ثقافيــا مثاليــا مت يف احلداثــة تضــييقه وتقســيمه حتــت تـــأثري النزعــات القو 
لبعض املفكرين اليهود يف سياق نقدهم استخدام الرتاث الديين ألغراض سياسية وترتبط إعادة تقييم اجملاالت 
احلوارية التعددية يف القرون الوسطى بنهضة يف دراسة العلوم اليهودية الـيت ازدهـرت يف أملانيـا يف القـرنني التاسـع 

وأدت يومهــا إىل تكــوين بــدايات دمــج علمــي ألدب الــرتاث اليهــودي يف أملانيــا، وقــد ترافــق عشــر والعشــرين، 



اليهوديـــة واملســـيحية واإلســـالمية، : ذلـــك حينئـــذ مـــع اهتمـــام بـــالغ يف التـــداخل الـــذي كـــان قائمـــا بـــني الرتاثـــات
  خاصة يف الفلسفة الوسيطة واألدب السكوالستيكي. (املدرسي)

المي فيبــدو أننــا مــا زلنــا بعيــدين علــى وجــه العمــوم عــن نقــاش حــر ناقــد للثقافــة أمــا يف العــامل العــريب واإلســ
يطرح تساؤالت جذرية حول الفهم الذايت السائد سياسيا للدين وتاريخ الـرتاث الفكـري. رغـم ذلـك وبالدرجـة 
األوىل بسبب الوضع السياسي الضاغط ينمو االسـتعداد لـدى بعـض جمموعـات علمـاء الـدين إىل قبـول نسـبية 
قراءات الرتاث. وقد بدأ بعض أساتذة اآلداب وعلماء الدين والفالسفة يقرؤون مصادر اإلسـالم الدينيـة قـراءة 
جديدة مغايرة، وهم بذلك يفتحون الدرب أمام استنارة عميقة األثر للتأويلية ولعامل الواقـع الـذي يعيشـون فيـه 

ا بب ساطة من أجل القيام بإصالح ديـين ومـن أجـل أن على السواء. فهم ال يقرؤون املصادر الدينية أو يفسرو
مياشوا متطلبات العصر، بل هم على العكس مينعون الفكر من موقع نظري ناقد يف العالقة القائمة بني منـاذج 
التفكـــري الدينيـــة املتوارثـــة وواقـــع السياســـة الثقافيـــة املعـــيش، وهكـــذا يعـــود االهتمـــام منصـــبا علـــى الغِـــَىن الثقـــايف 

مايل الذي حتتويه النصوص املقدسة، والذي ميكن إبرازه بواسطة قـراءات ومقاربـات جديـدة مـن والفلسفي واجل
  نوعها.

مــا زال يف  -لكــن االســتعداد لتوســيع وعــي اجملــال الثقــايف اخلــاص لكــي يســتوعب تراثــات األديــان األخــرى
ة، تتعلـق باالسـتعمار، العامل اليهودي والعامل اإلسالمي ضعيف األث، وذلك ألسباب تارخيية وسياسـية معروفـ

وبتأســيس دولـــة إســرائيل. فـــإذا كــان أوائـــل املستشــرقني قـــد رأوا يف الــدين العامـــل الوحيــد املـــؤثر فعليــا يف تـــاريخ 
البلــدان اإلســالمية وحاضــرها، وأعلنــوا أن ديــن املســلمني هــو ســبب دونيــتهم وعجــزهم البنيــوي عــن اإلصــالح، 

وأوائـل القـرن العشـرين إىل الـدين ليـدافعوا عـن أنفسـهم مـن  فقد عاد مفكـرون مسـلمون يف القـرن التاسـع عشـر
موقــع إيــديولوجي، ويوضــحوا وضــعهم الــراهن مقــدمني حججــا معاكســة مؤداهــا أن لــيس اإلســالم بــل االبتعــاد 
عنـــه هـــو ســـبب األزمـــة الـــيت تعـــرتي البلـــدان اإلســـالمية. وقـــد نـــتج مـــن ذلـــك أن صـــار مـــن واجـــب كـــل مفكـــر 

أن يؤكـد أن مطالبـه هـي مطالـب إسـالمية ال غـش فيهـا. ومل يظهـر أي تبـدل يف إصالحي يف العامل اإلسـالمي 
هذه النماذج املتبعة إال يف السنوات األخرية، حيث برز مؤلفون وباحثون آتون من خلفيات اجتماعية وفكريـة 

عيـة خمتلفة يعملون على حتديد وظيفة الـدين مـن جديـد. وهـم حيـاولون بـذلك أن حيـرروا جمـاالت فكريـة واجتما
واســعة مــن جربيتهــا الالهوتيــة. هكــذا صــار يطالــب مــثال بالدميوقراطيــة مــن دون إرجاعهــا إىل اإلســالم، وصــار 
يفصل إىل حد بعيد بني جمال السلطة السياسية بأسره وجمال الدين، وصرنا نسمع عموما أن القـرآن إمنـا حيـث 

  الناس على التصرف العقلي واملسؤول.
مني بـــني تراثـــات فكريـــة يهوديـــة وإســـالمية ومســـيحية شـــرقية موجـــودة يف اجملـــال إن التجـــاور واملشـــاركة القـــائ

يســـتحق اهتمامـــا خاصـــا يف إطـــار  -احلضـــاري، العـــريب الطـــابع، املمتـــد مـــن جنـــوب فرنســـا إىل آســـيا الوســـطى



معاجلة بىن تناقل النصوص الدينيـة وتـدوينها مـع اإلعـالن عـن قدسـيتها، وهـذا مـا ال يعمـل بـه بعـد كمـا جيـب. 
مت يف برامج "الدراسات اليهودية" املتبعة يف إسرائيل تقليص أمهية التجاور واملشاركة املشار إليهما ملصلحة  فقد

اهتمام تأويلي يقتصر إىل حد بعيد على عالقات موجودة بني النصوص يف إطار يهودي حبـت، أمـا يف بـرامج 
  بـَْعُد تغيُري الوضع املشابه املوجود أيضا هناك. الدروس املتبعة يف اجلامعات العربية واإليرانية فليس من املمكن

وانطالقـــا مـــن هـــذا الواقـــع خيلـــق املشـــروع مكانـــا جديـــدا للـــتعلم املتبـــادل املباشـــر عـــن بـــىن التقاليـــد اليهوديـــة 
واإلســـالمية واملســـيحية الشـــرقية. إن التطلـــع إىل املســـيحية الشـــرقية يف هـــذا الســـياق ذو أمهيـــة جوهريـــة بالنســـبة 

ذاتيــة للنقــد اجلاريــة حاليــا مــن أجــل الوصــول إىل إنشــاء كتابــة تارخييــة يهوديــة جديــدة، ال تعــرض للمحــاوالت ال
الــدين اليهــودي كمصــدر كــل األديــان التوحيديــة ومركزهــا، إضــافة إىل ذلــك فــإنَّ أخــذ املســيحية الشــرقية بعــني 

، إذ إن هـذا اخلطـاب انبثـق  االعتبار مهـم جـدا بالنسـبة لنقـد اخلطـاب الـديين السـائد يف العـامل اإلسـالمي أيضـا
كــرد فعــل ضــد نقــد املستشــرقني "املســيحيني"، وهــذا لــن يــؤدي بــالطبع إىل أن يتحــول الرتكيــز يف املشــروع علــى 

  اإلسالمي حول بىن التفسري الكالسيكي للنصوص، وهو حوار مل يتم جديا بـَْعُد.–احلوار اليهودي 
واء ال يتبعــون اتباعــا أعمـى النمــاذج الفكريــة الــيت أبــدعها إن التأويليـة اليهوديــة واملفكــرين املســلمني علـى الســ

عصر التنوير املسيحي الذي سبقته خطوات تأويلية حتضريية، أوجدها النقد التارخيي للـدين املسـيحي يف قـرون 
خلــت. إن النصــوص املوجـــودة يف تــراث الثقـــافتني اليهوديــة واإلســـالمية حتتــوي مـــا ميكــن لنقـــد احلداثــة، الـــذي 

ل خـــاص فالســـفة أملـــان وفرنســـيون يف القـــرن العشـــرين، أن يرجـــع فقـــط، بـــل بالدرجـــة األوىل إىل أطلقـــه بشـــك
احلركـــــات الـــــيت أدت إىل نشـــــوء الـــــدول القوميـــــة يف أوروبـــــا يف القـــــرن التاســـــع عشـــــر. كـــــذلك يـــــدرك املفكـــــرون 

  عملية حديثة.اإلصالحيون املسلمون يف إيران واهلند ومصر أن استغالل الدين إيديولوجيا وسياسيا إمنا هو 
  : أما أهداف المشروع فيمكن تلخيصها كما يلي

العـريب جمـددا بعـني االعتبـار يهـدف إىل بعـث دفعـات حيويـة يف –إن أخذ اجملـال احلـواري والثقـايف اليهـودي 
العلوم اليهودية واإلسالمية وعلوم األديان واآلداب، وإىل ضخ نبضات يف النقاشات النقدية الدائرة يف العاملني 

يهــودي واإلســالمي وتــوفري إمكانيــة اللقــاء الشخصــي بــني علمــاء يهــود ومســلمني، وهــو األمــر الــذي مــا زال ال
-نادرا، أمر يستحق حبد ذاته بذل اجلهد من أجل حتقيقـه يف إطـار املشـروع، حيـث جيـد مثقفـون وحباثـة نقـاد 

م احلواري الذي يسعى املشروع  اإلطار املضموين املالئم لعمل مشرتك. إن املنرب -هم موضوع جدل يف أوطا
إىل أن يكونه، ميكن أن يصل إشعاعه ليس إىل الشرقني األوسط واألدىن بل أيضـا إىل أوروبـا. وال خيفـى أخـريا 

اليهـودي اإلسـالمي إمنـا فيـه إغنـاء للتأويليـة الفلسـفية يف أوروبـا الـيت جتـري : أن لفت النظر إىل الرتاثـني األدبيـني
املســـيحي. وهــــذا اإلغنــــاء قـــد يــــنعكس إجيابيـــا علــــى املـــدى الطويــــل يف الفلســــفة – حتـــت رايــــة الـــرتاث اليونــــاين



واآلداب والعلــوم اإلنســانية بشــكل عــام. ومــن أهــداف املشــروع البعيــدة األمــد أيضــا دمــج الرتاثــني، اإلســالمي 
  واليهودي، يف الربامج املعتمدة يف العلوم اإلنسانية يف اجلامعات األملانية.

ساســية الــيت جيتمــع حوهلــا علمــاء يف اإلســالميات واليهوديــات والفلســفة واآلداب علــى أمــا املوضــوعات األ 
  : مدى بضع سنوات يف إطار مشروع "التأويلية اليهودية واإلسالمية" فتتناول

  الكتاب املقدس والقرآن. )1
 النصوص الدينية والصالة، وفن الرسم الديين، والنَّْظم الشِّْعرِّي، واجلمالية املوسيقية. )2

 لم التفسري.ع )3

 الفلسفة وعلم الكالم يف اإلسالم واليهودية. )4

 الشرع والفقه والتدوين النهائي للنصوص. )5

 التصوف يف اإلسالم واليهودية. )6

  سياسة التأويلية، وتأويلية السياسة.: وأخريا كمخرج إىل احلداثة )7
هـــات أخـــرى وحيـــرص املشـــرفون علـــى املشـــروع واملشـــاركون فيـــه علـــى اكتســـاب حمـــاورين مـــن مؤسســـات وج 

ا.   يناقشون معهم املوضوعات اليت يبحثو
م اليت ستنعقد يف املستقبل. م ومؤمترا   ويرحبون باإلسهام يف ندوا
********************  

  أملانيا. ،أستاذة ورئيس معهد الدراسات الشرقية جبامعة برلني احلرة*) 
  



  فرنسا واإلسالم
  أيًّ تعايش؟!

  حممد القاضي*
ا بالشـــرق منـــذ عهـــد بعيـــد، إذ يعـــود أول اتصـــال بينهـــا وبـــني املشـــرق العـــريب إىل أيـــام ربطـــت فرنســـا صـــال 

اخلليفــــة هــــارون الرشــــيد العباســــي وامللــــك شــــارملان. كمــــا شــــاركت يف احلــــروب الصــــليبية الــــيت شــــنتها الكنيســــة 
الشــــرق  الكاثوليكيـــة علــــى املســــلمني يف املشـــرق إضــــافة إىل محلــــة نــــابليون ومـــا نــــتج عنهــــا مـــن اتصــــاالت بــــني

والغــرب، مث احتالهلــا للجزائــر، واســتعمارها لــدول عربيــة أخــرى. كــل هــذا جعــل مــن فرنســا دولــة وثيقــة الصــلة 
بالعــامل العــريب وباحلضــارة اإلســالمية، وكــان مــن الضــروري كــذلك أن يتجــه البــاحثون والدارســون الفرنســيون إىل 

ا دراســة اجتماعيــة  متكــنهم مــن الســيطرة أكثــر علــى منــابع املعرفــة االهتمــام بثقافــة هــذه البلــدان ودراســة شــعو
  العربية اإلسالمية.

-1758غري أن اخلطوط الكربى ملنهج االستشراق الفرنسي قد تبلورت مع (أنطوان سلفسـرت دوسـايل) ( 
"إنه كان عاملا ضليعا ومدققا يف فقه اللغة، : م) الذي يقول عنه املستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون1838

مل األوريب الصــرامة والدقــة الفكريــة، وبقــي أســلوبه يف العمــل حــىت يومنــا هــذا األســلوب نفســه ففــرض علــى العــا
. وتــأيت فرنســا وأملانيــا وهولنــدا واجنلــرتا والفاتيكــان علــى )1(الــذي يتبعــه عــدد غــري قليــل مــن املستشــرقني الكبــار

ـا منـذ القـرن الثـاين عشـر املـيالدي.  رأس الدول األوروبية اليت أنشأت كراسي االستشـراق يف مدارسـها وجامعا
"وتطـــور االهتمـــام بتعلـــيم العربيـــة بعـــد ذلـــك يف عصـــر النهضـــة األوروبيـــة، إذ قامـــت اللغـــات القوميـــة واســـتقلت 
بنفسها للتعبري عن املعارف والعلوم واآلداب املختلفة، ومن هذه اللغات الفرنسية املتفرعـة أصـال عـن الالتينيـة، 

ني يسـعون إىل تعلـم العربيـة، أو نـرى الدولـة تتوجـه إىل حتـريض بعـض رعاياهـا فصرنا نرى بعض العلماء الفرنسـي
على تعلمها وتعليمها، ليكونوا واسطة اتصال وأداة تفاهم مع العرب يف خمتلـف امليـادين، وليعملـوا مرتمجـني يف 

رنسـا التجاريـة يف مكتبة امللك ومراسالته وسفاراته وقنصلياته يف املنطقة العربية، وليشرفوا كذلك علـى مصـاحل ف
الشــرق العــريب، وكــان مــن أســباب االنــدفاع إىل تعلــم العربيــة أيضــا ســقوط القســطنطينية، عاصــمة اإلمرباطوريــة 
ديد العثمانيني املسلمني ألوربا املسيحية يف أواخر القرن اخلامس عشـر والنصـف األول مـن القـرن  البيزنطية، و

يهـــدف إىل االطِّـــالع علـــى احلضـــارة العربيـــة، ونقـــل علومهـــا،  الســـادس عشـــر للمـــيالد.. إن تعلـــيم العربيـــة كـــان
  .)2(ومعرفة اإلسالم وأسرار قوته عن كثب"

وكــان مــن أهــم املــدارس واملعاهــد الــيت أســهمت يف تعلــيم العربيــة بقســط كبــري أو صــغري وتعزيــز الدراســات  
  : التاريخ كالتايلالعربية داخل فرنسا وخارجها على حد سواء، وهي حبسب تسلسل ظهورها على مسرح 



م، وهــو ال يــزال قائمــا إىل اليــوم حمافظــا 1530أوجــده امللــك فرانســوا األول ســنة : الكــوليج دوفــرانس -1
ا يف التاريخ الفرنسي بصفة خاصة واألوروبية عامة.   على مكانته العلمية الرفيعة اليت اشتهر 

ا أو الظـروف الـيت دعـت إىل: مدرسة فتيان اللغات -2 حسـب مـا يـذكر –ظهورهـا  وكانت أسباب نشأ
تلـــك السياســـة اإلســـالمية الـــيت أخـــذت فرنســـا تتبعهـــا، خدمـــة ملصـــاحلها التجاريـــة والسياســـية، منـــذ  -مؤرخوهـــا

احلــروب الصـــليبية إىل العصــر الـــراهن، وهـــي السياســة الفرنســـية املتبعـــة مــع املنطقـــة العربيـــة والقــوى البشـــرية الـــيت 
 إسالمية أخرى.تعيش فيها، إضافة إىل ما جياورها من شعوب 

وتعود فكرة إنشاء هذه املدرسة إىل (لوي النغليس) الذي وجه : املدرسة الوطنية للغات الشرقية احلية -3
ا رســالة إىل اجلمعيــة الوطنيــة الفرنســية ســنة  م أوضــح فيهــا أمهيــة تعلــيم اللغــات الشــرقية للمصــاحل 1970بشــأ

كية، وثالث للفارسية يف كـل مـن بـاريس ومرسـيليا خلدمـة الفرنسية احليوية واقرتح إنشاء كرسي للعربية، وثان للرت 
  السياسة والتجارة والعلم معا يف فرنسا.

وكانــت هــذه املؤسســات الــثالث مــن أبــرز املراكــز االســتعرابية واالستشــراقية لتعلــيم اللغــة العربيــة واالهتمــام  
ا مــــن هــــذا اجلانــــب أو ذاك، وهــــي الــــيت محلــــت لــــواء االســــتعراب عشــــرات ال ســــنني فخرجــــت أجيــــاال حبضــــار

ا، وكـانوا مهـزة وصـل بـني العـرب والفرنسـيني، واجلسـر الواصـل  وطبقات من املستعربني امللمـني بالعربيـة وحضـار
علمــا بــأن مؤسســات أخــرى علميــة وثقافيــة  )3(بــني الثقافــة العربيــة والفرنســية خــالل القــرون األربعــة األخــرية.

ا الســابق ة كانــت هلــا إســهامات كثــرية يف جمــال تنشــيط حركــة االســتعراب وتعليميــة داخــل فرنســا ويف مســتعمرا
بني فرنسـا واألمـة العربيـة،  -كما يف احلاضر–الفرنسي، كما كان هلا يد طوىل يف العالقات القائمة يف املاضي 

بل إن دورها يف العالقات املسـتقبلية بـني الطـرفني سـينمو ويـزداد بـاطراد ومـن غـري توقـف نظـرا لتوثـق العالقـات 
  : من أبرز هذه املؤسسات وأمههاو 

  جامعة السوربون. -1
كمعهــد الدراســات اإلســالمية، :  جامعــات بــاريس واملعاهــد واملراكــز التابعــة هلــا داخــل فرنســا وخارجهــا -2

ومركـــز الدراســـات العاليـــة لـــإلدارة اإلســـالمية، ومركـــز دراســـات الشـــرق املعاصـــرة، واملعهـــد الفرنســـي للدراســـات 
 العربية بدمشق وغريها.

  بوردو، مونبيلييه، ليون، سرتاسبورغ وغريها.: امعات الفرنسية يف األقاليماجل -3
املكتبــة الوطنيــة يف بــاريس، واملكتبــة الشــرقية، مث مكتبــات اجلامعــات : أمــا أهــم املكتبــات الشــرقية فيهــا فهــي 

عـــدد م (جملــة العلمــاء)، أمــا 1665املتحــدة، ويف فرنســا جمــاالت خاصــة باالستشــراق بعضــها يعــود إىل ســنة 
تلــك اجملــالت فيبلــغ (ثالثــني مطبوعــة)، وبلــغ عــدد املستشــرقني الفرنســيني منــذ القــرن الســادس عشــر حــىت ســنة 

. وجيــب أن نتــذكر هنــا أن حركــة )4(مستشــرقا، بيــنهم ثــالث أو أربــع ســيدات 360م مــا يزيــد علــى 1978



واإلسـالمية، وقـد اسـتخدمت االستشراق الفرنسي قد عاصرت يف بدايتها األطماع االستعمارية للـدول العربيـة 
فرنسا الكثري من املستشـرقني يف أغـراض سياسـية اسـتعمارية بعيـدة عـن العلـم، وذلـك مـن أجـل وضـع خططهـا 
السياسية مطابقـة ملـا تقتضـيه األوضـاع يف الـبالد اإلسـالمية مـن ناحيـة، ولتسـيري هـذه األوضـاع طبـق مـا تتطلبـه 

ا. علمــا هـذه السياسـات يف الـبالد اإلسـالمية مـن ناحيـة  أخــرى لتسـيطر علـى الشـعوب اخلاضـعة فيهـا لسـلطا
م اإلســالمية واحلضــارة  بــأن هــذا ال ينفــي وجــود مستشــرقني وصــفوا باملوضــوعية والشــجاعة األدبيــة يف دراســا
العربية، منصفني ومتعاطفني مع الشعوب اليت يدرسون تراثهـا دراسـة علميـة جـادة، فحققـوا، وفهرسـوا، ونشـروا  

"إن الدراســــات : م مراجــــع مهمــــة للبــــاحثني والدارســــني. يقــــول املستشــــرق مكســــيم رودنســــونكتبــــا تعــــد اليــــو 
االستشـــراقية اليـــوم معظمهـــا دراســـات جـــادة ولـــيس أمامهـــا أي خيـــار آخـــر مـــن أجـــل إثبـــات وجودهـــا العلمـــي 

كشف ومصداقيته عند الباحث املتخصص أو القارئ إال باتباعها منهجا علميا دقيقا يتوخى تقدمي الفائدة وال
عنها بعيدا عن امليول الدينية املسيحية أو اليهودية وتعصبها اجتاه اجملتمعات ذات االنتمـاء الـديين املخـالف هلـا 
وإن الدراسات االستشراقية احلديثة اليت كتبها جيلي أو اجليل الالحق من املتخصصـني املعنيـني بشـؤون الشـرق 

لعلمــي بصــدد املوضــوع الــذي تتناولــه، وإن كــان العــريب اإلســالمي مل تكــن ســوى دراســات تتــوخى الكشــف ا
هناك شيء (تنتقد) بسببه فهو يـأيت انطالقـا مـن نظـرة مسـبقة أو رؤيـة غربيـة للعـامل دون أن تكـون هـذه النظـرة 

  .)5(ذات تعصب أو مراهنة على حيادية البحث العلمي"
"إنــه بعــد انتهــاء : " حيــث يقــولالــرأي نفســه يتبنــاه املفكــر اجلزائــري املقــيم يف فرنســا الــدكتور "حممــد أركــون

الفرتة االستعمارية بدأ املستشرقون ينتقلون إىل ممارسة جديدة انتقادية ملهنتهم، وشرعوا ينتقـدون مـا صـدر عـن 
العلمـــاء قـــبلهم يف الفـــرتة االســـتعمارية مـــن مؤلفـــات، وأخـــذوا يبحثـــون عـــن منـــاهج جديـــدة ميكـــن أن يطبقوهـــا 

خـــالل هـــذا االنتقـــاد الـــذايت إىل مراجعـــة املنـــاهج الـــيت تســـتعمل لدراســـة لدراســـة احلضـــارة العربيـــة وأجـــربوا مـــن 
ا"   .)6(احلضارة العربية ذا

أما الدكتور "إدوارد سعيد" فإنه ينوه بأعمال بعض املستشرقني الفرنسيني حيث يرى أنه "لن حيتاج املـرء إال 
-الكوســت، روجيــه ارنالــديز إىل ذكــر اإلجنــازات الفائقــة لبــاحثني مثــل جــاك بــريك، مكســيم رودنســون، إيــف

ليدهشه املثـال الرشـيمي اخلـالق (ملاسـينيون)  -الذين خيتلفون اختالفا واسعا فيما بينهم يف طريق التناول والنية
الذي ال خيطئ اإلدراك أثره الفكري العميق عليهم مجيعا.. الرمز الناضج لذلك التطور احلاسـم يف االستشـراق 

ـــم يف بعـــض  . إن تـــأثري ماســـينيون)7(الفرنســـي ـــه ا ـــة، ورغـــم أن ـــه عميـــق للغاي يف االستشـــراق الفرنســـي وحمرتفي
باالنتمـاء إىل الطـابور االسـتعماري اخلـامس، والتقنـع بالتصـوف  -كمـا حيكـي هـو نفسـه–األوساط اإلسالمية 

-إنــه : لبلــوغ مآربــه، ورغــم تكريســه بعــض عناصــر املذهبيــة االستشــراقية التقليديــة فــإن مــن اإلنصــاف أن نقــول
كــان أول مستشــرق حــاول وضــع االستشــراق   -ساســيته اإلنســانية القويــة، وثقافتــه املوســوعية العاليــة املتفتحــةحب



علـــى حمـــك العلـــوم اإلنســـانية، بـــل أدجمـــه كـــذلك فيهـــا، وهـــذا مـــن خـــالل مقـــاالت عديـــدة يف السوســـيولوجيا 
إنــه متيــز عــن كــل ســابقيه احلضــارية واللســانيات وعلــم الــنفس والتــاريخ، كــان رائــد التجديــد والتطــور مــن حيــث 

بقدرات إبداعية خمصبة، وبسعة أفق قلمـا حتصـل حـىت عنـد العلمـاء مـن أمثالـه، وهـو علـى هـذا الصـعيد جـدير 
  .)8(بالتنويه ووافر اإلعجاب

أما املخطوطـات العربيـة اليـوم يف املكتبـات الفرنسـية املختلفـة، والـيت مجعـت عـرب املراحـل التارخييـة املختلفـة،  
ا تزيـد  علـى سـبعة آالف خمطوطـة يعـود تـاريخ نسـخها إىل عصـور تارخييـة خمتلفـة، فمنهـا مـا يعـود إىل القـرن فإ

العاشر املـيالدي (الرابـع اهلجـري) ومنهـا مـا يعـود إىل القـرن الثـامن عشـر املـيالدي (الثـاين عشـر اهلجـري)، قبـل 
) مصـحفا، 87يـة يف بـاريس وحـدها (انتشار الطباعة يف البلدان العربية على وجه العموم. وتضم املكتبـة الوطن

وقد قدر "كوركيس عواد" خبري املخطوطات املعروف مجلـة هـذه املصـاحف بنحـو مخسـة آالف ورقـة معظمهـا  
كتبــت يف القــرن الثــاين واخلــامس للهجــرة، وطائفــة كبــرية مــن هــذه املصــاحف مكتوبــة علــى ورق الغــزال بــاخلط 

عربيــات، ناســخه  326ازي املصــحف الــذي حيمــل رقــم الكــويف، ومــن أقــدم املصــاحف املكتوبــة بــاخلط احلجــ
جمهــول وغـــري مـــؤرخ، كمـــا حتـــتفظ املكتبـــة الوطنيـــة كـــذلك ضـــمن نفـــائس املخطوطـــات باملصـــحف الـــذي خطـــه 

عربيات، وكتب على ورق ذي لون ضارب  7616: هـ، واملصحف حيمل رقم688ياقوت املستعصمي سنة 
 مزخــرفتني بـــأشكال هندســية مجيلــة، علــى جانبيهمــا ورقــة. واســتهل بصــفحتني 211إىل الصــفرة وعــدد أوراقــه

ــــا إطــــار علــــى جانبيــــه زخــــارف  طرتــــان، وعلــــى ظهــــر الورقــــة الثانيــــة وردت ســــورة الفاحتــــة وأول البقــــرة حيــــيط 
  .)9(نباتية
أثــر عميــق يف إحيــاء  -"وكــان لنشــر أمهــات املخطوطــات العربيــة يف فرنســا خاصــة، وأوربــا عامــة نشــرا حمققــا 

ضتنا احلديثـة ودفعهـا إىل  تراثنا وإظهاره للنور على أوسع نطاق ممكن لإلفادة منه، وقد أدى ذلك إىل تطوير 
لوال عناية املستعربني بإحياء تراثنا ملا انتهـت : األمام أشواطا بعيدة. ويرى األستاذ الرئيس "حممد كرد علي" أنه

احلفــاظ، ومعجــم مــا اســتعجم، وفتــوح إلينــا تلــك الــدرر الثمينــة الــيت أخــذناها مــن طبقــات الصــحابة، وطبقــات 
البلدان، وفهرست ابن الندمي، ومفاتيح العلوم، وطبقات األطباء، وأخبار احلكماء، واملقدسـي، واالصـطخري، 
وابن حوقل واهلمذاين، وابن جبري، وابن بطوطة، إىل عشرات من كتب اجلغرافيـا والـرحالت الـيت فتحـت أمامنـا 

ا وق ا"معرفة بالدنا يف املاضي، و   .)10(فنا على مقدار حضار
  : الفرنسيون واالهتمام باإلسالم

اهــتم الفرنســيون بالــدين اإلســالمي اهتمامــا علميــا يف بدايــة القــرن الســابع عشــر، فقــد كتــب (بودييــه) كتابــا  
منـذ بعثتـه وحـىت وفاتـه كمـا تنـاول بعـض املستشـرقني الكتابـة عـن  -صلى اهللا عليه وسلم-شرح فيه حياة النيب 

، -صـلى اهللا عليـه وسـلم-طبع الكونـت (دي نوفليـه) تـاريخ العـرب وحيـاة حممـد  1731الم، ففي سنة اإلس



م كتــــب (دي باســــتوريت) كتابــــه الــــذي حتــــدث فيــــه عــــن ديانــــات الشــــرق وأفــــرد يف مؤلفــــه 1788ويف ســــنة 
عنـدما  صفحات كثرية عن اإلسالم، وهكذا عرف الفرنسيون اإلسالم وكثر عدد البـاحثني والدارسـني لإلسـالم

اتصل هؤالء مبسلمي مشال إفريقيا، واهتمـوا بعـد ذلـك برتمجـة معـاين القـرآن الكـرمي إىل اللغـة الفرنسـية ممـا جعـل 
(الفـونس إيتـني، ونونبـه، واملستشــرق : بعـض الفرنسـيني يتعرفـون عليـه، وكـان مـن أوائــل الفرنسـيني الـذي أسـلموا

"حيــاة الصــحراء" : قامتــه بعــد إســالمه، فكتــب كتبــا منهــاإيتيــان دينيــه)، وقــد اختــذ هــذا األخــري اجلزائــر مقــرا إل
و"ربيــع القلــوب" و"الشــرق كمــا يــراه الغــرب" وقــد أشــار فيهــا إىل اإلســالم بكــل تقــدير وحــب ووفــاء. وهكــذا 
تعرف الفرنسيون على اإلسالم من خالل كتابات املستشرقني الذين اعتنقوا اإلسالم. وأصبح اليـوم مـن حيـث 

لدين الثاين يف فرنسا. وتشري الدراسات إىل وجود مليونني ونصـف املليـون مـن املسـلمني يف أمهيته العددية هو ا
فرنســـا ينحـــدرون مـــن بلـــدان خمتلفـــة كـــاجلزائر واملغـــرب ومصـــر وتـــونس ولبنـــان وليبيـــا وســـوريا والعـــراق وموريتانيـــا 

حـديثاً، إن معظـم املثقفـني  وباكستان وتركيا، وهناك حوايل أربعني ألفـا مـن الفرنسـيني اعتنقـوا الـدين اإلسـالمي
الفرنســـيني الـــذي يعتنقـــون اإلســـالم متـــأثرون بكتابـــات الفيلســـوف (رونييـــه غينيـــون) أو (لـــويس ماســـينيون) أو 
بــبعض املؤلفــات الصــوفية، وتقــول (إيفــافيرتي) املســؤولة الســابقة عــن قســم العلــوم اإلنســانية يف املعهــد الــوطين 

ــــدي: الفرنســــي للبحــــوث العلميــــة إىل اإلســــالم بــــل نعتنقــــه، وجيــــب أن يكــــون واضــــحا للجميــــع أن  "إننــــا ال 
ــــا  املعتقــــدات اإلميانيــــة يف اإلســــالم ال تفــــرض علــــى املــــؤمنني التنكــــر لديانــــة آبــــائهم.. وإن األفكــــار الــــيت يكو
الغربيون عن الدين اإلسالمي خصوصا يف ما يتعلق بالقـدر واجلهـاد خاطئـة.. إنـين مـن جيـل "جـارودي" فلقـد 

وُكنَّــا نشــعر أن اإلســالم بعيــد جــدا عــن أفكارنــا وطبعنــا، وكنــا يف ذلــك الوقــت جنهــل الــديانات غــري  درســنا معــاً 
املســيحية. وبعــد أن بَــَدْأُت أشــك يف الكاثوليكيــة تعلمــت السنســكريتية والبوذيــة، بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، 

ـــة والتخصـــص يف الفلســـفة، وذات يـــوم أهـــداين أحـــ د األصـــدقاء كتابـــا يف اللغـــة قـــررت متابعـــة دروســـي اجلامعي
اإلجنليزيـــة بعنـــوان (إعـــادة بنـــاء الفكـــر الـــديين اإلســـالمي) ملؤلفـــه حممـــد إقبـــال، عنـــدما قرأتـــه أعجبـــين كثـــريا ألنـــه 
أجاب على بعض تساؤاليت حني عرض ألفكار كبار مفكري اإلسالم الذين كنـت أجهلهـم متامـا، ولقـد ظهـر 

"بشعب خمتار"، وهو مبثابة قاسـم مشـرتك بـني مجيـع الـديانات؛ هلـذا يل الدين اإلسالمي دينا عامليا غري خمتص 
ذهبـــت مـــرتني إىل مكـــة : ميكننـــا إضـــفاء صـــفة (العامليـــة) عليـــه ألنـــه يغتـــين بالثقافـــات األخـــرى. وتضـــيف قائلـــة

املكرمــة ألداء فريضــة احلــج وإين أصــلي مخــس مــرات يوميــا، وإين أصــوم وأتلــو صــاليت بالفرنســية والعربيــة، ولقــد 
  ).11(ت كثريا بكتابات لويس ماسنيون"أعجب
إن موجـــة اإلســـالم اجلديـــدة يف فرنســـا هـــي مـــن بـــني القضـــايا الـــيت تأخـــذ باهتمـــام جمموعـــة مـــن البــــاحثني  

الفرنسـيني، كمــا أصــبحت حمــور اهتمــام ومناقشــات الصـحافة واإلعــالم يف فرنســا، فــال ختلــو الصــحافة الفرنســية 
لة حــــول موضــــوع (عــــودة اإلســــالم) وتنــــامي انتشــــاره يف العــــامل، مـــن املقــــاالت والدراســــات والبحــــوث املسرتســــ



وشديد تأثريه على احلياة العامة يف فرنسا عرب حضور مجهور املهاجرين العرب واملسلمني. وظهـر منوذجـان مـن 
التخصـــص يف موضـــوع (شـــؤون اإلســـالم) عـــرب اإلنتـــاج الفكـــري والصـــحفي الفرنســـي، النمـــوذج األول ينشـــطه 

ـــــاحثو  ـــــذين يهتمـــــون بالعـــــامل اإلســـــالمي ثقافـــــة وفكـــــرا وحضـــــارة (املستشـــــرقوناألســـــاتذة والب  -ن اجلـــــامعيون ال
واملســتعربون). مــنهم مــن يؤكــد علــى جانــب تطــور الفكــر اإلســالمي واســتمرارية تــأثريه علــى احليــاة السياســية يف 

تقـــدون أن سياســـية حبتـــة، وآخـــرون يع ةاجملتمعـــات اإلســـالمية، ومـــنهم مـــن يـــرى أن الفكـــر حتـــول إىل إيديولوجيـــ
  اإلسالم (دينا وسياسة وفكرا) هو مبثابة رد فعل الشرق على احلداثة الغربية.

م،   م وحتقيقـا أما النموذج الثاين، فيكمن يف نشاط العدد الوفري من الصحفيني الـذين ختصصـوا عـرب جتـار
. إن إنتــاج هــؤالء خيتلــف ومتــابعتهم لألوضــاع السياســية واالقتصــادية والدبلوماســية يف العــامل العــريب واإلســالمي

يف قيمته مع نتاج اجلامعيني، إن هدف عملهم ينحصر يف الوصف والتقريـر والوقـوف علـى األحـداث اجلزئيـة، 
ـدف إىل الوقـوف علــى القـوانني املوضـوعية والعامـة بـالتطور مثـل اجملتمعــات  يف حـني أن الدراسـات والبحـوث 

ا. علمــــا بــــأن بعــــض الكتابــــات تت خــــذ مــــن املهــــاجرين العــــرب موضــــوعا للتشــــهري باإلســــالم وثقافتهــــا وحضــــار
واملسلمني وخصوصا يف أثناء احلمالت االنتخابية. وترى األحزاب اليمينية العنصرية أن موجة انتشـار اإلسـالم 

وعــرب الصــحفي "جـــاك  )12(يف صــفوف الســكان الفرنســيني هــي أخطــر حــرب ميكــن أن تعلــن ضــد فرنســا.
ا انتشار اإلسالم يف فرنسا، وأكد على أن هذه القضية يقف جوليار" عن استغرابه الشديد لل سرعة اليت يتم 

وراءهــا ســبب جــوهري واحــد، هــو كــون بعــض العلمــاء املســلمني اســتطاعوا تبســيط مبــادئ العقيــدة اإلســالمية 
وتنقيتهــا مــن أفكــار التشــدد واجلحــود، مث اعتبــار اإلســالم عقيــدة ال تكرهــك علــى اعتناقهــا، وهــذه هــي النقطــة 
األساسـية الـيت سـاعدت علــى انتشـار اإلسـالم يف صــفوف الفرنسـيني، إنـه ديــن السـماحة، وحيـث ال إكــراه يف 

والفرنسي بطبعه إنسان عنيد، لكن عندما تشعره بأن الدين اإلسالمي دين احلوار والسلم، ونبـذ  )13(الدين.
سـع مـن األخطـاء وحيـاول مـا االستغالل، وعدم التعدي، فعلى األقـل جيـد نفسـه خاضـعا منـذ صـباه خلطـاب وا

أمكن حسب رأي "جوليار" أن ميأل مواقعهـا بعالمـات اسـتفهام واضـحة، وهـي املرحلـة األوىل مـن البدايـة الـيت 
تعــين وضــع األســئلة يف أماكنهــا الصــحيحة. ومــن جهــة أخــرى تتســاءل الســلطات الفرنســية عــن دواعــي تشــبث 

كل مظـاهر احليـاة الفرنسـية عـن التغلـب عليـه وإذابـة هـذا   اإلنسان املسلم بتعاليم دينه إىل هذه الدرجة، وعجز
االعتقاد، ويرى الكاتب الفرنسي (جيل كيبيل) املختص يف القضايا العربية واإلسالمية وصاحب كتـاب (ختـوم 
اإلســالم). "إنــه مــن اخلطــأ أن ننظــر إىل الفرنســي املســلم باملنظــار نفســه الــذي ميكــن أن يكــون عليــه املســلم يف 

العــــريب. فبالنســــبة لــــألول هنــــاك إرث مــــرتاكم مــــن الصــــعب عليــــه أن يــــتخلص منــــه، وأقصــــد هنــــا  دول املغــــرب
خصوصية العيش والتصرف يف فرنسا، أما بالنسبة لآلخر فإن األمـر ال ُيطْـرَُح لـه علـى شـكل معضـلة، إنـه ُولِـَد 

ن الصـعب جـدا أن مسلما َوَشبَّ على ذلك، وحيمـل معـه كـل موروثاتـه العقديـة والرتبويـة، ومـن جهـة أخـرى مـ



تفــرض علـــى الفرنســـي أي شـــيء مهمـــا كـــان نوعـــه، يتســـم بالشـــدة واإلكـــراه واجلحـــود، وأعتقـــد أن اإلســـالم مل 
ــذا الشــكل الــذي هــو عليــه اآلن إال ألنــه ديــن احلــوار احلــوار بكــل أشــكاله، ومــن  : ينتشــر يف اجملتمــع الفرنســي 

  كل جوانبه..
يت تتعرض هلا اجلالية املسلمة من دول املغرب العريب، فهـي وأعرف أنه من الصعب كذلك إخفاء اجلرائم ال 

حمـــط ممارســـة إرهابيـــة مـــن قبـــل بعـــض التنظيمـــات الفرنســـية املتطرفـــة، وأعتقـــد أن رد الفعـــل األول مـــن اإلنســـان 
ويته وخصوصية معتقده كنوع من التسلح".   )14(املسلم يف فرنسا هو تأكيد تشبثه 

يف فرنسا معوقـات قانونيـة وسياسـية واجتماعيـة خطـرية وبشـكل يـومي،  إنه من الطبعي أن يواجه املسلمون 
فــإن هــذه احلريــة  -ويف هــذا اإلطــار ورغــم أن احلكومــة تعــرتف باحلريــة الدينيــة لكــل اجلماعــات غــري املســيحية

تظهــر يف بعــض األحيــان حمــدودة وســطحية وتكتفــي بــالتعبري عــن االحــرتام العــام ملعتقــدات الفــرد الدينيــة فقــط، 
حالـــة املســـلمني نـــادرا مـــا حتمســـت احلكومـــة الفرنســـية لبنـــاء املســـاجد وتأســـيس املراكـــز الثقافيـــة اإلســـالمية ويف 

واملدارس الدينية، إذ من العادة أن حتاول هـذه احلكومـة سـواء أكانـت اشـرتاكية أم ميينيـة عرقلـَة تزايـِد مثـِل هـذه 
ن "انفصـال" املسـلمني عـن اجملتمـع األورويب املؤسسات اإلسالمية حبجة أن احلكومة الفرنسية حتول جاهدة دو 

الذي حتاول احلكومة دجمهم فيه، لذا نـرى أن هـذه املؤسسـات تشـيد عـادة مبسـاعدة الـدول اإلسـالمية وبعـض 
  : اجلمعيات اإلسالمية احمللية، وكمثال على هذه املعوقات نذكر منها ما يلي

 اب الـــرأس الـــيت رفضـــت الفتيـــات كانـــت الســـاحة قـــد عرفـــت يف الســـنوات األخـــرية بـــروز مســـألة حجـــ
املســلمات نزعــه يف املؤسســـات التعليميــة علــى الســـاحة اإلعالميــة، واشـــتد النقــاش حــول عالقـــة ذلــك مببـــادئ 
اجلمهوريــة الالئكيــة، واالســتفزاز الــذي يشــكله ارتــداء احلجــاب لغــري املســلمني، وتفــرع النقــاش إىل أمــور أكثــر 

ســـية. (مـــذكرة وزيـــر الرتبيـــة فرانســـوا بـــريو، دســـتورية املـــذكرة أو عـــدم جديـــة مبـــا فيهـــا عـــدم احـــرتام القـــوانني الفرن
  دستوريتها)، وسبل الطعن يف القرارات اإلدارية املرتتبة فيما بعد إىل مناقشة موضوع يتعلق "باهلوية الفرنسية".

م يف فقـد أجنـزت ملحقـا خاصـا عـن اإلسـال -أما جريدة (لوموند) اليت ال تكف عن التغين بالرصانة والدقة 
م) ضــم جمموعــة مــن املقــاالت ألمســاء فرنســية إضــافة إىل اســتطالع للــرأي 13/10/1994عــددها الصــادر (

نشرت نتائجه بامللحق نفسه حيث ورد يف االستطالع أن اإلسـالم يعـد الـدين الثـاين يف فرنسـا لكنـه ديـن غـري 
وقطـع يـد السـارق، واالنتصــار حمبـوب، فقـد حتـدثت عـن القهـر الــذي تعـاين منـه املـرأة يف بعـض بلــدان الشـرق، 

لتعــدد الزوجــات واســتفراد الرجــل بالعصــمة، وجلــد الــزاين.. وكأنــه ال يوجــد يف اإلســالم إال هــذه األمــور، بينمــا 
أغفلـت كـل حـديث عـن النبـل والتسـامح واإلخـاء والعدالـة واملـروءة واحللـم وغريهـا مـن الفضـائل. والشـيء ذاتــه 

ل أوبســــرباتور) و(الليبرياســــيون). "واملــــدهش يف األمــــر أن التليفزيــــون جلــــأت إليــــه صــــحيفة (الفيغــــارو) و(النوفيــــ
الفرنســي بقنواتــه املختلفــة يبــذل جهــدا حثيثــا إلثــارة الكراهيــة ضــد املســلمني حــىت صــار مينــع املثقفــني الفرنســيني 



رانسـوا الذين يعارضون تلك اللوثة الفرنسية من الظهور على شاشته ويف براجمـه، والباحـث الفرنسـي املعـروف "ف
بورجا" وهو من أكثرهم تفهمـا وإنصـافا منـوذٌج لضـحايا هـذا املوقـف الغريـب، حيـث ال ُيْسـَمُح لـه بـالظهور يف 

  برامج قناة تليفزيونية أملانية (آ.ر.يت) والذي يستعني به هم األملان وليس الفرنسيون!
يســعون إىل تفهــم الــدين ولكننــا نســجل أيضــا بتقــدير بــالغ موقــف العديــد مــن املفكــرين الفرنســيني الــذي  

اإلســالمي واحلضــارة اإلســالمية بشــكل دقيــق. فيعقــدون النــدوات ويصــدرون كتبــا يــدافعون فيهــا عــن اإلســالم 
واملســـلمني منفـــذين بـــذلك ادعـــاءات املعـــادين بـــاحلجج والرباهـــني. يقـــول األســـتاذ املتخصـــص يف اإلســـالميات 

ا كـان بعيـدا عنـا لكنـه اآلن يعشـعش بيننـا ويعـيش يف "إن اإلسالم كان ذا صورة رومانسية عنـدم: (برونو آتني)
أوســاطنا فهــل جيــب أن ننســى التــاريخ؟ إن اإلســالم الــذي كــان موجــودا يف فرنســا كــان "ُمــَدجَّنا" أو متوطنــا ال 
يثـــري أي احتكـــاك، ولقـــد نســـي الفرنســـيون اليـــوم أن اجلنـــوب الفرنســـي كـــان مســـلما قبـــل عشـــرة قـــرون. يعتقـــد 

شــــاكل ازدادت بتزايــــد أعــــداد املســــلمني املقيمــــني يف وطــــنهم، لكــــنهم نســــوا أن عــــدد الفرنســــيون اليــــوم أن امل
املســلمني يف الســتينات كــان أكثــر ممــا هــو عليــه اليــوم. واحلقيقــة أن الغــرب مل يكــن ينتبــه لوجــود اإلســالم طاملــا  

داخلي كانــت الشــيوعية هــي عــدوه األيــديولوجي الرئيســي. لكــن مبــوت الشــيوعية اكتشــف الغــرب أن العــدو الــ
(الذي متثل يف اإلسالم) هو أخطر عليه من العـدو اخلـارجي القـابع خـارج احلـدود، وجيـب عـدم جـواز التعمـيم 
: وحتميل األمر إىل الدين الذي حيرم قتل النفس، وهو ال يفرق بني البشر يف أي شأن من شؤون احلياة ويقـول

  .)15((ال فرق بني عريب وأعجمي إال بالتقوى)
***************  
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  التسامح والثقافات
  الدكتور عاطف عليب*

واملثقفة هي أقرب (دون حتمية ذلـك) إىل أن تكـون متسـاحمة ويقـوم إن الشعوب املتمدنة واملتحضرة : يقال
ا القضاء على الالتسامح أو التعصب. بنـاء عليـه هنـاك عالقـة  فيها اجملتمع املدين، وبالتايل العلمنة اليت بإمكا

دب، الفـن.. بني التسامح والثقافة. فاملساحة الثقافية (الدين، الفلسفة، علم االجتماع، السياسة، القانون، األ
  ) تشكل مضمون اإلطار التارخيي الذي ولد ويولد فيه من الالتسامح التسامح....إخل

لــذلك لتوضــيح لوحــة املوضــوع ال بــد يف البــدء مــن تعريــف التســامح وكــذلك الثقافــة. التســامح هــو موضــوع  
"أضـــواء علـــى كبـــري، لـــذلك حنيـــل مـــن يرغـــب فيـــه، ال ســـيما بـــالعمق والتفصـــيل إىل الفصـــل الثـــاين مـــن كتابنـــا 

، ومن مث ننتقل إىل تعريـف -التسامح -). أما هنا فنكتفي ببعض التعريفات بالنسبة له1التسامح والتعصب"(
ا متعددة. -الثقافة، وبعدها نتناول العالقة بينهما   التسامح والثقافة، أو باألحرى الثقافات كو

  ما هو التسامح؟
وهـــي  tolerationوباإلجنليزيـــة  toleranceســـية وبالفرن Tolerantiaإن كلمـــة تســـامح بالالتينيـــة 

  ).2(فح عن خمالفة املرء لتعليم الدينتعين لغويا" التساهل وعند علماء الالهوت الص
"أنــه ســلوك شــخص يتحمــل دون اعــرتاض أي هجــوم علــى : ومــن معــاين التســاهل (وهــو التســامح بتعبرينــا)

بـري عـن ين اسـتعداد املـرء الن يـرتك لآلخـر حريـة التعحقوقه يف الوقت الذي ميكنه فيه جتنب هذه اإلساءة. ويعـ
  ).3(رأيه ولو خمالفا ولو خطأ"

"رضا املـرء برأيـه اعتقـاد الصـحة فيـه واحرتامـه : أما أديب إسحاق فريى فيما نسميه التساهل وهو التسامح 
نــه ملــا يــراه ال يقطــع لــرأي الغــري كائنــا مــا كــان، رجوعــا إىل معاملــة النــاس مبــا يريــد أن يعــاملوه بــه. فهــو علــى يقي

  ).4بلزوم اخلطأ يف رأي سواه، وعلى رغبته يف تطرق رأيه إىل األذهان، ال مينع الناس من إظهار ما يعتقدون(
فهــذا التعريــف ألديــب إســحاق أكثــر تفصــيال مــن تعريــف حســن حنفــي اآلنــف الــذكر، وبالتــايل فالتعريفــان 

  متممان لبعضهما بعضا.
ذه املناسبة فاإلمام الشا رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل : يقول -رضي اهللا عنه-فعي و

الصــواب". وهــذا منتهــى التســامح ورفــض مطلــق للتعصــب. ومعلــوم أن الشــافعي عــاش يف القــرن الثــاين للهجــرة 
ســـنة. وبـــذلك يتجلـــى التســـامح يف الفقـــه اإلســـالمي قبـــل األخـــذ بـــه دينّيـــاً ومـــدنّياً يف القـــرن  1300أي قبـــل 

  دس عشر على أثر احلروب الدينية املسيحية.السا
أمــا قـــاموس الروس املوســوعي فـــريى أن التســـامح هــو موقـــف مـــن يقبــل لـــدى اآلخـــرين وجــود طـــرق تفكـــري 
وطــرق حيــاة خمتلفــة عمــا لديــه هــو. وبالتــايل فهــو موقــف مــن يتحمــل نتــائج العوامــل اخلارجيــة عليــه، ال ســيما 



دأ التســــامح مبــــدأ توافقيــــاًّ ويكــــون الغــــرض منــــه لــــيس األخــــذ العــــدائي واملضــــر بــــه منهمــــا. وبــــذلك يصــــبح مبــــ
باملمنوعات ولكن الوصول إىل التوافقـات. هذا والتسامح يف الدين هـو احـرتام حريـة التعبـري واالنفتــاح الفكـري 

  ).5جتاه الذين ميارسون ديانات وعقائد دينية خمتلفة عمـا منارس(
  و فكرة التوافق.وهنا بالنسبة ملا سلف من تعريفات فاجلديد ه
ـذه الكلمـة اجلغـرايف  -يف اإلطـار الفلسـفي وكـذلك التـارخيي -التسـامح -ويف هذا اجملال ال بـد مـن األخـذ 

مــىت ظهــر التســامح؟ وملــاذا وأيــن وكيــف؟ حيــث تــربز تعريفــات تتماشــى والتطــور الــذي انتــاب : لإلجابــة علــى
  ملختلفة.الدين والفلسفة على مر العصور نتيجة التحوالت احلضارية ا

فهنــاك تعريــف للتســامح يف التــاريخ أقــدم مــن تعريــف الروس الــذي عرضــنا (مقرونــاً بتعريفــي حســن حنفــي 
ـا  وأديب إسحاق أيضاً) يتماشى مع ظهور الكلمة يف القرن السادس عشـر إثـر احلـروب الدينيـة حـىت األخـذ 

زواج احلـر والبورنوغرافيـا واملخـدرات... يف القرن التاسع عشـر مـع الفكـر احلـر وبـاملعىن املعاصـر (التسـامح مـع الـ
إخل...). ذلـــــك أن الـــــدعوة إىل التســـــامح تأتـــــت عـــــن أزمـــــة اإلصـــــالح ويف غمـــــرة احلـــــروب الدينيـــــة. وبالتـــــايل" 

  ).6فالتمسك باملعتقدات باملوقف الديين"(
الدولـة هـي مدنيا "يتلخص بالنسبة للدين" يف كـون  -إن جاز التعبري-هذا التعريف الذي بدأ دينّياً وانتهى 

صــــاحبة الســــلطة يف اجملــــال الــــديين، إمنــــا النظــــام العــــام يفيــــد مــــن الســــماح لكــــل املعتقــــدات بــــالتعبري احلــــر عــــن 
ا(   ).7ذا

بنـاًء عليـه فاملنـاداة بالتسـامح هـي ملصـلحة الدولـة واجملتمـع املـدين، ومـن مث فـنحن هنـا جتـاه مـا ميكـن تسـميته 
  بالتسامح السياسي.

يف هذا اجملال فإن األخذ بالدين مرتبط بالدولة وحيث إنه ليس النفع للنظام العام  هذا باإلضافة إىل ما ورد
"إن : املنبثــق عــن الدولــة مــن ذلــك، بــل هــو الواجــب علــى الدولــة القيــام بــه، نتيجــة ملــا ورد لــدى حســن حنفــي
األمــر ال  ســلطان احلكومــة ال يســتطيع أن يــؤثر يف معتقــدات اإلنســان الدينيــة، وإن الرضــوخ للحكومــة يف هــذا

يـُْنــِتُج إال اعرتافــات حيــدوها الريــاء والكــذب. إنــه لينبغــي إفســاح اجملــال لكــل مــذهب وإن مــن واجــب احلكومــة 
املدنية أن حتقق سعادة األفراد مجيعاً، سواٌء من كانت معتقداته صحيحة ومن كانت معتقداته سـقيمة. إن اهللا 

) (منهـا 8وإننـا نسـتطيع الوصـول إليـه مـن ألـف سـبيل"( نفسه ليبني لنا رغبتـه يف أن يعبـده النـاس بوسـائل شـىت
عبـادة اهللا يف الطبيعـة، يف احلقيقـة، كمـا لــدى طـاغور يف جمموعتـه الشـعرية اجلنينــة) ويف ذلـك توسـع بالنسـبة ملــا 
ورد لدى"اللنـد" مــع ربــط للمـدين بالــديين معمــق يف جـذوره الدينيــة واملدنيــة. وذلـك باعتبــار أن جهــودا عديــدة 

ن أجـــل إرســـاء مبـــدأ التســـامح، وذلـــك منـــذ صـــدور مراســـيم التســـامح الرومانيـــة للمســـيحيني ســـنة قـــد بـــذلت مـــ
م، مث التســــامح بــــني املســــيحيني وفــــرقهم املختلفــــة. ومــــن الصــــدف الغربيــــة أن يكــــون رجــــل غــــري 311-313



) 9مسيحي هو الذي علم الطوائف املسيحية كيف تتسامح بعضها مع بعض. إن ذلك الرجل هو متستيوس(
وجــه خطابــاً إىل اإلمرباطور"فــالنس" حضــه فيــه علــى إلغــاء املراســيم الــيت أصــدرها الضــطهاد خمالفيــه مــن  الــذي

). وقد شرح له ما أوردنا من تعريف يدل علـى واجـب احلكومـة يف املوضـوع مبينـاً ختطـي الريـاء 10املسيحيني(
  والكذب وطارحاً شفافية دينية يف عالقتنا مع اهللا.

ا واىل احلـــــس املـــــدين  يبـــــدو لنـــــا أن هـــــذا يعـــــود ـــــع الـــــذي وصـــــلت إليـــــه الوثنيـــــة وحضـــــار إىل املســـــتوى الرفي
 )11(لدى"متســــــــتيوس" ورؤيتــــــــه السياســــــــية وقبولــــــــه بالدولــــــــة الدميقراطيــــــــة. وذلــــــــك ألنــــــــه أيام"كونســــــــتنتان"

Constantin  ــــدين املســــيحي ويعــــود عــــدم التســــامح جتــــاه مــــن لــــيس ــــق املســــيحية ســــيفرض ال ــــذي اعتن ال
تنتان كـان قـد رأى الضـعف الـذي دب يف اإلمرباطوريـة ورأى تفـاين هـؤالء املسـيحيني مبسيحي. ذلـك أن كونسـ

يف معتقــــدهم، رغــــم رمــــيهم إىل الســــباع، تــــراءى يف توحيــــد اإلمرباطوريــــة حتــــت رايــــة الــــدين املســــيحي وســــيلة 
 لتماسـكها وشــد حلمتهــا. فكمــا نــرى فالتســامح وعدمــه رهـن بــالظروف التارخييــة ولــيس هــو جمــرد مبــدأ أخالقــي

  فقط.
بعد ذلك نعود لتعريف "اللند" حيث "إن التسامح عنده هو موقف فكري، أو قاعدة سلوك لشخص ما، 
تــتلخص يف أن يــرتك لكــل إنســان حريــة التعبــري عــن آرائــه، يف الوقــت الــذي ال يوافــق عليهــا وال يشــارك فيهــا. 

  ).12لذلك فحرية الفكر هي واجب للتسامح"(
بعـــدم التخلــي عـــن القناعــات الذاتيـــة، أو االمتنــاع عـــن : تســـامح القائــلهــذا باإلضــافة للتحديـــد العصــري لل

ا، والدفاع عنها، أو نشرها، إمنا االمتناع يف ذلك عـن كـل الوسـائل العنفيـة والتعسـفية واملضـرة. بكلمـة  اجلهر 
خــرين،  ) هــذا باإلضــافة أحيانـــا إىل "االحــرتام اللطيــف ملعتقــدات اآل13طــرح اآلراء دون العمــل علــى فرضهـــا"(

ا تعد إغناًء للحقيقة الكاملة"(   ).14كو
فكما نرى فهذا التعريف الديين واملدين والعلماين إىل حد ما، واألخالقي لاللند، والذي عرضـنا، يعـد أكثـر 
تفصيًال "أفقياً وعموديّاً، إن جاز التعبري، بالنسبة للتعريف السابق للقـاموس املوسـوعي الروس (وغـريه) األكثـر 

يف كـون التسـامح املـدين مرتبطـاً بـذهن مـن  Bossuet) 15مرماه. كما أنه يذكرنا بفكرة بوسـيه"( تكتيفا يف
املرتكــــز الــــديين  F.Buissonيتمســــك بــــه بالتســــامح الــــديين، وحيــــث نتــــذكر أيضــــاً كتــــاب "ف. بويســــون"

  ).Fshbachen,1917)(16لألخالق العلمانية" (
يتطلبها التاريخ احلديث، ففي عامل يتجه إىل الوحدة  ونضيف إىل ذلك أن التسامح هو من أهم القيم اليت

فإن تالقي املتنوعات ميكن أن يكون قتاال إذا مل تتألف بغرض االغتناء املتبادل للخالفات فيما بينها، 
االعرتاف باآلخر والتعايش معه والتقدير له والقبول به وحماولة التبادل : فالتسامح هو بالتايل ومبنتهى اإلجياز

  ).17ق معه(اخلال



وهـــذا يـــذكرنا بطـــرح حـــوار الثقافـــات الـــذي تنـــادي بـــه الفرانكوفونيـــة وبنـــداء البابـــا يوحنـــا بـــولس الثـــاين أيضـــا 
والقائل حبوار الثقافات مـن أجـل حضـارة السـالم، كمـا أن التسـامح متجـذر يف التـاريخ بعمـق جتـذره يف ضـمري 

تســـامح) الـــيت مل تُِعيْقـــُه عـــن شـــق طريقـــة عـــرب اإلنســـانية، وقـــد عـــرف االنتكاســـات والرتاجعـــات (مـــن جـــراء الال
العصور. إمنا يف إطار النسبية، حسبما نرى، وذلك ألن جدلية العالقة بني التسامح والالتسامح تارخييـاً تـدعو 
إىل االنطالق من الالتسامح للوصول إىل التسامح. وكذلك من التسامح نصل إىل نسبية األخـذ بـه مـن جـراء 

ة إىل األمان واحلرية، األمر الذي يعيدنا إىل الالتسامح ولو النسيب، ورمبا حسب الظـروف التوق املزدوج للبشري
املتسـامح طاملـا هـو ضـعيف : التارخيية إىل الالتسامح، ولنتذكر هنا قول "ديدور" بالنسبة لذلك "ومريابو" أيضا

امح هـو نظـام املقهـور الـذي )، التسـ18من احملتمل جداً أن يصبح غري متسامح إذا ما تزايدت قوتـه (مريابـو)(
  ).19يرتكه عندما يغدو قويّاً، لدرجة أن يصبح ال متساحماً "ديدرو"(

فكل شيء يف الوجود هو خاضع لقانون النسبية، سواء أكان ذلك يف الطبيعـة أم يف اجملتمـع، وسـواء أكـان 
  األمر يتعلق بالرتكيب التحيت أو الرتكيب الفوقي للمجتمع.

  ما هي الثقافة؟
افــة هــي جممــوع املعــارف املكتســبة والــيت تســمح بتطــور النقديــة والــذوق احملاكمــة. كمــا يعتربهــا "هريــوت" الثق

"herriot ما يبقى بعد أن ننسى كل شيء، ويقال يف وصف إنسان مثقف إنه ذو ثقافة عاليـة أو قويـة أو "
إنــه ذو ثقافــة : امتينــة، أو حــىت بعضــاً مــن ذلــك الوصــف أو كلــه. ويف جمــال االختصــاص يقــال عــن شــخص مــ

فلســفية أو أدبيــة أو علميــة أو فنيــة أو كالســيكية... اخل.. أمــا صــاحب الثقافــة العامــة فهــو اإلنســان الــذي هــو 
: متمكن من حقول الثقافة اليت تعد ضرورية للجميع. والثقافـة هـي جمموعـة املظـاهر الثقافيـة حلضـارة مـا. يقـال

  ).20الالتينية، والثقافة الغربية... اخل( –اليونانية  الثقافة الفرنسية، والثقافة العربية، الثقافة
الفت للنظر هنا كون الثقافة جمموعة املظاهر الثقافيـة حلضـارة مـا، مبعـىن أن الثقافـة ليسـت باحلضـارة. وهـذه 
ـ ذا هي النظرة املثالية يف املوضوع واليت تعّد الثقافة شيئا منفصًال عن احلضارة، لكـن النظـرة املاركسـية ال تقبـل 

  الفصل.
الــيت  –ووســائل خلقهــا واســتخدامها ونقلهــا  –"الثقافــة هــي كــل القــيم املاديــة والروحيــة : بالنســبة للماركســية

ـــة  خيلقهـــا اجملتمـــع مـــن خـــالل ســـري التـــاريخ". ومبعـــىن أكثـــر حتديـــدا، فإنـــه مـــن املعتـــاد التمييـــز بـــني الثقافـــة املادي
ثـروة املاديـة) والثقافـة الروحيـة (أي املنجـزات يف جمـال العلـم (اآلالت واخلربة يف ميدان اإلنتاج وغـري ذلـك مـن ال

والفـــــن واألدب والفلســـــفة واألخـــــالق والرتبيـــــة..إخل) والثقافـــــة ظـــــاهرة تارخييـــــة ويتحـــــدد تطورهـــــا بتتـــــابع الـــــنظم 
االجتماعيــة. وتــرى املاركســية اللينينيــة علــى خــالف النظريــات املثاليــة الــيت تنكــر األســس املاديــة  –االقتصــادية 

لثقافة وتعدها النتاج الروحي "للصفوة"، إن إنتاج السلع املادية هـو أسـاس ومصـدر الثقافـة الروحيـة. ومـن هنـا ل



ا أساسـا حتـدد بـالظروف املاديـة  –فإن احلضارة هي نتاج أنظمة اجلماهري والثقافة الروحية  وإال تتبـع  –رغم أ
عنهــا باســتقالل نســيب واســتمرار يف التطــور والــيت ختضــع  تلقائيــا التغــريات الــيت تغــذي الثقافــة املاديــة، الــيت تتميــز

ا  –يف أي جمتمع طبقي  –لتأثريات الشعوب األخرى. وتتخذ الثقافة  طابعاً طبقّياً، سواء فيمـا يتعلـق مبضـمو
اإليـــديولوجي أو أهــــدافها العميقــــة. فتنقســـم كــــل ثقافــــة وطنيـــة يف ظــــل الرأمساليــــة إىل ثقـــافتني َتُضــــمَّان الثقافــــة 

طرة، وهــي ثقافــة البورجوازيــة، وعناصــر متباينــة يف تطورهــا مــن الثقافــة الدميقراطيــة واالشــرتاكية للجمـــاهري املســي
  ).21املقهورة"(

ــا تــرى فصــًال نســبياً بــني  ــا ال تقــر بالفصــل الــذي تأخــذ بــه املثاليــة، ومــع ذلــك فإ وكمــا نــرى باملاركســية أ
همــا يف مســار تطــور التــاريخ، وذلــك عــرب الرتكيــب التحــيت الثقافــة واحلضــارة لــيس إال، فهنــاك عالقــة جدليــة بين

  والرتكيب الفوقي للمجتمع.
املثــايل واملاركســي، حيــث يف األول جنــد الفصــل الكلــي بــني الثقافــة واحلضــارة، : بعــد هــذين التعــريفني للثقافــة

فات" حيث ستنجلي ويف الثاين نرى الفصل النسيب بني الثقافة واحلضارة، ونعود إىل موضوعنا "التسامح والثقا
العالقــة وبشــكل موســع ومعمــق بــني التســامح والثقافــة أو الثقافــات كــون الثقافــات تتــداخل فيمــا بينهــا بفعــل 

  حركة التاريخ.
ـا مـن  يرى الكاتب سليمان بشـري ديغـان أسـتاذ الفلسـفة يف جامعـة دكـار (السـنغال) أن هنـاك قيمـا نظـن أ

ــا توجــب اقتناعنــا بعــودة ا األمــة،  –لقبيلــة، وذلــك خلــف عــدم اليقــني يف تشــكل الدولــة عصــر آخــر، يبــدو أ
حيث تربز الاليقينية. ويف هذا الصـدد هنـاك تشـابه فيمـا جيـري يف أوروبـا الشـرقية وبينمـا جيـري يف أفريقيـا، فقـد 
تال نشوة بدء عملية "الدميقراطية" بعـض خيبـة أمـل اليـوم، جتلـب بعـدها تعريـة هـذه العمليـة، وذلـك يف خمتلـف 

تعــدد األحــزاب، وخمتلــف أشــكال انقضــاض القبيلــة علــى الدولــة ونتــائج االنتخابــات الــيت تبــدو مبثابــة  مظــاهر
  ).22إحصاء اثين(

  هذا الذي أوردنا يذكرنا جبرجرتنا للقبلية حىت اليوم يف عاملنا العريب وكذلك اإلسالمي.
ـا23انويــل ليفينـاس(إن هـذه املظـاهر السياسـية اإلثنيــة تتأكـد إلنتـاج الصــورة الـيت يصفهــا "امي "ضــجة : ) بأ

الثقافات املتعـددة واملتوازيـة، وكـل منهـا يـربر يف إطـار ظرفـه اخلـاص. وذلـك يف زمـن مل يكـن يتصـور فيـه بـالطبع 
بـَْعـُد أن اإلمرباطوريـة الشـيوعية ســوف تتفكـك. فـذلك هــو نتيجـة "زوال االسـتعمار الــذي خلـق بالتأكيـد عاملــاً 

). ويبــدو لنــا أن العــامل غــري 24قــت نفســه أوجــد عاملــاً تائهــاً ضــال الوجهــة"(غــري مســتعمر، ولكــن أيضــا يف الو 
  املستعمر سياسّياً بقي مستعمراً اقتصاديّاً (االستعمار اجلديد).

فإذا ما كان األمر كذلك، وإذا ما تعايشت الثقافـات يف إطـار انفصـاهلا بعضـها عـن بعـض فلـن يبقـى هنـاك 
جـه "تسـاحماً مـن دون عقبـات" والـذي هـو لقـاء الغرييـة (مـا خيـص اآلخـر من معىن ملسألة التسامح. ومـن مث نوا



). فلنــــر إذن "ضــــجة الثقافــــات ومســــألة غــــري 25يف مقابــــل األنــــا) ولــــيس الثقافــــات، إمنــــا مبــــا هــــو أبعــــد منهــــا(
  احملتمل".

أو إن هــذا االصــطفاف للثقافــات اإلنســانية يــؤدي إىل اعتبارهــا كلهــا كتعبــريات عــن العــاملي وكلهــا متســاوية 
بـاألحرى متعادلـة.. لكــن هـل مـن الضــروري عـدم التفكـري يف تعايشــها بغـري عبـارات الســيطرة وعالقـات القــوى 

  )؟26اليت حتدد اإلمربياليات أو االنفصاالت(
مـا معنـاه أن اخلطـر قـد ظهـر  Jacques Bercque –يتبادر إىل الذهن يف هذا املقام قول جاك بـريك 

قوميــة اخلارقــة للديناميــة، حنــو انتقامــات متهــورة، والــيت مــن املفــرتض أن تــدفع إىل الوجــود حاليــاً مــن جتــاوزات ال
  ).27اجلميع حنو األكثر من اإلنسانية والتصرف األكثر انفتاحاً حنـو العوملة(

لكــن يبـــدو لنـــا أن مـــا أشـــرنا إليـــه آنفـــاً مـــن بقـــاء االســـتعمار االقتصـــادي واالســـتثمار اجلديـــد قـــد لعـــب دوره 
ج القوميات القبلية، الحتواء ما يف أراضيها من خـريات اقتصـادية مسـتغًال يف ذلـك تركيبهـا السليب هنا يف تأجي

املتعدد الديانات واملذاهب واالثنيات واللغات. األمر الـذي أدى إىل الصـراعات العرقيـة غـري املتسـاحمة والتـأخر 
وتلكنهــا عــن مواكبــة العوملــة ملــا  عــن مواكبــة البعــد اإلنســاين يف ثقافــة وحضــارة هــده البلــدان احلديثــة االســتقالل
حضـارياً، يضـمر هلـا يف هـذه  –تتوجس فيها، وهي على حق يف ذلك من شر اقتصادي قبل أن يكـون ثقافيـاً 

  العوملة. ويف ذلك تعليق على ما يقول جاك بريك وعلى كل اللوحة السالفة الوصف هنا.
ثقايف)، جيد نوعا مـا حـدوده يف احلالـة املعتـربة لذلك فالتسامح (باملعىن األول وهو هنا القبول باالختالف ال

غري حمتملة، وذلـك أبعـد مـن كـل شـرعية ثقافيـة للنسـاء يعمـل علـى برتهـا مـثًال، وبـذلك تتجسـد علـى مـا يبـدو 
  ).28اللزومية اليت عرب عنها "اميانويل ليفينا" بالنظر إىل احلضارات واحلكم عليها انطالقاً من األخالقي فيها(

رنتنا وممارستنا هلا يعمالن على إرساء شرعية نوع من الصراع حول حقوق اإلنسـان وحـول مـا الواقع أن عص
يدعى بواجب التدخل، فهذا املفهوم مهما كان احتمالياً وأياًّ كـان اخلطـر الـذي يتضـمنه يف املمارسـة، إلعطـاء 

تعلــق األمــر بــالتفكري يف لبــاس أخالقــي للقــوة الــيت تعمــل علــى إظهــار املصــلحة، ويبقــى خطــراً رئيســياً عنــدما ي
  ).29التسامح احلقيقي واإلجيايب(

وهــو الــذي يقــوم علــى  -كمــا نعــرف-نقــول تســاحماً حقيقيــاً وإجيابيــا، علــى اعتبــار أنــه يوجــد تســامح ســليب 
ـا طاملـا ال تزعجنـا كثـرياً أو ال متسـنا مباشـرة. وهـذا التسـامح هنـا ميكـن أحيانـا  قبول االختالفات مبعىن القبول 

) ويف ذلـــك علـــى مـــا يبـــدو لنـــا 30ل بغـــري احملتمـــل، مـــع رفـــض حماكمـــة اآلخـــر مـــن جـــراء الكـــره الثقـــايف(أن يقبـــ
تبــدو مبثابــة التســامح الســليب يف حــني حنــن حباجــة إىل التســامح اإلجيــايب، لــذلك الوصــول إىل الالمبــاالة والــيت 

فـة، حيـث حيـدث التسـامح الكبـري مـع يبدو لنا أن هذا املعىن اإلجيـايب والسـليب للتسـامح يتميّـز هنـا بربطـه بالثقا
  ثقافة اآلخر.



هــذا ومــن احملتمــل أن يصــل التســامح الســليب، حســب الظــرف الثقــايف املتطــور إىل درجــة الالمبــاالة كمــا إىل 
التســامح (حيــث للتفاصــيل يراجــع الفصــل  –درجــة الالتســامح. ويف ذلــك عــود علــى بــدء إلشــكالية املوضــوع 

علـى مـا إنـه ليـه آنفـاً" أضـواء علـى التسـامح والتعّصـب)، حيـث إابنـا املشـار إشـكالية التسـامح "مـن كت: الثالث
يف حتـرك اإلشـكالية هنـا، لكـن مـع تأكيـدنا جمـدداً يف إطـار احلضـارة والثقافـة علـى كـرب  اً للثقافـة دور  أنيبدو لنا 

ايـــة املطـــاف) الـــذي يتأكـــد منـــه مبر  اجعـــة دراســـتنا دور العامـــل االقتصـــادي (الـــذي نـــرى فيـــه املقـــرر األكـــرب يف 
  ).31العنصرية واحلضارة الغربية، أو اجلذور االقتصادية للتمييز العنصري يف جملة العرفان(

نظـر دراسـتنا اجلـذور ان "اآلبرتايـد" (بـأ، القـول -ومن دون الرتكيز على هـذا التنـاقض هنـا-لذلك بإمكاننا  
 التســامح الـذي أشـرنا إليـه اآلن تسـامح كــلٍّ االقتصـادية للتمييـز العنصـري املشـار إليهــا أعـاله) كـان ميـارس هـذا 

) "التسامح هناك بيـوت لـه") إن جـاز التعبـري. إن هـذه النظريـة 32يف بيته (والذي يذكرنا بتعبري بول كالوديل(
"للتطور املنفصل" تفكر بالثقافات اليت هي خمتلفة بشكل أساسـي واملنغلقـة يف مبادئهـا وتقاليـدها اخلاصـة. إن 

ت هذا النظام (اآلبرتايد) قامت على خلق ومنح االستقالل األكرب ما يكون "للبوتوستونات" اإلرادة اليت دمغ
(املعــــازل) (نظــــر دراســــتنا اجلــــذور االقتصــــادية للتمييــــز العنصــــري يف جملــــة العرفــــان املشــــار إليهــــا) والــــيت تتوافــــق 

فلسـفة الـيت حـىت قبـل أن تكـون غـري والثقافات األخالقية احملصاة. وهذا يبـدو بالتـايل مبثابـة الرتمجـة السياسـية لل
ــــا ختتــــزل مفهــــوم اإلنســــانية مبجــــرد خالصــــة علــــم احليــــوان  متســــاوية يف الواقــــع، كانــــت غــــري إنســــانية مبعــــىن أ

  ).33"إلنسانيات منفصلة بعضها عن بعض"(
يف غـــري حملـــه، وذلـــك ألنـــه نظـــام عنصـــري يف  أنـــه إن إعطـــاء البعـــد الفلســـفي األخالقـــي لآلبرتايـــد يبـــدو لنـــا 
ويقــوم علــى املصــاحل االقتصــادية لألقليــة البيضــاء يف جنــويب أفريقيــا لــيس إال، ويعمــل علــى  ،نســانيةإتهــى الالمن

بنائــه اليــوم يف إســرائيل حيــث احلــائط املكهــرب العــازل بــني إســرائيل والفلســطينيني. إن مــا أقــدم عليــه الكاتــب 
ة ال نقبـل بـه ملثـل هـذا النظـام. وللتـدليل مـن التفسـري الفلسـفي السياسـي األخالقـي للثقافـ يغانسليمان بشري د

التفصــيل إىل اجلــذور االقتصــادية للتمييــز العنصــري "دراســتنا املنشــورة يف جملــة يف علــى ذلــك حنيــل مــن يرغــب 
  العرفان املشار إليها آنفاً".

ري وقد تسّربت عدوى اآلبرتايد إىل بعض األيديولوجيات القومية اليت نادت بالتطور املنفصـل مـن أجـل اخلـ 
يف كتابـه املعنـون  - Alain de Benoistاألكـرب لكـل الثقافـات. ويف هـذا املقـام فـإن "اآلن دي بينـوا"

" : . ولــذلك نــراه يقــول يف كتابــهنفســها يف التفكــري، نفــس الصــراع "يأخــذ هــذه الطريقــة "أوروبــا العــامل الثالــث"
 –حلفــاظ علــى اخلصوصــيات الثقافيــة لكــل الثقافــات يف العــامل احلــق يف الوجــود، وهــذا أمــر ضــروري مــن أجــل ا

االجتماعيــة اجلماعيــة. لــيس هنــاك مــن ثقافــة بعــد تعــدد الثقافــات، فاإلنســانية هــي مفهــوم يعــود لعلــم احليــوان، 
  ).34سهولة لغوية أو مفهوم خال من املعىن"(



  : -عنساين بالطبالإال-هذا  "نوايب"مالحظتني بالنسبة لقول  غانوهنا يسوق الكاتب سليمان بشري دي 
مفهـــوم "اإلنســـانية"، وذلـــك : حـــق الشـــعوب ضـــد املرتكـــز اإلنســـاينيف املالحظـــة األوىل تتعلـــق "باللعـــب"  

روبولوجيا النسبية، اليت وضعتها املدرسة األمريكية، واليت تـدعو إىل عـدم احلكـم القيمـي لثقافـة ثبالعودة إىل األن
يـة والسياسـية لـزوال االسـتعمار. وقـد أنتجـت هـذه ما جتاه ثقافة أخرى. وقد متاشى هذا األمر مـع احلركـة النظر 

 يم مـا يسـميه اآلن د1950-1930النسبية الثقافية املعادية لالستعمار لألنرتوبولوجيـا األمريكيـة للسـنوات 
، مـــــن قبـــــل املكتـــــب التنفيـــــذي للجمعيـــــة 1947نـــــوا التوصـــــية الرائعـــــة املقدمـــــة إىل األمـــــم املتحـــــدة يف عـــــام يب

"إن املســتويات والقــيم تتوقــف علــى الثقافــات الــيت تتــأتى عنهــا : ة، والــيت تعلــن مــا يلــياألنرتوبولوجيــة األمريكيــ
غـري بدهيـة  هل جيهل قراء اجمللـة معـىن املسـلمة قضية: ن كل احملاوالت لصياغة املسلمات (مجع مسلمةإحبيث 

ـا كأسـس لالسـتدالل يف املسـائل النظريـة والعمليـة  ؤلـف) الـيت تتـأتى امل –وال مربهن عليها، ومـع ذلـك يسـلم 
عن املعتقدات أو القوانني األخالقية لثقافة ما جيب أن تسحب مـن كـل تطبيـق إلعـالن حقـوق اإلنسـان علـى 

  ).35البشرية مجعاء"(
ذا الرأي يف صـياغة حقـوق اإلنسـان، مث مـع موافقتنـا علـى مـا سـاقه الكاتـب : أوالً   احلمد هللا أنه مل يؤخذ 

ه احلالــة نضــيف أن يف ذلــك امتــداداً للتمييــز العنصــري القــائم آنــذاك يف مــن وصــف هلــذ غــانســليمان بشــري دي
الواليات املتحدة نفسها فيما يشمل العامل الذي تنظر إليـه، وال تـزال، مـن خـالل مصـاحلها االقتصـادية الراميـة 

  .ثقافة)إىل اهليمنة العاملية، واليت جتلت مؤخراً حبركة العوملة (االقتصادية املغلفة بالفكر األحادي ك
نـوا" "نفـس املعركـة"، علـى اعتبـار أن أنظمـة القمـع يف يمرتبطة بـاألوىل وتفّسـر قـول "دي ب: املالحظة الثانية 

بلدان العامل الثالث هي نصرية لنظرية النسبية هذه بالنسبة حلقوق اإلنسان وذلك باسم األصل واهلوية اخلاصة 
  ).36الثقافية(

األنظمــــة يف العــــامل الثالــــث بالــــدول الرأمساليــــة املتقدمــــة لتــــأمني ونضــــيف إىل ذلــــك ارتبــــاط قيــــادات هــــذه  
فهنــاك متاثــل بــني متــوازيني لــيس إال حبكــم املصــلحة االقتصــادية مــن طــرف مقابــل املصــلحة  ومــن مثمصــاحلها، 

السياســية مــن الطــرف اآلخــر، مــع العالقــة اجلدليــة بــني الطــريفني واملصــلحتني، فحقــوق اإلنســان تشــّكل املبــدأ 
ّجـــه كـــل ثقافـــة، مـــن دون االخـــتالط بـــني الثقافـــات بشـــكل خـــاص، ويوجههـــا حنـــو التجســـيد الكامـــل الـــذي يو 

للشخصــية اإلنســانية. مــن دون هــذا اهلــدف املشــرتك حنــو الالبعــد مــن بعــد الثقافــات، فــإن حــوار الثقافــات لــن 
  ).37يكون له معىن، وكذلك التسامح احلقيقي الذي يرمي احلوار إىل إقامته(

خذ بالعقـل يف مبـدأ حقـوق اإلنسـان واحلـوار الـذي هـو غـري ممكـن مـن دون العقـل مـن أجـل نشعر هنا باأل 
  التسامح احلقيقي.



املايل من أفريقيا وضع مقابل التسـامح  – Amadou Hampate–" وهنا فإن املفكر "آمادو مهبايت 
سـتعمل كلمـة التسـامح يف . وهـو قـد ا"الذي يتأتى عن جمرد اصطفاف الثقافات املنعزلة ما مساه "احرتام اآلخر

اإلطـــار الـــذي يفصـــح عـــن أنـــه يريـــد أن يقـــول يف الواقـــع "احـــرتام" و "تقـــدي" اآلخـــر، وهنـــا فـــإذا كـــان مفهـــوم 
"االحــرتام" و "التقــدير" لآلخــر، يتوجــب عليهمــا أن يعطيــا ملفهــوم التســامح مضــمونه احلقيقــي فــإن ذلــك لــن 

اإلنسـان الـذي يتلقـى مـا : التأكد أن يف ثقافـة اآلخـرالضرورة األخالقية، و -يكون باستبعاد، بل على العكس 
  ).38يستحق "لقيمة شخصه". ومن دون هذا اهلدف املوّجه ال جمال لاللتقاء واحلوار(

نظـــر كتابنـــا أضـــواء علـــى الـــيس باجلديـــد يف موضـــوع التســـامح علينـــا ( "احـــرتام وتقـــدير"إن األخـــذ بكلمـــيت  
صــص للتســامح)، إمنــا اجلديــد هنــا هــو ربطهمــا املتــني بالثقافــة، التســامح والتعّصــب الســيما الفصــل الثــاين املخ

بثقافة الشخص اآلخر الذي نكن له االحرتام والتقدير مع بقـاء الضـرورة األخالقيـة يف املوضـوع بـالطبع. وهـذا 
ويعمقـه  –التسـامح–أيضاً من اجلديد ألجـل احلـوار، حيـث يكـون العقـل. فاألخـذ بالثقافـة هنـا يغـين املوضـوع 

  .ويوضحه
فهــذه املقــدرة الســتقبال الغرييــة هــل هــي دليــل ثقافــة ومؤشــر لــبعض اجملتمعــات البشــرية الــيت ميكــن اعتبارهــا  

  أكثر تساحماً من غريها وأكثر انفتاحاً على الغريب.
ـــا تعمـــل كـــآالت حقيقيـــة لصـــنع إصـــحيح أن يف ذلـــك خاصـــية ثقافيـــة بـــارزة يف بعـــض اجملتمعـــات حبيـــث  

بال اآلخر. فهذه اخلاصية الثقافية تعمـل بشـكل واضـح للغايـة كوسـيلة لالسـتقبال التضامن والتماسك يف استق
  ).39مبثابة هبة من السماء( دُّ عَ وهنا يؤخذ بالالتينية وبالقرابة ولو بشكل غري جدّي وتُـ  ،وتناغم اخلالفات

أنــه لــيس بــاألمر املســّر هنــا يــرد إىل الــذهن مباشــرة القرابــة القبليــة لــدينا يف البلــدان العربيــة واإلســالمية. علــى  
اقتصــار التســامح علــى فــن توافــق اخلالفــات لصــنع التماســك بــني االثنيــات وحــىت لــو أن يف ذلــك احليلولــة دون 

  ).40خطر الغريية اليت تدجن عندها، على اعتبار أنه البد من بقاء االختالف احلقيقي واإلصغاء إليه(
هنا املرآة الـيت تعكـس كـل معتقـداتنا وانتماءاتنـا يف  غانباإلضافة إىل ذلك يسوق الكاتب سليمان بشري دي 

 
َ
نصــل إىل مســلمة  يّ لِــإطــار االخــتالف الــذي يكــون يف االمتحــان مــن أجــل التســامح. وبــذلك وبعــد التفكــري امل

ــا عــرب "حــوار الثقافــات أو حــوار الــديانات، والــذي هــو يف احلقيقــة  حــوار داخلــي" حيــث اهلويــة تعمــل مــع ذا
دم بذلك احلـوار واجبـاً فرديـاً ولـيس واقعـاً ثقافيـاً. ومـع ذلـك فالعرقيـة (نزعـة يف اإلنسـان خدعة االختالف. ويق

ايــة املطــاف، علــى اعتبــار أن جــوهر كــل ثقافــة هــو  لرفــع شــأن قومــه وبلــده هــي القاســم املشــرتك األكــرب، يف 
ا مبثابة "العامل" مبثابة "اإلنسان". فهذا التسامح خيتلط يف البحـث  علـى مـا يسـاعد الغرييـة للقيـام التفكري يف أ

خبطوة خارج الذات، ويسمح بالتساؤل عن هويتنا وقناعتنا. لكن يف امليدان الديين فالتسـامح هـو مؤشـر خلـق 
  ).41ليس له من حدود( بأنه  عنهربَّ عَ حقيقي جتاه اهللا واحلقيقة. وهذا التسامح هنا كالقلق الذي يُـ 



يت ال تزول، رغم نوعية الثقافة اليت متّكن من التماسك عرب التوافـق، نشعر هنا ببقاء الثنائية يف التسامح وال 
  شيء يف منتهى األمهية. كمع إبقاء احلوار املنبئ عن بقاء العقل. ويف ذل

وتغــوص  ،وتفــوح منــه رائحــة عطــر احلريــة والدميقراطيــة ،علــى العقــل فالتســامح احلقيقــي واإلجيــايب يقــوم إذاً  
عىن العاملي) اليوناين القائم علـى روحيـة احلـوارات السـقراطية. كمـا أن العـاملي هـو جذوره يف التسامح املطلق (مب

  مؤشر للعقل، وبالتايل فاجملتمعات العاملية هي جمتمعات عقالنية.
ن "بـايلي" يـربر التسـامح كقـائم بشـكل مطلـق إعن يقظة العقل يتـأتى التسـامح وتربيـره حبيـث  أنه هذا كما 

  ).42، السبب العلمي العاملي(وبسيط على السبب األخالقي
التســامح مــع الالتســامح. لــذلك يتطلــب التســامح األســاس  -علــى مــا يبــدو لنــا-لكــن يف ذلــك ال جيــوز  

لنــاس حبيــث يغــدو الشــك األســاس الوحيــد العــاملي "كــون احلقيقــة لاإلجيــايب يف االعــرتاف باملســاواة كحــق لــك 
ومع ذلك خنتتم الدراسة بقول الشاعر العـريب الكبـري  ).43الشك( عدم تصبح ال متساحمة عندما" تقّنع حلظة

  : العالء املعّري الفيلسوف أيب
  كذب الظن ال إمام سوى العقل

  .مشيراً في صبحه والمساء
******************  

  الحواشـي
  أستاذ سابق بكلية الحقوق بالجامعة اللبنانية.*) 

  م.2003، بريوت 1لبناين ط أضواء على التسامح والتعصب، دار الفكر ال: د.عاطف عليب )1(
جمموعة من املؤلفني من أديب إسحاق واألفغـاين إىل ناصـيف نصـار، أضـواء علـى التعصـب، حسـن   )2(

  .م1993، بريوت آذار 1، دار أمواج، ط178ص )1986حنفي تعصب/تسامح (
  .178ص املرجع السابق نفسه  )3(
  .203ص أديب إسحاق، نقًال عن ناصيف نصار، نقد التعصب  )4(

(5)  Grand dictionnaire encyclopedique Larousse (G.D.E.L) 
V.10, (فيما بعد  librairie Larousse, 1985,p.10275 (Larousse, p.....  

)6 ( J. Leclerc, histoire de la tolerance au siecle de la reforme, 

deux 
Volumes, aulumir "theologie, n.3, 1955.”:  
  .Roland Gray, la tolerance, robert joly, avant-propos, p.18 :نقًال عن



)7 ( Lalande, vocabulaire et critique de la philosophie Librairie 

Felix   Alcan, Paris 1926, p.1133 (Lalande ...(فيما بعد  
  .179ص تعّصب/تسامح –حسن حنفي  –أضواء على التسامح  )8(
. وهـو فيلســوف يونــاين ومــدير Themstios) 388القســطنطينية -317"متسـتيوس" (بافلفونيــا   )9(

اً كبـرياً. فكـان علـى التـوايل وراً سياسـيّ دجامعة القسطنطينية وصديق جوليان املرتد ومريب أركـاديوس. لقـد لعـب 
  . وهو مؤلف كتاب عن أرسطو.اً شيخاً مث حاكم

  .179ص أضواء على التسامح، حسن حنفي، تعصب/تسامح، )10(
، 274ني األول امللقــب بــالكبري. ولــد يف نينســوس عــام )، وهــو قســطنتط337-274( قســطنطني) 11(

، انتصــاره علــى "مكســانس" عنــد أبــواب رومــا يف عــام م 337وتــويف يف عــام  م306أصــبح إمرباطــوراً يف عــام 
ائيــاً االعــرتاف باملســيحية كديانــة رمسيــة لإلمرباطوريــة، ويف عــام  م312 فــإن بــراءة ميالنــو تعلــن  م313حســم 

، فنقـــل مركـــز اإلمرباطوريـــة إىل بيزنطيـــة الـــيت غـــدت م323و نفســـه املســـيحية يف عـــام حريـــة الـــدين، اعتنـــق هـــ
القســطنطينة، (نقــًال عــن البــري بايــه، تــاريخ الفكــر احلــر، ترمجــة د.عــاطف علــيب، معهــد اإلمنــاء العــريب، بــريوت 

  .62ص احلواشي 1996
)12 ( Lalande, p. 1133. 

)13 ( Ibidem, p.1133. 
)14 ( Ibidem, p.1133. 

 .Bossuet Jacques Benigne) 1704بــاريس -1627بوســيه جــاك بنــني (دجيــون  )15(
حىت  Metzم وأصبح مفوضاً كنسياً ملدينة "متز" 1652وهو رجل دين وكاتب فرنسي، سيم كاهنا يف عام 

م، توجه حنو التبشـري باهتمامـات القـديس سـان فانسـان دي بـول الـذي آزر بعثاتـه الشـعبية، كـان 1658عام 
يف  Condomلباً إىل باريس حيث اشتهر "مبواعظه" ومراثيه، عندما أصبح مطرانا ملدينة "كوندوم"يرسل غا

) حيـــث غـــدا 1680-1670م أضـــاف إىل نشـــاطه الكنســـي مهمـــة مـــريب ويل العهـــد الكبـــري (1669عـــام 
لنظــام ) وحيــث حــاول القيــام خبالصــة ل1681مؤرخــاً وفيلســوفاً، الســّيما يف حماضــراته حــول التــاريخ العــاملي (

ـــــة "مـــــوو"  ـــــا ملدين ـــــة Meaux )1681اإلهلـــــي والنشـــــاط البشـــــري، عنـــــدما عـــــّني مطران ـــــام مبهمـــــة مبحارب ) ق
ه غوديو وجان كلود)، هذا وكقائد حقيقي لكنيسة فرنسا دبـج إعـالن االكلـريوس الفرنسـي االربوتستانت (هج

غليكانية. يف املناظرات ناإل ) بناًء لطلب لويس الرابع عشر، حيث وفق بني السلطة البابوية واحلريات1682(
مراســـالته مـــع الفيلســـوف "ليبنتـــز" حـــول توحيـــد الكنـــائس  كتـــبمـــع الربوتســـتانت مل يكـــن حياديـــاً، فيمـــا بعـــد  

) معركته من أجل الطمأنينة (مذهب صويف يرى أن الكمال يقـوم علـى حـب اهللا وسـكون 1693-1696(



 وســط صــراعه ضــد "ريشــارد ســيمون"، فيمــا ، ويف(Fenelon)الــروح) الــيت وضــعته وجهــاً لوجــه مــع فينيلــون
  .يتعلق بتفسري الكتابات الدينية

كــان صــوفيا شــغوفاً بالبحــث عــن نظــام ذي معــىن يســمح بــالتوافق بــني الضــرورة الدينيــة والضــرورة العقالنيــة. 
  .(وهذا يذكرنا مبحاولة الفالسفة املسلمني التوفيق بني الشريعة والفلسفة)

 )16 ( Zaghloul Morsy, la tolerance, essai d'anthologie, texte: 

reunis et Presente’par Zaghloul Moursy, agrege de l'universite a la 
faculte De lettres de Rabat, avant-propos, edition arabe 1975, 
Unesco 1974, imprimerie Catholique, Liban, Berirut. 

)17(  Lalande, p1134.  

 Mirabeau (Honore Gabriel Riqueti, comte )1791-1749) مريابـو (18(

de) :كتــب   ،طبــع عنيــف اذكيــاً للغايــة وذ كــان  وهــو سياســي فرنســي وخطيــب مفــّوه، لقــد كــان بشــعاً ولكــن
العديــد مــن املقــاالت ليفضــح احلكــم املطلــق والرســائل املختومــة وســجون الدولــة واالمتيــازات وســوء اســتعمال 

فلفظـه النـبالء بـالرغم مـن كونـه نبـيًال، لكـن الطبقـة الوسـطى  ،جلمعية العموميـةابات السلطة، شارك يف االنتخا
ملدينة "آراكس" تبنته، كان أملع خطيب يف اجلمعية التأسيسية، فلعب لذلك دوراً مقرراً يف أوائل الثـورة، حيـث 

ن حقـوق اإلنسـان حرية الصحافة ودافع عن مبـادئ الثـورة وشـارك يف كتابـة "إعـال 1789أعلن يف شهر أيار 
ه حيـــاول أن تصـــرف األمـــة، طموحـــه وذكـــاؤه جعـــالحتـــت كلـــريوس واملـــواطن"، كمـــا اقـــرتح أن توضـــع أمـــالك اإل 

يلعـــب دور الوســـيط بـــني امللـــك واجلمعيـــة العموميـــة. مـــع الوقـــت ختلـــى شـــيئاً فشـــيئاً عـــن الـــوطنيني ليـــدافع عـــن 
امـه باخليانـة  املطالب واحلقوق امللكية، إمنا مع بقائه مدافعاً مـن وقـت آلخـر عـن املبـادئ الثوريـة. بـالرغم مـن ا

من قبل بعض النواب متّكن من احلفاظ على شعبية نظيفـة لدرجـة أن انتخـب رئيسـاً للجمعيـة العموميـة عنـدما 
  .(Le petit Robert des noms Propres): وافته املنية فجأة

)19(  Denis Diderot, 1717-1784, France, Memoire pour Catherine, 

la 
بـــاريس  1713(النغـــر  (Denis Diderot)ديـــدرو  .la tolerance p 76نقـــًال عـــن  

ـــة املنعمـــة، بعـــد حيـــاة بوهيميـــة كـــّرس نفســـه م1784 )، وهـــو كاتـــب وفيلســـوف فرنســـي ينتمـــي إىل البورجوازي
، كان يرغب حسب م1766حىت عام  م1747وحياته لالنسيكلوبيديا، اليت أشرف عليها وأدارها منذ عام 

انتقــل إىل املاديــة امللحــدة.  (pensees philosophiques)بــري غوتــه يف إثــارة العقــل، ومــن التأهليــةتع
(lettres sur les aveugles a l'usage de ceux qui ne voient 1749).  إمنـا غـري
ثابـة قـوة امليكانيكية هللفتيوس، وكان من أنصار أخالق الطبيعة وحرية اإلنسـان، وكانـت الطبيعـة بالنسـبة إليـه مب



من املمهدين للثورة الفرنسـية (نقـال عـن الفكـر احلـر والفكـر االقتصـادي يف الثـورة الفرنسـية الكـربى  دإهلية، ويع
  الفكر احلر.: ، البري بايه، ف.يا.باليانسكي، ترمجة د.عاطف عليب، من حواشي القسم األولم1789

 )20 ( Dictionnaire Robert Paris 1967.  
، دار الطليعـــة، بـــريوت 5فلســـفية، بإشـــراف روز نتـــال دي يـــودين، ترمجـــة مســـري كـــرم "ط) املوســـوعة ال21(

  .م1985
(22) Tolerance j'ecris Ton nom, Souleimane Bachir Diagne, 

la tolerance Et les sultures, p (113) (Souleimane Bachir Diagne, la 
tolerance et cultures.p 176. 

وهـو  EMANUEL LEVINAS) م1975بـاريس -1905مـاس (تو : ) إميانويل ليفينـاس23(
وفلسفة ل هوسر  Phenomenologiveفيلسوف فرنسي. فلسفته عن الوجود متأثرة كثرياً بفنومينولوجيا 

، مـن م1930 لنظرية اإلهلام يف فينومينولوجيـا هوسـر : تعريفها يف فرنسا يف سهمأاليت  Haidegerهيدغر 
، م 1949وهيـدغر  ل، يف اكتشاف الوجود مع هوسـر م1948اآلخر ، الزمن و م1947الوجود إىل املوجود 
ايــة  ، إن تفكــريه حــول اآلخــر، وخصوصــاً حــول أثــر اهللا يف وجــه اآلخــر، كــان لــه تــأثري م1961اجملمــوع والال

 مــن احلــديث عــن معرفتــه باإلجنيــل مكنتــهو )، م1972هــام علــى الفلســفة الفرنســية (إنســانية اإلنســان اآلخــر 
  م).1963ة (ـصعوبة احلري

)24 ( Ibidem, p. 113 
(25)  Ibidem, p. 113 
(26)  Ibidem, p. 114 
(27)  Ibidem, p.115 
(28)  Ibidem, p.116 
(29)  Ibidem, p. 113 
(30) Ibidem, p. 116 

العنصــــرية واحلضــــارة الغربيـــــة "أو" اجلــــذور االقتصـــــادية للتمييــــز العنصـــــري، "جملــــة العرفـــــان"،  )31(
ن الســـــابع والثـــــامن أيلـــــول وتشـــــرين أول وأيضـــــاً العـــــددا م1996متـــــوز وآب  –العـــــددان اخلـــــامس والســـــادس 

، هـــذا كمـــا أعيـــد نشـــر هـــذه الدراســـة حتـــت عنـــوان "متـــارين اقتصـــادية يف التمييـــز العنصـــري" يف جملـــة م1996
  .، على أساس التوأمةم 1997ربيع  7م والعدد 1997 ءشتا 6حريات العدد 

وهــو فيلســوف وشــاعر وكاتــب  (Paul Claudel)) 1955-1868بــول كلوديــل ( )32(
نــه يف كاتدرائيــة نــوتر دام يف بــاريس ظهــر لــه اإلميــان الكــاثوليكي، معاشــرته جلماعــة إ: يقــول. فرنســي مســرحي



) واملدينــة (الطبعــة األوىل م1981رأس مــن ذهــب (: الشــاعر الفرنســي مالرميــه "جعلــت نشــاطه األديب مبكــراً"
رســــل فــــوراً إىل الواليــــات )، جنــــح بالرتبــــة األوىل يف مبــــاراة الســــلك الدبلوماســــي، فأم1897والثانيــــة  1893

) أصبح م1909إىل عام ( 1895)، من العام م1894) حيث ألف التبادل (م1893املتحدة األمريكية (
ريبورتــاج حــول الفــن الشــعري الصــيين، : دبلوماســيا يف الشــرق األقصــى فاغتنــت رؤيــاه الشــعرية وغــزرت مؤلفاتــه

) مث م1921أصـــــبح ســـــفرياً يف طوكيـــــو ( بعـــــد تنقـــــل يف خمتلـــــف العواصـــــم ...) اخلم1907الفـــــن الشـــــعري (
) خـــــالل هـــــذه الفـــــرتة الزمنيـــــة أجنـــــز العديـــــد مـــــن م1936-1933) وأخـــــرياً بروكســـــيل (م1927واشـــــنطن (
 1914)، اخلبـز القاسـي (م1912)، اإلعالن إىل مـاري (م1911وصدرت يف  1909الرهينة (: املؤلفات

 ...) م1929ذاء احلريـــــري ()، احلـــــم1920وصـــــدرت يف  1916)، األب املهـــــان (م1918وصـــــدرت يف 
، اهــتم يف أواخــر أيــام حياتــه، يف الريــف، بالكتابــات م1946اخل، أصــبح عضــواً يف األكادمييــة الفرنســية عــام 

الدينية وحيث تأثرت فلسفته، إىل جانب املسيحية، بفلسفة الشرق األقصى، لقـد ربـط الفكـر املسـيحي مبعـىن  
 Le Petit Robert des)تفكــريه وجنــح إىل حــد كبــري.كــوين وثــين، طمــح إىل العامليــة يف كتاباتــه و 

noms propres).  
(33)  Souleimane Bachir Diagne, la tolerance et les cultures, 

p.117. 
(34) Ibidem, p. 117 
(35)  Ibidem, p. 118 
(36)  Ibidem, p. 118 
(37)  Ibidem, p. 118 
(38) Ibidem, p. 119 
(39)  Ibidem, p. 120 
(40)  Ibidem, p. 120 
(41)  Ibidem, p. 120-121 

وهــو فيلســوف وناقــد فرنســي شــهري، : Pierre Bayle 1716 -1647 ايل بيــريبــ  )42(
  ء،يزال طفًال، ضعيف الصحة ومبكر النضـوج والـذكا لقد نذر نفسه كلها للبحث عن احلقيقة، عندما كان ال

ان" كان معلمه األوحد والده، وكان بروتسـتانتياً تعلـم اليونانيـة والالتينيـة يف سـن مبكـرة، وأدخـل معهـد "بوبلـور 
حيـث درس الفلسـفة، دفعــه  "وهـو يف التاسـعة مـن عمـره، مث نقــل إىل معهـد اآلبـاء اليسـوعيني يف مدينــة "تولـوز

قلقه الديين إىل اعتناق الكاثوليكية، لكن مع مهود محاسته عاد من جديد إىل الربوتستانتية، وقصـد عنـد ذلـك 
عودتــه إىل فرنســا عمـل مؤدبــاً يف مدينــة "جنيـف" حيــث كلّـف بتعلــيم أبنــاء عضـو يف اجمللــس اجلمهــوري؛ لـدى 

"روان"، وأقــام فــرتة مــن الــزمن يف "بــاريس" قبــل أن يســتقر "يف ســودان" حيــث عهــد إليــه بكرســي الفلســفة يف 



ـــا كرســـي  األكادمييـــة الربوتســـتانتية، علـــى أثـــر أقفـــال األكادمييـــة اســـتدعى علـــى عجـــل إىل "روتـــردام" ليشـــغل 
أصدر أول عمل هام له "خواطر حول املذنب" الذي هاجم فيه اخلرافات ) 1682الفلسفة، يف العام التايل (

واألباطيــل، فاســتهدف بالنقــد خصوصــاً بعــد صــدور كتابــه "نقــد الكالفينيــة لــألب منبــورغ"، الــذي هــاجم فيــه 
ــــذ تعصــــب  حركــــة اإلصــــالح الربوتســــتانيت، فيمــــا بعــــد أصــــدر جملــــة "أخبــــار مجهوريــــة اآلداب"، لقــــد كــــان بنب

 هأنـ ديف نفسه سلوك الربوتستانت، شغفه الكبري كان باملطالعة واملقابلة بني اآلراء مما جعله يع الكاثوليك وحيز
لـذلك بـادر و من احلماقة مبكان ادعاء امتالك احلقيقة برمتها والسعي إىل فرضها على اآلخرين بالعنف والقوة، 

تنـاق الـدين الـذي يبـدو يف نظـره هـو إىل صياغة املبـادئ العامـة للتسـامح، وقـد طالـب بـأن تـرتك للمـرء حريـة اع
دين احلــق، األمــر الــذي أثــار عليــه نقمــة الكــل، مبــا فــيهم الربوتســتانت وحــرم مــن كرســي الفلســفة الــذي كــان الــ

يشـغله، ومبــا أنــه كــان يعــيش حيـاة تقشــف مل يهمــه األمــر وأخــذ يعتــاش ممـا يكتــب بقلمــه، فانكــب علــى وضــع 
، لقــد م1760مــرات قبــل عــام  عشــر) الــذي أعيــد طبعــه م1697 – 1695دي (ـالقــاموس التــارخيي والنقــ

شــك يف كــل شــيء وأعــاد النظــر يف كــل شــيء وثقافتــه الواســعة بــل اخلارقــة أتاحــت لــه أن يســتعرض مشــكالت 
األخـالق والالهـوت والتبشـري كافـة، وأن يرصـد خمتلـف أوجــه الفكـر احلـر للقـرون الوسـطى السـابقة، فمـن هــذه 

نضب من املعارف واملعلومات، كان عملـه يف هـذا القـاموس علـى طريقـة "سـانت قاموسه كنزاً ال ي دالناحية يع
رائــد النقــد احلــديث ووافتــه املنيــة والقلــم يف يــده، لقــد كــان طــوال حياتــه رســول التســامح وحريــة  ابــوف"، فغــد

  الفكر.
(43) Tolerance j'ecris Ton nom, Marcel Conche, la tolerance 

francaise 
 Et sa signification universelle, p. 178-179 



  : قراءة في كتاب
  لماذا ينفرد اإلنسان بالثقافة؟

  *نشأتها وتنوعها: قافات البشريةالث
  مصطفى العدوي: مراجعة

ايـــة املؤلـــف يقـــع ثبـــت  يتـــألف الكتـــاب مـــن تســـعة فصـــول، مـــع مقدمـــه للمـــرتجم، وتصـــدير للمؤلـــف، ويف 
الم. يبدأ الكاتـب بوضـع السـؤال األهـم يف تـاريخ البشـر، اهلوامش واملراجع، ويعقبه كشاف املصطلحات واألع

ونقلـه مــن (مــن أنــا؟ إىل (مــن حنــن؟) مــا الــذي جيــب ينبغــي أن أعملــه بوجــه عــام؟ (إىل كيــف نــرتبط مــع بعضــنا 
  البعض؟) وليس (ما الذي ينبغي عمله؟) بل (ما الذي حدث؟).

وهـي أقليـة دينيـة يف اهلنـد،  ،jaihsانينيظل الباحث فرتة مـن الـزمن معنيـاً بدراسـة طائفـة معـروف باسـم اليـ
ســـنة. وانصـــب اهتمامـــه علـــى  2400وقـــد أجـــرى دراســـة ميدانيـــة عـــنهم. والعقيـــدة اليانيـــة عمرهـــا أكثـــر مـــن 

  الطرائق والوسائل اليت جعلت تلك العقيدة حتافظ على بعض عناصرها وتسقط بعضها اآلخر.
يف يعمـل جمتمـع مـا، وبـني معرفـة كيـف يغـري طريقـة يذهب الباحث إىل أن مثة جوهراً "مشرتكاً" بني تعلم ك

ـــم موجـــودون ويعملـــون يف عالقـــة مـــع  عملـــه. والواقـــع احملـــوري يف هـــذا كلـــه هـــو أن النـــاس اجتمـــاعيون، أي أ
بعضهم البعض. وأن التعليم والعيش املشرتك، والعمل على تأسـس حيـاة اجتماعيـة مشـرتكة، كـل هـذا إمنـا يـتم 

هــة أنــاس آخــرين. إن التعلــيم والعــيش املشــرتك وتغيــري العــامل االجتمــاعي إمنــا مــن خــالل وعــن طريــق ويف مواج
جيـــري بـــني النـــاس ولـــيس يف داخلهـــم. واســـتخدم مـــنهج النزعـــة التبادليـــة، أي أن النـــاس متشـــابكون بعمـــق مـــع 
بعضهم بعضاً، حبيث ال ميكن لنا أن نفهمهم على حنو صـحيح، إال إذا فهمنـا كـل مـا هـو يف عالقـة متداخلـة 

حسـب املنظـور التبـاديل شـيئاً  -مثـل األسـرة -ني األشخاص. وعلى ذلك يبدو لنا أصغر وأبسط نظام بشريب
فهــم وحتليــل واســتيعاب هــذه الرتابطــات التبادليــة وتفســريها علــى أســس  ي"معقــداً" وتكــون مهمــة األنثروبولــوج

  علمية صحيحة.
يـا االجتماعيـة الربيطانيـة، خاصـة مدرسـة مث ينتقل الباحث ليدرس اختالف وجهـات النظـر بـني األنثروبولوج

بــــراون ومقارنتهـــــا مــــع االنثروبوجيـــــا الثقافيــــة األمريكيــــة. ويـــــدلل علــــى هـــــذا الفــــارق بدراســـــة روث  -رادكليــــف
وحكـت بنيـديكت عـن حكايـة عـن  PATTERNS OF CULTUREبنيـديكت (أمنـاط الثقافـة) 

تعليقـات  -برأي املؤلـف -ثقايف. فهي قد أضاقتبعض اهلنود احلمر يف كاليفورنيا وخلصت لنا رؤيتها للتنوع ال
أن كـــل أســـلوب مـــن : وتفســـريات خاصـــة، كانـــت قـــد اســـتهدفتها وفـــق خطـــة تدرجييـــة مبنيـــة لتصـــل إىل نتيجـــة

ــا متامــا "مثــل الكــأس لــه كيانــه الواحــد الصــحيح". وأكــدت أن  أســاليب احليــاة، متكامــل مــع احليــاة وملــتحم 



ا شأن الفرد، منط مـن الثقافة تنصف بالوحدة الشاملة املتك املة اليت ال سبيل إىل ترميمها ورقتها، فالثقافة شأ
الفكر والعمل املتسق مع بعضه بعضا بدرجة أو بأخرى. ويتعني علينا أن نتخيـل قوسـا "أعظـم اصـطفت عليـه 

، الـيت تتضـمن  املهام احملتملة، النامجة سواء عن دورة العمر البشـرية أو عـن البيئـة أو األنشـطة املختلفـة لإلنسـان
كــل جوانــب نشـــاطه. وهكــذا فـــإن القــوس األعظـــم يتــألف مــن جتـــارب كثــرية معيشـــة واستكشــاف وانتقـــاءات  
كثرية". بيد أن كاتبنا يرى أن البشر ما هم إال حيوانات هلا ثقافـات، وحيوانـات عاقلـة ومبدعـة وقابلـة للـتعلم، 

ـم كـذلك حيوانـات وهم سلبيون إزاء ثقل وطأة الـرتاث، ومتطـابقون معـه. ونـرى أن  البشـر أيضـا قـوة فاعلـة، أ
ــم حيوانــات اجتماعيــة يف األســاس وقــادرة علــى االبتكــار، وحييــون يف العالقــات بــني بعضــهم  ذات تــاريخ. أ
م وردود أفعـــاهلم إزاء بعضــهم الـــبعض، بغيــة صـــنع  وبعضــهم اآلخــر، وبفضـــل هــذه العالقـــات، وهلــم اســتجابا

. وقد وصل إىل هذه النتائج من خالل دراساته األنثروبولوجية لبعض عالقات جديدة وأشكال جديدة للحياة
  الشعوب البدائية يف اهلند لدى قطاعات واسعة يف أوساط اليانيني والبوذيني.

وبدهّي أن النظرة َسَتدَِّعي دراسـة بدايـة التـاريخ عنـد اإلنسـان، وأصـول النشـأة األوىل، ويـذهب الكاتـب إىل 
يعة البشـرية لـيس خمتلفـاً جـذريا عـن األسـاس األول للحيوانـات االجتماعيـة، وكمـا األساس األول الغامض للطب

ا فريـداً والواقـع أنـه أكثـر تواضـعا، وأحسـب  يؤكد داروين فان اإلنسان بدافع من غطرسـته يظـن نفسـه عمـًال فَـذًّ
اإلنســــان أنــــه مــــن األوفــــق لنــــا أن نــــراه امتــــدادا لســــواه. وهــــذا الــــرأي ينــــاقض متامــــاً املوقــــف بشــــان خصخصــــة 

االستثنائية، والذي يضـرب جبـذوره عميقـاً يف فكـر احلضـارة الغربـة املسـيحية. ولكـن نظـرة دارويـن تتسـق مـع مـا 
تــذهب إليــه التقاليــد األخالقيــة العظمــى األخــرى مثــل البوذيــة والعقيــدة اليانيــة اللتــني تريــان أن مجيــع الكائنــات 

املسـاواة أخالقيـا، وان اختلفـت قـدرات كـل منهـا. وبقـدر املتمتعة باحلواس، بشرية وحيوانية، موجـود علـى قـدم 
مــا تكــون قصــص تطــور اإلنســان مدفوعــة لــيس مبــا نلقــاه مصــادفة مــن عظــام وأحجــار وســلوك فعلــي، بــل مبــا 

اليقيين علـى حنـو مـا  ءنتلقاه من أفكار، فإنه سيكون من األفضل أن تلقى جمموعة خمتلفة من األفكار. والشي
األخالقية، وكذلك العمليـة لتصـورنا ألنفسـنا رفاقـاً "للحيوانـات األخـرى وللعـامل الطبيعـي ندرك اآلن أن النتائج 

  ميكن أن تكون نتائج مفيدة للغاية".
كيف أصبح للناس تاريخ وروح اجتماعية؟ وألجل اإلجابة عن هـذا :  ولكن كيف جييب الباحث عن سؤال

الذاتيـــة املشـــرتكة، قـــراءة األفكـــار، الكياســـة  الســـؤال يســـتعرض بعـــض أبعـــاد الـــروح االجتماعيـــة وعناصـــرها مثـــل
الرتبيـة واملعــايري اجلماليــة، اإلبــداع والتكــرار مــع التواصـل املطــرد، الكــالم واحلكايــات، يف جمموعــة مــن اجملتمعــات 
املتباينـــة لـــيخلص إىل جتميـــع أجـــزاء األنثروبولوجيـــة علـــى أن هـــذه القـــدرات الـــيت حلـــل إليهـــا الـــروح االجتماعيـــة 

ـا ال تشـتمل علـى مجيـع القـدرات البشرية ليس ت بالضرورة قدرات يتعذر ردهـا إىل مـا هـو أبسـط منهـا، كمـا أ
املميزة للبشر. إن األدوات الفعلية اليت يسـتخدمها علمـا الـنفس و علمـاء االنثرولوجيـا املعرفيـة اللـذين يدرسـون 



الدراسـة ميكنهـا أن تكشـف عـن سلوك احليوان والنشوء التكويين ألتطوري ألخالق اإلنسان االجتماعية، هـذه 
الفـوارق بـني أنــواع الرئيسـيات، وهـو مــا مـن شـأنه أن يفيــد فائـدة كـربى ويكــون أكثـر دقـة ومشــوًال. "ومـن وجهــة 
ا تعطي نتيجة موحدة هـي  النظر األنثروبولوجية فإن هذه القدرات تعمل فعًال" متضافرة مع بعضها بعضا، وأ

ماعيـة واحلفـاظ عليهـا وتغيريهـا، إال أنـه ال يتعـرض للمسـائل البيولوجيـة القدرة على إبداع أشكال للحيـاة االجت
والنفســية، فهــو حيــول استكشــاف دالالت الــروح االجتماعيــة، بــأن يــدرس الفكــر الــروي وكيــف صــاغ النشــاط، 
ا معتمداً "على مثال فعلي لفهم الناس حلركة حتول كربى يف احلياة االجتماعية وطبيعة علـم األنثروبولـوجي". إذ

ليس سوى فكرة حمددة، ال تتجاوز هامشاً تفسرياً "للـروح االجتماعيـة"،  اعلى الرغم من أن علم األنثروبولوجي
إال أنــــه يعتمــــد بصــــورة قاطعــــة علــــى جانــــب مــــن جوانــــب الــــروح االجتماعيــــة، أي القــــدرة علــــى ختيــــل قصــــص 

كـــن ختيلهـــا. وينـــاقش الباحـــث اآلخـــرين، أولئـــك الـــذين مل يكـــن لـــدى املـــرء يف بدايـــة األمـــر أي رابطـــة معهـــم مي
ـا قـدرات شـديدة التبـاين. فهـو ينظـر إليهـا ضـمن هـذه السـياق بوصـفها دوائـر  مسألة القدرات الذهنية علـى أ
متداخلة معا يف ذات اجملال الـذي يسـميه الـروح االجتماعيـة، وذلـك علـى عكـس مـا نظـر إليهـا علمـاء الـنفس 

ــا قــدرات متمــايزة ومنفصــلة ومؤلفــة مــن وحــ دات مســتقلة وهكــذا، حنــن لســنا حباجــة إىل تصــور الفكــر علــى أ
  الروائي بوصفه معصوما "من اخلطأ"، أو أنه ينتج روايات تتصف بالصواب القدسي أو املوضوعية اجملردة.

ــم فقــط  إن مــا اســتهدفه الباحــث بشــأن الفهــم الروائــي هــو أنــه يهيــئ للبشــر إمكانيــة التفاعــل مــع املعقــد. إ
ىل أن يفهم أحدهم اآلخـر، بالقـدر الـذي يتـيح هلـم العمـل بصـورة تنطـوي علـى قـدر مـن حباجة إىل االتفاق وإ

املصــداقية. ومــن مث احلفــاظ علــى دفــق احلركــة االجتماعيــة. وطبيعــي أن ســوء الفهــم هــو الــذي جيعــل يف الغالــب 
جــاوز األمــور تتحــرك بنشــاط وقــوة. ولقــد كــان التحــدي هــو الوصــول إىل نظــرة عــن البشــر يبــدون فيهــا شــيئا يت

البشــر اآلليــني (الروبــوت)، إذ يعملــون وفقــاً لربنــامج حتــدده الثقافــة، ويبــدون أيضــا "شــيئاً" دون الكائنــات ذات 
م وعلمهـم أن يصـنعوا الشـبكة االجتماعيـة حسـب  القوة الشاملة والعلم احمليط، ومن مث يستطيعون بفضل قـو

شياء، حبيـث تأخـذ األحـداث مسـارا "مل يقصـده مشيئتهم. وإمنا ال بد أن تكون مثة مساحة للطابع السبيب لأل
شــخص بذاتــه" ووصــوًال إىل هــذا اســتخدام الباحــث اخليــال وقــدم تفســرياً مــن نســج "خيــايل قائمــاً علــى اخلــربة 
بدًال من أن يقدم "اثنوجرافيا" والسبب أن التفسري الذي قدمه مسح له بأن يصل إىل زوايـا الـوعي الـيت مـا كـان 

ا أن عمــال لــه أن يصــل إليهــا دون  ذلــك. مث يقــدم لنــا الباحــث احلكايــة الطريفــة حــول الثــور القــديس ومضــمو
ة "ألنـه حتمـل أن يـداس مـن قبـل  "بطلّياً" وقع منـذ مائـة عـام علـى يـد رجـل تـزعم القصـة أنـه طاقـات روحيـة فَـذٍّ

فــواه أصــحاب ثــور عظــيم ومل حيــرك ســاكنا" حــىت انصــرف الثــور. هــذه الروايــة اليانيــة الــيت مسعهــا املؤلــف مــن أ
العقيــــدة يف اهلنــــد يرجعهــــا إىل آالف الســــنني، منــــذ النشــــأة األوىل، مث يقــــوم بتقــــدمي التحلــــيالت والتفســــريات 
األنثروبولوجيــة مــن حيــث مكانــة الــراوي، وهــدف القصــة، وطــرق احلــوار، والنــربة الصــوتية الــيت تنطــوي عليهــا، 



ـا قـد والتوجيه الذي ترمي إليه. ويصف احلركة واألداء عند املؤم م وفلكلورهم العقـدّي، أ ن الياين من وراء أد
ايـــة القصـــة مبـــا أضـــفته علـــى  حتـــرك اليـــاين "ليصـــبح ناســـكا"، أو ليأخـــذ عهـــداً داخـــل املعبـــد. والفـــرق يـــأيت يف 
األحداث من معان وأسباب حدوثها مث ما حدث بعد ذلك، وهذا ألن كل مـا حيتـاج إليـه املـرء هـو أن يعـرف 

دث؟ وماذا حدث بعد ذلك؟ ولذلك فإن الوعي الروائي له جانب إجيايب وفاعـل، وكـذا ماذا حدث؟ وملاذا ح
جانب سليب خامل. إن الناس ال يسعهم فقط إدراك االنفعاالت واملواقف مـن خالهلـا بـل بوسـعهم أيضـا "أن 

عب املعرفـة جيدوا فيها حافزا" للحركة. فالقصص، بعبارة أخرى حتقق عنصر اإلرادة والنزوع واخللـق مثلمـا تسـتو 
  والعاطفة.

 -فيمـا يبـدو –وبعد ذلك يستخدم املؤلف نص "أجانا"، وهو كتاب ديـين ألصـحاب العقيـدة اليانيـة ظهـر 
قبل بوذا، وينطوي على أسباب تقسيم اجملتمع إىل طبقات وفئـات، فقـد اسـتعان بـه ليصـور التحـول واالبتكـار 

ر أشـــكال اجتماعيـــة جديـــدة. ولكـــن نـــص يف حيـــاة البشـــر، وليوضـــح كيـــف يســـتخدم النـــاس القصـــص البتكـــا
"أجانا" جـرى تداولـه لغـرض منـاقض أال وهـو الـدفاع باحلجـة، مـن أجـل شـرح أمنـاط الثقافـة واجملتمـع فـإن نـص 
"أجانا" هو األسطورة اجلادة غاية اجلد للمؤسسة امللكية البوذية. وإن معناه، حسب هذه النظرة يف سـريالنكا 

ــا، إذ يظــل مثلمــا كــان يف  املعاصــرة إمنــا يتجــاوز موضــوعّياً  "أحــداث التــاريخ"، كمــا يتجــاوز فوارقهــا املعــرتف 
اهلند القدمية إنه حسـب قصـة حتكـي األصـل املقـدس لنشـأة امللكيـة وموافقـة بـوذا علـى النظـام امللكـي، فـاألمور 

يال لـيس من هذا املنظور مل تتغري، إن قراءة متأنية وعن كثب لنص "أجانـا" سـوف تبـني لنـا أن الـنص يقـف دلـ
على وجود منط ثقايف ساكن أبدي بشكل ما يردد ذات األصداء على مر العصور، بل هو دليـل علـى الطـابع 
العــام للحيــاة االجتماعيــة، وهــو طــابع تعــددي يتعــذر عليــه الثبــات والتوقــف. ويُعيــد الباحــث مجــع خيوطــه مــن 

حن لســــنا جمـــرد حيوانـــات تصــــوغها جديـــد، ذاهبـــاً إىل تفســــري قابليـــة البشـــر للتغــــري أصـــعب ممـــا كنــــا نظـــن. فـــن
ــا يف قوالــب علــى حنــو ســليب كــل يف إطــاره، بــل إننــا أيضــا نصــنع جمتمعاتنــا بفعاليــة ونشــاط،  ــا وثقافا جمتمعا

  ونعيد صياغتها مبا نصوغه من أساليب جديده للحياة.
تلـك القـدرات  ويستلزم هـذا قـدرات ذات فعاليـة وتـأثري تثـري اإلعجـاب، وهلـذا دفـع بتصـور مـؤداه أننـا طورنـا

وهـــي القـــدرات الـــيت خلصـــها يف عبـــارة الـــروح االجتماعيـــة، وتشـــتمل هـــذه القـــدرات علـــى الـــذكاء االجتمـــاعي 
والوعي املكثف بالذات وباآلخر وباالبتكارية والفكر الروائي. وهذه مجيعها متثـل الطبيعـة البشـرية املشـرتكة الـيت 

ــا. أعطــى أولويــة وأســبقية تشــكل أساســا لقابليــة التغــري االجتمــاعي والثقــايف. وفَ  صَّــل يف هــذه القــدرات ودالال
للفكــر الروائــي ألنــه مل حيــظ بدراســة كافيــة مــن حيــث هــو، يــوجز الــروح االجتماعيــة البشــرية علــى النحــو الــذي 

  يتيح الناس إمكانية العمل وهم على وعي بفيض األحداث الغارقني فيها.



مل االجتمـــاعي يف تفاعـــل شـــامل.وأبرز كـــذلك الطبيعـــة وأوضـــح كيـــف أن عاملنـــا االجتمـــاعي ومعارفنـــا بالعـــا
ـا وثيقــة  التحويليـة للخـربة البشــرية، أو مـا لــدينا مـن خصـوبة إبداعيــة فريـدة متيــز األشـكال االجتماعيـة وكيــف أ
ذه اخلاصية التفاعلية. وهكذا عاجل الباحث ولو بطريقة ختطيطية عادة مساحة كبرية من دائرة املسـائل  الصلة 

  ف يف جمموعها، مشكلة علم األنثروبولوجيا والبشرية من حيث هي وحدة يف تنوع.اليت تؤل
مـــا هـــي طبيعـــة املعـــارف الـــيت ينتجهـــا األنثروبولوجيـــون مـــن خـــالل اللقـــاءات؟ لقـــد أشـــر : وهنـــا يـــربز الســـؤال

ـم املقدسـة، ا لـيت أتيحـت الدارس على سبيل املثال إىل أن الرهبان البوذيني هلـم ونتـاجهم اجلمعـي ممـثال يف آدا
واعتمدت داخل مؤسسة اجتماعية مميزة وفقا ملعايري خاصة. فهل األنثروبولوجيـا علـم أم فـن؟ ويقـرتح الباحـث 
أن نفرض شروطاً على املعارف اجلديدة تتجاوب مع املنهج العلمي على قدر اإلمكان، إذ يتعني بالضرورة أن 

عــات البشــرية، كمــا يلــزم أن تكــون قابلــة للتصــحيح أو تــتالءم نظريتنــا العلميــة مــع نظــرة أكثــر جتريــدا عــن اجملتم
ـدف إىل  ميكن إثبات زيفها. وخيلط بعض الباحثني األنثروبولـوجيني بـني املعـارف وبـني املهـارة األدبيـة الـيت ال 
ــام، بــل إىل التوضــيح ومــع هــذا فــإن املعــارف األنثروبولوجيــة الــيت جــرى إبــداعها علــى هــذا النحــو، إذا مل  اإل

ــا لــن تكــون أبــدا "علمــا" تكتــب لــتح فظ روحهــا الباعثــة للحيــاة يف املعــارف الشخصــية بــني األنثروبولــوجيني فإ
  ومعرفة بل ختيًال "وومهاً "ومنطاً" من الفن.

إن البحـــث األنثروبولـــوجي ميكـــن أن ينجـــز حتـــوًال، وأن يعمـــق مـــن الفهـــم املتبـــادل بـــني النـــاس. وهـــذا أحـــد 
  ة يف جمال العمل امليداين والكتابة، ولكن كيف لنا أن نقيِّم هذا كله؟االستخدامات الواضحة للجهود املضني

وجييـــب مـــن خـــالل إشـــاعة الـــتعلم، واكتســـاب اآلخـــرين عـــادات وأعرافـــاً جديـــدة. وميكـــن لألنثروبولوجيـــا أن 
يكـــون نافعـــاً "ومفيـــداً" يف اكتشـــاف خصـــائص وعلـــوم اجملتمعـــات، خاصـــة يف األنثروبولوجيـــا التطبيقيـــة لتقـــدمي 

ـــاة املســـ اعدات واخلـــدمات واالرتقـــاء االجتمـــاعي. وهنـــاك فوائـــد أخـــرى مثـــل إعـــالم النـــاس كيـــف ينجـــزون حي
ناجحـــة وســـعيدة. ومـــن الواضـــح أن الكتـــاب عبـــارة مـــن دراســـة منهجيـــة جـــادة ورائـــدة يف جمـــال األنثروبولوجيـــا 

نهج التفكيكـــي، والثقافـــة االجتماعيـــة. ويلتـــزم املؤلـــف مايكـــل كاريـــذرس مـــنهج حبـــث علميـــا "جديـــداً" هـــو املـــ
ملـاذا أنـتج أو : إحدى مثار نزعة ما بعد احلداثة. وميثل الكتاب إجابة تتسم بالعمق واألصالة عن سـؤال حمـوري

ابتكــر البشــر هــذه الصــور الكثــرية املتنوعــة واملتباينــة مــن أســاليب احليــاة أي الثقافــة؟ وجييــب الكتــاب أيضــاً عــن 
ة وراء هــذا التنــوع الثقايف؟ومــا هــي اجلــذور الــيت نشــأ عنهــا هــذا مــا هــي الوحــدة اإلنســاني: ثالثــة أســئلة أساســية

التنوع؟ وكيف لنا أن نفهم هذا كله؟ ويؤكد املؤلف أن سبل البشـر يف التفاعـل مـع بعضـهم بعضـا هـي العنصـر 
  األهم واحلاسم يف تاريخ البشرية.

قـــدرة البشـــر علـــى التفاعـــل ويـــأيت هـــذا العامـــل يف نظـــره قبـــل عامـــل التقـــدم التقـــين يف تـــاريخ اجملتمعـــات، إن 
ـــــة االبتكـــــار  ـــــدافع واحملـــــرك األول الطـــــراد عملي اجتماعيـــــا ســـــواء علـــــى املســـــتوى الفـــــردي أو اجلمعـــــي، هـــــي ال



االجتمــاعي. ويتميــز الــذكاء االجتمــاعي بقــدرة بارعــة علــى التخيــل، وبطبيعــة مرنــة للغايــة، وهــذه هــي الصــفات 
ثقافـات املختلفـة واجملتمعـات القائمـة الـيت أنتجـت كـل منهـا اليت أهلتـه البتكـار الشـبكة الواسـعة واملعقـدة مـن ال

  تارخيها املميز.
ا تأمل ونظرة ثاقبة يف ثقافات قدمية  ويعتمد املؤلف على دراسات ميدانية واستنتاجات نظرية، ركيز
ا مصداقاً لرؤيته بعد عرضها وحتليها ويؤكد مبنهجية البحثي وبالنتائج اليت توصل  إليها، وحديثة، ويستشهد 

أنه التزم منهجا علميا شديدا، ومنظورا صائبا يف دراسته للثقافة االجتماعية وللمجتمع يف التاريخ. وخيلص 
ا ونظام  إىل نتيجة هي أن من الالزم لكي نفهم أنفسنا أن نتأمل ونبحث علمّياً "اجملتمعات يف عالقا

كاريذر" عاملاً جمال يف جمال اختصاصه، وهو تفاعلها، قبل أن نبحث دور التكنولوجيا. ويعد املؤلف مايكل  
األنثروبولوجيا وله دراسات عديدة، نظرية وميدانية يف األنثروبولوجيا، طبق مناهج البحث العلمي احلديثة. 
تم أحباثه مبجاالت عدة، منها سرييالنكا، اهلند، العقيدة البوذية، العقيدة اليانية، تطور ذكاء اإلنسان. 

ا كتابه، واعتماده على الكثري من الشواهد واألحباث النظرية والعلمية والذاتية، ورغم الدقة العل مية اليت عاجل 
إال أن منهجه وهو املنهج التفكيكي مل تثبت صالحيته العلمية بشكل دقيق، ذلك أنه ينطوي على بعض 

. فهو حيلل الروايات والقصص العناصر النظرية والتأملية والذاتية يف اجملتمعات والقبائل والعقائد املدروسة
واحلكايات والقيم على أسس جديدة، جتانب يف بعضها الصواب والصحة لتغليب منهجه التفكيكي ما بعد 

احلداثي. وبدا املنهج يف الكتاب وكأنه يسري اهلويىن وكأمنا أصابه العرج، فمرة يتكئ على علم النفس، ومرة 
على كشوف اإلنثوجرافيا، ورابعة يتوسل بعلم البيولوجيا، طالباً  ثانية يتمسك بعلم االجتماع، وثالثة يرمتي

العون من داروين وسواه. ولكن ذلك مل يقلل من األثر العلمي الواضح، وخاصة شواهد الكاتب الذاتية، 
وحتليالته العميقة عن العقائد واألديان اهلندية القدمية، أما املرتجم األستاذ "شوقي جالل" فقد قدم ترمجة 

دقة وأمينة وسلسة، رغم صعوبة املوضوع واملنهج ووعورة بعض األلفاظ والرتاكيب، قادته لنحت معجم صا
اية الكتاب، ويسد هذا الكتاب حاجة ملحة وضرورية للمكتبة األنثروبولوجية واالجتماعية  أنثروبولوجي يف 

  والنفسية العربية.
***************  

ســان بالثقافــة، ترمجـــة شــوقي جــالل. سلســـلة عــامل املعرفــة بالكويـــت، ملــاذا ينفـــرد اإلن: *) مايكــل كاريــذرس
  م.1998



  *الفشل الذريع
  القرن العشرون في ميزان المثقفين العرب

  السيدرضوان : مراجعة
1  

ــــذريع احــــتالل العــــراق، أو عــــدم القــــدرة علــــى التغيــــري لصــــاحل احلاضــــر واملســــتقبل، أو  ال أقصــــد بالفشــــل ال
ت املستعصــية منــذ عقــود. إّن مــا قصــدته بالفشــل الــذريع أو التــاّم هــو عنــوان  االضــطراب املستشــري واملشــكال

الشــرق األوســط العــريب مــن اإلمرباطوريــة العثمانيــة : "قــرن لالشــيء: كتــاب صــدر يف بــاريس قبــل شــهرين امســه
 وإىل اإلمرباطوريــة األمريكيــة" وهــو عبــارة عــن حــوار بــني "جــان الكــوتري" الصــحفي الفرنســي املعــروف، وصــديق

و"جريار خوري"، وهو مؤرخ من أصل لبناين، من مدرسة احلوليات  -مصر والعرب من أيام مجال عبد الناصر
الفرنســــية املشــــهورة يف كتابــــة التــــاريخ احلــــديث للعــــامل. يتضــــمن احلــــوار الصــــادر يف الكتــــاب الســــالف الــــذكر 

وينتهـي علـى لسـان غسـان تـويين استعراضا للتجربة السياسية والثقافـة العربيـة علـى مـدى القـرن ونصـف القـرن. 
إنــه كــان قرنــا ِمــْن أجــل ال شــيء، وإّن الســبب الرئيســي للفشــل هــو عــدم جنــاح جتربــة اإلصــالح الــديين. : للقـول

م بصـفة خاصـة صـار هـو 2001سـبتمرب11والواقع أنه ال شيء أبعد عن الصواب من هذا الرأي؛ لكنـه بعـد 
م اآلن (أي املتنورون) جمموعـة واسـعة مـن املثقفـني والسياسـيني الرأي السائد بني املسمني باملتنورين العرب؛ وه

ســبتمرب عنــدما اشــتدَّ  11العــرب. وقــد بــدت وجهــة النظــر هــذه أول مــا بــدت لــدى األمريكيــني بعــد أحــداث 
خالفهــم حــول طبيعــة اإلســالم. قــال اإلجنيليــون اجلــدد (تبعــاً "هلنتنغتــون" وأخــذا عــن "مــارتن كرميــر" و"دانييــل 

ء؛ ولـذلك ال بـد مـن مكافحتـه بكـل وسـيلة؛ ومـن ذلـك التبشـري، وحمـاوالت  إنّ : بايبس" اإلسالم بطبيعته َسيِّ
االستبعاد من الواليات املتحدة، والعامل املتحضر. وقال فريق من احملافظني اجلـدد (الـذين يسـيطرون علـى إدارة 

. وقـــد ســـيطر املتشـــددون يف بـــل اإلســـالم مثـــل ســـائر األديـــان، فيـــه املتشـــددون، وفيـــه املنفتحـــون: بـــوش اآلن)
العقـــدين األخـــريين بســـبب احلكـــام الـــديكتاتوريني، واألنظمـــة الرتبويـــة األصـــولية. ولـــذلك فقـــد دعـــوا إىل فصـــل 
الــدين عــن الدولــة، وتغيــري األنظمــة الرتبويــة، وطــالبوا املســلمني (والعــرب علــى اخلصــوص) بــإجراء إصــالح ديــين 

ذاك الـــذي أطلقتـــه كـــارين أرمســـرتونغ، وإن تكـــن –شـــعارهم  لـــدعم االنفتـــاح، ومكافحـــة األصـــولية. لقـــد كـــان
علــيكم (أيهــا اإلصــالحيون العــرب واملســلمون) أن تســتنقذوا اإلســالم مــن : -آراؤهــا عــن اإلســالم غــري آرائهــم

كيـف ظهـر ابـن :  خاطفيه! وليست هذه وجهة نظر املتحاورين الثالثة طبعاً؛ لكّن "جان الكـوتري" الـذي سـأل
ام حســني؟ دفــع كــالًّ مــن تــويين وجــريار خــوري للــذهاب إىل أّن األصــولية والديكتاتوريــة الدن والظــواهري وصــد

فشــل اإلصــالح الــديين الــذي قــاده تيــار حممــد عبــده، أو عــدم حصــول اإلصــالح املــذكور. : علتهمــا الرئيســية
 يكن صـحيحا وهكذا فهما يتأمالن التجربة العربية احلديثة من خالل ما آلت إليه؛ وهذا أمٌر مشروٌع، وإن مل



على اإلطالق. فالتغيري السياسي املستند إىل فكرة الدولة وممارسـتها يسـهم فيـه املثقفـون؛ وقـد يقودونـه لفـرتات 
م على املدى الطويـل. أقـول ذلـك ألن  قصرية؛ لكنهم بالتأكيد ال يصنعونه، وال يؤول إىل أيديهم أو إىل إدار

جتربــة الدولــة، وألســباب سياســية واقتصــادية، ولــيس ألســباب الفشــل البــارز لــدى العــرب املعاصــرين علتــه فشــل 
ثقافية أو دينية. وحىت اجملال الديين أو الثقايف، الذي سيطر أو كاد يف بعض من التجارب السياسـية العربيـة أو 
اإلســالمية. مثــل حتــالف الشــيخ واألمــري يف التجربــة الســعودية، إدارة الشــأن العــام فيــه مســؤولية أكثــر. وكــذلك 

–مر مع املثقفني املتدينني والعلمانيني. فمحمد عبده ما كـان يسـتطيع فعـل شـيء إال مبعاونـة اللـورد كرومـر األ
مبا يف ذلك إدخال الكهربـاء إىل األزهـر، أو تطـوير إدارة األوقـاف، ومنـع اخلـديوي عبـاس الثـاين مـن االسـتيالء 

العقـــود األربعــة األخـــرية. يف مواقــع املعارضـــة علــى بقاياهــا! أمـــا شــيوخ األصـــولية وكوادرهــا فقـــد كــانوا دائمــا يف 
م يف  ــم حرمــوا مــن املشــاركة يف الســلطة، شــأ ــم حيبــون الدميقراطيــة؛ بــل أل للــديكتاتوريات املوجــودة؛ لــيس أل

  ذلك شأن سائر فئات اجملتمع املدين العريب احملبة للدميقراطية أو للعلمانية!
2  

يين وجــريار خــوري والكــوتري، لــيس حتميــل السياســيني العــرب إن املقصــود مــن هــذا التعليــق علــى أطروحــة تــو 
املســؤولية، وال تربئــه ذمــة املثقفــني ورجــال الــدين األصــوليني؛ بــل التصــدي للمهمــة الصــعبة والضــرورية بــاألمس 
واآلن؛ أيــن حــدث اخللــل، وكيــف؟ (علــى حــّد تعبــري برنــارد لــويس يف كتّيبــه الــذي صــار مشــهوراً بعــد أحــداث 

ميكن للمثقفني التصدي ملهمة القيـام باإلصـالح الـديين والثقـايف؟ هـذان األمـران حيتاجـان إىل سبتمرب)، وكيف 
 -لكـي يكـون التشـخيص سـليما -قراءة التجربة الثقافية والدينية يف جمالنا احلضاري والسياسي، كما حيتاجـان 

املســتنري؟) هــو الــذي قــاد إىل النهــوض بعــبء إزالــة األوهــام. يــرى غســان تــويين أّن "حممــد علــي" (رجــل الدولــة 
ومثقــف دولتــه  -جتربــة النهــوض مبصــر والعــامل العــريب، وزعــزع كيــان الدولــة العثمانيــة املتهالكــة. لكــّن حممــد علــي

ما كانا يريان ضرورة لإلصالح الديين. لقـد رأيـا عجـز األزهـر واألزهـريني عـن النهـوض  -رفاعة رافع الطهطاوي
 إنشاء مؤسسات تربوية وتعليمية موازية َغَلَب عليها حممد عليٌّ وابنُه بعبء التنظيمات اجلديدة فعزاله، لصاحل

ــا حممــد عبــده فجــاء إميانــه باإلصــالح الــديين، والثقــايف والتعليمــي، بعــد فشــل جتربتــه السياســية مــع  إبــراهيم. أّم
 علـى االسـتمرار الثورة العرابية. واملشهور عنه أّن عالقته جبمال الدين األفغـاين تزعزعـت بسـبب إصـرار األفغـاين

يف عمليات التهييج السياسي الثوري؛ يف حني مال حممد عبده منذ أواسط الثمانينات من القرن التاسع عشر 
إىل ضرورات اإلصالح الداخلي على املدى الطويل. وبذلك كان رائد أولئـك املثقفـني الـذين اعتـربوا أّن مهمـة 

بنـــاء الدولـــة والنظـــام السياســـي؛ بـــل العمـــل الثقـــايف والرتبـــوي املثقـــف العـــريب املســـلم لـــيس املشـــاركة املباشـــرة يف 
  والتعليمي الذي يفيد يف بناء الدولة يف املدى األبعد.



ومنلك اآلن ثقافة عربيـة حديثـة ليسـت عظيمـة طبعـا؛ لكنهـا أجنـُح مبـا ال يقـاس مـع التجربـة السياسـية طـوال 
يـة واحـدة، يسـودها التنـوع واالنفتـاح. وال ميكـن قـول القرن العشرين. ونعين بالنجاح القدرة على بنـاء ثقافـة عرب

نصـيبه  -مـن حيـث شـاء أم أىب، ووعـى أم مل يـعِ  –ذلك طبعا عن جتربة الثقافة الدينية، الـيت كـان حملمـد عبـده 
الوافر فيما آلت إليـه. حممـد عبـده أرعبـه احنطـاط األزهـر، والثقافـة الدينيـة بشـكل عـام؛ فتصـدى أللـوان التـدين 

تصــوف، وزيــارات القبــور، والتوكــل والتواكــل)، كمــا تصــدى لالنغــالق املــذهيب والتقليــد والعمــى عــن الشــعيب (ال
مستجدات العامل لدى شيوخ األزهر. ويف املهمتني حتالف عملّياً مع التيـار السـلفي الصـاعد، الـذي كـان يريـد 

د القـائم علـى العـودة املباشـرة أيضا (بالدرجة األوىل) ضـرب اإلسـالم الشـعيب، واخلـروج مـن التقليـد إىل االجتهـا
إىل النصوص، بـدال مـن االلتـزام خبصوصـيات املـذاهب الفقهيـة. ومـا كانـت لـدى هـؤالء السـلفيني مثـل (الـذين 
ضـويته  تعاظم نفوذهم يف عهد تلميـذه حممـد رشـيد رضـا، وقـد انتهـى بـأْن صـار مـنهم) آفـاق حممـد عبـده أو 

هــى األمــر بظهــور إســالم يــربأ مــن اخلرافــات واخلــزعبالت، ويــربأ مــن ومعرفتــه العميقــة بــالغرب األورويب. وقــد انت
أوضار كل ما هو تارخيي (املذاهب الفقهية وعلم الكالم األشعري)، وكل ما هو خارجي ميـسُّ اهلويـة (احلداثـة 

ذلك علـى  األوروبية، اليت اعتربت كلها تغريبا وجاهلية). ويّتسم بالطهورية واجلفاف والتعايل والنضالية. وقد متَّ 
أنقـــــاض التقليـــــد اإلســـــالمي العريـــــق الـــــذي احنشـــــر َوَســـــَقَط بـــــني مثقفـــــي اهلويـــــة الطهوريـــــة (مـــــن اإلصـــــالحيني 

مـــيش املؤسســـة الدينيـــة تـــارة، ويف توظيفهـــا  -والســـلفيني) والدولـــة البازغـــة الـــيت تابعـــت مســـار حممـــد علـــي يف 
ثقفني احلداثيني الذي صـارعوا التقليـد طـويال وامل -لصاحل براجمها التحديثية أو مصارعتها لألصوليني تارة أخرى

م بذلك ميدون طاحونة األصولية باملياه.   غري عارفني أ
بلى، عندنا مشكلة كربى يف التفكري الديين الذي يتصدر الواجهة اآلن، ويصنُع صورتنا غـري املضـيئة، وغـري 

اه إســـالم جديـــد؟ إســـالم الصـــحوة هـــو املعقولـــة يف العـــامل اليـــوم. واإلصـــالح ضـــروريٌّ، ولكـــن بـــأي اجتـــاه؟ باجتـــ
رؤيــة العــامل القــارة أو املســتقرة فيــه. وقــد بــدأ كثــريون منــا يف العقــدين : اإلســالم اجلديــد. ومشــكلتنا البــارزة معــه

األخــريين مــن الــزمن العمــل علــى نقــد رؤيــة العــامل يف الفكــر اإلســالمي املعاصــر. لكــّن الصــعوبات كبــرية؛ ألّن 
  ره، وال أدري إن كان ممكنا إحياؤه أو جتديده.التقليد حتطم، كما سبق ذك

علــى أّن األمــر األخــري الــذي أودُّ التعــرض لــه يف هــذه العجالــة ذلــك االقــرتان الــذي أقامــه املتحــاورون الثالثــة 
بـــني اإلصـــالح الـــديين واإلصـــالح السياســـي، أو بعبـــارة أخـــرى بـــني ضـــآلة التجديـــد يف اجملـــال الـــديين، وفشـــل 

ربية. فال شكَّ أّن تويين وخوري كان يف ذهنهم اإلصالح الربوتستانيت يف القرنني السادس التجربة النهضوية الع
عشر والسابع عشـر. والواقـع أّن التغيـري الثقـايف والسياسـي األورويب (فيمـا عـرف بعصـري النهضـة واألنـوار) هـو 

. ومـن جهـة أخـرى؛ فـإّن الذي أفضى إىل االنشقاق الربوتسـتانيت الـذي أوشـك أن حيطّـم الكنيسـة الكاثوليكيـة
الفقهاء) ختتلف عن جتربة العالقة بني الدين والدولة يف أوروبـا.  -جتربة اإلسالم مع الدولة (أو املؤسسة الدينية



فلــم يصــطدم اإلســالم بالدولــة؛ ألنــه هــو الــذي أنشــأها، وألن نوعــا مــن الفصــل أو توزيــع الســلطات ســاد بــني 
ع التنويريــون األوروبيــون يف القــرنني الثالــث عشــر والرابــع عشــر إىل الطــرفني عــرب العصــور الوســطى. وعنــدما تطلــ

مصادر ثقافية حتررهم من سلطة الكنيسة ما وجدوا غري ابن رشـد املـرتجم إىل الالتينيـة (فصـل املقـال فيمـا بـني 
، احلكمــة والشــريعة مــن االتصــال). وقــد اصــطدم اإلســالم بالدولــة يف العقــود األخــرية؛ ألنــه إســالم جديــد فعــال

املســـؤول عنـــه اإلصـــالحيون والســـلفيون واإلحيـــائيون الـــذين صـــنعوا إســـالم الـــدين والدولـــة، والعقيـــدة والشـــريعة، 
واملصــحف والســيف، حســب تعبــري حســن البنــا. ولــيس معــىن ذلــك أنَّ اإلســالم اإلصــالحيَّ الــذي نســعى إليــه 

فـرح أنطـون (مسـتندا لفهـم إرنسـت  ونعمل له ينبغي أن يعود األمـر فيـه للفصـل بـني الـدين والدولـة، كمـا اقـرتح
رينان البن رشد)، بـل املقصـود أّن تقليـد التجربـة األوروبيـة يف هـذا األمـر بالـذات غـري ضـروري، بـل غـري ممكـن  
كـــذلك اآلن. والصـــحيح أّن اإلصـــالح الثقـــايف والسياســـي ال يـــرتبط بالضـــرورة باإلصـــالح الـــديين وقـــد يكـــوُن 

ان الديين يف جمالنا الثقايف والسياسي على اخلصوص. فالتغيري السياسـي الفشُل السياسي سبباً من أسباب الثور 
فمـا الــذي مينـع سياســيينا : ال عالقـة لـه يف املــدى القصـري مبصــائر التفكـري اإلســالمي. واألمـر أســهل ممـا نتصــور

 مــن العمــل علــى تــداوٍل ســلميٍّ للســلطة، ومــا الــذي ميــنعهم مــن إنفــاذ فصــل الســلطات، ومــا الــذي ميــنعهم مــن
  إجراء انتخابات نزيهة وشفافة؟ بالتأكيد، ليس الظالمية الدينية، وال عمر عبد الرمحن، وابن الدن.

هــل كــان القــرن العشــرون قرنــا فاشــال أو عبثّيــًا؟ ال ينبغــي إصــدار حكــم مطلــق. لكــن املشــكلة : ويف النهايــة
واألمـــر لـــيس كـــذلك يف اجملـــال  هـــي تعثـــر جتربـــة الدولـــة، وهـــو تعثـــٌر يســـتمرُّ حـــىت اليـــوم. -وال شـــكّ -الرئيســـية 

الثقــايف. ولــدينا إحيائيــة قويــة يف اجملــال الــديين تتخــذ أحيانــا طابعــاً عنيفــاً. والواقــع الــراهن ســيٌء، لكنــه ال يبعــث 
علــى اليــأس. واملطلــوب العمــل يف كــل االجتاهــات، دومنــا حاجــة للعــودة إىل نقطــة الصــفر، كمــا ذكــر متحــاورو 

  "قرن الالشيء"!
*************  

ــــف الكتــــاب غســــان تــــويين، صــــريار خــــوري، جــــان الكــــوتري (باللغــــة الفرنســــية،  ــــوان2003*) أّل قــــرن : ) بعن
  الشرق األوسط العريب من اإلمرباطورية العثمانية وإىل اإلمرباطورية األمريكية.: لالشيء



  : الحوار والتعايش
  ندوة حول العالقات بين المسلمين والمسيحيين

  ةالغربي -والعالقات العربية
  مايكل بوس*
"مل يعــد ممكنــا الــدفاع عــن ضــيق األفــق يف التفكــري... ومل تعــد ديانــات العــامل مكتفيــة ذاتيــا أو مســـتقلة أو 
معزولــة بشــكل أفضــل عــن األفــراد أو الشــعوب. إن الطاقــات والتجــارب واألفكــار الــيت تــأيت إىل احليــاة خــارج 

يــان وتـؤثر عليهــا. إن اآلفــاق أكثــر اتســاعا اآلن حـدود ديــن معــني أو مجيــع األديــان مـا تــزال تتحــدى مجيــع األد
واألخطـــار أكثـــر درجـــة... وال ميكـــن اعتبـــار أن األديـــان تعـــيش يف جـــزر معزولـــة. حنـــن مجيعـــا مرتبطـــون ببعضـــنا 
الـبعض، واخليانـة الروحانيـة مـن جانــب واحـد تـؤثر علـى إمياننـا مجيعنــا، ولـآلراء واألفكـار املعتمـدة يف مجاعـة مــا 

  .)1تبقى االنعزالية الدينية أسطورة"(األخرى. واليوم  أثر على اجلماعات
كل يوم َمتُثل األخبار شاهدة على هذه احلقيقة. إن تـداعيات أي عمـل ذي دافـع ديـين تنتشـر وراء احلـدود 
الدينية والثقافية. ولقد ربطت العوملـة مصـائرنا وأقـدارنا حبيـث إن املسـتقبل الوحيـد أمامنـا هـو مسـتقبل مشـرتك. 

كيف ميكن لديانات العامل أن تستجيب ملطالب التدين بني األديـان؟ إن جتاهـل هـذا التحـدي :  سؤالويبقى ال
  له.حيمل يف طياته نتائج مرعبة وأليمة مماثلة لنتائج االستجابة السلبية 

ركــزت الوســائل اإلعالميــة علــى اجلانــب الســليب مــن هــذا التحــدي، متجهــة حنــو إظهــار الــدين علــى أنــه لقــد 
ع والشــقاق بــدل أن يكــون مصــدرا للســالم. ومــن هنــا جيــب أالّ نقــيس كــوامن اإلســهام الــديين يف مصــدر للنــزا 

العســكرية مــن التعبــريات الدينيــة. و ج للتيــارات غــري املتبصــرة احليــاة العامــة عــرب أصــوات وســائل اإلعــالم الــيت تــروِّ 
ألن مــل معــا مـن أجــل الصــاحل العــام وعلـى الفــرد أن ينظــر إىل الصـورة األوســع لألديــان والتقاليــد الدينيـة الــيت تع

مــن أجــل مســتقبل ميلــؤه الســالم، وهنــا تتبــادر إىل الــذهن حيــوي وضــروري البعــد الــديين للحــوار بــني الثقافــات 
ســالم  "ال ســالم بــني الشــعوب دون ســالم بــني األديــان؛ وال: مقولــة هــانس كــنج الفلســفية الشــهرية حيــث قــال

  ."بينهابني األديان دون حوار 
القات بني املسيحيني واملسلمني مكانة متميزة يف حوار األديان، وذلك ليس فقط بسـبب مـا جيـري تتبوأ الع

حاليـــا أو نظـــرا ألهـــداف سياســـية، وإمنـــا مـــن منطلـــق عـــددي أيضـــا؛ وحيـــث إن نصـــف ســـكان العـــامل هـــم مـــن 
تمــع العــاملي؛ ومبــا أن املســيحيني واملســلمني فــإن للعالقــة بــني أتبــاع هــاتني الــديانتني تــأثريا عميقــا وهامــا علــى اجمل

الشرق األوسط هو مسرح أحداث هذه العالقات، فإن أية مبادرة إجيابية هنا ستكون ذات تـأثري عـاملي وتـوفر 
  طريقا للحوار والتعايش ميكن لآلخرين أن يقتدوا به.



تأسسـت و الستجابة هلـذه احلاجـة. وراء اإن الفريق العريب للعالقات بني املسلمني واملسيحيني مبادرة تسعى 
م مــن ِقَبــِل عــدد مــن املفكــرين العــرب مــن مســيحيني ومســلمني، وعــدد مــن القيــادات 1995اجملموعــة يف عــام 

الدينيــة وقيــادات اجملتمــع املــدين يف كــل مــن لبنــان وســورية ومصــر واألردن وفلســطني والســودان ودولــة اإلمــارات 
م اعتمــد 2001ســتقبل مشــرتك. ويف عــام العربيــة املتحــدة، الــذين اجتمعــوا ســويا وتعهــدوا بالعمــل معــا حنــو م

املؤسسون ميثاقا أقر مبدأ "أن االختالف الديين ال يلغـي حقيقـة االنتمـاء الواحـد للحضـارة العربيـة اإلسـالمية، 
  ).2اليت تشارك يف صنعها املسيحيون واملسلمون جنبا إىل جنب"(

جابة ظرفيـــة ملطالـــب العصـــر غـــري أنـــه مـــن املفهـــوم أن ســـبب وجـــود احلـــوار هـــو أكـــرب وأوســـع مـــن جمـــرد اســـت
لـيس  –يف نظر هذا الفريق  –احلاضر، فاحلوار هو فعل من قبيل التعبري الدينـي، "واحلوار اإلسالمي املسيحي 

جمـــرد حـــوار بـــني مـــواطنني ينتمـــون إىل اجلماعـــة الوطنيـــة نفســـها، وإمنـــا هـــو كـــذلك حـــوار بـــني مـــؤمنني يـــرون يف 
ة الـيت تؤسـس ملعـاين التنـوع والتعـارف وكرامـة اإلنسـان املطلقـة وقـيم جهدهم هذا تعبريا عمليا عن قيمهم الدينيـ

). ويف هـذا نـرى املنصـة الـيت يعتمـدون عليهـا 3العدل واحلق واإلحسان واملودة واحملبة والرمحـة وعمـارة األرض"(
ليــه. إن لتطــوير معــىن الهــويت وديــين للحــوار واالخــتالف، وهلــذا مــن األمهيــة مــا ال ميكــن املغــاالة يف التأكيــد ع

الطريقــة الــيت تقــوم األديــان مــن خالهلــا بإحلــاق معــان ودالالت لألحــداث املاضــية والواقــع احلــايل حتــدد مواقــف 
هــــذه األديــــان جتــــاه "اآلخــــرين"، وهنــــا تكمــــن أمهيــــة القيــــادة الدينيــــة ومســــئوليتها كمفســــرة للتــــاريخ والنصــــوص 

م جتاه العامل من   حوهلم. والتقاليد يف تشكيل توجهات الناس وتصرفا
وتــرى اجملموعــة أن اهلــدف مــن احلــوار لــيس حــال الختالفــات عقائديــة بــل هــو مبــين علــى مقتضــيات احليــاة 
ا الـــيت تشـــرتك فيهـــا مجيـــع األديـــان. وتتمركـــز نقطـــة االهتمـــام علـــى كيفيـــة تفاعـــل األفـــراد مـــن خمتلـــف  وضـــرورا

وضــوعات الــيت تشــغلهم مجيعــا. ويطلــق املنطلقــات واخللفيــات الدينيــة مــع بعضــا الــبعض فيمــا يتعلــق بــاألمور وامل
احلاجــة إىل مثــل هــذا احلــوار حتــديا أمــام اإلنســانية، وال ميكــن هلــذا  شــكلعلــى هــذا مصــطلح "حــوار احليــاة". وت

ـــــ ـــــزداد أمهي ـــــني ةً التحـــــدي إال أن ي ـــــادل ب ـــــدأ التعـــــارف املتب ـــــب روحـــــي وأخالقـــــي يتوِّجـــــه مب ـــــه كـــــذلك مطل ، "إن
  ).4املؤمنني"(

تنوع بني البشر وفيما بني اخلالئـق معـاين ودالالت الهوتيـة ودينيـة. "إن االخـتالف إن ملسألة االختالف وال
). وهــذا تأكيــد هـــام، وبدونــه يصـــبح 5والتنــوع حقيقــة إنســـانية، بــل مهــا مـــن آيــات اهللا يف اإلنســان والكـــون"(

  ).6التنوع عقبة جيب ختطيها وليست واقعا يثري وجوده اجلميع(
لعمل العربية يركز على املواطنة املشرتكة للعرب املسيحيني واملسلمني، إال على الرغم من أن نشاط جمموعة ا

ـا أحسـت بأمهيـة توسـيع دائـرة احلـوار وتنـاول القضــايا الـيت تـؤثر علـى القـرارات الدينيـة والسياسـية بـني الشــرق  أ
احليـاة العامـة يف مجيعهم من الناشـطني يف  -اجتمع أكثر من أربعني قياديا من أربع عشرة دولة لقد والغرب. و 



م لتحديـــــد الطريـــــق ووضـــــع االســـــرتاتيجيات للســـــري قـــــدما 2003يف لنـــــدن يف أكتـــــوبر  –دول عربيـــــة وغربيـــــة 
معتمدين على القيم املشـرتكة بـني املسـلمني واملسـيحيني، والعـرب والغـربيني. ويف كلمـة افتتاحيـة، أكـد د.حممـد 

ب علينـــا مجيعـــا مســـلمني ومســـيحيني أن حنـــرر علـــى أنـــه "مـــن الواجـــ –مـــن جمموعـــة الفريـــق العـــريب  –الســـماك 
ـــا املشـــرتكة حلقـــوق  ســـجنمســـتقبلنا مـــن  املاضـــي، وأن نعمـــل ســـويا يف بنـــاء مســـتقبل مشـــرتك مبـــين علـــى قيمن

). ولتحقيـــق هـــذا، ابتـــدأت اجللســـات بـــالرتكيز علـــى الوضـــع احلـــايل 7اإلنســـان وكرامتـــه، واالحـــرتام، واحلريـــة"(
-ةسـلمني واملسـيحيني. بعـدها مت توسـيع املوضـوع ليشـمل العالقـات العربيـوالفرص املستقبلية للعالقـات بـني امل

  الغربية، مع الرتكيز على كيف تؤثر النزاعات يف العراق وفلسطني على هذه العالقات.
  نظرات واستنتاجات

كان هناك إحساس عام يف الندوة بإحلاحية املوضوع، وبسبب تركيـز وسـائل اإلعـالم علـى شخصـيات حبـد   
ــا وا ا لألصــوات املتنــافرة فــإن املنــاظري الدينيــة املتعصــبة والنظــرات السياســية املتطرفــة جتــد طريقــا ســهال ذا جنــذا

ونفاذية إىل املسرح العاملي، وقد ساعد هذا يف تصعيد حدة الشك والريبة بني الثقافـات واألديـان، ومـا مل تقـم 
ــا متثــل اجلميــع. األصــوات ذات الــرأي اآلخــر بــالتعبري عــن رؤاهــا فســتؤخذ األصــوات  املســموعة حاليــا علــى أ

وتــرى جمموعــة العمــل العربيــة أمهيــة الســعي وراء تــوفري وســائط وجمــاالت ميكــن لألصــوات املعتدلــة واملســاملة أن 
ع من خالهلا. لقد كان هناك الكثري من االهتمام بأولئك الذين يضعون املسيحية يف مواجهة اإلسالم أو سمَ تُ 

  .ام بأولئك الذين يعملون معا ملستقبل مشرتك، كلُّ من خالل دينهضده، والقليل من االهتم
عرب مجيع مراحل احلوار املفعم بالروحانية، كان هناك إحساس متزايد باإلحبـاط، وهـذا لـيس نقـدا بقـدر مـا  

مل يعــــد كافيــــا أن نعتــــد برمزيــــة اللقــــاء و هــــي مالحظــــة تشــــري إىل نضــــج العالقــــات بــــني املســــلمني واملســــيحيني. 
لتربيـر مشـاركة أي فـرد منـا. كمـا مل يعـد كافيـا  ته، أي حقيقة أننـا اجتمعنـا عـرب احلـدود الدينيـة والثقافيـة،ودالال

ا مجيعا. إن هـذه ليسـت سـوى  أن جنتمع فقط لنصدر بيانات وإعالنات حول القناعات املشرتكة اليت نؤمن 
أنـا أدرك أن هـذه العناصـر ال ميكـن خطوات أوىل حنو اجتمـاع األديـان، وليسـت اهلـدف النهـائي. (بقـويل هـذا 

التقليــل مــن أمهيتهــا يف الغــزوات األوىل يف العالقــات بــني األديــان.) إن إحلاحيــة األحــداث يف العــامل تــدفعنا إىل 
سـؤال مركـزي وحمـوري هـام ملســتقبل العالقـات بـني األديـان وبـني الثقافــات أال وهـو كيـف ميكـن للعالقـات الــيت 

ا الرعب والعداء؟تبنيناها، والتزاماتنا قد  ا أن ُحتِْدَث تغيريا يف األماكن اليت يشو   املشرتكة اليت نؤمن 
ا السـرعة يف   إن التحدي املتمثل هنا ُمثبِّط للهمم؛ فنحن نعمل ضد إشارات واندفاعات جمتمعية من شـأ

يقـوم فقـط وبكـل إجياد االنقسامات والفرقة فيما بيننـا. وكمـا أوضـح ويليـام سـكوت جـرين فـإن "أي جمتمـع ال 
وإمنــا يقــوم بصــناعته مــن خــالل عمليــات االنتقــاء والعــزل والرتكيــز علــى جانــب مــن "بســاطة باكتشــاف اآلخــر" 

وأظهــر د/طــارق مــرتي مــن خــالل عرضــه  ).8(اجلوانــب األخــرى حليــاة الشــعوب، جمســدا فيــه رمــزا لالخــتالف"



 مــن خــالل العموميــات، والصـــور مشــكلة وجهــة نظــر مــذهب األساســيني الــيت تســمح للنــاس بــأن يــروا العــامل
النمطيــة، والطــرق املبســطة والســطحية يف تقســيم األديــان والثقافــات، ممــا يف أغلــب األحيــان يصــنع مــن أولئــك 
ة هذا الوضع من خـالل توعيـة  الذين نعلم القليل عنهم أعداًء. وكان هناك قرار واضح من قبل املشاركني جملا

ي والثقايف وكيف يتشابك هذا التنوع ويتضافر مكونـا الواقـع الكلـي. وبـدون الناس بتنوع الواقع الديين والسياس
هذا فإن الناس يفتقـرون إىل املعرفـة الالزمـة لتجسـري هـوة املعلومـات والتفـاهم الضـرورية ملسـتقبل ملـيء باألمــل. 

خالقيــة دون إن التمييــز يف اخلطــاب ضــروري للحــد مــن وصــم التوقعــات واآلمــال الكبــرية باالعتقــاد بالقوامــة األ
  اآلخرين.

الصـراع  إن مذهب األساسيني الفلسفي ليس هو املشكلة فحسب، بل أيضا أولئك الذين يسحبون خطـأ 
احمللــي علــى الصــراع العــاملي. "حبيــث يصــور الوضــع احمللــي وكأنــه امتــداد ملواجهــة عامليــة مفرتضــة بــني املســيحيني 

جـــاءت النـــدوة   .)9(املســـيحيني يف بالدنـــا العربيـــة"واإلســـالم، ممـــا يعمـــق الشـــكوك واملخـــاوف بـــني املســـلمني و 
كجهــد مقابــل أو مــوازن ألولئــك الــذين يســتغلون النــزاع الطــائفي احمللــي لزراعــة اخلــوف مــن مــؤامرة عامليــة، ومــن 
ضــمن أهــداف ونوايــا جمموعــة العمــل العربيــة احلــد مــن اســتغالل الصــراعات احملليــة لغــرس اخلــوف والشــك علــى 

ي مستقبل آمل ال ميكن أن يبـىن علـى إجيـاد املصـاحل الدينيـة والوطنيـة لعـدو مشـرتك، بـل املستوى العاملي. إن أ
  من خالل االلتزام بالعمل سويا حنو الصاحل العام.

ا ـ)، بـل هـو موجـود أيضـinterfaithات بـني األديـان (ـمن الواضح أن التحدي ليس مقصورا على العالق
م كمســـلمني  ).intrafaithفيمـــا بـــني أطـــراف الـــدين الواحـــد ( ومثلمـــا وجـــد املشـــاركون اجلـــرأة يف إمكانـــا

، وجـــدوا أنفســـهم يتســـاءلون عـــن مســـتوى اخلطـــاب ومـــدى اومســـيحيني أن يتخـــاطبوا فيمـــا بـــني بعضـــهم بعضـــ
ن بسـبب أولئـك الـذين آالتبادل فيما بني جمموعات الـدين الواحـد. وجيـب اإلقـرار بـأن التعصـب والشـقاق ينشـ

الـذين ميثلونـه. ولـذا فإنـه مـن الواجـب السـعي وراء إجيـاد برنـامج للحـوار داخـل يتحدثون ويعملون باسم الـدين 
الدين الواحد، مما سيقود اجلماعـات الدينيـة إىل مـداخل وتوجهـات عادلـة وسـلمية. إن التـاريخ مـتخم باألمثلـة 

صـفح والغفـران. على قدرة األديان يف إجياد الصراعات ويف إقرار السالم، على املطالبة بالعقاب وعلى تقـدمي ال
إن العنصر الرئيس يف ضمان تأثري ممتـد األمـد هـو مسـاعدة القيـادات الدينيـة علـى تنـاول مصـادر الصـراع، ويف 

مـــن أدياننـــا، ومـــن خـــالل هـــذا فهنـــاك أمـــل أن متثـــيال أوســـع  االعتمـــاد علـــى مـــوارد الســـالم ومصـــادره يف كـــلِّ 
  للمشاغل املشرتكة.للقيادات الدينية ستتعاون يف إجياد مداخل عادلة وسلمية 

العربية مهمة للمجتمـع العـاملي، غـري أنـه مـن املهـم اإلقـرار بـأن القضـايا املاثلـة أمـام  إن قضايا جمموعة العمل
اجملتمــــع العــــاملي متتــــد بعيــــدا وراء اختصــــاص اجملموعــــة. إن اإلســــالم واملســــيحية ظاهرتــــان عامليتــــان، وإن التغــــري 

يـة دينيـة متعـددة يف مجيـع األديـان. إن معظـم املسـلمني ليسـوا عربـا، وإن لالنتماء الـديين أوجـد مركز  الدميوغرايف



النمــو املســيحي جيــد روابطــه يف النصــف اجلنــويب مــن الكــرة األرضــية. إن هــذا ال يعــين أّن علــى كــل منظمــة أو 
وغرافيـة هيئة أن يكون لديها نظرة عاملية أو بعد عاملي يف ختطيطها، غري أن العوملـة تتطلـب أخـذ التغـريات الدمي

  لالنتماء الديين يف احلسبان عند القيام بأية مبادرة جتاه احلوار الدينـي.
يف اخلتــــام، متــــىن املشــــاركون أن متثّــــل جمموعــــة العمــــل العربيــــة طريقــــا لتوســــيع املشــــاركة وتنميــــة املــــوارد ملقابلــــة 

تـائج القـرار باالسـتجابة التحديات املاثلة أمامنا. ولقد عملت دراسات احلالة اليت طرحت كناقوس يذكر بـأن ن
هلــذه التحــديات وكيفيــة االســتجابة تــؤثر علــى الوجــود اليــومي وواقــع احليــاة للعديــد مــن البشـــر. هنــاك مســئولية 

  دينية لتشجيع احلوار الذي يقود إىل تعايش سلمي.
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