
  : حديث التسامح
  ﴾ال يضركم من ضل إذا اهتديتم﴿

  عبد الرمحن الساملي
خشــية الوقــوع يف (وتســديد املســار  )فكــرة اهلدايــة(تضــع اآليــُة الكرميــة منهجــاً للتغيــري يقــوم علــى عــدة ثوابــت وضــوابط لــدعم الفكــرة 

  الضاللة). 
ــــا أو: األمــــر األول يــــُة ااهلد: بيــــد أّن طرفيهــــا النقيضــــني مهــــا، بُعــــدها عــــن بعضــــها أّن هنــــاك مســــاراٍت إنســــانيًة متعــــددة ختتلــــُف يف قُر
ـج ، يعـين عكـَس ذلـك: والضـاللُ ، ل السـليمة للسـري عليهـا فكـراً وقـوًال وعمـالً بتعين اكتشاف الّسـ: والضالل. اهلداية أي االحنـراف عـن 

العقـل والـوحي. عـن : هو يستند إىل أساسـني اثنـني بل، ميا أو عشوائياً احلّق ومسلِكه. والتعرُف على سالمة هذا النهج أو ذاك ليس حتكّ 
األســاس األول حتــدثت آيــٌة ســابقٌة يف ســورة املائــدة نفِســها عنــدما أنكــرت علــى املــدعّوين للهدايــة احتجــاجهم لعــدم اإلقبــال علــى التغيــري 

. ﴾ان آبـاؤهم ال يعلمـون شـيئاً وال يهتـدونَأَولَـْو كـ﴿: ؛ والتعقيـُب مـن الـوحي اإلهلـي علـى ذلـك﴾َحْسبُنا ما وجْدنا عليه آباَءنـا﴿: بالقول
يـق اهلدايـة وهـو فالتقليُد واالعتياُد كالمها ال يسّوغان اإلصرار على طريقٍة معيَّنٍة ال يؤيدها العقُل وال يدعُمها املنطـق. أمـا الـركُن اآلخـُر لطر 

ــوارٌد يف مئــات اآليــات القرآنيــة ــْدَرُك بالعقــل َف
ُ
وأطيعــوا اهللا وأطيعــوا الرســوَل ﴿: د يف ســورة املائــدة أيضــاً ومــن ذلــك مــا ور ، الــوحي اإلهلــي امل

بــني
ُ
. وهكــذا فالثابــُت األوُل والــركُن الــركني أّن احليــاة اإلنســانية ليســت عابثــًة وال ﴾واحــذروا فــإْن تــوليُتم فــاعلموا أمنــا علــى رســولنا الــبالُغ امل

ــا داُر تكليــفٍ ، قليلــَة اجلــدوى جــني أساســيَّني ، هلدايــُة والضــاللةوفيهــا ا، وفيهــا الصــالُح والطــالح، وأ وأّن علــى اإلنســان أن خيتــار بــني 
  عقًال ووحياً. 

ــــنهج أو ذاك مســــؤوليٌة فرديــــٌة بالدرجــــة األوىل: واألمــــر الثــــاني ــــيكم أنفَســــُكم﴿: أّن اختيــــار هــــذا ال . ويف اآليــــة الســــالفة الــــذكر ﴾عل
بني، واحذروا﴿

ُ
والعمل أو رفضـه ، . فاملدعّو ُمطاَلٌب باحلَذر والتنبُّه ألّن املسؤولية مسؤوليته﴾فإن توليُتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالُغ امل

االنفـراد باملسـؤولية. وهـذا معـىن إنكـار القـرآن الكـرمي وروح : ووجهـه اآلخـر، إذ إّن مقتضـى التكليـف حريـة االختيـار مـن جهـة، مهّه وحده
ل اآلباء أو الرؤساء أو الظروف أو األشياء). وهذا من ناحيٍة ُأخرى معىن اعتبار أي حتميل املسؤولية عن النهج للغري مث(اإلسالم للتقليد 

أي أنــه ال يتجــاوُز يف دعوتــه حــدوَد حامــل الرســالة مــن ، رســوًال باملتبــادر مــن لفــظ الكلمــةاعتبــاره أي ، جمــرَّد حامــل رســالةٍ  (ص) الرســول
وال تـزُر وازرٌة ﴿، ﴾وَحيـَىي مـن حـيَّ عـن بيِّنـة﴿: وإن كـان مســؤوال، ﴾دينوهـديناه النجـ﴿: ملك امللوك إىل أّي إنساٍن مسـؤوٍل أو مكلَّـف

فتكـــوَن ، ال بـــد أن يكـــوَن االختيـــاُر خالصـــاً ، . فلكـــي ُجيـــاَزى اخلـــريِّ ويُعاقَـــَب املخطـــئُ ﴾ومـــن يعمـــل مثقـــال ذرٍة خـــرياً يـــره﴿، ﴾ِوزَر ُأخـــرى
  املسؤوليُة خالصة. 

. هنــا ﴾ال يضــركم مــن ضــّل إذا اهتــديتم﴿: وهــو قولــه تعــاىل، ر مــن دخولــه يف الثوابــتوهــو يــدُخُل يف الضــوابط أكثــ: واألمــر الثالــث 
خاَطُب ليس األفراد فقط؛ بل مجاعة املؤمنني أيضاً 

ُ
ورمبا اجلماعة أكثر من األفراد. فاملؤمنون مثُل رسوهلم مكلَّفون بالـدعوة. لكـْن كمـا ، امل

فــال يتجــاوزوا حــدوَد ، فكــذلك يكــوُن علــيهم أن حيرتمــوا حريــة اآلَخــر أو اآلَخــرين، رّ تأسَّــس اهتــداُء كــلٍّ مــنهم علــى االختيــار الفــردّي احلُــ
فـال إكـراَه يف : وما هي عواقـُب هـذا الـنهج أو ذاك، والبيان بالعقل ومبنطق الوحي إىل أين تصري األمور، طلب املعروف والنهي عن املنكر

وترتتـُب علـى ذلـك ، طاب اإلهلـي الـذي يسـتقبُلُه العقـُل فيتقبلُـُه صـاحُبُه أو ال يتقبلُـهُ والبياُن باخل، ﴾قد تبني الرشُد من الَغيّ ﴿ ألنه ؛الدين
وليس أمام املؤمنني أو الزمالء أو األصدقاء الذين َدَعوُه ونصحوُه فلم يقبْل استناداً إىل حريته  -عزَّوجلّ -نتائُج هو مسؤوٌل عنها أمام اهللا 

يف العـامل اإلنسـاين وجـود اخلـري : وهكـذا فـإذا كـان الثابـُت األول، جتاُوَزها من أجـل القضـية الكـربىصاحله اليت ما استطاع أو إىل إدراكه مل



مســؤولية عــن هــذا االختيــار أو ذاك؛ فــإّن  مــن مثاختيــار اإلنســان و : وإذا كــان الثابــت الثــاين، واهلدايــة والضــالل، واحلــق والباطــل، والشــر
  وكيف تستقيُم مسؤوليٌة مع انعدام حرية االختيار. ، إذ كيف يستقيم إمياٌن مع إكراه، اهعدم اإلكر : أو الضابط األول، الثابت الثالث

بـني، إىل أّن يف آيـات الـدعوة_ وعلـى رأسـهم الطـربي _وقد لفت مفسِّرو القـرآن الكـرمي 
ُ
، الـيت تؤّكـد أنـَّه مـا علـى الرسـول إالّ الـبالغ امل

نـاس حـىت يكونـوا مـؤمنني.... لفتـوا إىل أّن فيهـا ملحظـاً مفـاُدُه اعتقـاُد كثـٍري مـن الـُدعاة وأنـه لـيس مـن حّقـه أن ُيكـرَه ال، وأنه ليس مبسـيطر
م إن مل يتمكنوا من نشر ما يرونه حقاً هنا أو هناك يكونون مقصِّرين يف حـق الـدعوة أو اعتقـادهم أّن يف بقـاء بعـض "املخـالفني" يف ، أ

م ما يهُم تلك اجملتمعات بالسوء والضرر. . أمـا مسـؤوليتكم ﴾ال يضركم مـن ضـل إذ اهتـديتم﴿: واآليُة ُجتيُب على ذلك بوضوح جمتمعا
بينة: يف الدعوة للتغيري فلها حدوٌد وضوابط

ُ
خِلصة وامل

ُ
فال تسـتطيعون أن تتوقفـوا عـن الـدعوة للخـري وإالّ كنـتم مهملـني فعـًال أو ، الدعوة امل

أي أنَّ العــربة بالعمــل الــورِع والنــافع  ﴾مبــا كنــتم تعملــون﴿: اآليــُة الكرميــة بــالقولالقــدوة الصــاحلة؛ إذ تنتهــي : ومــن ضــمن الــدعوة-مقصِّــرين
وتســتطيعون اجتــذاب النــاس أحيانــاً دومنــا دعــوٍة صــرحيٍة لإلميــان والــنهج الصــاحل. وهكــذا فــإذا جتــاوز األمــر ، الــذي متلكــون بــه ســبيل النجــاة

كمـا هـو األمـر ،  اإلسـالم واملسـلمني وتـه الضـرر علـىيصـبح مـن دعف، النقـيضلـب إىل إىل الغلظة واإلكراه؛ فاملؤكَّد أن ينق، الدعوَة والقدوة
بينـة واملخلصـة

ُ
جتنُّـُب الفتنـة الـيت حتـدثت عنهـا اآليــُة ، مـع الكثـري مـن ظـواهر الغُلُـّو والتطـرف يف التـاريخ ويف احلاضـر. ومـن ضــمن الـدعوة امل

ا رسـول اهللا﴾اصةواتقوا فتنًة ال ُتصينبَّ الذين ظلموا منكم خ﴿: الكرمية يف َمثَـل السـفينة املشـهود. إذ الفتنـُة هنـا  (ص) ؛ واليت استشهد 
ا فرٌد أو مجاعة م "مـنكم"؛ وبـذلك تصـبح ، وهي ال تتعلق باإلميان والكفر، أموٌر ضارٌّة قوًال أو عمًال يقوُم  إذ إّن اآلية تصُف هؤالء بـأ
ويصـــبُح التحــذير موجَّهـــاً إىل اجلماعـــة بــأْن تشـــعر باملســؤولية عـــن املصــاحل العامـــة فتنصـــح ، املســؤوليُة مســـؤولية الســلطة القائمـــة يف اجملتمــع

ويكـوُن األفـراُد ، وإن مل يفـد ذلـك كلُّـه يصـبُح منـُع الضـرر مـن مسـؤوليات السـلطة، وال تشارك مهما بلغت اإلغـراءات أو الـدوافع، وتنهى
كذلك ليس مـن حقهـم ممارسـة هـذا ،  ف الكالمي أو الفعلي ضّد "غري املؤمنني"قد أدَّوا ما عليهم. فكما أنه ليس من حقهم ممارسة العن

وإالّ حـدثت الفتنـُة فعـًال بتـدخُّل فئـٍة ملنـع فئـٍة ، الـيت تضـبط األمـور، العنف ضّد مرتكيب األخطـاء واجلـرائم؛ وإمنـا يبقـى ذلـك عمـل السـلطة
  ُأخرى من هذا التصرف أو ذلك أو هذا التجاوز أو ذاك. 

ا. فـاهللا : رابعواألمر ال ـا وتفصـيال ج املساملة واملصاحل والتعارف؛ ليس يف الدعوة إىل اإلسالم فقط؛ بل يف احليـاة كلِّهـا جممال التزام 
والــذي ، -ســبحانه وتعــاىل-وهكــذا فــاَحلَكُم ، ﴾إىل اهللا مــرجعكم فينبــئكم مبــا كنــتم تعملــون﴿: يقــول يف خامتــة اآليــة -ســبحانه وتعــاىل-

هو الضماُن النتصار هذا الـنهج دومنـا حاجـٍة ملشـاركة النـاس أو اتبّـاع سـرية التنـافُر حبجـة أّن ،  للتغيري باجتاه احلّق والصوابأرسل لنا ُرُسالً 
وكــذلك اجلــدال بــاليت هــي أحســن. لكــْن لــيس هــذا ، أو أّن املصــلحَة ُحتَفــُظ بــذلك. فالــدعوُة باحلكمــة واملوعظــة احلســنة، املــرَء علــى احلــقّ 
ج التعاُرف. إذ هؤالء البشر الذينفقط؛ بلى احل ذكـراً (مأمورون بسبب اخـتالفهم ، ﴾ال يزالون خمتلفني﴿ ياُة اإلنسانيُة كلُّها قائمٌة على 

ليكـوَن مـن أولئـك ، وأن حيفــظ مصـاَحلُه باُحلسـىن وبالعمـل الصـاحل، بالتعارف أي أن ينفتح كـلُّ مـنهم علـى اآلَخـر: وأُنثى وشعوباً وقبـائل)
  .﴾شون على األرض َهوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماالذين مي﴿

الئـُم لـنهج اهلدايـة. فكمـا ال يصـحُّ اإلقـداُم علـى ، على أّن احلياة املؤمنـة والوادعـة
ُ
ـا اإلنفـاُذ امل ليسـت حيـاًة مستسـلمًة أو متنازلـًة؛ بـل إ

ّق واخلري جتنباً للخصومات. فعلى املرء أن يظلَّ برّاً بوالديه حـىت لـو العنف واإلكراه من أجل تغيري اآلخرين؛ ال يصحُّ أيضاً التخّلي عن احل
واملـؤمُن سـائٌر علـى طريـق اإلجنـاز البنـاّء واملسـتقبلي. وهـو ، دون أن يعـين ذلـك تـرك طريـق احلـّق واهلدايـة. فـاملؤمن تغيـرييٌّ ، أرادا منه الشـرك
  وليس ألنه يصنُع العنف أو خييُف به.، قويٌّ ألنه كذلك



ج التصميم على املضّي يف طريق احلقّ  ﴾ال يضركم من ضل إذا اهتديتم﴿ج إّن  ج التغيري واملسؤولية.  ، أياً تكـن الصـعوبات، هو 
م   .ودومنا ُمغاالٍة أو جتاُوز على حريات اآلخرين وحقوقهم واختيارا

 ------------



  الحديث والمعاصر هد التغيير ومناهجه في الفكر العربيمشا
  *لسيدرضوان ا

I  
لبلــورة اُألطروحــة الــيت ذهْبــُت ، اخــرتت أربعــة مشــاهد أو مواجهــات ثقافيــة عربيــة جــرت ثالثــٌة منهــا يف مصــر علــى مــدى القــرن العشــرين

واإلمكانيــات األخــرى الــيت تفــّتح عليهــا ، وعالقــة وعــي اهلويــة برؤيــة العــامل، فكــر الذاتيــة واهلويــة، إليهــا حــول الطبيعــة العقديــة هلــذا الفكــر
  هد يف تسعينات القرن العشرين؛ جلهة ما يتعلق بالتغيري ومناهجه وآلياته.املش
  بني فرح أنطون وحممد عبده يف مطلع القرن. :المواجهة األولى 
  بني رشدي صاحل وحممد البهي أواخر اخلمسينات. :والمواجهة الثانية 
  . الستينات والسبعيناتبني سّيد قطب وشيوخ اإلخوان املسلمني املصريني يف :والمواجهة الثالثة 
ايـــة ، بـــني اإلحيـــائيني اإلســـالميني القـــائلني بإســـالمية املعرفـــة :والمواجهـــة الرابعـــة  والليرباليـــني اجلـــدد الـــذين يعتـــربون الثقافـــة الغربيـــة 

  املطاف. 
ون اللبنــاين املتمّصــر يــرى ؟ فقــد كــان فــرح أنطــومــا هــي الســبيل الُفضــلى لتحقيقــه، كانــت اإلشــكاليُة يف املواجهــة األوىل مســألة التقــدم 

طة املدنيــة" أنَّ الســبيل الفضــلى لتحقيــق التقــدم تتمثــل يف فصــل "الســل -وبإرنســت رينــان علــى اخلصــوص -متــأثراً يف ذلــك باملســار الفرنســي
 علــَم وال فلســفَة وال "ال مدنيــة حقيقــًة وال تســاُهَل وال عــدَل وال مســاواة وال أمــَن وال أُلفــَة وال حريــَة وال ؛ ذلــك أنــهعــن "الســلطة الدينيــة"

يـة تقدَم يف الداخل إالّ بفصـل السـلطة املدنيـة عـن السـلطة الدينيـة. وال سـالمة للـدول وال عـّز وال تقـدم يف اخلـارج إالّ بفصـل السـلطة املدن
. مث يتجه لعـرض صـورٍة ويف اإلسالم على اخلصوص، عن السلطة الدينية". فريدُّ عليه حممد عبده بأّن هذا األمر غري ممكٍن يف كلِّ األديان

؛ ليصــَل يف عالقــة يف التــاريخ املســيحي الوســيطوصــورة أخــرى قامتــة عــن تلــك ال، ُمْشــرِقٍة عــن عالقــة الــدين بالدولــة يف التــاريخ اإلســالمي
ة بــني يف حــني كــان ذلــك ضــرورياً يف أوروبــا للخصــوم، النهايــة إىل أنــه ال ضــرورَة لـــفصل الــدين عــن الدولــة يف اإلســالم مــن أجــل التقــدم

ْلـك يف العصـور الوسـطى واحلديثـة. وال يقــف فـرح أنطـون مكتـوف األيـدي أمــام هــذا، الكنيسة والعلم
ُ
فيـورد أمثلـًة ، اِحلجــاج والكنيسة وامل

سسـاُت لكنـه ضـّد أن تسـطو املؤ  ؛ليؤكد يف النهاية أنه ليس ضّد أيِّ ديـن، لالضـطهاد الديين يف التاريخ اإلسالمي (أبرُزها َمَثُل ابن رشد)
كمـا يقـول   -ملا يف ذلك من إضراٍر باملواطنني وخباصٍة يف اجملتمعات املتعّددة األديـان. فاحلكومـة الديــنية  -الدينية على أمور الشأن العاّم 

اويـــة بينمـــا احلكومـــُة املدنيـــُة تنظـــر إىل اجلميـــع نظـــرًة واحـــدة! وهنـــا حيُشـــُر حممـــد عبـــده فـــرح أنطــــون يف ز ، ســـوف تنحـــاز إىل أهـــل دينهـــا -
فيجيبـه فـرح  -املسـيحي املعتـدي على اإلسالم فيـجادله يف أنَّ ُأصـول املسيحية (وليس الكنيسـة فحْسـب) ُمعاديـة للعلـم وللعقـل وللتقـدم 

بالدين الـذي ويرتك للبشر األفراد أن يتديَّنوا ، بل إنه حيتكم إىل العقل يف األمر املدين، أنطون مبا معناه إنه ال يريد الدخول يف نقاٍش ديينٍّ 
فإّن الذي حوصر يف النهاية حممد عبده وليس فـرح أنطـون. ذلـك أنَّ الواقـع أنـه كمـا مل تكـن  ؛). وبعكس ما يبـدو ألول وهلة1يشاءون(

إســالمية. ُجــلُّ مــا كــان عبــده يقصــده أّن  -يف مســألة التقــدم بالــذات  -؛ فــإّن مرجعيــَة حممــد عبــده مل تكــن مرجعيــة فــرح أنطــون مســيحيةً 
دون أن يقـف اإلسـالُم عقبـًة يف سـبيل ذلـك. فاملثـال األورويب القـائم يف نظـر ، لمني ميكنهم أن يتقـدموا باملقـاييس وباألمنـاط األوروبيـةاملس

وخباصــٍة مــا اّتصــل منــه مبُصــارعة الــدين. لكنــه عنــدما ، ؛ لكــّن عبــده ال يــرى احتــذاءه حبــذافريهلــى العقــل والعلــم مرجعيــٌة مشــرتكةٌ الــرجلني ع
مــدافعاً عــن إمكانيــة تــالؤم ، للتفصــيل َميـَّــَز بــني املـــسيحية واإلســالم فســوََّغ عــداَء العلمــانيني األوروبيــني للكنيســة بــل وللمســيحية اضــطُرَّ 

  اإلسالم (بشواهد تارخيية ونّصية) مع العلم والتقدم واملدنية. 



يف نقـاٍش مـن هـذا النـوع وحْسـب؛ بـل وألنَّ الُصـَور التارخييـة وما ُحِسَم النقاُش لصاحل واحٍد من اجملادَلني. لـيس ألنَّ احلسـَم غـري ممكـٍن 
، ختضع َكلٌّ منها لقوانني ومناهج حبٍث ال تتطابق. فالصـورة الـيت كانـت سـائدًة يوَمهـا عـن العصـور الوسـطى األوروبيـة ؛والنصوص والوقائع

شـــرقة للعصـــور الوســ، الــيت كانـــت الكنيســُة مســـيطرًة فيهـــا
ُ
طى اإلســـالمية. لكــْن مـــن ناحيـــٍة ثانيــٍة فـــإّن احلاضـــر ال تقــف يف وجـــه الصــورة امل

  األورويب املتقدم والفاصل للدين عن الدولة شاهٌد ال ميكُن دفُعُه باالستشهاد بنصوٍص إسالميٍة يف احلرية والتقدم.
ـــة ، ا الواقـــعوالتغيـــري وآلياتـــه. وانتهـــى افرتاقـــاً يف قضـــايا دور الـــدين يف دنيـــ، بـــدأ النقـــاُش إذن حـــول التقـــدم ومســـتلزماته  وعالئقـــه بالدول

  والسلطة السياسية. وهي إشكاليٌة ما تزاُل عالقًة يف الفكر والواقع العريب على مشارف القرن الواحد والعشرين. 
ــا1957فقــد كانــت بــني رشــدي صــاحل الــذي أصــدر عــام  :الُمواجهــُة الثانيــةأمــا   "رجــٌل يف : م روايــًة تأويليــًة عــن ابــن خلــدون عنوا

. "الفكـر اإلسـالمي احلـديث وصـلته باالسـتعمار الغـريب": أيضاً كتاباً ضـخماً عنوانـه ,م1957وحممد البهي الذي أصدر عام  ،القاهرة "
ومـؤلَفني آخـَرين ، "املاركسـية يف التجديـد يف الفكـر اإلسـالمي " للـرّد علـى رشـدي صـاحل: وقد خّصص يف كتابـه هـذا فصـًال طـويًال عنوانـه

ومصطفى حممود (اهللا واإلنسان). حماولة رشدي صاحل يف فهم ابن خلـدون ، ا خالد حممد خالد (من هنا نبدأ)اعتربهم ماركسيني مثله مه
فضـــًال عـــن -يف شــرح االشـــرتاكية وتبســـيطها ألنصــاف املتعلمـــني. واجلديـــد فيهــا  ي طــــرائق جــورج برنـــارد شـــودحتتـــ، حماولــٌة ماركســـيٌة فعــالً 

ابـة ة تراثيـة مشـهورة مـن أجـل الـدعوة لقـيٍم وحتلـيالٍت وممارسـات ُمعاصـرة. أّمـا حممـد البهـي (الـذي  اسـتلهام شخصـي -صيغتهـا الروائيـة اجلذَّ
استخــدام ابـن : فوزيراً لألوقاف وشؤون األزهر) فأكثر ما أزعجه فيما قال، مث صار مديراً جلامعة األزهر، كان وقتها مديراً للثقافة باألزهر

لكـّن حـدود التجديـد هـي حـدوُد ، واالسـتلهاُم للرتاثيـات ُمفيـٌد للناشـئة، لتجديـد أمـر مشـروعٌ ). فا2(لــدون مـن أجــل الدعايـة للــشيوعيةخ
يكشـف ، مجال الدين األفغاين وحممد عبده ال أكثر وال أقّل. بيد أنه عندما ميضي ُجمادًال رشدي صاحل ورفاقه املتمركسني من وجهة نظره

والـيت مل ، واهلويـة الثقافيـة والسياسـية ملصـر بعـد الثـورة، ة صـراٌع علـى احلاضـر السياسـيالصـراع يف الثقافـة املصـري: عن سّر انزعاجـه احلقيقـي
الغـرب : فـاك غربــان مرفـوضــان، ومثـل شيخــه املراغـي ضـد الشـيوعية، تكن قد حتددت بعد. وهو مثل حممد عــبده مـن قبـل ضـّد الصليــبية

ألّن الغـرب األول الـذي يهامجـه  ؛فيما يتعلق بالغرب الثالث (الثاين يف احلقيقـةويبقى األمر مفتوحاً ، والغرب املاركسي، املاضـي (الصلييب)
باســم االستـــشراق والصليبـــية هــو غــرٌب متصــوٌَّر لــه عالقــٌة بتحديــد اهلويــة أكثــر ممــا لــه عالقــٌة بــالواقع). يقــرر رشــدي صــاحل علــى لســان ابــن 

ملسـحوقني. فيجيبـه حممـد البهـي حبتميـة انتصـار اإلسـالم علـى الشـيوعية وحتميـة انتصـار ا، وحتمية الصراع الطبقي، خلدون حتمية التطور
أو أنه دعوٌة من جانب مثقفني يف جبهتني متقابلتني لثورة يوليـو العتنـاق إحـدى وجــهيت النــظر. ، وعلى الصليبية. إنه صراٌع على السلطة

  مد البهي إسالمية حديثة.بينما مرجعية حم، والطريف أنَّ مرجعية رشدي صاحل الظاهرة إسالمية تراثية
لكّن التالقي علـى قواسم مشـرتكة ظـلَّ ممكنـاً. ففـرح أنطـون الـذي ، يف حالة حممد عبده وفرح أنطون كانت اإلشكالية ضخمة وموجعة

م. فكمــا  1908م حتــت تــأثري َحــَدث الدســتور العثمــاين عــام 1909مــا لبــث أن عــاد إىل مصــر عــام ، م1906هــاجر إىل أمريكــا عــام 
رمزيــًة أيضــاً. أّمــا مواجهــة حممــد البهــي مــع رشــدي صــاحل فهــي  -أمــًال باحلداثــة العثمانيــة  -كانــت عودتُــُه ،  جرتُــُه مثقلــًة بــالرموزكانــت ه

وال إمكــان للقــاء بينهمــا علــى تســوية. وهــي جتــري علــى خلفيــة احلــرب البــاردة الــيت نشــبت بــني ، مواجهــٌة بــني مثقفــني علــى طــريف نقــيض
والــيت قّســمت العــامل حــىت أواســط الثمانينــات. وقــد حــاول ثــواٌر كبــاٌر يف آســيا وإفريقيــا اخلــروج مــن إرغامــات ، نــاتاجلبــارين أواخــر األربعي

، يــرفض عــدم االحنيــاز، كــلٌّ علــى طريقتــه،  لكــّن رشــدي صــاحل وحممــد البهــي ؛االحنيــاز ألحــد الطــرفني مبــؤمتر بانــدونغ وجبهــة عــدم االحنيــاز
، ألحد الطرفني املتصارعني يف السياسة كما يف الثقافة. فاحلتميات الثقافية هنا حتميـاٌت سياسـية ويستصرُخ سلطات ثورة يوليو أن تنضمّ 

  بينما كان من املمكن أيام حممد عبده وفرح أنطون أن تكون لك خياراتك الثقافية دون أن تكون مع السلطة أو ضّدها.



 )معـامل يف الطريـق(: حتـددت أثنـاء اخلمسـينات. إنـه كتـاب سـيد قطـبليـُْفِصَح عن اخليارات الـيت مـا كانـت قـد  المشهد الثالثويأيت 
يف مواجهــة حاكميــة اجلاهليــة والطــاغوت. كــان ســيد قطــب خيــرج مــن الســجن يف ، ونظّــر فيــه للـــحاكمية اإلهليــة، الــذي كتبــه يف الســجن

ـد البهـــي يُعــَزُل مــن الــوزارة ويُوَضــُع يف م. وكــان حممــ1966مث لُيعــدم عــام ، م ليعــود إليــه بعــد ســبعة أشــهر1964النصــف الثــاين مــن العــام 
وليشـــاركوا يف حتديـــد ، بينمـــا كـــان رشـــدي صـــاحل وزمـــالؤه خيرجـــون مـــن الســـجون ليتولَّـــوا املؤسســـات الصـــحفية والثقافيـــة، اإلقامـــة اجلربيـــة

الشـيوعي. أّمـا إسـالميو يف مواجهـة الشـرق ، سياسات وخيارات مصر الناصـرية. حممـد البهـي موظـف الدولـة القـدمي وضـع الغـرب الليـربايل
اإلخــوان املســلمني فكانــت املســألة لــديهم أكثــر تعقيــداً. فطــوال الثالثــني عامــاً املاضــية انصــّب اهتمــام مثقَّفــيهم علــى نقــد ماديــة الغــرب 

ألقـرب لتصـور بل والثقافة واحلضارة أيضـاً. لـذلك كـان ا، وصليبيته وتآمره على اإلسالم واملسلمني. وما اقتصر األمر على نقد السياسات
 ؛نظـام حاكميـة اهللا يف األرض، إنه النظام اإلسالمي: فكر اهلوية واإلحيائية هذا تنصيَب منوذٍج ثالٍث يف مواجهة الشيوعية والرأمسالية معاً 

ربعينــات وإذا كانــت إشــكالية األ، الــذي مل تدنِّْســُه أوضــاُر الشــرق أو الغــرب. فــإذا كانــت إشــكالية مطلــع القــرن هــي إشــكالية كيــف نتقــدم
! وعلــى ذلــك ؟كيــف ميكــن أن تبقــى مســلماً :  فــإنَّ إشــكالية الســتينات والســبعينات تتحــدد بالســؤال ؛رأمساليــة أو اشــرتاكية: واخلمســينات

فيجيــب شــيوخ اإلخــوان (يف  !ال ميكــن أن تبقــى مســلماً بــدون الدولــة أو النظــام السياســي الــذي حيكــم مبــا أنــزل اهللا: جييــب ســيد قطــب
دعاة ال قضاة) بأنَّ املسلم يستطيع ممارسة دينه دومنا احلاجة للدولـة : م بعنوان1977ول داخل السجون مث طُبع عام املخطوط الذي تد

رضـي. ولـو كانـت الدولـة 
ُ
كما يف الصالة والزكاة وغريمها. لكنه يسـتطيع مقاومـة تلـك الدولـة إن حالـت بينـه وبـني أداء دينـه علـى الوجـه امل

  ).3م(1924لزال الدين يوم زالت اخلالفة عام  اإلسالمية من ضرورات الدين
ـــًة آنـــذاك ـــة كافي ـــدأ عـــام  ؛ومل يعتـــرب الشـــيخ يوســـف القرضـــاوي هـــذه اإلجاب ـــة احلـــّل 1974ولـــذلك ب م إصـــداَر سلســـلته املعروفـــة حبتمي

  ). 4(يعّم العامل ه حىتوأنَّ اهللا تكّفل حبفظه وازدهار ، اإلسالمي. وهي حتميٌة تنطلق من أّن اإلسالم أصلح لإلنسان من سائر الوجوه
؛ فـــإّن الـــذي أوصـــله إليهـــا يف احلقيقـــة أفكـــار ويف "حركـــة الواقـــع"، وإذا كـــان الشـــيخ القرضـــاوي يلـــتمس للحتميـــة شـــواهد يف النصــــوص

ـا مـذهٌب إنسـاين فـإّن  ؛االشرتاكيني حول احلتمية التارخيية النتصار االشـرتاكية. فقـد رأى أنـه مـا دامـت الشـيوعية حتميـة احلـدوث رغـم أ
  اإلسالم َأوىل أن يكون انتصاره حتمياً.

واحلتميــة املاركســية. أمــا احلتميــة السياســية املتصــلة ، احلتميــة اإلســالمية: وهكــذا أطللنــا علــى الســبعينات وهنــاك حتميتــان تســودان فكريــاً 
  الرتاجع. وبدا أّن ال أحَد يهتمُّ هلذا، فقد تراجعت من أفق املشروع إىل أفق األفكار، بالقومية والوحدة

فيحُدُث ويسوُد يف الثمانينـات مـن القـرن العشـرين. فقـد عقـد املعهـد ، والذي اختذ من "إسالمية املعرفة" عنواناً له :المشهد الرابعأما 
م. وتصـوره للموقـف الـراهن لألمـة اإلسـالمية ال خيتلـف عـن تصـورات النـدوي 1982العاملي للفكر اإلسالمي املؤمتر األول للمسألة عـام 

، االســـتعماري العســـكري: نبـــالغزوياجتيحـــت ديـــار اإلســـالم ، فمنـــذ القـــرن الســـابع عشـــر املـــيالدي: ملـــودودي وســـيد قطـــب والقرضـــاويوا
م وأفهـامهم. وقـد ، والثقايف الفكري.. حىت استطاع هذا الغزو الشـامل أن يأخـذ مواقعـه يف عقـول الكثـريين مـن أبنـاء هـذه األمـة ويف قلـو

وقطْـع ِصــَلة األمــة ، التبــديل الثقـايف يف جمــال العلــوم اإلنسـانية واالجتماعيــة: اًء علــى ختطــيٍط دقيـٍق مســربني اثنـنياختـذ ذلــك الغـزو لنفســه بنـ
واملعهـد بنـاء مشـروع "إسـالمية املعرفـة" ، برتاثها اإلسالمي وحتويله إىل جمرد تراث تارخيي يُفتخر به ويُتغىنَّ بأجماده. ولـذلك رأى املـؤمتر ذاك

استناداً إىل فهـٍم صـحيٍح وعميـٍق ومسـتفيض لتجربـة األمـة ، كوين ثقافة األمة على هْدٍي من املوروث اإلسالمي األصيلمن أجل إعادة ت
ـا يف ، التارخيية يف شىت النواحي مـن جهـة وفهـٍم نقـدٍي كاشـٍف للسـياقات الثقافيـة واملعرفيـة والسياسـية واالقتصـادية الـيت أحاطـت وحتـيط 



بـل تطمـح إضـافًة  ؛الـيت ال تكتفـي بـأن حتفـظ علـى األمـة ديَنهـا وثقافَتهـا اخلاّصـة، أو الرؤية، ب إعادة بناء التصوراألزمنة احلديثة. فاملطلو 
ٍة يف حيـاة املسلمني ضٍة جديدٍة مغريِّ   ). 5ر(عاصيف مواقعهـم يف العـاَمل امل من مثو ، لذلك أو تأسيساً عليه إىل االندفاع يف 

أثــار ويثــري ، لكنــه ميضــي قُــُدماً خطــواٍت أبعــد يف البنــاء، تلهم الفكــر اإلحيــائي اإلســالمّي يف التأصــيلالــذي يســ، علــى أّن هــذا املشــهد 
باجتــاه احلتميــة الليرباليــة. فاألســتاذ املعــروف الــدكتور عزيــز العظمــة يــرى أّن ، الــذين خرجــوا مــن احلتميــة املاركســية، حفــائظ الليرباليــني اجلــدد

وخطاب إجيـاب. اخلطـاب السـجايلُّ يـنقض املنـاهج العلميـة العامليـة باسـم ، خطاب ِسجال: ضنييني نقرؤية "أسلمة املعرفة" حتتوي خطاب
  ).6وخطاب اإلجياب يفسر وقائع التاريخ واجملتمع يف بوتقة تصوٍر إسالمي(، اخلصوصية

تميات على رؤية العامل ولسُت هنا يف معرض مناقشة صحة هذا التصور أو ذاك. بل إنين معينٌّ هنا باستنطاق دالالت هذه احل
ا بدرجاٍت متفاوتٍة طواَل القرن العشرين، وبالتايل الذات إىل أن انفجرت يف التسعينات ، من أجل فهم األزمة الفكرية اليت راوحت مكا

ن أّن أمتنا متلك " يرو امل. فإحيائيو "إسالمية املعرفةوعصر الع، املنقضية تعبريًا عن العجز عن مواجهة إشكاليات العالقة بعامل العصر
واليت تفاقمت يف ، مشروعًا معرفيًا وحضاريًا طمست معامله أحداُث ووقائع الغزو االستعماري والثقايف اجلارية منذ القرن السابع عشر

ا أوشكت أن تُلغي ذلك الداخل لصاحل االستعمار واالستال، حىت صارت مشكلًة داخليةً ، العقود األخرية من القرن العشرين ب أو أ
وأّن الصبغة العاملية تطّرُد ، لكنه يرى أّن احلضارة الغربية صارت حضارًة عاملية، الثقايف. واألستاذ عزيز العظمة ال ينكر وقائع ذلك الغزو

 ال يقتصر ضررُهُ ، أيضاً يف العلم والثقافة. فالبحث عن اخلصوصّيِة باإلحياء النصي أو التارخيي شكٌل آخر من أشكال الوهم واالستالب
بل إنه يـُسدُّ على املسلمني منافذ الدخـول إىل احلداثة والعاملية. فإذا كانت رؤية حممد عبده يف مواجهة  ؛على عدم إمكانه وال معقوليته

ورؤية سيد قطب والقرضاوي رؤيًة ، فرح أنطون رؤيًة تارخيية. ورؤية حممد البهي يف مواجهة رشدي صاحل واليساريني رؤيًة سياسية
تنصبُّ على التصارُع على اجملتمع والدولة يف العاَمل ، أو عقائدية، فإّن رؤية إسالميي املعرفة وعزيز العظمة معًا هي رؤيٌة ثقافية ؛نضالية

  وإن اختذت من العاَمل املعاصر كلِّه مسرحاً هلا. ؛اإلسالمي
فقد سدَّت العقائدية ، حيائيني اإلسالميني واملاركسينيوإن يكن صعباً؛ أّما لدى اإل، يف مشروع "إسالمية املعرفة" ظلَّ التغيري ممكناً 

وما عاد التفكري يف التغيري والتطوير ممكنًا وسط صراع العقائديات. واحلق أن األمر يتعلُق برؤية العامل يف املشاهد األربعة اليت ، األفق
ا.   ذكرُ

 II  
 يعد من املمكن دراسُة التصورات حول الثقافات يف أنه مل )Michael Kearny(ذكر األنثروبولوجي املعروف مايكل كريين  

ا ). 7إىل حبوث وفرضيـات "رؤية العامل" أو رؤاه( - وخباصٍة يف املسائل العالئقية-إّال باالستناد يف ذلك ، والعالقات فيما بينها، تكوينا
ت الفيلسوف واملؤرخ االجتماعي األملاين قد ظهر للمرة األوىل يف كتابا )Weltanschauung(" "رؤية العامل: وكـان هذا املصطلح
Wilhelm Dilthey)1911-1833حبيث صار اليوم ، مث شاع يف أوساط األنثروبولوجيني واملؤرخني منذ القرن التاسع عشر )8()م

 )Max Weber( إحدى املقوالت الكلية اليت تدخل يف مضمون الثقافة. وقد صّنف السوسيولوجي األملاين الكبري ماكس فيرب
). يتعلق املستوى األول مبا يطلق عليه 9(دًا إليهما عدة ثقـافاٍت تارخييةدرس استنا، تلك املقولـة يف مستويني م)1864- 1920(

ن يف دلـتاي اسم "الصورة الكونية" اليت تؤّلف الكتلة األساسية للمعتقدات واملسّلمات االفرتاضّية عن العامل احلقيقي والواقعي. واليت ميك
أو ما يُعرف بروح احلضارة. ويتعلق املستوى ، صول إىل إجاباٍت شافيٍة أو مقبولة عن التساؤالت حول مغزى الكون والوجودضوئها الو 



الذي تضُع فيه الذاُت اجلمعيُة نفسها ضمن تقسيمات العاَمل الواقعية أو املركَّبة من النواحي ، الثاين بالسياق التصوري الواعي واإلرادوي
  ماعية والسياسية. صل؛ لكْن أيضاً من النواحي األخالقية واالجتيف األ الثقافية

واليت أجلاتنا للعودة إىل "الصورة الكونية" أو إىل املستوى ، املتعلق بالرتكيبات احلاضرة للعامل، وأحسُب هنا أننا معنيون باملستوى الثاين 
، ومواقع املسلمني فيه، ا وأرسالن ألحداث العامل وتركيباته وترتيباتهاألول أو األساسي. إذ استناداً إىل وعي األفغاين وعبده والعظم ورض

ا التخلُّف يف سائر اجملاالت كما حدَّدوا احللَّ وهو التقدم باملفهوم األورويب آنذاك ويف حني كان التقدم ما ،  حدَّدوا إشكالية املسلمني بأ
صار لدى مدرسة حممد عبده فكرياً وتربوياً ، الصناعة والزراعة والتجارةم) ويتعلق ب1883-( يزاُل سهًال يف وعي رفاعة رافع الطهطاوي

أو عن هذا التحديد لإلشكالية منذ الثالثينات من القرن ، ). على أّن املفكرين اإلسالميني بدأوا يتخلَّوَن عن هذه الفكرة10ومؤسَّسياً(
؛ بل اَألْمُر أعقُد من ذلك. فالتقدم عنـد النهضوي عن التقدماملسلمني  العشرين. وليس بالوسع القول إّن هذا التخلي سبُبه عجزُ 

؛ فإنه  كانوا يتقدمون. لكْن مرًة أخرىاإلسـالمي يستنُد يف مفهومه إىل مقاييس غربية. وبتلك املقاييس ميكن القوُل إّن املسلمني
لوصول إىل حٍل إلشكالية املـسلمني مع الغـرب من ضمن بدليل عدم القدرة على ا، ما كان ذلك كافياً وال شافياً ، باملقاييس الغربية أيضاً 

م لألوضاع القائمة يف العاَمل ، واليت تركت أثرًا عميقًا يف وعي املسلمني، الرتكيبات العاملية اليت كانت سائدًة آنذاك وبالتايل يف تكييفا
جناح التجربة الباكستانية من جهٍة ثانية. لقد كان وعدم ، اإلسالمي. وقد بلغت تلك التأثريات إحدى ُذراها يف ضياع فلسطني من جهة

وتوحدت يف اخلمسينات. كما كان ، ظهور الدولة اإلندونيسية اليت مل تتوحد جزرها طوال التاريخ: بالوسع طبعًا ذكر أمثلٍة للنجاح
ياز اليت وضعت املسلمني يف قلب بالوسع ذكر الدول اإلسالمية الكثرية اليت ظهرت واستقّلت. كما كان بالوسع ذكُر حركة عدم االحن

). لكّن مسارَب الوعي 11واهتمام مالك بن نيب حىت الستينات(، واليت أثارت فعًال اهتمام أيب احلسن الندوي لفرتة ؛حركٍة عامليٍة كربى
ملفـكرين اإلسالميني إىل ال جتري على حنٍو واقعٍي أو مفهوٍم دائماً. ولذلك اختذ ذلك الوعي مسارَب أخرى أوصلت "رؤية العاَمل" لدى ا

اليت وضعت ، مغزى الوجود والَكون. فظهرت تصوراُت االستخالف والتكليف واحلاكمية: حدود الصورة الكونية، حدود املستوى األول
اجلة كافيًة ملع،  سياق اهلوية والرسالة واخلصوصية. فما عادت مسألُة التغيري من أجل التقدم، الوعي اإلسالمّي يف سياق العقائدية

سبيًال للنضال من ، وبتحديد خصائص ذلك التصور، وبإعادة بناء التصور، بالنضال املباشر، "وصار مطلوبًا "حتقيق الذات، اإلشكال
: أنتج وعيًا مزدوجاً ، أجل إجنازه على أرض الواقع. فعدُم االرتياح إىل الرتتيبات والرتكيبات السائدة يف العاَمل على كّل املستويات

وعدم االطمئنان يف الوقت نفسه إىل الطهورية الكاملة لذاك التاريخ. ذلك أنه يف الوقت الذي كان ، باجتاه التاريخ من جهة االنسياح
كانوا يف الوقت نفسه يبتعدون عن أفكارهم ،  فيه املفكرون اإلسالميون يرجعون إىل استكشافات النهضويني للتاريخ اإلسالمي

م باعتبارها ذات مرجع مة. ه باعتباره كامل الطهورية والعصيٍة غربية. ومن هنا كان جلوؤهم بإحلاٍح تأصيلٍي إىل النّص نفسومسلَّما
وبذلك اكتمل خطاب احلتميات لدى اإلسالميني يف الوقت الذي كان يكتمل فيه ذلك اخلطاب لدى القوميني واالشرتاكيني يف تناغٍم 

،  لقوميون واالشرتاكيون رغم وجودهم يف السلطة يف العامل اإلسالمي أو على مقربٍة منهاغري واٍع مع السائد عامليًا يف احلرب الباردة. فا
كانوا حمبطني أيضًا لعدم االطمئنان إىل متانة أوضاعهم يف الرتتيبات الواقعية للعامل. وهكذا فإّن البنية األساسية لوعي العقائديات 

وظّلت كذلك حىت مطالع التسعينات من القرن ، بية واإلسالمية كانت واحدةواحلتميات لدى سائر التيارات الفكرية والسياسية العر 
م وعل، العشرين. أّما الصراعات بينها فهي صراعاٌت على ساحة السلطة أو السلطات وليس نتيجة -ى املواقع يف دوهلم وجمتمعا
عجزوا عن الوصول إىل حالٍة من الرضا عن  أن بعد االختالف يف رؤية العاَمل. فقد كانوا مجيعًا يناضلون من أجل االنفصال عن العامل

 مواقعهم فيه. لقد رأى اإلحيائيون اإلسالميون دائمًا (رمبا باستثناء مالك بن نيب الذي كان ميلك على أي حاٍل تصوراً استقالليًا آخر)



بل هي موحَّدٌة يف مواجهتهم. أما القوميون ، قيقةليست منقسمًة يف احل، اليت تبدو على درجٍة كبريٍة من االنقسام، أّن الرتتيبات العاملية
مث ما لبثوا أن حتولوا باجتاه النضال الشامل مثل اإلسالميني من ، واليساريون فقد وضعوا أنفسهم يف صّف أحد االنقسامني لفرتٍة قصرية

، وللتنمية املستقلة، صوراته للمشروع احلضاريأجل "حتقيق الذات" اليت مل جتـد هويتها إّال يف االنفصال (مركز دراسات الوحدة مثـًال وت
  يف الثمانينات).

III  
وازدادت عالئق املسلمني ، ونشبت حرُب اخلليج الثانية، ار االحتاد الـسوفيايتا: وبدأ املشهد يتغري وخيتلط يف مطالع التسعينات… 

الدموية لإلسالم. مث تواىل ظهور املشروعات وحول التخوم ، بالعامل سوًءا حبيث ظهرت مقولة هنتنغتون حول صراع احلضارات
… ة الثقافية والسياسيةوالتعددي، وثقافة السالم، والنظام العاملي اجلديد، حوار احلضارات: االسرتاتيجية ذات األبعاد الثقافية

اصٍة تلك اهليمنة األمريكية الطاغية ؛ وخبكلَّه لغري صاحلهم). وقد اعترب اإلسالميون والقوميون والبقية الباقية من اليسار ذلك  12(والعوملة
وإعادة النظر ، يف االسرتاتيجيا واألمن والقيم السياسية والثقافية. لكنهم بعكس ما فعلوه حىت الثمانينات أقبلوا على مناقشة األمور كلِّها

ادرون ساَح املعارك وبدأوا يغ، ياراتوطرح األسئلة على أنفسهم وعلى العاَمل. لقد انفجرت احلتميات يف أحضان كّل الت، يف املسلَّمات
، نعزلت الِقّلُة املتشدِّدة من ُدعاة احلتميات القدمية أو اجلديدة. وتضمُّ تلك الِقّلُة راديكاليي الليرباليني اجلدداة؛ ولذلك يديولوجياإل

ُمُهم من راديكاليي اإلسالميني على الطهورية كما ُيصرُّ خصو ،  وراديكاليي اإلسالميني. ُيصرُّ الليرباليون اجلدد على أدجلة ظواهر العوملة
افًال واالنفصال. وبني هذا الطرف وذاك تنفتح البيئات الفكريُة والثقافيُة واألدبيُة على آفاٍق شاسعٍة من التغيري تشكُِّل خماضًا ضخمًا ح

تلُط فيه ُوجوُه وخطراُت وخطوات التقدم بشّىت االحتماالت واإلمكانيات. وشأن املخاض العريب واإلسالمي يف ذلك شأن كّل خماٍض خت
؛ فإّن الظاهر هو اإلقبال الشديُد على التغيري ِقّلة املطمئّنة من الراديكالينيوالرتاجع والرتدد والتشبُّث والقلق. لكن فيما عدا تلك ال

، وحلقوق اإلنسان، المّية لنظام الدولةوالتجدُّد والتجديد. فقد أقبل اإلسالميون منذ السبعينات على إصدار الدساتري واإلعالنات اإلس
). صحيٌح أّن تلك البيانات واإلعالنات 13(ات شأنًا عربيًا وإسالميًا عاماً وحقوق املرأة والطفل. وصـارت تلك اإلعالناُت يف التسعين

 ُمراجعًة نقديًة لوعي القطيعة لكنها من ضمن وعي اهلوية السائد تُعتربُ ، حتفُل بالشروط والتحفظات واملالحظات على اإلعالنات العاملية
ا تطلٌُّع غالٌَّب للمشاركة يف قيم العامل والعصر،  السابق ميون للحديث يف ويف جدول أعماله أو أولويات اهتماماته. وعاد اإلسال، كما أ

ويعـين ذلك طموحـاً إلعادة  ) يف حني كانوا قد غادروا هذا املبـحَث أو هذا املنحى منذ عشرينات القرن العشرين.14("مقاصد الشريعة"
مستوى معىن الوجود والرسالة. صحيح أّن اإلسالميني حتدثوا يف الستينات ، النظر يف مكّونات املستوى األول من ُمستويـي "رؤية العامل"

وليس يف ،  اإلسالم؛ لكنهم كانوا يريدون وقتها إعادَة فرضه يف عاملَ باعتباره البديل الديين واحلضاريمن القرن العشرين عن اإلسالم 
 العاَمل. أما اليوم فإّن اإلسالميني البارزين الذي يتحدثون عن "مقاصد الشريعة" إمنا يريدون من وراء ذلك الدخول يف منافسٍة مشروعةٍ 

يها وسائل وهي الصورة اليت تغذّ ، من ضمن القيم العاملية الكربى. واإلسالميون الذين أزعجتهم صورة هنتنغتون السلبية عن اإلسالم
قضايا  - ْن بنقديـٍة مشروعـٍة على أي حالوإ-بل عاجلوا ، ما عادوا للتحصُّن وراء أطروحات اهلوية املتعملقة، اإلعالم العاملية كلَّ يوم

خذ اِجلّد ؛ آخذين حواَر املسيحية واإلسالم للمرة األوىل مأس والتجاُور والتعددية والنْسبيةحوار احلضارات والثقافات على قاعدة التقاب
م خيرجون تدرجييًا من االشرتاط على النفس والعاملَ ، والتفهم معتربين ، باستثناءاٍت قليلة. أما العاملون يف إطار "إسالمية املعرفة" فإ

املوضوع هو  وجاء منهم من وصل أخًري إىل القول إنّ ، اإلشكالية املعرفية إشكاليًة إنسانيًة ينبغي التفريُق فيها بني احليادية واملوضوعية
  ).15موضوع رؤية العامل وليس موضوع اهلوية(



   ؟هل يعين ذلك كلُّه تغيرياً يف رؤية العاَمل لدى اإلسالميني 
األمر األول أّن ما نشهُدُه منذ عقٍد من الزمان إمنا هو خماٌض هائٌل يف جمالنا ، اإلجابُة على هذا السؤال الكبري تتطلَُّب عدة أمور

ائيةويف الع، الثقايف دًة أو  بل رمبا ما كان ذلك مطلوباً.  ؛ورمبا لن حيدث ذلك يف املدى املنظور، اَمل. ولذلك فإنه ال ميلُك مالمَح حمدَّ
ما عاد و ، بالقطيعة والقطعية والطهورية: وتّتسم، واألمر الثاين أّن الرؤية السائدة للعامل لدى اإلسالميني كانت تتمحوُر حول اهلوية

وإْن مل يكن سائداً. واألمر الرابع امللحوظ هو ، ؛ فما يزاُل ظاهراً وهو مطلُب الطهورية، ؛ أما األمر الثالثن متحقَقنياألمران األوال
من الرتتيبات على املستوى العاملي. وهي ترتيباٌت حتوُل يف ، واليساريني، والقوميني، االنزعاُج القويُّ لدى اإلسالميني املعتدلني واملتطرفني

يمُن فيه وعليه قوًى غامشة. وقد اجتهت"القاعدة" فعًال لالص وعي هؤالء دام بتلك القوة طمجيعًا دون االنفتاح املرغوب على عاٍمل 
ا كلما ازدادت إمعاناً(، الغامشة؛ لكنها كمن يلحس املربد ا تفقد لسا   ).16إذا إ

وهو وعٌي يؤدي مباشرًة إىل مشاعر وإحساسات الطهورية والتمايز إّن األمر الذي ال ميكُن جتاُهُله أّن وعَي اهلوية ما يزاُل قوياً. 
ما تفرضان عقائديًة معينًة يف جمال الفكر  واالنفصال اليت تقوُل بالغزو الثقايف وبالتجدد الذايت. وهاتان مقالتان غري تواصليتني. كما أ

فالذات  ,كما أّن التجدد ال ميكن أن يكون ذاتياً   .استتباع قافات وال بينها غزٌو أووجمال الثقافة نتيجًة لذلك الوعي. فليس يف الث
 املتجددة هي الذاُت املنفتحة اليت ُتْصَنُع وتتشكل باستمرار يف حواريٍة مع اآلَخر. والوْعُي ال ينتظم ويتواصل ويتجدد نتيجة حواريةٍ 

ارج املتنوع واملتكاثر حملاورة ذلك الوعي املزوَّد بتلك بل يّتسق وينتظم عندما يتجه اخل، داخليٍة بني نصوصه ومقّدساته ورموزه وتارخيه
"الرد على املنطقيني" مناقضًا بذلك أرسطـو إّن احلـاضر واملوجود والعيين هو اجلزئيُّ : أي بالـثقافة. قـال ابن تيمية يف كتابه، العناصر

وجود. وليس صحيحًا استطرادًا أّن تعريف الشيء فرٌع ). فليس صحيحًا ما قاله أرسطـو من أّن املاهية سابقٌة على ال17وليس الكلي(
عن تصوره. وليس دقيقًا أنين أفكر فأكون مث تكوُن أنت. بل إنين واآلخر متحاذيان ومتحايثان يُنتُج أحُدنا ِصنَوه يف الوقت نفـسه. 

  وتكوُن املـفارقة عندما يتجه اآلخُر للتحقق بدونك فال تكون.
ا ، الذي تتشابُك عناصرُُه وتتكاثُف وتتكاَتفُ ، حيُدُث يف العاَمل الواقعي، ات من طريق التغيريوَق لتحقيق الذإّن هذا التّ  فيتأثُر 

اهلوية الوعي املباشُر تأثرًا مباشراً. ولذلك فإّن صراَع االتصـال واالنفصال ال يـدوُر يف الثقافة بل يدوُر يف الوعي. فاحلديُث عن ثقافة 
نتيجة الرتتيبات غري املالئمة للعاَمل الواقعي. وهكذا فإّن ، واألدقُّ احلديث عن وعي اهلوية املتأزم، ُري من التجاُوزاملتأزمة حديٌث فيه الكث

جل وليس يف جمال الثقافة التارخيية اليت جيري اللجوُء إليها كثريًا من أ، احللوَل لتلك التأزمات إّمنا تُلَتَمُس أيضًا يف جمال الوعي بالواقع
  احللول.جرتاح ا

قد حدث. لكّن ، أي يف عامل الثقافة، د ال تكفي كل ظواهر التغيري اليت حتدثنا عنها للوصول إىل أّن تبدًال يف "رؤية العاَمل"ق
ونتجه للبحث عن إمكانياٍت أخرى للتحقق والتحقيق. وأهمُّ ما يدعو للتفاؤل يف هذا ، وحنن خنرج من األزمة، احلتميات قد سقطت

  يف العاملني العريب واإلسالمي. ، ومساعي جتديد مشروع الدولة واملشروع السياسي، ملراجعة الغالّبةالصدد نزعُة ا
******************  

  الحواشي
  *) مفكر وأكادميي من لبنان, ومستشار حترير اجمللة.
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  نهيارعندما تكون الثقافة عامل تغيير للنهوض أو عامل جمود لال
  *وجيه كوثراين

I- في الثابت والمتحول في الثقافة والثقافة العربية: مالحظات تمهيدية  
د بل تفرتض عن، لنمط معني من احلياة لدى مجاعة أو قوم، إذا كانت "الثقافة" وفق املصطلح اإلثنولوجي تفرتض الدميومة والثبات 

بعدًا عميقًا "ال واعياً" يقبع يف مستوى ما ختتزنه اللغة مكتوبًة وحمكيًة من دالالت يف  -وال سيما األلسنيني منهم-الباحثني البنيويني 
ذا املعىن-املعىن والرمز  األساطري والرموز : ثنولوجيةول الدراسة اإليستحضر مجلًة واسعة من حق -فإن طرح موضوع الثقافة العربية 

واحلياة السياسية ، ملآكل والنذور وزيارة األولياء واألمثال واحلكم والفنون وجماالت اللعب والتسلية وتقنيات احلياة اليومية وأمناطهاوا
جتماعات من بينها اال، كات اليت تعرب عن نفسها بأشكال شىت من العالقاتو القرابة واألسرة وصوًال إىل السلومن بينها نظم ، والنظم
  وصوًال إىل القيم الكامنة وراءها املعلنة يف الكالم أو النصوص أو الكامنة يف القناعات والضمائر.، والزيارات واجملالس

ودميومة عرب  ملا حيمله هذا املستوى من استمرارية، الشك أن هذه احلقول ذات املستوى الذي ينظر له منهج اإلثنولوجيني بشكل ثابت 
ميكن ، نولوجية للشعوب واألقوامثومع االعرتاف بأمهية هذا املستوى الذي نّبهت له املعرفة اإل، ولكن هي جتليات من الثقافة.-األزمنة 

أن نضيف مستوًى آخر من مستويات الثقافة وهو املستوى الذي خيضع للتغري والتحول بفعل عوامل تارخيية مستمرة ومتغرية. ومن 
على أنواعها والبحث العلمي والتكنولوجي وتعبريات الفكر وخطابه املعريف يف جمال حقول هذا املستوى اآلخر جتليات اإلبداع والكتابة 

  جمال النهوض باإلنسان واجملتمع.: الفلسفة والتاريخ وعلوم اإلنسان واالقتصاد أي بعبارة واحدة
مستوى الثابت واملتحّول) الشك أيضًا أن لكل مستوى من مستويات هذه احلقول منهجه وطرائقه. على أن العالقة بني املستويني (

ومتداخلة. فما هو ثابت يف رأي اإلثنولوجيني عند قوٍم من األقوام أو شعٍب من الشعوب ال يعدو يف رأي ، هي عالقة دائمة ومتحركة
افات تصدر عن املؤرخني أو علماء االجتماع والسياسة إالّ حالة قابلة للتحّول والتغري بفعل عوامل فاعلة قادمة من اخلارج أو بفعل انعط

الداخل بفعل تراكم من التفاعالت اخلارجية والداخلية املركبة من جمموعة معقدة من العناصر االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
  والفكرية.
العام  فإن األفكار اليت تنتجها أو حتملها خنب اجتماعية تؤمن باإلصالح والتغيري من أجل التقّدم والنهوض وتعمل يف اجملال، وعليه

تشكل قطاعاً مهماًّ من قطاعات الثقافة -من خالل اإلنتاج الفكري والذهين وتأسيساً على معرفة الواقع معرفة نقدية وحماولة التأثري فيه 
 نولوجيني أنه من الثوابت الكامنة يفثوهو قطاع األفكار والذي يفعل فعله يف اخرتاق وخلخلة املستوى الثقايف "العميق" الذي خييل لأل

جتماعية والسياسية. فمجال األفكار هو املعّول عليه يف نظرتنا إىل مقومات الثقافة قعر السلوك واللغة والرموز ومنظومة العالقات اال
ال جمال "الثوابت" الذي حيرص اإلثنولوجيون أو أصحاب خطاب ، عندما تكون هذه األخرية عامل تغيري من أجل النهوض، العربية

مسات هذه الثقافة وطبيعتها. ومن مناذج النظرة "املؤبِّدة" ما يرد بقلم اإلثنولوجي فؤاد إسحاق اخلوري عندما يصنف اهلوية تأبيده يف 
، متامًا كحبات املسبحة أو كأسنان املشط، "يتصّور العرب الكون وكأنه بىن مسطحة ال هرمية الشكل والرتكيب: الذهنية العربية بالتايل

مستقلة بعضها عن بعض. ويف هذا التصور الالهرمي املسطح لألمور ال تستمد السلطة والسلطان من وأحداث منفصلة ومتساوية و 
األمري أو اإلمام على اجلماعة ، إمنا تستمد من استعمال القوة واهليمنة والقسر حبيث يسيطر الفرد، مناصب وبىن متدرجة الرتكيب

، يعتين بأمرها، يرأسها، متكاتفة يهيمن عليها، من خالل جمموعة متالصقة واجلمهور. املهم يف التعامل هو أن يكون اإلنسان فاعالً 
ا هي بىن ، ةإيديولوجيويرى قواعد هذا التصور يف "ثوابت ، ومن خالل هذا التزعم حيدد موقعه من اآلخرين.."، يتزعمها، يدير شؤو



ا (..) وهذه الثوا، ذهنية صحيحة بالفطرة سلفاً  بت "تتجلى يف نواح عدة ومتنوعة من نواحي احلياة ابتداًء صحيحة عن طريق اإلميان 
  ).1األوتوقراطي"( بلعبة طاولة الزهر وانتهاًء باحلكم اإلمامي (من إمام) أو األمريي (من أمري) أو

مرار العصبيات الرأي القائل باست، واليت جندها يف الكثري من الكتابات، ومن جتليات النظرة اإلثنولوجية يف طبيعة السلطة عند العرب
وباستمرار العصبيات القبلية كذلك (كحالة اليمن وغريها من حاالت اجملتمعات العربية) حمركاً ، )2الدينية الطائفية (كحالة لبنان)(

  للتاريخ وثابتاً من ثوابت احلياة الثقافية السياسية فيه.
ولدورها املعريف يف تسليط الضوء على ما يعتقد أنه ثوابت يف  ومع التقدير ألمهية هذا النوع من الدراسات ذات املرجعية اإلثنولوجية

وإىل إدراك أسباب دميومتها ، فإن إعادة إنتاج هذه "الثوابت" يف التاريخ تدعو الباحث إىل معرفة شروط هذه االستمرارية-الثقافة العربية 
مرّة أخرى تظل عيوننا مركزة على دور األفكار يف تثبيت  رغم التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت أصابت اجملتمعات العربية. ولذا
ولكنَّ لألفكار حيزًا من االستقاللية النسبية يسمح بوعي ، "الثوابت" أو على دورها يف تغيريها. إذن األفكار جزء ال يتجزأ من الثقافة

املثل املوضح هلذا اإلشكال استذكار دور أفكار عصر  هذه الثقافة وإدراكها وعقلها والعمل باجتاه حتويلها وتغيريها أو باجتاه تثبيتها.
بدءًا من مرحلة  ,)3(وإطالقها يف اجملتمعات األوروبيةالتنوير األورويب يف تغيري ثوابت الثقافة التقليدية القروسطية وتثبيت أفكار احلداثة 

   النهضة إىل عصر األنوار إىل زمن القفزات العلمية اهلائلة.
هو التعريف الذي محله إعالن مكسيكو ، لثقافة" الذي هو األقرب إىل املنحى الفرضي والوظائفي هلذا البحثوعليه فإن تعريف "ا
ا مجيع السمات الروحية واملادية والفكرية : م1982(األونسكو) يف العام  "الثقافة مبعناها الواسع ميكن أن ينظر إليها اليوم على أ

وهي تشمل الفنون واآلداب وطرائق احلياة كما تشمل احلقوق األساسية ، فئة اجتماعية بعينها والعاطفية اليت متيز جمتمعًا بعينه أو
لإلنسان ونظم القيم واملعتقدات". أما على صعيد وظائفية الثقافة فاإلعالن يشدد على "أن الثقافة هي اليت متنح اإلنسان قدرته على 

ريقها وعن ط، لتزام األخالقيالعقالنية والقدرة على النقد واالاإلنسانية املتمثلة يف وهي اليت جتعل منه كائنًا يتميز ب، التفكري يف ذاته
وإعادة النظر يف ، والتعرف على ذاته كمشروع غري مكتمل، وهي وسيلة اإلنسان للتعبري عن نفسه، ختيارتدي إىل القيم ومنارس اال

  ).4يتفوق فيها على نفسه"( اجنازاته والبحث دون تواٍن عن مدلوالت جديدة وإبداع وأعمال
أمور ومهمات ترتبط بالوعي والقدرة -وباملقدرة على النقد باجتاه التجاوز والنهوض والتفوق ، ربط الثقافة حبرية التفكري والتعبري، إذن 

  واألبدية.وليس بالالوعي والعجز أمام حتميات ثقافة هلا طبيعتها وخصوصيتها املعزولة ، على االختيار والتفضيل واالنتقاء
اج إّن العزلة حال افرتاضية تنايف طبيعة الثقافة اليت هي شديدة االرتباط بالتغري االجتماعي املتعدد األوجه واألبعاد. أما بشأن االحتج

ا نقول فإنن، بسمات االستمرارية اليت تفرتضها نظرية الثقافة وخطاب اهلوية لتأكيد "استقرار منط احلياة" و"اهلوية" لدى مجاعة أو شعب
إن االستقرار دون التغري يشبه حماولة : أن التغري يبقى الشرط الضروري هلذا االستقرار. يقول مؤلفو كتاب "نظرية الثقافة": مع القائلني

فإن التغري ، املرء أن يبقى على توازنه فوق دراجة دون حتريك البّداالت. وكما أن حتريك البّداالت ضرورة الستقرار راكب الدراجة
  ).5(ري للحفاظ على األمناط الثقافية"و ضر 

كيف ميكن للثقافة :  قاربة اجلانب األساسي من موضوعناخنلص من هذا التقدمي إىل تسجيل مالحظات منهجية قد تساعدنا يف م
  العربية أن تكون عامل تغيري يف الذهنيات من أجل النهوض.

ي واحد أو أحادي "للثقافة". فاملصطلحات ليست مفردات قاموسية بتعاد عن تبين تعريف اصطالحمن املفيد منهجيًّا اال: أوالً 
ومن مث فإن الثقافة ليست ، بل هي كالكائنات احلية تكتسب معاين جديدة ومتداخلة يف االستخدام عرب األزمنة واألمكنة، فحسب



وليست الئحة مغلقة من "خصائص" ، ملطلقا يديولوجيثابتًا ال واعيًا باملعىن اإلثنولوجي الكالسيكي وليست هوية حصرية باملعىن اإل
ومن موقع ، لفي سرتاوس .الزمة جلماعة معزولة أو "حلضارة" تعيش وحيدة ومنفردة يف العامل. يقول عامل اإلثنولوجيا واألنرتوبولوجيا

ارات وتعددها يف العامل العارف بأمهية التاريخ كحامل حمتمل لعوامل التقريب بني اخلصائص احلضارية يف موضوع تنوع الثقافات واحلض
إن مقولة تنوّع الثقافات البشرية ينبغي أالَّ تفهم على حنٍو ساكن. فهذا التنوّع ال ميت بصلة إىل ": ومن مث لعوامل التغيري والتحويل فيها

عد اجلغرايف وعلى اخلصائص اليت تنوّع العينات اجلامدة أو تنوّع الفهارس اجلافة. ورمبا كان البشر قد بلوروا ثقافات خمتلفة بناًء على التبا
م ا بيئا وعلى جهلهم بسائر البشر اآلخرين. لكن هذا ال يصح بصورة قاطعة إّال إذا كانت كل ثقافة أو كل جمتمع قد ولد ، متتاز 

نسبة حلاالت اللهم إّال بال، بيد أن األمر مل يكن يومًا على هذا النحو، وترعرع مبعزل عن مجيع اجملتمعات أو الثقافات األخرى
  ).6استثنائية..."(

ومن استدعاءات تفاعل ، من املفيد أيضًا أخذ دالالت املصطلحات والكلمات ومعانيها من مفاعيلها يف الراهن واحلاضر: ثانياً 
ا اإلقليمي، املفاهيم اليت تثريها يف الذهن اليوم ة واجلغرافية _ أي من استدعاءات رموز الثقافة املعيشة يف عصرنا أيًّا كانت تلوينا

ا القاموسية اللغوية فحسب، السياسية واحلضارية والتارخيية وإن كانت هذه األخرية مفيدًة يف الكشف عن األصول ، ال من مرجعيا
دالالت نفعها العام يف دفع االجتماع  أخذها من حقول، تبعًا لذلك، ليحسن فهم آليات التطور والتحّول والتغيري. بل إنه ملن املفيد

  لبشري حنو سعادة اإلنسان وخريه يف املستقبل.ا
ا يف -واخلصوصية ، واهلوية، تفيد يف املصطلح اإلثنولوجي (الكالسيكي) الثبات )culture(إذ كانت لفظة ، وعليه أيضاً   فإ

  ية ويف الطب.حىت أضحت تفيد هذا املعىن أيضاً يف العلوم اإلحيائ، االصطالح اللغوي العاملي تفيد احلرث والزرع واإلمناء
ا اصطالحًا ويف االستخدام إ) ف7(احلذق والفهم والتعّلم واملعرفة وإذا كانت لفظة "ثقافة" بالعربية تفيد عرب مرجعيتها القاموسية

وأضحت كلمة "مثقف" ، أضحت تفيد معىن صقل الذهن واستخدامه وتنميته، اليومي املباشر يف خطاب اإلعالم والنشر والتداول
  ).intellectuelومرادفة للكلمة األجنبية (، ها تعين اإلنسان املستخدم _مهنياًّ_ لذهنه يف إنتاج معرفة أو خربةاملشتقة من

) cultureاألجنبية قد تشمل عند بعض الدارسني والباحثني واملفكرين الغربيني على معىن ثقافة ( )civilisation(كذلك فإن معاين 
ا كما هو احلال لدى مفكري النصف الثاين من القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن بل قد تتطابق معها. وقد تتمايز عنه

ما حروب أوروبا، وكما نرى عند شبنجلر، العشرين ينعيان احلضارة األوروبية ، وتومييب على سبيل املثال. فهذان األخريان وبسبب معانا
ب. "فاحلضارة" وخاصة عند شبنجلر يف كتاب "أفول الغرب" هي دور من وتكنولوجية لصناعة احلرو ، بسبب حتوهلا إىل حضارة مادية

  ).8يف حني أن "الثقافة" هي دور من أدوار الفتوة واإلنتاج الروحي"(، أدوار"اهلرم والركود واإلنتاج املادي"
ملصطلحي ثقافة وحضارة ، وتومييب، أمثال شبنجلر "الدراسات التارخيية" لنالحظ هنا اختالف املعىن الذي يعطيه مؤرخو وفالسفة

)culture & civilisation.( أن مصطلح  على)civilisation( ،الذي ّمحل عند هؤالء معىن التطور العلمي والتكنولوجي واملادي ،
ملؤسسية واالستتباعات الفكرية وا )civilو  civilité(تأسيسًا على جذ ، ُمحِّل أيضًا معىن االجتماع املدين ونظمه القانونية والسياسية

  ) ذات اجلذر اليوناين والروماين.citéلالنتماء إىل "املدينة" (
بفعل حركة "املثاقفة" والتناص (من تداخل النصوص) بني ، وهنا ميكن إجياد حيز واسع من التقارب يف معىن املصطلحات

)civilisation(  الرتاثية االستقرار احلضري والعيش يف املدن األجنبية و"حضارة" العربية. فكلمة حضارة (بالعربية) تفيد يف مرجعيتها
  ).9كما يوضح ذلك ابن خلدون(،  والتوسع يف جماالت احلياة املدنية



إال أنه ظّل خلوًا من دالالت املعىن  -ن اكسبه استخدام ابن خلدون دالالت االستقرار واالجتماع املدينإعلى أن املعىن الرتاثي و 
يف العصر األورويب احلديث؛ لذلك جلأ النهضويون  )civilisation(ومن مث  )civilitéو  civil(ة احلقوقي والسياسي الذي اكتسبته لفظ

العرب األوائل يف غضون القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين إىل استخدام الكلمة العربية "املدنية" للتوسع يف دالالت معىن 
أو "للعمران احلضري" على حد ، حيث هي املكان األساسي لالجتماع احلضري ،وإكساب املعىن الرتاثي "للمدينة"، احلضارة والتحضر
اليت أضحت مفاهيم عاملية مع انتشار  )citoyenneté(و  civilitéو  civilمعىن جديدًا موصًال إىل معاين الـ ، تعبري ابن خلدون

، تدعي آنذاك (أي يف مرحلة النهضة األوىل واإلصالح)كان يس،  احلداثة األوروبية يف العامل بنسب متفاوتة. فالتثاقف مبعناه الواسع
استخدامات لغوية _ ثقافية حتّمل مبعاٍن جديدة يستدعيها مشروع اإلصالح السياسي العريب _ واإلسالمي. فالثقافة السياسية اجلديدة 

"السلطة املدنية" و"السياسة "الوطنية" و"الوطن" و"املواطن" وولدى النخب اإلصالحية استخدمت مفردات "املدنية" و"التمدن"
ا احلديثة العاملية، ال مبعانيها الرتاثية وحدها، املدنية" ، وبطرس البستاين، وكما نرى يف كتابات رفاعة الطهطاوي، ولكن أيضًا مبدلوال

  ).10وجرجي زيدان صاحب كتاب "التمدن اإلسالمي"(، وفرح أنطون، وحممد عبده، ومجال الدين األفغاين
"احلضارة" وا"لثقافة" و"املدنية". ، واليت تثريها يف الذهن مصطلحات، مروحة واسعة من تداعي املعاين والدالالت املرتابطة ،إذن اإ

ا التارخيية والرتاثية يف القدمي، استخدام الدالالت واملعاين، على أنه من املفيد كما سبق الذكر من أجل فهم ، وان اختلفت يف مرجعيا
وليس للتطابق والتزامن مع "أصلها" يف املاضي أو يف ، ة عربية هي قيد البناء للمستقبل وعامل تغيري من أجل النهوضأفضل لقوام ثقاف

الذاكرة األسطورية. على أن وعي التواصل التارخيي مع األصل ووعي حالة "التثاقف" مع اجلديد شرطان ضروريان لتجنب االستالب 
  سواء.باملاضي واالستالب "باآلخر" على حد 

سواء ، فإنه من املفيد اإلطاللة على موضوع "الثقافة" من نافذة النظرة النسبية إىل األشياء، تأسيسًا على هذه النتيجة أيضاً : ثالثاً 
فإن أسئلة ال بد من طرحها لكي ال تُتصور طبيعة الثقافة ، بالنسبة للزمان (مىت ننظر؟) أو بالنسبة للمكان (من أين ننظر؟). وعليه

  :ميكن أن نطرح على أنفسنا األسئلة التالية، ا "خصائص" جوهرية ال تبديل فيها وال تغيري ال يف الزمان وال يف املكان. وللتوضيحوكأ
وال سيما يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني (التاسع والعاشر ، خصائص" الثقافة العربية يف عصر ازدهارها ماذا عن "طبيعة أو
، وتواصلت دوائر العامل القدمي (األسيوي، كلغة ثقافية عاملية،  املرحلة اليت انتشرت فيها اللغة العربية امليالديني) أي يف

  ؟وافل واملواصالت الربية والبحريةاملتوسطي) يف ظل سيادة اإلسالم عرب شبكة واسعة من التجارة وطرق القاألفريقي_
لت هذه الثقافة تتأرجح خالل القرون األربعة الالحقة بني جاذبية فجع، ما هي العناصر اليت تداخلت مع مقومات االزدهار -

حيث "ستنتصر" ، وبني االنشداد إىل حاالت النكوص والرتاجع واجلمود، الصعود املتعثر (من مرحلة ابن رشد إىل مرحلة ابن خلدون)
  )؟11ثقافة االتباع والتقليد والوالء السلطاين على كل مستوياته الحقاً(

وتطور عملية التثاقف بدءًا من مرحلة التوسع ، إثر االحتكاك "حبداثة" أوروبا، حماوالت النهوض الثقايف "احلديث"ماذا عن  -
وصوًال إىل مرحلة العوملة حيث التجاذب أيضًا بني ، الرأمسايل حيث التجاذب بني ثقافة اإلمربيالية وثقافة التحرر الوطين (أو القومي)

  ؟ثقافة"عاملية الثقافة" و"هوية ال"
II - ارنة بين مشهدين ثقافيين لشريط عالمي واحد في العصور الحديثةقم   

يسعفنا يف بلورة فهمنا ملسألة "نسبية الثقافة" ، ولكن التأسيس عليه، ال يتسع اجملال للتوسع يف هذا املدخل املنهجي الذي بدأنا به
  شروط الثقافة عندما تكون عامل تغيري من أجل النهوض. ودورها يف التغيري واإلصالح ومن مث نسبية ما يسميه هذا املبحث



ننطلق أوًال من مقومات مشهدين ثقافيني نقرأ "ديناميتهما" يف مسار زمن اصطلح املؤرخون على تسميته "بالعصور احلديثة". ومن ل
 الواليات املتحدة األمريكية يف هي العصور اليت شهدت توسع أوروبا مث، املعروف أن هذه "العصور" اليت بدأت يف القرن اخلامس عشر

وأخريًا الواليات املتحدة األمريكية. يف ، بريطانيا، هولندا، الربتغال: عرب مشروع رأمسايل كبري تناوبت على قيادته بشكل متوايل، العامل
إىل األسواق ، جارية إىل الصناعيةبدءًا من نواته الت، هذه العصور حتققت فيها تدرجيياًّ النزعة العاملية بفعل آليات التوسع الرأمسايل

إىل السيطرة السياسية ذات الركائز املتعددة ومنها "الثقافة" مبا فيها املدرسة واجلامعة والكتاب. وفيها ، إىل توظيف لألموال، واملستعمرات
  ).12أوروبا على العامل اإلسالمي ( أيضاً حتققت عملية "التجاوز" اليت حققتها

مفارقة ثقافية الفتة يف مسار تكون هذه العاملية اجلديدة بعد العاملية اإلسالمية اليت حتققت بامتياز يف القرنني يف هذه العصور ترتسم 
   :نقرؤها يف املشهدين التاليني، الرابع واخلامس للهجرة يف العامل القدمي

ءًا من أنسانوية النهضة أو الوالدة اجلديدة بد، نقرأ قفزات من "التجاوز" الثقايف تسجلها أوروبا، (األورويب)في المشهد األول  -
)Renaissance( ،إىل القفزات املعرفية يف شىت علوم اإلنسان واجملتمع ، إىل الثورة الصناعية وعصر األنوار والفلسفة العقالنية والوضعية

يقرأ الدارس ألحوال ذاك ، و توظيفًا هلاخالل القرن التاسع عشر وفيما يليه. ويف سياق التفاعل مع هذه الظواهر أو نتيجًة أ، والطبيعة
ماركنتيليه تتحد : وحماوالٍت حثيثة للسيطرة عليه وتكييفه. من وسائل ذلك، الزمن اكتشافاٍت وفتوحًا ومعرفة بأحوال العامل و"اآلخر"

تبحث عن جمال استثمار وأسواق ومستعمرات وشركات ورؤوس أموال ، مث منافسة حرّة، فيها أساطيل التجارة وسلطات الدولة اجلديدة
وصوًال إىل إمربيالية كربى تعتمد تصدير الرساميل وتوظيفها يف شىت أحناء العامل. يف هذا املشهد ميكن ، خارج تراكمها لتزيده تراكماً 

لعنصرية واألهلية واحلروب ا، العنف والبطش والسيطرة واإللغاء: قراءة كل التناقضات الناجتة عن هذا املشروع الرأمسايل التحديثي الكبري
ويف تأسيس اجلامعات واملكتبات ومراكز ، واالستعمارية. ولكن أيضًا مثة إجنازات كربى يف ختطيط املدن وبناء الدول واإلدارات واجليوش

ويف علوم ، بل مثة إجنازات كربى على الصعد الثقافية واحلقوقية يف الفكر والفلسفة والسياسة والقوانني والدساتري، التوثيق واألحباث
واحلكم ، و سلطة الشعب، أفكاٌر كالسيادة الوطنية: الطبيعة واإلنسان واجملتمع. األفكار تتجسد يف مفاهيم قابلة للتعميم والتجديد

مث إىل مؤسسات ، أو إىل حركات مجاهريية فاعلة ومغرية، والعدالة.. تتحّول مجيعها إىل مفاهيم، واملساواة واإلخاء واحلرية، التمثيلي
فصل ، التمثيل الربملاين، الدميقراطية، املواطنة: ليات تنظم العالقة بني اجملتمع والدولة والفرد يف صيغ مؤسسية وقانونية جديدةوآ

ويظل منهج النقد ، تنهض وتتطور، إخل.. مدارس فلسفية وفكرية ومعرفية كربى، واحلريات والرأي العام، احلقوق والواجبات، السلطات
جيري التجاوز الدائم لألزمات واحلروب ، نقد الدائم واحلوار الدائم بني التيارات واملدارس واألفكار والفلسفات الغربيةرائداً. وبسبب ال

وصوًال إىل حتقق النموذج الوحدوي ، على عكس ما تنبأ شبنجلر يف أوائل القرن يف (أفول الغرب)، الداخلية كما جيري حلها سلماً 
  اليوم.اإلحتاد األورويب : األورويب

نقرأ ، مثة أشكال من املمانعة للمشروع التوسعي الغريب يف شىت حقبه :(يف الشرق العريب واإلسالمي عموماً): في المشهد الثاني -
، نقرأ عن جيوش "سلطانية" تتقاتل من أجل السيطرة السلطانية على العامل اإلسالمي، ولكن يف منت الصفحات، عنها حواشي كثرية
ا حقيقة املصاحل الكامنة ويلجأ شيوخها إىل سالح فتوى التكفري. من مناذج ذلكترفع شعارات مذه عساكر العثمانيني ، بية تغطي 

أو ، ثقافة فقهية مذهبية أو ثقافة صوفية :تصدر عن إحدى مرجعيتني، ). الثقافة السائدة يف وسط أهل الدولة واجملتمع13والصفويني(
م" ومبعزٍل هي مزيج من املرجعيتني. ويف كل احلا م" و"دينهم" و"عبادا الت كان أهل هذه الثقافة يرون أنفسهم "متفوقني" بصور "إميا

م نسوا علوم أسالفهم وفلسفات أجدادهم اليت قامت على الربهان العقلي والتجربة العلمية( واكتفوا ، )14عما آل إليه واقعهم. حىت إ



منعت أحياناً. حيدثنا عامل دمشق مجال الدين القامسي عن حادثة ، اشرة "للحديث" لتدارسهبالتقليد وإتباع األحكام. حىت إن القراءة املب
قد تداعوا إىل ، وكان هو من بينهم، يذكر أن جمموعة شباب من طالب العلم: م وهي املعروفة حبادثة اجملتهدين يف دمشق"1890عام 

وسيقوا إىل احملكمة بتهمة ، املفيت والقاضي فقبض عليهموصل خربهم إىل ، قراءة كتب "احلديث" يف حلقات مذاكرة وتدارس
وحصل أن نصحهم املفيت "بعدم قراءة كتب احلديث واالكتفاء ، ولوال تدخل عائالت دمشق لكان حكم عليهم بالنفي، "االجتهاد"

  ).15األحكام"( بكتب
تعليم اجلغرافيا ": شق يف مطالع القرن العشرين يسألـونأنه أدرك قومـاً يف دم، ويذكر ظافر القامسي حمقق مذكرات مجال الدين القامسـي

  ).16"(؟والفيزياء والكيميـاء حالل أم حــرام
أما الثقافة السياسية واالجتماعية للمجتمعات األهلية فقد استحكمت فيها عصبيات القبائل والطوائف والفرق والطرق ووالءات 

ا املغلقة واحملافظة يف احل قام ، رعوي حاكم). وكل هذا كان استمرارًا الجتماٍع عصباين و 17ارات واألسواق(أصناف احلرف وتنظيما
ا يف العام األول من القرن العشرين يف   على االستبداد الفردي. ونتج عن كل هذا "ثقافة سياسية" أحسن الكواكيب وصف أخالقيا

وبني التغّلب أو اخلروج من جهة أخرى. ، والرتبص من جهة كتابه "طبائع االستبداد". ويتلخص قوامها بأخالقيات تراوح بني املماألة
  وهذه يف كل احلاالت كانت أساس فساد الثقافة والسلوك.

ايته وبتأثري االطالع على النموذج الغريب ، هذا وعندما حاول أهل اإلصالح يف غضون القرن التاسع عشر وبصورة خاصة يف 
أعاقت الثقافة السياسية "الرعوية" السائدة هذه احملاولة ، عن طريق التنظيمات والدستور، (الدميقراطي) مواجهة هذا االستبداد وطبائعه

، بالد الشام) -ويف العديد من األقطار العربية (مصر، وأفرغت مفاعيل التنظيمات واإلصالح اإلداري واملؤسسي يف الدولة العثمانية
خالقيات ومسلكيات جعلت من حقل اإلدارة اجلديدة حقل منافع وجمال وحّولتها إىل "سياسات أعيان". شجّعت على هذا التحّول أ

ولو كان متثيًال شعبياًّ (يف جملس بلدية أو برملان) إىل نظام عالقة بني ، بل يتحّول فيه املوقع السلطوي، "تدبري" خيتلط فيه اخلاص والعام
ا، ومراتبها، مبضامني الثقافة السياسية القدمية حيث ختتلط مفاهيم السلطة اجلديدة، أو بني زعيم وأنصار، سلطان ورعية ، وممارسا

حتوال مع "اإلدارة اجلديدة" إىل نظام ما يسمى  وحيث ميتد يف السلوك االجتماعي مضمون نظام "احلسبة" ومنصب "احلجابة" اللذان
) حيث يلجأ أهل الدولة 19لسلوك السياسي(كما ميتد مضمون"عهد أردشري" يف ا  (clientelisme) )18اليوم بالزبائنية أو "احملسوبية"(

أو ، أو للنيل منه. ولعل أخطر ما تعانيه الثقافة السياسية العربية حىت اليوم، واملعارضة على السواء إىل االستقواء بالدين لتثبيت حكم
بل على مستقبل ، ي العريبهي ما ينتج عن هذا االستقواء السلطوي بالدين من نتائج خطرية على املشروع النهضو ، ثقافة السياسة

  الثقافة العربية برمتها.
ضوياًّ عربياًّ قام وتعّثر. وقد تكمن عثرته الرئيسية يف منٍط من الثقافة اليت تولد أز   مة منهٍج هذا األمر يدفع إىل القول بأن مثة مشروعاً 

خر أين هي ؟ بتعبري آوأين حنن من تاريخ العاملن تارخينا؟ أين حنن م :أي يف طبيعة اإلجابة على األسئلة، يف النظر إىل "زمننا التارخيي"
   يف التاريخ وليس يف الذاكرة.، ؟ يف احلاضر وليس يف املاضيملثقافتنا من ثقافة العا

III - أزمنة وأدوار في الذاكرة العربية   
ا من زمن ازدهار عاملي  مث إىل زمن ، من تقوقع اقليمي ومجود ذايتإىل ز ، التوسع يف تبيان أحوال الثقافة العربية يف مسار حتوال

وض" متعثر  أمٌر قد يكون ضرورياًّ. إّال أنه قد خيرجنا عن موضوعنا املركزي. ومع ذلك لنالحظ أن الزمن األخري املتمثل بدور  -"
ن ويتداخل مع مرحلة توسع وهو الدور الذي يقع زمنًا يف القرنني األخريين (التاسع عشر والعشرين) يتزام، النهوض الثقايف املتعثر



ا احلديثة إىل اجملتمعات العربية. كذلك ا وبدايات تسرب ثقافا فإن  الرأمسالية الصناعية الغربية عرب أسواقها وعساكرها وتوظيف استثمارا
التصاالت واملعلومات وتدفق هذا الدور ال يزال يتداخل ويتزامن مع مرحلة حتّول الرأمسالية إىل عاملية جديدة متسارعة اخلُطَا عرب ثورة ا

وال سيما يف آخر جتلياته يف أواخر القرن العشرين وبدايات القرن احلادي ، املعرفة والصورة. ولعل هذا ما يسوغ اعتبار هذا الدور
  إطاراً مناسباً ملوضعة وفهم إشكالية العالقة بني الثقافة العربية والعاملية اجلديدة اليت مسيت "عوملة".، والعشرين

ا ، على أن إشكالية العالقة تبقى مرتبطة بعدد من األزمنة واألدوار اليت تشكل بدورها مرجعياتٍ ، هذا  أو حوافز للذاكرة العربية. إ
   :مرتبطة بزمنني تارخييني

  .اإلسالمي -بالزمن العربي : أوالً 
  بالزمن األوروبي.: ثانياً 
األول (دور االزدهار) والثاين (دور : كن أن نشري إىل دورين يقعان يف هذا الزمنفيما يتعلق بالزمن العريب _ اإلسالمي فإنه مي: أوالً 

  اجلمود).
(واألخالقيات هنا مبا هي مقومات يف : بية تأسس على األخالقيات التاليةيف الدور األول ميكن أن نشري إىل أن قوام الثقافة العر 

  .الذهنية والسلوك)
ا. جتلى ذلك يف االنكباب على الرتمجات من حقول االنفتاح على احلضارات والثقافات  - األخرى واحرتام أفكارها وإجنازا

  احلضارات العاملية آنذاك اهلندية والفارسية واليونانية.
  األمر الذي أّدى إىل إسهام خّالق يف الفكر الفلسفي العلمي ويف اإلبداع األديب واالبتكار العلمي.، حرية البحث والتفكري -
دد يف اآلراء الكالمية والفلسفية والفقهية. وكان يكمن وراء هذا التعدد أخالقيات تسامح وثقافة علمية تنصب على دراسة يف التع -

  ).20بل تؤمن بنسبيتها اإلنسانية يف الزمان واملكان (، ترتمجها مواقف معرفية ال تستأثر باحلقيقة وال تدعي إطالقيتها، اإلنسان
ويف رفض اإلمام اجملتهد أن يصبح مقلَّداً ، كان يردده العلماء الكبار آنذاك وإّن "ال أدري ملن العلم"يتجلى ذلك يف القول الذي   

  ).21(بفتح الالم) لكي يبقى باب االجتهاد مفتوحاً (
قه األحادي وبشكٍل تدرجيي ثقافة الف، بدءًا من القرن الثاين عشر امليالدي، فقد انتصرت فيه، أما يف الدور الثاين (دور اجلمود) 

على منهج الشك والرأي واالجتهاد. وسادت املدارس الدينية على ، وانتصر منهج التقليد واتباع السلف، على الثقافة الفلسفية والعلمية
 ،)22اليت سبق أن احتضنت ودّرست كتب الفلسفة وكتب العلوم اليت اعتربت "علومًا دخيلة"(، حساب دور العلم واملكتبات الكربى

نظام احلسبة إىل أسلوب مالحقة للفالسفة واجملتهدين. حىت وصل األمر أن توىل احملتسب بأمٍر من السلطان مجلًة من السلطات وحتّول 
الواسعة اليت حتتكر الرقابة على اجملتمع واالقتصاد والثقافة والسكن ومراقبة عيش أهل الذمة والتدّخل يف اخلصوصيات الشخصية 

وكل هذا كان "بذريعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر". وللتدليل على ذلك نورد ، نع كتب الفالسفة وحرقهاوم، واإلميانية واملعتقدية
الذي هو ، واهِد فيها إىل سبيل الفرقة الناجية، "فابدأ أوًال بالنظر يف العقائد: بعضًا مما جاء يف سجل تولية حمتسب من العصر األيويب

مث استقاموا ومن عداهم شعُب دانوا ، وقالوا ربنا اهللا، سلف الصاحل الذين لزموا مواطن احلق فأقاموهوتلك الفرقة هي ال، سبيُل واحد
وال تسمع له قوًال وال ، وابتلوا ما مل ينزل به اهللا سلطانًا (...) فمن انتهى من هؤالء إىل فلسفٍة فاقتله، أديانًا وعبدوا من األهواء أوثاناً 

وال تدنست علومها ، فما تضّررت الشرائع مبثل جهالته، ما بني حاضٍر وبادٍ ، وليكن قتله على رؤوس األشهاد ،تقبل منه حرفاً وهللا عدالً 
  )".23مبثل أثر جهالته (...) وما جتده من كتبها اليت هي مسوم ال علوم فاستئصل شأفتها بالتحريق...(



لتعبريات الثقافية. بعضها خمتزُن بالذاكرة الشفهية اليت تستعاد متعددة ا، الزمن اإلسالمي العريب بدوريه يشّكل ذاكرة مجاعية عربية
وبعضها يستعاد باملسلكيات واملواقف. على أن الذاكرة اليت يفرتض ، وبالشروحات وبعضها يستعاد بالكتب املكررة، بالرواية يف اجملالس

ا غابت ستنهاض العريب يف غضون القرنني التاسع عشر ومل تستعد إّال يف مرحلة اال، أن حتمل مرجعية عصر االزدهار فيالحظ أ
  ).24تنّبهت هلا بسبب "التنبيه األورويب" كما جيمع على ذلك الكّتاب النهضويون األوائل(، عرب خنٍب متنورة قليلة، والعشرين

أي استذكار ، ذكار.. يف حالتيهفإنه ينبغي املالحظة أن اإلست، والغريب بصورة عامة، أما فيما يتعّلق بالزمن التارخيي األورويب: ثانياً 
ا يف مواقف ومؤسسات وعالقات، صور االزدهار من الزمن التارخيي العريب بل يف ، أو استذكار حالة النكوص وإعادة إنتاج تداعيا

عل وطأته ال ينفصالن عن زمٍن معيش هو الزمن الغريب احلديث الذي أضحى بف، خطابات "مقاومة" ملا يسمى "غزوًا ثقافياًّ غربياًّ"
ا املختلفة ، )25بدءاً من ذاكرة الصليبية إىل ذاكرة زمن االستعمار واإلمربيالية (، وحضوره وعامليته جزءاً من الذاكرة العربية أيضًا بتعبريا

وبا بدءاً حيثيات إشعاعات حداثة أور : إىل احلاضر املعيش الذي تكّثفت فيه بشكٍل ملتبس يف الوعي العريب الراهن نوعان من احليثيات
ا املعرفية ومناذج دميقراطيتها يف الثقافة السياسية وحيثيات قهر السياسات الغربية بدءاً ، من ثقافة أنوارها إىل شىت مدارسها العلمية وقفزا

، ك حىت اليومإىل اآلثار املؤملة واملفجعة واملدمرة اليت ترتبت على ذل، إىل االحتالل الصهيوين لفلسطني، من االحتالالت االستعمارية
حىت اجلدل الذي يثار اليوم حول العوملة كحالة تارخيية سلبية أو إجيابية. ومن ضمن هذا ، مرورًا بقيام أحادية النظام العاملي اجلديد

ا يف كل األحوال تظل مسكونًة ومطال بًة باجلواب اجملموع من احليثيات املتداخلة تتعدد استجابات الثقافة العربية وتتنوّع وتتغري. إّال أ
ا يف الوعي العريب. واليوم تستثري العوملة مواقع خمتلفة يف أمناط النخب العر  بية على حيثياٍت تستثريها خمتلف األزمنة التارخيية وجتار

ا الثقافية. ا ومن مث يف توجها   وذاكرا
ضوية هلا يف عصر العومل ال تزال مشروعًا ثقافيًا قيد البناء. وال ضري يف ، ةعلى أن الثقافة العربية اليت نبحث عن مقوماٍت تغيريية و

 ذلك. فكل ثقافة حّية هي مشروع ثقايف دائم اإلنفتاح ودائم التشّكل. ويف حالنا العريب نعود لنؤكد أن مشروعنا الثقايف العريب ال ميكن
، إسالم/أوروبا، ردحاً من الزمن (جهاد/صليبية أن يكون إحياًء لصور الذاكرة املمانعة وحبيس مفردات شاعت يف اخلطاب الثقايف العريب

ونعتمد ، نستخلص منه نسقًا واحداً من األفكار والعقائد، شرق/غرب). كما ال ميكن أن يكون إحياًء لعصر ازدهار ثقايف عريب مضى
أضحى بعضها عوائق ، افيةفيه منظومة واحدة من البىن االجتماعية والثقافية. ناهيك أنه ال ميكن أن يكون تثبيتًا "خلصوصيات" ثق

حبجة القول خبصوصية "منط حياة" أو "نسبية ثقافات". ففي العديد من جمتمعاتنا العربية ال تزال ثقافة الثأر وتقاليد جرائم ، لإلمناء
ه من فهل هذ !هي خصوصيات "منط حياة" وجزء من "هوية ثقافية"، واالنتماءات العصبوية الفرعية الصغرية، وعزل املرأة، الشرف

  ؟"مقومات" الثقافة العربية اليت ننشدها
عصر املسارات الصعبة يف االقتصاد والعلوم واإلنسانيات ، ن ما يسمى "مقومات" لثقافٍة تسعى أن يكون هلا موقع يف عصر العوملةإ

، كة يف تطوير احلضارة العامليةهو ما ميكن أن أمسيه قيمًا وأخالقيات مشرتكة لدى كل الثقافات العاملية املشار -واألخالق واملسلكيات 
ئق ما وأجد نفسي هنا متوافقاً مع الرؤية اليت محلها تقرير "اللجنة العاملية للثقافة والتنمية" واليت شّددت على أمور ثالثة يف توصيف العال

  ).26بني الثقافات(
  ..."الثقافات "الثقافات تتداخل فيما بينها ألن األفكار األساسية موجودة يف العديد مـن: أوالً 
فاألمر خيضع ، "الثقافات ال تتحّدث يف العادة بصوٍت واحد فيما يتعلق باملسائل الدينية واألخالقية واالجتماعية والسياسية: ثانياً 

  .."دائماً للتأويل والتفسري واالجتهاد



ثقافية عديدة حول اجلنس والطبيعة  ففي داخل الثقافة الواحدة قد تكون هناك خالفات، "الثقافات ليست وحدات متجانسة: ثالثاً 
  .."والدين واللغة والعرق

ومن خالل اإلرث اإلنساين الذي أسهمت يف صنعه جتليات األديان ، وحتت عنوان ما هو مشرتك ما بني الثقافات اإلنسانية
ميكن أن ، ارة الغربية احلديثة وحدها)(وليس إجناز احلض، وإبداعات احلضارات اإلنسانية املتفاعلة فيما بينها على مر العصور، وتعاليمها

نقرأ ثالثة عناوين صاحلة كمداخل ألي مشروع ثقايف يهدف إىل اإلسهام يف خلق تعددية ثقافية عاملية وحواٍر مثمر للحضارات 
  : بوابوالثقافات. وأهل الثقافة العربية وأصحاب مشاريع التجديد واإلصالح والتغيري فيها جيدون أنفسهم أمام ولوج هذه األ

  إنسانية واقتصادية وتعليمية وصحية وبيئية وغذائية. :باب حقوق اإلنسان واملواطن وتبعات ذلك على مستويات عديدة - 1
  باب الشرعية الدميقراطية وبناء عناصر اجملتمع املدين يف حقل العالقة الرابطة بني الدولة واجملتمع. - 2
وتشجيع لالطالع والقراءة واملتابعة عرب ، مع كل ما يستتبع ذلك من حمو لألمية ،باب التفكري العلمي ونشر الثقافة العلمية - 3
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  قضايا المرأة في الفكر العربي المعاصر
  *اللطيف كمال عبد

  *(باحث وأكادميي من املغرب)
واكتفــاء الكثــري منهــا باســتعادة ســقف مــن املعطيــات املفســرة ، ا املــرأةإن نــدرة النصــوص املرتمجــة لــدرجات تطــور الــوعي العــريب بقضــاي

معطــى ميــنح النصــوص املنجــزة رغــم قلتهــا امتيــاز بنــاء التصــورات اجلزئيــة امللتقطــة ألســئلة قادمــة ، يعــرب عــن معطــى موضــوعي حمــدد، لواقعهــا
اً مينحهـا كفـاءة اخـرتاق التشـريعات والقـيم الـيت شـكلت أسئلة ستتخذ يف الثلث األخري من القـرن العشـرين طابعـاً مؤسسـي، ومعارك مرتقبة

جتمــاعي يف خمتلــف اجملتمعــات العربيــة. ذلــك أننــا نفــرتض أن الفكــر يعمــل علــى متثيــل مــا جيــري يف القواعــد احلافظــة لــدرجات الرتاتــب اال
حبكـم اجلدليـة العميقـة الـيت ، ط الواقـعويعمل على نقده أو جتاوزه بأساليبه اخلاصة يف الفهـم الـذي خيضـع بـدوره إلكراهـات وضـغو ، الواقع

  صالح يف التاريخ.تربط متغريات الواقع بعامل األفكار وبرامج اإل
يوضح بصـورة جليـة قـدرة األفكـار علـى ، نساينسواء يف الفكر العريب أو يف الفكر اإل، إن موضوع املرأة بالذات: ونستطيع القول هنا 

حبكم املصاحل التارخيية املتناقضة اليت يطرحها موضوع مشاركة النسـاء يف احليـاة العامـة. فقـد  ،بناء اجلدران السميكة اليت يصعب زحزحتها
، والذي راكم سجًال كبرياً من القيم الالمحة ملا أصبح أمراً واقعـاً ونظامـاً طبيعيـاً ، حتول تقسيم العمل االجتماعي الذي مت تركيبه يف التاريخ

حتـول بلغـة التقليـد إىل "فطـرة" غـري قابلـة للتغـري.  كمـا،  قابل للتغيري. لقد أصـبح بنيـة "طبيعيـة" راسـخةحتول التقسيم املذكور إىل نظام غري 
وذلـك رغـم أن ، أو برامج يف العمل تصبح معادلة للفوضى املخرتقة للنواميس األزلية وكل حماولة الخرتاقه سواء تبلورت يف صورة تطلعات

الـيت سـامهت وبصـورة تارخييـة متدرجـة يف ترتيـب وتركيـب األوضـاع القائمـة يف ، ناء العناصـرأي تشخيص موضوعي للتاريخ يتيح إمكانية ب
  موضوع سلم املراتب القائمة بني اجلنسني.

نســـتطيع القـــول يف هـــذا الســـياق بـــأن الصـــورة النمطيـــة الســـائدة اليـــوم يف عاملنـــا عـــن املـــرأة تعـــد حمصـــلة موضـــوعية لتـــاريخ مـــن التـــدبري  
، والثقايف املعـرب عـن أشـكال مـن الصـراع الـدائرة داخـل اجملتمـع. وأن أي تعـديل مفـرتض يف هـذه النمطيـة القائمـة، والسياسي، االجتماعي

وهـو األمـر الـذي يرتتـب ، يقتضي إعادة النظر يف القواعد واألسس واملعطيات املتنوعة اليت مسحت برتكيبها وحصوهلا بالصورة اليت اختذت
إال عنــدما ختتــل معادلــة مــوازين القــوى ، أن يتخلــوا عنهــا، لــيس مــن مصــلحة املســتفيدين منهــا مكاســب، عنــه اإلخــالل مبكاســب حاصــلة

ومــن اآلفـاق الـيت ميكــن أن تفتحهـا يف اجملتمــع ، وهــذه املسـألة تسـتدعي كثــرياً مـن العمـل املتواصــل مـن أجــل اإلقـرتاب منهـا، داخـل اجملتمـع
   .ويف التاريخ
  فارقاتهامن وعي الفارق إلى المأسسة وم ،التحقيب

بـدون عمليـة يف التحقيـب تسـاعد علـى رصـد مالمـح هنـا احلضـور ، يف الفكـر العـريب املعاصـر، منط حضور قضايا املرأة ةال ميكن مقارب
وطريقـة بنـاء املرجعيـات الفلسـفية ، وعوائقه. هلذا السبب سنلجأ لرتكيب حتقيب إجرائي ميكننا مـن معاينـة أمنـاط احلضـور، وضبط مساراته

ا.واالجتماع   ية اليت منحته املواصفات واخلصائص اليت يتمتع 
ـا سـتمكننا مـن بنـاء مـا نتصـور أنـه أبـرز ، نستعني يف بناء حتقيب نظري تارخيي لقضايا املـرأة يف الفكـر العـريب بنمذجـة نظريـة نفـرتض أ

  اللحظات يف تطور أسئلة املرأة يف فكرنا املعاصر.
مسـاك بـروح التجليـات النصـية ونظامهـا يف من خالل حتقيـب إجرائـي ثالثـي يتـيح لنـا اإل، ثنانقرتب إذن من املدى الزمين الطويل يف حب

ـا. أمـا ، التعقل والنظر يف قضايا املرأة يف فكرنا وميكننا من معاينـة نوعيـة املفارقـات اجلديـدة الناشـئة يف قلـب حلظـات التحقيـب أو مبحاذا



ــا تــرد متتابعــة كمــا يلــيف، عنــاوين التحقيــب الكــربى املقرتحــة يف هــذا العمــل مث حلظــة وعــي التحــول وأخــرياً حلظــة ، حلظــة وعــي الفــارق: إ
  املأسسة.

، فإننــا نتجنــب األحاديــث الســائدة بلغــة الســبق والريــادة، عنــدما نتحــدث عــن التحقيــب يف الصــيغة الثالثيــة الــيت نركــب يف هــذا العمــل 
الواحـد أو جمموعـة مـن النصـوص داخـل احلقبـة الواحـدة نصـاً متعـدداً يف  الـيت جتعـل الـنص، املالمـح النظريـة العامـة، ونستحضـر بـدل ذلـك

ونصــاً متعــدداً أيضــاً يف جتلياتــه الصــانعة للنمطيــة املوصــولة حبقبــة كاملــة. كمــا أن منــط التحقيــب يســمح لنــا ، خمتلــف النصــوص الــيت متاثلــه
  ريخ األفكار خيتلف عن تاريخ الوقائع واألحداث.ونعتقد أن تا، باجلمع بني املتناقضات وذلك ألننا ال نؤمن بالتاريخ اخلطي

، ولعــل العمــل بلغــة التحقيــب يتــيح لنــا إمكانيــة النظــر يف األســئلة واإلشــكاالت الــيت تقــع كمــا قلنــا مبحــاذاة احلقــب أو علــى هامشــها 
إن مرونـة التحقيـب متكننـا مـن  .هوما ينشأ جبـواره ويلتقـي أو ال يلتقـي بـه وبنتائجـ، حيث تتاح لنا فرصة معاينة ما ينشأ يف قلب التحقيب

  اإلمساك مبوضوعنا من زوايا خمتلفة ومتنوعة.
كيفيـة إدراك النخـب للفـوارق القائمـة بـني ،  نقف يف اللحظة األوىل حلظة وعي الفارق علـى النصـوص الـيت عكسـت يف فكرنـا املعاصـر 

وهـو ، مـات الفـوارق يف عالقتهـا مبشـروع اإلصـالح النهضـويأحوال املـرأة يف عاملنـا وأحواهلـا يف العـامل املتقـدم. ونعمـل علـى تشـخيص عال
كمـا تبلـور ذلـك ،  املشروع املؤطر لقضايا النساء يف فكر النهضة العربية. ونقف يف اللحظة الثانية على ما أطلقنا عليه وعي التغيري ولزومـه

نقرأ بواسطة عنوان اللحظة الثالثة اليت ما نزال نعـيش يف ة العربية. و أالذين سعوا للدفاع عن ضرورة تغيري أوضاع املر ، يف كتابات املصلحني
يف ، بفعــل اهلــزات العنيفــة الــيت حلقــت جمتمعنــا العــريب، أوضــاع التمأســس الــيت منحــت موضــوع املــرأة صــور التغيــري احلاصــلة فيهــا، أطوارهــا

  علوم اإلنسانية واالجتماعية.وحبكم التحوالت الكربى اليت عرفها جمال البحث يف ال، العقود األخرية من القرن املاضي
طيلـة مـا ، كمـا تبلـورت يف فكرنـا اإلصـالحي،  وارتباط املوضوع الذي نفكر به بقضـايا النهضـة العربيـة، لقد دفعنا املدى الزمين الطويل 

لوقـائعي الـواردين لعلنا نتمكن من مللملة وتنظيم املعطى النصي وا، يزيد عن قرن ونصف من الزمان إىل اللجوء إىل التحقيب الذي سطرنا
  وهي العقود اليت عكست املالمح الكربى إلرهاصات التحول يف أوضاع النساء داخل جمتمعاتنا.، بصيغ حمددة يف عقود القرن العشرين

ائيــة  ــا ســتمكن مــار قــد، ال يعــين هــذا أن النمذجــة الــيت سنرســم  ا مــن النظــر إىل موضــوعنا انطالقــاً مــن جمموعــة مــن املعــايري نيعــين أ
جتمـاعي املـؤطر بسـؤال النهضـة. وسنكتشــف حلقـة مركزيـة يف فكرنـا االوصـفه حملـددة. ذلـك أننـا نقـرأ الوضـع النسـائي يف فكرنـا املعاصـر با

كمــا تتســم ،  أن عنــاوين هــذه النمذجــة تتســم كمــا قلنــا آنفــاً بكثــري مــن املرونــة، وحنــن نبــين العناصــر النظريــة املؤثتــة لنمذجــة حتقيبنــا الثالثــي
بفعــل احملمــول النظــري التــارخيي الصــانع ملكاســب ، بــل إننــا ســنرى أن بعــض احلقــب تتجــاوز بعضــها، ظــاهر التكامــل والتقــاطعبكثــري مــن م

، ومفعــول الــرتاكم املولِّــد ملعطيــات كاشــفة عــن درجــات مــن التطــور يف الــوعي ويف نظــام العمــل، ونتــائج دالــة علــى مفعــول صــريورة التغــري
  حيث يتم استحضار عادات وتصورات ال عالقة بينها وبني مقتضيات االنتماء إىل عصرنا.، قدمية وبعضها األخر يعود بنا إىل أزمنة

بل إننا سنفكر يف املعطيات اليت تتجاوز ما رمسنا من عناصـر يف ضـوء ، ولن نكتفي برتكيب مادة التحقيب وبناء موضوعاته ومرجعياته
وهــو األمــر الــذي يتــيح لنــا ، مفارقــات راهنــة يف أســئلة موضــوعنا عــدهعلــى مــا نوذلــك بوضــع اليــد ، التحقيــب الثالثــي النــاظم ملســار حبثنــا

وهـو األمـر الـذي يؤشـر يف حبثنـا بالـذات ، أو تنشـأ يف قلبـه ومبحاذاتـه، للـتمكن مـن اإلمسـاك بالقضـايا الـيت تتعـداه، اخرتاق سقف حتقيبنا
  ت وأسئلة حتتاج بدورها إىل معاجلات أخرى..مؤشرات تنفتح على فضاءا، على ممكنات أخرى يف املقاربة ومواصلة البحث

  في أهمية التربية والتعليم، لحظة وعي الفارق :أوالً  



نقصــد بــوعي الفــارق اللحظــة الــيت شــخص فيهــا الفكــر العــريب بــدايات التحــول الصــانعة للمالمــح الكــربى ملــا يعــرف بعصــر النهضــة  
امج يف اإلصـالح الفكـري واالجتمـاعي أن اجملتمعـات األوروبيـة تتميـز بسـمات حيث أدركت النخب السياسية والنخب املركِّبة لـرب ، العربية

ــــا وتقــــدمها يقتضــــي االســــتعانة باألســــس ، وأن كــــل تفكـــري يف جتــــاوز أوضــــاع التــــأخر احلاصــــلة يف اجملتمعـــات العربيــــة، حمـــددة صــــانعة لقو
  واملقدمات اليت صنعت وما فتئت تصنع مظاهر النهضة والقوة يف أوروبا. 

يف النصــف الثــاين مــن القــرن ، م)1889-1822م) وخــري الــدين التونســي (1873-1801نصــوص كــل مــن الطهطــاوي ( وتقــدم 
يف زمــن مل يعــد ، الــذي عــربت عنــه كتابــات هــذين املصــلحني، التاســع عشــر مجلــة مــن املعطيــات الكاشــفة عــن مالمــح هــذا الــوعي اجلديــد

يف زمــن نواجــه فيــه جمموعــة مــن التحــوالت اجلارفــة ، يــة ومرجعيــات فكريــة حمــددةممكنــا فيــه أن نظــل ســجناء ذواتنــا املوصــولة بتجربــة تارخي
ا.   واملكتسحة للجغرافيات اليت مل تنجح ساكنتها يف تكسري القيود اليت تكبل أذهان األفراد داخل جمتمعا

عايري التقدم الصانع ملختلـف أجمـاد نقف يف أعمال الطهطاوي على مشروع يف التمدن يقرأ أحوال الرتدي احلاصلة يف التاريخ الذايت مب 
ملشروع حممـد علـي اإلصـالحي اهلـادف ، النهوض األوريب. ونقف من خالهلا وبواسطتها على كيفية من كيفيات وعي ومتثل الشيخ رفاعة

يف مصـر ويف أغلـب  الـيت تشـكل السـمة األبـرز، باعتبارها الوسيلة املناسبة لتخطي خمتلف مظاهر التأخر، إىل بناء الدولة الوطنية يف مصر
  اجملتمعات العربية.

يف  حكمـــا تتضـــ،  تتضـــح مالمـــح إدراكـــه بـــل وعيـــه للفـــارق والفـــوارق بيننـــا وبـــني أوروبـــا املتقدمـــة يف "ختلـــيص اإلبريـــز يف تلخـــيص بـــاريز" 
ة العمـل واإلنتـاج حيث يبحث الطهطاوي ألول مرة يف الفكـر السياسـي العـريب بلغـ، "مناهج األلباب املصرية يف مباهج اآلداب العصرية"

مسـتلهما مرجعيـة فكريـة جديـدة يف النظـر السياسـي. نقصـد بـذلك املرجعيـة الليرباليـة كمـا تبلـورت يف نصـوص الفلسـفة ، واملنافع العموميـة
نصـوص وهـي ال، ابتداء من القرن السابع عشر وإىل حدود بدايات القرن التاسـع عشـر، السياسية املركبة ألصول املعتقد السياسي الليربايل
وهـو ينفـذ برناجمـه يف اإلصـالح القاضـي بضـرورة ، ضـمن أول بعثـة أرسـلها حممـد علـي، اليت تعرف علـى جوانـب منهـا يف رحلتـه إىل فرنسـا

  االنفتاح على مكاسب احلضارة املعاصرة.
، موضــوع املــرأة بالــذات فإنــه ســيتجه مباشــرة لرتمجــة الــوعي اجلديــد يف، م)1870أمــا نــص "املرشــد األمــني يف تربيــة البنــات والبنــني" ( 

أنه ال مانع مينعنا ، حيث سيباشر الطهطاوي عملية التفكري يف واقع املرأة املصرية والعربية بعيون استوعبت وهي تستخرج اإلبريز من باريز
  من االستعانة بتجارب اآلخرين من أجل بلوغ عتبة التمدن.

وهلـذا عمـل علـى ، ن أوجه التعبري عن املشروع السياسي لدولة حممد عليشكل اإلنتاج الفكري للطهطاوي يف خمتلف جتلياته وجهاً م 
ترمجة مدونات عديدة من القانون الوضعي. كما عمل على إعداد "مناهج األلباب املصرية يف مبـاهج اآلداب العصـرية" ليشـكل الكتـاب 

دي ونصوصـه التكراريـة. وقـد مجـع وألـف يف هـذا الـنص دف التخلص من منطية التعلـيم التقليـ، املدرسي املقرر يف عموم املدارس املصرية
موضوعات وحماور وقضايا غري معهودة يف املصنفات الـيت كانـت متداولـة يف األزهـر ويف بعـض معاهـد التعلـيم الـديين العتيقـة يف مصـر ويف  

لكـربى ملشـروع الطهطـاوي يف التمـدن. ويف كثري من معاهد التعليم الديين التقليدي املنتشرة يف احلواضـر العربيـة. كمـا مت تركيـب املفاصـل ا
خمتلف هذه األوجه حرص كل احلرص على إبراز النموذج احلضاري األورويب باعتباره األفق احملرك واحملفز لعملية التفكري يف سبل ووسـائل 

ضـة وهو األمر الذي يعين عـدم إغفـال مقومـات الـذ، وذلك دون إغفال مبدأ املواءمة املطلوبة، النهضة العربية ات الـيت تعتـرب هـدف كـل 
  ممكنة.



وأنه ال راد ميكـن أن يعـرتض طريقـه ووجهتـه. ويف هـذا ، بل كان مدركاً أن زمن التغيري قادم، مل يكن الطهطاوي متغرباً يف كل ما أنتج 
تتمثــل يف ترمجــة ، ذا البــاباإلطـار ينبغــي إعــداد العــدة الفكريـة املناســبة ملتطلبــات التغيــري. وقـد تصــور أن أول خطــوة ينبغــي اعتمادهـا يف هــ

وعي الفارق إىل توجه إصالحي ال يرى أي حرج يف االستعانة كما قلنا باألوجه الصانعة للقوة يف جتـارب اآلخـرين. وهلـذا السـبب حـرص 
ميكـن ، سياسـةحمـاوًال إثبـات أن مكاسـب اآلخـرين يف جمـاالت املعرفـة والتقـدم ويف ظـواهر اجملتمـع وال، على جمادلة أصـحاب اآلراء احملافظـة

ومركبـاً يف اآلن نفسـه مجلـة مـن ، حمـاوًال االنفتـاح االجيـايب علـى قـيم جديـدة وتـاريخ جديـد، أن تشكل سنداً داعمـاً ملشـاريعنا يف اإلصـالح
دف النهوض بواقع املرأة العربية.   التصورات يف موضوع الرتبية والتعليم 

ملرشــد األمـني.." أو يف "ختلــيص اإلبريــز" األحكــام املسـبقة الســائدة عــن املــرأة. واجـه الطهطــاوي يف جممــل مواقفــه مـن املــرأة ســواء يف "ا 
فإنـه ، ضـد كـل الـذين يرفضـون التغيـري، وألنه يدافع يف مشروعه النهضوي عـن اإلصـالح وعـن التمـدن، واتسمت كتابته بطابعها السجايل

، مــن قبيــل رفــض تعلــيم النســاء القــراءة والكتابــة،  يف أحواهلــاقــد جلــأ يف موضــوع املــرأة إىل حصــر جممــوع التصــورات املانعــة حلصــول التغيــري
حيـث ال تتجـاوز وظيفـة املـرأة يف نظـر مـن يـؤمن مبـا سـبق حسـب ، والتصورات اليت تلصق بالنساء مواصفات املكر والدهاء ونقص العقل

  عبارة الطهطاوي "وظيفة الوعاء الذي يصون النسل".
ـا، مبزايا التغري االجتماعيوقد حاول الطهطاوي انطالقاً من وعيه   أن يبـين تصـوراً ، الـذي عـاين مالحمـه البـارزة يف فرنسـا أثنـاء إقامتـه 

ذلــك أن الطهطــاوي أعــد نــص ، موقــف سياســي يف العمــق رغــم متظهــره يف قالــب اجتمــاعي، يعــرب عــن موقــف جديــد يف الثقافــة العربيــة
دف تعلـــيم البنـــات والبنـــني قـــيم التحـــول اجملتمعيـــة اهلادفـــة إىل ختطـــي التقاليـــد ـــ، "املرشـــد األمـــني يف تربيـــة البنـــات والبنـــني " بـــأمر سياســـي

رث للذكر فيه مثـل حـظ ومل جيعل العلم كاإل، يف اكتساب املعارف بني البنني والبنات )مساعيلإذيوي السائدة يف اجملتمع. فقد سوى (اخل
لصـبيان (...) فبهـذه الوسـائل النفيسـة صـدر يل األمـر الشـفاهي . وخصصن مبـدارس كا.فبهذا سوق املعارف املشرتكة قد قامت، األنثيني

  (من متهيد" نص املرشد األمني..")، من ديوان املدارس بعمل كتاب يف آداب الرتبية يصلح لتعليم البنني والبنات على السوية
إن امـتالك النسـاء ، لعلـم يف احليـاةيلح الطهطاوي يف حلظات مواجهته للخطـاب التقليـدي السـائد يف موضـوع تعلـيم املـرأة علـى أمهيـة ا

بــل إن إدراكــه ألمهيــة تعلــيم ، واملطلوبــة يف جمــال الرتبيــة وإعــداد الناشــئة، مللكــة القــراءة والكتابــة يــؤهلهن لتحصــيل األخــالق املرتبطــة باملعرفــة
موقد عمل باحلجج التارخيية ع، البنات جعله ينظر إىل الرافضني باعتبارهم من محاة تقاليد اجلاهلية كاشـفاً أمهيـة التعلـيم ،  لى نقد تصـورا

  يف إضفاء مزايا اجلمال املعنوية اليت متنح املرأة ذكاء يرفع من مكانتها داخل اجملتمع.
بــل إنــه يــذهب أبعــد ذلــك بــروح تفــتح أفــق تطــور واقــع املــرأة العربيــة علــى ، ال يكتفــي الطهطــاوي بتعــداد مزايــا التعلــيم يف حيــاة املــرأة

  زمن ما قبل انفتاح التاريخ العريب احلديث على أفق النهضة العربية.، فة يف النظام االجتماعي والثقايف السائد يف زمنهمتغريات غري مألو 
ن علـى جمـاالت ، يربط الطهطاوي الرتبية اجلديدة يف مدارس البنات املنشأة  واليت تقضـي بتعلـيمهن املعـارف واآلداب الـيت تفـتح أذهـا

ذلــك أن التعلــيم يف تصــوره يتــيح " للمــرأة عنــد اقتضــاء احلــال أن تتعــاطى مــن األشــغال ، ذا األمــر مبوضــوع العمــليــربط هــ، املعرفــة وآفاقهــا
. وإذا كانـت البطالـة مذمومـة يف حـق الرجـال فهـي مذمـة عظيمـة يف .واألعمال ما يتعاطاه الرجل (...) فالعمل يصون املـرأة عمـا ال يليـق

  ).210حق النساء.." (املرشد األمني.. ص
حيث سيسـاهم تعلـم ، بل إنه يفتحه أيضاً على فضاء الزوجية، لكن الطهطاوي ال يكتفي بالنظر إىل متغري التعليم يف عالقته بالعمل 

ويف هـذه النقطـة بالـذات جنـد أنفسـنا ، املرأة يف بناء مؤسسة األسرة على أسس خمتلفة عن األسس الـيت يقـوم عليهـا يف حـال عـدم تعلمهـا



قلِّصـة لدونيـة املـرأة، ة عن مؤسسة الزواج. فقد أصبح التعليم معيـاراً مـن معـايري التوافـق األسـريأمام تصورات جديد
ُ
، إضـافة إىل نتائجـه امل

ا   حيث يتيح التعليم إمكانية احلوار املستند إىل قيم املعرفة.، أو يف نظر الرجل إليها، سواء يف النظر إىل ذا
ا من القضايا املعربة عن جوانب من مالمـح ، البنات أسئلة االختالط واحلجاب حتضر يف نصوص الطهطاوي املتعلقة بتعليم  حبكم أ

حمـاوًال ، اجملتمع العريب. وإذا كان الطهطاوي قد جلأ وهو يدافع عن تعليم وعمل املـرأة إىل التـاريخ وإىل بعـض مقتضـيات الشـرع اإلسـالمي
وهـي مكاسـب ال ، وبـني مكاسـب األزمنـة املعاصـرة يف املعرفـة واحليـاة، ثقـل املـوروثاملواءمة بني التاريخ الذايت املتمثل يف ، يف سياق ذلك

فقـد ، غىن عنها يف مشروع لإلصالح والنهوض. وإذا كان قد جلأ إىل هذه اآللية يف حلظة بنائه للمعطيات الداعمة الختياراته اإلصـالحية
ط الذي ال خيل بقيم احلياء. مع حرصـه الشـديد علـى رفـض كـل عمل يف الوقت نفسه وبالطريقة نفسها على تأسيس ما يسمح باالختال

واألمر يف نظـره مشـروط بالثقـة املؤسسـة ، حبكم أن العمل يتطلب خروج املرأة إىل العمل، ما ساهم ويساهم يف حجب النساء عن الواقع
  ؤهلهن لتمثل قيم العصر اجلديد..القدرة على إعداد البنات بالصورة اليت ت، حيث ينتج عن الرتبية اجليدة، على حسن الرتبية

وهـذا السـؤال ال ينفصـل يف املشـروع اإلصـالحي ، ة العربية أننا أمام سؤال اإلصـالح االجتمـاعيأنكتشف يف باب إصالح أوضاع املر  
اإلصـالح السياسـي  للطهطاوي عن مشروعه يف التمدن الرامي كما قلنا ونؤكد إىل جتاوز واقع التأخر التارخيي العريب. وإذا كان برناجمـه يف

مـا يسـمح بتجـاوز قيـود عصـورنا الوسـطى يف العمـل ، ليتجـه إىل بنـاء، ينفتح على مرجعية جديدة وواقع سياسي ما يفتـأ يف طـور التشـكل
  فإن نظره لقضايا املرأة مل ينفصل عن روح منزعه اإلصالحي العام.، السياسي نظراً وممارسة

ــدف املســامهة يف إعــداد العــدة الرتبويــة املناســبة لرتبيــة التغيــري إن مرتكــزات نــص "املرشــد األمــني.." املبــوب يفــتح ســؤال واقــع ، واملركــب 
أمامهـــا مـــن الكـــوابح ، ومنطـــق يف الـــدفاع واإلقنـــاع مســـنودين بـــإرادة يف اإلصـــالح السياســـي واالجتمـــاعي، املـــرأة العربيـــة علـــى لغـــة جديـــدة

ومقتضـيات وعـي ، بفعل مقتضيات األزمنة احلديثة، اد احلركية التارخيية الناشئةللمسامهة يف إسن، والعوائق ما يستدعي بذل جهود عظيمة
ا وقيمها على العامل.، الفارق القائم بيننا وبني اآلخرين   بني العامل العريب وأوروبا اليت كانت تتهيأ يف زمن الطهطاوي لفرض سيطر

الــيت تفــتح الســؤال علــى مجلــة مــن املعطيــات بلغــة تعــي ، لعامــةالطهطــاوي يف هــذا املوضــوع جمموعــة مــن اإلشــارات ا صال تتجــاوز نصــو 
حدودها وحدود الشرط التارخيي والسياسي الذي تتبلور يف إطاره. هلذا السبب تشـكل نصـوص أغلـب املصـلحني الـرواد يف القـرن التاسـع 

النــا االجتماعيــة بصــورة عامــة. ولعــل عشــر العالمــات الكــربى األوىل يف ســجل بنــاء مرجعيــة جديــدة يف موضــوع مقاربــة أحــوال املــرأة وأحو 
والـدعوة الـيت أعلنـت. ، قيمة هذه التصورات اليت قدمنا عينة منها وحنن نقف على آثار الطهطاوي تتمثـل يف نوعيـة الربنـامج الـذي رمسـت

عريف وفـوائض قيمتـه املتمثلـة حيث يشكل الرأمسال امل، للتمكن من االقرتاب من عامل املعرفة، يتعلق األمر باستحضار متغري الرتبية والتعليم
واملراتــب االجتماعيــة الــدنيا الــيت ترتتــب عنهــا ، خطــوة أساســية يف جمــال مقاومــة النظــرة الدونيــة، يف ارتفــاع منتــوج اإلدراك والتعقــل والــذكاء

  داخل اجملتمع.
عات االخـــتالط واحلجـــاب مـــن قبيـــل موضـــو ، أمـــا النقاشـــات األخـــرى الـــيت اقتضـــاها مقـــام الـــدفاع عـــن الـــتعلم حبكـــم صـــلتها باملوضـــوع

، فقـد كشـفت حـدود املسـافة القائمـة يف خطـاب مصـلحي النهضـة بـني األفـق الـذي يتجـه متغـري إعـادة بنـاء الرتبيـة بـالتعليم حنـوه، والعمـل
داخــل حلصــر مهــامهن يف العمــل املنــزيل املشــدود إىل كثــري مــن القــيم املرتبــة لــألدوار واملراتــب ، وواقــع حجــب النســاء وعــزهلن عــن اجملتمــع

  مل يعد مقبوًال وال معقوًال يف سياق التحوالت اليت بدأ يعرفها اجملتمع العريب. ،مبنطق يف املفاضلة والتمايز، اجملتمع
فــنحن نتصــور أن إســهامه النظــري يعــرب عــن جوانــب ، امتيــازاً معينــاً  -وحنــن ندرجــه كمثــال يف حلظــة وعــي الفــارق-ال منــنح الطهطــاوي  

، ينتمــي إليــه. ويتــيح لنــا معاينــة متظهــرات هــذه الــروح يف نصــوص بعينهــا. لكــن بــاقي املصــلحني مــن معاصــريه معينــة مــن روح الــزمن الــذي



 يلتقــون معــه يف أغلــب مفاصــل تصــوره ألمهيــة متغــري التعلــيم يف تعــديل وتغيــري النظــرة النمطيــة الشــائعة عــن املــرأة يف اجملتمــع العــريب. بــل إن
ذلـك أن معـدالت ، عنواناً مناسباً ملوضوع إصالح أوضاع النساء يف العامل العريب إىل حدود يومنا هـذاعنايته مبتغري الرتبية والتعليم ستظل 

ا وسط الرجال..   األمية يف وسط النساء يف جمتمعنا ما تزال أعلى من معدال
م) 1967ال املمالــك"(أن إشــارات خــري الــدين التونســي يف مقدمــة "أقــوم املســالك يف معرفــة أحــو ، و ميكــن أن نؤكــد يف هــذا الســياق

وآرائـه اإلجتماعيـة ، وكـذا مواقـف أمحـد فـارس الشـدياق، ودوره يف التغـري الـذي حصـل يف أوروبـا، املتعلقة بأمهية الرتبيـة والتعلـيم يف اجملتمـع
صــالح وهــي تــدافع عــن اإل، الــيت تلتقــي مــع كثــري مــن التوجهــات النظريــة اإلصــالحية احلاضــرة يف اآلداب الــيت ركبــت نصــوص الطهطــاوي

والتمــدن. صــحيح أنــه ميكننــا أن جنــد يف نــص "الســاق علــى الســاق.." مجلــة مــن اآلراء ذات الطبيعــة الســيكولوجية اجلريئــة. إال أن ســقف 
ال يتجـاوز ممكنـات التـاريخ واجملتمـع الـذي أنـتج يف ، م)1871النظر يف املوضوع كما تبلور يف املقاالت اليت نشـر يف جريـدة "اجلوائـب" (

تربز بعض صور التفاوت بني النصـوص مـا يـدعم يف نظرنـا التكامـل يف الرؤيـة أكثـر ممـا يعـزز التباعـد واالخـتالف. فقـد رأي حيث ، إطاره
ضــة للشــرق إال بنهضــة املــرأة ضــة للمــرأة إال بــالتعليم، الشــدياق أنــه ال  ــا أوالً ، وال  ، حيــث يرتفــع حبصــوله شــأن املــرأة يف النظــر إىل ذا

لك بتغري نظرة اجملتمع إليها. أمـا يف موضـوع العمـل فقـد دعـا الشـدياق مثلـه يف ذلـك مثـل كـل مـن الطهطـاوي وخـري ويرتفع أيضاً نتيجة ذ
  الدين إىل لزوم التعلم من مكاسب وخربات التجربة التارخيية احلاصلة يف أوروبا.

  لحظة وعي التحول والتغير: ثانياً 
ــدف أن تســاعدنا يف عمليــة بنــاء إشــكاالت ، حمــددة علــى ســبيل التمثيــلاستحضــرنا يف اللحظــة األوىل مــن حتقيبنــا معطيــات نصــية 

ــدف تركيــب كيفيــة نظرهــا ، الوضــع النســائي يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عشــر. وتوقفنــا أمــام جممــل مــا أنــتج مــن معطيــات نصــية
  لزمن إىل عناصر كاحبة لعمليات التغري اإلجتماعي.اليت تتحول مع ا، ملشروع حترير الظواهر االجتماعية من أسر العادات وقيود التقاليد

حيــث أدرك الشــيخ مطلــب التغــري املعتمــد علــى معاينــة أحــوال الــذات يف مــرآة ، وقــد منحنــا نصــوص الطهطــاوي امتيــاز وعــي الفــارق 
ذا بل إننا أشرنا إىل أمهية استحضا، أحوال اآلخرين ره وعنايته مبتغري الرتبية والتعلـيم ممن زارهم يف ديارهم يف رحلته إىل باريز. ومل نكتف 

باعتبـــاره العامـــل املســـاعد يف موضـــوع النهـــوض بـــأحوال املـــرأة العربيـــة. وقـــد حـــرص الشـــيخ وهـــو يفكـــر يف املتغـــري املـــذكور علـــى االســـتعانة 
  لنهضة الذي تتطلع إليه.القادرة على منح الذات إمكانية تدارك تأخرها وبلوغ مرمى ا، باألصول اليت تشكل عنوان االستمرارية التارخيية

ومــن املؤكــد أن حممــوالت هــذه اللحظــة النظريــة والتارخييــة قــد ســامهت يف تركيــب لبنــة أوىل مــن لبنــات مشــروع متواصــل يف اإلصــالح  
هـذه  رغـم أمهيـة، التارخيي الشامل يف اجملتمعات العربية. وهو ما يعين أن معطيات كل حلظـة يف حتقيبنـا ال ميكـن ربطهـا بـزمن مغلـق وحمـدد

ألننـا كمـا قلنـا ونؤكـد ال نقبـل مبـدأ التـاريخ اخلطـي ، العملية يف التنظيم املنهجي الواضح. إن موانـع عديـدة جتعلنـا نتجنـب اإلغـالق الـزمين
كمــا ،  وألن شــواهد التــاريخ تكشــف االخرتاقــات والرتاجعــات واملمانعــات، يف جمــال النظــر إىل قضــايا اجملتمــع واإلنســان والتــاريخ، الصــاعد
  ف كثرياً من صور التفاوت اليت حتصل بني التصورات والوقائع يف التاريخ.تكش
تنتقـــل يف اللحظـــة الثانيـــة حلظـــة وعـــي التحـــول والتغـــري لتقـــدمي كيفيـــات تطـــور الفكـــر العـــريب يف معاجلـــة قضـــايا املـــرأة يف مطـــالع القـــرن  

طى هذا اخلطاب ما يقرب من ثالثة أرباع القـرن حمـاوًال حيث تبلور خطاب مباشر يف موضوع املرأة وإشكاالت حتريرها. وقد غ، العشرين
  ومستهدفاً بلوغ ما ميكن من حتقيق التحرر واملساواة داخل اجملتمع.، اإلمساك بقضايا املرأة العربية

وتـدعو ، تستوعب نصوص أغلب املسامهني يف إنشاء نصوص هذه احلقبة حمتوى مدركات الفـارق الـيت تبلـورت يف أعمـال الطهطـاوي 
م) يف الـدفاع عـن مبـدأ 1935-1899م) كما مل يرتدد الطاهر احلـداد (1908-1863ىل املماثلة دون حرج. مل يرتدد قاسم أمني (إ



الشريعة وقيم احليـاة اجلديـدة الناشـئة  ئمع نكران وجود أي تناف بني مباد، االستفادة من جتارب التاريخ واجملتمع األورويب يف هذا الباب
  وذلك رغم الطابع احملافظ لبعض التأويالت الرافضة ملكاسب ومنجزات هذه اجملتمعات.، صرةيف اجملتمعات املعا

ســنتجه يف موضـوع وعــي التغيــري يف ، وكمـا قمنــا يف اللحظـة األوىل بإعــادة بنــاء بعـض آثــار رواد اإلصــالح يف فكـر القــرن التاسـع عشــر 
ا علــى ، التطــور الــذي عرفــه الفكــر العــريب وىالتمثيــل تســعفنا بــإدراك جيــد ملســت اللحظــة الثانيــة لتقــدمي بعــض النصــوص الــيت نعتــرب أن قــدر
  وهو يركب تصوراته ومواقفه من قضايا املرأة يف جمتمعنا املعاصر.

م) يف هـذه اللحظـة العناصـر األسـاس يف بـاب رصـد عناصـر التحـول يف إدراك النخـب 1908 -1865تقدم نصوص قاسـم أمـني ( 
ولنوعيـــة األســـئلة االجتماعيـــة املواكبـــة ملختلـــف مظـــاهر التغـــري الـــيت حصـــلت بـــدرجات ، ي يف اجملتمـــع العـــريبالعربيـــة لطبيعـــة الوضـــع النســـائ

وذلــك رغــم مظــاهر اهليمنــة االســتعمارية الــيت كانــت تشــكل الســمة األبــرز يف واقــع حــال أغلــب هــذه ، متفاوتــة يف خمتلــف البلــدان العربيــة
ـ اجملتمعات. وهي متتلك أمهية خاصة حبكم احلماسة خـالل الربـع ، يف أذهـان أسـاتذته وجمايليـه مـن رواد النهضـة واإلصـالح االيت متتعـت 

وأصـداء املعـارك الـيت فتحـت ، حيـث كانـت أصـداء نصـوص قاسـم أمـني، األول من القرن العشرين داخل مصر ويف خمتلف البلدان العربية
ا النخب املتعلمة يف كثري من البلدان العرب، قد غطت اآلفاق   ية.وحاور

كمــا متتعــت بتزكيــة ثانيــة مــن معلــم األجيــال لطفــي ،  م)1905-1849متتعــت نصــوص قاســم أمــني بتزكيــة مــن الشــيخ حممــد عبــده ( 
 ىوســالمة موســ .م)1922-1847م). كمــا تعــززت باالختيــارات السياســية والفكريــة لكــل مــن فــرح انطــون (1963-1882الســيد (

اجليــل الثــاين مــن رواد اإلصــالح الــذين تــابعوا مشــروع قاســم أمــني يف النظــر إىل م). ومارســت تــأثرياً قويــاً يف نصــوص 1887-1958(
  إشكاالت اجملتمع العريب يف خمتلف أبعادها.

ات اجملتمع العريب مغرباً ومشرقاً.. وهـو األمـر الـذي مـنح ب م) أصداءه املتناقضة يف فضاء1899وقد وجد مشروعه يف "حترير املرأة" ( 
مشـروع غذتـه إشـكاالت ومرجعيـات وأحـداث ، فعة بوضوح وجرأة عن مشروع يف النظـر االجتمـاعي املتحـررنصوصه صفة النصوص املدا

  وهو ما منحه أبعاداً جتاوزت النصوص لتمأل احلركية العامة للمجتمع بدعوات النهوض بتحرير باملرأة العربية.، تارخيية
بـــل نشـــري أيضـــاً إىل النصـــوص الـــيت انتقدتـــه ورفضـــت ، مـــنيحنـــن ال نشـــري هنـــا فقـــط إىل النصـــوص الـــيت دافعـــت عـــن مشـــروع قاســـم أ 

  يف موضوع إصالح أوضاع املرأة العربية.، مشروعه. ففي هذه اجلدلية املركبة نعثر على عناصر قوِة وجرأِة ما أنتج قاسم أمني من أفكار
رغم شسـاعة ، القائمة يف الفضاء العريب يشخص األثر النصي لقاسم أمني أحوال املرأة املصرية والعربية حبكم صالت الوصل والرتابط 

وخمتلـف الوسـائط الـيت تعـرب ، والبنيات التارخيية املؤسسة للمشرتك بـني البنيـات والقـيم، وذلك حبكم القيم اجلماعية الرابطة ،اجملال اجلغرايف
  ص العياين املباشر.عنها. وتشكل مسألة إبراز مظاهر دونية املرأة يف قلب ما سبق البؤرة الناظمة لعملية يف التشخي

  -:أما عالمات الدونية كما تبلورت يف نصوصه فيمكن تعيينها فيما يلي 
بدون قدم جمال املنـافع العموميـة ، املرأة ليست حمًال للثقة، الطالق، املراقبة، االنفصال يف األكل، بدون عمل، عدم اخلروج من البيت 

  وبدون فضيلة وطنية..، بدون ذوق، ينبدون مقام يف االعتقاد الدي، ومؤسسات الشأن العام
حيضـــر التشـــخيص املـــذكور يف نصوصـــه بطريقـــة نقديـــة ومبنحـــى إصـــالحي دعـــوي. وســـرد األوضـــاع يوصـــف ببالغـــة تـــوحي بكثـــري مـــن 

ادة سلبيات هذا الذي يرسخ دونية املرأة. وما هو أهم من كل ما سـبق هـو اجلدليـة الـيت ينظـر مـن خالهلـا إىل دور املظـاهر املـذكورة يف إعـ
  دف البحث يف سبل نفيها وجتاوزها.، ترسيخ الدونية املشخصة آنفاً 



م) مســتنداً إىل 1900م) "واملــرأة اجلديــدة" (1899فيكتــب "حتريــر املــرأة" (، لكــل مــا ســبق يركــب قاســم أمــني برناجمــه يف اإلصــالح 
وبعــض ، ات الفكـــر االجتمــاعي اجلديــد يف أوروبـــامــع مرجعيــ، مرجعيــات تتــداخل فيهــا الــروح اإلصــالحية اجلديــدة يف فكــر النهضــة العربيــة

حيــث نكتشــف أن اخللفيــة النظريــة الناظمــة ملشــروعه تتأســس اعتمــاداً علــى املرجعيــات واملبــادئ الفكريــة الــيت ، مقــدمات الفلســفة الوضــعية
  امة إىل اجملتمع والتاريخ.وما نتج عنه من حتوالت يف اهليئة االجتماعية ويف النظرة الع، واكب ظهورها ميالد اجملتمع الصناعي

بـل  ، وهذه السمات مل متيز نصوصه وحدها، متيزت نصوص قاسم أمني بوضوحها ومنهجيتها اجلديدة يف مقاربة قضايا اجملتمع العريب 
 جملــة كانـت عنوانــاً للغــة إصــالحية جديــدة ناشــئة يف الفكــر العــريب املعاصــر.. نتبـني مالمــح هــذه اللغــة يف نصــوص فــرح أنطــون املنشــورة يف

وجندها يف نصوص رواد الفكر العريب طيلة العقود األربعـة األوىل مـن القـرن ، كما نتبينها يف نصوص لطفي السيد يف "اجلريدة"،  "اجلامعة"
ـدف إىل  العشرين. ونقصد بذلك علي عبد الرازق طه حسني وسالمة موسـى وغـريهم.. حيـث سـيبين هـذا اجليـل مشـاريع يف اإلصـالح 

  املقيدة لإلبداع واملعطلة ألسباب النهضة والتقدم.، تأخر التارخيي العريبجتاوز تركة ال
منطلقـاً مـن مقدمـة كـربى ، يبحث قاسم أمني قضايا املرأة العربية اعتماداً على مجلة من املقدمات العاكسة لتصوره للمجتمع وللتـاريخ 

ميكــن حصــرها. ويف هــذا الســياق اعتــرب أن حــل إشــكاالت  تــرى أن مســائل اجملتمــع يف خمتلــف الصــور الــيت تتخــذ ختضــع لقــوانني حمــددة
، وألن املـرأة هـي األسـاس األول يف عمليـة بنـاء العائلـة، اجملتمع املصري العريب على سبيل املثال جتد أسسـها يف حـل مشـاكل نظـام العائلـة

  بعاده.فإنه ينبغي أن يشكل موضوعها املدخل املناسب لتجاوز إشكاالت الوضع االجتماعي يف خمتلف أ
الـيت تصـبح مضـاعفة ، لكن كيف نفسـر دونيـة املـرأة العربيـة يف واقعنـا االجتمـاعي؟ إن السـبب يف نظـره يعـود إىل قيـود التقاليـد وحـدها 

عنــدما يــتم اخللــط بينهــا وبــني بعــض قواعــد الشــريعة. هلــذا تتجــه نصــوص "املــرأة اجلديــدة" ملناهضــة قيــود العــادات املعرقلــة للتغــري يف احليــاة 
، تماعيــة. وألن قاســم أمــني وضــع نصــب عينيــه مطلــب ترقيــة املــرأة العربيــة داخــل نظــام الرتاتــب االجتمــاعي يف مصــر ويف العــامل العــريباالج

لكـن دون ، ميانـه يف الوقـت نفسـه بالتـدرجإو ، أمههـا اعتقـاده يف حتميـة التغـري والتغيـري، فقد حاول إسناد مشروعه مبقدمات فلسفية حمددة
والرغبة يف الرقي حبال األمـة تسـتدعي اإلسـراع يف بلـورة مـا يسـاعد علـى ، ذلك أن عجلة التاريخ تدور، ب ودون إبطاءختل عن روح املطل

  االرتقاء باملرأة أوًال وقبل كل شيء.
العـام.  بـل ومنعهـا مـن اكتسـاب املعرفـة واملشـاركة يف قضـايا الشـأن، ال يرتدد قاسم أمني يف نقد حجب املـرأة عـن احليـاة العامـة وعزهلـا 

يف موضـوع عالقـة املـرأة  ,جبهة نقد العادات والتقاليـد وأسـاليب املعاملـة السـائدة، إال أن هذا املوقف تطلب منه العمل يف جبهتني اثنتني
 مـن أجـل إقنـاعهم مببـدأ مراعـاة حاجـات اجملتمـع، وجبهة مساجلة ونقد الفقهاء املشتغلني بقضايا الشـريعة، بالرجل داخل األسرة واجملتمع

  يف موضوع املرأة وقضاياها.
وإعــادة تأهيلهــا ملواجهــة التحــوالت اجلديــدة يف اجملتمــع عــن ، يتــوخى قاســم أمــني يف جممــل جزئيــات مشــروعه اإلصــالحي حتريــر املــرأة 

يـدة يف أوروبـا الـيت نـدماج الفاعـل واملنـتج يف دوائـر ودواليـب اجملتمـع. وهـذا احلـال هـو واقـع املـرأة اجلدلتتمكن مـن اال، طريق الرتبية والتعليم
واطلع على طرق تدبريها ملختلف العالقات القائمة بني أفرادها. وهو األمر نفسه الذي شكل مدخل الطهطاوي للتفكـري يف ، درس فيها

  اإلصالح وعملنا على توضيحه ضمن ما أطلقنا عليه متغري وعي الفارق.
ــام هــذا األخــري مــن ، يف نصــوص قاســم أمــني إن وعــي الفــارق حيضــر يف نظــرة الطهطــاوي كمــا حيضــر بصــورة أجلــى  وهــو يبلــغ مرتبــة ا

طـــرف خصـــومه باالحنيـــاز لقـــيم دخيلـــة ومفســـدة "للفطـــرة" الســـائدة يف جمتمعاتنـــا. فقـــد اعتـــرب قاســـم أمـــني يف نظـــر الـــبعض "ممـــن ختطفـــت 



مة جاهزة يطلقها الرافضون لقيم التغيري وهذا اال .زخارف التمدن األورويب بصائرهم" على كل الذين يدافعون على مبدأ لزوم دعاء ظل 
  التغري وجماراة متطلبات األزمنة احلديثة يف الفكر ويف احلياة..

كمـــا دعـــا إىل مســـاواة املـــرأة بالرجـــل يف مســـألة احلقـــوق ،  دعـــا قاســـم أمـــني أيضـــاً إىل حتريـــر املـــرأة مـــن التقاليـــد وذلـــك بإلغـــاء احلجـــاب 
حتــول ، صــالحي مــن العناصــر مــا يــربز أننــا أمــام حتــول مفصــلي يف النظــر إىل قضــايا املــرأة العربيــةالدســتورية واملدنيــة.. ويف هــذا الربنــامج اإل

حـىت عنـدما ال تتـوفر سـبل دفـع بنـود الربنـامج املـذكور حنـو ، يرسم مالمح نقد قوية تضعنا على عتبة آفاق جديدة يف النظر إىل واقـع املـرأة
وضــمان حــق املــرأة يف العمــل املشــروط بالتــدارك املنصــوص عليــه ، ق الرجــل يف الطــالقاإلجنــاز. وحنــن نعــرف اليــوم أن دعوتــه إىل تقييــد حــ

مـا تـزال تطـرح ، إن هذه املطالب املسطرة يف نصوص قاسم أمني وقـد حـررت قبـل مـا يزيـد عـن مئـة سـنة: نقول، جبملة (عند احلاجة إليه)
حيـث تظـل املمانعـة التارخييـة عنوانـاً كاشـفاً ، اقـع املـرأة يف جمتمعنـاممـا يكشـف صـالبة القضـايا املوصـولة بو ، بصيغ متعددة يف واقعنـا الـراهن

من أجل كسر قيود التأويالت اليت منحت الرتاتـب صـالبة نظريـة معـززة للصـالبة الـيت اكتسـبتها يف ، عن عمق املعارك اليت ما تزال مطلوبة
  اجملتمع.

وهــو األمــر الــذي مــنح خطابــه ، لســفية وأدوات ومفــاهيم وضــعيةمبقــدمات ف ,مــن موضــوع حتريــر املــرأة ,اقــرتب قاســم أمــني كمــا قلنــا 
كما حتدث عن العمل  ،  والوظيفة االجتماعية، متاسكاً نفتقده يف كثري من اخلطابات اإلصالحية. فقد استخدم مفاهيم اجلهة االجتماعية

وقـــد ، رأة واألســـرة إىل إحصـــائيات الطـــالقكقـــوة منتجـــة للثـــروة الطبيعيـــة والعقليـــة. واســـتند يف كثـــري مـــن مواقفـــه وخالصـــاته يف موضـــوع املـــ
ذا أو علـى بيانـات ، بل أصدر يف نصوصه كثرياً من األحكام املبنية إما علـى حـدوس نظريـة قويـة، عرضها يف جدول خاص. ومل يكتف 

، مهـال تربيـة البنـاتوتفسـريه للحيـف الـذي حلـق النسـاء بإ، ومعطيات حمددة من قبيل اإلشارة إىل أن ضياع حقوق املرأة سببه عدم العمل
ميانـه العميـق إفقـد كشـف عـن ، وإبرازه لدور التعليم يف حتقيـق التنـوير وحتصـيل العمـل. أمـا دفاعـه القـوي عـن أمهيـة خـروج املـرأة مـن البيـت

  بالعمل واإلنتاج يف بلوغ منزلة املساواة داخل اجملتمع.
ذلـك ، ع قاسم أمني ووضعناها حتت عنوان وعـي التحـول والتغـريكشفنا يف الفقرات السابقة جوانب من التصور الذي تبلور يف مشرو   

، حتدد يف روحها العميقة وعيـه احلـاد بلـزوم التغيـري وبضـرورته، أن روح منطلقات وتشخيصات ومرامي قاسم أمني يف معاجلته لقضايا املرأة
لرمـزي الفاعـل يف بنيـات وتالفيـف الفكـر واجملتمـع إال أن مـا يعـزز هـذه اللحظـة ومينحهـا حضـورها ا .من أجل إصالح أوضاع املرأة العربيـة

هــو اجلبهــة الواســعة الــيت فتحــت يف قلــب جــدران اجملتمــع العــريب الســميكة والصــلبة. وســنتجه اآلن لكشــف بعــض جوانــب هــذه ، العــريب
وهـو األمـر الـذي ولـد ، ضـةفقد القت الدعوة التحرريـة لقاسـم أمـني كمـا قلنـا أصـداء متقاطعـة ومتناق، اجلبهة يف تطور فضاء الفكر العريب

جــدًال حيــاً ســاهم يف تطــوير أدوات ومفــاهيم الفكــر العــريب. ومــن بــني مظــاهر مــا حصــل نســجل عنايــة فــرح أنطــون يف العــدد األول مــن 
 وحــاول إبــراز تبعــات ختلــف املــرأة العربيــة علــى الرجــل وعلــى اهليئــة، حيــث قــدم حمتــوى الكتــاب، موســوعة "اجلامعــة" بــنص "املــرأة اجلديــدة"

  االجتماعية كلها.
ويف ، وحقهــا يف احلريــة الشخصــية، عــن حــق املــرأة يف اإلنســانية ,فقــد أبــرزا أمهيــة دفــاع قاســم أمــني ,أمــا لطفــي الســيد وســالمة موســى 

ا كشـريك يف احليـاة والعمـل واملصـري... ولعـل احلـق يف اإلنسـانية واحلـق يف احلريـة ، االحرتام الشخصـية الذي مينح آدميتها املكانة الالئقة 
  عصر األنوار.ئ يندرجان ضمن رؤية فلسفية موصولة مبباد

وا يف ؤ وقــر ، قــد مثنــوا بكثــري مــن االجيابيــة مشــروع قاســم أمــني، وإذا كــان رواد املشــروع اإلصــالحي النهضــوي يف مطــالع القــرن العشــرين 
فــإن ، حملــافظ يف التعامــل مــع قــيم الشــريعة اإلســالميةونقــده للمنــزع الفقهــي ا، منحــاه الوضــعي ومرجعيتــه املســتندة إىل قــيم الثقافــة احلداثيــة



 األجنحــة احملافظــة يف الثقافــة العربيــة قــد نظــرت إىل جهــود قاســم أمــني يف موضــوع حتريــر املــرأة مــن زاويــة أخــرى مركــزة علــى مــا اعتربتــه قيمــاً 
قــدر ، التــدرج يف مقاربــة قضــايا املــرأة حيــث ظــل حريصــاً علــى مبــدأ، وهــو مــا ال تبــدو لنــا مالحمــه فيمــا تــرك مــن أعمــال، ســخةفهدامــة ومت

  مبا يسمح بالتكيف اإلجيايب مع متطلبات األزمنة احلديثة.، حرصه على لزوم تغيري أوضاعها
تظـل حاضـرة بكثـري مـن القـوة يف  ,وقـيم املعاصـرة ,إن منهجية حممد عبده فيمـا أصـدر مـن فتـاوى تـدعو إىل املواءمـة بـني قـيم اإلسـالم 

وا نصوصـه انطالقـاً مـن أحكـام قبليـة وتصـورات ال ؤ شكالية حتـرر املـرأة. والـذين اعتـربوه مـن دعـاة السـفور والفجـور قـر مقاربة قاسم أمني إل
الـيت أصـبحت مطلبـاً ملحـاً يف زمـن مل تعـد اهليئـة االجتماعيـة جتـد فيـه مـا ميكنهـا مـن  ,تنظر إىل املوضوع من زاوية التفكري يف سبل التغيـري

أي دعـوة ، واإلبـداع ,والتجديـد د,جتهـاكانـت عليهـا يف أزمنـة خلـت. هلـذا محـل مشـروعه يف التحـرر دعـوة إىل االاالستمرار بالكيفية الـيت  
حــىت ال تــزداد املســافة اتســاعاً بــني ، إىل إجيــاد صــيغ مــن املواءمــة بــني أســئلة العصــر ومقتضــيات تطــوير منظومــات التأويــل القيميــة والدينيــة

  عد مالءمة ملا استجد يف الواقع من متغريات.وقيم مل ت، وجمتمع جديد، تاريخ جديد
يف تــونس  .م)1935-1899احلــداد ( حيــث كتــب الطــاهر، وســنجد خطابــاً ممــاثًال خلطــاب قاســم أمــني بعــد ثالثــة عقــود مــن الــزمن 

قـدمي معطيـات مـع حماولـة يف ت، مـدافعاً عـن روح خيـارات اإلصـالح الـيت بلـور قاسـم أمـني، م)1930مرأتنا يف الشـريعة واجملتمـع" (انص "
  جديدة يف باب تركيب احلجج الداعمة ملشروع إصالح أوضاع املرأة التونسية والعربية.

ــدف إعــادة تأويــل ، وقــد أحل الطــاهر احلــداد حبســه االجتمــاعي التــارخيي علــى مبــدأ مرونــة الشــريعة اإلســالمية ومبــدأ املصــاحل املرســلة
  و ما يندرج يف قلب اجلدل الفقهي يف موضوع املرأة.وه، والقوامة ثاألحكام املتعلقة بالشهادة واملريا

هـل نســتطيع القــول بعــد العــرض السـابق أن قاســم أمــني مل يتجــاوز احلــدود الــيت رسـم مشــروع الطهطــاوي يف "املرشــد األمــني.."؟ ميكــن 
اعتبـار أن نظرتـه اإلصــالحية لكـن تصـنيفنا ألعمـال قاسـم أمــني ضـمن اخلانـة الثانيـة يف التحقيـب يـدل علــى أننـا ننظـر إليـه ب، إثبـات ذلـك

تتجـــاوز احلقبـــة األوىل.إن حلظــة وعـــي الفـــارق يف تصــورنا ال تتجـــاوز عتبـــة ، متتلــك مـــن الســمات مـــا يؤهلهـــا لتكــون عنوانـــاً ملرحلـــة جديــدة
أمــا ، الــنصوهــي عتبــة مل تســتطع الــتخلص ال مــن اللغــة التقليديــة وال مــن املــأثور الوســيطي الــذي مــارس حضــوراً قويــاً يف ، اإلرهــاص العــام

وبلغـــة مل ميكـــن بإمكـــان ، "حتريـــر املـــرأة" فقـــد عـــني مالمـــح متغـــري التغيـــري ومتغـــري التعلـــيم ومتغـــري األســـرة والـــزواج مبنطـــق آخـــر يف التحليـــل
وامتيــاز ، الطهطــاوي أن ينشــئها ألســباب لــيس هنــا جمــال حتليلهــا.. وهلــذا الســبب منــنح قاســم أمــني امتيــاز الــدفاع عــن لــزوم وحتميــة التغيــري

  عميم الدعاوى اإلصالحية العامة املتبلورة يف خطاب الطهطاوي.ت
  نحو ثقافة إجرائية، لحظة وعي المأسسة: ثالثاً  
ورغم اجلـدل الـذي بلورتـه أعمـال ، مل يطور الفكر العريب تصوراته وأطروحاته يف جمال القضايا االجتماعية املتعلقة بأوضاع املرأة العربية 

فـإن ، وما ترتب عنه مـن نتـائج يف جمـال نشـوء بعـض اجلمعيـات الـيت تعـىن بقضـايا النسـاء يف جمتمعنـا، لعشرينقاسم أمني يف مطلع القرن ا
دون أن يرتتـب عـن ، وظل ينـدرج يف أفـق أحاديـث النخـب ذات التوجـه السياسـي احلـداثي واليسـاري، املوضوع احنصر داخل جمال حمدود

، أو يف جمال الفعل التارخيي املساعد على ختطي املوانع واحلـواجز، زة نوعية يف املعاجلةذلك أي تراكم نظري أو تارخيي ميكِّن من حتقيق قف
  .اليت حتول دون تعميم الوعي بقضايا دونية املرأة يف اجملتمعات العربية

املقالـة الداعمـة  الطـابع التكـراري الـذي اختذتـه، وما يربز بوضـوح مـا حنـن اآلن بصـدد اإلشـارة إليـه مـن فقـر يف أدبيـات التحـرر النسـائي
ا اخلطـاب املهـادن واخلطـاب املـراوغ إلشـكاالت التفـاوت اال، لقيم التحرر واملساواة بني اجلنسني جتمـاعي وصيغ األقنعة اليت ظل يتمتع 

  القائمة بني الرجال والنساء يف العامل العريب.



والقـوانني ، ئية وخاصة يف باب القوانني املنظمة لألسـرةميكننا أن نتحدث عن حركية متدرجة وبطيئة يف جمال تلبية بعض املطالب النسا
ة اليت تتيح للنساء املشاركة يف احلياة السياسـية. إال أن هـذه احلركيـة ال تعـادل درجـة الضـغط املوجهـة ضـد النسـاء يف كثـري مـن أبـواب احليـا

، اء الفــاعالت يف حقــل العمــل اجلمعــوي املــدينداخــل اجملتمــع.. صــحيح أننــا جنــد يف خمتلــف اجملتمعــات العربيــة طالئــع منوذجيــة مــن النســ
والعمل السياسي اهلادفني إىل متكني النساء من الوسائل اليت تساعدهن على التقليص من حـدة األوضـاع املزريـة الـيت تتخـبط فيهـا شـرائح 

إلكراهـات الـيت متـارس عمليـات هائلة من النساء داخل خمتلف البلدان العربية. إال أن منجـزات هـؤالء ال تكـافئ بـدورها حـدة الضـغوط وا
وجمـــاالت اإلبـــداع ، خنـــق متواصـــلة لكـــل التحركـــات اهلادفـــة إىل مـــنح النســـاء إمكانيـــة تطـــوير جمـــال مشـــاركتهن يف فضـــاءات الشـــأن العـــام

ســة واإلنتـاج علـى وجـه العمـوم. وكـل هــذا يؤشـر علـى بـطء احلركيـة االجتماعيـة املســاعدة علـى تقلـيص مسـاحة التفـاوت االجتمـاعي املكرَّ 
  بوسائل متعددة داخل نوعية األنظمة السياسية ووسط النخب اليت تشرف على جمال إنتاج الثقافة واإلعالم داخل اجملتمعات العربية.

مـــا تـــزال تســـتدعي بـــذل جهـــود ، إن التشـــخيص الـــذي حـــددنا يف الفقـــرات الســـابقة يعـــين أن معركـــة حتريـــر املـــرأة يف فكرنـــا ويف واقعنـــا 
فتيت سقف األفكار واملواقف اليت ما فتئت حتكم وجدان وخيال وعقل األفراد واجلماعات داخل أغلب البلـدان للتمكن من ت، مضاعفة

العربيــة.. ويف هــذا الســياق حنــن نفــرتض أن التحــول الــذي طــرأ علــى موضــوع مقاربــة إشــكاالت املــرأة العربيــة يف العقــود الثالثــة مــن القــرن 
  قاومة خمتف صور النظر الدوين للمرأة يف واقعنا.يساعد يف عمليات م ئساعد وما فت، املاضي

أطلقنا علي الفعـل املتحـرر يف األفكـار واملمارسـات واملواقـف الـيت نشـأت داخـل فضـاء هـذه احلقبـة الـيت نعـيش اليـوم جوانـب هامـة مـن 
قســمات العامــة لإلنتــاج حبكــم البعــد املؤسســي الــذي يشــكل يف نظرنــا مستهــا األســاس. وســنحاول تعيــني ال، أطوارهــا اســم وعــي املأسســة

  املتبلور يف فضاء هذه اللحظة قصد معاينة التحول الذي طرأ على املكاسب النظرية والعملية املتبلورة يف إطارها.
ـا بآفـاق ، لنسجل أوًال أن هلذه اللحظة مجلة من األطر التارخييـة والنصـية املسـامهة يف تدشـني مسـارها وهـي أطـر وحمـددات مـا تـزال تلو

  وإجراءات يف العمل مضبوطة وحمددة ضمن مرجعيات ومنهجيات ذات طابع كوين معمم ومتعومل. يف النظر
لقــد بــدأ العمــل وفــق الــروح املوجهــة هلــذه اللحظــة انطالقــاً مــن إدراك الفــاعلني أن فعاليــة اخلطــاب النظــري اإلصــالحي الــذي ظــل مســة 

مل يولــد النتــائج القــادرة علــى حماصــرة التقاليــد ، مــن القــرن العشــرينحاضــرة يف الفكــر السياســي واالجتمــاعي العــريب طيلــة النصــف األول 
وإشــكاالت النهــوض بواقعهــا داخــل اجملتمــع العــريب. وملواجهــة هــذا القصــور عملــت كثــري مــن ، واألفكــار احملافظــة يف النظــر إىل قضــايا املــرأة

وذلـك يف إطـار تصـور جديـد للتنميـة ، ط وبـرامج التنميـةاحلكومات العربية منذ سبعينيات القرن املاضي على إدخال متغري النساء يف خط
مث التنميـة ، يف تعزيـز دوائـر التنميـة البشـرية، ال يكتفي بالعناية بالنمو االقتصادي بل يبحث أيضـاً وبصـورة أوليـة يف دور النمـو االقتصـادي

  مليات التنمية االقتصادية.اإلنسانية الشاملة. ويف هذا السياق بدأ النظر إىل النوع اإلنساين كهدف مركزي يف ع
ــا ســنة   مث  ،ســنة عامليــة للمــرأة (مــؤمتر املكســيك) م)1975(وميكــن أن نشــري هنــا أيضــاً إىل الــدور الــذي لعبتــه األمــم املتحــدة بإعال

ا عقد ( تقـوميي يف للعناية بقضايا املـرأة يف العـامل. وقـد انتهـى العقـد األول بعقـد مـؤمتر ، كفضاء زمين متواصل  ,)م1985-1975إعال
وقـد اعتـرب ، مت فيه تركيـب تقريـر يف موضـوع عوائـق حتـرر النسـاء يف العـامل ويف العـامل الثالـث علـى وجـه اخلصـوص، م)1985(يب سنة و نري 
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ــدف ، حيــث توالــت املــؤمترات الدوليــة واحملليــة، ميكننــا أن نتحــدث يف حلظــة وعــي املأسســة عــن التــدويل الــذي حلــق قضــايا النســاء 
وحماولـة إنتـاج خطـاب مطلـيب متوافـق بشـأنه مـع مراعـاة الفـوارق القائمـة بـني أوضـاع النسـاء يف ، ينـة للنسـاء يف العـاملحماصرة األوضـاع املتد

  بلدان العامل.
حيــث انتقلــت مــن مســتوى املعاجلــة االجتماعيــة املتعلقــة ، ميكننــا أن نتحــدث يف هــذه اللحظــة عــن التطــور احلاصــل يف مســتوى املقاربــة

  .املقاربة املرتبة يف سياق التفكري يف التنمية اإلنسانيةإىل مستوى ، جبنس معني
ـدف تطـوير  ,تفوتنا هنا اإلشارة إىل دور منظمات اجملتمع املدين القطرية والقومية الينبغي أ يف عقـد جمموعـة مـن املنتـديات واملـؤمترات 

  نوعية التفكري السائدة يف املوضوعات املرتبطة بقضايا املرأة يف عاملنا.
ـا السـمة األسـاس يف وهناك  أمر آخر سـاهم بـدور مركـزي يف رسـم معـامل املرجعيـة النظريـة واملعرفيـة املرتبـة ألبعـاد املأسسـة الـيت اعتربنـا أ

حيـث سـامهت املرجعيـة ، يتعلق األمر باستناد املكون املعريف يف هذه اللحظة إىل املكاسب النظرية الكربى للعلـوم اإلنسـانية، هذه اللحظة
  وكذا إبراز البيانات احملددة ملراحل تشكلها وتطورها.، ت الطابع االختباري يف تشخيص الظواهر وبناء املؤشرات واملعطياتالوضعية ذا

، مت علـم الـنفس والتحليـل النفسـي، ودور علـم اإلناسـة، ويف هذا السـياق ميكننـا أن نتحـدث عـن دور العلـوم االقتصـادية واالجتماعيـة 
يف إغنــاء التصــورات واملواقــف الــيت تتصــارع يف جمــال النظــر لقضــايا اجملتمــع ، طــور الــوعي بقضــايا احليــاة اجلنســيةومفــاهيم الثــورة اجلنســية وت

الـيت ظـل سـجلها املعـريف ومرجعيتهـا النظريـة مهيمنـة ، وهو األمر الذي ساهم يف حماصرة احلضور الذي تتمتـع بـه املعـارف التقليديـة، واملرأة
اجملـــال. وقـــد الحظنـــا يف موضـــوعات وقضـــايا اللحظـــة األويل والثانيـــة درجـــات حضـــور الفقـــه والتشـــريع علـــى التصـــورات واملواقـــف يف هـــذا 

قيـق مـا والعادات يف توجيه الرأي العام يف قضايا النهوض بواقع املرأة العربية. كما تبينا نوعية اجلهد الذي بذله أعالم النهضة العربيـة يف حت
ني مكاســب التحــول والتغيــري الــيت أصــبحت تشــكل اخللفيــة املــؤطرة لواقــع املــرأة العربيــة يف عــامل يســهل املواءمــة بــني املــوروث التقليــدي وبــ

  متغري..
تركيــب وإبــداع مفــاهيم جديــدة يف العنايــة بوضــع ، وقــد نــتج عــن كثافــة حضــور املفــردات واملفــاهيم املوصــولة بنتــائج العلــوم اإلنســانية 

ركــات النســائية الـيت اجتهــت للعنايــة كمـا قلنــا بســؤال وضـع املــرأة ضــمن أكثـر مــن أفــق مفـاهيم تعمقــت بفضــل جهـود احل، النسـاء يف العــامل
الـيت أبـرزت بـدورها أمهيـة التـاريخ والثقافـة يف ، مسـتفيدة يف ذلـك مـن مكاسـب العلـوم اإلنسـانية، وأكثر مـن زاويـة مـن زوايـا الفعـل والعمـل
  تركيب الطبائع واملراتب داخل اجملتمع.

وأصــبحت حتيــل ، حتولــت بفعــل التوظيــف والتعمــيم إىل مفــاتيح مســاعدة يف اإلحاطــة بقضــايا املــرأة يف عاملنــاوهنــاك مفــردات عديــدة  
منـذ منتصـف القـرن ، منفصـل عـن السـجل النهضـوي الـذي بلـوره رواد اإلصـالح يف فكرنـا املعاصـر، بفعل تواترها إىل سجل نظري جديـد

هنـا بالـذات إىل املفـاهيم اجلديـدة الـيت أصـبحت تسـتعمل كوسـائل  . حنن نشـريالتاسع عشر وإىل حدود النصف األول من القرن العشرين
وهـي مفـاهيم تتقـاطع يف إطارهـا تصـورات ، من قبيل املساواة والعدالة واملشاركة والتمكـني والتنميـة اإلنسـانية، للتفكري يف واقع املرأة العربية

  ويف موضوعات إصالح نظام الرتاتب القائم داخل اجملتمعات العربية.، جديدة يف ظواهر الشأن االجتماعي والسياسي والشأن التنموي
والبد من اإلشارة هنا إىل أن لفظ املأسسة يتخذ بدوره داللة موصولة باألدبيات اليت أصبحت يف صـورة مفـاهيم مفـاتيح يف اخلطـاب  

  إىل حتقيق فعل تارخيي حمدد. ويرسم فضاء احلركة الرامية، النسائي املعاصر. إنه يشري إىل فعل التنظيم ووظيفته
يف تطــوير ســؤال املــرأة ويف حبــث أســئلة جتـــاوز  ,املفــاهيم اجلديــدة واآلليــات املنهجيــة املســتمدة مــن حقــول العلــوم اإلنســانية أســهمت 

وضــعها الــراهن. وهــو األمــر الــذي حقــق يف مســتوى اخلطــاب ويف مســتوى التصــورات معطيــات جديــدة مكنــت الفكــر العــريب مــن حماصــرة 



 لـئحيـث متت، الذي ظل حاضراً بصـور متعـددة يف نصـوص النهضـويني العـرب، قوى لسجالت التقليد املعرفية يف الفقه ويف املأثور الرتاثيأ
دون أن حيصــل أي تقــدم يــذكر يف مســتوى ، نصوصــهم يف حلظــات ردهــم علــى دعــاة التقليــد مبــا ميكــن إدراجــه ضــمن حــرب التــأويالت

، يقلص مـن إمكانيـة التقـدم يف اجلـدل ويف اجملـاوزة، ي حيصل بنقل اجلدل من التاريخ واجملتمع إىل الفقهحبكم أن االستدراج الذ، اخلطاب
  حيصل هذا جبانب كثري من التحوالت الفعلية اليت ال يستطيع أحد إنكارها يف مستوى الواقع.

وتشـتغل بغايـة التقلـيص مـن دونيـة ، تـدور يف فلكـه إن املعاجلة الـيت فرضـها خـرباء املنـتظم الـدويل يف إطـار التنظيمـات واملؤسسـات الـيت 
متنحهــا األولويــة يف النظــر إىل واقــع النســاء داخــل جمتمعــات ، أصــبحت متــنح األولويــة للمعاجلــة االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية، املــرأة

ت الوضع االجتمـاعي ويف إطارهـا وهو ما يستدعي مواجهة إشكاال، كما تعاين من فشل مشاريع التنمية،  تعاين من التخلف االقتصادي
  إشكاالت الوضع النسائي.

حمــاوالت يف تشــخيص ، وقــد ترتــب عــن هــذه املعاجلــات اجلديــدة يف أدبيــات املؤسســات الدوليــة واملنظمــات االجتماعيــة غــري احلكوميــة 
للـوعي الـذي أصـبح يف هـذه اللحظـة   وذلك انطالقاً من االقتناع مبقـدمات مواكبـة، دف النظر يف كيفيات جتاوز عطالتهن، واقع النساء

شـبكات مـن التنظيمـات اهلادفـة إىل توسـيع ، وعياً ساهم ويسـاهم عصـر اإلنرتنيـت يف إنشـاء شـبكات فاعلـة فيـه، كما قلنا وعياً مؤسسياً 
  دوائر ومساحات الفعل الرامي إىل زحزحة القيم اليت متنح األفكار واملواقف صالبة حتول دون كسرها بسهولة.

نـذكر ، يف أدبيـات اإلصـالح النهضـوي، رز املقدمات النظريـة الـيت حتيـل بـدورها إىل مرجعيـات مل تكـن حاضـرة بالصـورة نفسـهاومن أب 
حيث يصبح من الصعب تفسري واقع دونية النسـاء ، املقدمة اليت ترى أن أسباب عطالة النساء وقصورهن تعترب تارخيية واجتماعية وثقافية

ا تكـون بالضـرورة مركبـة ومتعـددةفإذا كانت الع، بعامل واحد وبنـاء عليـه ينبغـي تنويـع املـداخل مـن أجـل الـتمكن ، طالة شـاملة فـإن أسـبا
  من النجاح يف مواجهتها.

لضـمان مشـاركة ، يتطلب جتاوز أوضـاع املـرأة يف خطابـات حلظـة املأسسـة مباشـرة إجنـاز تغـريات يف خمتلـف اهلياكـل املؤسسـة للمجتمـع 
  التصورات واإلحكام السائدة عنها.املرأة وضمان مواجهة 

لكنهــا ال تــراه مــربراً للتميــز اجلنســي. ويف هــذا اإلطــار مت ، وهنــاك مقدمــة ثالثــة ال تعــرتض علــى االخــتالف اجلنســي بــني الرجــل واملــرأة 
ي أغـىن اخلطـاب ووسـع وأجنـزت انطالقـاً منـه حمـاوالت عديـدة لتفسـري األدوار داخـل اجملتمـع وهـو األمـر الـذ، إنشاء مفهوم النوع اإلنسـاين

  دوائر اجلدل ومنح املوضوع مساحة نظرية مكافئة للمساحة اليت حتتلها قضايا النساء يف اجملتمع العريب.
ن العمــل يتجــه لتجــاوز النظــرة الســائدة عــن النســاء داخــل اجملتمعــات العربيــة. كمــا أ، ويكشــف اتســاع عمليــات التمأســس املتواصــلة 

يأننا ب، يكشف االتساع املذكور مـن قبيـل مـا حصـل ومـا ، مجاعات ضغط قوية للتأثري يف القرارات السياسية واألنساق القانونية ئصدد 
  بل وإشكاالته املتصلة بوضع النساء داخل اجملتمع.، حيصل يف الغرب عند مواجهته إلشكاالته السياسية واالقتصادية ئفت

وداخــل العــامل العــريب مؤسســات  ,ناســل يف جهــات متعــددة مــن العــاملحيــث تت، وجتــري يف الواقــع حتالفــات مســنودة بآليــات التشــبيك 
ويف جمـال النصـوص ، يف جمال الرتبية علـى املسـاواة واحلريـة والتسـامح، يف جوانب حمددة من احلياة االجتماعية ,عديدة لبحث قضايا املرأة

ـا "فطـ، املقر بلزوم املراتبيـة، القانونية املكرسة ألخالق التمايز وهـو األمـر الـذي يرسـخ جمموعـة مـن القـيم ، رة" و"طبيعـة إنسـانية"باعتبـار أ
املرتسبة بفعل تقاليد وعادات مل يعد هلا مكان مناسب يف جمتمعات تتغري بوترية خمتلفـة عـن وتـائر التحـول احلاصـلة يف النصـف األول مـن 

  القرن العشرين.



فقـــد ازدادت يف مطلـــع ، نســـاء ضـــحايا العنـــف املـــادي والرمـــزيأمـــا بـــرامج وإجـــراءات املؤسســـات الـــيت فتحـــت لالســـتماع إىل قضـــايا ال 
ويف ، األلفية الثالثة بالصورة اليت تتجه لتعميم فعل تارخيي مناهض ألفعال تقلل من كرامة اإلنسان. ورغم ما يفرتض العمل يف هذا الباب

إن اخلطـوات األوىل الـيت أجنـزت يف هـذا اجملـال قـد فـ، باب مناهضة قيم الالمساواة ودعاوى املشـاركة يف قضـايا الشـأن العـام داخـل اجملتمـع
يف أفـق ترسـيخ قـيم ، املناخ خلطوات أكرب وأوسـع ئحققت بفضل املأسسة ودورها يف تعزيز آليات العمل اجلماعي املتآزر ما نعترب أنه يهي

  جديدة يف العمل لصاحل قضايا النساء.
يفــرتض أن تشــكل عامــل دعــم معــزز لكــل مــا حيصــل مـــن ، غــريات جديــدةصــحيح أن واقــع املــرأة اليــوم يف العــامل العــريب يســتوعب مت

للعمـل املنـتج واملطـور  اخطوات يف باب مراكمة املنجزات املساعدة يف عملية التحرير.. النساء إال أن التمأسس املنجز يقـدم إطـاراً مناسـبً 
ـدف تقويـة قـدرات النسـاء. وميكننـا أن لقيم اجملتمع اجلديد يف بالدنا. هلذا السبب تتواصل عمليـة اسـتحداث مؤسسـات نوع يـة جديـدة 

  : نوجز عناصر شبكات التمأسس القائمة انطالقاً من حماور العمل وجبهاته يف احملاور الكربى اآلتية
  ستقالل يف النظر ويف الفعل.حمور حمو األمية لتعزيز الذاتية واال -1
  .ما يوسع دوائر الوعي القانوين سات اإلعالم والتكوينومؤس ،ستماعحيث متارس مراكز اال ،حمور الوعي القانوين -2
  واألمهات الصغريات.، وهو حمور يروم تقوية القدرات االقتصادية للنساء الضعيفات واملهمشات، حمور التضامن النسائي -3
وهـو مـا يعتـرب ، النقـايب حمور العمل السياسـي ويتجـه فيـه العمـل لتشـجيع النسـاء علـى االخنـراط يف العمـل السياسـي احلـزيب والعمـل -4

  وظل رأس ماهلا الرمزي من نصيب الرجل.، اخرتاقاً لفضاءات ظلت زمناً حكراً على الرجال
وحقـوق البنـات ضــحايا ، وتعيـني جمـاالت عملـه (حقـوق الفتيـات الصـغريات، أسـاليب تـدبريه ثوتأنيـ، العمـل اخلـريي ثحمـور تأنيـ -5

  العربية). التحوالت اجلارية يف القيم داخل اجملتمعات
فاعلـــة  حركـــاتنواجـــه يف احملـــاور الـــيت ذكرنـــا علـــى ســـبيل التمثيـــل أن نتـــائج عمليـــة التشـــبيك املؤسســـي ســـتؤدي يف النهايـــة إىل بلـــورة  

وهــو األمــر الــذي سيســاهم بالضــرورة يف توليــد مــا مل يــتمكن الفكــر اإلصــالحي مــن توليــده رغــم ، وضــاغطة يف قلــب اجملتمعــات العربيــة
  يف باب رسم املالمح العامة لتصورات النهضة والتقدم يف فكرنا املعاصر.منجزاته اهلامة 

وتوسـع فضـاء ، جبهـة متكـن مـن وسـائل للتعبـري، وتندرج اليوم أدبيات املؤسسـات الـيت أشـرنا إليهـا ضـمن جبهـة عريضـة داخـل اجملتمـع 
املرتقبـة يف موضـوع جتـاوز دونيـة النسـاء داخـل جمتمعنـا. النقد واحلوار داخل اجملتمع. وحنـن ننظـر إىل كـل هـذا يف إطـار التمهيـد للتحـوالت 

رتكاز التارخييـة الـيت متـارس عمليـات إسـناد متواصـلة ملختلـف جهودهـا يف لكننا ال ننظر إىل األفعال املؤسسية السابقة معزولة عن نقط اال
  باب توسيع جمال احلرية والعمل اهلادفني إىل حتقيق مطالب النساء.

ميارس نقلة نوعيـة يف مسـتوى ، يف نضاالت حترير املرأة العربية، الذي تشخصه مرجعيات أساليب العمل اجلديدة إن التكثيف النظري 
ا اليت ما تـزال متـارس ، ويغذي قيم الفكر العريب جبملة من األطروحات واملفاهيم اهلادفة إىل مغالبة جيوب قيم التقليد، النظر إىل إشكاال

ـا تشـخص حتـوالت ، وهو األمر الذي سنعود لتوضيحه بعـد رمسنـا ملعـامل اللحظـات الـثالث، هيمنتها بقوة وبوسائل متعددة الـيت اعتربنـا أ
  ويف تصوراتنا داخل خمتلف البلدان العربية.، الوعي العريب يف موضوع معاجلة قضايا النهوض باملرأة يف جمتمعنا

 ,تشـخص اليـوم خمتلـف التوجهـات املرتبـة ملوضـوع قضـايا املـرأة، كبـةحيمل داللـة مر  -متكني النساء داخل جمتمعنا-إن مفهوم التمكني  
ويتضمن هذا املفهوم املتبلور يف أدبيات املنتظم الدويل واملعمم اليوم يف حقـل الدراسـات املتنوعـة عـن قضـايا ، يف واقعنا ويف فكرنا املعاصر

ا دولياً ، املرأة   : حنن هنا نشري إىل أن التمكني يشري إىل األفعال اآلتية ،يتضمن ما حييل إىل مجلة من اخليارات املتوافق بشأ



  تضييق الفجوة القائمة بني الرجل واملرأة يف مجيع جماالت احلياة. -1
  توسيع الفرص أمام النساء يف التعليم واالقتصاد واحلقوق ويف اجملال السياسي والنقايب إخل. -2
  من قبيل العوائق املرتبطة بالصحة.إزالة العوائق اليت تعرتض سبل النهوض باملرأة  -3
  .مبا يف ذلك أنشطة اختاذ القرار، املساواة يف املشاركة يف خمتلف أوجه النشاط داخل اجملتمع -4
وتعزيـز  ، لتعزيـز اسـتقالليتهن، توفري األدوات واآلليات املسـاعدة علـى مزيـد مـن إدمـاج النسـاء يف النسـيج االجتمـاعي واالقتصـادي -5

  نساين.كرامة النوع اإل
، ثــار الفكريــة للحظــة الثالثــة يف األحبــاث والبيانــات والتقــارير الــيت تصــدرها املنظمــات الــيت تشــرف علــى املنتــديات واملــؤمتراتتتمظهــر اآل

دف التفكري اجلماعي يف قضايا املـرأة وإشـكاالت حتررهـا. وتعكـس آثـار املنتـديات مالمـح الفكـر اجلديـد ومنهجيـات املقاربـة  اليت تعقد 
وما يتولد عنها من مفـاهيم وأطروحـات يف بـاب تركيـب مـا يتـيح إمكانيـة تشـخيص واقـع النسـاء والعمـل علـى بلـورة االقرتاحـات ، ديدةاجل

  الكفيلة بتجاوز نواقصه وثغراته.
سـاء. أمام سجل من التوصيات واإلجراءات الساعية إىل توسيع جماالت التحسيس بقضـايا الن، حنن يف هذه اللحظة أمام فكر عملي 

، ومنتـــديات احلـــوار اإللكـــرتوين، نرتنـــتحيـــث حتضـــر شـــبكات األ، وألن الفكـــر اجلديـــد يتمظهـــر يف وســـائط جديـــدة مـــن مبتكـــرات زماننـــا
قـرتاح وبنـاء التصـورات. وقـد مكـن كـل مـا سـبق وقنوات التلفزة وبراجمها املتخصصة لبناء منظومات يف النظر القائم علـى سـلطة احلـوار واال

وهو خطاب يتجـه اليـوم الحـتالل جمـاالت مل تكـن املـرأة تسـتطيع بلوغهـا مبسـاعدة الوسـائل املقرونـة ، يد يف التحريرمن إنتاج خطاب جد
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  في نقد خطاب األصالة وعوائق التغيير
  *اإلله بلقزيز عبد

  اشتغال الديناميات االجتماعيةحباالت وهٍن يف، وما يف معىن ذلك، صية احلضاريةتقرتن الدعوات إىل األصالة واهلوية وحفظ الشخ
إىل االنكفاء والرتاجع يف مواجهة أسئلة  -يف حركة ثقافٍة أو جمتمع -وتؤّشر على امليل، الثقافية الدافعة حنو التقدم والرتاكم والصريورة-

على االجتماع والوعي من دون انقطاع. ال تكاد ثقافٌة تعود إىل نفسها َعْوَد أو يف مواجهة زحف التحوالت املنهمرة ، الواقع والتطور
ا حباضرها واحمليط احلاضن ْسَتْمِسك مبقدماته إّال مىت اضطربت صالُ

ُ
وامتنع عليها التفاُعل اخلّالق مع املعضالت اليت يطرحها عليها ، امل

إىل ميكانيزم تكراري إلعادة إنتاج املاهية ، أو الدفاع عن الذات، ل الّدفاع الذايتذلك احمليط أو ْحيملها على َجْبه بعِضها والُكّل. يتحوَّ 
  واملعىن بسبب انقطاع الصلة بديناميات التغيري وطاقة اخللق والتجديد. وأحيانًا ما يقوم ذلك الدفاُع الّذايت مقام اإلبداع واملشاركة

فيتبدَّى كفعٍل من أفعال التعويض النفسي تستعري به الثقافة ، غري حمجوز أو معاق أي: كديناميتني طبيعيتني يفرتضهما كلُّ تطّوٍر سائلٍ 
  إياها املمانعة السلبية صيغًة لتمديد كينونتها يف سياٍق جماٍف ومناخ نابذ.

ة بعيدًا يف االستلذاذ والذاهب، زة باخلربة احلضاريةنمن املسلَّم به أن سؤال األصالة ال ينبعث إّال يف جوف الثقافات واجملتمعات املكت 
بالنفس واملواريث إىل حدود النرجسية. ليس يف ُمْكن جمتمعاٍت عدمية الرتاكم أو ضعيفته أن تنتبه إىل نفسها وإىل عظيم رصيدها فُتعيد 

يف التعيني -ث األخريُ إذ اجملتمعاُت اليت من هذا النوع الغالُب عليها أن تكون مريضًة بالنسيان حي، رؤية مالحمه يف مرآة جتربتها املاضية
دينامية سيكولوجية دفاعية ضد ما ينجم األمل عن تذكُّره أو إعادة استدعائه يف الوعي. لكن مشكلة اجملتمعات والثقافات  - الفرويدي

ا بدرجة شديدة أقرب ما تكون إىل احلالة املرضية ا تعاين من ثقل حضور التاريخ يف يوميا ك حال وتل، املهجوسة بسؤال األصالة أ
  ات العربية املعاصرة.عالثقافة يف اجملتم

باحلداثة والتغريُّ والصريورة. وإن كانت صلة جتاٍف وتعاُرض. إذ ملَّا كانت األصالُة استدعاًء  -بغري وصلٍ - ال ُتْذَكر األصالُة إال يف صلةٍ 
ان االنصراف عنها إىل غريها فعًال من أفعال التسليم ك،  ملوروٍث جيري االرتفاع به عن معدَّل الزمان والتاريخ وإرساله كمطلٍق ُمتَـَعالٍ 

ومسخًا للكينونة. ال تكون األصالُة إّال مىت امتنعت ، وإحداثًا غري مشروع يف الطبائع، وإسقاطًا للجواهر واملاهيات، باحلادث والطارئ
األصالُة أصالًة إّال يف مقابل احلداثة. إذ احلداثة ُحمَْدث واألصالُة صالٌح مطلق. وال تكون ، ألن املتغيّـَر يلَحُقُه فسادٌ  ؛عن أحكام التغريُّ 

ا يف مقام البدعة كما ميكن لالستدعاء الديّين أن ُيْسِعف دعاة األصالة بوصف نقيضها.، وإحداث ا أل ُ    وشرُّ األمور حمدثا
*  *  *  

ظروف اليت يقع فيها ذلك التعبري. الغالب على القول يف كل جمتمع وثقافٍة حيّـٌز من التعبري عن فكرة األصالة َيضيق أو يتسع تبعًا لل
نفسه أمام موجاٍت ، واالجتماع الثقايفّ  ،ا والتشديد عليه أن يقع حيث تضطرب األحوال وتنقلب املوازين وجيد االجتماُع السياسيُّ 

ا قواعُدُه وترتِعُب هلا أنُفُس الذَّابني ع متدفقة من التحوُّل أو تز  لى تقاليد االستمرارية فيه. ال تزدهر دعوات األصالة االختالل حبيث 
 حني تنتظم أحوال اجملتمع والثقافة على إيقاع تطورمها الطبيعي. يبدأ اإلعالن عنها فقط حني يـَْعِرض للتطور إيّاه خلٌل فتدخل يف مجلة

ّدد بإحداث تعديل يف نظامه   اعد اليت رَست عليها حركيُة االجتماع والثقافة.أو يف القو ، دينامياته عوامل طارئة (خارجية يف الغالب) 
وإىل إبداء شديد ، شيء من ذلك التصدّع قادها إىل تأسيس مقالٍة يف األصالة مبّكرة -اإلسالمية الوسيطة- َعَرَض للثقافة العربية 

ا يف مجلة ما يعرض ثوابت اجلماعة واملِلَّة والثقافة لالهتزاز  التحسُّس من كل األفكار احملمولة على مراكب العقل واالجتهاد بظّن أ
أن يُنزل أحكام اإلدانة بانكفائية أيب حامد الغزايل أو ابن تيمية  -ممتشقاً سالح التحليل االيبيستيمولوجي - واالنفراط. من يبتغي اليوم



َعَساه يلتمس هلما "ظروف ، يتنيعليه أن يستأنس مبعطيات ظرفيتهما التارخيية اليت قضت بتأسيس مقالتيهما السلف: مثالً ، احلرّاين
ومجاعٍة ذهبت فيها ، التخفيف" يف احلكم عليهما. فحني يعاين مفكٌر من طرازمها حال دولة دالْت خالفتها وتشظت ممالك ُصغرى

وض فيها قتاًال و"دار إسالم" عادت من مغامرة الفتح واقتحام العامل إىل نقطة دفاٍع سلّيب خت، مفاعيل االنقسام إىل حدود احلرب األهلية
كيف حياسُبهما أيُّ نقٍد بـَْعدّي على فـَْرَملِتهما إيقاع التجديد واالجتهاد ،  ويف قلب الدار، تراجعّيًا يف مواجهة عدّو على األبواب
  واالعتصام مبا أقـَرَُّه السلف وقـَرُّوا عليه؟!

أسباب نزول" مقالة األصالة يف تارخينا الثقايف " ول أن ننقضإمنا حنا، أو نربّر هلم مذاهب قوهلم فيها، ال نلتمس عذراً لدعاة األصالة 
سياقات التعبري عنها ليس يربّر اإلعراض عن -"تفهُّم"-والباعث عليها يف حلظات معلومة من ذلك التاريخ. على أن إعادة فهم وحىت 

ا ، انصرف عنها دعاة األصالة إىل دعواهم ألن يف ذلك النقد ما ُمييط احلجاب عن املمكنات األخرى اليت، نقدها ونقد التمذهب 
  ذات.واليت كان يف ُمِكنها أن تؤّدي وظيفة املمانعة اإلجيابية دومنا تغرمي اجملتمع والثقافة بغرامة االنكماش واالنكفاء والتشرنق على ال

  أصالة النهوضيين
ٍم وأفكاٍر ومنظومات من غري معهودهم. هدمتهم دشَّن القرن التاسع عشر عهد اتصال العرب واملسلمني بتاريخ غري تارخيهم وبقي 

م وثقافتهم موضع دفاٍع مستحيل أو أشبه ما يكون بذلك. كان ميكن لنخبهم الفكرية أن تتعوَّذ  ,مدنيَُّة أوروبا الزاحفة ووضعت جمتمعا
ا مبدوَّنتها املوروثة من شرور املدنية تلك واألفكار الوافدة (=الرتاث) متحّصنًة متخندقًة  دفاعية اخللفيةفتنسحب إىل خطوطها ال، يف ركا

لتمنع نفسها. لكن ما أحسن حظَّها إذ اختارت غري هذا السبيل لتجبه حتّدي احلداثة الوافدة احملمولة على ركاب اجليوش الغازية. قبلت 
. مل تُعِرض عن موروث أفكارها عما أسَّس هلا وأسَّس لشوكة هذه املدنية الظافرة اجلديدة ,التحدي وطفقت تبحث يف حداثة أوروبا
مل تستذرع به حجًة لتأىب بناء الّصلة باألفكار اجلديدة اليت اصطدمت  - يف املقابل- لكنها، وعقائدها وال َعَرضته على نقٍد تشكيكي
ا ألفت يف ثقافة أ، فيما أقدمت عليه تلك النخب الفكرية النهضوية ،ا حني هدمتها احلداثة الغربية. واألهمّ  أو موادَّ ، وروبا أجوبةً أ

ا العميقة، ألجوبة ، انسداُد باب العقل واالجتهاد واإلغراُق يف ثقافة احلواشي واملختصرات: عن إعضاالت التأخر واالحنطاط وأسبا
بأيديها  النخبة) كي تضربملعاش.. إخل. وكان ذلك يكفيها (=توقُّف العلم وختلف أساليب حتصيل ا، استبداُد احلاكم السياسي وجورُه

  إىل معارف األوروبيني وجتربتهم يف بناء مدنيتهم.
ضويو القرن التاسع عشر للتعبري عن مشروعهم الفكري وكم كان داالًّ   حيث ، االجتماعي-ذلك اجلهاز املفاهيمي الذي استخدمه 

كان شديد الداللة على أن فكرهم تأقلم التقدم..؛ الذي  ، التمدن، الرتّقي، التنظيمات، اإلصالح، االجتهاد، العقل: مفردات/ مفاهيم
وخاض غمارها دون تردٍُّد مدافعاً عن العقل والعلم واحلرية والعدل والدستور يف مواجهة حال ، متاماً مع فكرة التغيري الثقايف واالجتماعي

كان عليه أن   .ني ومنوذجهم احلضارياالحنطاط املستمر. وكان شديد الداللة على أنه ما حترََّج من إبداء أوسع انفتاٍح على فكر الغربي
وكان عليه أن يربّر محاسته لنموذج املدنية الغربية ، كاملوقف من الدين مثالً ،  يقيم بعض مسافٍة مع كثري من املوضوعات الفكرية يف أوروبا

، شِككني يف شرعيتها الدينيةامل ،لكنه مل يتلفت كثريًا إىل املناهضني لدعوة اإلصالح ،بالقول إنه ينتهل مبادئه من مبادئ اإلسالم
) يف أصالة مفكري 2ما شكَّ إال نفٌر قليل(  )1مكتفياً بالنظر إىل مناهضتهم من حيث هي غطاء حلماية مصاحل هلم يهّددها اإلصالح(

م. ومع ذلك األصالة يف وجه  َنَدَر أن تعثـَُر على أحٍد منهم مدافعًا عن، النهضة احملدثني وُحِسن وفائهم ملبادئ دينهم وثوابت حضار
كما يف سجال األفغاين مع الدهريني أو كما يف بعض ردود حممد عبده على فرح   -التقدم والتغيري. وإن حصل ذلك وهو حيصل ملامًا 

اليت رأى فيها  :وإمنا يف مقابل نزعة التغريب عادةً  ،فال يكون الدفاع عن األصالة يف مقابل حداثة أو مدنية حديثة تُنَبذ -أنطون 



واحلال إن األخذ عن الغربيني ليس يشرتط إنكار ، لنهضويون اإلصالحيون خروجًا صرحيًا عن معىن املعاَصَرة نفسه وتقليدًا رثًّا لآلخرا
  الذات وَحمَْو شخصية احلضارة اليت انتَسَلْت من ُساللتها فيما يرون.

ضوية عربية مل ينكفئ مفكروها إىل املاضي والرتاث والذات  ُمتمرتسني ، ِلريمجوا العصر والعامل بأقذع األوصاف والشتائم هذه حلظٌة 
ال بوصفه يُردُّ إىل منظومٍة : إعادة بناء مفهوم األصالة نفسه -ألول مرة-وراء فكرة األصالة. بل هي اللحظة اليت أمكن فيها 

أي على النحو الذي ال تكون ، به إنتاج نفسه بل بوصفه يغتين جبديٍد يعيد، قيمية...) مغلقة وثابتة ومطلقة، اجتماعية، فكرية(مرجعية
على احلاضر وعلى املستقبل أيضاً. ولقد قصدنا أن نتحدث عن عينٍة حمّددة من أولئك  وإمنا قرينة، فيه األصالة رديفًا للماضي

موقف األخريين شديُد االعرتاض  ألن ،ومل نُدرج فيها من ُعرِفوا بالليرباليني، إسالميني، النهضويني هي اليت جتَمع من ُمسُّوا إصالحيني
فتَـَرض فيهم أن يكونوا دعاة أصالة ما انزلقوا يف تلك الدعوة، على مبدأ األصالة من حيث األساس. أما هدفنا

ُ
، فكان بيان كيف أن امل

  وإمنا جهروا بدفاعهم عن التغيري والتقدم. ،وال اسُتْدرجوا إىل شرانقها
النهضوية التجديدية أن تستمر لفرتات أطول. أتت عليها معاول الطوارئ السياسية فدمَّرت  من املؤسف أنه ما قـُّيض هلذه اللحظة 

ا وأُطيَح باخلالفة العثمانية وأُلغي املنصُب ، وجتزَّأت أقطاٌر منها إىل دويالت، سقطت البالُد العربية يف قبضة االحتالل األجنيب: عمرا
مثل ، فيهم قوى التقدم والتغيري ("حزب االحتاد والرتقي" ومصطفى كمال أتاتورك...) مجلًة فبات حىت الذين دافعوا عن بعض من رأوا

واالنكفاء إىل موضوعة األصالة كما يف ، )3أدَعى إىل االنشقاق عن الرتاث النهضوي االنفتاحـي(، آِخر اإلصالحيني حممد رشيد رضا
). بدا حينها كما لو أن الوازع وراء فكرة 4اخلالفة أو اإلمامة العظمى(: يف كتابه -بدًال من الدولة الوطنية احلديثة-دفاعه عن اخلالفة 

األمة ومفكريها لُيصبح سالحاً وفعًال يقوم به األجنيب. كان ذلك  -أو من سلطة- التغيري والتغيري الثقايف ارتفع حني خرج التغيري من يد 
ولكن هذه املرة  ، دفاعّي جديد ُمتحّصن وراء مرتاس األصالة إيذانًا بنكسة كربى لفكرة التغيري تلك ومدخًال إىل موقفٍ  -إذن-
  .اإيديولوجيك

  ا األصالةإيديولوجي
ا الفكرية  ببداية التأسيس "الفكري" ، بدًءا من ثالثينات القرن العشرين املاضي، آذن ميالُد اإلحيائية اإلسالمية وتدفُُّق تأثريا

 سريعاً من "اليقظة" إىل "الصحوة". وإذ َعَنت اليقظة خروجاً من سباق مزمن أضاع فيه ا. انتقل الوعي العريبإيديولوجيلألصالة بوصفها 
واكتشافًا ذهوًال للفارق احلضاري الذي يفصلهم عن أمم العصر احلديث ومدنيته الصاعدة ، العرب واملسلمون موعدهم مع التاريخ

م كانوا عنه ساهني يف غمرة انغمارهم ، هم الثقايف واحلضاريعنت الصحوُة اخلروج من غفلة املسلمني عن دينهم وموروث، الزاحفة فكأ
وصحوُة األخريين ، أو كأمنا يعانون من نقص حاّد فيه. يقظة األوَّلني (=النهضويني) خروٌج من قيود موروٍث كاحبة، يف مدنيات غريهم

ثاًال ومرجعاً. املاضي عند األولني ليس ُكلَّه صالٌح فكرًا وم: وحبٌث عن مالٍذ فيه، (=اإلحيائيني) َعوٌد إىل ذلك املوروث واملاضي
فمثاٌل ُحيتذى ، وفيه ما حيمل املسلم على إعمال التصحيح والنقد واملراجعة ملسؤوليته فيما إليه آلت األمة. أما عند األخريين، وازدهار

  وَخمْزُن أجوبٍة ال تنضب عن مسائل املسلمني يف كل زماٍن ومكان...
وفتح األبواب ، وإطالق سلطان العقل، واحدٌة تدفع يف أفق مصاحلة اإلسالم مع العصر: مقالتني شديديت التبايُن أمام، إذن، حنن 

، وتكريس سلطان النصّ ، واألخرى تسعى يف دّق األسافني بني اإلسالم والتقدم، أمام ثقافات اآلخرين لالنتهال مما هو مفيد منها
ري املسلمني وعّدها شرّاً مستطرياً. تنتمي األوىل إىل حقبٍة تطلَّع فيها العرب إىل املشاركة يف البناء وإغالق األبواب واملنافذ أمام معارف غ



وترتبط الثانية بلحظة االنكسار واهلبوط اليت أعقبت سقوط بالدهم يف قبضة االحتالل. ، واالنتماء إىل حركة التقدم، احلضاري اإلنساين
  ة وطبع الثانية إدباٌر وممانعة.لذلك طبع فكر األوىل إقداٌم ومراجع

مروراً بسّيد قطب وحممد الغزايل وحممد البهي وحممد ، منذ النصوص التأصيلية للخطاب اإلحيائي مع حسن البنا وعبد القادر عودة 
طه جابر ويوسـف القرضاوي وصـوًال إىل حممد عمارة وطارق البشري وحسن الرتايب وعبد السالم ياسني و ، املبارك وتوفيق الشاوي
حيث  إىل -يف متظهراٍت وتعبريات خمتلفة منها-انتظم خيُط اتصال وتواصل بني معطيات الفكرة األصالية ، ..العلواين وطه عبد الرمحن

سياسّي أتت احلركاُت األصولية  -اجتماعي، بل إىل مشروع، ة سرعان ما أمكن ترمجتها إىل موقفٍ إيديولوجيمنظومٌة  تكوَّنت منها
  .مثلما أتت تـَُقدم له فرصة الفشّو والتعمُّم عرب منابر التعبئة والدعاية وميادين التأثري واحلراك السياسيَّني، ثله وتعّرب عنهاملعاصرة مت

  : ا األصالة عندهميديولوجيرئيسة إل تستوقف القارئ يف نصـوص دعاة األصالة موضوعاٌت ثالث تشكل منطلقاٍت "نظرية" 
اليت يقدمها إىل  اإلسالم على غريه من العقائد والنظم االجتماعية والسياسية يف املوارد واإلمكانيات تقرر املوضوعة األوىل تفوق 

). وهو تفوٌُّق يربّره مركز أمة اإلسالم بني األمم الذي ُنصَّ عليها قرآنيًا كاصطفاء للذين يأمرون باملعروف وينهون عن 5(املنتسبني إليه
) بسبب طبيعتها الالدينية 8) مادي وخلقي(7(الغرب آيلة إىل اندحاٍر واحنطاط انية أن مدنيَّة). وتّقر املوضوعُة الث6املنكر(

(=غري املسلم) يف أمور اجتماعهم املاّدّي واملعنوّي  فتذهب إىل القول بعدم حاجة املسلمني إىل "اآلخر"، ). أما الثالثة9(=الالئيكية)(
م احلاضرة واملستقبلية ألن يف موروثهم الثقايف والعقدي واحلضاري ما فيستكفون به عن طلب غريه من غـريهم. وإذ ، ُيشبع حاجا

انتهت إىل تأسيس رؤية نرجسية ، )11) ووصمها بـ"اجلاهلية"(10"اآلخر" وثقافـته( ـا األصـالة إىل التـشنيع على مـدنيةإيديولوجيذهبت 
  مستقبٍل عليها.لتأسيس  -استعادًة نوستاجلية-إسالمية تستعيد ذاتاً حضاريًة 

القيمية) نفسها يف مواجهة نقائضها. وليست نقائُضها ، الدينية، الثقافية(ا األصالة مدافعُة اهلوية واألنا احلضارية إيديولوجيجوهر  
ومع  يارية.ومنه الغرب وثقافُتُه ومدنيَُّته وقيُمُه وُنظمُه املع، أي ما ال يدُخل يف حوزة كينونتها كوعٍي ذايت مطلق، سوى ما ليس هي

سياسيٍة شديدة الوطأة على متاسك -التسليم بأن إشكالية اهلوية يف وعي األصالية اإلحيائية إمنا خرجت من رحم حلظٍة اجتماعيٍة 
كثري من نُِظَر إليها وإىل "تغريبيتها" بال، االجتماع العريب (اإلسالمي) غداة جناح اجلراحة الكولونيالية لنسيجه الكياين وانبعاث تياراٍت فيه

ا مل تلتزم مواقَعها الدفاعية املفرتضة لتمارَس ممانـََعًة رّمبا كانت مشروعة أو ، الريبة والتوجُّس بل تقدَّمت حنو ، مفهومة -على األقل-إالّ أ
ه سياسيًا بل ترمجة ُهَجاسها من الغرب وحداثته وقيمه عداًء صرحيًا وحتريضًا واشتباكًا سرعان ما َوَجَد من ينتدب نفسه للتعبري عن

  .قتالياً!
إذ انتقلت من الدفاع عن اهلوية يف وجه األجنبـي إىل اهلـجوم عليه باسم اجلهاد. : ا األصالة إىل ضفاٍف غري مأمونةإيديولوجيانتهت 

مث مل تلبث أن ، رب"من ثنائية األنـا واآلخر إىل "الفسطـاطني" أو إىل ثنائية"دار اإلسالم" و"دار احل -"فكرياً"- وكان ذلك مثرة انتقاهلا 
تطلب حفظ النفس أو الذود عن وجوٍد : دارت احلرُب لتطحن الوطن واألمة! شيئًا فشيئًا ماعادت األصالُة فكرًة دفاعية مساملًة وديعة

امل واقتحامًا ال غزوًا للع: باتت أبعد بكثري من هذا املعىن، يتهدَّده احملو احلضاري والثقايف من خالل الَعْود إىل الذات والتشرنق عليها
ا! قل ُهَو شيئ قريب من "عوملة األصالة" أو إمضاء أحكامها  يطلب أقل من إخضاعه لألنا اجملروحة وجعله حمكومًا مبنطق األصالة ذا

  .على العاملني!
ا مزيداٍت ليس  وإمنا زيد، مل تكن لتتحمَّل كلَّ هذه املآالت، يف "أصوهلا" اإلحيائية املعاصرة، ربَّ قائل إن فكرة األصالة على مقدما

وإن أخذ الفكرة جبريرة أفعال املقالة "اجلهادية" والتكفريية إمنا ُجيايف طبيعة الفكرة نفسها ، من نسلها وال مما يف جوفها من ممكنات



ة اجلهادية ليست ألن التكفريي، ويستدخل يف منطق تطورها معطيات أو ديناميات برَّانية عنها. ولعمري إنه استدراك اعرتاضّي مردود
بل أتت مثرة فلج وازدراع يف حقٍل وتُربٍة من ، وال هي فطٌر وطفيليات نبتت عشوائيًا يف حقل بكر مل يزدرعه أحد، حادثة سري مفاجئة

نكري فيها قوٌل : األزمة واالنسداد وضيق للوعي خصيبني. وآُي ذلك أن يف نصوص اإلحيائية األوىل ("التأصيلية") جراثيم لتلك املآالت
و"تبشري" للمسلمني جبنٍد منهم يقتحمون حصونه ، على الغرب؛ وفيها دعوٌة جهرية إىل معالنته العداء؛ وفيها حتريض عليه وعلى قيمه

  ).12ويهزمون قيمه يف عقر داره ويدفعونه بالقوة إىل أن ينضوي يف دائرة اإلسالم ويدين بتعاليمه(
* * *  

واألعم األغلب من موضوعاته ، مل نعتربه فكراً ألن معطياته ليست متأسسًة على نسقيٍة معرفيةا و يديولوجيوصفنا خطاب األصالة باإل
مواقف دفاعية ضد خطاٍب متماسٍك (هو خطاب احلداثة الغربية) أو هجومية وصفية (تقريعية). إنه دعوة إىل شكٍل ما من التحزب 

ُهل تسييسه وجتنيُده يف مشروع األصولية اإلسالمية املعاصرة. جنّدد تنبيَهنا الذهين والوجداين أكثر منه دعوة إىل معرفة نظرية. ولذلك سَ 
وقضت بكينونته ، السياسية اليت أنتجته-إىل احلاجة املوضوعية إىل قراءٍة ُمنصفٍة له تُعيد متثل موضوعاته يف اتصاهلا بالشروط االجتماعية

) يف ما أفضى إليه من عظيم 13عاة إىل تربير نكوصيته أوالتماس األعذار له(خطابًا انكفائيًا سلفيًا سلبياً؛ لكن هذا التنبيه ليس مد
  النوائب على صعيد عقل املسلمني واجتماعهم. لذلك وَجَب نقُده.

  مفارقات األصالة
  .بنقد بعض أظهر وجوهها تبيُّناً للمتأّمل فيها القارئ يف اخلطاب )يديولوجياإل(تغرينا مفارقاُت خطاب األصالة 
  : وجوهاً أربعة -على سبيل التمثيل-ب منها ونقتض 
- (اجتماعي ال تارخيية مفهوم األصالة. إنه ال ينصرف إىل تعيني منٍط من املعرفة واالجتماع مرتبٍط حبقل نظرّي وتارخيي: أولها 

عليه أن يعيد إنتاج نفسه دائماً : نيبل مييل إىل حسبانه النظام املرجعي الوحيد للمعرفة والعمران اإلسالمي، سياسي) حمدَّد وحمـدود بزمنيته
كل تواريخ   -أو جيب أن ترتدَّ فيه-أي ترتد فيه ، إىل معىن ارتداديّ  -هنا- حىت تتحقق ماهية اجملتمع اإلسالمي. حييل مفهوم األصالة

، حقة خيرج عن نطاق التاريخاالجتماع اإلسالمي إىل حلظٍة مرجعية هي األسُّ واجلوهر من ذلك التاريخ. وما ليس ُيشبُهها من تواريخ ال
إن خطاب األصالة خطاب ماضوّي. يؤّسس معيارية خاصة خمتلفة : إذن عن نطاق ماهية ذلك التاريخ اخلاص باملسلمني. لنُقل: أعين

هل التاريخ على ما هو مألوف ودارج يف مقاالت أ، إىل األمام - كمية ونوعية- مبقتضاها ال يكون التقدُّم انتقالة، ملعىن التطور والتقدم
، (=املآل) إىل البدايات إىل تراجع والصريورة )Processus(وإمنا انتقال عكسّي إىل الوراء! هكذا تتحول السريورة ، واالجتماع واملعرفة

أمَّا إن حاد ووفاؤنا التحرّيف هلذا املاضي أقوُم سبيٍل إلينا إىل املستقبل. ، ماضينا -ذا املعىن-إىل النواة التأسيسية. يصبح مستقبلنا 
تقدَّمت يف : ألن كلَّ تاريخ غري تلك اللحظة املرجعية "جاهلية"، فيؤوُل إىل "جاهلية" متجّددة، املستقبُل عن خّط "التطور حنو املاضي"

  الزمان أم تأخَّرت!
ال  )Absolutiste( ا مطلقيةأو قل إ، األصالُة مطلق يرفع حلظتها املرجعية فوق سائر أحكام الزمان واملكان واحلوادث الواقعة فيهما

ذه املثابة. والتعريض  ا أشبه ما تكون باملقدس أو قل  - ا تقبل تنسيباً. يرفُع هذا التعيني منها (لنفسها) نفسها إىل نصاب احلرم! إ
ند ظروف التخفيف على قول ع -وإّال فهو (=التعريض)، انتهاٌك َجَلٌل لألمر احلرام يتبُعُه ما يتبُعُه من توابع -ولو بغري عنٍف لفظيّ 

ومن أتاه َفِمْن أهل الضاللة يكون. وال تكون األصالة قرينًة على املاهية املمتنعة عن اجلحود ، فعٌل من أفعال التبديع - رجال القانون
إذ ، نصيته. ولكنوسالُحها ذاك ليس شيئًا آخر غري النّص (الديين) مقروًءا ب، والنكران إال مىت تسلَّحت بأمضى سالح حيمي مقالَتها



ُتكرس النزعة النصية يف فهم ، وتذود به عن نفسها يف مواجهة غارات النقد عليها لتُبطله، تصفح األصالة (اإلسالمية) نفسها بالنصّ 
من التوسُّل االنتهازي بالنّص الديّين ملنع نفسها (=الدفاع عن نفسها) : فرتتكب بذلك جنايتني، تراثنا وتبطل فعل النظر واالجتهاد

  .وتكريس ثقافة نصية متجُّ العقل وتئُد التفكري!، النقد
، اخرتاع معًىن أصويلٍّ لألصالة. فإذ ُحتْسب األصالة وفاًء للمنظور إليه أصيًال (يف اجملتمع والوعي) -ويرتبط بالوجه األول-: وثانيها 

أي يف ثباته وُمطلقه عند ، ُع منها انتزاعًا لئالَّ ُيشك يف أصالتهبل يُنتز  -والتارخيية- ال يُدرُك األصيل ذاك يف سياقاته ودينامياته الذاتية
ا. ال بدَّ من تعريٍف أصوّيل لألصيل وهو  - حىت ال "يتلوَّث" مبعىن آخر يغايرُُه وإن كان ذلك املعىن، يف خطاب األصالة، القائلني 

ورمبا  ، صاليون أن ما حيسبونه أصيًال إمنا كان جديداً حني ظهورهيتجاهل األ، مما ُحيايث تكويَنُه ويُدلُّ عليه. ولسبب ال جنهُلهُ  -كذلك
ذه املثابة ألنه مل يكن من عمل أهل املدينة وال أخذ به يف الصدر األول. ماذا  -يف وعي مجهوٍر يف ذلك العهد-كان  بدعًة أوشيئًا 

عند من يناهضون القانون الوضعي  بضاعة األصالةوهي اليت يف عداد  -يف علم أصول الفقه-نقول اليوم يف أصول التشريع اإلسالمي
وقرَّ عليه املسلمون يف مجيع أعُصرهم وأمصارهم ، أليست يف مجلة جديد ابتدعه العقل الفقهي اإلسالمي يف غياب صريح النصّ : اليوم

ا ممّا مل يكن يف العهد األول( : فتوح املسلمني بعد عمر يف ؟)؟ مث ماذا نقول14على اختالف مذاهبهم؟ هل نشك يف أصالتها أل
ا مل تقع يف سلطان املسلمني يف الصدر  -عنوًة أو صلحاً -هل خنرج األمصار املفتوحة ، على عهد األمويني مثالً  من "دار اإلسالم" أل

  وِقس على ذلك. ؟األول
م خيرتعون معًىن ينسبونه إىل حركة ثقافية  ة) أتت ُمتثل تغيريًا عميقًا يف القيم سياسي، (اجتماعية، ال يفعل دعاُة الألصالة سوى أ

ومل تكن خامتة مطاف التغيري والتقدم يف مسار الثقافة واالجتماع واألمة. إن حتنيط تلك املنظومة املرجعية ، والُبىن والعالقات واملؤسسات
ا رديٌف  ا ا إيديولوجيواحتباس التفكري يف نطاق معطيا اية التاريخ" اليت "بشَّرت"  (الليربالية البحتة)  ألصولية الليرباليةلفكرة "

  ).15األمريكية اجلديدة(
مذهبيُة مفهوم األصالة واستواؤُه على معًىن جيايف ما يظنُّ أنه معناه األصلي عند من يقول به. فقد يُقال إن يف اجتماع : وثالثها 

ماذا ، ). ولكن16ن ُقِصَد به الثوابُت الَعَقدية اإلسالمية(األمَّة وثقافتها ثوابَت عرب التاريخ هي خمزن األصالة. وقد يصّح ذلك إن كا
ٍد يف الرأي واختالف؟ فالش، بعد هذه الثوابت ممّا ليس َمْوضَع إمجاع ال يكون أصيًال إّال مىت وَقع  يءبل مما يعرتي النظَر فيه من تعدُّ

فألنَّ فريقًا أو أكثر ، ديث. وحني ال يكون إمجاٌع على أصالةٍ وليس ذلك مما تأتَّى أمرُه يف تارخينا الوسيط واحل، اإلمجاع على أنه أصيل
 - وهي الغـالبية الغالبة يف العقيدة اليوم-يتّم يف األمر رائحة إحداث(=ابتداع) متنعه من التسليم بأصالته وأصوليته. هل تسّلم األشعريَُّة 

العوُد إليه متسُّكًا بأصالٍة؟ هل اجلعفرية أصيلة عند احلنابلة بأصالة الكالم املعتزيل يف الذات والصفات والقضاء والقدر حبيث يكون 
أواحلنبلية أصيلة عند أتباع فقه اإلمامية؟ هل التخّلي عن اجلزية عند فقهاء اإلسالم املعاصرين يقع يف باب نقض األصالة وإسقاطها؟ 

   .اع األموال يف البنوك بفائدة ينتمي إىل األصالة؟يف باب األصالة؟ هل رفض إيد يءٌ هل حرمان املرأة من حّق املشاركة السياسية ش
من يفرتضون أن التقدم  ة تلك العصبية املذهبية لفكرة األصالة ضدَّ إيديولوجيال أصالة يف القول بذلك باسم األصالة. خناهلا مضاربة  

ي والتغربُن والتقليد أو التبعية للنموذج أي ضد من يتهمهم دعاُة األصالة باالنشقاق الثقايف واحلضار ، واملصلحُة من الدين)مصلحٌة(
م الثقايف واالجتماعي الغريب. واألدهى واألمرُّ أن أولئك الذي يرُمجون العقل الغريب ويكّفرون من أخذ ولو بقليٍل من مبادئه ُهم أنفسه

نُّنا يف فعلهم إّال أنه فصل يف باب )! هل من صلٍة لذلك باألصالة؟ ما ظ17من ُميعن يف استهالك منتجاته السلعية والتقنية بغري حرج(
  وهو مرذوٌل شرعاً ألنه صنُو املفاصلة. : التقاُطع



، االجتماعي). فإذ يلتزم موقف الرفض القاطع لالنفتاح على العامل، فمعاداة خطاب األصالة للتقدم والتغيري (الثقايف: رابعها أما 
واجرتار املوروث من دون ، نسحاب من التاريخ اإلنساين والتقوقع على الذاتحيكم على نفسه باال، (=التبادل الثقايف) وملبدأ التثاقف
م! واألدعى إىل القلق حني ، حتيٍني وتأرخة واإلمعان يف االّدعاء السادر بامتالك احلقيقة املطلقة وغناء النفس عن معارف اآلخرين وجتار

بل إىل ممارسات مادية وخيارات برناجمية يف ميدان اَحلرَاك ، حياءات سياسيةتتحول هذه العقيدة اإلنكفائية من جمرَّد هلوساٍت ذهنية إىل إ
والعشر األواخر منها على وجه ، السياسي. وهوما شهدنا مثاالٍت له يف عمل اإلسالمية السياسية يف السنوات الثالثني األخرية

ة سلطة حركة "طالبان" يف أفغانستان أعلى متثيٍل ميداينٍّ وال ِمْرية يف أن جترب-التحديد. أما حني يصل صدى تلك األفكار إىل السلطة 
بل برنامج عمٍل للجمود احلضاري والتصحُّر ، ارتدادية، ا نكوصيةإيديولوجيفعلى الرُّشِد السالم! عندها ال تعود األصالة جمرد  -هلا

  .العقلي
احلضارة والتاريخ. ينجح يف بناء قالع وحفر خنادق خطاب األصالة هنا ليس شيئًا آخر غري خطاب اهلزمية النفسية القاسية أمام  

القالُع اليت ال تستطيع الدفاع عن نفسها والذَّود عن حياضها. قد تؤذي العامل إن  -قطعاً -لكنها ، )18مع العامل بدل بناء جسور(
  !؟شنطن" شيئاً آخر غري هذالكن األذى يقع على الوطن واألمة. هل كانت "غزوتا نيويورك ووا، جنحت إىل اهلجوم طريقًة للدفاع

  .ة ضحلة؟إيديولوجيال يبدأ تاريخ التقدم واحلداثة إالّ من نقد األصالة وبيان ال أصالتها. فمىت ندشن مرحلة نقٍد معرّيف رهني ملقالٍة  
**********************  
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  ثقافة التغيير وتغيير الثقافة اإلسالم وثقافة السالم
  *سعاد احلكيم

تدور نقاشاٌت عاصفٌة ما عادت مقصورًة على أوساط العرب واملسلمني حول طبيعة اإلسالم, وقدرات املسلمني على املشاركة يف 
عنيفة وحسب, بل وإىل طرائق التفكري والتدبري يف حلول ليس إىل صعود األصولية ال، حضارة العامل وتقدمه وأمنه ومستقبله. ويرجُع ذلك

  املشكالت الكثرية والعالقة, وبينها القومي والوطين واإلسالمي.
ال جدل بالنظر هلذين العاملني, عامل الفكر واملمارسة, وعامل سوء العالقة بالعامل املعاصر, يف ضرورات التغيري الفكري واجرتاح  

رساء ثقافة تغيري مؤصلة على اإلسالم, جتّدد الدين وتغّري طرائق التفكري والتدبري. وأن بني أهم حان الوقت إل املستقبل اآلخر. وأرى أنه
  املسائل امللّحة للتغيري مسألة الثقافة, وعلى التحديد ثقافة السالم.

كس هو معطى ظاهر. كل ما يف إن السالم قيمة أصيلة وجوهرية يف اإلسالم ولسنا اليوم نكشف عن وجوده مبهارة قراءة بل الع 
األمر أن هذه القيمة األصيلة سرت يف ممارسة السابقني وأسهمت يف البناء احلضاري الكبري ومتثلت يف السالم مع النفس واآلخر, ويف 

  ا. نشر فكر التصاحل مع العامل وفيه, ولكنها مل تتحّول إىل ثقافة سائدة مكتوبة ومتوارثة, حيتكم إليها وُيساَءل مبوجبه
  السالم قيمة إسالمية -  1
يتبّدى للعقل الناظر يف النص الديين أّن السالم هو النظام والقاعدة يف اإلسالم, وأّن العنف هو خرٌق لنظام اإلسالم وخروج على  

  : قاعدة احلياة فيه. ويف إطار الربهنة على ما يتبّدى للعقل نورد حزمة أدلة
ُقدُّوُس الْ ْلَمِلُك الَِّذي َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو اللَُّه اُهَو ﴿: سىن الواردة يف القرآن الكرمي, يقول تعاىلسم من أمساء اهللا احلاالسالم هو  - 1 
  .)1(﴾ْلُمَتَكبـِّرُ ابَّاُر اجلَْ ْلَعزِيُز اْلُمَهْيِمُن اُمْؤِمُن الْ لسََّالُم ا

ذا اال - 2 لوجدان املسلم  فاتٌ نت السالم ومنك السالم", ويف هذا لَ أم "الله: سم املعّظم عقب كل صالة يومياً يدعو املؤمن ربّه 
  إىل ضرورة إشاعة سالم اإلسالم يف ذاته ويف حميطه.

ا مبادرة ب: إّن حتية املسلمني حني يلتقون بعضهم وغريهم هي -  3   عالن السالم.إ"السالم عليكم", إ
م وأنفسهم بقوهلإيف الصالة حيّيي املسلمون نبّيهم (و  -  4 "السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته, السالم علينا وعلى : مخوا

  عباد اهللا الصاحلني".
  أحد أبواب املسجد احلرام يف مكة املكرمة, وأحد أبواب املسجد النبوي يف املدينة املنورة يسمى "باب السالم". -  5
ملسََّالِم اَهلُْم َداُر ﴿: -تعاىل-اجلنة هي دار السالم. قال  -  6   .)2(﴾ِعنَد َرِِّ
م يف اآلخرة هي السالم -  7 ْم حتَِيَّتُـُهْم ِفيَها َسَالمٌ  َخاِلِديَن ِفيَها بِِإْذنِ ﴿: -تعالـــى-قال ، حتية املؤمنني يوم يلقون ر   .)3(﴾َرِِّ
واملؤمن ، لناُس من لسانه ويده"املسلم مـن سلم ا (ص): فقال، لقد جاء التبيان النبوي لريبط اإلسالم بالسالم واإلميان باألمان - 8

  مـن أِمَنُه الناُس على أمواهلم وأنفسهم".
ْعتَـَزُلوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْواْ افَِإِن ﴿: -تعاىل-ويف القرآن الكرمي تأكيد صريح على السلم, وخاصة عند غياب القتال, قال - 9

  .)4(﴾َعَلْيِهْم َسِبيالً للَُّه َلُكْم السََّلَم َفَما َجَعَل اِإلَْيُكُم 
ْجَنْح اَوِإن َجَنُحوْا لِلسَّْلِم فَ ﴿: -تعاىل-قال، فيدخل يف احلالة السلمية، ن الذي يقاتله قد جنح للمسلمأكذا إن َعِلم املسلم   - 10

  .)5(﴾للَّهِ اَهلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى 



ظام وهو القاعدة احلياتية. أما احلرب فهو خرق للنظام إن السلم ليس جمرد هدنة يف اإلسالم بل العكس هو األساس وهو الن -11
  .)6("يا أيها الناس ال متنوا لقاء العدو وسلوا اهللا العافية"(ص): وهو االستثناء. قال

ن ذلك هو رأي اجلمهرة العظمى من أ"األصُل يف العالقات بني املسلمني وغريهم هو السلم, و : )8(زهرة ويقول الشيخ حممد أبو 
  والقلة اليت خالفت ما كان نظُرها إىل األصل بل نظُرها إىل الواقع, وكان ما قررته حكماً زمنياً وليس أصًال دينياً".الفقهاء, 

  منطلقات إسالمية تؤسس لثقافة السالم -  2
ا واحدة, -يف أساسه-إن اإلسالم  وينظر إىل  ليس فكرًا فئويًا يهتم جبماعة من الناس, بل هو ينظر إىل اإلنسانية كلها على أ

  : لى وحدة اإلنسانية ووحدة التاريخالتاريخ البشري بأكمله على أنه وحدة متوالية متسلسلة. وفيما يأيت ندلل ع
  وحدة اإلنسانية ووحدة اإلنسان  -  1

. تؤسس )9(﴾مِّن نـَّْفٍس َواِحَدةٍ  لَِّذي َخَلَقُكمْ اتـَُّقوْا َربَُّكُم النَّاُس ايأَيـَُّها ﴿: -تعاىل-يقول، جتلت وحدة اإلنسانية يف القرآن الكرمي
ال عرق أفضل ، وله نفس االستعدادات واإلمكانات اإلنسانية، هـذه اآليـة للمساواة بني األجناس واألعراق. فالكل من طبيعة واحدة

  من عرق, وليس هناك "شعب خمتار" أو "عرق خمتار" حيق له قيادة العامل ومؤهل لسيادته.
لشخص على شخص إال بالتقوى, والتقوى أمر  دون استثناء, ودون تفضيل نسانية كلها, إنّه دعوة للجميعاإلسالم مفتوح أمام اإل 

اختياري إنساين ال أمر استعدادي َخْلقي. إذن, من التقوى أال يتعّصب املسلم لعرق أو لعصب أو لقومية أو لطبقة, ال ميزة إنسانية 
  ).11(كأسنان املشطلفئة على فئة أو لشخص على شخص, الكل سواسية  

"الشرق شرق والغرب غرب". وتبدو : ظهرت يف القرن التاسع عشر يف كتابات ترجع إىل ُخنب علمية وثقافية غربية مقولة غريبة هي 
هذه املقولة تصنيفية بظاهرها ولكنها تُبطن قطيعة بني شعوب األرض, وتؤسس ألشكال من الصراع والعزلة والالمساواة اإلنسانية 

  سة لعرق من األعراق.والغطر 
ما خمتلفان باجلوهر ال   لقد استخدمت مقولة "الشرق شرق والغرب غرب" يف إطار أن القطبني لن يلتقيا, وال ميكن أن يلتقيا أل

مكاناته وجوهره عن جنس أهل الشرق. وقسموا بالتايل حضارة إعرضياً. لكأن أهل الغرب هم من جنس بشري خمتلف باستعداداته و 
ا. )12(إىل حضارات على أساس عرقي وجغرايفالعامل    إىل جزر بشرية منعزلة جبنسها وحضار

فكرة أشد فتكًا بوحدة اإلنسانية وهي فكرة "اجلنس األعلى", وفكرة مفادها أّن  -قليمياً إعرقيًا و -ونشأ عن هذه املقولة التصنيفية  
ائية وجوهرية. وأدى ذلك إىل انشطار إن ساين حضاري تواجهت مبوجبه الثقافات واحلضارات, فإما مسار خصائص الشعوب ثابتة و

  صراع وإما مسار حوار.
ا خصائص ناجتة  -كابن خلدون مثالً -ويف املقابل, فإن الفالسفة العرب املسلمني   ّ حني نظروا إىل الفروقات بني الشعوب وجدوا أ

ظنون بأن عرق هو أقدر على التجريد العقلي وبناء األنساق الفكرية من ظروف معيشية وبيئية وليست جوهراً إنسانياً. وبالتايل تسقط ال
  من غريه من األعراق وهكذا..

ا مقولة تؤسس للتفاضل إو ، وقد يتبادر للذهن أن املسلمني أيضًا جنحوا للتفريق بني الشعوب حني متسكوا مبقولة "خري األمم" 
إن اخلريية هنا ليست عرقية أو : املقولة ومقولـة "الشرق شرق والغرب غرب" نقول والالمساواة بني البشر. وحىت ال تقام مماثلة بني هذه

ا خريية أخالقية ال وجودية، قليميةإقومية أو  ّ   وبالتايل مفتوحة أمام إرادة كل من يشاء الدخول فيها.، إ



م أسرة واحدة, وإن رسول اهللا   هو الرمحة املرسلة إىل الناس كافة بل  ص)(وخالصة القول إن اإلسالم نظر إىل البشر مجيعهم على أ
. فاإلنسان نوع واحد يتعدد يف األعراق )13(﴾َوَمآ أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ ﴿: -تعاىل-إىل العاملني ال إىل املسلمني فقط. قال

  والقوميات.
  وحدة التاريخ والدين  -  2
تايل أصبح تاريخ اإلنسان تارخياً واحداً متعاقباً متسلسًال, تكمل كل حقبة فيه وكل رسالة نظر اإلسالم إىل الدين على أنه واحد وبال 

  منه األخرى, فال تناقض بني الرساالت بل وحدة الدين وتعدد الشرائع.
ُهْم للَِّه َوُرسُ الَِّذيَن آَمُنوْا بِ اوَ ﴿: -تعالـى- قال ، وقد حذر القرآن الكرمي من التفريق بني رسل اهللا سبحـانه  ِلِه وَملَْ يـَُفرُِّقوْا بـَْنيَ َأَحٍد مِّنـْ

. بل جعل اإلسالم فعل اإلميان برسل اهللا أمجعني وبالكتب اإلهلية املنزلة )14(للَُّه َغُفورًا رَِّحيماً اأُْولَـِئَك َسْوَف يـُْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم وََكاَن 
  عليهم من أركان اإلميان.

م شىت وديُنهم واحد": ى أخوة الرسل بقولهعل ص)كما أّكد حممد رسول اهللا (      ).15("األنبياء إخوٌة من َعّالٍت وأمها
ما إجناز إسالمي، ووحدة الدين والتاريخ، إذن, إن وحدة اإلنسانية واإلنسان  وعلى املسلمني محل هذه ، ُتسّجالن لإلسالم. إ

  مسؤولية بناء ثقافة إسالمية تعكس سالم اإلسالم.، املسؤولية
  ثقافة السالم ال بّد أن تكون إنسانية وشاملة -  3
  مسألة إنسانية هذه الثقافة مث مسألة مشوليتها.: أطرح هنا مسألتني 

  ثقافة سالم إنسانية -  1
ا مسألة من اختصاص اإلسالم السياسي. أقول عبارة "اإلسالم السياسي" بتحفظ  ، ُتطرح يف كثري من األحيان مسألة السالم وكأ

  أن اإلسالم واحد وكلُّ ال يتجزأ, وأن التجزئة الواقعة يف ختصصاته العلمية ال تنعكس جتزئة على ذاته.ألنين أرى 
ا مسألة سياسية فقط عائق أمام   نشاء ثقافة سالم يف اإلسالم, ألن السالم هو مسألة إنسانية ال إويف طرح مسألة السالم وكأ

ذاته وعائلته ال يستطيع أن يلتزم بالسالم املعقود بني الدول واملنصوص عليه يف مسألة سياسية فقط. فاإلنسان الفاقد للسالم يف 
  القوانني واملعاهدات.

وحيث أن مسألة السالم هي إنسانية ال سياسية فهي ختضع كغريها من مسائل اإلنسان إىل العقل واإلرادة. فال سالم حقيقي إن مل  
  تلتزم به إرادة اإلنسان حبرية واختيار.يقتنع به عقل اإلنسان, وال سالم حقيقي إن مل 

يشرتك يف صنعها اجلميع, حكومات ومؤسسات ، وحيث أن مسألة السالم هي إنسانية ال سياسية فهي بالضرورة مجاعية ال خنبوية 
يتسرب إىل اجلماعة وجمتمعات أهلية وعلماء الدين ووسائل اإلعالم, وبالتايل أي بناء ثقايف يف هذا اجملال أو تغيري ثقايف ال بّد أن 

  شاعة ثقافة السالم.إالبشرية بأكملها, ويدخل يف برامج الرتبية والتعليم والتنشئة, ويؤّكد على دور املرأة يف صنع السالم و 
  ثقافة سالم شاملة  -3-  2
االت اإلنسانية كلها. حيث أن اإلسالم هو كٌل كامل ال يتقبل التجزئة لذا فثقافة السالم اإلسالمية ال بّد أن تكون شاملة للمج 

يار والسقوط. وهذه الشمولية تظهر بوضوح يف الفقرة التالية من هذا  وهذا الشمول جيعلها ُحمَْكمة مستمرة ومستدمية ال آنية وعرضة لال
  البحث.

  مجاالت السالم اإلسالمي -  4



ه الغاية, ألن السالم هو من أجل اإلنسان. يولد إن حمور عملية السالم وثقافة السالم هو اإلنسان, فهو السبيل وهو يف الوقت نفس 
السالم يف العامل من قلب اإلنسان كما أن العنف الظاهر هو أيضًا يتفجر من داخل إنسان. وبناء عليه فإن السالم منظومة متكاملة 

وإن أية خلخلة يف دائرة منها سيسّرب تتداخل فيها دوائر الوجود اإلنساين كلها, الذات والعائلة واجملتمع والوطن واألمة والعامل أمجع. 
  .اخللل إىل الدوائر الباقية.. وسوف أضع نقاطاً على شكل عالمات ترسم حدود جمال ثقافة السالم وأفقها اإلنساين املرجو

  السالم الذاتي الداخلي -4-  1
: وأرى أنه ميكن تصنيفها ضمن مرحلتني ،إن النصوص اإلسالمية مثقلة مبفاهيم قابلة ألن ُتستثمر يف بناء ثقافة السالم الداخلي 

املرحلة األوىل حتقق التوازن الداخلي بني مكونات الذات اإلنسانية, وتُرسي مناخ اهلدنة, وتزيل مساحات االحتكاك العدائي العنيف. 
ذات اإلنسانية بتماسك أما املرحلة الثانية فهي ال تكتفي بتحقيق التوازن الداخلي بل تذهب أبعد من ذلك, تصبو ألن حتقق وحدة ال

ا الداخلية يف كل منسجم متناغم ال يقبل التجزئة.   مكونا
ويف إطار املرحلة األوىل نقرأ كافة التعاليم النبوية اليت تنّص على واجب اإلنسان جتاه ذاته, وخاصة واجب العدالة بني مكوناته  

لزمه بأن يعطي لبدنه حقه من الغذاء والنماء أني مكوناته نفسها, فالذاتية. لقد ألفت اإلسالم اإلنسان إىل ضرورة العدل يف ذاته, ب
ا يف حدود املسموح ولعقله حقه يف التعلم  ولروحه حقه من العبادة والرجوع إىل خالقه بالذكر والتسبيح ولنفسه حقها يف تلبية حاجا

و"إن لولدك عليك  ).16(ك عليك حقاً"وجلسد ك عليك حقاً نفس"فإن لزوجك عليك حقًا ول :(ص) والقراءة والتفّكر. يقول
وألهلك  إن لربك عليك حقًا ولنفسك عليك حقاً : و"قال سلمان أليب الدرداء ).18(و"إن لنفسك حقًا وألهلك حقاً" ).17(حقاً"

صدق : فذكر ذلك له. فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -صلى اهللا عليه وسلم-فأتى النيب ، عليك حقًا فأعط كل ذي حق حقه
   ).19(سلمان"

ُيٍسَأل عن بدنه فيما أباله وعن ، إن اإلنسان وإن كان موجودًا وفاعًال عرب مكوناته الذاتية إال أنه ليس مالكًا هلا بل ُمستخلفًا عليها 
وق علمه فيما استنفذه أو أبقاه. وهذه املسؤولية ووجوب العدالة معًا تؤسسان لنهج حقوقي هام جداً, فاإلنسان مسؤول ال عن حق

  الغري فقط بل عن حقوق الذات. ولكل شيء حق ومن الضروري أن يؤدي املسلم هذه احلقوق.
بتأدية احلقوق يتحقق العدل داخل الذات, وعندما يتحقق العدل ينزاح الظلم املسبب لكافة أشكال الصدام والصراع والشقاق  

بني مكونات الذات, فال صراع داخلي بني العقل والنفس, وال  والتطرف واإلرهاب وغري ذلك. بتأدية احلقوق يتحقق التوازن الداخلي
  ن الذات هي الرقيب الضامن لعدم التسلط والتطرف, وغري ذلك.أصراع بني البدن والروح, بل كل مكونة تأخذ نصيبها وحقها وتعلم 

مهية القدوة اإلنسانية واألسوة اإلنسانية يف جمال ويف إطار املرحلة الثانية نقرأ كافة النصوص القرآنية والنبوية اليت تُلفت املسلم إىل أ 
ا الداخلية ومتاسكها. إّن تأدية حقوق املكونات الذاتية يرسي العدالة ويزيل مسببات الصراع الداخلي, ولكن  بناء الذات وصناعة وحد

متزق الشباب املسلم املشدود إىل  انصهار املكونات يف وحدة ذاتية متماسكة ال يتم إال بفعل االرتباط اإلنساين.. من هنا نفهم
شاشات التلفزة واملصّدق ملا يراه من صور, ونشهد ذهاب مكوناته كـل يف ناحية, فالبدن يتأسى بفالن املصارع أو فالنة املمثلة, والروح 

الناجح أو فالنة البارزة..  يتأسى بفالن الداعي أو فالنة الصاحلة, والعقل يتأسى بفالن املفكر أو فالنة املثقفة, والنفس تتأسى بفالن
وهكذا, وإن اجتهد الشاب على مكوناته, كل واحدة على حدة, فإنه لن يصل إىل وحدته وانسجام مكوناته يف كل متماسك إن مل 

  يلملم ارتباطاته املفّرقة يف ارتباط إنساين واحد يشبع كافة احتياجاته اإلنسانية يف السالم والوحدة الداخلية.
ا.إذن يف املرح    لة الثانية ال بّد من االقتداء باألسوة الواحدة ملا هلا من أثر على بناء الذات اإلنسانية ووحد



  السالم العائلي -4 - 2
على السالم بني الرجل واملرأة, وبني األهل واألبناء, وبني األبناء واألهل, وبني األبناء فيما : يتأسس السالم العائلي على أربعة ركائز 

  بينهم.
  : ة هي النصوص اإلسالمية, وحامسة, فيما يتعلق بالعائلة. ويف إطار رسم املعامل نورد ما يأيتكثري   
: وخنلص إىل أربعة أمور هي، عالقة الرجل باملرأة. خياطبنا القرآن الكرمي بلغة الرمز واإلحياء فيما يتعلق بعالقة الرجل باملرأة - أ

  اللباس.، الرمحة، املودة، السكن
َنُكم مََّودًَّة َوَرْمحَةً ﴿: -تعاىل- يقول َها َوَجَعَل بـَيـْ ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم ﴿: -تعاىل- . وقال)20(﴾َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواجاً لَِّتْسُكُنواْ ِإلَيـْ

  .)21(﴾َوأَنـُْتْم لَِباٌس هلَُّنَّ 
فال بّد إذن من أن يشعر كل طرف من الطرفني ، أمانوإذا فككنا هذه العالقات األربع جنـد أن "الَسَكن" عبارة عن استقرار و  

  باالستقرار واألمان ليتحقق السالم.
وال شيء يضمن السالم بني الرجل واملرأة أكثر من ثبات احملبة ، هي احملبة الثابتة ال الرغبة اجلارفة اآلنية والزائلة ,ن "املودة"أكما جند   

  واستمرارها.
ا اجلسدية واإلنسانيةإلهي عدم ا ,ن "الرمحة"أكما جند    وكذا ال ترهق الزوجة ، رهاق, فال يرهق الزوج زوجه مبتطلبات تفوق قدرا

  حباط والفشل والقلة.زوجها مبطالب تلجئه إىل ما ال يرضى أو تولد فيه مشاعر اإل
التايل حني يكون الزوج لزوجه ومحاية وسرت من العيب وزينته. وب، والثوب للبدن التصاق ومتاسك، هو الثوب ,كذا جند أن "اللباس"  

  والزوجة لزوجها التصاق ومتاسك ومحاية وسرت وزينة يشيع السالم وُتسّد منافذ الصراع كلها.
  وخاصة يف املرحلة احلياتية األوىل للعائلة.، إّن السالم بني املرأة والرجل هو األساس للسالم العائلي 

وخاصة حق اإلطعام والكسوة والرزق والرتبية والتعليم ، حقوق األطفال واألوالد عالقة األهل باألبناء.. لقد نص اإلسالم على -ب 
: - تعاىل- ونورد قوله، سم الالئق وغري ذلك. وحيث أّن هذه احلقوق معروفة تكفي اإلشارة إليهاحىت حق الولد يف اال، والتأديب

ْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِ الرََّضاَعَة َوعَلى اَمْن أَرَاَد َأن يُِتمَّ َواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ لِ الْ وَ ﴿
  .)22(اُوْسَعهَ 
ا ليست : عالقة األبناء باآلباء.. ترتكز عالقة األبناء باآلباء يف اإلسالم على قاعدة وحيدة هي -ج  عالقة معاوضة اإلحسان. إ

: -تعاىل-يقول، ورضوخ تام واحرتام، لذا فهي عالقة "إحسان"، ألن الفعل هنا يتجاوز اجلزاء العدل بنص القرآن، وعالقة عدل وجزاء
ُلَغنَّ ِعنَدَك اَوبِ ﴿ َُمآ ُأفٍّ وَ اْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ َُما قـَْوًال َكرِمياً ْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا َأْو ِكَالُمهَا َفَال تـَُقل هلَّ َهْرُمهَا َوُقل هلَّ .. قول كرمي )23(﴾َال تـَنـْ

يؤسس للسالم بني األجيال, سالم مبين على احرتام الصغري للكبري ال على النديّة, فاالبن حيتاج إذن والديه حىت بعد بلوغه سن الرشد 
  مث.ق الوالدين من كبائر اإلإن أراد السفر أو حىت اجلهاد, وكذا نبهت التعاليم النبوية على أن عقو 

عالقة األبناء فيما بينهم.. إّن األخوة عالقة مقدسة يف اإلسالم, وقد اتسعت وانتشرت خارج إطار العائلة لتشمل اإلنسانية   -د 
  نوي. كلها. واألخوة ال تنفي أصل اخلصومة بل تنفي أصل املفارقة, خنتلف ونبقى أخوة غري متفارقني جيمعنا نسب مادي أو نسب مع

  وهكذا يؤسس اإلسالم لثقافة سالم ميكن استثمارها للجماعة البشرية بأكملها. 
  جتماعي السالم اال - 3



جتماعية, وكل فئة منها تتدرج أوضاعًا معيشية, متساوية يف القيمة اإلنسانية اينظر اإلسالم إىل اجملتمع اإلنساين على أنه فئات  
ساواة اإلنسانية, إن مورست مبهارة وفهم, تؤدي إىل التماسك والتعاون والتآخي وتزيل "الناس سواسية كأسنان املشط". وهذه امل

  حساس بالغنب والظلم.مسببات الصراع الطبقي كلها. ألن الصراع يتولد من مشاعر الدونية والقلة واإل
: ادة استثمارها يف ثقافة السالم, وأمههاجتماعي. وحنتاج اليوم إىل إعلقد أوجد اإلسالم منظومة مفاهيم اقتصادية تُرسي السالم اال 

التكافل والتضامن والتعاون يف حاالت : تداول املال وعدم كنزه بالبخل, النهي عن اإلسراف والتبذير, احلقوق املالية لآلخر كالزكاة مثالً 
  العوز والشدة.. تعاون فيه مساواة ونّدية ويسهم يف تنمية اآلخر وتقدمه.

حتريض لإلنسان على التقدم  "اليد العليا خري من اليد السفلى",: ص)لم على أن يكون غنيًا قوياً, فقال (لقد حّرض اإلسالم املس
  والعمل.

فىت باعتبار أجتماعي, من فتاوى علماء أجالء, من بينهم ابن حزم الذي وال أدّل على إمكانات اإلسالم يف إرساء ثقافة للسالم اال
  اجلوع قتلة له ُتؤخذ منهم الديّة. أهل احمللة اليت ميوت فيها فرد من

وحتمي بوجودها مـن التفكك والدمار وأشكال ، جتماعيكما أوجد اإلسالم منظومة مفاهيم اجتماعية, تؤسس للسالم واألمن اال
يبة األخوة, الصداقة, اجلرية, صحبة العمل, معاشرة األهل, النهي عن التجسس, إدانة الغ: العنف واإلرهاب. ومن هذه املفاهيم
والعدوان واإلفساد, وغري  ,ونقض العهد واخليانة ورمي احملصنات, النهي عن الظلم والطغيان سيئوالنميمة واالستهزاء باآلخر والظن ال

  ذلك من مفاهيم مشبوكة بآيات القرآن الكرمي وبالتعاليم النبوية العصماء, ومستثمرة يف كتب الفقهاء والصوفية.
فة للسالم أن تظل هـذه النصوص يف سياقها السابق, بل ال بّد من أن تعاد صياغتها يف منظومة وال يكفي من أجل إنشاء ثقا 

  جديدة من أجل عصر جديد.
  السالم الوطني -  4
إن سالمة األوطان واملواطنني مها جزء من السالم اإلنساين. ويف هذا السياق أفىت جّل علماء املسلمني عرب تاريخ طويل من  

ومنهم -معاناته والتكيف معه وجتاوزه بطاعة احلاكم, وعدم مشروعية الثورة عليه حىت لو كان باغياً. وأفىت البعض مالحظة الواقع و 
  خبلعه شرط دون قتال وإال وجبت طاعته. -اإلمام الغزايل

بقاء احلال على ما هو إلقيت يف أزمنة اإلصالح احلديثة واملعاصرة الكثري من النقد, ملا فيها من سلبية و ، ومسألة "طاعة احلاكم" 
عليه. ولكن بعد انقضاء قرنني يف الصراع بني الراعي والرعية يف احمليط العريب ندرك أمهية التغيري السلمي ألنظمة احلكم, أو التغيري 

  الدميقراطي إن أردنا بلغة العصر.
ور حديث, احلفاظ على األمن االجتماعي, قرار البغي والفساد, ولكن تعين من منظإإن طاعة احلاكم ال تعين اخلضوع واخلنوع و  

نعاش احلياة السياسية واملمارسة الدميقراطية واملشاركة إمكافحة الفنت اليت تدمر اإلنسان واجملتمع, دفع عملية النماء والتنمية إىل التقّدم, 
  الشعبية يف اختيار املستقبل.

ما ه األلقد آن األوان ألن نرى أننا دخلنا يف عامل جديد, اختلفت في  سلحة وميادين القتال, وبرز فيه اإلنسان والفكر على أ
  والسلم الوطين هو السبيل الوحيد لنماء اإلنسان وتنمية فكره ليواجه احلياة بروح العصر. السالح وامليدان معاً يف كل جمال..

  السالم األممي العالمي -  5



م بناه على حسن اجلوار وعدم االعتداء والطغيان, بناه على العهود واملواثيق إن السالم العاملي هو احلاضن للسالم اإلنساين, واإلسال 
ا وااللتزام ببنودها. وقد أبان الشيخ حممد أبو زهرة حكم اإلسالم فيما يتعلق بالعهود الدولية ومواثيق املنظمات,  وواجب الوفاء 

ا ونظمها, [من "جيب أن ُيالحظ أن العامل اآلن جتمعه منظمة واحـدة: )24(يقول ظمة األمم املتحدة] قد التزم كل أعضائها بقانو
وحكم اإلسالم يف هذه أنّه جيب الوفاء بكل العهود وااللتزامات اليت تلتزمها الدول اإلسالمية عمًال بقانون الوفاء بالعهد الذي قرره 

   ملية دار حرب ابتداء بل تعترب دار عهد".القرآن الكرمي, وعلى ذلك ال تعّد ديار املخالفني اليت تنتمي هلذه املؤسسة العا
  معوقات نشر ثقافة السالم -  5
ا   ا وآليا جيب أن نعرتف بوجود معوقات إنسانية أمام نشر ثقافة السالم, معوقات ال بّد من أن نوليها االهتمام الالزم فندرس أسبا

  : ذه املعوقات ثالث أفكارنسانياً يف حّلها وال نكتفي مبحاربتها فقط. وأضع بني يدي هإونتأمل 
  .الفكرة األولى.. منظومة رباعّية مدّمرة

تتجلى ظواهر عديدة تؤكد على وجود منظومة رباعية مدمرة فاعلة يف العامل اليوم, وهذه املنظومة الرباعية تتلخص بأربع كلمات  
  اإلرهاب. -العنف  -التطرف -التعصب : هي
له فمنه الفكري والديين والعرقي والقومي. وعلى حني أن العصبية ليست ضد اآلخر إال أن شكاأتتجلى ظاهرة التعّصب اليوم بكافة  

التعصب للعصب هو املؤسس للصراع وكذا فاتّباع فكر معّني ليس ضد اآلخر ولكن التعصب لفكر واحد يؤدي إىل الصراع, يؤدي إىل 
أنه وحده على حق وكل اآلخرين على ضالل. إن ظاهرة التعصب حادية اليت يظن املتعصب لفكره مبوجبها عدم قبول اآلخر, واىل األ

ا داخل الذات البشرية ودور االستبداد والطغيان والظلم والقمع  اليت هي أوىل مراحل الدمار حتتاج إىل مزيد دراسة ملعرفة أسباب تكّو
  واخلوف على اهلوية ومحاية الذات يف ذلك.

وة الثانية بعد التعصب هي التطرف, هي التخلي عن االعتدال والوسطية, هي ترك كما تتجلى ظاهرة ثانية هي التطرف. اخلط  
  وسطية اإلسالم العتناق الغلو واملغاالة, والتشدد مبا ال يرتك جماًال للقاء مع اآلخر يف مساحات مشرتكة.

إال من رحم ريب. عنف على   وتتجلى ظاهرة ثالثة هي العنف, إذ نلحظ أن العنف أصبح يفور كالتنور يف وجدان معظم الناس, 
كافة املستويات, حركة عصبية عنيفة أمام آلة ترفض االستجابة, سرعة غضب وعنف كالمي أثناء عرقلة سري أو خمالفة للسري من 
شريك الشارع, عنف وغليان عند تأخر يف موعد, حىت األطفال مع األهل واألهل مع أوالدهم نلحظ حاالت من العنف وعدم املساملة 

حباط والغضب, اثر الوضع العام, م التسامح. ولسنا هنا يف جمال دراسة أسباب العنف, ولكن ال بأس من اإلشارة إىل مشاعر اإلوعد
فالم األجنبية, حىت أفالم الكرتون لألطفال قبل الثالثة من العمر وبعدها تولد يف الطفل عالم واألضغوط العمل واحمليط, اثر وسائل اإل

دف إزاحته من مساحة العيش املشرتك وغري ذلك...). التخطيط لألذى وال شر (أفالم توم أند جريي مثًال وخطط الفأر إليذاء القط 
باختصار, إن العنف عائق أمام ثقافة السالم, وجتعل اإلنسان, رجًال أو طفًال, ذكرًا أو أنثى, غري متلق وغري مستجيب هلا. والعامل 

ي اخلري يف الفروسية االجتماعية أسوة ذث يف الصورة وتوظيفه يف إطار القيم اإلنسانية, توظيفه فأمجع حباجة إىل توجيه العنف املبثو 
  بكل األعمال التارخيية لألجيال السابقة.

اتية يف كثري من األحيان و وتتجلى ظاهرة رابعة هي اإلرهاب, إذ أن التعصب والتطرف والعنف متهد أرض اإلنسان وجتعلها م 
الذات إىل حيز اجلماعة. فتتجسد هذه العوامل يف عمليات التدمري واستئصال املختلف معنويًا ومادياً. كما تتوظف لالنتقال من حيز 

  هذه الظاهرة يف أحايني كثرية يف سياق سياسي سلطوي, يشيع الذعر والدمار وال يقدم مشروعاً إنسانياً للجماعة.



  الفكرة الثانية.. إن منظومة الدمار متسلسلة
ا تعيد أر ما يثري خماوف املفكرين هو إن أكث  ا عرب ضحاياها. يتلقى اإلنسان الظلم إن منظومة الدمار متسلسلة, مبعىن أ نتاج ذا

ملن هو دونه ، وهو القامع، وهو القاهر ,والعنف والقهر والقمع فيكون مظلومًا ومقهورًا ومقموعًا وغري ذلك, فإذا به يصبح هو الظامل
ل جيعل الضحية هو اجلالد لضحية ثالثة والضحية الثالثة جالد لضحية رابعة وهكذا.. واألمثلة على ذلك كثرية وحتت رمحته. التسلس

يولد العنف عنفًا آخر لدى شخص آخر ، رهاب يتسلسلابتداء من الدولة واألب واألم واالبن وانتهاء باحملبني وأفراد الناس.. اإل
  وهكذا.

  الفكرة الثالثة.. فلسفة الدور
ا ازدادت قوة وعنفاً. إن القمع والظلم والطغيان من طرف أمنظومة الدمار تدور بني اجلالد والضحية, وكلما إن  متت دورة من دورا

رهاباً, وبظهور هذه األعراض لدى الطرف اآلخر يزداد الطرف األول يف قمعه وظلمه إتولد لدى الطرف اآلخر تعصبًا وتطرفًا وعنفًا و 
ًال, يظلم األب ولده, فيصبح ابنه عنيفاً, فيزداد األب يف قمعه, وهكذا تدور الظواهر يف حلقة تولد واحدة منها وتأديبه وطغيانه. مث

  األخرى. فإن سألت األب عن سبب شدته مع ابنه, يقول لك انه عنيف, وان سألت االبن يقول لك انه ظامل وهكذا..
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ننا مجيعاً نسبح يف الفضاء على إة بأكملها وحدة عضوية, أحبر أبناء اإلنسان يف مركب واحد, أو أقلعوا يف طائرة واحدة.. إن البشري
سطح كوكب واحد, وال بّد أن يأيت على الناس حني من الدهر يلمسون فيه هذه احلقيقة البديهية, ويدركون أّن أي فساد يلحق بشعب 

  سيؤدي حتماً إىل فساد اآلخرين, شركاء الوجود اإلنساين. من الشعوب أو بأمة من األمم
ويف خضم هذا اخللط اهلائل بني دين اإلسالم وتاريخ املسلمني وواقعهم ال بّد من التأسيس لثقافة للسالم املستدام, وليس للسالم 

م مو    جهة أو أحداث حمدودة.اآلين املرحلي, سالم هو فعل إسالمي مؤسس على جدلية النص والواقع ال ردة فعل على 
عرتف بأن املسألة صعبة, ألن الكتابة على احملو ليست كالكتابة على الصفاء األول, كما يقول اإلمام الغزايل.. ومع ذلك أرى أنه أو 

لتزم بالتأسيس من أجل بناء ثقافة للسالم فـي اإلسالم من التعاليم اإلسالمية اليت أشرت إليها يف الفقرات السابقة كلها, ال بّد من أن ن
  على مركزية اإلنسان, وعلى مركزية اإلسالم معاً.: على حمورين

  مركزية اإلنسان -  1
ال سالم بدون مشاركة اإلنسان, لذا ال بّد من بناء إنسان قادر على نشر السالم العادل بني الناس. ويتحقق ذلك من وجهة نظري 

   :إن قمنا بعملني متزامنني
نسان تعددي, يقبل اآلخر. ألن األحادية تؤسس للنزاع والصراع. ومن أجل بناء التعددية نعمل على إجياد .. هو بناء إالعمل األول

ثقافة التنوع فنستثمر النصوص اليت تعّرف اإلنسان بروابطه وخصائصه, ُتظهر تنوع ذاته الواحدة يف األعراض, وتُبدي أبعاد هذه الذات 
بدين ويلتزم بشريعة, وينتسب إىل عرق واىل قومية واىل عائلة ووطن ومنطقة وغري ذلك, فإن الواحدة. مثًال انه يف الوقت نفسه يؤمن 

  تعصب ألي بعد من هذه األبعاد وتطرف خسر تكّثره وخسر غناه وسقط يف األحادية.
ا ويعطي كل ذي حق إن بناء اإلنسان التعددي يبدأ منذ الطفولة, يبدأ من مدرسة األهل اليت تنشئه على التعامل مع كثرته, فرياه

  حقه, منذ الطفولة يتدرب اإلنسان على عيش الكثرة يف الوحدة.



وهذا التعدد ليس جمانياً, وال هو معطى فطري إنساين, بل ال بّد من اكتسابه بالتعلم والدربة. ومىت حتقق هذا اإلنسان القادر على 
  استيعاب املتخالفات ينهض جمتمع التواصل واحلوار والتعددية.

هو إجياد إرادة السالم لدى اإلنسان. إذ ال يكفي أن يكون اإلنسان متنوعًا يف ذاته مفتوحًا على حوار املتخالفات  مل الثاني..الع 
ان منذ بل ال بّد من أن ختتار إرادته السالم واملساملة. وهذه اإلرادة تولد من االعتقاد ومن العقل معاً, وتتفعل بالرتبية حني يتشّرب اإلنس

  األوىل حقوق اآلخر, سواء أكان هذا اآلخر أخاً له يف الدين أو يف اإلنسانية. طفولته
  وتقدم لنا النصوص اإلسالمية كنزاً هائًال قابًال لالستثمار يف ثقافة السالم, وال يزال مهجوراً حىت اليوم إال يف حدود ضيقة.

ن ال يؤذيه أ: حيحة تدين ما نراه اليوم بني املسلمني, ومنهاوحتت عنوان "حقوق املسلم على املسلم" جند نصوصًا إسالمية ثابتة وص
بقول أو بفعل, ال يزيد يف هجره على ثالثة أيام يف حال اخلصومة, يسرت عورته, يصون عرضه ونفسه وماله, يوقر املشايخ ويرحم 

(معروفة), يكرمه حلّق (ص)اء رسول اهللالصبيان, يفي بوعوده له, ال يسمع بالغات الناس فيه, ينزله منزلته (وقصة جرير البجلي ورد
  ).27(قدمي, يصلح ذات البني... واحلقوق كثرية ال يفي املكان بسردها

جار له حق واحد, وجار له حقان, وجار له ثالثة : "اجلريان ثالثة: ص)كما أثبت اإلسالم حق غري املسلم على املسلم. قال (
سلم ذو الرحم, فله حق اجلوار وحق اإلسالم وحق الرحم. وأما الذي له حقان فاجلار حقوق. فاجلار الذي له ثالثة حقوق هو اجلار امل

"أحسن جماورة من جارك تكن : ص)وقال ( ),28(املسلم, له حق اجلوار وحق اإلسالم. وأما الذي له حق واحد فاجلار املشرك"
ا مسألة دولية.   مسلماً". واجلوار مسألة منزلية كما أ

   مركزية اإلسالم -  2
, وهنا تربز أمهية إظهار "اإلسالم الكامل" بالعودة إىل النص األساس. ويف )29(حيتل الدين مكانًا جوهريًا يف حركية السالم العاملي

  مقابل "اإلسالم هو احلل" نضع مقولة "اإلسالم الكامل هو احلل".
احلرب وينص على أخالقها ومبادئها من عدم اإلسالم الكامل هو الذي ينص على أحكام العمل وعلى أصول أدائه معاً, يأذن ب

  قتل للنساء واألطفال والشيوخ ورجال الدين وعدم قطع شجرة وغري ذلك.
إن فصل احلكم عن املبادئ األخالقية املواكبة له جيتث العدل من األرض وجيعل تطبيق احلكم قاهراً ظاملًا يستدعي ما نراه اليوم من 

  أحكام اإلسالم. يف -بريئة وغري بريئة-إعادة نظر 
إن ثقافة السالم يف اإلسالم جند مصدرها يف آيات القرآن الكرمي ويف التعاليم النبوية العصماء, ويف ارتكازها على هذين : أقول أخرياً 

املصدرين تضمن التداول بني اجلماعة وال تنحبس ضمن فكر خنبة متقدمة مثقفة بل تصبح مسألة مجاعية يشارك فيها الطفل والشاب 
  والرجل والشيخ, ذكراً وأنثى.
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  التاريخ والواقع: أسباب النزول المقّدس
  *حممد أمحد اخلضراوي

  سلطة النص وجماليات القراءة
، لكن كًال منها ينفرد مبوقع مستقل، امتتخذ مشتقات النزول من اجلذر (ن ز ل) أبعادًا مصطلحية تتجاوز يف حقل األلسنية الع

ويتمايز حبموالت معرفية ومنهجية ذاتية. وهلذا توّلد عن مصطلح النزول مفهومات اختلفت عن املقومات الداللية اليت استحدثها جمال 
رآن ينزل من عند اهللا وبأمر منه. التنزيل. فالنزول يؤشر على الصبغة اإلهلية اليت اكتمل مبوجبها النص القرآين يف معامل األزل. أي أن الق

وأما التنزيل فيشري إىل حضور الغيب يف حياة الناس بطرائقية (منهجية) يستشرف النص من خالهلا املستقبل البشري حتايثًا مع األفراد 
  : . وقد تفرعت عن هذا املنظور ثالث مرئيات)1(املتلقني يف مواقعهم ومعايشهم داخل املألوف اليومي

أن النزول هو حضور النص يف السماء الدنيا. والتنزيل هو مقدمة املقّسط واملتفرق يف عامل الشهادة البشري. قال : األولالمنظور  
وكان مبواقع النجوم. وكان اهللا ينزله على رسوله بعضه يف إثر بعض.. منجمًا يف ، أنزل القرآن مجلة واحدة إىل مساء الدنيا: ابن عباس

وأمر من ، تفخيم أمره -والكالم دائمًا للسيوطي- سب كالم العباد وأعماهلم. والسر يف إنزاله مجلة إىل السماءثالثة وعشرين سنة.. حب
نزل عليه. وذلك بإعالم سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب املنزلة على خامت الرسل ألشرف األمم قد قربناه إليهم لننزله 

صوله إليهم منجماً حبسب الوقائع هلبط به إىل األرض مجلة كسائر املنزلة قبله. ولكن اهللا باين عليهم. ولوال أن احلكمة اإلهلية اقتضت و 
  .)2(إنزاله مجلة مث تنزيله مفرقاً تشريفاً للمرسل إليه: بينه وبينها. فجعل له األمرين

(وأما التنزيل على الوقائع واستنباط  .وتهذكره احلجوي. وهو أن القرآن نزل نزوًال وتنزيًال. أما النزول فقد مت مب: المنظور الثاني 
ي، األحكام وألف خرب. ولعظيم فقهها ، وألف حكم، فلم يزل إىل آخر الدهر. فسورة البقرة وحدها مشتملة على ألف أمر وألف 

  .)3)(تهوعليه تتنزل أحكامه وإشارا، أقام ابن عمر يف تعلمها مثان سنني. فما من أحد يتدبره إال ويظن أنه املخاطب به
هو أن ما يـُْهوى به من علو إىل سفل يكون إنزاًال وهو إنزال حيث ال وسائط وال أسباب. وأما التنزيل فحيث : المنظور الثالث

وآجل ما علم. يعلم ما شهد فكان معلوماً بالتجربة املتيقنة ، وأحكامه بالتجربة من بني عاجل ما شهد، فتعاين آياته بالسماع: الوسائط
وما يتجدد مع األوقات من أمثاله وأشباهه. وهو ما ظهر يف احلكمة ، وما شهد له من األثر احلاضر، من قصص املاضي مبا تواتر

  .)4(وما كان منه بتدريج وتقريب لألفهام، املشهودة تقاضيه وانتظام مكتوب خلقه على حسب تنزيل أمره
ومقوالت البشر فجعلت من  ,ٍن ودالالٍت عملية متّيز بني قول اهللاتتمفصل اجلهود التفسريية املذكورة وترتابط من أجل إضفاء معا 

ختلع على فعل القراءة توازنًا موضوعيًا وعقدًا معرفيًا حيتفي جبمال  ,معادلة اإلنزال والتنزيل أطروحة مرجعية ووثيقة منوذجية للتواصل
التأكيد على املستوى الالهويت الذي انبىن به النص. ويتمثل  اأحدمه: القراءة دون أن يبّدد سلطة النص. وتتجّسد هذه املوازنة يف أمرين

عجازية وانتمائه احلاسم إىل اهللا. إذ كما ورد احلديث عن القرآن بوصفه نصاً ضمن وظيفته اإل، النص اللغوي-  يف النظر إىل القرآن
وأعجز البلغاء أن يأتوا ، فالقرآن معجز أفحم الفصحاء تتأكد داللته اإلهلية ومبلغه املتعايل من اإلعجاز والتجاوز للعقل البشري.، لغوياً 

م به من تكليف ما ال يطاق، مبثله. ولو خرج باإلعجاز عن إدراك العقول معانيه وذلك مرفوع عن األمة. وهذا من مجلة ، لكان خطا
مث ال يقدر البشر على ، مفهوم معقول واألساليب، الوجوه اإلعجازية فيه. إذ من العجب إيراد كالم من جنس البشر يف اللسان واملعاين

أعجز ما كانوا عن ، ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهرياً. فهم أقدر ما كانوا على معارضة األمثال، اإلتيان بسورة من مثله
  .)5(معارضته



اوي يستعيد ذاته النزولية ويقوم األمر اآلخر على استصحاب احلضور امليتافيزيقي األول يف كل آنات وأزمنة القراءة. فالوحي السم 
ودون حاجة إىل وساطة وإىل رسول مبّلغ عن اهللا لكونه حيمل ، من عامل الغيب يف كل مرة يقرأ فيها اإلنسان كالم اهللا يف زمانه ومكانه

عجاز اليت تطرح أمام بيانية كونية يف ذاته. وهذه مراهنة أزلية على املنطوق. فالقرآن زاخر بآليات لغوية وسيميائية تستوعبها منظومة اإل
عقل القراءة أمناطًا من الكشوفات واإلدراكات وتفتح على حقول املعرفة يف عامل الدنيا وعلى روحانية عامل اآلخرة. فالنزول والتنزيل 

ذا املعىن يتخ طى بأسبابه ومسبباته يعكس هوية النص الديين من حيث انتماؤه إىل املطلق وصدوره عن الواحد األحد. القرآن 
حمصالت اخلربة البشرية والتجارب املشخصة الضيقة وذلك لثالثة أمور هي النسبية إذ إّن اإلمكانات اإلنسية تقوم على االحتمال 

ذلك أن كل فهم ينطلق من نظر إىل الذات ومنها إىل األشياء. أي أن اإلنسان ، واالفرتاض وتعجز عن اإلمساك باحلقيقة. مث التأويل
  .)6د(ساً لفهم العامل والوجود واملوجو جيعل من نفسه مقيا

وهكذا تتالشى ، لذلك كان كل فهم مبا هو شيء شخصي تأويًال (أنا أفهم فإذن أنا أؤول). وكل تأويل سيحتاج إىل تأويل غريه
عها مبعيارية ذواٌت ا مبعىن االحتكام إىل قوالب جاهزة وقبليات يقينية تصنيديولوجياحلقائق بني الذوات املفكرة. واألمر الثالث هو اإل

ا صناعة بشرية منغلقة تصنع عدمية الفكر ودوغمائية املنهج. من هنا يكون كل يديولوجيمفكرة لتمنع الذوات املغايرة من التفكري. فاإل
ا تفسري   ة املسبقة قطعاً يديولوجيفإن كل سؤال ينتجه البشر سينطلق من اجلاهزية اإل، اً. وبالتبعيةإيديولوجيقول بشري حيتكر الفهم  مبا أ

هي كذلك احنيازية تنبثق من ، كلي لكل شيء. وما كان يرد على الرسول عليه الصالة والسالم وعلى القرآن من استفهامات
ا الرمسية. فهي أسئلة تقوم على الشك وعلى املخاتلة وعلى إدارة نقض النص والتعمية على احلقيقة وبالطعن يف كون كالم يديولوجياإل

  َم اهللا. اهللا ليس كال
فإن القرآن اإلهلي ووحي السماء ال خيضعان إىل هذه األمناط البشرية من السفسطة واملهاترة واإلصرار على رفض ، وبناء على هذا 

والت واإلهليات لتصنع أنطولوجيا قأن ترقى إىل عامل املع، ا الشك اليت استوطنت العقل اجلاهلييديولوجياآلخر. كما ال ميكن باملقابل إل
لواحد األحد. وما ثبت تارخييًا من حتّد قرآين للواقع ونقص ألطروحاته يعصف باملقوالت الالدينية اليت تنفي صفة القداسة عن القرآن ا

الكرمي. فالعقل اجلاهلي عجز عن حماكاة القرآن وتقليده واإلتيان مبثله رغم التحدي الذي دام ثالثة وعشرين عامًا وقد حتداهم بأمر 
 يتحدهم إال بطريقة معروفة وهي طريقة النبوة وإلزام ملوالنيب (، اجلبار أنه من أعظم مفاخرهم كما يقول القاضي عبد، خيتصون به

دون طريقة الغلبة وامللك والقهر بالسلطنة. ألنه حيث ادعى النبوة مل يكن له عدد وال عدة. وال له من احلال ما يقضي ادعاء ، الشريعة
هو الذي ال ، وهي القرآن. والذي يدعو إىل إبطال أمره، العالمة واملعجزة، وجعل الذي ألجله يلزم االنقياد وإمنا ادعى النبوة، امللك

ا يقع دون غريها، يدعو إىل املعارضة   .)7(ألن اإلبطال املطلوب 
، ية التفكري البشريإن حضور كالم اهللا املؤسس يف عامل الناس داخل سياق ثقايف ونسيج داليل ينسجم مع أنظمة القراءة وأبن 

لذلك جوبه اجتماعياً ، فقد كان حتريضيًا ودافعًا إىل القول على القول، وألنه كان كالمًا مدركًا حمسوساً ، جعلت منه حماوراً ثقافيًا للواقع
ات املعرفة لدى وكان معربًا عن حمدودية قدر ، شأن الزم دعوة األنبياء، وهذا، وبالتشكيك يف ماهيته املقدسة، باالستفهام وبالنقد

انطلقت املقوالت اجلاهلية تطعن يف مشروع ، ذا العقل املنقفل، إذ ال ترى يف الظواهر احملسوسة غري شيئيتها ومظهرها املادي، اإلنسان
وتشكل هذا يف ، نوع من الفضول أحياناً  أو، القرآن ومشروعيته انطالقًا من خلفية قبلية غالبًا أو من منطلق الشك والتشكيك

ا ديناميكية الواقع الذي نزل فيه القرآن من عند اهللا تعاىل، طارحات ومساجالت وأسئلة مثلت انطولوجيا احلاضرم وقد صنع ، ونعين 
وهذا  ,والناسخ واملنسوخ، القرآن من حركية هذا العقل االجتماعي موقفًا منهجيًا أضيف إىل املصاحبات النصية مثل املكي واملدين



ديد الذي حنن بصدد دراسته أعين أسباب النزول وهي من جهة ما هي صيغ وآليات بشرية تفيد من حيث العنصر املعريف اجل
ذا املعىن، خصائصها التجريبية يف أن تكون مناخًا اجتهاديًا لفهم الكالم املقدس بقدر الطاقة البشرية ستمثل حلظة ، أسباب النزول 

ى اإلنسان وفهم اإلرادة اليت جاء القرآن يبّلغها عن اهللا وقد أراد النص حني توزع داخل تفسري وتأويل ونقطة تالٍق بني إرادة الفهم لد
ا يديولوجيأن جيعل من ذاته حماورًا برهانيًا ميايز العقل من خالله بني معتقد التوحيد وبني اإل، اجملتمع واختذ فعالياته نقاط استدالل

ا األخالقيإيديولوجي، الرمسية وهكذا يكشف عن اهلدف املركزي للنص الديين وهو استحصال ، ة والسلوكية والفكريةا الصنم ومستتبعا
  قناعات عملية ينتظم مبوجبها الكائن اجلاهلي يف الوسط اإلمياين.

أعين أن يتحول إىل قيمة اجتماعية عليا وليس من أجل ، وذلك من أجل التموضع يف جوهر الوجود اإلنساين يف الباطن والظاهر 
لكن التمثل الوجودي للقرآن أراده املنهج أن يتجسد من خالل القناعة ، رشيفي ملعلومات كمية يقرأها الرسول على الناساألالتخزين 

وهذا ال يتحقق إال باحلوار واملناقشة واملراجعة العقائدية أوًال ضمن التنزل املفرق للقرآن الذي يراعي ، الذاتية القائمة على الفهم والتأويل
  : وهكذا تتآلف حصائل التجربة اإلنسانية مع املبادئ الدينية املتأبدة لتعين أمرين، ألسباب االجتماعية وطرائق االستقبالالوقائع وا

مث إن األسباب ، وتنسج شبكة التواصل بني عامل امللكوت وعامل الظواهر، أن األسباب مناسبات عرضية جتسد الفهم العملي للقرآن 
وإمنا هي مراجع ونقاط استدالل وفهم تتحايث مع بعض سياقات القرآن فينزل يف ثناياها مبقصد  ،ليست حمددات لنزول القرآن

فهو أوىل اهتمامات الغيب لكونه الرسول قبل الرسل ، وهذا يدّل على أن آفاق النص الكرمي منفتحة على فعاليات العقل، التفهيم
وإمنا أحال عليه بغية ، وإلزامه باألمر النازل، ب النزول مل يأت إلجلام العقلالقرآن إذن من خالل أسبا، والنبوة املتقدمة على األنبياء

ا، متحيص العالمات املقروءة واملرئية ا واألسباب ومسببا وليس التحام النص الشرعي بأبنية الواقع سوى ، وقراءة العلل ومعلوال
أي أن طبيعة ، جهة للمألوف حتريضًا على االستفهام واالستفسارفكانت هذه املوا، اسرتاتيجيا يف التواصل اعتمدت بيداغوجيا احلوار

، وحيّرض القول على القول ،املواضيع اليت يعرضها القرآن منهجيًا ويطرح من خالهلا قضاياه هي ما يستثري السؤال ويستفز االستفهام
ا حسب املرحلية املرادة يف علم الغيبوإمن، وهلذا تتنزل األجوبة غري منخرطة يف عنصر الزمان واملكان والبيئة االجتماعية وتتخذ ، ا متر 

وهنا ستتنوع ، مكانيةوهي استعادة دالئل النزول يف كل آٍن وحني لتتأقلم مع خمتلف التغريات اإل، من خالل األسباب خاصية التحيني
ن ب وذلك حبسب الذات ، لحظة قراءة القرآنمستويات الفهم واستيعاب دالالت القرآن بقدر الطاقة البشرية وأدوات الثقافة اليت تر

وبالنظر إىل مراتب الكالم والفهم واالستقبال نرى أن خطاب اهللا أكثر ، )8والشيء واملعىن والتصور والتصديق كما يقول الغزايل(
، إلنسان بالقرآنفكما خاطب اهللا ا، شساعة ورحابة وتعميمًا للمستقبلني ذلك أن الكالم املتعايل توزع على خمتلف مستويات الوجود

  توجه بالكالم إىل املالئكة وإىل األشياء وإىل املعدومات.
، واستقبل الوحي يف حدود دوائر استيعابه، (بضمتني) خطاب اهللا ضمن حقل إدراكي خاص يتعلق به دون من سواه لّ ففهم كُ  

وأنزله يف عامل اخللق على املالئكة ففهموه يف طابعه ، خاطب اهللا به كائناته العلوية، فالقرآن قبل أن يتنزل إىل عامل الكائنات اإلنسية
لكن طبقًا لدوائر إدراكه املالئكية ، فجربيل استوعب القرآن حني أوحى به إليه، امليتافيزيقي املتمايز عن خصائص االستقبال املادي

م الكاتبني يف السماء الدنيا هم من أسلموا وذكر السيوطي يف كيفية إنزال القرآن أن السفرة الكرا، املختلفة يف طبائع الفهم اإلنسي
ا أهل السماء، النص اإلهلي إىل جربيل ، وشّيعها مع جربيل سبعون ألفا من املالئكة، ونقل يف رواية أخرى أن سورة األنعام احتفى 

ف عن املدركات احلسية والالفت للنظر يف هذه املنقوالت أن إطالع املالئكة على النص القرآين مينحهم مستوى من اإلدراك خمتل



جعل ابن عباس لقراءة القرآن طبقية تتوزع لدى األفراد وحبسبهم ، وفيما يتعلق بطبائع الفهم البشري، والعقلية لدى أي شخص بشري
  انطالقاً من الفهم اجلماهريي العام إىل الفهم النخبوي اخلاص.

وتفسري تعرفه العرب بألسنتها (معريف) وتفسري ، ا جهله (شعيب)تفسري ال يسع أحد: ذلك أن تفسري القرآن عنده على أربعة أوجه 
ائي). يقول ابن خلدون ال تستوي يف املعرفة جبميع ما يف القرآن من  ،يعرفه الراسخون يف العلم (خنبوي) وتفسري ال يعلمه إال اهللا (

"كتاب اهللا تعاىل على : صباح الشريعة أنوقد تقدم عن الصادق يف م، )9ض(بل بعضها يفضل يف ذلك على بع، الغريب واملتشابه
واحلقائق لألنبياء" وذلك ، واللطائف لألولياء، واإلشارة للخواص، فالعبارة للعوام، العبارة واإلشارة واللطائف واحلقائق: أربعة أشياء

ملالئكة واإلنسان خطابُه تعاىل ويبقى بعد كالم اهللا وا، )10(-رضي اهللا عنه- باعتبار أن يف كل كتاب سراً كما قال أبو بكر الصديق 
إنه كان جيب أن يكلم كل : قيل له، إن اهللا ال يكلم إال املوجود بأن قال له كن فكان: فإن قيل، للشيء وللمعدوم وهو حمل نقاش

حة ذلك يف ألن ص، وكان جيب أن يكلم املعدوم فيما مل يزل كما يكلم املوجود اآلن، ويف سائر األوقات، موجود بسائر أقسام الكالم
، )11(ال يقول لألشياء اليت حيدثها "كوين" يبطل هذا القول -جّل وعزّ -وما تبني به بعد من أنه ، اجلميع على سواء فيما مل يزل

وإمنا أردنا بيان اخنراط ، )12(ومسألة خماطبة املعدوم كما يف آية امليثاق مطروحتان يف غري هذا اإلطار الذي ندرس فيه أسباب النزول
ومبا ، ئن البشري عرب الوقائع االجتماعية يف حركة الفهم الوجودي لكالم اهللا الذي مشل امللك واإلنسان والشيء واملوجود واملعدومالكا

ا ومن خالهلا املعاين  ،أن اهللا أنزل القرآن من أجل اإلنسان فإنه أجراه على تصاريف االستقبال طبقًا ألمناط الوعي اليت يدركون 
مو ، واملعتقدات   .يتفامهون عربها يف جمريات حيا

وإمنا يتحرك على الدوام يف ، أي أن املعىن القرآين ال يتكثف داخل حيز داليل متعني، تقوم طبيعة الداللة القرآنية على الالمركزية
لسور انطالقًا من حقل من العالمات فال ينفك عن الدوران بني مسلسالت الرموز واإلشارات اليت تتولد بتجدد النظر إىل اآليات وا

وذكر القونوي منتهى التعامل التفسريي احلر لدى علي بن أيب ، الوجود إىل ما وراء الوجود طبقًا النفتاح العقل وشساعته املفهومية
يعرض تقنيات أسلوبية تعطي ، لو شئت حلملت منها سبعني وقراً. واملشهد الداليل القرآين: حني قال يف تفسري سورة الفاحتة بطال
ائيأ وحنن ال جند يف فن القول القرآين من اجملل ، سبقية للتأويل العقلي على منزلة التفسري احلريف الذي يبدأ وينتهي عند احلسم مبعىن 

والفواصل والغايات (...) ما يناظره يف هذه اخلصائص لدى ، والتحمل، والناسخ واملنسوخ، واحملكم واملتشابه، واملطلق واملقيد، واملبني
وبني ، تنتفي عنها أية مسة للتالزم بينها، لذلك كانت بنية املفاهيم الدينية إهلية ومستقلة، نس من أجناس التأليف البشريأي ج

  .األحداث االجتماعية اليت طرحها الواقع اجلاهلي
وهي ال تعدو  ، النص القرآينإن دراسة واعية ألسباب النزول تكشف عن زاوية الرؤية اليت تنبثق منها األسئلة اجلاهلية املطروحة على 

ا أسئلة تعكس موقعًا اجتماعياً  ، وحييي ومييت، ا اجلاهلية باعتبار أن الدهر هو من يهلك ويفينيديولوجيوزمانًا تارخييًا تدين به اإل، كو
املقّوم الوحيد والنهائي وبالنظر إىل العامل من خالل فلسفة اللذة على املستوى األخالقي مخرًا وجنسًا وماًال وقوة وسلطة لتكون هي 

بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على ، فقد اتفقت األمة، وهذا مناهض ألهداف النص القرآين الكرمي، للحياة
. كان البد بإزاء هذا الفكر املادي أن يتناقض العقل اجلاهلي )13(والعقل، واملال، والنسل، والنفس، الضروريات اخلمس وهي الدين

وعلى هوية النص لتشكل حركة رفض وجدار للصد ، وأن تستعر األسئلة معرتضة على املشروع اإلمياين، منهج النبوة ومبادئ القرآن مع
فهي ، ة املضمنة يف السؤاليديولوجيغري أن إجابات النص ما كانت لتتجاوب مع األغراض اإل، عن النفس يديولوجيوالدفاع اإل

بل إن ، اته املكتملة يف األزل فكان وعي اجلواب سابقًا ملضائق السؤال وأكثر إحاطة وإدراكًا منه به(اإلجابات) جزء من بنية معتقد



وتنشيط ، اخنرط دون وعي يف هذه املنهاجية القبلية املنسوجة يف علم الغيب وقد استهدفت بصفة قبلية توزيع ظهور النص، السؤال ذاته
ة اجلاهلية املتحركة عرب السؤال واالعرتاض والنقد. فاألسئلة اليت يديولوجيوسلطة اإل، ءحركة االستقبال بالتوازي مع مماحكات الزعما

وليست بأية حال حمركات لتسريع اجلواب أو  ،وبسط مفاهيمه، وتيسر له تقدمي نفسه، تطرح على النص هي من ختدم النص
ا   والنزل احملايث للسؤال توصيف ألدواء اجلاهلية غري متعجل يبلغ، استحداثه كالم اهللا ويتموضع داخل املرحلية املنهجية اليت سطر

، وبكالم آخر، وال يوجد وراء كل سورة سؤال كما تكشف إحصائيات أسباب النزول، فليس مثة لكل سؤال جواب، بيداغوجيا التنزيل
تأويل زائلة خبالف الرسالة القرآنية  فكل واقع هو حلظة، فإن اجملتمع اجلاهلي املندثر ليس سوى ومضة تارخيية إذ ال وجود لواقع ثابت

ا كائنة فيه وخارجة عنه. ا باقية وإن زال الزمن لكو   فإ
  التنزيل والتلّقي :هندسة النص القرآني

، فاهللا موجود وراء الظواهر وفيها، وهيمنة الزمن التارخيي ال تلغي حضور اهللا يف العامل وقيوميته عليه، حلظة الواقع ال تضارع األزل 
وال تكون ، وجود بكالمه الذي متفصل يف منعطفات التاريخ على سائر أنبيائه املرسلني. بذلك ال تكون أسباب النزول حمددة للنزولوم

جتارب األشخاص النسبية موجهة للحقيقة اإلهلية املوجودة قبل التجريب البشري. لذلك كانت مقاصد التنزيل املتوزع على األسباب 
وطرح احلقائق العلوية كصيغة بديلة إلخفاقات العقل املتتالية يف ، التحليلية وربط الوجود بنظام اخللق األعلىتستهدف تنمية القدرات 

فإن الشريعة تأسست ، فإن القرآن نزل من أجل مصاحل البشرية، وبكالم تيولوجي، فهم التناغم امليتافيزيقي بني خمتلف مفردات الوجود
"أينما تكون املصلحة فثمَّ شرع اهللا". وقد أظهر الدين هذه األساسات : فاسد يف القول الفقهيعلى جلب املصلحة ودفع املضرة وامل

غري أن هذه املصاحل تظهر ، وتستبني احلكمة من وراء األحكام، وتتبدى مقاصد التشريع، وفقًا ألفعال العباد لتتمايز املصاحل واملضار
ا من اختصاص الشارع مبا أن املقصد من اخللق هو العبادة العاملة. وهلذا وبصفة أقل يف العباد، أكثر ما تظهر يف املعامالت ات لكو

. هلذا كانت )14(ومبا قام عليه الربهان، ويقر مبا شاهد وأحس، ينبغي لكل طالب حقيقة أن يقر مبا أوجبه العقل: قال ابن حزم
إلدراك مواضع التجاوز الشرعي ومقاصده ، معاين السورحيثيات النص الديين مرتكزًا علميًا تستوعب من خالله دالالت اآليات و 

املتسامية بالنسبة إىل السلوكيات والقيم املتسالبة اليت تنتجها البشرية ضمن حسابات براغمائية نفعية خالصة. وفهم سالالت االحنراف 
ات النازلة واملتوزعة منهجياً بعداً مفهومياً وعملياً. مينح اآلي ،البشري وفجور النفس وغوايتها من خالل املقارنة واملمايزة مع املنظور الديين

وهذا التواقت يفتح معابر عقلية ، ذلك أن نصوص القرآن تنزل وفقًا لتعرجات السلوك االجتماعي الذي جاءت تبغي دحضه ونقضه
ة املخاطب وفهم اخلطاب. من أجل حتليلية تصل إىل احلكمة واملقاصد من التشريع عرب تعاقب الفعل (البشري) والكلمة (اإلهلية) وإراد

هذا السبب االستقرائي كانت معرفة أسباب النزول الزمة ملن أراد علم القرآن. ويستدل الشاطيب على ذلك بأمرين "أحدمها أن علم 
حال ، ألحوالإمنا مداره على معرفة مقتضيات ا، املعاين والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضًال عن معرفة مقاصد كالم العرب

ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ ، إذ الكالم الواحد واحد، أو اجلميع، أو املخاَطب، أو املخاِطب، اخلطاب من جهة نفس اخلطاب
ا مقتضيات ، وال يدل على معناه املراد إال األمور اخلارجة، شباههاأوكاألمر يدخله معىن اإلباحة والتهديد والتعجيز و ، وغري ذلك وعمد
فات فهم الكالم مجلة أو ، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة، وال كل قرينة تقرتن بنفس الكالم املنقول، وليس كل حال ينقل، األحوال

فهي من املهمات يف فهم الكتاب بال بّد. ومعىن معرفة السبب هو ، ومعرفة األسباب رافعة لكل مشكل يف هذا النمط، فهم شيء منه
ومورد ، وينشأ عن هذا الوجه والوجه الثاين هو أن اجلهل بأسباب التنزيل موقع يف الشبه واإلشكاالت، احلالمعىن معرفة مقتضى 

للنصوص الظاهرة ومورد اإلمجال حىت يقع االختالف وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا املعىن ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي 



يا أمري املؤمنني : كيف ختتلف هذه األمة ونبيها واحد؟ وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس،  خال عمر ذات يوم فجعل حيدث نفسه: قال
فإذا كان ، فيكون هلم فيه رأي، وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن وال يدرون فيم نزل، فقرأناه وعلمنا فيم نزل، إنا نزل علينا القرآن
وهو الناشئ عن اجلهل باملعىن الذي أنزل فيه ، ا معىن الرأي الذي نّبه ابن عباس إليهفهذ، فإذا اختلفوا اقتتلوا، هلم فيه رأي اختلفوا

  .)15(القرآن"
ال متثل ، فاللحظة االجتماعية احملايثة له من جهة ما هي واقع راهن، تذهب بنا هذه السياقات العملية إىل صميم فعل التنزيل القرآين

ا يف ، عتقاديةسألة االأو استبداداً بامل، هيمنة على النص الديين يار والتالشي حني صهرت مقوال ا عناصر اال ا استجمعت يف ذا أل
وهذا ما وّلد وظيفة عكسية خمالفة ، كما رفضت معارضته باحملاكاة وإبطال منظومة اإلعجاز،  ورفضت حماورة النص، قوالب مغلقة

ا يخ فبىن حقل داللته بشكل أبدي ضمن الراهنية اليت حايث خالهلا الفكر ألن الكتاب الكرمي جتاوزها كلحظة زائلة يف التار ، ملرادا
وذلك حيث تأسس العقل الكتايب وبىن وعيًا متجددًا بالقراءة فصار التمعني ، كما يف اآلفاق البعدية خالل الزمان املديين،  اجلاهلي

لكون الوحي ، وهنا صارت املقروئية ختالط بني الوحي والوعي، (إنتاج املعاين) استعادة فاعلة إلجراءات القول الديين بوصفه نصاً مرجعياً 
وهكذا فقدت املؤسسات اجلاهلية ، والعمل إىل املعامالت اإلنسانية، عامل بناء وحتضري (من احلضارة) يتجاوز القول إىل العمل

ا ا مل تعد تتجا ،وسقطت يف الفراغ والالجدوى، حمتويا وب مع تطلعات العقل امليتافيزيقي وصارت مفاهيمها مهجرة ومهمشة لكو
اجلديد. وإذا أردنا أن ننظر من خالل موازنة نقدية إىل الفصل املنهجي الذي جعل من أسباب النزول بنية مستقلة عن الواقع ومفارقة 

ازاة بإزاء الواقع املتدفق مبو ، طرحنا مجلة من الدالالت تكشف عن هوية النص الديين النازل ومساره األزيل، احلقول قيمه ومفاهيمه
  الَعرضي املتجمد.
  ستفهامات الذاتيةاألسئلة واال :الداللة األولى

ويبدأ السؤال التعليمي من القرآن ذاته من خالل اجلامع ، يرتكز منهج اإلبالغ القرآين على السؤال كطريقة عملية يف تقدمي املعرفة 
القائمة على احلوار الداخلي. وهذا يعين أن احملاورة بني الكتاب الكرمي  ويتعلق بديناميكية النص، املفهومي الكامن يف تراتب السور

وإمنا هي مفصل من مفاصل املنهج الديين العام القائم على ، والواقع (اجلاهلي الذي نزل فيه) ليست استثناء تغلق بفعل التنزيل القرآين
، والسور فيما هو معروف بالتناسب (تناسب اآليات والسور) احلوارية. ومنطق النص الداخلي قوم على احلوار املستمر بني اآليات

وتتطلب االستفهامات إجابات صرحية بالنص أو ، ويتضمن هذا املنطق إثارة األسئلة بصفة افرتاضية وإن مل تعرب عنها آيات القرآن
ذا املعىن كما يتأسس بني التنزيل والواقع (أسباب النزول) مبا ه، ضمنية فإن السؤال ، و جمرد تنشيط فعل االستقبالفالسؤال واجلواب 

وى واجلواب داخل البنية القرآنية هو كذلك تنشيط لفعل الفهم وديناميكية القراءة. وهلذا اختذ التبليغ القرآين شكًال بيانيًا تعليميًا ح
القرآن الكرمي يستهدف بنية عقلية أساليب املناظرة واجلدال واحلجاج وهي اسرتاتيجيا اختلفت عن نزول الكتب السماوية السابقة ألن 

اإلقرار بالربوبية وااللتجاء إليها يف ، تضمنت سورة الفاحتة: قال بعض األئمة، اختلفت لدى اإلنسان األخري عنها لدى اإلنسان األول
  والصيانة عن دين اليهود والنصارى.، دين اإلسالم

وآل عمران مبنزلة اجلواب ، ها. فالبقرة مبنزلة إقامة الدليل على احلكموآل عمران مكملة ملقصود، وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين 
وأما يف البقرة فذكر أنه ، فأوجب احلج يف آل عمران، وهلذا ورد فيها كثري من املتشابه ملا متسك به النصارى، عن شبهات اخلصوم

ألن التوراة ، كما أن خطاب اليهود يف البقرة أكثر،  . وكان خطاب النصارى يف آل عمران)16(وأمر بإمتامه بعد الشروع فيه، مشروع
كما كان دعاؤه ،  وكان جهاده للنصارى يف آخر األمر، (ملا هاجر إىل املدينة دعا اليهود وجاهدهم(ص), أصل واإلجنيل فرع هلا. والنيب 



والسور املدنية ، فخوطب به مجيع الناس ،ألهل الشرك قبل أهل الكتاب. وهلذا كانت السور املكية فيها الدين الذي اتفق عليه األنبياء
وقد تبني ، يا أيها الذين آمنوا (...)، يا بين إسرائيل، فخوطبوا بيا أهل الكتاب، فيها خطاب من أقر باألنبياء من أهل الكتاب واملؤمنني

ا القرآن وقد استقر معي ذلك يف سورة ، زهوشرح له وإطناب إلجيا، أن كل سورة تفصيل إلمجال ما قبلها: يل أن القاعدة اليت استقر 
. وهكذا يكون مبدأ احملاورة ضرورة أبدية )17(وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل مجيع جممالت الفاحتة، القرآن طويلها وقصريها

  هانية والعرفانية.اجملال األنطولوجي حيث يتفتح االستفهام واجلواب على ما ال ينتهي من املقوالت الرب ، جتمع إىل جانب اإلطار املعريف
، يقوم احلوار الداخلي مبعىن السؤال واجلواب والتقدم والتأخر (الزمانيني) على أساس التوقيت فهو حاسم يف تثبيت األحكام وتقريرها

ا وضع وال يشرتط يف املناسبة ألن املقصود منه، وعامل الزمن يتعلق بشكل قاطع بأسباب النزول ألن الزمان إمنا يشرتط يف سبب النزول
ا ا مواضعها، آية يف موضع يناسبها واآليات كانت تتنزل على أسبا . )18(ويأمر النيب (بوضعها يف املواضع اليت علم من اهللا تعاىل أ
أو عن صحايب (ص), ذلك أنه يرجع يف النسخ إىل نقل صريح عن رسول اهللا ، ومما يتنزل داخل الزمان ويتحدد باملدة الناسخ واملنسوخ

وقد حيكم به عند التعارض ملقطوع به مع علم التاريخ ليعرف املتقدم واملتأخر. وال يعتمد يف النسخ قول ، ة كذا نسخت كذايقول آي
ألن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر يف ، عوام املفسرين بل وال اجتهاد اجملتهدين من غري نقل صحيح وال معارضة بينة

"كان : وفيما أخرجه مسلم، . والنسخ واقع يف القرآن كما يف السنة)19(لتاريخ دون الرأي واالجتهادواملعتمد فيه النقل وا ص)عهده (
  .)20(كما ينسخ القرآن بعضه بعضا"،  ينسخ حديثه بعضه بعضا (ص)رسول اهللا

تبعًا للمدة  قدمي والتأخريوالعام باخلاص وما ذلك من األحكام الدينية املقررة بالت، وكذلك عالقة اجململ باملبني واملطلق باملقيد 
  .)21(والتوقيت الذي تفصل خالله القوانني طبقاً للحاجة البشرية وهو من قبيل تأخري البيان لوقت احلاجة (وليس عن وقت احلاجة)

وال يتأتى ذلك إال فيما أنزل ، وألن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ، ويف القرآن أجوبة عن أسئلة فهو سبب من أسباب تفرق النزول
ا نزلت على نيب يقرأ ويكتب، أنزلت التوراة مجلة: مفرقاً. وقيل وأنزل القرآن مفرقًا ألنه أنزل غري مكتوب على نيب ، وهو موسى، أل

ومنه ما هو إنكار ملا  ، ومنه ما هو جواب ملن يسأل عن أمور، أن منه الناسخ واملنسوخ، أمي. وقيل مما مل ينزل ألجله مجلة واحدة
  ).22(كان

أعين أن القرآن بىن ، من خالل البيانات املطروحة الكشف عن بيداغوجيا النص الكرمي يف البالغ واألداء وهي قائمة على احلوار أردنا
أو ما يستثري ذلك ويفرتضه. فخصوصية التعليم الديين تتمثل ديناميكية القول اليت تستثري القول ، فعل التواضع على السؤال واجلواب

الواقع له األولوية على النص كما هو رأي حسن  وهذا يلغي بطبيعة حضوره املنهجي القول بأن، الستفهاماتوتصنع املساءالت وا
م تومهوا أن األفراد االجتماعيني هم الذين يلقون القول على القرآن الكرمي ويطرحون السؤال فترتتب عن ذلك ، حنفي واحلداثيني أل

وهو أن النص املؤسس اختذ من السؤال واجلواب أسبقية منطقية لتقدمي معارف الديانة ، ملكنهم افتقدوا هذا املعطى األه ،اإلجابات
فإنه يستثري املدارك الثقافية والفكرية ، وحني تنعكس الصورة ويسأل القرآن "أ إله مع اهللا" ،بعيدًا عن التلقني الرتاكمي والتلقي األصم

ا وبناء األسس التخطيطية من أجل التعرف إىل ماهية الوجود كما رمسها ، لوهيةوحتديد موقف التزامي من قضية األ، لرتتيب جوابا
  وجتاوز االفرتاضات السلبية الالمتناهية.، البيان القرآين برهانياً 
فالصحابة الذين يؤلفون اجملتمع الرسويل مل يطرحوا على ، أن القرآن مل يتشكل بناء على أسئلة الواقع االجتماعي: الداللة الثانية

  آية). 6636لنيب/املعلم سوى ثالث عشرة سؤاًال ضمن آيات القرآن الكرمي (ا



فالقرآن نص أكرب ينتظم مجلة من ، تدل بنية القرآن اهلندسية على تناغم كامل وانسجام تام بني مكونات هذا الكتاب الكرمي
فليس مثة  ،راءة التناسب بني اآليات وبني السوروقد رأينا ختصص عديد العلماء يف ق، النصوص الصغرى هي السور املائة واألربع عشرة

 وهذا يكشف عن عياء السؤال وتوتره، انقطاعات وفجوات تدل على استحداث السؤال االجتماعي اهتزازات يف بنية النص الكرمي
خادم للنص ومهاد  بل إننا نريد القول إن السؤال، أو اجلنوح به عن مسارات هي مقدرة له يف األزل، وقصوره عن شق شروخ يف النص

وقد كانت ، ذلك أن الكتاب/البيان يلتئم لوائح وقواعد ذات منهج تعليمي يستأنس بالواقع من أجل إحداث التفهيم، مفهومي له
وهلذا كان أصحاب الرسول الكرمي وهم األكثر شوقاً ، األسئلة من الندرة حبيث ال تثار كمشكالت إال ضمن املبادئ االعتقادية الكربى

م يتابعون مسارات النص ومراتبه البيانية يف إطار التمرحل والتدرج، لفهمإىل ا ، وإىل معرفة املبادئ اإلميانية اجلديدة ال يسألون أل
وهي املرفقات النبوية (األحاديث) كمركزية تفسريية للنص الديين األول. وقد استجمع القرآن يف األزل ، واإلحالة على البيانات الثواين

ا من بواطن املدلوالت مهوم الناس م الضرورية اليت كان اإلميانيون يستخرجو لذلك مل تزد استفهامات الصحابة عن ثالث  ،واستفسارا
يسألونك عن ﴿ 217-198عشرة سؤاًال وكلها مدنية (طرحت يف املدينة بأغراض معرفية) من مناذجها آيات سورة البقرة املدنية 

والسؤال يف منهاج القرآن ال يبدو سياقاً متمرداً  ﴾قل العفو يسألونك ماذا ينفقون﴿، ﴾م قتال فيهيسألونك عن الشهر احلرا﴿، ﴾األهلة
وإمنا هو سياق من الواقع متفلت عنه حبثًا عن هوية ضائعة يف تضاعيف ، على السياق (أعين أنه ليس واقعًا بشريًا متمردًا على اهللا)

تؤسس دون وعي مشروع إلعادة حتطيم ، بل إن الذوات النقدية حينما تسأل، لديينالتحوالت الكربى اليت انبثقت من معمار النص ا
ا كلما سألت، ا الشركإيديولوجيأسطورة الصنم و  الت عليها الربهنة الدينية تبعثر مناذجها الشوهاء، وذلك لكو وتطرح بدائل مدرعة ، ا

فالواقع هو من كان يسأل والنص هو من يتشكل ، اثة مقلوباً وقد درج التشخيص املوضوعي يف كتابات احلد، غري قابلة لالخرتاق
، لكن نظام احلركة القرآنية كان سياقًا حواريًا يطرح األسئلة دون هوادة يف كل االجتاهات، وهذا سطح املوضوع، )23(باالستجابة له

، ويف مواجهة املتغريات), 25(﴾ك زعيمسلهم أيهم بذل﴿، )24(﴾سل بين إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة﴿وهو الذي يستفهم أوًال 
فاسألوا أهل ﴿ويصري شرعًا بذاته ، والتفاعالت االجتماعية جيعل الكتاب الكرمي من السؤال آلية الستقدام اخلرب املوضوعي

  ).27(﴾واسألوا اهللا﴿، )26(﴾الذكر
ذا النمط احلواري بعيدًا عن املدركات احلسية من أجل   وخالق العامل ، فك اللغزية القائمة بني العامل كما أن القرآن الكرمي صار 

، فاهللا الذي ال حتويه األقطار جيعل من قلب املؤمن وطنًا له، ضمن دالالت رمزية تكشف عن مقام اإلله يف الالمكان كما يف املكان
نكر النيب (أن من عمق اإلميان أن وهذا سر ميثل معاناة كل حلظة انعطافية من حلظات التحقيق اإلمياين (جدلية الشك واإلميان). ومل ي

واإلمساك بلحظة امليتافيزيقيا فإن ، ومبا أن العقول تتشوق إىل إسقاط التاريخ، يستحدث الكائن االرتياب يف بنية اإلميان كما تقدم
اهللا األول واآلخر والظاهر  وبني املثل واحملسوسات باحثًا عن، وبني الظالل واألشباح، سؤاًال سريًا سيظل مرتحًال بني الكثافة والشفافية

ا املنطبعة بالشك  والباطن. وقد استحضر القرآن هذا االستفهام من رحم الزمان املستقبل قبل أن تستجمعه التجربة البشرية من مفردا
عين فإين قريب وإذا سألك عبادي ﴿فألقى يف منعطفات التاريخ قوله تعاىل  ،والرتدد الدائم بني زينة العاجل وحمذور اآلجل، واهللوك

. والالفت أن القرآن الكرمي أسقط يف هذه القضية )28(﴾وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل
أو متارس لديه الشفاعة يف الراهن ، العقائدية الكربى كل الوساطات املعلومة واالفرتاضية اليت حتيل من خالل املعرفة أو الوحي إىل اهللا

فلم يرتب السؤال على الوساطة يف توصيل القول  )29(، اآلجل الغييب فليس بني اهللا وبني اإلنسان جسور ونقاط عبور ويف، إلنساينا
وإذا ﴿وأسقطه يف الصياغة األخرية املذكورة ، ﴾يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴿وتبليغه ألنه صاغ احلوار فيما تقدم عرب الوساطة 



وجعلهم مبلغني مسؤولني عن ، وإذا كان اهللا انكشف إىل الوعي اإلنساين من خالل األنبياء والرسل، ﴾قريب سألك عبادي عين فإين
فإن كلمة "قل" مثلت  ،أداء كلمة اهللا وحتملوا كمتلقني أوائل مهمة توصيل املقوالت السماوية لتفكيك السؤاالت اليت تستحدثها العقول

قل  يسألونك ماذا ينفقون؟﴿ .)30(﴾قل = هي مواقيت للناس واحلج يسألونك عن األهلة؟﴿ :جسر العبور بني اهللا والكائن البشري
  .)31(﴾و= العف

  لكل سؤال الوجود (وجود اهللا) يف املوقع أو الالموقع أزاح أداة القول "قل" عن حقل القول ليبقى الفضاء عامراً باحلضور الكلي هللا.
  .)32(﴾وإذا سألك عبادي عين = فإين قريب﴿
ألن الكافر حيول مواصفات اهللا إىل غري ، والكفر إميان سليب، والشك طريق إىل اليقني، يف الفكر اإلسالمي، سؤال أرض املعرفةال
هلذا مل يتوقف القرآن عن طرح منظومات ، لكنه يظل حمافظًا على اعتقاد ما باملطلق ضمن مسار يدفع إليه سياق فكري متعني، اهللا

، )33(﴾وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنىي وما يهلكنا إال الدهر﴿ة متنح األشياء مواصفات إهلية الكفر كمعتقدات استبدالي
خماتالت  ,وهذا إميان بشيء ما. كذلك مل يرفض النيب عليه الصالة والسالم، فاملطلق هو الدهر لكونه احمليي واملميت عوضًا عن اهللا

جاء ناس من : أن فكري حتتمه طبائع الوجود. جاء يف نص نبوي حّدث به أبو هريرة قالفهو ش، الكفر وتسربات الشك إىل اليقني
: "أو قد وجدمتوه؟ قالوا: قال، ما حنب أن لنا وأن تكلمنا به، جند يف أنفسنا الشيء نْعظم أن نتكلم به، يا رسول اهللا: أصحابه فقالوا

وإمنا هو الشعور بالشروع يف التقهقر ،  لدى الصحابة ليس السؤال لذاتهوسبب اإلحراج اإلمياين), 34("ذلك صريح اإلميان": قال، نعم
لقد أضحى ، ومل يعد نرباسًا يستوعب حركة التاريخ، إىل املشروع اجلاهلي املنايف ملبادئ التوحيد الديين. فاملعتقد الصنمي افتقد منذجته

غري أن طرح قضية الوجود ، عد يوجه نشاطات األفراد واجلماعاتومل ي، رمسًا وطلًال ماتت بداخله الدالالت وتعطل جهازه املفاهيمي
اإلهلي كمشكل فلسفي يعرتض بالسؤال على مسار اإلميان قد خيشى معه أن ينعطف باملؤمن اجلديد إىل منعطف نسقي يهدد باستعادة 

يلية مشولية على هوية الدين اجلديد. كما غري أن الصحابة مل ينخرطوا يف احلقل اإلسالمي إال بعد إجراء فحوص تعل، ا الصنمإيديولوجي
فالفيصل بني  ،أن منهجية هؤالء املؤمنني األوائل حني اندجمت يف مدلول التوحيد استجابت إىل بنية النظام املعريف القائم على كلمة اهللا

أعين تفرد اإلله دون الصنم ، لوعي بالواحديةاالنتماء اإلمياين واتباع الرسل وبني االعرتاض اجلاهلي هو املاهية االعتقادية اليت تقوم على ا
وشخوص النموذج ، ومنوذج اإلسراء واملعراج وما أحدثه من قلق واهتزازات لدى العقول املرتددة واالرتيابية، باإلجياد واإلعداد واإلمداد

 ,ليت تربط القيمة العليا (اإلميان)يوضح العالقة املنهجية ا، كما بلوره أبو بكر الصديق يف تعليقه على احلدث،  اإلمياين العقالين
ومبا يفعله بواسطة أنبيائه حتت ، إذ ليس مثة فوارق نوعية يف اإلميان مبا يفعله اهللا ذاته، بالفعاليات احليوية اليت تنبثق عنها (املعجزات)

وتقبل يف ،  ُتدِبر من مكة يف شهرواهللا إن العري، مر عجيبأهذا واهللا ، ففي حادثة اإلسراء واملعراج قال أكثر الناس، مسمى املعجزة
هل لك يا أبا بكر : فقالوا وذهب الناس إىل أيب بكر، فارتد كثري ممن أسلم، أفيذهب ذلك حممد يف ليلة واحدة ويرجع إىل مكة، شهر

فقالوا ، ن عليهإنكم تكذبو : فقال هلم أبو بكر: قال، يف صاحبك؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت املقدس وصلى فيه ورجع إىل مكة
اهللا إنه ليخربين أن  فما يعجبكم من ذلك؟ فو، واهللا لئن قاله لقد صدق، فقال أبو بكر، ها هو ذاك يف املسجد حيدث به الناس، بلى

ار فأصدقه، اخلرب ليأتيه من اهللا فسماه رسول ، )35,(فهذا أبعد مما تعجبون منه، من السماء إىل األرض يف ساعة من ليل أو 
وبني ، وذلك من أجل املوازنة املنطقية اليت جعلت من اإلميان معرفة تفرق بني األصل املرجعي وهو معرفة اهللا، يومئذ الصديق ),(صاهللا

ا عروضاً  عملية تتفرع عن األصل املرجعي واحلقيقة اإلميانية األوىل اليت جتعل للكون إهلا تنبثق منه  الوعي بالتفاصيل مثل املعجزات لكو
  امل مجيعاً.أنظمة الع



حني كانوا حرفيني يف االلتزام بتعاليم النبوة ، وهلذا ص).تصور هذه الرؤية العقالنية اخلط الديين الذي اخنرط فيه أصحاب رسول اهللا (
 وحني مل يكونوا يلحون بالسؤال يف التفاصيل مل يكونوا انقياديني استسالميني كما يصور ذلك املتحاملون على، مل يكونوا تسليميني

وما دام االقتناع ، )36(فقد سألوا عما هو أكرب من ذلك وسألوا عما قبل ذلك (عن اهلوية) كما تقدم، العصور اإلسالمية الطالئعية
"ما : وهلذا قال ابن عباس، فال تنتفي القناعة األوىل حيث يستقبلون بإجيابية كاملة مقوالت النبوة عن اهللا، قائمًا على أن اهللا موجود

  .)37ص)"(( ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حىت قبض، ص)( من أصحاب حممد رأيت خرياً 
يتية. واألرأيتيون هم الذين أوإمنا حّذر من السفسطة فقد نعتت بعض العقول باألر ، واإلسالم مل يذم السؤال من جهة ما هو سؤال 

وهللا على الناس ﴿: واملثال على ذلك قول اهللا تعاىل ,ت لو"يكثرون من اجلدل واالفرتاضات من خالل االستطرادات الدائمة بقوهلم "أرأي
ا نزلت ابتداء دون حدث متعني واستحدثت ، فتفرع عنها بعد نزوهلا سؤاالن ).38(﴾حج البيت من استطاع إليه سبيال أعين أ

ووردت روايات ، لزاد والراحلةا: (ص)ما السبيل فقال الرسول: ذلك أنه بعد تالوة النيب هلذه اآليات قام رجل فقال، االستفهامات
وزاد املسألة تفصيًال حني ، أخرى تدل على أن السؤال تكرر وكانت طريقة الرسول أنه يعيد كل مسألة ثالث مرات من أجل اإلفهام

فقد  ، ذي رفضهوأما السؤال ال، )39(فال عليه أن ميوت يهوديًا أو نصرانياً"، فلم حيج، "من ملك زادًا وراحلة تبلغه إىل بيت اهللا: قال
أي أنه إضافة إىل الفضول السليب وإىل الالجدوى كان كأنه ينزع إىل ، كان خمالفاً ملقاصد الشريعة لكونه استدعاء للعنت واحلرج واملشقة

أيف   هللايا رسول ا: قالوا ﴾وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال﴿فعن علي أنه ملا نزلت هذه اآلية ، التطرف وتعقيد الشريعة
: مث قال، وملا استطعتم، ال ولو قلت نعم لوجبت: أيف كل عام؟ فقال: مث قالوا: قال، أيف كل عام؟ فسكت: فقالوا، كل عام؟ فسكت

يتكم عن ، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ذروين ما تركتكم إمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم وإذا 
واإلشارة ملن هلك من السابقني جراء التعنت حييل على سفسطه اليهود حني قال هلم نبيهم "إن اهللا يأمركم أن ، )40(وه"شيء فدع
ادع ﴿وما لبثوا بعد ذلك أن قالوا ، قالوا أتتخذنا هزوا؟ (...) "مث قالوا "ادع لنا ربك يبني لنا ما هي؟ إن البقر تشابه علينا" ،تذحبوا بقرة

النا ربك يبني ل وقد كان يكفيهم أن يذحبوا أية بقرة فعقدوا األمر على أنفسهم باإلصرار على املعاندة والتعجيز حىت  ,﴾نا ما لو
يا أيها الناس كتب عليكم : فقال(خطبنا رسول اهللا : واآليات من سورة البقرة املدنية. وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال، عجزوا
ا أو مل تستطيعوا أن ، لو قلتها لوجبت: أيف كل عام يا رسول اهللا؟ قال: لفقا، فقام األقرع بن حابس، احلج ولو وجبت مل تعملوا 

ا   .)41(ولو وجبت مل تسمعوا ومل تطيعوا" ،ويف رواية ،فمن زاد فهو تطوع، تعملوا 
وأن أصحاب الرسول مل ، ن األسئلة االجتماعية اليت كانت تطرح على الرسول الكرمي كانت قليلة وحمدودة جداً أوجممل القول 

ألن الثقافة اجلاهلية مل ، إذ كانوا ذوي طموحات معرفية يريدون االستفادة من الدرس الديين، يدخلوا باب اجلدل واملهاترة والسفسطة
م األدبية كانت استعراضية مج مل تكن و ، اليةتعلمهم شيئًا فكانت قائمة على الفراغ العلمي واخلواء الداليل. وأشعارهم اليت متثل ذخري

لذلك كان القرآن نقلة نوعية كربى فرضت مبا حتمل من قضايا عملية ضرورة ، ذات مرتكزات ومقومات فكرية تغين عن العلم الرسايل
لالستماع ولالستقبال الواعي. فلم يكن العرب وهم حبالة عجز معريف قادرين على إدراك شخصية النص القرآين واستيعاب طروحاته يف 

ألن املوضوع املركزي وهو قضية اإلهلية واهلوية كان البديل الغائب عن ، يزيقيا والوجود واملعاد إال من خالل مفاهيمه اليت يعرضهاامليتاف
وهلذا  ، وليس املراجعة والنقض الدوغمائي ملا ليس معلوماً ، االستقبالية األوىل لذلك كانت معادلة الفهم والتلقي الضرورة، العقل اجلاهلي

م كانوا مسكونني ، نص القرآين يتنزل مببادئه املركزية دون أسباب ومساءالتكان ال ومل تتجاوز سؤاالت الصحابة ثالث عشرة سؤاًال أل
  بإرادة املعرفة اخلالصة.



سب أن القرآن لو مل ينزل منجمًا لنزل مجلة واحدة. وهذه العبارة للسيوطي تعاود ترتيب منهج أسباب النزول حب: الداللة الثالثة
أعين من ، فالقرآن وإن كان عرب إىل الوجود من خالل األسباب املادية الظاهرة ،مرجعيته األصلية وهي انتماء النص الكرمي إىل اهللا تعاىل

ذه الطريقة تشابه على الناس ، خالل راهنية متعينة أثارت مجلة من التساؤالت حول هويته سبق أن عرضناها ورغم أن حضور املقدس 
إن هذه اإلشكالية ليست مستحدثة بسبب : فإننا نقول، إن الواقع االجتماعي هو من أنتج هذا الكتاب: ليهم حىت قالواوتالبس ع

إذ هي كلمة قالتها الكائنات اجلاهلية يف سياقها التارخيي بعيد املدى حني استغربوا أن يتنزل القرآن ملء ، ذكاء اإلنسان املعاصر
وقال الكافرون لوال نزل عليه القرآن مجلة ﴿مي واملألوف احليايت للكائن البشري فرفضوا إهليته وأن يواكب املعيش اليو ، احلواس
والذي يتسنكرون اليوم مبستوى حداثي حضور كالم اهللا طبقًا ألسباب النزول يسوغون عودة السؤال اجلاهلي وهو  )42(﴾واحدة

مان على حوادث وظروف تشكل املرجعية املشروعة للنص. لكن هذا يستنكر ترتيب القرآن وتفريقه على ما يزيد على عقدين من الز 
ذا الفهم املوجه الذي  السؤال املنفلت الذي أنشأته بدوره ظروف اجتماعية مرجعية خيطئ حني يريد أن جيرب العقل على االعرتاف 

ن لينزل لوال حوادث الناس والظروف هل أن كالم اهللا ما كا: لذلك نسأل، يثري لذاته االستفهام إيديولوجيأنتجه واقع مادي و 
ومل يكن اإلنسان يدرك هذه الداللة وهذه ، إن القرآن حيث نزل كان ذا داللة ومقاصد، السوسيولوجية اليت حفت بنزول النص الكرمي

املعريف واالستكشاف وما تزال غائيات النص الكرمي جماًال خصبًا لالستثمار ، املقاصد إدراكًا أوليًا إال بعد أن أستقر الدرس النبوي
كانت الوظيفة النبوية حماصرة باحلظر الثقايف الذي   ,﴾لوال أنزل عليه القرآن مجلة واحدة﴿: العقلي. واستنكار أهل اجلاهلية حني قالوا

فاهيم بأي شكل وكان يسريًا تقليب األسئلة وتزييف امل، فرضته قريش وكانت النوابض النفسانية حتركها املفاهيم والقيم اجلاهلية املهيمنة
وسورة الفرقان حسب الرتتيب املكي الذي ضبطه بدر الدين الزركشي يف كتابه الربهان يف علوم القرآن (يف ، من أشكال التعسف والقهر

منها (من  ص)وقد أنزلت بني مكة والطائف بعد رجوعه (، مبحث املكي واملدين) تنزلت بعد سورة يس (ياسني) املسبوقة بسورة اجلن
فكان طبيعياً أن ، )43(ف) يف السنة العاشرة مكية (قبل اهلجرة بثالث سنوات) وهي فرتة مستغلقة قامت على قمع الكلمة النبويةالطائ

لكن حينما انتظم اإلسالم يف حياة الناس ، ةيديولوجييستصنعوا األسئلة املنبثقة من املخيال االجتماعي بغاية اإلخراج واملغالطة اإل
وَتوضَّح املسار العملي لتنجيم القرآن ، هامات من ساحة التحدي بعد أن ظهرت حقيقة أبعاد الفعل التواصليانسحبت هذه االستف

دف تعليمي وهكذا تنتفي صفة التالزم ومعامل السببية بني النص والواقع إذ أن الكتب ، وحتايث نزوله مع األجواء االجتماعية العامة 
ونزول القرآن متدرجًا يتواكب مع ، ومقاصد مسبقة تتطابق مع مواصفات املتقبلني السماوية كانت تنزل بصفة كمية ألغراض
ومل تكن مواصفات هذا ، وتستعاد ذوات األحكام واحلكم بالتتابع لدى املستقلني البعديني، استعدادات املتلقني األوائل املباشرين للنص

م على النص ، كلمون من ورائهمفقد كان للعرب تصور خطايب قننه اخلطباء واملت، التواصل خيالة م واحتجاجا لذلك كانت مساءال
ا مل تدرك أسرار املنهج كما يقول اجلاحظ يوازن بينها وبني ،  إذ ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين، الكرمي غري ذات جدوى أل

حىت يقسم أقدار الكالم على ، من ذلك مقاماً ولكل حالة ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالماً ، وبني أقدار احلاالت، أقدار املستمعني
  .)44(وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت، ويقسم أقدار املعاين على أقدار تلك املقامات، أقدار املعاين

ها وتّفوق وإمنا حافظ على وجود، فالقرآن يف عروضه البيانية مل يهشم التقنيات املنهجية اليت كانت مستشرية يف املخاطبات البشرية 
ا الطرائقية لكونه جاء ألهداف تربوية وتثقيفية ا وباستخداما ومل ينزل من أجل إبادة الرتاث اإلنساين وإقامة ، عليها وجتاوزها بآليا

إلهلية مع أن تتماثل اسرتاتيجيا الرسالة ا، وبيداغوجيا التعليم السماوي، فليس شذوذًا يف املنهج الرتبوي الديين، مملكة اهللا على أنقاضه
وهذا من قبيل العدالة ، وسائل االستقبال البشري القائم على املكتسبات املعرفية اليت هي قاعدة الفهم واالستقبال يف عامل الناس



كالم اهللا أنزل ليقرأ على الناس بالتوافق مع   -السماوية اليت ال تضح اجلزاء إال يف إرسال الرسل وإنزال الكتب. واحملصلة أن القرآن 
ولوال أن احلكمة ، دارج االستقراء والتقبل سواء كان ذلك عرب التدرج أو باإلنزال اجلملي للنص كما كان الوضع يف ديانات السابقنيم

، هلبط به إىل األرض مجلة كسائر الكتب املنزلة من قبله -كما يقول السيوطي-اإلهلية اقتضت وصوله إليهم منجمًا حبسب الوقائع 
  .)45( إنزاله مجلة (إىل السماء) مث إنزاله مفرقاً تشريفاً للمنزل عليه: فجعل له األمرين، ه وبينهاولكن اهللا باين بين
م: الداللة الرابعة أو تابعاً ، أي أن القرآن مل يكن راضخًا للواقع، وأنه مل يكن جييبهم على ما يطلبون، أن القرآن نزل خمالفًا ملرادا

وقد ذكر الطربي يف ما سيأيت عن مسألة حتويل القبلة من بني املقدس بالشام ، ته الثقافية والعمليةومتحرر من بني، فهو مستقل عنه، له
يا حممد! ما وّالك عن قبلتك اليت كنت عليها؟ وأنت تزعم أنك على ِمّلة إبراهيم ودينه؟ ارجع إىل : إىل الكعبة مبكة أن اليهود قالوا

املشركون يريدون الطعن يف الدين إذ كانوا يقولون إنه رغب عن قبلة آبائه مث رجع إليها وكان ، قبلتك اليت كنت عليها نتبعك ونصدقك
، لكن النص الكرمي كتب يف األزل أن قبلة املسلمني ستظل مكة، )46(كما يف تفسري األلوسي،  ولريجعن إىل دينه أيضًا ودين آبائه

بل إنه خالف  ، فخالف الكتاب بذلك املطالب االجتماعية إىل األبد، وذلك ألجل الدالالت الروحانية اليت ذكرناها يف املكي واملدين
  كل سلوك متغاير مع هويته حىت لو كان مصدره املسلمون أو الرسول املبلغ نفسه.

ومبعزل عن األسباب وهذا نظام متحقق يف نزول القرآن واستدالل ، أن سورًا نزلت بشكل كلي دفعة واحدة: الداللة الخامسة 
يلغي النقاش العقيم حول اجلدلية االفرتاضية وامللفقة بني النص اإلهلي وبني الواقع االجتماعي اجلاهلي الالمتآلف وحمدود  عملي عميق

واخلاضعة لرقابة السادة ، فالذوات اجلاهلية املرتاصة بأجسادها وعقوهلا أمام احلجارة واألصنام، املدارك والقدرات الفلسفية والقانونية
كما   -عليه السالم-وهم املستقرون يف جزيرة العرب منذ القرن الثالث قبل مولد املسيح ، عجزوا، ياعي الوهم اإليدلوجيسدنة الِشرك وب

دون أن ينتجوا نصاً إبداعياً واحداً أو خيرتعوا قانوناً حياتياً يلملم صعلكتهم وتشرذمهم يف أقاصي الصحراء مرتامية األطراف حتت ، تقدم
لقد انطلق النص القرآين من هذه ، جات جيوشهم اليت مل تكن ترى يف العرب سوى قطّاع طرق وشّذاذ آفاقواحتيا ,حراسة الروم

ذه الكلمة املرجعية  ، وتأمل أسباب احلياة، واستقراء الوجود، الصحراء احلزينة مبتدئًا بسم اهللا السميع العليم قراءة العامل بداية القراءة 
واإلقناع بأصالته اإلهلية  ,وبقدرته على احملاورة، ن أجل بناء نظام عقائدي ومعريف يكتفي بنظاميتهكان حضورًا للمقدس يف التاريخ م

  اخلالصة.
تتحرر بامسه العقول واألذهان من استبدادية الواقع ، قبله وبعده، فكان اهللا ظاهرًا وباطنًا فيه، بدأ القرآن رحلته األرضية بسم اهللا

ومفهوم السبب األول ، الدينية ضمن مرجعيتها إىل الواحد األحد وهذا املعىن الوجودي بطبيعته اإلهليةاملهيمن ليتم ميالد العقالنية 
وهم اآلهلة الرمسيون وممثلوا -يبلغ عدد األصنام ، ففي الكعبة وحدها، واملبدأ الواحد كان غائبًا عن جمتمع الكثرة وتعدد اآلهلة واألرباب

ففي نظام التوحيد املوجودات املتكثرة هي من ميثل اإلله ، وهي صورة مقلوبة حلقيقة العامل، كل قبيلة  القبائل ثالمثائة وستني صنمًا بعدد
ا آثار تدل على وجوده وإبداعه، الواحد األحد ويف معتقد الشرك اجلاهلي فإن اآلهلة هم من ميثلون املخلوقات وينوبون عنهم ، مبا أ

لذلك كانوا يغتصبون احلقوق ويشّرعون الباطل ، م اخلالقون الذين يصنعون آهلتهم بأيديهموهذا منطق ليس بعجاب ألن أفراد اجملتمع ه
  ألنفسهم وملن جاورهم باسم األرباب احلجريني اجلامثني بني جبال مكة وأوديتها.

وعنوان ، االفتتاحيفهي الدرس ، نزلت سورة العَلق ابتداء دومنا مناسبة كما يف التفاصيل املذكورة يف حديث بدء الوحي عن عائشة
شر فقد املنهج اإلهلي الذي سيحكم عالقة األفراد بالعامل يف الزمان الديين القادم فظهرت بنزوهلا القطيعة املعرفية بني كالم اهللا وكالم الب

اخللق حسب الزخمشري ربطت السورة الوجود باهللا الواحد أوًال ومجعت بني القراءة والكتابة واخللق واإلله اخلالق "الذي خلق" ويراد من 



فليس بعض املخلوقات أوىل بتقديره من بعض ويراد أنه الذي حصل منه اخللق واستأثر ، فيتناول كل خملوق ألنه مطلق يءخلق كل ش
وهو أشرف ما على ، ألن التنزيل إليه، وقوله "خلق اإلنسان" ختصيص لإلنسان بالذكر من بني ما يتناوله اخللق، به ال خالق سواه

مث فسره بقوله ، مبهماً  ﴾الذي خلق﴿: فقيل ﴾الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان﴿الذي خلق اإلنسان كما قال : وجيوز أن يراد األرض
الذي له الكمال يف زيادة   ﴾اقرأ وربك األكرم﴿وداللة على عجيب فطرته. واألكرم يف قوله ، تفخيمًا خللق اإلنسان ﴾خلق اإلنسان﴿

م ، وجحودهم لنعمه، وحيلم عنهم فال يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم، عباده النعم اليت ال حتصىكرمه على كل كرم وينعم على  وركو
وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة ، فما لكرمه غاية وال أمد، ويتجاوز عنهم بعد اقرتاف العظائم، ويقبل توبتهم، وخمالتهم األوامر، املناهي

فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما مل  ,﴾الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم﴿: الفوائد العلمية تكّرم حيث قال األكرم
ا إال هو، ونقلهم من ظلمة اجلهل إىل نور العلم، يعلموا وما دونت ، ونّبه على فضل الكتابة ملا فيه من املنافع العظيمة اليت ال حييط 
موال ضبطت أخبار األولني و ، وال قيدت احلكم، العلوم ولوال هي ملا استقامت أمور الدين ، وال كتب اهللا املنزلة إال بالكتابة، مقاال
وإذا كان هذا التحليل الرياضي هلندسة  ).47(دليل إال أمر القلم لكفى به، ولطيف تدبريه، ولو مل يكن على دقيق حكمة اهللا، والدنيا

فإن اإلشعاع القرآين أطاع بقوانني التكرارية واالجرتار ، التوايل والتوارثاآلية القرآنية األوىل ضمن عامل ثقايف ال يرث املعرفة إال ب
وبالوجود ، ليبريايل يبين معتقداته على الوعي بذاته، والتعاقبات الصماء حني أعطى األسبقية للفهم واإلدراك من أجل حتقيق عقل حر

وذلك حني واءم القرآن لبناء شخصية الوجودية بني مركزية ، احلياةوتوجهًا تأمليًا حنو باين الوجود وصانع ، الذي ميثل امتدادًا لذاته
ا استكشافًا نظريًا تستخرج بواسطة أجراسه الصور والدالالت وبني مركزية الكتابة بوصفها ممارسة بصرية تعاود تنسيق سلم  القراءة لكو

  منه.وتوزيعه من أجل إعادة تركيبه واستنباط الدالئل والقضايا ، الكالم ومراتبه
الدرس األويل الذي انبثق منه العلم اإلهلي (وهو املعرفة الكلية أو امليتافيزيقا) مؤسساً من خالل التواصل مع  ,اقرأ""مّثل النص البدئي 

 وهذا املعىن الذي، يف تواترات املعيش، وحضورًا لألعلى، اهللا فلسفة حضور للذات القارئة (اإلنسان املفكر) يف قضاء امللكوت األعلى
إعالن منهجي عن صياغة معرفية جديدة تستجمع القراءة والكتابة والفهم ، متثله جدلية الصعود واهلبوط من خالل فعل القراءة والكتابة

والتاريخ اجلاهلي الذي جاء (القرآن) ليحول مساراته ، وتفتتح عهدًا قرائيًا وزمانًا معرفيًا يتجاوز اللحظة التارخيية، واالنتماء العقدي
، عتقاديةا :فالنص كينونة، وهلذا تتنزل القراءة يف صميم املسألة االعتقادية اليت تشغل فضاء الكتاب الكرمي، مفاهيم القرآن إىل اهللاضمن 

القرآن بوصفها من تقتدر - لذلك توجه اهللا إىل الكائنات املفكرة بالنص ، منه تنطلق القراءة وبأمره وإليه تؤول للتدليل عليه واإلحياء به
ولقد أحدث اإلسالم بالقرآن على صعيد القراءة املقروئية ، والربهنة على برهانية القول اإلهلي، االستدالل واخرتاع العالمات والرموز على

يف تاريخ حضاري مّكمل ومطّور لتارخيية العرب ، فأدخل مع "اقرأ" (وعي الوحي بالقراءة) مريديه ومعانديه، طفرة حضارية عند العرب
ذا املعىن احلضري او التحضري كان اإلسالم روح عصره فكان حمضرًا بالقرآن للعرب وللناس كافةقبل اإلسالم بقدر ما قدم هلم ، . و

  .)48(منظومة معامالت (عالقات) إنسانية جديدة
تؤسس وجوداً بني عناصر اخللق الثالثة اليت  ,﴾اقرأ بسم ربك الذي خلق﴿ضمن هذا املنظور نستبني الرتابط املنهجي الذي تؤسسه 

فتكون ، )القراءة / اهللا / اخللق(وهي ، أو متشخصًا أو عقليًا (القراءة) وتضع يف اآلن ذاته األصول الثقافية اليت تنسج منظومة النص
ذا املعىن الكوجيتو اإلسالمي باعتبار  وملا كان الوجود متحداً بعلته األوىل اليت أعطت كل شيء خلقه ,فأنا موجود) (=أنا أقرأ: القراءة 

فإن الناتج يصري (=أنا ، فيما يسمه ابن رشد بدليل االخرتاع، تتابع األسباب والعلل اليت تعكس اخرتاع احلياة يف أصل األشياء اليت حتىي
كذا اعتبار هي عمل يف الوعي اإلنساين لفهم مدارك الوعي ,فأنا أومن) أقرأ  وما هو كائن خارج دائرة ذلك الوعي مما ال، والقراءة 



ا (وجودها) والكون مبا ، )49(يدرك أو إذا أدرك ال يكتنه (وال يسري كنهه) وهي املعرب الداليل واالستداليل الذي يوالف بني كو
وحبثًا عن ، فتأخذ بذلك بُعدًا فلسفيًا لتكون استقراء لعلم املبادئ األوىل، ورائياته لينفتح املمكن على الواجب واملعلول على العلة

وذلك باستنطاق العامل بوصفه جمموعة من العالقات بني الظواهر تضم إىل جانب األولويات والبديهيات ، ا االخرتاع واإلبداعميتافيزيقي
القوانني الكونية والطبيعية املعقدة اليت تدل بتشكلها الرياضي على نظام سابق لنظام اخللق وال تدل على عبثية الوجود ومبا أن وجود 

إحالة جلّية على الفاعل األول  ,﴾اقرأ باسم ربك﴿: هاهنا تبدو القراءة يف، فهو ليس معىن اتفاقياً أو حدثاً صدفوياً ، الوجود ليس عبثياً 
، وزمن وجود القراء (الفهم املتأخر للنص)، زمن وجود املقروء (النص وأسباب النزول)-املبدئ واملعيد من خالل مفهومني للزمن 

ألنه حلظة اجتهادية خاصة يف التاريخ وإذا كانت إنّية العامل هي آنيته أعين أن وجوده (اآلنية) هي وتكتسحه عوامل التغري واالختالف 
والفساد ، فهو دليل على التحلل والفساد، فإن من خصائص الوجود يف الزمن التغري الذي يتسم به ,زمنيته (الزمان وجود عابر وغابر)

ىن وال يبقى إال النص كما بينت يف حديث ابن عباس عن مستويات القراءة. غري أن وبكالم آخر فإن القراءات تف، دليل على الفناء
فاهللا حيقق موضوعه حني يتحقق كالمه يف  ,منظومة الفناء تنقضها سورة العلق حني احلديث عن املوجود الواجب الوجود "الذي خلق"

، لكونه يقلب الليل والنهار، أو هو إياه فاهللا هو الدهر، هفيكون الزمن عندها دليًال على األزل وعلى البقاء ألنه فيض عن، الزمن
إرادة للفهم اليت يقدم القرآن مفاتيحها  ألنه ,يتنزل يف صميمية املعاين القرآنية، حوار القراءة، وهذا احلوار، وميسك بنظام احلركة يف العامل

ا تعتمد على بيان الربهان وبرهنة البيان. إذا جعلناها من هنا أمكن القول إن القراءة هي اللوغوس اإلسالمي ، املفهومية للناس لكو
وغاية القراءة ، واإلنسان داخل هذه املنظومة هو جوهر املوجودات وحمور اخللق (وليس مقياسًا له)، مزجًا للعقل البياين بالعقل الربهاين

ا ومن خالل الفاعلية العقلية اكتشاف عالقتها مبوجدها ألن ومن مث (بفتح التاء) ، يف سورة العلق اكتشاف الذات أوًال يف عالقتها بذا
ذلك أن اإلنسان من بني املوجودات خملوق ، بل إن جهله بربه سيكون أكرب، ومن جهل نفسه جهل ربه، من عرف نفسه عرف ربه

، وهي احليوانات، لدار الدنيا نوعاً : وذلك ألن اهللا تعاىل قد أوجد ثالثة أنواع من األحياء، خلقة تصلح للدارين كما يقول األصفهاين
ورفيع وهو ، وضيع وهو احليوانات: ونوعًا للدارين وهو اإلنسان. فاإلنسان واسطة بني جوهرين، ونوعًا للدار اآلخر وهو املأل األعلى

وغري ذلك من أوصاف  ,زعةواملنا، واملهارشة، والتناسل، والغذاء، ت يف الشهوة البدنيةافجمع فيه قوى العاملني وجعله كاحليوان، املالئكة
وحنو ذلك من األخالق الشريفة. ووجه احلكمة يف ذلك أنه  ,والصدق والوفاء، وعبادة الرب، احليوانات وكاملالئكة يف العقل والعلم

لو خلق  وهيأه مع ذلك جملاورته يف جنته اقتضت احلكمة أن جيمع له القوانني فإنه ، وعمارة أرضه، وخالفته، تعاىل ملا رشحه لعبادته
ولو خلق  ، وال جملاورته ودخول جنته، كما مل يصلح لذلك البهائم،  كالبهيمة معرى عن العقل ملا صلح لعبادة اهللا تعاىل وخالفته

م،  كاملالئكة معرى عن احلاجة البدنية مل يصلح لعمارة أرضه إين أعلم ما ال ﴿: كما مل يصلح لذلك املالئكة حيث قال تعاىل يف جوا
وأنه مل ، ويف اعتبار هذه اجلملة تنبيه على أن اإلنسان دنيوي وآخروي، فاقتضت احلكمة اإلهلية أن جتمع له القوتان .)50(﴾تعلمون

  .)52(﴾أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون﴿: كما نبه اهللا عليه بقوله),51(خيلق عبثاً 
واستنتج عرب إعادة صياغة العامل ذهنيًا بوسائل معرفية ينتجها ، مل يعملوحيث قرأ اإلنسان الوجود من خالل القرآن علم ما ، هكذا

ووجود احلقيقة فكان األمر بالقراءة أمرًا بالبحث العقالين النشط عن فلسفة ، حقيقة الوجود، عقل عملي يقدر على التحمل واألداء
فإن ، وأنشأ قانونه املعريف اخلاص، قرن القراءة مع الكتابة وألن القرآن، الكلمة (الكلمة القرآنية) والعلم باملوجودات مبا هي موجودة

ويف كلمة جامعة فإن القراءة تفعيل ، )53(نظامه هذا حقق قفزة تارخيية تعتمد على املماثلة بني القرآن املكتوب وأزلية القضاء اإلهلي
و أن يقاوم اإلنسان املفكر اللحظة الراهنة اليت واإلبداع ه، حلركة العقل وتنشيط لفعاليات الفكر والتفكري هو فعل وإنشاء وإبداع



وحني قال اهللا لنبيه ، ا على أمناط الفعل وأجناس التفكري فيستمسك بقناعاته الذاتيةيديولوجيتستويل على الوجود وتستبد بالقوة وباإل
ذا تنتفي كل ، من مملكة األصنام اجلاهلية وبناء مدينة اهللا عقليًا بدالً ، فإنه أمر مبغادرة اخللق إىل احلق ﴾اقرأ بسم ربك الذي خلق﴿

م املسبق الذي ينكر مرجعية النص الديين إىل فضاء  يديولوجيويتزعزع التشكيك اإل، عالقة ألصالة القرآن بأفعال الناس ومنتجا
  ن كعنصر وجودي أخري.وقبل أن خيلق الزمان واملكان واإلنسا، فالقرآن كرم اهللا األزيل القائم يف الالزمان والالمكان، املقدس
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  تحليل النصوص المفهوم والضوابط
  *حسني كنوان

  : أساسية هي ثالثة محاور يتناول هذا المقال
  اإلطار العام: األول
  المصطلح: الثاني
  الضوابط: الثالث
  اإلطــار العــام: أوال

فقد استعيض عنها باملستحدثات ، والقدر املطلوب منذ زمان، "إن أدوات التعامل مع النص العريب مل تعد توظف بالكيف الصحيح 
مادة ومنهجا؛ ولذا تقرتح هذه الدراسة أن يكون اإلطار العام الذي ، ألحيان إىل مكونات اللغة العربية بصلةاليت ال متت يف كثري من ا

، )1(وإجراء واستفادة، مادة، جبميع مكونات املسألة، يعترب منهجا لتحليل النصوص هو "اإلعراب"نظرا الرتباط هذا املصطلح
أو ألنه ، ولعل ذلك ناتج عن كونه مصطلحا يرمز لوجود أمة بكاملها، شأته األوىل"فاإلعراب هو عنوان الدرس اللغوي العريب منذ ن

، حيمله داللة القصد من عملية التكلم "البيان"أو ألن وسيلة التحليل اللغوي اليت يقصد من ورائها الفهم واإلفهام تسمى إعرابا
  اب...".واألدوات اللغوية املستعملة للوصول إىل هذا اهلدف تسّمى عالمات إعر 

ليشمل كل األدوات اليت تساعد على اإلعراب مبعىن البيان. "وهذا يعين إلغاء ، وهذا ما يستوجب إعادة النظر يف مفهوم اإلعراب 
كما هي معروفة حىت اآلن عند   ,والنحو)، والصرف، (كاألصوات بعض االعتبارات اليت تفصل بني مستويات الدرس اللغوي العريب

ا جمتمعًة تكون أداة التحليل اللغوية الكربى، نصوصتوظيفها يف حتليل ال ذلك أن هذه املستويات ترى منفصلًة من حيث ، إذ إ
ا تكون يف جمملها الوسيلة الناجحة الكربى لتحليل النصوص وضبط الوسائل..."، الصناعة   ألغراض منهجية فقط يف حني أ

مضافة إىل وظيفة املنت اللغوي. مث "املقتضيات اخلاصة ، ة حتليل النصوصوإذا سلمنا بضرورة حضور هذه املستويات الثالثة يف عملي
  .)2(فإن األمر يدعو إىل اعتبار كل مستويات الدرس اللغوي العريب داخلة يف مفهوم "اإلعراب" يف أثناء حتليل النصوص"-لكل نص

عليها يفرضان استحضار كل هذه املستويات  إن متاسك مكونات النص العريب(املعترب) واحتياجه إىل كل املقومات اليت ينبين 
وبنيان ، "ألن اللغة نظام قائم بذاته )3(ولذا ال ميكن حتليل أي نص حتليال سليما إال مبعرفتها، بوصفها مكونات متضافرة يف بناء النص

ذا اخلصوص-فاجلملة، ويتوزع جماله احليوي، خالص يضم حتوالت داخلية تتصرف بشؤونه -ة عن التنظيم الكبريصورة مصغر ، وهي 
  ...".ضمن جمموعة عصبية ميكانيكية لتؤدي املعىن املقصود، وتتعاون تعاونا وثيقا، تتألف من عناصر يؤثر كل منها يف اآلخر

حيث تنسجم للمحلل روح االنتماء احلضاري ، وهذه نظرتنا لإلعراب الذي اعتربناه إطارا منهجيا شامال لتحليل النصوص العربية
ذا املفهوم الشامل) والقصد من العملية اإلعرابية ,)4((عريب)   (البيان والتواصل). ومنهج التحليل (اإلعراب 

مضافا كل ذلك إىل ، وضبط وظائفها الداللية، ذا التصور الذي يقصد من ورائه مجع كل ما ميكن من أدوات التحليل اللغوية املمكنة 
ما دامت حضارة  ).5(نوع من النصوص لضبط ما ميكن أن نسميه علم النص العريب غريه من معطيات التحليل املنهجية اخلاصة بكل

  األمة مبنية أساسا على النص عقيدة وشريعة ومنهج حياة.
ترى هذه ، وضبطها داللة وتوظيفا، فيما خيص استنباط جمموعة من القواعد اللغوية، )6(ولنا يف علماء أصول الفقه أسوة حسنة 

مع شيء من التفاوت يف هذا االحتياج.فأي حملل ال حيتمل أن ، النصوص يف أمس احلاجة إىل مثل هذه القواعد الدراسة أن كل حمللي



وهي من ، وكلها ألفاظ عموم، كل ومجيع.....:  أو ألفاظ التوكيد مثل، أو أدوات الشرط، يستعمل ألفاظ اجلموع أو أدوات التعريف
  استعماالت األصوليني.

  وم والوظيفة بين التحليل والتفسير.المفه: المصطلح: ثانيا
  : التحليل

، وفق ما يقتضيه نوعه وجماله، هو توظيف كل ما ميكن من األدوات والقرائن لرفع موانع اإلدراك والفهم عن مضامني النص ومعانيه 
ويتعدى باهلمزة ، وصف باملصدر، حل الشيء (ِحيل) بالكسر(ِحالًّ) خالف حُرم فهو (حالل) و(ِحّل) أيضا: )7(يقول الفيومي

زال املانع الذي كانت متصفة به  : .. و(حلت) املرأة لألزواج."وأحل اهللا البيع "أي أباحه: (أحللته) و(حلَّلته) ومنه: والتضعيف فيقال
  كانقضاء العدة فهي حالل..."

والكشف عن املراد ، صوصيفهم من هذا النص أن صيغة (التحليل) اليت أصبحت مصطلحا يعرب به عن عملية توضيح مضامني الن 
وبناء عليه (اجتماعيا) ، فهو يف أصل داللته اللغوية يعين رفع املانع عن الشيء املمنوع(شرعا)، مصدر (َحلَّل) املزيد بالتضعيف: منها

يه االستفادة منه وكأن النص املنغلق على القارئ (مقارنة بذلك) ممنوع عل، ممكنة ومتيسرة- وفق املعيارين السابقني-لتصبح االستفادة منه
كما يرفع املنع عن ،  حيث جيعله يف متناول فهم أي قارئ يف مستوى قراءته، ويرفع عنه الغموض، حىت يأيت احمللل ليبسطه

  املمنوع(شرعا) أو (اجتماعيا) ليصبح يف متناول أي مستفيد منه مؤهل لتلك االستفادة.
ذا املفهوم مشارك للتفسري مبعىن ، هو رفع االلتباس عن اللفظ لِيـُْعَلَم مدلوله: والبيان، التفسري يعين"البيان" ذلك أن، و"التحليل" 

قال ابن ، مثله: والتفسري، أبانه: وفسَّره، ويفُسر بالضم فسرا، البيان. فّسر الشيء يفِسرُه بالكسر: الفسر: "فسر) 8(يقول ابن منظور
والتفسري كشف املراد عن ، كشف املغطى:  والفسر، "وأحسن تفسريا" -وجل عز- وقوله ، والتأويل واملعىن واحد، التفسري: األعرايب

  رد أحد احملتملني إىل ما يطابق الظاهر... وكل شيء يعرف به تفسري الشيء ومعناه فهو تفسريه".: اللفظ املشكل. والتأويل
ومما ، يف أمور أخرى بنسبة ماوخيتلفان ، والتحليل) يشرتكان يف أمور يبدو من خالل النصني السابقني أن مصطلحي(التفسري

  : يشرتكان فيه
  فكل منهما يستعمل يف إطار معاجلة نص معني.، وهو النص: الموضوع- أ
  وهو توضيح ذلك(النص) ورفع الغموض عنه لغرض معني.: الهدف- ب
  املستعملة ألجل الوصول إىل اهلدف وهي اللغة.جانب الوسيلة -ج

  : أما ما خيتلفان فيه فهو
ا من حيث التقديس اجتماعيا  ، ال الذي يستعمله فيه مصطلح (التفسري) هو النصوص الشرعيةفاجمل: المجال- أ وما يلحق 

ا مستمدة من الشرعية   أو القانونية لسد الفراغ عند انعدام غريها.، كالنصوص الفقهية؛ أل
ن كرمي) أو (حديث نبوي شريف) أو وهو ما مسيناه سابقا (بالغرض املعني) فهدف املفسر لنص شرعي باألصالة(قرآ: الهدف- ب

  وإن كانا معا خيدمان اجملتمع.، (األديب) أو املؤرخ، غري هدف الناقد، أو قانوين، بالتبعية كنص فقهي
، إن اختالف استعمال املصطلحني يف(اجملال) و(اهلدف) ينتج عنه بالضرورة اختالف وظيفة املفسر عن وظيفة احمللل: الوظيفة-ج

ن يتوفر كل منهما على أدوات خاصة يف التحليل متيزه عن اآلخر.وإن كان يتضح منذ البداية أن جمال التفسري وذلك ما يستوجب أ



وعليه ميكن استعمال املصطلحني بالرتادف مع أخذ هذه التفرقة بعني ، وجمال التحليل خاص.والعام يشمل اخلاص وال عكس، عام
  االعتبار.

النصوص(أو تفسريها) يف هذه الدراسة يعين مطلق النصوص باأللف والالم؛ ألن اللغة قاسم من كل ما سبق ميكن القول بأن حتليل  
، بيد أن لكل نص خصوصيته من حيث موضوعه، مشرتك يف التحليل بني نصوص مجيع العلوم اإلنسانية املكتوبة باللسان العريب املبني

قريب ، فقد يكون سهل العبارة، أو اهلدف الذي يرمي إليه. ومن مث ),10(وجماله )9(- بكسر اخلاء باعتبار مصدره-ومستواه اِخلطايب 
إىل حد اإلعجاز. قد يكون ) 11(منغلقا فهمه، عيد اهلدف، ال يكلف كثريا يف الكشف عن مضامينه. وقد يكون متني البناء، اهلدف

ا مبعىن أن اهلدف من ، النص شرعيا وقد يكون، بني هذا وذلك.ولذا ختتلف مناهج التحليل باختالف جماالت النصوص ومستويا
حتليله استخراج األحكام أو تطبيقها. وقد يكون قانونيا أي الغاية منه تفسري القواعد ألجل تطبيقها. وقد يكون أدبيا يرمي إىل الفهم 

ولذا ، أو أنواعه، ناسهأو أج، ولكل نوع من هذه األنواع طبقاته، أو تارخييا يروم الكشف عن حوادث واقعة أو فرتة زمنية ما، والتذوق
مانع يتمثل فيه املنهج النموذج املراد يف التحليل. ويبقى القاسم املشرتك بني هذه األنواع مجيعا ، يصعب اختيار نص منوذج عام جامع

ع حبق موانع إذا أريد لذلك املنهج أن يرف، إذ هي ُأسُّ َأيِّ منهج حتليلي ومفتاحه، هو توظيف اللغة إىل أقصى حد ممكن، يف التحليل
ويتم التواصل به ومعه يف جماله بني أفراد أية جمموعة بشرية تتخذ اللسان العريب أداة للتواصل بني ، اإلدراك والفهم عن النص احمللل

ا تفيد يف حتلي، وأسلوبا للتعبري عن أغراضها، أفرادها ل هذا ولذا تقرتح هذه الدراسة جمموعة من املفاهيم العامة واخلاصة اليت ترى أ
مدام الكل يشرتك يف ، وتوفري أقصى ما ميكن من األمثلة اللغوية للمناهج، قصد مالمسة أكرب قدر ممكن من اجملاالت، النص أو ذلك

وإن كان كل منهج ينفرد خبصوصياته اليت يفرضها جمال النصوص احملللة ، واللغة أداة لفهمه، اعتماد النص منطلقا
ا النص"وفهم دالالت الن).12(ومستواها وخواصها ، وطريقتها يف التعبري واإلدراك، صوص يتطلب وعيا كامال حبقائق اللغة اليت نزل 

  الرتكيبية ملعرفة ما ميكن أن يتضمنه النص من معان"
  طـوابضال: ثالثـا 
ا تسعى إىل تشخيص الضوابط العامة اليت، "ونظرا لكون هذه الدراسة يف بداية تصورها الذي تروم حتقيقه   ميكن أن تفيد يف فإ

  .)13(أية نصوص باعتبار اللغة قامسا مشرتكا بني مجيع العلوم اإلنسانية املكتوبة باللسان العريب املبني: حتليل النصوص بصفة عامة
  : ولذا ترى هذه الدراسة أن الضوابط اليت ينبغي أن يعتمدها حمللو النصوص نوعان

  وظيفة الدرس اللغوي العريب بصفة عامة.هي مبثابة مسلمات لفهم ، مفاهيم عامة: أوال
ومستواه ، من حيث موضوعه، أو(املعنوية) (املادية): تفرضها طبيعة مكونات النص احمللل، إجراءات حتليلية مباشرة خاصة: ثانيا

  اخلطايب باعتبار مصدره وجماله.
  : ومن المفاهيم العامة ما يلي

  سالمة النص- 1
وذلك كأن تكون بعض ، خاليا من أي عائق جيعله مشوش الداللة، مال بالتمام لفكرة ماحا، وذلك بأن يكون خطابا مفهوما 

ام لعلة ما، أو حمرفة، مكوناته مبتورة   : وهلذا تعين هذه السالمة من مجلة ما تعنيه ما يلي، أو موغلة يف اإل
وهو يتحدث عما  -حفظه اهللا-د البوشيخيوهذا من مجلة ما يعنيه الشاه، إن كان منقوال أو حمققا: مقابلة النص مع األصل- أ

ا: "نصوص موثقة املنت )14(: أمساه"معضلة النص" إذ يقول وذلك لضبط ، أي حمققة، أي موثقة العبارة اليت صدرت عن أصحا



ا لئال يقول قائًال ما مل يـَُقلْ ، واالستفادة منها، األحكام عليها أو ، أو اجتاه، صرأو م، فيقول بتقويله عصر، انطالقا من حدود عبار
  أو غري ذلك. فيفسد التاريخ والواقع معا".، أو برت، ولئال يبين باٍن بناءه على ما مل يصح بسبب تصحيف أو حتريف، غري ذلك
جبميع أشكاله. وكل هذا يقتضي ) 17(واللحن البنائي )16(والقصد املغرض، )15(سالمة بناء النص من حيث الفهم القاصر-ب

، باإلضافة إىل صحة الرتمجة إن كان معربا، وتراكيب حنوية، ومشتقات صرفية، جذورا معجمية: مكونات النص معرفة دقائق وظائف
ا على الوجه األكمل، وإال وقع تنافر بني مكونات النص معىن ا ، وإن كانت يف الظاهر مكتوبة بأحرف عربية، وتعذر التواصل  فإ

وهو - )18(معه فهم داللتها يف سياق النص العريب املنسجم البناء.يقول أبو حياناألمر الذي يستعصي ، تبقى على أصالة عجمتها
وملا كان خربا ، "وملا كان هذا االستفهام معناه النفي كان خربا )19(﴾ومن أظلم ممن افرتى على اهللا كذبا﴿: -تعاىل-بصدد شرح قوله 

ووضعه ، ذهنه التناقض فيها...وهذا كله بعد عن مدلول الكالمسبق إىل ، توهم بعض الناس أنه إذا أخذت هذه اآليات على ظواهرها
  وعجمة يف اللسان يتبعها استعجام املعىن".، العريب
وعليه ، "واالسم يف كالم العرب...وإمنا قلنا يف كالم العرب ألنا له نقصد: -وهو بصدد تعريفه االسم: )20(ويقول الزجاجي 

"هذا وبواعث التصحيف والتحريف (عرب  )21(وه حدا خارجا عن أوضاع النحو..."وبعض النحويني حد، وألن املنطقيني، نتكلم
أو اخلالفات الفقهية ، أوالزندقة (ولكل عصر زندقته) والعصبية للجنس والقبلية واللغة، منها اخلالفات السياسية: التاريخ) كثرية

  ..".أو التقرب من سلطان.، أو اجلهل بالدين مع الرغبة يف اخلري، والكالمية
  واضح احملتوى ال يعتد به.، معلوما مصدره، احملتوى شريف، وعليه فإذا مل يكن النص سامل البناء 
وهو يعدد أوجه -حفظه اهللا-ويف هذا املعىن يقول الدكتور الشاهد البوشيخي: واستقرار داللتها، صحة مصطلحات النص-ح

ا- واملعاجم اللغوية، هو تراث قرون وقرون"وجه فهم ألفاظه اللغوية واالصطالحية إذ : )22(معضلة النص أو  ، اهتمت-على كثر
تم ولكل قوم ، ولكل صناعة ألفاظ، وعلوم وفنون وصناعات، وهو تراث أعالم ومدارس واجتاهات، إال بلغة بعض القرون، كادت ال 

ْعَىن إال برأي اجلمهور يف اصطالحات مل تعن أو تكاد ال تُـ -على قلتها- واملعاجم االصطالحية، ألفاظ كما قال أبو عثمان اجلاحظ
  العلوم والفنون".

  : بين المحلل والنص )23(انتفاء عوارض الفهم- 2
فخلو النص ، ولذا فالبد من خلو الطرفني مما مينع عملية التحليل والتأثر، واحمللل خماطب، ذلك أن النص يف مثل هذه احلال خطاب 

وهذه الصفة توازي ، لى كل مستلزمات التحليل يف ميدانه يفهم دالالت الِبَىن املكونة للنصمن املشوشات السابقة جيعل احمللل املتوفر ع
، القدرة على فهم دليل التكليف يف اخلطاب الشرعي؛ ألن مثل هذه القدرة ال ميكن أن حتصل للمحلل إال إذا انتفت عنه موانع الفهم

الفهم السليم للنصوص مبثابة شروط التكليف بالنسبة ملن يوجه إليه على غرار انتفاء عوارض األهلية يف اخلطاب الشرعي.فشروط 
فشروط الفهم السليم للنصوص مبثابة شروط التكليف بالنسبة ملن يوجه إليه اخلطاب الشرعي.وقد يتعلق األمر بدقة ، اخلطاب الشرعي

وإمنا ينبغي أن ُيْسَأَل ، ار اللغة وحدهاويف مثل هذه احلال التستش، التخصص حيث تكون لبعض مكونات النص محولة داللية خاصة
  أهُل الذكر.

  : القدرة على كشف العالقة بين أي داّل ومدلوله عند االقتضاء- 3



ا (األشياء)، هذه العالقة التناسبية غري االعتباطية أو عن طريق املواضعة االجتماعية ، إما عن طريق حماكاة األصوات (الدوال) ملدلوال
وإن كان األمر يدق ، ذلك أن الكلمات كل الكلمات رموز حتليل على معان خاصة دون سواها، ء بني مستعملي اللغةالثابتة باالستقرا

  واألمر ليس كذلك عندما ندقق النظر.، أحيانا إىل درجة نتوهم فيها مطابقة أكثر من دال ملدلول واحد
  باشرة)و(دالالت م، فهم الضوابط العامة لحقول دالالت الكلمات (مجاال) - 4

مث داللته املباشرة بني أفراد ، مث نوعه ثالثا، َفَحْقُلُه الداليل ثنايا، ذلك أن كل صنف من أصناف رمز خاص حييل على جنسه أوال
ومنها املتغريات. وعليه فإن أي نقص ، اليت منها الثوابت، وحمضن للمفاهيم والقيم، فالكلمات رموز للمعاين واألفكار، جنسه أخريا
أو زحزحة ألية كلمة عن معناها املخصص هلا ينعكس على املعاين ، هلذا الصنف من الكلمات أو ذلك، احمللل للنص يشوب فهم

  املستخلصة من النص بدرجة ما.
  : توخي الدقة يف إصدار األحكام- 5

ى الفهم الصحيح ينبين عل-أو مضمونه الوحيد إن كان ذا فكرة رئيسية ، ذلك أن احلكم السليم على مضامني النص إن تعددت
وهذا يستوجب بالضرورة استحضار حملل النص لكل مستويات الدرس اللغوي عندما يقبل على ، متضافرة ومتكاملة: لبنياته ومكوناته
وهو يستخرج مضامني النص. وقد يوظف بعٌض منها دون سواه مما ، ذلك أنه قد حيتاج إىل توظيفها واحدا تلو اآلخر، عملية التحليل
  ما قد يعرض من إشكاالت النص. يتناسى مع

اعتبار األبنية الثالثية أهم مكونات النص نظرا لورودها يف النص بنسب متفاوتة أكثر من غريها. ولذا ينبغي أن تعطى أسبقية - 6
ا أس املزيدات من جهة ثانية. مع اعتبار، نظرا لكثرة ورودها يف النص من جهة، اهتمام احمللل لوظائفها الداللية البنيات املزيدة  ولكو

  مستوى لغويا خاصا ومتميزا بداللته واستعماالته.، بأحرف الزيادة املعهودة
، ويقرب وجهات النظر املختلفة، إن ضبط الوظائف الداللية لكل بنيات النص يبعد احتماالت فهم النص املتباينة بني حملل وآخر 

تضت اللغة العربية أداة التواصل؛ ألن هذا العمل حيول دون تعدد احتماالت ويف ذلك ما فيه من نفع عميم ألفراد أية جمموعة بشرية ار 
  تأويل النص يف غري حملها. وجيعل عملية الفهم واإلفهام ممكنة بني املتخاطبني إىل أقصى احلدود.

  : أما اإلجراءات التحليلية املباشرة فهي كما يلي
  : التنبيهات ومنها- 1
  : ضبط دالالت كل ماله عالقة باملعىن املراد ومن ذلكالتصنيف األويل ملكونات النص و -
  ضبط الدالالت املعجمية لألفعال املكونة للنص بقطع النظر عن البنية الصرفية أحيانا.-
  ماضيا ومضارعا.، ضبط دالالت الِبىن الصرفية اجملردة-
وما تعترب الزيادة فيه من أصول البنية حبيث  ،مع التفريق بني ما هو مزيد ملعىن -حبرف أو أكثر- ضبط دالالت الِبىن املزيدة -

  يستعاض به عن اجملرد.
ا.-   ضبط وظائف العالقات النحوية يف اجلملة الفعلية ودالليت التعدية واللزوم بتفريعا
  ضبط الفروق الداللية للمشتقات املتفرعة من جذر واحد مثل. (ُوْجد) وِ(وْجدانا) و(َمْوجدة).-
وما استعمل منه للداللة ، وما هو خمالف له، وبني ما جاء على أصل فعله، فريق بني املشتق واجلامدمعرفة جنس املصدر. للت-

  الصرحية أو املؤولة.



احلذر من مزالق السياق خبصوص البنيات الصرفية احملتملة ألكثر من وجه داليل معجميا.أو تركيبيا عندما حتتمل عني جذرها -
  الثالثي أكثر من وجه.

  أمثلة ونماذج التطبيقات- 2
  .﴾نزَّل عليك الكتاب باحلق﴿ )24(-تعاىل-النص قوله -أ 
نـَزَّل عليك ﴿) 25(بالتحديد صيغيت "فـَعََّل"و"أفْـَعَل".يقول القرطيب يف تفسري هذه اآلية، املستوى الصريف: املوظف :املستوى-ب

"نـَزَّل" والتنزيل : فلذلك قال، شيئا بعد شيء: نزل جنوماوالقرآن  باحلجة البالغة.: قيل، يعين القرآن. "باحلق" أي بالصدق ﴾الكتاب..
  والتوراة واإلجنيل نزال دفعة واحدة فلذلك قال "أنزل".، مرة بعد مرة

: )26(-تعاىل-وقد أوضح أبو حيان السمة الغالبة يف األفعال الدالة على التكثري عندما تصاغ على وزن "فـَعَّل" حني تفسريه لقوله 
ويدل على ، وهو املرادف هلمزة النقل، (ونزَّلنا) التضعيف فيه هنا للنقل: إذ يقول ﴾مما نزلنا على عبدنا...وإن كنتم يف ريب ﴿

، على نزوله منجما يف أوقات خمتلفة وليس التضعيف فيه هنا داالً ، باهلمزة )مما أنزلنا(: مرادفتهما يف هذه اآلية قراءة يزيد بن قطيب
ألن املراد النزول على التدريج : على لفظ التنزيل دون اإلنزال؟ قلت )مما نزلنا(: لت مل قيلفإن ق: قال، )27(خالفا للزخمشري

  وهو من جمازه ملكان التحدي.، والتنجيم
فيدل على ، أي يفعل ذلك مرة بعد مرة، هو الذي يعرب عنه بالتكثري، ذهب إليه الزخمشري يف تضعيف عني الكلمة هنا وهذا الذي

  ويعرب عنه بالكثرة.، فهذا املعىن بالتضعي
، وفـََتْحُت الباب، وذهل الزخمشري عن أن ذلك إمنا يكون(غالبا) يف األفعال اليت تكون قبل التضعيف متعدية حنو َجَرْحُت زيدا

وتعديه ، ن الزمامل يكن متعديا قبل التضعيف إمنا كا )ونزّلنا(وال صوَّم جعفر. ، وال قعَّد عمرو، جلَّس زيد: واليقال، وَذَحبْتُ ، وَقَطْعتُ 
وأيضا فالتضعيف الذي ، وموَّت املال إذا كثر ذلك فيه، مات املال: قالوا، فإن جاء يف الزم فهو قليل، إمنا يفيده التضعيُف أو اهلمزةُ 

فيكون ، ن متعدياومل يك، ونزّلنا قبل التضعيف كان الزما، يراد به التكثري إمنا يدل على كثرة وقوع الفعل. أما أن جيعل الالزم متعديا فال
، لََبِقَي الزما حنو مات املال، وقد دخل على الالزم، إذ لو كان للتكثري، التعدي املستفاد من التضعيف دليال على أنه للنقل ال للتكثري

ة واحدة" إىل تأويل؛ "لوال نـُّزل عليه القرآن مجل: )28(وأيضا لو كان التضعيف يف "نـَزََّل" مفيدا للتنجيم الحتاج قوله تعاىل، وموَّت املال
ا ، ألن التضعيف دال على التنجيم والتكثري وقوله "مجلة واحدة" ينايف ذلك. وأيضا فالقراءات بالوجهني يف كثري مما جاء يدل على أ

  وأيضا جميء "نـَزََّل" حيث ال ميكن فيه التكثري والتنجيم إال على تأويل بعيد جدا يدل على ذلك".، مبعىن واحد
أو داللته على النقل مثل ، ص ثالثة آراء خبصوص داللة صيغة "فـَعَّل" يف بنية الفعل (ن ز ل) يدل على التكثري والتنجيميف هذا الن 

وهو أن "فـَعََّل" يف بنية الفعل "نـَّزل" تفيد التكثري ، ومها يقوالن برأي واحد، وثانيهما للزخمشري، "أفعل" أول هذه اآلراء للقرطيب
  القرآن الكرمي نزل منجما بالتدريج يف نظر هذين العاملني وباملقابل فإن "أفعل" تفيد نزول القرآن دفعة واحدة. ومن مث فإن، والتنجيم

  : وإمنا يضع هلا قيدين مها، أما الرأي الثالث فهو أليب حيان األندلسي الذي ال ُيَسّلم بداللة " فـَعَّل"على التكثري داللة مطلقة 
  ل على التكثري يف صيغة "فـَعَّل" متعديا يف (الغالب).أن يكون الفعل الذي يد: أوال
وذلك ما تفيده عبارته يف النص ، أن يكون التغيري الذي يفيده التضعيف تغيريا دالليا فقط دون التغيري الشكلي الرتكييب: ثانيا
  "أما أن جيعل الالزم متعديا فال...": السابق



رمحه اهللا -ذلك أن ما ذهب إليه أبو حيان أو النقل دون مناقشة فـَْهٌم ال يستقيم.، ويبدو أن التسليم بداللة "فـَعَّل" على التكثري
  : من كون التضعيف هنا ال يدل على التكثري جيانبه الصواب من وجوه منها -تعاىل
ال يعترب وعليه فلم ، ولذا نالحظه يستعمل كلميت(غالبا) و(قليال)، أن أبا حيان مل يستعمل عبارة اجلزم فيما ذهب إليه - 1

  التضعيف يف "نـَّزّ◌َ◌ل"هنا داال على التكثري من باب عكس(الغالب) الذي هو(القليل)؟
وعضد ذلك بقراءة "يزيد بن قطيب" حيث اعترب(أنـَْزَل ونـَزََّل) مبعىن واحد. ، أسند أبو حيان للتضعيف هنا وظيفة (النقل) فقط- 2

ا الداللية اخلاصة مع العلم بأن سيبويه قد أثبت لكل صيغة داللتها والسؤال هل تتجرد كل صيغة من هاتني الصيغتني من وظيفته
ا:  "تقول: )29(اخلاصة ويف هذا يقول وَمزَّقُته..."؟ وهل تتجرد صيغة ، كسَّرته وقطَّعته:  فإذا أردت كثرة العمل قلت، َقَطْعُتها، َكَسْرُ

  مع العلم أن مفهومي التعدية واللزوم قيمتان خالفيتان؟؟.، ة(َفَ◌عَّل) من أية وظيفة داللية إذا أفادت النقل الذي يعين التعدي
"باب افرتاق فـََعْلُت وأفعلت" وفيه يشرتك فعلت : )30(مها-كما ورد عند سيبويه- لعل أبا حيان ذهل فجمع بني أمثلة بابني - 3

شركه يف ذلك أفعلت". وقد نص سيبويه "دخول فـَعَّْلُت على فـََعْلُت ال ي )31(وباب، وألمثلته وظائف داللية غري التكثري، وأفعلت
وال جمال فيه لقياس (فـَعََّل) على (أفْـْعَل) ألن صياغة عنوان ، )32(صراحة على أن التضعيف يف أمثلة هذا الباب يدل على التكثري

ر غري بابه. واهللا باب ليلبسه معىن باب آخ بأن أبا حيان جاء مبثال من: وعليه ميكن القول، الباب خترج أفعل من بني هذه األمثلة
  أعلم.
ذلك أن ، ولذا ال يعترب حجة على الزخمشري، بأن داللة التضعيف متعدية "غري مطرد -ينتقد الزخمشري وهو-إن قول أيب حيان - 4

وعني من األمثلة اليت أوردها سيبويه ملا دل على الكثرة جيتمع فيها املتعدي قبل التضعيف والالزم دون أدىن إشارة ملا قد حيصل بني الن
  فرق داليل.

  : قد تشفع ألبي حيان عبارتان فيما ذهب إليه هما - 5
... إىل ﴾ولوال نـُزَِّل عليه القرآن مجلة واحدة﴿: -تعاىل-"أيضا لو كان التضعيف يف (نزل) مفيدا للتنجيم الحتاج قوله : قوله - أ

  تأويله".
  نجيم إال على تأويل بعيد جدا يدل على ذلك".ميكن فيه التكثري والت أيضا جميء (نـَزََّل) حيث ال": وقوله - ب

ما احلجة الوحيدة اليت ميكن أن تسند رأي أيب حيان يف اعتبار "نـَّزَل" دالة على  هاتان العبارتان تضعان إشكاال يستوجب املناقشة؛ أل
  نية.وختطئة الزخمشري فيما ذهب إليه من داللة "نـَّزَل" على الكثرة من جهة ثا، النقل (فقط) من جهة

ليست واردة للتكثري الذي يفسر بالتنجيم على اإلطالق. وهذا ما  -عز وجل-واملالحظ أن داللة "نـَّزَل" بالتضعيف يف كتاب اهللا 
، "مجلة واحدة" ولكنها يف الوقت نفسه ال ترد مبعىن النقل (فقط) رغم أن أبا حيان فسرها بذلك: يؤيده قول أيب حيان يف النص السابق

  : عمه ما يليويشهد ملا نز 
"نـَّزَل"عليك الكتاب باحلق : )33(-تعاىل-يف القرآن الكرمي ومها تعنيان شيئا واحدا يف آيات كثرية منها قوله  "نـَّزَل"و"أنزل" ورود- 1

  وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان". ،مصدقا ملا بني يديه
  وبعضها اآلخر نـََزَل دفعة واحدة؟، نزل بعضها منجماأم ، والسؤال هل نزلت هذه الكتب كلها منجمة

وعلى النقل أخرى مع واقع هذه الكتب السماوية اليت ، وكيف ميكن املطابقة بني داللة "نـَّزَل" اليت ميكن محلها على التكثري تارة 
  واآلخر دفعة واحدة؟، إن بعضها نزل منجما: يقال



  : ومن ذلك، فرد الذي ال يقبل التأويل باجلمع على كل حالو"أنـَْزَل" على امل ""نـَّزلَ : داللة كل من- 2
وقوله  ﴾إذ قال احلواريون يا عيسى ابن مرمي هل يستطيع ربك أن يـُنَـزَِّل علينا مائدة من السماء﴿: )34(- تعاىل-"نـَّزَل" يف قوله  -أ
  .﴾آية قل إن اهللا قادر على أن ينزِّل، لوال نزل عليه آية من ربه: وقالوا﴿: )35(-تعاىل-

مث أنزل اهللا سكينته ﴿: )37(-تعاىل- وقولـه  ﴾مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا...﴿: )36(-تعاىل-"أنزل" مثل قولـه -ب
  .﴾على رسوله وعلى املومنني وأنزل جنودا مل تروها

ا نزلت منجمة وهي: و"أنـَْزَل" الصرحية أو املؤولة مفردة ال تقبل التجزيء حىت يقال "الواضح أن مفعوالت "نـَّزلَ  : إ
"مائدة"و"آية"و"أمنة"و"سكينة".بل أكثر من ذلك أن "أنزل" قد ورد يف سياق يعىن القرآن الكرمي الذي يعترب منجما يف نزوله على 

  .- صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
: "ومثل أفْـَرْحُت وفـَرَّْحُتهُ : )38(ُت" وذلك بقوله"فـَعَّْلُت"و"أفْـَعلْ  لقد مجع سيبويه بني "نـَّزَل و"أنـَْزَل" وهو ميثل ملا تشرتك فيه - 3

   أنـَْزْلُت ونـَزٌلت".
ا للتكثري اخلاص احملض لكل هذه االعتبارات وغريها ال  وإمنا مها لغتان قد يكون ، ميكن محل داللة "فعل" يف هذا السياق على أ

ا عنها مع عدم إلغاء األخرى متاما.ي "وقد جييء الشيء على َفٌعَ◌لت فيشرك : )39(قول سيبويهألحدمها فضل على أخرى فيستغىن 
ما قد يشرتكان يف غري هذا إن شئت  ، أغرمته وِغرم وغرَّمته و، وإن شئت قلت أفرحته، ِفرح وفٌرَ◌َ◌َ◌حته: وذلك قولك, أفعلت كما أ

  ُت فيهما ولكن هذا أكثر واستغىن به"يستنكر أفْـَعلْ  وال، ونُبل ونـَبَّلته، ظُرف وظرَّفته: فزَّعته وأفَزعته...وقالوا: كما تقول
أفعلت اليت من ضمنها ما يشرتك فيه  ما هي مسات األفعال اخلاصة بباب "افرتاق فـََعْلُت (بالتخفيف) و: والسؤال الوارد هنا حبدٍة هو

 ذلك فعلت اليت من (بالتضعيف) على أفعلت ال يشاركه يف لتدخول فـَعَّ : وما هي مسات أفعال باب أفعلت؟ "فـَعَّْلُت" بالتضعيف و
  الزمة؟ بني أمثلتها "فـَعَّْلُت" الدالة على الكثرة متعدية أو

- قد يدق أحيانا إىل درجة اخلفاء، وانفراد كل منهما بنصيب، ونظرا ملا بني (َفعَّْ◌ْلُت) و(أفْـَعْلُت) من اشرتاك يف معىن املادة الواحدة 
  : عض األمثلة اليت توضح هذه الفروق الداللية بني الصيغتني وذلك كما يليفإننا سنورد ب -كما هو الشأن بني(نـَزََّلَ◌) و(أنزل)

أو متباينيت املعىن متاما ، ترد أفْـَعَل وفـَعََّل مشرتكتني يف مادة واحدة مرتادفيت املعىن مع مالحظة فرق داليل يوجبه اختالف الصيغتني
  : يليونورد بعض األمثلة لذلك فيما ، رغم اشرتاكهما يف املادة نفسها

  : وتردان للداللة على ما يلي: )40(مرتادفتا املعىن: أوال
أفْـَعْلُت يف معىن واحد مشرتكني كما جاء فيما  "وقد جييء فـَعَّْلُت و: )41(يقول سيبويه، للداللة على التأكيد واإلحلاح أو عدمه

ت، أوزعت إليه و، وذلك وعَّْزُت إليه، صريته فاعال وحنوه   يت وأمسيت..."ومسّ ، وَخبَـْرُت وخربَّ
تفهم من البنية املعجمية لنفس اجلذر املزيد حسب نوع الزيادة ، متباينتا املعىن حبيث تكون لكل صيغة منهما داللتها اخلاصة: ثانيا

  : ومن ذلك
، علمتهمثل علمته وأ، "...وقد جييئان مفرتقتني: )42(يقول سيبويه، أو إلصالح من شأنه، للداللة على تنبيه املفعول ألمر -أ

  النداء والتصويت باإلعالن...".: وأُذنته، أعلمت: وآذنت، آذنت: وأعلمت، أدبت: فعلمت
يقول ، أو اإلصالح من شأنه والقيام عليه، تصيري املفعول من حالة إىل حالة: أي، للداللة على التصيري واإلصالح -ب
يـُْتها نظفتها"، قذية أي جعلتها، أقذيت عينه: عليه ومثلهأي قمت ، أي جعلته مريضا وَمرَّْضُته: "وتقول أمرضته: )43ه(سيبوي   .وَقذَّ



يقول ، أو تصيريه من حالة إىل أخرى أعم وأمشل، أي إضافة شيء إىل شيء، للداللة على اإلضافة (اللغوية) أو التصيري -ج
وأما "َكثـَّْرت" فأن ، أي جئت بالكثري :أكثرت: وتقول للرجل، أي أدخل فينا كثريا مثلك، "وتقول أكثر اهللا فينا مثلك: )44(سيبويه

  جتعل قليال كثريا..."
وذلك إذا ، وأفجرنا، أصبحنا وأمسينا وأسحرنا: "وتقول: )45(للداللة على الصريورة يف ظرف معني أو اإلتيان فيه يقول سيبويه -د

  أتيناه بياتا".: وسحر ومثله بيتناه، حا ومساءأتيناه صبا: صرت يف حني صبح ومساء وسحر وفجر. وأما صبَّحنا ومسَّينا وسحَّرنا فنقول
وغلقت (بتشديد الالم) األبواب حني كثر ، أغلقت الباب: "وقالوا: )46(يقول سيبويه، أو تكثريه، للداللة على تقليل الفعل -هـ

  العمل...".
وال يقال (غلق) ، للكثري"علق(بالتضعيف)  )47(: ويوضح القرطيب الفروق الداللية املوجودة بني صيغ هذه املادة بقوله

  و(أغلق) يقع للتكثري والقليل".، الباب(بالتضعيف)
وأنزل يف اآليات القرآنية اليت وردت ، و(أفعل) يف مادة نزل (بتشديد الزاي) -بتشديد العني- هل تتطابق داللة (فـَعََّل) : والسؤال

  فيها؟
وغريه من الكتب السماوية نزل دفعة واحدة ، لكرمي نزل منجماوإىل أي حد ميكن التسليم بأن داللة "نزل" تدل على أن القرآن ا

  دون تأويل؟، بدليل "أنزل" اعتمادا على الداللة اللغوية
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  التأويل والظاهرة االجتماعية
  *زايد أمحد

يرجـــع إىل النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن الثـــامن  )hermeneutics(طيقـــا (أو منهجيـــة التأويـــل) بـــالرغم مـــن أن االهتمـــام الفلســـفي باهلرمنيو 
ا أصبحت، عشر نسـانية. فقـد أضـحت جمـال اهتمـام لـنظم يف مكـان الصـدارة بـني العلـوم االجتماعيـة واإل -يف العقدين املاضـيني -إال أ

ألنثروبولوجيـــا. وأدى االهتمـــام املعاصـــر باهلرمنيوطيقـــا إىل ضـــروب مـــن علميـــة متعـــددة مـــن بينهـــا النقـــد األديب وعلـــم االجتمـــاع والتـــاريخ وا
التطور يف مناهج ونظريات هذه العلوم. فقد ظهرت نظريـات جديـدة حـول السـلوك اإلنسـاين طرقـت أبعـادا وآفاقـا جديـدة مل تكـن تصـل 

والتجمعــات الظــاهرة  ,ف العالقــات واملصــاحلخاصــة فيمــا يتصــل مبكونــات األبنيــة الداخليــة غــري املنظــورة الــيت تكمــن خلــ، إليهــا مــن قبــل
حيث اعتربت التجليـات الثقافيـة الظـاهرة دالـة  ,للبشر. ومن ضروب التطور ما طرأ من تطورات على دراسة ابستومولوجيا اللغة وفلسفتها

ت التفسـري وحـدوده ووظائفـه على أبنية لغوية تضرب جبذورها يف أعماق اخلربة البشرية. ومن أشكال التطور األخرى ما طرأ على إمكانيـا
وهــو تطــور يتصــل بشــكل مباشــر خبصوصــية مــنهج البحــث يف العلــوم االجتماعيــة وإمكانيــة تأســس هــذا املــنهج وفــق ، والعوامــل املــؤثرة فيــه

 نســاقهاأمســتويات خاصــة مــن املوضــوعية. ومــن املنطقــي أن تســتوعب الفــروع املختلفــة للعلــوم االجتماعيــة ضــروب التطــور هــذه طاملــا أن 
والتطـورات املنهجيـة والفكريـة الـيت يفرزهـا  ,الفكرية ما تزال انساقا مفتوحة قابلة للتشكل وفقا ملتغريات البيئة االجتماعية املتغرية من ناحية

  العصر من ناحية أخرى. 
ا-) قد حنت1وبالرغم من أن العلوم االجتماعية(  ـا مل تسـتطع أن إ، منحى وضعيا وسـلوكيا ظـاهرا -منذ تبلورها كعلوم معرتف  ال أ

وفالســفة العلــم خباصــة حــول إمكانيــات التفســري وحــدوده يف العلــوم  ,تــنفض يــدها كليــة مــن اهلمــوم واهلــواجس الــيت يثريهــا الفالســفة بعامــة
طريقـا  -ةمن خـالل تأثرهـا بـاملنهج التجـرييب يف العلـوم الطبيعيـ-االجتماعية. وميكن القول بأنه إذا كانت العلوم االجتماعية قد اكتشفت 

   .فإن املشكالت والعثرات اليت اكتنفت هذا الطريق تعيدها دائما إىل التحاور مع الفكر األم (نعين الفلسفة)، مغايرا للفلسفة
زمـــة الكامنـــة يتوجـــه "... يبـــدو يل بـــاألخص أنـــه يف مراحـــل األ: بقولـــه )T.Kuhn( ولقـــد عـــرب عـــن ذلـــك فيلســـوف العلـــم تومـــاس كـــون

م اخلــاص"(العلميــون حنــو التحليــل  ). وإذا كــان "كــون" قــد أطلــق هــذا احلكــم 2الفلســفي لكــي يبحثــوا. عــن أســلوب حيــل مشــاكل ميــدا
فأنــه يصــدق بشــكل أكــرب علــى العلــوم االجتماعيــة. وبــالرغم مــن أن حــوار العلــوم االجتماعيــة والفلســفة يأخــذ أبعــادا ، علــى العلــم بعامــة

يف  )understanding( والفهـــم )interpretation( لـــك املـــرتبط بإشـــكالية التفســـريإال أن أهـــم جوانبـــه إثـــارة وخصـــوبة هـــو ذ، )3خمتلفـــة (
   .وهو احلوار الذي يعرف يف تراث العلم باجلدل اهلرمنيوطيقي، العلوم االجتماعية

مـــن وحنـــاول يف هـــذا البحـــث أن نعـــرض لـــبعض معـــامل هـــذا اجلـــدل وأبعـــاد تـــأثريه يف العلـــوم االجتماعيـــة. ويـــدور حـــديثنا حـــول جمموعـــة 
مـا التأويـل ومـا أبعـاده؟ ومـا وظيفتـه إليـه؟ وكيـف : األسئلة اليت تكشف عن جوانب مـن إشـكاليات التأويـل والفهـم يف العلـوم االجتماعيـة

شـكاليات أساسـية إالسبيل إليه؟ وما هي اآلفاق اليت فتحتها فلسفة التأويل بالنسبة لنظرية ومنهج العلوم االجتماعية؟ وتثري هذه األسـئلة 
سفة التأويل؟ فالسؤال عن معىن التأويل يثـري السـؤال حـول تـاريخ التأويـل وموضـوعه. أمـا السـؤال عـن وظيفـة التأويـل فأنـه يثـري قضـية يف فل

كما يثري قضية موضوعية أو ذاتية املعرفـة املكتسـبة مـن ،  وإمكانية االلتقاء بينهما )explanation(- العالقة بني التأويل والتفسري (الشرح)
تأويـــل ودور هـــذه املعرفـــة يف الرقـــي بـــالوجود اإلنســـاين. أمـــا الســـؤال عـــن مســـلك التأويـــل فإنـــه يثـــري مشـــكلة العالقـــة بـــني الباحـــث عمليـــة ال

وموضــوع حبثــه. وأخــريا فــإن الســؤال عــن اآلفــاق الــيت فتحهــا التأويــل أمــام العلــوم االجتماعيــة يثــري قضــية العالقــة بــني العلــوم االجتماعيــة 
  ونعين به الفلسفة. ، ومصدرها املعريف األول



متخـذين مـن هـذه األسـئلة الـيت طرحناهـا ، وسبيلنا يف تناول هذه اإلشكاليات هـو البحـث يف األفكـار األساسـية للجـدل اهلرمنيـوطيقي
نحـى حماور لتحليل هذه األفكار مقارنة بينها. ولعل تلك احملاولة متكننا من أن نضع أيدينا على بعض جوانب التواصـل واالنقطـاع بـني امل

وأن نتعرف على طبيعة التمـاوج بـني الفكـر الفلسـفي االجتمـاعي وبـني النسـق ، التأويلي واملنحى التجرييب التفسريي يف العلوم االجتماعية
  املعريف واملنهجي والعلوم االجتماعية يف أحد جوانبه اهلامة. 

   الهرمنيوطيقا (منهجية التأويل)-: أوال
وهـو فعـل يـدل علـى عمليـة كشـف الغمـوض الـذي  )hermeneuein(مـن الفعـل اإلغريقـي  )hermeneutics(يشتق لفظ اهلرمنيوطيقا 

وهـو إلـه متعـدد  )Hermes(). ويشـتق الفعـل مـن أسـم اإللـه اإلغريقـي هـرمس 4عالن رسالة وكشف النقـاب عنهـا(إأو ، يكتنف شيئا ما
: األوىل: ). وجتتمـع مواهـب هـومس يف مستـني اثنتـني5ة واملصـفار(وصـانع القيثـار ، لـه التجـارةإو ، لـه احلـدودإو ، هلـةآلفهـو رسـول ا: املواهب

هي القدرة علـى اسـتخدام احليلـة يف الوصـول إىل اهلـدف. وكالمهـا ضـروري يف عمليـة كشـف الغمـوض : هي الوساطة بني حرفني؟ والثانية
يتطلــب اســتخدام أدوات غــري وهــو ، فــالغموض البــد وأن يكشــف مــن خــالل وســيط )Hermeneue(غريقــي الــيت يــدل عليهــا اللفــظ اإل

والـيت درج البـاحثون العـرب علـى ، hermeneutics اإلجنليزيـة الكلمـة غريقي اشـتقتومن اللفظ اإل، يستخدمها هرمس اليت مألوفة كتلك
ـــتم مبشـــكالت الفهـــم التأويـــل. وتقـــوم اهلرمنيوطيقـــا علـــى  فلســـفة ترمجتهـــا باهلرمنيوطيقـــا. وهـــي وصـــف للجهـــود الفلســـفية والتحليليـــة الـــيت 

التعمــق خلــف مــا هــو ظــاهر مــن تعبــريات وعالمــات ورمــوز للكشــف عــن املعــاين الكامنــة واجلوانــب غــري املتعينــة مــن اخلــربة أو التجربــة يف 
يف حماولــــة لفهــــم التجربــــة ، حيــــث تبــــدأ عمليــــة الفهــــم دائمــــا مــــن "املعلــــوم يف جتربتنــــا لتنفــــذ إىل اجملهــــول" ,حماولــــة لفهــــم اجملهــــول بــــاملعلوم

وحماولــة كشــف الغمــوض ، ). فجــوهر عمليــة التأويــل هــو الكشــف عــن مــا يكمــن خلــف األشــياء الظــاهرة مــن دالالت ومعــاين6(التارخييــة
  البادي يف الظاهر بالتعمق خلفه والكشف عن آفاق للمعاين ال ندركها من جمرد النظرة الظاهرية اخلارجية. 

ــا كانــت تعــرف "بفــن إدراك وحتديــد املعــىن ولقــد انشــغلت اهلرمنيوطيقــا لفــرتة طويلــة مــن الوقــت بتحليــل الن صــوص املكتوبــة وبــذلك فإ
). فقــد انصــبت التحلــيالت التأويليــة القدميــة علــى النصــوص الشــعرية (مثــل االليــاذة واالوديســا) وعلــى النصــوص 7املختبــئ يف النصــوص"(

حتولـت  )Hermeneutik(به بعنـوان كتا  ,)مSchleirmacher )1768-1834ومنذ أن نشر شاليرماخر  الدينية (كالكتاب املقدس).
إشــكاليات التأويــل مــن نطــاق البحــث الــديين إىل نطــاق البحــث الفلســفي واللغــوي. إال أن هــذا التحــول مل يصــاحبه حتــول عــن االنشــغال 

دبيـة. وصـاحبة اهتمـام جديـد بدراسـة وتأويـل النصـوص األ، بتأويل النصوص املكتوبـة. فقـد ظـل االنشـغال بتأويـل النصـوص الدينيـة قائمـا
 وهذا موقف منطقي طاملا أن اللغة كانت وما تزال حمور التحليل اهلرمنيـوطيقي. فقـد اعتقـد فالسـفة التأويـل يف عموميـة اللغـة أو مركزيتهـا.

ــم أقــروا فكــرة فيتجنشــتاين القائلــة ال ميكــن الوصــول إليهــا إال مــن خــالل التضــمن العملــي  ,بــأن األحــداث واألفعــال وأشــكال التواصــل: أ
، أمـا إىل النظـر إىل اللغـة باعتبارهـا مؤشـرات موضـوعية دالـة علـى اخلـربة ,). وأدت هـذه الفكـرة بفالسـفة التأويـل8ستخدامات اللغوية(لال

وأما النظر إليها باعتبارها أداة تواصل وجـودي. مـن الطبيعـي أذن أن تكـون النصـوص املكتوبـة (وهـي تعبـريات لغويـة) هـي وحـدة التحليـل 
ا اختذت من االعتماد على حتليل اللغة أساسا للبحث عن معرفة ذات طابع عاملي. الرئيسية يف اهلر    منيوطيقا. بل أ

ايـة  -وريكـور قـد فتحـت، وهربمـاس، وجـادامر، فبالرغم من أن أعمال فالسفة التأويل احملدثني مـن أمثـال هيـدجر علـى مـا سـنرى يف 
ـــا هـــذا ـــرة النصـــوص املكتوبـــةآفاقـــا حنـــو االمتـــداد بالتأويـــل إىل عـــوامل أك -حبثن ـــر اتســـاعا مـــن دائ إال أن االنشـــغال بتحليـــل اللغـــة بعامـــة ، ث

ــا التارخييــة الــيت تــؤثر يف طبيعــة   والنصـوص املكتوبــة خباصــة قــد أصــبح مســة لصــيقة بفلســفة التأويــل. حقيقـة أن النصــوص املكتوبــة هلــا متغريا
ن للنصــوص املكتوبــة ثوابــت خاصــة "فالنصــوص هلــا معــىن عــام وشــامل إال أن فالســفة التأويــل قــد اعتقــدوا أ، كتابــة الــنص أو حــىت تأويلــه



وتكتســـب ، )9ويوجـــد يف كـــل حضـــارة"(، ويظهـــر يف كـــل موقـــف، يدركـــه كـــل إنســـان ببداهتـــه العقليـــة، وثابـــت مطـــرد يف الطبيعـــة البشـــرية
  : النصوص هذا املعىن العام من اعتبارات عدة من أمهها

  عقلي عند العديد من األفراد يف احلضارات املختلفة.  بداهة العقل اليت تؤدي إىل ظهور حدس -1
ة للنصوص يف كل عصر -2   .اطراد التجربة البشرية وتكرارها من عصر إىل عصر األمر الذي يؤدي إىل ظهور قراءات متشا
ـا الـنص إىل فهـم معانيـه العامـة، مث أخريا منطق اللغة -3 ) ولقـد 10بطريقـة واحـدة( حيث تؤدي املعرفة اجليدة بفقه اللغة اليت كتـب 

مكانيـة حتقيـق ضـرب مـن املعرفـة إإىل تبـىن بعـض فالسـفة التأويـل موقفـا يعتقـد يف  -يف ضوء هـذا املعـىن -أدى االهتمام بتأويل النصوص 
  العاملية العامة. 

يدة يف موضوعات التأويـل. فقد تطور على ما ذكرنا ليفتح آفاقا جد، على أن االهتمام بتحليل النصوص املكتوبة مل يستمر إىل مداه 
مل اللغة يف سياقها اليومي. ومـن هنـا جـاء االهتمـام باللغـة ألن ذلك، فقد رفض البعض فكرة حتليل النصوص املكتوبة فقط أو -جيعلنا 

عـال كمـا وسـع الـبعض مـن مفهـوم الـنص ليشـمل األف  ,)11كمـا متـارس يف احليـاة متقـدما علـى االهتمـام بالنصـوص املكتوبـة(  -"بالكالم"
   .)12األمر الذي فتح الطريق حنو تطبيق أفضل ملناهج التأويل يف العلوم االجتماعية(: ذات املعىن اليت تشكل عامل احلياة اليومية

م جيمعون علـى موضـوع واحـد، ومهما كانت االختالفات بني فالسفة التأويل   )understanding(هـو أن التأويـل حماولـة للفهـم  ,فإ
م مجيعا يؤكدون على أن الفهـم هـو حماولـة لكشـف املعـاين واسـتجالء الغمـوض، األسلوب الذي يتم به الفهم ورغم اختالفهم يف ، إال أ

وإمنا حيتـاج كشـفهما إىل جهـد تـأويلي. والفهـم لـيس ، أو هو حماولة للتوصل إىل جوهر األشياء وحقيقتها اللذين ال يبدوان مما يظهر منها
بــل أنــه يســهم  -األب املؤســس لفلســفة التأويــل-طريــق الكتســاب معرفــة موضــوعية كمــا ذهــب ديلثــي  هــدفا يف حــد ذاتــه. إنــه لــيس جمــرد

بدور فعال يف حتسني الوجود اإلنساين. فقد أكد هيـدجر علـى دور الفهـم يف "تأصـيل الوجـود يف العـامل" وأكـد هربمـاس علـى دور الفهـم 
أسـتار الغمـوض والتجهيـل وإماطـة اللثـام عـن أشـكال الـوهم الكامنـة يف  كما أكد ريكور على دور الفهم يف كشف،  ايديولوجييف نقد اإل

ــذه الطريقــة هــو هــدف يوصــلنا إىل هــدف أكــرب منــه هــو تغيــري احليــاة إىل األفضــل علــى اخــتالف يف طــرق هــذا التغيــري  املعرفــة. والفهــم 
  وأدواته. وتلك قضية سوف تتضح لنا فيما يلي من حبثنا هذا. 

  بين المعرفة الموضوعية والذاتية : وظيفة التأويل -ثانيا
وذلـك لكـي ختلـق لنفسـها قاعـدة صـلبة مـن ، تأسست العلوم االجتماعية منذ بواكريها األوىل على منوذج مستعار مـن العلـوم الطبيعيـة 

لتوصــل إىل القــوانني كــادميي. ومــن مث فقــد أكــد املؤسســون األوائــل هلــذه العلــوم علــى أمهيــة ااملــنهج العلمــي ورصــيدا وافــرا مــن االحــرتام األ
وعلــى دراســة ، وعلــى حتقيــق درجــة عاليــة مــن الضــبط أو الــتحكم يف العــامل االجتمــاعي علــى غــرار مــا حيــدث يف العــامل الطبيعــي، العامــة

ـــــا تبنـــــت منوذجـــــا يقـــــوم علـــــى التفســـــري  الوقـــــائع االجتماعيـــــة بوصـــــفها وقـــــائع طبيعيـــــة. وإذ ســـــعت العلـــــوم االجتماعيـــــة هـــــذا املســـــعى فإ
هذا إذا استخدمنا التفرقة اليت طرحهـا دراوزن  understanding( (verstehوليس على الفهم  erklaeren) explanation causalالسبيب

Droysen ويعـــين التفســري حماولـــة اكتشـــاف العالقــات الســـببية بــني الظـــواهر باســـتخدام مــنهج يقـــوم علــى املراوحـــة بـــني م)1851( عــام .
ي للظـواهر. أمـا الفهـم فإنـه يسـعى لكشـف املعـىن الكـامن خلـف الظـواهر باسـتخدام مـنهج أقـرب إىل االستدالل العقلي واالستقراء العلمـ

  ).13االستبطان واحلدس(
ولقـــد احنــــازت العلـــوم االجتماعيــــة إىل املنحـــى العلمــــي التفســـريي الــــذي أرســــيت دعائمـــه مــــن خـــالل تضــــافر جهـــود فالســــفة العقــــل  

ا اعتـربت حمـاوالت الفهـم الـذايت احلدسـي واالسـتبطاين(ديكارت وكانط) وفالسفة التجريب (مل وهيوم) حمـاوالت خارجـة  ,. وال شك أ



عن نطاق العلم أو هي على أقل تقدير غري قادرة على كشف املعرفة املوضوعية اليت هي مطلب البحث العلمي. ولقد أدى هذا املوقـف 
املعرفـة الذاتيـة. وهـو جـدل أسـهم  -م وحـول ثنائيـة املعرفـة املوضـوعيةمن جانب العلوم الوليدة إىل احتدام اجلدل حول ثنائية التفسري الفهـ

مـا هـي طبيعـة املعرفـة الـيت يكشـف : فيه الفالسفة واملفكرون من ذوي امليول التأويلية. واحنصر هـذا اجلـدل يف اإلجابـة علـى السـؤال التـايل
حـول عالقـة العلـوم االجتماعيـة بـالعلوم  -أو صـرحية-نية عنها التأويل؟ هل هي معرفة ذاتية أم موضوعية؟ وهو سـؤال يثـري تسـاؤالت ضـم

  الطبيعية. 
مل تكن وظيفة التأويل قبل شلريماخر حتمل أي معىن منهجي. فقد كانت وظيفة التأويل تنحصر يف املساعدة يف الكشف عن طبيعة  

حينئـذ ال تتعـدى االنطباعـات العـابرة. أمــا  ). لقـد كانـت اهلرمنيوطيقـا14مفـردات الـنص وقواعـده أو املسـاعدة يف فهـم النصـوص الدينيـة(
وإمنـا هـو مـنهج خيضـع لقـانون عـام يقـوم علـى العالقـة بـني ، شلريماخر فقد حول اهلرمنيوطيقا إىل منهج عـام. فالتأويـل لـيس انطباعـا عـابرا

ي أن شـــكل التعبـــري يعكـــس أو بـــني الفرديـــة والكليـــة أو بـــني الـــذات واملوضـــوع. ويقـــوم هـــذا املـــنهج علـــى فرضـــية بســـيطة هـــ، اجلـــزء والكـــل
  ). وبذلك فقد أضحت اهلرمنيوطيقا منهجا مستقال هذا إن مل تكن قد حتولت إىل علم مستقل بذاته. 15بالضرورة الروح العامة للثقافة(

 ) الــذي كــان حيلــم بإقامــةDilthey (1833-1911(ومــع ذلــك فلــم حتقــق هرمنيوطيقــا شــلريماخر احللــم الــذي كــان يــراود فــيلهلم ديلــيت  
نظــام علمــي ال ينتمــي إىل جمــال بعينــه مــن جمــاالت العلــوم االجتماعيــة ولكنــه حيتويهــا مجيعــا يف مــنهج واحــد مييزهــا كنظــام علمــي مســتقل 
بذاتــه أطلــق عليــه ديلــيت مصــطلح علــوم الــروح. فهــذه العلــوم الروحيــة تتميــز عــن العلــوم الطبيعيــة مبوضــوعها "فهــي هيكــل مــن املعرفــة تطــور 

 ,والدينيــة ,. مبوضــوع متميــز. ويضــم هــذا اهليكــل علومــا كالتــاريخ واالقتصــاد والسياســة والدراســات القانونيــة.م الطبيعيــةمتوازيــا مــع العلــو 
ــا تــدرس اجلــنس  ,واملوســيقى والفلســفة ,ودراســات األدب والشــعر وعلــم الــنفس. فكــل هــذه الــنظم املعرفيــة تشــرتك يف حقيقــة هامــة هــي أ

ــا تصــف هــذه احلقيقــة وحت ا إىل مفــاهيم ونظريــاتالبشــري. أ . ومــن مث فــإن إمكانيــة تعريــف هــذه اجملموعــة مــن .كــم عليهــا وتتوصــل بشــأ
). وجـــوهر 16العلـــوم تتحقـــق مـــن خـــالل اشـــرتاكها يف موضـــوع واحـــد هـــو دراســـة اإلنســـانية. وهـــذا هـــو مـــا يفرقهـــا عـــن العلـــوم الطبيعيـــة"(

يف الـوعي كمـا هـو احلـال يف العلـوم  -الواقعيـة-اس لألشـياء اخلارجيـة االختالف يف موضوع العلـوم الروحيـة يكمـن يف أنـه لـيس جمـرد انعكـ
أي أنـه يتشـكل يف نطـاق الـوعي. ولـذلك فـإن انعكـاس األشـياء اخلارجيـة يف الـوعي فيمـا يتصـل ، ولكنه هـو نفسـه واقـع داخلـي، الطبيعية

فيهـا مـن خـالل التجربـة واسـتخدام النمـاذج الرياضـية. بالعلوم الطبيعية (انطباعاتنـا عـن الطبيعـة وشـعورنا جبماهلـا) ميكـن ضـبطها والـتحكم 
وميكــن احلــد منهــا بشــكل أكــرب مــن خــالل تطبيــق شــروط التجربــة. وخيتلــف األمــر يف العلــوم الروحيــة. فــاخلربة ، إن اخلــربة هنــا خــربة حمــدودة

هــي مفتــاح فهــم موضــوع العلــوم  erlebnis (experienceوال ميكــن ضــبطها مــن خــالل التجريــب. بــل إن اخلــربة (، فيهــا ال حتــدها حــدود
أو أنــه مفتــوح ، فهــو يف جــوهره واقــع داخلــي، كمــا يقــو ديتلــي قــائم يف اخلــربة الداخليــة-الروحيــة. إن الواقــع الــذي تدرســه العلــوم الروحيــة 

نهج يقوم علـى إنه م، ). وبناء على ذلك فإن منهج العلوم الروحية جيب أن خيتلف عن منهج العلوم الطبيعية17على اخلربة من الداخل(
وحسـبنا هنـا أن نكشـف عـن نوعيـة املعرفـة الـيت كـان يسـعى ديلثـي إىل ، الفهم والتأويـل. وسـنعود إىل توضـيح أسـس هـذا املـنهج فيمـا بعـد

  إقامتها من خالل هذا املنهج. 
قـة أن ذلـك مل يكـن هـدف يسعى إىل الوصول إىل معرفة ذاتية من خـالل مـنهج الفهـم. واحلقي، قد يبدو لنا من ظاهر األمر أن ديلَيت  

يف  ديلَيت. لقد بدأنا حديثنا عن وظيفة التأويل عنده بتوضيح رأيه يف الفرق بني العلوم الطبيعية والعلوم الروحية لكي نؤكد حقيقـة جوهريـة
قامـة معرفـة موضـوعية سعي ديلثي حنو إقامة علم للتأويل. هذه احلقيقة هي أنه كـان يعتقـد أن التأويـل يف العلـوم الروحيـة هـو الطريـق حنـو إ

إال أن هــذه ، ذات أســس خمتلفــة عــن تلــك القائمــة يف العلــوم الطبيعيــة. فبــالرغم مــن أن موضــوع العلــوم الروحيــة كــامن يف اخلــربة الداخليــة



ســة اخلــربة ميكــن أن تتموضــع (أو تتشــكل علــى حنــو موضــوعي) يف التعبــريات البشــرية الــيت تتجلــى يف النصــوص املكتوبــة أو الكــالم. إن درا
هــذه التغــريات تكســبنا معرفــة موضــوعية هلــا بعــد تــارخيي. ذلــك أن علــم التأويــل ال يســعى إىل دراســة التعبــريات البشــرية يف اآلن بقــدر مــا 

ا عرب الزمن (اليت يعترب األدب والفنون املختلفة خري ممثل هلا) ا البشرية عن خرب    .يسعى إىل دراسة الصور املتموضعة اليت عربت 
املوقــف يكشــف جبــالء عــن أن ديلــَيت قــد اعتــرب التأويــل يف العلــوم الروحيــة منهجــاً بــديًال للتفســري يف العلــوم الطبيعيــة. بــل إن إن هــذا  

ديلَيت قد ذهب إىل أبعد من ذلك عندما اعتقـد أن التأويـل القـائم علـى الفهـم (كمـنهج للعلـوم الروحيـة) جيـب أن يتسـم بالعامليـة كمـنهج 
. فاملبادئ االبستومولوجية اليت يتأسـس عليهـا علـم التأويـل جيـب أن ختـدم العلـوم الروحيـة بـنفس الطريقـة الـيت خـدمت العلوم الطبيعية متاما

ــا مبــادئ كــانط فيزيــاء نيــوتن. ولــذلك يقــال دائمــا أن إذا كــان كــانط قــد طــور "نقــدا للعقــل النظــري" فــإن ديلثــي قــد طــور "نقــدا للعقــل 
ملقولـــة "التـــارخيي" يف مقابـــل مقولـــة "العقـــل" عنـــد كـــانط علـــى نقـــد لفلســـفة كـــانط الـــيت جعلـــت  ). واشـــتمل تطـــوير ديلثـــي18التـــارخيي"(

الشــعور والرغبــة. ويف : فأمهلــت بــذلك جــانبني هــامني مــن وجــود اإلنســان ومهــا، املقــوالت العقليــة ســابقة منطقيــا علــى املعطيــات احلســية
بـل أنـه يـؤدي إىل أن ، ن اإلقالع من مقولة التاريخ حيقـق فهمـا أمشـل وأعمـقواعترب أ، مقابل هذا النقد انطلق ديلثي من مقولة "التارخيي"

بــل أنــه حيقــق هــدفا أمشــل مــن ذلــك هــو أن يقــيم للعلــوم الروحيــة (التارخييــة) موضــوعا متميــزا ومنهجــا ، يصــبح العقــل ذاتــه جــزءا مــن احليــاة
ــا ، ديــا للنزعــة العقليــةمتميــزا. ونســارع هنــا بــاالحرتاز لكــي ال يفهــم مــن حتليلنــا أن ديلــيت كــان معا مل يكــن معاديــا للنزعــة العلميــة الــيت قاد

خصوصية تكسـبها متيزهـا وتفردهـا ولكنهـا ال ، ما كان باحثا عن خصوصية للعلوم اليت تدرس اجملتمع وتارخيه وثقافته رمبادئ كانط. بقد
ضــرب فيــه العقــل جبــذوره يف أرض كــل معرفــة. فلــيس  ختــل مبنطــق العلــم وروحــه. ومل يكــن مبقــدور ديلــيت أن يعــادي النزعــة العقليــة يف عصــر

قد تركـت أثـرا عليـه بـالرغم مـن أنـه كـان  ,يف أن أراء "جون ستورت مل" و"اوجست كونت" -كما يؤكد انطوين جيدنز- هناك من شك
حيقـق ، منهجـا علميـا متميـزا). ويف ضوء هذا التـأثري فقـد سـعى إىل أن يقـيم مـن اهلرمنيوطيقيـا 19ناقدا عنيدا ألرائهما يف "وحدة العلوم"(

  وحيقق شروط املوضوعية على أسس جديدة. ، نفس درجة الدقة واإلحكام اليت حيققها املنهج العلمي الذي دعا إليه ستورت مل وكانط
َيت ويبـــدو أن اإلفـــراط يف الـــدعوة إىل املوضـــوعية مل تـــالق قبـــوال مـــن جانـــب فالســـفة التأويـــل ممـــن جـــاءوا بعـــد ديلـــَيت. لقـــد انشـــغل ديلـــ 

علـى مـا -بإمكانية أن حيقق الفهم التأويلي التوصل إىل معرفة موضوعية حبتـة حبيـث ترقـى العلـوم الروحيـة إىل مرتبـة العلـم. لقـد أدى ذلـك 
إذ كيــف ميكــن التوصــل إىل املعرفــة املوضــوعية مبــنهج أقــرب إىل املســلك الصــويف : إىل موقــف متنــاقض مل يســتطع ديلــَيت نفســه حلــه -يبــدو

 Life( الذاتيــة. وفــرض تأمــل هــذا التنــاقض موقفــا جديــدا ولقــد وجــد فالســفة اهلرمنيوطيقــا ضــالتهم يف مفهــوم عــامل احليــاة املســتغرق يف

World(  عند فيلسوف الفينومينولوجيا الشهري هوسرل)Hursserl( ويشري هذا املفهوم إىل االجتاه الطبيعي للخـربة بشـكل عـام وللخـربة .
ســواء أكــان الفهــم داخــل عــامل احليــاة ذاتــه أو ، جــود يف عــامل احليــاة هــي الــيت تشــكل أي مســتوى للفهــمالعلميــة بشــكل خــاص. فخــربة الو 

فلـم ، الفهم العلمي. لقد أدى االنطالق مـن مفهـوم اخلـربة الوجوديـة إىل أن ينحـو التأويـل منحـا مغـايرا لـذلك املنحـى الـذي سـلكه ديلثـي
ل أصبح طريقـا الكتسـاب معرفـة مالئمـة تعمـق فهمنـا لوجودنـا. ولقـد اتضـحت هـذه ب، يعد التأويل هنا طريقا الكتساب معرفة موضوعية

  ). م1900) ومن بعده جادامر (م1976-1889الرؤية لوظيفة التأويل عند هيدجر (
على أن التأويل ال جيب أن يتجه حنو م), 1949() الصادر عام Being and Time (20(لقد أكد هيدجر يف كتابه الوجود والزمن  
إال إذا كانــت معرفــة مفيــدة (أو ذات معــىن لوجودنــا). ، فهــذه املعرفــة املوضــوعية لــن يكــون هلــا مــن قيمــة، شــف عــن املعرفــة املوضــوعيةالك

  .طروحات التأويلية اليت قدمها هيدجر إذا بدأنا من تفرقته بني نوعني من الوجودولعلنا نفهم األ



نيــة أو والــيت ترمجهــا الــبعض إىل العربيــة باآل) Daseinا تعــرب عنــه الكلمــة األملانيــة الوجــود يف العــامل أو االنغــراس يف العــامل (وهــو مــ -1 
  .)21الوجود املتعني(

أمـا الثـاين فيشـري إىل الوجـود الفـردي يف تفاعلـه مـع العـامل وحيمـل ، ويشري األول إىل الوجود اإلنساين بعامة، والوجود مع اآلخرين -2 
هم عنصر مؤسس هلذا الوجود "فاإلنسان املوجود هناك (اآلنية) هو وحـده مـن بـني سـائر املوجـودات فالف، الوجود اإلنساين تأويله اخلاص

القادر على التساؤل حول وجوده ومن مث فهو الوحيد القادر على الفهم. فال يكفي أن نقول عنه إنـه يكـون وحسـب بـل ينبغـي أن ننتبـه 
، ن هيـدجر هنـا حيـاول أن يؤكـد أن العـامل ذاتـه يتأسـس علـى ضـرب مـن الفهـم). فكـأ22دائما إىل أنه هو املوجـود الـذي يهـتم بوجـوده"(

  أنه حيمل تأويالته اخلاصة. ولذلك فإن أي فهم علمي له البد وأن ينطلق من هذا املستوى األول من الفهم. 
خـــرين تســـعى إىل حتقيـــق ويـــأيت املســـتوى الثـــاين مـــن الفهـــم عنـــدما تتـــدخل الـــذات لفهـــم الوجـــود وتأويلـــه. فالـــذات يف وجودهـــا مـــع اآل 

ـا ال حتقـق ذلـك مـن خـالل ، مستوى أفضل هلذا الوجود ا تتجه حنـوه بـالفهم والتأويـل. وعنـدما تتجـه حنـوه بـالفهم والتأويـل فإ ولذلك فإ
ـا بعـامل احليـاة الـذي يتشـكل فيـه وجودهـا. إن أي فهـم للوجـود (اآل، تعابري موضوعية منفصلة عنها نيـة) وإمنا حتقـق ذلـك مـن خـالل خرب

. فكـل فهـم )horizon(أن ينطلق من جمموعة االفرتاضات واملقوالت القبليـة الـيت تشـكل مـا أطلـق عليـه هيـدجر أفـق الفهـم  -إذن-البد 
). وتلــك أهــم نقطــة خالفيــة مــع 23ال بــد أن ينطلــق مــن بنــاء مســبق حيــدد األفــق الــذي تتجــه حنــوه عمليــة الفهــم ( -ومــن مث كــل تأويــل-

ــا. تبــدأ مــن الــذات الفامهــة الــيت هلــا بناؤهــا ، ويلي لــيس عمليــة موضــوعيةديلــَيت. فــالفهم التــأ ــا عمليــة ذاتيــة حبكــم تعريفهــا ومنطلقا بــل أ
  والكشف عن األسس اليت يقوم عليها. ، التأويلي اخلاص وتنتهي إىل الوجود لوصفه

مكبالتــه. مل تعــد اهلرمنيوطيقــا منهجــا لتكــوين والفهــم هنــا لــيس غايــًة يف حــد ذاتــه بقــدر مــا هــو وســيلة لتحســني الوجــود وختليصــه مــن  
وإمنـا أضـحت منهجـا لتعميـق الوجـود اإلنسـاين والوصـول بـه إىل مسـتوى أفضـل. إن الوجـود اإلنسـاين يسـتغرق يف زمانـه ، معرفة موضـوعية

). 24ل يسـبقه يف كـل حـني"(بـ، نية) هو وجود تارخيي "إن املاضـي ال يسـري وراء الوجـود ويتبعـه فقـطفالوجود (اآل، أو يف تارخيه، اخلاص
ومـن مث فــإن الوظيفـة األساســية للفهــم التـأويلي هــي وصـف الوجــود مــن أجـل الكشــف عـن هــذه التارخييــة الـيت تكبــل الوجـود. فــالفهم هنــا 

وهو وسيلة تكبـل عمليـة  -باملعىن الذي حددته قواعد ديكارت وكانط- ليس وسيلة منهجية بقدر ما هو وسيلة وجودية. بل إن جادامر
). ومن مث فـإن الفهـم التـأويلي لـيس مقولـة منهجيـة بقـدر مـا هـو وسـيلة لفهـم معـىن الوجـود 25البحث عن احلقيقة أكرب مما توصل إليها(

خالفـا حملاولـة ديلثـي تأسـيس العلـوم اإلنسـانية -كمـا مل تعـد عمليـة الفهـم،  يف العامل. يقول جادامر "مل يعد مفهـوم الفهـم مفهومـا منهجيـا
إمنــا الفهــم هــو الطــابع األصــلي لوجــود احليــاة ، عمليــة معاكســة تتبــع جمــرى احليــاة مــن أجــل البحــث عــن املثاليــة -يــوطيقيعلــى أســاس هرمن

ا"(   ). 26ذا
"إن جـــادامر ال يســـعى إىل رفـــض العلـــم واملوضـــوعية العلميـــة ولكنـــه يؤكـــد علـــى أن الطريـــق الـــذي نألفـــه يف املـــنهج العلمـــي الصـــارم يف  

عالقـة بـني املـنهج بقواعـده الصـارمة وبـني احلقيقـة. ولـذلك  -مـن مث-الوحيـد لكشـف احلقيقـة. ليسـت هنـاك  موضوعيته لـيس هـو الطريـق
فــإن عــدم االعتمــاد علــى قواعــد املــنهج العلمــي ال تعــين عــدم القــدرة علــى التوصــل إىل احلقيقــة. ويكــون لــذلك أمهيــة خاصــة عنــدما يتصــل 

إذا -أو أنـــه ، قيقـــة هـــذا الوجـــود بقـــدر مـــا خيلـــق هـــوة بـــني الـــذات الفامهـــة والعـــاملاألمـــر بطبيعـــة الوجـــود اإلنســـاين فـــاملنهج ال يكشـــف ح
نسـاين جتعـل التنظـري يف العلـوم اإلنسـانية ضـربا خيلـق تبعيـدا بـني الـذات واملوضـوع. إن الطبيعـة اخلاصـة للوجـود اإل -استخدمنا لغة جـادامر
مستوى اخلربة يف عامل احلياة. وال يتناىف هـذا مـع إمكانيـة التوصـل إىل  أي إعادة صياغة ما هو قائم بالفعل على، من إعادة صياغة اخلربة
ذلك أن الفهم إذا جنـح يف أن يتعـرف علـى اخلصـائص العامـة للخـربة العامليـة فـإن بإمكانـه أن يتوصـل إىل معرفـة هلـا ، معرفة عامة أو عاملية



رفة اليت يكشف عنها التحليل اهلرمنيوطيقي هي معرفة هلا أمهيـة أن املع -يف البحث اهلرمنيوطيقي-طابع العمومية. ولكن األهم من ذلك 
ولكنهـا ، إن اهلرمنيوطيقا ال تناوئ العقـل، واليت غلب عليها الطابع العقالين والتكنولوجي، وجدوى يف حياتنا املعاصرة املثقلة باملشكالت

ــا تــدافع تبحــث عــن نــوع جديــد مــن العقــل خيــالف العقــل التكنولــوجي وامليكــانيكي الــذي ســيط كمــا يقــول -ر علــى مقــدرات احلضــارة. أ
  ). 27عن العقل السياسي والعملي ضد سيطرة العقل التكنولوجي القائم على العلم"( -جادامر

حيــث تكــون الغايــة العظمــى للهرمنيوطيقــا هــي تعميــق فهمنــا (أو لنقــل ، وتكــاد تــرتادف عمليــة الفهــم التــأويلي هنــا مــع مفهــوم الــوعي
ومـــن مث خلـــق ضـــرب مـــن العقـــل الفـــاهم (أو الـــواعي) إزاء عـــامل ، طـــابع احلدســـي لألشـــياء الداخليـــة يف حـــدود خربتنـــابـــتحفظ وعينـــا) بال

وهـو لـن يكـون قـادرا علـى تكـوين أيـة ، التكنولوجيا. يف هذه احلالة تكون الغاية العظمى للهرمنيوطيقا هي أن يفهم اإلنسان ذاته ووجـوده
عنـدما  )Paul Ricoeur( . وتلك هي القضية اليت أكدها الفيلسوف الفرنسي املعاصـر بـول ريكـورمعرفة ذات معىن إال إذا فهم ذاته أوال

فـأنين لـن أتوصـل إىل شـيء ذي معـىن. فـإذا مل يكـن املعـىن ، قال "إذا مل أمتكن أن أفهـم نفسـي بشـكل أفضـل مـن خـالل فهمـي لآلخـرين
وتضـعهما يف عمليـة حواريـة (أو ، ياغة تدمج الذات يف املوضوع دجما). وهذه ص28جزءا من فهم الذات فإنين لن أعرف ما هو املعىن"(

ويظــل املوضــوع غــري ذي معــىن إذا مل تــذوب الــذات يف داخلــه ، جدليــة) حبيــث ال تســتطيع الــذات أن تفهــم نفســها إال بفهمهــا للموضــوع
  وجود أفضل لإلنسان يف هذا العامل.  أن مهمة اهلرمنيوطيقا هنا تتجاوز تشييد املعرفة العلمية إىل السعي حنو حتقيق، بالفهم

ومــع أن هــذا التحديــد لوظيفــة اهلرمنيوطيقــا قــد أخرجهــا مــن دائــرة البحــث عــن املعرفــة املوضــوعية إىل دائــرة أوســع تتصــل بتجويــد نوعيــة  
الصــياغة جنوحــا الــذي كــان يــرى يف هــذه ، )Habermas(نصــار االجتــاه النقــدي مــن أمثــال هربمــاس إال أن هــذا اهلــدف مل يــرق أل، احليــاة

). فربط التأويل بالبحث عن نوعية أفضل من الوجود يفرتض أن اإلنسـان حـر ميتلـك 29مثاليا يهمل العوامل املادية اليت تشكل الوجود(
وعيــه بنفســـه وحيــدد مصـــريه بنفســه. أن اإلنســـان علــى العكـــس مــن ذلـــك مكبــل ال بقيـــود الطبيعــة فحســـب بــل بقيـــود البيئــة الـــيت خيلقهـــا 

وتكبــل قدراتــه اإلبداعيــة. ويف هــذه الظــروف ، نفســه. إن احلضــارة الرأمساليــة تفــرض علــى اإلنســان أغــالال تضــرب حولــــه حصــارااإلنســان ب
سـتارها يف حماولـة ملسـاعدة اإلنسـان علـى أا وكشـف يديولوجيحيث تتجه حنو نقد اإل، فإن مهمة العلوم اإلنسانية تتحول إىل مهمة نقدية

مل يف فهمنا للعامل جوانبه املوضوعية. فالوجود البشري ال يفهم فقط من ، ق هذه املهمةحتديد مصريه بنفسه. ولتحقي فإننا ال جيب أن 
وإمنـا مـن خـالل فهـم السـياق املوضـوعي الـذي حيـوي هـذه األبنيـة الداخليـة. ، أو من خالل فهـم نوايـا الفـاعلني فيـه، خالل بنائه الداخلي

جزءا دون اآلخر. ولذلك فإن فهمه على هـذا النحـو الكلـي يتطلـب حـل هـذا التـوتر بـني العلـوم  فالوجود بناء كلي ال ميكن أن نفهم منه
  الطبيعية والعلوم اإلنسانية. 

ويطــرح هربمــاس حلــل هــذه املشــكلة مــا أمســاه العلــم االجتمــاعي اجلــديل الــذي يســمح لنــا بفهــم موضــوعي للمعــىن الــذايت. ويتخــذ هــذا  
وعية العمليــات التارخييــة والــدوافع الذاتيــة الكامنــة خلفهــا. ومــن مث فإنــه يقــوم علــى اجلمــع بــني أدوات العلــم اجلــديل موقفــا وســطا بــني موضــ

البحث االمبرييقي الذي حياول أن يكشف عـن القواعـد اخلارجيـة املنظمـة للسـلوك وبـني الفهـم أو التأويـل الـذي يسـعى إىل الكشـف عـن 
ــدف اكتســاب معرفــة تســعى إىل حتريــر اإلنســان وختليصــه مــن ، علــى ضــبطها األبنيــة الداخليــة الــيت تعمــل هــذه القواعــد اخلارجيــة وذلــك 

ولكنـه خيتلـف معـه يف طريـق الوصـول إليهـا ، مبقولة ديلثي يف البحث عن املعرفـة املوضـوعية فمكبالت عامله املادي. أن هربماس هنا يعرت 
وم الطبيعية يف فهم جوانب من السـلوك اإلنسـاين. إن هـذه املنـاهج ويف هدفها. أنه ال ينكر إمكانية االستفادة من مناهج التفسري يف العل

متكننـــا مـــن الكشـــف عـــن الضـــوابط املوضـــوعية يف الطبيعـــة. يف حـــني تســـعى اهلرمنيوطيقيـــا إىل فهـــم األبنيـــة الذاتيـــة الداخليـــة. وهـــذه املعرفـــة 
ا   إلنسان وتقدمه. بل هي وسيلة حنو حترير ا، جبوانبها الذاتية واملوضوعية ليست غاية يف حد ذا



ولكنـه يطـرح إطـارا لعلـم خمتلـف عـن كليهمـا ولكنـه يسـتفيد مـن  ، إن هربماس هنا ال يقدم توفيقا بني العلوم الطبيعية والعلـوم اإلنسـانية 
كليهمـــا. إنـــه العلـــم النقـــدي الـــذي تتمحـــور املعرفـــة فيـــه حـــول "مصـــلحة االنعتـــاق" مـــن مكـــبالت الســـلطة. فـــإذا كانـــت العلـــوم التجريبيـــة 

تم باجلوانب املوضوعية للذات كما تتجسـد يف العمـل ويقـوم منهجهـا علـى التنبـؤ والتنظـيمال وإذا كانـت العلـوم التارخييـة تسـعى ، تحليلية 
فإن العلم النقدي اجلديل يسعى إىل حتقيق انعتاق الذات من قيود السلطة مسـتعينا ، إىل دراسة اجلوانب التفاعلية للذات عن طريق الفهم

  العلوم التجريبية والعلوم التارخيية من أساليب.  مبا تتيحه
  التأويل دائرة: الطريق إلى الفهم: ثالثا

مــا هــو الســبيل إىل فهــم العــامل؟ أو كيــف يتصــل الباحــث مبوضــوع حبثــه؟ أن اإلجابــة علــى هــذين الســؤالني ال تكشــف فقــط عــن متيــز  
ور مــنهج التأويــل نفســه بــدءا مــن ديلثــي وحــىت املدرســة الفرنســية بــل تكشــف أيضــا عــن تطــ، مــنهج التأويــل عــن املــنهج الوضــعي التفســريي

املعاصـــرة. ال شـــك أن مـــنهج التأويـــل ينظـــر إىل موضـــوع دراســـته نظـــرة ختتلـــف عـــن املـــنهج التفســـريي الوضـــعي الـــذي يـــدعو إىل الدراســـة 
ه عـن مؤشـرات خارجيـة قابلـة للقيـاس وبكشـف ,اخلارجية للمعطيـات االجتماعيـة. والـذي مييـز هـذا املعطـى االجتمـاعي بقابليتـه للمالحظـة

ـا أشـياء"( لقـد  .)30إنه املنهج الذي عربت عنه جبالء أطروحة دوركامي املنهجية حول "دراسة الظواهر االجتماعية بوصفها أشـياء أو كأ
ومــن مث فقـد عــرف هـذا املوضـوع مــن خـالل ماهيتــه ، فلـم يفـرتض انفصــاال بـني الباحــث وموضـوع حبثـه، حنـا املـنهج التــأويلي منحـى مغــايرا

وقدم أسلوبا منهجيا تنصهر فيه الذات الباحثة يف موضوع حبثها بدال من النظر إليه مـن اخلـارج باعتبـاره "شـيئا خارجيـا". علـى ، الداخلية
ـــذه الدرجـــة مــن البســـاطة. فبـــالرغم مـــن اتفـــاق فالســفة التأويـــل ع لـــى أمـــور عديـــدة إال أن مـــوقفهم أن املوقــف اهلرمينـــوطيقي ال يـــتلخص 

ا املنهجية.    يكشف عن قدر من اخلالف يعكس تتبعه تطور فكرة التأويل وإمكانيا
وهــي ال تكتشــف إال مــن خــالل الفهــم التــأويلي. ، لقــد اعتــرب ديلثــي أن الواقــع الــذي تدرســه العلــوم الروحيــة قــائم يف اخلــربة الداخليــة 

عمليــة الــيت نتعــرف مــن خالهلــا علــى صــورة داخليــة مــن خــالل العالقــات الــيت تــأيت إىل اخلــارج عــرب ويعــرف ديلثــي الفهــم التــأويلي بأنــه "ال
األحاســيس أو هــو العمليــة الــيت مــن خالهلــا يســتوعب بنيــة نفســية مــن خــالل اإلشــارات الــيت تشــكل مــادة حســية وتعــرب عــن هــذه البنيــة 

والتعمـق خلفهـا. وتتحقـق هـذه ، األشـياء الظـاهرة الـيت ميكـن مالحظتهـا). ويعين هذا التعريف أن الفهـم هـو حماولـة لتجـاوز 31النفسية"(
فـاخلربة ال تفهـم فهمـا داخليـا إال بإعـادة تصـورها وتصـور مـا حتملـه ، إعادة معايشة اخلربة، األول: العملية إذا ما متكن الباحث من شيئني

، خــربة اآلخــرين ويســتوعبها يف داخلــه. والثــاين مــن أفكــار ومشــاعر. ويــتم ذلــك عــن طريــق عمليــة تقمــص وجــداين يســتدمج يف الباحــث
والـــيت تعمـــل مبثابـــة الظـــواهر املشـــيئة الكاشـــفة عنهـــا واجملســـدة لتارخييتهـــا. وتلـــك ، العثـــور علـــى اإلشـــارات أو العالمـــات الـــيت تنتجهـــا اخلـــربة

ص األدبية واألعمال الفنية). وال شك التعبريات متكن من التقمص الوجداين للخربة. وتتمثل هذه التعبريات يف النصوص املكتوبة (النصو 
أن هـــذين العنصـــرين يف عمليـــة الفهـــم متكـــامالن. فلـــن تســـتطيع الـــذات الفامهـــة أن تقـــوم بعمليـــة الـــتقمص الوجـــداين إال إذا عثـــرت علـــى 

  وإال إذا استدجمت هذه التعبريات بشكل ميكنها من إعادة إنتاج اخلربة مرة أخرى. ، التعبريات املالئمة
إال أن عمليــة الفهــم تــدمج ، ن أن رؤيــة ديلثــي هــذه تقــوم علــى افــرتاض أن املعرفــة الــيت تنــتج هنــا حتقــق درجــة مــن املوضــوعيةوبــالرغم مــ 

وختلق عالقة "ذوبان" بـني الباحـث وموضـوع حبثـه. فـذات الباحـث هنـا تعمـل مبثابـة مصـفاة تعربهـا التعبـريات يف ، الذات يف املوضوع دجما
أو بطريقــة واحــدة يف كــل الظــروف. فدرجــة الفهــم تتحــدد دائمــا وفقــا لدرجــة ، م عمليــة الفهــم بشــكل واحــدعمليــة إنتــاج اخلــربة. وال تــت

أو قــل درجــة االســتغراق يف املوضــوع. فكلمــا كــان االهتمــام قويــا دخــل الباحــث إىل أعمــاق املوضــوع وعــايش اخلــربة معايشــة  ، االهتمــام
وتلــك حالــة يصــعب حتقيقهــا أن مل يكــن ، ضــوعية هنــا مــن خــالل الباحــثوهــذه هــي أقصــى درجــات املوضــوعية. إن حتقيــق املو ، كاملــة



حتقيقهــا مســتحيال. ولــذلك فــإن عمليــة الفهــم عنــد ديلثــي هــي عمليــة ذاتيــة. فالباحــث ال ميكــن مطلقــا أن يتحــول إىل وســيط حمايــد يف 
  رؤيته اخلاصة. عملية الفهم. فاخلربة اليت يعيد إنتاجها أو يعيد تقمصها سوف خترج بالضرورة وهي مثقلة ب

ورمبا يكون هذا هو السبب يف افرتاض الذاتية يف دائرة التأويل من قبل الفالسفة الذين جاءوا بعد ديلثي. فالفهم عند هيدجر عنصـر  
 Forest structure of( ومن مث فإن أية حماولـة للتعمـق يف فهـم الوجـود البـد وأن تبـدأ باألبنيـة السـابقة علـى الفهـم، مؤسس للوجود ذاته

understanding ((اليت متثل مستوى من الوجود) وينتهي  ,اليت تشكل أفقه. وتسري عملية الفهم التأويلي يف خط دائري يبدأ من الذات
ويرتد إىل الذات مرة أخرى. ويبدأ التأويـل عنـدما يتكشـف الوجـود اخلـارجي للـذات املدركـة  ,إىل العامل (الذي ميثل مستوى آخر للوجود)

فلم ينكر هيدجر إمكانية أن يتجلى الوجود يف تعبريات خارجية. فقد كان يعتقد فيما اعتقـد فيـه فالسـفة الفينومينولوجيـا مـن  أو الفامهة.
وإن كل "اتصال أو تعامل مع املوجودات ال يـتم إال إذا خـرج املوجـود مـن حتجبـه وتكشـف : أن املوجودات تكشف عن نفسها أو تظهر

به عن املوجود ال يكون ممكنا إال إذا سبقه ظهور هذا املوجود نفسه (أو ال حتجبـه) الـذي يعـد خاصـية  وظهر بنفسه.. وأن كل قول نعرب
تشـكل اللغـة. واللغـة ليسـت جمـرد تعـابري صـماء وقواعـد ، ). ويكشف الوجـود عـن نفسـه مـن خـالل وسـائط أو تعبـريات32أساسية فيه"(

وهــي الــيت تعــرب عنــه. واللغــة  ، . فاملشــاركة يف اللغــة هــي الــيت متــنح الوجــود معنــاهجامــدة وإمنــا هــي طاقــة وجوديــة تــنظم العــامل واإلنســان معــا
وهي مرآة كاشفة ميكن من خالهلا االنفتاح على املعىن الكامن ال يف الوجـود احلاضـر فقـط بـل يف ، كطاقة وجودية تصبح مصدرا للمعرفة

  ). 33ن كبعد مؤسس للوجود(الوجود التارخيي أيضا. فالتأويل ال يكتمل إال باالنفتاح على الزم
فإن فهمها له ينحصر يف القدرة على إدراك االحتماالت الوجودية للفرد (للذات) يف سـياق ، وعندما يتكشف الوجود للذات املدركة 

هـم للوجـود يف وجوده يف العامل. وهو إدراك مشبع بالذاتية طاملا أنه يبدأ من املسلمات القبلية للوجود الذايت. وعندما يتحقق قـدر مـن الف
هــي  -ــذه الصــياغة-أو هــي تــدرك أفضــل االحتمــاالت الوجوديــة هلــا. إن عمليــة الفهــم ، فــإن الــذات الفامهــة حتقــق وجــودا أفضــل، العــامل

  حوار بني الذات واملوضوع. 
الفهـم ليسـت خـربة ولقد اتضحت فكرة احلوار بني الذات واملوضوع يف الصياغة اليت قدمها جادامر. لقد أكد جادامر على أن خربة  

ــا ليســت خــربة جدليــة مبفهــوم ،  أحاديــة كمــا يف العلــم (حيــث يتحــول املوضــوع إىل كيــان صــامت ال خياطــب الــذات املتفاعلــة معــه) كمــا أ
فعنـدما نتعامـل مـع موضـوعات الفهـم  )dialogical(وإمنا هي خربة حوارية ، هيجل (حيث تدخل الذات يف تناقض جديل مع املوضوع)

فإننــا نــدخل معهــا يف حــوار ينتهــي إىل ذوبــان الــذات يف املوضــوع والعكــس. إن املوضــوع لــيس   -مــا تكــون نصوصــا مكتوبــةوهــي غالبــا -
وحنـن ال نتعامـل ، وإمنا هو طاقة وجودية. ولذلك فـإن النصـوص الـيت نفسـرها تتحـدث إلينـا بوصـفها إشـكاال لغويـة وجوديـة، كيانا جامدا

حتيزاتنـا وخربتنـا السـابقة. أن اللغـة تتحـدث عـن وجودهـا اخلـاص. ومـن مث فـإن هلـا وجـودا مسـتقال معها من فراغ بل ننظر إليها من خالل 
ولذلك فـإن النصـوص ميكـن أن تفهـم كمنتجـات ذات معـىن دون تكـوين معرفـة خاصـة عـن مؤلفيهـا. فاللغـة ال ختلـق بشـكل ، عن األفراد

  .)34قصدي من جانب متحدثيها ولكنها وسيط عام للوجود االجتماعي(
فـإن عمليـة ، إن الفهم التأويلي هنا هو حوار متصل بني الذات واملوضوع. وإذا كان املرء منا يعدل من طرائقه واسرتاتيجياته يف احلوار 

و جتلـت لنـا طاقتـه الوجوديـة. ولقـد أطلـق جــادامر ، الفهـم تتطلـب هـذه املراجعـة. فكلمـا راجعنـا أنفسـنا تكشـف لنـا الـنص بشـكل أفضـل
وهـو تعبـري يـدل علـى هـذه اللغـة احلواريـة بـني املفسـر وبـني النصـوص  ،Fusion of horizonويل هذه عمليـة انصـهار األفـق على دائرة التأ

ا لغة يتحول فيهـا الـنص إىل كـائن وجـودي حـي ويتحـول فيهـا املفسـر إىل حمـاور مـن الطـراز األول وإىل ، لـه أفقـه اخلـاص، اليت يفسرها. أ
هــو انصــهار بــني املاضــي ، ري دائمــا مــن اســرتاتيجياته وأســاليبه احلواريــة. وجــوهر االنصــهار التــأويلي هــذافهــو يغــ، العــب مــن الطــراز األول



أمــا النصــوص الــيت تتجــه هــذه ، أو قــل تواصــل وجــودي بينهمــا. فــاألفق الــذي تنطلــق منــه الــذات الفامهــة يــرتبط بوجــود احلاضــر، واحلاضــر
ضـي). واهلـدف يف النهايـة هـو تعميـق وجودنـا باحلاضـر وفهمنـا لـه. واحملقـق أن جـادامر الذات إىل تأويلها فتشتمل على أفـق (أو آفـاق املا

  ). 35قد اعترب أن "الوعي التارخيي" الذي ينتج عن خربة الفهم هو املشكلة الرئيسية يف البحث اهلرمنيوطيقي(
ـا ، فهـم. فـالفهم عمليـة متصـلة ال تنتهـيطاملـا أنـه مقيـد حبـدود ال، واحملقق أن هذا الوعي التارخيي ال ميكـن أن يصـل إىل مـداه  طاملـا أ

بـل إن كـل حماولـة جديـدة للفهـم تنضـاف ، حوار بني آفاق الرتاث يف املاضي وبني الرؤى املعاصرة ألفق احلاضر. إن هذا احلوار ال ينقطـع
 تكتمــل. فكشــف احلقيقــة يــرتبط تشــارك يف حــوار الفهــم املســتمر. إن الفهــم هنــا عمليــة متصــلة ال -إىل الــرتاث وتفــتح فيــه آفاقــا جديــدة

دائمــا بتواصــل احلــوار وتبــادل التقاليــد. مــاذا عســى أذن أن يكــون الــوعي النــاتج عــن هــذه العمليــة غــري املكتملــة للفهــم؟ ال شــك أنــه وعــي 
له وترتكـه بل ميكن أن تكب، وإمنا يرتبط بشروط موضوعية ال تضع حدودا على إمكانياته فقط، ال يتشكل على حنو مطلق، تارخيي ناقص

ذلك الذي كشفت عنه املناظرة املشهورة بينهما واليت اشـتهرت ، عند مستوى معني. وذلك هو جوهر اخلالف بني جادامر وبني هربماس
   .)36يف تاريخ الدراسات النظرية "مبناظرة هربماس وجادامر"(

ــا جنحــت حنــو املثاليــة  اخلطــأ الــذي وقعــت فيــه الوضــعية عنــدما فصــلت فوقعــت يف نفــس ، ولقــد نقــد هربمــاس هرمنيوطيقــا جــادامر أل
). لقــد وافــق هربمــاس علــى أن نتخــذ مــن اللغــة مــادة 37ومــن مث فقــد فصــلتها (أي املصــلحة) عــن الــوعي التــارخيي(، املعرفــة عــن املصــلحة

ال ، طريـــق اللغـــة ولكنــه مل يفعـــل ذلــك بطريقـــة صــورية مثاليـــة. أن الــذات الـــيت تتفاعــل وتتواصـــل عــن، للدراســة والبحـــث يف عمليــة الفهـــم
طــر واقعيــة. إن التفاعـــل االجتمــاعي ال ميكــن فهمـــه مبعــزل عــن مقـــوليت العمــل والســـلطة. أتتحــرك يف عــامل رمـــزي صــوري قــدر حتركهـــا يف 

كما أن السلطة تشكل إطار ضابطا هلـذه احلركـة. ،  فالعمل هو شرط من الشروط املوضوعية اليت حتدد جمال حركة الذات ونطاق نشاطها
ــا ال ترتكهــا ســوية، لظــروف ال تــرتك الــذات تتفاعــل بتــدفق وتلقائيــةإن هــذه ا ة يديولوجيــبــل تــؤثر تــأثريا بالغــا علــى بنيتهــا اإل، ومــن مث فإ

فتصيبها بتشوهات تشبه تلك التشوهات اليت كان فرويد حياول اكتشافها يف البناء الالشعوري للمريض. ولقد كـرس هربمـاس جهـدا كبـريا 
 )Distorted Communication(ذلــك هــو االتصــال (التواصــل) املشــوه ، يــديولوجيا التشــوه يف البنــاء اإللشــكل هــام مــن أشــكال هــذ

  والذي حيدث يف البناء اللغوي. 
ولكــن الشــروط الــيت يــتم فيهــا هــذا التواصــل (ظــروف العمــل والســلطة) ، إن اللغــة هــي أســلوب عــام مــن أســاليب التواصــل مــع اآلخــرين 

فيأيت األداء اللغوي للذات الفاعلة مشوها ومبتورا. إن عملية التواصل اللغوي قد ختلو من التشوهات لو ، ويةيفتت من عضد املقدرة اللغ
  : أنه يتم وفقا لشروط صحية. ولقد حصر هربماس الشروط الصحية للتفاعل يف ثالثة هي

  .حتقيق إمجاع عام من خالل النقاش العقلي -1 
  .املشاركني يف التفاعلالتفهم العميق املتبادل من جانب  -2 
  االعرتاف املتبادل باحلق املشروع يف النقاش. -3 
، ومـن مث يـأيت األداء اللغـوي مـثقال بالتشـوهات، إن الشروط الواقعية اليت يتم فيها األداء اللغـوي ختتلـف عـن هـذه الشـروط االفرتاضـية 

ـتم هلــا مدرسـة التحليـل الن فسـي (علــى املسـتوى الفـردي). إن احملادثـة العمليــة الـيت تـتم بــني هـي تشـوهات تنـاظر التشــوهات املرضـية الـيت 
تبـادل فردين مثال ختتلف عن احملادثة النظرية اليت ميكن تصورها وفقا ملثاليات التفاعل. فالتفاعالت اليومية اليت تقوم على عملية الـتفهم امل

تـرتبط بأشـكال مـن احلـوار (التخاطـب)  )inter Subjectivity(ادلـة لألدوار واملكانات والقواعد (وهو ما يطلق عليـه هربمـاس الذاتيـة املتب
. ويشري هذا املفهوم إىل االزدواجية الكامنة يف احلوار اللغوي (الكالم) بـني احملتـوى االفرتاضـي لـه )double Structure(مزدوجة  ذي بنية



فيأيت هذا األخري مثقال بالتأكيـدات ، نه بأساليب خمتلفة من الكالموبني ما يتم التعبري به يف الواقع. فهذا احملتوى االفرتاضي يتم التعبري ع
أو إبــراز اجلماليــات الفوقيــة. وكــأن هربمــاس يريــد أن يقــول هنــا أن مكــبالت ، أو التأكيــد علــى احملرمــات، أو األوامــر أو التربيــرات النظريــة

وحتيلـه إىل تواصـل مشـوه أبـه كثـري مـن أسـاليب االلتـواء أو ، يفتخرجه عن طابعه االفرتاضـ، احلياة االجتماعية تكاد تكبل التواصل اللغوي
   .القهر أو غريمها اليت يستخدمها الفاعلون لتحقيق أهدافهم يف ضوء الظروف اليت يتفاعلون فيها

وع والعلـم الوضـعي كالمهـا يسـتخدم لتحقيـق مهمـة النـ، بـل الفهـم اهلرمنيـوطيقي، ماذا عسـى أن يكـون الفهـم هنـا؟ لـيس الفهـم وحـده 
بقــدر مــا هــي مهمــة نقديــة لكشــف أســتار هــذا ، الثالــث مــن املعرفــة الــيت أمساهــا هربمــاس باملعرفــة النقديــة. ليســت املهمــة هنــا مهمــة فهــم

الــذي عليــه أن يتعمــق يف أغــوار الالشــعور لينقيــه مــن شــوائبه ، . ومــا أشــبه املهمــة النقديــة هــذه مبهمــة احمللــل النفســييــديولوجيالتشــوه اإل
الذي خيلق هذه التشوهات ويعمل علـى اسـتمرارها. إن مهمتـه هنـا مهمـة  يديولوجيالذات الناقدة عليها أن تنقد البناء اإل وتشوهاته. إن

وما هذه األطر أال البحـث عـن احلالـة االفرتاضـية ، حتليلية وتركيبية يف آن. إن عليه أن يفكك هذه البنية ويعيد تركيبها وفقا ألطر افرتاضية
الـراهن ال تكتشـف إال مـن خـالل  يـديولوجيذلـك أن أشـكال التشـوه يف البنـاء اإل، السـليم. وهلـذه العمليـة بعـد تـارخيي للتواصل اإلنسـاين
ا التارخيية متاما كما يفحص احمللل النفسي تاريخ املريض. ومن مث فإن الوعي الذي يتشـكل مـن خـالل اجلـدل النقـدي هـو وعـي ، تكوينا
  تارخيي بالضرورة. 

ـم يتفقـون علـى أن اللغـة ، رض السابق أنه بالرغم من االختالف بني فالسفة التأويل حول مسلك التأويل وجمراهويتضح من الع  إال أ
ـا عمليـة موجهـة إىل ، هي حمور أساسي لعملية التأويل وأن الفهم التأويلي هو عملية أبعد من فهم ما هو ظاهر من األشياء من حيـث أ
وأن الفهــم عمليــة ذاتيــة يصــعب علــى املــرء فيهــا أن ، ىت وأن كانــت تكشــف عــن نفســها يف إشــارات اللغــةاألبنيــة الداخليــة غــري املرئيــة حــ
وإن العالقة بـني الباحـث وموضـوع ، وأن الفهم عملية تتجه حنو جتويد الوجود مبا فيها وجود الباحث ذاته، يتخلص من آفاق عقله وتراثه

توحـد وتقـارب وأن أي تباعـد للباحـث يف عمليـة الفهـم يبعـده عـن احلقيقـة. ولسـنا  حبثه ليست عالقة انفصام وتباعد بقدر ما هي عالقـة
: ولكننـا منهـد لإلجابـة علـى سـؤال هـام وجـوهري يف حبثنـا هـذا، هنا يف معرض البحث عن أوجه االختالف والتشابه بني فالسـفة التأويـل

  و السؤال الذي نعرض له فيما تبقى من هذا املقال. إىل أي مدى ترك هذا اجلدل حول التأويل آثاره على علم االجتماع؟ ذلك ه
  علم االجتماع وإشكاليات التأويل: رابعا

ــم أصــحاب نظريــة التأويــل علمــاء   الشــيء احملقــق أن علــم االجتمــاع مل يكــن علــى وفــاق مــع النظــرة التأويليــة يف بدايــة منشــأته. فقــد ا
م -خاصـة مـن أنصـار املـذهب الوضـعي-االجتماع األوائل  ـم أضـفوا ، غـري قـادرين علـى ختطـي املشـاهدات املنظـورة إىل مـا ورائهـا بـأ وأ

لغـوا أيـة إمكانيـة للفهـم أو التأويـل خـارج حـدود مـا هـو منظـور. ولعـل ذلـك أطابع الشيئية واخلارجية على موضوع دراستهم. وهـم بـذلك 
وهـو فــيلهلم ديلثـي. ولقـد تبــدى ، اهلرمنيوطيقــا شـهرةهـو السـبب يف اختــاذ موقـف منـاوئ لعلــم االجتمـاع وتفسـرياته مــن جانـب أكثـر رواد 

هذا املوقف يف الوصف الذي أطلقه ديلثي على تفسري اوجست كونت للتاريخ. فقد وسم هذا التفسري بأنه ضـرب مـن امليتافيزيقـا النابعـة 
"إن اعرتاضـي علـى علـم االجتمـاع  من تبين املنهج الطبيعي يف العلم وتطبيقه على ظواهر غري طبيعيـة. ولقـد كتـب ديلـيت حـول هـذا يقـول

يتعلــق بأنــه فــرع مــن فــروع املعرفــة حيــاول أن يســتوعب حتــت مســمى علمــي واحــد كــل مــا حيــدث يف اجملتمــع البشــري". أنــه علــم حيــاول أن 
يف علـم االجتمـاع مـن  وتنبـع امليتافيزيقـا، أو ميتافيزيقيـا، فيـأيت تفسـريه مفارقـا للواقـع، يفرض إطارا تفسرييا متامـا علـى الواقـع التـارخيي ككـل

وأن ، وأن يكشـف عـن التضـامن والتبـاين والتكامـل داخلـه، أنه حياول أن "يفسـر الـدين واألخـالق والفـن والقـانون مـن وجهـة نظـر اجملتمـع
  ). 38يدرس تضامن املصاحل وتقدمها حنو نظام عام يقوم على مبدأ املصلحة العامة (املشرتكة)(



ليت علم االجتماع يف صياغته الوضـعية طاملـا أنـه كـان يبحـث "للعلـوم الروحيـة" عـن صـياغة منهجيـة لقد كان من الطبيعي أن يعاند دي 
الذي تبناه اآلباء املؤسسون لعلم االجتمـاع. ومـع ذلـك فـإن هـذا اجلفـاء بـني اهلرمنيوطيقـا وعلـم  ,خاصة ختتلف عن منهج العلوم الطبيعية

وهو مـاكس فيـرب. ويتمثـل اإلسـهام الـذي حققـه ، من أحد تالميذ ديلثي املخلصنيولقد جاءت مهزة الوصل  ,االجتماع مل يستمر طويال
فيــرب يف هــذا الصــدد يف أنــه مل يــنجح فقــط يف تقريــب شــقة اخلــالف بــني التفســري الســبيب للظــواهر (الــذي تبنــاه علمــاء االجتمــاع األوائــل) 

ح أيضـا يف أن يـدخل مـنهج الفهـم إىل دائـرة األفعـال االجتماعيـة بل جنـ، وبني الفهم التأويلي (الذي تبناه ديلتاي كمنهج للعلوم الروحية)
بعــد أن كــان حكــرا علــى تأويــل النصــوص الدينيــة والفنيــة. لقــد عــرف فيــرب علــم االجتمــاع بأنــه حماولــة "الفهــم التــأويلي للفعــل االجتمــاعي 

يل يكشف عن موقف مغاير للموقف الوضـعي الـذي ). إن اختاذ الفعل وحده للتحل39الذي توصلنا إىل التفسري السبيب جملراه ونتائجه"(
يتخــذ مــن احلقيقــة االجتماعيــة وحــدة للتحليــل. ويــدرس الفعــل مــن خــالل الفهــم الــذي مل خيتلــف كثــريا يف معنــاه الفيــربي عــن معنــاه عنــد 

ن يكشـف عـن العالقـات ديلثي (الرؤية التعاطفية أو التقمص الوجـداين للموقـف الـذي يوجـد فيـه الفعـل). ولكـن الفهـم عنـد فيـرب ميكـن أ
ـدف إىل نفـس ، السببية ومن مث فإنه ينتهي إىل نفس نوع املعرفة الذي تقدمه العلوم الطبيعية. إن عملية تفسـري معـىن الفعـل االجتمـاعي 

ســـتوى مســـتويات الدقـــة والتحقـــق الـــيت تســـعى إىل حتقيقهـــا العلـــوم الطبيعيـــة. إن عمليـــة الفهـــم التـــأويلي ملعـــاين األفعـــال ال تقـــف عنـــد امل
واليت تعين أن الفعل حيتمل أن يظهر على هـذا النحـو ، وإمنا حتاول أن تسعى إىل ما أمساه فيرب بالكفاية السببية للفهم، السطحي البسيط

 فالغايـة هنـا وهنـاك واحـدة، ). وهكذا يوصلنا الفهم إىل مقوالت نظرية عامة متاما كمـنهج العلـوم الطبيعيـة40وفقا لألطر املعروفة للخربة(
  وهي التوصل إىل عالقات سببية. 

لقــد انشــغل فيــرب إذن بــالربط املنطقــي بــني "الفهــم" و "التفســري". فبــالرغم مــن أنــه كــان متعاطفــا مــع طمــوح ديلــيت يف تأســيس مــنهج  
علوم الطبيعية. إال أنه كان يهتم أيضا بإقامة تعميمات عن األفعال اجلمعية تتصف باملوضوعية والدقة كما هو احلال يف ال، مستقل للفهم

وأدى اجلهد الذي بذله فيرب يف هذا اجملال إىل فتح علـم االجتمـاع علـى عـامل التأويـل. وبـالرغم مـن أن املـنهج الوضـعي الـذي تبنـاه كونـت 
خـل إال أن الطريـق الـذي سـلكه فيـرب قـد خلـق دا، ظل أساس صلبا لتطور املناحي النظرية واملنهجية األكثر سيطرة يف عامل السوسـيولوجيا

توازى مع تيارات خمتلفة يف علوم اجتماعيـة أخـرى نبعـت هـي األخـرى مـن االنفتـاح علـى عـامل ، )41علم االجتماع تيارا نظريا ومنهجيا(
والصـــور املختلفـــة مـــن املدرســـة البنيويـــة يف ، التأويـــل (ونـــذكر يف هـــذا الســـياق الصـــور املختلفـــة ملدرســـة التحليـــل النفســـي يف علـــم الـــنفس

ولكنهـا التقـت ، والصور املختلفة للماركسـية يف االقتصـاد السياسـي). لقـد تـوازت هـذه التيـارات مـع التيـار الـذي بـدأه فيـرب ،اإلنثروبولوجيا
رحـــب يف جمـــال العلـــوم أوفتحـــت اآلفـــاق حنـــو استكشـــاف عوامـــل ، شـــكاال جديـــدة مـــن الفكـــرإوكلمـــا التقـــت أفـــرزت ، عنـــد نقـــاط معنيـــة

االنفتـــاح علـــى فلســـفة التأويـــل. لقـــد أدى االنفتـــاح علـــى فلســـفة التأويـــل واالســـتفادة مـــن  اإلنســـانية. ولعـــل الســـبب يف ذلـــك يرجـــع إىل
ا املنهجيـة إىل القـول  -وهـو اإلجنليـزي انتـوين جيـدنز-أدى بواحـد مـن أكثـر علمـاء االجتمـاع املعاصـرين شـهرة وأغـزرهم إنتاجـا ، إمكانيا

ــا نظريــة العلــوم االجتماع-بــأن النظريــة االجتماعيــة  جيــب أن تتخــذ مــن فلســفة التأويــل  -يــة كلهــا ولــيس علــم االجتمــاع فحســبويعــين 
  : إطارا موجها هلا. فالتأويل يدخل إىل جمال النظرية االجتماعية من طريقني

   .أن النظرية االجتماعية تدرس عاملا اجتماعيا حيمل تأويله اخلاص بالنسبة للمشاركني فيه: األول 
فالعـامل االجتمـاعي نفسـه مـا هـو ، شارك يف هذا العامل االجتمـاعي ليـتمكن مـن وصـفه وصـفا صـادقاأن املنظر جيب عليه أن ي: الثاين 

  ).42إال شكل من أشكال احلياة. وهكذا فإن النظرية االجتماعية ال ميكن إال أن تتخذ من فلسفة التأويل إطارا موجها هلا(
************************  
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  : مشاكل تأسيس المفاهيم في الخطاب اإلسالمي
  قراءة تاريخية وتحليلية (مفهوم الشريعة نموذجاً)

  *هاين نسريه
  :االمتداد الرأسي للثقافة اإلسالمية ىمن االمتداد األفقي إل

وقد تواترت اآليات اليت تدل ، بالوضوح واإلبانة واإلفادة، متيز اخلطاب القرآين والنبوي يف خماطبة العرب "األميني" حسب وصفه 
ا  مفتتح  يف -تعاىل-ظ "املبني" كما يف قوله تصف القرآن نفسه بلف أو )1(﴾تلك آيات الكتاب املبني﴿علي إبانته وتصف آياته بأ

كما عين لفظ اإلحكام اإليضاح ،  وكذلك سور الشعراء وآل عمران وغريها ).2(﴾ألر تلك آيات الكتاب وقرآن مبني﴿: سورة النمل
-  قوله هـ) يف تفسري774كما يقول ابن كثري (ت ).  3(﴾كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري،  ألر﴿: يف قوله تعاىل

ومثل هذا يقوله شهاب الدين  ),4(ال التباس فيها علي أحد، أي واضحات الداللة .﴾منه آيات حمكمات هن أم الكتاب﴿: -تعاىل
فقد كان خطاب اإلسالم ودعوته طيلة عصر النيب والصحابة خطابا بسيطًا (يبدو) اللفظ داًال  ).5(األلوسي يف تفسريه "روح املعانـي"

ا سوى فخر البيان والسنان دون أن تضرب رغم رجاحة عقلها ة تفهمه أم، به ومدلوًال مرتبطاً  ا ومنافرا ساذجة مل تعرف يف مفاخرا
ا بسهم يف علوم احلكمة أو الطبيعة أو احلكم ، مل يعرف هلا كتاب قبل القرآن فقد كانت أمة شفاهة، وعمق بعض حكمتها وخطرا

د عثمان وظهور مصحفه الشهري الذي يعترب بداية التدوين؛ لذا كان ضرورياًّ وقد اصطفى وظل القرآن كذلك حىت عهد أيب بكر مث عه
تأويل اهللا هلا القرآن والرسول رسوًال خامتًا للعامل أمجع أن يعتمد خطابه على "لغة البديهة" وقوة الشعور وبساطة الفهم ومتجنبًا مزالق ال

ع بني الطوائف املسيحية على أشده حني مبعث النيب (وقبله بقليل كان حادث وانفتاح الدالالت وعدم حسمها. وبينما كان الصرا 
والذي خلده القرآن يف سورة "الربوج" وكانت الثيولوجيا اليهودية قد دخلت مسارب الغيب حىت كان أشهر  ، األخدود املشهور يف اليمن
ويصور هذا الكتاب اإلله  -سبحانه-طول قامة اإلله  الذي معناه ختمني .وما"ك"أش أر  ىالكتاب املسم ص)كتبها حني مبعث حممد (

أو الفلسفي  ,مل ينزلق خطاب اإلسالم (األول) يف مزالق اجلدل الكالمي والغييب),6(يف صورة خملوق ضخم هائل بشكل إنساين
ظمت قواعدها بعد عصر وانت ,بعد أن تأسست العلوم اإلسالمية (الشرعية)، اليت سادت عصوره منذ القرن الثاين فيما بعد، والقدري
فبدأ تدوين التفسري يف أواخر القرن األول اهلجري بكتاب لسعيد بن القاسم بن ، الذي ساد القرون الثالثة التالية لعصر النبوة، التدوين

وكان أقدم تفسري   ).8(هـ)161وكان أقدم تفسري مطبوع هو تفسري سفيان الثوري (ت سنة  ).7(هـ) 95هشام الكويف (ت سنة 
كما مت تدوين احلديث من ،  )9(وهو يفسر القرآن كله آية آية .هـ)150مل للقرآن هو تفسري مقاتل بن سليمان البلخي (ت سنة كا

 فكان أول خليفة عين بتدوينه حيث، مث جعل عمر بن عبد العزيز ذلك مهمة من مهام الدولة، قبل بعض األفراد من الصحابة والتابعني
   .وظهرت علوم احلديث والفقه وأصوله وعلم الكالم 10ماءخاف دروس العلم بذهاب العل

مثل نوره كمشكاة فيها ، اهللا نور السموات واألرض﴿: يف سورة النور -تعاىل-ويذكر يف هذا السياق ما فسر به الغزايل قوله 
ا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غرب، املصباح يف زجاجة، مصباح يكاد زيتها يضيء ولو مل ، يةالزجاجة كأ

على حنو جيعلها مبينة لدرجات اإلدراك  ,فقد فسرها يف كتابه "مشكاة األنوار" .﴾يهدي اهللا لنوره من يشاء، نور على نور، متسسه نار
ا األمة الواحدة أو الثقافة، السليم ا الفرد الواحد يف منوه العقلي وتتدرج  ، الواحدة يف طريق نضجها اليت رمبا هي الدرجات اليت يتدرج 

العقل  داخل مصباح يرمز إىل، وتلك هي املرموز هلا يف اآلية باملشكاة، وأوىل درجات اإلدراك حس باحلواس، فالنور هنا هو قوة اإلدراك
، يطة باملصباحوتساعد العقل يف إدراكه قوة اخليال وهي اليت ترمز إليها اآلية بالزجاجة احمل، الذي يدرك املعاين من وراء احملسوسات



وإال بقيت املعلومات ، ترمز إيل الروح الفكري الذي يؤلف بني العلوم العقلية ,املصدر الذي تستمد منه اخليال قوته "شجرة مباركة"
  .)11(. وهو وحي اهللا.وهي مبثابة املبدأ الذي يهتدي به السالك، أشتاتاً ال تنفع

  : هـ يف تعقيبه للرتاث الثقايف اإلسالمي كما يلي505 للغزايل تأليف سنة هذا التفسري ,ويستلهم الدكتور زكي جنيب حممود 
  ومضات عفوية خالقة): األول اهلجري-(القرن السابع امليالدي: املرحلة األوىل 
  تنظيم وتقييم وتأصيل القواعد).: الثاين والثالث اهلجري- (القرن الثامن والتاسع امليالدي: املرحلة الثانية 
  ليعلو من القواعد إىل املبادئ): الرابع اهلجري-(القرن العاشر امليالدي: ثالثةاملرحلة ال 
مستلهماً إياه  -ولعل هذا التقسيم الذي اتبعه زكي جنيب حممود  )12(مث جاء القرن احلادي عشر ليلتمس احلق يف حدس الصوفية 

ولكن املهم أن ما جيمع عليه ، وتطورها يف حضارة املسلمنيخاصة وإن كان املقصود به أنساق املعرفة ، صحيح إىل حد ما -من الغزايل
م هو أن القرن األول اهلجري كان خماض الثقافة اإلسالمية البدئي والبدهي الذي قامت عليه خمتلف  معظم الباحثني مبختلف اجتاها

  البياين.والذي كانت فيه األلفاظ ال جتاوز معانيها اللغوية والتعابري تصويرها ، علومها فيما بعد
يف القرن األول  ,إذ ظهرت األصول والنصوص الرئيسية (القرآن واحلديث)، وقد أخذت تبلورها الكامل يف القرن الثالث اهلجري 

ا يف القرن الثالث اهلجري بعد ظهور املذاهب الفقهية وتأسيس  اهلجري مث بدأت مرحلة تأسيس هذه األصول وتقعيدها ومتايز تأويال
هـ) األصول الدينية السياسية بكتابيه "األم" و"الرسالة" والذي يلقب بفقيه السنة األكرب "ويقول عنه ابن  204 الشافعي (ت سنة

وأذعن له املوافق واملخالف ، فتصرف يف ذلك حىت َأصََّل األصوَل وقـَعََّد القواعدَ ، اجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل احلديث: حجر"
ومع اجلدل الكالمي  ),13(هب أهل السنة واجلماعة ومتيز يف جمال الفقه واحلديث والسياسة عن سواهفقد تبلور به مذ، واشتهر أمره

نسراب التأثريات الكالمية اليهودية واملسيحية وكذلك التأثريات الفلسفية اليونانية واهلندية االذي ازداد بعد الفتنة الكربى فضًال عن 
كتشجيع القرآن على ،  فضًال عن العوامل الذاتية ,ظاهرة "االجتهاد اإلسالمي"ساعدت هذه العوامل على والدة ، والفارسية

ا إىل ,"االستنباط" واحلديث على "االجتهاد" املادة املؤولة كما تعود إىل ثقافات املؤولني  ووجود احملكم واملتشابه اليت ال تعود تأويال
وانتشار االجتهاد فيها انتشاراً له منذ ، الفقهية والصوفية) والدة للتأويلمن هنا كانت والدة املذاهب (الكالمية و  )14(ودوافعهم كذلك

ا ا بل وتصورا  - لدى كل فرقة ومذهب-من هنا نشأت الضرورة ، القرن الثالث اهلجري تعددت قراءات النص القرآين والنبوي وتأويال
عناه الظاهر إىل معىن حيتمله" وذلك ألن وظيفته ال تقوم إذ ليس التأويل يف الشرع كما نعرفه "صرف اللفظ عن م، للضبط االصطالحي

ا االشتقاقية إىل رحاب االصطالحات األ يدولوجية التضمينية حيث تتكاتف أعمال حترير وتصريف املعاين إال يف جتاوز اللغة ومدلوال
أو بني  ,سالمية أو بني "النص والتأويل"من هنا نشأ اجلدل بني "الثابت واملتحول" يف الثقافة اإل )15(والدالالت الثانية وتتصادم

له  ,(الكالمي والفقهي مث اجلماعايت يف العصر احلديث) اإلسالم كدين وكتاب قائم على اإلبانة والوضوح وبني اإلسالم األيدولوجي
  .مصطلحاته ومفاهيمه اخلاصة اليت قد تتعارض أو تفارق الداللة األصلية للمعىن يف اللغة أو يف النص املقدس

وقد يظن بعض الناس أن مشكلة املصطلح يف "اخلطاب اإلسالمي" قد حلت بظهور مبكر ملوسوعات اصطالحية إسالمية مثل  - 
"مفاتيح العلوم" أو  ,هـ (أقدم ما وصلنا) 387أو كتاب أمحد بن يوسف اخلوارزمي املتوىف سنة  ,"التعريفات" أليب علي اجلرجاين

ريها. ولكن ما نود التأكيد عليه هو أن اإلسالم األيدولوجي مل يكف يف أي عصر عن إبداع مفاهيمه أو غ "احلدود" أليب علي بن سينا
، والرب، على أنه يكشف عن مدلول كلمات (اإلله ,ومن هنا كان إحلاح أيب األعلى املودودي يف كتابه "املصطلحات األربعة"، اخلاصة
(ولكنه يف القرون اليت تلت ذلك : فيقول مثالً ، عصر الزاهر اليت كانت واضحة فيهألول مرة منذ قرون تلت ذلك ال ,والعبادة)، والدين



تلك املعاين اليت كانت شائعة بني القوم عصر نزول ، جعلت تتبدل املعاين األصلية الصحيحة جلميع تلك الكلمات، العصر الزاهر
له وحتيط به من قبل وعادت منحصرة يف معان ضيقة  حىت أخذت تضيق كل كلمة من تلكم الكلمات األربع عما كانت تتسع، القرآن

. ويرى املودودي مؤكدًا (أنه من احلق الذي ال مراء فيه أنه قد خفي على الناس )16(حمدودة وخمصوصة مبدلوالت غامضة مستبهمة)
صطلحات األربعة األساسية هذه امل -وفق تصوره-جملرد ما أصاب ، معظم تعاليم القرآن بل غابت عنهم روحه السامة وفكرته املركزية

من سحب اجلهل (وذلك من أكرب األسباب اليت تطرق ألجلها الوهن  ,العبادة) -الدين  -الرب  -(يقصد مصطلحات اإلله 
م يف عداد املسلمني) . فمازال إنتاج املفاهيم واملصطلحات )17(والضعف إىل عقائدهم وأعماهلم على رغم قبوهلم دين اإلسالم وكو

ا) فعلى أساس من "املصطلحات األربعة"، اعدة أيدولوجية يف اخلطاب اإلسالمي قدميًا وحديثاً مربرًا وق نشأت  ,(وإن مل يصرح 
مث التزمها سيد قطب يف مصر لتخرج من عباءته مجاعات التكفري والعنف السياسي فيما  ,اجلماعة اإلسالمية يف اهلند وباكستان

 ,أو أيب احلسن الندوي الذي رأى يف مثل "املصطلحات األربعة" ,يف كتابه "دعاة ال قضاة"رغم مراجعة حسن اهلضييب هلا  )18(بعد
  .)19(خطراً حمدقاً يف تصور اإلسالم عقيدة وتارخيا

نظراً لسببني ، ورغم الظهور املبكر لكتب وموسوعات "املصطلح" العام واخلاص يف العلوم اإلسالمية إال أن أزمة املصطلح مل تغادره 
  : ني مهارئيسي
ا - 1  فضًال عن قيمة املفهوم ، مما يتيح قابلية دائمة للتوليد، فهذه اللغة قائمة على اجملاز بشكل رئيس: طبيعة اللغة العربية ذا

وكذلك ، عند املتصوفة - بالتأكيد-وغريه ، فمفهوم كاحلقيقة يف عرف الفالسفة واملتكلمني غريه عند الفقهاء، حسب حقله الداليل
أو الواجب يف الفقه واختالفها عن مفهومها يف الفلسفة والكالم فقد ساعدت هذه الطبيعة  ,شريعة أو السياسة أو العدلمفهوم ال

  .البيانية للغة على تباين يف االصطالح والتوافق عليه
وبعد ، ة بعد الفتنة الكربىوالفقهي فيما بعد عدداً من القضايا العنيف، فقد أنتج التأويل الكالمي: التمايز والعنف األيدولوجي - 2 

مع إصرار كل واحدة على سلب ، تبلور املذاهب والفرق وظهور تأسيسها يف القرن الثالث اهلجري واختالف نظرية املعرفة لدى كل منها
حىت ، ةحدث نوع من االستغراق التأويلي الذايت مع مرور الوقت أنتج فيما بعد لغة أشبه بلغات اإلشارة اخلاص، األخرى مشروعيتها

ولكن رغم كل ما سبق كان للعرب واملسلمني دور رائد ومشكور يف ، صار لكل اجتاه قاموسه بل لكل مؤلف يف بعض األحيان
كانت دائما أقوى منه كما سيتضح من املقدمة   -قدميا وحديثا-باملعىن املعريف ولكن الوطأة األيدولوجية  ,التأسيس "لعلوم االصطالح"

  -: التارخيية التالية
  من الريادة إلى القصور: علم المصطلحات في الثقافة اإلسالمية: أوالً  
وحدث ما عرب ، وبعد تأسيس العلوم الشرعية يف الثقافة اإلسالمية، ميثل املصطلح العلمي اللغة الفنية اخلاصة ألي علم من العلوم 

 )20(وال يكون يف اللسان املوروث ألفاظ تدل عليه، عليهعنه الفارايب يف تعليل حدوث األلفاظ حبدوث ما ال تكفي اإلشارة بالداللة 
وما ، أوًال على ما يف النفس ومن هنا حتصل األلفاظ الدالة, الداللة على ما ال تفي اإلشارة بالداللة عليه" ىل"النفس تتشوق إ: فيقول

. فمع انفجار )21(ن تشبه اليت خارج النفسمن أ، هي أشبه باملعقوالت اليت يف النفس، يف النفس مثاالت وحماكاة لليت خارج النفس
ونبعت ، اجلدل املرافق للتأسيس يف خمتلف علوم الثقافة اإلسالمية عرفت املصطلحات واملفاهيم املولدة أو املؤخرة داخل كل اجتاه فكري

ويذكر أحد الباحثني  .سوهأن العرب هم مؤس ,العناية اخلاصة بعلم املصطلحات الذي يعرتف الباحثون يف الشرق والغرب احلاجة إىل
ولكن ما قام به إييالرد ، أنه (قد كان من أثر التوسع يف العلوم وكثرة األلفاظ املشرتكة فيها إفراد هذه النوع من البحث بالتصنيف



أصداء  -)كما قال اسربجنر يف مقدمة طبعة اهلند (من كتاب اصطالحات العلوم والفنون للتهانوي-ال يعدو أن يكون ، وألربتس الكبري
وكانت ترتبط يف البداية مبصطلحات ، . وقد ظهرت أوًال كتب مصطلحات العلوم الشرعية)22(باهتة لصنيع العرب يف هذا الصدد

وملا زادت صلة الكالم باملنطق والفلسفة تغري احلال ودخلت ، وكانت تدخل ضمنها مصطلحات علم الكالم، أصول الفقه خاصة
وميكن أن نرصد أشهر املراجع اآلتية يف تاريخ  ,ة يف جمال املصطلحات لدى متأخري املتكلمنياملصطلحات املنطقية والفلسفي
   املصطلحية اإلسالمية والعربية.

هـ) 387من أقدم ما وصلنا خالل هذه املرحلة كتاب أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن يوسف الكاتب اخلوارزمي (ت سنة  - 1 
والثانية لعلوم احلكمة املنقولة  ,وقد ضمنه مقالتني خصص األوىل لعلوم الشريعة واللغة العربية ,وأديبوهو عامل ولغوي  ,"مفاتيح العلوم"

  .)23(عن األمم األخرى
هـ) وهو يشمل املصطلحات  816ظهر بعد مفاتيح العلوم كتاب التعريفات أليب احلسن علي بن حممد اجلرجايت (ت سنة  - 2 

ومصطلحات ، صطلحات العلوم الشرعية من حديث وفقه وأصول إىل جانب املصطلحات الصوفيةوم ,والفلسفية واللغوية ,الكالمية
كما يعرض أحيانًا للتعريف بالفرق واجلماعات واملذاهب والطوائف وهي مرتبة على الرتتيب اهلجائي وله عناية خاصة ،  اجلدل واملناظرة

  ).24(تعماالت ابن عريب يف الفتوحاتوباملصطلحات الصوفية ولكن مييل إىل اس، باملصطلحات الفقهية
، للشيخ حممد بن علي بن القاضي حممد حامد بن جابر الفاروقي احلنفي اهلندي التهانوي )25(اصطالحات العلوم والفنون - 3 

رج من الدالالت والتد، بني كتب التعريفات العامة لكونه من أكثرها مشوًال واستيعاباً ومن حيث الدقة والرتتيب، وهو حيتل مكانة مرموقة
  ).26(اللغوية إىل غريها من الدالالت يف شىت العلوم من نقلية وعقلية حبيث أضحى الكتاب معلمة للثقافة اإلسالمية

هـ) الذي يشرح القواعد العامة والضوابط باملصطلحات أي بعد 1094الكليات أليب البقاء احلسين الكفوي احلنفي (ت سنة  - 4 
  رن الثالث اهلجري.عصر تأسيس العلوم يف الق

   :ولكن لنا بعض المالحظات على هذه الجهود نوجزها فيما يلي 
  : لقد هدفت هذه الجهود إلى أمرين - 1 
ا األصلية يف اللغة.     أ) حتديد اللغة الفنية للعلوم املتطورة عن دالال
لذا غلبت على تناوهلا الصبغة األيدولوجية ، للفرقة الناجية حسب معتقد صاحبها ,ب) حتديد القاموس العقدي والفكري والفقهي 

واملشبهة  ,أو القواصم (تعبري الشيعة عن أهل السنة)، وبغري هذا ال ميكن أن نفهم تعبريات "اخلوارج" أو الروافض، يف أحيان كثرية
اليت اعتىن  ,فسر كتب "الفروق"كما ال ميكننا أن ن،  أو تقييدها، ورفض بعضهم اآلخر هلا ,واحلشوية أو تبين بعضهم ملفاهيم "كالتأويل"

  واحلكيم الرتمذي. ,ا بعض العلماء كالقرايف
بل  ,حدث مع التطور التارخيي يف الثقافة اإلسالمية على مدار تارخيها تطور مصطلحي للعديد من املفاهيم عن عصورها األوىل - 2 

وما زالت هذه اآللية التارخيية سائرة حىت ، يف عصوره األوىلأبدعت مفاهيم جديدة وفق قضايا جديدة مل يسبق للعقل املسلم أن تناوهلا 
أنه قد اخنرط املتكلمون يف إشكالية اللفظ واملعىن يف ثالث قضايا من قضاياهم األساسية  ,اآلن. فيذكر الدكتور حممد عابد اجلابري

  : هي
م إىل القول "بقدم" معاين القرآن دون ألفا  مما أدى إىل ربط معاين القرآن بنوع املواضعة  ,ظهأ) قضية خلق القرآن اليت انتهت 

   اللغوية اليت كانت قائمة سائدة حني نزوله.



  ب) مسألة التأويل اليت أصبحت مقيدة داخل دائرة تلك املعاين.
  .)27(ج) مسألة اإلعجاز اليت انشغلت باللفظ والنظم دون املقاصد واألهداف

 ,التفكري العريب جيب البحث عنها يف اللغة العربية -أي علم أصول-ن "اجلينالوجيا" وألن اللغة هي حامل الوعي يؤكد اجلابري أ 
يف دعوته إىل الكشف عن البىن املفهومية واملصطلحية يف الثقافة اإلسالمية : . ومبثل هذا يقول حممد أركون)28(وأساليبها البيانية

شراق احلديث قد اتبع الطريق السهل املتمثل مبجرد نقل النصوص ستويذكر أن اال، )29(وخاصة املفاهيم الشغالة فيها (الفاعلة)
ا الضمنية ويكشف عن بنيتها املصطلحية  ,اإلسالمية القدمية إىل اللغات األوروبية احلديثة دون أن حيللها من أجل تعرية فرضيا

الفكر اإلسالمي مغموسًا بشكل كلي مبفهوم قد قدما تصورًا خاصًا عن  -معاً -أن املسلمني واملستشرقني  ,واملفهومية ويالحظ أركون
واجملاز  ,وراحوا يعتقدون أن عمليات االنبهار والزخرفة، (وراحوا يرمون) اخليال واملتخيل يف دائرة اخلطأ والوهم واخلرافة، العقل والعقالنية

 ,معدومة متامًاَ◌ من ساحة الفكر ولكنها ,روايات)-حكايات- باملعىن الفين للكلمة (شعر  ,هي أشياء مقصورة على األدب ,اخلالب
ذا الذي أمهله العديد من الباحثني وهو الربط بني العقل  ,ولعل كثريًا من الفرق واحلركات اإلسالمية يف القدمي واحلديث كانت واعية 

م باملقدس و -وبني املتخيل  ,من جهة (يف التحديد والتأسيس االصطالحي) تربيره مبناسبته والشعور عن طريق ربط كثري من شعارا
ميكن  -اليت نتبناها - ومن خالل هذه الفرضية ، أو طرحه حالًّ ملختلف مشاكل اجملتمع اإلسالمي ,والشريعة القومية ,للعقيدة الصحيحة

  : ويذكر منها، واملعاصر منه خبصوص، أن تفسر عديداً من املالمح يف اخلطاب اإلسالمي بعموم
مث تراجعه ، إذا أخذنا تقدم مفهوم التأويل مثًال يف القدمي لدى العديد من الفرق، فاهيم األصليةالتقدم والرتاجع للعديد من امل - 1 

- احملكم-الشريعة-واآلخر مبفاهيم "الظاهر ,روح املعىن"- احلقيقة-وترحيب بعض الفرق والطوائف مبفاهيم "الباطن، لدى بعضها اآلخر
ا يفسر لنا حركية امل ,إخل"-تباعاإل   صطلح املفهوم وكذلك تأسيساته والتأسيسات املضادة هلا.وقراءة أدبيا

ولكنها عند  ,تبدو أصلية، اعتماد العديد من احلركات اإلسالمية املعاصرة على مفاهيم ومصطلحات وشعارات جديدة - 2 
احلكم اإلسالمي  -ستعادة اخلالفةا-، من هنا ميكن تفسري "تقنني الشريعة، والقراءة احلفرية ال يثبت أمام النقد كثرياً  ,التفكيك املفهومي

  أو احلاكمية".
من هنا كان إبداع (للمودودي) ، يصر القاموس األصويل املعاصر على إبداع مفاهيمه اخلاصة أو إعادة تفسري مفاهيم قدمية - 3 

النقالب والثورة لتأويالته حول "املصطلحات األربعة" أو حديثة عن االنقالب اإلسالمي" أو تعبريات سيد قطب الشبيهة عن ا
واحلاكمية وغريها. وهو نفس ما جنده لدى تيارات أيدولوجية أخرى كإبداع املفكر القومي زكي األرسوزي ملفهوم الرمحانية أو انطوان 

  سعادة ملفهوم املدرحية لدى حديث أي منهما عن الفكرة القومية العربية.
  التباسات االشتباه و مفهوم الشريعة: ثانياً  
أما ، كانت متارس التطرف والغلو على مستوى العقيدة  ,من أن احلركات الغالبة املتطرفة القدمية ,يراه الدكتور اجلابري ما خنتلف مع 

 يكن اخلوارج وال احلركات الباطنية مل. ويفسر اجلابري قوله ذلك بأنه ")30(احلركات املتطرفة املعاصرة فهي متارسه على مستوى الشريعة"
ا- ا تقع على مستوى ، وال كانت تتخذ منها شعاراً هلا ,تطرح مسألة تطبيق الشريعة" -وأصنافها مبختلف تيارا بل كانت مجيع شعارا

حىت قضية اإلمامة "اخلالفة" أصل اخلالف  ,. إخل).كيفية اخللق،  العدل اإلهلي، اجلرب واالختيار، (العالقة بني ذات اهللا وصفاته ,العقيدة
. وتفسري ذلك التحول عنده هو أنه قدميًا كان هناك )31(وليس على مستوى الشريعة ,مستوى العقيدة يف اإلسالم فقد طرحت على

أما على املستوى االجتماعي فقد كان هناك نظام ، ألنه كان هناك تعدد يف األنظمة الفكرية الدينية ,اختالف على مستوى "العقيدة"



(وإذا حصل ففي  ,ذي مل يكن لينشأ عنه اختالف على مستوى الشريعةالشيء ال، اجتماعي واحد على مستوى واحد من التطور
ومذهب مالك مذهب ، وكان على درجة من التطور ,مسائل جزئية جدًا مثل تلك اليت تقوم بني املذهب احلنفي مذهب أهل العراق

  ).32(أهل املدينة)
  : يفهذه الرؤية ال يصح إطالقها ألمرين مهمني بل تكاد ال تصح ملا يل 
وهذا كان أقرب لفهم  ،فالشريعة اليت جعل اهللا نبيه عليها حتتوي العقيدة، أن الشريعة أعم من العقيدة يف األصل القرآين: ولهماأ

  .السلف الصاحل
وإيثاره مروان  ,فقد كان اخلالف حول توزيعه الغنائم والفيء، أن اخلالف حول األحكام العملية كان مبكرا منذ فتنة عثمان: ثانيهما

تدل  وغريها من أمثلة، فيما رآه عثمان صوابا بينما رآه غريه خطأ اهللا بن مسعود وعمار بن ياسر وعقابه عبد، احلكم ِخبُْمِس إفريقية بن
لذا مل يكن  ونصيب أهله من الفيء بعد وفاته). ,على اخلالف حول األحكام العملية (ميكن أن يراجع مثال اخلالف حول إرث النيب

وميكن القول بأن أغلب التنظريات العقدية له نشأت بعد احتدام االختالف والصراع وضرورة ، حضور بني الصحابة ذاالتكفري العقدي 
   .تأكيد التمايز مذهبيا وطائفيا

وغريها من التيارات اإلسالمية املختلفة أو مربر اخلروج على  ,ولكن حتكيم الشريعة صار نقطة الفصل بني التيارات الفكرية احلديثة
ا لدى بعضهم أساس مشروعية الدولة؛ لذا يقول أحد الباحثني ، لدى هذه التيارات انقالبًا أو معارضة أو حرباً  -األول-حلاكم ا بل إ

فكلما ، "إن اإلسالم جعل واجب طاعة السلطة العامة مرتبطًا مبدى التزامها بأحكام القانون اإلسالمي وخضوعها له: اإلسالميني
وكلما خرجت عنها سقط عن احملكومني واجب الطاعة هلا "فهي إذن ، وجبت هلا الطاعة على احملكومني-ألحكام التزمت الدولة هذه ا

 .)33(وأخطر مراتب اجلور اخلروج عن حكم الشريعة اإلسالمية برتك التقيد بأوامرها ونواهيها" ,تكون جائرة جيب اخلروج عليها"
  ابن تيمية واملاوردي يف هذا األمر.ويستند اإلسالميون املعاصرون آلراء ابن حزم و 

ا يف اخلطاب اإلسالمي املعاصر فتحمل الدالالت اآلتية - ا املختلفة ميكن ، والشريعة تتنوع مدلوال وكل داللة هلا وظيفتها وعالقا
  : أن حتدد منها ما يلي

سياسياًّ واقتصادياًّ واجتماعياًّ ،  اجملال العامويقصد حبكم اإلسالم أو حكم اهللا أي تنفيذ أوامره يف-: حكم اإلسالم أو حكم اهللا - 
م اخلاصة ,بدءاًّ من تطبيق احلدود "العقوبات يف اإلسالم"، وفردياًّ  م وجمتمعا فتمتد حىت ، حىت إلزام األفراد بالسلوك اإلسالمي يف حيا

ومنع عمل املرأة (أو مصادرة الكتب  ,الق اللحىورمبا إط ,وحترمي الغناء والفنون "خاصة من وسائل اإلعالم"، لبس احلجاب أو النقاب
ا) ,املنحرفة وغريهم. ويكون  ,وعلي عبد الرازق ,حىت طه حسني ,والغزايل ,كما حدث مع ابن رشد  ,ورمبا إحراقها وحماكمة أصحا

 ,املتأثرين باملدرسة القطبية يف حكم الكافر أو املباح الدم (خاصة عند )34(الرافض هلذا احلكم (الشريعة) أو القانون املقدس لإلسالم
ووفق هذا الفهم ، ويف أقل الفروض يف حكم الفاسق أو الظامل حسب آيات سورة املائدة املشهورة ,واملنهج الراديكايل يف التغيري)

ا املتشددة يف حقوق املواطنة والنوع ، الشمويل حتفز لغة الواجبات أكثر من لغة احلقوق   بشكل حاسم. وحتكم ظواهر النصوص وتفسريا
، تباع هلامؤكدًا استقامتها ومشروعية اإل، ويستخدم هذا املدلول خبصوص لدى احلركات األصولية الراديكالية يف العامل اإلسالمي 

  : ومن أهم ما يقوم به هذا املفهوم من وظائف ما يلي
 قياساً إىل، املتواتر" يف مقولة واحدة هي الشريعة دمج الرؤى واالجتهادات الفقهية والفكرية (البشرية) يف املقدس "القرآن واحلديث -

  مرجعية هذه االجتهادات بغض النظر عن مصدرها أو تارخييتها. 



ا -  ,استنادًا إىل مشولية الشريعة "القانون املقدس على تعبري برنارد لويس"، تكفري االجتاهات العلمانية أو القوانني الوضعية واحلاكمية 
  ).35(﴾أفحكم اجلاهلية يبغون﴿موافقا حلكم اهللا وغريه حكم اجلاهلية الذي استنكره اهللا يف القرآن  فيكون حتكيم الشريعة

ولعل هذا املدلول ملفهوم "الشريعة" يفسر ، وأصول الدين ,وفق هذا الفهم يرتبط "الفقه" املرادف األشهر للشريعة بعلم العقيدة - 3
وما تال ، ومعاوية ,كما يستند تارخيياً إيل حادث التحكيم الشهري يف فتنة علي،  الكالموجود مبحث اخلالفة واإلمامة يف كتب العقيدة و 

  فكرية ونضالية.، ومذاهب كالمية وعقدية ,ذلك ونبع عنه من فرق
  يرادف هذا املفهوم مفاهيم حكم اإلسالم أو حكم الدين وإن كانت أقل منه وقعاً نوعاً ما. -
ذا: القانون اإلسالمي - 2  املدلول ملفهوم الشريعة لدى مستخدميه القول باالكتفاء النظري للمجتمعات اإلسالمية  ويقصد 

والتصور  ,ويسري هذا املفهوم يف صريورة دائمة حىت ينتج "أسلمة العلوم"، واستغنائها عن أي قوانني أخرى ال تنتمي ملرجعيتها ومنظومتها
 ,واالقتصاد ,واالجتماع ,ميتد حىت يشمل كل جوانب احلياة بدءًا من السياسة أو أنه "ديٌن ودولة" ,الشامل لإلسالم كـ "منهج حياة"

  : الحدود أو قانون العقوبات اإلسالمي -3 ).36(. إخل.واملأكل وقضاء احلاجة ,حىت طريقة امللبس واملشرب ,واألحوال الشخصية
نقطة الضيق األيدولوجي إلثبات غياب تطبيق الشريعة عن  وكثريًا ما يطرح عند، وهو أكثر املدلوالت اختزاًال ورمبا أقلها انتشاراً  

ا كانت موجودة طيلة أربعة عشر قرناً ، نظام العقوبات اإلسالمي-والدليل الظاهر هو غياب احلدود ، اجملتمعات اإلسالمية ويستدلون أ
   وهو ما ال يصح تارخيياًّ وتفصيلياًّ يف أحيان كثرية.، حىت سقوط اخلالفة

ومبصدر آخر هو  ).37(﴾شريعة من األمر فاتبعها ىمث جعلناك عل﴿: -تعاىل-شريعة يف القرآن مرة واحدة يف قوله ورد لفظ ال 
شرع لكم من الدين ما ﴿: وبالفعل منه ثالث مرات مثل قوله تعاىل). 38(﴾لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴿: شرعة يف قوله تعاىل

أم ﴿: -تعاىل-وقوله  ).39(﴾أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه ىوعيس ىبه إبراهيم وموسوصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا 
  .)40(﴾هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا

"الشريعة : وقال الطربي يف تفسري سورة اجلاثية ,"والشريعة والشرعة ما سن اهللا من األمر والنهي": يقول ابن منظور يف لسان العرب 
  هي الفرائض واحلدود واألمر والنهي".

هي أوامر اهللا ونواهيه يف مجلتها باعتبارها طريقًا خطّه اهللا لعباده ملعرفته وتصحيح اعتقادهم وأحواهلم وهي بذلك  -إذن-فالشريعة  
ليت ورد لفظ الشريعة يف اآلية ا، وإن كانت سورة اجلاثية، المتدادها حنو االجتماع واجملال العام فيما ورد يف القرآن، أعم من العقيدة

ا ألصق باالعتقاد، قبل أن تنشأ األحكام يف املدينة، الثامنة عشرة منها سورة مكية واألخالق اللذين كانا أبرز مسات اخلطاب  ,فإ
واتبعه  ,العربية أو طريق اإلسالم املختلف عن طريق اجلاهلية ,أو هي يف مستوى أكثر داللة على طريق اهللا، والنبوي يف مكة ,القرآين

م ما وصى به النيب وهنا يتضح ويرتابط مفهوما الشريعة أو الشرعة مع فعلها "شرع" الذي يعين ، األنبياء السابقون يف عقائدهم وعبادا
 أخذ طريق معني. وبذلك مل يتجاوز مفهوم الشريعة يف صدر اإلسالم "القرن األول والثاين ورمبا الثالث دالالت الطريق املنهج"

والتهانوي كذلك يف اصطالحات العلوم (إذ مل  ,وهو ما قاله به اجلرجاين يف التعريفات، واملعامالت ,يف االعتقاد واألخالق ,اإلسالمي
  يزيدا غري املعىن اللغوي).
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  إشكالية الوعي التاريخي العربي في المرحلة الراهنة
  *مسعود ضاهر

  مدخل للتعريف بمفاهيم الوعي التاريخي في عصر العولمة
قوالت العلمية الدالة على الوعي بالتاريخ العاملي بشكل بارز منذ بداية عصر التنوير األورويب إىل املرحلة الراهنة اليت تتميز تطورت امل 

ومتيزت املقوالت التارخيية لعصر التنوير بالعمل على إطالق مفاهيم نظرية جديدة تؤسس  يمنة العوملة األمريكية على التاريخ الكوين.
والنظم ، واحلريات الشخصية والعامة، واخلصوصية القومية، والسيادة الوطنية، واالستقالل، يخ الكوين كالدولة القوميةلوحدة التار 
ماواملساواة بني الناس على ، والدساتري وتطبيق الليربالية يف اجملال ، والعدالة االجتماعية، ومبادئهم السياسية ,ختالف أجناسهم وألوا
، والتعددية واالنفتاح على العلوم العصرية والتقدم التكنولوجي يف اجملال الثقايف، اطية السليمة يف اجملال السياسيوالدميقر ، االقتصادي

إىل علم التاريخ. إال أن احلقبة األمريكية  يديولوجيوغريها. تكمن أبرز اإلجنازات النظرية لتلك املرحلة يف عملية االنتقال من التاريخ اإل
فلسفة القوة" للهيمنة على العامل وإىل التاريخ املؤدجل الذي يبىن على مقوالت " لعوملة تتسم بالعودة جمددا إىل تبينالراهنة من عصر ا

اية التاريخ" متيزت سريورة التاريخ ، وتقسيم دول العامل إىل "حمور اخلري وحمور الشر". على املستوى العملي، و"صراع احلضارات"، "
ا يف وحتول ، وبروز ظاهرة االستعمار، التاريخ احلديث واملعاصر بتفكك اإلمرباطوريات الكربى وظهور الدولة القوم العاملي عرب جتليا

وبرز صراع حاد بني اإلمربياليات قاد إىل احلرب العاملية األوىل اليت مهدت النتصار الثورة .بعض الدول القومية القوية إىل دول إمربيالية
دف إدارة التاريخ العاملي "فرسايل"عصبة األمم يف مؤمتر  وقيام، االشرتاكية يف روسيا ومنع جتدد احلروب العاملية. لكن  ,يف فرنسا 

فقد شهد العامل بني احلربني العامليتني هزمية ساحقة لكثري من األنظمة  .أعمال تلك العصبة جاءت خميبة لآلمال املعقودة عليها
  والديكتاتورية.، والنازية، وصعود لألنظمة الفاشية، رية يف أوروباالدميقراطية يف مواجهة األنظمة التوتاليتا

اية  ,نتيجة لذلك انفجرت احلرب العاملية الثانية وقادت إىل نتائج مأساوية أشد هوًال ودماراً بالقياس إىل نتائج احلرب السابقة. ويف 
دة األمم املتحدة إلدارة الصراع بني النظامني االشرتاكي تلك احلرب دخل التاريخ العاملي مرحلة من احلرب الباردة اليت شهدت وال

ا تقود إىل تدمري شامل للعامل كله. مث ظهرت تباعا تكتالت ، والرأمسايل والعمل على تاليف حرب عاملية ثالثة بكل الوسائل املمكنة أل
اية احلرب الباردة عام وحلف وارسو. ومنذ اإل، وحلف الناتو، جغرافية وعسكرية كربى منها االحتاد األورويب  ,م1989عالن عن 

وبالقوة املسلحة. ، وذلك بالسيطرة املباشرة على التاريخ الكوين ,حياول األمريكيون التأسيس للعصر األمريكي، زمية الكتلة االشرتاكية
ا يف مواجهة النزعة العسكرية املتزايدة وحتاول الدميقراطيات الغربية إثبات الصفة اإلنسانية ملقوال ،فربز صراع علين على األمم املتحدة

  للدميقراطية األمريكية.
فقد حفلت القرون الثالثة املاضية بوالدة وعي حقيقي بأمهية التاريخ العاملي انطالقا من تبلور مقوالت  أما على املستوى النظري

اية التاريخ"فقد بشر الفيلسوف األ .تارخيانية تشدد على ضرورة الرتكيز على وحدة هذا التاريخ الفيودايل األورويب  ,ملاين هيغل مبقولة "
وتغيري أنظمتها من امللكية  ,ومقوالت فلسفة عصر األنوار يف قيادة الغالبية الساحقة من الدول األوروبية ,القدمي بعد جناح الثورة الفرنسية

 دساتري مكتوبة على أساس أن الشعب وحده هو مصدر وإىل أنظمة دميقراطية تستند إىل، أو الديكتاتورية املطلقة إىل ملكية مقيدة
  مجيع السلطات.

بنقد احلتمية انطالقا من  ,مبادية حتمية حتدد مسار التاريخ العاملي رد عليه كارل ماركس ,وعندما دعا الفيلسوف األملاين "فيورباخ" 
ومعها قوانني التطور يف العامل.  ,عليها قوانني الصراع االجتماعي مادية جدلية حتدد العالقة ما بني البىن التحتية والبىن الفوقية اليت تتولد



أو النموذج التارخيي القابل للتحقق على أرض الواقع. وانتقد التفسري ، وطور "ماكس فيرب" مادية ماركس الديالكتيكية إىل بارادمي
وأمهية العامل الثقايف يف ، وكاريزما القيادة السياسية، ولةوأوىل أمهية استثنائية لشرعية الد، االقتصادي الوحيد اجلانب للتاريخ العاملي

التاريخ : فقد أسهب يف وصف جتليات الزمن التارخيي الذي ينقسم إىل ثالثة أزمنة متداخلة ,العالقات الدولية. أما فرنان بروديل
، وهو زمن اجلماعات ,ملضطرب واملتبدل باستمراروالتاريخ االجتماعي ا، وهو زمن األفراد ,أو الزمن السريع التغري ,احلوادثي االنفعايل

   .أو اإلنساين وفيه يتجلى زمن احلضارات، أو الكوين، وهو التاريخ الشمويل ,واهلادئ ,والعميق ,والتاريخ احلضاري البطيء
إىل التارخيانية أو ، الوضعيعلى قاعدة تلك املفاهيم النظرية املعمقة حتولت األحباث العلمية من التارخيية أو الوعي مبقوالت التاريخ 

املاضي ، الوعي مبقوالت التاريخ العاملي على أسس نظرية وفلسفية. وشدد الباحثون يف التاريخ العاملي على جدلية اإلنسان والطبيعة
، والرتاكم النوعي ,كميالرتاكم ال، جدلية البناء التحيت والبناء الفوقي، القوانني الوضعية ودور اإلنسان يف تغيري ذاته وجمتمعه، واحلاضر

  والتاريخ الشمويل أو الكوين. ,التاريخ الفرعي أو اإلقليمي
أو  ,نظرية بالغة األمهية حول "التحدي احلضاري" ,يف النصف الثاين من القرن العشرين نشر املؤرخ الربيطاين الشهري أرنولد توينيب 

ا البشرية عرب خمتلف العصور. ودعا إىل  ومفصلة إلحدى وعشرين بعد دراسة عميقة ,"التحدي واالستجابة" حضارة عاملية شهد
برز نزوع متزايد لدى عدد كبري من ، وتوظيفها لبناء حضارة إنسانية كونية تتالءم مع طبيعة التاريخ العاملي. ومؤخراً  ,احرتامها مجيعا

  كوين جديد هو األنثروبولوجيا الثقافية.يهدف إىل جتاوز الدراسات األمبرييقية البنيوية باجتاه علم   املؤرخني العامليني
بأشكال ، والقومية، والفاشية، والنازية، اليت طبقتها األنظمة الشيوعية ,ا وليس علما"إيديولوجيومتت تعرية مقولة "التاريخ بوصفه 

اية احلرب الباردة. فربزت جمددا مقو  ,متنوعة الت التاريخ املؤدجل يف عصر وطبقا ملصاحل كل منها. لكن تلك املقولة عادت بقوة منذ 
اية التاريخ". وشوهت مقولة  ,العوملة األمريكية. ومت تشويه مقوالت هيغل التارخيية بشكل متعمد على يد فرنسيس فوكوياما يف كتابه "

  .يف كتابه "صراع احلضارات" ,بشكل متعمد أيضا على يد صموئيل هاتنغتون ,حول "التحدي واالستجابة" ,توينيب العلمية
كعامل   ,مقولة "فلسفة القوة"، وبشكل علين، لة احلرب األمريكية اليت تبنتآووظفت تلك املقوالت املؤدجلة وغري العلمية يف خدمة 

حاسم لبناء التاريخ العاملي حتت القيادة األمريكية الوحيدة اجلانب. نتيجة لذلك بات مؤرخ ما بعد احلداثة اليوم أسري احنراف حاد عن 
  إىل التاريخ املعومل أمريكيا. ,ريخ العاملي باملفهوم اإلنساين ملقوالت "عصر األنوار" األوروبيةمسرية التا

  : خنلص إىل القول بأن مسرية التاريخ العاملي من عصر األنوار إىل بداية التاريخ املعومل أمريكيا قد مرت بثالث مراحل أساسية وبارزة 
  مرحلة اإلمرباطوريات الكربى.: األولى

  وحىت أواسط القرن العشرين. ,مرحلة املركزية األوروبية منذ أواسط القرن التاسع عشر: ثانيةال
 From Pax(مرحلة املركزية األمريكية اليت بدأت يف أواسط القرن العشرين وهي مستمرة بقوة يف مطلع القرن احلادي والعشرين : الثالثة

Europeana to Pax Americana( يف اليابان: لدراسات العلمية إىل خصوصية جتارب التحديث اآلسيويةعلى جانب آخر تشري ا ،
واهلند. ويتوقع بعض الباحثني أن يربز الحقا حتول مهم يف مسرية التاريخ العاملي من العصر األمريكي ، ودول النمور اآلسيوية، والصني

املكثفة جدا أن الوعي مبسرية تطور التاريخ العاملي  تؤكد هذه اللوحة )From Pax Americana to Pax Asiana(: إىل العصر اآلسيوي
يشكل العمود الفقري للدراسات التارخيية الشمولية -من فلسفة التاريخ اإلنساين لعصر األنوار إىل فلسفة القوة يف عصر العوملة األمريكية 
 ,م2003خالل احلرب األمريكية على العراق يف ربيع يف عصر العوملة. فهناك خماطر جديدة يف احنراف التاريخ العاملي إىل تاريخ معومل. و 

ومقوالت عصر التنوير يف مواجهة أمريكا اجلديدة و"فلسفة القوة ". إال  ,برز سجال نظري بالغ األمهية حول ما بقي من "أوروبا القدمية"



حياول تقدمي أجوبة عقالنية على السؤال  - يومن خالل املسرية املشار إليها أعاله للتاريخ العامل-أن الغاية األساسية هلذا البحث أنه 
وإشكاليات الوعي العريب من مسرية التاريخ العاملي حلظة حتوله إىل تاريخ معومل أمريكيا بعد أن باتوا أُوىل  ,أين عرب اليوم: املنهجي التايل

  .؟ضحاياه
   قراءة تاريخانية: إشكالية التاريخ الحافز كقاعدة لنهضة عربية جديدة

إشكاليات الوعي التارخيي العريب يف عصر النهضة من مقولة علمية ترى أن الرؤية العلمية املعاصرة للتاريخ العريب ال تعين انطلقت 
بل تعين حاجة عرب اليوم إىل االستفادة من دروس ، أي يف زمن غري زمانه، استحضار ماضي العرب الذهيب لتوظيفه يف الزمن الراهن

ضوي مبواصفات عصرية جديدةوبناء مش، التاريخ العاملي   يؤسس لدور فاعل لألمة العربية يف مسرية التاريخ الكوين. ،روع 
، ال تستقيم الرؤية املعاصرة لدور إشكاليات الوعي القومي العريب بتاريخ العرب احلديث واملعاصر، على قاعدة هذه املنهجية التارخيانية

إال ، يف مصر وبالد الشام يف النصف األول من القرن التاسع عشر ,حممد علي باشا وحتديدا منذ جتربة النهضة العربية اليت أطلقها
ضتهم املتوقفة منذ قرنني من  بتقدمي دراسات علمية جادة لإلجابة على عدد من التساؤالت حول مستقبل العرب ودورهم شرط جتديد 

وظيفه يف الزمن العريب الراهن حيث تبدو األنظمة العربية هل ميكن استحضار ماضي العرب الذهيب لت: وأبرز تلك التساؤالت .الزمن
وبشكل خاص التحدي الصهيوين املتحالف مع نزعة أمريكية إمربيالية للسيطرة ، عاجزة عن مواجهة التحديات الكربى اليت تواجهها

  .على النظام العاملي اجلديد؟
م كانوا إن قراءة متأنية للظروف التارخيية اليت عاشها العرب منذ مطلع  اية احلرب العاملية األوىل تظهر أ القرن التاسع عشر وحىت 
لالستعمار األورويب املباشر الذي ، وبشكل تدرجيي، مث أخضعوا قسريا، موزعني ضمن واليات مفككة وتابعة للحكم العثماين الضعيف

   العامليتني.أكمل سيطرته على الغالبية الساحقة من األراضي العربية يف فرتة ما بني احلربني
وذلك على هدي مقولة التاريخ احلافز ، واالستعمار األورويب معا ,لكن الشعوب العربية ناضلت بشدة ضد قوى السيطرة العثمانية

فمن وكانت هلا إسهامات كبرية يف تراث احلضارة اإلنسانية الكونية. ومن مث ، ألمة عربية لعبت دورًا بارزًا ومعرتفًا به يف التاريخ العاملي
لكي تواجه حتديات مصريية يف خمتلف احلقب. وهي ختوض اآلن معارك ، ورموزها التارخيانية، حق هذه األمة أن تستحضر تارخيها اجمليد

مهما طال زمن االحتالل أو ، يشكل حافزا هلا على رفض اخلضوع ألية قوة أجنبية، حتررية للحفاظ على تاريخ حافل باالنتصارات
  .اهليمنة أو التبعية

ولديها ، وأفريقيا. وختتزن أراضيهم موارد طبيعية بالغة الغىن ,وآسيا ,أوروبا: حيتل العرب موقعا اسرتاتيجيا مهما بني القارات الثالث 
م أسواقا كبرية لتصريف السلع األوروبية، احتياطي كبري من النفط والغاز يعد األول يف العامل ولتوظيف قسم مهم من  ,وتشكل مد

، لغزو أورويب استعماري، منذ مطلع القرن التاسع عشر، يلها يف عمليات جتارية مرحبة. تعرضت غالبية األراضي العربيةفائض رسام
  بأمساء متعددة كاالحتالل واحلماية والوصاية واالنتداب.، أدى إىل سقوطها تباعا حتت السيطرة األوروبية، وبأشكال خمتلفة

ا القومية اليت تبنت منط إنتاج رأمساليا ليرباليا يف اجملال ويف املقابل تشكلت الدول احلديثة يف  القارة األوروبية على أساس مكونا
ودميقراطية علمانية يف اجملال السياسي. وبعد القيام بثورة صناعية ناجحة حتولت بعض الدول األوروبية املتطورة يف القرن ، االقتصادي
  ومصادر الطاقة يف العامل كله. ,حيد السوق العاملية بالقوة والسيطرة على املواد اخلامإىل دول استعمارية عملت على تو  ,التاسع عشر

ا العربية منذ مطلع القرن التاسع عشر ,باتت السلطنة العثمانية نتيجة لذلك اية احلرب العاملية األوىل عرضة هلجوم  ,وواليا وحىت 
يارها. وتز  ضة عربية مأزومة بسبب هزمية حممد علي باشااستعماري أورويب مكثف أدى إىل تفككها وا  ,امنت تلك الفرتة مع والدة 



وانكفائه إىل داخل حدود مصر ليحكمها بالوراثة. وقد وجه مؤرخو عصر النهضة سيال من األسئلة املنهجية ، ومشروعه اإلصالحي
 ,والت نظرية على خمتلف الصعد السياسيةوتفرعت عنها مق، لتحليل املقوالت النظرية اليت صاغها النهضويون العرب األوائل

  والثقافية وغريها. ,واالجتماعية ,واالقتصادية
لعل أبرز املخاطر اليت شهدها التاريخ العريب يف عصر النهضة جتلت بسقوط مناطق عربية يف دائرة املشروع االستيطاين الصهيوين 

قبل االستقالل وبعده. فهو بالدرجة األوىل مشروع ، العربيةمجيع الدول ، بشكل أو بآخر املباشر على فلسطني. وقد تأثرت به
ك موازنات مجيع الدول العربية طوال القرن العشرين. ومل ، استعماري يهدف إىل منع قيام الوحدة القومية العربية مبختلف السبل وقد أ

وتكبيل إسرائيل إلرادة الشعوب ، إضافية بل كانت شاهدا على خسارة أراض عربية ,تعجز القيادات العربية فقط عن حترير فلسطني
  وتبديد موارد العرب الطبيعية وإحلاقهم تبعيا باألمريكيني.، العربية

ا املتعثرة زمن حممد علي يف مصر  هناك إذن هواجس منهجية ثابتة رافقت عمل من أسهموا يف التأريخ للنهضة العربية منذ بدايا
ة ، م. فحقل الكتابة التارخيية بالغ االتساع وشديد التنوع1948بعد قيام إسرائيل عام ووصوال إىل اهلزائم القومية املتالحقة  لكن جما

يف مسرية  املشروع الصهيوين اإلمربيايل يف الوطن العريب ُتَشكُِّل العمود الفقري يف كتابات مجيع املؤرخني الذين تناولوا موقع التاريخ العريب
 ,وبناها االقتصادية ,جبميع أبعادها التارخيية، مية كثرية تظهر حركية الواقع القومي العريبالتاريخ العاملي. ونشرت دراسات عل

والثقافية وغريها. وقد تبلورت من خالهلا الفرضيات العلمية اليت أطلقها املؤرخون العريب لتحليل أولويات  ,والسياسية ,واالجتماعية
وتغيريه حنو ، وتقدمي احللول العلمية ملشكالته املستقبلية املرتقبة، دروس والعرب منهواستخراج ال، وآليات النظام العريب يف مجيع دوله

  األفضل.
ا من مشكالت فرعية على أساس الزمن التارخيي الطويل  ,تنطلق تلك احلركية من احلرص على إبراز القضايا الكربى وما يرتبط 

راسة التاريخ من خالل الزمن الطويل تظهر قدرة الشعوب احلية على حيث تتكامل فيه جتليات احلدث التارخيي جبميع أبعاده. فد
ِيةَّ مع ، ومواجهة التحديات الكربى. فالشعوب احلية ترفض التبعية، والصمود، املمانعة وتصر على إقامة تفاعل حر من موقع الندِّ

ا على مح، الشعوب األخرى. أما الشعوب العاجزة عن "التحدي واالستجابة"   اية تراثها وحاضرها معا.فتفقد قدر
يعيش عرب اليوم عصر عوملة شرسة ذات توجهات سياسية تؤكد على حتمية السيطرة األمريكية على العامل. لكنها سيطرة مشكوك 

دد حبرب عاملية ثالثة.، فيها بسبب تنامي الصراعات على املستوى الكوين  وعجز دولة واحدة عن قيادة عامل مملوء بتناقضات متفجرة 
يارها يف مراحل أخرى.إيديولوجيفحركة التاريخ العاملي سريورة مستمرة. وهي تفسر صعود    ات معينة يف بعض املراحل التارخيية وا

خري برهان على مصداقية هذه املقولة. حركة -واألنظمة الشمولية، وخمتلف الديكتاتوريات العسكرية، والفاشية، ولنا يف جتارب النازية
ا املستقبلية. وما ينطبق على حركة التاريخ بشكل عام ينطبق أيضا على تاريخ األمم ذات  التاريخ إذن ال اية هلا وال حدود الحتماال

وهنا بالذات تكمن أمهية حتليل األزمة اليت تعانيها األنظمة العربية الراهنة  ,ومنها التاريخ العريب يف حتوالته الدائمة، احلضارات العريقة
  لها العميق ألولويات حركية التاريخ العاملي يف عصر التبدالت الكونية املتسارعة والناجم عن جه

   إشكاليات الوعي العربي بالتاريخ العالمي في ظل الدول المستقلة :أوال
وتوحيد ، وجد العرب أنفسهم يف مواجهة عصر تبحث فيه كل قارة عن شخصيتها ,بعد قرون طويلة من اخلضوع لقوى خارجية

ا يف التاريخ العاملي. فقدمت أوروبا مثاال بارزا على هذا املسار الذي حتول إىل منوذج حيت، اثقافا ى يف العامل كله ذوإجياد دور يليق 
وبشكل تدرجيي على املدى الزمين الطويل. وقد متحورت أسئلة املؤرخني العرب حول ، للتوحيد القاري على أسس دميقراطية سليمة



باستثناء فلسطني. وكانت تلك األسئلة ذات ، العربية بعد ولوج مجيع الدول العربية مرحلة االستقالل السياسيضرورة جتديد النهضة 
 ,تتجاوز دور اجلماعات أو الُقَوى احمللية داخل كل دولة عربية إىل ضرورة اخنراط مجيع الدول العربية يف وحدة سياسية، طابع مشويل
أو قيام ، وسيطرة األخ األكرب على األخ األصغر، بعيدة كل البعد عن كل أشكال القمع على أسس دميقراطية سليمة ,واقتصادية

الذي تلحق به قسريا مجيع الدول العربية. فشرط التوحد القابل للحياة يف زمن التكتالت  ,الوحدة العتيدة على أساس "اإلقليم القاعدة"
، والليربالية على املستوى االقتصادي، والدميقراطية على املستوى السياسي اجلغراسية الكبرية على مستوى التاريخ العاملي هو احلرية

متجددة ألن أيا من - والتنوع واالنفتاح على املستوى الثقايف. واندرجت أسئلة املؤرخني العرب يف عصر العوملة ضمن أطر منهجية قدمية 
  : عربية. أبرز تلك األسئلةمقوالت عصر النهضة مل تطبق طوال مرحلة االستقالل السياسي للدول ال

  "من نحن؟" :بالتساؤل المنهجي، أو ما يعبر عنه في الغالب ،سؤال الهوية القومية - 1
ودورهم يف التاريخ العاملي. فهذه  ,حاول املؤرخون العرب من خالل طرح هذا السؤال املنهجي املتكرر باستمرار توصيف موقع العرب

ودخل العرب .ياغة سؤال اهلوية القومية كمدخل ال غىن عنه لنهضة عربية جديدة طال انتظارهاوتعيد ص، املسألة ما تزال تطرح حبدة
  باإلضافة إىل ماضيهم الذهيب. ، القرن احلادي والعشرين وهم يف حالة من التفكك املقلق الذي يهدد حاضر العرب ومستقبلهم

وعدد كبري من بلدان العامل الثالث. لكن منظِّري عصر  ,عربأو "من حنن؟" ما زال إذن دون جواب لدى ال: سؤال اهلوية القومية
ا يوميا وسائل اإلعالم الغربية  ,العوملة يعتربون أن اإلحساس املفرط باهلوية القومية يشكل عائقاً أمام حتول العامل إىل وحدة كونية تبشر 

ا  ,ا أن فرص اندالع حروب عاملية باتت شبه معدومةكم،  املتطورة. فهناك توكيد دائم على أن التاريخ الكوين أصبح حقيقة راهنة أل
هي املدخل الطبيعي للتاريخ الكوين ، كما يقول منظرو عصر العوملة،  تقود إىل تدمري اجلنس البشري بأكمله. ومن مث فاهلوية الكونية

ا التقليدية كاهلوية القومية، اجلديد وغريها. ، واخلصوصية الثقافية، دود اجلغرافيةواحل، وشرطها األساسي جتاوز مجيع القوميات لعصبيا
، والعرقية، والدينية، وهم يقدمون النموذج األمريكي كربهان عملي على تغليب االنتماء إىل الدولة على غريه من االنتماءات القومية

، جتمع شعوبا متباعدة يف أصوهلاوغريها من مشاعر اخلصوصية اليت ما زالت قوية يف العامل الثالث. فاجلنسية األمريكية ، والثقافية
ا يف ، حىت اآلن، . وعرب هذه اجلنسية اليت ينشدها عدد كبري من سكان العامل جنح األمريكيونيديولوجيوانتمائها اإل، وأعراقها، وأديا

لبناء النظام العاملي اجلديد  وهم يبشرون بتعميم النظام الليربايل وحتويله إىل ركيزة أساسية.بناء الدولة األكثر نفوذا وحضورا يف العامل
ا القومية هي الوحيدة اليت ، واملنازعات العرقية، واألديان، لتجاوز عصر القوميات واألفكار االشرتاكية. لكن الدول اليت أجنزت وحد

والصينيون واليابانيون تستطيع االخنراط يف النظام العاملي اجلديد من موقع املشاركة يف حتديد معامله األساسية كما يفعل األوروبيون 
ا القومية فما تزال أسرية إحساس قوي بعصبيتها القومية. ويف ، ويف طليعتها الشعوب العربية، وغريهم. أما الدول اليت مل تنجز وحد

   تشعر باخلوف من التبعية للقوى املهيمنة على النظام العاملي اجلديد.، أكثر من أية مرحلة سابقة، عصر العوملة
  الدولة القومية الواحدة والقيادة السياسية المتنورةسؤال  - 2

 ,والثقافة ,والدين ,رغبة قوية يف بناء دولة عربية واحدة انطالقا من إميان راسخ بوحدة اللغة، ومنذ القرن التاسع عشر لدى العرب
واجهونه من التحديات الكربى يف مجيع وإرادة العيش املشرتك. وزاد يف إحساسهم بضرورة بناء تلك الدولة ما ي ,واحلضارة ,والتاريخ

واخلوف على االستقالل والسيادة الوطنية يف عصر التكتالت ، وفشل مشاريع التنمية القطرية، دوهلم كاملشروع االستيطاين الصهيوين
  .اجلغراسية العمالقة



لعوملة والشركات املالية واالقتصادية االحتكارية لذا يشعر العرب اليوم بالضرورة امللحة لبناء الدولة القومية العربية الواحدة يف عصر ا
وباتت تشكل مسة بارزة من مسات القرن احلادي والعشرين. وما ، العمالقة اليت بلغت أقصى مداها يف العقد األخري من القرن العشرين

 وحتول مجيع دوهلم إىل دول مدينة. زاد يف تعزيز هذا االجتاه عند العرب هو ما آلت إليه حرب اخلليج الثانية من تبديد للمال العريب
ولتآمر الرتوستات املالية الدولية من اخلارج. ومبا أن عصر العوملة هو عصر  ،فالتنمية يف األقطار الصغرية عرضة للتآكل من الداخل

امة ما مل تدخل يف فعبثا حتاول الدول الصغرية احلفاظ على مستوى مقبول من التنمية املستد، التكتالت الضخمة يف مجيع اجملاالت
وحدات إقليمية كبرية قادرة على مواجهة حتديات العوملة. ويف حني يرى بعض الباحثني أن املشروع النهضوي ميكن أن ينطلق من 

يرى آخرون أن االستقالل ، مريكيةوالتأسيس عليها ملواجهة حتديات عصر العوملة األ، إجيابيات مرحلة االستقالل والسيادة الوطنية
وغياب التضامن بني ، سي جلميع الدول العربية بات اآلن مهددا أكثر من أي وقت مضى بسبب تفكك نظام اإلقليمية العريبالسيا

سواء ، أركانه على املستويني اإلقليمي والدويل. وتبدو معظم األنظمة العربية وحدودها اإلقليمية اليوم غري مستقرة وعرضة للتغيري اجلذري
  سياسية أو على مستوى احلدود.على مستوى القيادة ال

  سؤال الحرية واألنظمة الديمقراطية في الوطن العربي  - 3
وأن ، وقد حفل تاريخ العرب بقيادات متنورة بشرت بأن الناس يولدون أحرارا ,اإلنسان احلر هو حجر الزاوية يف بناء التاريخ اإلنساين
جل احلرية يف أعلى ألذا جعل كثري من النهضويني العرب الصراع من  سان.مصادرة احلرية أو احلد منها يشكل تعديا على كرامة اإلن

ومبا أن مجيع الدول  كما صنفوا نضال القائد الذي يقود شعبه إلجبار املستعمر على االعرتاف حبريته هو أرقى أشكال النضال.،  مرتبة
فإن نضال العرب دفاعا عن -مريكية للسيطرة على العامل العربية تشعر اآلن بأن حدودها الدولية عرضة للتغيري يف ظل نزعة عسكرية أ

وسيادة أراضيهم يشكل أعلى درجات الوعي بإشكالية موقع العرب يف التاريخ العاملي. وذلك يتطلب االنتقال  ,واستقالهلم ,حريتهم
وإطالق ، يعي إىل بناء الدولة الدميقراطيةواحلزب القائد أو الطل، وشيخ القبيلة، والقائد الفذ، والزعيم امللهم، من مرحلة احلكم الفردي

وإفساح اجملال أمام مؤسسات اجملتمع املدين لكي تلعب الدور األساسي يف بناء املشروع النهضوي ، مجيع احلريات الشخصية والعامة
والتنمية ، والتقدم، الوحدةو ، واالستقالل، العريب اجلديد. ومبا أن أيا من مقوالت عصر النهضة العربية مل تنجز فستبقى أسئلة احلرية

واألراضي والثروات العربية من ، الشمولية فاعلة بقوة إىل حني إجناز املهمة القومية العربية األساسية. ويف طليعتها حترير اإلنسان العريب
   .بأشكاله املختلفة وأدواته املتعددة، االحتالل األجنيب

  "لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟" :شكل اآلتيسؤال التقدم الذي صاغه المفكرون العرب على ال - 4
إال أن الباحثني العرب مل يدرسوا بشكل معمق جتارب الشعوب ، رغم استعادة هذا السؤال بأشكال خمتلفة منذ القرن التاسع عشر

ا واالجتماعي.  ,قتصاديواال ,والتقين ,من التخلف املريع إىل التطور العلمي، وبسرعة قياسية، األخرى اليت جنحت يف نقل جمتمعا
وغريها من النمور اآلسيوية.  ,وكوريا ,و الصني ,وأخص بالذكر هنا التقصري العريب الفادح يف دراسة جتارب التحديث يف كل من اليابان

ضوية متحررة من قيود التشبه بالنماذج األوروبية واألمريكية.   وهي جتارب تساعد العرب كثريا على رسم اسرتاتيجية 
، دو احلاجة ملحة إىل صياغة أسئلة االستنهاض العريب يف جمال التقدم انطالقا من أن الشعب احلر هو مصدر كل السلطاتلذا تب

وأن العمل اجلماعي قادر على فك االرتباط التبعي بالغرب الذي ما زال جير العرب إىل مزيد من التخلف. واستمرار التبعية يقود حتما 
األصالة وغريها من املفاهيم اليت يعتربها السلفيون شرطا أساسيا للحفاظ على الذات القومية انطالقا من صيغ إىل فقدان اهلوية والرتاث و 

  أو املمانعة ملشروع التغريب الوافد باسم احلداثة. ,املقاومة السلبية



ا الواسعجتدر اإلشارة هنا إىل أن دعاة التقدم يف التجارب النهضوية اآلسيوية اعتربوا أن دخول احلداثة  ، ودون مركبات نقص، من با
  مسار ال غىن عنه للحفاظ على الرتاث واألصالة واهلوية القومية.

  فسؤال التقدم هو نفسه سؤال احلداثة السليمة اليت تقود إىل التنمية الثقافية واإلبداع احلضاري املستمر.
مل تعد كافية ملواجهة التحوالت الكربى اليت ، سرتاتيجيةعلى أمهيتها اال، لكن ما حققه العرب من منجزات يف مرحلة االستقالل

يشهدها العامل على مشارف القرن احلادي والعشرين. وذلك يتطلب وضع خمطط شامل الستيعاب اإلجنازات العلمية والتكنولوجية 
ا السن وية من جهة ومشاركتهم الفاعلة يف املتطورة اليت تنشرها مراكز أحباث علمية توظف هلا الدول املتطورة نسبة كبرية من موازنا

  الثورات العلمية والتقدم التكنولوجي من جهة ثانية. 
  سؤال التنمية االجتماعية والرخاء االقتصادي - 5

املستدامة تتطلب أعلى  ,واالقتصادية ,متت صياغة هذا السؤال بأشكال خمتلفة ومتناقضة. فاإلجابة العلمية على سؤال التنمية البشرية
 ,والتصحر، واجملاعة، والبطالة، والفقر، واملقرون بتضحيات كبرية ملواجهة مشكالت تنامي األمية ,لتخطيط الطويل األمددرجات ا

وغريها يف الوطن العريب. وقد أكد معظم االقتصاديني العرب أن مشاريع التنمية يف كل قطر عريب على حدة انتهت بأزمات حادة دون 
يرى كثري منهم أن مشاريع التكامل االقتصادي والتنمية الشمولية بني مجيع الدول ، ة شاملة. ويف املقابلأن تؤدي إىل حتقيق تنمية عربي

وتأهيل الكوادر البشرية لالرتقاء بالتنمية ، العربية تأيت تتوجيًا للجهود املشرتكة بني هذه الدول بعد إرساء البىن التحتية العصرية فيها
ة التحديات اإلقليمية والدولية يف عصر التكتالت املاليةالقطرية من أطرها احمللية إىل   ,التنمية القومية الشمولية ذات القدرة على جما

ميكن توصيف السمات األساسية للنهضة  ,واالقتصادية التسلطية العمالقة. وانطالقا من سؤال التنمية البشرية واالقتصادية املستدامة
ا حركة تنموية ذات أبعاد مشولية لتجاوز املوروث السليب ملراحل مزمنة من التخلف أو التأخر املريع الذي عاشته اجملتمعات  القادمة بأ

 ,العربية طوال القرون السابقة. فمنذ انطالقة النهضة األوىل شهدت اجملتمعات العربية تبدالت جذرية على خمتلف الصعد االقتصادية
  .والثقافية ,والسياسية ,واالجتماعية

اجملاالت.  اليت حتققت يف ظل الدولة العربية احلديثة هي اآلن عرضة للتآكل يف مجيع ,والثقافية ,والسياسية ,االقتصادية فاملكتسبات
وذلك رغم األموال النفطية الطائلة اليت ، أو ثقايف واحد يتمتع فيه بشهرة عاملية ,ومل تنجح الدول العربية يف بناء مشروع اقتصادي

ا.وبددت حر  ,حصلوا عليها   ب اخلليج معظم مدخرا
يكفي التذكري بأن ما توظفه إسرائيل يف مشاريع البحث العلمي يفوق عدة أضعاف ما توظفه الدول العربية جمتمعًة يف هذا اجملال.  

يصرف على الرواتب ، يستحق هذه الصفة وهي قليلة العدد ومعظمها ال، كما أن قسما كبريا من موازنة مراكز األحباث العربية
ق لتجهيزات اليت تعترب بدائية إذا ما قورنت بالتجهيزات احلديثة يف مراكز أحباث متطورة. كما أن أعدادا كبرية من األدمغة العربية تلتحوا

ا ملواجهة  ,يف حني يفتقر البحث العلمي يف الوطن العريب إىل شروط ضرورية وال غىن عنها، سنويا مبراكز األحباث الدولية وتعمل حلسا
واإلعالمية املتسارعة. وما مل يبذل العرب جهودا مضاعفة فمن الصعب عليهم اللحاق بركب  ,والتكنولوجية ,لتبدالت العلميةعصر ا

  الدول املتطورة يف هذا اجملال.
ات خنلص إىل القول بأن إشكاليات الوعي العريب بالتاريخ العاملي يف ظل الدول املستقلة باتت عاجزة عن مواجهة إشكاليات وحتدي

فاملقوالت السياسية والثقافية والتنموية العربية كانت أسرية الوعي املشوه بضرورة استحضار "املاضي الذهيب للتاريخ  .عصر العوملة
ا تشدد "من : ةيديولوجيعلى األسئلة اإل، وبشكل أساسي، العريب". فهي مقوالت ماضوية ال ُتسهم يف توليد إشكاليات جديدة أل



وغريها. وال بد من االنفتاح الكامل على ، أخر العرب وتقدم غريهم؟" و"من هو البطل الذي يقود النهضة العربية؟"و"ملاذا ت، حنن؟"
وجمموعة ، والصني، وغريها. ولنا يف مثال اليابان ,والتكنولوجيا املتطورة ,والعلوم العصرية، والتنمية املستدامة، والدميقراطية، احلرية أسئلة

اهلند مناذج بالغة الداللة على ضرورة االستمرار يف عملية التطور الذايت ملواجهة التحديات املصريية لعصر العوملة. فقد و ، النمور اآلسيوية
ة ألوضاع العرب عند مواجهة التحدي الغريب منذ القرن التاسع عشر.   واجه مصلحو تلك األمم بشجاعة أوضاعا مشا

وضع  ورفض مصلحوهم ,والتغين بأجماد املاضي الذهيب، والرتاث احلضاري، اهلوية القومية م مل يكتفوا بالدعوة إىل احلفاظ علىأإال 
م ، كما رفضوا التصدي للغرب بأسلوب املمانعة.األصالة يف مواجهة احلداثة بل وضعوا اسرتاتيجية واضحة وطويلة األمد لتطوير جمتمعا

رائد النهضة اليابانية األوىل يف القرن التاسع ، اإلمرباطور الياباين "ماجيي"وجعلها قادرة على التحدي احلضاري من موقع الندية. ورفع 
جنح اليابانيون يف حتويل تارخيهم احلضاري إىل ، "احلقوا بالغرب وجتاوزوه". وبعد هزميتهم يف احلرب العاملية الثانية: الشعار التايل، عشر

ضة عصرية تفوق يف أمهيتها النهضة ا ، والتنمية البشرية املستدامة، يف السابق. ولعبت العلوم العصرية ليت بنوهاتاريخ حافز لبناء 
وجعله قادرا على مواجهة حتديات عصر العوملة.  ,واإلنتاج التكنولوجي املتطور دورا أساسيا يف حتصني اجملتمع الياباين، والبحث العلمي

يف احلفاظ على ، ج جديرة بالدراسة حول أمهية العمل اجلماعيمناذ ، والنمور اآلسيوية ,ومعه شعوب الصني، وجسد الشعب الياباين
م اآلسيوية اليت مجعت ما بني األصالة م القومية. واعرتف العامل كله خبصوصية ثقافا وجعلت بلدا  ، واحلداثة بشكل رائع ,هويا

اية احلرب العاملية الثانية إىل بل ,كاليابان يتحول بسرعة من بلد مدمر ويف طليعة القوى ، د من أغىن بلدان العاملوشعب جائع يف 
  والعلمي. ,والتكنولوجي ,واالقتصادي ,العاملية العظمى بفضل تطورها الصناعي

  إشكاليات الوعي التاريخي العربي بمسيرة التاريخ العالمي في عصر العولمة: ثانيا
ضة عربية على أسس  ا. ,جديدة تتالءم مع طبيعة عصر العوملةتتطلب إشكاليات الوعي العريب بالتاريخ العاملي قيام  ويف  وحتديا

وتعزز دور املؤسسات اليت تفرز قيادات متنورة من نوع ، طليعة تلك األسس بروز أحزاب سياسية متارس الدميقراطية بشكل سليم
نفسها باستمرار حنو مراتب وتتجاوز  ,تؤمن بثقافة التغيري اجلذري من حيث هي فعل إميان بقدرة الذات العربية على التجدد، جديد

  أكثر تقدما.
على ضرورة توليد قيادات عربية متنورة ، وبشكل طوباوي، لقد بنيت املرجعية النظرية إلشكاليات الوعي العريب بالتاريخ العاملي أوال

لك عناصر التغيري اجلذري وتوطني التكنولوجيا املتطورة. فتتكامل بذ، ونشر العلوم العصرية، تطلق محلة واسعة لتعميم البحث العلمي
وعلى خمتلف الصعد. لكن تلك املرجعية ال تكتسب مصداقيتها على أرض الواقع إال إذا جنحت يف تغيري ذهنية ، للمجتمعات العربية

  اإلنسان العريب الذي كاد يفقد ثقته بنفسه بعد اهلزائم املتالحقة اليت حلت به طوال القرنني املنصرمني.
ووضع الرجل املناسب ، بل باإلصالح اجلذري للمجتمعات العربية ,إعادة الثقة بالنفس ال تتم باملواعظ واخلطب وغين عن التذكري أن

واملالية اهلائلة لبلورة اسرتاتيجية قومية طويلة األمد تؤسس لوحدة عربية ذات ركائز  ,واالستفادة من املوارد الطبيعية، يف املكان املناسب
  واحرتام احلقوق األساسية لإلنسان العريب.، رباليةولي، وعقالنية, دميقراطية

يف املقابل دلت جتارب التحديث الناجحة يف مجيع دول العامل على أن عملية االرتقاء بالشعوب إىل مرحلة التاريخ الكوين احلضاري 
ضة شاملة لشعوب العربية موقعها الفاعل يف تعيد ل، وعلى مجيع الصعد، ليست نتاجا فوقيا لقيادات سياسية متنورة بل تتطلب إطالق 

ا أوال   .واملشاركة يف بناء التاريخ العاملي على أساس من التفاعل احلر بني مجيع شعوب العامل ثالثا، ويف حميطها اإلقليمي ثانيا، بلدا



سياسية متنورة فحسب  وما حتتاجه الشعوب العربية للدخول يف التاريخ العاملي من موقع الفاعل فيه ال يقتصر على جمموعة قيادات
ومراكز أحباث عملية قادرة على توليد ثقافة عصرية تسهم يف التغيري اجلذري ومتهد ، وثقافية ,واقتصادية ,بل أيضا مؤسسات سياسية

ضة عربية جديدة ملواجهة حتديات عصر العوملة. ومن العبث أن يستمر عرب اليوم يف  ,لوالدة إنسان عريب حر وقادر على إطالق 
بحث عن قائد فذ يعيد للعرب دورهم التارخيي املفقود طاملا أن مصري األمة العربية كلها عرضة للضياع على مشارف القرن احلادي ال

والعشرين. فاملشروع النهضوي العريب يف عصر العوملة حيتاج إذن إىل مقوالت جديدة تتجاوز دور الفرد إىل دور املؤسسات والدول. 
واملؤسسات ، واملزود بعلوم عصرية ,املثقف العريب احلر: وهي، حللقات الثالث اليت تعترب ركائز ضرورية لنجاحهويتطلب تنفيذه تكامل ا

والقيادة ، واملالية القومية العربية اليت ترعى اإلبداع العريب على أنواعه وتساهم يف التنمية البشرية املستدامة يف الوطن العريب ,الثقافية
ضوي جديد انطالقا من التاريخ احلافز ألمة عربية ذات ماض ذهيبوا ,السياسية املتنورة وأنتجت حضارة ، لعاملة على بناء مشروع 

فاستعادة دور العرب الفاعل يف عصر العوملة والتاريخ الكوين العاملي املعاصر تفرتض بالضرورة إعادة نظر منهجية يف ، إنسانية كونية. لذا
مقولة "البطل القومي العريب املنقذ لألمة". فإشكاليات عصر العوملة ختتلف جذريا  وبشكل خاص ،إشكاليات الوعي التارخيي العريب

ا تتجاوز مفاهيم الفرد البارز،  عما كانت عليه يف زمن الفتوحات اإلسالمية األوىل إىل ، أو املستبد العادل، أو القائد الفذ امللهم، كما أ
يف أن استعادة العرب ملوقع جديد فاعل يف التاريخ العاملي  والشعوب. وليس من شك تكامل دور القيادات واملؤسسات واجلماعات

ا ويف طليعتها بناء الوحدة العربية كحاجة ملحة يف عصر ، يتطلب إجناز بعض األهداف امللحة اليت ال يستقيم مسار التاريخ العريب بدو
ا يف زمن السلم  ، نية منها والفقرية على حد سواءالغ، التكتالت اجلغراسية والقارية الكبرية. فالدول الصغرية غري قادرة على محاية سكا

  كما يف زمن احلرب.
ا االحتكارات ا عرضة ملضاربات مالية تقوم  واملؤسسات املالية الكربى. وبعد أن تـََهرََّب قادة العرب طويال من موجبات  ,كما أ

بقانون التوحيد اجلغراسي الذي يشكل ، أكثر من أي وقت مضى، وا اليوم حمكومنيفقد أصبح-بناء الدولة القومية الواحدة واملوحدة 
  .مع موجبات اختيار الشكل األفضل للدولة االحتادية، السمة البارزة يف عصر العوملة

تطول ماضي وهي ، خنلص إىل القول بأن الفكر التارخيي العريب يف املرحلة الراهنة من عصر العوملة يواجه إشكاليات ال حصر هلا
   :فسنكتفي هنا بتحليل أبرزها، وحاضرهم ومستقبلهم يف آن واحد. ونظرا لصعوبة اإلحاطة جبميع تلك اإلشكاليات، العرب
  إشكالية الخروج من االقتباس السهل لمقوالت الغرب الثقافية - 1

ية الطاغية طوال القرنني التاسع عشر واألمريك ,أسلوب رد الفعل ضد اهلجمة األوروبية، منذ عصر النهضة اعتمد الفكر العريب
م القومية.والعشرين واكتفوا بتحصني أنظمتهم القطرية اليت تتعرض اآلن خلطر التدمري من جانب القوة ، لكن العرب فشلوا يف بناء وحد

، كثري من مقوالت الفكر الغريباألمريكية الزاحفة على املنطقة. مرد ذلك إىل أن القيادات العربية املسيطرة قد اكتفت باالقتباس السهل ل
وأعادت توظيفها ضد القوى العربية احلية واملناهضة للغرب. هذا يف وقت حتول فيه النقاش بني املثقفني العرب إىل جدل عقيم حول 

دين كرتاث مادية الغرب العلماين يف مواجهة روحانية الشرق املتدين. وقد صرف معظم املثقفني العرب جهودا مضنية للمصاحلة بني ال
بني ثقافة التغيري والسلطة  ,والعلم كمقوالت متحركة باستمرار. وسقط قسم كبري منهم يف أوهام مقولة " جتسري الفجوة "، ثابت

 ,القمعية. علما أن جوهر املسألة أبعد ما يكون عن إجياد تصاحل بني العلم والدين بل يف كيفية إدخال العلم إىل اجملتمعات العربية
بل الرتكيز على  ,والسلطة القمعية ,إىل عنصر فاعل يف تطويرها. وليست هناك حاجة أصال إلجياد تصاحل بني ثقافة التغيريوحتويله 

وليس للدفاع عن املمارسات القمعية للنظام السياسي. فغاية ثقافة التحديث هي  ,االستخدام العقالين للثقافة من أجل محاية اجملتمع



ا سريورة ال تتوقف تقود كل مرحلة إىل أرقى منها. وليست احلداثة حمطة تارخيية بل  الوصول إىل جمتمع احلداثة املتطورة باستمرار أل
  حتوالت مستمرة يف جوانب احلياة كافة.

بعد أن حتول التحديث العريب إىل عملية تغريب برز عبء جديد متثل يف إضافة املزيد من األزمات على خمتلف الصعد. وفشلت 
العربية يف بناء حداثة مكتملة أو حمققة ال ميكن االرتداد عليها يف أي من الدول العربية املستقلة طوال النصف الثاين من  اجملتمعات

إىل مىت يستمر العرب يف : القرن العشرين بأكمله. وأعاد كثري من املثقفني العرب طرح أسئلة منهجية ذات أمهية استثنائية أبرزها
واإلبداع فيها؟ وإىل مىت يتجاهل العرب أهم املقوالت  ,وتوطينها والتكنولوجيا الغربية دون االستفادة منها ,االقتباس السهل للعلوم

ا بالتحول إىل حداثة قادرة على تطوير اجملتمعات العربية من داخلها ، النظرية اليت ترى أن غاية التحديث ال تكتمل إال يف حتقيق ذا
  ودون االنغالق على الذات أو رفض التفاعل اإلجيايب مع ثقافات الغري؟.، الفاعلة فيهاوذلك باالستناد إىل القوى احلية 

لقد تأخر العرب يف دخول عصر العوملة عرب مؤسسات ثقافية ذات توجه مشويل للمشاركة يف الثقافة الكونية من موقع الفعل وليس رد 
كل ذلك   ,واإلعالمية العربية ,واملؤسسات الثقافية ,عن اجلامعات ومعه غياب التفكري النقدي ,الفعل. كما أن غياب العمل اجلماعي

  قاد إىل كارثة حقيقية على مستوى اإلبداع الثقايف.
وتربز لوحة املشهد الثقايف العريب يف املرحلة الراهنة أن اجليل اجلديد من املثقفني العرب منصرف بشكل شبه تام عن اإلنتاج الثقايف 

، والصيدلة ,واهلندسة ,والطب ,والفلك ,والفيزياء ,والكيمياء ,بدءا من اإلنتاج العلمي اهلزيل يف الرياضيات، تالعريب يف خمتلف اجملاال
واملوسيقى وغريها. هناك أزمات واضحة ال حصر هلا يف املشهد الثقايف  ,والفنون ,والشعر ,واملسرح ,ووصوًال إىل البحث التارخيي والرواية

، واملسرح، وتراجع االهتمام بالكتاب، رز جتليات ذلك املشهد زيادة نسبة األمية يف مجيع الدول العربيةالعريب بكامل دوله. ومن أب
مع ميل واضح ، وخمتلف أشكال اإلبداع. وهناك ميل متزايد لتجاهل اإلنتاج الثقايف العريب يف أوساط اجليل اجلديد من الشباب، والفنون

  والتنظري والتعميم والتسطيح.، واألخبار، قافة الرتفيهلرتاجع صحافة النقد مقابل حضور كثيف لث
يف حني أن احلياة الثقافية ال ، ولعل أبرز معضالت املشهد الثقايف يف الوطن العريب اليوم أن مساحة الرأي الناقد تتقلص يوما بعد يومٍ 

فوجود الرأي الناقد أمر ضروري , والتنوع ,اإلبداعو  ,تستقيم أبدا إال حبضور فاعل هلذا الرأي ألنه احلاضن الوحيد لكل أشكال االجتهاد
 ,لكن االستفادة من مثراته ال ميكن إال أن يكون مجاعيا، اإلبداع فردي بطبيعته.وبه تدق أبواب احلرية والتغيري، جدا يف كل حياة ثقافية

جمال العمل الثقايف اإلبداعي فإن دعم املؤسسات وإال عزل املبدعون عن دائرة التأثري يف اجملتمع. وإذا كانت املركزية مرفوضة متاما يف 
  وال يستقيم نشر الثقافة بدونه. ,الثقافية الشمولية أمر غاية يف األمهية

فليس املطلوب  وحتتاج الثقافة إىل تراكم طويل األمد حىت تعطي مثارها اليانعة بعد صراع تفاعلي بني التيارات املختلفة يف داخلها.
واحرتام ، ملقوالت الثقافية املتناقضة بل االرتقاء به حنو مرحلة أرقى من التفاعل اإلجيايب البًناء على قاعدة احلوارإذن قمع الصراع بني ا

 ,والثقايف ,والسياسي ,فحداثة الغرب هي نتاج تطوره االقتصادي وتعزيز دور القيم الثقافية يف اجملتمعات العربية.، الرأي اآلخر
ا على جمتمعات أخرى كاجملتمعات العربية  واالجتماعي. وقد أدى اقتباس مقوالت احلداثة وفرضها أو تعميمها طوعا دون نقد لسلبيا

  وليس إىل التحديث كما توهم العرب.  التغريب التام
  إشكالية موقع العرب في النظام العالمي الجديد - 2

م يتعرضون لتهميش متزايد ع، يشعر عرب اليوم ومعهم مجيع دول األطراف لى املستويات كافة. وحيس املواطن العريب باغرتاب بأ
شبه تام عن الواقع الذي يعيش فيه. وزاد يف مأزق العرب يف املرحلة الراهنة للعوملة املنتصرة ما ظهر جليا طوال العقود املنصرمة من 



بة عن الفعل الثقايف على امتداد العامل العريب. وملراكز البحث العلمي شبه الغائبة أو املغي، وللغة العربية، جتاهل ملحوظ للثقافة العربية
 فهناك هزال حقيقي يف اإلنتاج الثقايف املنشور باللغة العربية لدرجة بات معها التداول اليومي بالرتاث العريب شبه معدوم على املستوى

  يني. العاملي. هذا يف وقت يتحول فيه العرب إىل كتلة بشرية تقاس برتاكم كمي يزداد سنويا باملال
ا، م2003وبعد الغزو األمريكي السهل للعراق يف ربيع عام  أن العرب يعيشون خيبة مريرة يف تارخيهم ، تأكدت دول العامل وشعو

م عن مواجهة ، املعاصر بعد أن دامههم التاريخ الكوين وهم ما زالوا أسرى مقوالت ماضوية من جهة وقيادات سياسية متناحرة أبعد
م البشرية ,مشكالت احلاضر ومواردهم الطبيعية الوفرية. فركون  ,ومتطلبات بناء غد أفضل للعرب يف التاريخ العاملي يتالءم مع طاقا

مل يعد أمرا ، وحل املنازعات بالقوة العسكرية الدولية، والقرارات الدولية بشكل عادل ,النظام اإلقليمي العريب للدعوة إىل تطبيق القوانني
  القوة األمريكية. ميسورا يف زمن غطرسة

  إشكالية بناء حداثة سليمة تتالءم مع طبيعة عصر العولمة - 3
والعلوم العصرية مقابل رفض دائم  ,لقد آن األوان خلروج العرب من إشكالية خادعة تقول باالستفادة السريعة من تقدم التكنولوجيا

ا عرب تقدم العلوم العصرية يف خمتلف دول العامل. فقد دلت جتارب والليربالية اليت أنتجت تلك التكنولوجي ,وثابت للمقوالت العقالنية
 ,واهلند أنه بإمكان املشروع النهضوي العريب اجلديد أن يقيم التوازن ما بني مثرات التقدم العلمي، والصني، والنمور اآلسيوية، اليابان

  ليت تزيد من ختلف اجملتمعات العربية.ورفض املقوالت السلبية اليت ترافق عملية االقتباس السهل ا، والتكنولوجي
وأكثر ، والتطلع إىل مستقبل البشرية بنظرة حضارية، وذلك يتطلب التمسك بكل ما هو إجيايب يف الثقافة العربية والثقافات اإلنسانية

  ية والتطور التكنولوجي.إنسانية حتمي الرتاث واألصالة دون أن تقطع الطريق على احلداثة السليمة عرب ثورات متعاقبة للعلوم العصر 
  إشكالية حوار العرب غير المتكافئ مع الغرب بسبب غياب شروط الندية - 4

فالعرب ال ، واألنظمة العربية كذلك. ومبا أن مقوالت الغرب الثقافية متعددة، غين عن التذكري أن الغرب متعدد وليس موحدا
ا بشكل كامل بل يرفضون منها كل ما يق ا أو يقبلو أو نزعته اإلباحية  ,دم الغرب على صورة مستعمر حياول فرض ثقافته املاديةيرفضو

والعدالة ، والدميقراطية، واإلخاء، أو حني ينحاز بالكامل إىل جانب املشروع الصهيوين متجاهال شعاراته السابقة عن احلرية، عليهم
وعدم ، ومن موقع الندية أوال، جبناحيه األورويب واألمريكي، ربللعرب إذن من احلوار مع الغ وحقوق اإلنسان العريب. ال بد، االجتماعية

ا ال تقيم أي وزن للعرب بل تعتربهم كما بشريا وطاقات وموارد طبيعية جيب توظيفها يف خدمة الغرب  ,اخلوف من العوملة حتت ستار أ
  والساعي للسيطرة على العامل بكل الوسائل املتاحة. ,املتفوق

وليس املتلقي لسلبياته. وهذا ما فعلته  ,لدى العرب ميكن توظيفها لدخوهلم عصر العوملة من باب الفاعل فيه هناك إمكانيات هائلة
ودول النمور اآلسيوية وغريها. لكن النظام السياسي العريب ما زال مصرا على سياسة االقتباس السهل من ، واهلند، والصني، اليابان
  دية من جهة أخرى.ويتخفى وراء ممانعة شكلية غري جم، جهة

وأفرغت   ومت استقطاب رساميل العامل وأدمغته طوال القرن العشرين.، حلت املركزية األمريكية مكان املركزية األوروبية السابقة كذلك
ا املادية من، خاصة العربية منها، كثري من دول العامل يف نفجارات ال حصر هلا افأحدث ذلك خلال حادا يهدد ب، واإلبداعية ,طاقا

  القرن احلادي والعشرين.
 يثري لديهم مشاعر متناقضة عن احلرية والقمع، جبناحيه األورويب واألمريكي، والواقع امللتبس يف عالقة العرب بإشكاليات الغرب

مع ، العربية بالغرباإلخاء أو التسامح والعنصرية القاتلة. ال بد من قراءة نقدية مستمرة لعالقة اجملتمعات و ، والديكتاتورية ,الدميقراطية



ا مدارس اإل ستشراق الغريب عرب صورة مشوهة عن العرب. لكن االرتقاء سعي حثيث لتجاوز اإلشكاليات السائدة اليت ولد
اإلشكاليات العربية فعال إىل مستوى إقامة حوار حقيقي من موقع الندية مع الغرب يتطلب أوال االرتقاء باجملتمعات العربية نفسها إىل 

ا الكبرية. ,يتالءم مع طبيعة عصر العوملة مستوى   والقدرة على مواجهة سلبيا
واملشاركة يف ، حلماية مصاحل العرب العليا، رصينة ودقيقة، ومن أوىل واجبات املثقفني العرب يف املرحلة الراهنة توليد إشكاليات علمية

والشوفينية أو االستعالء العنصري. وذلك ، التسلط العسكريو ، بناء نظام عاملي جديد بعيد كل البعد عن نزعات اهليمنة الثقافية
، واإلشكاليات املهمة اليت أطلقها مثقفو تلك املرحلة كاحلرية ,التأسيس على إجيابيات عصر النهضة -وبالدرجة األوىل-يتطلب 

  ها.تمع املدين وغري والدور املهم ملؤسسات اجمل، وحرية العمل احلزيب، والنظم الدستورية، واملواطنة، والدميوقراطية
**********************  

 .أستاذ أكادميي من لبنان) *

  



  التربية على قيم التسامح
  *سعد وطفةأعلي 

ن تطور احلضارة اإلنسانية كما يرى الفيلسوف الفرنسي بقدرة اجملتمعات على مواجهة العنف ), Karl Popper( كارل بوبر  ,ير
ومصادرة قدرته هاجس  ,ص آثاره إىل احلدود الدنيا. ويشكل اليوم العمل على مواجهة العنفوتقلي ,وجتفيف مصادره ,االجتماعي

ا ا. فالدول اليت ,احلياة الدميقراطية يف خمتلف مستويا وتنهج على االستبداد لن تتمكن أبدا من التقدم خطورة  ,متارس العنف وجتليا
وتقلص  ,وتأكيدها يرتتب على اجملتمعات اإلنسانية أن تواجه العنف وحتاصره ,ريةواحدة يف مسار احلضارة اإلنسانية. ومن أجل بناء احل

وتلك هي الشروط األساسية يف بناء  ,واحلرية ,واألمن ,ألن ذلك يشكل املنطلق االسرتاتيجي يف اجتاه بناء السالم، دوره يف اجملتمع
  احلضارة اإلنسانية.

 ,والقوانني الضاربة. فالعنف ال يواجه بالعنف ,ميكن أن تأيت عرب القرارات النافذة ال ,واالستبداد ,والتسلط ,ولكن مواجهة العنف
إذ يرى بأن رفض  ,واالستبداد. وهذا ما يؤكد عليه "كارل بوبر" ,والتسلط ,وإمنا يتم ذلك عرب بناء الروح اإلنسانية املناهضة للعنف

وهذا بالتايل يتطلب وجود  ,سعي احلكومات لن يفي أبداً بالغاية ألن، ولالعنف جيب أن ينبع من داخل األفراد أنفسهم يف املستوى األ
  أميان كبري من األفراد برفض العنف يف خمتلف جتلياته ومظاهره.

فانطلقت تبحث عن ثقافة للتسامح  .واحلكومات قد أدركت هذه احلقيقة بأبعادها اإلنسانية ,وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدول
م. وأصبحت اليوم الرتبية على قيم التسامح والسالمعرب تأصي ,والسالم ونبذ العنف أولوية  ,ل قيمي هلذه الثقافة يف نفوس الصغار وقلو
ا األمم ,واجتماعية ,إنسانية وترفع شعارها يف خمتلف جوانب احلياة املعاصرة. لقد أدركت األمم والدول بأن الرتبية  ,وحضارية تنادي 

واإلرهاب. ولن تكون الدولة  ,والتطرف ,يل معانيه سيوفر على الدول اجلهود الكبرية يف مواجهة العنفوقيمه وتأص ,على التسامح
والسلم  ,بصدد دفع الفواتري الغالية جدًا الستخدام أساليب العنف يف مواجهة العنف عينه من أجل األمن للمحافظة على األمن العام

  االجتماعي.
  في مفهوم التسامح 

 ,ويتبدى يف صيغ تتنوع بتنوع اجملتمعات اإلنسانية يف إطار الزمان واملكان، سامح حضوره يف عمق التجربة اإلنسانيةيسجل مفهوم الت
وقد جتلى ، والعدوان ,والتعصب ,وما يقابله من مفاهيم العنف ,واملراحل التارخيية. حيث عرفت احلضارات اإلنسانية مفهوم التسامح

  فكرية لألديان السماوية السمحاء واألديان الوضعية.هذا املفهوم يف خمتلف اآلداب ال
حيث يعلن "رتشارد ، يعلن عدد كبري من املفكرين عن صعوبة كبرية جدا يف حتديده، ومع أمهية احلضور التارخيي هلذا املفهوم

 ).1سألتين فأنا ال أعرف"( وإذا ,)"إذا مل تسألين عن ماهية التسامح فأنا أعرف (هذه املاهية: صراحة هذه الصعوبة بقوله ,مكيون"
هذا ويؤثر كثري من الفالسفة عدم استخدام هذا املصطلح مثل الفيلسوف الفرنسي إميل بوترو. فتعريف التسامح أو على األقل تفسريه 

  إذ ميكن للتسامح أن يكون جمرد نية أو فكرة أو قد يتجسد يف صورة ممارسة.، إمنا يستند إىل موقف اإلنسان منه
وحياولون  ,م من اإلشكالية الكبرية اليت يطرحها مفهوم التسامح فإن عددًا كبريًا من املفكرين خيوضون يف هذه اإلشكاليةوعلى الرغ

وكثري منهم يرى اليوم بأن مفهوم التسامح ميثل جوهر مفهوم حقوق اإلنسان ومنطلقه. وإذا كان التعصب يشكل ، الغوص يف أعماقها
وتعلو  ,فإن التسامح هو املشهد اإلنساين الذي تغيب فيه مظاهر العنف ،ماعية يف كثري من بلدان العاملمظهراً من مظاهر احلياة االجت



فالتسامح يعين غياب العنف : وإمنا يتنافيان على حنو اإلطالق ,فيه قيم السالم. وهذا يعين أننا أمام مفهومني ال يتعارضان فحسب
  ح وبالتايل غياب السالم.والعنف والتعصب يعنيان غياب التسام، والتعصب

واللغوية هلذين املفهومني  ,ومن أجل تقدمي صورة موضوعية أكثر عمقا هلذين املفهومني ال بد لنا من رصد اخللفيات االصطالحية
  والتسامح يف اجملتمعات العربية املعاصرة. ,الذين يشكالن مدخلنا املنهجي إىل رصد واقع الرتبية

- مسح: العربية ال تنطوي على مفهوم واضح للتسامح باملعىن املعاصر للكلمة. جاء يف لسان العربيرى بعض املفكرين أن اللغة 
، وأمسح وتسامح وافقين على املطلوب، وأمسح إذ جاد وأعطى بكرم وسخاء، وتعين لغة اجلود ,والتَّسميح، املساحمة-السماحة -السماح

  ).2واملساحمة هي املساهلة(
  والّسماحة اجلود (َمسح) به يسمح بالفتح فيهما مسََاحا َمساحة أي جاد.  ,الّسماح- وجاء يف خمتار الصحاح مسح

َساحمة  ,ونسوة ِمسَاح ,وامرأة مسَِحة، بوزن فُقهاء ,وقوم ُمسَحاء، مسح له أي أعطاه. وُمسح من باب َظُرف صار مسحا بسكون امليم
ُ
وامل

َساهلة
ُ
  ).3وتساحموا َتَساَهلوا( ,امل

وغريمها من القواميس العربية ال حييل على  ,وخمتار الصحاح ,لفظة التسامح املستخدمة كما يتضح يف لسان العربفاجلذر اللغوي ل
ال ينطلق من مبدأ املساواة  واجلود واملساهلة. والتسامح يف داللته هذه ,مادامت تعين جمرد الكرم والسخاء، املعاين احلديثة للتسامح

  ديثة للتسامح.الذي يعترب شرطاً يف الداللة احل
 ,وآرائه السياسية ,وطرق تفكريه وسلوكه ,يعين احرتام حرية اآلخر )Tolérance( أن التسامح ,جاء يف قاموس "الالروس" الفرنسي

وهو ، يعين قبول آراء اآلخرين وسلوكهم على مبدأ االختالف )Tolérance(والدينية. وجاء يف قاموس العلوم االجتماعية أن مفهوم 
  ).4ويعد هذا املفهوم أحد أهم مسات اجملتمع الدميقراطي(، ع مفهوم التسلط والقهر والعنفيتعارض م

  املوسوعي التسامح أنه "السماح حبرية العقل أو احلكم على اآلخرين".  ,ويعّرف قاموس "أنسيكلوبيديا بريتانيكا"
ا احلرية( ,وهذا التعريف يكشف عن إحدى السمات اهلامة للتسامح   ).5ونعين 

ومتنوعة من حيث البساطة  ,ومن يستعرض تطورات مفهوم التسامح يف التاريخ اإلنساين جيد بأنه أخذ أشكاًال وصيغًا خمتلفة
والثقايف للمجتمعات اإلنسانية. لقد  ,واحلضور. وسجلت هذه األشكال والصيغ حضورها بوحي التنوع احلضاري ,واالمتداد ,والتعقيد

كما وردت يف الوصايا العشر ،  والسيما يف شريعة محورايب القدمية ,إلنسانية يف احلضارات القدميةواحلقوق ا ,وردت قيم التسامح
  والعقيدة اإلسالمية. ,وسجلت أمجل حضور إنساين هلا يف األدب اإلسالمي

، فهوم وتطوراتهأن نغوص يف العمق التارخيي لتحوالت هذا امل، وليس الغرض من حبثنا اليوم عن التحديد العلمي ملفهوم التسامح
والسيما يف ، وتوظيفاته يف احلضارة اإلنسانية املعاصرة ,فبيت القصيد هو أن نبحث عن حتديد علمي معاصر الستخدام هذا املفهوم

من وتربويا. ومع ذلك كله ال بد لنا  ,واجتماعيا ,إطار الثقافة الغربية اليت تطرح بثقلها يف تعيني داللة هذا املفهوم املعاصر سياسيا
  إطاللة تارخيية سريعة حول هذا املفهوم تقتضيها ضرورة استيعاب داللته املعاصرة بصورة موضوعية.

، وليد حركة اإلصالح الديين األورويب: إىل العربية بـ"التسامح" ومع ذلك فإن مفهوم "تسامح" هو )Tolérance(لقد ترمجت لفظة 
هي عالقة االعرتاف املتبادل بني القوى اليت استمرت تتصارع طوال القرن  ،وقد نشأ عن تغري يف الذهنية ناتج عن عالقة جديدة

مث وقع جتاوزه عن طريق االعرتاف باحلق ، أي خالل احلروب الدينية األوروبية. لقد حدث انشقاق داخل الدين الواحد، السادس عشر
  .)6مث يف حرية التفكري بوجه عام(، يف االختالف يف االعتقاد



الديين يف أوروبا ارتبطت أساسا بصراعات داخلية بني قوى اجتماعية معينة. وصحيح أن حركة اإلصالح هذه فحركة اإلصالح 
يف  -على مستوى الرمز-وحروبا بني دول أوروبا أيضا إال أن النزاع كان أساسا بني قوى اجتماعية داخلية انعكس  ,أوقدت نزاعات

  ). 7تباين تصورها ملا هو مقدس(
اليت عرفتها أوروبا بني ، إبان احلروب والصراعات الدينية، يف القرن السادس عشر )Tolérance(مة التسامح إذن لقد ولدت كل

وبشكل متبادل. مث أصبح التسامح ميارس إزاء  ، حيث انتهى الكاثوليك إىل التسامح مع الربوتستانت ,)8والربوتستانت( ,الكاثوليك
وليتضمن جوانب  ,وحرية التعبري ,التاسع عشر انتشر هذا املفهوم ليشمل جمال الفكر والديانات األخرى. ويف القرن ,كل املعتقدات

، وإسبانية ,وإنكلرتا ,وهولندا ,والصراعات الدينية الطويلة اليت عاشتها أوروبا يف أملانيا وثقافية بالغة الغىن والتنوع. إن احلروب ,اجتماعية
  ).9م التسامح(وفرنسا كانت يف أصل هذا التحول الذي شهده مفهو 

وخمتلف  ,وال بد من اإلشارة يف هذا الصدد من أن الكاثوليك كانوا خالل هذه احلقبة املظلمة من تاريخ أوروبا يرفضون التسامح 
 ,وكانوا يف سياق رفضهم يعتربون التسامح بدعة يوظفها املفكرون امللحدون لتسميم عقول العامة، االجتهادات الدينية اليت تفضي إليه

  سيطرة على مقدرات وجودهم.وال
من املنازعات الدينية وظلت خالل دهر من الزمان معنية باملنازعات الدينية  ,وقد ولدت مسألة التسامح كما يعتقد "رميون بوالن"

  ).10قرين "احلروب الدينية"(، وقد ظهر بالتدريج خالل قرنني من اخلصومات واحلروب واملناقشات، حصراً 
أن فكرة التسامح مصدرها الربوتستانية يف القرنني السادس والسابع ، وخاصة األجنلو سكسون ,ؤرخون الغربيونيعتقد الفالسفة وامل

حيث تتضح احلقيقة التارخيية لتطور مفهوم التسامح يف كتابه رسالة يف  ,م)1706- 1632ويعود أصلها إىل جون لوك(، عشر
"أن التسامح جاء كرد فعل على الصراعات : ن يف طّيات هذه الرسالةم إذ يعل1689سنة  )Lettre sur la tolérance(التسامح 

إال الدعوة واملناداة بالتسامح ، ومل يكن من حل أمام مفكري اإلصالح الديين يف هذه املرحلة التارخيية، الدينية املتفجرة يف أوروبا
  واالعرتاف باحلق يف االختالف واالعتقاد. ,املتبادل

حصل االعرتاف ، واالضطهاد الطائفي الديين يف أوروبا، فبعد قرن من احلروب الدينية، د كبري من املفكرينوهذه احلقيقة يؤكدها عد
مؤسسو الفكر الليربايل ، أقرته مراسيم وقوانني ودساتري. وقد قام بالدفاع عن مبدأ "التسامح" كقيمة أساسية، باحلق يف االختالف الديين

  ).11وجود(وأصبح ألفكارهم اجلديدة حقاً يف ال
وعما إذا كان لدى ، ومع ذلك يبقى التساؤل عما إذا كان اليونانيون متساحمني،  يكن عند اليونان قدميا كلمة مرادفة للتسامحمل

م مل يرتضوا التعددية الدينية كما كان هو احلال يف اإلمرباطورية الرومانية، فالسفتهم مفهوم التسامح يف اليونان أن ، ومن كان يعلم، إ
على الرغم من أن ، وقد استخدمت أساليب مماثلة فيما بعد للتخلص من اهلراطقة، فمصريه على األغلب شرب السم ,اآلهلة كذبة""

  عاشوا حياة تعسة على هامش اجملتمع يف أوروبا. -قدميا وحديثا-اليهود والوثنيني 
حتت تأثري الوضعية اجلديدة اليت أدت إليها حركة  بأن مفهوم التسامح قد شهد تطوره، ويذهب كثري من املفكرين إىل االعتقاد
وبدأ  ,واقرتن حبرية التفكري، ومن الواضح أن مفهوم التسامح استطاع جتاوز حدود الدين، اإلصالح الديين األورويب بزعامة مارتن لوثر

ا العص، والثقافية اجلديدة ,ينطوي تدرجييا على منظومة من املضامني االجتماعية مبا تضمنت عليه هذه ، ور املتالحقةاليت أوحت 
  العصور من صور جديدة لتصورات اجتماعية متجددة.



وذلك مع بروز مالمح ، لقد مت هذا التحول يف مضامني مفهوم التسامح يف أواخر القرن الثامن عشر وتبلور يف القرن التاسع عشر  
واجملتمع  ,وال سيما ظهور دولة القانون ,والسياسية ,وامل الثقافيةوحتت تأثري منظومة من الع، احلداثة األوروبية ومظاهرها احلضارية

حيث بدأت فلسفة األنوار مع القرن الثامن عشر مبا محلته معها من قيم ، ومن مث منو وتطور الفلسفات النقدية، والعلمانية ,املدين
  .)12وق اإلنسان(وحق ,واحلقوق الطبيعية ,واملساواة ,واحلرية ,ومفاهيم وأفكار جديدة حول العقل
واقرتب  ,فيلسوف التسامح حبق ألنه ارتفع بالتسامح ,)François Marie Voltaire 1694-1778( ويعد الفيلسوف الفرنسي فوليرت

).يقول 13وكأساس للقول حبقوق طبيعية لإلنسان( ,إذ وضعه يف صيغة املبدأ األول لقانون الوجود الطبيعي، فيه من املفهوم املعاصر
وهذا يؤسس للتنوع يف جمال احلياة  ,واملبدأ األول للطبيعة هو التنوع، وميَّالون لقانون الطبيعة ,كلنا ضعفاء:   هذا اخلصوصفولتري يف
  وقبول هذا التنوع حق أساسي للوجود.، اإلنسانية

خمتلف جوانب  وبدأت تغطي ,ففي عصر التنوير خالل القرن الثامن عشر أخذت فكرة التسامح تأخذ أبعادها كحقيقة فلسفية
وهذا أدى إىل اإلميان ، والسياسية. وقد تأسست فكرة التسامح على مبدأ إنساين قوامه أال وجود للحقيقة املطلقة ,احلياة االجتماعية

). ويف هذا الصدد يقول 14وضرورة التواصل بني البشر إىل أساس من قيم القبول والتسامح ( ,باحلرية واإلميان مببدأ االختالف
"إنين : وقبول اآلخر على مبدأ االختالف إذ يقول ,اليت تعلي من شأن احلرية والتسامح، كلمته املشهورة  ,وف الفرنسي "فولتري"الفيلس

  ).15ولكنين سأدافع حىت املوت عن حقك يف أن تقوله"(، ال أوافق على ما تقول
تشرين  16طت وثيقة إعالن املبادئ العاملي الصادر يف حيث رب، املفهوم املعاصر للتسامح على مبادئ حقوق اإلنسان العاملية يقوم 

وبالتايل ارتقت بالتسامح إىل صورة قيمة قانونية تتطلب  ,والدميقراطية والسلم ,م بني التسامح وحقوق اإلنسان1995الثاين/نوفمرب 
  ).16احلماية من قبل اجملتمع الدويل(

 ),Déclaration de Principes sur la Tolérance(حول التسامح  حيث ورد يف البند األول من هذه الوثيقة إعالن املبادئ
  ).17الصادرة عن اليونسكو بصدد معىن التسامح أن مفهوم التسامح يتضمن العناصر التالية(

  واحرتام هذا التنوع. ,قبول تنوع واختالفات ثقافات عاملنا: أوال 
  واحلريات األساسية لآلخر.، ة للشخص اإلنساينالتسامح موقف يقوم على االعرتاف باحلقوق العاملي: ثانيا 
إن تطبيق التسامح يعين ضرورة : رابعا .والدميقراطية ,والثقافية ,والتعددية السياسية ,التسامح هو مفتاح حقوق اإلنسان: ثالثا 

أن ال أحد يفرض آرائه على كما يعين ب،  والقبول بأن يتمتع اآلخر باحلق نفسه، االعرتاف لكل واحد حبقه يف حرية اختيار معتقداته
  ). 18اآلخرين(

، وواضح أن هذه املعاين الغنية واملتعددة األبعاد تؤسس التصور اجلديد للتسامح الذي تربطه عالقة ضرورية مع حقوق اإلنسان 
ومحايته يف نسق  ,نهالدفاع ع والفرد ليصبح حقا ميكن ,وهذا جيعل مفهوم التسامح اجلديد يتجاوز حدود الدين، والسلم، والدميقراطية

   .حقوق اإلنسان األخرى
. شرط ضروري للسلم ما بني األفراد كما بني الشعوب وهو مبثابة "التوابل" )Mayor F( "فدريكو مايور"فالتسامح على حد تعبري  

بسالم إذا توافر بينهما  تعايش املختلفني: التسامح بأنه ,). ويف هذا السياق يعرف حممد جابر األنصاري19الالزمة لكل ثقافة للسالم(
  ).20حد أدىن من التكافؤ واملساواة أو الَقبول باآلخر. كما وال يوجد تسامح بني أناس خمتلفني يف الفرص بينهم(



والسعادة. إن الكواسر يتخّطف بعضها  ,واالعرتاف حبقوقه يف الوجود واحلرية ,وعلى اختالفه ,فالتسامح هو قبول اآلخر على عالّته 
ا. فاإلنسان ليس شريرا بطبعهبعضا حين وإمنا هو شرير عندما  ,ما تندر مربرات الوجود والكل منها آمن إذا توافر هلا بعض مقتضيا

  .والقهر أمور ترتبط بالشروط االجتماعية للوجود اإلنساين ,والعنف والغلبة، تقتضي احلاجة إىل الشر
وطبيعة احلياة الدميقراطية  ,السيما هذه اليت تتصل بأوضاعه االجتماعيةو  ,وهذا يعين أن الشروط التارخيية اليت حتيط باإلنسان

عند الفئات االجتماعية املقهورة أو هذه اليت  للمجتمع هي اليت حتدد طبيعة التسامح يف اجملتمع. لقد بينت التجربة أن التعصب يظهر
هذه اليت تدمر وتصب جام غضبها على بعض الفئات  واحملرومة هي ,توجد يف أدىن السلم االجتماعي للوجود. فالفئات املنكوبة

والدميقراطية مبختلف  ,االجتماعية األخرى املنكوبة أيضا. وانطالقا من هذه احلقيقة ميكن القول بأن شروط العدالة االجتماعية
ا تكمن يف أصل التعصب   واحلق والكراهية. ,مستويا

تماعية تساعد على تنامي وتائر التعصب والتصلب والعنف ومن هذه املكونات لقد بينت الدراسات اجلارية أن مكونات البيئة االج
 ,والكتب الدينية ,واألساطري ,واملسرحيات ,وال سيما األدب السائد مثل القصة ,ووسائل اإلعالم ,يشار إىل أمهية وسائل االتصال

  ).21واألمثال الشعبية( ,واألغاين
م، رتام مشاعر ومعتقدات اآلخرينوبالنتيجة فإن التسامح يعرب عن صيغة اح   ,أي معاملة اآلخرين كبشر بصرف النظر عن ألوا

م الدينية م االجتماعية ,والعرقية واملذهبية ,وانتماءا   ).22وعكس التسامح هو التعصب(، أو خلفيا
). 23كوننا معتقداتنا(وتأسيسا على ما تقدم ميكن القول إن عدم التسامح هو رفض االعرتاف بوجود أولئك الذين ال يشار  

أو من أجل ، أو نقاء العنصر، فالالتسامح هو رغبة متسلطة يف السيطرة الكاملة سواء أكان ذلك يهدف إىل احملافظة على هوية العشرية
، وهو البحث بأيد خمضبة بالدماء عن التماثل، السيطرة اإلقليمية أو انتصار مذهب سياسي. فعدم التسامح هو رفض االختالف

ويستبعد التعايش ألن التعايش يعين ، ض أي شكل من أشكال االستقالل والتنوع. إنه رفض لتبادل اآلراء ألن التبادل يبدد الكراهيةورف
  ).24قبول االختالف(

ألن غياب ، وإلغاء حقوق اإلنسان ,ويف هذا السياق ميكن القول بأن عدم التسامح يؤدي إىل موت الفكر وغياب الدميقراطية 
وإىل رفض للدميقراطية ألن الدميقراطية ، ويؤدي أيضا إىل قهر إمكانيات االخرتاع، يؤدي إىل غياب القدرة على االكتشاف التسامح

  واحلوار وتداول السلطة. ,تنطوي ضمناً على احلرية
م ، ءفالنوع البشري يتألف من رجال ونسا، والعدوان أشكاًال تتناىف مع مبدأ التسامح ,وتعد العنصرية والعرقية  ولكن من الواضح أ

  وهو بالطبع جنسهم. ,ويدعون أن هناك جنساً أمسى ,ومع ذلك فهناك كثريون ينكرون التنوع املوجود يف الطبيعة، مجيعا آدميون
والدميقراطية. وإذا حاولنا أن نقدم حتديدًا مانعًا ملفهوم  ,فمفهوم التسامح هو نوع من التجلي احلقيقي ملفهوم حقوق اإلنسان 
والتسامح  ,بأن مفهوم التسامح يكافئ املفهوم الدميقراطي بأبعاده االجتماعية ألن كالمها الدميقراطية االجتماعية: لتسامح نقولا

وحقوقه اليت تسعى إىل حترير اإلنسان من كافة أشكال العبودية والقهر والتسلط. يعين مفهوم التسامح  ,مفهومان يتضمنان قيم اإلنسان
م أنداد هلمأن اجملتمع يتكو  وأن االحنياز والتمايز إمنا هو بالعمل ، وأن اجلميع سواء يف نظر اجلميع، ن من أفراد يقبلون اآلخرين على أ

  ).25والسعي فيما ينفع الناس(، واإلبداع
ميثل استجابة  ولكنه باألحرى، والفلسفية العظيمة ,"إن التسامح ليس فضيلة أساسية متليها التعاليم الدينية: يقول حممد أركون 

). هذا ومن املألوف إطالق اسم التسامح على 26ة الكبرية"(يديولوجيوالسياسية يف أوقات االضطرابات اإل ,للمتطلبات االجتماعية



فالتسامح هو االعرتاف ، الوضع املتناقض املاثل يف قبول أن يعتقد بعض الناس وأن يعملوا على حنو يغاير اعتقاد اآلخرين وعملهم
  وهو اعرتاف نظري وعلمي سواء بسواء.، والقبول بشرعية وضرورة هذا التغاير، ل بأن اآلخر مغايراملتباد
م على   ويعد التسامح من جهة أخرى الصورة اليت خيضع فيها الفرد قناعاته اخلاصة لضرورات احلياة املشرتكة مع أناس يتأكد من أ

إنه ، وال احلساب النفعي أو الذرائعي ,وال الشهامة والضعف ,أساس التساهل خطأ أساسي. إن التسامح باملعىن النبيل ال يستند إىل
واألخالق النامجة عنها وبضرورة التوفيق بني  ,واالعرتاف بتنوع اآلراء والقناعات واألفعال، االعرتاف بتعددية املواقف الفلسفية اإلنسانية

ا ضمن نظام مدين سياسي. ا احلامسة وتنافرا   تباينا
و ضرورات احلياة  ,امح فن عيش مشرتك مع التطلع دومًا إىل احلفاظ على مسافة صحيحة بني ضرورات احلياة العامةفالتس 

ومحاية ما تنطويان عليه من قيم  ,ومن مث احلفاظ عليهما، ). إن مهمة التسامح هي تأمني التعايش املشرتك يف نسق التباين27اخلاصة(
وال الصراعات ولكنه يعرتف بأن تأكيد الذات يقتضي  ,تسامح ال مينع ألوان املعارضة واالختالف). إن ال28أساسية للوجود اإلنساين(

ته األساسية وخمالفته األساسية سواء بسواء. "فاالعرتاف" باآلخرين ، االعرتاف باآلخر وهذا يعين االعرتاف باآلخر من حيث مشا
يشكل شرط ، وحىت على اخلصومات، لتايل فإن احلفاظ على الفوارق والتعارضوبا، ذاكم هو التسامح باملعىن األنبل، وبالذات بنزاهة

  ).29التسامح(
 ,فالسالم هو الزمة طبيعة ملفهوم التسامح فإذا كان السالم هو غياب احلرب، فمفهوم التسامح يرتبط ارتباطا عميقا مبفهوم السالم 

اية املطاف أن التسامح والسالم مها مفهوم ووجود األمن فإن هذا يعين وجود التسامح كضرورة حيوية ملفهو  م السالم. وهذا يعين يف 
ني إىل حد كبري. والعنف يف النهاية هو الصيغة اللغوية اليت تقابل مفهوم التسامح فالعنف التعصيب أو العدواين هو  واحد بوجهني متشا

   والتسلط والعدوان. ,للعنف والقسروذلك ألن التسامح هو التصور الذي يتناىف مع أي ممارسة ، نقيض التسامح
وأن التسامح هو فعل اإلنسان ، يرى بعض املفكرين يف سياق املقارنة بني العدوان والتسامح أن العدوان هو فعل احليوان يف اإلنسان 

اين مثل املناقشة يف احليوان. وهذا يفرتض أن التسامح فضيلة وأن ممارسة التسامح سلوك أخالقي. ومثة بدائل معارضة السلوك العدو 
  ).30فإن التسامح املتبادل يف اجملال السياسي هو شرط ملمارسة دميقراطية حّقة(، وإذا مل حيدث اتفاق بالتنازل املتبادل، واحلوار

   بين العنف والتسامح 
ى حساب مفاهيم السلم عل ,كل العادات والتقاليد اليت ورثناها عن املاضي تعطي مكانة كبرية وأمهية خاصة ملفهوم العنف والتسلط

  وهو مفهوم مبهم وغامض.، والغرب والسالم. فمفهوم الالعنف مستحدث يف أوروبا
وهو يتضمن كل ، والالعنف ليس مفهوما حمدود الداللة وحيد االجتاه بل هو واحد من املفاهيم اليت تتصف بالشمول والتعقيد 

ورفض العنف والتسلط والقهر. ومن أجل  ,تسودها قيم احملبة والوئام والتعاون اجلهود املمكنة اليت تبذل يف اجتاه بناء جمتمعات مساملة
  مفهوم العنف. تعريف مفهوم الالعنف يتوجب علينا يف البداية أن نعرف نقيضه

"إن العنف اخلام هو الشكل املرئي واحلر للعدوان وال يأخذ كل عدوان صورة : يف هذا اخلصوص يقول ),F.Hacker(كتب هاكري 
وبالتايل فإنه مهنته ، ). فالعدوان هو دائمًا عنف ولكن ال يأخذ أي عنف إرادة العدوان. فطبيب األسنان يلجأ إىل العنف31نف"(الع

ولكن هذه ليست حالة الطبيب بالضرورة. والشيء نفسه ، أو فرصة لتأكيد نزعة سادية، ميكنها أن تكون بالنسبة له طريقة عدوانية
ولكن سلوكه هذا ليس عدوانياً ، وميارس بعض العنف ضده ,رض بعض قواعد السلوك على الطفلينسحب على املرء الذي يف

  بالضرورة. إذ ال ميكن احلديث عن عدوان أو عنف عدواين إال عندما يؤكد املرء على إيذاء الطفل وضرره.



لبية دائما. فاحلدود القائمة بني اخلري وهو ال يشري إىل صورة س ,وميكن القول يف هذا اخلصوص أن العنف ال ميكن أن حيدث آلياً 
وميكنها أن تتغاير وفقا لتباين وجهات النظر اليت حتكم. "فنحن ال نستطيع أن نؤدي شيئًا يف ، والشر هي دائمًا صعبة على التحديد

م. 1910حزيران  5لك يف وذ ),Pasteur pfister( واقع األمر دون قليل من اإلجرام" هذا ما كتبه فرويد يف رسالته إىل باستور فيسرت
حىت هذه األكثر خصوبة تتطلب نوعا من السلطة والعنف. فالدافع إىل رفض العنف يعمل على إكراه الشعور ، فالنشاطات اإلنسانية

أو البوليسية. فكل تطور يتطلب خسارة ما وتضحيات. وكل خلق لعمل ما يتطلب االبتعاد إىل  ,األخالقي لصاحب السلطة السياسية
وجمموعة النشاطات اإلنسانية. وعندما  ,عن املعطيات املباشرة اخلاصة باحلزن على املاضي واالعتداء. فهناك عوامل بني العنف حد ما

بني الرغبة ، بني الفرد واجملتمع، التعارضات بني الطبيعة والثقافة: حناول أن نصف الطبيعة اإلنسانية فإننا سنعثر على تعارضات منها
بني اهلوية و الغريية... إخل. ففي كل مكان يوجد املفهوم وضده. وبالتايل فإن العنف بأخذ مكان اهليمنة ، ل والالعقالنيةبني العق، واملنع

  ).32السالم الكلي ال يسود إال داخل املقابر(: )Paul Levey(كما يقول بول ليفي ،  والصدارة
  كمبدأ و التسامح كنتيجة  في الصراع 
 حلظة الوالدة بل يف اللحظة اليت يوجد فيها يف دائرة العالقة مع اآلخر. واآلخر كلمة مشبعة بالغموض ال يتحدد وجود اإلنسان يف 

فاآلخر يف أكثر جتلياته النفسية حضوراً يأخذ صورة كينونة إنسانية جامعة ملعاين التحدي واخلوف واخلطر. فاآلخر كيان ، مثقلة باملعاين
ا ,ه يناهض رغبات األناإنساين يشكل مصدرًا للخوف والقلق إن ا.  ,ومشاريعها وطموحاته ,ويعارض مصاحلها ورغبا وحقوقها وحريا

  والصراع والتحدي. ,واآلخر صبغة اخلوف ,وهذا التصور السليب لآلخر يضفي على العالقة اجلدلية بني األنا
ألن وجود اآلخر املختلف يشكل من حيث ، فاخلوف من اآلخر يشكل حمورا من حماور العالقة الوجودية بني اإلنسان واإلنسان

ولكن ملاذا ينشأ اخلوف من اآلخر؟ ببساطة ألنه ميثل  ، مع أنه قد ال يشكل أي خطر يف حقيقة األمر، التصور األويل خطرا على األنا
فهو رمبا يريد إيقاع األذى ، وألنه جمهول فإننا ال نعرف ما يريده وما يسعى إليه، واإلنسان كما يقال عدو ما جيهل ,كائنا جمهول اهلوية

، لكننا ويف حقيقة األمر وبسبب جهلنا به ومبا يريد، وعلى خالف ذلك قد يريد بنا خريا كل خري، بنا واالعتداء على وجودنا وكياننا
عندما خيتلف عنا حىت لو مل يكن يف هذا اآلخر شيء من هذا القبيل. وخوفنا من اآلخر يزداد تدرجييا ، نعتربه خطراً يهدد أمننا وحياتنا

وكلما كان االختالف كبريا كان خوفنا أشد  ,والثقافة اليت يتبناها ,والعرق الذي ينتمي إليه ,والدين الذي يعتنقه ,يف اللغة اليت يتكلمها
  واضطرابنا أشد حضورا. ,وقعا
آلخر. فالصغري وعلى الرغم من األلعاب واخلوف واحلسد تظهر بقوة يف صراع األنا مع ا ,فاخلصائص اإلنسانية اليت تتمثل يف الغرية 

، ويف حقيقة األمر ليست اللعبة ما يهمه وما يسعى للحصول عليه، اليت تكون حبوزته ينظر دائما إىل ما ميتلك اآلخر ويطمع مبا لديه
اية األمر يكون هدفه أن يأخذ مكان الطفل اآلخر. فالقد، إمنا يكون جل اهتمامه امتالك ما لدى اآلخر رة على سلب ملكية ويف 

عندما يتصارع األفراد بني بعضهم المتالك أي شيء هم يف ، ويف حقيقة األمر، اآلخر تشبع إحساس التملك والسيطرة عند اإلنسان
م ونفوذهم.   األساس يناضلون بني بعضهم لتأكيد قدر

إن الصراع بني األفراد ال  يكون مستقال يف حياته. فالرغبة يف االمتالك والقدرة على االمتالك شرعية يف املقياس الذي يسمح للفرد أن
  ميكن أن يتوقف إال انطالقا من اللحظة اليت حيدد فيها كل شخص رغباته احملددة ألن الرغبات املنتهية غري موجودة.

ة بني الرغبة والواقع بني الرغبة واملمكن. وعندما يريد الفرد إشباع حاجاته على حساب اآل  خر يولد الصراع فالصراع هو اجملا
والتوافق مع اآلخر. فالفرد ال يستطيع أن يتجنب  ,وينشأ العنف. وميكن يف هذا السياق البحث عن عالقة السالم واحملبة ,والتحدي



حالة الصراع والعنف ما مل يتنازل عن بعض رغباته وحاجاته. وهنا جيب عليه العدول عن إشباع حاجاته على حساب حاجات 
فوظيفة الصراع  ،لكن ميكن له أن يكون إجيابيا أيضا عندما حيفزنا على املودة والسالم، والصراع ميكن أن يكون هداما اآلخرين. فالعنف

م، هي إنشاء وإقامة عقد وإىل بناء ، ميثاق وعهد واتفاق بني املتنافسني واملتخاصمني الذين يسعون إىل إشباع حقوقهم وحاجا
  ومجاعة واحدة. ,والعدالة بني األفراد داخل جمتمع واحدعالقات قائمة على اإلنصاف والعدل 

وال حيل صراعهما هذا إال بتدخل أحد الراشدين الذي يقيم بينهما عقداً ، ومثال ذلك طفالن يتصارعان للحصول على اللعبة نفسها
وهكذا جيد كل ، بنائي لصراعهمأو أن حيدد لكل طفل وقتًا حمددًا للعب. وهم هنا يقومون بتجربة حل ، يتضمن املشاركة يف اللعب

ا. فكل حياة  ,وتنعدم اخلسارة بني الطرفني ,طفل نفسه هو الرابح وتلك هي حالة من حاالت السالم اليت تنبثق من حالة الصراع ذا
ة واملواجهة  ,رض نفسهفإن العيش املشرتك بني الشعوب يف، وعلى الرغم من هذا الصراع، اجتماعية تتضمن جوانب من الصراع واجملا

  ويقتضي حلوًال سلمية نابذة للعنف يف خمتلف جماالت احلياة.
ولن ينتهي الصراع بوصفه حافزًا على السالم والالعنف ألن حّل ، فالسالم يأيت نتاجًا للصراع األويل بني الناس وأفراد اجملتمع

وتلك هي  ,ب أن يكون سلميا بعيدًا عن العنففاحلل جي، الصراعات بوسائل العنف والقتال لن يعطي نتيجة إجيابية على اإلطالق
فالالعنف كمشروع تربوي يقوم على الثقة لن يتحقق إال ، حقيقة تفرضها الضرورة التارخيية. فالالعنف ال يفرتض عاملاً خالياً من الصراع

  يف إطار عالقات إنسانية متساحمة وودية مع اآلخر.
وعلى هذا األساس ، ئمة بني اجلماعات أو األفراد الطريق األمثل يف احلياة االجتماعيةوغالبا ما تكون احللول السلمية للصراعات القا

وليس  ,فالعنف ال يأيت يف فراغ، وقبل كل شيء جيب البحث دائمًا عن حلول وتسويات سلمية تبعد شبح العنف والعدوان والتسلط
  والعدالة االجتماعية يف أكثر األحيان. ,هو حالة جمانية يف اجملتمع اإلنساين بل يأيت كنتيجة لغياب التفاهم

ا كل فرد بالتنازل عن بعض من حقوقه حلل نزاع ما. وهذه  واحللول السلمية للصراع تعين القيام مبحادثات وجمادالت يقوم 
السلمية تقوم على وضامنة حلقوق األفراد املتنازعني. وهذه احللول ، االلتزامات والتنازالت جيب أن تكون مقبولة من قبل املتنازعني

وهو من أكثر املبادئ أمهية يف العملية الرتبوية على قيم التسامح. فالبحث عن تسوية سلمية للتنازعات  ,أساس مبدأ "العيش املشرتك "
 والصراعات بني األفراد حيمل قيمة تربوية عالية حيث جيب أن نعلم الطفل حتديد رغباته وحاجياته يف حدود احرتام رغبات وحاجات

  اآلخرين بعيدا عن كل أشكال التسلط والعدوان.
ألن إنسانية اإلنسان تتبلور يف داخل الصراع وليس يف خارجه. فامليل إىل ، فالنزاع والصراع يشكالن صورة لعالقة إنسانية طبيعية

ع اإلنسان. وهنا يأيت دور الرتبية وهو غريزة أولية يف طب ,والصراع منغرس يف التكوين الوراثي لإلنسان، العنف موجود يف طبيعة اإلنسان
ذيب هذه احلاسة الغريزية وحتويلها إىل حافز إجيايب يدفع املرء للبحث عن السالم   والتعايش السلمي مع اآلخر. ,يف صقل و
حالة جيد نفسه يف حالة سلم مع ذاته و ، فالفرد الذي يكّون عالقة سلمية مع اآلخر خالية من كل أنواع التهديد والعنف واخلوف

ديدا للذات واهلوية اإلنسانية الذاتية. ومن هذا املنطلق فإن اإلنسان جيب أن  سالم مع كيانه الذايت. ألن العدوانية والعنف تشكل 
يؤسس لعالقات تساحمية خارج دائرة العنف والعدوانية من أجل سالمه الذايت واستقراره وأمنه الشخصي. وعندما ال يستطيع الفرد أن 

  لسالم فإنه يعاين حالة من االستالب واخلوف والقلق اليت تضر بوحدته وكينونته الذاتية.جيد هذا ا
واحرتام ، فاإلنسان عندما يريد أن حيظى باحرتام اآلخر جيب عليه أن يبادله االحرتام يف البداية. فنحن حنرتم اآلخر لنحظى باحرتامه

، مح لنا أن نراه أن نتعارف ونتماثل بشكل مشرتك دون انصهار أو وغموضواليت تس، اآلخر هي حماولة إجياد املسافة الصحيحة معه



لنشكل جمتمع إنساين يقوم على مبدأ التسامح والقبول والتعايش املشرتك. ومن هنا جيب على الرتبية أن تعلم األطفال فن التعايش 
 ,ه الصورة أن تعلم األطفال كيف يتبادلون حبا حبباملشرتك الذي يقوم على احملبة واالحرتام والتسامح. جيب على الرتبية وفقا هلذ

  .وقبوله على مبدأ املساواة واحملبة ,وتقديرا بتقدير. أن تعلمهم كيف يبدعون الصيغ التساحمية للتعايش مع اآلخر ,واحرتاما باحرتام
  حالتربية على التسام 

وأصبحت معنية بتأصيل القيم ، القهر واالستبداد يف اجملتمعلقد أصبحت الرتبية أداة فاعلة اليوم يف مواجهة خمتلف مظاهر التسلط و 
وقيم التسامح ونبذ العنف تضمن للمجتمع أسس  الدميقراطية يف أعمق مناحي احلياة اإلنسانية. وهي اليوم يف اجتاه بناء ثقافة السالم

  واإلنساين املمكن. ,االنطالق احلضاري
"حنن الراشدين نعرف كل شيء : داعني إىل احرتام عامل الطفل والطفولةوهو أحد ال )Jauns Corczal(كتب جونز كوزكزاك 

م ، ونستطيع فعل ما كل شيء يف الوقت الذي ال يعرف فيه الصغار إال القليل وهذا األمر يشجعنا على التحكم بأفعاهلم وتصرفا
وجيه النصائح وإعطاء الدروس هلم بغاية ونكثر من ت، ونفرض عليهم طاعتها ,فنملي عليهم أوامرنا ،وحىت بأحاسيسهم ,وتفكريهم

اية املطاف أطفالنا وكل ما ، تربيتهم وجعلهم أفضل. وكل هذا حيتاج إىل وعي وإدراك منا مبا نفعله كما حيتاج إىل فهم وإرادة فهم يف 
  . "منلك
وأدركنا أن السيطرة على عقول األطفال ، للكننا أدركنا اليوم أن هذا األسلوب يف الرتبية مل يكن األفض: ويتابع كوركزاك حديثه قائال 

  واحرتام عامله وتفكريه. ,احلق يف احرتامه -وباعتباره إنسانا- فللطفل، مل تكن الطريقة املثلى للرتبية على احلرية
اإلنسان فاألفكار اليت جيب على الرتبية أن تنقلها للطفل وتشبعه مبضامينها هي تلك األفكار اليت أسست إلعالن العاملي حلقوق 

والذي نص بيانه على أن معرفة كل إنسان حقه أمر أساسي والزم  م.1948والذي أقره جملس األمم يف العاشر من كانون األول عام 
وهذا الشرط ضروري كي يسود السالم وتسود احلرية والعدالة يف العامل. كما تضمن البيان على أن من واجب ، لكل أفراد اإلنسانية
  يف تربية األفراد على احرتام حقوق اإلنسان واحلريات بشكل عام. يف ازدهار الشخصية اإلنسانية وتساهم الرتبية أن تساهم

وتنبع أفكارمها من احرتام ، وجهان لعملة واحدة ,إىل أن السالم وحقوق اإلنسان )Francois Vailant(وقد أشار فرنسوا فايالنت 
اية املطاف احرتام حقوق اإلنسان.وخالصة قوله أن الدفاع عن ، الكرامة اإلنسانية   حقوق اإلنسان هو يف 

أن تربية الطفل جيب  م,20/11/1989من اإلعالن العاملي حلقوق الطفل الذي أقره جملس األمم املتحدة  29كما جاء يف البند 
  : تيةأن تركز جل اهتمامها على النقاط اآل

  ن الطفل.واحرتام حقوق اإلنسان يف ذه ,ترسيخ احرتام احلريات - 
والصداقة  ,ويف جو يسوده الفهم والسالم والتسامح واملساواة ,إعداد الطفل إعدادا يؤهله لتحمل مسؤوليات احلياة يف جمتمع حرٍّ  -

  واألخوة بني الشعوب واجلماعات العرقية والدينية والقومية.
لذلك ، نه ومده بقيم احلرية والتسامح والعدالة والسالمومما هو مسلم به اليوم أن الدميقراطية تسعى دائما إىل تطوير اجملتمع وحتسي

والطريقة األفضل  وحمافظني على ترسيخ قيم ومبادئ الدميقراطية. ,على الرتبية أن تعد األطفال ليصبحوا مواطنني مسئولني عن اجملتمع
ليم احرتام حقوق اإلنسان يف الوسط "كتع: لتحقيق هذا اهلدف هي تنظيم املدارس وإعداد مناهجها استنادا إىل قيم الدميقراطية

إذا نستطيع القول أن ، وهو شرط أساسي لنجاح للرتبية على حقوق اإلنسان ,أي التوظيف الدميقراطي للمؤسسات املدرسية ,املدرسي"
  اهلدف اجلوهري واألساسي للدميقراطية هو بناء جمتمع متحرر من شىت أشكال العنف.



"أن الدميقراطية احلّقة ال تتحقق إال بالسالم واالبتعاد عن : اطية تعين السالم عندما قالبأن الدميقر  ),Ghandi(أكد غاندي 
م، العنف" ذا القول تسليم ، وأكد على أن األطفال لن يستطيعوا إدارة مدارسهم ما مل يستطع الكبار إدارة حكوما ومل يقصد غاندي 

م لن تؤثر يف معلميهم ما مل تؤثر أصوات املواطنني يف حكامهمبل قصد أن أصوات التالميذ ور ، األطفال إدارة مدارسهم وتبقى ، غبا
  مهمة املدرسة تعليم القيم الدميقراطية والرتبية على السالم واالحرتام.

  ا التطرف والتمييزإيديولوجيالتربية في مواجهة  
والليربالية االقتصادية  ,وكراهية األجانب ,ية والعرقيةات القائمة على التمييز واإلقصاء (كالعنصرية والقوميديولوجيإن األفكار واإل

دد وجود النظام الدميقراطي برمته. ومن أجل الدفاع عن الدميقراطية ونظامها كان على الرتبية أن  ,القائمة على املنفعة واملصلحة)
ات التعصبية ال تعرف حدودا يديولوجيذه اإلات اليت تنتشر بسرعة ال مثيل هلا داخل اجملتمع وخارجه. (فهيديولوجيتناضل ضد هذه اإل

ات يديولوجيوالعنف الذي تروج له اإل، وهي ال تتواىن عن التأكيد بأن العنف أمر ضروري ومشروع يف اجملتمعات اإلنسانية، هلا)
يار احلياة االجتماعية وتصدع األنظمة الدميقراطية. ومن هذا املنطلق ميكن القول بأن التعصبية الدفاع عن الدميقراطية يكون  يؤدي إىل ا

  يف النضال ضد العنف وضد كل أشكال القهر والتعصب والتطرف. 
وتأسيسا على ما تقدم فإنه يتوجب على املدرسة أن تطهر نفسها من مجيع األفكار املناهضة لقيم التسامح والعنف والتسلط واإلكراه 

وعليها يف اآلن الواحد أن متارس دورا تربويا يف نشر قيم السالم  ،اطيهذا إذا أرادت أن متارس دورها الدميقر ، والتعصب والتطرف
ومهامجة التعصب بكل أشكاله وجتلياته اإلنسانية. هذا ويتوجب على املدرسة تربية  ,ونبذ العنف ورفض التطرف ,واإلخاء واحملبة

فاملدرسة تعترب املكان األفضل إلسقاط  .ى مبدأ االختالفوتقدير التنوع الثقايف وقبول اآلخر عل، األطفال على احرتام الثقافات املتنوعة
وهي باملقابل املكان األكثر  لشعوب أخرى ألصول أخرى)، (أي أولئك الذين ينتمون إىل جمتمعات أخرى، أفكار التميز ضد اآلخرين

  مبعىن تعليمهم احلرب). خطورة لتعليم األطفال مناذج العداوة (أي حتريض ذكائهم وأحاسيسهم
مواجهة الروح العدوانية ضد اآلخر جيب على املدرسة حترير األطفال من النظرة الدونية إىل اآلخر وقبول اآلخر مهما تكن صيغته  ويف

على مبدأ االختالف. فاملتطلب الرئيسي للرتبية احلرة يتمثل يف تربية األطفال على التخلص من مجيع أنواع العدوانية جتاه اآلخرين 
  املختلفني عنهم.

يبدو لنا من األمهية توضيح اخلطوات واملساعي اليت اختذت إلبعاد الشباب ، من أجل الكشف عن الغموض يف حديثنا عن العنفو 
"مينع استخدام العنف". ومن جانب آخر فإن : وبإمكاننا أن خنتصر هذه اجلهود باجلملة التالية، عن استعمال شىت أشكال العنف
وحسب هؤالء يتخذ  ,ماد على معطيات علم النفس إليضاح أن منع العنف شيء سيء للغايةالعديد من الكتاب يطالبون باالعت

  العنف معان متعددة فيوجد عنف جيد و عنف سيء.
وهذه النصوص تدعو الشباب إىل االبتعاد عن العنف ، كتب العديد من الكتاب واملؤلفني نصوصا حول مسألة العنف يف املدرسة

ال ترد على  - العنف ليس حال ألي معضلة- حياة العنف ليس باحلياة اليت ننشدها- ال للعنف -ضعف العنف- أوقفوا العنف: مثال
اية سيئة -يسقط العنف -العنف ظلم لكل العامل -العنف ليس قدرنا -االحرتام أفضل من العنف -العنف بالعنف  - للعنف 

  نف ليس مشروعا وال عادال.الع -استخدام العنف سيء ومضر للغاية -استخدام العنف يعقد احلياة
بل ضروري ومهم يف حياتنا ومن ، لكن العديد من الكتاب الذين يعاجلون مسألة العنف يقولون بأن القليل من العنف ال يضر أبدا

ائيا من حياتنا ف مكون العن -العنف شيء أساسي يف احلياة-احلياة عنيفة : فكثريا ما نقرأ يف بعض املقاالت، املستحيل إلغاء العنف 



للعنف مراتب وعلى احلكم أن مييز بني حدود العنف الطبيعي  -العنف مصدر احلياة  - العنف مفيد أحيانا  -أساسي للجنس البشري 
حيتاج املرء إىل العنف ليستمر يف حياته وإال لن ميلك قوة  -العنف رسول احلياة واملوت -العنف رغبة يف الوجود -والعنف املرضي

  احلياة. 
، ومنها ما يدعو إىل رفض العنف بشكل أساسي، فمنها ما يدعو إىل استخدام العنف، قاالت حتمل تناقضا كبريا فيما بينهاهذه امل 

  وهذا التناقض يضع املريب يف حرية من أمره. 
وهذه الصفات  -غري معروف ومبهم -غري حمدد -غري منتهي-معقد  - غامض: إذا مفهوم العنف الذي يستخدم هو مفهوم 
و بني العنف الذي يعرب ، فالعنف يشتمل على خلط بني العدوانية اليت هي قوة للحياة .ذكورة تنسحب على مفهوم الالعنف أيضاامل

وحسب الفروض اليت وضعناها يف حبثنا هذا يتوجب علينا يف كل مثال من األمثلة السابقة أن نضع كلمة العدوانية ، عن قوة املوت
واستنادا على هذا يصبح باستطاعتنا اختيار الكلمات واملفاهيم واألفكار ، ء إىل أصله ويصبح طبيعيامكان كلمة العنف ليعود كل شي

  اليت جتعل الشباب يفقدون ثقتهم بالعنف.
"إن غاية املدرسة هي بناء اإلنسانية يف : عن غاية املدرسة خرج بالنتيجة التالية ),Philippe Meirieu(عندما تساءل فيليب مرييو 

، لن أحتدث عن عمق جوهر اإلنسانية: فما املقصود باإلنسانية؟ وهنا يقول فيليب، لكن هذه العبارة حتتاج إىل حتديد دقيق، ن"اإلنسا
اية األمر. ، ضرورية وأساسية يف حياتنا وكم هي ولكين قصدت بقويل إن ما يعارض وحيارب العنف يف الناس واألشياء سينتصر يف 

ا تتحمل مسؤولية حتقيق التواصل بني الناس ضمن دائرة رفض العنف. ، اإلنسانية يف اإلنسانفاملدرسة قادرة على إحياء    وهذا يعين أ
لكن مفهوم العنف معقد بالنسبة ، وال شيء يؤسس هلذه اإلنسانية إال رفض العنف نفسه ,ال يوجد ما هو أفضل من رفض العنف

واليت تشكل كيانا مؤسسا إلنسانية اإلنسان  ,ديد مناهج ومبادئ الالعنفلذلك ركزنا عند إجراء هذه الدراسة على حت، لإلنسانية
وهكذا جيب علينا أن نتعلم كيف نفكر عرب الشكل املشوه ، وحيقق التكامل والتوافق. فرفض العنف يستمد معناه من رفضه للعنف

  لنتعلم كيف نفهم الرتبية يف مرآة فلسفة العنف.، ات العنفيديولوجيوالغري واضح إل
وليس االقتصار على تعليمه للغته ، وتربية الطفل تعين تعليمه الكالم، "الصغري الذي ال يتكلم": ومن جانب آخر فإن معىن الطفل

واألفكار اليت نقصدها هنا هي ، أي الكالم الذي هو مؤسس ومنشئ األفكار، بل تعليمه كيف يتحدث مع اآلخرين، األم فقط
  األفكار اليت ترفض العنف.

وهذا ليس بالشيء السهل كتضمني املناهج مادة ، يعين أن ُنضمِّن برامج املدرسة الصراع القائم بني مفهومي العنف والالعنفوهذا 
وطريقة ، فهو تربية على سلوك، فتعليم الالعنف ليس كتعليم األحداث والوقائع، أو مادة اجلغرافيا ,نكليزيةأو اللغة اإل ,الرياضيات

م املعلمني يؤكدون أن تعليم الالعنف يفوق للوجود. لكن العديد من م ومؤهال م. لكن يف  ,قدرا وال يدخل ضمن اختصاصا
م اليومية. وهذا العنف جيرب املعلمني على ، احلقيقة العنف موجود يف املدرسة وعلى هؤالء املدرسني أن يواجهوه بشكل مستمر يف حيا

  التعليم واملتعلمني على التعلم.
  المدرسية في التربية على التسامحدور المؤسسة  

 ,أن تعلن احلرب على كل املفاهيم والقيم العرقية، يف سياق تأصيل قيم التسامح وحقوق اإلنسان، يرتتب على املؤسسة الرتبوية
 ,ق اإلنسانوحقو  ,من أجل ذلك أن تضع يف مناهجها مقررات حول التسامح والسالم والتعصبية اليت تسود يف الذهنية العربية. وميكنها

  ).33واملستقبلية لإلنسان املعاصر( ,وأمهية ذلك يف احلياة العربية املعاصرة



وحقوق اإلنسان ال بد وان ينطلق من صورة واضحة متكاملة عما جيب تعليمه وتعلمه. وكذلك  ,إن أي جهد لتعليم الدميقراطية
يتمتعوا بفهم جيد لقيم التسامح وحقوق اإلنسان ومفاهيم حيث جيب أن ، احلال بالنسبة للذين يصممون برامج التعليم ويدرسونه

  ). 34الدميقراطية(
ا من ، ومن أجل بناء تربية تساحمية تعزز حقوق اإلنسان وكرامته يف البداية  تكون اخلطوة األوىل يف حترير الرتبية مبناهجها وممارسا

ثانية اليت تتمثل يف تبين مناهج تربوية جديدة قادرة على تعزيز قيم ومن مث تأيت اخلطوة ال، خمتلف أشكال التعصب والتصلب الذي تعانيه
  وأفراد اجملتمع بصورة عامة. ,وحقوق اإلنسان بني األجيال ,التسامح واحلب

ميكن للرتبية أن تؤدي أدوارا يف غاية ، واضطهاد وإبادة األقليات العرقية، واستبداد األقوياء، ففي مواجهة قضايا التمييز العنصري
واإلميان بالعدالة االجتماعية. وهذا ، وحقوق األقليات، وحقوق الطفل، حقوق اإلنسان: ودورها هنا يكون يف تعزيز، ألمهية واملوضوعيةا

  ). 35يعين التأكيد على مبدأ الرتبية األخالقية التساحمية يف مقدمة أولويات الرتبية املدرسية (
ميكنه أن يكون مبثابة اإلطار ، امح وحقوق اإلنسان إال يف إطار مشروع تربوي متكاملوال يستقيم احلديث عن الرتبية على قيم التس 

ومتاسك الوسائل. وال بد للرتبية املدرسية احلّقة يف جمال حقوق اإلنسان من أن ، واتساق املقاصد، املرجعي العام فيضمن وضوح الرؤية
  : تعمل على حتقيق األهداف التالية

تأصيل قيم التسامح -أو اللون أو الدين. ، رقة والتميز القائمة على أساس اجلنس أو األصل االجتماعيتصفية كل أشكال التف - 
وفقا ملقتضيات احلياة البشرية يف جمتمع  ,تعزيز وعي الفرد حبقوق اإلنسان وواجباته-والسالم البنية الذاتية لشخصية اإلنسان العريب. 

  بني احلرية واملسؤولية.مدين مؤسسايت يقوم على التالزم األساسي 
و ميكن للرتبية على حقوق اإلنسان أن تشمل اجملاالت املعرفية والسلوكية. فعلى املستوى املعريف تعىن هذه الرتبية مبساعدة املتعلم  

 ,ماعية واملدنيةوتوسيع آفاق معارفه ملبادئ احلق واجلمال احلياة االجت، على إدراك املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان ومبادئ التسامح
  ).36واملواثيق الدولية (القانون الدويل)(، وباملؤسسات العاملية ,والسياسي (القانون العام) ,وقواعد التنظيم اإلداري
وحقوق اإلنسان جمرد تلقني الطالب مجلة من املعارف واملعطيات املتصلة  ,ليس اهلدف من الرتبية على التسامح، ويف مستوى املواقف

بل إن جوهر كل عملية تربوية يكمن ، وال يف إكسابه مجلة من املهارات املنهجية، اليت يتعني على التلميذ حفظها واسرتجاعها، بالوقائع
ا إىل مواقف متطورة وسلوكيات مستجيبة ,يف إحداث التحول يف املواقف األولية والسلوكات العفوية وإىل مجلة من القيم ، واالرتقاء 

  ودها العقل بعيدا عن كل أشكال االمتثالية.اليت يق، واالختيارات
م حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتدخل ضمن ، وال بد يف هذا السياق من وضع منطلقات أساسية تكون مبثابة مبادئ وقضايا 

  : )37ومن بني هذه املنطلقات(، جمموعة من املقررات واملناهج الدراسية
  .واحترام رأي اآلخر ,حرية إبداء الرأي -
 ونبذ الحروب.، الدعوة إلى السالم العالمي -

 .والدعوة إلى تقاربها وتعاونها ,التعريف بثقافات الشعوب -

  ترسيخ مبادئ التفكير الحر غير المنمط عن طريق النقد الموضوعي.  -
ذه وإذا أردنا أن نواكب الروح احلقيقية حلقوق اإلنسان فإنه يرتتب علينا االعرتاف خبصوصيات طرق تدريس املسائ ل املتعلقة 

خاصة ذلك النموذج ، احلقوق. ولعل أول هذه اخلصوصيات سيادة النماذج الرتبوية اليت تتعارض مع روح الرتبية على حقوق اإلنسان



الذي جيعل املعلم حمور العملية الرتبوية فكيف ميكن للتلميذ أن  )Model transmissf(القائم على نقل املعارف أو التلقني اجلامد 
إذ هو منع من ممارستها داخل الفصل؟ كيف له أن يفكر بنفسه إذا ما فكر ، ويصدر عنها خارج املدرسة، ن قيم احلوار والتسامحيتبط

  غريه مكانه.
ويف احملصلة ميكن القول إن بناء اإلنسان احلر املتسامح الذي يرفض التعصب بطبيعته يشكل الغاية الرتبوية الكربى وتلك هي احلقيقة 

يرتتب على الرتبية أن حتقق ، دها أغلب املفكرين وعمالقتهم. ومن أجل بناء هذا اإلنسان احلر املتسامح واملؤمن حبقوق اإلنساناليت يؤك
والسبيل إىل حترير ، اليت تنطلق من مبدأ وحدة الشخصية اإلنسانية بوصفها األساس الثابت لبناء اإلنسان احلر، عددا من األهداف

  اإلنسان. 
فطرق التعليم السائدة غالبا ما ، ياق جتدر اإلشارة إىل أمهية املناهج وطرق التدريس يف تعزيز حقوق اإلنسان والتسامحويف هذا الس

وذلك من خالل ، والسياسي بصفة خاصة، وذلك عن طريق تزييف الوعي الثقايف بصفة عامة، تؤدي إىل ترسيخ واقع القهر والتعصب
ة للتالميذ. وإذا جاوزنا املفهوم التقليدي للمنهج وسلمنا بأن املنهج جمموعة اخلربات اليت تستطيع املناهج الرتبوية والتعليمية املقدم

ا يف شخصية املواطن، املدرسة توفريها وتنظيمها وتوجيهها واإلشراف عليها حبيث تنمو منوا متكامال تكامل احلياة يف اجملتمع ، والتأثري 
ذا املعىن جيعل املدرسة إما أداة لبناء اإلنسان احلر، داخل املدرسة أو خارجهاسواء أكانت هذه اخلربات يف ، املعاصر أو ، فاملنهج 

حيث أوضحت دراسات عديدة الدور الذي ميكن أن تسهم به املناهج يف تزييف الوعي ، ة األنظمة املستبدةإيديولوجيوسيلة لتحقيق 
  ).38االجتماعي والسياسي(

موإذا كان من الضروري أن يتضم  متكن ، ومراحلهم التعليمية قاعدة معرفية عريضة ,ن منهج التعليم للطالب على اختالف مستويا
كل هذا ال ،  وآثاره السلبية واملدمرة على الفرد واجملتمع، والتعرف على مظاهر االستبداد السياسي، الطالب من الوعي بطبيعة القهر

وما فيها من جماالت مشاركة ، لتعليمية حبذافريها حىت احلياة اليومية يف املدرسةإال نتيجة منهج دراسي خاص يتناول العملية ا، يكون
واحرتام ، واالنقياد يف غري غفلة، والقيادة يف غري تعال، واحلوار يف تأدب، التالميذ مشاركة تبين فيهم عادات األخذ والعطاء يف مساحة

، ولو باخلداع والزيف ,رية الفكر من غري سعي وراء كسب القضية للرأيوح، رأي األغلبية دون التنازل عن حرية التصحيح واملراجعة
والقيام بالواجبات يف غري ، ومتسك باحلقوق من غري طمع، وال تواضع يف ذلك، ونقد الغري من غري علو يف هذا، ونقد النفس

  ). 39ترخص(
**********************  
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  الترجمة لغة المتعدد
  *منذر عياشي

، ى التماثلووحدة اجملتمعات عمومًا أن تقوم على التعدد وليس عل، ووحدة اجملتمعات الثقافية، األصل يف وحدة اجملتمعات اللغوية
وعلى االختالف وليس على االئتالف. وما كان هذا هكذا إال ألن التعدد هو احلقيقة الثابتة ، وعلى التباين وليس على التطابق

بل يف وجود كل جمتمع إنساين. وإنه ال سبيل هلذا األمر إال أن يكون على هذه ، وكل لغة، وكل ثقافة، واألكيدة يف وجود كل حقيقة
إىل آخره) تعلو على كل إرادات ، وهوية، وديناً ، وفلسفة، وفكراً ، وثقافة، إن إرادة التعدد (لغة: فإنه يصح أن نقول، هنا الصورة. ومن

إن : فإنه يصح أيضًا أن نقول، اً. ولذاإيديولوجيكما تعلو على كل إرادات املماثلة واملطابقة واالئتالف اليت متثلها ،  الواحدية والوحدانية
ومعياراً ، إىل آخره) هو قيام هذه الوحدات على التعدد واختاذه أصًال لكل توحد، وفكراً ، وثقافة، ء الوحدات الكربى (لغةالسر يف نشو 

ا املتعددة، فلقد جعلت هذه الوحدات من الرتمجة كائنها الواصل لوجودها املتعدد، لكل تفرد. وبقول آخر ا املتعددة، وكينونا ، وثقافا
ا املتعددة.    ولغا

فإننا ، و"تثبيتاً" كما يرى بول ريكور، إنه إذا كانت "الكتابة وسطاً" كما يرى غادامري: ولعلنا نستطيع أن نضيف على ما تقدم فنقول
وتنوع أطيافه على ، وأعراقه، و"مكان جامع" لكل لغات هذا الوجود، نرى أن الرتمجة "حيز مثبت" لكل جغرافية الوجود اإلنساين

  امتداد الزمان. 
حيث تعمل ، كما هي اليوم قائمة يف احلياة التواصلية اهلائلة االنفتاح،  ولقد نعلم أن هذه بدهية كانت قائمة عند كل األمم قدمياً 

، وجتديده، على تكرار اختالفها، كما تعمل بقصد أو من غري قصد،  وترسيخها، وتعميقها، اجملتمعات اإلنسانية املعاصرة على إنتاجها
ا. ولذا كانت الرتمجة يف كل ، رغبة يف استمرار احلياة وإثرائها، بتدع مل يك من قبل شيئاوإضافة اختالف م وأمًال يف فتح كنوز ممكنا

  وجسراً واصًال بني األمم والثقافات. ، وسبيًال هادياً إىل الثراء واالغتناء، وروعة التنوع، احلضارات آية دالة على عظمة االختالف
فهو كيف ميكن للرتمجة أن ، أما أوهلما: فثمة سؤاالن بإحلاح يرتددان، على هذا األمر تدور، وهي كثرية، ةوإذا كانت فضائل الرتمج

فهو ما هي الرتمجة ومن ينجزها؟ وإذا كان ، فتتأصل فيبه وجودًا وتتعزز عمـًال؟ وأما ثانيهما، تتخذ من الفضاء العريب حيزًا هلا ومكاناً 
تقتضي إعادة طرحهما على ضوء ما جتدد. ولقد كان ، إال أن جتدد احلياة املعاصرة حبثاً وعلماً ومعرفة، هذان السؤاالن تقليديني وقدميني

   :أن تقوم هذه الدراسة على قسمني، إنفاذاً هلذا األمر وإجابة عن هذين السؤالني، الرأي
الرتمجة وأمهيتها. عوائق الرتمجة يف : لتاليةفعنوانه "الرتمجة أو الفوات احلضاري". ويدور الكالم فيه على النقاط ا: أما األول -

  الوطن العريب. دور اجلامعات يف تنشيط الرتمجة. مث اختتم هذا القسم بكالم عن الشروط املوضوعية والشروط املعرفية للرتمجة. 
، ة ونوع العالقة بينهما. ولذافعنوانه "الرتمجة بوصفها كتابة ثانية". ويدور الكالم فيه عن أنطولوجيا الرتمجة والكتاب: وأما الثاين -

الكتابة والعلم. الكتابة والنسق. الكتابة والقراءة. الكتابة والرتمجة. واملناقشة اليت تدور يف هذا القسم إمنا تتم : فهو يتضمن النقاط التالية
 لغوياً من جهة أخرى. وماهية الرتمجة وكينونة املرتجم بوصفه كائناً ، من خالل فّعالييت متعة القراءة والكتابة من جهة

  الترجمة أو الفوات الحضاري : أوالً  
  الترجمة وأهميتها -1

والبشرية يف ، واملالية، يشهد العصر الذي حنن فيه تسابقاً حمموماً يف إنتاج املعرفة واحلصول على املعومات. وإذا كانت القوة العسكرية
اية القرن التاسع عشر فإن مفهوم القوة يف عصرنا احلديث قد ، األمم بعضها فوق بعض درجات هي اليت جتعل، العامل القدمي, وحىت 



وة هي البدائل اليت حلت حمل مفهوم الق، والسرعة يف حتويل املعرفة النظرية إىل واقع، واحلصول على املعلومات، تغري. وأصبح إنتاج العلم
  بكل عناصره السابقة والقدمية.

م حليازة املعرفة وامتالك العلم دور بارز. فلقد أسهمت إسهامًا مباشرًا وفعاًال يف نقل العلم, ولقد كان للرتمجة يف هذا السباق احملمو 
ذا الدور، وتوصيل املعلومات. بل لقد أسهمت ا أغنت اللغات ، يف تطوير العلم نفسه موضوعًا ومنهاجاً ، إذ قامت  باإلضافة إىل أ

ا مبادة تعبريية جعلها قادرة على إعادة النظر يف نفسها بغية الوصول إىل مستوى تكون فيه أهًال الستيعاب  مما، وتركيبية، وأسلوبية، وأثر
وعن جعل اآلخر ، ناهيك عن جسر التواصل الذي تقيمه بني البشر، وتدقيقها، وضبطها، بل تكون فيه أهًال لتجديد صياغتها، العلوم

  جزءاً من مكونات الذات الثقافية. 
اختباراً منهجياً للعلم ، ويف الوقت نفسه، فهي تكون أيضاً ، قدار ما تكون نقًال لعلم أو لنص من لغة إىل لغةوهكذا نرى أن الرتمجة مب

فتطوعها وتعطيها حياة ، كما تكون اختباراً للغة اليت تقول نفسها من خالهلا،  يف تشكيل مفاهيمه عن طريق إعادة صياغتها بلغة أخرى
ا احليوية. فال عجب أن نرى أن معظم الدول املتقدمة تتجه حنو الرتمجة بكل وآنية. أال وإن أمرًا كهذا ليؤكد  أمهية الرتمجة وضرور

، وإنكلرتا، وإسبانيا، ودول أمريكا الالتينية، واليابان، ويف كل امليادين. ولقد أظهرت إحصائيات أن دوًال مثل الواليات املتحدة، أشكاهلا
وإن إحصائيات أخرى أظهرت أيضًا أن نسبة ما يرتجم ، ة األسيوية ترتجم أضعاف ما تنتج حملياً ودول النمور السبع، وإيطاليا، وفرنسا

، والدراسات، ناهيك عن البحوث، من الكتب يف بعض الدول املتقدمة تساوي مثانني باملئة من اإلنتاج اإلمجايل للكتاب عندها
  يف شىت ميادين العلم وحقول املعرفة. والصحف اليومية ، واجملالت، وما ترتمجه الدوريات، واملقاالت

  عوائق الترجمة في الوطن العربي -2
وال ميكن هلذا العمل أن يتم كماًال ما مل تكن املكونات احلضارية هي صانعة املكونات العقلية ، العمل العلمي مشروع حضاري

  م احلضاري؟ أين يقف العرب من مشروعه، وقد دخلنا قرنا جديداً ، املستخدمة فيه. لنا أن نتسائل
من غري ، أي من القرن العشرين، لقد خرج العرب من القرن املاضي: يكفي أن نقول، من غري إطالة، لكي جنيب على هذا السؤال

  أن يسجلو أي اخرتاع أو إبداع يشار به إليهم. 
وهم ، وقد خال وفاضهم منه، لمفإن أيًا من األسباب ال يصلح أن يكون مربراً خلروج العرب من الع، وإذا كانت أسباب ذلك كثرية

  أصحاب تراث فيه. 
ا وسيط بني العلوم ا وسيط بني احلضارات، وإذا كانت الرتمجة جزءًا من العمل العملي أل فمن ، وجزءًا من املشروع احلضاري أل

أردنا أن نتكلم عن أول  إذا، البديهي أن نقول إن الرتمجة ال تزدهر إال من خالل عمل علمي يقوم من ورائه مشروع حضاري. وهنا
ا احلضارية ال تستطيع أنت تنجز علمًا وال ، املعوقات اليت تقف سدًا منيعًا أمام الرتمجة فيمكننا أن نقول إن األمة اليت دمرت مكونا

حلضارة. وإن ترمجة تكون وسيطًا بني العلوم واحلضارات. وإنه ليقال أيضًا إن اإلحساس بالدونية يسود األمم اليت تتخلف عن ركب ا
ا   وإذ ذاك تصاب األمة باإلحباط وجتهض مشاريعه العلمية. ، هذا اإلحساس ليعم حىت يصيب تطلعا

، يف منطق هذه النظرة، تلك النظرة الدونية هلا. فالرتمجة ببساطة، ولقد نعلم أن من املعوقات اليت تقف أمام الرتمجة يف الوطن العريب
مع العلم أن الرتمجة هي األصل الذي يقع يف ، يل ال تستحق تقييمًا يعلي من مرتبتها بني العلومتقف دون التأليف درجة. وهي بالتا

ا أداة املبدع يف ترمجة فكره إىل لغة فيها يتم تسجيل إبداعه، صميم كل عمل إبداعي وفيها يتم امتحان هذا اإلبداع وقابليته لكي ، أل
  يكون فعًال تواصلياً. 



بل لقد غدت معوقات الرتمجة من األسباب املعيقة ، إن معوقات البحث العلمي هي عني معوقات الرتمجة: ولقد جيعلنا هذا نقول
ا وينهض. ولو ذهبنا نّعد هذه ، للبحث العلمي وتعطيله. وكأنه ال علم من غري ترمجة وال ترمجة إال ويقتضيها البحث العلمي ليقوم 

  واقتصادية.، وسياسية، حضارية: ة رئيسةبيد أن أمهها ثالث، املعوقات لوجدناها كثرية
فألن العرب ال ميلكون اليوم مشروعًا حضاريًا به يستنهضون العقل العلمي وحيفزونه ويستخدمونه. وإن غيبة هذا ، أما حضارية

م ه ليس فقط حنو واليت باتت يف الزمن الراهن تتج، مبا يف ذلك عالقتهم باآلخر، املشروع لترتك أثرها البالغ على كل مناحي حيا
  بل حنو الدمار املخيف.، القطيعة

فألن البحث يتطلب قرارًا سياسيًا يقيم املؤسسات ويعطيها مطلق احلرية لكي تعمل وهذا أمر غري مفكر فيه على ، وأما سياسية 
  وتنفيذه حمال على صعيد احلريات املمنوعة.، صعيد القرار السياسي

، الطرف األول: طلب دعماً مالياً هائًال. وهذا الدعم جيب أن يقوم به من حيث املبدأ طرفانفألن البحث العلمي يت، وأما اقتصادية
فهو الرأمسال ، وال جمال لذكرها هنا. وأما الطرف اآلخر، مرذولة غالباً ، وهو الدولة. وهذه مشغولة عن هذا باإلنفاق يف أمور أخرى

ونقصد أنه ال يزال يقوم ، ن التاسع عشر ومقاييسه ومعايريه أو القرن الذي قبلهاخلاص. وهذا ال يزال يعمل يف الوطن العريب بعقل القر 
فإن عقلية املستثمر العريب ال تزال ، ومن غري إجراء أي استثمار على صعيد األفكار. وباختصار، على شراء السلعة وبيعها وتسويقها

 مراكز البحث العلمي قدر استثماره املايل املباشر يف مواد عينية فهو ال يستثمر يف، وراء طموح األمة العلمي يف التطور والرقي. ولذا
  قابلة للبيع مباشرة يف السوق. 

ا تعتمد على مبادرات فردية. ، بعد التحقق، فسيتبني لنا، وإذا تركنا هذا لنرى كيف تقوم الرتمجة بشكل أساسي يف الوطن العريب أ
أم جاءت من مؤسسة. ولقد نعلم أن الروح الفردية تظل ناقصة ، عينه اختار أن يرتجموهذه املبادرات تظل فردية سواء جاءت من فرد ب

ذا اخلصوص، ومتحيزة ضة العلوم مجيعاً. وإن الذي نراه  هو أن الرتمجة ، يف حني أن املطلوب هو إعمال اجلهد يف عمل يساهم يف 
ا ، ملعرفة ثالثاً وتزامن مع إنتاج العلم وا، وخطة عمل ثانياً ، مشروع متكامل أوالً  وانفتاح على اآلخر وتفاعل معه روحًا وثقافة رابعاً. وإ
  فلن تؤدي الغرض املطلوب منها حقا األداء. ، إن مل تكن كذلك

  دور الجماعة في تنشيط الترجمة  -3
ضته العلمية. ف نحن نعلم أن شركات  مل يتمتع الوطن العريب يف تارخيه احلديث بوجود مؤسسات مدنية وأهلية تساهم إجيابًا يف 

بل إن بعض ، يف اجملتمعات املتقدمة تنفق ما ال حصر له من ماليني الدوالرات على البحث العلمي، أهلية وخاصة، كربى وصغرى
ما تقوم به الدول ، تعد شركات متخصصة بالبحث العلمي. ويضاف إىل هذا اجلهد املدين، كتلك اليت تشتغل باملعلوماتية،  الشركات

  ا من إنفاق ودعم مكثفني. عرب مؤسسا
أن املؤسسات املدنية واألهلية ال تعري هذا األمر أدىن اهتمام. كما جند أن معظم الدول ، يف الوطن العريب، وجند يف مقابل هذا

ا. وإزاء هذا الوضع املرعب : ذي يطرح هوال تبقى إال اجلامعات. والسؤال ال، مشغولة عنه بتأمني احلد األدىن من العيش الكرمي لشعو
  هل تستطيع اجلامعات أن تغطي كل االحتياجات العلمية للمجتمع؟ 

فإنه يبقى سؤاًال مستفزاً ، أو لنقل إنه سؤال مغالط. ولكن مع ذلك، أعتقد أن طرح هذا السؤال بصيغته العامة هذه غري صحيح
دها بتغطية كل االحتياجات العلمية للمجتمع. ولكن بل ال جيوز أن تقوم وح، فبدهي أن نقول إن اجلامعة ال تستطيع، للعقول. ولذا

ا تقوى على إعداد ، بل تستطيع أكثر من هذا، فإنه يف مقدورها أن تقوم بدور املنشط واحملرك، اجلامعة إذا كانت ال تستطيع هذا إذ إ



علمياً. وإذا أخذنا الرتمجة مثًال على  أن تعطي ما يسمح للمجتمع أن يطور نفسه، إذا ما استثمرها اجملتمع جيداً ، األطر اليت تستطيع
ا أن ترسم  هذا فيمكننا أن نقول إن اجلامعة تستطيع بإمكانات أطرها العلمية أن تضع مشروعًا متكامًال للرتمجة. كما إن بإمكا

ا منة مع إنتاج العلم واملعرفة. أن جتعل الرتمجة متزا، أخرياً ، خطوات علمية وإجرائية إلدخال هذا املشروع يف حيز التنفيذ. مث إن بإمكا
ا ن جناح أي مشروع. ولكي يكون هذا الطرح ، حمتاجة إىل إنفاذ شروط موضوعية، لكي يتم هلا ذلك، بيد أ ا ير وأخرى معرفية 

   :دقيقاً سنحدد نوعياً هذه الشروط كما يلي
  : الشروط الموضوعية للترجمة - أ

   :الرتمجة يف إطار اجلامعة. وهذه تنقسم بدورها إىل قسمنيوهي مجلة الشروط املواكبة أو املتصلة بعملية 
  : مثل، ويتعلق بالعائد املعنوي للرتمجة نفسها وللمرتجم، القسم األول -
  أن حتتسب الرتمجة مادة للرتقية العلمية. -1
 أن حيتفى باملادة املرتمجة بوصفها إنتاجاً أصيًال وليس بوصفها مادة من الدرجة الثانية.  -2

 وجيزى يف سلم القيم بناء على هذا. ، املرتجم بوصفه شريكاً للمبدع األصل أن ينظر إىل -3

أم كانت ممثلة ملراجعها ، سواء كانت ممثلة للمادة املدروسة، أن تعتمد املواد املرتمجة بوصفها مواد أساسية يف التدريس -4
 األساسية. 

  : وهي، الشروط املادية للرتمجة، القسم الثاني -
ا. أن ختصص مكافآت مالي -1   ة جمزية لكل ترمجة جيمع التحكيم العلمي على جود
ذا ترتبط حركة اجملتمع ارتباطًا نوعياً ، أن ينشر العمل العلمي املرتَجم -2 وثقافيًا وعلمياً ، ويوزع أيضًا خارج إطار اجلامعة. و

 تمع الذي توجد يف الوقت نفسه. باملادة اليت تقدمها اجلامعة. وإن هذا ليجعل من اجلامعة مركز إشعاع للعاملني فيها وللمج

والستلهام ، ملناقشة ما يالئمها من الكتب املرتمجة، أي يف أقسامها املختلفة، أن تعقد الندوات العلمية داخل اجلامعة -3
ا  على أن يتم نشُرها وتعميمها من خالل النشرات اجلامعية. ، أفكار من املادة املرتمجة ذا

ا. ، فال تنشر إال املواد املرتمجة، خمتصة بالرتمجةأو جملة ، أن تصدر اجلامعة نشرة -4  وال تعىن إال بشؤو

   :الشروط المعرفية للترجمة - ب
   :وهي مجلة الشروط املعرفية واإلجرائية املؤدية إىل تفعيل الرتمجة يف اجلامعة. وهي كما يلي 

  درجة الليسانس. وإعطاء شهادة فيه تعادل ، متعدد اللغات، افتتاح قسم خاص للرتمجة وعلومها -1
 وليس يف التخصصات اللغوية واألدبية فقط. ، فرض مادة الرتمجة يف خمتلف التخصصات العلمية -2

مشفوعاً بدراسة تتعلق بالكتاب نفسه موضوعاً وكيفيات ، تشجيع طلبة الدراسات العليا على تقدمي مشاريع لرتمجة كتاب بعينه -3
 ترمجته. 

 واالجتهاد على ترمجتها. ، وموسوعات املصطلحات ،العمل على توفري املوسوعات العلمية -4

 وليس تدريس اللغة األجنبية فقط. ، تدريس مادة من املواد يف خمتلف األقسام والتخصصات بلغة أجنبية أو أكثر -5

قفلة فإن قطار الفوات احلضاري سيتجاوز سريعًا كل حمطاتنا العلمية امل، ونعتقد أننا ما مل منارس الرتمجة بشكل منظم ودؤوب
  والساكنة. 



  الترجمة بوصفها كتابة ثانية : القسم الثاني
  
  الكتابة والعلم  -أ

لترتك بصمتها على املكتوب حلظة إجنازه. ولكّن املكتوب ال ، بشدة أحياناً ومبكٍر أحياناً أخرى، تتحرك قوى متعددة يف حلظة الكتابة
حىت ال ميلك الناظُر إزاءه إال أن يقول أْن ليس يف ، يصّريها شيئاً من أشيائهو ، بل ميارس عليها حتويًال ال يقّل عنها شدًة ومكراً ، يستسلم

ا، أو ليس يف الكتابة سوى الكتابة. الكتابة، النص سوى النص بوصفها  ، إذن كائٌن شديد التعقيد. ولكْن هل ميكننا أن نقول إ
  متثل فعًال علمياً؟، كذلك

ق أفِق الكتابة وخنَق مساحة اإلبداع. بل يعين اغتياَل املكتوب أو قولبتُه يف إطار واحد. إن اختزال الكتابة إىل أّي تصنيف يعين تضيي
فإّن السؤال ، وإن اإلبداع لن يتحقق فيها من غري فعٍل علميِّ نشٍط جيوب كلَّ أطرافها. وعليه، بْيد أّن الكتابة ال تقوم من غري علم

فيه؟ مث كيف تتحول مجلُة معارفه عّما هي علية لتصبح معارف يقوهلا املكتوُب  كيف ينخرط العلُم يف األدب ويندمج:  الذي يطرح هو
ا نفسه أدباً    وإبداعاً؟ ، وفناً ، ويشكل 

  الكتابة والنسق  - ب
بل على شكل أنساٍق. ولذا أمكن بعَض تيارات ، ال يدخل العلُم إىل النص األدّيب على شكل فرضيات أو معادالت أو نظريات

أّن الكتابة يف أّي نصِّ لن ترقى ، فعملْت على استخراجها وحّلَلتها تبعًا لذلك. ولقد نعلم،  أن ترى فيه أنساقًا رياضيةالتحليل اللساينّ 
إىل شكلها األديب ما مل تكن األنساُق هي األصَل يف تشكيلها. ولعلنا نستطيع أن حندد ثالثة أنساق ال ُميْكن لنصِّ األدب أن خيلو 

والنسق اخلاص بتكوين النص نفسه. ، والنسق اللغوي، النسق الثقايف: لكتابة أن يقوم مبعزل عنه؛ وهذه األنساق هيمنها وال لِفْعِل ا
وعمل ميتاز به كلُّ نسق من األنساق ولكنه : عمل مشرتك بينها مجيعاً : وعلينا أن نالحظ أّن هذه األنساق تقوم بعملني يف وقت واحد

فهو الذي جيعل من عناصر النص الداخلة يف تكوينه وحدة كليه. يتجلى متاُسُكها عرب ، املشرتك ال يقوم يف النص مبعزل عنها. أما
فإنه يظهر من خالل خصوصية امليدان الذي يشتغل النسق ، العالقات البنيوية اليت تقيمها فيما بينها. وأما ما هو خاٌص بكّل نسقٍ 

ثقاّيف يغذي النص مبضامينه احلضارية واالجتماعية؛ والنسق اخلاص بالنص فالنسق اللغوي يتيح للنص ممكن وجوده؛ والنسق ال: فيه
  كما جيعل منه كائناً كتابياً متميزاً. ،  ويوفر للنص أدبيته، يصهر النسقني يف بوتقته

  الكتابة والقراءة -ج
ياق نفسه أّن "الكتابة حيِّز ولقد نرى يف الس ،)2ويرى بول ريكور أّن "الكتابة تثبيت"(، )1يرى غادامري أّن "الكتابة وسط"(

مبعىن أنه ال ينفذ إىل الكتابة يف ذاتيتها ، إمنا هو التعريف "أدايت"، يف مقوالته الثالث، ومكان". ولكن علينا أن ندرك أّن هذا التعريف
غري أّن ما يوجد يف الكتاب ، فال يتعدى حدود الفهم العملي والوظيفي هلا. واخلطري هو أنه يرى أّن الكتابة تقوم يف الكتاب، الكتابية

نستطيع أن نشرتي الكتاب وأن نقتنيه... ، يف أّي حلظٍة نشاء، "إذ كنا، كما ذكرُت يف مكان آخر،  هو اخلط واإلشارة ال الكتابة. وحنن
طيع هذا مع فإننا ال نست، إذا كنا نستطيع أن نستدعي الكتابة ذهناً ، ). وكذلك3فإننا ال نستطيع أن نشرتى الكتابة أو نقتنيها(

واإلشارات ، جيب أن يُنظر إىل املكتوب، هو الكتابة ال الكتاب. لذا، وينطق به اللسان، الكتاب؛ ذلك ألّن ما يقوم يف األذهان
ا دوال وآثار، املرسومة ا على الكتاب ال على الذات الكتابية، على أ ألّن هذه ال حتل يف دواهلا وال تتجسد يف خمطوطها. ، نستدّل 

ا كانت كذلك لثبتتولو    فما هي التجليات احلقيقية هلذه الذات؟ ، ولصارت وسطاً ومكاناً. وإذا كان هذا هكذا، أ



والثانية هي فّعالية الكتابة. ولقد نعلم أن هاتني ، األوىل هي فّعالية القراءة: تنطلق منهما كل عملية إبداعية، "مثة فّعاليتان للمتعة
بل هي كتابة ولكْن بطريقة أخرى. والكتابة ال تنفك بدورها ، . فالقراءة ال تنفّك تدور يف فلك الكتابةالفّعاليتني وجهان لفعل واحد

فإننا نكون قد حررناها ، عندما ننظر إىل الكتابة بوصفها قراءة، ). وهكذا4بل هي قراءة ولكن بطريقة أخرى(، تدور يف فلك القراءة
ا حضوراً خالل أزمان ال تنتهي ، ها تثبيتاً من عقاهلا األدايت ومتصورها املكاّين بوصف لنرى فيها ذاتًا تنجز نفسها عرب قراءات ال تنتهي 

، و"العلموّي" لنرى فيها شيئاً يتجاوز هذه األمور. فالكتابة، والبالغّي التقليديّ ، دميومًة وتغرياً. كما نكون قد أطلقناها من أسرها التقينّ 
ترحتل بالشيء بعد أن يكون يف ، إذ تكون كتابةً ، بدورها، تأيت بالشيء بعد أن مل يكن. والقراءةتكون قدرًة خالقة ، إذ تكون قراءة

اية هلا. ، أزمنة التأويل اليت ال تنتهي   فتجعله صوراً متجددة ال 
  الكتابة والترجمة -د

ا "قراءةٌ ، الرتمجة هي بديٌل آخر للقراءة كتابة" أو "كتابٌة قراءة" وذلك تبعاً -وهي أيضًا بديل آخر للكتابة يف الوقت نفسه. إ
  هي املفردة الوحيدة الدالة على ازدواجية هذه الفّعالية. ، من أجل ذلك يف كل اللغات، للفّعالية اليت منارسها. ولعلها كانت

رتمجة ليست إال متاسًا بني ويأيت من قبل لساين كبري هوجورج مونان. فهو يقرّر أوًال أّن ال، يقف إزاء هذا املنظور للرتمجة منظوٌر آخر
فهو نفسه يستعملها تعاقبياً". ، وأنه بسبب هذا يعّد "مكان التماس بني لغتني (أو أكثر)، لغتني. ويقرر ثانياً أن مزدوج اللغة هو املرتجم

ا ميكن الوقوف عليها عن طريق التشاب كات اخلاصة. واليت متثل يف هذه ويقرر ثالثًا أّن "تأثريات اللغة اليت يرتمجها يف اللغة اليت يرتجم 
  ).5احلالة الدقيقة ضالالٍت أو أخطاء يف الرتمجة"(

ا تنطلق من متصورين فألن الرأي ، والثاين تعليمي تقّين. أما التقليدي، األول تقليدي: إذا تأملنا هذه اآلراء الثالثة أمكننا أن نقول إ
   :هذا يعين أموراً ثالثةاألول منها يرى أّن الرتمجة متاس حيصل بني لغتني. و 

  االنتقال بالنص من لغٍة أوىل ُكتب فيها إىل لغٍة أخرى يسجله املكتوب فيها. - 1 
  وإال حكم على الرتمجة مبنطلق اخلطأ والصواب. ، أن النص عرب التماس خيضع أو جيب أن خيضع ملفهوم املطابقة واملماثلة - 2 

  أّن اللغة يف عمومها أداٌة ال ذاٌت.  - 3
إذ يكون ، فإن الرتمجة، هذا املتصور حيافظ على فهم معني استنادًا إىل رؤية واقعية ولسانية للغة يف اخلطاب التواصلي. وبالفعلإن 

ا لتكون: حتليل اللغة إىل أداة، اخلطاُب تواصلياً  جمرد نقل للخطاب ولتماس اللغات. ولكْن عندما منتحن هذا املتصور ، هي نفسها، وإ
   :فسنجد أّن األمر خمتلف. ولقد نستطيع بياناً هلذا أن نقول، اب األديب ال التواصليعلى صعيد اخلط

لغة وموضوعاً. ولقد يدّل هذا أنه ال ميثل إال حقيقة : يؤسس معماره اخلاص، وبتواطؤ معها، إّن النص األديب يف لغته األوىل -1
ا متاس بني، نفسه لغتني إمنا خيرج بالنص من مفهوم النص بوصفه تأسيسًا ملعماره  وال يتطابق مع أي شيء سواه. ومتصور الرتمجة أ

  إىل مفهوم املطابقة واملماثلة. ، ومتثيًال حلقيقة نفسه
ال يتم عنه وال ، وفق هذا املنظور، فإن الكالم، يفرتض أّن النص غري لغته. ولذا، إّن النظر إىل الرتمجة بوصفها متاساً بني لغتني -2

غة اليت تنقله بوصفها أداًة. ولكن هذا الفصل بني النص ولغته قد كان عماد البالغة قدميًا يف تأسيسها بل يستهدف الل، يستهدفه
 واملطابقة. ، والتمثيل، التشبيه: كما كان سبيلها أيضاً يف تكوين مفاهيمها وخاصة،  ونشوئها

ويرى أّن املرتجم هو مكان هذا ، رتمجة متاساً بني لغتنيفهو الذي جيعل من ال، وأما املتصور التقين الذي نرى أّن أراء مونان تنطلق منه
   :فسنرى مثة توجهاً ينقسم إىل قسمني، وأنه "يستعملها تعاقبياً". وإذا دققنا النظر يف هذا املنظور، التماس



ولكْن إذا علمنا أّن املرتجم  فيها حيصل التماس بني اللغتني. وقد يبدو األمر بدهّياً. ، أنه يعطي للمرتجم كينونًة مكانيةً : القسم األول
فقد يعين هذا أننا إزاء كائن صريوري خيتلف فيه النص كينونًة بني زمن اإلرسال وزمن التقلي. ومن شأن هذا أن يؤسس ، كائن زماين

  نا به. فال جيعل التماس قائماً بني اللغات على النحو الذي ميكن ملفهوم املكان أن يومه، النص على االختالف ال على االئتالف
بينما الزمان فتغري وانتقال يف الصريورة إىل ما ال يتناهى. وقد كان األوىل أن ينظر إىل املرتجم بوصفه ، فإن املكان ثبات، وكذلك

وعلى االنتقال زمانًا ال على التحيث مكاناً... فهو ليس مكان ، وعلى التغري ال على الثبات، إشارة دالة على املفارقة ال على التماس
، بل تعاقبياً ، ومن استعماهلا ال معًا على سبيل التماس ألن هذا حمال، وإمنا هو صريورٌة متكن اللغات من انتقاهلا وتغريها، اس اللغاتمت

خلال قوله من تناقٍض بني النظر إىل اإلنسان إذ عده ، وواحدة بعد أخرى. ولو أّن جورج مونان فعل ذلك، أْي يف الزمان مرًة بعد مرة
وإّن استعماله للغات إمنا ، ولسار قولُه فيه منطقًا وداللة على وترية واحدة. فهو كائن زماين، واستعمال اإلنسان للغات تعاقبياً  ،مكاناً 

  يكون على مثاله. 
ا كما رأي "دو سوسري"، بعد هذا وذلك، مث إّن اللغات  فكيف تكون ائتالفاً مع غريها؟ أليس يف هذا ما يدعو إىل، اختالف يف ذا

ا لو مل تكن كذلك ملا متكنت من حدوثها ووجودها؟ وإذا كانت هي كذلك، النظر إليها هي األخرى بوصفها كائناٍت زمانية أفال ، وأ
يعين هذا أّن الرتمجة هي تكرار املختلف ال تكرار املؤتلف؟ أفال تفند حقيقة كهذه رأي "جورج مونان الثالث" الذي يقول يف إّن 

ا..."تأثريات اللغة اليت ، متثل يف هذه احلالة الدقيقة ضالالٍت أو أخطاًء يف الرتمجة"؟ أفليس األجدى،  يرتمجها يف اللغة اليت يرتجم 
أفال نكون قد وضعنا حدًا لقضية طال اجلدل ، أن نضع ما مساه "ضالالت" و "أخطاء" يف إطار االختالف؟ وإذ ذاك، واحلالة هذه

وجييب بعضها على ، املقولة هي "الرتمجة اختالف"؟ إّن هذه األسئلة اليت يعاضد بعضها بعضاً  فتصبح، حوهلا وهي "الرتمجة خيانة"
والقواعد املعيارية اليت هي هدف كل إجراء تعليمي ، لقمينٌة بأن تتجاوز بنا أحكام القيمة اليت هي أساس كل نظر تقليدي، بعض

  وتقين. 
على ، هنا أيضاً ، سنقف، ى أّن "مزدوج اللغة" هو "املرتجم" وعند التأملفري ، يقرر "جورج مونان" بدهية أخرى: القسم الثاني

من املرتجم؟ وهل كل مزدوج : متصور تعليمي وتقين يفضي بالرتمجة إىل آلية ال ميكن أن تنتهي إليها مآال. وإذ ذاك سنجد أنفسنا نسأل
م املرء بلغتني أو أكثر هو علم بالنص؟ أو هو علٌم بآلية مسبقة اللغة يعد مرتمجاً؟ وما النّص؟ هل هو اللغة؟ وهل كل لغٍة نّص؟ وهل عل

  وعلى فهمه وإعادة إنشائه بلغٍة ثانية من جهة أخرى؟ ، القدرة على تأسيسه من جهة
اية، ولكن إذا سألنا بداية "من هو املرتجم" "ما الرتمجة؟" هل هي وجود لغوي أم هي وجود  ، على ضوء هذه األسئلة، فإننا نسأل 

فهل هي وجود لكتابة أوىل؟ أم هي وجود لكتابة ثانية؟ ولكن هل توجد كتابة أوىل؟ أليست  ، ايب؟ وإذا كانت الرتمجة وجودًا كتابياً كت
أفال تفضي بدائه العقول إىل ، كل كتابة هي كتابة ثانية؟ مث أليس األصل يف كل كتابة أن تكون كتابة ثانية؟ وإذا كان ذلك كذلك

ذا لغة املتعدد؟ ، تابة ثانية؟ وإذا كانت كذلكالقول أن الرتمجة ك   أفال متثل 
، ال بني لغتني، وهناك ضرب آخر تفرزه رؤية أخرى تؤكد هذا املذهب فلقد رأينا أّن الرتمجة فعالية مزدوجة، هذا ضرب من األسئلة

ا فعالية لفعل "القراءة": بل أيضًا بني فعلني ال ميكنها أن تقوم من غريمها معاً    -وفعالية لفعل "الكتابة". ولذلك فهي تُعد "قراءة، إ
ذه املمارسة؟ مث أال يعين هذا بالنظر إىل هذه  -كتابة" أو "كتابةً  قراءة" تبعاً للفعالية اليت منارسها. فهل علم املرء بلغتني يتصل ضرورة 

مجة أن تكون كتابة ثانية لنص أجنزه فعل القراءة فيها؟ أّن ازدواجية اللغة شيء وأّن الرتمجة شيء آخر؟ وإذ ذاك أفال ميكن للرت ، الفعالية
) أفال ميكن للرتمجة أن تكون قراءة ثانيًة لنص أجنزه فعل الكتابة فيها؟ ووفقاً هلذا املنظور أفال تكون القراءة كلها (والرتمجة قراءة، وباملقابل



أفال ينتهي بنا متصوٌر كهذا إىل غيبتني ، كون إجنازاً لقراءة ثانية؟ وأخرياً كما ميكن للكتابة كلها (والرتمجة كتابة أيضاً) أن ت،  إجنازاً لكتابة
ا ، والقراءة األوىل؟ وإذا صحت هذه الفرضية، غيبيتا النص األول: مها، قراءًة وكتابةً ، تكوينيتني ضروريتني حلدوث أّي ممارسة ونظن أ

وأّن القراءة تستتبعها يف هذا فتكون على الدوام أيضاً ، ولذا تعد ثانية، أفال تكون الكتابة على الدوام إعادة كتابٍة لنص غائب، صحيحة
  قراءًة ثانية؟ 
ميكن أن تثار يف وجه هذه البدهية. ولعّل السبب الرئيس يكمن يف "اآللية" اليت تفضي إليها. فالرتمجة كما يوحي ، إذن، أسئلة كثرية
ُء مزدوج اللغة. وهكذا نرى أّن عبارة "املرتجم مزدوج اللغة" تعين أن الرتمجة إجراء آّيل تصبح إجراًء آلياً مبجرد أن يصبح املر ، هذا املتصور

أّن النص ، على صعيد آخر، يشرتط يف حصوله علم املرء بلغتني أو أكثر؛ فإن حتقق هذا الشرط قامت الرتمجة. ولقد يعين هذا األمر
على حضوره بالفعل يف كل اللغات. وإذاك وجب أن نقول إننا نستدعي  أو حضور بالقوة سابق، (موضوع الرتمجة وهدفها) وجود معلق

فنضاعف حضوره وجنعل عملنا باللغة على وجوده ، فنخرجه من وجوده املمكن إىل وجوده املنجز.. وإننا ننقله بلغة أخرى، النص بلغة
عن الكتابة "اآللية" اليت جتعل شرط وجود النص فإننا سنخرج من هذا املتصور مبفهوم واحد ، دليًال. فإذا كانت هذه الفرضية صحيحة

فقد جاء وصفنا هلذا املتصور بأنه تقين. ذلك ، ومعرفة أخرى يف حالة الرتمجة. ومن هنا، وشرط ترمجته رهنًا بتكلم لغٍة يف حالة الكتابة
، ق منها. ويف احلالة اليت حنن بصددهااخلضوع آلليات معينة تتناسب مع املبادئ اليت تنطل، يف إجناز عملها، ألن كل التقنيات تفرتض

ويكون اجنازه للنص كتابًة أو ترمجًة من النتائج اآللية لتطبيق هذا املبدأ. وهكذا نالحظ أّن كل ، يكون امتالك املرء للغتني هو املبدأ
وال سيما إذا كانت ، وتناوهلاوقدر أكرب من التسطيح يف تصور املسائل ، أو على قدر كبري من السذاجة، تفكري تفّين ينطوي على آلية

هذه املسائل حتتاج إىل إطاٍر نظري تطرح فيه. وما نقصده باإلطار النظري هنا هو إمكان إبداع املفاهيم بغية إدراك القضايا املطروحة 
  لقضايا. ويفسر حصوهلا من جهة أخرى. وليست الرتمجة إال واحدة من هذه ا، على ضوئها إدراكاً معرفياً يتناسب معها من جهة

اية املطاف،  والقضية ، ولكنه أصل ثانٍ ، وأن املتعدد ليس أصًال واحدًا وال لغة واحدة، هي أن الرتمجة لغة املتعدد، كما نرى يف 
  وثقافة أخرى لتعبري ثقايف مفتوح. 
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  الترجمة بين النقل والتأويل
  *يوسف سالمة

أمراً متعذراً  -باملعىن العلمي الدقيق-جنازه ولرمبا كان إ، لو شاء املرء أن يكتب تارخياً للرتمجة ملا كان حتقيق مثل هذا األمر شيئاً ميسوراً 
ا، من حيث املبدأ. ذلك ألن تاريخ الرتمجة هو أو هو على األصح تاريخ مقرتن باللحظة اليت أدركت فيها ، مبعىن ما تاريخ اإلنسانية ذا

ا فـ"الوعي بالذات" بآخرية يستعصي على الذات أن تبلغها وعي ، وعي باالختالف واملغايرة ,هو وعي "باآلخر" ,اإلنسانية وعيها بذا
ا عن حاجتها إىل "وساطة" بينها وبني "اآلخر"، مباشرة هذا "اآلخر" الذي يظل مستعصيا على ، وهو ما يكشف للذات الواعية بذا
ن لـ "الوعي بالذات" إىل شيء ميكـ، ما مل تتحقق تلك "الوساطة" املتمثلة يف نقل اآلخر أو ترمجته أو تأويله، على فهم الذات له، الفهم

يقف عاجزا عن التعرف  -الذي ينطوي على وعي مماثل بالذات -فيه. وهذا الوعي اآلخر بدوره  -ولو جزئيا-أن يتعرف على نفسه 
على "اآلخر" أو التعرف على "الذات" يف "اآلخر" إال عرب تلك "الوساطة" بني هذين الوعيني اللذين ميكن النظر إىل كل منهما على 

"وعي بذاته" وعلى أنه "آخرية" من غري أن يستطيع هذا "الوعي املزدوج" االهتداء إىل ذاته يف آخريته إال عرب معجزة تقرب الوعيني أنه 
أو على االخنراط يف ضرب من ، من غري أن توحد فيما بينهما ولكنها جتعلهما قادرين على الدخول يف جتربة مشرتكة، من بعضهما

الذي مهما اقرتب من اآلخر" فإنه يظل مطابقاً ، ن يفقد أي منهما هويته الذاتية اليت هي عني الوجود الذايتدون أ، التفاعل اخلالق
  لذاته داخل كل حتوالّته وتقلباته. 

ا أن حتقق "الوساطة" بني كل صور "الوعي الذايت"  باملعىن ، فليست إال "الرتمجة" - و"صورة اآلخرية" وأما املعجزة اليت من شأ
فإنه ال ميكن هلا مع ذلك أن تعد الشكل الوحيد املمكن للرتمجة. فهناك ، أخصبهاو اليت وإن كانت اللغة أرقى أشكاهلا ، سع للكلمةالوا

ومع ذلك تظل جتربة "الرتمجة"  ,واملقروءة ,واملكتوبة ,من غري أن يكون مقرتنا اقرتانا تاما باللغة احملكية، الكثري مما هو واقع يف نطاقها
ا االبتكار اإلنساين األكرب الذي أضحى بفضله للعامل واألشياء واملفاهيم والتصورات  ,بصورة جوهرية بفضاء اللغة مرتبطة وذلك لكو

داخل التجارب اإلنسانية املتنوعة اليت يرتبط كل ، أو اليت يفرتض أن تكون مشرتكة، والعواطف تاريٌخ كليٌّ يدل على القيمة املشرتكة
ولكنه مع ذلك يكافح ألنه يكون معىن كلياً يربط بني جتارب األمم املختلفة. إىل جانب ، ذايت كلي" أي وعي أمة مامنها بتاريخ "وعي 

أي وعي أمة -هذا "التاريخ الكلي" يُوَجد وعي خاص باألشياء مرتبط بالتجارب اجلزئية واخلاصة. هلذا "الوعي الذايت الكلي" أو ذاك 
ا وعي أمة ما من األمم. ما جيعل لألشياء والتصورات  -ما   واملفاهيم والعواطف قيما رمزية خمصوصة ينفرد 

مشرتكة بني صَور الوعي ، أو شبه كلية، من االفرتاض بأن هناك عناصر كلية -بصورة ضمنية-فيستمد شرعيته ، أما "فعل الرتمجة" 
وهو ما ، مجة تكشف عن وجود عنصر اخلصوصية والتمايزالذايت الكلي اليت تنتسب إىل األمم املختلفة. غري أن املمارسة الفعلية للرت 

ينفرد به كل وعي "ذايت كلي" وعي هذه األمة أو تلك. وما الصعوبات اليت يواجهها املرتجم يف التعبري عن املعاين والتجارب والتصورات 
ا "نقًال" والعواطف اليت ينطوي عليها نص معني بلغة حمددة يف لغة أخرى إال شاهٌد على أن الرتمجة إ منا هي ضرب من التأرجح بني كو

ا "تأويًال".    وكو
جلاز احلديث عن الرتمجة بوصفها نقًال. -لو صح أن هناك عناصر مشرتكة يف التجارب اإلنسانية بني كل األمم يف كل احلقب  

أصبح من الضروري واملنطقي احلديث  فقد، ولكن ملّا كانت الشواهد اليت ميكن لنا أن نسوقها يف هذا االجتاه هي أضعف من أن تذكر
ا ترمجُة ما يـُْفتَـَرُض أن : عن بُعد آخر يف الرتمجة هو بعد "التأويل". وهذا يعين أن أدق تعريف ميكن أن يقدم للرتمجة يتمثل يف قولنا إ

. وملا كان النقل املطابق من لغة إىل يكون كليا إىل جتربة جزئية أو خاصة هي جتربة األمة اليت يقوم املرتجم بنقل النص األصلي إىل لغتها



ذلك ، فقد كانت الرتمجة يف حقيقتها ضربا من التأويل جيب َأالَّ يشري فقط إىل معىن واحد هو إفقار للنص، أخرى ضربًا من املستحيل
نفتاح. فالتأويل احلقيقي إمنا هو ألن التأويل باملعىن الدقيق يشري أوًال وبالذات إىل كل ما من شأنه أن يدفع بالنص حنو العمق والغىن واال

مما يسمح يف النهاية للرتمجة بأن تكون نوعاً من السري يف االجتاهات ، قراءة تتلمس االجتاهات الباطنية للنص يف تفاعلها مع قارئ بصري
ا اجتاهات كانت مطوية وخفية قبل القراءة اليت مسحت برتمجة النص أو بقراءته وتأو ، األساسية للنص   يله. غري أ

ذا تكون "الرتمجة"   نشاطًا إنسانيًا "أمثليا" حييل جوهره إىل جتربة التواصل بني األمم  -بصرف النظر عن تصورنا التفصيلي هلا-و
ا عنصر مقوم يف التجربة اإلنسانية ال يتطرق الشك إىل قيمته حىت لو افرتضنا أن املستقبل : والشعوب مما يسمح بالقول عن الرتمجة إ

ا النص؛ ألن املستقبل سيظل يف تعامله مع النص الذي ينتمي إىل ثقافة خمتلفة قارئاً أو مؤوًِّال أو مرتمجأو اآل اً خر يتقن اللغة اليت كتب 
  حىت ولو قرأ النص بلغته األصلية. 

ا من تأويل تظل جزءا ال يتجزأ من ال، وحىت داخل إطار الفضاء الواحد  فعل املنتج للثقافة. ذلك أن فإن جتربة القراءة وما يرتبط 
 املقدرة على قراءة نص ما داخل الفضاء اللغوي والثقايف نفسه تتفاوت وتتباين بتفاوت األفراد وتباينهم يف املقدرات واملواهب واإلعداد

  املداخل. وهو ما يؤدي إىل ظهور القراءات املتعددة والتأويالت املتباينة ومتايز الرؤى وتعدد ، املنهجي والعمق املعريف
ا ، فإن عمليات "التأويل" تصبح أشد جذرية وتعقيداً ، أما عندما يتم االنتقال بالنص من فضاء ثقايف إىل فضاء ثقايف آخر  أل

ا اللغوية وتارخيها الثقايف اخلاص الذي ، غدت تعّرب عن قراءة ما هي قراءة املرتجم لنصٍّ ُكِتَب بلغة معينة عرب لغة أخرى هلا خصوصيا
َاخيل األمر الذي جيعل نقل النص من لغة إىل أخرى فعًال ال ميكن تصوره مبعزل القراءة والتأويل بصفة ، ع عليها شخصية وعبقرية َختُصَّاِ

عامة. ولعل هذا االرتباط الوثيق بني الرتمجة من ناحية وقراءة النصوص وتأويلها من ناحية أخرى هو ما جعل الكثريين ال يعرتفون بأن 
"ممكنة والكثري ِمْن هؤالء من يستنكرون ممارستها. وأشد ما يكون االستنكار وعدم االعرتاف عندما يتعلق األمر برتمجة بعض  الرتمجة

  . )1(األمناط النصية مثل لغة الكتب املقدسة ولغة الشعر"
لتفاهم بني كل مجاعة تتكلم بلسان ومن غري شك فإن الرتمجة "قدمية قدم اجملتمعات البشرية حيث كانت وال تزال وسيلة االتصال وا 

منها ما يتعلق بشؤون التبادل السياسي والتجاري ، ما واجلماعات األخرى اليت تتكلم بألسنة أخرى. ودواعي االتصال والتفاهم كثرية
القول عن الرتمجة . ومن املمكن )2(ومنها ما يتصل بشؤون النزاع والقتال مث ما يتبعها من تفاوض أيام احلرب"، والفكري أيام السلم

ا "نقل من لغة إىل لغة أخرى: أيضاً  وهي من هذا املنطلق تفرتض معرفة باللغة اليت ننقل منها وباللغة اليت ننقل إليها وتفرتض معرفة ، إ
ا (نقل الكالم من لغة إىل أخرى... أو هي إيصال فكر )3(باحمليط الثقايف لكل لغة" ة أو تبليغها . كما ميكن النظر إىل الرتمجة على أ

  . )4(أو وضع صيغة مطابقة لصيغة يف لغة النقل)، أو حتويل التبليغ إىل لغة أخرى وإعطاؤه شكًال مكتوباً أو مسموعاً 
ومع ذلك يظل من املمكن النظر إىل الرتمجة من زوايا متعددة تبين لنا تكامل النظرة إليها ال تناقضها. فهي تدل عند بعضهم على  

وهي عند آخرين  ,وتكشف عن التداخالت الدارجة بني اللغات" , اللغات مرتبطة خباصية ازدواج اللغة لدى املرتجم"ظاهرة امتزاج بني
ا التفاعل بني اجملتمعات  "عملية تأويل أو إعادة تلفظ بنقل رموز وقوالب لغة إىل لغة أخرى". أو هي "عملية اتصال وحوار يتم 

ا "نشاط كالمي ذهين  ,طبيعة التطابقات وشروط حتقيقها بني لغتني"أو هي أيضا "وصف ل ,املختلفة األلسن" وقد تعرف أيضا بأ
يساعد على معرفة الضوابط اليت حتكم فكر املرتجم يف أثناء انتقاله من شكل النص األوىل ومضمونه إىل املضمون اجلديد وشكله 

تعرب عن "عملية تواصل وتفاعل حضاري وفكري بني عاملني  -ةوالرتمجة الثقافية خباص-. ومن ذلك كله يتضح أن الرتمجة )5(الفين"



وكافة  ,ومن نتائجها عادة إزالة هذا الشعور والعمل على استيعاب األفكار، خمتلفني متامًا بكل ما تعنيه الكلمة من غربة واغرتاب
  ).6الطرح( أو افةيؤدي إىل التفاعل والتنمية باإلض مما اجلوانب األنثروبولوجية من عادات وتقاليد مغايرة

فجوهر الرتمجة بناء على ذلك قائم فيما تتيحه من تواصل بني ثقافتني وبني عاملني يؤثر أحدمها يف اآلخر. غري أن هذا التأثري ليس  
ا األمر الذي يدعونا إىل التفكري يف ماهية هذه العملية ويف كيفية إجنازها ويف حدود هذ، له أن يتحقق إال من خالل عمل املرتجم

وإمنا من طبيعة هذا النقل أن ، اإلجناز. ويبدو أنه ال توجد ترمجة مبعىن النقل احلريف أو الدقيق من لغة إىل أخرى أو من ثقافة إىل أخرى
يكون نوعًا من القراءة والتأويل ينهض بعبئه املرتجم يف أثناء عملية التفاعل اليت قد يطلق عليها بعضهم اسم "النقل". ومن شأن هذا  

  أن يكشف لنا عن الدور األساسي لثقافة املرتجم اليت تعرب عن نفسه آخر األمر يف مقدرته املتميزة على التأويل.  كله
  : بين قسمين كبيرين وبوسعنا أن نميز في الترجمة

ألديب ظاهرة مجالية قائمة "تتعامل مع نص يقوم على قيم مجالية. والنص ا ـالرتمجة األدبية والرتمجة غري األدبية. أما الرتمجة األدبية ف 
ا ومن هنا فإن ترمجة العمل األديب عملية تفاعل إبداعي  ,وعمل إبداعي متكامل وتوليفٌة ال ميكن فصل خيط من خيوط نسيجها، بذا

  . )7(يف إطار له ضوابطه اخلاصة"
ك اليت تواجه الرتمجة األدبية اليت يعّد اجلمال وأما الرتمجة غري األدبية أو الرتمجة العلمية فال تواجهها على وجه العموم صعوبات كتل 

 ,بيقيةأهم عناصرها املقومة. وملا كانت املوضوعات اليت تتناوهلا الرتمجة غري األدبية أو العلمية كالتجارة والزراعة والسياحة والعلوم التط
ببحوثهم موضوعات ليست مقصورة على بيئة دون  فإن العلماء يف هذه امليادين "يتناولون -وحىت النظرية منها قابلة للرتمجة الدقيقة

. ولعل من أهم الفروق بني الرتمجة األدبية )8(أخرى... وهناك وسائل عملية متكن من إتقان هذا اللون من الرتمجة ومتّكن من تعليمه"
ان الذي ُكتب فيه والثقافة اليت ينتمي أو اجلمالية والرتمجة العلمية والتطبيقية أن بوسع املرتجم اختيار أي نص أديب بصرف النظر عن الزم

إال أن خيتار نصوصًا أو أحباثاً -بينما ال يستطيع املرتجم يف ميدان العلم إذا كان يريد ملا ترمجه أن يكون واقعا خارج تاريخ العلم ، إليها
ا سرعان  -وخاصة يف عصرنا -تتعلق بأحدث املنجزات العلمية هذه املنجزات اليت هي بطبيعتها ما يتم جتاوزها من جانب األحباث أ

ال الكتب واملؤلفات فحسب؛ ألن ، اجلديدة اليت تظهر باستمرار. ولذلك فإن هناك من يرى "أن ترتجم البحوث والدراسات العلمية
م... بصورة مستخلص ,هذه البحوث والدراسات متثل اجلديد يف ميدان العلم م وخربا ات يعّدها وحتمل أفكار العلماء وآراءهم وجتار

ومعىن ذلك أن جوهر الرتمجة قائم أساسًا يف صميم الرتمجة  ).9"(متخصصون وتُنشر بالعربية يف دوريات علمية عامة ومتخصصــة.
ية األدبية واجلمالية وليس يف الرتمجة العلمية وليس يف التعريب أيضًا ولو بصورة جزئية. على أن هذا ال يعين أن التعريب والرتمجة العلم

ما أن يزيد املرتجم بصرية يف طبيعة منق طعة الصلة متامًا مباهية الرتمجة. ذلك أن من شأن االطالع عليهما والوقوف على مشكال
  املشكالت اخلاصة بالرتمجة. 

ا تتكون من ستة عناصر أساسية متكاملة: لقلنا، وإبداعية ,ومجالية ,ولو عدنا إىل ماهية الرتمجة من حيث هي عملية فنية   إ
ا مبجموعها هي اليت تسمح بتحول النص من لغته األصلية إىل اللغة اليت  ومرتابطة حبيث ال ميكن فصل الواحد منها عن اآلخر أل

  : مع بقائه حمتفظاً بالشيء الكثري من قيمته الفنية واجلمالية. وهذه العناصر على التوايل، يرتجم إليها
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   .املرتجم - 3
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هي اللغة اليت يقع اختيار املرتجم على أحد نصوصها لرتمجته إىل لغة أخرى مستندًا يف اختياره هلذا النص إىل ، املصدر-واللغة  
وأمهية نقله من لغة املصدر إىل اللغة املستقبلة.  ,يمة النصوالدفاع عنها بقصد إقناع املتلقني بق ,مسوغات هو وحده املسؤول عن تربيرها

وال ، وهي جتريد ناتج عن دراسة نصوص تلك اللغة، "اللغة اليت ينتمي إليها النص املراد ترمجته: املصدر هي -وعلى ذلك فإن اللغة 
املصدر موجودة بشكل مستقل متاماً  -الرتمجة. فاللغة  ودراستها سابقة لدراسة لغة، عالقة هلا بالرتمجة أصًال فاللغة املصدر سابقة للرتمجة

  . )10(ا"هوتـُدرس أيضا باستقالل تام عن، عن ظاهرة الرتمجة
املصدر من أجل نقله إىل لغة أخرى. وبوسعنا القول على -فهو اجلزء الذي وقع عليه اختيار املرتجم من اللغة ، املصدر-أما النص  

 - واملرجع األساسي يف احلكم على ما ينتجه املرتجم ,املصدر" هي األرضية اليت تنطلق منها الرتمجة -غةإنه إذا كانت "الل: وجه اإلمجال
هو رجوع إىل  -رجوعًا حرفياً -املصدر" هو النقطة املركزية احملددة للبدء يف عملية الرتمجة كما أن الرجوع إىل هذه النقطة -فإن "النص

هذه القواعد اليت ال ميكن ، لرجوع إىل اللغة املصدر رجوعًا إىل قواعدها وقوانينها العامةيف حني يكون ا، النص يف تركيبه ومعناه
ا املرتجم يف عملية "الرتمجة" -املصدر". ويشكل فهم "النص -االستغناء عنها من أجل فهم "النص   . )11(املصدر" أول خطوة يقوم 

وهو ما ال يتأت لنا القيام به ، وسعنا دراستها للوقوف على قيمة عمل املرتجمفهو املادة اللغوية اليت ب، وفيما يتعلق بالنص املرتجم 
: املصدر" بـ "النص املرتجم" الذي مت نقله إىل لغة مستقبلة. وعلى ذلك ميكننا القول -املصدر" املستمد من "اللغة -إال مبضاهاة "النص

النص املرتجم هو املادة اللغوية الفعلية. واحملدودة الناجتة عن عملية  فإن، املصدر" -إذا كانت نقطة البدء يف عملية الرتمجة هي "النص
مصدر"... هلذا يفرتض "النص املرتجم" أسبقية  -فالنص املرتجم هو مادة لغوية أنتجت فعال كجزء من عملية الرتمجة "نص، الرتمجة

  . )12(و"مرتجم"، "لغة املصدر" و "نص مصدر"
ا عند حتول "النص املصدر" إىل "نص مرتجم" وأما أشد العناصر أمهية هي تلك  فيتمثل يف كون النص املرتجم قد ، اليت نلتقي 

، املصدر" موجهًا إليهم أصال. وذلك راجع إىل االنتقال اللغوي من لغة إىل أخرى -أصبح موجهًا إىل متلقني آخرين مل يكن "النص
ة مستقبلة هي لغة الرتمجة. وعلى ذلك فإنه "بينما يكون النص املصدر وهو ما جنم عن ترمجة النص املصدر من اللغة املصدر إىل لغ

ينقل النص املرتجم هذا التوجه وخياطب متلقني أو قراء أو مستمعني جددا غري املقصودين  -موجهًا إىل جمموعة معينة ذات لغة حمددة
  . )13(بالنص املصدر وبلغة غري لغته"

وية اليت أنتجتها الرتمجة نتيجة لتحول نص مصدر من "لغة مصدر" إىل "نص مرتجم" يف لغة وأما اللغة املستقبلة فهي املادة اللغ 
أخرى هي اللغة املستقبلة. وال بد هلذا النص املرتجم حىت يتذوقه الناطقون باللغة املستقبلة من أن يصاغ "النص املرتجم" باستخدام 

ا ,املنظومة اللغوية "للغة املستقبلة" بنحوها وحياول أن يقرتب من املعايري املألوفة أو الشائعة فيها. ، املألوفة...إخل ,وتراكيبها ,ومفردا
بغض النظر عن طبيعة  ,وتارخيها ,ونصوصها ,فاللغة املستقبلة هي لغة أصيلة هلا وجودها، وكما هو اآلن بالنسبة للغة املصدر

  . )14(الرتمجة
رتمجة بأكملها. فهو الشخص الذي تلتقي يف جهوده مجيع العوامل األساسية لعملية وأخرياً فإن املرتجم هو أهم العناصر يف عملية ال 

وما ينتجه فعًال من نصوص مرتمجة. ، ولغة الرتمجة هي دراسة ما لدى املرتجم من قدرة لغوية، الرتمجة. ويف احلقيقة "فإن دراسة الرتمجة



وتفسريه حيدد طبيعة ، وهو املفسر للنص املرتجم، املهارة يف النقل بني اللغات وعنده، فعند املرتِجم تتوفر املعرفة الالزمة للغتني أو أكثر
  . )15(املعىن الذي يرتمجه ويقرؤه القراء بلغة غري لغة النص املصدر"

 بل إن جوهر وظيفته كامن يف أن، ومن كل ما تقدم يتبني أن وظيفة املرتجم ال تقف عند حد نقل مادة لغوية إىل مادة لغوية أخرى 
وجيب حتديد هذه الوظيفة للمرتجم باملعىن الضيق للمدرسة التفسريية اهلريميونيطيقية... : املرتجم "هو املؤول باملعىن اهلريميونيطيقي

. فلعمل املرتِجم أمهية قصوى تتجاوز كونه ينقل نصاًّ من لغة )16(فالوظيفة التفسريية موجودة نظرياًّ على األقل يف مجيع أنواع الرتمجة"
 أخرى؛ ألنه يف احلقيقة من خالل هذا النقل ينهض بوظيفة التأويل ملا يرتجم من نصوص. والتأويل مثرة للقراءة اليت تعطي النص إىل

  معناه يف إطار ترمجته إىل لغة مستقبلة. 
الذي هو من  للنصإنه مؤلف ثاٍن وليس جمرد ناقل. وما يربر ذلك هو االختيار األوىل : وعلى ذلك ميكننا أن نقول عن املرتجم 

وبذلك ال خيرج العمل املرتَجم إىل مستقبله إال بعد أن يكون ، ولكونه قارئًا ملا اختار من النصوص، عمل املرتجم على وجه احلصر
ن وم، وكل نص حقيقي ميتاز باالنفتاح الالحممود على قارئه، أي أن ذات املرتجم تنجز عملية مثلثة فهي تستسلم النفتاح النص: مؤوَّال

ا يف صميم النص املصدر. ثالثاً  تدي إىل ذا جهة أخرى فإن مقاصد الذات اليت اختارت النص من حيث املبدأ كي ترتمجه حتاول أن 
ا بلغة أخرى يفرض على املادة األصلية نوعًا من التحول الناجم عن ماهية اللغة الثانية اليت : وأخريا فإن التعبري عن املادة اللغوية ذا
ذه اللغة اجلديدة. وينبغي أال يفهم أحد من تنفرد  بنظام لغوي فريد ال بد له من التأثري يف طبيعة املادة نفسها اليت يتم التعبري عنها 

بل على العكس ، أو أن يـَُزوَِّر املعىن الذي ينطوي عليه النص، يف معىن النص األصلي حسبما يريد ذلك أن من حق املرتجم التصرف
وجب أن يؤدي فيها  -ولكن مبا أنه جيب أن يفهم يف عامل لغة أخرى، ذ يتعني على املرتجم "احملافظة على هذا املعىنمن ذلك متامًا إ

ا دائمًا اكتمال التفسري الذي أضفاه املرتجم على الكلمة : بل إن بإمكاننا القول، بطريقة خمتلفة. فلهذا السبب فإن كل ترمجة تفسري إ
أن اكتمال التفسري هذا ال يعين أبدًا نوعًا من التكرار الذي يقلد املرتجم فيه السياق النفساين للمؤلف  . على)17(اليت عرضت عليه"

بل يشري اكتمال التفسري ههنا إىل أن هناك ضروبًا من التفاعل اخلّالق بني املرتجم والنّص توفرها للمرتجم ، صاحب النص األصلي
فيغيب منها نتيجة ذلك  ، نا إخفاق الرتَمجات اليت تتوخى أن تنتج لنا نسخة حرفية عن النصقراءته املعمقة للنص. ولعل هذا ما يفسر ل

ا يف قراءته للنصوص وترمجتها. ولذا يرى بعضهم أن الرتمجة "ليست جمرد انبعاث  كل آثار البصرية اليت جيب على املرتجم أن يستنري 
ص توجهها عملية فهم ما قيل فيه حىت لو جنح املرتجم يف جعل حياة املؤلف لكنها إعادة خلق للن، للسياق النفساين األصلي لصياغته

ا نابعة منه"   . )18(وعواطفه وكأ
 - وإن كان مثة فوارق ضئيلة فيما بينهما-وعنصر التفسري أو التأويل  ,مثة أمور أكثر أمهية يف إنتاج النص املرتجم يتعني مواجهتها 

ا إ البدهّي أنه ال يسعه  وعلى كل مرتجم أن يأخذ على عاتقه هذه اإلضاءة. كذلك من، إضافة -ضاءةيسمح لنا بالقول عن الرتمجة بأ
أن يرتك شيئًا معلقًا مما يبدو له غامضاً. إن عليه أن يكشف اللون ألن هناك حاالت قصوى يتضمن فيها النص األصلي شيئًا ما 

لقصوى هذه هي بالضبط اليت يبدو فيها بوضوح اإلكراه الذي يتعرض له غامضاً. حىت بالنسبة للقارئ األصلي. ولكن حاالت التأويل ا
فهذا ، كيف نفهم. ولكن طاملا تعذر عليه تقدمي تعبري حقيقي عن مجيع أبعاد نصه،  أن يقول بوضوح، املرتجم. وعليه ههنا أن يذعن
واخرتاقًا للغموض الذي يكون خمالطاً  ,ضاءة وإضافة. ومبقتضى ذلك تكون الرتمجة يف حقيقتها إ)19(يعين بالنسبة إليه تنازًال مستمراً 

وليس بوسع املرتجم أن يرتك أمرًا معلقًا إذ البد له من قول شيء جيعلنا نفهم. وما يقولـه يف احلقيقة هو تأويل املرتجم ، للنص األصلي
كتاب   -ربة النص واخرتاق نقاطه الغامضةمن أجل مقا- أو قراءته. ومن األمثلة الكالسيكية على عودة القراء األصليني إىل الرتمجة 



ع (علم املنطق) للفيلسوف األملاين (هيغل). إذ ال يسع القارئ األملاين اجلاد إذا ما شرَع يف قراءة هذا النص اهليغلي املشكل إال أن يض
لقراءات املختلفة هلذا النص يف غري لغة حىت يقف على ا، بينما تكون الرتمجة الفرنسية على مشاله، الرتمجة اإلجنليزية هلذا النص على ميينه

تنتج  وترمجة. فإذا ما علمنا أن هلذا الكتاب ترمجتني إجنليزيتني وترمجة فرنسية واحدة على حّد علمنا تبينت لنا أمهية القراءة اجلادة اليت
"وحده املرتجم الذي : جم أن يقولترمجة ال ميكن إال أن تكون مستندة إىل نوع من التفسري أو التأويل ولذلك جاز للقائل عن املرت 

وحده يستطيع فعًال إعادة ، بل لغة مالئمة للنص األصلي، أي جيد لغة ال تكون لغته وحسب، حيمل إىل اللغة الشيء الذي يربزه النص
فليس مثة فرق إال ، آخرال ختتلف نوعياًّ عن املهمة التأويلية العامة اليت يطرحها أي نص ، أي مهمة املرتجم، فمهمة إعادة اخللق، اخللق

  . )20(يف الدرجة"
ا مثرة للقراءة أصًال. وليس من معىن لكوننا نقرأ إال أننا "ننتج خطابًا جديداً   ، وعلى ذلك فالرتمجة ال تنفصل عن عملية التأويل؛ أل

قدرة أصيلة على  -ايت للنص ذاتهداخل التكوين الذ- هذا االرتباط بني اخلطاب القارئ وبني اخلطاب املقروء ، ونربطه بالنص املقروء
والتـأويل هو النهاية الفعلية هلذا االرتباط بني : وهي اليت تعطي خاصيته املفتوحة على الدوام، استعادة اخلطاب لذاته بشكل متجدد

ص األصلي. وتبلغ . ومن ذلك يتبني أن الرتمجة تنتج خطابًا نامجًا عن قراءة املرتجم للن)21(خطاب وآخر وهذه االستعادة املتجددة"
أي إىل نص أو قول أو خطاب ميتلك مقوماته اخلاصة متاماً. وهذا يعين أن بوسع أي ، هذه القراءة منتهاها عندما تتحول إىل تأويل

 قارئ أن ينتج نصًا جديداً ابتداء منه. ومل يكن ذلك باألمر املمكن إال ألن القراءة اجلديدة قد حققت من الفاعلية القدر الذي يكفي
  لكي تتحول إىل نص أو خطاب. 

ا  ذلك ، وليس مثة شك يف أن تأويل النص الذي أنتج خطابًا جديداً أو نصاًّ جديداً ال ميكن تصوره منفصًال عن تأويل الذات لذا
ا على النص إش، أن النص يوفر فرصة للذات لتتعمق تعرفها على نفسها عاعات مل مثلما أن الذات أيضاً بوسعها أن تفيض من لدن ذا

يكن من السهل اكتشافها فيه لوال فاعلية الذات وفعلها داخل هذا النص املفتوح. فاكتمال تعقل النص ال ميكن له أن يقع خارج تعقل 
ا داخل النص ذاته بشكل أحسن ومغاير وتبدأ يف حتقيق ذلك الفهم الذايت" فليس النص من منظور الذات إال  ).22(الذات لذا

ا يف آخرية هي يف ، بإنتاج اخلطاب مناسبة تسمح هلا أو هو بعبارة أخرى مناسبة كي حتقق الذات عربه مزيدًا من الوعي الذايت بذا
وهذه هي حقيقة الرتمجة على األصالة وبصورة فعلية. ولئن دل كل ما تقدم ، هو صاحب اخلطاب أو النص، صميمها وعي ذايت آخر

بقصد  -الفردي واجلماعي-حدة من بني أهم السبل اليت يفزع إليها الوعي الذايت اإلنساين فإمنا يدل على أن الرتمجة هي وا، على شيء
ا تضطلع بعملية ، حتقيق التواصل بينه وبني الوعي الذايت اآلخر. وهذا ما يسمح لنا بالقول عن الرتمجة اليت هي يف حقيقتها "تأويل" بأ

  . )23(متملك لديها"و  ,حتويل "ذلك الغريب املتباعد إىل شيء خاص بالذات
ا "منط أمثلي" من أمناط التواصل بني األفراد -فلو شاء املرء أن يتحدث عن ماهية الرتمجة جممًال ، وعلى ذلك  ألمكن له أن يقرر بأ

ا أن توطد احلوار بني األفراد، واحلضارات ,والثقافات ,واجلماعات ل الذي وبني اجملتمعات اإلنسانية. ومن شأن التفاع ,وأن من شأ
ا أن تعمق  تولده أن ينتهي إىل إنتاج بؤرة مشرتكة قابلة للتوسع والنمو حبيث ميكن هلا أن تشارك يف خلق الظروف اليت من شأ

وأساليب احلياة اليت تيسر  ,وهو ما من شأنه إنتاج مزيد من التقارب بني األفكار والقيم، وأن ختلق دائرة من القيم املشرتكة ,االتصال
واحلضارات اليت ينتجها بنو البشر. ذلكم  ,أو اليت قد تتيح احلد من التوتر والعنف بني الثقافات، عايش بني الثقافات املختلفةُسبل الت

والثقافات اإلنسانية  ,وغريها من القضايا املرتبطة مبشكالت التواصل بني اجملتمعات البشرية ,هو رأي الذين ينظرون إىل قضية الرتمجة
  بل أي شكل آخر من أشكال التعصب.، والعرقي ,والديين ,يدة عن التعصب القومينظرة انفتاح بع
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  ترجمة القرآن الكريم
  *شتيفان فيلد

بالقرآن ، التاسع عشر والعشرين ,يف القرنني، تطور اهتمام الدراسات األملانية، قبل التطرق إىل املوضوع أعرض يف عجالة سريعة
 ,بكتابه عن "تاريخ القرآن" ,)Theodor Noldekeتقدمهم تيودور نولديكه (،  مسلمنيالكرمي. وهو اهتمام كان من علماء غري

)Geschichte des Korans( ، يف ثالثة جملدات. مث تاله كتاب إجيناز  ,م1961وقد صدرت الطبعة األخرية من هذا الكتاب عام
). وأذكر أيضا كتاب أجنيليكا Die Richtungen der islamischen Koransauslegung( ,"مذاهب التفسري القرآين": جولدزيهر

مث دراسات تيلمان ناجل عن ، )Student zur Struktur der mekkanischen Suren( ,نويفريت "دراسات عن بنية السور املكية"
، عن القرآن الكرميإىل جانب كتابه العام عن "القرآن". واليوم جند بني املتخصصني يف الدراسات ، اآليات املدنية يف السور املكية

 Der Koran im Zeitalter der( ,هارمتوت بوبزين يف كتابه "القرآن يف حقبة اإلصالح الديين يف القرن السادس عشر"

Reformation( .  
نظرًا ألن مؤلفيها تعرضوا أحياناً ، وقد قوبلت حمتويات هذه الكتب والدراسات بالتحفظ الشديد من قبل بعض العلماء املسلمني 
  األمر الذي ال خيلو من احلساسية. ، ضايا خيتلف فيها املسلم وغري املسلم ألسباب عقديةلق

وأفراد هذا اجليل أملان ، ختصص يف العلوم القرآنية، ولكن ظهر يف السنوات األخرية جيل جديد من خرجيي اجلامعات األملانية 
). Studien zu den Koranischen Schworen(, ِم يف القرآن"اليت قامت بدراسة عن "الَقسَ ، وأذكر منهم ملياء قنديل، مسلمون

وتاريخ قبول النص القرآين يف صدر اإلسالم". وقد حظيت ، ودراسته عن "اإلعجاز القرآين ,وكمثل ثان هلذا اجليل أذكر نفيد كرماين
   ملانية.والصحافة واإلذاعة األ، واهتمام شديد من قبل املثقفني األملان، هذه الدراسة بقبول واسع

  : صعوبات ترجمة معاني القرآن الكريم إلى األلمانية - 1
ويف أوروبا كلها أكثر من عشرة ماليني مسلم يف أغلب الظن. ومن بني ، حوايل ثالثة ماليني مسلم، يعيش يف أملانيا كما تعرفون 

تالوته باللغة العربية. ومعظم املسلمني يف أملانيا من و  ,هؤالء املسلمني املقيمني يف أوروبا هناك أقلية قليلة تستطيع فهم القرآن الكرمي
م ، أو الكردية غالبا. وإىل جانب ذلك يوجد عدد يتنامى من املسلمني من أصل تركي، ولغتهم األم هي الرتكية، أصل تركي إال أ

كما أن الرتمجات األملانية ملعاين ،  مجة بالرتكيةولغتهم األم هي األملانية. وهكذا توجد للقرآن الكرمي يف أملانيا تر ، أصبحوا أملانيي اجلنسية
   القرآن ال تقل عن اثنيت عشرة ترمجة.

ال ميكن أن تكون هناك ترمجة حقيقية ، فإين أدرك أنه طبقا لتعليم اإلسالم، وعندما أقول بأن هناك ترمجات خمتلفة للقرآن الكرمي 
ويسمي ترمجته بـ "املعاين ، مجة معاين القرآن. بل إن بعض املرتمجني يلتزم احلذرواملمكن فقط هو تر ، لنص القرآن العريب إىل أية لغة أخرى

إال أنه ال ميكن ترمجة روح ، وبطريقة ما ينطبق على ترمجة معىن أو مضمون البيت الشعري إىل أية لغة أخرى ,التقريبية للقرآن الكرمي"
ا ، ريا من ترمجات معاين القرآنالشعر إىل هذه اللغة األخرى. وبناء على هذا اإلدراك فإن كث اليت يشرف على طبعها أو يقوم 

  ترفق بنص القرآن الكرمي نفسه. وتعد ترمجات معاين القرآن هذه نوعا من التفاسري للقرآن ال يغين عنه. ، مسلمون
جعل عنوانه "هل ميكن الذي ، قال يف كتابه، م1992واملتوىف عام ، النمساوي األصل الذي آمن باإلسالم، لقد قال حممد أسد 

أو أن يقوم حىت مبحاولة ، أن جيرؤ على ادعاء ذلك -الذي عايش روعة مجال هذا الكتاب حقيقة-"ال ميكن لإلنسـان ؟. ترمجة القرآن"
  الوصول إىل هذا اهلدف". 



واإلجياز يف التعبري. وهذان ، فاحلذ: املميزة للقرآن الكرمي، وطبقا ملذهب معظم علماء املسلمني فإن من اخلصائص األسلوبية املهمة 
ا متغايران. ، املصطلحان بالغيان متقاربان   إال أ

  : وعن خاصية هذا الحذف قال محمد أسد
جيب على املرتجم أن يوصل للقارئ الفقرة الفكرية املرتوكة بقصد ، ال جيري فيها احلذف بطريقة مماثلة، "لنقل معىن القرآن إىل لغة أخرى

األحيان  ويف كثري من، واضعا ما يرتمجه بني قوسني. وإذا مل يقم بذلك فإن اجلملة املعنية يف الرتمجة تفقد كل حيوية، يف النص القرآين
  تفقد كل معىن أيضا". 

اليت تشرتك فيها كل الرتمجات. إذ إن هذه اإلضافات ليست جزءا من النص القرآين هذا ، ذا َصوَّر حممد أسد أحد أهم الصعوبات 
ومن جهة أخرى ال ميكن االستغناء عنها يف متكني القارئ غري العريب من فهم نص القرآن. وجيب توضيح فصل هذه ، من جهة

وما ، أن يعرف ما هو من النص القرآين، الذي ال يتقن العربية، اإلضافات عن ترمجة النص األصلي للقارئ؛ إذ يتوجب على هذا القارئ
  رمي. أي ما ليس من نص القرآن الك، هو إضايف

ورمبا تتمثل الصعوبة األشد يف أن مضمون هذه اإلضافات يبدو متعلقا جدا بالرأي الشخصي للمرتجم؛ فإذا ما قارنا مثل هذه  
ا أبو الرضاء حممد بن أمحد بن رسول من جهة وبالرتمجة األملانية، اإلضافات يف ترمجة أملانية اليت ظهرت حديثا عن مؤسسة ، قام 

لوجدنا أوًال أن هذه  -من جهة أخرى ، والدكتور ندمي إلياس، ا األستاذ عبد اهللا الصامت (فرانك بوبينهامي)وقام ، امللك فهد
وجند ثانيا أن إحدى الرتمجات حتتوي على إضافات متعلقة مبوضع ما ، اإلضافات املتعلقة بنفس املوضع يف القرآن خمتلفة إىل حد كبري

  والعكس صحيح. ، و الثالثة ضرورة ألية إضافة بالنسبة لهمل تر الرتمجة الثانية أ، يف القرآن
تتمثل فيما تتضمنه معظم الرتمجات احلديثة للقرآن الكرمي إىل األملانية أو اإلجنليزية من شروح أو ، ويضاف إىل ذلك صعوبة أخرى 

أو كهوامش لآليات. ، لحق خاصوإمنا يف م، إيضاحات إىل جانب النص القرآين. هذه الشروح ال تكون ضمن نص الرتمجة مباشرة
بينما تورده ، وهنا تشتد الفروق بني الرتمجات املختلفة. إذ يف حاالت كثرية تقدم إحدى الرتمجات تفسريا طويال ألحد املواضع يف القرآن

  .ترمجة أخرى دون أي تفسري
"ميكن : بقوله، د بن أمحد بن رسولحمم، وصفها صاحب إحدى الرتمجات األملانية، إىل جانب ذلك هناك صعوبات أسلوبية أخرى

بل تعبريات يصعب فهمها. بيد أن هذا ال ميكن ، أن يتضمن النص األملاين يف بعض املواضع صيغا غري مألوفة (أي يف اللغة األملانية)
أال وهي؛ إىل  ،حىت ميكن تقدمي نص يكون صورة صادقة للنص األصلي/ العريب". هنا حتددت الصعوبة املشهورة لرتمجة أي نص، جتنبه

على حساب صعوبة فهم النص املرتجم؟ وإىل حد ينبغي معه أن تكون الرتمجة يف ، أي مدى جيب أن تقرتب الرتمجة من النص األصلي
  على حساب البعد عن األصل؟، لغة الرتمجة جيدة القراءة ومفهومة

فإن هذه الصعوبة العامة تكون  -كبرية بني العربية واإلجنليزيةونظرا إىل الفروق اللغوية ال، ويف حالة نص له أمهيته كنص القرآن الكرمي 
  شديدة بوجه خاص. 

). وفيما يتعلق 33والرتمجة ملعاين الكالم (راجع روزينتال ص، وجيب أن نتذكر هنا أن علماء العرب قد فرقوا بني الرتمجة احلرفية 
يف كتابه ، هـ764املتوىف عام ، املسلم صالح الدين خليل بن أيبك الصفديبالرتمجات من اللغة اليونانية إىل العربية مدى العامل العريب/ 

   ."الغيث املسجم"
  : إن هناك إمكانيتين للترجمة



، الذي يكون له معىن يوافق املعىن اليوناين، مث يبحث عن اللفظ العريب، ومعناه، يقوم املرتجم بدراسة كل لفظ يوناين - 1
املراد ترمجته إىل العربية. وهذه الطريقة ، إىل أن ينتهي من ترمجة النص، ويتعامل معه بالطريقة نفسها، ويستخدمه. مث ينتقل إىل لفظ آخر

وتبعا هلذه الطريقة تظل ألفاظ يونانية دون ، رديئة لسببني؛ أوهلما أنه ال يوجد لكل لفظ يوناين ما يوافقه يف املعىن من األلفاظ العربية
ا يف اللغة األخرىترمجة. وثانيهما أنه ال تتطابق ب ذا يؤدي استخدام ، عض العالقات النحوية اخلاصة يف إحدى اللغتني مع نظريا و

  كما ترد يف كل لغة إىل نشوء أخطاء أخرى.،  بعض اجملازات
تؤدي ، ة عربيةمث يعرب عنه جبمل، ويبلور معناها بوضوح، فيأخذ فيها املرتجم اجلملة بكاملها يف االعتبار، وأما اإلمكانية الثانية - 2 

  املعىن نفسه دون اعتبار ملدى موافقة كل لفظ يف إحدى اللغتني نظريه يف األخرى. وهذه الطريقة هي الطريقة املثلى.
اليت كانت ترتجم إىل العربية. مشكلة الرتمجة احلرفية لنص يوناين إىل اللغة العربية تشبه ، هذا ما كان يتعلق بالنصوص اليونانية 

   عاين القرآن الكرمي.مشكلة ترمجة م
الدكتور ، إىل رأي مماثل متاما. إذ قال شيخ األزهر السابق، فيما يتعلق برتمجة القرآن، وهلذا توصل بعض علماء املسلمني احملدثني 

والرتمجة ، فيةالرتمجة احلر : "تنقسم الرتمجة إىل نوعني: يف تقدميه إلحدى ترمجات معاين القرآن إىل اإلجنليزية، جاد احلق على جاد احلق
-7ص: إن مل تكن يف كل القرآن ففي أكثره" (املنتخب، ملعاين الكالم. وقد اتفق علماء املسلمني على أن الرتمجة احلرفية غري ممكنة

8 .(  
ة يف لغة مل تنته صعوبات إجياد األسلوب املناسب للرتمجة إىل األملانية فهل ينبغي أن ترتجم معاين القرآن الكرمي إىل األملاني، بذلك 

يعترب ما ترمجه "فريدريش روكريت" من ، أم تكون بصيغ لغوية حديثة كلغة الصحافة مثال؟ بالنسبة إىل القراء األملان اليوم، أدبية منتقاة
ا لغة قريبة بل ال يندر اعتباره، بينما تعد ترمجة "رودي باريت" للقرآن أملانية حديثة، كاألدب األملاين الرفيع  ,القرآن ترمجة بالغية عالية

ا ندمي إلياس، من لغة احلياة العادية وعبد اهللا الصامت (فرانك بوبينهامي) أسلوبا خمتلفا؛ إذ ، واخرتت ترمجة معاين القرآن الكرمي اليت قام 
  : يقول املرتمجان

ندثرة. كما مل تستخدم األلفاظ ومل تستخدم األلفاظ والرتاكيب األدبية امل، استخدمت اللغة األملانية املقروءة واملكتوبة املعاصرة 
وال الكالمات املبتذلة. فكيف ينبغي على القارئ ، كاإلجنليزية والفرنسية،  والرتاكيب الدخيلة على اللغة األملانية من لغات أجنبية عنها

ملناسب هلذه اإلضافات أن يقرر قبول أية إضافة أو أي إيضاح داخل الرتمجة؟ وكيف يقرر األسلوب ا، األملاين الذي ال يتقن العربية
واإليضاحات. واإلجابة باختصار إنه ال ميكنه ذلك. وسأكتفي مبثل بسيط ميثل إشكالية ترمجة النص القرآين الكرمي وهذا املثل خيص 

 Iوترمجها بعضهم ، تقابل لفظ اجلاللة يف العربية Gottعلى اعتبار أن كلمة ، )I m Namen Gottes(حيث ترمجها بعضهم : البسملة

m Namen Allas ، وللطريقتني يف الرتمجة أنصار من املسلمني وغري املسلمني ألسباب لغوية وعقدية متباينة. فكيف يعرف القارئ
وكيف يفاضل بينهما؟ يبدو أن اإلمكانية تتمثل يف أن تقوم هيئة إسالمية هلا مكانتها ، األملاين العادي الفرق بني ترمجيت البسملة

ا مؤمتر العامل اإلسالمي يف كراتشي باستحسان ترمجة معينة وفضًال ، ملعاين القرآن الكرمي. وهكذا صدرت الرتمجة األملانية اليت أوصى 
ا الدكتور مصطفى ماهر ا جيدة. بيد أن هنا أيضاً ، عن ذلك هناك الرتمجة اليت قام  ويشهد لرتمجته أن جلنة من األزهر راجعتها واعترب

استحسان ترمجتني ، على سبيل املثال، إذ أن جلنة األزهر واجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية أعلنت، قال يتوفر االطمئنان املطل
ما ختتلفان اختالفاً واضحاً.، ويف وقت قصري، الواحدة تلو األخرى، اجنليزيتني    رغم أ



مل قدر اإلمكان وهذا أمر طبيعي؛ ألن لنقل معاين القرآن إىل الكثري من لغات العا، ومع ذلك تستمر احملاوالت دائما من جديد 
بل تغدو دائما أقوى. إذ إن ، املسلمني يرون من الواجب عليهم تعريف البشرية كلها برسالة اإلسالم. والضرورة إىل ذلك مل تضعف

سلمني اليوم ال يفهمون كما أن الغالبية الغالبة من امل،  عدد املسلمني الذين يتقنون اللغة العربية -وبسرعة-عدد املسلمني إمجاال يفوق 
يطرأ التغري باستمرار ، فضال عن ذلك، العربية. أي أنه ال بد من االستمرار يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل كل لغات العامل. ومبا أنه

  فيجب على مر الزمن أن تتجدد ترمجة القرآن إىل اللغة نفسها. ، على كل لغات العامل
  آنمنهج التفسير األدبي للقر  - 2
ولكنه يف ، الذي يتبعه كثريون من علماء املسلمني احملدثني. هذا املنهج ينطلق من أن القرآن الكرمي هو نص ديين، فالتفسري األديب 

وتوجد بوادر  .أمني اخلويل بأن القرآن هو أهم أعظم نص للغة العربية لألدب العريب عامة: الوقت نفسه هو نص أديب أيضا. لقد قال
ويف مؤلفات اخلطايب ، ويف أسرار البالغة للجرجاين، وجند ذروة هذه البدايات يف تفسري الزخمشري،  أوائل التفسري بالفعلهذا املنهج يف

، وإىل جانبه زوجته الدكتورة عائشة عبد الرمحن، والرماين وغريهم. ولعل أمني اخلويل هو من أصحاب هذا املنهج يف العصر احلديث
  وغريهم.  ,والدكتور نصر حامد أبو زيد، د أمحد خلف اهللا(بنت الشاطئ) والدكتور حمم

بوجوب التساؤل عما يعنيه القرآن بالضبط ، قبل اإلقدام اليوم على أي تفسري للقرآن، ومن السمات الفارقة هلذا املنهج أنه يطالب 
إليه. وبدءا من البناء على معرفة التلقي (وقت نزوله؟ أي بالنسبة ألوائل من بلغهم الرسول ما أنزل  (ص),بالنسبة إىل صحابة الرسول

- 2، املتحدث أو املرسل -1: هذه ميكن التفسري احلديث للقرآن بأن هذا املنهج يعتمد على معرفة أن كل نص يستلزم أربعة عناصر
ا الرسالة، الشفرة (األسلوب)-3، الرسالة   يعين املرَسل إليه. -املستقِبل للنص-4، اليت تبلغ 

وإذا ما  ، ميكنه فقط أن يكشف عن معرفة دقيقة للغة العربية القدمية وللمجتمع العريب، رآن بالنسبة إىل مستقبليه األوائلوما عناه الق 
  فيجب علينا أوًال فهم عصر اجلاهلية وثقافتها. ، كنا نريد معرفة ما عناه القرآن ملتلقي رسالة الرسول األوائل

ني أن يقوموا جبهد خاص. إذ إن الباحث غري املسلم ال يستطيع أن يقدر ماذا يعين القرآن ميكن للباحثني غري املسلم، وهنا كما أرى 
أن يسهم مبا ال يستطيع زمالؤه املسلمون القيام به ، يف جمال معرفة كنه (جوهر) الدين اإلسالمي، أي أنه ال يستطيع، بالنسبة للمسلم
  وأنسب. ، وأسرع، بطريقة أفضل

، قبل اإلسالم (اجلاهلية) يستطيع الباحث غري املسلم أن يشاهد فيه. إذ يستطيع دراسة آثار ذلك العصر ولكن بالنسبة إىل عصر ما
والنقوش (الكتابات) العربية فيه. ، وقراءة الشعر العريب يف عصر ما قبل اإلسالم، مثل أيام العرب، وقراءة النصوص التارخيية املتعلقة به
ذا ميكنه اإلسهام يف التعرف على   اليت يشري إليها النص القرآين. ، اخللفية الثقافية و

إسهاماً مهماً. إذ يتناول يف ، "مانفريد أوملان"، الذي وضعه املستشرق األملاين، قاموس اللغة العربية القدمية، ويف هذا اجملال يعد مثالً  
َها وأوضحْتها ،  ويصنف الثروة اللغوية للعربوجيمع ، وكذلك لغة النثر العريب القدمي، استفاضة خاصة لغة الشعر العريب القدمي كما َمجََعتـْ

إىل تاج العروس للزبيدي. بيد أن منهج أوملان خيتلف متاما عن منهج ، من كتاب العني للخليل ابن أمحد الفراهيدي، املعاجُم العربية
ومع األسف صدر من هذا ، وية املعاصرة ومناهجهااملعاجم العربية وهو يفيد يف البحث عن التطور التارخيي للغة العربية باألساليب اللغ

واليت تبدأ حبرف الالم؛ أي أنه مكن ، اليت تبدأ حبروف الكاف، املعجم حىت اآلن جملدان فقط. فقاموس أوملان قد تناول األلفاظ العربية
  .من تسجيل جزء صغري من الثروة اللغوية العرب

**********************  



 .لشرقي يف جامعة بون، أملانيارئيس سابق للمعهد ا) *

  
-----------------  



  : الروس وأصولهم على ضوء عمل المسعودي
  "مروج الذهب ومعادن الجوهر"

  *عمر شعار
وما هي عالقتهم بالقبائل السالفية (الصقالبة) أو القبائل  .من هم الروس؟ هل ينتمون عرقيا إىل القبائل النورماندية اجلرمانية؟

 ,األصول اإليرانية؟ حول هذه األسئلة وغريها من االحتماالت تدور حوارات حامية الوطيس يف أوساط املؤرخني الروسالسكيفية ذات 
وحىت وقتنا الراهن. وبال شك تتضمن هذه احلوارات إسقاطات  ,واألجانب املتخصصني بتاريخ شعوب أوروبا الشرقية منذ ثالثة قرون

تربز بشكل حاد على السطح السياسي الروسي يف املراحل التارخيية االنعطافية يف سياق اإلجابة  وجيوبوليتيكية ,فكرية ودينية وسياسية
وكداللة على  .هل الدولة الروسية تنتمي حضاريا إىل احلضارة األوروبية الغربية أو إىل احلضارة اآلسيوية الشرقية؟: على السؤال الكبري

أفردت له صفحتها  ,راهن يكفي اإلشارة إىل أن صحيفة "أزفيستيا" الروسية املعروفةال أمهية وحساسية موضوع أصول الروس يف وقتنا
مدير معهد تاريخ روسيا التابع  ,أجرت عليه حوارا مطوال مع األكادميي الكسندر ساخاروف ,)17/1/2004الرئيسية األوىل بتاريخ (
بزيارة إىل املناطق الواقعة يف مشال غرب مدينة  ,فالدميري بوتنيقام الرئيس الروسي  ,م2004ويف صيف عام ، ألكادميية العلوم الروسية

دف اإلجابة على هذا السؤال الكبري (ازفيستيـا  ,نوفغراد الروسية   م).17/7/2004واليت جتري فيها تنقيبات أثريــة واسعة النطاق 
اليت   ,مدة يف ذلك على خمطوطة "رواية األعوام البائدة"معت ,ويف العهود القيصرية تبنت اجلهات الرمسية الروسية النظرية "النورماندية"

اية القرن الثاين عشر وأكد فيها على أن الروس هم جمموعة من قبائل "فارياغ" النورماندية اجلرمانية الشمالية  ,كتبها القس نيستور يف 
ر الذين سيطروا بقيادة زعيمهم ريوريك يف بداية القرن العاشر امليالدي على القبائل  السالفية "الصقالبة" املتناحرة املستوطنة يف حوض 

وشكلوا فيها الحقا النخبة احلاكمة العيا  ,لعبوا دورا أساسيا يف تشكيل إمارة "كييف الروسية" القدمية ,وأن "الروس الفارياغيني" ,الدنيرب
اية القرن اخلامس عشر ع الذي  ,ندما تويف األمري دميرتي ابن ايفان الرابعممثلة يف ساللة ريوريك اليت حكمت الدولة الروسية حىت 

ودخلت الدولة الروسية على أثر ذلك يف مرحلة الفتنة "مسوتا" ويف عام ، آخر قيصر من هذه الساللة ,يطلق عليه اسم "ايفان الرهيب"
  .)1(انتقل زمام السلطة يف الدولة الروسية إىل عائلة رومانوف القيصرية ,م1613

وطموح  ,الثامن عشر وعلى أثر تشكل اإلمرباطورية الروسيـة معربا بذلك عن بداية بزوغ الشعور القومي الساليف يف منتصف القرن 
وقد ازدهرت النظرية ، واإلمرباطورية العثمانية ,الدولة الروسية لتزعم الشعوب السالفية األرثوذكسية يف مواجهة الدول األوروبية الغربية

ا بقوة الكنيسة  ,وأصبحت سائدة يف أوساط املثقفني والسياسيني الروس ,الثاين للقرن التاسع عشرالسالفية القومية يف النصف  وأيد
  الروسية األرثوذكسية.

ومفادها أن الروس والسالف ينتمون إىل القبائل السكيفية والسارماتية ذات  ,يف العهد السوفيايت تبىن الشيوعيون النظرية السكيفية 
واليت ذكرها  ,ليت كانت تقطن يف جنوب أوكرانيا على السواحل املطلة على البحر األسود يف األلف األوىل قبل امليالداألصول اإليرانية ا

وبذلك أراد الشيوعيون السوفييت أن يربطوا الروس بالشعوب احمللية القدمية ورفضوا بشدة مقولة الروس ، هريودوت يف كتاباته التارخيية
ر الدنيرب الفارياغيني الوافدين إىل . يف )2(ويعترب األكادميي السوفيييت اليكسي ريباكوف أبرز ممثلي النظرية السكيفية، منطقة حوض 

 ,ورفع القيود عن حرية الفكر ظهرت آالف الدراسات املكرسة هلذا املوضوع ,وعلى أثر إشاعة احلريات الدميقراطية ,مرحلة الربوسرتويكا
النورماندية اليت يتبناها ممثلو التيار الليربايل التغرييب والسكيفية اليت يدافع عنها ممثلو : ساسيتنيوكلها تتمحور حول وجهيت النظر األ

  التيارات القومية والشيوعية.



ذا املوضوع : بعد هذا العرض املوجز للخليفة التارخيية والسياسية هلذه اإلشكالية يربز السؤال التايل  ما هي عالقة املسعودي 
جابة على هذا السؤال تنحصر يف أن أغلب املؤرخني الروس يستشهدون بأعمال املؤرخني والرحالة العرب املسلمني الشائك؟ اإل

وباألخص بعمل املسعودي "مروج الذهب وجوهر املعادن" الذي زار املنطقة يف النصف األول من القرن العاشر امليالدي. وقبل التوقف 
ا  عندما كتبه املسعودي حول الروس وأصلهم م مع السالف (الصقالبة) البد من التعرض خلصوصية جغرافية املنطقة اليت بدو وعالقا

  ال ميكن فهم وتفسري نصوص املسعودي حول هذا املوضوع. 
، تتميز املنطقة اليت شهدت أحداث والدة إمارة "كييف الروسية القدمية" يف القرن العاشر امليالدي بوضعية جغرافية فريدة من نوعها

ار كربىف ار الصغرية واملتوسطة وفيها جتري ثالثة أ الفولغا (اتيل) : هي شبه مغطاة بالغابات ومملوءة بالبحريات واملستنقعات واأل
ار الثالثة تنبع من منطقة ، والدنيرب ودفينا الغريب املتصلة مع بعضها البعض من خالل املنبع من ناحية وتصب يف حبار خمتلفة فهذه األ

ففي هذه ، اليت تقع مشال غرب موسكو على بعد أربعمائة كيلومرت، وهي منطقة الفالداي الواقعة يف مقاطعة نوفغراد الروسية ,واحدة
ر الفولغا الذي ينحدر حنو الشرق ر الدنيرب الذي ، ومن مث ينعطف حنو اجلنوب ليصب يف حبر قزوين ,املنطقة يقع منبع  ومنها ينبع 

ر دفينا الغريب الذي يتجه حنو الغرب ويصب يف حبر البلطيق. ، يف البحر األسودينحدر حنو اجلنوب ويصب  وفيها أيضا يقع منبع 
وقزوين مرتبطة بني بعضها بعضًا منذ أقدم العصور من خالل املالحة النهرية يف  ,واألسود ,البلطيق: وبذلك نالحظ أن البحار الثالثة

ار الثالثة م مع شعوب وقبائل وهذا الواقع اجلغ، أحواض األ رايف جيب أخذه بعني االعتبار عند دراسة مسألة أصول الروس وعالقا
  املنطقة يف القرنني التاسع والعاشر امليالديني.

در تتمثل األمهية التارخيية االستثنائية ملا كتبه املؤرخ واجلغرايف العريب حول شعوب أوروبا الشرقية يف حقيقة تارخيية مفادها أن املصا
  : وتنقسم إىل جمموعتني ,تارخيية املكتوبة املتعلقة بشعوب أوروبا الشرقية نادرة للغايةال

  ما ورد يف أعمال املؤرخني واجلغرافيني والرحالة العرب املسلمني.: األولى
  الكتابات والوثائق البيزنطية وباألخص وثائق الكنيسة اإلغريقية.: الثانية 

ية املكتوبة املتعلقة بشعوب أوروبا الشرقية يف األلف امليالدية األوىل يف احلقيقتني التارخييتني وتنحصر أسباب ندرة املصادر التارخي
  : التاليتني

والُبلغار مل متتلك  ,واخلزر ,واألرمن ,ومملكة السرير ,باستثناء شعوب الالن، أن غالبية شعوب أوروبا الشرقية يف تلك املرحلة: األولى 
ويتوجب أن ننوه هنا إىل أن إمارة كييف الروسية ، ومن هنا مل يكن لديها مصادر تارخيية مكتوبة، ا يف ذلك احلني كتابة خاصة

اية األلف األوىل امليالدية ( وقبل هذا التاريخ ال تتوفر ، م)988اعتمدت األجبدية الكرييلية بعد أن اعتنقت املسيحية رمسيا يف 
ا. وحيتمل أن بعض الشعوب كان لديها أجبدية ومصادر تارخيية مكتوبة خاصة  معلومات حول طبيعة األجبدية اليت كان الروس يكتبون 

وهي أنه يف األلف امليالدية األوىل شهدت ، وهذا األمر وارد إذا أخذنا بعني االعتبار احلقيقة الثانية ,لكنها أتلفت وتعرضت للدمار، ا
، طلق عليه املؤرخون عصر "هجرات الشعوب الكربى" اليت جرت يف تلك املرحلةمنطقة شرق أوروبا حروبا تدمريية متوالية بنتيجة ما ي

ا وشرقها وكذلك زحف قبائل القوط إىل شرق أوروبا يف القرنيني الثالث ، واملقصود بذلك زحف قبائل اجلرمان من مشال أوروبا إىل جنو
ومتركزها يف هذه  ,امس امليالديني من أقاصي آسيا إىل شرق أوروباومن مث هجرة قبائل اهلون يف القرنني الرابع واخل، والرابع امليالديني

مث هجرات القبائل الرتكية املتوالية على مدى النصف الثاين من األلف األوىل امليالدية من أواسط آسيا (القبائل الرتكية الغربية ، املنطقة
اليت كانت يف تلك املرحلة مبثابة منطقة عبور واستيطان من  واليت متركزت أيضا يف شرق أوروبا ,وقبائل البجناك والقفجاق وغريها)



والتدمري  ,حبروب متيزت بطابع اإلبادة ودمج الشعوب، الشرق إىل الغرب وبالعكس. وقد ترافقت عمليات هجرات الشعوب املتوالية
احلضارية القدمية ومن بينها الوثائق  الشامل لكافة الكيانات السياسية القدمية ونشوء كيانات سياسية جديدة اتسمت بتدمري األوابد

اية األلف امليالدية األوىل متنوعا للغاية وبالغ  والكتابات التارخيية. وبنتيجة عمليات اهلجرات كان تركيب سكان شرق أوروبا يف 
  التعقيد.

فقد ، رتة زمنية طويلة نسبيالقد احتك العرب املسلمون بشعوب أوروبا الشرقية قبل عملية تشكل دولة كييف الروسية القدمية بف 
تعرفوا إىل أراضي أوروبا وآسيا يف القرنني السابع والثامن امليالديني خالل املعارك العسكرية اليت خاضوها ضد الدولتني الفارسية 

لت مساحات من ومش ,وأيضا ضد اخلاقانية اخلزرية. ففي خالل فرتة زمنية قصرية توسعت حدود اخلالفة العربية اإلسالمية ,والبيزنطية
) قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا امتدت من أسبانيا يف الغرب إىل أواسط آسيا يف الشرق ومن بينها شعوب ما وراء القوقاز (أرمينيا وجورجيا

لعربية وهيمنت الدولة ا، حيث انضوى حتت لواء اخلالفة العربية اإلسالمية أعداد كبرية من الشعوب تنتمي إىل خمتلف األعراق واألجناس
ولذلك برزت أمام الدولة العربية ، اإلسالمية على معظم الطرق وخطوط املواصالت التجارية التارخيية ومنها طريق احلرير العظيم

ية اإلسالمية مسألة االهتمام بالعلوم اجلغرافية والتارخيية وتطويرها باالعتماد على املراكز العلمية اليت كانت موجودة يف املدن التارخي
سكندرية ودمشق وطربستان ومسرقند وغريها). ومع تطور كافة العلوم يف ظل اخلالفة العربية اإلسالمية ازدهرت العلوم اجلغرافية (اال

  والتارخيية.
ا توجد يف األدبيات اجلغرافية العربية اإلسالمية عدة مدارس أمهها مدرستا العاملني  وفيما يتعلق جبغرافية أوروبا الشرقية وتاريخ شعو

البلطيق  - اجلغرافيني البلخي واجليهاين. ففي أدبيات هاتني املدرستني جند معلومات جغرافية وتارخيية فائقة األمهية حول طريق الفولغا
ومن بينها الروس والصقالبة (السالف) وجند وصفا  ,وحول األوضاع االجتماعية للقبائل والشعوب القاطنة يف هذه املنطقة ,التجاري

م الدينية. ,هم االقتصاديةخلصائص أوضاع م ومعتقدا   وعادا
ا "املمالك واملسالك" باهتمامها بالطرق وخطوط املواصالت التجارية الربية القدمية  وقد متيزت مدرسة البلخي يف سلسلة أدبيا

ا اجلغرافية حول البحار وعوضا ، سود وحبر أزوفحيث مل يعرف ممثلو مدرسة البلخي شيئا حول وجود البحر األ، ومبحدودية معلوما
اية العامل.    عن هذين البحرين يذكرون خليج القسطنطينية الذي كانوا يعتقدون أنه ميتد بشكل مباشر إىل الشمال حىت 
ة وحىت بداية القرن العاشر امليالدي كانت املعلومات التارخيية واجلغرافية املتعلقة بشعوب أوروبا الشرقية حمدودة أيضا يف أدبيات مدرس

ذه املنطقة بفضل حدثني مهمني، اجليهاين   : ولكن يف النصف األول من هذا القرن توسعت املعلومات املتعلقة 
  واليت وصفها يف رسالته. ,زيارة ابن فضالن إىل منطقة حوض الفولغا: األول 
  ن القرن العاشر امليالدي.واملؤرخ العريب املسعودي إىل منطقة القوقاز يف العقد الرابع م ,زيارة اجلغرايف: الثاني 

، وتكتسب املصادر التارخيية واجلغرافية العربية أمهية علمية استثنائية وبشكل خاص عمل املسعودي "مروج الذهب ومعادن اجلوهر"
 ,املستوى ويتمتع بسمعة علمية عالية ,وأمهيته ال تنحصر فقط يف أن مؤلفه يعد من أبرز العلماء املؤرخني واجلغرافيني العرب املسلمني

وإمنا تنحصر أمهية عمله كذلك يف أنه مل يكتب يف ، واحرتام كبري يف األوساط العلمية العالية اليت تطلق عليه لقب "هريودوت العرب"
بل استقى املسعودي ، حول شعوب أوروبا الشرقية فقط باالعتماد على ما كتبه اآلخرون من اجلغرافيني واملؤرخني ,"مروج الذهب"

وجتول يف أرجائها يف العقد الرابع من القرن العاشر  ,من خالل جتربته اخلاصة بعد أن تواجد شخصيا يف منطقة القوقازمعلوماته 
  امليالدي.



أي قبيل ، )م956املوافق  ـه346(يف مدينة الفسطاط مبصر يف عام  ,تويف العالمة أبو احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي
يار خاقانية اخلزر  )م932هـ املوافق 314(اهلا عن خارطة شرق أوروبا بعشر سنوات. وكان قد توجه إىل شرق أوروبا يف عام وزو  ,ا

وبال شك فقد اطلع املسعودي على أعمال من سبقه من الرحالة  ,وكتب فيها عمله ,ومن مث عاد إىل مصر، وأقام فيها عدة سنوات
ولكن املسعودي على عكس ابن فضالن كان ، ومن بينهم ابن فضالن ,بوا عنها قبلهواجلغرافيني العرب املسلمني الذين زاروا املنطقة وكت

ا رسالة اب ، ن فضالنرجل علم ذا ثقافة موسوعية ودقيقا يف معلوماته التارخيية واجلغرافية بعيدا عن اآلراء الفنتازية الالمسؤولة اليت تتميز 
والصقالبة لتعريف شعبه بأصول الديانة اإلسالمية (يف عام  ,إىل ملك الُبلغار ,الذي مل يكن سوى رسول اخلليفة العباسي املقتدر باهللا

 ,. ورغم أمهية املعلومات اليت حتتويها رسالة ابن فضالن إال أنه باملقارنة مع املسعودي مل يكن رجل علم باملعىن الواسع)3(م)922
والعبارات غري اللبقة اليت ال يستخدمها رجاالت العلم يف وصفهم  ,ولذلك احتوت رسالته الكثري من األوصاف واآلراء الذاتية اخلاطئة

وأنثروبولوجية  ,وحيتوي عمله على معلومات جغرافية وتارخيية ,للشعوب األخرى. أما املسعودي فقد كان أمينا ودقيقا يف تعابريه وآرائه
  مثينة للغاية بعيدة عن الذاتية واملبالغة واإلثارة املصطنعة.

 .م)1987-هـ1407(من أربعة أجزاء (إصدار املكتبة العصرية. بريوت ,ملسعودي "مروج الذهب ومعادن اجلوهر"يتألف عمل ا 
والفقرات املتعلقة بشعوب أوروبا الشرقية وردت يف اجلزأين األول والثاين. ورغم أن املسعودي خصص لكل شعب من شعوب أوروبا 

مرة أخرى يف سياق الوصف اجلغرايف للمنطقة وخالل حديثة عن عالقة هذا الشعب إال أنه يذكر هذه الشعوب  -الشرقية بابا خاصا به
ولكنه يتحدث عنهما مرة ، أو ذاك مع الشعوب األخرى. مثال خصص املسعودي بابا خاصا للروس وآخر للصقالبة يف اجلزء األول

ومرة ثالثة يذكرمها عندما يتحدث عن املعتقدات ، والالراسية وغريهم ,والبُلغار ,أخرى يف مواضع أخرى عندما يرد احلديث عن اخلزر
  الدينية يف اجلزء الثاين. 

 ,البحر األسود) -نيطش (نيطس: ويبدأ بوصف البحار املتامخة ألوروبا الشرقية، يف البداية يقدم املسعودي وصفا جغرافيا للمنطقة
"وحبر نيطش متصل : حيث يقول، يج القسطنطينيةويسميه خل ,والدردنيل ,ومضيق البوسفور ,حبر أزوف) -وحبر مانطش (مايطس

فبحر نيطش وحبر مانطش جيب أن يكونا أيضا حبرا ، ومنه خليج القسطنطينية الذي يصل إىل حبر الروم وما يتصل بـه، ببحر مانطش
تصل بالبحر م ,وبذلك يؤكد املسعودي على أن حبر أزوف (مانطش) ),4(وإن تضايق البحر يف بعض املواضع بينهما..."، واحدا

  ببحر الروم (البحر األبيض املتوسط). ,والدردنييل) ,األسود (نيطش) املتصل بدوره عرب خليج القسطنطينية (مضيق البوسفور
متصل ببحر مانطش (حبر  ,هل حبر اخلزر (قزوين): ومن مث يتوقف املسعودي عند قضية جغرافية بالغة األمهية يف عصره وهي

ودقيق إىل أبعد احلدود يف  ,هذا السؤال يشعر القارئ أنه يقف أمام عامل جليل حريص على األمانة العلميةأزوف)؟ وعند اإلجابة على 
ومل أر فيمن دخل بالد اخلزر ، "وقد غلط قوم زعموا أن البحر اخلزري يتصل ببحر مايطس: حيث يقول املسعودي، استخالص النتائج

أحد يزعم أن حبر اخلزر يتصل) ببحر من هذه البحار أو  ,إىل بالد الروس والبُلغرومن ركب منهم يف حبر مايطس ونيطس  ,(من التجار
ر اخلزر ا إال  ورأيت أكثر من تعرض ، وكيف دخل الروس يف املراكب إىل حبر اخلزر وذلك بعد الثالمثائة، بشئ من مائها أو من خلجا

ولست أدري كيف ، نية اآلخذ من نيطش يتصل ببحر اخلزرلوصف البحار ممن تقدم وتأخر يذكرون يف كتبهم أن خليج القسطنطي
ومن جاورهم على هذا البحر هو  ,تومهوا أن الروس ومن أين قالوه؟ أمن طريق احلدس أم من طريق االستدالل والقياس؟ (أو، ذلك

من التجار ممن له أدب ومل أترك ممن شاهدت ، وغريها، إىل بالد طربستان، وهو ساحل جرجان، وقد ركبت فيه من أبسكون ,اخلزر)
وكل خيربين أن ال طريق له إليها إال من حبر اخلزر حيث دخلت إليه ، ومن ال فهم عنده من أرباب املراكب إال سألته عن ذلك ,وفهم



، راهنومثال منوذجي يف أسلوب البحث العلمي نادرا أن جند مثيله يف وقتنا ال ,. حنن بالفعل أمام لوحة علمية مثينة)5(مراكب الروس"
وعاصروه القائلني بأن حبر قزوين (اخلزر) متصل ببحر أزوف  ,فمن أجل أن يفند املسعودي آراء بعض اجلغرافيني الذين سبقوه

ا مع آراء خمتلف أنواع التجار ,ويطابقها مع الواقع الطبيعي ,يورد املسعودي يف البداية آراء من سبقه من اجلغرافيني ,(مانطش)  ,ويقار
ر الفولغا (أتيل أو اخلزر)، حادثة هجوم الروس على سواحل حبر قزوينويعتمد على  وليس من خالل حبر  ,الذين أتوا من خالل 

  وقد جرت هذه احلادثة يف النصف األول من القرن العاشر امليالدي (يقول املسعودي بعد الثالمثائة هجري). ، مانطش (حبر أزوف)
حيث ، بال القوقاز اليت كانت تسمى يف ذلك الوقت (جبل القبخ) واملناطق احمليطة بهوصفا جغرافيا جل ,ومن مث يقـدم املسعودي

ويف هذا اجلبل اثنتان وسبعون ، قد اشتمل على كثري من املمالك واألمم، وصقعه صقع جليل، "أما جبل القبخ فهو جبل عظيم: يقول
عودي عن مدينة الباب واألبواب (مدينة دربند الراهنة) اليت . وهنا يتحدث املس)6(كل أمة هلا ملك ولسان خبالف لغة غريها"،  أمة

بناها كسرى الدولة الفارسية أنوشروان كثغر عسكري حمصن وظيفته "دفع أذى األمم املتصلة بذلك اجلبل من اخلزر والالن (وأنواع 
ومملكة  ,مملكة اإليران: جودة يف تلك املنطقة. ويورد هنا املسعودي أمساء املمالك اليت كانت مو )7(والسرير وغريهم من الكفار" ,الرتك)
وفيه أمم ال يعرف ، "وهذا اجلبل ذو أودية وشعاب وفجاج: فيقول .ومن مث يتابع وصفه جلبل القبخ (القوقاز)، ومملكة اللكز ,املوقانية

وعظم صخوره  ,أعالهوكثرة غياضه وأشجاره وتسلسل املياه من  ,بعضهم بعضا خلشونة هذا اجلبل وامتناعه وذهابه يف اجلو
"ويبادي أهل الباب واألبواب : وحول األخرية يقول، . وبعد ذلك يتحدث املسعودي حول مملكيت طربستان وجيدان)8(وأحجاره"

وقد كانت دار مملكتها مدينة على مثانية أيام من مدينة الباب يقال هلا ، وهذه األمة داخلة يف مجلة ملوك اخلزر، مملكة يقال هلا جيدان
ا افتتحت يف بدء الزمان، وهي اليوم يسكنها خلق من اخلزر، ندرمس فانتقل امللك ، افتتحها سليمان بن ربيعة الباهلي...، وذلك أ

ر عظيم يرد من ، وبينها وبني األوىل سبعة أيام، عنها إىل مدينة أمل وأمل اليت يسكنها ملك اخلزر يف هذا الوقت ثالث قطع يقسمها 
ويف وسط هذا النهر جزيرة فيها دار ، وهلذه املدينة جانبان، ويتشعب منه شعبة حنو بالد الربغز وتصب يف حبر مايطس ,أعايل بالد الرتك

ا جسر إىل أحد اجلانبني من سفن، وقصر امللك يف وسط هذه اجلزيرة، امللك ويف هذه املدينة خلق من املسلمني والنصارى واليهود ، و
  . )9(ك وحاشيته واخلزر من جنسه.."فأما اليهود فاملل، واجلاهلية

ومن مث يتحدث ، واليت مل يعثر عليها حىت اآلن ,يف هذا املقطع يتحدث املسعودي عن مدينة مسندر عاصمة مملكة اخلزر القدمية
أن مدينة أمل ولكن املسعودي يؤكد على ، املسعودي حول مدينة أمل العاصمة اجلديدة ململكة اخلزر اليت أيضا مل يعثر عليها حىت اآلن

ر عظيم يرد من أعايل بالد الرتك" ر الفولغا ويقصد ببالد الرتك مملكة بُلغار اليت زارها  ,تقع على ضفيت " وكانت  ,بن فضالناوهو 
ر الفولغا عندما يقول، الشمايل لنهر الفولغا - تقع يف احلوض الشرقي ر الدون يتفرغ من  : ويبدو أن املسعودي كان يتصور أن 

وهلذا السبب كان املسعودي يتصور بأن حبر اخلزر (قزوين) ، يتشعب منه شعبة حنو بالد الربغز وتصب يف حبر مايطس" (حبر أزوف)"و 
ر الدون) ببحر أزوف (مايطس).   متصٌل بواسطة هذه الشعبة (

نية السائدة آنذاك يف مملكة والدي ,واالقتصادية ,واالجتماعية ,وبعد أن يتحدث املسعودي بشكل مفصل عن األوضاع السياسية 
ر الفولغا وعن أمة ، واألجناس اليت كانت تعيش يف عاصمتها ,واألعراق ,اخلزر ر برطاس املتشعب من  ينتقل املسعودي للتحدث عن 

ر اخلزر مصب متصل خبليج من حبر نيطس: وهنا يقول، برطاس اليت كانت تعيش على حوض ذلك النهر وهو حبر ، "ويف أعايل 
وفيهم جتار ، وهي أمة عظيمة جاهلية ال تنقاد إىل ملك وال إىل شريعة، وهم على ساحل من سواحله، لروس) ال يسلكه غريهم(ا

  .)10(وللروس يف أرضهم معدن الفضة كثري"، خيتلفون إىل ملك الربغز



ر اخلزر (وهو  ر الفولغا وكان يسمى أيضا اتيل) متصلة يبني لنا هذا املقطع أن املسعودي كان يتصور أن املنطقة اليت ينبع منها 
ر الدنيرب ينبع أيضا من املنطقة نفسها  عرب ممر مائي (يسميه املسعودي خليج) بالبحر األسود (نيطس). وإذا أخذنا بعني االعتبار أن 

ر ا ر الفولغا (وهي منطقة الفالداي اليت أشرنا إليها) فإن ما يقصده باخلليج هو  ويطلق عليه املسعودي ، لدنيرب حتديدااليت ينبع منها 
ر الدنيرب ولذلك كان يتصور أن البحر األسود ، تسمية (حبر الروس ال يسلكه غريهم) ويبدو أن املسعودي مل يكن مطلعا على جمرى 

 ,أحيانا باخلليجمتصل مبنطقة "فالداي" أو حبرية "الدوغا" املالصقة من ناحية الشمال ملنطقة الفالداي عرب ممر مائي ضخم يسميه 
"وهو حبر الروس ال يسلكه : وأحيانا بالبحر. وقد اختلط األمر على بعض املؤرخني الروس عندما تصوروا أن ما يقصده املسعودي بقوله

م على نصوص مروج الذهب وجوهر املعادن "للمسعودي املرتمجة ، غريهم" هو البحر األسود م اعتمدوا يف قراء وهذا تصور خاطئ أل
ومن املفيد أن نذكر هنا أن املتعرب الروسي ميكولسكي نقل من اللغة العربية ، اللغة الروسية من اللغات األملانية واإلجنليزية والفرنسية إىل

فقط اجلزأين الثالث والرابع من عمل املسعودي املذكور املتعلقني بتاريخ اخلالفة العربية  )م2002(مباشرة إىل اللغة الروسية يف عام 
واستبعد اجلزأين األول والثاين املتعلقني مبوضوعنا ألسباب جنهلها حيتمل لصعوبة املوضوع وتعقيداته. وأعتقد أن ال ميكن أن  ,سالميةاإل

يطلق املسعودي على البحر األسود تسمية "حبر الروس وال يسلكه أحد غريهم"؛ ألن املسعودي مسى بشكل واضح البحر األسود ببحر 
وحبر أزوف "مانطيش" أو (مانطيس) وهي تسميات إغريقية اقتبسها املسعودي من أعمال اجلغرافيني اإلغريق "نيطش" أو (نيطس) 

عدا ذلك فقد كان البحر األسود يف عصر املسعودي مسرحا لألسطول البيزنطي ولسفن الشعوب األخرى املطلة على البحر ، القدماء
ر الدنيرب الذي يصب يف هذا البحر ويشكل عند مصبه خليجا كبريا ومن بينهم الروس الذين كانوا يصلون إليه  ,األسود عرب جمرى 
ر الدنيرب، نسبيا وقول املسعودي حول هذا املمر النهري يتطابق مع التسمية اليت كانت ، وهذا يؤكد أن املسعودي يقصد بذلك جمرى 

ر الدنيرب على ممره سائدة يف القرون التاسع والعاشر واحلادي عشر امليالدية اليت أطلقتها  الشعوب والقبائل املستوطنة يف حوض 
اية القرن العاشر ، بـ(الطريق املؤدي من الفارياغ إىل اإلغريق) وهذه التسمية مثبتة يف كافة خمطوطات إمارة كييف الروسية القدمية منذ 

مر املائي النهري كان يصل بني بالد الفارياغ وهي تعين أن هذا امل، )11(وعلى مدى القرنني احلادي عشر والثاين عشر ,امليالدي
م الفارياغ ، (النورماند) وبالد اإلغريق وإذا أخذنا بعني االعتبار أن إحدى وجهات النظر األساسية حول أصول الروس تقول بأ

ومن مث على  ,عرب حبر البلطيق (النورماند) فقد كانوا منذ أقدم العصور يردون إىل املنطقة من البالد االسكندنافية الشمالية على سفنهم
ر دفينا الغريب ر الدنيرب ,ويصلون إىل منطقة الفالداي ,متنها يدخلون يف جمر  ويتوجهون حنو البحر األسود حيث  ,وينتقلون إىل جمرى 

ا (مدينة القيصر) ,يبحرون إىل القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية ر الفولغا أو كانوا ينتقل، واليت كان الروس يسمو ون إىل جمرى 
  ويتوجهون حنو حبر قزوين حيث كان هلم تواجد شبه دائم يف مدينة اتيل عاصمة اخلاقانية اخلزرية. ,(اتيل)

، ومنهم من يقال هلم اللوذاعنة، أمم كثرية وأنواع شىت: "والروس: حيث يقول، ولكن نرى عند املسعودي متابعة للموضوع أكثر دقة
. أعقتد أن هذا املقطع من عمل املسعودي )12(فون بالتجارة إىل بالد األندلس ورومية وقسطنطينية واخلزر..."خيتل، وهم األكثرون

ا جمموعة كبرية من ، مهم للغاية ويساعد على إلقاء األضواء على أصول الروس فتسمية "اللوذاعنة" اليت يوردها املسعودي يقصد 
تسمية تطلق على الشخص الواحد باالنطالق من أصله املكاين اجلغرايف حسب املدينة ، بوهي على األغل ,ومفردهم (لوذاعين) ,الناس

والواحد منهم  ,مثال نطلق حنن السوريني على أهايل مدينة الالذقية تسمية (اللواذقة)، أو املنطقة اليت ينحدر منها وتعترب مسقطا لرأسه
ر اخلزر)وإذا رجعنا إىل نص املسعودي حول ، نسميه (الالذقاين) ر الفولغا الذي يسميه أحيانا ( وأحيانا  ,ر برطاس املتشعب من 

ر اخلزر مصب متصل خبليج من حبر نيطس وهو حبر (الروس) ال يسلكه غريهم: أخرى (اتيل) الذي يقول فيه ..". ."ويف أعايل 



ار الثالثة وإذا متعنا يف ، أو متامخة هلا، الفولغا والدنيرب ودفينا الغريب: وأعتقد أن موطن الروس األصلي يقع يف املنطقة اليت تنبع منها األ
ا فإننا نشاهد يف مشاهلا الغريب حبرية الدوغا الكبرية ,خارطة منطقة الفالداي وعلى سواحلها يوجد العديد من التالل  ,واملناطق احمليطة 

الذقية وأهليها : وفق مثال، املسعودي للروس (اللوذاعنة)وعندما جنري مقارنة مع تسمية ، وعدة مدن أمهها مدينة الدوغا ,األثرية
  الدوغا وأهاليها اللوادغة والواحد منهم الالدوغاين.: فإننا نالحظ ما يلي -اللواذقة والواحد منهم الالذقاين 

، املشتقة من الدوغا وتسمية (اللوادغة) ,أعتقد أنه ال توجد حاجة ملالحظة مدى التشابه الكبري بني تسمية املسعودي (اللوذاعنة)
ود ومن املثري لالهتمام أن علماء اآلثار الروس جيرون حاليا تنقيبات أثرية واسعة النطاق يف مدينة الدوغا القدمية على عدة كنوز من النق

 ,ثرية املتنوعة للغايةوعثروا على كميات كبرية من اللقيات األ ,العربية اإلسالمية تعود إىل القرون التاسع والعاشر واحلادي عشر امليالدية
وهذا يؤكد كالم املسعودي حول ممارسة الروس للتجارة ، البيزنطية واإلسالمية واخلزرية واألندلسية وغريها: واليت تعود إىل حضارات شىت
را ألمهية مدينة ونظ، ".. خيتلفون بالتجارة إىل بالد األندلس ورومية وقسطنطينية واخلزر...": حيث يقول، يف البحر واألحواض النهرية

ا الرئيس الروسي فالدميري بوتني إىل مدينة  الدوغا يف تاريخ الروس وأصوهلم فقد أشرت يف بداية هذه الدراسة إىل الزيارة اليت قام 
ا لالطالع على نتائج التنقيبات األثرية اجلارية فيها على قدم وساق ,الدوغا ه املنطقة  اليت تؤكد أيضا على أن هذ، واملناطق احمليطة 

كما هاجرت القبائل السالفية (الصقالبة) إىل هذه املنطقة يف ،  كانت مستوطنة منذ أقدم العصور من قبل القبائل الفيلندية واألغورية
وقد مشلت هجرة القبائل السالفية الوافدة من أوروبا الوسطى كافة مناطق شرق ، بدايات القرن السادس امليالدي واستوطنت فيها

وتشري إىل ذلك املصادر العربية والبيزنطية. ورغم أن املسعودي وغريه من اجلغرافيني  ,كان هلا حضوٌر متميٌز يف اخلاقانية اخلزريةو  ,أوروبا
ما كانا يف تلك املرحلة شعبني مستقلني إال أنه يف الوقت ، العرب كانوا يذكرون الروس والصقالبة (السالف) بشكل منفصل مما يؤكد أ

واليت  ,وسبب ذلك يعود إىل عملية اندماج الروس مع الصقالبة يف منطقة الدوغا، د ذكرمها إىل جانب بعضهما بعضانفسه كان يور 
ر الدنيرب أدت إىل  ,بدأت يف بداية القرن التاسع امليالدي واستمرت هذه العملية يف القرن العاشر يف كافة املدن الواقعة يف حوض 
واليت توحدت فيما بعد بزعامة مدينة   ,وكييف ,ونوفغراد ,الدوغا: سالفية يف هذه املنطقة أبرزها -تشكيل عدة كيانات سياسية روسية

وقامت يف  ,كييف حتت قيادة ساللة ريوريك الروسية اليت شكلت دولة قوية خاضت عدة حروب ناجحة ضد اإلمرباطورية البيزنطية
ائيا عن خارطة أوروبا  ),م967(يف عام عهد األمري سفيتوسالف بتهدمي اخلاقانية اخلزرية اليهودية  ونتيجة ذلك فقد زالت 

  .)13(الشرقية
واختلطت مع  ,يف احملصلة أستطيع القول بأن الروس هم جمموعة من القبائل استوطنت على مدى عدة قرون يف منطقة الدوغا

لعاشر امليالدي كانت الدوغا عاصمتهم ومسقط وحىت بداية القرن ا، والفيلنديني واألغوريني ,الصقالبة (السالف): الشعوب احمللية
ر  ,وكان الروس يشكلون النخبة احلاكمة يف مدينة الدوغا، رأسهم والحقا يف نوفغراد وكييف وغريها من املدن الواقعة يف حوض 

م يف التجارة النهرية والبحرية م ومهار م العسكرية ا ,الدنيرب. وقد متيز الروس بإتقا وبسالتهم يف املعارك وتشري  ,لفائقةواشتهروا بقدرا
اليت تشري أيضا إىل أن الروس أسسوا على مدى عدة قرون عدة مستوطنات ، إىل ذلك كافة املصادر التارخيية البيزنطية والعربية

ار الثالثة الكربى ، البحر األسودوعلى سواحل وجزر ، والفولغا ,ودفينا الغريب ,الدنيرب: ومستعمرات كمحطات جتارية يف أحواض األ
 وقد صادفهم املسعودي يف املدن املطلة على حبر قزوين ويف مدينة اتيل عاصمة اخلاقانية اخلزرية وصادفهم ابن فضالن يف إمارة بُلغار يف

ر الفولغا.   حوض 



يب الليربايل؟ أم أن روسيا متثل هل تنتمي روسيا إىل احلضارة األوروبية الغربية كما يّدعي ذلك ممثلو التيار التغري: ونعود للسؤال الكبري
  .حضارة أوروسيوية كما يؤكد ذلك ممثلو التيار القومي الروسي؟

واليت تضم مناطق ، الشمالية -أعتقد أنه لو اقتصرت مساحة دولة الروس املندجمني مع السالف (الصقالبة) على املناطق الغربية
ري د ,ونوفغراد ,الدوغا ا  ، والدنيرب كما كان األمر حىت منتصف القرن الثالث عشر ,فينا الغريبوالفالداي باإلضافة إىل حوضي  فإ

ولكن بعد خضوع اإلمارات الروسية للسيطرة التتارية ، كانت ستنتمي حتما إىل احلضارة األوروبية باملعىن الواسع (عرقيا وثقافيا ودينيا)
وتشكل دولة موسكو الروسية  ,ية على امتداد أكثر من قرننيودخوهلم يف عداد دولة أوردا الذهب ,منذ منتصف القرن الثالث عشر

وقيامها يف منتصف القرن السادس عشر على يد ايفان الرهيب بضم  ,املركزية املوحدة يف النصف الثاين من القرن اخلامس عشر
، مرار توسعها الحقا يف الفضاء اآلسيويواست ,ومناطق األورال وسيبرييا إىل الدولة الروسية ,اإلمارات التتارية الواقعة يف حوض الفولغا

فعلى امتداد حوايل الثمانية قرون جرت عملية اندماج عدة عروق ، حدثت تغيريات انثروربولوجية جوهرية يف تركيب الشعب الروسي
سيبرييا وآسيا  والتتار وشعوب ,والبجناك والقفجاق ,والفنلنديني واألغوريني ,وأجناس أوروبية وآسيوية (اندماج الروس مع السالف

وقد تبلورت هذه العملية بشكل خاص يف مرحلة تشكل اإلمرباطورية الروسية بدأ من عهد بطرس األول يف بداية القرن ، الوسطى)
اية القرن العشرين ري واآلن من يدق بيده على صدره مفتخرا بانتمائه إىل القومية الروسية جت، الثامن عشر وانتهاًء باحلقبة السوفييتية يف 

ونستطيع أن جنزم بأنه تشكل يف خالل الفرتة املذكورة شعب روسي له حضارته اخلاصة به ويستند ، يف عروقه دماء خمتلفة ومتنوعة للغاية
حىت ، ال أحد يستطيع املساس به، على تاريخ مشرتك ولغة وثقافة وعادات مشرتكة وواقع جيوبوليتيكي أوروآسيوي مشرتك ومقدس

كان ميثل ذروة الليربالية املتهورة واملنبطحة أمام الغرب مل يستطع املساس بوحدة أراضي روسيا وذلك عندما رفض   الذي، بوليس يلتسني
التنازل عن جزر الكوريل لليابان رغم العروض املغرية للغاية. هذه العملية اليت تشكلت تارخييا ال تنفي بالطبع وجود بعض النزعات 

ولكنها تبقى ضمن إطار حمدود ، قليات القومية واليت برزت يف مرحلة التسعينات من القرن العشريناالنفصالية احملدودة لدى بعض األ
للغاية وال تؤثر على وحدة أراضي الدولة الروسية والشعب الروسي الذي حيمل املوروث التارخيي لإلمرباطورية الروسية يف العهدين 

- فروسيا ، واإلسالمية اللتني ترفضان االنصياع إلرادة الغرب الكاثوليكي ,األرثوذكسية واملوروث الثقايف للديانتني ,والسوفيييت ,القيصري
وتدل معظم املؤشرات ، ال ميكن إال أن تكون قوية ودولة عظمى -على حد تعبري األكادميي والسياسي املخضرم يفغيين برمياكوف

لقيصر ألكسندر الثاين الذي تبوأ عرش اإلمرباطورية الروسية يف فرتة التارخيية على أن وضعية فالدميري بوتني تشبه إىل حد كبري وضعية ا
"أريد عشر سنوات هادئة : حيث قال لوزير خارجيته األمري كورجاكوف مجلته املشهورة، )م1856(هزمية روسيا يف حرب القرم يف عام 

ولتحديث اجليش الروسي.  ,واجتماعية ,قتصاديةا: كان ألكسندر الثاين يف أمس احلاجة إليها إلجراء إصالحات داخلية  ,بدون حروب"
وبالفعل لقد عادت روسيا بعد عشر سنوات إىل الساحة الدولية قوة عسكرية وسياسية وبشرية عظمى. ويف احملصلة أعتقد أن روسيا ال 

ا ختتلف عن حضارات الشعوب األخرى فروسيا خبصائصها  ،تنتمي إىل جمموعة الدول اليت على مر التاريخ متيزت بكينونة خاصة 
  .التارخيية واجلغرافية واألنثروبولوجية والثقافية هي روسيا ال تشبه إال نفسها

***********  
  الحواشي

  .باحث من سورية) *
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  م12و11هـ/6و 5المسالك البحرية في المغرب الوسيط خالل القرنين 
  *الطاهر قدوري

وذلك بالنظر ، اعتربت املسالك البحرية يف احلوض الغريب من املتوسط استمرارا لتلك اليت كانت تربط بني بالد املغرب وبالد السودان
فنشطت العديد ، وبالد السودان من جهة أخرى ,القات التجارية اليت كانت تربط بني بالد املغرب وأوروبا من جهة وبني املغربإىل الع

باهتمام كبري  وجنوب الصحراء حظيت ,التجارية الربية والبحرية. لكن يالحظ أن اخلطوط التجارية الربية الرابطة بني املغرب من اخلطوط
الذين انطلقوا من املادة املصدرية اليت توفرها كتب املسالك واجلغرافية اليت خلفها اجلغرافيون والرحالة  )1(حثنيالبا من قبل ثلة من

وهذا خبالف املسالك البحرية اليت ، فأمكننا تشكيل صورة واضحة نسبيا عن هذه الطرق، وعضدوها بأحباث أركيولوجية ).2(املسلمون
وال شك أن األمر هنا تقين إذ إن معامل الطرق الربية واضحة وميكن تتبعها على ، شارات املقتضبةال تتجاوز معلوماتنا عنها بعض اإل

  فالغالب على اخلطوط البحرية خضوعها لظروف خاصة سنعرض هلا فيما بعد.، عكس املساك البحرية اليت يصعب تعيني خط بعينه
وب الصحراء مل تكن وليدة الدول املركزية اليت قامت ببالد املغرب ودول جن ,وجتدر اإلشارة إىل أن الصالت بني الشمال اإلفريقي 

ولكن ميكن إرجاعها إىل عهود غابرة ، واليت سعت إىل تفعيل دورها التجاري بني بالد السودان والدول األوروبية ,عقب الفتح اإلسالمي
تتوغل يف جماهل الصحراء إىل  واليت كانت نفسها، )3(قعلى األقل يف عهد اإلمرباطورية الرومانية اليت اشتهرت ببناء العديد من الطر 

. )4(وتوىل اإلشراف عليها وتنظيم التجارة عربها قبائل اجلرمانت اليت كانت تضطلع بدور الوساطة بني الشمال واجلنوب، بالد السودان
يزت برتصيف هذه الطرق واملرحلة الثانية اليت املرحلة الرومانية اليت مت، أن هذه املسالك مرت مبرحلتني رئيسيتني )5(ويرى أحد الباحثني

  .)6(اتسمت بتوسعها واستعمال اَجلَمل فسماها "الطرق احلوافرية"
 إال أن حماولة التتبع الدقيق هلذه احملاور التجارية كثريا ما تصطدم باضطراب املادة اليت تقدمها كتب املسالك واملمالك مما يصعب معه

ومما يزيد يف تعقيد األمور اندراس العديد من املدن واحملطات التجارية اليت ، اليت كانت تطرأ عليهاالوقوف عن كثب عند التحوالت 
  واليت كانت توجد على احملاور الرابطة بني الشمال واجلنوب. ,أشار إليها اجلغرافيون خاصة البكري

واليت تنطلق من عدة مدن رئيسية مثل  ,لسوداننسجل كثرة املسالك اليت كانت تربط بني بالد املغرب وبالد ا، لكن مع كل هذا
والقريوان وطرابلس لتنتهي إىل املراكز الرئيسية يف جماهل الصحراء كتوزر واملسيلة ووركالن وسجلماسة ودرعة ، فاس وقلعة بين محاد

  أوليل وأودغيست وغانا وكاو.: وصوال بعد ذلك إىل املراكز التجارية الرئيسية، وتغازى
فماهي أهم املسالك ، املسالك التجارية الربية اليت كانت تربط بالد املغرب ببالد السودان أهم -باقتضاب شديد-  وإذا كانت هذه

  .البحرية اليت كان عربها يتصل املغاربة بدول مشال البحر املتوسط وشرقه؟
وذلك قياسا  -قليلة جدا-نه خاصة واجلزء الغريب م ,تعد الدراسات اليت أجنزت حول املسالك البحرية يف احلوض املتوسطي عامة

فإذا كانت القوافل الصحراوية سواء تلك املتجهة إىل بالد السودان انطالقا من احملطات ، بالدراسات اليت أجنزت حول املسالك الربية
إما بفضل التجربة ، تكاد تكون معروفة مسالكها ومعاملها، التجارية يف بالد املغرب أم تلك اليت تنطلق من بالد السودان حنو املغرب

، إال أن األمر خيتلف عند احلديث عن املسالك البحرية، وإمـا بفضل االستعانة باألدالَّء ,املكتسبة بتكرار املداومة على طرق بعينها
أما باقي  ،حيث يصعب حتديد طرق بعينها اللهم إال إذا استثنينا تلك املسالك اليت كانت حتاذي الرب يف إطار اإلحبار املالزم للساحل

ا كانت تربط بني ميناءين ا كانت تربط بني ، )7(متقابلني كما هو الشأن بالنسبة لتلك اليت حتدث عنها البكري اخلطوط فإما أ وإما أ
  واملدن اإليطالية. ,كما هو الشأن بالنسبة ملوانئ إفريقية وجباية،  املتوسط أو عدة موانئ بني ضفيت ميناءين



وجتدر اإلشارة ، كانت تتخذ من اجلزائر الشرقية وصقلية نقطة اسرتاحة للتزود مث تستأنف الرحلة من جديد  وهذه املسالك غالبا ما
ومنها ما هو  ,وختضع يف األساس إىل جمموعة من الشروط منها ما هو اقتصادي ,إىل أن هذه اخلطوط كانت حركتها غري منتظمة

والفصل  مما يتالءم - هدوء البحر - هبوب الرياح- رتبطة بالظروف العامة لإلحبار فالرحلة البحرية كانت تتم يف أوقات حمددة م، طبيعي
ا ،  املعتدل الذي تنشط فيه املالحة فهذان العامالن أثرا بشكل  ، كانت مرتبطة بتوفر البضائع واملسافرين  -أي الرحلة البحرية -كما أ

غريات الفجائية اليت تطرأ على األحوال اجلوية ففي كثري من األحيان كان مدى انتظام املسالك البحرية اليت كانت تتغري تبعا للت كبري يف
  الربان يضطر إىل تغيري مسار الرحلة أمام اشتداد الرياح وكثرة األنواء أو السماع بوجود عدو يتهدده.

  .)8(ورغم كل هذا سنحاول حتديد جمموعة من اخلطوط البحرية اليت كانت أكثر ارتيادا يف املرحلة الوسيطية
  الطريق الساحلي للضفة الجنوبية من المتوسط

وإما من سبتة وجزيرة  ),9(إما من إشبيلية اليت كانت هلا عالقات قوية مبدينة اإلسكندرية، تتعدد نقط انطالق هذا اخلط
و بكر بن العريب وإما من مالقة اليت انطلق منها أب ),11(وإما مباشرة من أملرية اليت انطلق منها ابن رشيد السبيت ),10(طريف
بالد املغرب إىل أن تصل إىل اإلسكندرية ومنها تتابع رحلتها حنو سواحل بالد  لسواحل مث بعد ذلك تسري السفن حمادية، )12(املعافري

  .)13(الشام خاصة موانئ عكا وصور وصيدا
 )املسلمني والنصارى(قبل احلجاج  وقد كان مرتادا أساسا من ,قد اعترب هذا اخلط أنشط اخلطوط البحرية يف احلوض املتوسطيل

فإن العديد من الباحثني وقفوا عنده حماولني تفسري ، ونظرا هلذه األمهية، الذين كانت تتوىل البحرية اإليطالية نقلهم إىل الديار املقدسة
وقد أرجعوا ، )14(غرب ومصرسبب تفضيل احلجاج والتجار املغاربة هلذا الطريق البحري على الطريق الربي الذي كان يربط بني بالد امل

وما بعدها  ,فأضحى الطريق الربي غري آمن مما دفع باملسافرين القاصدين إىل مصر، ذلك إىل ما عرفته إفريقية من اجتياح للقبائل العربية
ا وثائق اجلنيزة أن النصف الثاين من القرن ، إىل ركوب البحر شهد كثرة الوثائق  )م11هـ/ 5(وقد الحظ أحد املهتمني باملادة اليت وفر

  .)15(وذاك خوفا من أي أذى ميكن أن يسببه هلم الوجود العريب هنالك ,اليت تشري إىل شحن التجار لبضائعهم حبرا
فلماذا استمر استعمال الطريق البحري الرابط بني بالد املغرب ومصر  -لكن إذا أمكننا أن نساير طرح جواتياين مع نوع من التحفظ

ا على عهد الدولة ومع ذلك ال نعدم إشارات توضح تفضيل استخدام الطريق ، املوحدية اليت متكنت من إخضاع بالد املغرب لسيطر
ولعل األمر هنا يرجع يف األساس إىل عامل الوقت فاملدة الزمنية اليت يتطلبها قطع الطريق الربي أكثر من ، الربي على الطريق البحري

ا املوحدون على عهد عبد املؤمن يف اجتاه إفريقية وطرابلس ، ريتلك اليت يتطلبها قطع الطريق البح ولعل يف محلة األمخاس اليت قام 
ومن هنا نرى أن عامل السرعة كان يفعل فعله يف ، إذ كانت حركة السفن أسرع من حركة اجليوش الربية، خري دليل على هذا األمر
  يتعرض هلا احلجاج والتجار.وذلك رغم األخطار اليت ميكن أن  ,تفضيل طريق على آخر

أو أن يتوقف ، )16(مث يستأنف سريه العادي حنو بالد الشام، أن يتوقف مبيناء اإلسكندرية والسالك هلذا اخلط كان عليه
هذا اخلط   . كما أن السفن املارة عرب)17(ومنها إىل جدة فالديار املقدسة ,باإلسكندرية ليتوجه بعد ذلك إىل سواحل البحر األمحر

  )18(أحدمها يف اجتاه اإلسكندرية واآلخر حنو ميناء عكا، ريا ما كانت تفضل الرسو يف جزيرة صقلية اليت ينطلق منها خطانكث
يتضح مقدار ما كان يعانيه احلجاج املغاربة من تعسفات رجال الديوانة يف مصر الذين مل  ,لكن من خالل تتبعنا لرحلة ابن جبري

ومن مث فرمبا نشط اخلط الرابط بني ، )19(وأداء الضرائب عنها ,ض اليت حيملها التجار لعمليات التفتيشخضاع مجيع األغراإيرتددوا يف 
  .)20(وعكا هلذا السبب ,صقلية



وقد سلك ، يشري أحد الباحثني إىل وجود خط حبري يربط األندلس ببالد اهلند عرب مصر والبحر األمحر-وباإلضافة إىل هذا اخلط 
  .)21(من قبل أحد احملدثني رفقة مجاعة من أهل األندلس كانت متجهة حنو اهلند ).م9هـ/3( القرنهذا اخلط يف أواخر 

  :والسواحل الجنوبية للمتوسط ,الخط البحري الرابط بين الجمهوريات اإليطالية
، يف احلوض الغريب من املتوسطإنه كان شريان احلياة االقتصادية : وال نبالغ إذا قلنا، ال تقل أمهية هذا اخلط عن اخلط السالف الذكر

والبندقية من اتصال مستمر ببالد املغرب عرب جمموعة من  ,وبيزا ,وذلك بالنظر ملا متيزت به اجلمهوريات اإليطالية خاصة كومونات جنوة
  : اخلطوط البحرية منها

وهذا ، جزر البليار حمطة أساسية لهويصل إىل سواحل بالد املغرب بطريقة عرضية بعد أن يتخذ من  ,خط ينطلق أساسا من إيطاليا
إال أن الرحلة اإليطالية مل تكن لتغامر ، ضمن عمليات اإلحبار اليت كانت تتم يف أعايل البحار اخلط يف كثري من جوانبه ميكن إدراجه

فرنسا خاصة مرسيليا مث أو بعد التوقف يف السواحل اجلنوبية ل، )22(على قطع هذا الطريق دون التوقف يف اجلزائر الشرقية إما مباشرة
وبصفة خاصة حنو جباية اليت   ,. ومنها حنو سواحل بالد املغرب)23(سواحل قطالنية خاصة برشلونة مث تتجه بعد ذلك إىل ميورقة

ا كانت تعرج على املوانئ الشرقية لألندلس خاصة ميناء بلنسية، )24(كانت تقابل ميورقة  ,وأما تلك اليت كانت تتجه إىل سبتة فإ
  .)25(من مث حنو جبل الفتح لتصل بعد ذلك إىل سبتةو 

، )26(مث بعد ذلك يستأنفون رحلتهم حنو موانئ املغرب وهناك طريق َفضََّلُه ُجتاُر البندقية عن غريه فكانوا يتوجهون إىل اإلسكندرية
د زادها مث تتوجه بعد ذلك إىل السواحل وقد كانت صقلية يف هذه الطريق مركزا رئيسيا بوصفها حمطة تتوقف فيها السفن اإليطالية لتجد

  املغربية.
ميكن أن نذكر جمموعة أخرى من ، ورمسية يف كثري من األحيان ,وباإلضافة إىل هذه اخلطوط اليت كانت تعرف حركة مالحية كثيفة

ها وغالبا ماكانت متقابلة وال واليت كانت تربط بني موانئ بعين ,اخلطوط البحرية اليت ميكن أن نصطلح على تسميتها باخلطوط "اجلهوية"
  : ومن بينها ميكن أن نذكر، تفصل بينها مسافة كبرية

ولعل عامل ، حول هذا اخلط نتوفر على إشارات عديدة تفيد قدم اتصال صقلية بسواحل إفريقية: خط صقلية وموانئ إفريقية
ذه اجلزيرةويكفي أن ندلل ، القرب ميكنه أن يفسر لنا هذه العالقة بني إفريقية وصقلية إدراكا ، على هذا باهتمام الدولة اإلسالمية 

كما أن الدول النصرانية من ،  والدور الذي ميكن أن يؤديه املتحكم فيها من مراقبته للمالحة يف احلوض الغريب من املتوسط منها ألمهيتها
  .)27(ق اإلسالميجانبها قد أدركت أمهية صقلية يف متوين احلمالت الصليبية اليت كانت تستهدف املشر 

 ),28(أما من الناحية التجارية فقد نشطت عدة موانئ يف إفريقية مع جزيرة صقلية كما هو الشأن بالنسبة لتجار صقلية
وهذا النشاط التجاري املكثف قد يكون املسؤول عن حتريك أطماع النورماند لالستيالء على موانئ  ),30(وصفاقس ),29(وسوسة
  إفريقية.

وقد ساعد تقابل املدينتني على تعديد الرحالت ، نشط هذا اخلط بفعل العالقات اليت كانت تربط بني املدينتني: قةخط بجاية ميرو 
فكان امليورقيون ، البحرية بينهما واليت ستتضاعف بفعل استقرار بين غانية يف جزر البليار الذين سعوا إىل توطيد عالقتهم بتجار املدينة

  .)31(ويتزودون مبنتجات املدينة خاصة العبيد ,يصرفون يف جباية بضائعهم



استعمل هذا اخلط الناصر املوحدي إبان حترك أساطيله يف اجتاه اجلزائر الشرقية يف إطار صراعه مع : خط جزائر بني مزغنة ميورقة
دانية  تة حنوأن احلملة انطلقت من سب بين غانية وذلك حسب رواية ابن أيب زرع اليت ختالف ما أورده احلمريي الذي ذكر

  ).32(فميورقة
القصر الصغري) إىل جزيرة طريف واآلخر ينطلق (يضم هذا احملور خطني رئيسيني أحدمها ينطلق من قصر اجملاز : الخط العسكري

سواء على عهد املرابطني أم على عهد ، وكانت الصفة الغالبة على هذا اخلط هي املهمة العسكرية، من سبتة إىل اجلزيرة اخلضراء
  وحدين.امل

وهذا احملور ، على تنظيم جواز أجنادهم عرب حمور سبتة اجلزيرة اخلضراء عملوا، فاملرابطون ملا رغبوا يف تلبية داعي اجلهاد يف األندلس
والذي سيعرف أقصى نشاطه على عهد املنصور ، جزيرة طريف -نفسه استمر نشاطه مع املوحدين الذين أضافوا إليه حمور قصر اجملاز

  .)33(املوحديني والناصر
، إذ كانت املالحة تعتمد اإلحبار عرب ميناءين متقابلني، وجيب التنبيه إىل أن استعمال أي حمور من هذا اخلط كان له مايسوغه

واملسافة بني هاتني ، اجلزيرة اخلضراء كان عليه أن يتوقف جببل طارق (جبل الفتح خالل املرحلة املوحدية) -فالسالك حملور سبتة
يناءين املتقابلني قصر اجملاز املسافة الفاصلة بني امل أما، )34(اجلزيرة اخلضراء) قدرها اإلدريسي بثمانية عشر ميال -ني (سبتةالنقطت

يربز يف هذا اخلط ميناء املزمة : جنوب شرق األندلس، خط سواحل الريف). 35(جزيرة طريف فقد قدرها اإلدرسي باثين عشر ميالو 
  .)36(أندلسية أمهها مالقة وتستغرق مدة اإلحبار عرب هذا اخلط "جمرى يوم بالريح الطيبة املعتدلة"الذي ارتبط بعدة موانئ 

  األطلنطيالخط 
تفيد وجود خطوط مالحية تنطلق  إشارات باإلضافة إىل هذه اخلطوط البحرية اليت نشطت يف البحر األبيض املتوسط فإننا ال نعدم

إال أن هذه اخلطوط كانت قليلة وتعتمد على ، لرتتبط أساسا مبوانئ شرق األندلس ألطلنطيامن موانئ املغرب األقصى على الساحل 
فالسفن خالل الفرتة الوسيطية مل تكن جمهزة بالشكل الذي يسمح هلا بتنظيم رحالت طويلة ، عمليات اإلحبار الساحلي (املساحلة)

واليت تفيد مدى الرعب الذي   ),37(ثل حبر الظلمات والبحر احمليط" الذي ارتبط عند اجلغرافيني بعدة أوصاف ماألطلنطييف" احمليط 
  .)38(كان يقذفه هذا البحر يف نفس من حياول اقتحام أهواله

معتمدين على املعلومات اليت خلفها ، فقد أثبت العديد من الدارسني قدم املالحة "بالساحل احمليطي"، لكن رغم كل هذا 
مواقع على الساحل الغريب إلفريقيا وما تزخر به من معطيات طبيعية  ندما أشار إىل عدةوذلك ع ,"هريودوت" حول رحلة حانون

. ومن هذه املعلومات انطلق )Polybius( رحلة املؤرخ اإلغريقي بوليبوس وبشرية وحيوانية وقد مت تأكيد العديد من هذه املعلومات يف
ويرد بذلك على "موين"  ,يقي وبالد السودان عرب" احمليط األطلسي"ليؤكد وجود صالت حبرية بني الشمال اإلفر  )39(أحد الباحثني

ة قوة التيارات وصعو    ).40(بات اإلحبار يف" احمليط األطلسي"الذي ينفي أن تكون سفن هذه املرحلة قادرة على جما
ا بعيدا عن ساحل ل )41(ويورد أحد الباحثني  م قاموا  ا أ يكسوس إال أنه يذيل معلوماته العديد من الرحالت اليت يزعم أصحا
  كل ما حكي عن "احمليط األطلسي" فيما قبل امليالد هو من قبيل األسطورة.-ذه بشهادة "سرتابون" الذي يعتربه

أخذت تتضح تدرجييا مع كتابات اجلغرافيني املغاربة كالبكري واإلدريسي وابن عبد ربه  األطلنطيإال أن معلوماتنا عن الساحل  
. أما يف عهد الدولة املوحدية )42(كانت تتوقف عند أصيال  األطلنطيخالل ما أورده البكري فإن املالحة يف الساحل ومن ، احلفيد

ونعتقد أن ، )43(وكانت تصل إىل نول ملطة ,اليت كانت تراقب رقعة جمالية واسعة فإن املالحة يف "البحر احمليط " جتاوزت مدينة أصيال



محيط والرابط بني نول وأوليل قد يكون شجع التجار على ركوب البحر احمليط منذ عهد املرابطني نشاط اخلط التجاري املساحل لل
  .)44(نفتاح على منتجات بالد السودانالملا كانت تعرفه منطقة السوس األدىن من ازدهار على املستوى الفالحي  وذلك، على األقل

صل بإشبيلية بواسطة خط مباشر استعمله أبو يعقوب يوسف ملا توصل فإن مدينة سال كانت تت األطلنطيوانطالقا من هذا اخلط  
وكانت املدة الفاصلة بني املدينتني قد استغرقت يوما وليلة واحدة وهي املدة نفسها الفاصلة بني سال ، )45(خبرب وفاة والده عبد املؤمن

  .)46(وسبتة
اور البحرية ميكن أن خنلص إىل نتيجة أساسية مفادها أن احملاور وبعد استعراضنا ألهم احملاور التجارية الصحراوية واحمل، وهكذا

فاحملاور املارة باملغرب كانت تنتهي إىل مدينة فاس ومنها إما إىل سبتة أو إىل تلمسان ، الصحراوية كانت امتدادا للمحاور البحرية
مث من جباية حنو ميورقة  ،اجتاه اجلزائر الشرقية وإيطالياومينائها هنني لتنطلق بعد ذلك احملاور البحرية إما يف اجتاه األندلس وإما يف 

ا كانت تتجه إما حنو صقلية وإما حنو املشرق العريب، وإيطاليا خاصة ، أما اخلطوط الصحراوية اليت كانت تنتهي إىل موانئ إفريقية فإ
  ميناء اإلسكندرية.
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  اإلسالم في تصورات االستشراق اإلسباني من ريموندس لولوس إلى أسين بالثيوس
 *حممد القاضي

ــا كانــت ســباقة إىل االحتكــاك ، الكثــري إلســبانبا العربيــة شــيء تــدين بالالــيت، متيــزت إســبانيا عــن غريهــا مــن الــدول األوربيــة األخــرى بأ
م وثقـافتهم، بالعرب كمـا أن اهتمـام األسـبان ،  ممـا جعلهـا تتبـوأ مكانـة خاصـة يف ميـدان االستشـراق بصـفة عامـة، واالستفادة من حضـار

فأســدوا إىل الــرتاث العــريب واإلســالمي ، تجتــه العبقريــة األندلســيةاجتــه بالدرجــة األوىل إىل دراســة الثقافــة والفكــر العــريب اإلســالمي الــذي أن
م للرتاث األندلسـي واكتشـاف مصـادره، سواء بأحباثهم ودراستهم اجلادة، خدمات ال تنكر ونفـض غبـار اإلمهـال عـن كثـري ، أو بتحقيقا

  والغريب يف املشرق واملغرب. ,العريبكما قاموا بوضع فهارس يستفيد منها الباحث ،  من املؤلفات اليت لوالها ما رأت النور
م لإلســالم جــاء كتــاب الــدكتور حممــد عبــد الواحــد العســري "اإلســالم وتصــورات االستشــراق وعــن دور املستشــرقني اإل ســبان وتصــورا

 1424(-الســــعودية-الصــــادر عــــن مكتبــــة امللــــك عبــــد العزيــــز العامــــة يف الريــــاض-مــــن رميونــــدس لولــــوس إىل آســــني بالثيــــوس-اإلســــباين
صفحة من احلجم املتوسط مشاركة منها يف إلقاء الضوء على اجلذور التارخييـة عـن عالقـة اإلسـبان  420يقع الكتاب يف ، )م2003ـ/ه

  باإلسالم وأهله.
  : ميكن أن نلخص الدواعي اليت دفعت املؤلف إىل إجناز هذا البحث العلمي فيما يلي

  صة.االهتمام باالستشراق عامة واالستشراق اإلسباين خا-1
وتنــامي اهتمــام الفكــر الغــريب باإلســالم (أطروحــة فوكويامــا وصــامويل ، التحــوالت الــيت وقعــت يف العــامل بعــد حــرب اخللــيج الثانيــة-2

  مما جعل املؤلف يتساءل عن األسباب الرئيسية للعداء الغريب لإلسالم واملسلمني. هانتنغتون)
  بها االستشراق يف اخلصومة بني الغرب واإلسالم.التساؤل عن خمتلف األدوار اليت ميكن أن يكون قد لع-3
  والسيما التصور الذي حيدده.، احلاجة إىل معاجلة خمتلف اإلشكاالت املرتبطة بتأصيل االستشراق اإلسباين يف ماضيه-4

، بــــه وفصــــوله"ولقــــد جعلنــــا مــــن معاجلــــة هــــذا التصــــور...األطروحة املركزيــــة لعملنــــا الــــيت اســــتقطبت مجيــــع مداخلــــه وأبوا: يقــــول املؤلــــف
متوسـلني مبنـاهج امتاحـت مـن ، وكـذا يف تسـويغها والـدفاع عنهـا واالسـتدالل عليهـا، مستفرغني اجلهد يف تقـدمي أدلـة نصـية متعـددة عليهـا

  .)18(ص حقول النقد التارخيي والثقايف واملعريف"
  بناء البحث

 وَذيـََّلُه بالئحة مصادره ومراجعـه املختلفـة واملتعـددة.، ةوثالثة أبواب وخامت، ومنهجية جعل املؤلف هذا البحث متضمنا مداخل تارخيية
وخمتلــف اإلشــكاالت املتعلقــة باملنهجيــة ، فتطــرق يف هــذه املــداخل إىل خمتلــف القضــايا املتعلقــة بتعريــف االستشــراق واالستشــراق اإلســباين

  : وهذه املداخل أربعة وهي، املالئمة ملعاجلة االستشراق
  كيف نقرأ االستشراق واالستشراق اإلسباين؟.  حتت عنوان: *املدخل األول
  .استعراب أم استفراق؟: االستشراق اإلسباين: *املدخل الثاين
  عرٌض ومناقشة.، الفكر التارخيي اإلسباين للماضي اإلسالمي إلسبانيا: *املدخل الثالث
هادفــاً مــن ذلــك االســتدالل علــى ، يفيســرتاوسخصصــه لعــرض ومناقشــة الغرييــة الثقافيــة مــن منظــور انرتبلوجيــة كلــود ل: *املــدخل الرابــع

ــا عنــد تعاملهــا مــع الثقافــات األخــرى، انطــالق الثقافــة الغربيــة مــن نفســها عنــد تعاملهــا مــع اإلســالم ، وبصــفة خاصــة، ومتحورهــا علــى ذا
  وثقافته.



وقـد كـان  ه لبداياتـه وروافـده.وقد خصصه املؤلف لدراسة مسألة تأسيس االستشراق اإلسباين وتصوراته من خالل تناولـ: الباب األول
اهلدف من ذلك هو االستدالل على أنه كان هلذه البدايات والروافـد دور أساسـي وحاسـم يف تكـوين تصـورات هـذا االستشـراق لإلسـالم 

، انباخصــص األول للحــديث عــن البــدايات األوىل لعمليــة الرتمجــة يف إســب: ويشــتمل علــى فصــلني ويف اســتمراريتها ودميومتهــا.، واملســلمني
اإلســالم ، وتصــورا حمــددا له.واملقصــود بالشــرق يف هــذا املضــمار، والــيت احتضــنت مــيالد االستشــراق مــن حيــث كونــه طلبــا غربيــا للشــرق

، طـور دال يف تارخيـه، النصـرانية وثقافتهـا. ومـن بـني أهـم مراحـل االستشـراق اإلسـباين، فهو يف ذات املضـمار كـذلك، أما الغرب، وثقافته
اية القرن اخلامس عشر منه.ففي بداية هذه الفرتة صـاغ امللـك الفونسـو العاشـر، القرن الثالث عشر امليالدي ميتد من بداية (امللقـب  إىل 

كمــا امتــد خالهلــا االهتمــام مبــا ســيعرف يف التــاريخ ،  عنــدما أمــر بالعنايــة بــالرتاث اإلســالمي، ستشــراقيمشــروعه اال )EL SABIOبالعــامل
باجملادلــة والتبشــري الــدينيني. فظهــرت أول ترمجــة للقــرآن الكــرمي إىل القشــتالية بــدال مــن الالتينيــة إىل جانــب ترمجــة الــديين لألنــدلس وإســبانيا 

وأعمـال علميـة مثـل كتـب الفلـك وغـريه مـن العلـوم األخـرى. كمـا نـتج عـن ، مثـل "كليلـة و ودمنـة"-إىل اللغـة نفسـها-أعمال أدبية شرقية
لتعليم العربية وخمتلف العلوم الـيت تضـمنتها هـذه ، )م1254(سة للالتينية والعربية بإشبيلة يف سنة تأسيس امللك نفسه ملدر ، الشغف ذاته

ــا حتــت إمرتــه ، اللغــة مــن طــب ورياضــيات وفلســفة وغريهــا لــذلك جلــب إليهــا طوائــف مــن العلمــاء واملرتمجــني املســلمني واليهــود ليشــتغلوا 
  وإشرافه الشخصي املباشر.
قـــدمي ومناقشـــة رســـالة عبـــد املســـيح بـــن إســـحاق الكنـــدي يف اجملادلـــة النصـــرانية لإلســـالم. فقـــد عرفـــت األنـــدلس وأفـــرد الفصـــل الثـــاين لت

ا يف إخفــــاء ، حــــوارات دينيــــة مل يكــــن هلــــا مــــن احلــــوار غــــري الشــــكل وغــــري مــــا تصــــرح بــــه وحتــــاول إيهامــــه ملنتظريهــــا. فقــــد اجتهــــد أصــــحا
ــا.تربم  لالقــرتاب مــن، تعــاد عــن معجــم اجملادلــة وأســاليبهاواالب، اســرتاتيجيتها باعتمــاد معجــم للحــوار وتركيباتــه أخالقيــات املنــاظرة ومنطقيا

ا تعبري دقيق وأمني عن مناظرات جرت بالفعـل بـني ممثلـي األديـان باألنـدلس، هذه احلوارات عقودا مع قرائها ، للنظـر يف حريـة، مفادها أ
يف صحة ما يعتنقه كل طرف منهم.وتعترب رسـالة عبـد املسـيح الكنـدي ، وضمن صداقة محيمية وعميقة، ومن خارج أي إكراه أو تعسف

ـا. فقـد شـكلت عنـد وصـوهلا إىل األنـدلس انقالبـا جـذريا يف ، من الرسائل اليت لعبت دورا حامسا يف انطالقها ويف تكون أساليبها وحمتويا
مل ، الذي هو اإلسـالم، تكوينها لتصور ملوضوعها إىل جانب، ومصدرا أساسيا يف مصادر مناقشته ودحضه ورفضه، التعرف إىل اإلسالم

  تزده اجملادلة اليت تلتها إال تصلبا من خالل تثبيته وإعادة إنتاجه باستمرار.
جوابا جدليا علـى كتـاب صـديقه عبـد اهللا بـن إمساعيـل اهلـامشي  )صفحة 141( ملسيح بن إسحاق الكندي رسالته يفلقد وضع عبد ا

 لعباسي املأمون) الذي دعاه فيه إىل اعتناق اإلسالم.(أحد أبناء عمومة اخلليفة ا

"حيــث حــاول املؤلــف ، مشــاريع رامــون يــول ورامــون مــاريت: وُعْنــِوَن الفصــُل الثالــث مــن البــاب نفســه بـــ"التنصري والــدفاع عــن النصــرانية
رخييـة املتعلقـة بعالقـات النصـرانية من خالل تـأطريه ملشـاريعهما ضـمن شـروطها التا، عرض تصورات هذين املستشرقني لإلسالم ومناقشتها

- باإلســالم يف األنــدلس خــالل القــرن الثالــث عشــر املــيالدي. وقــد أراد مــن عــرض األحكــام املؤسســة هلــذه التصــورات يف هــذا الفصــل
ا نصيا على األطروحة املركزية هلذا البحث.   التدليل 

تتحـــول اهلويـــة إىل غرييـــة"؟ الـــذي تـــوخى فيـــه مؤلـــف الكتـــاب  أو كيــف: "االنقـــالب الـــديين: أمــا الفصـــل الرابـــع فقـــد جـــاء حتـــت عنـــوان
أو ما يسمى اصطالحا بالردة ، الوقوف على رافد يعتربه من أهم روافد االستشراق اإلسباين يف القرون الوسطى. وهو رافد التحول الديين

ق األمـر بكتـاب (خـوان أنـدريس) الـذي وضـع ويتعلـ، عن داللـة نـص الكنـدي يف مضـماره، وعاجل فيه نصا ال يقل داللة يف جماله، الدينية
يف ترسـيخ هـذه التصـورات وتنميطهـا يف إسـبانيا ويف ، كـذلك،  والـذي ال شـك أنـه قـد كـان لـه دور حاسـم، فيه تصوره لإلسالم واملسلمني



مـن علمـاء اإلسـالم  عاملـا، قـد قـدم نفسـه لقرائـه النصـارى، وهو من أهـل القـرن اخلـامس عشـر املـيالدي، أوروبا.ويرجع ذلك إىل أن مؤلفه
  الذين ارتدوا إىل النصرانية.

ايــة القــرن التاســع عشر.فخصــص الفصــل األول منــه : البــاب الثــاين تنــاول فيــه املؤلــف االستشــراق اإلســباين فيمــا بــني عصــر النهضــة و
مث إىل عـــودة هـــذا ، ملـــدة مـــن الـــزمنملعاجلـــة خمتلـــف العوامـــل التارخييـــة والثقافيـــة الـــيت أدت باإلســـبانيني إىل التوقـــف عـــن االهتمـــام باإلســـالم 

إذا كــان اإلســبانيون قــد أضــربوا يف هــذه املرحلــة عــن إنتــاج االستشــراق مــن خــالل ، االهتمــام مــن جديــد.وذهب يف هــذا املضــمار إىل أنــه
م م وأحباثهم ودراسا ـذا فإن هذا املوقف يعد يف ذاته موقفا استشراقيا.وبالفعل فلقـد اسـ، االهتمام باإلسالم يف جامعا تجابت إسـبانيا 

ـا أرادت بـذلك أن تقنـع نفسـها بـأن ال ، وتنصـري رعاياهـا مـن املسـلمني املورسـكيني، اإلضراب إىل فشلها يف االلتفاف على اإلسـالم وكأ
ديـد غري أنه يف مطلع القرن الثامن عشر انبعث االستشراق مـن ج، سوى جتاهله والتوقف عن االهتمام به، حل هلا اجتاه معضلة اإلسالم

عرفتهـا إسـبانيا يف هـذه املرحلـة مـن تارخيها.حبيـث عمـل امللـك كـارلوس ، وانتعش لكي يواكب ضرورات علمية وثقافية جديدة، يف إسبانيا
علــــى ترمجــــة  )FLORIDABLANCA(وفلوريــــدابالنكا  )CAMPOMANES(ووزراؤه مــــن أمثــــال كامبومــــانيس  )CARLOS(الثالــــث 

ع مــن أمــوال الدولــة اعتمــادات مهمــة إلغنــاء األقســام العربيــة مــن املكتبــات اإلســبانية مبخطوطــات فقــد اقتطــ هــذا الــوعي إىل واقــع معــريف.
ـا. فـاقتىن عـدة خمطوطـات مـن مشـال إفريقيـا، عربية أخرى وعمـل علـى اسـتجالب ، ولتنظيم هـذه األقسـام وفهرسـتها ودراسـة بعـض حمتويا

إىل جانـب اضـطالعهم مبهـام الرتمجـة ، التنظـيم وبتلـك الفهرسـة وهـذه الدراسـةجمموعة من املارونيني من سوريا ولبنان لكي يتكلفوا بـذلك 
مث حمافظــــا ملكتبــــة اإلســــكولایر ، وتــــدريس اللغــــات الشــــرقية.وقد اشــــتهر مــــن بــــني هــــؤالء (ميخائيــــل الغزيــــري) الــــذي عــــني مرتمجــــا للملــــك

وترمجتـــه ، )م1770و 1760(مبدريـــد فيمـــا بـــني  وإعـــداد دليـــل يف ذلـــك ونشـــره، الشـــهرية.كما قـــام بفهرســـة القســـم العـــريب هلـــذه املكتبـــة
وتأليفـــه كـــذلك لـــدليل يف األصـــول العربيـــة لـــبعض األصـــوات ، وكتـــاب "اللمحـــة البدريـــة"، البـــن اخلطيـــب ألجـــزاء مـــن كتـــاب "اإلحاطـــة"

ستشــراقي هلــذه احلقبــة القشــتالية. وإىل جانــب هــؤالء املــارونيني املشــارقة أســهم كــذلك كثــري مــن القساوســة والرهبــان اإلســبان يف الــرتاكم اال
  من تاريخ االستشراق اإلسباين.

"تأســيس االستشــراق اإلســباين يف إســبانيا يف القــرن التاســع عشــر". وركــز فيــه علــى : أمــا الفصــل الثــاين مــن هــذا البــاب فقــد ورد بعنــوان
ســــات االستشــــراقية يف هــــذه املرحلــــة خمتلــــف العوامــــل الــــيت أدت باإلســــبانيني إىل حماولــــة اللحــــاق بالركــــب األورويب يف جمــــال تأســــيس الدرا

 املخصوصة والدالة من تاريخ االستشراق يف العامل. وبالنظر إىل اجملهودات اليت بذهلا فئة من املستشرقني اإلسبان يف جمال تأسيس عملهـم
ه بوصــفها جــزءا مــن ومــن خــالل تــرمجتهم للمخطوطــات العربيــة ونشــرها لتهيئــة دراســة اإلســالم وثقافتــ، عــرب إعــداد املكتبــات والقــواميس

"إمييليـو ال فـوينيت القنطـرة" و "فرانسيسـكو جيجـني : ماضي إسبانيا وتارخيها الوسيط.ويف هذا املضمار تتميز أمساء مـن جيـل الـرواد أمثـال
روبلـــيس" و "ســـريافني إســـطبانيث كالـــديرون" و "خوســـي أنطونيـــو كونـــدي" و "باســـكوال دي غـــاينغوس" و "فرانسيســـكو فرنانـــديث إي 

م حـول اإلسـالم وثقافتـهغونثا م ، لث" و "فرانسيسـكو خـافيري إي سـيمونيث" وغريهم.قـام املؤلـف بفحـص أهـم كتـبهم ودراسـا وتصـورا
م حول التاريخ الوسيط إلسبانيا.، حوهلما   داخل تصورا

وذلك بالنظر ، ر اإلسالميعاجل فيه املؤلف تصورات رائد االستشراق اإلسباين "ميغيل آسني بالثيوس" لإلسالم والفك :الباب الثالث
ــا هــذا املستشــرق يف التــاريخ املعاصــر لالستشــراق اإلســباين والعــاملي. فــأفرد الفصــل األول مــن هــذا البــاب  للمكانــة املتميــزة الــيت حظــي 

، تشـراقي وتنويعـهفقد اكتسبها مبا بذله من جهد يف تكثيف نشـاطه االس، للتعريف بالرجل وبريادته يف هذا اجملال اليت ال ينازعه فيها أحد
كمــا أنــه مل يــدخر ،  ليعــد مــنهم جــيال آخــر مــن أجيــال االستشــراق اإلســبانيني، وبانتقــاء الطلبــة ورعــايتهم، فــاهتم كثــريا بالتــدريس اجلــامعي



ا، وسعاً يف إقامة املؤسسات العلمية والثقافية االستشـراقية يف إسـبانيا ا بتخصيصـها بـبعض أحباثـه ودراسـا، وتـدبري شـؤو ويف ، تهومسـاعد
، الـيت وهبتـه عضـويتها بـالنظر إىل كفاءتـه العلميـة واالستشـراقية.وإىل جانـب ذلـك، تفعيل خمتلف اهليئات واألكادمييات العاملية املتخصصة

مثلمــــا اشــــتهر بكثــــرة أحباثــــه ودراســــاته ، عتنــــاء باملخطوطــــاتيف إعــــداد املكتبــــات والفهــــارس واال مبشــــاركته "أســــني بالثيــــوس"فقــــد ُعــــرف 
مــع ، وكــذلك بتصــنيفها، وقــد عــرَّف املؤلــف بكــل مؤلفاتــه ومبضــامينها االستشــراقية املتنوعــة وغــزارة مــا نشــره يف هــذا اجملــال.، اقيةاالستشــر 

  التأكيد على إبراز أطروحتها.
ه يف فقـد حتـدث فيـه عـن بـدايات الفكـر الفلسـفي األندلسـي يف تصـورات ميغيـل آسـني بالثيـوس. فنظـرا لتعـدد أحباثـ :أما الفصل الثـاين
ا عمل املؤلف على معاجلة تصوراته حـول هـذا الفكـر مـن خـالل الرتكيـز علـى "دراسـته ، ومن دون إمهال أي واحد منها، هذا اجملال وكثر

ويف هــذا الصــدد بــني كيــف أســهم يف تأســيس الفكــر "املســري" مســتندا إىل تصــور استشــراقي ، البــن مســرة وملدرســته الفكريــة باألنــدلس"
حبيـث إن العنايـة بـه ، فلقـد اعتـرب هـذا التـاريخ قسـما مـن تـاريخ الفكـر اإلسـباين، وحـول الفكـر اإلسـالمي األندلسـي، حول تاريخ األفكار

كما عده حلقة من حلقات اطراد التقليـد الفكـري النصـراين األندلسـي يف أشـكاله ،  وبإبراز هويتها، هي من قبيل العناية بالذات اإلسبانية
ليجعلــه داال ، جــه كــذلك ضــمن حلقــات تــاريخ الفكــر الفلســفي العــام املتصــل واملتعاقــب واملطــرد يف نظــرهالصــحيحة واملنحرفــة. مثلمــا أدر 

 علــى اســتمرارية الفكــر اليونــاين القــدمي يف صــيغه الفيتاغوريــة واألنباذوقليــد املنتحلــة. وليختزلــه بعــد ذلــك إىل جممــوع هــذه املــؤثرات مضــحيا
  سته.بذلك باخلصوصية اإلسالمية البن مسرة وملدر 

وإذا كــان ميغيــل آســني بالثيــوس قــد اســتثمر حبثــه يف الفكــر املســري(وهو مــن أول أحباثــه يف الفكــر اإلســالمي) ليبــث فيــه أطروحتــه يف 
وال أدل علـى ذلـك ، اإلسالم والفكر اإلسالمي.فلقد عاد إىل هذه األطروحة ودافع عنها يف مجيع أحباثه ودراساته الـيت تلـت هـذا البحـث

  ا يف آخر مشاريعه العلمية اليت اهتم فيها بدراسة األصول اإلسالمية لقسم خمصوص من التصوف النصراين اإلسباين.من أنه يستعيده
تنــاول املؤلــف العالقــات املتبادلــة بــني التصــوف اإلســالمي والتصــوف النصــراين يف تصــورات آســني ، ويف الفصــل األخــري مــن هــذا البــاب

إمكانيـة فريـدة للـدفاع ، أو بـاألحرى تأويلـه ملضـامينه ولغاياتـه، على التصوف اإلسالمي ودراسـته لقد أتاح هلذا األخري أن يطلع بالثيوس.
وهــذا ، الــيت يــذهب فيهــا إىل أن كــال مــن ذاك الــدين، عــن أطروحتــه املركزيــة الــيت متحــورت حوهلــا عنايتــه باإلســالم وتراثــه الفكــري والعقــدي

فــإذا كــان آســني بالثيــوس قــد ركــب صــهوة التصــوف ، وباإلضــافة إىل ذلــك وصــة.يرجعــان يف أساســهما إىل أصــول نصــرانية خمص، الــرتاث
فــإن عنايتــه بــذات التصــوف تــنم عــن اطالعــه الواســع علــى تصــورات ثقافتــه الغربيــة لإلســالم ولرتاثــه ، اإلســالمي للوصــول إىل هــذه الغايــة

  وتؤكدها بطريقة أخرى.، عم أطروحته املذكورةمثلما تؤشر كذلك على قسم من انشغاالته الكالمية الكاثوليكية اليت تد، الروحي
ــذا الــرتاث أو خدمتــه مــن ، كمــا أن اهتمامــه بــالرتاث الشــاذيل ال يرجــع إىل جمــرد فضــول معــريف مثلمــا ال يــؤول إىل رغبــة يف التعريــف 

امة اليت يشرتك فيها مـع بل يتأطر ضمن هواجسه االستشراقية الع، جزءا من الرتاث الروحي لإلسالم واملسلمني -يف األصل- حيث كونه
ــا اإلســبانية اخلاصــة، بقيــة املستشــرقني ــم ملنافســة بقيــة ، الــيت تتمثــل عنــده وعنــد بقيــة زمالئــه اإلســبان، ومثيال يف تأســيس مدرســة خاصــة 
وسـاط العلميـة فاهتمامه بالشاذلية يندرج عنده ضمن الـرتويج بـني األ، وضمان مكانة متميزة بينهم. وقبل ذلك وبعده، زمالئهم يف العامل

لفكرة ضرورة تكوين هـذه املدرسـة والـدفاع عـن ذلـك مبسـوغات وحجـج جديـدة ومقنعـة.غري أن ، والرأي العام اإلسباين كذلك، اإلسبانية
مكنــه مــن رد التصــوف اإلســالمي ، تشــغيله يف هــذا املضــمار لتصــوره حــول تــاريخ األفكــار القــائم علــى مفــاهيم االتصــال واالطــراد والتقــدم

، تأكيــد مجلــة مــن مزاعمــه االستشــراقية األخــرى، إىل أصــول نصــرانية زعمهــا لــه واختزلــه إليها.كمــا أتــاح لــه التشــغيل نفســه كــذلك املــذكور



مـــن رحـــم التقليـــد ، مـــن حيـــث كونـــه دينـــا وثقافـــة روحيـــة كـــذلك، وتعضـــيد مـــزاعم استشـــراق عصـــره الـــيت تنتصـــر ألطروحـــة خـــروج اإلســـالم
ا. يف شكل هرطقة من، اليهودي النصراين   هرطقات النصرانية واحنرافا

أمــا خامتــة هــذا البحــث القــيم فقــد ركــز فيهــا املؤلــف علــى أبــرز النتــائج الــيت توصــل غليهــا بعــد هــذه الرحلــة العلميــة يف جمــال االستشــراق 
دا مــن تنــاول هــذه والواقــع أننــا قــد وقفنــا مبــا فيــه الكفايــة علــى تصــورات استشــراقنا ملوضــوعه.كما أننــا مل نكــل أبــ": اإلســباين حيــث يقــول

وباإلضـافة إىل ذلـك  وخمتلـف الـرؤى الثاويـة خلـف إعـدادها.، ومعاجلة املنهجية املعتمدة يف إنتاجهـا، وتفكيكها وإعادة بنائها، التصورات
لقــد ذهبنــا يف خمتلــف تلــك  فلقــد اســتفرغنا اجلهــد للــدفاع عــن أطروحــة مركزيــة اســتقطبت جممــوع مــداخل هــذا البحــث وفصــوله العديــدة.

، مل تقطــع أبــدا مــع ماضــي تشــكلها يف القــرون الوســـطى، داخل وهــذه الفصــول إىل أن تصــورات االستشــراق اإلســباين حــول اإلســـالماملــ
ا ومضامينها وطرائق تشكيلها أو منهج  ا مل تعرف أي تغيري نوعي حقيقي فيما يرجع إىل حمتويا   .367إنتاجها." صوبذلك فإ

، بقـدر مـا فـتح هـذه اخلالصـات علـى أسـئلة علميـة ،الكتاب جامعة ألهم خالصات البحث وبقدر ما حاول الباحث أن جيعل خامتة
أدوارا خمتلفة لردم هذه اهلوة  -بالنظر إىل خصوصية عالقته التارخيية والثقافية باإلسالم-أال ميكن أن يلعب االستشراق : مثل هذا السؤال

.وهــذه األســئلة هــي الــيت متــنح املؤلــف أفقــا 368األزليــة بينهمــا؟.ص  بــني الغــرب والشــرق؟ أو علــى األقــل لتلطيــف حــدة هــذه اخلصــومة
  ويتعلق بالبحث يف تصورات االستشراق اإلسباين املعاصر لإلسالم واملسلمني.، لبحث مستقبلي يعتزم القيام به

************************  
  .كاتب وباحث من املغرب  *) 

  
----------------- 



  ي جامعة نوتردامالقراءة الجديدة للقرآن ف
  سامر رشواين*

. شـارك )م2005("حنو قراءة جديدة للقرآن" كان عنـوان مـؤمتر دويل عقـده قسـم الالهـوت يف جامعـة نـوتردام يف شـهر إبريـل املنصـرم 
حشـــد مـــن املستشـــرقني املتخصصـــني يف دراســـة اإلســـالم والقـــرآن علـــى حنـــو  -الـــذي أشـــرف عليـــه جربيـــل ســـعيد رينولـــدز -يف هـــذا املـــؤمتر

  : خاص. وتركزت املشاركات يف أربعة حماور
  السريانية والقرآن: أوال
عتذاريــــة" ملــــار ديونيســــيوس يعقــــوب ابــــن الصــــلييب" حبثــــا عــــن "املقــــاالت اال )Jose Amar(يف هــــذا احملــــور قــــدم جوزيــــف آمــــار  -أ
النص السـرياين كـان يهـدف إىل تزويـد هذا ، م) نظراً إىل أنه أوسع وأطول وثيقة سريانية تتضمن نصوصا جدالية مع املسلمني1171(ت

إضـافة إىل -ة سـيحية. وتنبـع أمهيـة هـذه الوثيقـعتقـادات املمتهيدا إلبطـال وتفنيـد النقـد اإلسـالمي لال، القارئ حبقائق أساسية عن اإلسالم
). وينــاقش 30-25قـــرآن (ستشــهادات القرآنيــة املرتمجــة إىل الســريانية والــيت تشــمل عــددا مــن ســور المــن جمموعــة اال -اجلوانــب التارخييــة

  عن هذه االستشهادات السريانية. )Mingana(آمار الفرضية املثرية للجدل اليت طرحها "مينغانا" 
مشـــريا إىل أن  ، نظريـــات املســـلمني عـــن الســـريانية يف القـــرآن الكـــرمي )Andrew Rippin(مـــن زاويـــة أخـــرى عـــرض أندريـــه ربـــن  -ب

ومينغانـــا مل يكونــا أول مــن حتـــدث عــن وجــود الســـريانية يف القــرآن؛ بــل إن التفاســـري  )Christoph Luxenberg(كريســتوف لوكســنربغ 
ــا ذات أصــل ســرياين. فقــد كــان الكتــاب املســلمون األوائــل واعــني باللغــة  اإلســالمية القدميــة أشــارت باســتمرار إىل كلمــات خمتلفــة علــى أ

ا "السـريانية أو النبات ـا حلـل بعـض اإلشـكاالت التفسـريية الـيت واجهـتهم ، يـة"املتداولة يف حميطهم واليت كـانوا يسـمو ـم اسـتعانوا  ويبـدو أ
اسـتحالة تتبـع األصـول ، الرتكيـب االشـتقاقي لـبعض الكلمـات الغربيـة: يف فهم القرآن. وكانت األصول اليت استندوا إليها يف ذلـك عديـدة

  تفاق على وجود بعض األمساء ذات األصل السرياين. وجود اعرتاف أو ا، االشتقاقية لبعض الكلمات وإرجاعها إىل أصول عربية
مـــا أمســـاه "نبـــوءة  Kevin Van Bladelويف ســـعي ملعرفـــة األصـــول الســـريانية لـــبعض قصـــص القـــرآن عـــرض كيفـــني فـــان بليـــدل  -ت

ا قصة مشتقة من أصول سريانية ه مـن قبـل عـن أصـل متابعا يف ذلـك مـا قالـه نولدكـ، االسكندر األكرب" أو ذي القرنني يف القرآن على أ
، وهو نـص أرجـع نولدكـه تارخيـه إىل القـرن السـادس املـيالدي، "أعمال االسكندر" Budgeوهو القصة السريانية اليت نشرها ، هذه القصة

أن هذا النص السـرياين  )Brannon Wheeler(مث أكد برانون ويلر ، م)630-629ولكن الباحثني من بعده أثبتوا أنه وجد يف حدود (
  عليه.  مصدرا للقرآن نفسه بل مصدرا للتفاسري القرآنية اليت اعتمدت مل يكن

ا، ة ذي القــرنني يف القــرآنولكــن فــان بليــدل يعــود إىل تأكيــد العالقــة بــني هــذا الــنص الســرياين وقصــ ، مــن خــالل املقارنــة بــني مضــمو
والبحث عن املماثالت العديدة بينهما حىت يف املفردات. كما حياول أن يثبت أن القرآن قد اعتمد إمـا علـى هـذا الـنص السـرياين مباشـرة 

فســرين األوائــل علــى هــذا الــنص بإرجــاع أو أن هــذين النصــني اعتمــدا علــى مصــدر آخــر مشــرتك. كمــا حــاول أن يقــدم تفســريا العتمــاد امل
  سكندر".أو ما يدعوه فان بلديل "نبوءة اإل، ذلك إىل اخلصائص النبوية لالسكندر البادية يف النص السرياين

يثــري عبــد املســيح ســعدي بعــض القضــايا التارخييــة املتعلقــة مبوقــف املســيحيني الســريان مــن ، بعيــداً عــن الــدرس القــرآين خصوصــاً  -ث 
  وذلك خالل القرن السابع للميالد. ،  الذين هاجروا إىل أراضيهم من الناحية الدينية والتارخيية والعرقيةاملسلمني
  التأثير المسيحي واإلثيوبي في القرآن: ثانياً 



ن قـــراءة حلصـــيلة قـــرن كامـــل مـــن الدراســـات املتعلقـــة ببحـــث التـــأثريات اإلثيوبيـــة يف القـــرآ Manfred Kroppقـــدم "مـــانفرد كـــروب"  -أ
ية أثبــت أن تـــأثري الثقافـــة اليمنيـــة القدميـــة (يف ئوعهــود اإلســـالم األوىل يف املوضـــوع. يـــذكر "كــروب" أن التقـــدم الكبـــري يف الدراســـات الســـب

ين جنـــوب اجلزيـــرة العربيـــة) علـــى اجملتمعـــات العربيـــة الشـــمالية كـــان موازيـــا للتـــأثريات املســـيحية واليهوديـــة يف ســـورية عليهـــا. هـــذا التـــأثري اليمـــ
(أقســوم) بدايــة مــن االحــتالل  وذلــك بســبب التــاريخ املشــرتك بــني الــيمن القدميــة وإثيوبيــة القدميــة، تدعي تســاؤال عــن التــأثري اإلثيــويبيســ
وبالتــايل الثقــايف والــديين ، ي للســاحل اآلخــر مــن البحــر األمحــر مــرورا بــاحلمالت اإلثيوبيــة علــى الــيمن. إضــافة إىل التبــادل التجــاريئالســب

وأقاليم مشـال غـرب اجلزيـرة العربيـة. حيـث وجـد  ,مرباطورية أقسوم (اليت اعتنقت املسيحية منذ منتصف القرن الرابع للميالد)احلاصل بني إ
ـم نقلـوا معهـم ، يف مكة قبل اإلسالم كثري من التجار واحلرفيني والعبيد اإلثيوبيني املفـاهيم الثقافيـة  -فضـال عـن البضـائع -وال شك يف أ

  ى املسلمني الذين هاجروا إىل احلبشة وعادوا إىل جمتمع املدينة.الدينية, وال ننس
الكلمـــات اإلثيوبيـــة املعربـــة أو الكلمـــات الـــيت تـــأثرت باللغـــات  ا ومســـيحييها ظـــاهر للعيـــان مـــن خـــاللإن تـــأثري هـــذه العالقـــات بإثيوبيـــ 

عــدد مـــن النصــوص القدميــة بعــد نولدكـــه  وقــد نـــاقش نولدكــه مــن قبــل بعضـــا مــن أهــم هــذه الكلمـــات. ولكــن ظهــر، اإلثيوبيــة يف القــرآن
بـل ، بـل يف جمـال الرتاكيـب أو القصـص، سيسمح إعادة كتابة تاريخ هذا التأثري اإلثيـويب لـيس فقـط يف جمـال الكلمـات األجنبيـة املسـتعارة
  املفاهيم الالهوتية املوجودة يف القرآن واليت ميكن إرجاعها إىل أصول إثيوبية أو مسيحية إثيوبية.

دراسة لقصة أهل الكهف من خالل املصادر  )Sidney Griffith( إطار التأثري املسيحي على القرآن يقدم سيدين جريفث ويف -ب 
، املسيحية السريانية. ذلك أن أقدم مصدر خيربنـا عـن قصـة "نيـام الكهـف" قبـل القـرآن هـو نـص سـرياين يعـود إىل القـرن السـادس للمـيالد

ــا القصــة إىل املســيحيني العــرب يف اجلزيــرة صــادر عــن الكنســية األرثوذكســية الســ ريانية. حتــاول هــذه الدراســة معرفــة الطريقــة الــيت انتقلــت 
مــن أجــل إدراك فهــم ، وذلــك مــن خــالل مقارنــة التفاصــيل االشــتقاقية اللغويــة والقصصــية للنصــني الســرياين والقــرآين، العربيــة قبــل اإلســالم

  فيها مع الرتاث املسيحي السرياين. أعمق إلشارات القرآن إىل املصادر اليت يشرتك
دراسـة مقارنـة بـني القـرآن والتفاسـري املسـيحية الربانيـة يف سـردها  )Gary Anderson(ا اإلطار أيضا يقدم جاري اندرسونويف هذ -ت

  لقصة سجود إبليس آلدم يف دراسة للعالقة بني هذه املصادر القدمية والرواية القرآنية للقصة.
حـاول إعـادة النظـر يف فرضـية املعتقـدات املسـيحية اليهوديـة املوجـودة يف القـرآن. إذ  )Anderson Marx(اركس ولكن مايكل مـ -ث 

إن كثــريا مــن البــاحثني الغــربيني أكــدوا علــى أن عــددا ال بــأس بــه مــن املعتقــدات املســيحية اليهوديــة موجــود يف الــنص القــرآين (فــون هارنــك 
التلقــي القــرآين لتــاريخ اخلــالص : م.. وغــريهم). وهكــذا يعيــد مــاركس البحــث يف2004ودي بلــو ، احلــداد، م1918شــالتر ، م1911

  (تاريخ النبوة) وفكرة تعاقب األنبياء يف الكتاب املقدس.
حىت وإن ، إن مفهوم "األنبياء السابقني" يبدو غري متوافق مع الفهم اليهودي أو املسيحي (األرثوذكسي أو الكاثوليكي) لتاريخ النبوة 

كثــري مــن العناصــر النصــية اخلاصــة بأنبيــاء الكتــاب املقــدس املوجــودة يف القــرآن صــلتها باألدبيــات الربانيــة (التلمــود واملــدراش كمــا   أظهــرت
، م). إن املوقـــف مـــن عيســـى املســـيح خيتلـــف متامـــا عـــن اخللفيـــة الربانيـــة املفرتضـــة1833يف دراســـته الرائـــدة عـــام  Geigerقـــدمها جيجـــرز 

ح ال ميكن نسبها إىل املعتقدات اليهودية. كما أن التعريف القرآين بأنبياء الكتاب املقـدس يقـدم دائمـا منظـورا نافيـا فالصورة اخلريية للمسي
  ليست إال حلقة يف سلسلة متصلة من النبوة. -من منظور تاريخ "األنبياء السابقني" -ورسالة النيب حممد، للقدسية



ويتهـا والقصـص املتصـلة ، قدم صورة ملرمي من خالل القرآن الكرميويف السياق نفسه حياول سليمان مراد أن ي -ج  موضحا ما يتعلق 
معيدا النظر يف األفكار اليت طرحها البـاحثون الغربيـون عـن خلـط حممـد يف هويـة مـرمي ابنـة عمـران ، هلا من خالل كتب التفسري اإلسالمي

  ومرمي أخت هارون وموسى.
  حبثا يف "إعادة النظر إىل القرآن يف عالقته باملسيحية".ويف نفس السياق قدم مسري خليل مسري  

  : نقد االطروحات االستشراقية الجديدة حول القرآن: ثالثاً 
فقــد شــغل ، يبــدو أن أطروحــة كريســتوف لوكســنربج واجلــدل الــذي أثــاره يف دوائــر االستشــراق يف الســنوات األربــع املاضــية الزال مســتمرا

  طروحاته. أحىت الذين مل خيصوه بقراءات نقدية كان منهم إشارات وتلميحات اعرتاضية على ، جزءا كبريا من اهتمام املتحدثني
وصـــاحب االســـم املزيـــف  )Gunter Luling(نقـــدا حـــادا لدراســـيت جنـــرت لولنـــغ  )Gerhard Bowering(قـــدم جريهـــارد بورنـــغ  -أ

وملــح إىل أن هــذين البــاحثني مل ، انيــا علــى هــامش األكادمييــةومهــا باحثــان ينشــطان يف أمل: "كريســتوف لوكســنربغ" وإعــادة بنائهمــا للقــرآن
ما قد يكونان شخصا واحدا) ما قد جتاهال قرونا طويلة : ولكنهما يتفقان يف عدد من النقاط، جيتمعا علنا قط (يف إشارة إىل أ أمهها أ

قرآنيـة الـذي عمـل بـه املستشـرقون خـالل قـرنني مـن وأمهال النسق املعـريف متعـدد األوجـه يف درس األصـول ال، من الدرس اإلسالمي للقرآن
خالل البحث الدقيق... من نولدكه وشفايل حىت هوفيتز وبيل وجفري وبالشري وباريت.. إن دراستهما على الرغم من غناهـا بالتفاصـيل 

سياق القـرن السـابع يف اجلزيـرة فإن أيا منهما مل يستطع أن يضع قاعدة تارخيية قوية لنظريات علمية حول أصول املصطلحات القرآنية يف 
 العربيــة. إن مقاربتهمــا املنفــردة احلاذقــة االســتفزازية املثــرية للجــدل قــد جعلتهمــا حمــال لنقــد حــاد مــن البــاحثني الغــربيني املتخصصــني بــدرس

طـا لنقـد عنيـف م كمـا جعلتهمـا حم2005برلني  Streit um den Koranيف كتابه "اجلدل حول القرآن" ( Burgmerالقرآن (مثل برمجر 
  من املسلمني على اإلنرتنت. 

ومـا يتضـمنه ، حيث نظـر يف عمـل لوكسـنربغ ضـمن سـياق البحـث الغـريب املبكـر يف القـرآن Fred Donnerكذلك فعل فرد دونر   -ب
ويتحقـق مـن ، هيهذا العمل من إمكانات للعمل املستقبلي. يبحث دنفر يف العالقة بني النص القرآين املكتوب وبني تراث التالوة الشفا

  وأنظمة الكتابة وعالقة النص باإلمالء العريب.، دعوى اللغة املختلطة اآلرامية العربية يف شبه اجلزيرة العربية
وينتقــل إىل ســؤال تــأويلي أو الهــويت ، يبتعــد عــن مناقشــة صــحة أطروحــة لوكســنربغ )Daniel Madigan(ولكــن دانيــل مــدايغان  -ت 

ـا. إذ أن عمـل لوكسـنربغ يفـرتض أنـه مبجـرد الكشـف عـن املعـىن "احلقيقـي" متعلق بالعالقة بني النصوص  املقدسة واجملتمعات اليت تـؤمن 
مــا هــو التــأثري الــذي ميكــن أن حيققــه إعــادة بنــاء : للقــرآن فــإن ذلــك ســيغري مــن طبيعــة اإلســالم. ولكــن يف التحليــل النهــائي يبقــى الســؤال

   .ؤمنني به؟معاين النص املقدس على ما يعنيه النص عن امل
  تاريخ القرآن: رابعاً 

أن البحث الغريب يف تـاريخ القـرآن ال يـزال يف عـامل "ألـيس يف بـالد العجائـب" مقارنـة مبـا أجنـز  )Claude Gilliot(يرى كلود جليو  -أ
علومـات الـيت تـدعو من حبوث يف حقل دراسات الكتاب املقـدس. إذ حيتـوي القـرآن نفسـه والـرتاث اإلسـالمي العديـد مـن اإلشـارات أو امل

ـا نظـرة خمتلفـة عـن الفهـم اإلسـالمي الرمسـي للقـرآن  الباحثني إلعادة بناء نظرة "خمتلفـة" جزئيـا لتـاريخ هـذا الـنص. واالخـتالف هنـا يعـين أ
ثابــت مث يف فكــرة الــرواة وتعلــم زيــد بــن ، تــالوة وكتابــة. ومــن هنــا يــدعو جليــو إىل النظــر يف دور مســاعدي حممــد خدجيــة وورقــه بــن نوفــل

وغمـوض املفـردات ، واآليـات املفقـودة واآليـات املنسـوخة، لآلرامية والسريانية أو العربية وعناصر هذه اللغات قبل وصول حممد إىل املدينة
  اجلمع والتأليف.... وغري ذلك.: اخلاصة جبمع القرآن مثل



نقوش واحلفريات العربية اليت ترجع إىل ما قبل يف نشأة احلرف العريب من خالل ال )Robert Hoyland(يبحث روبرت هويالند  -ب 
جمــيء اإلســالم ووجــدت يف منــاطق مــن ســوريا ودمشــق ومشــال غــرب اجلزيــرة العربيــة يف القــرن الســادس للمــيالد. فعلــى الــرغم مــن أن اللغــة 

تيـة) لـذا فمـا الـذي تغـري حـىت العربية قد ظهرت قبل هذا بكثري ولكنها كانت تكتب بـإمالء لغـات أخـرى (جنـوب اجلزيـرة أو اآلراميـة النبا
  .نشأ اخلط العريب اخلاص؟

ـــا مـــن عمـــل التبشـــريية املســـيحية:  ينـــاقش هويالنـــد النظريـــات املختلفـــة  التطـــور ، احلاجـــات اإلداريـــة لزبـــائن العـــرب يف مملكـــة رومـــا، كو
  قرآن وظهور هوية العرب وانتشار اإلسالم.الطبيعي من اآلرامية النباتية (كمقابل لآلرامية السريانية) وتوضيح عالقة ذلك بقضية مجع ال

مــا حبــث عــن الكتابــات املســيحية خــالل الفتــوح اإلســالمية وفيمــا إذا كانــت حتــوي أي عالمــات علــى معرفــة البيئــة اآلراميــة الســريانية ك  
  اليت ادعاها كريستوف لوكسنربغ.

للـنص القـرآين يف الـرتاث اإلسـالمي والبحـث التصحيحات والتنقيحـات الـيت طرحـت  )Devin Stewart(يناقش ديفن ستورات  -ث 
ا للتحقيق من ذلك. ، املعاصر   ومدى صحتها واألدوات اليت ميكن االستعانة 
ــا الــرتاث ، أخــرياً  فــإن حصــيلة املــؤمتر تــوحي بــأن كثــريا مــن املستشــرقني الغــربيني اليــوم مل يزالــوا يــدورون يف فلــك القضــايا الــيت انشــغل 

يف سـعي حثيـث للبحـث عـن األصـول ، نفـس املنـاهج والطـرق التحليليـة والنقديـة -يف الغالـب-معتمـدين، لفائتنياالستشراقي يف القرنني ا
  البشرية للنص القرآين من فتات األخبار ومتناثر األحجار.

**************  
  .كاتب سوري مقيم يف مصر*)  

 ----------------------  



  ميركيين حول موضوع "الدين في الحياة العامة"مؤتمر الدار البيضاء بين المثقفين العرب واأل
  *رضوان السيد :قراءة

لتقى بالدار البيضاء ُزهاء العشرين مثقَّفاً وأستاذاً عربياً وأمريكياً يف متابعٍة للقاء مبالطا العاَم املاضي. ا ),م2005نوفمرب  11و7(بني 
 12(قد أصدروا بتاريخ ، ينضوون يف "معهد القيم األمريكية" بنيويورك وقد جاءت فكرُة لقاء ملطا بعد أن كان ستون مثقَّفًا أمريكياً 

م فيه للمشاركة يف احلرب على التطرف اإلسالمي العنيف. ، بيانًا يف صيغة رسالٍة إىل املثقفني العرب واملسلمني )م2002 فرباير يدعو
قامت جبمعها ، حدث ردوَد فعٍل واسعٍة من جانب املثقفني العربوأ، وقد ُنشر البياُن وقَتها يف صحيفة "احلياة" وُصُحٍف عربيٍة وُأخرى

ا على ، . وما أمكن التالقي لتباُدِل اآلراء)م2002عام (ونْشرها جملة "االجتهاد" يف صيف  ألّن إدارة بوش كانت على وْشك َشنِّ حر
َر االجتماُع بني الطرفني حىت خريف   24حيث استمر النقاُش ثالثة أياٍم بني ُزهاء الـ  ،ومبالطا )م2003عام (العراق. ولذلك تَُأخَّ

وتراوحت موضوعاُت احلديث بني "احلرب العادلة" والقضايا العربية العالقة واملشتعلة مع الواليات املتحدة وعلى ، مثقَّفًا من الطرفني
"الديُن يف اجملال العاّم يف التجربتني : ضوُعهُ يكوُن مو ، وقضية العراق. يوَمها جرى االتّفاُق على عقد لقاٍء آَخر، رأسها قضيُة فلسطني

  األمريكية والعربية".
والعالقة بني الديين والسياسي يف ، انقسمت احملاضرات إىل ثالثة أقسام. يف اليوم األول أُلقيت حماضرتان يف مسائل املشروعية

ت املقارنة للتجربتني يف الواليات املتحدة وبلدان العاَمل املسيحية واإلسالم. ويف القسم الثاين جرت ويف أربع حماضرات مناقشة املوضوعا
يف حني انصّبت حماضرات اليوم الثالث على موضوعاٍت تتِصُل بالتمايُزات بني التجربتني يف منظوٍر  -العريب يف عصر الدولة الوطنية

  ومسائل الدين والُعْنف.، تانتية واإلسالممقارٍن مثل احلرية الدينية وحقوق اإلنسان والتعددية واحلركات اإلحيائية يف الربوتس
ات واالختالفات يف العقيدة والتاريخ بني الديين والسياسي. ويف ُ  يف اليوم األوِل ناقشت احملاضرتان (من جانب أمريكيٍة وعريب) التشا

ذهب ، االختالف العقدي بسبب، شيكاغو) على اختالف التجربتني -حني أصرَّت جني أَلشتاين (أستاذ الفلسفة السياسية جبامعة
املشروعية الدينية واُألخرى الُعرفية أو النامجة عن اإلمجاع. وقد : سعيد بنسعيد العلوي إىل وجود مصدرين للمشروعية يف اإلسالم

خرى. بيد أّن وإىل التجربة التارخيية تارًة أُ ، نوقشْت النتائج اليت توصل إليها الباحثان من جانب احلاضرين استنادًا إىل النصوص تارةً 
ارتبط الدين بالدولة حىت مبا يتجاوُز مسألة املشروعية يف ، البارز يف االعرتاضات كان التجربة التارخيية. فبخالف ظواهر النّص اإلجنيلي

م الوسيط. مث  كان هناك متايـٌُز بني اجملالني الديين والسياسي يف اإلسال،  التجربة التارخيية املسيحية. وخبالف ظواهر النصوص اإلسالمية
  له نتائُج وسياقاٌت ُمعاصرٌة ختتلف اختالفاً شديداً عن األمرين يف العصور الوسطى. ، كان هناك َمْن قال إّن النص والتجربة كليهما

بة الفلسفة والسياسات العامة) التجر ، وقرَأ كلٌّ من رضوان السيد (من اجلامعة اللبنانية) وهبِمس ترينر جونسـون (من جامعة روجترز
، ويف تاريخ الواليات املتحدة (جونُسون). ذهب جونسون، رضوان السيد)، احلديثة واملعاصرة بني الدين والدولة (يف الوطن العريب

نسجامية بني الُقطبني متفردٌة يف إىل أّن التجربة البشوشة أو اال، املعروف بكتابه الرائد عن أطروحة "احلرب العادلة" أواخر السبعينات
ا تعترب الديينَّ جزًءا من املدين، أمريكا وال تفّرُق بينهما إّال من الناحية ، وهي ختتلُف اختالفًا شديدًا عن التجربة األوروبية. إذ إ

ا حىت يف هذه ، اليت ُتّسوي بني الناس يف احلقوق والواجبات، التنظيمية. واملقصوُد بالناحية التنظيمية مسألة املواطنة واليت ميكن القوُل إ
ركة الناحية تستفيد من الروح العاّم للدين املسيحي. وال ينبغي أن يصرفَنا الثوران الديين اإلجنيلي اليوَم عن الدور التقدمي للدين يف ح
، احلقوق املدنية َمَثًال. وقد غضب جونسون عندما حصل نقاٌش اعتربه َخْلطاً بني السكوِن والالييك. فال مشكلَة بني الدين والسكوالرية

لوطن منا املشكلة يف العقل األورويب بني الدين والالئيكية. أما أنا فقد قدَّْمُت حملاضريت باستظهار سوء العالقة بني الدين والدولة يف اإ



العريب منذ قيام الدولة الوطنية. وقد تطورت األمور إىل انفجار الصراع فيما بني اخلمسينات والسبعينات من القرن العشرين. وألنَّ 
  : اع يف احلقيقة ليس بني الدين والدولة؛ بل بني األنظمة السياسية واألصوليات؛ فقد درسُت ثالثة أمورالصر 

يار يف بعض الدول: األمر األول   واالستتباع الكامل يف دوٍل ُأخرى. ، تراُجع املؤسسة الدينية التقليدية إىل حدود اال
  .األزمة يف العقدين األخريين للحرب الباردة النظام السياسي العريب وبلوغه درجة: واألمر الثاني
واصطدامها باملؤسسة الدينية مث باألنظمة السياسية يف ِذروة احلرب الباردة أيضاً. مث ، صعود األصولية اإلسالمية: واألمر الثالث

ا ونتا   ئجها.تقدمت باقرتاحاٍت إلعادة ضبط العالقة وتنظيمها استناداً إىل التشخيص الذي قدمُتُه ألسبا
: فقّسمها إىل ثالث مراحل، العزيز القاسم (حماٍم وباحث من السعودية) عن الدين والدولة يف اململكة العربية السعودية وحتدث عبد

وم. مث املرحلة الثالثة منذ مطلع القرن العشرين وحىت الي، مرحلة قيام الدولة وثنائية الشيخ/األمري. ومرحلة الدولة الثانية بعد الغزو املصري
وحىت التسعينات من القرن ، وقد رّكز األستاذ الباحث على هذه املرحلة بعد حتديد معاملها األساسية فيما قبل احلرب الثانية وما بعدها
ناقش مشاركون عرب احملاضر ، املاضي. ويف حني انصّب اهتماُم املشاركني األمريكيني على مسائل اإلصالح الديين والتعليمي يف اململكة

وتأثريات ذلك على قويت كلٍ  من الدولة واملؤسسة الدينية. وأراد أحُد املشاركني معرفَة رأي ، رائق حتول الثنائية األوىل إىل استتباعيف ط
 رغم، وهل صحيٌح أّن املؤسَّسة الدينية ما تزاُل عامًال رئيسياً يف املشروعية، احملاضر السعودي يف تأثريات األصولية السلفية على الشرعية

  متغريات الدولة والعاَمل املعاصر.
رئيس حترير جملة التسامح) التجربة املعاصرة يف التعليم الديين بُعمان واليمن؛ من ، الرمحن الساملي (من سلطنة ُعمان ودرس عبد 

، نسجام من جهةواال االنتظام: وتأثريات السياقات يف اجملالني على التطورات اجلارية يف السنوات األخرية، منظور العالقة بالدولة
ومشكالت الراديكالية والثوران من جهٍة ثانية. ورأى أّن قوة الدولة (النامجة عن شرعيتها يف عيون اجلمهور) هي العامُل احلاسُم يف 

ا   ية.واالجتاهات العصرية يف الربامج التعليم، انتظام العالقة أو إشكاليتها؛ إضافًة إىل تأثريات التجربة التارخيية وفروقا
من أصٍل لبناين) عن مسألة الدين والدولة بالعراق يف األزمنة احلديثة؛ ، وحاضر حسن منيمنة (الكاتب املقيم بالواليات املتحدة 

؛ وصوًال لتشخيص التجربة )م1920عام (والدولة العراقية اليت قامت ، فجاءت حماضرته استعراضًا مركَّزًا ملكوِّنات اجملتمع العراقي
ودورها السياسي ، االحتالل األمريكي للعراق. وقد أفاض الكاتب يف احلديث عن املؤسسة الدينية الشيعية بالعراق اليوم احلاضرة بعد

  واإلمكانيات املستقبلية هلذا الدور مقارنًة مع التجربة اإليرانية.، الكبري
بلندن) عن احلرية ، اإلسالمية جبامعة اآلغاخانومدير معهد الدراسات ، وحتدث عبده الفياليل األنصاري (املثقف املغريب املعروف

ُْحَدثني واملعاصرين. وقد نبَّه إىل أمهية التجربة التارخيية،  الدينية يف اإلسالم
مالحظاً جّدية قراءة علي ، كما تتجلَّى يف كتابات املسلمني امل

  عي اإلسالمي احلديث على اخلصوص.ورؤيتها املختلفة للسائد يف الو ، اإلسالم وأصول احلكم): الرازق (يف كتابه عبد
وحتدث املعروف مايكل نوفاك (من أمريكان أنرتبرايز) عن احلرية الدينية باعتبارها مطلبًا عامليًا وجزًءا من حقوق اإلنسان وقد ذهب  

: الباحَث كانت له يف كتابهلكنها صارت اآلن مطلبًا وحاجًة يف سائر ثقافات العاَمل. وألّن ، إىل أّن مسألة احلرية أصيلٌة يف املسيحية
ذا اخلصوص )م2004(اجلوع العاِلمي إىل احلرية  فقد ناقشه عرٌب وأمريكيون ، مالحظات على النصوص والتجربة اإلسالمية 
ده من ويعرتف بأّن شواه، ويف التمييز االنتقائي بني الديانات والثقافات وقد ردَّ الكاتب بأنه ليس تأصيلياً ، مشاركون يف هذه املسألة

وليس من النصوص اإلسالمية. واختلف معه أيضًا غالستون (األستاذ جبامعة ماريالند) الذي رأى يف جتربة عالقة الدين ، العامل املعاصر
  والشواهد من الثوران الديين احلايل (اإلجنيليني اجلدد) كثريٌة وواضحة.، بالدولة يف الواليات املتحدة. مشكالٍت كربى أيضاً 



د اللقاُء األمريكي/ العريب الثاين بالدار البيضاء بالدرجة األوىل من أجل قراءٍة أكادمييٍة مقارنٍة يف العالقة بني الدين اقانعمل يكن 
واإلسهام يف تصحيح ، والدولة يف التجربتني األمريكية والعربية؛ بل كان اهلدف األول استمرار التواصل من أجل بلوغ مشرتكاتٍ 

له دالالته. فقد استظهر الطرفان يف لقاء مالطا ومن قبل وجود ، يار موضوع الدين واحلياة العامة يف التجربتنيالعالقات. بيد أّن اخت
والثوران األصويل العريب العنيف الذي وصل شررُُه إىل الواليات املتحدة يف ، اختالٍل يف عالقة الدين بالدولة يف اجملال العريب اإلسالمي

هٌد فاقٌع على ذلك. وهلذا ففي حني غلبت على الرؤى العربية يف اللقاء النزعة النقدية والدعوة شا )م2001سبتمرب عام  11(
وغالستون الليربايل املنزع) إىل جتربتهم ، لإلصالح الديين والسياسي لتجاُوز األزمة؛ نظر األمريكيون (باستثناء وينفو الكامريوين األصل

امهم بالَدَعوية والنزوع  وعبد، لك بعض العرب املشاركني (حسن منيمنةباعتبارها مثاليًة أو منوذجية. وقد قاد ذ العزيز القاسم) إىل ا
م الدميقراطية املليئة بالثقوب واملشكالت). لقد ذهب كلٌّ من نوفاك وجونسون وألشتاين (وإىل حٍد ما كلساي) ، التبشريي شأن تبشري

ا محاية الدولة من الدين؛ يف حني هدفت التجربة األمريكية إىل دمج اخلاّص إىل أّن العلمانية العنيفة يف التجربة األوروبية   كان املقصود 
يتحوُل الدستوُر دون العدوان عليه أو استشباعه من جانب الدولة؛ مع ، واعتبار اخلاّص الديين شأنًا مدنيًا حراً ، والعاّم يف اإلنسان

  م احلياة العامة أيضاً أو تؤثر فيها تأثرياً كبرياً.إمكان اإلفادة منه يف جمال القيم الكربى اليت حتك
ع ولسُت من أنصار التقليد األعمى ألٍي من التجارب الدينية أو السياسية العاملية؛ لكّن التجربة القارّيًة األوروبية جتربٌة صراعيٌة م

حبيث ميكُن النظُر يف اإلفادة من قراءته ، مريكيالدولة؛ يف حني ساد نوٌع من اهلدوء والتفاعل السلمي يف اجملال األجنلوسكسوين/ األ
، ناودْرِسه دومنا اختزال وال تقديٍس أو رفضٍي مسَبق؛ وخباصٍة أننا نُعاين منذ عقود من اضطراب العالقة بني الدولة واألصوليات يف منطقت

  والروحية والسياسات اليت سادت يف احلرب الباردة.، بسبب الصراع على السلطة
م 2004(الباحثون العرب واألمريكيون يف جلسة املؤمتر األخرية ملناقشة وضع العالقة بني أمريكا والعرب يف العامني وقد انصرف 

فثبتت فكرة ، ووسائل وأدوات التطوير والتدبري وفتح اآلفاق، ودالالت املأزق األمريكي بالعراق. مث ناقشوا جتربيت اللقاء، )م2005و
: واقرتحُت أن يكوَن موضوع اللقاء الثالث، واستمرار الزيارات املتبادلة واللقاءات، باإلجنليزية والعربية، إصدار جملٍة للحور والعالقات

  رؤى متباَدلة. : الواليات املتحدة والعرب
------------------  



  إعادة التفكير في المستقبل
  *عفيف عثمان: مراجعة

الزراعية والصناعية والتقنية : وبنظريته يف املوجات اليت عرفتها البشرية، ستقبلي"لفن توفلر" للكتاب وهو من اشتهر بتفكره "املأيقدم "
(ثورة املعرفة). وهذه األخرية تدفع الناس إىل إعادة النظر ومراجعة األفكار السائدة كي تنعقد صلة بني فكر املوجة الثالثة الناشئ 

وة والذي يتميز بفرط املنافسة والثروات العلمية املتتالية والتشويش والنزاع واقتصاد املوجة الثالثة املستند إىل املعرفة يف جين الثر 
  االجتماعي. 

ايات عديدة، األطروحة األساسية يف الكتاب أن املستقبل مل يعد "طريقاً طويًال مستقيماً مفتوحاً ميتد يف األفق" اية : حيث عاينا 
اي اية عامل ما بعد احلرب و اية الشيوعية ورأمسالية ما بعد احلرب. ويف اإلمجالالنموذج الصناعي و اية دولة الرفاه و فإن ، ة اإلدارة و

األمر الذي يقتضي وجود مؤسسات جديدة. وعلى القادة ، الذهاب إىل عامل القرن احلادي والعشرين خيتلف عن العوامل السابقة
سلسلة من األسئلة حول الشركات واإلدارة والتطوير واملنافسة  ليهمما يطرح ع، أنفسهم أن حيددوا وجهة الطريق اليت يريدون سلوكها

  واإلنتاج والقيادة.
  ويطرح الباحثون ست خطوات إلعادة التفكري يف املستقبل.  

 إذ يبدو العامل مضطربًا تسوده الفوضى، يف "إعادة التفكري يف املبادئ" فيقرتح تشارلز هاندي "إجياد معىن يف عدم اليقني": األولى
ما يذهب بنا إىل ضرورة التوفيق بينها ال االختيار. ويقدم "مبدأ الفطرية" مبعىن أن اجلوهر (أي العجينة) ، مملوء باملفارقات والتناقضات

توزيع املسؤولية) وإعطاء احلرية واملساحة الكافية لألفراد  -أي ضرورة املركز (أو املراكز، موجود يف الوسط وحتيط به مساحات فارغة
)؛ ألن معظم القوى Portfolioادرة وإجنـاز مهامهم. ويتوقـع الكاتب أن تكون أنشطة العاملني متنوعة متامًا مثل احملافظ املالية (للمب

ا يف عامل من غري يقني يف الوجهة واملسار وحيث جيب رؤية املستقبل بوصفه سلسلة من ، العاملة ستكون "خارج" مؤسسا
  امه بدًال من االستجابة له.يفرض اإلمساك بزم، نقطاعاتاال

العدالة واإلنصاف واألمانة : (مثل ,يرى ستيفن كويف ضرورة "وضع املبادئ أوًال" واالنتقال إىل منوذج "القيادة القائمة على املبادئ"
  ات البشرية الكامنة.وهذا يستند إىل اإلميان بالقدر ، فتطبيق ثقافات الثقة العالية يتيح للناس التصرف تلقائياً ، واالستقامة والثقة)

أي أنه مل يعد كافيًا التخلص من ، فيكتب مايكل بوتر عن "خلق مزايا الغد"، هي إعادة التفكري يف املنافسة: الخطوة الثانية 
سرتاتيجية إتضع الشركة (أو املؤسسة) خارج إطار املنافسة نفسه وتفرض نظرة ، املساوئ بل جيب الذهاب إىل خلق مزايا تنافسية

قتصادات ينطبق على احلكومات اليت جيب أن تدرك أن هناك إليها وتكون قادرة على التكيف مع التغيري. وما ينطبق على اإل جديدة
منوذجاً جديداً للتنافسية قائماً على االبتكار والتحديث والتخصص ووضع تشريعات تواكب التغيري. ومبا أن التغيري شرط الزم فإن "سي  

فالغاية االسرتاتيجية حتدد هدفًا واضحاً ، ال تتصور املستقبل بل تقوم ببنائه، "اسرتاتيجيات تؤدي إىل النمو" كي برهاالد" ينادي بوضع
وحمددًا للشركة. أما "جاري هامل" فيطرح "إعادة ابتكار أسس املنافسة" من طريق إعادة ابتكار املساحة التنافسية استنادًا إىل تغيري 

  قواعد اللعبة. 
اية اإلدارة" أي وصول املفهوم التقليدي لإلدارة : ةالخطوة الثالث "إعادة التفكري يف السيطرة والتعقيد" فيطرح مايكل هامر "ما بعد 

اية الطريق. فالعمل احلقيقي ينفذه فريق من احملرتفني. وميكن القول بأن طبيعة العمل ال تتغري بل املتغري ، الذي يقوم على اهلرمية إىل 
، وكذلك درجة التعقيد يف األوضاع اليت ميكنه التعامل معها، مدى التطور الذي ميكن أن يقدمه لعمل ذي طبيعة متغريةهو قدرة الفرد و 



ا. ويدعو "ايلي جولدرات" إىل "الرتكيز على القيود وليس على التكلفة" إذ ، وعلى هذا النحو تصبح اإلدارة مهنة منفصلة ومستقلة بذا
دف التطوير وقد شكل هذا األمر أساسًا للكثري ، كانت الفلسفة السائدة طوال القرن العشرين يف جمال األعمال  إن خفض الكلفة 

خفاقات وحاالت الفشل يف املؤسسة. فما حيقق النجاح ارتفاع معدل املبيعات ومفتاح التطوير ميكن يف البحث عن األمر املقيد من اإل
  سلة ومن مث حتسني املبيعات وحتسني األرباح.يف النظام ومن مث تقوية احللقات الضعيفة يف السل

دور املؤسسات يف القرن احلادي والعشرين جيب أن يتغري ألن العامل الذي سنعيش فيه  برة" أنيعتقد بيرت سينج يف "عرب ثقب اإل
  قيد والتعامل معه.سيكون خمتلفاً. ومن أجل أداء دور جديد يتعني على مؤسسات األعمال أن تطور قدرات جديدة كلياًّ لفهم التع

الدعوة للقائد كي يصبح "قائد القادة". فالتحدي الرئيسي يف  "وان بينيز" إعادة التفكري يف القيادة؛ لذا يطرح: الخطوة الرابعة 
م. فعلى القادة امتالك القدرة التشخيصية على فه م القرن احلادي والعشرين للقادة هو يف كيفية إطالق "القوى العقلية" يف مؤسسا

  إضافة إىل املرونة السلوكية اليت توفر القدرة على التغيري.، األشياء اجلديدة الالزمة أو األشياء اليت جيب عدم تعلمها
ويف جعل حدود املؤسسة "مسامية" حبيث تنفذ منها األشياء وجتعل القائد قادراً على تبني األشياء يف موضعها. ومن صفات القيادة  

أي حّسن يعتمد على الرؤى والقدرة على التعبري عنها بوضوح. يرى جون كوثر يف "الثقافات والتحالفات" ، امتالك حّس قوي بالغاية
ضرورة إعادة التفكري يف ثقافة عامل الشركات لتتالءم مع بيئة األعمال سريعة التغري وخصوصًا عندما تصبح املنظمات بال حدود على 

  بكات األخرى.حنو متزايد وموزعة ومرتبطة شبكياًّ مع الش
وهلذه الغاية يدعو "آل ريس وجاك تروث" يف حوارمها إىل "الرتكيز يف عامل مبهم" ، "إعادة التفكري يف األسواق": الخطوة الخامسة 

أي أن على املؤسسة التخلص من األشياء اليت تقع خارج نطاق خط إنتاجها وتركز على اجلوانب حيث يوجد مستقبلها احلقيقي من 
فتعود الشركة إىل جذورها أوًال ومن مث تندفع إىل األمام. أما "فيليب كوتلر" فرييد "رسم خريطة سوق ، التموضع يف السوق خالل إعادة

  املستقبل" من خالل التنبؤ بتطورات السوق ومنها فئة املستهلكني اجلدد.
تم التحول إىل البحث عن بيئات معينة ما حي، يتوقع الباحث انفجارًا يف سوق التسلية وازدياد التسوق من املنزل ,واحلال 

  واستهدافها. إذ غالباً ما تكمن الثروات يف البيئات الصغرية.
واألخرية "إعادة التفكري يف العامل" فريسم "جون نايسبت" خط بيان "من الدولة القومية إىل الشبكات" فنحن : الخطوة السادسة

يمن برأيه  ،نعيش يف عامل أصبحت فيه القوة الكربى هي الشبكات والشبكة بطبيعتها ال رئاسة هلا أو مقر رئيسي؛ لذا فسوف 
الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم على االقتصاد العاملي يف القرن احلادي والعشرين. ويف جمال السياسة يبدو أننا ندخل يف عصر 

حيث بتنا ندخل إىل الشبكة يف الوقت احلقيقي ، ديثةتصال احلوقيادة جديدين. فاحلاجة إىل التمثيل (التوسط) ال تتفق مع تقنيات اال
  .ومنلك الكثري من املعلومات. ويتوقع "نايسبت" أن يعود مركز العامل إىل آسيا يف القرن الواحد والعشرين اقتصادياًّ وسياسياًّ وثقافياًّ 

ث (أمريكا واليابان وأوروبا) والفائز من بينها يتفكر "لسرت ثورو" يف "تغيري طبيعة الرأمسالية" تلك اليت تشهد تنافسا بني قوى ثال 
ا جتري على قدم املساواة (الت نازع سيملك القرن احلادَي والعشرين ويفرض قوانينه على اخلاسرين. وميزة املنافسة يف القرن اجلديد برأيه أ

  على املوارد واألسواق نفسها) يف حني كانت يف القرن الفائت قائمة على التخصص.
ا أشياء بيولوجية وأخري   ًا يكتب كيفن كيلي عن "البيولوجيا اجلديدة لألعمال التجارية" مبعىن النظر إىل املؤسسات واملنظمات كأ

كيف تتكيف املؤسسة مبرور الوقت؟ وكيف ميكن أن ندخل بعض اخلصائص احملددة اليت يعرفها العلماء :  واإلجابة عن أسئلة من نوع
  .نطبقها على األعمال التجارية؟ والفكرة األساسية أن بوسع الصناعة تعلم العمل مع الطبيعةعن التكيف يف العامل احلي و 
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