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وذلك على نية  دليال وجوديا ومعرفيا، )Autre(يقوم مبدأ احلوار على تلكم القناعة الكافية والكاملة يف اختاذ الطرف اآلخر 

سواء على  ،"اآلخر"إبالغي يف ما خيص احلقائق املعرفية والفلسفية والفكرية اليت جتمع طريف احملاورين يف ذاتية مفهوم /تواصليحتقيق بعد 
الكونية املعّرب عنها يف القرآن الكرمي /األمر الذي جيعل من هذا النوع من اجلمع أن يعكس تلكم احلقيقة الوجودية جهة الدين أم اللغة؛

  .64آل عمران اآلية }بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا سواء كلمةقل يا أهل الكتاب تعالوا إىل {-السواءالكلمة -بلفظ
لن تؤيت أكلها وفق ما تقتضيه طبيعة الوجود اإلنساين إال يف "الكلمة السواء"ولعلنا ال نغايل يف احلكم والتقدير إذا قلنا بأّن هذه

عرفية وغريها مما جنده جمسدا بوضوح يف /اجتماعية/فكرية/فلسفية/عقائدية/القائم على أبعاد روحيةظل واقع اللغة يف عالقتها بواقع الدين 
الكينونية بني اللغة يف سياقها اإلطالقي والدين /متاما ما يريد هذا امللتقى تبيانه يف العالقة الوجودية اليهودية واملسيحية واإلسالم، الديانات؛

اية املطاف بعدا معرفيا وفلسفيا وفكريا سواء من جهة احلكم أم التصور الذي نريد جتسيده يف سياقه الشمويل االستغراقي  مبا حيقق يف 
  .  بني العلوم اإلنسانية مجعاء

  :من هذا املنطلق غدا تصور هذا امللتقى يرسي معامله على جمموعة من احملاور لعل من أمهها أثرا ما يأيت
  محور الدين

 ب املقدسةالذات اإلهلية يف الكت. 

 النص الديين واالجتاه اهلرمنيوطيقي. 

 النص الديين والعامل. 

  محور الغيرية 
 الغريية يف الكتاب املقدس. 

 الغريية يف القرآن الكرمي. 

 حوارية اآلخر)Autre(بني النص الديين والوجود اإلنساين. 

  محور اللغة
 املعريف/اللغة والسر الوجودي. 

  الغرب والعرباللغة والبعد التأويلي بني. 

 اجلواب بني الغرب والعرب/اللغة وشرعية أفق السؤال. 

  محور الحوار 
 الوجودي/اللغة والبعد احلواري. 

 اللغوي/املية الرسالة السماوية والبعد احلواريح. 

 احلوار وإشكالية اجلدل يف النص الديين. 
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 الللجنة العلمية للمؤتمر
 

 اللجنة التنظيمية للمؤتمر:
 

براهيم أحمد .د  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

)        رئيس الجامعة(محمد محمد صالح الديناصديقي .د.أ  الشرفي للمؤتمررئيس ال   
شعالل أحمد .د  المؤتمررئيس    

)      جامعة الشارقة،اإلمارات( نصــر الدين العياضي / د.أ
)جامعة وهران،اجلزائر(عبد الالوي حمــمد /د.أ
      )الشارقة، اإلمارات(حممد مسعود قرياط /د.أ
)جـــامعة اجلـزائر(عمر بوســاحة/ د.أ
لزعر خمـتار.د.أ )جامعة مستغامن(   

)       جامعة الهاي(حسني االنصـاري / د.أ
)جامعة مستغامن(د بن جدية حممد  

)جامعة مستغامن(مالفي عبد القادرد
بن دنيا سعدية.د )جامعة مستغامن(   

)جامعة مستغامن(لعريب ميلود.د  

محـوم خلضر.د )جامعة مستغامن(   

عبد الكرمي العجــمي الزياين  .د )جامعة ليبيا(   

)جامعة مستغامن(عمارة الناصر .د  

)       جامعة كوبنهاجن(جــني داهي .د  

)جامعة سوسة ،تونس(مصطفى الكــيالين  .د  

قوامسي مراد.د )                   جامعة مستغامن(   

)                   جامعة مستغامن(براهيم أمحد.د  

)،املغربجامعة مراكش(عبد اجلليل بن حممد األزدي .د  

)                   جامعة مستغامن(محادي حممد.د  

)                      جامعة مستغامن(مرقومة منصور.د  

محادي السايح.د )                      جامعة مستغامن( 
)                      جامعة مستغامن(راجعي مصطفى   .د
بوجالل مصطفى    .أ )                      جامعة مستغامن(   

)                      جامعة مستغامن(عريس خمتار.أ  

)                      جامعة مستغامن(بوصوار جنمة.أ  

)مستغامنجامعة(بلهواري احلاج .أ  

 واضح عبد احلميدحيياوي عبد القادر
 حيياوي خبــتةفالق شربة ميلود
 شاشو حمــمدبن سعدية سعاد
 معاريف أمحدبن لباد مصطفى

 هونة خرية
  السكرتارية:

 غزايل تواتية

  خلول زهرة
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 : الفلسفة قسمالسيد رئيس كلمة 

 )1(الدكتور أمحد براهيم

  ؛السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
أثناء مشاهدتنا للحمالت الغربية اليت طالت  وتطاولت وأساءت إىل " حوارات في الدين واللغة"لقد تبلورت الفكرة األساسية ملؤمترنا هذا

 رسولنا الكرمي حممد عليه ألف صالة وسالم، وكذلك بعد التطاوالت اليت جاءت حبرق كتب القرآن الكرمي وكذا مشكلة ارتداء احلجاب بالنسبة
اخل، إذ أردنا اليوم التعبري والقول بأن أفضل رد على مثل هذه ...بالقرب من املساجد اطرقات أوروبجلالياتنا املقيمة يف اخلارج ومشكلة الصالة يف 

  .لنبني للعامل الغريب أننا لسنا مهجيني وال متعصبني وال سفكة دماء التصرفات غري احلضارية هو احلوار،
احلوار والتعامل مع اآلخر يف اإلسالم جاء بنظريات ومفاهيم واضحة وحمددة يف مسائل ف، ماذا نريدو  ،نعرف ماذا يواجهناولقد بتنا اليوم 

 ة، متجاوز العربية واإلسالمية قاطبة تشكل يف جمموعها قواعد النطالق مشروع حضاري إسالمي لألمةواليت  السياسة واالقتصاد والرتبية شىت قضايا 
د لزعر خمتار حاولنا من خالل مؤمترنا هذا .وملا كنا نفكر يف إشكالية املؤمتر مع األستاذ الصديق أ. واجهها يف طريق النهضة واإلبداعتالتحديات اليت 

 لمؤمتر الدويل الثاين ضمن جمموعة  حماور أساسية وأخرى فرعيةخطوط املدار اإلشكايل لأن نضع  على وجه اإلمجال -"حوارات في الدين واللغة"-
 :على النحو التايل

 .حمور الدين -

  .ور الغريية حم -
 .حمور اللغة -

أن يؤسس لواقع رات يف الدين واللغة حواألشغال مؤمتر كيف ميكن  :؛ حماولني بذلك اإلجابة عن سؤل جد مهم أال وهوحمور احلواروأخريا  
  بديل قوامه التعايش السلمي بني خمتلف شعوب املعمورة؟ 

   .مرة أخرى نرحب بكل احلضور، ونسأل اهللا السداد والتوفيق
  

  رئيس قسم الفلسفة ورئيس اللجنة املنظمة.براهيم أحمد. د
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
   .ويشتغل حاليا رئيسا للقسم -اجلزائر-أستاذ فلسفة اللغة  يف قسم الفلسفة جبامعة عبد احلميد بن باديس -)1(
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 :رئيس المؤتمرالسيد كلمة 

 )2(الدكتور أحمد شعالل

  
يبسط نفسي ويبهجها أن تشهد هذا احملفل العلمي يف ضميمة من الوجوه الكرمية لباحثني تنادوا وجتاوبوا مع انشغال حبثي علمي ذي وزن 

  . حوارات في الدين واللغة: راجح أال وهو
ظيم والقراءة، أشكركم للفكرة الطيبة على هدا امللتقى من رئاسة الكلية إىل رئاسة القسم وطاقمها اإلداري وجلان التن أستهل بشكري القائمني

يئة حيثيات امللتقى وسياقاته   .من حيث انتقاء املوضوع وتفصيله، ومن حيث 
ضاري، وأعرب عن امتناين لألخوة األساتذة الباحثني الذين وفدوا إلينا من األقطار الشقيقة رغم املشقة  وبعد الشقة ليقامسون اهلم العلمي احل

تهم يف تناول املوضوع ويف اإلقامة اهلنيئة، وباملثل إخوتنا من األساتذة اجلزائريني الوافدين من جهات الوطن العزيز فأهال ومرحبا وأرجوا أن جيدوا متع
  .وكرامة للجميع

  :أيها السادة األفاضل 
ذاتية البغيضة والضيقة، والعابرة لألقاليم، يتجه عاملنا الراهن إىل رفع شعارات ومعامل اإلنسانية يف معانيها الرحيبة والسمحة املتجاوزة حلدود ال

  .فردوس اإلنسانية املفقود"  للسعاد"واملتخطية للثقافات، وكل ذلك السعي الدءوب نشدان 
الفات وحقيق بالعلم أن يتجه هذا املتجه وينحوا هذا املنحى فلم َجيِْن من أهوانه العارمة وذاتيته للمتحكمة إال األشواك واجلراح صراعات وخ
بياء، إىل وحروبا، تثقل رصيد اإلنسانية  بالدماء املهدرة، والنفوس املشردة واخلريات املضيعة سدى، هكذا جتد اإلنسانية نفسها تصدح بدعوات األن

  .احلق واخلري والعدل واجلمال، عساها تعصمها يف سفينة النجاة من الفناء الذي يتهددها
  ؛أيها اإلخوة
ية متعالقة ترسم معامل الوجود اإلنساين مبقوماته احلضارية، فالدنيوية صلة لعامل الشهادة بعامل الغيب والعقل هو ثالث الدين والعقل واللسان  

مبا  املرسل إليه واملتلقي املسؤول عن وعي رسالة الوحي ولكن وفق نظامني، نظامه الداخلي مبا فيه من معاين فطرية منسجمة ونظام لسان الوحي
  .حيمله من عالمات

ذا يتوسط العقل بني الدين واللسان حموال يكابد يف فهم الرسالة ووعيها، ومن مث الدعوة إليها مشدودا بني نظامني، أحدمها يف ضفة هك
ويتسلسل  الغيب وثانيهما يف ضفة الشهادة، وعلى هذا النحو تتملص منه اللغة بني املنطوق واملفهوم، وبني احلقيقة واجملاز، وبني النص والتأويل،

ا وتكوينها يف تاريخ أقرب إىل الغيب، كل ذلك مبسوط يف فكرة اللغةا   .لبحث مرتاجعا إىل قصة نشأ
  .وباملثل أجنب العقل يف رحالته البحثية فلسفة معلم وكالم وعرفانا، وعلى غرارمها تصور الدين شرائع وحنال ومذهب

وقد يسرب إىل نفس الباحث شيئا من اليأس والفتور، غري أن شعوره بالدور إن هذا التداخل والتعالق يلقي بكثري من الضبابية على احلقائق، 
والحقيقة الرسلي وإيقانه باحلقيقة وجودا يّهون من سائر املتاعب املكلفة زمنا وجهدا، وعّدته اليت يتكئ عليها الصرب واملوضوعية وطلب احلقيقة 

  .من غري مكابرة أو تعصب وذلك روح العم وحيلتيه وحدها
تعلق مياننا باحلوارات احملتملة بني الديانات واللغات واألفكار مؤسس على النسبية اليت حتكم املتلقي أو احملاور حبكم حمدودية إدراكية املإن إ

  .بدينه أو فكره أو لغته على وجه اخلصوص وإال فإنه ال أحد ميلك احلق مجلة وتفصيال وليس اآلخر خلوا فارغا من احلقيقة كليا
  .ول بني املرء وبني الرؤيا الصادقة هو املواقف النفسية أحيانا واالخنراط يف جبهات إيديولوجية بشكل حريف ال يناقش وال يراجعولعل ما حي

  .ودلينا أن األديان حتاور إتباعها يف مناظرات ومساجالت حركت الكوامن ونشطت الدرس الديين وما يستتبعه
يف خدمة الثورات واملعاصرة من غري رتبة وال سذاجة، وحسبنا حركة الرتمجة اليت فتحت وكذلك حتاورت اللغات وجتاورت بل وتعاضدت 

نوافذ األمم بعضها على بعض يف تلقائية أتاحت التعارف ومكنت من إفادة بعضها من بعض على مستوى املضامني أو األشكال فهي حىت يف حال 
ا مدخل إىل معرفة اآلخر والتفاوض معه احلروب غنيمة مثينة تضاف إىل عدة الواقعني حتت االحتالل   .  أل

                                                 
  . والتعاون ويشتغل حاليا نائب رئيس اجلامعة مكلف بالعالقات اخلارجية ،كلية االداب والفنونيف   -اجلزائر-أستاذ جبامعة عبد احلميد بن باديس  -)2(
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ا، كل يف ختصّصه، ويف تكامل بني االختصاصات يف حرية وجترد حسبما  إن إشكالية امللتقى تستحق اإلثارة واملتابعة والتقومي يف كل مظا
م احلق وفّرقهم الباطل، وحسُب العامل الباحث يتيحه الفهم والوعي الذي يقوده حب اخلري لبين اإلنسان مجيعا من عقيدة أن اجلميع إخوة وّحده

  .طلب احلقيقة وحب السالم
ا حمضن األفكار الطيبة ومغرس املشاريع  أقدر أن هذا اجلمع يف مستوى حجم هذا املبحث اإلنساين اهلاجس فإن هذه املنتديات ونظريا

  .ليال يتفيأ الناس ظالله الوارفةاإلنسانية الطموحة، تبدأ بذورا تتقلب يف رحم الزمن إىل أن تستوي دوحا ظ
حلفكم التوفيق، وحزمت مبتغاكم ومطمحكم من البحث يف جو من احلرية والتفهم واستيعاب اآلخر بإرادة خرية طيبة، شكرا لكم على فضل 

 . االنصات واملتابعة

  أحمد شعالل .د
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  الكلمة االفتتاحية للسيد رئيس الجامعة
  .صديقي احممد حممد صاحل الديند .أ

  
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته؛

  السيدات السادة احلضور؛
  السادة الضيوف من الدول الشقيقة؛

  السيدات السادة الضيوف من اجلامعات اجلزائرية؛
  السيدات السادة الزمالء األساتذة؛
  السادة أسرة الصحافة واإلعالم؛

  أعزائي الطلبة؛
  .حوارات يف الدين واللغة: عة عبد احلميد بن باديس مبستغامن واليت تستضيف اليوم فعاليات املؤمتر الدويل الثايننرحب بكم يف جام

هذا احلوار الذي له هدف واحد هو أن يـَُيِسر للناس العيش معا يف سالم ووئام، عيشا تسود فيه األخوة اإلنسانية، وجيري على قاعدة 
  .ةاملشاركة املتساوية يف املواطن

كيف يعيش الناس معا في عالم يتسع للجميع، على الرغم من اختالف العقائد : فاحلوار اليوم جيب أن يتجه إىل اإلجابة عن السؤال
  والملل؟

  .بني أفراد اجملتمع" العيش الواحد"وحنن من اجلزائر ومن هذه اجلامعة ندعو اجلميع إىل حتقيق فكرة 
ذا النطاق ميكن أن ي أما إذا أُريَد باحلواِر بني احلضارات ُخُضوُع الناس مجيع لنمط . ستمر احلوار بني احلضارات وينجحذه الصورة، و

سواها فهنا  واحٍد من أمناط احلياة البشرية، وحتويل األساليب املتباينة إىل منظومة واحدة من األساليب املقبولة يف حضارة بعينها والقضاء على ما
  .فسيفشل احلوار

  .ن هذا املؤمتر أن خيرج مبجموعة من التوصيات من أجل دعم ركائز ومقومات احلوارهلذا نريد م
ليات ويف األخري نشكر كل من أتانا من بعيد أو من قريب ليشاركنا هذا احلفل العلمي ونتمىن النجاح ملؤمتركم وأعلن عن االفتتاح الرمسي لفعا

  .   يف الدين واللغة تحوارا:املؤمتر الدويل الثاين
  

  صديقي م أ ص د.د.أ
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  )1(زكي الميالد
  حفريات معرفية في معنى اآلخر

 
 بين السلب واإليجاب.. ـ مفهوم اآلخر 1

يعد مفهوم اآلخر أحد أكثر املفاهيم حضورا وتداوال يف 
 عاملنا اليوم، وجيري احلديث عنه يف خمتلف اجملتمعات والثقافات،
ا، ففي اجملال  وبات يتصل بالعديد من اجملاالت وامليادين ويتلون 
السياسي هناك حديث عن اآلخر السياسي، ويف اجملال الديين هناك 
حديث عن اآلخر الديين، ويف اجملال الفلسفي هناك حديث عن 
اآلخر الفلسفي، وهكذا يف اجملال الثقايف واالجتماعي واالقتصادي 

  .وغريها
هذا املفهوم ويتداخل بالعديد من احلقول املعرفية   كما يرتبط  

كالفلسفة، والدراسات الثقافية، والنقد الثقايف واألديب، والتحليل 
النفسي وغريها، ويدرس ويعتىن به يف هذه احلقول، ودخل حديثا يف 
املعاجم الثقافية واألدبية والفلسفية، بوصفه مفهوما ومصطلحا له 

  .والداللية والتارخييةمالحمه وبنيته املفهومية 
وعقدت حول هذا املفهوم وما تزال تعقد العديد من 
الندوات واملؤمترات واحللقات، وعلى النطاقات كافة، الوطنية والعربية 
واإلسالمية والدولية، كما نشرت حول هذا املفهوم وما تزال تنشر 
العديد من الكتابات والدراسات واملؤلفات بصور ومقاربات خمتلفة، 

  .بلغات العامل املتعددةو 
وال شك أن العوملة والتطورات املذهلة يف ثورة املعلومات 
وشبكات اإلعالم وتقنيات االتصال، أسهمت بفاعلية كبرية يف إثارة 
هذا املفهوم، وحتريكه ولفت األنظار إليه بني خمتلف اجملتمعات 
والثقافات، وذلك لكونه شديد الصلة مبسألة اهلوية اليت تفجر 

ديث عنها مع انبعاث تيار العوملة، وأصبح هناك تالزم يف احلديث احل
  .بني العوملة واهلوية

ويف ظل االنطباعات اليت تصور أن العامل بات شديد  
التداخل والرتابط بني أجزائه املتباعدة، وحتول إىل ما يشبه القرية 
 العاملية املتصاغرة مع مرور الوقت، الوضع الذي غري جذريا منظورات

الرؤية ملفهوم اآلخر، فلم يعد اآلخر خارج األسوار احملصنة، أو ذاك 
الذي تفصلنا عنه تلك املسافات البعيدة، أو ذاك الذي حتول بيننا 
وبينه البحار واحمليطات املمتدة على مدى البصر، أو الذي حتول بيننا 
 وبينه الوديان واجلبال الشاهقة، أو الفلول والصحاري الشاسعة، فقد

ذا اآلخر حيدث يف كل حلظة، ويف كل مكان، با ت االحتكاك 
 وغري املباشرة، السمعية والبصرية،وبكثري من الوسائط املباشرة 

  .واملكتوبة، وبلغات خمتلفة الشفهية
 

 
 
 

من هنا كانت الضرورة للتوقف عند هذا املفهوم وفحصه، 
ملعرفة حده وحدوده، وكشف هويته وماهيته، وحتديد عالئقه 

  .وتداخالته
هل مفهوم : وأول ما يستوقف االنتباه هنا، التساؤل التايل

اآلخر هو تسمية سلبية أم إجيابية؟ وهل يستبطن هذا املفهوم قدحا 
وذما واستنقاصا أم ال؟ وهل حيدث فصال وتباعدا وقطيعة أم ال؟ 

  وهل يتضمن إلغاء ونفيا واستبعاداً أم ال؟
اآلخر بالطابع السليب، يف االنطباع العام قد يوحي مفهوم 

وقد يشري إىل تلك الدالالت السلبية أو بعضها، وأشار إىل هذا 
دليل الناقد (املنحى ما جاء من تعريف ملفهوم اآلخر يف كتاب 

، فبعد تتبع الستعماالت هذا املفهوم يف دراسات بعض )األديب
املفكرين الفرنسيني املعاصرين مثل سارتر وفوكو وجاك الكان، الذين 
: شاع عندهم هذا املفهوم أكثر من غريهم، ينتهي الكتاب بالقول

يرى املعنيون بأمر هذا املصطلح، أن اآلخر يف أكثر معانيه شيوعا 
يعين شخصا آخر، أو جمموعة مغايرة من البشر ذات هوية موحدة، 
وباملقارنة مع ذاك الشخص أو اجملموعة يتحدد االختالف معه أو 

ية ينطوي هذا التحديد على التقليل من معها، ويف مثل هذه الضد
قيمة اآلخر، وإعالء قيمة الذات أو اهلوية، ويشيع مثل هذا الطرح 

   )2(.يف تقابل الثقافات خاصة
قد يكون هذا املعىن هو السائد يف مقاالت األوروبيني 
املعاصرين، لكن ليس بالضرورة هو املعىن الثابت واملتفق عليه يف 

  .هومحتديد ماهية هذا املف
ومن جهيت، فقد وجدت أن هذا املفهوم حيتمل كال الوجهني 
السليب واإلجيايب، فاجلانب السليب بات واضحا ومعروفا، أما اجلانب 
اإلجيايب فيتحدد يف النظر إىل الطرف املغاير بعيدا عن التسميات 
والتوصيفات والكىن واأللقاب غري املفضلة وغري املستحسنة، واليت ال 

ا، وقد يرى فيها قدحا أو ذما أو  يرتضيها هذا الطرف، وال يقبل 
  . تنابزا باأللقاب

فبدل وصف الطرف اآلخر املختلف أو املغاير، بأوصاف 
وتسميات مثل العلماين أو املاركسي أو الكافر أو امللحد أو املشرك 
أو احلداثي أو الوجودي أو غريها من التسميات والتوصيفات 

وصف اآلخر بقصد التجرد والتعايل  األخرى، بدل كل ذلك يأيت
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والتنزه عن إطالق مثل هذه التسميات والتوصيفات وغريها اليت قد ال 
  .تكون حمبذة

 بين األخالق والفكر.. ـ مفهوم اآلخر 2

عند النظر يف مفهوم اآلخر، ميكن الفصل والتمييز بني 
جانبني أساسيني ال بد من اإلشارة إليهما، والتأكيد عليهما يف 

ذا املفهوم، ويف طريقة التعامل معه، ومها اجلانب تكو  ين املعرفة 
األخالقي واإلنساين من جهة، واجلانب الفكري والثقايف من جهة 

  .أخرى
يف اجلانب األخالقي واإلنساين ليس هناك ما يسمى 
باآلخر، وال ينبغي إطالق مفهوم اآلخر يف هذا اجلانب، وذلك ألن 

وثابتة من حيث اجلوهر واخللق  الطبيعة اإلنسانية هي واحدة
والتكوين، وال ختتلف أو تتمايز بني مجيع البشر، وهذا ما يعرفه البشر 
أنفسهم، منذ أن وجد اإلنسان على هذه األرض، ومهما اختلفت 

م م وثقافا م وأعراقهم، مدنيا م، ألوا   . ألسنة الناس ولغا
عيال وليس هناك إنسان غري بين اإلنسان، فاخللق كلهم 

اهللا، فطرهم على فطرته وال تبديل خللق اهللا، وخلقهم يف أحسن 
  .تقومي، وجعلهم على أحسن صورة

ومن هذه اجلهة، فإن النظرة األخالقية تنفي إطالق مفهوم 
اآلخر بني البشر على أساس اللون أو العرق أو اللسان، وترفض 

ومن  وتواجه من يقبل أو يتبىن مثل هذه التصورات وهذه األفكار،
  .يتحدث عنها أو مييل ويشري إليها

وعند العودة إىل القرآن الكرمي جند أنه استعمل تسمية بليغة 
جدا، ويف غاية الدقة، ال مكان فيها وال وجود ملفهوم اآلخر، وال 
تعطي إحياء به على اإلطالق ال من قريب وال من بعيد، وهي تسمية 

القرآنية املكية واملدنية، اليت وردت وتواترت مرارا يف السور ) الناس(
ذه التسمية آخر سورة يف هذا الكتاب اجمليد، وتبوأت  وتسمت 
مكان آخر كلمة فيه، إذ أصبح يقال إن آخر كلمة يف القرآن هي  

، يف داللة على أمهية هذه الكلمة، وقيمة حقها )الناس(كلمة 
  !الداليل، وهذا ما مل يلتفت إليه كثريا

اليت جاءت تعبريا عن ) الناس(كلمة   ووجه البالغة والدقة يف
اسم اجلنس البشري، أن هذه الكلمة ختتلف وتتمايز عن سائر 
ا ال تقبل التجزئة أو  الكلمات القريبة منها واليت تدور يف فلكها، أ
التثنية أو اإلضافة أو التقابل على مستوى اللغة، كما هو حال  

، فكلمة األمة )هاوغري .. األمة واجملتمع والشعب واجلمهور(كلمات 
تقبل التثنية فيقال أمتان، وتقبل اجلمع فيقال أمم، وتقبل اإلضافة 
فيقال أمة عربية وأمة إسالمية، وهكذا احلال مع كلمات اجملتمع 

اليت ال تقبل التجزئة ) الناس(والشعب واجلمهور، وهذا خبالف كلمة 

ىل العموم والتثنية، وليس هلا كلمة تقابلها، واملراد منها اإلشارة إ
واالستغراق دائما، أي الناس كافة دون أي وصف زائد أو إضافة أو 

  .متايز
هي الكلمة الوحيدة اليت تستغرق ) الناس(مبعىن أن كلمة 

عموم البشر، فال جمال فيها لشيء امسه اآلخر، أو للحديث عنه، وال 
أدري إن كان يوجد يف اللغات األخرى كلمة تشابه هذه الكلمة من 

  .عموم واالستغراق يف النظر إىل عموم الناس، وأشك يف ذلكجهة ال
ويتأكد هذا املوقف األخالقي واإلنساين يف النظر إىل مفهوم 
اآلخر، باالستناد إىل املقولة اليت تروى عن اإلمام علي عليه السالم، 

الناس صنفان إما أخ لك يف الدين، وإما : حني يصنف الناس، بقوله
فهذه املقولة جتعل الناس ينظرون ألنفسهم من نظري لك يف اخللق، 

خالل رابطتني ال ثالث هلما، والثالث مرفوع كما يقول املناطقة، ومها 
  .رابطة االشرتاك يف الدين، ورابطة االشرتاك يف اخللق

واحلكمة البالغة يف هذه املقولة، أن رابطة االشرتاك يف الدين، 
رابطة االشرتاك يف الدين  ال تلغي رابطة االشرتاك يف اخللق، بل إن

هي اليت تفتح وعي اإلنسان على رابطة االشرتاك يف اخللق، وجتعل 
  .منها منظورا له يف رؤية الناس والعامل

وهذا يعين أن هذه املقولة ليست بصدد اإلشارة إىل مفهوم 
اآلخر، وإمنا جاءت لكي ترتفع بوعي اإلنسان بعيدا عن مفهوم 

  .ملفهوم من مضمنات فكريةاآلخر، بكل ما حيمل هذا ا
هلذا جاز القول أن مفهوم اآلخر ليس له جمال أو مكان أو 
اعتبار يف اجلانب األخالقي واإلنساين، وال ينبغي حتكيم هذا املفهوم 

  .والتعامل به يف هذا اجلانب
من هنا فإن مفهوم اآلخر إمنا يتحدد يف اجلانب الفكري 

املفهوم الذي يشري بصورة والثقايف، ويتأطر به بشكل خاص، بوصفه 
أساسية إىل االختالفات الفكرية والثقافية بني األفراد أو اجملموعات 
البشرية، الصغرية أو الكبرية، وقد تتلون هذه االختالفات تارة بلون 
سياسي، وتارة بلون اقتصادي، وتارة بلون اجتماعي، وتارة بلون آخر 

  .أيضا
ثقايف، يستند على وربط مفهوم اآلخر باجلانب الفكري وال

خلفية أن هذا املفهوم هو الذي يشري إىل تلك االختالفات الفكرية 
والثقافية الفارقة والفاصلة اليت تظهر بني اجملموعات واجلماعات 

 . البشرية، وال يتعلق باالختالفات البسيطة أو السطحية أو العابرة

ذا املفهوم بني  ويكشف عن ذلك طريقة التعاطي 
املختلفة، فهو ال جيري التعامل معه عند هؤالء إال على اجملموعات 

أساس االختالف الفكري والثقايف الفارق والفاصل بني هذه 
 .اجملموعات
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  بوصفه الذات .. ـ اآلخر 3
من هو اآلخر الذي قفز إىل أذهاننا، وبدأنا ال نتوقف يف 
احلديث عنه؟ وماذا نريد من احلديث عن اآلخر؟ هل نريد اكتشاف 

نا من خالل البحث عن وجود اآلخر، باعتبار أن معرفة اآلخر أنفس
هي جزء من معرفة الذات، وأن معرفة الذات ال تكتمل إال مبعرفة 

  اآلخر؟ 
أم نريد معرفة من يكون هذا اآلخر، نوعه وفصله وجنسه 
  وشكله؟ وأين خيتلف معنا وأين يتفق؟ وأين يفرتق معنا وأين يشرتك؟ 

أحسن وأفضل من هذا اآلخر أو ذاك،  إننا: أم نريد أن نقول
  لكي نطمئن على حالنا وحنمد اهللا على ما حنن عليه؟ 

وهل نريد أن نقرب املسافات اليت تفصلنا عن اآلخر؟ أم 
نريد أن نباعد بيننا وبينه، اتقاء لشره ودفعا لضرره علينا؟ وقبل هذا  
كله، من أين جاء مفهوم اآلخر؟ وهل هناك شيء امسه اآلخر بني 

  .البشر والناس، الذين خلقهم اهللا من نفس واحدة؟
هذه التساؤالت، ينبغي أن نطرحها على أنفسنا، حني نريد 
احلديث عن معىن اآلخر، ألننا مجيعا يف حلظة واحدة منثل اآلخر، 

فاآلخر بالنسبة إلينا هو الذات بالنسبة ملن . ومجيعا منثل الذات
ينا هي اآلخر بالنسبة إىل أعطيناهم هذا الوصف، والذات بالنسبة إل

  . الناظر إلينا
ذه الطريقة ينبغي أن ننظر إىل اآلخر، النظرة اليت تستحضر 
الذات يف مفهوم اآلخر، وال جتعل من الذات مفهوما متعاليا أو 
فوقيا، أو يعطي الذات صفة التفاضل والتمايز، وحىت ال نقع يف 

  . إشكالية اإللغاء أو اإلقصاء أو االستعداء
هذا يعين أن اآلخر ليس من نقول عنه هو أو هم، وإمنا و 

اآلخر من نقول عنه أنا وحنن أيضا، والغري الذي يأيت مبعىن اآلخر 
يشملنا حنن وهم، فال ينبغي أن خنرج أنفسنا من مفهوم اآلخر، 

  .فنحن واجلميع جزء من هذا املفهوم
ذه املنطق، هو الذي  وال شك أن النظر إىل اآلخر 

  . رة اآلخر، ويكسب هذه الصورة حتسبا واحرتازايصحح صو 
والقصد من وراء ذلك، أن نثبت طريقة عقالنية يف النظر إىل 
ا من  ا حنن حينما نكون يف منزلة الذات، ويلتزم  اآلخر، نلتزم 
جهة أخرى، أو هكذا يفرتض أن ينظر إلينا، حينما نكون حنن يف 

  .منزلة اآلخر
زال حينما نضع أنفسنا يف منزلة واملشكلة دائما كانت وما ت

الذات، وننزه أنفسنا من منزلة اآلخر، ومجيعنا معرض يف أن يصاب 
ذه اآلفة، وقد نكون مجيعا وقعنا فيها بالفعل، وال ينبغي أن نربئ 

  .أنفسنا

والقرآن احلكيم يدفعنا دوما ملثل هذا املوقف يف العديد من 
أنفسكم هو أعلم مبن  افال تزكو : (آياته الكرمية، كقوله تعاىل

* وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني: (وقوله تعاىل )3(،)اتقى
: وقوله تعاىل )4(،)قل ال تسألون عما أجرمنا وال نسأل عما تعملون

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل (
    )5( ).لتعارفوا

إىل الذات يف سياق  هذه اآليات الثالث، واحدة ناظرة
النهي عن االدعاء بتزكية النفس، والثانية ناظرة إىل املصري يف سياق 
إنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني، والثالثة ناظرة إىل وحدة 

  .األصل اإلنساين يف سياق الدعوة إىل التعارف بني الناس كافة
ويف آثار الفكر اإلنساين املعاصر، لفت انتباهي كتاب 

على ) الذات عينها كآخر: (لمفكر الفرنسي بول ريكور عنوانهل
وقد جاء هذا . على ترمجة أخرى) الذات نفسها كآخر(ترمجة، أو 

الكتاب يف حتليل البعض، بعد أن وجد ريكور نفسه، يف وضع 
يسمح له بقيادة احلوار املثلث، بني الفكر التأملي الفرنسي، 

  .يلية األنكلوـ سكسونيةوالفلسفة األملانية، والفلسفة التحل
ويقابل مقولة ريكور الذات نفسها كآخر، مقولة اآلخر 

 .بوصفه الذات

  وتالزم القراءتين.. ـ اآلخر 4
تغريت اليوم صورة العالقة مع اآلخر، ومل يعد اآلخر ذلك 
الذي نستطيع أن نفصل أنفسنا عنه، ونضع بيننا وبينه حواجز 

ليه باآلخر حاضرا معنا، ومسافات، فقد أصبح هذا الذي نصطلح ع
وفاعال ومؤثرا يف حياتنا وحميطنا وبيئتنا، يف ظل عامل شديد الرتابط 
والتداخل والتفاعل، كما لو أنه يف صورة قرية كونية تتصاغر 
باستمرار، وهذه هي الصورة االفرتاضية اليت جاءت العوملة لإلعالن 

ا   .عنها، والتبشري 
نظرتنا إىل اآلخر، ومن ومن هنا كان ال بد من جتديد 

  :التصورات واألفكار اليت تعيننا يف إجناز مثل هذه املهمة
يف العالقة مع اآلخر حنن دائما أمام قراءة مزدوجة، قراءة نابعة : أوال

من الذات، وقراءة نابعة من اآلخر، مبعىن ال يكفي أن حندد كيف 
اآلخر  ننظر إىل اآلخر ونتعامل معه، بل ال بد أن ندرك كيف ينظر

  . إلينا ويتعامل معنا
فنظرتنا إىل اآلخر تؤثر يف طبيعة نظرة اآلخر إلينا، كما أن 

وبقدر . نظرتنا إىل أنفسنا هي األخرى تؤثر يف طبيعة نظرة اآلخر إلينا
ما حنن حباجة إىل تصحيح نظرة اآلخر إلينا، بقدر ما حنن حباجة 

  . أيضا إىل تصحيح نظرتنا إىل اآلخر
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ءة الفعالة واملؤثرة يف تصحيح العالقة والصورة هذه هي القرا
بني الذات واآلخر، أما القراءة األحادية، واليت تكون من طرف 
ا ال تستطيع أن تصل إىل ذلك اآلخر وتؤثر يف قراءته،  واحد، فإ

  .وتبين جسور التعارف والتواصل معه
إن اآلخر ليس جوهرا ثابتا، وال ميثل حالة كلية، ساكنة : ثانيا

جامدة، وإمنا هو حمكوم بصريورة زمنية وتارخيية، يتغري فيها حال و 
  . اآلخر وطبيعته من زمن إىل آخر، ومن طور تارخيي إىل طور آخر

وهذا يعين ال ميكن أن نفهم اآلخر بالعودة إىل املاضي 
ذا القدر من املعرفة، كما ال ميكن أن  والتاريخ والرتاث، ونكتفي 

فة جاهزة وحاضرة، ونعتمد عليها بصورة كلية نكتفي مبا لدينا من معر 
ألن اآلخر يف حالة حتول وتغري حبسب قوانني الصريورة . وثابتة

التارخيية، فغرب القرن التاسع عشر مثال، غرب عصر األنوار، خيتلف 
عن غرب النصف األول من القرن العشرين، غرب عصر الثورة 

صف الثاين من الصناعية، والذي خيتلف بدوره أيضا عن غرب الن
القرن العشرين، غرب عصر احلداثة، وهكذا إىل غرب القرن احلادي 

  .والعشرين، غرب ما بعد احلداثة
وهذا يدعونا إىل أن جندد فهمنا ومعرفتنا باآلخر، حىت ال نقع 

واحلاجة . يف إشكالية الصور النمطية اجلامدة والساكنة يف فهم اآلخر
ن معرفة اآلخر هي جزء من معرفة إىل هذه املعرفة قائمة، باعتبار أ

  .الذات، وأن معرفة الذات ال تكتمل إال مبعرفة اآلخر
إن اآلخر ال ميثل حالة واحدة، متحدة ال تقبل التجزئة : ثالثا

. والتفكيك، وإمنا ميثل حالة متنوعة، تقبل التحديد والتصنيف
فهنالك اآلخر الذي يتقدم ويتفوق علينا، بني من يتفوق علينا يف 

يادين املعرفة والعلوم كالغرب مثال، وبني من يتفوق علينا يف ميادين م
ضة وتقدما  الصناعة والتقنية كاليابان مثال، وبني من يتفوق علينا 

  . إىل غري ذلك من مناذج وجتارب.. وبات يتجاوزنا كالصني مثال
والنظر إىل اآلخر يف مثل هذه احلاالت، هو من أجل 

، وإىل ذلك التقدم والنهوض، وحماولة الوصول إىل تلك املعرفة
االقتباس واالستلهام منه، والتثاقف والتفاكر معه، وهذا يعين أن 
اآلخر ميثل لنا حاجة حقيقية، يدعونا إىل االنفتاح عليه، والتواصل 

  .معه
  وإعادة االكتشاف.. ـ اآلخر 5

لعلنا اليوم بأمس احلاجة للنهوض مبراجعات جذرية وعميقة 
وجادة، تعيد لنا فهم اآلخر والتعرف عليه، واكتشافه بصورة خمتلفة، 

ولعلنا أيضا قد تأخرنا يف . عن تلك الصورة النمطية املتوارثة وامللتبسة
إجناز مثل هذه املهمة اليت باتت اليوم يف منزلة الضرورة، وأصبحت 

ز ما أصاب الفكر الديين من أزمة وحمنة جتلت يف انبعاث شرطا لتجاو 

ظواهر التطرف والغلو والتكفري، هذا على مستوى الذات، وشرطا 
للخروج من املأزق احلاد الذي جعلنا وكأننا يف عداء مع العامل، أو 

  .العامل يف عداء معنا، وهذا على مستوى اآلخر
ين والتارخيي، ال فهناك تراث مرتاكم يف اخلطاب الثقايف والدي

يرى يف اآلخر إال كافرا ومشركا، ضاال ومبتدعا، عدوا ومتآمرا، ال 
ينبغي التعامل معه إال مبنطق اخلصومة والقطيعة والصدام، وتطبيق 

  .قاعدة عقوبة هجر املبتدع
وقد تكرس بسبب هذا اخلطاب كراهية اآلخر، وإلغاؤه 

هامش من  وإقصاؤه كليا وبشكل تام وصارم، ال يسمح إلعطاء
فاحلوار اإلسالمي املسيحي  . املرونة أو املراجعة، أو حىت نسبية الفهم

كان مرفوضا، والتقريب بني املذاهب اإلسالمية كان ممقوتا، وحىت 
  . احلوار بني احلضارات كان ممنوعا أو غري مرحب به

لذلك فنحن أمام مهمة تستدعي منا التحول واالنتقال من 
ه، ومن القطيعة مع اآلخر إىل التواصل معه، إلغاء اآلخر إىل اكتشاف

  .ومن الصدام مع اآلخر إىل التعارف معه
  :وإلجناز هذه املهمة يتطلب إدراك األبعاد التالية

إن اخلطاب الذي يلغي اآلخر، ليس باستطاعته بالتأكيد، أن : أوال
يبين وحدة وطنية، ويشكل نسيجا جمتمعيا متماسكا، أو يصنع أمة 

اعلة مع العامل، مندجمة يف اجملتمع الدويل، مواكبة لروح متمدنة، ومتف
  .العصر، ومتواصلة مع املعرفة اإلنسانية

علينا أن نعلم أن اآلخر ليس شرا حمضا، وحنن لسنا خريا : ثانيا
ذا املعيار ينبغي أن ننظر إىل اآلخر ونتعامل معه، وننظر . حمضا

انا القرآن وال جيوز أن نزكي أنفس. ألنفسنا ونتعامل معها نا، وقد 
فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن : (الكرمي عن ذلك، يف قوله تعاىل

ودعانا من جهة أخرى إىل التعارف على مستوى الناس   )6(،)اتقى
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى : (كافة شعوبا وقبائل

   )7().وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا
ا ألنفسنا حني   هلذا ينبغي أن نتخلى عن الطريقة اليت ننظر 

ا إىل اآلخر حني نبالغ يف  نبالغ يف تزكيتها، ويف الطريقة اليت ننظر 
  .جترحيه
مراجعة وتصحيح املفاهيم، اليت كرست يف خطابنا الثقايف : ثالثا

والديين، القطيعة والصدام مع اآلخر، خصوصا تلك املفاهيم اليت 
ا كثريا يف تطبيقها واالستناد إليها، ولعل يف مقدمة هذه ملفاهيم، بالغن

مفهوم الوالء والرباء، الذي جيري التعامل معه كما لو أننا ما زلنا يف 
  .عصر اإلسالم األول، يف حني أن الواقع ليس كذلك على اإلطالق

التأكيد على البعد اإلنساين واألخالقي يف النظر والعالقة مع : رابعا
خر، وهو البعد الذي ليس له قوة التجلي يف خطابنا الثقايف اآل
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يف حني أن الدين هو املعاملة، وأن اهللا يأمربالعدل . والديين
  .إمنا بعث ليتمم مكارم األخالق) ص(واإلحسان، وأن النيب 

ال ميكن جتاوز هذه احملنة اليت أصابتنا، إال بالتحول : خامسا
حالة التعددية، من األحادية اليت ال  واالنتقال، من حالة األحادية إىل

تتيح جماال لآلخر، وال تتواصل معه، فهذه األحادية هي اليت كرست 
اجلمود واالنغالق، وكانت سببا لالحتقان والتأزم الذي أصابنا، فالبد 
من التحول من هذه األحادية إىل التعددية، اليت فيها جتليات الثراء 

  .اكتشاف اآلخر والتعرف عليهوالتجدد واإلبداع، وفيها أيضاً 
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  مقاربة تأويلية:في اللغة بين مبدأ الفطرة والوجود اإلنساني  حوار
  )1(د مختار لزعر.أ

 
 /مبدأ التعدد الوجوديتقتضي طبيعة الطرح القائم على 

الكوين أن يكون متعدد األبعاد،وهو بذلك كله يفارق مبدأ أحادية 
املعىن؛ذلك أّن تصور مفهوم التأويلية بالنسبة للعقل البشري يقوم 
أساسا على أنّه قادر على أن حيكي ابتداء من اهللا،حكاية الوجود 

و عن ذلك احلق الذي هو األول،ووجوده ه...«والواجب، حكايته
األول،وجتد الفطرة اإلنسانية تعرفه وال جتهله،وهو ممّد الوجود كّله 
بقوته،وإليه ختتصم العقول ألنه على كل شيء شهيد،فهو مطلوبنا 
من حيث هو شهيد على مشهود؛ فإذا وجدناه قائما به حق املشهود 

   )2(.»سكنت النفس،واسرتاح إليه الضمري
عندما جند الذات إّن الذات اإلنسانية مبفهومها املطلق 

العهد (القدسية تتحدث عنها سواء يف واقع الكتاب املقدس
،أم يف النص القرآين بشكل خاص؛ فإمنا )العهد اجلديد/القدمي

تتحدث عنها باعتبارها كائنة حية مدعوة ألن حتيا ضمن املنظور 
ا مرتبطة ارتباطا  ّ األوسع ملفهوم املطلق للذات القدسية؛على أساس أ

رؤية، وصاحب الرعاية املطلقة عندما يقرتح عليها هذه وثيقا بال
ا وذلك يف  الرؤية؛فإمنا يقرتحها عليها لكي تنّمي مسئوليتها املنوطة 

وهذا من شأنه أن يكون سببا يف إلغاء كثري من  عالقتها مع املطلق،
التبعية العمياء املتداولة والسائدة بالنسبة للعالقات اإلنسانية يف ما 

  .بينها
إّن احلديث عن عامل الذات اإلنسانية هو حديث عن  مث

الوجودي الذي تسبح فيه الذات من أجل /ذلكم العامل الكينوين
فرض وجودها تبعا ملا تقتضيه طبيعة السر الوجودي الذي خلقت من 

غري أّن احلامل املادي لتحقيق هذا الغرض عن طري الذات ال .أجله
كنظام فحسب،بل كحقيقة يتأتى إال باعتمادها على اللغة ليس  

وجودية كونية تستطيع أن حتقق مع عامل الذات عاملا يقوم أساسا 
على مبدأ احلوار الشمويل االستغراقي الذي ال ينقطع إال بانقطاع 

  .حركية الوجود اإلنساين
ولعل خري ما نستند إليه يف هذا النوع من التالزم بني الوجود 

من رة اليت أشار إليها كل اإلنساين والوجود اللغوي تلكم اإلشا
  يـــــــــالم فـــــــواحلديث النبوي عليه الس) La Bible(الكتاب املقدس 

شأن عالقة الفطرة أو الطبيعة اإلنسانية مببدأ احلوار الذي يستدعي 
بالضرورة املشاركة واجملاورة؛الشيء الذي جعل من هذا التالزم بني 

 اجملاورة أن تكونت لدى الذات اإلنسانية قابلية فطرية /احلوار واملشاركة

 

  
لتحقيق نوع من احلوار مع أي ذات إنسانية تؤمن بضرورة االنفتاح 
على مستوى الذات كذات مستقلة يف عاملها الكينوين،ومستوى 

إبالغي بني البشر على اختالف /الواقع كشرط لتحقيق بعد تواصلي
م الفكرية والعقائدية والفلسفية والدينية واللغوية وهلم جرا   .مستويا
  :تالزم الوجود اإلنساني بالوجود الكينوني في الكتاب المقدس

يوم صنع الرّب اإللُه «:كوين ما نّصهجاء يف سفر الت      
األرض والسماوات، ال شجر الربيّة كان بعُد يف األرض،وال عشُب 

فال كان الرّب اإلله أمطر على األرض، وال كان . الربيّة نبت بعد
إنسان يفلح األرض،بل كان يصعد منها ماء يسقي وجه الرتبة كّله، 

يف أنفه نسمَة  وجبل الرّب اإللُه آدم ترابا من األرض ونفخ
وغرس الرّب اإللُه جنة يف عدن .فصار آدُم نفسا حّية.حياة

وأنبت الرّب اإلله من األرض كّل .شرقا،وأسكن هناك آدم الذي جبله
شجرة حسنة املنظر،طّيبة املأكل،وكانت شجرة احلياة،وشجرة معرفة 

ر فيسقي اجلنة، .اخلري والّشر يف وسط اجلنة وكان خيرج من عدن 
اٍر،أحدها امسه ِفشون،وحييط  ويتشعب من هناك فيصري أربعة أ

وهناك . جبميع أرض احلويلة حيث الذهُب،وذهُب تلك األرض جّيد
واسم الّنهِر الثاين جيجون، وحييط جبميع أرض  .اللؤلؤ وحجر العقيق

والّنهر الراّبع .ورَ كوش،واسم الّنهر الثالث ِدجلة، وجيري يف شرقي أشُّ 
رّب اإللُه آدَم وأسكنه يف جنة عدن لَيفلحها وأخذ ال .هو الفرات
 ِمن مجيع شجر اجلنة تأكل،:وأوصى الرّب اإللُه آدَم قال.وحيُرَسها

فيوم تأكل منها موتا  .وأّما شجرة معرفة اخلري والشر فال تأكل منها
فأصنع له  ال حيُسن أن يكون آدم وحده،:وقال الرّب اإللهُ .متوت

اإلله من األرض مجيع حيوانات الربيّة ومجيع فَجَبل الرّب . مثيال بعينه
ا إىل آدم لريى ماذا ُيسّميها،فيحمل كّل منها  طري الّسماء،وجاء 

فسّمى آدم مجيع البهائم وطيور الّسماء . االسَم الذي يسّميها به
فأوقع .ولكّنه مل جيد بينها مثيال له يُعينه ومجيع حيوانات الربيّة بأمساء،

نوم عميق، وفيما هو نائم أخذ إحدى أضالعه  الرّب اإلله آدم يف
ا بلحم وبىن الرّب اإلله امرأة من الّضلع اليت أخذها من . وسّد مكا

ا إىل آدم آدم، هذه اآلن عظم من عظامي، : فقال آدم .فجاء 
فهي من امرئ ُأخذت، ولذلك  هذه ُتسّمى امرأة، وحلم من حلمي،

   )3( .»...،فيصريان جسدا واحداويّتِحد بامرأته.يرتك الرجل أباه وأّمه
الكتاب -إّن أدىن تأمل يف طيات النص السالف الذكر      
ذا -املقدس يهدي باملرء إىل أنّه يصب يف عمق بُعد عالقة اإلنسان 
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الوجود املطلق، وعليه فال ضري من اإلشارة إىل بعض من النقاط 
  :القائمة على  هذا املعىن األخري وهي على النحو اآليت

 ارتباطا وثيقا باإلنسان)الكون(يرتبط وجود عامل اخللق. 

 مبعزل عن الوجود  )الكينونة(ال قيمة معرفية للوجود املطلق
 .اإلنساين

 إّمنا جاءت من قبل اخلالق سبحانه )آدم(إّن األفضلية لإلنسان
وتعاىل؛ األمر الذي جعل من اخلالق سبحانه يؤهل هلذا 

املستقبلة أن خيلق له اإلنسان املرتقب وجوده يف األيام 
،حىت يستطيع أن يفرض وجوده على مجيع )الكون(وجودا

 .الداخلية واخلارجية :مستوياته

  ا آدم عليه السالم إّمنا كانت على نية إّن األفضلية اليت ُخّص 
 .االختيار واالصطفاء ليس إال

 واملعريف الذي ظل سائدا /الوجودي/إنّه ذلك االلتحام الفطري
 ن بني آدم عليه السالم والواقع الذي وجد فيه؛ردحا من الزم

األمر الذي جعل من هذه احلالة تعكس يف عمقها ميزة تصب 
 .يف الرضا الربّاين ليس غري

  إّن خروج آدم عليه السالم من ذلك اإلطالق إىل عامل البشر
ليدل داللة واضحة على أّن سنة اخللق ال ميكن حبال من 

املالئكة؛الشيء الذي جعل من األحوال أن تنسجم مع عامل 
اخلالق سبحانه وتعاىل يبث يف عامل البشر على اإلطالق ما 
ّمسي يف ما بعد باخلالفة،قصد حتقيق عملية تواصلية مبنية على 

 .نية اخلري والصالح يف ظل واقع اللغة القادرة على حتقيق ذلك

لعلها بعض من األبعاد رأيناها تتماشى أساسا مع طبيعة 
إذ كل  اإلنساين وعامل الكينونة؛الوجود األزلية القائمة بني العالقة 

وقد ظلت هذه احلقيقة على هذه الشاكلة تسري وفق  .يكّمل اآلخر
الوقائع واملستجدات إىل أن جاء القرآن الكرمي الذي راح هو اآلخر 
يتعامل مع اإلنسان تعامال انفرد ببعض من احلقائق واملميزات إن 

بعبارة أخرى إّن سند هذه املعاين  .أو يف الغايةعلى مستوى الطريقة 
واحلقائق املعرفية،إّمنا منشؤها ومنبعها واحد فلسفي ويف الوقت نفسه 

ذلك أّن هذا اإلنسان عندما جند اخلالق سبحانه وتعاىل  ديين؛
يتحدث عنه؛فإمنا يتحدث عنه باعتباره كائنا حيا مدعّو ومدعّوا ألن 

فهوم املطلق؛إذ إّن اإلنسان يف حقيقة حييا ضمن املنظور األوسع مل
األمر مرتبط ارتباطا وثيقا بالرؤية،وصاحب الرعاية املطلقة عندما 
يقرتح عليه هذه الرؤية؛فإمنا يقرتحها عليه لكي ينّمي مسئوليته املنوطة 
به وذلك يف عالقته مع املطلق،وهذا من شأنه أن يكون سببا يف إلغاء  

تداولة والسائدة بالنسبة للعالقات اإلنسانية كثري من التبعية العمياء امل
  .يف ما بينها

  : اإلنساني في الخطاب النبوي/كونية الوجود الفطري
كل "الوارد يف قول النيب عليه الصالة والسالم)الفطرة(يعكس لفظ

مولود يولد على الفطرة؛فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو ينصرانه،كما 
يمة مجعاء هل حت حقيقة  )4(،"سون فيها من جدعاءتنتج البهيمة 

ا ّ حتقق نوعا من االنسجام مع طبيعة النظام ) الفطرة(معرفية مفادها،أ
بل مبعناه االستعمايل الوظائفي  املعياري،/اللغوي ليس مبعناه التقعيدي

 البيداغوجي، /الذي يراعي عدة أحوال هي من لب الضابط التعليمي
  :من بينها

  اللغة مع إطالقية الفطرة،سواء على جهة التصور  إطالقيةتالزم
أم على جهة احلكم؛ األمر الذي جعل من هذا التالزم يعطي 
للنظام اللغوي شرعية معرفية ومنهجية تتماشى وما تقتضيه 

 .طبيعة الدراسات العلمية

  وهو ما جعل  يف اللغة مع مشولية الفطرة؛ االستعمالتالزم مبدأ
يف باطنه على هذا النوع من من النظام اللغوي حيوي 

الذي يراعي أهم جانب يف جمال حقل  -االستغراق-الشمولية
 .االستعداد لعملية التعليم والتعلم معا :التعليمية وهو

 مع استغراقية - االستعمال/النظام-تالزم مبدأ التكامل يف اللغة
الفطرة،مما أدى يف ما بعد إىل حتقيق نوع من الرتابط احملكم بني 

ولعل  )5(.واملتكلم؛فكانت اللغة منه وكان املتكلم منهااللغة 
السبب يف هذا النوع من التالزم القائم على مبدأ التكامل هو 

وهو تصور  ،-االستعمال–متاشي واقع الفطرة مع واقع اللغة 
ّمسي يف الدرس  حيملنا أن ننبه يف ظله إىل أّن ما

 Le Bain( التعايش اللغوي: التعليمي بـ/اللساين
Linguistique(  إّمنا هو عبارة عن تالزم حمكم بني مبدأ

 .االستعمال اللغوي ومبدأ الفطرة اليت تتماشى ومنطق األشياء

  تعكس احملطات الثالث املشار إليها من قبل سيد البشرية عليه
عاملا يتماشى "ينصرانه-ميجسانه –يهودانه "الصالة والسالم 

انت اللغة سّر الوجود ومبدأ االستعمال؛على أساس أنّه ملا ك
وما {واحلامل املادي للرسالة السماوية،مصداقا لقوله تعاىل

أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم ما نّزل 
استوجب من مبدأ االستعمال اللغوي أن يظل سائرا }إليهم

على هذه احلقيقة اليت جتعل من عملية التعلم والتعليم تؤيت 
 .السياقات واملقامات أكلها حسب ما تقتضيه طبيعة

 ا على جهيت احلقيقة واحلكم؛يعطي هلا :إّن تالزم اللغة مع فطر
وجودا متعددا خيتلف باختالف  –على حد تعبري ابن تيمية –

املاهية؛على أساس أّن األشياء هلا وجود يف األعيان ووجود يف 
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 ووجود يف البيان )االستعمال( األذهان ووجود يف اللسان

؛فهي من مثة موجودات ال خترج عن الوجود العيين )االكتساب(
إّن مثل هذا التعدد الوجودي  )6(.والذهين واللفظي والرمسي

يعكس يف طياته عملية التلفظ،اليت هي ناجتة عن تأليف 
إبداعي شخصي من حروف وأمساء متداولة يتلقاها الشخص 

حيث اإلضافة والرتكيب يف هذا النوع من  )7(من اللغة املتداولة؛
  .      التعليم والتعلم:التأليف هلما األثر األساس يف عملييت

إّن املتأمل جليا يف الفطرة اإلنسانية اليت فطر اخلالق الّناس 
عليها،يدرك ال حمالة أّن اخلالق قد منح اإلنسان منذ أن أوجده يف 

هومه الواسع وعلى هذا الوجود القدرة للبحث عن الصالح مبف
 Conscienceالضمري الشخصي :"إّن ما يسمى بـ.التعرف إليه

Individuelle،  إّمنا يكمن أساسا يف معرفة اإلنسان لواقعه اخلاص
بكونه إنسانا له ملكة العقل، اليت متكنه من إصدار األحكام حبثا عن 

ومن مثة وجدناها يف جمال حقل الفلسفة تنصب أساسا على .احلقيقة
كانية أو قدرة الكائن على معرفة ذاته كذات،والتمّيز عن املوضوع إم

   )8(".وهذه هي غاية املعرفة
التكرمي الربّاين لإلنسان حىت يستطيع أن يؤدي /إنّه التفضيل      

ا،مصداقا لقوله تعاىل ولقد كّرمنا بين {:وظيفته اإلبالغية اليت كّلف 
من الطّيبات وفّضلناهم على   آدم ومحّلناهم يف الّرب والبحر ورزقناهم

   )9(.}كثري ّممن خلقنا تفضيال
لعل ما حاولنا اإلشارة إليه سالفا ينم حبق عن ذلكم البعد       

ا /الوجودي الكوين للغة يف عالقتها بعامل الكينونة من با
الواسع؛األمر الذي جعلنا نستشف أنّه من خالل هذا التصور العريب 

ملون مع هذه احلقيقة وفق مبدأ واحد ال راح بعض من القدامى يتعا
شريك له وهو مبدأ احلوار القائم على مبدأ اجلدل الذي يؤدي يف 
اية املطاف إىل حتقيق بعد معريف ومنهجي بني التصور العريب 

  .والتصور الغريب
وعليه ال مانع من أن نأخذ يف هذا السياق شخصية ابن 

ة القائم على البعد عريب حني كان يتعامل مع مفهوم فعل اللغ
الكينوين وذلك يف ربطه بالسر الوجودي املطلق سواء يف عامل احلقيقة 
املطلقة،أم يف عامل اللغة الكائنة يف ذاتية اإلنسان،وحنن إذ ذاك جتدنا 
ملزمني حسب ما تقتضيه طبيعة احلوار،أن نقيم نوعا من التقاطع 

ع اللغة يف اجلديل مع شخصية هايدجر حني كان يتعامل م/املعريف
  .حتقيق بعد وسطي بني عامل املوجود وعامل الوجود اإلنساين

يعجب املرء املتخصص يف اجملال النحوي عندما يسمع بأّن 
حكمه -كان-أّن الفعل الناسخ -إال من رحم رّبك-غالبية النحاة

وإىل -امسها-من حيث املوقع الرتكييب أنّه حيتاج دائما وأبدا إىل مرفوع

و حكم ظل يتصدر التصور النحوي تارة على وه-خربها-منصوب
نية ما متليه القاعدة وتارة أخراة على ما متليه الوظيفة شكال ال 
مضمونا؛األمر الذي جعل من هذا النوع من التعامل يف حق فعل 

  .ال ينسجم مع الطبيعة الوجودية الكونية هلذا الفعل-كان-الناسخ
ن املنظور م-كان-إّن املتمعن جليا يف شأن فعل الناسخ

الصويف جيده يتماشى إىل حد بعيد مع طبيعته اخلارجية 
والداخلية؛حبكم أّن املتصوفة يدركون بأّن الفعل مهما كان نوعه أو 
جنسه ال ميكن أن يوجد يف الوجود إال وهو مصحوب 

احلدث والزمن،ويكفي هلذا التصور أن ينماز بشرعية معرفية :خباصية
وهي لفتة  ول من واقع اخلطاب القرآين،أنّه كان ينطلق يف أساسه األ

لطيفة جتعلنا  نتماشى مع هذا التصور لطبيعته االستعمالية الوظائفية 
اليت جتعل من فعل الكينونة جيد متنفّسه من جهة االستعمال 
والوظيفة ليس على جهة القاعدة بل على جهة الذوق والعقل 

  .واملنطق املالزم لعامل الفطرة
فشهادة صورة  :"يقول ابن عريب يف شأن فعل الناسخ ما يأيت        

كن اثنان كاف ونون، وهكذا عامل الشهادة له وجهان ظاهر 
وباطن؛فظاهره النون وباطنه الكاف،وهلذا خمرج الكاف يف اإلنسان 
 .أدخل لعامل الغيب؛فإنّه من آخر حروف احللق بني احللق واللسان

غيب هذه الكلمة هو الواو بني الكاف والنون من حروف اللسان،و 
فلها الظهور،وهي حروف علة ال  والنون،وهي من حروف الشفتني؛

وهلذا وجد عنه التكوين؛ ألنّه حرف علة،وملا كان من  حرف صحيح،
حروف الشفتني بامتداد النفس من خارج الشفتني إىل ظاهر 

فعال الكون،وهلذا كان ظهور احلكم يف اجلسم للروح،فظهرت منه األ
كان روحه غيبا؛ألّن الواو ال وجود هلا  واحلركات من أجل روحه،و

ا وسكون النون، ا حذفت لسكو فهي تعمل من  يف الشهادة ألّ
   )10(".حذف احلجاب؛فهي غائبة يف العني ظاهرة يف احلكم

من تلكم احلقيقة املطلقة الكينونة اليت ال  -كن-تتكون كلمة      
أصلها مأخوذ من احلدث الكوين ومن مث  خترج عن ثالث أحرف؛ألنّ 

الواو -حذفت الواو على حد تعبري أهل الصوف اللتقاء الساكنني
غري أّن هذه العملية احلرفية تكتسب لدى ابن عريب الصويف . -والنون

 دالالت وجودية تتماشى وما يقتضيه السر الوجودي الكوين املطلق،
ي ذلكم التوجه اإلهلي وعليه فحذف الواو من املنظور الصويف يواز 

  . القائم يف كل شيء يف هذا الوجود
من -كان-ال شك أّن هذا التصور يف شأن الفعل الكينوين

منظور الفكر الصويف لدى ابن عريب ومن تبعه من املتصوفة جيعلنا 
نستشف بأنّه حيوي يف باطنه االستعمايل على بعد حواري جديل 

ثري من النقاد الغربيني ليس مع ذات عامل املتصوف فحسب،بل مع ك
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الذين تناولوا بعد مفهوم اللغة وفق ما متليه طبيعة السر 
. الكينوين سواء على سبيل التحديد أم الوظيفة السياقية/الوجودي

ولعل خري منوذج نستدل به على هذا النوع من التقاطع بني الفكر 
ا املطلق ما أشار  العريب والفكر الغريب يف إطار حوارية اللغة من با

إليه هايدجر األملاين حني كان يتحدث عن اللغة يف إطارها التالزمي 
  .  -اإلنسان-واملوجود -العامل-بني الوجود

تروى الروايات النقدية على أّن الناقد األملاين هايدجر 
Heidegger Martin

قد انتقل يف حبثه عن واقع اللغة يف  )11(
االهتمام بفكرة الوعي من  الوجودي،/عالقتها بالفعل التأويلي

إّن قضية الفهم  ).العامل(الظاهرايت،إىل االهتمام بفكرة الوجود 
ال ميكن حبال من األحوال أن خترج عن  التأويلي عند هايدجر،

الوجود؛ألّن هناك عالقة محيمة بني الفهم والوجود اإلنساين، وعليه 
وهو أساس كل  فالفهم هو نفسه وجود اإلنسان يف هذا الوجود،

التفسريات التالية اليت بىن هايدجر عليها جل تصوراته الوجودية 
وحركية  ،)الذات اإلنسانية(إذن فالعالقة بني املوجود )12(.واملعرفية

الوجود املطلق، ال ينبغي أن تقوم على مبدأ املعرفة،وإّمنا هي عالقة 
 .قائمة على حركية اجلانب التأويلي ليس غري

ي يف نظر هايدجر ليس عبدا إّن العامل مبفهومه الوجود
حلركية الذات، وما متليه من السيطرة واجلانب التّسلطي يف اختاذ 
األحكام والقرارات املزيفة البعيدة عن عامل احلقيقة، وهي تتعامل مع 

وإّمنا العامل هو أبعد من  األنساق املختلفة واملتغرية وفق حركية الوجود،
ات اإلنسانية أن تتواضع وهي وعليه كان لزاما على هذه الذ.ذلك كله

إنّه التعامل .تتعامل مع هذا املطلق الذي حيويها من كل ناحية
ا دائما  )الوجود(الوجودي اهليدجري،الذي أراد من حركية العامل ّ أ

تكون يف استعداد تام ومتواصل، يف إعطاء للذات اإلنسانية كل ماله 
   )13( .سواء عالقة مبقامها الوجودي واملعريف والفكري على حدّ 

إّن الوظيفة التأويلية األوىل للكلمة راحت تشغل ذاتية 
وظفرت مبكانة بالغة يف اجلانب التأويلي  هايدجر يف أحباثه املتأخرة

يرى هايدجر أّن قضّية الفهم التأويلي ال ميكن .الالهويت احلديث
حبال من األحوال أن ينبع من اجلانب الّلغوي، وإّمنا الفهم يتّم من 

ل الّلغة فحسب، وهو بذلك يريد بطريقة أخرى أن يعيد االعتبار خال
ا؛بعبارة أخرى أّن أمر التكلم يأخذ بعدا حركّيا آخر  لفكرة التكلم ذا

   )14( .التجلي والبالغ :يسميه بـ
وإذا كان األمر كذلك؛فإنّنا جند مسار حركّية الفنومنولوجيا 

ات تتماشى والبعد احلديثة، إّمنا تنبين أساسا على ثالثة موضوع
أوهلا ذلك اجملال :الداليل الوجودي يف عالقته بالذات اإلنسانية

ثانيها . الداليل الذي يعّد فعال أعّم مقوالت الوصف الفنومنولوجي

املتمثل أساسا يف حركّية الذات اإلنسانية احلاملة يف غورها املسار 
أساسا يف  وآخرها تلك اإلحالة اليت جندها جمّسدة.الداليل الوجودي 

   )15( .الفعل الذي جيعل داللة أّي كائن ما، ممكن الوقوع واحلدث
إّن ما يهّمنا يف هذا التقسيم الثالثي الفنومنولوجي، هو عالقة        

على أساس كيف راح   اإلنسان حبركّية الوجود عند هايدجر األملاين؛
د؛األمر ينظر إىل واقع الفهم التأويلي عرب حركّية الوجود مع املوجو 

هل الوجود : الذي جيعلنا نطرح بعضا من التساؤالت، لعل من أمهها
واملوجود شيئان منفصالن بعضهما عن بعض؟ هل الوجود هو سبب 

مث أين تكمن العملية التأويلية يف هذا وذاك،  يف وجود املوجود؟
السّيما وأّن صاحبنا هايدجر راح يعّرب عن الفهم التأويلي الذي 

النصّية عرب رؤية فلسفية قّل ما يفصح عنها بصريح  صاحب الرتاكيب
   )16(العبارة؟

إّن فكرة التماثل أو التطابق الذي ظلت العقالنية منذ زمن 
بعيد تكّرسها على جمموعة من السياقات على اختالف أنواعها، إّمنا 
هي فكرة قائمة على مبدأ االستبداد والظلم والتسلط، على أغلى 

الرعاية املطلقة يف كل ذات إنسانية دليال ساطعا شيء بثه صاحب 
إنّه مبدأ االختالف .على أنّه كائن بكينونته اليت ال يعلمها إال هو

الوجودي الذي يتماشى مع الفهم التأويلي التخرجيي املتغّري واملتجّدد 
ليست الذاتية «:يقول هايدجر يف هذا السياق.عرب تغّري حركّية الواقع

أّما يف غضون الذاتية .التطابق يلغي كل اختالف النّ  هي التطابق؛
مبعىن أّن فكرة  )17(.»فإّن االختالفات تبزغ وتظهر بوضوح وجالء

التطابق أو التماثل إّمنا هي رؤية تريد أن تضاهي االختالف الفطري 
الوجودي الذي هو سّر حركّية االكتمال الذي خلقت الذات 

حنو التحلي مببدأ اإلطالق اإلنسانية من أجله لكي تصبو من خالله 
والنظرة الشمولية؛ألّن يف التطابق معىن تشنيعّيا يصبو أساسا إىل إقامة 
العراقيل أمام حركّية الذات وهي صاعدة حنو لغة استشرافية شاملة 

  .خالهلا وجودها الكينوين ترى من
نسلسل القول بأّن املنطق التأسيسي والتأصيلي حلركّية الفهم       

التأويلي التخرجيي الذي يتماشى مع الواقع املتغّري واملتجّدد، إّمنا ينبين 
أساسا على منطق مبدأ االختالف الذي يرفع اإلنسان إىل إدراك بعد 

ا اإلحاطة الشاملة اليت تتحلى.حركّية الوجود املطلق العامل ّ ا  إ
الذات اإلنسانية يوم تتصف مببدأ االختالف، وليس مببدأ اهلروب إىل 
العامل كالذي جنده عند كثري من الذوات، حلظة عجزها عن فهم  

  .كينونتها الوجودية حالة عدم قبضها بزمام حركّية الفهم التأويلي
إّن الرغبة يف إضفاء هذا الطابع من الفهم التأويلي على املرحلة       

اجلديدة تبدو مشدودة إىل قراءة تأويلية،ّمهها الوحيد البحث عن 
البعد احلقيقي الذي ينبع منه الفهم الوجودي، واملعريف على حّد 
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وعليه واحلال .وذلك من أجل إدراك وبلوغ املعىن )18(اعتقاد غادامري،
يكون مسار حركّية اجلانب التفكريي إّمنا يعمل أساسا على  كذلك،

بلورة القدرة على النفاذ إىل األصل الذي تنتمي إليه غالبية األشياء 
والصور؛األمر الذي جيعل فعال الدازاين يستطيع أن يعيش حلظته 

  .الوجودية الكينونة، واملعرفية، والفكرية على حّد سواء
له القدرة الكافية يف حتقيق نوع من  إنّه الدازاين املطلق الذي

الذات -واملوجود -العامل- االنسجام والرتابط بني الوجود املطلق
وذلك يف إطار ذلكم النظام اللغوي الذي مهّه الوحيد  ،-اإلنسانية

هو إعطاء الشرعية الكافية ملبدأ االختالف الواقع بني بين البشر،متاما 
حدث عن الكينونة اللغوية اليت ما حاول تبيانه ابن عريب حني كان يت

ال ينبغي أن تستقر اسقرارا مطلقا حسب ما متليه القاعدة أو 
املقياس،بل هي سائرة يف عاملها اإلطالقي حماولة أن جتعل من اللغة 

وواقع -متكلم اللغة-كينوين بني اإلنسان/بابا لتحقيق تالزم وجودي
ليت هي يف احلقيقة الوجود املطلق بكل مالبساته الداخلية واخلارجية ا

إنّه التقاء وتقاطع ومن .انعكاس ملا هو كائن يف عامل الفطرة اإلنسانية
مث حوار بني شخصية ابن عريب وهايدجر األملاين يف ظل تلكم 
الشرعية الوجودية واملعرفية اليت جعلها الرب جّل وعال يف غضون عامل 

 اليت فطر فطرة اهللا{الفطرة اإلنسانية الواحدة مصداقا لقوله تعاىل
أكثر الناس  الناس عليها،ال تبديل خللق اهللا، ذلك الدين القّيم ولكنّ 

   )19(.}ال يعلمون
  :البيبيلوغرافيا

  الكريم القرآن
 : ابن البناء الماركشي

خمطوطة . مراسيم الطريقة يف فهم احلقيقة من حال احلقيقة -
  . 2378: رقم. باخلزانة العامة

. القدمي والعهد اجلديدأي كتب العهد .الكتاب املقدس -
تصدرها دار . الرتمجة العربية املشرتكة من اللغات األصلية

 .الكتاب املقدس يف الشرق األوسط

 :فرانسوا أرمينغوا 

. من مقدمة الكتاب، ترمجة سعيد علوش. املقاربة التداولية  -
، 41: جملة الفكر العريب املعاصر، مركز اإلمناء القومي، عدد

1986 .  
 :ابن تيمية -

حممد رشاد سامل، دار : حتقيق. درء تعارض العقل والنقل -
  .م1979الكنوز األدبية،

  
  

 :محمد بدري عبد الجليل

دار النهضة العربية، بريوت، . اجملاز وأثره يف الدرس اللغوي -
 .م1980

 :رفيق العجم

جملة الفكر العريب . البعد الذايت يف عرفانية احلالج وتصوفه  -
. لبنان بريوت. مناء القوميمركز اإل. 71-70ع. املعاصر
1998. 

 :عبد الكريم كريبي

جملة الفكر العريب . األلوهية يف الفكر اهليدجري -
اء القومي. 113-112ع.املعاصر . لبنان بريوت. مركز اإل
  . م1998

  
 :باللغة األجنبية

  
- Heidegger Martin:  
- Identité et différence. In Question I Gallimard. 

Paris. 
- Heidegger Martin:  
- Lettre sur l'humanisme. Aubier. .Paris. 1964. 
- Gadamer: 
- L'art de comprendre: herméneutique et 

tradition philosophique, traduit de l'allemand 
par Mariana Simon, introduction de Pierre 

Fruchon, Ed Aubier-Montaingne, Paris, 1982. 
- Le petit Robert (1982) 
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  : الهوامش
  

اأستاذ ب  .1 كلية اآلداب والفنون  جامعة عبد احلميد بن  قسم اللغة العربية وآدا
  مستغامن           -باديس

خمطوطة . مراسيم الطريقة يف فهم احلقيقة من حال احلقيقة: ابن البناء املاركشي  .2
  .85:ص.  2378: رقم. باخلزانة العامة

الرتمجة العربية املشرتكة من . أي كتب العهد القدمي والعهد اجلديد.الكتاب املقدس  .3
  .تصدرها دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط. اللغات األصلية

. 2658:ينظر يف هذا الصدد مسند اإلمام مسلم يف احلديث الصحيح حتت رقم  .4
 بن حممد حدثنا الوليد بن حاجب حدثنا:الذي جاء فيه

كان أنه   هريرة أيب عن املسيب بن سعيد أخربين الزهري عن الزبيدي عن حرب
فأبواه  الفطرة ما من مولود إال يولد على قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

يمة مجعاء هل حتسون فيها من  تنتج يهودانه وينصرانه وميجسانه كما البهيمة 
 تبديل ال عليها الناس فطر اليت اهللا فطرة شئتمواقرءوا إن  هريرة أبو مث يقول جدعاء
  اآلية اهللا خللق

إّن املتكلم احلق املمارس للفعل الكالمي من جهة االستعمال والوظيفة،هو من   .5
إىل اللغة اتصاال وتواصال واتصافا،وانتسبت اللغة إليه تأليفا وإنشاءا؛فهو انتمى 

 وعليه فإّن الكالم ال يكون بل ال يوج إال من متكلم،واللغة.ميارسها نقال وإبداعا
ا؛هذه الصفات هي اليت جتعله حبق شخصا  ا صفات املتكلم  حتمل يف طيا

مما يّؤهل من اللغة .واإلرادة) التصور(العقل: متعينا،والصفات اليت تعني املتكلم هي
: ينظر فرانسوا أرمينغوا. أن تكون خاصية إنسانية صرفة وأداة للتعبري عن الفكر

جملة الفكر العريب . من مقدمة الكتاب، ترمجة سعيد علوش. املقاربة التداولية
  .1986، 41: املعاصر، مركز اإلمناء القومي، عدد

حممد رشاد سامل، : حتقيق. درء تعارض العقل والنقل:ينظر بالتفصيل إىل ابن تيمية .6
  .5/102. م1979دار الكنوز األدبية،

دار . اجملاز وأثره يف الدرس اللغوي: ينظر يف هذا الصدد إىل حممد بدري عبد اجلليل .7
  .م1980النهضة العربية، بريوت، 

8. Conscience individuelle: c'est la connaissance qu'a l'homme de 
sa propre réalité en tant qu'être humain doué de raison, et de 
pouvoir la juger. En philosophie, c'est la possibilité ou capacité 
de l'être de se connaître entant que sujet et de se distinguer de 
l'objet, but de la connaissance. Cf. Le petit Robert (1982) 

  .70رة اإلسراء اآلية من سو  .9
. دار صادر،بريوت، بدون تاريخ - أربعة جملدات- الفتوحات املكية: ابن عريب  .10

  .332- 2/331.ه 1329مصورة عن طبعة دار الكتب العربية الكربى مبصر، 
درس علم ) Messkrirch, Bade 1989- id 1976(فيلسوف أملاين  .11

 De(ا جبامعةشغل مباشرة أستاذ.الالهوت، تتلمذ على أستاذه هوسرل

Fribourg-en- Brisgau (1928 م بعدها صار عميدا للجامعة نفسها عام
م 1956اخنرط يف احلزب النازي مث عاد إىل التدريس سنة . 1933-1934

كما ألف عدة رسائل .الزمن/الكينونة) Sein Unt Zeist( مؤلفا كتابه املشهور
 L'essence de( الطبيعةما وراء : يف خمتلف التخصصات على حنو ما جنده مثال 

la vérité ( م وما 1947وكذا رسالة حول مفهوم اإلنسانية سنة . م1934سنة
إّن أغلى شيء كان يشغل الذاتية اهليدجرية يف ..م1956معىن الفلسفة سنة 

أحباثها بعامة هو تلك العالقة الكائنة بني حركية الذات اإلنسانية 
ه التارخيية الوجودية املعرفية كشف احلياة لقد أراد هايدجر من هذ).الوجود(والعامل

ا بعبارة . من داخل احلياة نفسها؛ حيث راح يناقش جذور الفلسفة الغربية وافرتاضا
أخرى يرى هايدجر أّن الكينونة سجينة مقوالت وهو حريص على أن يطلق 

  .سراحها على مستوييها الداخلي واخلارجي على السواء
Cf Le Petit Robert 1996.  

12. Heidegger Martin: Identité et différence. In Question I 
Gallimard. Paris. P: 263. -  

13.  Ibid. 
14.  Heidegger Martin: Lettre sur l'humanisme. Aubier. 

.Paris. 1964. P: 157. 

 
 

 
 
 
 
 

جملة الفكر العريب . البعد الذايت يف عرفانية احلالج وتصوفه: ينظر رفيق العجم .15
 76:ص. م1998. لبنان بريوت. مركز اإلمناء القومي. 71-70ع. املعاصر

  بشيء من التصرف
جملة الفكر العريب . األلوهية يف الفكر اهليدجري: ينظر عبد الكرمي كرييب .16

اء القومي. 113-112ع.املعاصر   .92:ص. م1998. لبنان بريوت. مركز اإل
17.  Heidegger Martin: Identité et Différence. Ibid. P: 281. 
18.  Cf. Gadamer: L'art de Comprendre, herméneutique et traditio 

philosophique, P: 88. 
  .30من سورة الروم اآلية   .19
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الدينيالحداثية للنص  ةالمنهج في القراء إشكالية  
 

  :اولياشكال  -1

ملا  سمن ابرز القضايا اليت تستوقف الباحث واملتابع والدار 
يكتب حول القرءان وتفسريه يف الفرتة املعاصرة هو ظهور بعض 

قراءةحداثية  الكرمي نالداعية إىل قراءة القرءا املعاصرة تاالجتاها
جديدة حداثية وجديدة وفق املستجدات والتحوالت اليت طرأت على 

واملعاصرة خاصة ما تعلق باللسانيات ومناهج املناهج احلديثة
 ....بحتليل اخلطا

ا اخدت عدة ومما محلته هذه القراءات -: أمساء منها املشاريع ا
)2(-القراءات املعاصرة -القراءات احلداثية  -اجلديدة

إىل غريذلك من  
وهذه األمساء تشرتك يف قاسم واحد وهو إعادة قراءة .... األمساء

مي بدعوى أن ما بذله علماء التفسري من جهود القرءان الكر 
  ..واجتهادات مل توف القرءان حقه من البحث والقراءة والدراسة

قراءة حداثية  تدعو إىل ا أ )3(.وما جيمع هذه االجتاهات
للنص القرءاين مستغلة أهم التحوالت اجلديدة والطارئة على مناهج 

ومناهج حتليل  عاصرةالقراءة وحتليل اخلطاب خاصة اللسانيات امل
عاصرة إذ دعا املناصرون هلذا االجتاه إىل تسخري اآلليات امل.اخلطاب

أن احلاجة ماسة ويله بدعوى رءاين وتأواحلديثة يف قراءة النص الق
 .وضرورية إلعادة القراءة

ومن املبادئ الكربى لالجتاهات احلداثية يف القراءة والتأويل هو 
اجلهود املبذولة يف التفسري وهي اجلهود سعيها حنو التقاطع  مع كل 

اليت بذهلا علماء التفسري القدماء على امتداد التاريخ يف تفسريهم 
بدعوى أن هذه اجلهود اختزلت التفسري يف مناصرة . للقرءان الكرمي

 صذلك أن الن... ملفسر السلطة يف القراءةاملعىن الواحد ومنح ا
املفسر أن يف النص وألزم  القرءاين حيمل معىن واحدا أودعه اهللا
 وان مهمة املفسرو تعديةأ يكشف عنه ويقف عنده دون جماوزة

تتحدد يف الكشف عن ذلك املعىن وااللتزام به ودون اخلروج عنه بأي 
  ...حال من األحوال

حد ث ال خيفى على أي أفعلى الرغم مما بذل من جهود حبي
  ي جهود تكشف أن جهودا كبرية بذلت يف تفسري القرءان الكرمي وه

مع ذلك فان هذه .يف التفسري ةعنها حجم الدراسات والبحوث املنجز 
احلداثية تعد هذه االجنازات مل تصل بعد اىل املعىن املودع يف املشاريع 
 ..النص

  :اشكالية تفسير النص في التراث العربي اإلسالمي -2
يعد مشكل تفسري النص من أبرز املشاكل املعرفية واملنهجية 
ا كثري من الثقافات واحلضارات اإلنسانية، ومما زاد من أمهية    اليت أثار

  
  

هذا املوضوعي يف العصر احلديث هو التطور الكبري الذي 
مس اللغويات املعاصرة بشكل عام ومناهج حتليل اخلطاب بشكل 

  .خاص
ونظرا ألمهية النص يف بنية الثقافة العربية اإلسالمية فإن 
اهلاجس الذي شغل هذه الثقافة هو هاجس تفسري النص وبيان 

  .داللته اللغوية والشرعية
ومبقتضى هذه املرجعية اليت ناهلا النص يف فضاء الثقافة 
العربية اإلسالمية، فإن كثريا من الدارسني واملشتغلني مبناهج حتليل 

ا ثقافة نص، اخل طاب اختاروا وصف الثقافة العربية اإلسالمية بأ
أن الثقافة اإلسالمية قامت يف أصوهلا األوىل  يرجع إىلوهذا الوصف 

  .على النص املؤسس وهو القرآن الكرمي
وحمورية النص يف فضاء الثقافة اإلسالمية قاد مجيع العلوم 

توياته ومكوناته خاصة البيانية منها إىل خدمة النص يف عدد من مس
سواء على مستوى التوثيق والتحقيق أو على مستوى البيان والتفسري 

  .والقراءة
وإذا كنا نقر بأن تفسري النص شكل قطاعا مشرتكا بني كثري 
من النظم واملعارف اليت شكلت احملاور املعرفية الكربى يف الرتاث 

 سريالعريب اإلسالمي، فإن ما قدمه علم أصول الفقه وعلم التف
بشهادة الكثري فاق ما قدمته النظم املعرفية األخرى خاصة فيما 

 ..والبيانوالتأويل  ةاتصل بقضايا القراء

فعلم أصول الفقه من أهم العلوم اليت استطاعت أن تضع 
نظرية متكاملة يف تفسري النص وتأويله، ألنه علم  يؤسس منهج 
االستنباط ويقوم عملية االجتهاد ويسدد النظر يف الفهم على قانون 
علمي صارم ومضبوط، وال يتيسر االستنباط إال بفهم النص وفق 

األداء، حبيث ال تظهر مثرة  ضوابط اللغة العربية وأعرافها يف
يف املوافقات  اإلمام الشاطبياالستدالل إال بفهم النص كما صرح 

   )4(".ال تظهر مثرة الفهم إال يف االستنباط: "قال يف املوافقات
فتوجه علم أصول الفقه حنو التفسري والقراءة والبيان شيء 

توقف  معرتف به بني الباحثني والدارسني، وهو توجه جيد مربره يف
االستدالل على فهم النص وإدراك محولته اللغوية ومعانيه الشرعية، 

  .األول لالستنباط الن الفهم هو الطريق
ذلك أن موضوع علم أصول الفقه هو االستنباط 
واالستدالل واستجالء داللة اخلطاب وهذا ال يتأتى إال بفهم النص 

   )1(محمد بنعمر
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ة وتشهد له الشرعي فهما سليما ومنضبطا تقره ضوابط اللغة العربي
 .أصوهلا يف التعبري واألداء واإلبالغ

وهذا ما جعل مصنفات ومدونات علم أصول الفقه مثقلة 
باملباحث اللغوية والبالغية الداللية واملعجمية، وهي مباحث هدفها 
والقصد منها  فهم النص القرآين فهما منسجما مع طبيعة اللغة 

تفسري ومنطقها يف البيان العربية ومعهودها يف التخاطب وأصوهلا يف ال
  . دون حجب أو حتريف أو إبعاد  للنص عن معناه احلقيقي

لقد كانت كل االجتاهات الفقهية واللغوية والنحوية يف 
التفسري تسعى إىل الوصول إىل معىن النص القرآين، لكن الذي ميكن 
قوله إن علماء األصول حاولوا أكثر من غريهم بناء وتشييد نظرية 

 لماسكة ومنسجمة يف الفهم والتأويل والقراءة لغاية متثداللية مت
  ....النص املعىن يف

 : أهمية النص في الثقافة العربية اإلسالمية -1

الثقافة  فضاء خيفى األمهية اليت حيتلها النص القرءاين يف  ال
نة ال اإلسالمية وهي مكاالثقافية   العربية اإلسالمية داخل املنظومة

  .السابقةجند هلا مثيال يف الديانات السماوية 
ختالف وهي املكانة اليت جعلت علماء اإلسالم على ا  

ومضنية لضبط املعىن يف النص  مدارسهم يبذلون جهودا كبرية
فالتفسري والبيان شكال الرهان األساسي عند علماء ..القرءاين
  ...اإلسالم

رتاث العريب ومن مث فقد حيظى النص مبوقع خاص يف ال
اإلسالمي، ألن النص الشرعي الذي يتحدد يف القرآن الكرمي والسنة 

حكام وهذه األمهية هي ة يشكل اإلطار املرجعي يف معرفة األالنبوي
لقد ف،اليت جعلت جهود العلماء تتجه حنو العناية بالقرءان الكرمي 

بذلت يف علوم  القرءان الكرمي وتفسريه جهودا حبثية كبرية وهي 
من الكتب السماوية، ولقد غطت هذه  ههود مل تبذل يف غري ج

وهو ما تكشف  مجيع فرتات التاريخغطت اجلهود عدة حقب حبيث 
   )5( .عنه كتب الفهارس والرتاجم  املخصصة لعلم التفسري

وقد عملت هذه اجلهود على ضبط معىن القرآن الكرمي 
الفهم طريق تسديد النظر الصحيح يف  عن وتوجيه فهمه وذلك

بوضع القواعد ورسم الضوابط الفاصلة  .واكتساب الداللة والتمثل
واحلاكمة لالستنباط السليم من الفاسد والتفسري الصحيح واملقبول 

  ....من  التفسري املردود

والذي  ترسخ يف وعي الدارسني والباحثني قدميا وحديثا رغم 
ت يف اختالف التخصص وتنوع التوجه أن مجيع العلوم اليت نشأ

ذلك ان اغلب  . احلضارة اإلسالمية إمنا هي علوم خادمة للنص
اجتهت حنو خدمة القرآن الكرمي يف مجيع جوانبه ومستوياته العلوم 

ومكوناته خاصة ما اتصل بالتوثيق والتحقيق والرسم والقراءة وكذا ما 
فلما كان الوحي  )6( ...اتصل بالبيان والفهم والتفسري واالستمداد

مجيع هذه العلوم  نشأت املعرفة يف الرتاث اإلسالميهو مركز 
   )7( ...واملعارف انطالقا من هذا املركز

عامة والقرءاين خاصة ليكون فلقد حتول النص الشرعي 
منطلقا لكل اجلهود الفكرية والعقدية للمسلمني وقطب الرحى الذي 

  .تدور حوله خمتلف الدراسات والبحوث
فهذا األصل املعريف الثابت هو ما جعل  كثريا من الباحثني 

ابتداء  ئالعريب اإلسالمي وإبداعه إمنا نشيرى أن عطاء الفكر 
وأساسا من خالل تعامله املباشر مع النص القرءاين توثيقا وحتقيقا 

   )8( ....وضبطا وبيانا واستمدادا وفهما
كرية فلقد شكل القرءان الكرمي منطلق كل اجلهود الف

نوع من هو ما جنم عنه حتقق و . والعلمية يف الرتاث العريب اإلسالمي
 .التكامل بني العلوم خاصة العلوم  اخلادمة للنص القرءاين

االتجاهات التأويلية الجديدة والحداثية في قراءة القرآن  -1
  :الكريم وتفسيره

فإن  ،ليت بذلت يف تفسري القرآن الكرميرغم اجلهود البحثية ا
اجلهود العلمية مل تكن مانعا أو حائال من ظهور حركة تأويلية  هذه

 املعرفيةواألسبقية  حداثية يف العصر احلديث تدعو لنفسها بالريادة
واألسبقية املنهجية يف تفسري النصوص الدينية وتأويلها بشكل عام 

حل اإلشكاالت الداللية واللغوية بغية . والنص القرءاين بشكل خاص
  .بشكل عام  القرءانية  هذه النصوصاليت تطرحها 
قراءة النص احد أهم االنشغاالت البحث يف  ولقد شكل
اليت استقطبت اهتمامات الباحثني يف  الفكرية واالهتمامات

وهذا يعود إىل دور .الدراسات القرءانية يف العقود الثالثة املاضية
ور العقل العريب اإلسالمي وحماملعرفة يف  القرءان الذي يشكل مركز

  ...املعارف اليت نشأت يف احلضارة اإلسالمية
أن املناهج اجلديدة  التأويلي أصحاب  هذا االجتاه ومن دعوات

ستكون  املستمدة ممن مناهج حتليل اخلطاب يف التفسري والـتأويل
شك  بدائل منهجية لكل املناهج التقليدية اليت سادت لفرتات  نبدو 

 العلمية  وهيمنت على كل اجلهود. طويلة يف ميدان التفسري والتأويل
   )9( .اليت تعاطت لتفسري النصوص وتأويلها

ا  ومن توجهات هذا االختيار انه نعت اجلهود السابقة بأ
جهود  تقليدية من جهة وتقعيدية من جهة أخرى ال هم هلا سوى 
وضع القواعد واملعايري للكشف عن معىن النص وهو ما أدى إىل 

ب الوعي بعملية الفهم والقراءة وإىل تغييب العديد من عناصرها غيا
  ...القارئ يف عملية الفهم والتفسري إضافة إىل إمهاهلا لدور املفسر أو
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ن دور ت عنها هذه اجلهود أومن أهم النتائج اليت أسفر 
ن حيمله النص القرءاين دون زيادة ألاملفسر هو استمداد املعىن الذي 

انه هو املقصود  ،هو استمداد هذا املعىن يف التفيسراملنطلق املنهجي 
ا ختضع لسلطة النموذج  واملراد وهو كما وصفت جهود السابقني أ

والسند الذي استند إليه  دعائمه اإلمام الشافعي النموذج الذي ارس
م أن هذه املناهج اجلديدة يف  أصحاب القراءات اجلديدة يف ادعاءا

 منهجية للقراءلت التقليدية والقدمية دائلستكون ب التفسري والتأويل
تعمل علــــــى جمـــــــــاوزته ذلك ان االجتاه  للمعىن الواحــد ومل انتصرت اليت

وجتعل النص . على إثراء املعىن وتنويع القصد عملي احلداثي يف القراءة
فهذه . فهم القرءان يف ورحابة يف قبول التعدد واالنفتاحأكثر اتساعا 

ج تعمل على اخرتاق املعاين املألوفة واملضامني والدالالت املناه
املعهودة وتسمح بالتأويالت املتعددة وتصادر القراءة األحادية اليت ال 
ترى يف النص إال معىن واحدا وحتضر االنفتاح وال ترفع من شأن 

للنص الواحد  )10(القراءة املتعددة اليت ال ترى مانعا يف تعدد املعىن
حىت وإن كان هذا التعدد  يفضي إىل استشكال املعىن يف 

  ...االختالف
وسندهم يف هذا اإلدعاء أن القراءة ذات املعىن الواحد 
 .للنص الواحد هي قراءة ثابتة وراكدة متنح السلطة للنص بدل القارئ

وهو ما جيعل القارئ للنص حتت الرقابة والوصاية من قبل النص ال 
  .  أية حرية أو سلطة أمام النصميتلك 

 النص املكشوف باملقابل اعترب املناصرون هلذا االجتاه أن
احلركة يتصف بالثبات  يءوالواضح نص راكد ال حياة فيه بط

وترتفع منه املفاضلة وتلغى منه . ويستوي يف معرفته وتفهمه اجلميع
  .املنافسة وتتساوى فيه املؤهالت واإلمكانيات والطاقات

نصوص إشكالية وهي النصوص اليت ال  :فالنصوص قسمان
وسهولة وال تنقاد له إال بعد حبث شديد  قارئها بيسرتطاوع 
ا إال بعد جهد ومشقة وعناء.ومضين ا  ال تبوح مبكنونا   .كما أ

باملقابل هناك نصوص مبتذلة وسطحية تنقاد لصاحبها بيسر 
  ...ناءوسهولة ومتنحه املعىن بسهولة بدون جهد وال ع

ولقد اشتغل على هذا املشروع التأويلي عدة خنب ثقافية 
وفعاليات فكرية ختتلف يف التوجهات الفكرية والرؤى الثقافية 

ا . املذهبية لكن القاسم املشرتك الذي جيمع هذه الفعاليات هو دعو
يف  والقدمية بشيء من اإلحلاح على ضرورة ختطي املناهج الكالسيكية

مبا . باملناهج احلداثية عن طريق االستعانة التفسريالنقد والقراءة و 
فهذه  )11(حتقق من تراكمات وإجنازات يف العلوم اللغوية واالجتماعية،

املناهج قامت باألساس على جتاوز سلطة النص اليت تسعى إىل 
يف فهم النص ومتثل معناه ومعارضة  النموذج الواحد سلطة تكريس

وهو النموذج  .يف تعدد املعاينبشكل قطعي كل  احتمالية للنص 
  .الذي أرسى دعائمه اإلمام الشافعي

فالتعدد يف القراءة هو منبع االنفتاح الداليل حبيث جيعل 
. النص منفتحا على عوامل داللية جديدة تتجدد بتجدد فعل القراءة

كما أن النص املفتوح يثري املتلقي ويستهويه من أجل اإلقبال 
   )12(.عليه

اة التأويلية أنه ال سبيل إىل معانقة احلداثة إال كما اعترب دع
بالتخلي عن املناهج الكالسيكية القدمية املنسوبة إىل املفسرين 

ا مناهج عقيمة غري  )13( .القدماء يف قراءة النصوص وتأويلها أل
  ...منتجة تنتصر للمعىن الواحد وال تلتفت إىل االنفتاح

ها االجتاه التأويلي يف ومن أبرز التحوالت املعرفية اليت عرف
نقد النصوص  قراءة النصوص ونقدها هو انتقال هذا املنهج من

نقد النصوص البشرية خاصة ما كان من قبيل  اىلالدينية القدمية 
   )14( .النصوص األدبية والنقدية

ولقد ساهم يف هذا التطور التحول الكبري الذي مس 
نة األخرية بسبب تداخل الدراسات اللغوية واألدبية والنقدية يف اآلو 

ا من مناهجها ونتائجها . هذه العلوم مع العلوم اإلنسانية واستفاد
حبيث أخذت هذه املناهج تعرب إىل الدراسات األدبية والنقدية 
بدعوى أن هذه املناهج مبقدورها حل مشكلة ومعضلة تفسري 

من أساسيات هذه املناهج هو أن السلطة يف قراءة  ألن ،النصوص
   )15( .هي للقارئ وليس للنصالنص 

وأمام اتساع دائرة االجتاهات التأويلية والنقدية يف نقد 
ا خاصة ما كان من قبل النصوص األدبية فقد دعا  النصوص وقراء

م وخ امستخدمو  م من أجل تطبيقها رب هذه املناهج إىل نقل جتار ا
ظهور  وقد تزامن هذا التوجه مع. يف قراءة القرءان الكرمي وتفسريه

االجتاهات التـأويلية التفكيكية اليت ال تؤمن إال بالعقل املتحرر من  
وأن القداسة يف الكتب املقدسة جيب أن . والقيود اتكل السلط

ترفع من أجل الوصول إىل التسوية بني النصوص الدينية والنصوص 
  .  البشرية

ا  املنعطف يفإن  ما محلته مشاريع القراءات احلداثية يف دعو
ىل تطبيق مبادئها على النص القرآين وفق التوجهات اجلديدة يف إ

تفسري النصوص وتأويلها هو إصرارها على التخلص من قيود التفسري 
. وضوابط التأويل كما هي مودعة ومؤصلة يف كتب أصول التفسري

ا أن جترك إىل معىن واحد أودعه اهللا يف   ألن هذه القواعد من شأ
ر معىن ملزما للقارئ حبيث حيضر املصري إىل وهذا املعىن صا. كتابه

   )16( .معىن آخر
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إذ من الثابت  أن النص القرآين يف داللته على املعىن ال   
ينفك عن القانون والنظام اللغوي للغة العربية الذي تعد جزءا منه 

ذا النظام اللغوي من أحد شروط  وأحد مكوناته مما جيعل التقيد 
   )17( .التفسري

اءات العاملني يف هذا املشروع قوهلم بأن تفاسري ومن ادع
 على النص  القدماء للقرآن الكرمي مارست رقابة قوية ووصاية شديدة

ووضعت حواجز كثرية على كل من أراد أن خيرتق احلدود والشروط 
فال سبيل لتفسري القرآن الكرمي إال . يف تفسري القرآن الكرمي وتأويله

والتقيد واالحتماء بضوابط التأويل وفق ما باالنضباط بقواعد التفسري 
  . هو مؤصل ومقنن يف كتب أصول التفسري ومقرر يف علوم القرآن

ولقد عمل املناصرون هلذا االجتاه على الدفع بقوة مبشاريعهم 
حىت تكون مشاريع بديلة لكل اإلجنازات والرتاكمات اليت حتققت يف 

  . ميدان التفسري يف كل العصور
ليه املناصرون هلذه املشاريع هو قوهلم بوجود ومما استند إ

أشكال ختاطبية وتفسريية يف الرتاث تقر بالتعددية الداللية يف النص 
القرآين الواحد وتساند القول يف انفتاح النص ألكثر من معىن وعدم 

خلضوع هذا املعىن للمحيط .انضباط املعىن ونسبيته يف النص القرآين 
 .الذي فيه نزل القرآن الكرمي الثقايف والفكري واحلضاري

وسندهم يف هذا اإلدعاء أن القراءة ذات املعىن الواحد 
للنص الواحد هي قراءة ثابتة وراكدة متنح السلطة للنص  بدل 

وهو ما جيعل القارئ للنص حتت الرقابة والوصاية  من قبل  .القارئ
   )18( .النص ال ميتلك أية حرية أو سلطة أمام النص

 اعترب املناصرون هلذا االجتاه أن النص املكشوفباملقابل 
احلركة يتصف بالثبات  يءوالواضح نص راكد ال حياة فيه بط

وترتفع منه املفاضلة وتلغى منه . ويستوي يف معرفته وتفهمه اجلميع
  .املنافسة وتتساوى فيه املؤهالت واإلمكانيات والطاقات

 نصوص إشكالية وهي النصوص اليت ال:فالنصوص قسمان
ها بيسر وسهولة وال تنقاد له إال بعد حبث شديد ءتطاوع قار 
ا إال بعد جهد ومشقة وعناء.ومضين ا  ال تبوح مبكنونا   .كما أ

باملقابل هناك نصوص مبتذلة وسطحية تنقاد لصاحبها بيسر 
  ...وسهولة ومتنحه املعىن بسهولة بدون جهد وال عناء

دة خنب ثقافية ولقد اشتغل على هذا املشروع التأويلي ع  
وفعاليات فكرية ختتلف يف التوجهات الفكرية والرؤى الثقافية 

ا . املذهبية لكن القاسم املشرتك الذي جيمع هذه الفعاليات هو دعو
بشيء من اإلحلاح على ضرورة ختطي املناهج الكالسيكية يف النقد 

ت مبا حتقق من تراكمات وإجنازا  عن طريق االستعانةوالقراءة والتفسري
يف العلوم اللغوية واالجتماعية، هذه املناهج قامت باألساس على 

يف فهم  النموذج الواحدجتاوز سلطة النص اليت تسعى إىل تكريس 
النص ومتثل معناه ومعارضة بشكل قطعي كل  احتمالية للنص يف  

  .تعدد املعاين
فالتعدد يف القراءة هو منبع االنفتاح الداليل حبيث جيعل   
 .ا على عوامل داللية جديدة تتجدد بتجدد فعل القراءةالنص منفتح

كما أن النص املفتوح يثري املتلقي ويستهويه من أجل اإلقبال 
   )19(.عليه

كما اعترب دعاة التأويلية أنه ال سبيل إىل معانقة احلداثة إال 
بالتخلي عن املناهج الكالسيكية القدمية املنسوبة إىل  املفسرين 

ا مناهج عقيمة غري  )20( .النصوص وتأويلهاالقدماء يف قراءة  أل
ا .....منتجة تنتصر للمعىن الواحد وال تلتفت إىل االنفتاح إضافة ا

ذا قراءة  تتقيد بشكل شديد باملعايري دون وال تنفك عنها  فهي 
معيارية للنص، فاملنطلق املنهجي يف التفاسري الكالسيكية أن القرءاين 

اهللا يف كتابه واملفسر كلف باستمداد هذا حيمل معىن واحدا أودعه 
  ..واية زيادة فهي تكليف غري مطلوب. املعىن بدون زيادة

ومن أبرز التحوالت املعرفية اليت عرفها االجتاه التأويلي يف 
قراءة النصوص ونقدها هو انتقال هذا املنهج من نقد النصوص 

من قبيل الدينية القدمية اليت نقد النصوص البشرية خاصة ما كان 
     )21( .النصوص األدبية والنقدية

ولقد ساهم يف هذا التطور التحول الكبري الذي مس 
الدراسات اللغوية واألدبية والنقدية يف اآلونة األخرية بسبب تداخل 
ا من مناهجها ونتائجها . هذه العلوم مع العلوم اإلنسانية واستفاد

دبية والنقدية حبيث أخذت هذه املناهج تعرب إىل الدراسات األ
بدعوى أن هذه املناهج مبقدورها حل مشكلة ومعضلة تفسري 

من أساسيات هذه املناهج هو أن السلطة يف قراءة  ألن النصوص
  .النص هي للقارئ

وقع عليه القبول  فالتفسري اخلاضع لسلطة النموذج الذي"
الت املفسرة وجتاهلها من حيث هي كينونة تنتمي يتطلب حتييد الدال

وثقايف ليتحول التفسري اىل العملية اليت يتحكم فيها سياق تارخيي ىل إ
   )22( .ثور السلف وتتحكم فيها قواعد اللغة العربيةمأ
  :املواقف اجتاه القراءات احلداثية للنص القرءاين -

ثية للنص القرءاين اختلفت املواقف واالجتاهات اجتاه القراءة احلدا
  :خدت منحنيوأ
ا قراءة تفرغ القرءان عن مضمونه اجتاه يعارضها  -1 باملرة أل

دف اىل "فهذا االجتاه يرى ان . وحمتواه القراءةاحلداثية للنص القرآين 
غايُة القراءة  اذكانت .ختطي املعاين االصلية يف القرءان الكرمي،

للقرآن الكرمي تفريَغ القرآن من مضمونه اإلعتقادي والتشريعي  احلداثية
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وحتويله إىل وعاء فارغ من املعىن لكل ما ميكن أن يلصق واألخالقي، 
   )23(.."به من املعاين واألفكار

هلذه املناهج ختضع النص القرءاين   ومما استند اليه الرافضون
 -القرآن–يف النص تقرر أنه الميكن أن نشك  اذ،ملناهج النقد الغريب

   الذي مجع) املصحف( هإنه النص نفس .الذي هو بني أيدينا اليوم 
وكما . عفان  ورتب وأقر كنص رمسي زمن اخلليفة الثالث عثمان بن

هو معروف فلقد كان للنيب كتاب يكتبون الوحي، أي القرآن، وكان 
هناك حرص شديد على أن ال يكتب غريه من كالم النيب حىت ال 

يتكون من " مصحف"وكان لكل من كتاب الوحي . يقع اختالط
 23ه من اآليات، وكان نزول القرآن قد استمر مدة جمموع ما كتب

سنة إذ كان ينزل منجما مقسطا حسب ما تقتضيه الظروف 
ويتحدث املؤرخون عن عمليات متهيدية جلمع القرآن متت . واألحوال

  .زمن أيب بكر وعمر
ومهما يكن فإن الثابت تارخييا هو أنه يف زمن عثمان شكلت 

عندهم من القرآن ومقارنة من كتاب الوحي جلمع ما " جلنة"
واحدة رمسية هي   مصاحفهم بعضها مع بعض واخلروج بنسخة
أما النسخ األخرى، . املصحف املتداول منذ ذلك الوقت إىل اليوم

أعين ما كان قد مجعه كتاب الوحي أو غريهم، كال على حدة، فقد 
  .صدر األمر بإحراقها لتجنب اخللط

مكن افرتاض أن تكون وال يستقيم القول مثال بأنه من امل
هناك اختالفات جوهرية بني النص كما مجع ورسم زمن عثمان وبني 

والصحابة   ذلك ألن املسلمني. القرآن كما تلقاه الناس زمن النيب
ومع ذلك … أنفسهم قد اختلفوا وتنازعوا وقامت بينهم حروب اخل

وكان هناك من بني  . مل يتهم أي منهم طرفا ما باملس بالقرآن كنص
، قاتلوه )الذي كان من كتاب الوحي(كبار الصحابة خصوم ملعاوية 

قاتلناكم على تنزيله : "يوم صفني وهم خياطبونه وقومه األمويني قائلني
مبعىن أن هؤالء الصحابة قاتلوا قريشا ". على تأويله  واليوم نقاتلكم

قبل أن يدخلوا اإلسالم -بزعامة بين أمية وعلى رأسهم أبو سفيان 
م على "اليوم"و -ا بالقرآن وحيا منزالويؤمنو  ، يوم صفني، يقاتلو

وإذن فاخلالف والنزاع زمن عثمان ومعاوية  . تأويل القرآن": تأويله"
أما ما ). النص" (التنزيل"ومل يكن ميس يف شئ " التأويل"كان حول 

م شككوا يف آية أو آيتني، سواء على  يروى عن بعض الشيعة من أ
مة الشيعة يف املاضي لى مستوى البرت، فإن أئلصيغة أو عمستوى ا

واحلاضر يتربأون من ذلك وجيمعون على أن القرآن كما هو متداول 
  .اليوم هو نفسه القرآن كما كان زمن النيب

حول صحة " النقد التارخيي"وإذن فليس هناك جمال ملمارسة 
النص القرآين، وال أعتقد أنه قد يكشف عن شئ آخر غري ما هو 

  .أي ما ذكرناه أعاله ملخصامعروف 
أما بالنسبة للحديث فاألمر . هذا بالنسبة لصحة نص القرآن

أما . واملسلمون مييزون فيه بني املتواتر وبني حديث اآلحاد. خيتلف
املتواتر، وهوالذي روته مجاعة ال يصح اتفاقها على الكذب لكثرة 

فيه إذ أفرادها وتفرقهم، فقليل جدا وليس فيه ما حيمل على الشك 
وأما . يتسق اتساقا تاما مع ما يقرره القرآن من عبادات وأخالق

حديث اآلحاد، أي الذي رواه شخص عن آخر إىل النيب فقد كان 
إن نقد الرواية يف هذا النوع من احلديث قد مورس . موضع نقد واسع

منذ عصر التدوين، وهناك من علماء املسلمني وأئمتهم من يتشدد 
ن النيب من حديث اآلحاد فلم يقبل إال بضعة يف صحة ما يروى ع

وهناك بالعكس من هؤالء من يتساهل . أحاديث تتعلق بالعبادات
. والوضع يف احلديث معروف مدروس. ويقبل الصحيح والضعيف

وكتب احلديث الصحيحة، كصحيح البخاري وصحيح مسلم إمنا 
ا لقبول احلديث  .هي صحيحة بالنسبة للشروط اليت وضعها أصحا

وإمنا هو  -بالضرورة-احلديث الصحيح ليس صحيحا يف نفسه 
صحيح مبعىن أنه يستويف الشروط اليت اشرتطها جامع احلديث  

ونقد احلديث يتناول نقد السند، كما قد يتناول . كالبخاري ومسلم
أما نقد السند أو الرواية فلهم يف ذلك قواعد وأساليب . مضمونه

ولو أن االهتمام -ما نقد املضمون أ". التعديل والتجريح"تقوم على 
مبينة ) قوال وعمال وإقرارا(فيقوم على اعتبار السنة النبوية  -به أقل

. للدين شارحة للقرآن وبالتايل جيب أال يتناقض احلديث مع القرآن
بالنسبة للحديث قد مورس على نطاق واسع " فالنقد التارخيي"وإذن 

اث وهو قابل للنقد كغريه منذ عصر التدوين وهو يشكل جزءا من الرت 
  .من أجزاء الرتاث األخرى

أما ما يتعلق بفهم القرآن، أعين تفسريه وتأويله، فالباب 
مفتوح على مصراعيه أمام كل من يأنس من نفسه القدرة على ذلك 
من حيث الكفاءة اللغوية واالطالع على تاريخ نزول القرآن، أعين 

ا هو مفصل فيما يعرف مم… الناسخ واملنسوخ وأسباب النزول اخل
والقرآن مفتوح بأسلوبه البياين ألنواع من التفسري ". علوم القرآن"بـ

  .وهناك فعال أنواع كثرية من هذا وذاك. والتأويل
ا اليومية فموضوع   أما عالقته باجلماعة اإلسالمية األوىل وحيا

فالتمييز يف القرآن بني املكي منه : للدراسة والبحث منذ زمن الوحي
املدين، بني الناسخ واملنسوخ، وربطه بأسباب النزول وبسرية الرسول و 

كل ذلك كان وما يزال جماال … وبأساليب العرب يف التعبري اخل
  .لالجتهاد وال شئ مينع من تطبيق األساليب احلديثة يف هذا اجملال
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 االختالف في الموروث الدينيالحوار و مقومات 

  
  تمهيد

إن التيارات اإلسالمية السابقة ويف إطار اختالفها يف رسم 
خريطة املشروع اإلسالمي كان متارس حوار واحلوار مباشرا كان أو 
ا أن تقوي اإلميان حبرية  غري مباشر، البد له من مقومات من شأ
االختالف، وتعزز الوعي بإسرتاتيجية احلوار  سبيال للفهم املتبادل، 

 ثقافتنا اإلسالمية وخالفا ملا يقع يف الغرب ذلك أن االختالف يف
. ليس مطلوبا لذاته إال بقدر ما ميهد لعملية بناء الوحدة اإلسالمية

يف هذا السياق حنن معنيون بتقصي الشروط احلضارية اليت متثلها 
القيم واألفكار واالجتهادات واملفاهيم اليت تؤسس مضامينها 

لنفسية والفكرية وكذا توضيح أساسيات الوعي الوحدوي وسلوكياته ا
ا أن تكون النظرة الصحيحة حنو  الشروط املنهجية اليت من شأ

لقبول لاملسلم الذي حيمل اجتهادا آخر  كمنطلق للتفاهم ومنتهي 
  .املتبادل

ومن الضروري يف ظل واقع االختالف وحقيقته وحدوده 
لرأي تابع شروط االختالف ومقوماته فيما بني ذوي اناملشروعة، أن 

واالجتهاد املتعدد، الذين جيدون أنفسهم على مائدة البحث أو 
املقارنة أو اجلدل أو غريها من االتصاالت الفكرية والسلوكية، وذلك 
يف ضوء ما ميكن بلورته من أسس ومبادئ وأخالقيات وضوابط 
ا تيسري التقريب وحتقيق األخوة والوحدة والعيش  علمية من شأ

ة مقومات تربوية  وأخرى حضارية ملمارسة املشرتك، غري أنه مث
  .االختالف املسؤول

  :المقومات التربوية للخالف: أوال
  :   التشبع بثقافة الوعي الوحدوي -

قصد إجياد مناخ سليم للعالقات احلوارية بني خمتلف 
التيارات اإلسالمية البد من اضطالع الرتبية مبهمات تكوين الوعي 

  :ضمن هذه املهمات واملمارسات الوحدوي وتعليم ممارساته ومن
إن ترسيخ احرتام التنوع : ترسيخ احرتام التنوع يف إطار الوحدة .1

 :الفكري والفقهي مشروط بعناصر التوعية التالية

البد أن يتعلم الفرقاء أن االجتهاد الواحد ليس دينا يطلب إلزام   .أ 
اآلخرين به، كما أنه البد أنه البد أن يتعلم الفرقاء أيضا أن 
االختالف املشروع مشروط بالتزام العقائد واألحكام والقيم الثابتة 

 .اليت تشكل إطارا لوحدة اجلميع

إن مجيع املذاهب واالجتهادات الصحيحة ال خترج عن دائرة   .ب 
ا ومقلديها  من االنطواء اإلسالم الكربى وال ميكن حرمان أصحا
 أصولمن  حتت مظلة األمة الواحدة إال من خرج بالفعل عن أصل

 
 
 

الدين اجملمع عليها، أو أنكر معلوما منه بالضرورة وشريطة أن يكون 
ذلك اخلروج أو اإلنكار بطريقة التصريح ال بطريقة اإللزام اليت اعتاد 

 .اجلدليون من أهل الكالم ترتيبها، كأن يقول املتجادل اآلخر

 يف موضوع كقول األشعري للمعتزيل  إذا قلت كذا يلزمك كذا
ا ذاتية يلزمك التعطيل، وقول املعتزيل لألشعري : الصفات إذ قلت أ

ا غري ذاتية يلزمك التعدد   )2(.إذا قلت أ
أيا كان املوقف -إن اآلراء واالجتاهات املخالفة البد أن تظل .ج 

حمل تقدير أديب كما يف التعود على التنويه باألدلة واملسوغات –منها
اليت تسند تلك اآلراء واالجتهادات حىت يف احلالة اليت يبقى فيها 

 .     املوقف الشخصي ملتزما بالرأي أو االجتهاد املخالف

البد من التحريض :استبطان شر الفرقة وفضل الوحدة على الدوام .2
قسم صف املسلمني اجتماعيا أو سياسيا على نبذ االجتاهات اليت ت

حبسب فرقهم أو مذاهبهم واحليلولة دون حتول التباينات املذهبية أو 
االجتهادية إىل وحدات اجتماعية مغلقة أو كانتونات سياسية 

  .متنافرة تفكك التماسك العام وتقسم أبناء الدين الواحد
كتابات التفريقية إبراز املواقف الفكرية والعلمية الرافضة لألراء وال  .3

القائمة على التعصب أو اجلهل أو الذاتية أو اإلثارة واليت سيغت 
بلغة عدوانية أو تناحرية أو إقصائية، وضرورة حتذير العقل املسلم من 
التعامل معها أو االستسالم ملنازعها مع تشجيع احلس النقدي 

 .كان أولئك العلماء أو الكتاب  املناهجها املرفوضة إي

ادة تربويا من معطيات البحوث والدراسات املقارنة االستف .4
يف تكوين التيار  )3(والتقريبية ومن نتائج ومعطيات احلوارات املضيئة

 .الوحدوي وتقوية اجتاهاته وتدعيم تقاليده وامتداداته املتنوعة

  :   تكوين نظرة صحيحة عمن يحمل اجتهادا آخر: ثانيا
املسلم اآلخر فكرا  قصد تكوين نظرة سليمة عند املسلم حنو

  :التالية وشخصا البد من إرساء القواعد الرتبوية
  :الفهم اإليجابي لحديث الفرقة الناجية والفرقة الهالكة .1

هناك موقف يرتدد عند قدمائنا ال خيلو من مفارقة فهم من 
جهة يسلمون بأن االختالف أمر قد وقع منذ السلف األول وهم 

أن احلق إمنا اجتاه واحد ال غري من من جهة ثانية قد ظلوا متمسكني ب
بني االجتاهات املختلفة، إن هذا املوقف مفارقة ألن تسليمهم بأن 
االختالف أمر طبيعي وأنه قد وقع فعال، ومنذ البداية مل تبىن عليه 

أي استعداد موضوعي لقبول االختالف حقيقة : نتيجته املنطقية

 )1(بن جدية محمد
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ما يساء فهم احلديث  وعليه كثريا  )4(وواقعا وترسيخ عوائد احلوار
النبوي الذي ينبئ بافرتاق األمة إىل فرق متعددة ويبشر بنجاة واحدة 
م إىل اإلدعاء بأن  وهالك األخريات حىت أن غرور البعض قد أدى 

  .مذهبه أو فرقته هي املعنية حتديدا ببشارة النجاة
  :القطيعة مع ذهنية فصل المقال فيما كان رأيا أو اجتهادا .2

ن النظرة الصحيحة حنو املسلم املختلف يت تكو من مقوما  
ام الرأي  التعامل معه من منطلق الشعور بقصور الذات وبا
الشخصي، واإلقرار مبحدودية القرارات اخلاصة كما ال يقع املرء وهو 
خيالف أو حياور بوهم العجب فينساق إىل االدعاء بأنه قد إمتلك 

وما عند اآلخرين ليس إال  احلقيقة املطلقة وأن احلق معه غري منقوص
  .باطال أو سرابا

  استيعاب المختلف من داخل نسقه االجتهادي .3
إن اقتناع املسلم مبدرسة كالمية أو فقهية ال ينبغي أن مينعه 
من أن يقيم مواقف اآلخرين من داخل مدارسهم ووفقا لطبيعة النوايا 

الذي اليت تشكل أو حترك تلك اآلراء أو املواقف، وذلك على النحو 
  .جينيه اإلجحاف أو املبالغة أو التطرف حني يصدر أحكامه حبقهم

وهذه مسألة تربوية يف األساس قوامها التخلص من القراءات 
السطحية أو املتسرعة لآلراء وقناعات اآلخرين، واألخذ باجلدية يف 
م  والنظر يف أدلتها، إذ ال ميكننا أن  م واجتهادا استيعاب مقوال

اآلخرين مبوضوعية وإنصاف إال إذا اعتدنا أن نفهمهم من نقّوم 
داخل نسقهم االجتهادي، وبناء هذه العادة سيخفف كثريا من 

  .املشاعر واألحكام السلبية املضادة
م، ولكن     إن اخلوارج كفروا علّيا فوق املنابر وحاربوه وحار

وهلا، حني استأذنه قضاة البصرة أن يقبل شهادة أهلها منهم أمر بقب
إدراكا منه أن هذه الفئة حاربته على تأويل ومل يدفعه اقتناعه خبطأ 
م أو إقصائهم عن دائرة  تأويلهم إىل التخلي عن املرونة أو رد شهاد

  .املسلمني
من هنا البد أن نعمق الوعي بأن إسالما نرضى عن بعض 

  .تفاصيله أفصل من كفر ال نلتقي معه يف أي شيء
  :مرحلة االختالفالمقومات الحضارية ل

إن اإلقرار حبرية التنوع يف االجتهادات واآلراء يف إطار 
االلتزام بالوحدة، ال يعين القبول السليب ملا تذهب إليه األطراف 
األخرى من اجتهاد أو تصور أو رأي خمتلف، بل الرفض وارد كذلك 
ا تزكية احلوار  شريطة االلتزام بأسس ومبادئ وأخالقيات من شأ

املتحاورين، وميكن بلورة املقومات احلضارية لالختالف على  وترقيته
  :النحو التايل
  

 :حس المسؤولية في االختالف .1

البد أن خيضع احلوار إىل هيمنة املسؤولية كقيمة وسلوك 
تتحدد مبوجبها عالقات املسلم وحواراته مع املسلمني اآلخرين على 

االئتالف  النحو الذي ينسجم مع ما تقتضيه املصلحة وضروريات
ا كأصل من أصول  وواجب الوحدة، إن الشعور باملسؤولية وااللتزام 

  :تربية حوارية مشروط مبا يلي
 : التماس األعذار للمخالف .2

يستبطن املسلم أن  من الضروري يف إطار العالقات احلوارية
روحية التسامح وتلمس األعذار العلمية أو الواقعية أو املوضوعية 

ني، إن اكتساب هذه اخلصال والرتبية عليها من للمختلفني املخلص
شأنه أن يوجد جوا مفعما بالثقة البعيدة عن األحكام النهائية 
املسبقة وخاليا من الشحناء  والتوتر وبالتايل منا سبا للتخاطب 

 .واحلوار

  الصبر على المخالف  .3
واصرب وما صربك "البد من التعود على الصرب مع املخالفني 

فإذا كان هذا مطلوبا من غري املسلم أو )  127: لنحلا" (إال باهللا
غري اإلسالمي، فإنه مع املسلم واإلسالمي مطلوب من باب أوىل، 
يمن  فالتطبع على سعة الصدر مطلوب على النحو الذي جيب أن 
املرونة واإلجيابية على التعامل فال يضيق طرف برأي مهما بدا ذلك 

  .الرأي غريبا أو شاذا
  :إستراتيجية إفحام الخصوم اإلقالع عن .4

يفقد احلوار أو املناظرة قيمتها اإلجيابية حني خيطط هلما 
بشكل مبيت إلحراج الطرف اآلخر أو تعريته أو دمغه وبالتايل 

  .إقصائه من الدائرة
ضمن هذه اإلسرتاتيجية ال يكون هم احملاور احلرص على 

آلخر استكشاف الصواب أو إظهار احلق أو حماولة كسب الطرف ا
أو حىت السعي للوصول معه إىل حل ما، بل جمرد إشباع شهوة 

  .التغلب وحتقيق االنتصار
واحلوار حني يبىن على هذه اإلسرتاتيجية وضمن هذه 
األهداف ينطوي وال شك على ذاتية قوامها األنانية وحب اإلساءة 
أو احلقد أو االفتقار إىل روح اهلداية ومسؤولية اإلنقاذ، وهلذا ففي 

هذا اللون من احلوار حيق لنا أن نتوقع جلوء األطراف إىل إتباع  ظل
خمتلف األساليب والوسائل اجلدالية احملقة والباطلة النظيفة وغريالنظيفة 

  .للوصول إىل األهداف املقصودة
  :االهتمام بالقواسم المشتركة .5

إن الشعور باملسؤولية البد أن جيعل املسلم وهو يتحاور مع 
عناية بنقاط التالقي وشديد الرتكيز على أوجه التطابق املسلم كثري ال
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ومهتما بتجميع النقاط املتقاربة أو املشرتكة وهو يضع يف اعتباره 
ا وإن أمكن القضاء  أساسا مبدأ الوحدة ونبذ الفرقة وضرورة حماصر

  .عليها
  :ديمومة الشعور بالمعية اإللهية .6

مرضاته هو إن مراقبة اهللا تعاىل واستبطان خوفه وابتغاء 
األساس األقوى يف أي حوار إسالمي، ومهمات الرتبية احلوارية يف 
اإلسالم جدل العالقة بني التقوى واحلوار وحتسيس كل متحاور خبطر 
الفكر التفريقي والكلمة املدمرة، وضرورة مقاومة ما يعرتي الذات من 

افع ودو والعزة  اإلمثب ترعات اللجاجة واملراء وروح الغلبة واملباهاة
   )5( .االنتصار الذايت املشئوم وكلها عوائق ابستمولوجية

إذن تلك هي معامل رؤيتنا حرية الفكر وآداب االختالف 
ظاهرة وأخرى خافية،  أناواحلوار، جتمع بينها روحانية املثل األعلى 

فزمننا زمن الوحدة والتوحد ال زمان الفرقة والتفرقة، وفكرنا ينبغي أن 
يكون فكر املواحدة واملؤالفة جتاوزا لالختالف اجملرد وجتسيدا 
لالختالف امللتزم بأولويات العصر الرئيسية، الوحدة والتقدم واملسدد 

أن نعمل حنن الذين آمنا مبثاليتنا الضرورية العدل واألخوة وعليه ينبغي 
بقضية األمة اإلسالمية وحقها يف وجود كرمي وسعادة حقيقية على 

 .أرض عامرة وحمررة ثغورها وحمصنة حدودها

  :الخاتمة
هكذا يظهر من كل ما تقدم أن احلاجة إىل االختالف يف 
راهننا أصبحت التعبري الوحيد الذي ميكن من محاية الذات من 

ب، إذ ال ميكن  تصور تعايش داخل الدائرة الذوبان ودفع االستال
اإلسالمية أو خارجها من دون استيعاب معريف يرقي أحيانا إىل حد 
اإلميان بأن االختالف ضروري كي نستمر، ذلك أن االختالف هو 
قدر االجتماع، فهو كائن قدمي كان وال يزال، يعيش معنا وينبغي أن 

قال به إىل احلالة اإلجيابية، نسلم به ونتكيف معه وحناول ترقيته واالنت
أو يكون هدفنا مجيعا، البحث عن احلقيقة متسلحني بنقد الذات 

  .قبل نقد اآلخر سواء أكان هذا اآلخر فكرا أو رأيا أو شخصا
ولعل ارتباط االختالف هنا باملثل األعلى، حتقيقا وتطبيقا 
من أكثر الضروريات اليت جتعل من احلق يف االختالف حقا مكفوال 
م داللة االختالف وغاياته  ألهله، نظرا الطمئناننا إىل استيعا
وسعيهم إىل حتقيق تلك املثاالت اليت يتطلعون  إليها، فبهذا فقط 
ميكن مجعهم على كلمة سواء أكانت الدميقراطية أو الشخصية 

إخل، وال خيفى ...احلضارية أم احلرية واالستقالل أم اإلصالح والنهضة
جيعل قيم اإلسالم صاحلة فعال لكل زمان ومكان  أن مثل هذا الفهم

السياسي باحليوية واملرونة والقدرة على  هوإنسان، حيث تغذي فكر 
  .توصيف الواقع وتكييف األحكام والتكيف معا

  :المراجع
اإلباضية بني الفرق اإلسالمية عند كتاب  علي حيي حممد، .1

ية، اجلزائر املقاالت بني القدمي واحلديث، املطبعة العربية، غردا
1976.  

، دار الطليعة، بريوت، 2علي أومليل، يف شرعية االختالف، ط .2
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  إشكالية فهم النص الديني اإلسالمي
  

  : مقدمة
هناك ضرورة لتأسيس رؤية جديدة للنص الديين اإلسالمي ومناهج 
تأويله، وال يتم هذا التأسيس إال من خالل التعامل والتعاطي النقدي 
مع الرتاث من جهة أوىل، بقصد مناقشة طرائق السلف يف تأويل 

بقصد مناقشة املناهج  وتفسري القرآن، واحلداثة من اجلهة األخرى،
واألدوات اليت أنتجتها احلداثة وإىل أي مدى بوسعنا توظيفها يف 

وحصيلة هذا التعاطي . تأويل النص الديين واستثمارها يف فهمه
مع جبهة الرتاث واملستلهم للحداثة وللمعارف املعاصرة -النقدي 

يُفضي إىل تأسيس رؤية جديدة  -خصوصا اللسانيات واهلرمنيوطيقا
  .لقرآن ومناهج تأويلهل

ليس : على ذلك تكون فرضية البحث على النحو التايل
بذهنية قدمية وبأدوات قدمية، والتجديد ال يكون ) التجديد(بوسعنا 

جتديدا إال إذا كان موصوال مبنجزات فلسفة اللغة وفتوحات 
 . واللسانيات ااهلرمنيوطيق

نعين برؤية لنحدد يف البداية ماذا نقصد بالتجديد؟ وماذا 
جديدة للتعاطي مع النص الديين اإلسالمي؟ وعلى ماذا تتوقف 
الرؤية أياً كانت يف مداها وعمقها واتساعها أو يف ضيقها وسطحيتها 
وضحالتهاـ على الرائي؟ أم تتوقف على املرئي؟ أم على أداة الرؤية 
نفسها؟ وهل هناك امكانية الخضاع النص الديين اإلسالمي للتفكري 

ين الرصني؟ وكيف نفكر عقالنيا، وكيف نفكر نقديا فيه؟ وحنن العقال
يف جمتمعات مل تعرف ما معىن التفكري النقدي، جمتمعات سلطوية 

كيف جملتمعات قائمة على : والسؤال. وأبوية وقبلية وعشائرية وطائفية
ثقافة النقل واالتباع والتقليد أن تتصاحل مع التفكري النقدي؟ هذه يف 

أحد أهم األسئلة اليت جيب على أصحاب وأنصار اعتقادي هي 
ا   واالشتغال عليها؟ مشاريع التجديد االنشغال 

الذي نقصده ) التجديد(يف سياق انشغالنا هنا، نقول أن 
الدرجة األوىل ليس جتديدا على مستوى املضامني والطروحات، وإمنا ب

ل وهو االنشغا. ليات الفهم ومناهج القراءةجتديدا على مستوى آ
من طرائق تفكري ومن ) ما هو سائد(الذي قادنا بدوره إىل تبيان 

  ليات التعامل مع النص الديين اإلسالمي، تلك املوروثة من السلف، آ
ذاته مكمن اخللل فيها، وهي ذات طرائق النظر موضحني يف اآلن 

  .اليوم يف تعاطيها مع النص الديين) املهيمنة(
   :نآالقر طرائق السلف في تأويل وتفسير 

إلسالمي ليات التعامل مع النص الديين اآتم هنا بتبيان 
  ن ذاته مكمن اخللل فيها، وهي ذات عند السلف، موضحني يف اآل

  
اليوم واليت حتدد وتشرط العقلية اإلسالمية ) املهيمنة(طرائق النظر 

  . املعاصرة يف كيفية تعاطيها مع النص الديين
، بني التأويل والنص ر الديني والدينألية التوحيد بين الفك: أوالً 
النص مع ) تأويل(أي االعتقاد بإمكان تطابق حمصلة . ين نفسهآالقر 

عليه االدعاء القائل بأن ما ننشئه  ينبين. موضوع التأويل) النص(
حول النص من أقوال ونصوص إمنا تقول حقيقته وتتطابق مع 

  .ماهيته
ا ال  تفرق بني النص  ومكمن اخللل يف هذه األلية أ

. فال ميكن للقراءة أن تكون النص نفسه. وحاصل قراءته وفهمه
وبواسطة ألية التوحيد هذه، يقوم اخلطاب الديين بإلغاء املسافة بني 

  . الذات املؤولة والنص الديين املؤول
، وذلك عرب حتويل االعتماد على سلطة السلف أو التراث: ثانياً 

ص أولية هلا من القداسة ما النصوص الرتاثية الثانوية إىل نصو 
ا . للنصوص األصلية السلفي (وإذا تساءلنا عن الطريقة اليت يفهم 

أكثر من –النص الرتاثي، فسنجد أن القراءة السلفية تنشغل ) املعاصر
باملاضي وإحيائه واستثماره يف إطار قراءة  -غريها من القراءات

، )املنشوداملستقبل (أيديولوجية سافرة، أساسها إسقاط صورة 
انطالقًا من  –) الربهنة(املستقبل األيديولوجي، على املاضي، مث 

على أن ما مت يف املاضي ميكن حتقيقه يف  -عملية اإلسقاط هذه
واقع (ك ) املاضي(فالقراءة السلفية تأىب إال أن تتعاطى مع . املستقبل

، ولذلك نراها تستعيد الصراع األيديولوجي الذي كان يف )حي
، قراءة ال تاريخية القراءة السلفية للنص،. املاضي وتنخرط فيه

: يل فهي ال ميكن أن تنتج سوى نوع واحد من الفهم للنص هووبالتا
ا من منظور . الفهم األحادي للنص والسلفية الدينية تصدر يف قراء

وملا  . ديين للتاريخ، جيعل التاريخ ممتدًا يف احلاضر منبسطًا يف الوجدان
كانت الذات تتحدد باإلميان والعقيدة، فلقد جعلت من العامل 

لوحيد احملرك للتاريخ أما العوامل األخرى فهي ثانوية الروحي العامل ا
   )2( .أو تابعة أو مشوهة للمسرية

فمنطق القراءة يزعم أن األجيال املاضية أفضل بكثري جداً 
من األجيال احلاضرة ويدعو يف اجتاهها إىل ضرورة التغيري وإىل حتكيم 

باإلضافة إىل  .القيم الرتاثية التقليدية باعتبارها مناذج أساسية للفهم
ا وأفكارها ومفاهيمها متلك وتعرب عن احلقيقة  ا تعتقد أن مقوال أ
املطلقة وتزعم يف الوقت ذاته أن لديها جوابًا لكل شيء وتتصف 
ا تقف عند األجوبة اليت مت إنتاجها يف املاضي  باجلمودية مبعىن أ

)1(مجدي عزالدين حسن. د  
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ه وترى صالحيتها فوق الزمان واملكان وترفض يف الوقت ذاته توجي
ا  أي نقد أو تقومي أو مراجعة أو تطوير هلذه املفاهيم مما يعين فقدا
للقدرة على التكيف مع متطلبات الواقع اإلنساين املتغري بوترية 

  .متسارعة، ومن هنا يأيت حتجرها وانغالقها املذهيب
 ألية التمثيل الوحيد هللا، أي اإلدعاء بامتالك القصد اإللهي :ثالثاً 

وبالتايل إدعاء احلديث باسم اهللا . لنصوصالكامن يف هذه ا
وينظر السلفي العقائدي إىل تأويله أو تأويل اجلماعة . واحتكاره

واقعًا قائماً، أو معرفة تامة، أو جوابًا حامساً، أو "املنتسب هلا باعتباره 
إنه يستبعد من احمليط املعريف كل  )3(".أو عاملًا مكتمالً . قوًال فاصالً 

ا يعتقد به أو يعرفه عن املعرفة فهو يتحدث بلغة ما ال يتفق مع م
وهو . هذا ما أجازه النص وهذا ما مل جيزه: جازمة قاطعة، قائال لك

إذ يفعل ذلك فانه ال يرى يف مقوالته جمرد وجهة نظر قد تكون 
صائبة أو خاطئة من بني وجهات نظر أخرى يف املعرفة إنه يقول لك 

املسألة وما عداه مرفوض  هذا هو رأي النص يف هذه: باختصار
وعلى ذلك جند أن بنية . يستحق اإلدانة والتجرمي إن مل يكن التكفري

القراءة السلفية هي بنية تسعى إىل استعادة جواب جاهز، وهي 
بذلك ال حتض على التفكري والبحث واالستقصاء، بل جّل ما يهمها 

ا إمنا يتمثل يف الدفاع والتقريض والتربير يف سبيل تأكيد ق بليا
ا اليت هي فوق كل مساءلة وتشكيك وترفض العقلية . ومسلما

العقائدية كل املفاهيم والنظريات والنماذج اليت ال متت بصلة إىل 
ا  أنظمتها املعرفية، وهو رفض ونفي يتم على حساب احلقيقة، أل
ا باعتبارها احلقيقة اليت ال يرقى إليها الشك،  تتعامل مع مقوال

ا . بدأ الذي يفسر كل شيءوبوصفها امل ولذلك تنقلب لديها مقوال
. إىل غيب والهوت وتتحول إىل أدلوجة تتعاىل على الواقع والتاريخ

. مطابقًا ملقصدية النص الديين) تفسريا) (تأويلها(وبالتايل فهي ترى 
يف ) تأويلها(وهي بذلك تضفي قيمة املوضوعية والصدق املطلق على 

األخرى ـ املنافسة هلا يف شرح النص ) التأويالت(مقابلُ وصم 
وقد أوضح نصر حامد أبو زيد الغاية من . وتفسريه ـ بداللة سالبة

يف الفكر الديين الرمسي قد ) التأويل(إذا كان مصطلح : "ذلك بقوله
فإن وراء مثل ) التفسري(حلساب مصطلح ) مكروه(حتول إىل مصطلح 

) املعارضة(كر الديين هذا التحويل حماولة مصادرة كل اجتاهات الف
. سواء على مستوى الرتاث أو على مستوى اجلدل الراهن يف الثقافة

يستهدف ) تأويلي(إن وصم الفكر السائد للفكر النقيض بأنه فكر 
م زيغ فيتبعون (تصنيف أصحاب هذا الفكر يف دائرة  الذين يف قلو

ويف مقابل ذلك يكون وصف ).... ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
ا ) أويالتت( وصفا يستهدف إضفاء ) تفسري(هذا الفكر الرمسي بأ

   )4(".املطلق على هذه التأويالت) الصدق(و) املوضوعية(صفة 

 ءضمين أو صريح، ادعا لعلى هذا كله، يقوم، بشك
للنص الديين اإلسالمي ميثل مقصدية ) تأويله(العقائدي السلفي بأن 
فإنه جييز لنفسه أن يقرر ويفصل وبناء عليه، . اإلله وما أراد قوله لنا

على حنو حاسم بني ما هو ميثل حقيقة النص اإلسالمي وما هو 
وهو بذلك يصادر . من تأويالت أخرى) زائغ(و) منحرف(و) ضال(

الدين ملصلحته هو أو ملصلحة اجلماعة اليت ينتمي هلا، فيكون من ال 
رة فهو بذلك يقصي من دائ. يواليها خارجًا على اإلسالم ذاته

اإلسالم كل ما ال ينسجم ويتوافق مع ما توصل إليه من اجتهادات 
  . تأويلية

وما تسكت عنه مثل هذه القراءة وال تصرح به إمنا يتمثل يف 
ا لفعل الفهم والتأويل بالنص ذاته، متناسية أو  ا وممها مساوا

ا جمرد قراءة تأويلية من بني قراءات تأويلية أخرى إنه . تتناسى أ
  نطق الذي حيكم العقل العقائدي واأليديولوجي عامة، أكااملن"

استبعاد كل : كالميًا أم الهوتياً، دينيًا أم علمانيًا إنه منطق االستبعاد
على استبعاد آخر هو  رأي خمالف وكل موقف معارض، ينبين

االعتقاد بوجود حقيقة مطلقة متعالية كلية، يشف عنها اخلطاب 
ائي، أ وميكن أن تعرف على حنو كلى استبعاد أن تكون  ييقيين و

، ة، متغري ةاحلقيقة الدينية العقائدية، مشروط ةاحلقيقة، وخباص
 فخمتلفة باختالف اللغات والنصوص، وباختال ي، أةمصنوع

  )5(".التجارب واملمارسات
وواضح جدًا مما سبق ذكره، أن تبين مثل هذه املناهج 

التجذير لثقافة االستبداد والطرائق يف التفكري، حمصلته األخرية هي 
واحلرب والرتسيخ ملفاهيم التكفري وسيادة لغة العنف واختاذها وسيلة 
لفرض تصوراتنا عن احلقيقة، بديًال لثقافة الدميقراطية والسالم وقبول 

وعلى املستوى األخالقي، فإن منوذج التفكري . اآلخر وقيم التسامح
نظري، وإمنا هو  ليس جمرد موقف" السابق يف استبعاده لآلخر 

موقف له وظيفته السلطوية، وهي احلفاظ على وحدانية املرجعية 
فالنموذج العقائدي ال يقر للغري بأي مصداقية . باحتكار املشروعية

أو مشروعية، ألن من شأن هذا اإلقرار زعزعة سلطته العقائدية، أي 
هلذا و . التشكيك بيقينية معتقده األمر الذي يفقده مربر دعواه ودفاعه

واحلال فإنه إذا كان لكل . فهو ال يقبل بطبيعته التعدد واالختالف
أن ميتلك حق االختالف، يف املعتقد، وممارسة اختالفه بوصفه مربراً 
ومشروعاً، فإن مآل ذلك تعدد املشروعيات واملرجعيات، ومن مث 
القضاء على وحدانية احلقيقة اليقينية اليت يدعى امتالكها وحراستها 

  ".العقائد وأمناؤها املدافعون عنها أرباب
ليس يف مقدور مثل هذه املناهج إضافة اجلديد املعريف          

والفكري، وليس يف وسع مثل هذه الطرائق يف التفكري أن تسهم يف 
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جتديد أفكارنا وال تطويرها، بل على العكس وعلى النقيض من ذلك 
بوصفهما ابتداعاً  فهي وحسب تركيب بنيتها ترى االختالف واملغايرة

واحنرافًا ينبغي فضحهما وإدانتهما، وبالتايل فهي تنظر إيل االختالف 
بوصفه ضالًال أو احنرافاً، ال بوصفه مذهبًا آخر أو اجتهادًا آخر أو 

وهي بذلك تقدم منوذج قراءة ترفض املعريف اآلخر . وجهة نظر أخرى
يف احلقيقة ال  بينما. حبجة خمالفته ملعتقدها وبالتايل جلوهر النص

ا له وبالتايل تنكر . يتعارض إال مع مفهومها اخلاص للنص ومع قراء
وعلى ذلك فإن طرائق النظر . على الغري حقه يف االختالف معها

ا ويف  هذه تقدم لنا قراءة تضفي صفة الصحة املطلقة على خطا
ا  الوقت ذاته تنفيها عن سائر القراءات املغايرة، قراءة ترى يف ذا

وهي يف طبيعتها . اإلميان الكامل وترى فيمن خالفها الكفر البواح
ا ال تقدم  ا تقدم براهني قاطعة على املسائل اليت تعاجلها وأ ترى أ
ائية وأخرية للمشكالت اليت تنظر  جمرد حلوٍل وإمنا حلوًال ناجزة و

ا متتلك ال. فيها ا على أ ا تنظر إىل نتائج مقدما يقني ويف املقابل فإ
والثبوتية وبالتايل فهي وحدها القراءة اجلديرة بأن تبحث وتقرر وتربهن 

وهذا يؤدي بدوره إىل إلغاء اآلخر املختلف معرفيًا معها . وتقطع
وإقصائه ونبذه ونفيه وجترميه، وهو األمر الذي يتناىف ويتناقض مع 
 ثقافة الدميقراطية وال يشجع على حرية الفكر، وال يدعم قيم احلوار

هذا يعين أن . املتمدن وال يعمل على تعزيز السلوك الدميقراطي
النموذج التفكريي السابق ال ميكن أن يرسخ وليس يف مقدوره أن 

ألنه على الضد من ذلك،  –نظريًا وعملياً  –جيّذر لثقافة الدميقراطية
فهو يؤول إىل وحدانية السلطة وإىل ممارسة االستبداد والطغيان، مبعىن 

 مقدوره أن ميارس سلطة مفتوحة قابلة للنقاش، وهو أنه ليس يف
بذلك ال حيرتم وال يفسح اجملال ملعتقدات اآلخرين وال ألفكارهم وال 
يعرتف حبق اآلخر يف االختالف معه، فهو عقل قائم ومبُىن على 
مسلمات دوغمائية وعلى بداهات أحادية مغلقة ال تتيح حرية 

آلخر يف أن يكون ما يراه، وهو التفكري واالعتقاد وال تعرتف حبق ا
بالتايل منوذج ال يفرخ إال مواطنًا مسلوب اإلرادة ال ميلك ذاته، وهو 

   .بذلك يفرض وصايته على اآلخر الذي ينظر إليه باعتباره قاصراً 
إذا نظرنا إىل الكيفية اليت من خالهلا يتعاطى العقل          

ج املعريف انطالقًا من االسالمي مع النص، لوجدناه يتعامل مع املنتو 
وجند . معايري التمييز ما بني احلالل واحلرام أو ما بني اإلميان والكفر

أن أنصار كل مذهب من املذاهب اإلسالمية املتعددة عرب التاريخ  
كانوا يرون أن مذهبهم وتفسريهم هو احلق وما عداه الباطل بل 

م احلال ألبعد من ذلك، فاملطالع لكتب التاريخ  اإلسالمي وصل 
كل فرقة تكفر خمالفها وتنسبه إىل تكذيب الرسول عليه الصالة "جيد 

والسالم، فاحلنبلي يكفر األشعري زاعمًا أنه كذب الرسول يف إثبات 

الفوق هللا تعاىل ويف االستواء على العرش، واألشعري يكفره زاعمًا أنه 
مشبه وكّذب الرسول يف أنه ليس كمثله شيء، واألشعري يكفر 

عتزيل زاعمًا أنه كّذب الرسول يف جواز رؤية اهللا تعاىل ويف إثبات امل
العلم والقدرة والصفات له، واملعتزيل يكفر األشعري زاعمًا أن إثبات 

فينكشف ....الصفات تكفري للقدماء وتكذيب للرسول يف التوحيد 
وهو  )6(".لك غلّو هذه الفرق وإسرافها يف تكفري بعضها بعضا

أن منهجية التناول اليت حتكم طرائق التفكري  الشيء الذي يعين
والنظر الفقهي تقوم على نقض وجترمي األطروحات أو املذاهب أو 
. النظريات املغايرة واملختلفة مع ما تدعيه وما تتبناه من آراء وأفكار

وهي بدون شك ممارسة تتبىن موقفًا معرفيًا يقدم لنا تفسريه على أنه 
وبالتايل فهو تفسري ميارس نبوته . والوضوحيف غاية اإلحكام والوثوق 

ورسوليته على بقية التفاسري، وخيتزل ما يقوم بتحليله من خطابات 
على ذلك فهي طريقة يف . مغايرة له، اختزاًال يصل إىل حد اإللغاء

ا تنتج قوًال حمكماً متطابقاً مع مقصدية النص الديين  التفكري تدعّى أ
النبوي، فيما هو قول ميارس فيما ينطق اإلسالمي يف شقيه القرآين و 

به من حقائق شيئًا من اإلسقاط واالستبعاد والتزييف والطمس 
  . والنسخ

وبالرغم من اختالف املذاهب اإلسالمية وتباينها وتعددها، 
 إال أن طرائق تفكريها اليت على أساسها تتشيد أنظمتها وأنسقتها

ج واحد يف طلب احلقيقة، حيث تت عامل مع األقوال قائمة على 
وهذا املنطق الثنائي يف . املعرفية من خالل ثنائية اإلميان والكفر

التفكري خيربنا أن ليس مثة يف األفق سوى طريق واحد مبقدورنا إن 
سلكناه أن نصل إىل احلقيقة املتمثلة فيما أراد اهللا قوله من خالل 

يقة أحادية وهي مناهج تتبع طريقة يف التعبري عن احلق. النص القرآين
االجتاه وأحادية املعىن، وهذه األحادية أوضح ما تكون يف مفاهيمها 
ا هو وحده  ا، اليت تدعي أن خطا ا وتأويال ا وتفسريا وتصورا
اخلطاب الصحيح، وأن طريقها هو وحده الصراط املستقيم، فالطريق 

. حدةإىل احلق واحُد وليس متعدداً ما دام إنتاج احلقيقة يتم بطريقة وا
وهو بذلك منهج يتبىن موقفًا معرفيًا يرى يف خطابه كل اإلميان، 
ويرمي بالكفر كل من هو خارج دائرته، وهو مبمارسته هلذا اإلقصاء 
إمنا يصدر عن نزعة اصطفائية وعن نزعة مركزية، تنزه نفسها عن 

وهاهو ابن . السلب والنقص واخلطأ وترد ذلك كله إىل نصوص الغري
فإن الناس قد اضطربوا يف هذا املعىن،  : " ات السياقرشد يقول يف ذ

كل االضطراب، يف هذه الشريعة حىت حدثت فرق ضالة وأصناف 
كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة األوىل، وأن من خالفه . خمتلفة

وهذا كله عدول عن مقصد . إما مبتدع وإما كافر مستباح الدم واملال
... ضالل عن فهم مقصد الشريعةوسببه ما عرض هلم من ال. الشارع



35 
 

وكل هذه الطوائف قد اعتقدت يف اهللا اعتقادات خمتلفة، وصرفت  
كثريا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إىل تأويالت نزّلوها على تلك 
ا الشريعة األوىل اليت ُقصد باحلمل عليها مجيع  االعتقادات، وزعموا أ

   )7(."الناس، وأن من زاغ عنها فهو إما كافر أو مبتدع
وعلى ذلك فإن املنطق الذي حيكم طرائق النظر ومنهجيات          

التناول عند العقلية اإلسالمية قائم على منطق اهلوية الدائري املنغلق 
على ذاته الذي ال ينفتح على االختالف واملغايرة والضدية، وبذا 

ن تتمركز احلقيقة واإلميان يف نظره داخل دائرته املغلقة، أما اآلخرو 
م يدمغون بالباطل والكفر إنه يستبعد من . الواقعون خارج الدائرة فإ

احمليط املعريف كل ما ال يتفق مع ما يعتقد به أو يعرفه عن املعرفة فهو 
هذا ما أجازه النص وهذا ما : يتحدث بلغة جازمة قاطعة، قائال لك

 وهو إذ يفعل ذلك فانه ال يرى يف مقوالته جمرد وجهة نظر. مل جيزه
قد تكون صائبة أو خاطئة من بني وجهات نظر أخرى يف املعرفة، إنه 

هذا هو رأي النص يف هذه املسألة وما عداه : يقول لك باختصار
وبالتايل هو منطق يف التفكري يرى . مرفوض يستحق اإلدانة والتجرمي

قوله مطابقًا للقول اإلهلي الذي يشرحه ويفسره من خالل مقوالته 
فهو عندما ينتقد اآلخر فإنه يقصيه من دائرة وأفكاره، ولذلك 

اإلميان، ال لسبب سوى أنه مل يكن متطابقًا مع مقوالته وأفكاره، 
 .وينفيه ألنه اجتهد وفكر، ومل يكن تابعاً مقلدا ملذهبه

ما الذي نستفيده من فلسفة اللغة والهرمنيوطيقا بصدد إشكالية 
  فهم النص الديني اإلسالمي؟

ا إذا كان ش :أوالً  فن جتنب سوء " لريماخر يعرِّف اهلرمنيوطيقا على أ
)8("الفهم

وبناءا على هذا التعريف يرى أن املهمة املنوط باهلرمنيوطيقا  
إجنازها إمنا تتمثل يف جتنيب املؤول عملية سوء فهم النص وإرشاده 
للقواعد الكفيلة مبساعدته على حتقيق هذه املهمة والوصول بالتايل 

ولذلك ال بد من وجود جمموعة من . الصحيح للنصإىل الفهم 
القواعد تعصم املؤول من الوقوع يف شرك إساءة فهم النص، وتكون 
ا سوف توصله للفهم الصحيح  الضمانة الوحيدة اليت إذا أتبعها فإ

إال أننا يف مقابل ذلك منيل إىل اهلرمنيوطيقا الفلسفية  .للنص
طيقا القائمة على أساس واليت انتقدت اهلرمنيو " الغادامرية"

ا يف ذلك أن املنهج ال يقودنا إىل احلقيقة، بل  ميثودوجلي، وبصري
يقودنا إىل حقيقته كما يتصوره وكما يريده هو، وبالتايل ُيصادر 

ومن هنا فإننا مواجهون بإشكالية املنهج، . احلقيقة حلساب فهمه هلا
للنص يف يف عملية إدخاله " غادامر"وتتمثل أزمة املنهج حسب 

قوالب معدة مسبقا وأطر جاهزة يقيس املؤول بناء على هذه القوالب 
  . واألطر حقيقة النص

مشكلتنا هي إذن مع املنهج املسكون مسبقا بأوهام اليقينية 
فكل ذلك يؤدي بنا حسب . واملوضوعية ومتلك احلقيقة املطلقة

التحليل الغادامري إىل الوصول إىل ما يعنيه النص بالنسبة لنا وحقيقة 
 النصبل إن ). حقيقة النص كما هي(النص كما نراه حنن، وليس 

بألف والم العهد، طاملا أنه ال ) اجلقيقة(ك مع التفكيكية مل يعد ميتل
سلطة ف. ثابت نتاج معىنإو ائية درة على حتقيق داللة اق ميلك سلطة

حداث داللة إقدرة الوحدة اللغوية على باملعىن التقليدي تعين  النص
 )تثبيتها(ائية، ميكن لكنها حداث دالالت متعددة إو أوحيدة 

ائيوالوثوق فيها  عالقة التوحد ما بني  )نسفت(ما مىت و  .بشكل 
ليه، تضرب سلطة إالدال واملدلول، بني العالمة اللغوية وما تشري 

ائية الداللة إ يؤدي بنا حتماً األمر الذي . النص يف الصميم ىل ال
اللعب (من خالل مفهوم " دريدا"وهو األمر الذي أكده . واملعىن
لتثبيت اليت ، الذي يؤدي إىل قطع كل خيوط اFree Play )احلر

ويؤدي إىل رفض وجود مركز . تستقر بالنص وتثبته عند معىن حمدد
تثبيت يفرض علي النص النظام والرتاتب، ويفسر العالقات املختلفة 
مع ما يتبع ذلك كله من جزئيات مهمة مثل نسف العالمة اللغوية 

ائي للنص ا القدرة على الداللة، واستحالة تثبيت معىن  إن . وحرما
تنفي التفكيكية وجوده، هو تلك السلطة امللزمة اليت يفرضها ما 

ذه الطريقة أو تلك   . النص على قرائه لتفسريه أو قراءته 
أن ممارستنا لفعل التأويل جيب أن " هايدغر"أخريا، يعلمنا 

داخل أروقة النص، وأن نتعلم  ) مفكر فيه- الال(تتوجه إىل فضاء 
عما قاله فحسب، بل وعمامل كيفية اإلصغاء له عرب مساءلته ال 

كيفية اإلنصات إىل نداء الوجود من " هايدغر"يقله، وهكذا يعلمنا 
وهو . داخل اللغة ومن خارج مبدأ اهلوية وسلطة املنطق والتيولوجيا

أن فعل التأويل ال جيب أن يفكر يف ما ُفكر : األمر الذي يرتتب عليه
فيما وراء فيه فحسب، بل عليه أيضا أن ينبش يف منت النص و 

السطور ليفضح ما سكت عنه النص ومل يقله مستنطقا بذلك 
اهلرمنيوطيقا اهلايدغرية "وعلى ذلك فإن . لدالالت هذا الصمت

تتأسس على فرضية أّن ما يظل خفيا ال ميثل حدود الفكر أو 
.(...). إخفاقه، بل هو امليدان اخلصب الذي يزهر فوقه الفكر وينمو

ليس ما يقوله، بل ما يرتكه مسكوتا عنه وما ميثل أمهية فكر ما 
مسلطا مع ذلك عليه الضوء، مستدعيا إياه بطريقة ليست طريقة 

ذا املعىن اهلايدغري هو تساؤل  )9(،"القول إن التساؤل اهلرمنيوطيقي 
خيرج عن دائرة املألوف لدينا، لينقلنا من هرمنيوطيقا التطابق إىل 
هرمنيوطيقا التعدد، ومن يقينية التأويل املغلق إىل اقتحامية التأويل 

وبفعل الطرق . النظام نفسه) نظامية-ال(املنفتح، ومن النظام إىل 
ستنطاق تنفتح كافة أبواب النص ونوافذه املغلقة على والنبش واال
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االختالف والضدية والغريية على املستوى الداليل دون أن ينفي ذلك  
   .كله عالقته بتارخيه

وعلى اختالف عن اهلرمنيوطيقا ذات التوجه امليثودوجلي اليت 
جعلت مدار اهتمامها البحث عن املنهجية ذات الصواب املوضوعي 

الذي على أساسه نقيس ونقّوم مدى صالحية التأويالت، أو املعيار 
لتجعل " غادامر"عند  الفلسفيةاهلرمنيوطيقا على خالف ذلك، تأيت 

عن حقيقة الفهم ذاته ولتطرح التساؤل الفهم  فهم هو هتمامهاا مدار
 طبيقت تأيت كثمرة لال" غادامر"عند الفهم عملية  .يتهعن منهج بدال

فاهلرمنيوطيقا معه مل تعد معرفة تقنية باملعىن د، قواعتقين جملموعة من ال
فمع هذا . الذي قصده شلريماخر من خالل نظريته اهلرمنيوطيقية

فهمت اهلرمنيوطيقا تقليديا نفسها باعتبارها فنًا أو " األخري 
 )10(".تقنيةً 

ويف املقابل أصبحت مع غادامر فلسفة وليست علما حمددا 
يل أو منهجية معينة له كما ذهب متكننا من تشريع قوانني للتأو 

إذ مل تعد احلاجة تتمثل، حتديداً، "أنصار الرأي األول إىل ذلك، 
بإعطاء التأويل السليم قواعده، بل برزت، باألحرى، ضرورة امشل 

ا ورغم هذا  )11("تسعى إىل تفسري شروط إمكان الفهم ذا
االختالف، إال أن مثة مبدأ اتفقت عليه مجيع االجتاهات 
ا وعلى اختالف النتائج اليت  اهلرمنيوطيقية على تباين منطلقا

مهمة : "توصلت إليها، وهو األمر الذي أكده غادامر بقوله
وبقوله )12(."اهلرمنيوطيقا كانت أوًال وأخريًا تتمثل يف فهم النصوص

ا هي الفرع الكالسيكي الذي يُعىن بفن فهم اهلرمنيوطيق: "أيضا
وعلى الرغم من هذا االتفاق األويل سرعان ما يتخذ  )13("النصوص

بالدرجة  معنّيةموقفا مفارقا بتأكيده على أن اهلرمنيوطيقا " غادامر"
ولتوصيف  .حيدث الفهم بتبيان الشروط اليت ميكن يف ظّلها أن األوىل

" غادامر"ا الفهم فعال، يبدأ الكيفية أو الطريقة اليت حيدث 
أوال واليت أعطى  الذات بوابة يبدأ منفهم فعل ال بالتأكيد على أن

شارطا بذلك ، أمهية قصوى) أحكامها املسبقة(للدور الذي تلعبه 
ا، مفندا بذلك الشروط  كل  عملية الفهم واكتمال حلقته التأويلية 

. ياملنهجالتوجه  دعاوى اهلرمنيوطيقا ذاتاملوضوعية املؤسسة على 
الفهم عملية ن أكد على أ) انصهار اآلفاق(ومن خالل مفهومه عن 

، املاضي يف التاريخ اصر نفسهحتال  هرمنيوطيقابىن على تأن د ال ب
هي يف حقيقة األمر، تنطلق من األفق بل  ،النصانبثاق تاريخ 

احلاضر للموقف التأويلي بكل فرضياته وأحكامه املسبقة اليت يأيت 
ا يف أثناء عملية فهمه للنصحم يشدد على " غادامر"إال أن  .مال 

أن عملية الفهم والتأويل ال تكتمل إال بعد احلوار ذو الطابع اجلديل 
الذي حيدث بني طرفني ميثل املؤول الطرف املنطلق من األفق التارخيي 

ار و احلاضر وميثل النص الطرف املنتمي إىل األفق املاضي، عملية احل
) املاضي واحلاضر(انصهار لآلفاق  يرسى هلا قرار إال بعدال هذه 

ومن هنا ستبدأ عملية حتليل  .الفهمتكون حمصلته النهائية حتقق فعل 
أسس ترفض   ، وهيتأويلالفهم اهلرمنيوطيقي بوضع أسس للفهم وال

االجتاه النسقي  ترفض كذلككل مكتسبات عصر التنوير األورويب، و 
 "غادامر" رببعدها املؤطر للنص، حيث يعت البنيوية يفز الذي أفر 

البنيوي نسقا من العالمات مغلقا على نفسه وال يشري إىل ه االجتا
و تضيع  )غرتب يف الشكل اجملردي(جيعل النص ا ممه، شي ء خارج

  .يالتارخيه هوية وخصوصية بعده األونطوجلى ودور 
منصة الباحث هنا بصدد طرح التساؤالت وإبداء النقد من  :ثانياً 

احلاضر اهلرمنيوطيقي بصدد آليات تأويل النص الديين اإلسالمي عند 
ا )14(العقلية اإلسالمية وذلك : وكيفية اشتغاهلا والطريقة اليت تعمل 

ا إىل  بغرض توسيع مواعني النظرية التأويلية اإلسالمية وتطوير مقوال
أقصى مدى ميكن أن تصله سواء مت ذلك باالتفاق معها أو 

تالف عنها مستندين يف ذلك ومسلحني بكل أدوات الكشف باالخ
ا  واملقاربة، والعدة املنهجية واألدوات املعرفية اليت ميكن أن متدنا 

وكما يقول حممد أركون فأن نتأمل . اهلرمنيوطيقا واللسانيات املعاصرة
فهذا يعين أن خنرتق أو ننتهك " يف الرتاث اإلسالمي أو أن نفكر فيه 

واملمنوعات السائدة أمس واليوم، وننتهك الرقابة االجتماعية احملّرمات 
كل األسئلة اليت ) املستحيل التفكري فيه(اليت تريد أن تبقي يف دائرة 

مث ُسّكرت وأُغلق عليها . طُرحت يف املرحلة األولية والبدائية لإلسالم
بالرّتاج منذ أن انتصرت األرثوذكسية الرمسية املستندة على النصوص 

    )15(."السيكيةالك
والباحث هنا إمنا يستهدف جتاوز اإلشكالية اليت نسجتها 
وصاغتها أدوات املقاربة والكشف واليات التأويل اليت مت توظيفها 
. داخل حقل التأويلية اإلسالمية، وتولدت عنها مشاكل عديدة

والتجاوز من وجهة نظرنا ال ميكن له أن يتم إال إذا عملنا على إعادة 
دوات جديدة مبا يسمح بتولد طرائق تفكري جديدة أكثر صياغة أ

. استجابة ومتثًال ملتطلبات الكشف األلسين واهلرمنيوطيقي املعاصر
ال خيفى على مسلم واحد اليوم أن قضية التفسري " خاصة وأنه 

والتأويل أصبحت أهم وأشد صعوبة وتعقيدًا مما كانت بالنسبة إىل 
تماعية للمعرفة والنضال األيديولوجي يف املنظومة املعرفية واألطر االج

ويف ذات الصدد، نتفق مع ما أشار إليه  )16("زمن الغزايل وابن رشد
أن أدوات التأويل اليت كانت معروفة يف ثقافتنا :" سعيد توفيق بقوله

اإلسالمية يف العصر الوسيط، واليت الزال البعض يستخدمها إىل 
يومنا هذا، هي أدوات حمدودة وقليلة احليلة، فيما يتعلق بتفسري 

ضطلع مبهمة التفسري اآلن، ظواهر حياتنا املعاصرة ومن مث، فإن من ي
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البد أن يكون متسلحا مبعرفة واسعة يف جمال العلوم اإلنسانية 
املعاصرة كعلوم اللغة والتاريخ واألنثروبولوجيا والسوسيولوجيا 

ويف سبيل ذلك البد من  )17("والسيكولوجيا، فضال عن الفلسفة
التأكيد على جمموعة من املبادئ املستوحاة من الدرس األلسين 

  : واهلرمنيوطيقي املعاصر
. تنطلق اهلرمنيوطيقا من مبدأ أن مجيع النصوص: املبدأ األول

ا تتوسل العالمات  سواء كانت دينية أو غري دينية ـ تستوي طاملا أ
ا ومعانيها لقارئيها أو متلقيها، وبالتايل إذا  اللغوية يف إيصال دالال

اها على النصوص وضعنا أيدينا على جممل القواعد اليت إذا طبقن
نقول أنه برغم . ميكن أن نصل إىل فهمها وحقيقة ما تقصد قوله

ذلك كله إال أن هذه القواعد هي جمرد مبادئ أولية عامة ال متتهن 
خصوصية اختالف النصوص، ولذلك فإننا نقر بأن التعامل مع 
النص القانوين خيتلف عن األديب وهذا األخري خيتلف عن التعاطي مع 

وبالتايل فإن ما متدنا به اهلرمنيوطيقا كنظرية يف . اخل..يينالنص الد
الفهم والتأويل من مبادئ عامة هي مبثابة قواعد هادية ومرشدة ميكن 
تطبيقها على مجيع حقول البحث اإلنساين مبا يف ذلك النص الديين 

القانون، الدين، (ومع اإلقرار يف نفس الوقت بأن لكل حقل معريف 
ته املنهجية املتميزة اليت يتوجب على املؤول مشكال..) األدب،

وهو األمر . أخذها يف االعتبار عند تعاطيه مع كل من هذه النصوص
يف نقد النص تستوي النصوص :" عينه الذي يؤكده علي حرب بقوله

فال يهم هنا الفرق بني نص وآخر من حيث . على اختالفها
وحات، وإمنا املضامني واحملتويات أو من حيث املوضوعات والطر 

هنا . لية اشتغالهآالذي يهم كيفية انبناء اخلطاب وطريقة تشكله و 
ميكن اجلمع بني النص الفلسفي والنص النبوي، إذ كالمها يشكل 

صحيح أن النص النبوي . نصاً لغوياً، كالمها يتألف من وقائع خطابية
يستخدم آليات خاصة يف إنتاج املعىن وأن له اسرتاتيجيته املختلفة 

 توظيف الداللة، ولكن هناك آليات عامة تشرتك فيها النصوص يف
ذلك أن مجيع . على اختالفها، أكانت فلسفية أم نبوية أم شعرية

   )18(".النصوص تستخدم تقنيات جمازية مبا يف ذلك النص الفلسفي
وتأسيسًا على ما سبق، يتوجب علينا التخلي عن الطرائق 

لينا من الرتاث املاضي واليت كانت واملنهجيات القدمية اليت احندرت إ
حمكومة ومشروطة يف عملية تعاطيها مع النص الديين اإلسالمي 
باملدى الذي وصل إليه تطور املعرفة اإلنسانية آنذاك عرب عملية إنتاج 
املفاهيم واستحداث أدوات الكشف واملقاربة وإبداع آليات توليد 

للمقارنة بني ما كانوا  وعلى ذلك فليس مثة أي جمال. املعىن والداللة
عليه وما صرنا إليه، فالبون املعريف الذي يفصل بيننا وبينهم شاسع 

هالة القداسة اليت ال زال التيار ) هتك(ولذلك يتوجب علينا . جداً 

السلفي املعاصر يصبغها على نتاج قراءة األولني والسابقني للنص 
املقصدية اإلهلية،  بوصفها القراءة الوحيدة الصائبة واملعربة عن حقيقة

ومن الناحية الثانية، ال بد من التعاطي مع هذا . هذا من ناحية
الرتاث بوصفه ـ يف احملصلة النهائية للتحليل ـ نتاج بشري، وبالتايل 
ليست مثة أية قداسة هنا، حيث إننا ننظر إىل الرتاث املتعلق بالنص 

تأويلها  الديين اإلسالمي باعتباره نصوص كتبها بشر، ولذلك فإن
  . جيب أن خيضع إىل نفس املبادئ اليت خيضع هلا تأويل أي نص آخر

يتمثل يف نقل إشكالية التأويلية اإلسالمية من : املبدأ الثاين
موقعها السابق، الذي كان يُنظر إليها باعتبارها إشكالية تفسري النص 
الديين اإلسالمي، إىل موقع جديد تتجسد معه بوصفها إشكالية فهم 

ا(هم، أي فهم الف النص الديين اإلسالمي، وهو ) الطريقة اليت نفهم 
ا ال ريب يف " و. األمر الذي يعين ولوج اهلرمنيوطيقا من أوسع أبوا

أن التفسري الكالسيكي كان جيهل ألسنية النص احلديثة ونظرية 
القراءة، وقد أمكن للطربي متخطيًا الدقة احلديثة، أن يقّدم لكل من 

، ويفرتض ذلك ضمنًا التطابق التام بني ..يقول اهللا: عبارةتفسرياته ب
وبالطبع بني التفسري واحملتوى الداليل . التفسري والقصد من الداللة

ومل يتخّلص التفسري املعاصر من هذه . للكلمات يف كل آية
         )19("السذاجة

يتمثل يف النقلة النوعية اليت ): تارخيية التأويل(املبدأ الثالث 
ا للنصوص باعتبارها نصوص حق قتها اهلرمنيوطيقا احلديثة يف نظر

تارخيية مبا يف ذلك النص الديين الذي كشفت اهلرمنيوطيقا أنه بدوره 
ال ينفك عن التاريخ وال يتعايل عليه طاملا أنه يلبس عباءة اللغة 

دف إليه هنا يتمثل يف التساؤل بصدد ما ميكن أن . اإلنسانية ما 
مكان اهلرمنيوطيقي حبيث نصبح قادرين معه على االخنراط ميدنا به اإل

الواعي يف عملية تأويل النص اإلسالمي منطلقني من وضعيتنا 
التارخيية الراهنة وأخذين يف االعتبار ضرورة االنعتاق من عقلية التكرار 

وبالتايل فالبد . وإعادة اإلنتاج يف تعاطيها وتناوهلا ملوضوعات الرتاث
ا اليت بقي امتياز التنقيب فيها حكرًا على للتيولوجيا و  ملوضوعا

. علماء الدين التقليديني أن ختضع للدرس األلسين واهلرمنيوطيقي
ائيًا ومؤكداً " فالقرآن الذي يرفع رايته املسلمون اليوم بصفته جوابًا 

وعن التحديات ) حتديات تارخيهم اخلاص(على التحديات الراهنة 
ر أيضاً، أقول أن القرآن نفسه ال ميكنه أن اليت يواجهها كل البش

   )20(".يفلت من مواجهة التجربة الراهنة حملدوديتنا البشرية
وعلى ذلك فالنصوص الدينية اليت تدعي القداسة والتعايل 
ا إبداع  على التاريخ ليست سوى حامًال زمنيا ألفكار دينية، إ

وبة كبرية يف إن مسلمي اليوم جيدون صع"تارخيي يف لغة تارخيية، 
الفصل بني املكانة الالهوتية للخطاب القرآين، وبني الشرط التارخيي 
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واللغوي للعقل الذي ينتج خطابات بشرية ارتكازًا على العقل 
   )21(".اإلهلي

عندما ننظر إىل : "وكما يقول املفكر اإلسالمي حممد أركون
ا، تراث التفاسري اإلسالمية بكل أنواعها وبكل مذاهبها واجتاه ا

نفهم أن القرآن مل يكن إال ذريعة من أجل تشكيل نصوص أخرى 
وهذه . تليب حاجيات عصور أخرى غري عصر القرآن بالذات

ا، وهي أعمال فكرية، ومنتوجات  ا ولذا التفاسري موجودة بذا
ثقافية مرتبطة باللحظة الثقافية اليت أنتجتها، وبالبيئة االجتماعية أو 

اليت تنتمي إليها أكثر مما هي مرتبطة بلحظة املدرسة التيولوجية 
وهذا ما يعّقد األمور كثريًا فيما خيص الروابط الكائنة بني . القرآن

وبني كل التفاسري ) أي القرآن(النص األول الذي نرغب يف فهمه 
اليت نتجت يف ما بعد طبقًا للحاجيات األيديولوجية املرافقة بالضرورة 

   )22(".لكل جيل من أجيال املسلمني
وعلى ذلك، ومثلما انطلق السابقون األولون من األفق 
التارخيي الذي ينتمون إليه يف عملية تعاطيهم مع النص الديين وربط 
معناه وداللته مبجريات األوضاع اليت عاصروها والظروف اليت 
عايشوها ـ وهم كانوا حمقني يف ذلك ـ كذلك جيب علينا أن نعي 

مبعىن أننا ال جيب أن نفهم النص الديين نفس الدرس الذي أدركوه، 
ا ـ فواقعنا احلايل غري واقعهم املاضي،  بنفس الطريقة اليت فهموا 
ا ـ وإمنا البد من أن ننطلق من واقعنا  ولكل مشكالته اليت يتميز 
احلاضر حمملني بكل فرضياته وأحكامه ومفاهيمه داخلني على النص 

وترسانة معرفية بقصد جعله  بكل ما هو متاح لنا من عتاد منهجي
. يُفصح لنا بعبارة صرحية عما يود قوله لنا بالنسبة لوضعيتنا الراهنة

وهو األمر الذي يعين أن مهمة التأويل ال تقتصر،فحسب، على 
شرح ما كان يعنيه النص يف عامله اخلاص بل متتد لتشمل ما يعنيه 

ين اإلسالمي النص يف اللحظة الراهنة لنا، وهو ما جيعل النص الدي
  .موصوًال حبياة املسلم املعاصر ومقبوًال لعقل اإلنسان احلديث

جيب عدم اخللط بني النص القرآين من جهة : املبدأ الرابع
القرآن نص مفتوح " التمييز بينهما، ف ةوتأويلنا هلذا النص، وضرور 

على مجيع املعاين وال ميكن ألي تفسري أو تأويل أن يغلقه أو 
وعلى العكس، جند أن ). أرثوذكسي(ائي ويستنفده بشكل 

املدارس أو املذاهب املدعوة إسالمية هي يف الواقع عبارة عن حركات 
أيديولوجية مهمتها دعم وتسويغ إرادات القوة للفئات االجتماعية 

وبالتايل تعلمنا اهلرمنيوطيقا احلديثة  )23("املتنافسة على السلطة واهليمنة
وهذا . نص وتأويله وبني النص يف حد ذاتهبأن هناك فرق بني فهم ال

معناه نزع القداسة عن أي فكر بشري يسعى إىل قمعنا واستغاللنا 

مستقبلنا باسم اهللا أو باسم االسالم و والسيطرة على عقولنا وحاضرنا 
  . أو باسم القرأن أو باسم سلطة السلف والرتاث

  :نتائج البحث
هناك النص الديين اإلسالمي وهناك الرتاث الديين اإلسالمي،   .1

فالرتاث اإلسالمي إمنا هو يف احملصلة النهائية . مصطلحان خمتلفان
والسؤال . للتحليل جمرد قراءات يف وعلى النص الديين اإلسالمي

فيما يتمثل النص الديين اإلسالمي؟ واإلجابة الشائعة : هو
القرآن هو . الكرمي والسنة النبوية الشريفةوالسائدة حتصره يف القرآن 

كالم اهللا، هنا ال يستطيع مسلم أن جيادل، لكن االختالف 
أم السنة . حيدث عندما نتساءل عن املنهجية املالئمة لفهم القرأن

ذا الصدد، وهو الشيء الذي  فهناك الكثري الذي ميكن أن يُقال 
مسألة تدوين السنة ينبغي أن يُرجع العقل اإلسالمي املعاصر إىل 

نفسها، والسنة اليت نتعاطى معها اليوم هي ما دونه خباري ومسلم، 
واللذان نعترب كتبهما أصح كتب احلديث، وتعاملنا معهما بنوع من 

خباري ومسلم، وجهلنا أن شروط صحة ) بشرية(القدسية وتناسينا 
احلديث عندمها كانت مرتبطة باحلد الذي وصل له تطور املعارف 

 .لمية آنذاكالع

ا العقل  .2 ال بد من مراجعة شاملة وكاملة للطريقة اليت يُفكر 
اإلسالمي املعاصر، وطرح التساؤالت اجلدية بصدد طرائق اشتغاله 

ا العقل اإلسالمي املعاصر ال : وآليات عمله فالطريقة اليت يُفكر 
ا العقل اإلسالمي السلفي القدمي . ختتلف عن الطريقة اليت فكر 

األمر الذي ميثل أساس اإلشكالية نفسها ويعمل كمكانيزم وهو 
 .يعوق كل حماولة تستهدف التجديد

جيب الرتكيز على التعاطي النقدي للمقدمات واملسلمات اليت  .3
بناءًا عليها يشيد العقل اإلسالمي كل أنظمته الفكرية وأنسقته 

إىل  إن العقلية اإلسالمية املعاصرة هي يف أشد ما تكون. املفاهيمية
جتديد وحتديث طريقة تعاطيها مع اإلسالم نفسه، وهذا املطلب ال 

 . يتأتى إال إذا وضعت مسلماته موضعاً للفحص واملساءلة

جيب أن ال نتعامل بقدسية مع الرتاث، ألن الرتاث اإلسالمي  .4
ليس إال جمموعة قراءات يف النص الديين اإلسالمي، ُميارس عربها 

م الذي ُسوق لنا الحقًا بوصفه وفيها فهمه للنص، هذا الفه
اإلسالم نفسه، وأصبح أي طعن فيه وجرح يف شهادته يؤخذ على 

ال قدسية للرتاث، ألن القراءات . أنه طعن وجرح يف اإلسالم نفسه
الرتاثية هي قراءات حتمل صفة البشرية سواء كانت من فقهاء، 

هم قدموا . اخل..حمدثني، متكلمني، مفسرين، متصوفة، فالسفة
م اليت كانت حمدودة ومشروطة باملستوى الذي بلغه تطور م سامها
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ماذا عّنا : ويف ذات السياق، ينبغي طرح السؤال. املعارف آنذاك
 وأين هي مسامهاتنا حنن؟ 

املشكلة متجذرة يف الطرائق القدمية اليت ال يزال العقل اإلسالمي  .5
ا، وال ميكن إحداث جتديد بدون عقل جديد . املعاصر يُفكر 

وجتديد العقل اإلسالمي يستدعي املراجعة الشاملة اليت تطال كل 
شيء وال تستثين شيء من هذه العملية، وهو ما يعين أن العقل 
اإلسالمي ينبغي عليه أن يقوم بإعادة تأصيل لألصول اإلسالمية 

وهو األمر الذي نربطه بدعوتنا إىل . نفسها معطيا األولوية للعقل
واألصول نفسها ترجعنا إىل اإلمام إعادة تأصيل األصول، 

الكتاب والسنة واإلمجاع : الشافعي، فاألصول األربعة املتمثلة يف
والقياس، ترتبط يف تراتبيتها هذه بالشافعي، وهي تراتبية تعلي من 
شأن النقل على حساب العقل، إال أن العقل اإلسالمي تعامل مع 

ا مسامهة اإلمام  هذه الرتاتبية بوصفها الدين ذاته، وتناسى أ
الشافعي، وقبل الشافعي كانت هناك تراتبية تُعطي للعقل مساحة 

وهو األمر الذي يعكس لنا . ودور يف تقرير صحة ما هو نقلي
تاريخ صراع العقل والنقل يف التجربة اإلسالمية والذي ُحسم 

 .ملصلحة النقل

ما سبق يستوجب على العقل اإلسالمي إعادة طرح التساؤل عن  .6
فالفهم السائد يتعاطى مع اإلسالم . الغاية من اإلسالم نفسه

بوصفه غاية يف حد ذاته، اإلسالم ليس غاية وإمنا وسيلة لتحقيق 
وحىت ما هو . جمموعة من الغايات فيها الدنيوي وفيها األخروي

أخروي يتوقف على ما هو دنيوي، ومن هنا أولوية الدنيوي على 
وحىت القيم اليت . إىل ما هو أخروياألخروي، فما هو دنيوي ِمعرب 

يروج هلا الفكر األوريب املعاصر ويقوم بتصديرها إىل خارج فضائه 
كرامة ( احلضاري بوصفها قيم إنسانية عاملية، نقول حىت هذه القيم

إمنا جاء اإلسالم ) اخل..اإلنسان، وحقوقه، العدالة االجتماعية
ذا . لدى البشريةأصًال من أجل جعلها واقعًا معاشًا وحمسوسًا  و

املنظور يكون اإلسالم من أجل اإلنسان نفسه، يكون اهللا من أجل 
فما هو سائد من تصورات يتعاطى . اإلنسان نفسه، وليس العكس

مع اإلسالم باعتباره غاية يف حد ذاته، وهو األمر الذي ينبغي أن 
يقود العقل اإلسالمي إىل إعادة طرح التساؤل بصدد آليات فهمه 

الم نفسه، وهو أحد أهم التساؤالت اليت ينبغي له االنشغال لإلس
ا واالشتغال عليها والتعاطي معها بفهم حديث ينتج لنا بدوره 

 .تعريف جديد لإلسالم

ينبغي على العقل اإلسالمي املعاصر أن ينفتح على املنجزات  .7
املعرفية الراهنة، وال ُخيفى الدور الذي ميكن أن تلعبه العلوم 

ية واالجتماعية يف عاملنا العريب واإلسالمي خاصة إذا تغريت اإلنسان

ميش  ا وضعية  وضعيتها احلالية، الوضعية اليت ميكن وصفها بأ
واحتقار، وال ميكن للعقل اإلسالمي أن ينهض إال بإعادة االعتبار 
هلذه العلوم، فأين هي هذه العلوم من وضعية التخلف والتأخر اليت 

ات العربية اإلسالمية، فالتهميش واإلقصاء ترزح حتتها اجملتمع
املمارس ضد هذه العلوم وهي العلوم املنشغلة باإلنسان واجملتمع 
ما من قضايا ومشكالت، إمنا يعكس بالدرجة األوىل  وما يتعلق 
حالة االزدراء والتهميش اليت يعاين منها اإلنسان العريب والفرد 

 . العريب اإلسالمي املسلم، وهي الوضعية السائدة يف العامل
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 الشرعي التأويل بين القرآني النص في وارالح

  الفلسفية والهرمنيوطيقا
  :مقدمة

التعلق بالوجود التارخيي والعيين املعاين والتأويالت ينبغي هلا 
. د، واالرتباط بالواقع املنسوب هلا، واحملمول عليها، واملسند إليهااحملدّ 

ذلك أن وجودنا يشتمل على موقفنا وموقعنا وأدوات يف متناول 
أيدينا، مث أن اللغة اليت هي أساس التأويل ليست منفصلة عن الوجود 

كان املرء ال ميكنه أن يعرف   املرتبط بظروف الزمان واملكان، وإذا
العامل إّال من خالل الفهم املسبق، فإن العامل وجود عيين حيملنا على 

  .مراجعة أفهامنا املسبقة، أو ما يعرف باخلربة التأويلية
تلك هي جتليات اهلرمنيوطيقا أو علم فهم الفهم، انطالقا 

ها بفهم من  فلسفة العبور اللفظي بتفكري اآلهلة، وصوال إىل ارتباط
  . الوجود

وإذا كانت اهلرمنيوطيقا قد جنحت إىل حد بعيد يف بناء 
مث تطورها ) العهد القدمي(منهج تفسريي مرتبط بالنص املقدس 

وتعميمها على العلوم اإلنسانية واالجتماعية قصد فهم فلسفة 
فإن تطبيقها على النص القرآين حيتاج إىل كثري من التأمل . الوجود

  .ة العديد من مواطن املقارناتوالدراسة وإثار 
 فهل فعال حنتاج إىل عقل جديد نفهم من خالله النص القرآين؟ 

  وهل الفهم الكالسيكي القدمي للقرآن الكرمي مبثابة أسنان لبنية
وجب أن تسقط النتفاء وظيفتها؟ ليحل حمله فهم آخر وفق ما 

 .تقتضيه الدالالت اهلرمنيوطيقية؟ 

   .تناوهلا وحبثها ضمن هذه املداخلة هذه اإلشكاالت وغريها يتم
  الهرمنيوطيقا والتأويل القرآني مقاربات في الفهم: المطلب األول
 :الجذور اللغوية للهرمنيوطيقا: الفرع األول

ويعين   Hermeneueinاهلرمنيوطيقا من الفعل اليوناين 
وكليهما مشتق من " تفسري"ويعين   Hermeneiaواالسم " يفسر"
"Herms " الذي كان يتقن لغة اآلهلة ويفهمها، مث  اليونانرسول

  مما يتطلب منه عبور البون . يرتجم مقاصدها وينقلها إىل البشر
وبذلك فإن  )2(.الفاصل بني تفكري اآلهلة وتفكري البشر

األصل اللغوي للهرمنيوطيقا مرتبط بعملية اإلفهام املرتبط بالنص 
  .ية التأويل ال التأويل ذاتهوعليه فاملقصود باهلرمنيوطيقا نظر . ملقدسا

ومبقابلة اهلرمنيوطيقا مبناهج تفسري النص القرآين عند 
ا أكثر ما ارتبطت بفن التأويل إىل درجة أن البعض  املسلمني جند أ

  )3(.اصطلح على تسمية اهلرمنيوطيقا اليونانية بعلم التأويل
  
  

  
  :التأويل القرآني والهرمنيوطيقا اليونانية: الفرع الثاني

يذهب الكثري من الدارسني يف جمال املقارنات الفلسفية 
والفكرية، إىل مقاربة اهلرمنيوطيقا الكالسيكية املرتبطة بالنص املقدس 
بالتأويل القرآين الضروري لفهم القرآن وإدراك معانيه واستخالص 

  .أحكامه
دي القرآن الكرمي و يلتزموا حدوده  ما كان الناس ليهتدوا 

ولذلك كان القيام بتفسريه من  ،معانيه و يدركوا أسراره لو مل يفهموا
ا نبيه   -صلى اهللا عليه وسلم–حممد املهام الرئيسية اليت كلف اهللا 

َ لِلنَّاِس َما (: تعاىل أثناء حياته مبقتضى قوله َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
ا علماء كما كلّ   ،]44النحل ) [نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ  ف 
َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا  (: -عز وجل–األمة من بعده مبقتضى قوله 

يِن َولِيـُْنِذُروا  ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّ َكافًَّة فـََلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
 ].122التوبة ) [َلَعلَُّهْم َحيَْذُرونَ قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإلَْيِهْم 

ومن مراتب فهم القرآن الكرمي مرتبة البحث عن حقيقة مراد 
دقة يف مراعاة ما و اهللا بأقصى ما تستطيعه الطاقة البشرية من احتياط  

يلزم مراعاته من أسس منهجية دقيقة ال تتوفر إال ملن حاز ثقافة عالية 
هو ما ميكن أن نطلق عليه وهذا النوع  ومواهب شخصية متميزة

  .التأويل
 والتأويل لغة هو من آل الشيء يؤول إىل كذا، أي رجع إليه،

   ".واملصري التفسري، واملرجع : التأويل": قال أبو عبيدة معمر بن املثىن
صرف اللفظ عن "ويطلق التأويل يف االصطالح ويقصد به 

 ".ذلكمعناه الظاهر إىل معىن مرجوح حيتمله ، لدليل دل على 

الهرمنيوطيقا من التأويل الالهوتي إلى منهج : الفرع الثالث
  :البحث في الفهم

إذا كان توظيف اهلرمنيوطيقا قد ابتدأ أوال بالتأويل الالهويت  
مع الرسول هرمس عند اليونان، إال أنه مّر بتطور يف استعماالته وفق 

 :املفاهيم اآلتية

يرى الدارسون أن أول تطبيقات  :والعبور إىل اآلهلةهرمس  -
الذي كان يعرب املسافة بني  اهلرمنيوطيقا أخذت من هرمس

 .تفكري اآلهلة وتفكري البشر

والظاهر بالرجوع لبعض األقوال اليت تذهب إىل الربط بني 
املذكور يف القرآن، يبدو جليا   -عليه السالم-هرمس والنيب إدريس 

ة، والواقع البشري حمل تطبيق مدى الربط بني النص والتفسري من جه
–حيث أن النيب إدريس . النص، وواقعه الثابت يف مصدره السماوي

 )1(شريف طيب موفق. د
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َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه  : (املذكور يف قوله تعاىل -عليه السالم
يًقا نَِبيًّا ويف ذلك  )4(هو أّول من خّط بالقلم، ]56مرمي )[َكاَن ِصدِّ

امل مع النص، وقد مّكنه اهللا من الصعود إىل داللة على معرفته التع
السماء وااللتقاء باملالئكة، مث النزول إىل األرض واالجتهاد يف تطبيق 
النص داخل الواقع البشري، وهذا هو املعىن الذي يتحّقق معه العبور 

ا   .الذي تقصده اهلرمنيوطيقا يف أوىل جتليا
ت اآلهلة فهرمس كان مبثابة اجلسر أو الواسطة بني رساال

والبشر، وذلك بتحوير ماهيتها ومضامينها اليت كانت فوق مستوى 
  .فهم البشر، من أجل تفهيمها وجعلها ممكنة اإلدراك من قبلهم

 يرى : واهلرمنيوطيقا الثنائية) 1834 – 1786( شالير ماخر
االجتاه اللغوي : شالير ماخر أن عملية الفهم قائمة على اجتاهني

دس يف تفسري ألفاظه لنفس قواعد وأصول حيث خيضع النص املق
 .الفهم اللغوية املطبقة على النصوص البشرية

واالجتاه النفسي وهو ما عرب عنه شالير ماخر باحلالة 
الرومانسية لصاحب النص املرتبطة بواقع والظروف اليت رافقت 
السياق اللغوي للنص، وفق ما اصطلح على تسميته بالبعد 

 .فمعرفته ضرورية لفهم النص فهما صحيحاً السيكولوجي للفهم،  
)5(  
 أخرج : ومنهج الفهم يف العلوم اإلنسانية) 1911–1833(دلتاي

من جمال الفهم احملدود بإطار النص إىل جمال دلثاي اهلرمنيوطيقا 
، معتربا أن فهم العلوم اإلنسانية الفهم الذي يّتسع لكل علوم الفكر

العلوم الطبيعية ذات مسة  أنال خيضع للمناهج التجريبية، ذلك 
  )6( .وصفية بعكس العلوم اإلنسانية اليت ترتكز على املعىن والفهم

  وفلسفة الفهم الوجودية) 1976 – 1889(مارتن هيدغر: 
وذلك من خالل حماوالته تأسيس فهم حقيقي للوجود، فاقرتنت معه 

  )7( .اهلرمنيوطيقا بالفلسفة الوجودية

  أحدثت : نهج إىل البحث يف الفهمواالنتقال من املغادامير
هرمنيوطيقا غادامري قطيعة مع اهلرمنيوطيقا الرومانسية ذلك أن النص 

  )8(،"هم مبا هو تعبري عن حياة، بل مبا يقوله حقًّاال يُف" - حسبه–
النص عند غادامري له استقالليته اخلاصة اليت انفصلت عن  ذلك أن

، وهو ما يعرب عنه بالوجود ق وجوده اخلاصنفسية املبدع ليحقّ 
يكسبه حالة من الثبات واالستقالل عن كل املوضوعي للنص الذي 

العناصر النفسانية اليت توّلد عنها، ويصبح حامًال حلقيقته ولتجربته 
 .املعرفية اخلاصة اليت يفصح عنها من خالل شكله املوضوعي الثابت

)9(  
اهلرمنيوطيقا يف ومن خالل هذه املقاربات حول تطور توظيف     

عملية الفهم، جند أن جمال املقارنة مع فهم النص القرآين إمنا جيد 

حواره القرآين اهلرمنيوطيقي من خالل فلسفة شالير ماخر املرتبطة 
. بفهم النص املقّدس اليت تستمد أصوهلا من منهج الفهم عند هرمس
 قبل أن يتطور مصطلح اهلرمنيوطيقا بعد ذلك خارج النص الديين

  .املقدس
  :يات الهرمنيوطيقا وتفسير النص القرآنيتحد: المطلب الثاني

من خالل املفاهيم السابقة للهرمنيوطيقا الالهوتية، والتأويل 
القرآين أثريت بعض التحديات اليت تطرحها اهلرمنيوطيقا يف تطبيقها 

 :على النص القرآين نوجزها فيما يلي

السيكولوجي ومحله في االتجاه : التحدي األول :الفرع األول
  :التفسير القرآني

إىل جانب االجتاه اللغوي ذهب شالير ماخر إىل بناء 
هرمنيوطيقيته على االجتاه السيكولوجي للنص، ذلك أن النص مهما 
امتلك من تناسق ومتانة يف الداللة إّال أنه حمكوم بعوامل الزمن 

  .وظروف احلال اليت تفرض تطوراً دالليا للنص
يين بصفة عامة والقرآين بصفة خاصة جيمع بني والنص الد

فأما ثبات اإلطار فلما ُميثله النص من . ثبات اإلطار وحركة احملتوى
امتداد للخطاب اإلهلي، وأما حركة احملتوى فلضرورة انسجام احملتوى 
املعريف مع الطبيعة اإلنسانية، فاإلنسان بوصفه موجودا تارخييا يتحرك 

الذي يتواجد فيه، والبيئة املكانية اليت  ضمن إطار الظرف الزمين
  . يتفاعل معها

وربط النص بواقعه جيد أصوله يف مباحث أسباب النزول 
املرتبطة عادة بعلوم القرآن، ذلك أن معرفة سبب نزول اآلية يعني 
على فهم معناها، فكثريا ما أشكلت بعض اآليات على بعض 

   )10( .الصحابة حىت عرفوا أسباب نزوهلا
فإذا كان التفسري القرآين ينطلق من قواعد اللغة العربية ذلك 

معرفة مقاصد العرب من  "أن القرآن الكرمي عريب فالبد لتفسريه من 
فإنه ال غىن عن ربط هذه املعاين بواقع  )11(،"كالمهم وأدب لغتهم

النص، خاصة معرفة الوقائع واألسباب اليت يتوقف فهم املراد منه 
   )12( .عليها

أن من سيمات القرآن الكرمي الواقعية،  فهو يتواكُب  ذلك
مع كلِّ عصٍر َوِمْصٍر ويتناسُب َمَع ُكلِّ جيٍل وقبيٍل، وتنزيل النص 
القرآين على الواقع حيتاج إىل جانب معرفة أصول التفسري وقواعده 

وهو ذاته ما قصده  )13(الدراية بالواقع ومتابعة أحداثة ومعايشة مهومه،
  .بالالجتاه السيكولوجيالير ماخر ش

  : الهرمنيوطيقا ونسبية الفهم: التحدي الثاني: الفرع الثاني
ا،  ا أحد، وال ينبغي أن يستأثر  حقيقة الفهم ال يستأثر 
إذ ليست هناك حقائق، بل جمرد تأويالت فقط، مما جيعل عملية 
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فإمكانية القراءات املختلفة للنص ال تعرف الفهم عملية غري منتهية، 
مع كل حتّول يف املفسر وأفقه تتاح إذ أنه دودًا تتوقف عندها، ح

وعليه فليس   .إمكانية جديدة للرتكيب واالمتزاج ووالدة فهم جديد
مثة فهم ثابت غري متحرك، وال يصح حتديد فهم بوصفه الفهم 

وهذا ما يؤدي إىل . النهائي الذي ال يتغري لنص من النصوص
  ".النسبية التفسريية"

َوَما : (ة التفسريية ثابتة يف القرآن الكرمي لقوله تعاىلوالنسبي
يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد 

ُر ِإالَّ أُوُلو اْألَْلَبابِ  ا متعلقة ]7آل عمران ) [َربـَِّنا َوَما َيذَّكَّ ، إّال أ
وعليه يتم بعث النسبية التفسريية . به دون احملكم من نصوصهباملتشا

 :مع النص القرآين من خالل العنصرين املواليني

  :المتشابه والنسبية التفسيرية: أوالً 
ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل : (-يف مطلع اآلية السابقة–قال تعاىل 

َاتٌ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َآيَاٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ الْ  ) ِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ
، فقد شغلت قضية احملكم واملتشابه الفكر اإلسالمي ]7آل عمران [

يف القدمي واحلديث، وتعّددت فيه كلمات العلماء، واختلفت أقواهلم 
   )14( .وتباينت آراؤهم، ولكل وجهة هو موليها

واحملكم من اإلتقان وهو الواضح الداللة، ما عرف املراد منه 
فالنص القرآين احملكم واضح الداللة على . إما بالظهور أو بالتأويل

  .مراد اهللا، ليس فيه اشتباه أو إشكال
أما املتشابه الذي تتحقق معه النسبية اهلرمنيوطيقية فهو 

فاآليات . اخلفي غري واضح الداللة، أي ما استأثر اهللا بعلمه
ات هي اليت تكون حمل اختالف يف تأويلها  دون أن يستأثر املتشا

قال ابن . مفّسر أو مؤّول باملعىن احلقيقي الذي هو يف علم اهللا وحده
ات هي اليت فيها نظر وحتتاج إىل تأويل، : "عطية واآليات املتشا

 )15(".ويظهر فيها ببادئ النظر إما تعارض مع األخرى أو مع العقل
اجعة إىل ونسبية املعىن والتفسري املتعلقة باملتشابه إما أن تكون ر 

اللفظ، وإما أن تكون راجعة إىل املعىن، وإما أن تكون متعلقة باللفظ 
  .واملعىن معاً 

ات هي اليت ال يتضح معناها، الحتماهلا  فاآليات املتشا
أوجها من التأويل، ولذلك حيتاج فهمها إىل نظر وتدقيق، وقد ال 

ا مما  يدرك تأويلها الذي مبعىن حقيقتها وكنهها مع النظر والتدقيق أل
لكن علماء التفسري فرقوا بني املتشابه احلقيقي . استأثر اهللا بعلمها
  .والتشابه النسيب

وهو ما ال يعلم تأويله إّال اهللا فال يستطيع : التشابه الحقيقي. 1
البشر أن يدركوا حقيقته ويصلوا إليه، فهذا القسم يشمل مجيع ما 

وصفاته اليت منها مثل أخرب به اهللا عن نفسه، مثل كيفيات أمسائه 

: ، وقوله تعاىل]5طه ) [الرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى: (قوله تعاىل
: -عز وجل–، وقوله ]22الفجر ) [َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا(
َيُد اللَِّه : (، وقوله أيضا]88القصص ) [ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ (

  .إىل غري ذلك من أمساء اهللا وصفاته] 10الفتح ) [ِهمْ فـَْوَق أَْيِدي
وكالعلم بوقت القيامة، وما جاء من حقائق اليوم اآلخر؛  

َا ِعْلُمَها : (كما قال تعاىل َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ
، واملراد بذلك علم ]187األعراف ) [ِعْنَد َريبِّ َال ُجيَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهوَ 

  .وقتها احملّدد وحقيقتها
ذا النوع احلروف املقطعة يف أوائل  وقد أحلق بعض العلماء 

إّن لكل كتاب سرّا، وإّن سّر هذا القرآن فواتح : "السور، قال الشعيب
   )16(".السور

وهو ما يناظر النسبية اهلرمنيوطيقية بالنسبة : التشابه النسبي. 2
ناظر أو املفّسر، فاملتشابه النسيب هو تلك النصوص القرآنية اليت لل

جعل اهللا عز وجل سبيال إىل معرفتها وإدراك معانيها، ولكنها 
ت على املفّسر، فخفاء املعىن هنا ليس متعلقًا بالنص بقدر ما  تشا
هو متعلق بالناظر وسعة إدراكه، فما خفي على بعض املفسرين 

–وذلك ما يبّينه حديث النيب . اه عند غريهمإدراكه قد ُحيكم معن
إّن احلالل بّني وإّن احلرام بّني، : (بقوله -صلى اهللا عليه وسلم

فدّل هذا على  )17( ،)وبينهما مشتبهاٌت ال يعلمهّن كثري من الناسِ 
  . ان بعض الناس يدرك معانيها، فهي ليست مشتبهة على اجلميع

  :واملتشابه النسيب على نوعني  
النصوص اليت يتوهم منها التعارض كقوله : التشابه لغرابة اللفظ  .أ

  ] . 39الرمحن ) [فـَيَـْوَمِئٍذ َال ُيْسَأُل َعْن َذنِْبِه ِإْنٌس َوَال َجانٌّ : (تعاىل
فهو حيتاج إىل فهم : مال يعلمه إال الراسخون في العلم  .ب

  .عميق، وبعد نظر، وإطالة تأمل
: املتشابه على ثالثة أضرب: "قال الراغب اإلصفهاين 

كوقت الساعة، وخروج الدابة، : ضرب ال سبيل إىل الوقوف عليه
كاأللفاظ العربية : وحنو ذلك، وضرب لإلنسان سبيل إىل معرفته

واألحكام الَغِلقة، وضرب مرتّدٌد بني األمرين خيتص به بعض 
م،  –وهو املشار إليه بقوله الراسخني يف العلم وخيفى على من دو

اللهم فّقهه يف الدين وعلمه : (البن عباس -صلى اهللا عليه وسلم
 )19( )18( )".التأويل

 اختالف الفهم ووحدة الحقيقة: ثانياً 

احلق واحد والصواب "املعروف لدى علماء األصول أن 
وعليه فاختالف املفّسرين يف تأويلهم وتفسريهم هو من  )20(،"متعّدد

واب املتعدد أما املعىن احلقيقي والتفسري الدقيق فهذا من قبيل الص
قبيل احلق الذي هو يف علم اهللا عّز وجل، إذ أنه ال تناقض يف 
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وال يستقيم القول بأن املعاين متعددة . مفاهيم نصوص اهللا عز وجل
  .يف النص الواحد

ِإَذا (: قال -صلى اهللا عليه وسلم-دليل ذلك أن النيب و 
اْحلَاِكُم َفاْجتَـَهَد ُمثَّ َأَصاَب فـََلُه َأْجرَاِن، َوِإَذا َحَكَم َفاْجتَـَهَد ُمثَّ َحَكَم 

ففي هذا احلديث قسَّم النيب صلى اهللا عليه  )21( ،)َأْخطََأ فـََلُه َأْجرٌ 
اجملتهدين إىل مصيب وخمطئ، فاحلكم يف كل مسألة عند اهللا  -وسلم
ه، ولذا كان الفقهاء يرد واحد، يوفق إليه من شاء من عباد -تعاىل

: بعضهم على بعض، وخيطئ بعضهم بعًضا، قال ابن عبد الرب
وجه واحد، ولو كان الصواب يف  والصواب مما اختلف فيه وتدافع"

أ السلف بعضهم بعًضا يف اجتهادهم وجهني متدافعني ما خطّ 
وقضائهم وفتواهم، والنظر يأىب أن يكون الشيء وضده صوابًا  

   )22(."كله
  : ارتباط الفهم بالنص ال بصاحبه: التحدي الثالث: رع الثالثالف

يرى غادامري يف آخر ما وصل إليه التوظيف املفاهيمي 
للهرمنيوطيقا وفق ما أطلق عليه بالوجود  املوضوعي إىل ضرورة فصل 

واالستقالل عن كل العناصر النفسانية اليت توّلد  النص عن صاحبه
يعبأ باملقاصد والغايات اليت يريد صاحب وعليه فاملفّسر ال  )23(،عنها

أصالة "اهلرمنيوطيقا الفلسفية ترى ذلك أن  .النص التعبري عنها
  .وال تتوخى معرفة قصد املؤلف إطالقاً " املفسر

وهذا التحدي ال ينسجم مع ما وصل إليه علماء التفسري 
املتتبع  خبصوص املقاصد والغايات اليت يريدها النص القرآين، ذلك أن

لنصوص القرآن الكرمي جيد فيها الكثري من بيان املقاصد، ولذلك قال 
ا جاءت ملقاصد  م باستقرائهم لنصوص القرآن علموا أ املفسرون أ

  .املكلفني من جلب املصاحل ودفع املفاسد
فنصوص القرآن كّلها راجعة إىل حفظ مقاصد الّشارع يف 

رِّعت جللب املصاحل ودرء اخللق، وقد تقّرر أّن النصوص القرآنية إّمنا ش
   )24( .املفاسد

وقد ثبت استقراء وعقال أّن الّشريعة مراعية ملصاحل الّناس 
ومل خيالف أحد يف أن , وهي قائمة على أساس توفري السعادة هلم

فوضع  )25(مجيع األحكام الشرعّية متكّفلة مبصاحل العباد يف الّدارين،
الشَّرائع إّمنا هو ملصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة معا، جبلب املنفعة 

وليس ألحد أن يزعم أن أحكام اهللا ال  )26(هلم، ودفع الّضرر عنهم،
تقوم على شيء غري التكليف، وحمض التعّبد، أو أن يّدعي بأّن نسبة 
 املصاحل ألحكام الشرع إن هو إّال تكّلف، وحتميل للّدين ماال

   )27( .حيتمل
ا  وإذا كانت الشريعة قد اعتربت املصاحل، فإّمنا املقصود 
املصاحل املعتربة شرعا، أو املصاحل احلقيقية، وليست املصاحل املوهومة، 

وعليه فاملرجع واملالذ يف ذلك إّمنا هو النص القرآين ال حمض العقول 
قة مع خطاب وجمّرد األهواء، فاملصاحل ال تعترب إّال إذا كانت متواف

الّشارع ـ أوامره ونواهيه ـ ألّن تقديرها ال خيضع لعوامل اهلوى وتأثريات 
وإمنا استفيدت من النص، ورافقته وترافقه من خالل  )28( .الّشهوة

فالفقه اإلسالمي مبين . اجتهاد الفقهاء وحتليلهم للخطاب الشرعي
دف إىل مقاصد وغايات، فإذا كانت األحكام  على نصوص 

عية قائمة على أساس التكليف، إّال أّن هذا التكليف ليس حملض الشر 
املشقة وإمنا لتحقيق مقاصد وغايات عامة هي واحدة وثابتة ال ميكن 
أن تتغّري، وال أن تتبّدل بتغّري األجيال أو تبّدل األزمان، وتعترب هذه 

فاملقاصد الشرعية هي  )29( .املقاصد أهم مرجع لتفسري القرآن
لغايات اليت اعتربها الشارع عند كل حكم من أحكامها، األسرار وا

   )30( .واملتمثِّلة أساسا يف مراعاة مصاحل العباد وحفظ حقوقهم
ومن أهم ما قيل عن ذلك عبارة ابن قّيم اجلوزية اليت جاء 

الشريعة مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف : "فيها أن
رمحة كّلها، ومصاحل كّلها، وحكمة  املعاش واملعاد، وهي عدل كّلها، و 

كّلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور، وعن الرمحة إىل 
ضّدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث فليست 
من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل اهللا بني 

الة عليه وعلى عباده، ورمحته بني خلقه، وظّله يف أرضه، وحكمته الد
، أّمت داللة -صلى اهللا عليه وسلم -صدق رسوله الكرمي

   )31(..".وأصدقها
كما أن املصلحة يف الفقه اإلسالمي مصلحة دنيوية ذات 
بُعد أخروي، ألن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل 

وهذه املصاحل ليست مرتوكة لألعراف يف تقديرها وال . واآلجل معا
اء وملّذات النفوس يف حتديدها، وإمنا ضبطها الفقهاء وضبطوا لألهو 

 .معها حىت آليات الرتجيح بينها عند التعارض على ما سيأيت بيانه
)32(   

املقصد العام للشريعة اإلسالمية هو عمارة األرض، وحفظ 
نظام التعايش فيها، واستمرار صالحها بصالح املستخلفني فيها 

من عدل واستقامة، ومن صالح يف العقل ويف وقيامهم مبا ُكّلفوا به 
وباختصار . العمل، وإصالح يف األرض وتدبري املنافع للجميع

فالشريعة اإلسالمية تسعى الستخالف اإلنسان يف األرض أحسن 
   )33( .استخالف

فالوحي هو الذي أوكل إىل العقل كطاقة خالّقة ميتلكها 
ا يف  اإلنسان مهمة تنزيل هذه النصوص على الواقع والتبّصر مبآال
ا من أحداث  ضوء ما يالبس احلياة من تعقيدات وظروف، وما يُلم 
وتطورات، هلذا جند أّن القرآن الكرمي يزخر باآليات اليت تدعو 
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ل يف ملكوت السماوات واألرض واألنفس اإلنسان إىل النظر والتأم
إّن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل : (واآلفاق، قال تعاىل

والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهللا من 
ا وبّث فيها من كل دابة  السماء من ماء فأحيا به األرض بعد مو

السماء واألرض آليات لقوم  وتصريف الرياح والسحاب املسّخر بني
أفال يتدبرون القرآن ولو كان : (، وقال تعاىل]164البقرة ) [يعقلون

، والتدبّر ]82النساء ) [من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا
وما أحسن ما . نشاط عقلي رفيع ال ميلكه إّال الراسخون يف العلم

حني قال يف بداية " الدينأدب الدنيا و "افتتح به املاوردي كتابه القيم 
اعلم أّن لكل شيء أسًا ولكل أدب ينبوعا وأس الفضائل : "مقدمته

وينبوع األدب هو العقل الذي جعله اهللا  تعاىل للدين أصًال وللدنيا 
عماداً، فأوجب التكليف بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه وأّلف 

م وتباين أغراضهم ومقاصدهم  بني خلقه مع اختالف مهومهم ومآر
قسما وجب بالعقل فأّكده الشرع، : وجعل ما تعبدهم به قسمني

   )34(".وقسما جاز يف العقل فأوجبه الشرع فكان العقل عمادا له
  : الخاتمة

  :بعد تناول املطالب اليت مت حبثها خنرج جبملة من النتائج أمهها  
ه، املقصود باهلرمنيوطيقا علم التأويل أو فهم الفهم ال الفهم ذات -

أو التفسري ذاته، وهو ما ينطبق على علم التفسري القرآين، والذي 
اصطلح العلماء على اعتباره علما مستقال بذاته ال جمرد منهج 

  . حبث
التأويل القرآين خيتلف عن اهلرمنيوطيقا اليونانية يف أن التفسري  -

ليس حكرا على الرسل بل هو وظيفة عقلية مركزة تتطلب إعماال 
َوَما : (، وهو ما يرادف الرسوخ يف العلم يف قوله تعاىلعقليا راقيا

يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن 
ُر ِإالَّ أُوُلو اْألَْلَبابِ    ].7آل عمران ) [ِعْنِد َربـَِّنا َوَما َيذَّكَّ

والتفسري القرآين الكثري من املقاربات  بني اهلرمنيوطيقا اليونانية -
  :يتجلى جمموعها يف نقطتني أساسيتني

االستناد  يف التفسري أو التأويل إىل قواعد اللغة اليت جاء عليها  -
ا املختلفة. النص   .ودالال

اعتبار واقع احلال وظروف الزمن واملكان يف تفسري النصوص  -
  .وتأويلها

ينبغي أن ينقلب على حرفية النص الفهم العقلي للنص القرآين ال  -
ودالالته الواضحة البّينة، ذلك أن النص ال يتبّني إّال بالعقل 

فال ميكن جتاوز لغة النص فبها . والعقل ال يهتدي إّال بالنص
  .نزل،  كما ال يصح إمهال العقل فهو آلة التمييز
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  التأويل في المذاهب اإلسالمية والقانون اإلسالمي في فلسفته
 

  مقدمة
ألحسن املسالك احلمد هللا الذي أنار لنا احلوالك وهدانا 

وخامت  وعلمنا ما مل نكن نعلم والصالة والسالم على سيد العلماء
  .بإحسان إىل يوم الدين محممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه األنبياء

إذا كانت اهلريومينوطيقا هي االنبعاث املتطور للتأويل، أو هي 
 الطور املغايل لعلم التأويل الذي عرفته احلضارة الغربية يف قراءة

يف  -النصوص منذ العصر اليوناين، وإذا كانت اهلريومينوطيقا الدينية
قد أحلت ما يوحيه عامل القارئ واملتلقي حمل   -تأويل النص الديين

  .الوحي اإلهلي
فإن مسرية التأويل يف احلضارة اإلسالمية بدأت بالقرآن الكرمي 

ق، والسنة النبوية مصدرا الوحي والدين، ومعيارا القيم واألخال
فما املراد بالتأويل يف القرآن الكرمي؟ وما املراد به يف ...وضابطا اللغة

السنة النبوية؟ وما املراد به يف اللغة؟وما موقف املفسرين من التأويل؟ 
وما هي القواعد والضوابط واملعايري اليت وضعها أصحاب املذاهب 

ذا ما اإلسالمية للتأويل جلعله معيارا من معايري النظر الفكري؟ ه
  .املداخلة هذه  سأجيب عنه إن شاء اهللا من خالل

  في اللغة واالصطالح تأويلال: المطلب التمهيدي
). تفعيل(التأويل مصدر على وزن  :في اللغةالتأويل : الفرع األول

. َأوََّل، يـَُؤوِّل تْأويالً : تقول). َأوَّل: (وفعله املاضي رباعي مضعف
  ).أْول: (ومادة الكلمة هي
. ابتداء األمر، وانتهاؤه: مها. أصالن: أْول"  :ن فارسقال اب

وتأويل . مبعىن االنتهاء واملرجع :واألْول .وقوهلم آَل مبعىن َرَجعَ 
 وهي اإليالة من أصله وقيل ".عاقبته، وما يؤول وينتهي إليه: الكالم
  .موضعه فيه املعىن ووضع ساسه للكالم املؤول فكأنّ  السياسة

 :آل الشيُء يـَُؤول َأوًال ومآالً  ،الرجوع :اَألْولُ ": قال ابن منظور
َأوََّل  .وأُْلُت عن الشيء ارتددت .َرَجَعه :وَأوَّل ِإليه الشيءَ  ،َرَجع

وَلمَّا يْأتهم : وتََأوَّله َفسَّره وقوله. وتََأوَّله َدبَّره وقدَّره وَأوَّله :الكالمَ 
   )2( )تْأويُله

علم  وهذا دليل على َأنّ . َأي مل يكن معهم علم تْأويله
م ما يُؤول ِإليه أَمرهم  .التْأويل ينبغي َأن ينظر فيه  وقيل معناه مل يْأ

َكَذِلَك َكذََّب  :ودليل هذا قوله تعاىل. يف التكذيب به من العقوبة
ْبِلِهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمينَ     ). )3الَِّذيَن ِمْن قـَ

اللهم فـَقِّهه في الدين وَعلِّمه {عباسويف حديث ابن 
  )4(".}التَّْأويل

  

  
اد به يف التأويل يرَ  ستخلص من هذه التعريفات اللغوية أنَّ ويُ 
وعلى ذلك يكون .والصريورة والرجوع إىل األصلالعودة د و اللغة الرَّ 
املقصودة  األصلية عاينإىل امل هوإرجاع هرد: "تأويل الكالم"معىن 
   )5(.منه

  التأويل في االصطالح:الثاني الفرع 
للتأويل مفهوم أو داللة عند السلف ختالف مفهومه عند 

   )6( .اخللف
يف " التأويل " وأما : "قال ابن تيمية :التأويل عند السلف  -1

  :لفظ السلف فله معنيان
تفسري الكالم وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، : أحدهما "

 -هؤالء متقاربا أو مرتادفا وهذا فيكون التأويل والتفسري عند 
 )7(هو الذي عناه جماهد أن العلماء يعلمون تأويله -علمواهللا أ

القول يف تأويل قوله  : وحممد بن جرير الطربي يقول يف تفسريه
كذا وكذا واختلف أهل التأويل يف هذه اآلية وحنو ذلك ومراده 

  .التفسري
ن مسمى التأويل وهو الثالث م -يف لفظ السلف المعنى الثاني و

هو نفس املراد بالكالم فإن الكالم إن كان طلبا كان : -مطلقا 
تأويله نفس الفعل املطلوب، وإن كان خربا كان تأويله نفس 

  )8( ".الشيء املخرب به

  :التأويل عند الخلف -1
صرف اللفظ عن املعىن : "التأويل يف ُعرف املتأخرين هو

   )9( ".ن بهالراجح إىل املعىن املرجوح لدليل يقرت 
  :فاملتأّول مطالب بأمرين

  .أن يبّني احتمال اللفظ للمعىن الذي محله عليه: األمر األول
أن يبنيِّ الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه  :األمر الثاني

  .الراجح إىل املعىن املرجوح، وإّال كان التأويل فاسدا
... األصلالتأويل من األول أي الرجوع إىل " :قال الراغبو 

إىل الغاية املرادة منه علما كان أو فعال، ففي العلم  يءوهو رد الش
َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلمِ  َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَّهُ  : حنو

 يفو  )10( 
أي   تَْأِويُلهُ  يَْأِتي يـَْومَ  تَْأِويَلهُ  ِإالَّ  يـَْنظُُرونَ  َهلْ :الفعل كقوله تعاىل

   )11( ".بيانه الذي هو غايته املقصودة منه
  :فالتأويل عند الراغب قسمان

   .وهو رد الكالم إىل حقيقته العلمية. رد علمي :األول

 )1(صليحة بن عاشور/ د
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وهو رد الكالم إىل حقيقته العملية، وذلك بأداء . رد عملي: الثاني
 محه ر- عن حفص بن عاصم :ذلك على األمثلة ومن .املطلوب منه

أَنَُّه َكاَن ُيَصلِّي َحْيُث {: -عنهما اهللا رضي -عمر ابن عن - اهللا
 يتأول أي )12(.}يـَْفَعُلهُ ص وََكاَن َرُسوُل اِهللا : تـََوجََّهْت ِبِه رَاِحَلُتُه َقالَ 

َنَما: اآلية هذه  انَ هُ  وِفْعُله .]115: البقرة[ الّلهِ  َوْجهُ  فـََثمَّ  تـَُولُّواْ  فَأَيـْ
: قوله ومعىن، القرآن بتأوُّل يسمَّى ما وهو النبوي، التفسري من نوع

  .وميتثل يطبق أي): يتأول(
 أنه - اهللا رمحه- الثوري عن روي ما ذلك على األمثلة ومن

 الربيع كان{: قالتمن كبار التابعني  الرَّبِْيُع بُن ُخثـَْيمٍ  ولد مّ أُ  أنّ  بلغه
 يعبِ الرَّ  فإن ُسكَّراً؛ السائل أعطي فالنة يا: يل يقول السائل جاءه إذا

َلْن تـََناُلوا اْلِبرَّ ل يتأوّ  - يعين الثوري -قال سفيان )13(}السُّكَّر حيب
أي يتأول القرآن؛ وذلك باالمتثال العملي  َحتَّى تـُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ 
رده إىل الغاية املرادة : فتأويل القرآن هو . والتطبيق يف احلياة الواقعية

  .منه علما أو عمال
 التأويل في القرآن الكريم: األولالمبحث 

لقد بدأت مسرية التأويل يف احلضارة اإلسالمية بالقرآن الكرمي 
الذي هو كتاب الوحي، ومصدر الدين، وموحد األمة، ومفجر 

  ...اإلبداع احلضاري
ويف القرآن الكرمي يرد التأويل مبعىن التفسري الذي يدرك الكنه 

وألن القرآن الكرمي هو كتاب ..تواحلقيقة واجلوهر واملرجعية واملآال
وكتاب احلقيقة الدينية املطلقة، فلقد مثل الكنز ..الوحي اخلامت واخلالد

املفتوح للعطاء اجلديد واملتجدد دائما وأبدا،وذلك حىت يليب 
احتياجات كل املستجدات، واإلجابات على كل عالمات االستفهام 

بدا إىل أن يرث اهللا اليت يطرحها الواقع املتغري واملتجدد دائما وأ
الذي ) المحكم(وهلذه احلكمة جاء يف آياته ..األرض ومن عليها

تدرك العقول مآالته وكنه معارفه وأحكامه دومنا حاجة إىل 
الذي يفتح الباب لعقول ) المتشابه(وجاء يف آياته ، كذلك ..تأويل

الراسخني يف العلم كي يستنبطوا منه باالستدالل ما ال تدركه عقول 
غري الراسخني يف العلم، والذي يفتح الباب،كذلك، ألن يكتشف 

وألن يبصر فيه أهل العرفان القليب ..مل يكتشفه السلف فيه اخللف ما
وإذا متعنا يف سور  )14(ما ال يبصره أهل الظاهر وال أهل العقل اجملرد،

اليت يدور حوهلا معىن التأويل، كأداة  )15(وجدنا املعاينالقرآن وآياته 
  .نظر الفكريلل

  

استشراف الحقائق واألبعاد التأويل بمعنى  :المطلب األول  -1
الواقعية أو الحكمة في فقه النهايات أو استشراف 

 .أو إدراك المآالت  المستقبل 

ورد لفظ التأويل يف القرآن الكرمي مقرتنا بالرؤى يف سورة 
أََبِت ِإنِّي  ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِألَبِيِه يَا :يوسف، ومن ذلك قوله تعاىل

تـُُهْم ِلي َساِجِدينَ   رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْ
فرؤية يوسف للكواكب والشمس والقمر ساجدين هو  ]4:يوسف[

الظاهر من النص واحلاضر، هذا الظاهر الذي تكمن وراءه حقيقة 
قد متكن و . خفية باطنة، ستنكشف مستقبال يف بعدها الواقعي

فدلَّته ُرؤيا يوسَف "يعقوب من إدراكها؛ انطالقا من ظاهر الرؤيا، 
عليهما السَّالم على أنَّ اللَّه تعاىل يبِلغه مبلغا من احلكمة، ويصطفيه 
للنبّوة، وينعم عليه بشرف الدَّارين كما فعل بآبائه، فخاف عليه من 

قَاَل يَا بـَُنيَّ : فقال )16(".حسد إخوته، فنهاه من أن يقصَّ رؤياه هلم
َال تـَْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى ِإْخَوِتَك فـََيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ِإنَّ الشَّْيطَاَن 

ْنَساِن َعُدوٌّ ُمِبيٌن   ]5: يوسف[ ِلْإلِ

على إرجاع ظاهر   وهو ما يدل على قدرة إخوة يوسف
ا ا احلقيقية الواقعية، وفقه مآال  . الرؤى إىل صور

اليت آلت وانتهت إليها القصة بعد فرتة زمنية هذه احلقيقة 
اختلف املفسرون يف مقدارها بني مثانية عشرة وأربعني سنة -طويلة

وأحداث وكوائن كثرية كانت فيها  - )17(وهو الراجح عند األكثرين
الرؤيا القائد املوجه، تعرف وجهة األحداث وحمطتها النهائية؛ لقوله 

ى يُوُسَف آَوى ِإَلْيِه أَبـََوْيِه َوقَاَل اْدُخُلوا فـََلمَّا َدَخُلوا َعلَ : تعاىل
ِمْصَر ِإْن َشاَء اللَُّه آِمِنيَن َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا 
 َوقَاَل يَا أََبِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها رَبِّي َحقًّا

ذا  ]100: يوسف[ هذا : "تأويل الرؤيا، قال أبو حيان البيان متَّ و
عاقبة رؤياي أنَّ تلك الكواكب والشَّمَس والقمر رأيتهم : تأويُل، أي
  )18(."ِيل ساجدين

فعندما عاين يوسف سجود أبويه وإخوته أدرك أن ذلك  
ميثل حقيقة تلك الرؤيا، فقد حتققت وَصّحت بعد سنوات عديدة، 

فتأويل الرؤيا إذا عبارة عن حتققها يف الواقع . فجاء تعبريها مطابقا هلا
 .لجميع بعد خفائها حتققا مطابقا هلالوانكشافها 

قْد َجَعَلَها رَبِّي : ويؤيد ذلك قوله تعاىل على لسان يوسف 
ا العقل "أي  َحقًّا ا كانت من األخباِر الرَّمزيَّة الَّيت يكاِشف  َّ أ

 .مث أصبحت واقعا حمسوسا ملموسا )19("احلوادث اْلُمَغيََّبة عن اِحلسِّ 
صادقة، رأيت ما يقع ِيل ِيف املنام يقظة، ال : أي: "حيان أبو قال

  )20(".باطل فيها وال لغو
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فكأّن املؤول يف تأويل الرؤيا يبتدئ من ظاهر الرؤيا الذي 
ا الفعلية الواقعية، فالرؤيا هلا  يراه الرائي لينتهي إىل باطنها، وهو صور

ا الظاهرية املنامية، إىل : وتأويل الرؤيا. "منتهىمبتدأ و  رد صور
ا إىل احقيقتها املادية  ا إىل حقيقتها، وانتهاء  لواقعية، ورجوع 

  )21(."ايتها احلسية، وبيان انطباقها على الواقع، وذكر مآهلا 

 :وهو نفس املعىن يكشف عنه لفظ الـتأويل يف رؤيا امللك
 ِإنِّي َأرى َسْبَع بـََقراٍت ِسماٍن يَْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعجاٌف َوقاَل اْلَمِلُك

َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر ياِبساٍت يَا أَيـَُّها اْلَمَألُ َأفْـُتوِني ِفي 
قاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َوَما َنْحُن ) 43(يا تـَْعبـُُروَن ؤ ياَي ِإْن ُكْنُتْم لِلرُّ ؤ رُ 

ُهَما َوادََّكَر بـَْعَد ) 44(ِم ِبَعاِلِميَن بَِتْأِويِل اْألَْحَال  َوقَاَل الَِّذي َنَجا ِمنـْ
 ]45 - 43:يوسف[أُمٍَّة أَنَا أُنـَبُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلوِن 

تَْأِويِلَها، َوُهَو . . .فـََعبـْرَُها َوُعُبورَُها ِمبَْعَىن "  :قال يف املنار
ْخَباُر ِمبَآِهلَا الَِّذي     )22(."يـََقُع بـَْعدُ اْإلِ

وتعبري الرؤيا اإلخبار مبا يؤول إليه أمرها، وذكر مرجعها 
من علنها إىل سرها،  رُ بُـ عْ املؤول  يَـ  املقصود، واستعمل لفظ التعبري ألنَّ 

ظاهرها إىل بطن منها، واملادة كلها تدور على اجلواز  ازَ املعرب جَ  نَّ فكأَ 
ذلك إىل أجود، من عرب من حمل إىل حمل ومن حال إىل حال، وأكثر 

إذا أفصح، أي تكلم  -إىل عربه اآلخر، وأعرب  -أي شطه  -النهر 
ام إىل  بكالم العرب فأبان عن مراده، أي أجازه من العجمة واإل

  )23( .البيان

ا : وتعبري الرؤيا هو تأويلها، أي" بيان بعدها الواقعي، وصور
   )24(."املادية احلسية يف عامل الواقع

 لَ وّ ظاهر الرؤيا، ولكن هذا الظاهر غري مراد، فكيف أَ وهذا 
تـَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأَبًا َفَما  :قال يوسف عليه السالم الرؤيا؟

ثُمَّ يَْأِتي ِمْن ) 47(َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِليًال ِممَّا تَْأُكُلوَن 
ْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِليًال ِممَّا بـَْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد  يَْأُكْلَن َما َقدَّ

ثُمَّ يَْأِتي ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه ) 48(ُتْحِصُنوَن 
 ]49-47: يوسف[ يـَْعِصُروَن 

، وكأنّه ا سيحدث يف املستقبلهلا بالكشف هلم عمَّ وَّ ا أَ إذً 
 انطالقا من ظاهر النص إىلوذلك ؛ ينظر إىل الغيب يف سرت رقيق

وأزاح الستار عن أزمة اقتصادية  والغوص يف معانيه الدقيقة، باطنه
قادمة، فأرشدهم إىل  اإلجراءات واالحتياطات اليت ينبغي اختاذها 

وكأنّه  كما َعبَـَر ظاهر النص إىل باطنه للكشف  ،ملواجهة تلك األزمة
إىل املستقبل؛ لينقل ما سيقع  عن احلقيقة، َعبَـَر األزمنة من احلاضر
وهو ما وقع فعال بعد زمن على  فيه من أحداث بكل أمانة وصدق،

للرؤيا يف صورة واقعية حمسوسة، ومل  فَكاَن تأويُله تعبريا. وفق ما أنبأ به

 بعض، كما قد تكون من للمستقبل نظرة استشرافية منهجمرد كن ي
ن قبيل الوحي واإلنباء بل ذلك م الذين ميلكون بـُْعد الّنظر، البشر

 . الذي يُعد أحد أوجه إعجاز القرآن الكرمي بالغيب املستقبلي

وال خيرج التأويل عن هذا املعىن يف تأويل يوسف لرؤيا 
تَـَياِن قَاَل َأَحُدُهَما  :السجينني، قال تعاىل َوَدَخَل َمَعُه السِّْجَن فـَ

َأْحِمُل فـَْوَق رَْأِسي  َأرَاِنيَ  ِإنِّيَ  َأْعِصُر َخْمًرا َوقَاَل اْآلَخرُ  ِإنِّي َأرَاِنيَ 
َنا بَِتْأِويِلِه ِإنَّا نـََراَك ِمَن اْلُمْحِسِنينَ  ُر ِمْنُه نـَبِّئـْ ًزا تَْأُكُل الطَّيـْ  ُخبـْ

 .]36:يوسف[

وإن كانا مل خيف  -ومها السجينان - فالرائيان يف هذه اآلية 
ما عرفا متاما أنَّ  ا غري مراد، إمنَّ  الظاهرهذا  عليهما ظاهر الرؤيا إال أ

املراد هو معىن خفي ينبئ بوقوع عظيم وجسيم تنطوي عليه الرؤيا، 
تصري إليه الوقائع مستقبال، هذا املعىن يشري ويرمز إليه ذلك الظاهر و 

ويوحي به، وينتهي إليه؛ ليصبح واقعا حمسوسا وملموسا؛ لذلك طلبا 
سا فيه ما تفرَّ  استشراف هذا البعد الواقعي للرؤيا من يوسف بسبب

من اإلمكانات واملؤهالت لذلك، واليت ستجعل لتعبريه شأنا عظيما؛ 
َنا بَِتْأِويِلِه ِإنَّا نـََراَك ِمَن لذلك استخدما كلمة نبئنا بدل أخربنا  نـَبِّئـْ

 .اْلُمْحِسِنينَ 

وورد اإلحسان هنا مطلقا من القيود، مما جعله حمل   
 - ه العلم بتعبري الرؤىاملفسرين بني قائل بأنَّ  عندخالف يف معناه 

، واإلحسان إىل السجناء، وقد يراد -وهو املناسب للطلب أو السياق
   .ة ربانيةبَ إحسان العبادة، ويف ذلك ما يدل على أن التأويل هِ 

ومعىن تأويل الشيء أي : "وإىل مثله يشري قول الشعراوي
لرُّؤى تأيت كطالسم، وهلا َشفرة ا معرفة ما يؤول إليه الشيء، ونعلم أنَّ 

رمزية ال يقوم ِحبلِّها إال َمْن وهبه اهللا قدرة على ذلك؛ فهي ليست 
ا إهلامات من اهللا سبحانه وتعاىل   )25(".ِعْلماً له قواعد وأصول؛ أل

فتوىل يوسف كشف الستار عن املستقبل، واختصر الزمن يف 
َصاِحَبِي السِّْجِن َأمَّا يَا  :حلظات وأظهر هلم مآل الرؤيا،  فقال

ُر ِمْن  َتْأُكُل الطَّيـْ َأَحدُُكَما فـََيْسِقي رَبَُّه َخْمًرا َوَأمَّا اْآلَخُر فـَُيْصَلُب فـَ
َوقَاَل ِللَِّذي َظنَّ أَنَُّه ) 41(رَْأِسِه ُقِضَي اْألَْمُر الَِّذي ِفيِه َتْستَـْفِتَياِن 

ُهَما اذُْكْرِني ِعْنَد رَبَِّك فَ  أَْنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر رَبِِّه فـََلِبَث ِفي نَاٍج ِمنـْ
  ].42 -41 :يوسف[ )42(السِّْجِن ِبْضَع ِسِنيَن 

فالتأويل مل خيرج عن معىن استشراف احلقائق واألبعاد   
والقدرة على نهايات الاحلكمة يف فقه  بعبارة أخرى أو للرؤى الواقعية

حيتاج إىل بصرية ، وهو ما إدراك املآالت أو استشراف املستقبل
نافذة، وهبة إهلية تتجاوز الظاهر واحلاضر؛ انطالقا من جمموعة من 

  .املعطيات



50 
 

 اإلنباء بالمستقبل بمعنى التأويل: المطلب الثاني -2

 جالهاجماال للشك يف هذه احلقيقة اليت  ع يوسف دَ ومل يَ 
بإمكانه أن ينبئهما   يوسف أمام السجينني، والدليل على ذلك أنّ 

ببعض ما سيحدث يف املستقبل، ويتمثل يف أوصاف ونوع الطعام 
العلم حبقيقة بعض ما  رادا. هذا الطعام إتيانالذي يُرَزقانِه قبل 

وهو نوع وأوصاف الطعام الذي سيقدم هلم -سيحدث يف املستقبل
َل َال قَا :بة اإلهلية، والتعليم اإلهلي لعباده احملسنني، قائالاهلإىل -

يَْأتِيُكَما َطَعاٌم تـُْرَزقَانِِه ِإالَّ نـَبَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلِه قـَْبَل َأْن يَْأتَِيُكَما َذِلُكَما 
ِممَّا َعلََّمِني رَبِّي ِإنِّي تـَرَْكُت ِملََّة قـَْوٍم َال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوُهْم بِاْآلِخَرِة 

يد به اإلنباء رِ يف هذه اآلية أُ فالتأويل  ].37: يوسف[ ُهْم َكاِفُروَن 
يب املستقبلي، وهذا بحبدوث احلدث قبل وقوعه، وهو من اإلنباء الغي

  .-عليهم السالم – سلما ال يكون إال لألنبياء والرّ 
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  )26(:بيان الحكمة منهاو  وأسبابها بإدراك حقائقها على التَّمام

ألحداث يف قصة موسى كانت عبارة عن ثالثة أفعال قام ا
ا اخلضر، ولكنها كانت تتحرك على خالف ما يقتضيه الظاهر، ومل 
يدرك موسى حينذاك األسباب والعلل احلقيقية الكامنة وراء تلك 

  .األحداث والوقائع، وهو ما دفعه إىل االعرتاض عليها
ب واحلكم الكامنة ف اخلضر عن العلل واألسباشْ كَ   أنَّ  إالّ 

وراء تلك األحداث، وإظهار حقيقتها اليت كانت خفية، وإرجاع 
أفعاله إىل أصلها دفعت كل تلك االعرتاضات املبنية على الظاهر، 

ما فعله كان مبنيا على العلم حبقائق األشياء، ومبقتضى  نت أنَّ وبيَّ 
احلكمة حيث رام من خالل تلك األفعال حتقيق املصاحل ودرء 

لعلمه حبقائق األشياء، وإن   ؛اسد، فعمل بالصاحل واجتنب الطاحلاملف
َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما : ولغريه قائال له كان ذلك خالف الظاهر ملوسى

ًرا  ].78 :الكهف[َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْ

ذا  ولو قابلنا بني اعرتاضات موسى وبيان اخلضر للعلل 
َحتَّى ِإَذا رَِكَبا ِفي السَِّفيَنِة َخَرقـََها قَاَل َأَخَرقْـتَـَها فَاْنَطَلَقا الشكل 

فكل من حيتكم ] 71 :الكهف[ ِلتـُْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا
إىل الظاهر حيكم بال تردد بأن خرق السفينة من قبيل اإلفساد بال 

عندما يكشف  قر خبالفه،، إال أنه سرعان ما يرتاجع عن ذلك ويُ مراء
عن األسباب والعلل اليت تدل على حكمة متناهية يف   اخلضر ملوسى

إدراك احلقيقة اخلفية للخرق، وهي منع غصب السفينة، وهو الواقع 
مَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت أ فأدى به إىل االعرتاض الذي كان جيهله موسى

َأْن َأِعيبَـَها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك ِلَمَساِكيَن يـَْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر فََأَرْدُت 
 ]. 79 :الكهف[ يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا

 فَاْنَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغَالًما فـََقتَـَلُه قَاَل َأقـَتَـْلَت نـَْفًسا
فرد مبينا له ] 74 :الكهف[ زَِكيًَّة ِبَغْيِر نـَْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا نُْكًرا

َوَأمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمْؤِمنَـْيِن َفَخِشيَنا َأْن يـُْرِهَقُهَما السبب 
ًرا ِمْنُه زََكاًة َوَأقْـَرَب ) 80(طُْغَيانًا وَُكْفًرا  فََأَرْدنَا َأْن يـُْبِدَلُهَما رَبـُُّهَما َخيـْ

 ].81 :الكهف[ )81(رُْحًما 

 اْنَطَلَقا َحتَّى ِإَذا أَتـََيا َأْهَل قـَْريٍَة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها فَأَبـَْوا َأْن
ُيَضيـُِّفوُهَما فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـَْقضَّ َفَأقَاَمُه قَاَل َلْو 

قال له مبينا أيضا ]77 :الكهف[ ِشْئَت َالتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا 
ا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغَالَمْيِن يَِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة وََكاَن َتْحَتُه  َوَأمَّ السبب 

ُهَما  ُلَغا َأُشدَّ ٌز َلُهَما وََكاَن أَبُوُهَما َصاِلًحا فََأرَاَد رَبَُّك َأْن يـَبـْ َكنـْ
َعْلُتُه َعْن َأْمِري َزُهَما رَْحَمًة ِمْن رَبَِّك َوَما فـَ  :فالكه[ َوَيْسَتْخرَِجا َكنـْ

هكذا علل اخلضر ملوسى كل تلك احلوادث، وأرجعها إىل ] 82
اخلضر كان   له احلكمة منها، حبيث عرف موسى أنّ حقيقتها، وبّني 

َذِلَك تَْأِويُل َما : على حق، ومل يبق جمال لالعرتاض واإلنكار فقال
ًرا  ].82: الكهف[َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصبـْ

وباطن، والباطن اخلفي هو فكل هذه األحداث هلا ظاهر 
املراد منها، وهو الذي آلت إليه مجيع احلوادث، واخلضر قام بتأويل 
احلوادث الثالثة؛ وذلك برد ظاهرها إىل باطنها، وبيان احلكمة من 

وأطلع اهللا عليها  أفعاله، وهي احلقيقة اليت كانت خفية على موسى
  .اخلضر

إىل  هاإرجاعاد به فإذا وقعت احلوادث فعال فإّن تأويلها يُر   
ا بإدراك حقائقها على التَّمام أو وهو املعينُّ باحلكمة  ،عللها وأسبا

 .العلم واحلكمة
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 واستقراره بعد التأمل إلى ما فيه الصالح 

للعدل وترك اجلور ورد مصطلح التأويل يف سياق الدعوة 
َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتْم َوزِنُوا  :، قال تعاىلوامليزانيف الكيل 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال  ] 35: اإلسراء[ بِاْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخيـْ
وذلك سعيا خلري الدنيا واآلخرة، أما خري اآلخرة فيتمثل يف الثواب 

 اطمئنان النفس احلاصل بسبب االمتثال، وأما خري الدنيا فيكمن يف
ا النامجة عن اإليفاء، وكالمها أفضل من الربح احلاصل من  وسعاد

وهو ما ال يدرك إال بالنظر يف مآل اإليفاء والتطفيف يف . التطفيف
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال : الدنيا واآلخرة؛ لذلك قال تعاىل  َذِلَك َخيـْ

  ]35: إلسراء[
وة إىل الطاعة كما ورد مصطلح التأويل يف سياق الدع

قوله واالحتكام إىل الكتاب والسنة يف النزاعات واخلصومات يف 
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يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي : تعاىل
اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن  
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال   ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ

ألن اإلنسان عند التأمل يدرك أن اخلري والصالح  ؛]59:النساء[
والعاقبة احلسنة يف الرجوع إىل الكتاب والسنة يف فك اخلالفات 

لذي قام على والنزاعات، فكأنّه بعد إجالة النظر يرجع عن النزاع ا
  .االختالف يف الرأي إىل رأي الشارع احلكيم

، والدعوة إىل للعدل وترك اجلور يف الكيل وامليزانفالدعوة 
الطاعة واالحتكام إىل الكتاب والسنة يف النزاعات واخلصومات  

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال : كالمها ُخِتم بقوله تعاىل     َخيـْ
ا أرجعه املتأمِّل إىل أحسن إرجاعا، إذ: "أحسن تأويال أي

مراجعه وعواقبه، ألنَّ اإلنسان عند التَّأمُّل يكون كاملنتقل مباهيَّة 
الشَّيء يف مواقِع األحوال من الصَّالح والفساد فإذا كانت املاهيَّة 
صالحا استقرَّ رأي املتأمِّل على ما فيها من الصَّالح، فكأنَّه أرجعها 

ا الصَّاحل ا وهو مقرُّها، فأطلق على استقرار بعد التَّطواف إىل مكا  
الرَّأي بعد التَّأّمل اسم التَّأويل على طريقة التَّمثيل، وشاع ذلك حىتَّ 

   )27(".ساوى احلقيقة
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  :أو طريق العلم للغيبيات
َناُهْم ِبِكَتاٍب َفصَّْلَناُه : قال تعاىل َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَلَقْد ِجئـْ

َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ تَْأِويَلُه يـَْوَم يَْأِتي تَْأِويُلُه ) 52(َورَْحَمًة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنوَن 
يـَُقوُل الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قـَْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل رَبـَِّنا بِاْلَحقِّ فـََهْل َلَنا 

َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل َقْد  ِمْن ُشَفَعاَء فـََيْشَفُعوا َلَنا َأْو نـَُردُّ  نَـْعَمَل َغيـْ فـَ
ُهْم َما َكانُوا يـَْفتَـُرونَ   -52:األعراف[ َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوَضلَّ َعنـْ

53.[  
فالتأويل يف هذه اآلية حيتمل معنيني أشار إليهما ابن 

 وهذا دليل على َأنّ . َأي مل يكن معهم علم تْأويله" :منظور يف قوله
م ما يُؤول ِإليه . نظر فيهل ينبغي َأن يُ علم التْأوي وقيل معناه مل يْأ

  )28(".أَمرهم يف التكذيب به من العقوبة

والتَّأويل اّلذي يف ":ذهب ابن عاشور حيث يقولوإليه 
م تأويل ما  هذه اآلية حيتمل املعنيني ولعلَّ كليهما مراد، أي ملَّا يأ
م مل يفهموه من معاين القرآن لعدم اعتيادهم مبعرفة أمثاهلا،  َّ يدَّعون أ

م تأويل ما حسبوا عدم ... مثل حكمة التَّشريع، ا يأ
َ
وأيضا مل

ِإْن كاَن َهَذا ُهَو اْلَحقَّ : واالتَّعجيل به دليال على الكذب كما قال
 ِمْن ِعْنِدَك فََأْمِطْر َعَلْينا ِحجارًَة ِمَن السَّماِء َأِو اْئِتنا ِبَعذاٍب أَِليمٍ 

   )29( ]".32: اْألَنـَْفال[

 :أحدهماالتأويل يف هذه اآلية حيتمل معنيني  يرى أنّ فهو 
   .التأويل طريق للعلم وفهم معاين القرآن أنّ 

ا القرآن الكرمي،  :والثاني حتقق األمور الغيبية اليت أخرب 
إمنا ذلك جميء ما : "هي عليه يف واقع أمرها، قال ابن تيمية على ما

كالدابة ويأجوج، وطلوع : أخرب القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها
ا، وجميء ربك وامللك صفا صفا، وغري ذلك  ...الشمس من مغر

ُرُسُل رَبـَِّنا بِاْلَحقِّ فـََهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء  َقْد َجاَءتْ : حينئذ يقولونف
َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَملُ  نَـْعَمَل َغيـْ وهذا القدر الذي  فـََيْشَفُعوا َلَنا َأْو نـَُردُّ فـَ

أخرب به القرآن من هذه األمور ال يعلم وقته وقدره وصفته إال 
  . )30("اهللا

ومبا جاء به من أخبار غيبية   الكرمي، بالقرآنكذبوا الكفار  ف
 ؛وغريها من الغيبيات وما سيصري إليه أمرهم كالبعث واجلزاء والقيامة

فأنكر ، عدُّوه حماالوا به و ما كذب ومعاينة انتظارا منهم لوقوع وحتقق
  .القرآن عليهم ذلك

فمىت اعرتف الكفار بأّن ما جاءت به الرسل هو احلق؟ 
ا أخرب به القرآن الكرمي، فما ذلك بعد معاينة ومشاهدة حقيقة م

علموه نظريا، وال عملوا به، وهو ما جعلهم يتشوفون العودة من أجل 
العمل به وتطبيق ما أخرب به، فأخباره مل تتجاوز يف احلياة الدنيا 

م   .آذا
َأْم يـَُقوُلوَن افْـتَـَراُه : وهو نفس املعىن الوارد يف قوله تعاىل 

ِلِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ُقْل فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمثْ 
بُوا ِبَما َلْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأِتِهْم تَْأِويُلهُ ) 38(َصاِدِقيَن   َبْل َكذَّ

أي مشاهدة ما أنذرهم به من العذاب، ويؤيد ] 39- 38: يونس[
َكَذِلَك َكذََّب  :قوله تعاىلهذا املعىن ما جاء يف السياق بعده، وهو 

ْبِلِهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمينَ     ]39: يونس[ الَِّذيَن ِمْن قـَ
فتأويل األمور الغيبية خارج يف هذا عن قدرة اإلنسان؛ 
ذلك أنه إدراك احلقائق الغيبية على ما هي عليه، وهذا مما استأثر اهللا 

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل  :أحدا من خلقه، قال تعاىلبعلمه، ومل يطلع عليه 
َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر 
َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء  ُمَتَشاِبَهاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم زَْيٌغ فـَ

َنِة َواْبِتَغاَء تَ  ْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم اْلِفتـْ
آل [ يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبـَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَباِب 

 .]7:عمران

ذا املعىن، أي  وقد   إدراك استعمل القرآن التأويل 
، كما استعمله مبعىن الغيبيات على ما هي عليه يف الواقعحقائق 

  .وسيلة وطريق للعلم
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يَرِد ، و طريق للعلم وفهم معاين القرآنيَرِد مبعىن أنه التأويل ف
ا القرآن الكرمي، على ما مبعىن هي  حتقق األمور الغيبية اليت أخرب 

  .عليه يف واقع أمرها
  النبويةالتأويل في السنة : المبحث الثاني

ورد التأويل يف السنة النبوية يف عدد غري قليل من 
  .األحاديث النبوية الشريفة مبعىن التفسري

فعن ابن عمر، رضي اهللا عنهما، عن النيب صلى اهللا عليه 
سوداء ثائرة الرأس خرجت من  -أي يف الرؤيا -رأيت: (وسلم قال 

صلى اهللا فأول الرسول  -وهي اجلحفة -املدينة حىت أقامت مبهيعة
  .رواه اإلمام أمحد) عليه وسلم أن وباء املدينة نقل إىل اجلحفة

أي تفسري وإدراك حقيقة ومآل التوجه إىل  -ويف تأويل
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم (  :القبلة، كما ورد يف اآلية القرآنية

، عمرجاء يف األثر، عن سعيد بن جبري عن ابن . 144البقرة )شطره
.. أن ابن عمر كان يصلي حيثما توجهت به راحلتهرضي اهللا عنهم، 

يفعل ذلك ،  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (وأنه قال 
  .رواه اإلمام أمحد)..وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره( ويتأول عليه 

وفيما روته السيدة عائشة ، رضي اهللا عنها، فلقد كان 
لهم ربنا وحبمدك سبحانك ال: رسول اهللا يقول يف ركوعه وسجوده

ي يتأول ويفسر قول اهللا سبحانه أ) يتأول  القرآن( اللهم اغفريل
رواه البخاري ومسلم وأبو  .3/النصر) فسبح حبمد ربك واستغفره(

  .داود والنسائي وابن ماجه واإلمام أمحد
فعن جابر بن ..وجاء يف األثر التأويل مبعىن تفسري التنزيل

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بني ورس: (..عبد اهللا رضي اهللا عنه
رواه أبو داود، ) أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله

  .والنسائي، وابن ماجه، والدارمي
  موقف جمهور فالسفة اإلسالم من التأويل: المبحث الثالث

وسأخلص مواقف كل من أيب حامد الغزايل، وابن رشد، 
  .وحممد الطاهر ابن عاشور

  موقف اإلمام أبي حامد الغزالي من التأويل: لالمطلب األو 
وحيدد اإلمام الغزايل معامل القانون اإلسالمي لفلسفة التأويل 

    )31( :فيما يلي
ليس هناك فريق من أهل اإلسالم إال وهو مضطر إىل التأويل،  -1

 .حىت من كان منهم غري ممعن يف النظر العقلي

التأويل ليس باهلني، بل ال أن معرفة ما يقبل التأويل وما ال يقبل  -2
يستقل به إال املاهر احلاذق يف علم اللغة، والعارف بأصول اللغة، 
ا ومناهجها  ا وجتوزا مث بعادة العرب يف االستعمال يف استعارا

 .يف ضروب األمثال

ولقد اتفقت الفرق اإلسالمية على أن جواز التأويل موقوف على  -3
والظاهر األول هو الوجود  ..قيام الربهان على استحالة الظاهر

 .الذايت

واتفقوا على أن الربهان إذا كان قاطعا رخص قي التأويل وإن   -4
كان بعيدا، فإن مل يكن قاطعا مل يرخص إال يف تأويل قريب 

 .سابق إىل الفهم

واتفقوا على أن مراتب الوجود املقبولة، واليت يشملها التصديق  -5
اهللا عليه وسلم هي واالعرتاف بوجود ما أخرب به الرسول صلى 

  :مخس مراتب
-الوجود العقلي-الوجود اخليايل -الوجود احلسي -الوجود الذايت

.الوجود الشبهي  
وهو الوجود احلقيقي الثابت خارج احلس والعقل، :الوجود الذايت -أ

يأخذ احلس والعقل عنه صورة، فيسمى أخذه إدراكا؛   ولكن
وهو الذي . لكوجود السموات واألرض، وهو ال حيتاج إىل مثا

  .جيري على الظاهر وال يتأول
وهو ما يتمثل يف القوة الباصرة من العني مما ال : الوجود احلسي -ب

وجود له خارج العني، وذلك كما يشاهده املريض املتيقظ، إذ قد 
تتمثل له صورة الوجود هلا خارج حسه حىت يشاهدها كما 

  .يشاهد سائر املوجودات اخلارجة عن حسه
وهي صورة هذه احملسوسات إذا غابت عن : اخليايل الوجود -ج

حسك، فإنك تقدر أن خترتع يف خيالك صورة حصان وإن  
  .كنت مغمضا عينيك

وهو أن يكون للشيء روح وحقيقة ومعىن، فيتلقى : الوجود العقلي-د
العقل جمرد معناه دون أن أن يثبت صورته يف خيال أو حس أو 

قتها وهي القدرة على البطش خارج، كاليد مثال هلا معىن هو حقي
  .والقدرة على البطش وهي اليد العقلية

موجودا، ال  وهو أن ال يكون نفس الشيء: الوجود الشبهي-هـ
، ال يف اخلارج وال يف احلس وال يف اخليال وال بصورته وال  حبقيقته

يف العقل، ولكن يكون املوجود شيئا آخر يشبهه يف خاصة من 
  .ل الغضب يف حق اهللا تعاىلخواصه وصفة من صفاته مث

  :يف التأويل على مقامني الناس -6
 مقام عوام اخللق، واحلق فيه اإلتباع والكف عن تغيري :المقام األول

 مل تصرح به الصحابة، واحلذر عن إبداء التصريح بتأويل ،الظواهر

والزجر عن اخلوض يف الكالم  والبحث واتباع ما تشابه من الكتاب 
  .والسنة

بني النظار الذين اضطربت عقائدهم املأثورة املروية، : الثانيالمقام 
فينبغي أن يكون حبثهم بقدر الضرورة، وتركهم الظاهر بضرورة الربهان 
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القاطع، وال ينبغي أن يكفر بعضهم بعضا، بأن يراه غالطا فيما 
يعتقده برهانا، وليكن للربهان بينهم قانون متفق عليه يعرتف كلهم 

  .فر املتأولني ماداموا يالزمون قانون التأويلفال يلزم ك..به
ومن الناس من يبادر إىل التأويل بغلبات الظنون من غري برهان  -7

يف كل مقام، بل -أيضا –قاطع، وال ينبغي أن  يبادر إىل كفره 
ينظر فيه، فإن كان تأويله يف أمر ال يتعلق بأصول العقائد 

ا فال نكفره، وأما ما يتعلق بأصول ال عقائد املهمة، ومهما
فيجب تكفري من يغري الظاهر بغري برهان قاطع، فاألصول الثالثة 

وكل مامل حيتمل التأويل يف  -اإلميان باهللا ورسوله واليوم اآلخر –
نفسه، وتواتر نقله، ومل يتصور أن يقوم برهان على خالفه 

 .فمخالفته تكذيب حمض

لكن ذكر واملخالف قد خيالف نصا متواترا ويزعم أنه مؤول، و  -8
تأويله ال انقداح له أصال يف اللغة، فذلك كفر ، ككالم بعض 

 ...الباطنية عن بعض صفات اهللا تعاىل،كالعلم، والوجود

ولو أنكر ما ثبت بأخبار اآلحاد فال يلزمه به الكفر، ولو أنكر   -9
  .ما ثبت باإلمجاع ففيه نظر؛ لالختالف حول حجية اإلمجاع

 .ند حجة اإلسالم أبو حامد الغزايلفهذه مراتب التأويل وقانونه ع

  موقف الفيلسوف ابن رشد من التأويل:المطلب الثاني 
فهو أكثر تشددا يف  )32(وأما موقف ابن رشد من التأويل

االقتصاد يف التأويل؛ حيث ذهب إىل أن ما ثبت فيه اإلمجاع بطريق 
ن التأويل هو ميقيين مل يصح فيه التأويل، كما ذهب إىل أن املقصد 

  .اجلمع بني املعقول واملنقول، وليس إحالل املعقول حمل املنقول
  :وميكن تلخيص شروط التأويل عنده مبا يلي

  .التأويل جائز -1
  .يف املواضع اليت يقوم فيها الربهان على استحالة الظاهر -2
بشرط حتقق شروط اللغة العربية يف اجملاز؛ الذي خترج فيه  -3

  .جمازهادالالت األلفاظ من حقيقتها إىل 
  .وفيما مل يثبت فيه إمجاع يقيين على أن املراد هو ظاهر األلفاظ -4
وبرتجيح دالالت ظواهر بعض النصوص على مواطن التأويل يف  -5

  .بعضها
  .ومن أجل اجلمع بني املعقول واملنقول -6
  .، وليس للعامة.التأويل حق للخاصة من الراسخني يف العلم -7
وكذلك املعجزات ال جيوز التأويل يف أخبار عامل الغيب،  -8

ومبادئ الشريعة، وكل ما ال يستطيع العقل اإلنساين االستقالل 
  .بإدراكه

الجيوز للحكماء من الفالسفة تأويل أخبار الغيب ومبادئ  -9
 .الشريعة واملعجزات

  .اإلفراط يف التأويل هو سبب الفرقة واالفرتاق -10
  موقف الشيخ الطاهر ابن عاشور:المطلب الثالث

ا باإلستقراء  )33(حدد ابن عاشور مراتب التشابه وأسبا
فجعلها عشر مراتب، وخلص إىل أن للتشابه قانونه، كما أن للتأويل 

وهي قوانني ضابطة هلذا املبحث يف فكرنا اإلسالمي، فإن ..قانونه
وجود املتشابه يف القرآن الكرمي، ومن مث وجود ضرورة لتأويل هذا 

مة الكنز الذي ال تنقضي املتشابه، قد مثل وفاء القرآن الكرمي مبه
عجائبه ليظل دائما وأبدا مستجيبا لتحقيق احلياة السوية للمكلفني 

   )34( .أفرادا ومجاعات وجمتمعات، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
أحدمها  : فإن من مقاصد القرآن أمرين آخرين: (يقول ابن عاشور

تلف كونه شريعة دائمة، وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته ملخ
   )35(.)استنباط املستنبطني، حىت تؤخذ منه أحكام األولني واآلخرين

  الخاتمة
إن الرسالة املعرفية لوجود املتشابه يف القرآن، ومنه الدور الفكري  -1

للتأويل يتلخص يف أن القرآن لو كان كله حمكما لتعلق الناس به 
ل من لسهولة مأخذه، وألعرضوا عما حيتاجون فيه إىل الفحص والتأم

النظر واالستدالل، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي ال يتوصل إىل 
معرفة اهللا وتوحيده إال به، وملا يف املتشابه من االبتالء والتمييز بني 
م القرائح  الثابت على احلق واملتزلزل فيه، وملا يف تقادح العلماء وإتعا

ليلة والعلوم اجلمة يف استخراج معانيه ورده إىل احملكم من الفوائد اجل
ونيل الدرجات عند اهللا ، وألن املؤمن املعتقد أن ال مناقضة يف كالم 
اهللا  وال اختالف فيه إذا رأى فيه ما يتناقض يف ظاهره، وأمهه طلب 
ما يوفق بينه وجيريه على سنن واحدة، ففكر وراجع نفسه وغريه، 

وقوة يف  مأنينةة املتشابه احملكم ازداد طففتح اهللا عليه وتبني مطابق
.إميانه ؛ وهو قول الزخمشري

 )36(   

، وليس نة اإلميان الديينالتأويل اإلسالمي هو السبيل إىل طمأني -2
  .سبيل تفريغ الدين من اإلميان

ات هو لصاحب العلم املطلق والكلي  -3 علم كامل مآالت املتشا
  .واحمليط وهو اهللا عزوجل

يف العلم باملنقول واملعقول  جواز التأويل ألهله من الراسخني -4
  .بشروطه وضوابطه

ا إ -5 ات ما ال يعلم حقيقة مآال ، وإن للراسخني ال اهللامن املتشا
ذه املآالت، مبا أودع اهللا يف ألفاظ هذه  يف العلم معرفة نسبية

ات، ومبا يف حمكمات القرآن الكرمي من دالالت ولقد شذ ..املتشا
  .من الظاهرية والباطنية عن هذا التوافق أهل الغلو 

التأويل سبيل من سبل الغىن الفكري والثراء التشريعي، والكشف  -6
وليس سبيال .. عن كنوز احلقائق القرآنية الداعمة لإلميان الديين
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لتبديده، كما هو احلال يف اهلريمينو طيقا الغربية، أو مسخ اإلميان 
  .الديين كما عند الباطنية

اهللا وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن فإن أصبنا فبتوفيق من 
علم إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم، وصل  الشيطان، اللهم ال

  .اللهم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
  

  :الهوامش
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من الحدس إلى الحياة الترانساندانتالية: تجربة الدين
  ).عند شاليرماخر(
  
لقد تأخرت تأويالت وانتقادات فلسفة الدين خصوصا 

إن . (Schleiermacher)بصدد مفهوم الدين الذي قّدمه شاليرماخر 
" الشعور املطلق بالتبعية"مبا هو  (Piété)حتديد مفهوم التقوى 

يؤسس، ال فقط الصيغة املعروفة اليت كثريا ما متت مناقشتها، واليت  
اجهها شاليرماخر، بل يشّكل  أحد و كثريا ما متت مناقشتها،واليت 

  .التحديدات الشهرية للدين
وألجل حتصيل املعىن الدقيق هلذه الصيغة، فإن الوسيلة 
الوحيدة، بال شّك، هي متابعة تطور التصّور الشاليرماخري عن 

  : وهلذا سنقارب، على التوايل، كتاباته. الشعور الديين
 . Reden خطاب عن الدين .1

 . Dialektik دياليكتيك .2

  .Glaubenslehre .اإلميان .3

  .1799 (Reden)" الخطاب"الشعور الديني في : أوال
يكتسي الشعور استقالليته بالنظر " خطاب عن الدين"يف 

إىل العقل، إّال أنه ال ميكن القول سوى بتصّور واحد فقط يتجانس 
ميكن أن تعّرب عنه يف كتاب الشباب،  (Gefühl)مع مفهوم الشعور 

فهناك بعض الرتكيبات اليت تقّدم الشعور مبا هو رّد فعل انفعايل، 
إن أعضاءكم هي الوسائط اليت جتري االتصال بينكم وبني . "وجداين

، والذي يوحي إليكم )املوضوع(زه املوضوع، فالتأثري الذي ينج
وأال ينتج تعبريا على حالة  وجوده ال ميكنه أال يَنَجَز، بصورة خمتلفة،ب

هذا الشعور، كثريا ما يقّدم لكم، واألمر حقيقي، . وعيكم الباطين
تقريرا جيعلكم تدركون، إال أنه يف حاالت أخرى قد يبلغ األمر إىل 

  )2(".نوع من العنف فتنسى نفسك وتنسى املوضوع
التابع  /إّن الشعور، هاهنا، مقّدم مبا هو تغيري للوعي التابعي

ر عضوي، ولكن يف جمال آخر، فعلى املشاعر اليت تتوّلد عن ألث
لنضف إىل ذلك بأن . بصورة مستمرّة )3(،"أن تتمّلكنا"الدين، 

مفهوم الشعور مستخدم أحيانا بصيغة املفرد وأخرى يف اجلمع، مشريا 
  .الوحدة/إىل صفة املشاعر يف اجلمع بدال من املفرد

حبيث يريد أن يستسلم،  )يف املفرد" (شعور" هالّدين يف ماهيت
فحقيقة أن  )4(على شاكلة انفعالية الطفل، لتأثريات الكون املباشرة،

فينا احلدس  اليت توقظ املشاعر اخلطاب الثاين يقيم نوعا من ذخرية
ائي بالكون االحرتام، التواضع، حب اآلخر، املعرفة، التقوى، : الال

لدى بعض  غري أن هذه املشاعر ليست دينية سوى )5(التوبة،
  .(Communauté de constitution)جمتمعات بناء األصل 

  
حتت طائلة التعدد العاطفي توجد وحدة األرضية، إذ يريد 

فهذا الشعور وعي . شاليرماخر احلديث عن الشعور الديين
ائي، ومن هذا املنظور، فإنّه من العبث التوّجه حنو إرادة  )6(بالال

الشعور، على العكس من الباطن توليف التقوى انطالقا من تعدد 
   )7(.الذي على الّدين أن يقّدمه

يقّدم شاليرماخر الشعور واحلدس " خطاب عن الدين"ففي 
وال  )8(،"تأّمل حدسي وشعور: "إن الدين هو. بوصفهما متكامالن

ائية ا ال لكون من دون أن جنعل منه صورة، و ميكننا الربهنة على ال
ذا الشكل من دون أن نكون قد انطبعنا  ميكن أن جنعل منه صورة 

 .بالعامل

ففي اللحظة اليت نتأّمل فيها الكون حدسيا، علينا، 
إذ تتمكّلنا جمموعة من  -بالضرورة أن نكون مأخوذين بالعديد من"

إن العالقة، يف الّدين، بني احلدس والشعور هي كما لو  )9(".املشاعر
لثاين يف ذاته ميكن القول ال ميكنه السيطرة بينما ا) احلدس(أن األّول 

 )10(فاحلدس من  دون الشعور الشيء،). منمح(بأنه غائب متاما 

واألمر نفسه بالنسبة لنفس املنوال الذي يتمّثل به الكون يف 
حدوسنا، إذ يقوم بتحديد خصوصية ديننا الفردي، كما هو احلال 
 نفسه بالنسبة لقوة هذه املشاعر اليت حتدد درجة التّدين

(religiosité). )11(  
على اهلوية األصلية للحدس " خطاب عن الدين"يلّح كتاب 

ائيا ويتجاوزه، فينشطر تأّمل : والشعور هاهنا حيث ينأى احلدس 
ثان، يكون بالنسبة للحالة الدينية، حلظة ثانية، ممتازة بفقدان املباشرة 

   )12( ).أي الطابع املباشر(
خطاب يف "األوىل لـ رغم أنه ال ميكننا اإلنكار بأن الطبعة

بينما سيتم استبعاد مفهوم احلدس  )13(ترّكز على احلدس،" الدين
عالقة الشعور " خطاب عن الدين"الحقا، وأخريا ميفصل كتاب 

، إذ إنه على كل املشاعر الدينية أن ترافق  (action)السلوك /بالفعل
كل أفعال اإلنسان، مبا هي موسيقى قدسية؛ إذ على اإلنسان أن 

فاملشاعر  )14(.كل شيء بروح دينية، وال شيء باسم الدين  يفعل
انفعالية /الدينية، بطبيعتها، تقوم بشّل طاقة اإلنسان وتدعوه إىل سلبية

، أن يفصل بصورة "خطاب عن الدين"وهاهنا يريد كتاب  )15(املتعة،
ومهما كانت : (activité)عن النشاط  (affectivité)واضحة الوجدان 

ا الشعور الديين، فليس علينا أن نستوحي أفعالنا القوة اليت خيرت  قنا 
كّشاف لنظام خمتلف عن /منه، فالشعور الديين معّرف مبا هو كاشف

  )1(قواسمي مراد.د
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ولكن من جهة أخرى، هو ليس مبعرفة، مبا أنّه، . السلوك/نظام الفعل
خطاب عن "يوجد احلدس، من هذا املنظور، بالنسبة لكتاب 

ت السابقة لتقدمي عرض مطابق فال تكفي كل اإلحاال( )16(".الدين
  .يقّدم نظرية أكثر استيفاء" دياليكتيك"للشعور الديين، إال أن كتاب 

  .1814 (Dialektik) "الدياليكتيك"نظرية الشعور الديني في : ثانيا
، لشاليرماخر، على نظرية "الدياليكتيك"يشتغل كتاب 

 )17(والفكر،الشعور الديين يف إطار حبث األساس املشرتك لإلرادة 
إننا، يف الوقت نفسه، على وعي باملعرفة واإلرادة، فخصوصيات 

إذ إن هناك إنتاجا مشرتكا ووجودا (املعرفة تنطبق حتديدا على اإلرادة 
، كما أننا حباجة، من أجل حتقيق اليقني، إىل )يتالءم مع اإلرادة

أساس متعال، أي إىل مستوى املعرفة كما إىل مستوى اإلرادة، فاألمر 
  .أن يتعّلق سوى بنفس األساس يف كلتا احلالتنيال ميكن 

إن هوية األساس ضرورية، وإال فلن يكون هناك وحدة يف 
وهذا األساس، هوية حمض ترانساندانتالية ملا هو مثايل  )18(وجودنا،

، فلدى أغلبية الناس (Dieu)وواقعي، إنه ليس شيئا آخر سوى اإلله 
خالقي أكثر من ارتكازه على يرتكز اإلميان باهللا على يقني الوعي األ

، غري أنه وحسب (Entendement)يقني الوعي القائم على الفهم 
األساسني من منظور /شاليرماخر علينا أن نعرف هذين اجلذرين

   )19( .فلسفي
فهل حنن من يثبت هذه الوحدة الرتانساندانتالية، فقط، أم 

ا ليست معطاة، على العموم،  ا معطاة بطريقة ما ؟ إ ال يف أ
وال لإلرادة، بل ينبغي هلا أن تواجه وحدة املعرفة  )20(أحضان املعرفة

فلدينا فقط األساس الرتانساندانتايل يف اهلوية املرتبطة بالفكر . واإلرادة
   )21( .واإلرادة، أي يف الشعور
الذايت املباشر هو أساس معرفتنا وأساس - إن هذا الوعي

الزم معرفتنا وإرادتنا بصورة ي) الذايت-الوعي(إرادتنا، ذلك أنه 
ا آخر أقاصي الفكر، فالشعور أيضا هو البدء  )22(أبدية، إ

(commencement)  األّول لإلرادة، غري أنه ال يزال دائما أكثر قربا
هاهنا ميكن وصف الشعور مبا هو انتقال  )23(.من هذا القطب الثاين

(Ubergang) ،ألن يتموقع، بطريقة إنه ميتد  )24(ما بني اإلرادة واملعرفة
وحركة ) املعرفة(ما، يف النقطة امليتة ما بني حركة العودة إىل الذات 

  ).السلوك/الفعل(اخلروج من الذات 
واحلالة هذه فالشعور هو ما ليس مبعرفة وال بفعل، والفضاء 
الذي نتوقف فيه عن اإلحساس، تلك االختالفات اليت حتدد وتفصل 

ودنا على نقطة الصفر هذه كالذي يصنع يرتكز وج. املعرفة عن الفعل
 )25(،)املعرفة والفعل(هذه الثنائية، ولكن يقيم يف المباالة الصورتني 

إن وعي الذات املباشر هو وعي باألساس الرتانساندانتايل للثنائية اليت 

ذا فإن  ا عن املعرفة واإلرادة، عن املثايل والواقعي، و تتم جماوز
املصطلح /واإلرادة، هو يف اآلن معا املفهوم األساس األخري، للمعرفة

   )26(.الذي يرجع إليه الشعور الديين
تقوم هذه النظرية على توضيح استمرارية الشعور، الذي متت 

خطاب عن "، وفضال عن كتاب "خطاب عن الدين"اإلشارة إليه يف 
ا، مع ذلك، متّيز" الدين عن  (sentiment)تفصل الشعور /فإ

هذا األخري (، (impression affective)الوجداين /االنطباع االنفعايل
 Gefühl، يف حني أنه حاليا الـ )مبا هو ذايت باملعىن السخري للكلمة

بصورة إجيابية،  )27(ليس وعيا بالذات التأّملية وإمنا وعي ذايت مباشر
ينا ففيه يكون لد"فإن الشعور ميكن تعريفه مبا ميكن العودة إليه، 

   )28(".التماثل مع األساس الرتانساندانتايل
. إن هذا التماثل يدّل يف اآلن نفسه على التشابه واالختالف

فالوعي الذايت املباشر واألساس الرتانساندانتايل مها من جهة 
ان إن األساس . متماثالن على غرار الوعي الذايت املباشر/متشا

نقسام، إنه هوية الفكر الرتانساندانتايل هو وحدة غري قابلة لال
غري أن الوعي الذايت املباشر واألساس الرتانساندانتايل  )29(والوجود،

فعلى خالف الوعي الذايت املباشر، ال : مها، من جهة أخرى، خمتلفان
يشّكل األساس الرتانساندانتايل فقط وحدة الفكر والوجود يف الوعي، 

على . (Überhaupt)بل أيضا هوية الفكر والوجود بصورة مطلقة 
خالف الوعي الذايت املباشر، فإن التساوي مع األساس 

حمدودة، وبالنظر إىل اختالفهما -الرتانساندانتايل نفسه هو وحدة ال
ومتاثلهما، فإن الوعي الذايت املباشر واألساس الرتانساندانتايل ليس 

األساس " لدينا"فليس  )30(ميكنهما تأسيس هوية ال متمايزة،
   )31( .انتايل يف انتقال الشعور سوى يف املعىن التماثليالرتانساند

ذا املعىن، فإن الوعي بالذات ميكن حتصيله مبا هو وعي 
يف واقع األمر فإن األساس . (Conscience de dieu)باإلله 

 )32(الرتانساندانتايل ــ هوية املثايل والواقعي، الفكر والوجود ــ هي اإلله،

اإلله هو معطى أيضا لنا، يوجد يف الوعي فمع وعينا، إن الوعي ب
يف صيغة احلياة هذه، اليت  )33(.مستغرقا بالوعي باإلله/بالذات منطويا

اإلله، " لدينا"هي هوية املعرفة واإلرادة، مبا هي وعي مباشر بالذات 
هاهنا ). يف الوعي املباشر بالذات(ولن يكون اإلله لدينا سوى فيه 

ذه الطري لن )  reposسبت/عطلة(قة، حلظة راحة يضع شاليرماخر، 
، "خطاب عن الدين"تكون من دون استحضار التأّمل الصامت لـ

مرتبطة كلية، ذلك أنه ال يوجد " اهلوية"وإمنا هذه التجربة اخلاصة بـ 
   )34( .صيغة الفكر إىل أخرى/أبدا سوى االنتقال من صورة

وثيولوجيته حنن هاهنا عند ملتقى دياليكتيك شاليرماخر 
واإلرادة هو نفسه ما  الفلسفية، ذلك أن األساس األخري للمعرفة
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إذ إن وعينا املستقل هو وعي  )35(يرجع إليه الشعور الديين بالتبعية،
إن صفاء هذه  )36(.بالتزامنا األساسي لتبعيتنا لإلله، وأساس وجودنا

ا عن ، وبعيد"خطاب عن الدين"النظرية يتباين مع التطّور الغامض لـ
االستسالم للفيض الرومانسي، يقّدم شاليرماخر من اآلن فصاعدا 

لقد حدث التفكك ما . الشعور الديين مبا هو وعي يف شكله املتعايل
بني تعدد املشاعر الدينية والشعور األصلي، الوحيد واألصيل اليت 

اخلاص باحلياة الدينية، فاملزج مل يعد ممكنا ما بني ما " العضو"تدين لـ
. بالتقوى وما تسميه السيكولوجيا العادية بالشعور" اإلميان"يه يسم

إن الشعور الديين بالتبعية لديه داللة أنطولوجية، ال فقط داللة 
ال تنفي " الدياليكتيك"فالنظرية اليت يقرتحها كتاب  )37(.سيكولوجية

 )38(القول بأن الشعور الديين يقّدم بعض املشاهد عن الشعور بعامة،

رّكز على أن الشعور الديين حيتوي عنصرا معرفيا ملحوظا ولكنها ت
معرفة (معرفة، بطبيعة احلال، ليس جمّرد علمية(بصورة كبرية 

فذاتيته ال تدّل على النزوع الذايت، بل على وعي  )39(،))علمية
خصوصا وأن هذا الشعور يؤّدي بنفسه إىل داللة واحدة  )40(الذات،

ا الوعي بت: عميقة هي نفسها ائيةإ . بعيتنا بالنظر إىل الوحدة الال
املشتق من فعل العطاءات (فالشعور ال يتناسق مع رّد الفعل اخلاطف 

، إال أنه يعّرب عن وحدة وجودنا يف عمق واقعه )الفردية عّنا
ذا فهو يتواجد يف عمق كل وعي بالذات    )41( .األنطولوجي، و

" الدياليكتيك" إن غاية نظرية الشعور الديين املهيأة يف كتاب
واضحة جدا، حبيث ميكن أن نتأّسف على استخدام شاليرماخر 
ملعىن كلمة الشعور، ففي واقع األمر هو يستخدم عالوة على ذلك 
هذا املفهوم نفسه مبعىن أكثر بساطة، األمر الذي مل ينقص من 

 )42( .تضليل الكثري من قرّائه

  .1830" اإليمان"شعور التبعية المطلقة في : ثالثا
 (Glaubenslehre)" اإلميان"يستفيد شاليرماخر، يف كتاب 

، غري أن ذلك ال يغري من معىن النظرية، (piété)من مفهوم التقوى 
ا، ليست  سلوكا وإمنا /ال معرفة وال فعال"فبتأمل التقوى، يف حّد ذا

فلو أن شاليرماخر  )43(،"هي حتديد للشعور أو وعي الذات املباشرة
  Selbstbewußtseinو) اإلميان( Gefühl: قام مبقاربة األلفاظ التالية

فمفهوم الشعور حيدد  )44(، فلن جيد هلما نفس املعىن،)الثقة بالنفس(
باللغة العادية؛ أّما بالنسبة لالستعمال العلمي، فنحن حباجة ملفهوم 

 )45(،عي الذاتيالو آخر، أكثر صرامة، خيتار له شاليرماخر مفهوم 

وهو يشري بذلك إىل أنه ال يتعامل مع مشاعر الالوعي، إذ ميّيز هذا 
من أجل إبعاد فكرة الوعي املوضوعي، "مباشر"الذايت مبا هو -الوعي

 )46(لتمّثل الذات املتوسطة باسم التأّمل الذايت
(Betrachtung)  إنه ،

الشعور،  ال يتحّدث هاهنا سوى عن الوعي بالذات احملّصل يف حالة
  )4(.أو الشعور املرتفع إىل حالة الوعي

يقرتح شاليرماخر، نفسه، مقاربة مع مصطلح صديقه هـنريك 
احلضور : "فما يسميه هاهنا بـالشعور هو: (H. Steffens)ستفنز 

املباشر للوجود الكّلي املوّحد، واحلسي بقدر روحيته، لوحدة 
إن التقوى يرفع الشعور،  )48(".الشخص، من عامله احلسي والروحي

وإثباته ليس إثباتا بأن التقوى سيكون معزوال عن أية عالقة مع املعرفة 
إّن الوعي املباشر ينجز عرب كل اجملاالت  )49( .ومع الفعل

االنتقال ما بني اللحظات حيث إن املعرفة اليت تسودها واليت /التنقل
، حتريك املعرفة السلوك، كما يعود أيضا للتقوى/يسيطر عليها الفعل

والفعل، ويف كل حلظة يسيطر الشعور قد حيتوي على بذوره على 
ذه العالقات ليس أبدا ، غري أن تأكيد ه)أو أحدمها(اللحظتني معا 
إن الفعل واملعرفة قد يكونا جزء من . كيد األساسيإضعافا للتأ

فبإمكان . يشكل جوهره) منهما(التقوى، غري أنه ال هذا وال ذاك 
، بالتأكيد، االرتباط بفكرة التثبت يف فكره ويعرب عن ذاته يف الشعور
السلوك، غري أن هناك حاالت للشعور نقوم بإسنادها للتقوى ــ /الفعل

تم ملا إذا  كانت تنتج  التوبة أو الثقة يف اهللا، مثال ــ من دون أن 
فبإمكان الفكر أن يستقبل هذا الشعور،  )50(سلوكا أو معرفة،/فعال
يف حدود امليل وتشّكل كل منها /ه لن يفعل ذلك إال بالنظر إىلإال أن

يف التأّمل، ووفقا للطريقة نفسها وتبعا للميل والتدريب، فإن هذا 
  .سلوك حي/اجلواين يتم عرضه يف فعل حي/التحديد الباطين

يبدو مما سبق بأّن الشعور ال يدّل أبدا على شيء مرتبك وال 
من جهة، يبّني كل قواه يف  حىت على ما هو قاصر، ذلك أنه،

اللحظات األكثر حيوية ويتواجد، بصورة غري مباشرة أو مباشرة يف 
قاعدة كل عبارات اإلرادة، ومن جهة أخرى، فالفكر جدير بامتياز 

  )51( .بتحّصل طبيعة الشعور
خطاب "هاهنا، إننا ندرك المسافة التي نجوبها بالنظر إلى 

- شاليرماخر التمييز ما بني الفعل، فبالتأكيد، مل يبارح "عن الدين
ولكن مبدئيا مل يكن هناك أبدا  )52(والشعور،) معرفة-سلوك(معرفة 

من اتصال ما بني النظامني، أما حاليا، فالشعور مل يعد ليبدو مبا هو 
اليت تصل حىت إفساد مذاق  (passivité)االنفعالية /تلك السلبية

 )53(و النزوع بالطمأنينة،السلوك، إذ مل يتم تصعيد االمتداد حن/الفعل

ومن جهة أخرى، فإّن الشعور الديين يفقد خصوصياته االنفعالية أو 
إن وظيفته هي . الوجدانية ليصبح، قبل كل شيء، وعيا بالذات

ذا املعىن، فإنه ميتد (infini)السماح بتحصيل الالمتناهي  ، و
ائيا بالدور الذي يلعبه يف البدء) الشعور( باسم  إىل االضطالع 

   )54( ).احلدس/ومن هنا حتديدا فإنه يبعد هذا األخري(احلدس 
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إن مفهوم التبعية املطلقة يؤسس جوهر مفهوم الدين يف كتاب 
اخلصوصية املشرتكة يف كل الظواهر، حىت وإن كانت "اإلميان، فـ

عن  (يف الوقت ذاته ) التقوى(خمتلفة، عن التقوى، اليت تتمّيز عنها 
، وبالتايل اجلوهر املشابه للتقوى، هو أننا على )األخرىكل املشاعر 

وعي بأنفسنا مبا أننا تابعون بإطالق أو، وهو ما يعين الشيء نفسه، 
  )55(".مبا حنن يف عالقة مع اإلله

ا من جهة، مبا هي،  ا"تتعّرف الذات على ذا ، "تفرتض ذا
ا  -اال تتجه حنو افرتاض ذا"ومن جهة أخرى، تنطلق وفقا لكو

هاهنا وحيث تسلك تعديالت الوعي بالذات ". نفسها يف حتديدها
سيطرة أّولية غلبة التقّبل، إننا نربهن على شعور بالتبعية، ذلك أننا ال 

فإن ساد . ميكن أن نصبح ما حنن عليه بصورة خمالفة إال عرب اآلخر
سلوكنا، بالنظر إىل /النشاط، فإننا نشعر بشعور احلرية، بواسطة فعلنا

   )56( .ون شيء ما قد اكتسب هذا التحديدك
يشّكل وعينا الذايت مبا هو وعي بوجودنا يف العامل أو بوجودنا 
مع العامل سلسلة موزعة ما بني الشعور باحلرية والشعور بالتبعية، فال 

سلوكنا /ميكن أن يكون بالنسبة لنا شعورا مطلقا، ذلك أن فعلنا
ينعطي لنا، بصورة ما،  العفوي يتجه هو ذاته دائما حنو موضوع

ويسلك بصورة حمدودة، وفقا لتفتحنا، فالشعور باحلرية املطلقة ــ الذي 
  .ال منلكه ــ يتضمن استقاللية مشولية

يف املقابل، هناك حتما شعورا بالتبعية املطلقة، وهذا األخري ال 
ميكنه أن يتقّدم بأية كيفية يف التأثري على موضوع معطى، ذلك أن رّد 

وحىت فعل نبذه (ال يفتقد أبدا إلنتاج بالنظر هلذا األخري الفعل 
، كما أن شعور التبعية املطلقة ال )يتضّمن شعورا باحلرية بصورة إرادية

ميكنه اإلقامة، باملعىن الصارم، يف حلظة خاصة، ذلك أن هذا األخري، 
وفقا حملتواه الشمويل، يتحّدد دائما باسم شيء ما معطى، وهو ما 

بينما يف حني أن وعينا الذايت ــ . شعورنا احلّر أن ميارسهينبغي على 
الذي يرافق نشاطنا وكل وجودنا ــ يف عدم االستحواذ على حرية 

ا ولذاته وعيا بالتبعية املطلقة أي الوعي : مطلقة يؤسس مسبقا يف ذا
  .بأّن كل نشاطنا تتم إثارته من منطلق ما هو خارج عّنا

عي بكون أن عفويتنا ذات إن الوعي بالذات هو بذلك و 
، قائم فينا، يف ذواتنا، ولكن من دون الشعور مصدر مغاير لها

 )57(.باحلرية النسبية، فإّن الشعور بالتبعية املطلقة سيكون مستحيال

، )اإلله(إن هذا الوعي بالتبعية املطلقة هو وعي باإلله، من حيث إنه 
 )58(.لفاعل واالنفعايلذا املعىن، ينبع من تبعيتنا، إنه أصل وجودنا ا

جمموعة /إن هذا املنبع ال ميكن أن يكون هو العامل نفسه مبا هو مجلة
، ذلك )اجملموعة/وبصورة أقل أحد أجزاء هذه اجلملة(األشياء الزمانية 

أن شعور احلرية، احملدود، والواقعي، الذي نثبته بالنظر إىل هذه 

مطلق، بالنظر إىل الوقائع، مالئم فقط لشعور بالتبعية حمدود، ال 
  )59(.العامل

ميتلك بعض املؤمنني تصورا أصالنيا عن اإلله، مفهوما 
إذ يقصون عن هذا الوعي  )60(ومستقال عن كل شعور، بامتياز،

الذي يقرتب حينها جدا من أن يكون شعورا باحلرية (األعلى 
، (infrahumain)، مبا هو شيء أقرب إىل التحتية اإلنسانية )املطلقة
ر الذي يؤسس، بالنسبة لشاليرماخر، بالضبط، الصورة الشعو 

إن شاليرماخر ال يؤمن بإقصاء هذه املعرفة . األساسية لكل تقوى
ا شيء ال عالقة له  األصالنية، بل يرتكها على جنب، كما لو أ
مباشرة مع التقوى واليت ليس للثيولوجيا املسيحية أي انشغال تشتغله 

  .ا
يعّرب ببساطة، " إلـه: "هذه الكلمة دائمافالتمّثل الذي تنقله 

حسب شاليرماخر، عن التأّمل األكثر مباشرة وعن الشعور بالتبعية 
املطلقة، فليس لديه أية عالقة باملعرفة األصالنية االدعائية، وبالتايل 

يدّل قبل كل شيء، فقط، عما هو يف الشعور من " إلـه: "فإّن لفظ
اته مبا هو حيّدد ما نقوم، بناء عليه، تبعية مطلقة، ويتجلى يف الوقت ذ

بإبعاد طريقتنا يف الوجود، وكل حمتوى خمالف هلذا التمّثل يتطّور 
   )61( .انطالقا من هذا احملتوى األساسي

إن الصيغة، اليت، وفقا هلا، يعين شعور التبعية املطلقة والوعي 
تعّرب عن ذلك  )62(بالوجود يف عالقة مع اإلله، الشيء نفسه،

ا تشري إىل أن الشعور بالتبعية املطلقة يؤسس العالقة . تحديدبال إ
ا كل العالقات األخرى، وبالتايل، فإن  األساسية اليت حتتوي يف ذا
وعي اإلله حمتوى يف الوعي بالذات، وفقا للطريقة اليت ال ميكن فيها 

فسيصبح الشعور بالتبعية املطلقة، إذا، وعيا ذاتيا . الفصل بينهما
وبالقياس إىل ذلك ميكننا  )63(.من خالل الولوج إىل التمّثلواضحا 

 )64(ينعطي لنا يف الشعور بصورة أصالنية،/القول بأن اإلله معطى

فحينما نتحّدث عن الوعي األصلي من اإلله إىل اإلنسان أو يف 
اإلنسان، فإننا ندّل بذلك حتديدا على أن اإلنسان، بتبعيته املطلقة 

كيان متناه، ليس أقّل منه، يستقبل أيضا /وجوداليت تؤثّر على كّل 
الوعي الذايت املباشر هلذه التبعية اليت تصبح، احتماليا، وعيا حمتمال 

  .باإلله
إن الشعور بالتبعية املطلقة، مثلما يعّرب عن ذاته مبا هو وعي 
باإلله، يشّكل أعلى درجات الوعي اليت حنّصلها عن ذواتنا 

التبعية املطلقة ليس أبدا منفصال عن غري أن الوعي ب )65(نفسها،
مبا هو حمّدد، بصورة ما، يف جمال التعارض، حبيث  )66(الوعي احلسي

إن عالقة الوعي احلسي بالوعي . نكون على وعي بتبعيته املطلقة
هي النقطة األكثر  (moment)الذايت األعلى، يف وحدة اللحظة 
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شاليرماخر تتمّيز، فصوفية  )67( .ارتقاء اليت يبلغها الوعي بالذات
ذلك أن الغلبة احلصرية  )68(هاهنا، عن كل االمتدادات حنو النشوة،
فهي ال تّدعي الوضوح، : للتبعية املطلقة لن تكون جمّردة من النقص

وتعيني احلدود الدقيق، الذي ينتج عن العالقة مع حتديد الوعي 
   )69( .احلسي
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  ليفيناس نموذجا: ايتيقا اللقاء باآلخر
  
 

نحن جميعا مذنبون أمام الجميع وفي حق الجميع وألجل كل " 
 Dostoievski, Les frères)"شيء وإنني لمذنب أكثر من اآلخرين

Karamazov) . 

شيوع ضروب   لعل السمة الغالبة على كثري من اجملتمعات
وقد بلغت أشكال ". العيش سويا"من العنف فيها على حنو يهدد 

ا خالل حربني كونيتني كانتا جتسيدا إلرادة اهليمنة  العنف هذه ذرو
إنه عنف ال يقدر العقل، وهو القيد، . واإلخضاع لكثري من الشعوب
بل قد يكون العقل ذاته، مبقوالته، العلة . أن يعقله أو أن مينع حدوثه

أي خلل يثوي يف مقوالت العقل جيعله :وهو ما جيعلنا نتساءل. فيه
غري قادر على دفع العنف يف العالقة بني األنا واآلخر؟ أي معقولية 

، معقولية "املعقولية النظرية"ميكن يف أفقها اللقاء باآلخر؟ هل هي 
املعرفة، تلك اليت تكتفي بأن جتعل من اآلخر موضوع معرفة، مع ما 

يتولد عن املعرفة من سعي األنا ألن يرد األخر إىل اهلو هو ميكن أن 
ظل حبيث يفقد األخر غرييته؟ أم انه ال ميكن لقاء اآلخر حقا إال يف 

بغرييته "حتتفظ لآلخر " ذاتا مضيافة"جتعل من األنا " معقولية ايتيقية"
، أي مبا جيعله خمتلفا عن األنا؟ كيف يل أن ألتقي اآلخر "اجلذرية

نلتقي ونتقارب ألننا نتشابه أم ألننا خنتلف ونتغاير؟ كي  حقا؟ هل
ني أم ميكن لنا أن نلتقي حىت  نلتقي حقا هل جيب أن نكون متشا
وإن كنا متغايرين؟ وكيف ميكن التأسيس لعالقة بني األنا واألخر ال 

اجلحيم، إنه "تكون عالقة عنف وموضعة متبادلة وفق مصادرة 
قة تسامح وسالم وتآنس؟ سؤال ال تكون عال ، بقدر ما"اآلخرون

ختفى راهنيته احلارقة إزاء ما تتسم به العالقة بني األنا واآلخر من 
  .مظاهر الصراع

إن قطب الرحى يف هذه املداخلة السؤال عن شكل 
هل نؤسس هلذه العالقة : التأسيس للعالقة بني األنا واألخر

  ؟ايتيقياأم  انطولوجيا
ميكن  ، بيان أنه الليفيناس فلسفة ىلإ باإلستناد إن مطلوبنا،

قوامها ضرورة اإلصغاء  معقولية ايتيقيةمالقاة األخر حقا إال يف أفق 
إن اآلخر يف هشاشته هو ما ينبغي االستجابة له . لنداء االخر

  .وخدمته قدر املستطاع وعلى حنو ال يدرك منزلة الرضى عن الذات
- Iالغيرية الصورية"األنطولوجيا و":  
  ؟معرفةاح لنا لقاء اآلخر عندما نتخذ منه موضوع هل يت   

أن كل البشر " قايامليتافيز "يعترب أرسطو يف مطلع كتاب 
  . الشاملة يتوقون بالطبيعة إىل املعرفة وأن احلكمة تعين أساسا املعرفة

  
  

ك املعرفة بكليتها بقدر لحنن نعترب أوال احلكيم ذاك الذي مي"
   )2(".املستطاع

ليفيناس أن اإلغريق جعلوا من املعرفة قوام لذلك يستنتج 
ا حمبة احلكمة، وجيري التفكري يف "إذ ،احلكمة يقال عن الفلسفة إ

" املعرفة بكليتها"ه أرسطو يأو ما يسم )3(،"احلكمة مبعىن املعرفة
وملا كان  )4(".وجودمبا هو علم الوجود "مفهومة أساسا على جهة 

كتاب العاشر من الضائل يف يأيت على رأس الف" تأمل املاهيات"
سؤال "ن ليفيناس يستنتج أن إف )5(،ألرسطو" إيتيقا  نيقوماخوس"

اية املطاف، إىل سؤال املاهية" الوجود يبحث " حيث .يـَُردُّ  يف 
وقبل أن تسم احلقيقة بيانا أو  ،الفيلسوف عن احلقيقة ويعّرب عنها

ولكن ما . الوجودتتمثل يف إظهار  اإف (un jugement)حكما ما 
الذي يظهر صلب احلقيقة على هيئة وجود؟ ما الذي ينكشف 

فهل يتعلق : ؟ ال خيلو هذا االسم من لبس (Etre)فيسمى وجودا 
األمر مبصدر أم بفعل؟ و هل يشري لفظ الوجود إىل كيان، سواء كان 
مثاليا أو واقعيا، أم إىل مسار حتقق هذا الكيان، أي إىل 

أم  (Etant) مبعىن هل يتعلق األمر باملوجود )6(".؟   (Essence)املاهية
جييب ليفيناس عن هذا  )7(".؟ (Essence de l’Etre) مباهية الوجود
 (Etre) عن الوجود (Essence)  يعرب لفظ املاهية" :السؤال فيقول

األملاين   Sein لفظ نه يعرب عنإ. (Etant)املختلف عن املوجود
الالتيين املختلف esse  لفظ رب عن، ويع Seindesلفظاملختلف عن 

، األنطولوجيالقد حتّدد قدر  )8(".السكوالستيكي  ens.لفظ عن
، أي كمعرفة كمعرفة بالوجود من جهة الماهيةحسب ليفيناس، 

هل حيتفظ : غري أن الّسؤال الذي ينبغي أن يطرح هو. مباهية الوجود
ذا كان منظورا إليه من زاوية املاهية؟ هل يف املعرفة إالوجود بغرييته 

  ؟غيريتهمباهية الوجود إبقاء على 
لذلك ميكن   (Objet)وموضوعا (Sujet) تقتضي املعرفة ذاتا 

ا ما ميكننا من مغادرة ذواتنا حنو  أن نستنتج للوهلة األوىل أ
 ذلك ما يبدو صائبا بالنسبة للوعي الساذج، )9( .(l’Autre)اآلخر

ألن املعرفة يف احلقيقة ليست مغادرة للذات حنو موضوع حيتفظ 
املعرفة : "خبارجيته بقدر ما هي  استدخال له من قبل الذات

فما ينريه الفكر يتملكه ومن مثة يلغي غرييته، إذ أن  )10(،"استيعاب
املعرفة، من جهة التعريف، عالقة مبوضوع مساو لذات تستدخله "

حمايثا يل ألنه يتناسب  قة مبا يغدوا عالإ .وتلغي غرييته
ا مطابقة بني الفكر وموضوعه )11(".ومقاييسي عدم "وتعبري عن  .أ

 )1(شابيال  نورالدين
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معرفة الوجود تعين نزع "ومن مثة فإن  )12(".القدرة على مغادرة الذات
وعلة ذلك أن األنطولوجيا، يف انشغاهلا مباهية الوجود،  )13(".غرييته

 . (Totalité) الكليةو  (Identité) الهويةتظل حمكومة بأّوليتني مها 
ذلك أن مبدأ اهلوية  .غرييته" اآلخر"عن " الذات"ومبقتضامها تنزع 

ن ماألنا هو هو من جهة كينونته، حبيث تكيكون يقضي بأن 
ويف عدم اغرتابه يف اآلخر، " استمراريته يف تلك املاهية"حقيقته يف 

لقد كانت "و .هوالهو ما ينبغي باستمرار رّده إىل  وألن اآلخر ه
ا رّد اآلخر إىل اهلو  الفلسفة الغربية، يف أغلب األحيان، أنطولوجيا، إ

   )14(". (Le Même)هو
أولوية اهلوهو هي ما ميكن استنتاجه من الدرس "ولعل 

كما لو ،  حيث ال أتلقى من اآلخر إال ما كان جزء مين ،السقراطي
ومن  )15(".اخلارجدي كل ما يرد علي من مأنين أمتلك على حنو سر 

معرفيت باآلخر هي نفسها معرفة بذايت طاملا أن احلقيقة اليت فإن مثة 
ا احلقيقة اليت أعرفها إن . يلقاها اآلخر يف ذهنه عرب التوليد هي ذا

 .ما يرُد علّي من اخلارج ال يأتيين حقا ألنه يف احلقيقة كامن داخلي
يعين عدم التلقي ذاك "و .ن األنا ال يتلقى شيئا من اخلارجإومن مثة ف

إمنا  ،أن يكون املرء حرّا، وال تشبه احلرية هنا عفوية إرادة حرّة متقلبة
جتد معناها األصيل يف استقرارها داخل اهلوهو، أي داخل 

ا حرية:املعرفة انتصار هلذه اهلوية.العقل وليس مثة ما يفاجئ يف . إ
اية املطاف، جتليا حلُ  رّية َحتّيد اآلخر واقعة أن يكون العقل، يف 

)16(."وتشمله، وذلك منذ قيل أن العقل األمسى ال يعرف غري ذاته
 

لذلك جيوز القول إن قوام احلقيقة السقراطية اكتفاء أنطولوجي 
   )17(".األنانة"لهوهو على حنو جيعل من الفلسفة مذهبا يف ل

فاللقاء باآلخر " .كما يعترب اآلخر أحيانا عائقا أمام احلرية
رتر يهّدد حرييت بل هو مساو إلرباك حرييت من قبل نظرة عند سا

حرية أخرى، ورمبا يتجلى هنا، بشكل واضح، التنافر بني الوجود وما 
 واثقة متام الثقة من"حرية للذات  إزاءإننا  )18(".يظل خارجيا

ا مبا أن  )19(،حقيقية" وهوية مستقلة ومنفصلة عن كل مشاركة"،"ذا
ني الفكر وذاته على حنو ال يرى يف اآلخر إال العلم يقتضي التطابق ب

العلم املطلق "ولذلك فإن . عنصرا غريبا ينبغي استيعابه داخل األنا
 ،الذي تبحث عنه الفلسفة وتعد به وتنصح به هو فكر التطابق

وبالرغم من أن احلقيقة  .حيث جيري تضمني الوجود داخل احلقيقة
ائية فثمة وعد حبقيقة أخرى أكثر اكتماال ومطابقة وال . تعترب غري 

اية املطاف، اجناز  شك أننا كموجودات متناهية ال نستطيع يف 
 ،ولكن، ضمن احلدود اليت تنجز فيها هذه املهمة .املعرفة بتمامها

)20(."اهلوهو إىلفان املعرفة تتمثل يف رّد اآلخر 
، ثما ّولينا وجوهناحي 

إذن، جيري التفكري يف العالقة بني األنا واآلخر من زاوية أنطولوجية 

وتكمن . ملاهية أو جمرد متمم هلااحيث يُعترب اآلخر حّدا ملغامرة 
   )21(."أي داخل اهلوية األناالبقاء داخل " مغامرة املاهية يف

فكرة  أما األولية الثانية اليت تبين عليها األنطولوجيا فهي
مهمة االنطولوجيا يف فهم الفرد تتمثل "حيث ،  (Totalité) الكلية

طاملا (لكن ليس يف فرديته بل يف عمومه و  ،)ذاك الذي وحده يوجد(
إن عالقة األنا باآلخر ال تكتمل إال عرب ). أنه ال علم إال بالكلي

هذا احلّد الثالث هو مفهوم  )22(."توّسط حّد ثالث ألقاه داخل ذايت
حيث تعمل الفلسفة  .النوعو الوحدةته مفهوما اومن جتلي ،ليةالك

 إىلا تسعى إ .الغربية مبا هي أنطولوجيا على رّد الكثري اىل الواحد
ويف فعل املعرفة ال  .الواحد على حنو يلغي كل غريية إىلرّد الكثرة 

التحكم يف  إىلسوى التعرف على ذاته، والّسعي  اإلنسانيفعل 
ومن مثة تكون املعرفة . املوضوعات اليت هي خارجه بواسطة املفهوم

الكشف داخل كثرة الكائنات على "حركة حنو الوحدة على جهة 
نسق عقلي ال تكون فيه هذه الكائنات سوى موضوعات تلقى يف 

 )23(".النسق كينونتها

حيث جيري فهم  ،ومن جتليات فكرة الكلية مفهوم النوع
فالبشر  ،العالقة بني األنا واآلخر يف ضوء وحدة النوع اإلنساين

وهو ما يفضي  )24(،"متماثلون من جهة رابطة النوع وميتلكون عقال"
  .إىل إفقاد اآلخر غرييته

دف مالقاة  أناحلاصل من ذلك  سلوك درب املعرفة 
ريية الغ"أو  )25("الغريية الصورية"ضرب من  إىلاآلخر يفضي 

عندما نتخذ " اهلوهو"و" األنا"مبا أننا ال نغادر دائرة  )26(."املنطقية
أوليتني أنطولوجيتني ملقاربة مسألة " اهلوية"و" الكلية"من فكريت

  .اآلخر
 ."األنا"مالقاة اآلخر يف اختالفه عن  إىلينبغي الّسعي إذن     

ية ال ، وهي غري "غريية جذرية"عن  ،ينبغي البحث، بتعبري ليفيناس
إنه . تتجلى يف أفق األنطولوجيا بل يف صلب العالقات االجتماعية 

حبيث لن يتعلق األمر  )27(".االجتماعي فيما أبعد من االنطولوجيا"
من هنا فصاعدا مبعرفة اآلخر بل بالعيش مع اآلخر صلب التجربة 

سبيال للخروج من الكينونة  اإلنسانستكون اجتماعية ": االجتماعية
   )28(".خيتلف عن درب املعرفةعلى حنو 

II  - الغيرية الجذرية"االجتماعي، االيتيقي و:" 

صلب عالقة  إال" غريية جذرية" ال ميكن احلديث إذن عن 
وال حييل . داخل املعيش االجتماعي" اآلخر"و" األنا"بني 
 إزاء احلقيقة، يففكرة النوع ألننا  إىلعند ليفيناس " اجملتمع"مفهوم
اجملتمع يفلت  معىن أن احلقيقة"و كّل، يف لالختزال قابلة غري فرديات

ني إنمنا  مثة . حنن اعتربناه شبيها بالنوع الذي يوحّد األفراد املتشا
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وتسمح الوظيفة . هو مبثابة النوع البيولوجي إنساينبالتأكيد نوع 
املشرتكة اليت ميكن للبشر أن ينجزوها داخل العامل ككلية بأن ننسب 

اليت  اجلماعة تلكهي  اإلنسانيةغري أن اجلماعة  .هلم مفهوما مشرتكا
)29(".ن منفصلني بإطالقو تتقوم باللغة حيث يظل األفراد املتحاور 

 

ال ينفي " اإلنساينوحدة النوع " إن شبهي باآلخر ضمن ولذلك ف
ا . " اختاليف عنه إنه من البديهي أننا حماطون بكائنات وبأشياء لنا 

حنن يف عالقة باآلخرين سواء من خالل النظر أو اللمس و  .عالقات
: يف كل هذه العالقات مثة أفعال متعّدية. أو املالطفة أو العمل معا

   )30(".لكين لست اآلخرشيئا من األشياء، أرى شخصا أخر و أملس 
اجلماعة "ضمن  اجلذريةولعل ما يشهد على هذه الغريية 

 l’expérience du) " جتربة الوجه"ما يسميه ليفيناس بـ" اإلنسانية

visage)   ، ذاك الذي ال يكون لقاؤه متاحا إال  اإلنسانفالكائن هو
جتربة "وتشري  )31(".من جهة ما هو قريب أي من جهة ما هو وجه

" الوجه"وال يشري مفهوم  .بني األنا واآلخر سعالقة  التما إىل" الوجه
 )32(."بتمامه وجه اإلنسانجسد "بل إن  اإلنسانعضو بعينه يف  إىل

وهي هشاشة تتجلى يف عوزه ، "إن ما يعّرب عنه الوجه هشاشة اآلخر
يض ذلك ما نراه يف وجه الفقري واملر  .ووهنه وقابلية املوت فيه

. ) la nudité ( "بالعري"ويسمي ليفيناس هذه اهلشاشة  .والغريب
غري أن هذا الفقر . الفقري والغريب عوز هعرييف يعرض الوجه "حيث 

 إىلذين يستدعيان قدرايت ويقصدانين وال يلجآن لال-وهذه الغربة 
   )33(."مها تعبري الوجه ذاته -هذه القدرات كمعطيات 

واحلاصل من ذلك أن هذا العري يتجلى من خالل الوعي 
الوجه هو األكثر "ذلك أن . مبنزلة اآلخر من جهة ما هو كائن هش

واحلقيقة أنه ينبغي فهم اآلخر انطالقا من . اآلخراألشياء عريا يف 
فالوجه : غري أن هلذا العري معنيني حييالن على بعدين للوجه. العري

كل شكل أو سياق ، إنه ال ينصاع ال يضاح عار، أوال، ألنه مباين ل
كما ال ينصاع للتفكري فيه يف ...أو حتديد من اخلارج بواسطة شكل

بل هو يعرض ذاته ويظهر للعيان انطالقا من ... عالقة بشيء آخر
عند  بإطالقآخر  ينبغي أن ندرك أن اآلخر إذا كان لذلك. ذاته

إنه آخر : ى من وحدانيتهأن غرييته تتأت إىلليفيناس، فإمنا  يعود ذلك 
أيضا عوز واحد وغري قابل للمقارنة، غري أن عري الوجه يعين ألنه 

)34(."اآلخر وهشاشته القصوى يف عالقته باألمل وباملوت
مثة يف  

ألن ما يرتسم عليه قابلية الفناء  )35("فقر أساسي"الوجه إذن 
جتماعية ذلك ما جتليه فينومينولوجيا العالقة اال .واالنكسار والضعف

لقد حاولنا اجناز فينومينولوجيا العالقة االجتماعية " .عند ليفيناس
ومن خالل قراءة ما يعرب عنه الوجه يف  ،انطالقا من وجه اآلخر

يف عمق هذا  صغاء،ومن خالل اإل ،استقامته من تعّرض للموت

واحلقيقة أن هذا الصوت هو  )36(".إىل صوت يأمرين ،الضعف
إن حلظة .وليس صوت الكينونة يف كليتها  Etant) (صوت الكائن

دام الكلية إ مع الوجه نصل يف تقدير "  ذظهور الوجه هي حلظة ا
وال شك أن وجه اآلخر مبا هو حّد  )37(".ليفيناس إىل ختوم، إىل حدّ 

األسبقية "تأكيد على ويف ذلك  .نا من فكرة الكلية األنطولوجيةر حيرّ 
على حنو جيلي التباين الواضح  )38(،"الفلسفية للكائن على الكينونة

   )39( .بني ليفيناس و هيدقر
لقاء اآلخر حقا إال صلب جتربة  إمكانية إذنلن تتاح لنا 

مبا هو آخر يأتينا من اخلارج إنه  اإلنسان"ألن " جتربة الوجه"هي 
)40(منفصل عنا

وهي . يف العالقة مع اآلخر تجربة ايتقيةإننا إزاء . 
 la المسؤوليةو)   (la transcendanceيالتعالجتربة قوامها 

responsabilité)   ( الطيبةو .( la bonté)   يعترب ليفيناس أن ما
الذي ينكشف لنا عرب  التعالييواجهنا يف العالقة باآلخر إمنا هو 

، ذلك "لن تقتل مطلقا" (Impératif catégorique)األمر القطعي 
إن الوجه معّرض . األمر الذي يعرب الوجه يف هشاشتة ويرتسم عليه
ولكنه يف ذات .  للخطر كما لو أنه يدعونا اىل أن منارس عليه عنفا

الوجه هو ما ال نقدر . إنه ينهانا عن القتل. الوقت ينهانا عن ذلك
لن تقتل :" لعلى قتله، أو هو على األقل ما كانت داللته تعين القو 

، ىل كلمات الوجه، إنه أمر، إذ مثة، هي أو "لن تقتل أبدا" « " .أبدا
قد  )41(.»يف ظهور الوجه، أمر كما لو أن األمر يتعلق مبعلم خياطبين
ولكن يف  .تكون يل الرغبة يف قتل اآلخر وقد أمتلك القدرة على ذلك

خر قد ذات الوقت الذي تتحقق فيه هذه القدرة على القتل يكون اآل
أن أكون يف عالقة باآلخر، وجها لوجه، يعين عدم القدرة . أفلت مين
وما جيعل األنا ميتنع طوعا عن قتل اآلخر ليس قدرة . على القتل

. اآلخر على املقاومة ماديا، بل عدم القدرة على تلك املقاومة أصال
ولكن ندرك أن عدم . هشاشة اآلخر هي اليت متنع األنا عن القتل

" ماديا هي ، مبعىن ما، ضرب من املقاومة يسميها ليفيناس املقاومة
اليتعلق األمر هنا مبقاومة كربى بل بشيء آخر ". " مقاومة ايتقية
ا مقاومة من ال ميلك مقاومة: مغاير متاما ا املقاومة إ ، إ

وتتجلى املقاومة اإليتقية يف ذلك األمر املرتسم على  )42(".اإليتقية
، ويف ذلك النداء الذي يوجهه إلينا "ل مطلقالن تقت: "وجه اآلخر

ذلك األمر وهذا النداء يعّربان عن ضرب من . اآلخر حىت ننشغل به
أليس حريّا بنا أن نسمي هذا النداء إىل املسؤولية نداء   ."التعايل
إنه أمر قطعي هو مبثابة إهلام من :" جييبنا ليفناس بالقول  )43("إهليا؟

ميكن القول إذن إن ما ينكشف من خالل  )44(".قبل إله غري معلوم
جتربة الوجه هو نداء الالمتناهي والرغبة امليتافيزقية يف مالمسة 
األلوهية، كما لو أن االحلاد ال يعين نفي اإلله بقدر ما يعين حرص 
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األنا على االنشداد اىل احملايثة أي اإلكتفاء األنطولوجي باإلنية 
وال شك أن احلديث عن .  املتعايلواإلقامة يف األنا دون احلاجة اىل

عالقة األنا باآلخر ضمن املعيش االجتماعي قد جيعلنا نستنتج أننا 
صحيح أن عالقيت باآلخر هي دائما عالقة . حنيا ضمن حمايثة مطلقة
إن اآلخر فريد من نوعه دائما وهو بالتايل : "بكائن فريد من نوعه

هو من ال يقبل  إن اآلخر حبق )45(".خمتلف عن اآلخرين مجيعا
الفريد هو اآلخر . "االستيعاب ومن ال يقبل املقارنة أو الّرّد اىل مفهوم

صحيح  )46(".إنه ال ينتمي اىل نوع وال يستقر يف نوعه: حمايثته يف
إذن أن عالقيت باآلخر هي دائما عالقة بكائن فريد على حنو قد 

وهو اعتقاد . حيملنا على االعتقاد بأننا حنيا ضمن ضرب من احملايثة
يستبعده ليفيناس ألن اآلخر وإن كان فريدا بالنسبة لألنا، فإنه يعّرب 

ربة الوجه، وجه اآلخر عن ضرب من التعايل الذي جيد تعّينه يف جت
الذي يدعوين اىل أن أحتمل عبئ مسؤولييت وواجب شاشته و 
مام به اآلخر هو ما به ومن خالله يُبعث اإلله يف الفكر يف . اإل

على هذا النحو تكون عالقيت باآلخر  )47(.أمر مينع القتل هيئة
اي من خالل املقاومة يتجلى الالمتناهي كوجه و "ة، حيث جتسيدا لال

متناهي يف شكل اليظهر ال )48(".اإليتقية اليت تشل قدريت على القتل
ولكن األمر ال يتعلق بتلك الرغبة اليت يشبعها متلك (Désir ) .   رغبة

هي رغبة األنا الالحمدودة يف االستجابة لنداء اآلخر  موضوعها، بل
على حنو غري مشروط ميكن أن يصل حّد التضحية بالذات من أجل 

ا رغبة متجّددة يف اإلصغاء لنداء اآلخر وشعور دائم يهّدد . اآلخر إ
إنه شعور بأالّيكون األنا قد أصغى مبا فيه الكفاية . طمأنينة األنا
اء رغبة حيركها الشوق اىل ما تطلبه دون اشباعه إننا إز . لنداء اآلخر

اية عند ليفيناس، حيث   ) Autrui( يظل الغري"وهو معىن الال
   )49(".متعاليا وغريبا على حنو ال متناه

واحلاصل من ذلك أن اإلنسان هو ما يتجلى من خالله       
أي ضرورة ال  -   Devoir-املتعايل والالمتناهي على هيئة واجب

مام . متناهية داخل كائن متناه واجب عدم القتل وواجب اال
وهو ما يفضي بنا اىل األساس الثاين إليتيقا اللقاء باآلخر . باآلخر

وما املسؤولية إال االستجابة لنداء اآلخر  .المسؤولية: عند لفيناس
مام به ا استحالة الطمأنينة يف حضور أمل اآلخر. واال تاح انف. إ

حيث يدرك األنا أنه ال . األنا على اآلخر هو شعور باملسؤولية عنه
ال ميكن . ميكن إلنسان آخر أن يقوم مقامه يف عالقته بآالم اآلخر

لألنا أن يدرك األتركسيا ألنه يظل دائما إزاء ضرورة إيتقية ال متناهية 
ا أنه و ال أحد من الناس ميكنه القول إنه قام بواجبه على حن" مضمو

إن قوام وضعييت كذات  )50(".تام، وال أحد يّدعي ذلك إال منافق
اآلخر الذي يهيمن " القدرة على االستجابة لبؤس الغري، ذلك أن 

ومن مثة فإن   )51(".علّي يف تعاليه هو أيضا الغريب واألرمل واليتيم
قوام األنا اضطالعه بتحّمل آالم اآلخر و أخطائه وهو أمر ال ميكن 

إن مسؤولييت ال ينازعين فيها أحد وما هو . "ه القيام بهألحد غري 
املسؤولية إذن هي ما يلقى على عاتقي على حنو  )52(".بقادر إن فعل

إن هذا احلمل هو  شرف . " حصري، وهي ما ال أقدر على رّده
الفريد، شريف أنا غري القابل للتبديل، حيث أكون أنا بقدر ما أنا 

وبإمكاين أن أحل حمّل اآلخرين ولكن ال أحد مبقدوره أن . مسؤول
ال أحد  )53(".بلة لإلغرتابتلك هي هوية ذايت غري القا. حيّل حمّلي

إذن بإمكانه أن حيمل عين وزر مسؤولييت جتاه اآلخر وفضال عن 
ذلك فإن مسؤولييت ازاء اآلخر ال تقتضي ضرورة أن يتحمل اآلخر 

أنا إذن مسؤول عن اآلخر دون أن أنتظر منه أن " .مسؤوليته ازائي
 لنقل إذن إن األنا مسؤول يف عالقته )54(".يكون مسؤوال عين

باآلخر وهو ال جيد ما يلزمه بتلك املسؤولية سوى استعداده املطلق 
. لإلستجابة لنداء اآلخر حىت وإن مل يستجب اآلخر لندائه

املسؤولية، إذن، هي االستعداد الالحمدود من أجل العمل على 
و التجلي املباشر لتلك ذلك ه":  ها أنذا."االستجابة لذلك النداء

ن هي الرغبة املتجددة يف فعل ما من شأنه أن املسؤولية إذ .االستجابة
ا . يكون سندا لألخر  وتضحية تبلغ مرتبة التضحية  )55("انعطاء" إ

ا تضحية تبلغ هوس التفكري يف أن ." بالذات من أجل اآلخر أ
  )56(".خشييت موت اآلخر تتقدم خشييت على ذايت وتتجاوزها

ب اآلخر من ظلم أو املسؤولية أيضا شعور بالذنب ازاء كل ما يصي
حنن مجيعا مذنبون يف حق اجلميع وألجل كل شيء، وإين : "عنف

وجند  )57( .، هكذا حدث دستوفسكي"ملذنب أكثر من اآلخرين
أفهم املسؤولية مبعىن : "فيناس صدى هلذا القول عندما يقوليعند ل

   )58(".مسؤولييت عن الغري وبالتايل مسؤولييت عما مل أفعله
جلي إذن أن عالقة األنا باآلخر مل تعد عالقة معرفة أو متثل       

كما هو األمر داخل األنطولوجيا، بل هي عالقة ايتقية قوامها 
ال يكمن إصغائي لبؤس الوجه املطالب بالعدل يف " حيث. املسؤولية

 )59(".متثل صورة ذلك الوجه بل يكمن يف اضطالعي باملسؤولية عنه

ال يهّدد  (Autrui)اآلخر بإطالق أي الغري واحلاصل من ذلك أن
وإذا ما  .حرية الذات بل هو  خيتربها عندما يدعوها اىل املسؤولية

ا  ا دون أن حيّدها واجب االستجابة لنداء اآلخر فإ تركت احلرية لذا
تالقي  حبيث ال ميكن )60(.ستفضي ضرورة إىل اعتباطية يف الفعل

ر احلرية بواسطة إلزام ايتيقي طاملا أن تلك االعتباطية إال إذا مت تربي
إنه يضع موضع السؤال  .اقرتايب من اآلخر يضع حرييت موضع السؤال

عفوية الكائن احلي بداخلي وسياديت على األشياء والبشر على حنو 
واحلقيقة أن هذه املسؤولية هي ما جيتث األنا . ال يرى َضريا يف القتل
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ا جتتث األنا من . تمن النزوع اىل االنغالق داخل الذا " اهلوهو"إ
وهو ما يعين أن . وجتعله منفتحا على اآلخر على حنو غري مشروط

معقولية جديدة هي معقولية ما بعد " ليفيناس يسعى إىل تأسيس
ا معقولية اخلري.الكينونة معقولية أمسى من  (la rationalité du bien).إ

  .كل ماهّية 
ا معقولية الطيبة     )61( ".(la bonté)إ
حدثا مميزا يف اللقاء باآلخر عند ليفيناس  الطيبةوتشكل 

من قبيل فسح عادات السلوك الحميدة وهي تتجلى من خالل 
تفضل " كقولنا لشخص، وحنن قبالة باب مفتوح،. الطريق  لآلخر

الطيبة هي "وهو مثال يشهد على أصالة الطيبة، ألن  )62(".سيدي
ع وحدها أن تستجيب ألمر التعايل عينه، تعايل ذات تستطي

تتعّني "حيث (Hospitalité)على هيئة خدمة وضيافة  )63("الوجه
   )64(".العالقة مع اآلخر كخدمة وكضيافة

ال تتجلى الطيبة من خالل عادات السلوك احلميدة و  
. والعالقة اإليروسية اللغةفحسب بل تتجلى أيضا من خالل 

فأن يتكلم املرء هو، يف "فبواسطة اللغة، تنفتح الذات على اآلخر، 
ويف  )65(".ذات الوقت، أن يتعرف على اآلخر وأن يعّرفه بذاته

بل ". ذاتا مضيافة"انفتاحها على االخر بواسطة اللغة تكون الذات 
وطاملا  )66(".إن الطيبة والّصداقة والضيافة ماهية اللغة"يف وسعنا القول

الكالم "ا يتكلمان وبذاته لآلخر، فهم أن األنا واآلخر، كالمها يعرف
كما أن العالقة االيروسية تعبري عن فكرة  )67(".استبعاد للعنف

مثة إذن غريية يف العالقة . العطاء وعن انتفاء حساب املصلحة
عطاء   (Ipséité)صلب هذه العالقة تكون اإلنية"اإليروسية، ولكن

ا إنية ختففت من محل األنانية   )68(".بغري عوض، أ
عادات السلوك احلميدة ويف اللغة ويف العالقة مثة إذن يف 

إنه عطاء يتجاوز وضع كائن منشغل  .االيروسية عطاء دون عوض
. (Conatus)دوما بكيانه وباالستمرار يف الكينونة على هيئة كوناتوس 

هذا العطاء تعطيل مطلق لألنطولوجيا القائمة على املاهية وجهد 
مه قداسة عالقة يكون فيها األنا إنه تعطيل قوا. االستمراريف الكينونة

" اإلنساني" وهو ما يفضي إىل حتديد جديد ملعىن. أنا ألجل اآلخر
(L’humain) .  

فاإلنساني هو ما  يتعلق األمر بتحديد ايتيقي لإلنساين، 
 .إزاء اآلخر "المسؤولية"و" الضيافة"و" الطيبة"كان قائما على 

ذا امل عىن، النقيض املطلق إن اإلنساين بداللته االيتيقية هو، 
إنه االنساين يف ما " .ملصادرات األنطولوجيا كمثابرة وجهد للكينونة

وراء االستمرارية يف الكينونة ، ويف ما وراء إثبات الكينونة املصرّة على 
ا يف حياة األفراد وصراعهم من أجل  ا، حيث تثبت اهلوية ذا كيا

 األنطولوجياني إنه التعارض من جديد ب )69(".الوجود احليوي
بني املاهية والكينونة من جهة وحمّبة اآلخر واملسؤولية عن : االيتيقاو

غري أن التعارض بني األنطولوجيا وااليتيقا .القريب من جهة أخرى
  .السالمو العنفهو أيضا تعارض بني 

حيث يعترب ليفيناس أن األنطولوجيا، يف قيامها على 
  .العنفمفهومي الكلية واملاهية، تفضي اىل 

ذلك أن انتظام البشر يف كلية قوامها فرديات منشغلة حبفظ 
البقاء واالستمرار يف الكينونة ال ينفي امكان احلرب مثال بل يؤجل 

ا ا تظل حرية. نشو " وطاملا أن حرية الفرد تقصي حرية اآلخرين فإ
ولعل  )71(".حرب الكل ضد الكل"ميكن أن تفضي إىل  )70("أنانية

استشرى بني البشر خالل احلربني الكونيتني األوىل العنف الذي 
 والثانية خري تعبري عّما ميكن أن يتوّلد عن أنانية البشر وحرصهم على

احلرب هي ملحمة االنشغال  ."الوجود وعلى االنشغال باملاهية
غري أن ما حدث ابان احلربني  )72(باملاهية وهي مأساة ذلك االنشغال

قرون من الصراعات : "لقرون من التسلطالكونيتني إمنا هو تتويج 
السياسية الدامية اليت  يقتتل فيها األخوة، قرون من التسلط حيسب  
كونية، قرون من الكراهية ومن االستغالل ومن حربني كونيتني إىل 
حدود هذا القرن، أضف إليها القمع واجملازر واهلولوكوست 

لث بشكل ال والبطالة والبؤس الذي ينخر العامل الثا واإلرهاب
)73("يتوقف، مضافا إليها نظريات الفاشية واالشرتاكية القومية

. 
تلكالنظريات هي اليت كانت قوام أنظمة سياسية كليانية عمل 

 (Totalitarisme)لقد جاء نقدي للكليانية : " ليفيناس على نقدها
وهي إشارة اىل ما وسم احلقبة النازية   )74(".بعد جتربة مل نزل نتذكرها

من الشعور  -إىل اليوم–عنف وجرائم مل يتحّرر الضمري األورويب  من
ضمري األورويب ليس يف سالم يف زمان احلداثة، "إن . بالذنب حياهلا

من جهة ما هو الزمان اجلوهري ألوروبا، ولكن ساعة احلداثة هي 
   )75(".أيضا ساعة احلساب

واملثابرة من أجل الوجود " الوجود:" ذلك هو مصدر العنف
منطوية   (Ipséité)اللذان يتكثفان على هيئة اهلو عينه وعلى هيئة إنية 

ا .على ذا
ا اىل إلغاء اآلخر )76(  ا انطواؤها على ذا  .ويفضي 

ولذلك . ال ميكن إذن حتقيق السالم إال بواسطة االيتيقا
 )77(".للسياسة أن ختضع دوما لرقابة ونقد من قبل االيتيقا"ينبغي 

وندرك أن السالم بني البشر املتحاربني ال يتحقق إال إذا ما انبنت 
العالقة بني األنا واآلخر على املسؤولية والطيبة والرغبة يف االستجابة 

اية املعارك اليت تتوقف لغياب . لنداء االخر وال يتطابق السالم مع 
زمية البعض وانتصار البعض اآلخر، أي تنتهي  املتحاربني وتنتهي 

ينبغي أن يكون السالم . باملدافن واالمرباطوريات الكونية القادمة



66 
 

سالمي أنا، صلب عالقة تنطلق من األنا حنو اآلخر وصلب الرغبة 
إن منزلة . "وصلب عالقة باآلخر قوامها التآخي )78(".والطيبة

ا تقتضي وحدة النوع االنساين وهي تتعارض بإطالق . االنساين ذا
يرى أن ما يوحدها هو التشابه وتصور لكثرة مع تصور لإلنسانية 

يفضي الصراع بني ضروب األنانية فيها إىل تكوين ...عائالت متنوعة
: ولذلك ندرك أن للتآخي بني البشر مظهرا مزدوجا. املدينة االنسانية

فهو يقتضي، من جهة، فرديات ال ترد منزلتها املنطقية إىل منزلة 
كمن فرادة تلك الفرديات يف أن  الفوارق القصوى داخل نوع ما،إذ ت

ا و من جهة أخرى، يقتضي ...كل واحدة منها جتد مرجعها يف ذا
هذا التآخي بني البشر رابطة األبوة، كما لو أن رابطة النوع ال تقرب 

ينبغي أن يكون اجملتمع . البشر بعضهم من بعض بالقدر الكايف
الذي يقصدين مجاعة أخوية حىت يكون املرء على قدر استقامة الوجه 

   )79(".فأستقبله
ا جتد قوامها يف  لذلك ندرك أن حقوق اإلنسان طاملا ا

ا تظل منقوصة وال ميكن أن تكتسب معناها إال . الدولة، فإ
على مفاهيم التآخي واملسؤولية واإلصغاء لنداء اآلخر على  بتأسيسها

، أال ينبغي لنا أن نتعرف، من خالل، رمز التآخي" .حنو غري مشروط
ذلك الرمز الذي يرتسم على شعار اجلمهورية، على فكرة الكف عن 

وعلى هذه الطيبة األصلية اليت تنطبع عليها  ،المباالة األنا جتاه اآلخر
احلرية، حيث تكتسب عدالة حقوق اإلنسان قيمة وثباتا مها أفضل 
ا حرية داخل التآخي،  من القيمة والثبات اللذين تضمنهما الدولة؟ إ

وهي مسؤولية تتجلى من . أكد مسؤولية األنا إزاء اآلخرحيث تت
خالهلا للوعي، وعلى حنو ملموس، حقوق اإلنسان مبا هي حقوق 
. الغري، كحقوق جيب علي أن استجيب هلا وأن أجعل منها واجبا

تظهر هذه احلقوق مبظهر حقوق اإلنسان اآلخر ومبظهر الواجب 
ا واجبايت أنا داخل ال. بالنسبة لألنا ا فينومينولوجيا . تآخيإ إ

وهو ما يعين أن حقوق اإلنسان ال جتد مصدر  )80(."حقوق اإلنسان
شرعيتها ودوامها يف الدولة بقدر ما جتده يف إحساس األنا باملسؤولية 

ا مسؤولية ال تنضب ألنه . جتاه اآلخر ومبوجب التآخي اإلنساين إ
  .لن يكون بوسع األنا أن يويف اآلخر حقه

هذا التأسيس اإليتيقي للعالقة بني األنا واآلخر قد يبدو 
. على مفاهيم املسؤولية والتضحية والطيبة والتآخي موقفا طوباويا

ولكن ميكن القول إن هذا التأسيس يبدو طوباويا، ليس الستحالة 
: حتققه بني البشر، وإمنا لعدم استجابة اإلنسان ملا هو إنساين فيه

ا عالقة اجتماعية طوباوية" ومع ذلك فهي تأمر اإلنسانية  إ
   )81(."فينا

واحلاصل من ذلك أن ليفيناس يؤسس لعالقة باآلخر ال 
وهو ما . تقوم على املعرفة بقدر ما تقوم على االستجابة لنداء اآلخر

االيتيقا قادرة على بلوغ مقصد آخر للمعقولية وطريقة "يعين أن 
   )82(."أخرى يف حمبة احلكمة
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  مسلمينالجدال المسيحي وأدبيات الحوار مع ال
  العصور الوسطىمن قراءة في نماذج 

 
 

وانتشاره السريع سياسيا وفكريا يف العديد  مع ظهور اإلسالم
، برزت ردود فعل دينية وفكرية يف املناطق اليت من مناطق العامل القدمي

كانت تقطنها أغلبية مسيحية تراوحت بني الشعور باالرتياح 
رف السوء األعظم من والرتحيب الكلي واعتناق الدين اجلديد، من ط

سكان الشام ومصر واملغرب، وبني قبول السلطة اإلسالمية مع 
االحتفاظ باملقومات اإلميانية املسيحية وقد مثلت هذه الفئة ما يعرف 

  . بنصارى الشرق أو الكنائس الشرقية
وعلى من تعدد الكنائس الشرقية إال أّن االمرباطورية البيزنطية  

وكفاءة يف مواجهة املّد اإلسالمي وكانت  كانت املمثل األكثر قدرة
شرقا عرب  غربا إىل األناضول سواحل البحر املتوسط من إيطاليا

أما . سياسي والثقايف لإلمرباطورية-البيلوبوناز مركز الثقل اجليو
ا احليوية فكانت من جنوب  كل   شرق منطقة األناضول إىل امتدادا

وبالد املغرب اليت فقدها يف خالل قرن من الصراع  ومصر من الشام
 والقوطفإّن الشعوب اجلرمانية أّما باقي أوربا الغربية. مع املسلمني

واللمبارديني قد استطاعوا إقامة أشكاال من والوندالالغربيني والفرجنة
، ، وفرنساووسط ومشال إيطاليا السلطة السياسية يف شبه جزيرة أيبرييا

املستفيدة من غياب السلطة املركزية  يف روما حتت رعاية البابوية
  .ومكرسة للنظام اإلقطاعي

ويف هذا اجلو من الصراع املفتوح، منت أشكاال من احلوار 
الفكري واجلدال الديين، والسجال العقائدي، بني الطرفني، نقرأه 

املتغري وأفاق  اليوم من الشرق ومن الغرب على السواء، برؤى الواقع
املستقبل املأمول من خالل التدوين الذي احتفظت به احلضارة 

  . اإلسالمية من جهة والثقافة املسيحية يف الشرق ويف الغرب
ا الباحث التونسي عبد اجمليد  ولعل الدراسة اجلادة اليت نال 
الشريف درجة الدكتوراه مث نشرت كتابا، هي من أهم وأفضل األعمال 

 ت يف جدال املسلمني ألهل الكتاب من اليهود اليت فّصل

ويف املقابل فإن كتاب نورمن دانيال االسالم   )2(والنصارى،
   )3(والغرب يعد حتفة يف جمال اجلدال املسيحي الوسيطي ضد اإلسالم

إنا ما يهمنا يف هذا املقام هو البحث يف بعض أشكال 
الوسطى األوربية اجلدال املسيحي الذي ّمت تدوينه خالل العصور 

  .ضمن أدبيات حوارية متنوعة من حيث الشكل واحملتوى
أكرب خصم ) روما الشرقية(ظلت اإلمرباطورية البيزنطية 

 وعسكريا منذ القرن السابع إىل غاية منتصف للمسلمني سياسيا

 
 

القرن اخلامس عشر امليالديني، كما كانت خصما دينيا وثقافيا  
وكان يُفرتض أن يظّل االشتغال بالفكر اجلدايل .  عنيدا أيضا
، من مهام النخب الفكرية والدينية وحدها، فهي املؤهلة الالهويت

واخلولة باحلفاظ على األطر املنهجية واملعرفية املتاحة ضمن األوساط 
الدينية الرمسية، لكّن لألسف، فإّن وظيفة اجلدال قد ّمت نشرها يف 
األوساط الشعبية، وحتولت مسائل العقيدة املقدسة لآلخرين إىل 
أدبيات شفهية وحكايات خرافية وأساطري أصبحت وقود السجال 

    )4( .فيما بعد املضاد لإلسالم يف كامل أوربا
 الالهوتيني املنتمون للكنائسوحقيقة االمر أن مواقف 

مل تكن متطابقة فيما بينها يف التعامل مع التعاليم اليت جاء  الشرقية
لقد كانت هناك رؤى خمتلفة أثارت . صلى اهللا عليه وسلم ا الرسول

 الشرقيني وبني اآلباء اإلغريق الكنيسة اجلدال واالنشقاق بني أباء
والذين كان مييل موقفهم  )5(.والذين كان معظمهم من املونوفيزيون

. اإلغريق البيزنطيني أكثر من غريهم من الالهوتيني لصاحل اإلسالم
الشرقية الطابع اجلدايل  وقد غلب على مواقف الطوائف املسيحية
واألرجح أّن املواقف . الدفاعي أكثر من الطابع احلمالت الدعائية

عّربة عن اآلراء الالهوتية املونوفيزية
ُ
والنسطورية يف تقبُّل مبدأ  امل

التعايش مع اإلسالم عن اختيار موقف الصراع، تعود بشكل خاص 
ا هذه الطوائف حتت حكم  إىل الوضعية السياسية اليت متّتعت 

فالفتح العريب والسلطة اإلسالمية كانت مفّضلة « اإلسالمية اخلالفة
وتكف قراءة األعمال التارخيية ملؤرخني أمثال  عن اهليمنة البيزنطية،

أو أبو الفرج بن ) م1199-1166 بطريرك أنطاكيا( ميشال السوري
   )6(.»لتأكد من هذا املوقف) م1286-1226( العربي

والعربية خصوصا، إضافة إىل اعتبار أّن أصوهلم السامية 
وعدم اإلكراه على  من تسامح وفهمهم اجليد حلقيقة تعاليم اإلسالم

 االعتقاد، قد جعلتهم يفضلون السلطة السياسية ومنظومة القيم
اإلسالمية على عقيدة الرغبات واملصاحل الدنيوية املادية اليت كان 

  . م يف العقيدة من البيزنطينييدعيها إخوا
ويف هذا السياق فإن دراسة وحتليل املواقف من خالل  

على سبيل املثال ال ميكن أن  البيزنطيني كتابات بعض الالهوتيني
تُعط صورة واضحة على أشكال التدوين اليت أخذت أساليب احلوار 

لكّن األمر املؤكد هو . يف جمملها وبني املسلمني الشرقية بني الكنائس
ا كانت مصدرا أساسيا ملنظومة الفكر اجلدايل ضد اإلسالم اليت  أ

 )1(أحمد رنيمة 
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جمية  مّيزت العصور الوسطى الالتينية وما تبعتها من مواقف 
وحىت لدى مفكري  ورواد احلركة اإلنسانية الديين لزعماء اإلصالح

 . يف العصر احلديث عصر األنوار

  المسيحيالجدال تشّكل 
 يوحناارتبط تاريخ اجلدال الالهويت ضد اإلسالم بشخصية 

يف  املمثلني للكنيسة الشرقية الذي كان من أكرب الالهوتيني الدمشقي
ا اإلغريقي يف وضع األسس األوىل  لقد شرع هذا الالهويت )7(.لسا

يف  ضد اإلسالم لبناء املسرية الطويلة للمنظومة اجلدالية املسيحية
. املشرق اإلسالمي، وقريبا جدا من مركز اخلالفة اإلسالمية يف دمشق

والغريب يف األمر أنه استطاع تدوين الكثري من املعارف املغلوطة 
حركة "كما حدث مع –اإلسالم من دون إثارة االنتباه واملغرضة عن 
ولعل اختياره -فيما بعد أي القرن التاسع امليالدي  )8("شهداء قرطبة

اللغة اإلغريقية مل يكن من باب املصادفة، بل أنّه كان على علم 
بعدم إّطالع ُجل علماء املسلمني املعاصرين له على هذه اللغة وعلى 

فيلة، إن أُتقن استعماهلا، بتمرير الكثري من وأّن اللغة ك. ثقافتها
الرسائل من قلب اخلالفة إىل اجلهة األخرى، وبالضبط إىل خنب 

الرمسية يف القسطنطينية حىت وان كان حمتوى الرسائل  مؤسسة الكنيسة
كما أّن تنّسكه يف . مادة معرفية مغرضة ال متت للحقيقة بصلة

 ى استكمال أجزاء مهّمة من بناء علم الالهوتالقدس قد ساعده عل
لقد ترك ألتباعه . عامة وما يتعلق باملسائل اإلسالمية خصوصا

وثيقتني اثنتني حاول الوصول فيهما إىل دحض الديانة اجلديدة اليت 
لقد أخّص اإلسالم . فرضت سلطتها على العامل الذي كان يعيش فيه
 De" كتاب البدع"بالفصل األخري من كتابه الكبري املسّمى 

haeresibus liber  حيث درس فيه كل ما وصله عن البدع املسيحية
ا كذلكاليت زع ّ وهناك مؤَلف آخر جاء على شكل . مت الكنيسة أ

حوار بني مسلم "حوار جرى يف قصة تصورها حتت عنوان 
وقد خصصه  Dialexis Sarrakénoukai Christianou"ومسيحي

للدفاع عن مسألتني عقائديتني كانتا من أكثر املسائل إثارة للجدال 
وكان كثريا ما . ومسألة التجسيد ومها مسألة التثليث مع املسلمني

مبا  حياول مقارنة أشكال التدوين الكتايب أي نصوص الكتاب املقدس
من قصص، وخباصة ما ورد حول ما يعرف  جاء يف القرآن الكرمي

عليه السالم وبأمه  وكذلك ما تعلق باملسيح العهد القدمي، بنبوءات
   )9( .العذراء مرمي

أثار قصص القرآن الكرمي اهتمام معظم العارفني بالكتابات 
املقدسة الذين كثريا ما كانوا يندهشون لدقة ووضوح رواية األحداث 

ال ميكن أن يكون  أّن اإلسالم الدمشقي لذلك اعترب يوحنا. الغابرة
وقد كان هلذا املوقف تأثري   )10(.األريوسيةأقرب إىل  سوى بدعة

بقيت تتّكرر مع   عظيم فيما بعد، واعترب أساس للفكرة النقدية اليت
ولعّل  «حي الغريب ضد اإلسالم لقرون عّدةكل من تزّعم اجلدال املسي

خالل القرن السادس عشر امليالدي قد ّجعلوا  الديين رواد اإلصالح
ليست  منها ضّجة حقيقية وجوهرا لفكرة مفادها أّن عقيدة حممد

  )11(.»الصحيحة سوى حتريفاً وتزيفاً للعقيدة املسيحية
ونتيجة ملوقف يوحنا الذي يرى أّن اإلسالم مل ميّثل سوى 
بدعة جديدة على غرار البدع العديدة اليت عرفتها املسيحية منذ 
ا األوىل، فال ميكن أن يكتسي أمهية خاصة من الناحية الدينية  نشأ

وما زال يعتقد الكثري من الناس يف الغرب كما يف الشرق . يةأوالفكر 
واحلقيقة أّن النيب مل . أّن اإلسالم قد تأسس أو ظهر مع بعثة النيب

 يُبعث سوى إلكمال الدين وتقومي االحنرافات اليت عصفت بقيم
وأّن القرآن كرمي مل ينزل سوى ليعيد . لزمن طويل اإلنسانية التوحيد

السابقني،  تصحيح وتفعيل ما كان قد أتى على ألسن األنبياء
وكشف طبائع الطغيان واجلشع الذي أصاب معظم شعوب قبائل 

  .املعمورة
وقد زعم القديس بيدروبسكوال أّن يوحنا قد أظهر قدرات 

مبسألة حل إشكالية الوجود « ما تعلقاألمر جدالية كبرية وخباصة عند
مسألة أّن اهللا هو خالق "، وكان يعتّرب األبدي للكلمة ولروح اهللا

».حسب معتقد املسلمني أنفسهم مسألة جربية" الّشر
ومل يكن  )12( 

بوسعه اإلشارة إىل أن هذا املوقف ال ميثل إىل أصحاب اجلرب وهم 
ويُعترب . مواقفهم من الناحية املبدئية أنكر عليهم عامة املسلمنيفرقة 

موقف يوحنا يف هذه املسألة موقفا انتقائيا اختزاليا وحتريفا صرحيا 
باعتباره اآلراء الكالمية الشاذة أراء إمجاع بني معظم املسلمني وهذا 

  .مما يؤاخذ عليه
وفق مبادئ وأركان تعاليم  ل املسلمنيكما حاول أن جياد«

واعتماًدا على النصوص الدينية، كما لو كان  الكتابات املقدسة
ولعل هذا . املسلمون يسّلمون بصحتها وبصدق تلك الكتابات

حيث مل يستسغ املسيحيون فكرة إميان . اخلطأ كان أكثر شيوعا
يف منظور (يف ُنسخها املنزّلة الصحيحة  املسلمني بالكتب السماوية

ا  ، ويف الوقت)املسلمني ذاته رفضهم الكتب نفسها احلالية حبجة أ
كما كانت له اعرتاضات على التفسريات اليت  . تعرضت للتحريف

ا على التثليث    )13(.»كان ُيستدل 
 الدمشقي يف كتابات يوحنا كما ظهرت قصة الراهب حبريى

ن يُروج لفكرة أّن كل ما جاء به القرآن من تعاليم ومن أيضا، وكا
قصص، وخباصة تاريخ األمم السابقة له عالقة مباشرة بالكتابات 

صلى اهللا  املقدسة، وهو نتيجة لتعليم الراهب حبريى للرسول حممد
وال مكان ملفهومي الوحي والنبوة عنده بتاتا، ومل حياول  عليه وسلم،
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الوقت استغرقه حممد ليكون تلميًذا ُملًما بالتعاليم اإلشارة إىل كم من 
الكتابية وباألحداث والشخصيات املوغلة يف القدم بتفاصيلها وبّدقة 

وقد انتشرت هذه الرواية يف . ال تفوقها روايات الكتابات املقدسة
ل الغرب الالتيين إىل ، مث يف كامالشرقية البيزنطية أوساط الكنيسة

وقت متأخر، إىل أن أصبحت أسطورة حسب معظم الدارسني 
جتّسدت تلك األسطورة يف «.ألدبيات اجلدل املسيحي ضد اإلسالم

، والذي أصبح يدعى سرجيوس ُمعلم حممد" الراهب األريوسي"ذلك 
ه كان نسطوريًا وأصبح من الشخصيات األكثر شعبية يف واُعترب أن
»والغربية اليت ُنسجت حول النيب البيزنطية اخلرافة

كما زعم   )14(
وهو الذي سّخر معظم حياته العلمية لدراسة مدونات أرمون آبل

وفكر يوحنا الدمشقي، يف أحد حبوثه حول أدبيات يوحنا الدمشقي 
اجلدالية بأنه كان له تأثريًا كبريا على أصول علم العقيدة اإلسالمية، 
أي علم الكالم اإلسالمي، وقد ّخلص مواقفه جتاه اإلسالم يف هذه 

 : الفقرة

 لأللوهيةيف مسألة اإلشارات الضمنية  أنه كان ّجيادل«
كما [...] يف القرآن، والتهجمات العنيفة على أخالق حممد املسيح

، إشارة إىل عبادة يف طقوس املسلمني أشار إىل بقاء أشكال الوثنية
ويف . الدمشقي وهذه الفكرة اليت ُنسبت إىل يوحنا )15(.الكعبة

احلقيقة فإنّه قد ّمت حتريفها وتزويرها عن النص األصلي الذي ورد يف 
 الدمشقي لقد حضي يوحنا )16(.».الفصل األخري من كتاب البدع

خصوصا  )17(هتمام كبري يف الدراسات الغربية احلديثة واملعاصرةبا
أي أبا من " معلم املسكونية"أنه يستحق لقب  بعدما أعلنت الكنيسة

  .الكنيسة العظام ومرجعا موثوقا من مراجعها أباء
من أشهر  ُعديوخالل القرن العاشر امليالدي كان حيي بن 

 )18(.يعيش يف بغداد منطقيا ، وكان فيلسوفاالعرب اجملادلني النصارى
الدعائية إىل أعمال فلسفية  الدمشقي وقد جتاوز كثريا اجتاهات يوحنا

وقد تأثر به الالهويت اإلسباين رائد . نسقية ومنخجلةمتماسكة
من  )19()م1316-1232(رامون لول التبشري يف بالد الغرب اإلسالمي 

قد ذهب حيي «. حيث البناء املنطقي ألطروحاته اجلدالية والالهوتية
، هاد لوضع نظام جدال أو حوار مثمر مع املسلمنيبعيدًا يف االجت

وقد حتاشى االستعانة باحلجج الكتابية، ألنه كان يعي جيدًا أنه 
قد ّمت حتريفها وعليه فال  يواجه أناسًا يعتقدون أن الكتابات املقدسة

   )20(.»جيب سوى االستعانة باألدلة اليت تنتهي إىل العقل الطبيعي
ويبدو أّن اجتاه حيي بن عدي هذا كان نتيجة انتمائه 

الشرقية املعروفة مبواقفها املتعايشة مع املسلمني،  لنصارى الكنائس
األوساط الثقافية اإلسالمية وتأثره باحمليط الفكري وكذا نشأته يف 

  .ومنط اجملادالت اليت كانت منتشرة يف العامل اإلسالمي آنذاك

جتاه  املواقف البيزنطيةأّما خارج السلطة اإلسالمية فإّن 
 مصادر املسيحيةقادرة على االستغناء عن لم تكن اإلسالم
موضوع احلوار واجلدال يف اليت كانت حتت احلكم اإلسالمي الشرقية

على الرغم . ، وخباصة تلك اليت كتبت باللغة اإلغريقيةضد املسلمني
ميثلون سلطة سياسية من اختالف املواقع بني الطرفني، فالبيزنطيني 

إزاحة وجودها السياسي بسهولة   مرباطورية قوية مل يستطع املسلمونإل
على الرغم ، و العظمى فارس دولةكما حدث مع خصمها التارخيي 

الصراع العسكري والتنافس العالقة بني الطرفني اليت مّيزها  طبيعةمن 
فعل التبادل الثقايف والعلمي واجلدال ، إّال أّن الغالبيف السياسي 

     .بني الطرفني بني اخليارات املتداولة كذلكوالنقاش كان من 
خالل  )21( )م877ت(لقد كتب الفيلسوف البيزنطي نكيتاس 

منتصف القرن التاسع امليالدي مؤلفني دفاعيني دعائيني، حاول 
، ضد اإلسالم جديدة ملنظومة اجلدال البيزنطيةفيهما وضع أسس 

ما   : لكن ميزة هذين العملني أ
. الدمشقي ال يتفقان يف األساس مع ما كان قد ألفه يوحنا«

رسة يوحنا، حبيث اجتاهًا أخر خمتلف عن اجتاه مد لقد مّثل نكيتاس
 دفع باّجلدال إىل حد فـََقَد معه كل معانيه وقوة إقناعه لدى املسيحيني

لقد بقي الدمشقي يف نطاق االستدالل الديين، أما . أنفسهم
وبعض  نكيتاس فلم يتجاوز توظيف بعض مظاهر التعاليم القرآنية

حصل عليها من مصادر مسيحية  ني،املعلومات حول عادات املسلم
واللغة اإلغريقية، لقد حاول توجيه النقد للتعاليم  باللغة العربية

الكتابية مع  اإلسالمية باستعمال مفاهيم العقيدة واألخالق املسيحية
  إضافة بعض الشروح وتوجيهها كلها إىل شخص حموري هو حممد،

   )22(.»كما وصفه بأنه جمرد مدعي النبوة وال عالقة له بالنبوة احلقيقية
وقد متّيز اجلدال البيزنطي مع نيكتاس باالنفعال، ورّدة الفعل 

 لعسكرياام الصدبسبب أكثر من البناء املنطقي الفلسفي السياسية 
بيزنطة من جهة وبسبب قّلة املعلومات واملعارف حول  لإلسالم مع

كما خصص أكرب جزء من عمله للتعّرض . اإلسالم من جهة أخرى
  )23( .للقرآن، ولكنه مل حياول فهمه قبل اإلقبال على رفضه مجلة

فكرا املسيحي الوعي أما يف الغرب الالتيين فقد ارتبط 
وسلوكا ملّدة غري قصرية من الزمن باحلروب الصليبية واليت حييل معنها 

مشتق من الكلمة الالتينية  فاالسمدوًما إىل معىن احلرب املقدسة، 
Crux  ا حكم اإلعدام واليت تعين الصليب وهو تلك اآللة اليت نُفذ 

. املعتمدة على املسيح عليه السالم حسب روايات األناجيل املسيحية
واليت تؤطد أّن ذلك احلكم من تنفيذ السلطات الرومانية وبإيعاز من 

وملا أعلن البابا عن دعوته الصرحية للحروب الصليبية، هرع . اليهود
م بالفكرة، وقد  احملاربون إىل اختاذ الصليب كرمز وكتعبري عن إميا
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احلرب اليت  رمسوا أشكال الصلبان على كامل مالبسهم وأدوات
ا، كما كانت قطع القماش املقطعة واحمليطة بأجسادهم من  يستعملو
األمام ومن اخللف هي أبرز رموز لتلك احلرب، وقد أقسموا مجيعا 

وكانت احلروب اليت . على أن حياربوا من أجل املسيح والكنيسة
املسلمني يف  على الوثنيني يف منطقة البلطيق وعلى شنتها الكنيسة

ذا املدلول مثلها مثل احلمالت . البحر املتوسط هي حروب صليبية 
اليت شنتها الكنيسة الكاثوليكية على الطاهورييناأللبجيني يف جنوب 

ولكن الدراسات التارخيية حتيلنا دوما . فرنسا حبجة البدعة واهلرطقة
 إىل ذلك االرتباط العضوي بني احلمالت العسكرية الضخمة اليت
نظمتها الكنيسة الرومانية ضد املسلمني من أجل االستيالء على 
ا كانت أرض املسيحيني األولني، وعلى املدينة  فلسطني، حبجة أ

القدس اليت يزعمون أّن املسلمني قد اغتصبوا حق وهي املقدسة 
بانوس الثاين ر لقد قام البابا أو . وهي مركز الصراع النصارى فيها

وذلك ) م1095(عوة إىل احلرب الصليبية سنة باإلعالن الرمسي للد
لقد .بفرنسا Clermont يف جممع كلرمونكثر بعد لقائه مع األساقفة  

حلرب، من أجال طلب من الفرسان محل أسلحتهم والتوجه إىل الشرق
لقد كانت . ماحنا الغفران الكنسي لكل من سقط ميتا خالل احلملة

دى اإلجيايب الذي أوقعته تؤكد الصجدا، و  االستجابة فورية ومحاسية
، دعوة البابا على خمتلف شرائح اجملتمع األوريب اإلقطاعي آنذاك

وهكذا فتح الغرب بوابة الصدام الدموي العنيف مع املسلمني ما تزال 
  .ردوده تظهر، على الرغم من مرور تسعة قرون من الزمن

الرهبان إجراء املناظرات ة بعض اولوعلى الرغم من حم
مع املسلمني مستعملني يف ذلك مفاهيم الالهوت  واجملادالت

ما كان  يف مقابلة واإلقناع، جاملدرسي ومناهج أرسطو يف احلجا
م الفكرية . املفكرين املسلمون يقومون به يف بعض اجلوانب من حيا

ودموية الصدام قد ألغت معظم فرص احلوار واجلدال لكن القسوة 
 .ليبيةالعقلي والفكري خالل فرتة احلروب الص

احلروب نار العداوة يف أوربا الغربية ضد هذه أذكت لقد 
، واألخطر من ذلك عدم اقتصار الثقافة الدعائية التهجمية اإلسالم

على األوساط الكنسية املثقفة الهوتيا وعلى املتعلمني من ذوي 
 املستوى املعريف املقبول فحسب، بل انتشر هذا النوع من الثقافة يف

لقد انتشر نوعًا من الشعر يذُكر . الطبقات الشعبية الواسعة البائسة
مع  يف الفرتة البيزنطية السابقة، "خبرافة حممد"مبا كان رائجا ومعروفا 

لقد . الشرقية كثري من التفاصيل اليت تشّكلت يف الثقافة املسيحية
 )24(أّلف أمربيكون فون ماينتس كتاب

VitaMahumeti   وألف أيضا
 )25(غوتيي دو كومبييي كتاب

MachometeOtiade  وقد كان هذان
. املؤلفان معربان إىل حد كبري عن مواقف ذلك العصر اجتاه اإلسالم

لقد كانا مع مؤلفات أخرى نتاج أدبيات شعبية ومالحم مأسوية، ال 
قيمة من الناحية التارخيية العلمية هلا، على الرغم من جدية اجملهود 

 ومل تكن. املبذول لتحقيق اإلقناع فياألوساط املسيحية الشعبية
. كانت لغة العصر آنذاكاليت   )26(تضاهيها سوى األغاين امللحمية

   )27( .وقد دعم هذا اجتاه معظم الباحثني لتاريخ هذه الفرتة
رن الثاين عشر امليالدي حصلت الثقافة لكن مع مطلع الق

تبدو أكثر دقة ، على جمموع جديدة من املعارف الالتينية الغربية
وقد متثل ذلك يف مؤلف . وأكثر اكتماال يف أعني متصفحيها

، كان بيدرو يهوديا مثّ Dialogusاحلوار املعنون بـ )28(بيدروألفانسو
وبدأ تأليف هذا ). م1106(، وقد حدث ذلك سنة اعتنق املسيحية

الكتاب الذي يدافع فيه عن العقيدة املسيحية ضد إخوانه السابقني 
). م1110(يف اإلميان من اليهود، وانتهى من تأليفه مع وفاته سنة 

وقد خصص الفصل اخلامس من هذا الكتاب للحديث عن 
 حيثظهر أمهية هذا املؤلف يف انتشاره الواسع يف أوربا وت. املسلمني

تنتشر الثقافة الالتينية، ويفرتض أن يكون له تأثري كبري على تعديل 
وتصحيح، الكثري من املعارف وإعادة النظر يف بعض املعلومات اليت  
كانت ترد عرب أقالم أسالفه ومعاصريه، واليت كانت تتميز بالنقص 

ه كان رجح أنّ يُ و . ادة عن التحريف والتزييفوالتقطع والغموض، زي
وتعّد . واقتبس منهاعبد املسيح الكندي " رسالة"اطلع على 

، وهي من أهم املصادر يف اجلدال املسيحي ضد اإلسالم" الرسالة"
، وذات قيمة معرفية تتجاوز وظيفتها الدعائية مدونة باللغة العربية

 )29( .سب كثري من املختصنيح
قد أعاد  حىت أن تيودور بيبليوندر «
ويبدو أّن ألفانسو كان . Recueil»صياغتها يف شكل مبتور يف كتابه 

اإلسالمية إباحية بطبعها، مبعىن ليست حترميية يف  يعتقد أن الشريعة
ا مبنية على العقل يف األساس وأنه بإمكان املؤمنني . أصلها، وأ

التمتع مبا متنحه هلم احلياة الدنيا األرضية، وأّن اهللا مل يضع هلم الكثري 
ويعترب هذا شيئا جديدا . من التعاليم األخالقية املكبحة لتحقيق املتعة

ن لثقافة أوربا املسيحية يف ذلك الوقت، واليت كانت تقمع وغريبا ع
اجلسد وتعذب الروح باسم اإلميان والتقوى باحلرمان مما ُسّخر 

لقد كان يعرف الكثري من . لإلنسان وُجبل على الرغبة فيه بطبعه
مخس صلوات يف : قد وضعها للمسلمني الواجبات اليت كان النيب

كون مسبوقة بالوضوء، وكان يعلم جيدا الصيغة اليت اليوم الواحد ت
ا الشهادة، إضافة إىل معرفته لصوم رمضان وللحج  تنطق 

  )30(.وأركانه
قد  يبدو أّن اجلدل املسيحي الالتيين الغريب ضد اإلسالم

اية القرن الثالث عشر  اكتملت أجزاء مكوناته وتقاطعاته مع 
امليالدي، ولعلل أهم ما حدث يف هذا القرن هو قيام رهبان 
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فرانسيسكان ودومينيكان كانوا مبشرين لدى املسلمني ورّحالة إىل 
وقد أثر ذلك كل التأثري يف مصري الصراع . بالد الثقافة العربية

" امللقب باملستنري"كان األول الدكتور . سالمي املسيحي الغريباإل
والثاين رامون بانيفورتومها اسبانيان والثالث كان ايطاليا  رامون لول

  .RicoldodaMonteCroceدامانتيكروتشييدعى ريكولدو 
تكاد تكون احلمالت التبشريية متزامنة مع احلركة العسكرية 

وعلى الرغم من أّن أوربا كانت . الصليبية القادمة من الغرب الالتيين
ا  ومل تكن تعرف أي   اسرتاتيجيةمهيأة متاما للعمل العسكري، إّال أ

للعمل السلمي من أجل إدماج الشعوب اإلسالمية داخل منظومة 
الرومانية سوى تلك  فلم يكن يف رصيد الكنيسة. السلطة البابوية

األعمال اجلدالية القدمية ضد اليهود والوثنيني، واليت حتولت إىل جمهود 
كما يبدو أّن التجربة . واملسلمني ضخم للدعاية ضد اإلسالم

تكن صاحلة البتة لعرضها الكنسية يف إخضاع شعوب الشمال مل 
  . على القادمني اجلدد من اجلنوب

ذه املهمة . كانت البيئة األندلسية املرشح األفضل لقيام 
الالتيين ورحالة عنيد  كمبشر كبري يف الغرب  )31(وُعرف رامون لول

إىل بالد املسلمني، وكان مقتنعا متاما بأن املسلمني هم الشعوب 
واألكثر قابلية إىل أن يعودوا إىل الديانة  األكثر قربا من املسيحية

وكان هذا املوقف يستند إىل منطلق . ديانة التثليث املسيحية
وهو أّن املسلمني أكثر إميانا وإجالال للمسيح، من كل «عقائدي، 

م األكثر تعايشا مع املسيحيني عكس  الطوائف وامللل األخرى، وأ
، وقد ظهر له أن ضّمهم "الكافرة"اليهود والوثنيني، وبقية الشعوب 

نحهم قلوب لينة بتنصريهم أمر سهل ألن اهللا قد م إىل الكنيسة
كما كان هناك عنصر عملي اجيايب شّجع لول على   )32(.»رحيمة

الشروع يف هذه التجربة، جتربة تنصري املسلمني، وهو أن مبجرد 
اعتناق املسلمني للمسيحية سيندجمون وسيكون قوة ضاربة للمسيحية 
وجمال حيويا فعال ومتطور ستستفيد منه الكنيسة على غرار عمليات 

الكربى اليت حدثت يف أوربا غربا ومشاال، حيث استطاعت  التبشري
وهذا من . الكنيسة إخضاع اجلرمان والفيكينغ والسالف وغريهم

الناحية العملية أسهل من إقناع الطوائف املنشقة والشعوب الكافرة 
ل هذا املشروع إىل واقع عملي يحتو من أجل و . البعيدة والرافضة

متوازيتني ومتكاملتني، متثّلت األوىل فعلي، فقد اختار لول طريقتني 
يف اجملادلة والنقاش باالعتماد على احلجج العقلية الفاعلة واملنتجة 
اليت اكتسبها بشخصية الفيلسوف الذي تعّلم من املسلمني مباشرة 

أما الطريقة    )33( .بالد املغربيف وعايشهم يف ميوركا واألندلس و 
ثلت يف تركيزه على موضوع احلوار السلمي مع املسلمني الثانية مت

واإلصرار على شرح وتفسري مسألة أساسية تكاد تكون واحدة يف كل  
  . كتاباته وهي مسألة التثليث
األول الذي تبىن مفهوم احلجج الغريب كان لول املفكر 

العقلية بدال من احلجج الالهوتية، وقد أسس بذلك خلطاب سار 
  )34(اد احلركة اإلنسانية خالل عصر النهضة يف أوربا،على أثاره رو 

ممكنة الشرح  وكانت قاعدة هذا اخلطاب هي أن املعتقدات املسيحية
الوحيأو  مع  باحلجج العقلية دون التعارض واإلثبات لغري املسيحيني

ذا ميكن . املقدسةما ورد يف الكتابات ه،أو اخلروج عن رفض و
التأسيس ملنظومة جدالية ال خطأ فيها، حقيقتها القصوى هي 

    )35(.اهللا
ومن جهة أخرى فقد تكّلف رامون لول مبهمة الراعي 

اليت نالت اهتماما متزايدا من -الفكري لدراسة اللغات الشرقية 
حيث استطاع إقناع الكثري من  - )36(الدراسات احلديثة واملعاصرة

باملشروع، وقد ّمت يف جممع فيّينا الكنسي  القرار يف البابوية أصحاب
إقرار تأسيس كراسي اللغات الشرقية، وهي ) م1312(املسكوين سنة 
الكلدانية يف اجلامعات أو والعربية واإلغريقية والسريانية  اللغة العربية

وكان . وأكسفورد وبولونيا وسلمنكة وروماالغربية، يف جامعة باريس 
كما اقرتح على . قد طالب بتدريسها ألسباب تبشريية منذ زمن

الذي كان من أشهر الناشرين املقربني من ) م1312ت(بطرس دو بوا 
امللك فيليب الطيب، إرسال بعثات تبشريية إىل فلسطني من أجل 

مع حلول سنة ولكن . التمهيد لتأسيس مستعمرات يف بالد املسلمني
أعيد النظر يف ذلك املرسوم الكنسي بعد انعقاد جممع بال، ) م1434(

وبعدها ضعف احلماس لدراسة وتدريس اللغة العربية خالل عصر 
على عادات  االطالعويضاف إىل هذا اجملهود حماولة . النهضة

اعتقد لول انه عن طريق . وأخالق الشعوب اليت كان يراد تنصريها
شر واحلوار، والربهنة العقلية عن املسائل املختلف فيها االتصال املبا

أنه ميكن  واملؤسسة على املنطق واملشبعة بروح تعاليم وأعمال املسيح
العاملية،  إقناع الشعوب اليت تعيش خارج جمال سلطة الكنيسة

لوقائع بااللتحاق واخلضوع لتلك السلطة، على الرغم من أّن ا
التارخيية كانت تثبت يف أحيان كثرية نقيض هذه الرغبة وهذا 
الطموح، فاملغول املرهوبون مل يستطيعوا مقاومة عقيدة وقيم املسلمني 
م العسكرية، وحتولوا إىل قوة جديدة ضاربة لصاحل  رغم انتصارا

مد أمام حركة كما أّن الكنيسة العاملية مل تص. ، وليس ضّدهاإلسالم
اإلصالح واالنشقاقات اليت تطورت خالل القرن السادس عشر 

كما أّن احلركات الالدينيةالالئكية هي األخرى مل تعمل . امليالدي
 على االنفصال مثلما عملت على حتقيق فعل إعادة تشكيل املسيحية

بعض اآلباء الكنسية وتكييفها مرّة أخرى كما حدث يوم أن استقوى 
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واألساقفة والرهبان وقبلوا بشروط قسطنطني األول ليحضوا باحلصانة 
السياسية اليت ضمنتها هلم اإلمرباطورية الرومانية مع مطلع القرن الرابع 

  .  امليالدي
وضع خطابه اجلدايل يف نطاق الربهنة حاول رامون لول أن ميُ 

-1225(  ( )37(العقلية سعيا للسري يف خط مدرسة توما اإلكويين
فيلسوف مسيحية العصور الوسطى بامتياز، وكان حياول ) م1274

دفع خصومه من خالل احلوار إىل البحث عن احلقيقة باالعتماد 
على احلواس ووفق صريورة الطبيعة يف تطورها العادي، واالستناد إىل 
القدرات الفكرية وإمعان النظر بالتأمل، كما شرح ذلك يف أحد أهم 

    )38( .و كتاب التأمل يف اهللامؤلفاته وه
لكن أعماله املدونة منها على األقل تثبت أنه كان يقدم 

حلظة الطمأنينة العاطفية أكثر من إقناعهم باحلجج واألدلة " للكفار"
ويف خريف حياته، كانت حالة اليأس واإلحباط قد . العقلية القوية

مميزات تفشت يف العامل املسيحي الغريب بأكمله حىت أصبحت من 
وكان هذا الفشل نتيجة عدم جناح . القرن الثالث عشر امليالدي

لقد رأى . العقالنية التبشريية بعد اندحار احلركة الصليبية العسكرية
كما كان   بأم عينيه كيف حتول التتار عن الوثنية ليس لصاحل املسيحية

كما أّن االختالف . يتوقع يف كثري من مقوالته، بل لصاحل اإلسالم
والشقاق الذي أصاب أوربا يف عمق مواقفها ويف حتديد أهدافها 
ا اليت بذل هو شخصيا كل اجلهد من أجل حتقيقها قد زادة  وغايا

   )39( .من يأسه
 سيطرة مشكلة أثبات التثليث على معظم أعمال لول

 ثبات أن عقيدة التثليث املسيحيةلقد حاول إ. اجلدالية واحلوارية
والتجسيد هي اليت حتافظ على مبدأ وحدانية اهللا وعلى صفاته 

أما املواقف اليت كان . األخرى أكثر مما استطاعت األدلة القرآنية فعله
يعجز فيما لول عن إثبات مسألة من مسائل املعتقد املسيحي باألدلة 

ويكرر التأكيد على . العقالنية كان يرجع إىل احلجج الالهوتية القدمية
ا القادرة على إعطاء أدلة تُثبيت " عقيدة التثليث"هي وحدها أي  أ

ا العقيدة الوحيدة اليت ترقى وتسمو إىل  وجود ووحدانية اهللا، وأ
مل يُظهر لول أي اهتمام باألدلة واألطروحات اليت كان . حتقيق ذلك

يعتمد عليها املسلمون، على الرغم من العرض اجليد الذي أورده يف 
يف   )40("كتاب الكافر والعارفون الثالث"اته وهو أحد أهم مؤلف

حوار ختيله بني كافر متفلسف ال يؤمن بالشريعة اإلهلية وبني ثالثة 
من معايشته حكماء، يهودي ومسيحي ومسلم، وعلى الرغم أيضا 

    )41( .للمسلمني يف الكثري من فرتات حياته
مل تكن احلجج اليت كان يعرضها تتناسب مع حجج « 

مني، لكن تلك األفكار كانت تعرب عن فهمه للمواقف املسل

اإلسالمية املعارضة والرافضة إلهلية املسيح، على الرغم من عدم رغبته 
يف الوصول إىل عرض مبادئ وأسس الديانة اإلسالمية كما عرضها 

بل أّن نظامه اجلديل مل يكن يتعدى . من قبل مثال املبجل بطرس
مستوى إقناع إخوانه من املؤمنني باملسيحية، ومل حيقق أي نتيجة 

   )42(.»تذكر يف إقناع املسلمني

ة املسلمني بسبب الوضع  لقد ُأجربت املسيحية على جما
املتأزم الذي وضعتها فيها، احلمالت العسكرية الناجحة من جهة، 

أخرى قوة فكرة املسلمني ووضوحها يف مقابل عقيدة ومن جهة 
التثليث اليت ظلت غري مستساغة من الفطرة البشرية والفكر العقالين 

ومل يكن لدى املسيحية خيارات أكثر من البحث يف . إىل حد كبري
تراثها، لتجد أعماال مل تكن أبدا يف مستوى فكر خصومها، 

سكرية على صعيد فانغلقت على نفسها وفضلت املواجهة الع
وكل حماوالت احلوار . ودوغمائيةدينية وثقافية على صعيد أخر

واجلدال اليت ظهرت خالل العصر الوسيط كانت تدافع عن العقيدة 
املسيحية ضد املواقف االسالمية، وتُؤطر الفكر والثقافة الغربية 
ا  وحتصرها ضمن القوالب اليت ال ميكن اخلروج عنها أو مقاومة تأثريا

ولكن فصوال طويلة منها كانتفي غاية اإلثارة والتأثري . أليديولوجيةا
ا ما تزال أقوى حيت  ا ألّن تأثريا ا االطالع عليها وقراء جيدر 

  .اليوم
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  نبهاني كريبع والحوار مع اآلخر
 من خالل مفهوم اإلنسان الشامل

  :تمهيد 
ال جدال بأن احلوار هو من القضايا الرئيسية اليت تستأثر 
باهتمام اإلنسان املعاصر، فما دام أنه مل يعد بوسع أحد الوصول إىل 
ائية وقارة، جيب االستعاضة عن ذلك باللجوء إىل حقائق  حقائق 
ا إن مل يكن السبيل  متوافق عليها، يؤدي احلوار دورا مركزيا يف بلور

نع التطاحن الذي كّلف اإلنسانية كثريا، فبقدر ما األخري الذي مي
يصل املتحاورون إىل االتفاق ميكن للحوارات عندئذ أن تتواصل 
وتقرتب من احلقيقة، إذ يتجاوز احلوار احلقيقي الذات، فاحلقيقة ال 
ائيا بل تبقى مشرتكة بني املتحاورين،  ميكن لألنا أو اآلخر امتالكها 

علية كربى متّكن كل متحاور من أن يصل إىل وهو ما جيعل للحوار فا
  . رؤية احلقيقة من موقعه اخلاص

وهذا احلوار قاعدته األساسية تنطلق من مفهوم اإلنسان 
الشامل كمصطلح يتجاوز الذكر واألنثى، اللغة والدين واحلضارة، بل 

  .هو اإلنسان العاملي إن صّح هذا التأويل
يب عن املساءالت واملقال الذي بني أيدينا حياول أن جي

  :األساسية التالية
ما هو احلقل املعريف الذي يتجّلى فيه اإلنسان الشامل؟ 
وملاذا ذاك احلقل بالذات؟ وهل اإلنسان الشامل هو وليد اللحظة أم 
هو رهن تطورات تارخيية وتقلبات ثقافية؟ وما هو املنهج املثايل الذي 

سان الشامل مع يتأّسس عليه احلوار؟ وأال يتعارض مفهوم اإلن
 التسليم باختالف اجملتمعات وتعّددها؟

 :مفهوم الحوار -1

احلوار يف اللغة العربية من حاَوَرُه، ُحماَوَرة وِحوارًا يعين جاوبه 
   )2( .وجادله

وتعين من diaمشتقة من اليونانيةDialogueويف اللغة الفرنسية 
وتعين  لوغوس أي اخلطاب، logosالواحد إىل اآلخر، وتعين كذلك 
وهي طريقة للخطاب تسمح ...كذلك أدب حواري، حمادثة

   )3( .لشخصني متحاورين بأن يتدرجوا يف مساءالت فلسفية
ومن التعريفني خنلص إىل أن احلوار يدل عموما على تناوب 

يه األخذ والرّد الكالم بني شخصني أو أكثر حول موضوع يفرتض ف
 .للوصول إىل غاية

عنصر أساسي من عناصر البناء  ويف جمال األدب، فاحلوار
املسرحي، وهو العنصر األديب الوحيد يف النوع التمثيلي، وما عداه من 

 عناصر اإلخراج والتمثيل والديكور وسواها فهي خارجة عن مهمة 

 
املؤلف ونطاق إبداعه، وذلك ألن ما متتاز به املسرحية عن القصة  

ا مسكوبة يف حوار جيري بني شخوصها من البد   .اية إىل النهايةكو
واحلوار هو أيضا أحد عناصر األسلوب القصصي لكنه ليس      

العنصر األديب الوحيد كما يف املسرحية، يعتمده القاّص يف مجلة ما 
يعتمده من تقنيات التعبري كسرا لرتابة السرد وإضفاء حيوية على 

  .احلادثة وأبطاهلا وإيهام القارئ بواقعية احلدث وحركية األشخاص
والشرط يف احلوار األديب هو أن يكون مطواعا، ومتناسبا مع  

شخصية كل حماور ومع الظروف احمليطة واملوضوع املطروح، وكثرية 
هي املؤلفات العاملية والعربية اليت اعتمدت احلوار نسجًا أسلوبيا 

   )4( .خاصا باإلضافة إىل اعتماده يف اآلثار املسرحية والقصصية
موضوعنا هو دخول القارئ يف هذا  واحلوار املقصود يف

احلوار مع الشخصيات، ومع املبدع يف األعمال األدبية والتفاعل 
معهم مهما اختلفوا عنا يف ثقافتهم ومستواهم االقتصادي 

م التارخيي م، وزما  .واالجتماعي، ومعتقدا

 :مفهوم اإلنسان الشامل -2

املفهوم قبل حتديد مفهوم اإلنسان الشامل يستعرض نبهاين 
مث ) نسبة إىل الفيلسوف األملاين نتشه(العامي واملفهوم النتشوي 

  .ينتقدمهما ويقيم بدهلما مفهومه لإلنسان
هو موجود مبنطقة وعينا، مالزم لفرديتنا، : اإلنسان باملعىن العامي  .أ 

ومن جتلياته اإلشفاق على اآلخرين، واخلضوع لغريزة البحث عن 
كما يبدو أناين ومجاعي إىل درجة أنه املنفعة واألمن، وهذا املعىن  

ميتلك أسس فينا كأحياء أو داخل اجملتمع، وهو يقيدنا ويعتقلنا 
  )5( .يف دائرة الغرائز

املفهوم النتشوي لإلنسان يقوم على نقد اإلنسان باملعىن العامي،   .ب 
ويقرتح ما يسميه باإلنسان األعلى الذي يظهر على مسرح 

ري، وبقيم نسبية، حّر ومتخّلص األحداث وهو مطّهر من األساط
من اهللا ليصبح هو نفسه اهللا يف مساء ميتافيزيقية، هذا اإلنسان 
األعلى والقيم اجلديدة اليت جيّرها وراءه ال يعطي فقط إنتاجا 
تأليفيا غري واقعي ولكن مينح له إمكانية أن يفرض نفسه، 

صحيح أن نتشه هو نفسه . ويزدري القيم احلقيقية لإلنسان
ري أصيل عكس بدرجة ما اإلنسان يف تعابري روحه املمزقة، عبق

حققت النهوض من اخلمول، ) زرادشت مثال(وحىت شخصياته 
ا، ولكنه  وجتاوزت الشكالنية والدغمائية، وأعادت إدماج ذوا

  )1(اليزيد بوعروري   
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أفلس على الصعيد اإلنساين عندما أراد أن يقيم أخالق مثالية 
تتوافق مع اآلخرين  تقطع مع اإلنسانية، فأن تكون عظيما هو أن

 .وتدخل يف تنافذ روحي مشرتك

هو الفرد الذي يسعى للتخّلص من : اإلنسان احلقيقي  .ج 
أخطائه، ومن األنانية، الزهد يف املتع اجلسدية، واالبتعاد عن 
املظاهر وكل ما هو شاّذ، غري خاضع جملتمعه وقيمه الباطلة 
ن عن طريق تطهري حقيقي لوعيه، خربته وثقافته، ويكشف ع

وهذا اإلنسان كل منا دون استثناء ميلكه . إمكانياته وطموحاته
هذا اإلنسان يظهر يف األدب، ألنه أكثر مباشرة إذ . يف ذاته

يضع الفرد على متاس مع املبدع، يسمح باكتساب الوعي 
بالذات بعد اكتساب الوعي باآلخرين، هو صديق النوع 

كثر سعادة مع اإلنساين ويعرف كيف يقيم الرابطة العقلية األ
اآلخرين، واحلقيقة اليت يكتشفها يف اآلخرين يظهرها عن طريق 
الفّن أو األخالق هو صدى صادق لإلنسان الذي ينام يف 

هذه احلقيقة املشرتكة عند اجلميع تسمح كذلك للفرد . داخله
بأن يتأثر عند متاسه بالناس ويظهر إنسانيته العميقة، ويعرتف 

يوقظ بالصوت والصورة الفعالية بدور اللغة كعنصر حمّرك 
 )6( .الكامنة فينا

  :تجليات اإلنسان الشامل والحوار األدبي -3
أن   -كما أشرنا يف األسطر السابقة–يعتقد نبهاين كريبع 

م، يفّكر  اإلنسان الشامل هو ذاك الذي حيمله كل الناس يف ذوا
، ومن  بطريقة منتظمة وخالصة، متحّرر من احلادثات، الزمان واملكان

كل اإلكراهات االجتماعية، السياسية والروحية، وهو ما به يشعر وما 
  .مييل إليه

يف األعمال الفنية  )7(وهذا اإلنسان يتجّلى بطريقة موضوعية
واألدبية، ففيها تنكشف احلياة الكثيفة للشخصيات وأفعاهلا يف 
بيئتها، ورغم أنه يف كل ختصص فين أو أديب هناك معايري تسمح 

ولكننا ...الشعر، املوسيقى، الرسم: مبوازنة اإلنسان حسب أصالته
نستطيع أن نتخذ معيارا واحدا لكل األنواع الفنية واألدبية، وهذا 

  .املعيار األساسي هو الفرد الذي ينبثق منه اإلنسان
بالذات مها اللذان يصوران  )8(ولكن ملاذا الفن واألدب

  اإلنسان بصدق ووضوح؟
ن األديب يضع الناس على اختالفهم يف جييب نبهاين بأ

جمال واحد، جيعلهم يلتقون ويتطابقون عند هذا اإلنسان الشامل 
الذي خيلقه املبدع يف عمله الفين أو األديب، ويصبح بيئة مشروعة 
حيث تلتقي النفوس يف حوار مفعم، وتتوسع مشاركتها وليس هناك 

إذن يقبع يف هذا اإلنسان . أي فرع معريف يستطيع أن يفعل ذلك

قلب املبدع الذي يعّرب عنه وليس يف داخل األشياء أو يف بعض 
احلقائق امليتافيزيقية، من هنا يكون املوهوب أحسن تعبريا عن 

  )9( .اإلنسان الشامل من العامي ولكل موهوب طريقته يف حماورتنا

وقد يتساءل القارئ عن االنتماء أثناء قراءتنا لألعمال 
أو باألحرى حناور أديب وشخصياته من عصور  األدبية كيف نقرأ

سحيقة يف القدم، وكيف ذلك وحنن رمبا يف بيئة وهو يف بيئة أخرى 
  خمالفة متاما؟

يعتقد نبهاين أن الفن يعّرب بطريقة منوذجية عن اإلنسان، 
فالفنانون ليسوا من زمن حمّدد أو بلد حمّدد ولكنهم ينتمون إىل كل 

وطنهم ليس بالضرورة ذلك الذي ولدوا األوقات وإىل كل البلدان، 
ووراء . فيه، ولكن ميكن أن يكون ذلك حيث يريدون أن يعيشوا

أسيجة األجناس، املعتقدات، احلضارات واللغات هناك الفنانون 
العباقرة الذين يعربون عن عمق مشرتك إنساين وشامل، يلتقون يف 

شياء على صعيد الذروات العالية ويف األعماق، فالفنان املبدع يرى األ
اإلنسانية، ومثلما يعّرب عن كل ما يشعر به الناس بوعي أو دون وعي 

  )10( .يف أنفسهم، حيّرك كذلك مشاعره

ويف هذا املستوى كل الثقافات تكمل بعضها البعض وحيصل 
ا تعرب عن نفس العواطف، نفس اإلهلامات ونفس القلق،  التقارب أل

... سبري، جوته، دوستويفسكيخذ مثال هومري، فرجيل، دانيت، شك
م ميارسون تأثريا على كل الناس مهما كانت املناخات اليت يعيشون  إ

  .فيها
ولكن كيف منارس هذا احلوار املشرتك الذي يتخّطى الزمان 
واملكان والعقائد واألجناس يف جنس أديب كالشعر مثال أو املسرح 

  اهلزيل؟
ظر إنسانية، لنأخذ الشعر كمثال للنظر إليه من وجهة ن 

فهذا اإلنسان يصبح معيارا شعريا حقيقيا حسب كثافته ونقاءه، 
فاللغة الشعرية املثلى وسيلة أمينة وشفافة تدخلنا يف عامل الشاعر، إذ 
يؤثر فينا حبساسيته، يتواصل معنا بدون توقف، حيملنا معه، يربطنا 
ذا يربط الكاتب حياته حبياتنا، ويعطي مع ىن مع حياة شخصياته، و

يف العمل األديب للشاعر الذي ال يتوقف صداه فينا، ومثل هذه اللغة 
وما حتمله من مشاعر وما تبسطه من قنوات للحوار مليئة باملعاين، 

  .خفيفة كاهلواء، سائلة كاملاء، عميقة كاحمليط ومضيئة مثل الشمس
فهو يعّرب عن " موليري"وعلى صعيد املسرح اهلزيل نلتقي بـ 

ة أصيلة، وأسلوبه يفرز جوهره الفردي، ملهاته تعبري اإلنسان بطريق
غين ال يقارن مع كتاب آخرين يف عصره إن مل نقل يف كل العصور، 
وهو يظهر بأنه أكثر إنسانية يف حتليله للذات، ويف شخصياته وهي 
معروضة بشكل أفضل، احلياة طافحة بالتعابري، وتناغم الكل ميزة 
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ب إىل امللهاة الفلسفية، وهو حيافظ أعماله األدبية من ملهاة اآلدا
على التماس معنا، ويشاركنا بالقلق األخالقي الذي جيّسده، الكّل 
متحّقق بأسلوب بسيط، جمازي، حّي، فموليري باسم طبيعة إنسانية 

   )11( .سليمة وكلية يضعنا يف حالة استنفار ضد اإلحنرافات
األعمال  إذن التجّلي واحلوار احلقيقيني ال يكونان إّال يف

ا اللغة األعمق يف اإلنسان،  األدبية ألن هذه األعمال حتمل يف طيا
والقارئ للنص الشعري أو املسرحي ال ينفّك يشارك أفكار ومشاعر 
وسلوكات الشخصيات مهما اختلف عنها ثقافيا وتارخييا ألن العمق 

  .اإلنساين واحد
  :الحوار لإلنسان الشامل عبر التاريخ- القراءة -4

ا الذي ترك  يذهب نبهاين كريبع إىل أن لكل حضارة إنسا
إنسان : بصمته يف التاريخ، والذي الميكن إزاحته، وإنكار مسامهته

الصني، إنسان اهلند، اإلنسان املصري القدمي، إنسان الكلدانيني، 
اإلنسان الغريب واإلنسان املسلم، والنموذجان القريبان إلينا تارخييا مها 

اإلنسان املسلم، ففي البداية كان اإلنسان التورايت اإلنسان الغريب و 
الذي خرج من غطاء احلضارات القدمية، وأبرز إىل حدٍّ ما تصور 
لإلنسان ولد مع األنبياء العربانيني، وكان هدفه التهذيب، وإخضاع 
حيوانيته لألوامر املقّدسة، ومنوذجه كان أبراهام، يعقوب، جوزيف 

ة الوجدانية اإلنسانية أزهرت مع ، موسى، دفيد، والصبغ)يوسف(
إسحاق، أزيشيل، جريميي ودانيال، فهذا النموذج : األنبياء األربعة

لإلنسان التورايت وحده كاف لتغذية روح اإلنسانية بأسرها، ومن هذا 
اإلنسان التورايت البسيط على الصعيد املادي، والغين روحيا، برز 

هذا األخري . اإلسالماإلنسان اليهودي، إنسان املسيحية وإنسان 
الذي طبع ) ص(الذي ظهر مع الوثنية العربية، مث مع النيب حممد 

مفهوم اإلنسان دون أن ننسى تأثره باحلضارات األخرى، ولكن 
  .اإلسالم هو الذي هّذب اإلنسان أخالقيا وترك فيه بصمته النهائية

أما اإلنسان الغريب الذي كان ظهوره يف خّط مستقيم بداية 
ثنية األوروبية، واليت عرفت شيئا من التهذيب مبجيء الوثنية من الو 

املواطن الذي جّسده -احلضرية يف اليونان وروما، ومفهوم اإلنسان
اإلغريق متأثرين باحلضارات الشرقية، ولكنهم حتّرروا وقّدموا األفضل 
لتطور عقل اإلنسان ووضعوا قواعد احلضارة احلديثة اليت ساهم فيها 

ال هذه فإن اإلنسان الغريب متّثل تأثري املسيحية الروحي واحل. اإلسالم
  )12( .والذي فتح له آفاقا ميتافيزيقية واسعة

ذا االستعراض التارخيي لإلنسان  نستنتج أن نبهاين مل يقم 
إّال ليؤّكد على الفكرة القائلة بأن اإلنسان واحد، وإمنا خضع 

ليت حتيط به، وهي اليت لتوجيهات وتأثريات متليها الظروف والعوامل ا
تصنع النموذج، وهذا ال ميكن اختاذه أبدا ذريعة للتفريق بني البشر 

م وأعراقهم ألن اإلنسان يف النهاية هو واحد وهو  بالنظر إىل أديا
ضحية ظروفه، وعندما نقرأ أو حناور اإلنسان يف التاريخ فكأمنا حناور 

  .أنفسنا يف حلظة تارخيية ما أو ظروف معينة
  :التجسيد المنهجي للحوار -5

يؤّكد نبهاين كريبع أن احلوار قبل أن يكون يف أطر ثقافية 
وقانونية ال بّد أن يكون روحيا تعاطفيا ينطلق من ذواتنا، وأن إمكانية 
ذلك موجودة يف كل فرد، وهذه املشاركة الوجدانية هي اليت توصلنا 

عقلنا مع عقل إىل التطابق، ويف قراءتنا لألعمال األدبية يتطابق 
الكاتب باعتباره مصدر اإلنسان الشامل وحمّرك النفوس األخرى، 

مثال نصل إىل حّد التطابق مع شخصية من " هومري"وعندما نقرأ 
شخصياته، وحسب انقالب األحداث قد ننحاز إىل أشيل أو 

هومري أصبح صديقا أقرب إّيل روحيا، : (هكتور، ويضيف نبهاين أن
هومري الذي ...يره النقالبات احلياة البطوليةأعجبت ببساطته، بتصو 

جعلين أعيش مرة أخرى العصر القدمي، بعد أن فصلين عن عاملي، 
وأدخلين يف عامله، اكتشفت يف هومري ذاك اإلنسان الذي يفصلنا عن 
ذواتنا وخصوصياتنا، ويربطنا ثانية حبياة اإلنسانية يف دراما اجتماعية 

من أبطاله الذين أصبحوا عاديني  هومري أفرز اإلنسان. ال تتوقف
عامل هومري مليء باألبطال، عامل مضيء فيه من ...بالنسبة لنا

هومري قريب إلينا بقوة التعبري بّث فينا محاسا ال ...الدفء اإلنساين
   )13( .)ينقطع

وداخل هذا التطابق نكون يف حالة قابلية كاملة لالنفعال، 
أو شخصياته ونتوّرط معهم ونصل كقرّاء إىل احتالل مكان الكاتب 

م ونندمج يف عاملهم، وحيدث أن ننسى أنفسنا  وننبعث من حيا
م ويف عمق القارئ يعاد إدماج  ونتأّمر بأوامرهم، ونتأثر ببطوال
اإلعجاب الذي شعر به يف ذاته، والكتاب أنفسهم ال يستهدفون إالّ 

كذا طريقة   .إعادة تأهيل أو ترميم اإلنسان 
للتاريخ ميكن أن نفّضل بعض القادة والعظماء  وعند قراءتنا

الذين ينبثق منهم اإلنسان، فإنسانيتهم يف شكلها اخلام والطاقوي 
احليوي هي اليت جعلتهم المعني، وعّوضوا بطريقة ما اجلانب الشرس 
فيهم باجلانب اإلنساين، فالقائد حنبعل كان إنسانيا عندما جّسد 

واإلسكندر األكرب مل يكن فقط ذلك إنسانية ما يف حالتها الواقعية، 
البطل العنيف ولكنه كان احلريص على الفلسفة والفالسفة، ونابليون 
ليس جمرد حمارب خّلف وراءه مدافن لعظام املوتى، ولكنه كان مشّيدا 
للقانون املدين، وحامي العلم، كما نشعر حبميمية ال حدود هلا وحنن 

  )14( .نقرا مذكراته

 

 



80 
 

  :الروحيالمجتمع  -6
رأينا فيما سبق أن نبهاين كريبع جتاوز الزمان واملكان 
واألديان واألعراق، مبعىن أنه كان يبحث عن مفهوم أمشل تستظل به 

–اإلنسانية بأسرها، وهو يعامل األديان على قدم املساواة، ويعتربها 
ا قّدمت  -خاصة السماوية منها لعبت دورا كبريا يف التاريخ أل

ا تعايشت مع إجابات ميتاف يزيقية هّدأت من روع اإلنسانية، كما أ
احلضارات، وإىل اليوم ال زالت هذه األديان غذاء ألرواح معتنقيها، 
وما دام املخّطط الديين هو خمّطط العقل الصايف، فإن اهللا عّز وجّل 
دخل يف حوار مع عباده عن طريق أنبياءه ورسله، كذلك جيب أن 

 )15( .يفعل الناس

م اجلسدية أو الغريزية، وإذا ك ان الناس يتعرفون على متاثال
فال بد أن يتعّرفوا على متاثلهم الروحي ألن من طبيعتهم الشعور 
م لذلك فهم جيتمعون يف مجاعات مما  بالتضامن إزاء القلق يف حيا

من (يوّسع إطار تفكريهم وسلوكهم ويوّلد احلوار بينهم، ويوّضع 
سيتهم الذاتية املركز ويوّجهها حنو الغري، بطريقة ما حسا) املوضوعية

واحلياة يف جتمعات جيعلهم يستشعرون مشولية اإلنسان، مث هنالك 
ا اجملتمع تسمح بتحديد الفكر وصرفه يف الزمان  اللغة اليت يتواصل 
واملكان مما خيّفف عن الذاكرة الفردية ليكون نوعا من الذاكرة 

  .اإلنسانية
م اإلنسان الشامل الذي يدعو إليه ويعرتف نبهاين بأن مفهو 

مل يكن نابعا من لغته ودينه وبيئته هو، وإمنا يرجع إىل قراءاته لعدد 
من الكتاب واألدباء الكالسيكيني الغرب وهذا ما أكسبه الوعي 
بذاته وباآلخرين، ألن هؤالء الكتاب أثّروا فيه إىل درجة االعتياد 

   )16( .وحيا واحداعليهم، هلذا فهو يشعر بأن هناك جمتمعا ر 
م اليت تدوي  هذا اجملتمع الروحي صنعه هؤالء األدباء بنرب

إّن األدباء . يف نفوس القرّاء، ببساطة تعبريهم ومشولية حكمتهم
العظام هم القادرون على إشاعة محاسهم يف اآلخرين بواسطة لغتهم 

 .املثالية

  :قراءات ختامية
ان الشامل، هو إن انطالق نبهاين كريبع من مفهوم اإلنس

البداية من مفهوم واضح، وهو يف احلقيقة اختصار للطريق وجتّنب 
للضياع يف اإلجراءات واملعايري املتعّددة اليت قد ختتلف عليها الشعوب 
لالنطالق يف احلوار، واالستمرار فيه، والوصول به إىل الغايات 

فهم، الت: البعيدة، وعلى كل املستويات هذه املعايري متعّددة منها
الصدق، اإلرادة، الثقة، التحّرر من األحكام املسبقة والنظرة الدونية، 
واالبتعاد عن التعميم والتناقض والرفض، وما دام احلوار خاصية 
إنسانية، كذلك كان مفهوم اإلنسان الشامل بوتقة يلتقي فيها األفراد 

ا املتعّددة، وهو اجلوهر الذي ال يزول أل ن واألمم والشعوب بثقافا
احلوار من أجل املصاحل املادية اآلنية قد يتوقف وينقطع بانقطاع هذه 

 .املصاحل

وإذا كان األدب مكون أساسي من مكونات أية حضارة 
ومرآة هلا يف وقت واحد، فهو يعّرب عن األوضاع واخلصوصيات والقيم 
احلضارية اليت تنهض عليها حضارة األمة، ولذا من البداهة أن تظهر 

قضات واحلاالت الصحية القائمة بني األفراد واألمم، وهلذا فيه التنا
السبب ميكن أن تشّكل اآلداب أحد املداخل املمكنة للحوار سواء 
على صعيد ثقايف كما يف احلوار بني احلضارات، أو على صعيد ديين  

رجال (كما يف احلوار بني اإلسالم واملسيحية أو بني الالهوتيني 
  على صعيد سياسي  والعلمانيني، مث) الدين

مدين كما يف املناقشات الدميقراطية بني الكتل الربملانية أو 
األحزاب السياسية أو اهليئات النقابية واملنتديات الثقافية، وأخريا على 
صعيد وجودي، ذلك أن اإلنسان بوصفه ناطقا إمنا ميارس عالقته 

ذا املعىن . بوجوده كفعل تواصلي عرب احملادثة مع اآلخر يشّكل و
  .احلوار بعدا من أبعاد الكينونة

وملا كان نبهاين يعتقد بأن اإلنسان الشامل يتجّلى يف الفّن 
واألدب بطريقة موضوعية، وال يتجلى يف الفلسفة مثال، فذلك يعود 
برأيه إىل أن األدب يعّرفنا مبواضع التالقي واالختالف يف التقاليد 

ا لدى الشعوب األدبية لدى الشعوب، مما يعّرف كل شعب مب
األخرى من تقاليد، أما نقاط التالقي أو التقاطع بني تلك التقاليد 
فهي تبني للناس أن القواسم األدبية املشرتكة بني الشعوب حىت النائية 
منها أكرب بكثري مما يتوقعون، وباملقابل فإن جوانب االختالف اليت 

شعب هويته  تنطوي عليها تلك التقاليد األدبية تبني للناس أن لكل
أو خصوصيته اليت متيزه عن الشعوب األخرى، وهي جزء من هويته 
أو خصوصيته احلضارية، وبفضل تعّرفهم إىل تلك اخلصوصية يتعّلم 
الناس احرتامها واحرتام الشعوب واحلضارات اليت أبدعتها ويكون 

  .بذلك القارئ قد حّقق ركنا هاما من أركان احلوار
مسألة األصالة مبعىن االكتفاء مبا ويف هذا اجملال قد تطرح 

عند الذات من إمكانيات ثقافية، ولكن املعىن احلقيقي لألصالة 
ليست هي بقاء الذات يف حدودها، وليست هي رفض التجاوب مع 
العامل اخلارجي لكي تبقى كما هي دون تغيري، ولكن األصالة احلق 

طاق الذات هي القدرة على اإلفادة من مظان اإلفادة اخلارجية عن ن
ا، وال يستطيع أي  ا عن طريق تنمية إمكانيا حىت يتسىن االرتقاء 
إنسان أن يصقل نفسه وال أن يبلغ أقصى ما يتيّسر له من الكمال 
إّال بتطعيم ذهنه بأفكار ومشاعر وجتارب اآلخرين واألخذ باملالئم 

-1821" (بودلري"ويف هذا الصدد كتب الشاعر الفرنسي . منها
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أتعرف ملاذا ترمجت يف صرب ودأب ما  : ( صديق له يقولإىل) 1887
] الناقد والشاعر األمريكي) [1849-1804(كتبه إدجار آالن بو 

ألنه كان يشبهين، ففي أول مرة تصفحت فيها كتابا من كتبه رأيت 
فيه ما كان مثار فتنيت وروعيت، ومل أعثر فيه على املوضوعات اليت  

ا فحسب، ولكين وجد ت فيه، كذلك اجلمل اليت  كنت أحلم 
  .)كانت تراود أفكاري وكان له السبق إىل كتابتها قبلي بعشرين عاما

منظور التجاوب يف امليول واالجتاهات –ومن هذه املنظور 
تنمحي احلدود املعوقة من اللغة واجلنس، يشعر  -الفنية والفكرية

م أنه بصدد من اذج الكاتب والقارئ الذي حياكي اآلخرين أو يتأثر 
م  إنسانية تشبه مواطنيه لكثرة ما بينه وبينهم من تشابه، بل ليشعر أ

  .مشاركوه يف وطنه الفكري املثايل
وهكذا فمسألة األصالة أو اهلوية كعالقة بني الذات والغري 
ا مسالة وجودية يف النهاية، ذلك ألن اآلخر  هي أعقد مما حنسب، إ

قة به ضرورية بقدر ما هي هو ما ال قوام لنا إّال به، لذا فالعال
ملتبسة، هي ضرورية ألنه ما دام املرء يرمز ويتكلم أو يفّكر ويعمل، 
إمنا حيتاج إىل آخر بعينه، يتجه إليه، أو يقيم معه عالقات تواصل 

واآلخر . وتفاهم، وقد تكون العالقة يف حّدها األقصى عالقة تالحم
رية احلقيقة وقوقعة الذي نتحاور معه يدفعنا إىل التحّرر من ديكتاتو 

اخلصوصية ألننا يف احلقيقة ال نتحاور مع اآلخر ألنه يشبهنا، أو 
لكي نصري مثله، وال لكي نتطابق معه يف الفكر واملوقف، ولكن 
نتحاور لكي نتعّلم ونتبادل ونغتين به، ولكي نتقن فّن العيش معه 

  .وعن طريقه
واآلخر  واإلدراك املتزايد ألخوة البشر جعل من صيغة األنا

يتغري على صعيد حياتنا الثقافية واالجتماعية، وجيعلنا نقفز من 
  اجلانب األديب إىل اجلانب السياسي واالقتصادي، ذاك اإلدراك غّري 

وهي قسمة جديدة ال " حنن وهم"التسمية وقّسم العامل إىل 
تقوم على احلدود اجلغرافية والروابط الوطنية أو اخلصائص الثقافية، 

وهي الشعوب اليت تريد أن حتيا يف سالم " حنن"ة تقوم على وإمنا قسم
أصحاب املصاحل الرأمسالية الذين يشعلون " هم"وتنبذ احلرب و

احلروب لبيع منتجات األسلحة اليت تنتجها مصانعهم، أو االستيالء 
على موارد الطاقة الالزمة لصناعتهم، أو السيطرة على األسواق 

م، هذه القسمة اجلديدة أخذت تتشّكل وتتصاعد وتعّرب عن  حلسا
نفسها بأشكال خمتلفة، فاملظاهرات ضّد العوملة، واجتماعات منظمة 
التجارة العاملية، ومنتدى دافوس، وغريها من أشكال عوملة السيطرة 
الرأمسالية هي الدليل الواضح على هذه القسمة اجلديدة قد أخذت 

مبعىن (عادية للعوملة تتشّكل بشكل متسارع، إذ أن هذه املظاهرات امل
قد اندلعت يف معظم أجزاء ) سيطرة القوى الرأمسالية على العامل

العامل، وحىت داخل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية نفسها تعبريا 
" هم"الناس العاديني يف كل أقطار العامل لسيطرة " حنن"عن رفض 

  .الذين ميثلون االحتكارات الرأمسالية
هل بقي : مرة أخرى ولنسائل نبهاين كريبع ونعود إىل األدب

شيء لألدب بفنونه ميكن أن منارس من خالله حوارا يف ظل تطور 
  وسائل اإلعالم واالتصال وسيطرة ثقافة الصورة؟

يف اجلواب على هذا السؤال ميكن أن نفّرق بني الثقافة يف 
ا وحتديدا األدب، وبني احلضور اإلعالمي للثقافة واإلبداع، فن حن ذا

بإزاء ظاهرتني متماثلتني متاما، فهناك أدباء ومذيعون وأصحاب أفكار 
على درجة من األمهية منسحبون من الواجهات اإلعالمية والواجهات 
الصحفية وبالتايل هم بعيدون قليال عن التأثري ولكن أقرب من 
ا القوية واليت ستكون مستمرة يف املستقبل،  الثقافة يف جوهرها وحمركا

ا  بينما جند ظواهر صحفية وإعالمية سرعان ما تندثر وتزول أل
موجودة بقوة الدفع الصحفي، وبقوة اإلمكانات املتاحة هلا على 

  .حساب غياب الغائبني مبا ميلكون من قيمة
وحىت وسائل اإلعالم نفسها قد تنبهت إىل ما ميكن أن 

على يلعبه األدب من دور يف احلوار بني الشعوب وراحت تنقل إلينا 
املباشر امللتقيات، الندوات واحلوارات األدبية، وكان بني تلك 

ملتقى الشعر من أجل "امللتقيات اليت اهتمت به وسائل اإلعالم 
الذي استضافته دولة اإلمارات العربية املتحدة يف " التعايش السلمي

، وكان القصد منه كما عرب عن م2011أكتوبر  18إىل  16الفرتة من 
املتدخلني فيه هو االرتقاء باحلوار عن طريق الشعر إىل ذلك منظموه و 

مالمسة اهلّم اإلنساين، وأن يسند الشعر احلوار ليصبح ثقافة يتبناها 
ما مها من نبع واحد، فالشعر  اجلميع، فالشعر واحلوار يف أرفع جتليا
العظيم هو انطالقة للروح من قيودها ومن تضاريس الواقع اخلانقة إىل 

ائية حيث ميتزج العلم بواقع جديد أكثر إشراقا وشفافية،  آفاق ال 
كما ينطلق منهج احلوار بالناس من اخلنادق اليت حفرت هلم، 
والكهوف اليت ُحِشروا فيهاإىل الفضاء اإلنساين العام حيث السالم 

الذي ضّم خنبة -واألمن واالحرتام للجميع، كما طمح ذاك امللتقى 
عالميني واألدباء وفدوا من خمتلف من املثقفني والسياسيني واإل

إىل  -القوميات والبلدان وميثلون األديان واملذاهب على تعّددها
التأكيد على وحدة اإلنسان يف وجه كل من يعملون على تقسيمه 
طوليا وعرضيا، واألمل يف بقاء الكلمة يف وجدان الشاعر واإلعالمي 

قبول اآلخر، طاهرة مقّدسة جتنح إىل تأكيد التآلف والتفاهم و 
 )17( .وتسعى إىل نزع األلغام من نفوس البشر
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  الهوية واالختالف في الخطاب الديني القرآني؛
.ة أركون الفكريةبقراءة تحليلية نقدية في تجر 

 
  :مقدمة اإلشكال

النزوع التشذري للفكر الفلسفي املعاصر، إىل جانب 
الكشف عن وهم الوضاحة والبساطة يف الفكر، هذا املبدأ الذي 
شكل اخللفية الفكرية لذهنية التبسيط مبا هي ذهنية الفكر الديين 

كل هذا جيعلنا نعتقد بأن االجتهاد واملراجعة . الرافض لكل مراجعة
و أفق التجديد مبا هو تعبري عن مها جوهر وعماد الفكر املتوثب حن

قوة وتفجر فيزيولوجي وسيكولوجي إلنسان رفض ببساطة اهلدوء 
حنن هنا إزاء فكر صريوري ال يرضى إال أن . والسكينة األونطوقية

يكون إىل النهر اجلارف اجملنون أقرب منه إىل حبرية راكدة ميتة وُمتيت 
  .كل حي متحرك

العرب، مبا هي  داثينيإننا نشري دوما إىل مشكلة كم احل
حنن ال خنوض يف . مشكلة أهم بكثري من منط الفكر ونوعية املعقولية

 رمدلول العقالنية احلداثية والعقالنية املضادة للتحديث، على اعتبا
 passation"تسليم ُشجاعة"أن احلداثة ال تدل إىل على عملية 

courageuse  ا . وأعلى مراتبها لكل شيء ملعقولية يف أقصى درجا
الذهنيات احلداثية يف " كم ومقدار"ومشكلة العدد، مبا هو تعبري عن 

العامل العريب اإلسالمي، تطرح حبدة على اعتبار أن احلداثيني أصبحوا 
بل ويعتربون بكل أسف أذيال االستشراق . ميثلون أقلية شاذة نادرة

اهن على وهنا نر . الذي ال يعدوا جيدد طرقه للسيطرة واالستقواء
تكوين عقليات حداثية عربية بعدد أكرب من أجل ختطى ضغط 

  .ذهنيات التحرمي والتبسيط االختزالية
إن الذهنية احلداثية ال تتعامل مع املواضيع املدروسة، إال 

التماسفية حيث ال خلفية وال أوهام تؤثر يف الوعي دون  بالطريقة
انطالقة "راهن على والدراسة العلمية مبا هي دراسة نزيهة ت. دراية

من خالل إسقاط الرتاكمات اليت فقدت  )2("صحيحة وبداية حقيقية
أهم مربرات الفكر املتوثب واملتجدد خاصة مربر التحيني واألرضنة، 

والفكر . مبا مها شرطا احليوية اإلبستمولوجية ألي فكر مهما كان
أو إن بطريقة مباشرة اعتقادية " نصي"العريب املعاصر مبا هو فكر 

عجز حىت اليوم عن التفكري مبعزل عن  ،بطريقة إرتكاسية انتقادية
األثر الفّعال لسلطة النص اخلالد املتعايل عن التقادم، مما جيعله فكرا 

  الذي حيدد التنوير " الكانطي"خاصة إن استعملنا املعيار . أقل تنويرا
أمل يقل . مبا هو التجرأ العلين على استعمال العقل استعماال استقالليا

 Réponse à la questionفيلسوف الكونية األخالقية يف مقالته

qu’est-ce les lumières?:  "بعد أن حيكموا (...) هؤالء األوصياء  

  
على قطيعهم باحلمق وحيرصوا على منع تلك املخلوقات الوديعة من 
م  أن تـُْقدم على القيام خبطوة من غري العجلة اليت حبسوها فيها، فإ

لذا  )3(."ا إىل اخلطر الذي يتهددها إن حاولت املشي مبفردهاينبهو 
الذي  " اهلايدجري"، دون نسيان املقياس "الكانطي"سنأخذ املعيار 

كان جذريا مثلما كان نيتشه من قبله، ونعلن بأننا سنفكر هذا 
على املنوال " موضوع اخلطاب القرآين واملناهج اإلنسانية" املوضوع

ر الصحيح واجلذري هو االعرتاف بأننا مل نفكر الذي حيدد بأن الفك
أن الشيء األكثر استدعاء للتفكري، "بعد يف مثل هذا املوضوع، أي 

  )4( ."نفكر بعد]ومل[يتجلى يف أننا ال

ا هذه  لذا، وبالنظر إىل كل ما قيل، فإن األسئلة اليت حتتفظ 
احلداثية  ةاملقالة املخصوصة ملوضوع اخلطاب القرآين واملناهج اإلنساني

  :وما بعد احلداثية؛ هي كالتايل
كيف صور اخلطاب القرآين مسألة اهلوية واالختالف أو املؤمن  -

 والكافر ؟ وما هي اآللياتاملضمرة املوظفة فيه ؟ 

 ما هي صورة اهلوية واالختالف يف الفلسفات العقالنية الغربية ؟   -

يف " موضوع األغيار"ما هي حدود املنهج األركوين يف دراسة  -
  اخلطاب القرآين ؟

من أجل اجناز املهمة املرسومة أعاله، واإلجابة عن تلك 
األسئلة وغريها من األسئلة القريبة، وجب اعتماد منهجية أقرب ما 
تكون إىل منهجية الشك الديكاريت الذي يقتضي تتبع املسائل بغية 

َمْنهج. استيضاحها ومتييزها دون َكَللْ 
ُ
ة وتقتضي كذلك الذهنية امل

استعمال التحليل الذي يشرتط ويستلزم الرتكيب تباعا، إىل جانب 
املنهج السيكولوجي الذي يتمثل يف إزالة األقنعة املفهومية والكشف 
عّما يقبع خلفها من قوى وفواعل اجتماعية وسياسية وقَبلية اثنية، 

سنعمل على .باإلمجال قوى غري مفهومية حترك املفهوم وتشكله
من أجل اهلروب من التصنيف املذهيب الشنيع " كثريةبأيدي  "الكتابة 

رغم أننا نعتقد أن التمذهب ال عيب فيه، بل وهو . لفكرناومواقفنا
ضرورة فكرية ال مهرب منها، إن التمذهب داللة على نضج املنظور، 

  .واكتمال النسق
 :قواعد الخطاب الديني بعامة -1

التحليل سنأخذ هذا النص النيتشوي كنقطة انطالق يف هذا 
على اعتبار أنه آخر فيلسوف ميتافيزيقي استوعب حبدة مدهشة 
التاريخ الغريب مبا هو تاريخ المتداد األفالطونية يف الديانات 

.اإلبراهيمية الثالثة
يقول نيتشه كاشفا غطاء الفكر الديين مبا هو  )5(

 )1(عبد الكريم عنيات
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عندما استيقظ زارادشت ذات صباح، تقدم إىل : " فكر مثايل بامتياز
ذا القولالشمس  أيها النجم الضخم العظيم، يا ترى  : وحدثها 

كيف ميكن أن تكون سعادتك  لو مل يوجد من يتلقى نورك هذا ؟   
كنت تطلع لعشرية كاملة على كهفي هذا، األكيد أنه لو مل أكن 
موجودا، ولو مل يكن نسري وأفعواين أيضا موجودين، ملللت من 

 O grand astre ! Quel...ااإلشراق املتكرر، ومن ارسال نورك أيض

serait ton bonheur, si tu n’avais pas ceux que tu éclaires ?". 

)6(   
إننا نوافق هايدجر يف اعتبار هذا النص ميس مركز وصميم 
الفكر الغريب برمته، وحنن نعترب الدين اإلسالمي سواء يف الظهور أو 

مبا هو فكر متولد يف التأسيس واالكتمال مرتبط بسياق الفكر الغريب 
من تطور الفلسفة اإلغريقية مسقفة يف فكري أفالطون وأرسطو من 

إن الدين اإلسالمي ليس شرقيا، وجيب أن نؤكد ضرورة مراجعة . بعده
فالشرق من الناحية اجلغرافية يبدأ من . مفهوم الشرق والغرب

يرة وكل من يعترب شبه اجلز . أفغانستان والدول اجملاورة وصوال إىل اهلند
العربية تابعة للشرق، فقد تنصل من السياق التارخيي للحضارة 

وحنن ندري جيدا بأن هناك . اإلسالمية كما أنه اخطأ التقومي اجلغرايف
تطور منطقي يف الفكر الغريب سار من الوثنية إىل التوحيدية مث إىل 
تنزيه الواحدية إىل أعلى الدرجات، وهذا ما جتسد خصوصا يف الدين 

ا . مياإلسال على اعتبار أن اليهودية واملسيحية، وبالرغم من كو
ا مل تتخلص كلية من األنثربومورفية يف تصور  ديانات توحيدية إال أ

  .اإلله
، 1883النص الذي كتبه نيتشه عام " زبدة"ما ميكن أن نعتربه 

هو أن هوية املقدس مبا هو تعبري عن األعظمية والعجائبية والتعايل ال 
وال تأخذ أي معىن إال بالنظر إىل الوعي املتواضع واملعقول تكتمل 

إن .  واألدىن، أي اإلنسان مبا هو تعبري عن الدونية والنقصان والتغري
 Au de la desنفاذ بصرية نيتشه تعود إىل تفكريه فيما وراء القيم

valeurs  أي القاعدة اخلفية اليت تتأسس عليها كل القيم سواء ا ،
وشر، وحنن نستذكر هنا كتاب نيتشه املهم حول ما خري (أخالقية

الصحة (أو حىت معرفية) مقدس ومدنس(أو الدينية) وراء اخلري والشر
فال ميكن تصور اخلري رغم قدسيته وأفضليته، إال بوجود ). واخلطأ

واحلقيقة أن هذا . الشر بكل ما حيمله من مدنسات وُمرّذالت
ا  األساس املتني للقيم مبا هو تعبري عن حقيقة احلقائق اليت بشر 

نبيا "زارا"زازادشت الفارسي، هذا هو الذي جعل نيتشه يسمي 
  .ورسوال له يتحدث على لسانه ويتشيع بأرائه

منا، يف معرض احلديث عن البنية األساسية  املسألة اليت 
والثابتة ملسألة اهلوية يف اخلطاب الديين بعامة، هي مسألة تفرد 

هل الدين اإلسالمي حيمل خصائص كل خطاب  ".اخلطاب القرآين"
ديين توحيدي أم أنه بلغ الفرادة اليت تؤسس للفاصل النوعي بينه وبني 
األنواع األخرى من األديان اإلبراهيمية ؟ هذا هو سؤال األسئلة 
ومربط املعضلة اليت قسمت مفكري املغرب قسمني، طبعا نقصد 

 اصة يف كتابه لسنةنسبة لطه عبد الرمحان، خ(التوجه الطاهوي 

فلو أخذنا النص ) 7( .والتوجه اجلابري) حول ماهية الدين 2012
الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَِّذي جيَُِدونَُه ﴿:القرآين القائل

جنِْيِل يَْأُمرُُهْم بِاْلَمْعُروِف َويـَنْـ  َهاُهْم َعِن َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ
ُهْم ِإْصَرُهْم  اْلُمْنَكِر َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ
َواْألَْغَالَل الَِّيت َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن َآَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا 

، فإننا )157:األعراف( ﴾َعُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل مَ 
مثلما أن ليس هناك ظواهر أخالقية بل هناك "وفق املبدأ القائل 

تأويل لظواهر أخالقية، كذلك ليس هناك نصوص معرفية بل تأويل 
؛ ميكن أن نتأول هذا النص للداللة على أن املسافة "فقط لنصوص

ية أكثر مما هي كيفية، ومن مثة ضرورة بني الديانات التوحيدية كم
من أجل " نسبة ودرجة التحريف"استبدال حكم التحريف حبكم 

وخنلص إىل النتيجة اليت . االقرتاب إىل األحكام العلمية التكميمية
بأن كل الديانات " مرسيا إلياد"توصل هلا عامل امليثولوجيا املختص 

دن واملعابد؛ يقول موسعا قائمة على النمذجة واملركزية لألقاليم وامل
: األمثلة ورابطا األفالطونية كتمهيدية والديانات التوحيدية كاكتمالية

: منوذج مساوي –وهو املكان املقدس بامتياز  –على وجه اخلصوص "
قدس " صورة"على جبل سيناء، أطّلع اإلله يهوه النيب موسى على 

قبل (...)  ]9-8: 25اخلروج [األقداس الذي جيب عليه أن يشيده 
أن تبىن مدينة أورشليم بيد اإلنسان، كان مثة أورشليم مساوية قد 

كذلك املدينة املثلى عند (...) ]21:2 –رؤيا يوحنا [خلقها اهللا 
األفالطونية ليست صورا " الصور. "أفالطون ذات منوذج مساوي

 –جنمية؛ لكن إقليمها امليطيقي أقيم مع ذلك بناء على ختطيط فوق 
وحنن ال نشعر بصعوبة العثور على مثل هذه احلاالت يف ) 8( ."أرضي

األدب امليطيقي اإلسالمي، حيث خيال ابن عباس املتوقد قد شرح  
كل التفاصيل املتعلقة بالبداية األوىل والنهاية األخرية وما بينهما، 

يف " عبد الرزاق عيد"ونوافق كلية حكم املفكر احلداثي السوري 
  . خبياله املتوقداعتباره هومريوس العرب 

ومنه ميكن القول، بأن اخلطاب الديين بعامة واحد من حيث 
 األصول والقواعد، وإن اختلف يف الفروع والتفاصيل بفعل التبيئة
ا كل مؤسسة اجتماعية . واألقلمة كأفعال أنثروبولوجية بعامة تقوم 

، هو "الغري املغايرة"و" املتهوية النحن"ونالحظ أن التقسيم بني 
  : وتفصيل ذلك هو كالتايل. ساس يف كل الدياناتاأل
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الذي ميثل اهلوية الثابتة، احملتضنة للمقدس واإلهلي، " النحن" -أوال
  .القائمة على متجيد التكرار املغلق على عبادة األجداد

مبا هم ممثلي املخالفة املتقلبة، منبع املدنس " األغيار" – ثانيا
جه هو التجديد من خ الل اإلميان بالصريورة كقلب واإلبليسي، و

للوجود وجوهر له، مما يدل على الكفر بالعوائد وعبادة املستقبل بدل 
اميل "وهذه هي النتيجة اليت توصل هلا عامل االجتماع الديين . املاضي
 les formes  عندما عّرف الدين يف مؤلفه Durkheim" دوركامي

élémentaires de la vie religieuse, chapitre I, Définition du 

phénomène religieuse et la religion. منظومة وه الدين إن" :قائال 

 أي مقّدسة، بأمور املتعلقة واملمارسات املعتقدات من متماسكة

 أخالقي إيالف يف مجع وممارسات معتقدات وهي حمّرمة، منفصلة،

 إمام الحظ وقد) 9(".إليه ينتمون لذينا كل جامعا، يدعى واحد،

 -علمية زاوية ومن العموم يف الدين قوام بأن االجتماعية املدرسة

وعلى هذا  ).املدنس( املقدس وغري املقدس بني التفريق هو اجتماعية
األساس واملنظور مت فهم الوجود ككل والكينونة اإلنسانية على وجه 

  .التخصيص
سنسمح ألنفسنا بالقول أن اخلطاب الديين التوحيدي 

monothéisme  اإلبراهيمي القائم على مسلمة امتالك احلقيقة  أو
كاملة غري منقوصة بعامة، قائم على مبدأ الفصل احلاد واألكيد بني 

 la cité desمدينة األناسي(واملدنس ) مدينة اآلهلة(املقدس 

hommes.( )10 ( وإن كان هناك استثناء، فإننا جنده يف الديانات
وهي تلك الديانات اليت أْنَسَنْت . polythéisme األنثربومورفية الوثنية

الوجود بأكمله من أبسط املظاهر إىل أعالها متمثلة يف اآلهلة، 
واألدب اإلغريقي امللحمي والرتاجيدي قد تكفل بإظهار هذه 
اخلصائص اليت جتعل املسافة قصرية بني املقدس واملدنس أو بني 

ر آهلة اإلهلي واإلنساين من خالل خلق خملوقات نصف إهلية، وتصوي
جمرمة ومتهتكة، تُنافس البشر منافسة البشر بعضهم البعض مثلما 

 اخلائنة بنت زوس اجلبار القّهار املنتقم نوفينوس وصف هومرينيبتو
يقول يوربيديس يف .اخل...ويداه امللطخة بدماء ضحاياه، وآخرون كثر

حىت اآلهلة اللذين حيملون على : هذا السياق على لسان أوريست
م ليسوا أقل زيفا من األحالم  األقل لقب احلكماء، قد تّبني أ

 mais".اجملنحة، ففي عامل اآلهلة كما يف عامل البشر يسود االضطراب

les génies divines, qu’on appelle sages, ne sont pas moins 
trompeurs que les songes ailés. Dans les desseins des dieux 
comme dans ceux des hommes, il est beaucoup de choses 

troublantes
")11 ( 

 :مفهوم الهوية بين الفلسفة والقرآن -2

املعضلة اخلفية واحلقيقية يف مسألة مفهومية اهلوية هي احلرية، 
مبعىن أن التمسك احلريف مبكونات اهلوية يلغي بالضرورة حيز احلرية 

. الفكرية والسلوكيةاإلنسانية، من خالل إلغاء كل إمكانيات املناورة 
إن اهلوية احلرفية هي مبثابة سجن مفهومي أوجده اإلنسان لنفسه، 
ومن هذا املنظور نفهم جيدا عبارة أبو حيان التوحيدي الذي كرر 

، كما نفهم نظرية "إن اإلنسان أشكل عليه اإلنسان:" القول
ا شأن كل . األقفاص الثقافية هلريدر فاهلوية موضوع صناعة، شأ

هلا آثار سلبية مدمرة وهي إلتغاء احلرية الكينونية من خالل  صناعة
  .اقصاء امكانيات أخرى للتحقق

سوف نعرتف أن حتديد مفهوم اهلوية يف القرآن الكرمي، مهمة 
طويلة وحمفوفة مبخاطر عدة سواء على املستوى اللغوي الفيلولوجي أو 

مبا هو التارخيي أو األلسين أو حىت مستوى االستقبال اجملتمعي 
رغم ذلك . اخل وتتطلب دراسة مستقلة وخمصوصة...موقف حمافظي

سنعمل على حتديد معامل ظاهرة أو معامل كربى تكشف عن اخللفية 
وهذا ما جيعلنا نقف عند . املفهومية للهوية يف النص الديين القرآين
  :ثالث مستويات من الفهم للهوية هي

ريه رغم تغري الظروف اهلوية مبعىن الثبات على املوقف وعدم تغي -1
يقول اهللا عز وجل معربا عن . االقتصادية والتنظيمية أو الثقافية

ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بـَْعِد ":عدم النقض"اهلوية مبا هي  ﴿الَِّذيَن يـَنـْ
ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض 

مبعىن أن نقض العهد ) 27: البقرة(ُهُم اْخلَاِسُروَن﴾  أُولَِئكَ 
وممارسة قطيعة عقائدية " الفصل"واالنقالب عليه من خالل 

مما يعين أن . يدل على اخلروج من اهلوية الدينية اإلسالمية
املراجعة واالستبدال والتغيري هي كلها مواقف مناقضة للهوية مبا 

 .هي رمز الدميومة واإلنوصالية

ية مبعىن االلتزام املطلق باألوامر اإلهلية وعدم املخالفة أو اهلو  -2
ويظهر ذلك يف قصة ". اإلذعان للرغبة أو الرأي الشخصي"

الشجرة احملرمة واملمنوعة، كرمز لكون فعل املخالفة يدل على 
. هوية-اخلروج عن اهلوية أو أن احلرية مبا هي خمالفة هي الال

﴿َوقـُْلَنا يَا :ا يدل على ذلكيقول عز من قائل يف البقرة على م
َها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوَال  َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ
َها  َُما الشَّْيطَاُن َعنـْ تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمَني، فََأَزهلَّ

ْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم فََأْخَرَجُهَما ِممَّا َكانَا ِفيِه َوقُـ 
 )36-35: البقرة(ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني﴾ 

اهلوية تدل على إفراغ املغاير من أي قيمة منطقية تدل على  -3
الصحة والصواب، أو قيمة أخالقية تدل على اخلريية 

فئتني  يتقسم أو ميتكلهاخل فاحلق ال ميكن أن ...واألفضلية
إما  "فاخلطاب الديين بعامة قد تأسس على مقولة . متعارضتني

يقول اهللا عز . ، فال نسبية وال تقاسم"كل شيء أو ال شيء
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﴿َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن : وجل يف حمكم تنزيله
 )62:احلج(َو اْلَعِليُّ اْلَكِبُري﴾ ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه هُ 

من هذه املالحظات احملدودة، نكتشف أن اهلوية يف 
اخلطاب القرآين تدل على الثبات وااللتزام وامللكية املطلقة للحقيقة مبا 

ا هوية ناجزة العناصر، مبعىن . هي حق أخالقي وابستمولوجي كما أ
ا حمدودة من حيث الكم والنوع، فال  ميكن إضافة عنصر أن مكونا

إن اهلوية القرآنية تامة وناجزة ال . ما كما ال ميكن إنقاص عنصر آخر
ا مطلقة ال تتغري  حتتمل املراجعة أو إعادة النظر، مما يدل على أ

وهذا ما يدل على . بتغري األزمنة واألمكنة واألنظمة اإلبسيمية
ا متعالية، أي نازلة من  الصالحية املطلقة والتامة هلا على اعتبار أ

السماء اليت حتيط بكل األراضي وليست نابتة من منطقة جغرافية أو 
  .حقبة تارخيية خمصوصة

هذا املفهوم السابق للهوية، جيعلنا نعرج إىل امليدان األصلي 
ا نابعة من احلقل املفهومي الفلسفي وجند . ملفهوم اهلوية، واألكيد أ

بارمنيدس الفلسفية  للهوية يف قصائد ةأوىل النصوص التأسيسي
وحجج زينون املنطقية مبا هي تعبري عن مولد اجلدل 

)12(.الربهاين
وحتدد مفهوم اهلوية التحديد املنطقي املعروف اليوم،  

واملعروف أيضا يف كل النصوص املقدسة مبا هي نصوص معقولة 
وعلى يد أرسطو األسطاجريي عندما حدد مبدأ عدم . ومنطقية

ال : " لكل تفكري معقول على الشكل التايل التناقض كمبدأ ضروري
ميكن أن حنمل حممولني متناقضني على نفس املوضوع من نفس 

واستنتج املعلم األول، وفق هذا املبدأ الصارم بأن كل مفكر مل " اجلهة
ولو ": يقول يف امليتافيزيك. معقوال ومهدما–يتقيد به يكون مفكرا ال 

كون الشيء موجود   –ه الطريقة ذ اتهذ أننا قمنا مبسائلة هرياقليطس
فمن احملتمل أن جنربه على اإلذعان بأن احلدود  –وغري موجود 

(...)  املضادة ال ميكن أن تكون صادقة بالنسبة لنفس احملمول
قد هدموا اخلطاب العقلي  –سوبروتاغوراس أي هرياقليط –فهؤالء 

بدأ وال جند صعوبة يف مالحظة مدى صرامة م )13(."بصورة تامة
اهلوية املنطقي عند أرسطو، تلك الصرامة اليت ازدادت صرامة عندما 

وقد طرحنا . تعلق األمر مبسألة عقائدية مثل الدين واإلميان
فيمناسبات عديدة سؤال مهم يتعلق مبدى ضرورة التزام اخلطاب 
الديين مببدأ عدم التناقض كمبدأ منطقي صاغته نظرية فلسفية مثالية 

نعترب أرسطو مثايل على اعتبار أنه سّقف النظرية (؟ مثل نظرية أرسطو
ذا فإننا خنالف  األفالطونية يف العلة الصورية واملعاين الكلية، و

وهو يف احلقيقة السؤال الذي طاملا أثاره ). نصوص الفلسفة الوضعية
رجال التصوف واملشاهدة النورانية، مبا هي فلسفة جتاوز العقل للعقل 

لديين وبالتايل العقل اإلهلي ُملزم بأن يتفكر األمور هل اخلطاب ا. ذاته

تفكرا منطقيا وفق مبدأ عدم التناقض الذي هو التعبري الثاين أو 
  السليب ملبدأ اهلوية املركزي ؟

أي (إن التفكري خارج اهلوية من منظور الفلسفة احليوية 
-اعقالنية مبا هي تعبري عن انبثاق املنظور امل- أو الال) فلسفة احلياة

على اعتبار . بعد حداثي، هو من األمور املمكنة بل والضرورية أيضا
أن احلقيقة ال تكمن يف املعقول واملرتب واملنضود، بقدر ما تكمن يف 

هنا نتذكر نص يوربيديس السابق (اإلرادي والرتاجيدي والفوضوي 
يقول نيتشه ). الذي يعترب الفوضى كائنة يف العامل اإلهلي أيضا

ملفكر املضاد للهوية املتكلسة؛ معربا عن عدم ضرورة مبدأ باعتباره ا
ال ميكن لنا إثبات ونفي يف آن واحد أيتزامنيا، هذا : "عدم لتناقض

املبدأ هو مبدأ جترييب وذايت، ال يعرب عن ضرورة، بقدر ما يعرب عن 
وإذا كان التناقض حسب أرسطو هو األكثر . عدم قدرة بسيطة

خرى، وهو األكثر أساسية، والذي جيمع تأكيدا من كل املبادئ األ
املنطق مثله كمثل اهلندسة (...) كل الرباهني، وحيمل كل البديهيات 

وعلم احلساب، ال ينطبق إال على اجلواهر التخيلية، املخلوقة من 
طرف الذهن اإلنساين، املنطق هو حماولة لفهم العامل الواقعي انطالقا 

أكثر دقة، املنطق هو انشاء  من خمطط للكينونة صنعناه حنن، أو ب
  )14( ...".كما نستطيع تصوره فقط، أو توقعه يف أكرب األحول

 ضإننا نالحظ هنا هويات أو مفاهيم خمتلفة حلد التناق
ا ليست مسألة بديهية ففي حني يدل . للهوية، مما يدل على أ

املفهوم الديين والفلسفي القابع خلفة على الثبات والدميومة 
وهم "واملعقولية، يُظهر املفهوم الفلسفي الصريوري على أن اهلوية 

اختلقه العقل اإلنساين، أي أن اهلوية هي بنت  illusion"وتوهيم
لذا حنن نوافق على املفهوم الذي . ملعقوليةالتّذهن واإلفراط يف ا

لتصور اهلوية الذي يستبطن " على سامي النشار"اقتطعه الدكتور 
أي أن التغري هو شرط تصور . التغري ويتقبله يف عملية ُنشدانه للثبات

اهلوية، وكل مفهوم يقوم على اقصاء االختالف والتغري من اهلوية، 
سامي النشار يف كتابه حول  يقول. فهو تفكري تبسيطي واختزايل

(...) فال بد من وجود اختالف بني عنصري احلكم ":تاريخ املنطق
أما أن نقول بأن الشيء هو هو فلن يكون له معىن، ولن تكون له 

ي يتضمن محال جديدا، ولن يتحقق ذفاحلكم هو ال. صفة احلكم
ا قلت مثال ذا كان هناك تغاير بني طريف احلكم، فإذاحلكم إال إ

ذا تكرار ال معىن له، وإمنا أريد أن ا ألملاين هو أملاين، فال أقصد 
أمحل على املوضوع صفة مل تكن ملحوظة يف أول وهلة فيه، فحني 
أقول أن األملاين هو األملاين فإين أريد أن أمحل على األملاين األول 

وكما هو مالحظ،  )15( ...".صفات متعددة من قسوة وعدم وفاء
ية يف احلكم املنطقي يقتضي وجود طريف احلكم ومها فإن مبدأ اهلو 
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، والتأكيد على ثبات بعض )اهلو الثانية(واحملمول) اهلو األوىل(املوضوع
: فعندما نقول مثال أن. الصفات ال يدل على إنكار التغري أصال

، فإننا نعرتف بأن هناك أشياء قد تغريت وتتغري "املسلم هومسلم"
ية واجلغرافية، رغم ذلك فإن هناك ما يبقى دوما بفعل الضرورة التارخي

ثابتا رغم موجات التغري اليت ال تتوقف مثل صفات االحرتام والعفة 
 .اخل...والرمحة والعبادة والتعاون

محاولة تمرينية في مشروع أركون لتحليل الخطاب  -3
 :القرآني

إن الفضيلة املعرفية لألستاذ أركون، تكمن بالدرجة األوىل يف 
. وب على حتيني الفهم والوعي اإلسالمي لإلسالم ذاتهعمله الدؤ 

. وذلك من خالل استعمال آخر النظريات واملناهج الغربية املستجدة
وإن كان هناك من يتهمه بالعمالة ضد اإلسالم، فاألكيد أنه خاض 
حربا معرفية مريرة ضد املناهج االستشراقية الكالسيكية، حماوال دراسة 

لداخل من خالل تفهم الظاهرة الدينية بعامة التاريخ اإلسالمي من ا
إنه املفكر . تفهما يساعد على الولوج لعمق احلدث املفهومي األول

الذي اقتنع منذ البداية بأن الفكر الدين اإلسالمي احلايل البد أن 
ما . يتّحني وإال وقع يف احملظور املتمثل يف التكرارية والتقليد الفج

؟ هذا املهمة اليت " صارمة"اسة علمية املانع من دراسة القرآن در 
وقد . الزالت تشكل عقدة ُعصابية يف الوعي اإلسالمي التقليدي

تكفل أركون يف مناسبات عديدة بإجناز أجزاء من هذه املشروع الذي 
  .حيتاج إىل آالف من العقول األركونية لتشتغل دون كلل

إن خطاب اهلوية والغريية يف القرآن، من املسائل اليت 
ومن املسائل أيضا اليت  . خصص هلا أركون بعض دراساته الكثرية
ا تالميذه املباشرين إلجنازها وحنن تالميذ غري  –لذا . كلف 

سنعمل على التّمرن يف مثال حمدد من  –مباشرين لألستاذ أركون 
التجربة األركونية )ا من التعاطفالتفهم يقتضي ضرب(أجل فهم وتّفهم 

" ومن الكتب املخصصة هلذا املوضوع جند . مع النظر إىل حدودها
وكما هو ". القرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديين

مالحظ من العنوان، فإن التقيد مبعطيات علم اللغة املعاصر هو 
 يقل مؤسس أمل. مفتاح الفهم العلمي والشفاف لبنية النص القرآين

علم اللغة يف الفقرة األخرية من كتابه التأسيسي بأن اهلدف احلقيقي 
ا  ا ومن أجل ذا   واألوحد لأللسنية هو كون اللغة تدرس يف حد ذا

 l’idée fondamental de ce cours : la linguistique a pour.فقط

unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et 

pour elle-même.
 )16 ( 

جة  والعنوان الذي وضعه أركون لتلك الدراسة يكشف عن 
الظواهري الذي يتقضى تعليق األحكام اليت تراكمت طوال عشريات 

ا هي رفض التفسريات القدمية للقرآن . من القرون وأول خطوة قام 
ا تفسريات ترفض دوما الدراسة العلمية للخطاب  على اعتبار أ

وميكن ) 17( .رآين واليت تقتضي التمييز بينالعبارات اجملازية واحلقيقيةالق
  :تلخيص مالحظات أركون يف النقاط التالية

حتليل اخلطاب القرآين يدل على أن الفصل التام والكلي بني  -1
السماوي واألرضي كما هو مألوف يف التحليالت الرتاثية، قد 

على اعتبار أن . مت الكشف عن زيفه ومطلقيته امليتافيزيقية
هناك دوما عالقة ما بني الوثين والتوحيدي أو األرضي 

شاع مصطلح " :يقول أركون موضحا املسألة. والسماوي
ولكن املشكلة . األديان السماوية متييزا هلا عن األديان األرضية

. هي أن الباحثني اكتشفوا وجود عالقة تارخيية بني هذه وتلك
أمهية عن اكتشاف داروين وكان كشفا صاعقا ال يقل 

  ) 18( ."هذا ال يعين بالطبع نفي الوحي(...) وكوبرنيكوس

هناك قوالن يف اخلطاب القرآين فيما خيص مسألة األغيار  -2
ا . واآلخرين إذ جند منطني من النصوص مما جيعلنا نقر بأ

ة تتطلب التأويل والتفسري أو االنتقاء مثلما  نصوص متشا
 :يفعل األغلبية

: النصوص اليت تستبطن اآلخر وتتقبله بوصفه مشروعا لآلنا -أ 
قًا ﴿:حيث جند مثال اآلية القائلة َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

نَـُهْم ِمبَا أَنـَْزَل اللَُّه  ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم بـَيـْ
َأْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة  َوَال تـَتَِّبعْ 

ُلوَُكْم ِيف َما  َهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّه جلَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن لَِيبـْ َوِمنـْ
يًعا فـَيـُنَ  بُِّئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم َآتَاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْخلَيـْرَاِت ِإَىل اللَِّه َمْرِجُعُكْم مجَِ

ويف هذا السياق جند كل الكتب ). 48: املائدة(ِفيِه َختَْتِلُفوَن﴾ 
  ) 19( .املقدسة التوحيدية تشيد باآلخر قبوال واعرتافا

النصوص اليت تستخرج اآلخر وُخترجه على اعتبار أنه خارج  -ب
 واآلية اليت ركز. الصراط املستقيم مما يستوجب اقصائه وتصفيته

عليها أركون هي آية السيف الواردة يف سورة التوبة، وفيها يقول اهللا 
﴿َفِإَذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْحلُُرُم فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم :تعايل

َالَة َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّ 
وهذا ) 5:التوبة(َوَآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم ﴾

النص يكشف عن انعدام الروح التساحمي، على الرغم من أن هناك 
مثل اآلية ) 20( .نصوص أخرى يف القرآن توحي بتسامح واضح

  )5:32.(الثانية والثالثون من املائدة
 :لالستنتاج خاتمة -

سنعمل يف هذه املرحلة اخلتامية على اإلجابة بالرتتيب على أسئلة 
  :املقدمة تواليا
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كيف صور اخلطاب القرآين مسألة اهلوية واالختالف أو املؤمن  .1
والكافر ؟ وما هي اآلليات املضمرة املوظفة فيه ؟ نقول بأن 
ة بعيدة  نصوص القرآن الكرمي يف هذا املوضوع كانت متشا

ا شأن مواضيع مماثلة كاحلرية اإلنسانية . اإلحكامعن  شأ
اخل، لكن من الصعب تفسري معضلة ...والتنزيه والتجسيم

التشابه يف األحكام القرآنية، إذ يستحيل أن يكون املنطق 
اإلهلي متناقضا أو متصدعا على اعتبار أنه خطاب معقول 

قبول  فمثلما الحظنا سابقا هناك نصوص تفيد. البنية واهليئة
املختلف عقائديا والتسامح مع املغاير دينيا، ويف املقابل هناك 
نصوص تعرتف بشريعة االختالف الطبيعية سواء اللغوية أو 
العرقية أو العقائدية، وبني هذا وذاك تبقى مرجعية املسلم 

، مما يدل على أن النزوع أسبق وأقوي "بإرادة التأويل"مرتبطة 
ن املرجعية الفكرية والتربيرات وحنن نعتقد بأ. من املعقول

املنطقية تعترب خادمة لإلرادة مبا هي األصل والبداية واألكثر 
أما ) 21( .عمومية عند كل الكائنات مبا فيها احليوان الناطق

. اآلليات املضمرة يف هذا اخلطاب، فهي آلية عقائدية بعامة
ني تستعمل آلية التمييز ب ةأي كل الديانات وخباصة اإلبراهيمي

 .املقدس واملدنس، لصاحل مريدي املتعايل واملدافعني عنه

ما هي صورة اهلوية واالختالف يف الفلسفات العقالنية الغربية  .2
؟ ما توصلت إليه ألة الفكر الفلسفي الغريب كان ثوريا بالكامل 

 l’espace Montale médiévalمقارنة باملناخ الفكري القروسطي

أصبح املغاير واملختلف . املسيطرأين كان النموذج الديين هو  
عنصرا أساسيا يف تشكيل اهلوية، ومن مظاهر هذا التالزم جند 
اجملال السياسي أين أصبحت املواطنة تلغي اهلوية واحلرية 
تتغلب على القومية، والتوحيد يستبدل بالتعدد كما أن املغايرة 

  .اخل...أصبحت ُتشَجع أكثر من املماثلة
يف " موضوع األغيار" املنهج األركوين يف دراسة  حدودهي  ما .3

اخلطاب القرآين ؟ حنن خنطأ كثريا عندما حناكم أركون بقيم 
ابستيمولوجية تقليدية مثل الصواب واخلطأ، أو قيم دينية  

ألنه كمفكر حداثي وما بعد حداثي . اخل...كاحلالل واحلرام
حقيقة  قد انفلت من هذه املعايري العتيقة اليت تفرتض وجود

إن معيار الفكر األركوين هو املنظور واملراجعة، . تامة وناجزة
. معيار أخذ بعني االعتبار آخر ما توصلت إليه املناهج الغربية

ومع ذلك فيبقى أهم مأخذ حيسب على أركون هو أنه 
مبعىن . مما جعله غري منهجي باملرة" سوق للمناهج" استخدم 

هاية إىل انعدام الطريقة باملعىن أن التكوثر الطرائقي يؤدي يف الن
  .األصلي

  :الهوامش
  .امعة سطيفأستاذ جب .1
ادموند هوسرل، الفلسفة علما دقيقا، ترمجة حممود رجب، اجمللس األعلى للثقافة،   .2

  103، ص341، فقرة 2002القاهرة، الطبعة االوىل، 
كانط،ما هي األنوار ؟ ترمجة حممود مجاعة، دار حممد على للنشر،  إمانويل .3

  .85-84، ص 2005صفاقس، الطبعة األوىل، 
مارتن هيدجر، ماذا يعين التفكري ؟ ترمجة نادية بونفقة، ديوان املطبوعات اجلامعية،  .4

  .53، ص 3، فقرة 2008اجلزائر، 
5. Martin Heidegger, Nietzsche, tome 1, traduit Pierre Klossowski, 

éditionGallimard, Paris, p 336. Et aussi : Martin Heidegger, 
chemins qui ne mènent nulle part, traduit Wolfgang Brokmeire, 
édition Gallimard, Paris, 1962, p 254 

6. Friedrich Nietzche, Ainsi Parlait Zarathoustra-un livre pour tous et 
pourpersonne, traduit Henri Albert, Club Géant-presses de la 
renaissance, France, 1985, le prologue de Zarathoustra, § 1, p 9. 

يف التعريف بالقرآن، : حممد عابد اجلابري، مدخل إىل القرآن الكرمي، اجلزء األول .7
  .33ص ،2006مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة األوىل، 

اد خياطة، دار طالس للدر  .8 اسات مرسيا إلياد، أسطورة العود األبدي، ترمجة 
  .26-24، ص1987والرتمجة والنشر، دمشق، الطبعة األوىل، 

9. André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie, P U F, Quadrige, Paris, 1ere édition, 2002, p 917 

10. Paul Hasard, La Pensée européenne au XVIII Siècle – de 
Montesquieu à Lessing, librairie Arthéme Fayard, France, 1963, p 
p 118-133. 

11. Homère, Odyssée, traduction Victor Bérard, édition Gallimard- 
Folio classique, Paris, 1999,para V-108-139, p 110.et Euripide, 
iphigénie en tauride, dans théâtre complet, tome 1, traduit Henri 
Berguin et Georges Duclos, Garnier-Flammarion, Paris, 1965, para 
556-572, p 46-250.  

12. Homère, Odyssée, traduction Victor Bérard, édition Gallimard- 
Folio classique, Paris, 1999,para V-108-139, p 110.et Euripide, 
iphigénie en tauride, dans théâtre complet, tome 1, traduit Henri 
Berguin et Georges Duclos, Garnier-Flammarion, Paris, 1965, para 
556-572, p 46-250. 

13. Frederick copleston ,A history of philosophy-volume I Greece and 
Rome, image book Doubleday, New york , 1993, p 54.                                                                                

14. Aristote,  la Métaphysique, traduit par jules Barthélemy saint – 
hilaire, poket –brodard et taupin, 1991, livreK (11), chapitre 5, 
para 1062 a, p371. 

15. Friedrich Nietzche, la volonté de puissance, tome1, traduit 
Geneviève Bianquis, édition Gallimard Paris, 1995, para 115, p50-
52.  

املنطق الصوري مند أرسطو حىت عصورنا احلاضرة، دار املعرفة   علي سامي النشار، .16
  .83، ص 2000بعة اخلامسة، دون مكان، الط اجلامعية،

17. Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale, éditions 
E.N.A.G, Alger, 2004, p376. 

حممد أركون، القرآن من التفسري إىل حتليل اخلطاب الديين، ترمجة هاشم صاحل، دار  .18
  .34-33، ص 2005الطليعة، بريوت، الطبعة الثانية، 

  .95املرجع نفسه، ص  .19
حممد أركون، حنو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية، ترمجة صاحل هاشم، دار الساقي،  .20

  .313، ص2011لندن، الطبعة األوىل،  -بريوت
كيف نفهم االسالم اليوم؟ ترمجة هاشم   –حممد أركون، قضايا يف نقد العقل الديين  .21

 243ص  ،2000صاحل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، الطبعة الثانية، 
  .وما تالها

22. Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et représentation, 
tome II, traduit Christian sommer, Vincent stanck et Marianne 
Dautrey, éditions Gallimard- Folio essais, Paris, 2009, p 1230. 

  
  
  



89 
 

  االختالف والتشابه، تأمالت في فهم اآلخر أنثروبولوجيا
 )الغرب والعرب والمسلمون( 

 
  :مقدمة

يف ظل التحوالت الراهنة يف عامل االقتصاد والسياسة 
واالجتماع، ويف ظل التنوع العرقي والثقايف واالنفتاح على العامل 

املوضوعية يف بعض األحيان للذات وللغري، ويف  اخلارجي، والرؤية 
ا وسائل االتصال احلديثة،  كنف العوملة وإمكانيات التواصل اليت وفر

من املفاهيم اهلامة يف '' الغريية''خاصة مع اآلخر، أضحت اآلخرية 
حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية ملا متثله من دور يف خلق فضاءات 

أي معرفة الغري (م والتعاون مع اآلخر متعددة للتواصل والتفاه
وقبوله كشريك أوال يف صفة اإلنسانية، وثانيا  ) واالعرتاف به يف آن

...). العادات، التقاليد، العقائد(كمشابه وخمتلف أيضا يف الثقافة 
وأصبح اخلطاب السائد يف الوقت الراهن يأخذ أبعادا متعددة يف 

لتواصل والتفاهم، ليصل إىل االهتمام باآلخر يتأرجح بني القبول وا
الرفض وحماولة االستيعاب، ويف أحيان كثرية إىل السيطرة وحب 

  .التملك واستعباد اآلخر
لقد أحلت علي فكرة اخلوض يف هذا املنحى منذ سنوات 
خلت، ولعدة أسباب، وتبلورت خاصة عندما أصبحت اإلساءة إىل 

ى اهللا عليه الدين اإلسالمي وإىل شخصية رسولنا الكرمي حممد صل
وسلم تزداد يوما بعد يوم، وتزداد شراسة وحقدا من موقف إىل آخر، 
ويف اآلونة األخرية حيث طلعت علينا وسائل اإلعالم الغربية احلاقدة 

ا يف جمال الرسوم والرواية والسينما كما ازدادت . بأحدث إنتاجا
هذه الفكرة وضوحا وإحلاحا عندما أصبح اآلخر يهزأ باآلخر، 

خر منه، وينتقص من قيمته وحيط من ثقافته وينعتها يف كثري من ويس
  ". املتدنية"األحيان بالثقافة 

وعموما فإن ظاهرة الرفض القائم على اجلهل باآلخر ... ''
هي ظاهرة منتشرة بني الثقافات، وتقود غالبا إىل موافق سلبية منه، 

خيم قائمة على التنميط املسبق بدءا باستبعاده وإقصائه، وتض
الذات، مرورا باخلوف والعنصرية والتخندق الثقايف، وانتهاء بالتباعد 

   )2( .''يف الثقافة والزمن، وجتميد صورة اآلخر
لقد جاء هذا العمل كمحاولة لتحديد اآلخر وفهمه، أو على األقل 
ة واملختلفة يف نفس الوقت،  حماولة فهمه من خالل ثقافته املشا

  ضـــــد ) الغرب(واحلقد الذي ميارسه البعض وحماولة فهم هذا التشدد 
، واالستعالء العنصري غري املربر، )العرب واملسلمون(اآلخر 

 رغم ما وصل إليه العامل من معارف وعلوم يف شىت امليادين، ورغم 

 

 
 

الثقافات املتبادلة واملنفتحة بعضها على بعض يف ظل التواصل 
من جهة . االتصال احلديثةالذي كرسته وسائل ) العوملة(العاملي 

أخرى حماولة فهم تلك النعوت واملمارسات ضد كل ما هو غريب من 
ا هذا الغرب، والتصور  طرف العرب واملسلمني، والنظرة اليت يرون 

  .الذي يتصورونه له
لقد طالعتين فكرة املوضوع هذا بعد اطالعي على أعمال 

ر، منها على سبيل رائدة تدعو إىل التأمل والتفكري يف أحوال اآلخ
ما اجلمعية العربية لعلم  املثال ال احلصر، ندوتني علميتني عقد

صورة اآلخر، '' االجتماع وأخرجت أعماهلما يف كتاب حيمل عنوان 
العمل الثاين وهو عدد خاص من جملة  )3( .''العريب ناظرا ومنظورا إليه

'' رفهم اآلخ''الفرنسية حيمل عنوان  (Le point)'' لوبوان'' 
(comprendre l’autre) 

الذي مجع يف طياته دراسات معتربة  )4(
وقراءات متعددة ألعمال علماء وباحثني خاصة مؤسسي التيارات 
الفكرية وروادها، أمثال ابن خلدون، وهريودوت، وروسو، ودوركهامي، 

واليت دارت حول اآلخرية جبميع . وليفي سرتوس وغريهم كثري
ا الثقافية والد   ... ينية والعرقية والسياسيةمستويا

  :مفاهيم ودالالت: أوال
  :اآلخر

اآلخر هو كل من ال ينتمي إىل نفس اجلنس أو النوع أو 
هو من ليس على ... العرق أو القومية أو الدين أو الوطن أو القبيلة
حيث يتم إقصاؤه، ''. شاكلة ومبدأ وإيديولوجية الذين ينعتونه باآلخر

، )اإلعجاب به(وإخضاعه، وأيضا استحسانه واستعباده، وإبادته، 
وقدميا  )5(.''ففي معارضة اآلخرين جيد الشخص نفسه بكل سهولة

  .خالف تعرف: األشياء بأضدادها تعرف، وقيل أيضا: قيل 
تعريف خاص يوليه إليه من كان له '' آخر''قد يكون لكل 

ة، ذو معامل كثيف'' آخر''به شأن، أما ُجل ما عايشته وقرأته، فهو 
يتحول غالبا إىل مادة لقضية يستغين العديدون ... حادة، عدوانية

م أو عن  م''عن حيا من أجلها؛ التقاء شره، أو لتهدئة '' مو
   )6(. ''بل أحيانا إلفنائه...سطوته، أو للتصدي له

اآلخر ليس قادما من اخلارج فقط أو جنده يف املناطق البعيدة فقط بل 
داخل الديانة أو العقيدة الواحدة من  من. يأيت أيضا من الداخل

ميكن للذات أن ''. داخل الوطن الواحد من داخل اجملتمع الواحد
  )7( . ''تنقسم على نفسها وحيارب بعضها البعض اآلخر

  )1(مرقومة منصور
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كان موجودا من قبل، وكان '' آخر''يدل ذلك على أن هناك '' 
 فاآلخر هو من ليس له ال: ينعت باألجنيب أو باجلار أو بالعدو

  )8(.''أجداد أنفسهم وال آهلة نفسها، وال حىت اللغة نفسها اليت لنا
كل شخص أو :  l’ethnocentrisme نزعة حب وتمجيد الذات 

جمتمع تكون لديه نزعة اإلعجاب بالذات، وبالعادات والتقاليد 
واألعراف اخلاصة، وباملؤسسات املختلفة اليت تنظم حياته فيظهر 

نزعة حب الذات ومتجيدها هي الشيء   .بذلك، وكأنه مركز الكون
األفضل تقامسا بني أفراد العامل، مبا يف ذلك من هم عرضة وضحية 
هلذه النزعة، أي أن مجيع أمم وشعوب العامل، وأفراده ميارسون هذه 

   )9( .النزعة حيال اآلخر
بالنسبة إىل أرسطو فإن اآلخر '' أصبح اآلخر ينعت جبميع النعوت، 

يب، الذي مل يتمكن من استخدام وفهم اللغة املستبعد هو الغر 
، ونتيجة لذلك أصبح الرببري هدفا للمطاردة، أي )اليونانية(املشرتكة 

   )10( .''أصبح عدوا
  :في أنثروبولوجيا االختالف والتشابه: ثانيا 

لقد أكدت الدراسات التارخيية والفلسفية واالجتماعية 
بالوجيزة، أن صفة اآلخرية األنثروبولوجية، وهذا منذ فرتة ليست 

جيب أن تستثمر يف خلق فضاء للتفاهم والتواصل والتقرب ) الغريية(
من حيث أنه ال خيتلف يف شيء سوى ) الشبيه املختلف(من اآلخر 

كما . يف العادات أو التقاليد ليس إال، وأنه له ثقافته اخلاصة به
لشعوب األوروبية تواصلت الدراسات امليدانية باهتمام العلماء مبقارنة ا

مع غري األوروبية، وتفسري االختالف والتشابه، واألصول والتطور، 
) األنثروبولوجيا(فقد كان اهتمام مفكري ومؤسسي علم اإلنسان 

خاصة يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر امليالدي ينصب حول 
أصول االختالف بني الشعوب، واألحباث يف العادات والتقاليد، 

وظهر ذلك جليا، . ليات تعتمد على االختالف املالحظوبإشكا
فاري بارتولوميو دو الس  "وبشيء من املوضوعية، يف أعمال العامل 

الذي   (Fary Bartolomeo De Las Casas)) 1474/1566" (كازاس
كما وقف هذا ( )11(وهب نفسه للدفاع عن شعوب اهلنود احلمر،

ؤالء اهل نود، وحاول إقناع الطبقة العامل يف وجه استبداد الغرب 
 un)احلاكمة حبسن معاملتهم كبشر وكإخوة يف صفة اإلنسانية 

semblable, un frère humain) وعندما مت االعرتاف باهلنود ،
   )12( .استبدهلم الغرب بعبيد وعمال أفارقة

  كما ظهرت هذه الروح اإلنسانية يف أعمال الكثري  من
" هيغل"و" جون جاك روسو"و" يتوالف"الفالسفة والباحثني أمثال 

وغريهم ممن قبلوا على األقل بإشراك " كاليد كالهون"و" كروبر"و
. اآلخر يف صفة البشرية، وباالختالف والتشابه احلاصل بني البشر

وعليه سنحاول التطرق إىل أهم الدراسات اليت اهتمت بذلك،  وإىل 
رية، خاصة يف مجلة من املصطلحات واملفاهيم اليت هلا عالقة باآلخ

ظل التطور  الذي تشهده علوم اإلنسان بصفة عامة واألنثروبولوجيا 
 .بصفة خاصة

من المتوحش إلى المتوحش (اآلخر في الفكر الغربي : ثالثا
 )الطيب

ا على ) اآلخرية(تأخذ الغريية  يف الدراسات األنثروبولوجية، ويف بدايا
تارخيي عندما اهتمت البعد األول : وجه التحديد، بعدين أساسيني

ا اهتمت  بدراسة اإلنسان املسمى آنذاك بالبدائي، والثاين جغرايف أل
وكانت هذه الدراسات تتم بشيء . بدراسة الشعوب غري األوروبية

االستبداد املشرقي، : من السخرية يف وصف هذه الشعوب
، وبتقابلية األضداد اليت ...الالعقالنية اإلفريقية، التوحش اهلندي

ا تعتمد اع ا كثري من النظريات والدراسات رغم عدم إقرارها بأ تمد
/ متحضر، جمتمعات تقليدية/بدائي: نظرة استعالئية حيال اآلخر
  )13( .جمتمع/ جمتمعات عقالنية عاملة، طائفة

لقد كان حلب اإلطالع الذي أبداه اليونان ومن بعدهم 
 ترسيخ اجلذور الغرب حيال اجملتمعات البشرية األخرى دور هام يف

التارخيية للمجتمعات اليت اعتربوها آنذاك بعيدة عنهم، وذلك من 
م حتديد أوجه التشابه واالختالف بينهم وبني هذه  خالل حماوال

لقد مت وضع أسس األنثروبولوجيا كعلم أو كتخصص يف . اجملتمعات
النصف الثاين من القرن التاسع عشر، على الرغم من أن الكثري 

هو أب التاريخ واألنثروبولوجيا ) م.ق 5القرن (أن هريودوت  يعتربون
باعتباره أول من قام بوصف ودراسة اجملتمعات غري اليونانية وتقاليدها 
. وبالتايل اعتبار األنثروبولوجيا هي األقدم بالنسبة للعلوم اإلنسانية

الذي أسس لعلم ) البطل األسطوري(فأعمال العامل هريودوت ''
كان هلا الدور اهلام يف  )14(''غرافيا املقارنة واإلثنولوجياالتاريخ واجل

غري (فاخلطاب السائد آنذاك أخذ منحيني حول اآلخر . ذلك
رغم ذلك  )15(،"برابرة"، فلقد اٌعتربت اجملتمعات غري اليونانية )اليوناين

لقد كان هلذا اخلطاب املزدوج . جيب دراستهم ملعرفة ملاذا هم كذلك
)16(قصاء اإليديولوجي والتضمني العلمياملعتمد على اإل

دور هام يف  
ا العصور  تربير البعثات االستكشافية واالستعمارية اليت شهد
الوسطى مصحوبة بالتطور التجاري والسياسي للغرب األورويب، مما 
أعطى فرصة المتداد اخلطاب اإلثنولوجي إىل كل أحناء الكرة األرضية 

رب الذي سيطر على اجملتمعات غري بالطرح اإليديولوجي لرجل الغ
فقد شهد القرن السادس عشر امليالدي اكتشاف العديد . األوروبية

من األماكن اليت مل تكن معروفة يف أحناء خمتلفة من العامل،  
كاكتشاف القارة األمريكية الذي مل يكن يف احلسبان بالنسبة 
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طلبا للتوابل  للبحارة التجار الذين كانوا يقصدون اهلند وآسيا الشرقية
فقد كان  . (Marco Polo)" ماركو بولو"والذهب على آثار الرحالة 

كل من الرجل الذي يسعى حبثا عن الذهب واكتشاف عامل جديد 
(le conquistador) أبطاال هلذه الفرتة، ) املبشرين(، ورجال الدين

فاألول مدفوعا حبب مجع الثروة، فتح الطريق ومهدها أمام الثاين 
لقد كانت . مببدئه الديين املتمثل يف نشر املسيحية و تعاليمها املدفوع

دهشة هؤالء عظيمة عندما صادفوا شعوبا أخرى ال يعرفون عنها 
م يف الشكل ولكنهم خيتلفون عنهم يف املأكل  شيئا، فهم يشبهو
وامللبس والسلوك العام، وبعد الفحص والتمحيص اكتشف هؤالء أن 

ا اليت ختتلف عن حياة " يةبدائ"هذه الشعوب املسماة  هلا طريقة حيا
ا وعاملها اخلاص أيضا بقيمه وشعائره  األورويب، وهلا منطقها اخلاص 

  (Xenophon) وهذا الباحث إكزينوفون. وطرق إميانه ومعتقداته
واسع ومتنوع، إقطاعي وقدمي، قبلي ''يصف العامل الرببري بأنه 

ومتوحش، بينما العامل اليوناين حمكم وموحد حبدود البحر، ومتماثل 
بصفة أساسية يف مقاربته للحياة، وكان يف املعتقد أن الربابرة هم 
بالطبيعة عبيد، وأن األساليب الرببرية غري مقبولة كليا لليونانيني 

   )17( .''املتمدينني
لقد لعبت الرحالت دور هام يف ذاكرة الرحالة وحنينه إىل 
وصف ما شاهده من عادات وتقاليد ومعتقدات لدى الشعوب اليت 
ا مما أعطى فرصة لبداية تشكل  أسس الفكر األنثروبولوجي  مر 

أو " بعيدة"وقواعده خاصة عندما اكتشفت اجملتمعات املسماة 
، أو )اإلنسان يف حالته الطبيعية(أي  (Sociétés primitives)" بدائية"

وهذا خالل " املتوحش"ما أمساه املكتشفون يف بداية األمر باإلنسان 
القرن السادس عشر حىت القرن الثامن عشر، حيث متيزت هذه الفرتة 
بالنظرة االستعالئية لرجل الغرب حيال هذه الشعوب املكتشفة اليت 

والعادات والتقاليد، بل منهم من اعتربها دون مستواه يف الثقافة 
ذهب إىل أبعد من ذلك حينما ساد الشك بعضهم بعد اكتشاف 

  .القارة األمريكية حول كون اهلنود احلمر آدميني أم ال
كما كان للغزو االستعماري يف القرن التاسع عشر دور يف 

 les)التطور التدرجيي والنسقي ملالحظة األجناس البشرية والطوائف 

ethnies) ووصف عادات وتقاليد الشعوب من طرف اإلداريني ،
ذه الشعوب اليت ال يعرفون  م اصطدموا  والعسكريني، على اعتبار أ
ا، وهذا   عنها شيء، فكان لزاما عليهم دراستها يف أدق تفاصيل حيا

، إنسان بدائي جيب "املتوحش"واعترب اإلنسان . قصد السيطرة عليها
كما جاء يف السياسة   (un primitif à civiliser)أن يقاد إىل احلضارة 

 le bon)" املتوحش الطيب"التربيرية لغزو الشعوب، مث ظهر مصطلح 

sauvage)  خاصة يف الفرتة اليت عرفت بعصر األنوار على اعتبار تغري
  .نظرة الغرب لإلنسان البدائي أو البعيد

  :والغرب العربي والمسلم: رابعا
  سلمون؟ملاذا الغرب والعرب وامل

لقد أضفنا طائفة املسلمني إىل العنوان، ألنه ليس كل العرب 
إن . بالضرورة مسلمون، وليس بالضرورة أيضا كل املسلمني عرب

نظرة الغرب للمسلمني جتمع بني العرب وغري العرب من بالد 
يقصدون ) اإلسالمي(املسلمني، فهم عندما يتحدثون عن اإلرهاب 

واإليرانيني واألفغان واالندونيسيني وغريهم من بذلك العرب واألتراك 
والعرب ليسوا هم وحدهم من هلم خالفات مع الغرب، . املسلمني

خالفات تارخيية وحديثة، تقليدية وعصرية يف بعدها الزماين واملكاين، 
حيث اعُترب الغرب مستعمرا للشرق قدميا وحديثا يف حماولة احتواءه 

طرة أو القضاء عليه أو أقله، االنتقاص والسي) العريب واملسلم(لآلخر 
ولقد عبأ الغرب كل طاقاته ومجع  .من ثقافته واحتقار عاداته وتقاليده

اية األمر بوحدته اإليديولوجية ويف هذا ''. كل وحداته ليخرج يف 
السياق كان ينظر إىل العامل اإلسالمي كنظام سياسي إيديولوجي 

ل اقتصادي بعيد وكمجا... معاد، وكذلك كمدنية خمتلفة
بل ذهبت أوروبا وأمريكا إىل أبعد من هذه احلدود  )18(.''أجنيب

عندما حاولت توحيد العامل حتت رايتها يف عملية ما أمسته مبحاربة 
، واعتربت أن كل رفض لالنضمام حتت لواءها )اإلرهاب العاملي(
كل مقاومة هليمنتها متثل مؤامرة شريرة مستوحاة من روح ''أو

   )19( .''حاقدة

، وهو )بربري(يف التاريخ القدمي كان اآلخر بالنسبة لليونانيني 
غري ''الذي ال يتكلم لغتهم، مث أصبح يسمى يف العصور الوسطى ب

، وكان يدخل حتت طائلة هذه التسميات كل من )الكافر('' املؤمن
العرب واألتراك وغريهم من الشعوب اليت اعتربت آنذاك دونية بالنسبة 

'' الرببرية''قد كانت هذه الشعوب عرب التاريخ هي ل. للغرب
 ...''واملنحطة'' املتخلفة''و )20(،''البدائية''و'' املتوحشة''و'' الكافرة''و

السائرة يف طريق ''أو'' النامية''أو'' دول العامل الثالث''وصوال إىل 
نظرة ال ميكن أن خترج عن مسارها الوصفي االستعالئي يف . ''النمو

'' اإلرهابيون''ب وخميلته حيال العرب واملسلمني، فهم فكر الغر 
  .''من ال تاريخ هلم''و'' واملنحطون'' املتخلفون''و

لقد كان وصف املواطن اجلزائري وتسميته يف اخلطاب 
الكولونيايل االستعماري على سبيل املثال ال احلصر، حيمل كثريا من 

'' تضمني املعاين''، أو ما يسمى ب (connotations)املعاين اإلضافية 
واليت جاءت لتلتصق باملعىن الذي يريد أن يطلقه املستعمر على 

 ,arabe, indigène'' الساكن األصلي''العريب، و''اجلزائري، فهو 
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autochtone, aborigène,  ولكن بشيء من التحميل العنصري وبنوع
من السخرية واالستهزاء، مما يدل على االنتقاص من القيمة 

   )21( .ية والثقافية هلذا العريباالجتماع
فالغرب من عليائه يتهم الشرقي بأنه متعصب وغري ''
والشرق، أو األشراق على اختالف أنواعها، تغتاظ من ... عقالين

عالمات الوسم اليت تلحقها وتتمرد عليها وتتحملها وترفضها يف اآلن 
أما الدين، فبعد أن استخدم سابقا لالنفتاح على اآلخر . معا

اية هذا القرن إىل كلية  واستقباله كجزء متمم للذات حتول يف 
اآلخر العريب املسلم يرى يف الغرب شيطان  )22( .''مناقضة لآلخر

جيب حماربته وأخطبوط جيب القضاء عليه، وبني هذا وذاك تتواصل 
  .العداوة والبغضاء

  : االغتراب الثقافي واالستتباع الحضاري: خامسا
يالحظ أن هناك ''حلال الثقافة بشكل عام، املالحظ اليوم 

ثقافة عاملية آخذة يف التشكل تتجاوز كافة احلدود الثقافية القومية أو 
ا . احمللية األخرى قد يصف البعض هذه الثقافة العاملية اجلديدة بأ

ثقافة سطحية، أو استهالكية، أو غزو ثقايف، أو مادية، أو غري ذلك 
ولكن مهما كان الوصف . طلق عليهامن النعوت اليت ميكن أن ت

املعطى فإنه ال ينفي احلقيقة القائمة اليت هي أن مثل هذه الثقافة 
وبذلك قد . تنتشر وتسود على حساب ثقافات حملية وقومية عديدة

نشجب مثل هذه الثقافة، وقد نرفضها، ولكن ال الرفض وال 
ثقافيا الشجب قادران على وقف زحفها، طاملا أننا ال نقدم بديال 

قادرا على املنافسة يف عصر متغريات متسارعة، وليس جمرد الوعظ 
هذه العوملة ال تعطي الوقت الكايف للتمحيص  )23(.''والنصح

والتخمني، فهي تتم وتتسع بل وتنتشر بشكل سريع ورهيب ويف كثري 
واملثال على ذلك ما وصلت إليه وسائل . من األحيان مفاجئ

ر رهيب ويف مدة زمنية ميكن وصفها اإلعالم واالتصال من تطو 
 .بالقياسية

هذه الثقافة العاملية املتشكلة، ليست قاصرة على ''و
اليت نشاهدها يف خمتلف اجملاالت احلياتية، ) األمركة(أو ) الصراعات(

وتطرح اآلن وسائل  )24(.''ولكنها تذهب إىل اجلذور املعرفية الثقافية
ئيات املقعرة، وجند أنفسنا  أخرى كما طرحت يف السابق قضية اهلوا

كعامل ثالث، وكمجتمع عريب إسالمي، يف صراع يعتمد على حلني 
إما الذوبان الكامل يف هذه الثقافة : أساسيني أحالمها مر، ومها

، أو الرفض السليب دون تقدمي )استهالك جبميع أنواعه(اجلديدة 
ك رؤوس تفرض ذلك كله الشركات العاملية اليت متتل. البديل اإلجيايب

. أمواهلا الدول الكربى املهيمنة على العامل يف ميدان الثقافة واالقتصاد
، )الشركات متعددة اجلنسية(الشركات اليت كانت ذات يوم تسمى ''و

تتحول اليوم إىل أخطبوطية دون جنسية، ال وطن هلا وال مركز مكاين 
فقد قضت ثورة االتصاالت على أمهية املكان، حبيث أصبح . معني

 )25(.''ي مكان هو املكان طاملا أنه حيقق أغراض الشركة وأهدافهاأ

ولقد أثبتت السياقات العاملية واحمللية، أنه ليست لدينا القدرة على 
التصدي أو البديل، بل ليست لدينا القدرة على املسامهة واملشاركة 

لسنا من القوة مبكان، لنواجه الدول الكربى، . يف الثقافة العاملية
أيضا يف مقام بعض الدول األخرى كاليابان والصني اللتان  ولسنا

متتلكان من القوة االقتصادية، بل ومن القوة الثقافية أيضا، ما نساهم 
به يف العوملة، فتفرد هاتني الدولتني بثقافتهما أوال مث خبلق اقتصاد 
ما، رغم  يواكب االقتصاد العاملي، استطاعتا أن حتافظا على هويا

وتكون العوملة . الفعالة والفاعلة يف السياق العاملي اجلديد مشاركتهما
  .على أساس ذلك إجراء تارخيي واقتصادي وثقايف

ا أيديولوجية ''لقد  سعت الثقافة الغربية، إضافة إىل كو
بطبيعتها، إىل قهر وسائل النقد والعقالنية يف العامل اإلسالمي، ويف 

حماولة جعله ينسى ماضيه  حالتنا استهدفت العقل العريب اإلسالمي
  )26( .''املتفرد اجمليد

إننا نالحظ التغييب التام، والتهميش شبه املطلق لدول العامل 
الثالث عامة، والعربية اإلسالمية خاصة، كخصوصية ثقافية مرتبطة 
بقضايا السيادة واهلوية واحلق يف التميز واالختالف، وأصبحت تُعترب 

فتعرضت للتعتيم املقصود، واالنتقاص  .جمتمعات استهالكية ليس إال
ا، وأصبحت ثقافات دول العامل العريب اإلسالمي، ومعها  من شأ

إن . ''الثقافات املتدنية''ثقافات بعض الدول األخرى تنعت ب 
اعتبارات القوة، متمثلة يف شركات اإلعالم واالتصال متعددة 

تاج الثقايف، هي اليت بدأت إذا، وبعمق، يف حتديد اإلن''اجلنسيات، 
سواء تعلق األمر بإبداع وإذاعة األفالم والربامج التلفزيونية، أو التقاط 

بدأت بقوة يف  . ''وتوزيع األخبار، وإىل حد ما اإلبداع األديب ونشره
كسب مزيد من املساحات الثقافية واالقتصادية على املستوى العاملي 
بشكل عام والعريب بشكل خاص، فكان ذلك على حساب 

يقول جاك ديلكور يف هذا . صوصية الثقافية العربية اإلسالميةاخل
إن اهليمنة الثقافية وفرضها على دول اجلنوب إمنا هي أحد '': الصدد

يقول حممد عابد اجلابري يف املسألة . ''شروط غزو األسواق وتوزيعها
الغزو : إننا معرضون لغزو ثقايف مضاعف'' الثقافية يف الوطن العريب 

لذي حيدث على مستوى عاملي، الغزو الذي متارسه علينا الكاسح ا
اإلعالم : الدول االستعمارية التقليدية، أما الوسائل فهي نفسها

باملعىن الواسع واملتشعب، اإلعالم الذي يغزو العقل واخليال والعاطفة 
دد الثقافات الوطنية  والسلوك، ناشرا قيما وأذواقا وعادات جديدة 

االقومية يف أهم مق ا ومكامن خصوصيا '' ويردف قائال  )27( .''وما
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إن تعميم االستهالك أو باألحرى فرض منط معني من االستهالك 
على الشعوب، النمط الذي تسود فيه السلع الكمالية والوسائل 

ذلك هو اهلدف من االخرتاق الثقايف واالستتباع ...الرتفيهية
   )28( .''احلضاري
  :كلمة سواء: سادسا

العامل اليوم حالة من األمل واخليبة الذريعة عندما يرى يعيش 
رفع عالمات الثقافة الفرنسية واألوروبية ''تكريس اهليمنة الغربية يف 

إىل أعلى السلم ووضع الثقافات املغربية والعربية واإلسالمية 
   )29( .'')أو حىت خارج السلم(والعاملثالثية عموما يف أسفل السلم 

ية اليت يعيشها املهاجر العريب واملسلم اليوم إن التجارب اليوم
إىل أوروبا وأمريكا غنية وحافلة باملغامرات، ومشوبة بكل أنواع 

إن هذا احلضور . االحتقار ولو ضمنيا هلذا املهاجر األجنيب ولثقافته
حضورا جسديا إن (القوي ملهاجري العامل الثالث يف دول الغرب 

ثقايف مبا يتضمنه من عادات مل يصاحبه احلضور ال) صح التعبري
فالعرب ويف رحلتهم إىل . وتقاليد ومعتقدات إال يف اليسري من ذلك

الغرب وجتربتهم مع اآلخر حياولون فهم أنفسهم من خالل هذا 
من '' النحن''، وفهم ''اآلخر''من خالل '' األنا''اآلخر، أي فهم 

'' اآلخر''ل من خال'' النحن''و'' األنا''بل وقراءة . ''اهلُمْ ''خالل 
لتفوق اآلخر وتدين (هذه احملاولة جاءت نتيجة . ''اهلم''و

وهذا التفوق أدى إىل اهتمام الشرق بالغرب أي  )30(،)الذات
ذا الغرب، خاصة بعد  باآلخر، مما خلق نوعا من اإلثارة واإلعجاب 

من ) الغريب(الطرح املوضوعي غري املنحاز للذات يف حق اآلخر 
ملفكرين والباحثني أمثال حممد عبده وحممد إقبال طرف الكثري من ا

ومالك بن نيب الذين استطاعوا تقدمي صورة واضحة عن الغرب تبتعد 
تم بالطرح املوضوعي والعلمي الرفيع، فجاءت  عن الذاتية الضيقة و
البعثات إىل الغرب لتنهل من العلوم واملعارف ولتقذف على أسباب 

اهلجرات اليوم من بالد الشرق إىل بالد غري أن  )31( .التقدم والنجاح
الغرب اختذن مناح عديدة، ومل تكن أمهها لطلب العلم أو املعارف أو 
االستفادة من التقدم والرقي، بل جاءت نتيجة النبهار اجملتمع 
الشرقي باجملتمع الغريب، مما أدى بالشباب إىل أن يلقي بنفسه يف 

 بلده بنوع من العزمية عرض البحر ألجل أشياء ميكن أن حيققها يف
  .والثبات

  ).قرآن كرمي('' ولن ترض عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم''
عندما حتدثنا عن وضعية املهاجر الشرقي إىل الغرب ذكرنا الصعوبات 
اليت ميكن أن يواجهها يف االندماج الثقايف رغم ما يبديه بعض 

ثقافة اجملتمع الذي حيل املهاجرين من تفهم وحماولة تأقلم ومسايرة ل
به، بل حماولته لتقمص األدوار الثقافية اليت ميليها عليه هذا اجملتمع، 

وسعيه بكل الوسائل لكسب وده واحرتامه، وقد يصل مسعاه يف كثري 
من األحيان إىل ضرورة ختليه عن جزء ال يستهان به من ثقافته 

مع اجلديد بالنسبة رغم ذلك كله قد يقابله هذا اجملت. وعاداته وتقاليده
له، ولو بعد مرور سنوات عديدة على وجوده فيه، يقابله بالرفض 

ال بد هلذا املهاجر أن يربهن أوال على أنه حيذق ''والنكران، و
استعمال الكودة الثقافية ذات األغلبية، وأنه يتماهى متاما مع 
النموذج السائد على حنو ما فعلت قبله أقليات أخرى يف فرنسا، 

ذ قد حتظى عالمات ثقافته أو بعض منها بنوع من االعرتاف يف حينئ
)32(.''يوم ما

قد ال يصل هذا املهاجر، أو حىت الرجل الشرقي الذي   
ا حوله رجل  يعيش يف بلده، إىل حمو تلك الصورة النمطية اليت كو

فهو يراه كسوال خامال يرتبع على حقول من النفط ويتودد . الغرب
ويرى فيه إن كان . إن مل يكن هو متطرفا بنفسه إىل مجاعات متطرفة

مهاجرا أنه يزامحه على فرص العمل أو يف املقهى أو السكن أو حىت 
بينما يرى هذا الشرقي نفسه سواء كان مهاجرا أو  )33( .يف الشارع

مقيما يف بلده، بأنه شخص غري مرغوب فيه، وأنه يتعرض للضغط 
بالده قسمها املستعمر إىل من طرف األوروبيني النصارى، وأن 

دويالت وزرع فيها كيانا صهيونيا يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم 
بل أن كثريا من املثقفني العرب حيملون . وهذا لضمان مصاحله

االستعمار كل مظاهر التخلف والبؤس والشقاء اليت يعيشها وطنهم، 
زيادة على حماوالت العرقلة اليت يتعرضون هلا يف مسارهم 

   )34(.قدميالت
فهذا هو القرآن . ال ينكر مساحة اإلسالم وعدله إال جاحد أو كافر

الكرمي دستور املسلمني يدعو إىل التسامح والعدل بني الشعوب 
وإن التطرف الذي نشاهده اليوم ناتج عن سوء فهم للدين . واألمم

اإلسالمي وشريعته سواء من طرف أبناء اإلسالم أو من طرف 
إن ربط التطرف يف العامل العريب اإلسالمي ...''. املعادين له

هو عمل ينطوي على متويه إيديولوجي صارخ، سواء   »اإلسالم «ب
أو   »اإلسالم  «من جانب أولئك الذين ميارسون التطرف حتت شعار

أولئك الذين حياربون ما يصدر عن ذلك التطرف من ممارسات 
ا إىل اإلسالم    )35(''...وينسبو

أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا  وال جتادلوا{
منهم، وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا وأُنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد 

  )36(}وحنن له مسلمون
ادُع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي  {

أحسن، إن ربك هو أعلم مبن ضّل عن سبيله وهو أعلم 
   )37(}باملهتدين
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ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت  {
ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا، واهللا مسيع 

   )38(}عليم
ولقد أكد الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يف سنته املطهرة 
القولية والفعلية والتقريرية على ضرورة قبول اآلخر كشريك يف 
اإلنسانية  بعامة، ويف احلياة االجتماعية واالقتصادية خباصة، ويف 
التعامل التجاري مع هذا اآلخر الشبيه املختلف، ويف العيش املشرتك 

معاملة ونية حىت لقد ترك درعه '' املبين على األمان والثقة املتبادلة 
وهذا مبدأ ...عند اليهودي والدرع هو السالح وهو عتاد احلرب

 السلوك والتعامل وقبول اآلخر ورفع احلجب عنه أي يف جوهري يف
وقصته صلى اهللا عليه وسلم معروفة حني قام من جملسه . فهمه

ا نفس بشرية وهو الذي  )39(.''احرتاما جلنازة يهودي مرت به أل
افتقد جاره اليهودي وزاره عندما مرض رغم أن هذا اليهودي كان 

  .ه صلى اهللا عليه وسلميؤذي النيب برمي مهمالته أمام بيت
وثيقة املدينة اليت وضعها صلى اهللا عليه وسلم لتنظيم حياة املدينة 
املنورة، واليت اعتربت دستورا ملدينة متعددة األديان والطوائف 
واألعراق، وكما اعتربت أيضا قانونا للعالقات اخلارجية اليت جتمع بني 

قبل الكل يف ظل املدينة وباقي الشعوب ال ضرر وال ضرار فيها، ت
االحرتام املتبادل، والعيش املشرتك مع اآلخر وإن مل يكن من نفس 

ولقد اعتربها البعض من الدساتري األوىل . الدين وعلى نفس امللة
ا وثيقة أسست للمواطنة احلّقة املنشودة يف وقتنا  املكتوبة يف العامل وأ

  .احلايل وعصرنا احلديث
خلليفة العادل عمر بن اخلطاب رضي والعهدة العمرية اليت وضعها ا

  .اهللا عنه ألهل القدس حيث ضمن هلم حرية املعتقد
قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال  { 

اهللا وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا، فإن 
   )40(}تولوا فقولوا اشهدوا بأّنا مسلمون
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  المتقدمين الفالسفة نظر فيبين اهللا والعالم   اإللهيةالصلة 
ونقد عرضوأثرها في تعظيم اهللا جلَّ جالله   

 
 

 
  المقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن ال إله 
عبده  -صلى اهللا عليه وسلم–إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممداً 

ليقني، ورسوله بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة حىت أتاه ا
  :وبعد

فنعم اهللا علينا ال تعد وال حتصى ومن نعمه سبحانه أن يسر املشاركة 
يف هذا املؤمتر الكرمي برعاية كرمية من جامعة مستغامن فشكر اهللا 

م وجزاهم عنا خريا   .جهدهم ونفع 
الصلة اإلهلية بني اهللا ((وقد رأيت أن أشارك ببحث عن 

وأثرها يف تعظيم اهللا جلَّ جالله والعامل يف نظر الفالسفة املتقدمني 
  )).عرض ونقد

ومن املعلوم أنَّ توحيُد الربوبية عند املسلمني عقيدة راسخة، 
: بأفعاله من –سبحانه وتعاىل  -إفراُد اهللا : ((وأن اإلميان به يقتضي
  )2()).خلق، وملك، وتدبري
فإنه توحيد  -سبحانه وتعاىل- علق بأفعال اهللا والتوحيد إن ت

هي  -سبحانه وتعاىل-دلَّ على أن مجاع أفعال اهللا  الربوبية، والقرآنُ 
سبحانه -وامللك، والتدبري، فكل فعل له اخللق، : األفعال التالية

فأعظم من : فإنه يرجع إىل هذه املعاِين، أما تفاصيل أفعاله -وتعاىل
أن تدرك، وأجل من أن حتصر أو تعرف، والنصوص اليت دلت على 

  :ل هيهذه األفعا

 قولُه سبحانه : فمن النصوص التي دلت عليه: أما الخلق
وغريها من النصوص اليت تدل  )3(،))اهللا خالق كلِّ شيءٍ ((: وتعاىل

  .على أنه سبحانه وتعاىل هو اخلالق وحده
اإلقرار واالعرتاف بأن اهللا : وإفراُد اهللا تعاىل باخللق يراد به

  .شريك له يف ذلكتعاىل وحده هو اخلالق لكل شىيء ال 

 قولُه سبحانه : فمن النصوص التي دلت عليه: وأما الملك
 )4(،))تبارك الذي بيده الملك وهو على كلِّ شيٍء قدير((: وتعاىل

 وغريها من النصوص اليت تدل على أن اهللا سبحانه وتعاىل هو املالك 

 اإلقرار واالعرتاف بأن :وإفراُد اهللا تعالى بالملك يراد بهوحده، 

 .اهللا تعاىل وحده هو املالك لكل شىيء ال شريك له يف ذلك

 قولُه سبحانه : فمن النصوص التي دلت عليه: وأما التدبير
  قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن يملك السمع ((: وتعاىل

  
واألبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 

  وغريها من  )5(،))تتقونومن يدبر األمر فسيقولون اهللا فقل أفال 
وإفراده النصوص اليت تدل على أنه سبحانه وتعاىل هو املدبر وحده، 

اإلقرار واالعرتاف بأنه تعاىل وحده هو  :سبحانه بالتدبير يراد به
  )6(.املدبر لكل شىيء ال شريك له يف ذلك

التالزم بينها واضح، فاخلالُق هو : وهذه األفعاُل الثالثةُ 
املدبر، وَمن له امللك املطلق فهو املدبر، وَمن له امللك املالك، وهو 

املطلق فهو اخلالق، فال يكون ذو ملك مطلق إال هو اخلالق، وأما 
  .امللك القاصر فال يلزم منه اخللق أو التدبري، واهللا تعاىل أعلم

ويقرر أهُل السنة واجلماعة أن الفطر مركوز فيها اإلقرار 
لك فإمنا أنكره لفساد فطرته، أما بوجود خالق، وكل من أنكر ذ

فال تنكر وجوَد خالٍق خلق كلَّ شىيء مبا فيه هذا : الفطر السليمة
  .العاملَ 

وأهُل السنة يرون أن جنس احلوادث قدمي، أما آحاد 
ا حادثة، فاهللا سبحانه وتعاىل مل يكن معطًال عن الفعل،  احلوادث فإ

ما تأمل يف صفة  ويزول اإلشكال عند من استشكل هذا األمر إذا
ا، فإن أهل السنة قرروا أن كالم اهللا تعاىل قدمي  الكالم، وكيف آمنوا 
النوع، حادث اآلحاد؛ ألنه سبحانه وتعاىل مل يكن معطًال عن 

فإنه مل يكن معطًال : الكالم، وكما أنه مل يكن معطًال عن الكالم
ا أمره إذا ﴿إنم:فإن خملوقاته هي أثر كلماته، قال تعاىل )7(عن اخللق؛

﴿أال له الخلق :وقال تعاىل )8(،أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾
  )9(.واألمر﴾

وإذا كان أهُل السنة والجماعة يؤمنون بأن اهللا خالق كل 
في المتقدمين شيىء، بما فيه هذا العاَلم، فما هو رأي الفالسفة 

  هذه المسألة؟ 
  منهج البحث 

  :املنهج التايل  سأتبع حبول اهللا تعاىل يف هذا البحث
  .االعتماد على النصوص الشرعي الصحيح يف دراسة املوضوع -1
عزو اآليات ملواضعها من السور؛ فإن ورد رقم اآلية معها تبعا  -2

للربنامج املستخدم يف الطباعةمل أذكره يف احلاشية مكتفيا باسم 
  .السورة، وإال ذكرته يف احلاشية 

ختريج األحاديث فإن كانت يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت  -3

)1(عبداهللا بن عيسى األحمدي  
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بعزوها إىل موضعها، وإن مل تكن فيهما أو يف أحدمها اجتهدت 
ذا الفن يف  يف بيان درجة احلديث مستعينا مبا قاله أهل العلم 

  .درجة احلديث
ا ما أمكن -4 ا يف مظا   .نسبة األقوال ألصحا
 خيفى أن الشهرة أمر نسيب، الرتمجة لألعالم غري املشهورين، وال -5

  . واألمر فيه اجتهاد حبسب غلبة ظن الباحث 
  .التعريف بالطوائف والفرق الواردة أثناء البحث -6
  .اليت يرد ذكرها أثناء البحث -غري املعروفة -التعريف باألماكن -7
  .شرح الغريب من الكلمات اليت يرد ذكرها أثناء البحث -8
  .عمل الفهارس الالزمة -9

ب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والحمد هللا ر 
  .والمرسلين 

  :اليونانيني يف صلة اهللا بالعامل آراء أشهر الفالسفة: المبحث األول 
  :أفالطون  -1

: أحدمها عاَمل األشياء، أي: يقرر أفالطون وجود عاَلمني
، ))عاَمل املثل((هو ما يسميه : هذا العاَمل احملسوس، والعاَمل اآلخر

وأن األصل واحلقيقة اجلوهرية اليت على أساسها صنع اإلله الصانع 
: هذه الكثرَة من األشياء هو عاَمل املثل، وعن طريق مزج املثال باملادة

  .صنع اإلله هذه الكثرَة من األشياء يف هذا العاَمل احملسوس
ونتيجة هلذا الرأي فقد ذهب عدد ممن كتب عن أفالطون إىل القول بأن 

يرى حدوث العاَمل، وهذا الرأي مييل إليه أغلب من كتب عن الفلسفة أو تعرض هلا  أفالطون
)10(من أهل اإلسالم،

إال أن هناك من يرى أن أفالطون ال يقول حبدوث العاَمل؛ ألنه يرى   
  .أن املادة أزلية قدمية ال أول هلا

وأن الصانع إمنا كان يشكل موجودات العاَمل حمتذيًا املثل، 
يضع الصور يف املادة املضطربة القدمية، اليت كانت  وذلك بأن

  .موجودة قبل تشكيل الصانع هلا
ويستندون يف تصحيح رأيهم بأن أفالطون يرى أن الصانع مصدر 
اخلري، واخلري ال ينتج إال عن اخلري، فكيف ميكن إذن أن خيلق املادة وهي 

  ومصدر للشر؟ شر
البعدية قبل أن خيلق كما يرون أنه ال معىن للقول بالقبلية أو 

الزمان، فقد كان زمان املوجودات األرضية من عمل الصانع؛ إذ إنه 
قد ولد مبيالد العاَمل احملسوس، وهو الصورة املتحركة لألبدية اليت 

ا العاَمل املعقول   .يتصف 
كما يرون أن سبب عدم الفهم الصحيح لرأي أفالطون هو 

يف كالمه على تكوين  أن أفالطون كان يستخدم األسلوب الرمزي
  )11(.العاَمل الطبيعي

صحة الرأي األول؛ ألن أرسطو  –والعلم عند اهللا  –ويبدو 
لكنا جند اجلميع  ((: أبرز تالميذ أفالطون قد قال مبينًا رأي أفالطون 

م  –يقصد أفالطون  –ماخال واحدًا  متفقي الرأي يف أمر الزمان، وذلك أ
 –يقول إنه كائن : أي (يقولون إنه غري مكون، أما أفالطون وحده فإنه يكونه 

 )12(،))إنه تكون مع السماء، وأن السماء مكونة: ، وذلك أنه يقول)حادث
حث الوجود أن من كان قبل وقد تقدم عند بيان رأي أفالطون يف مب

أرسطو كانوا يهاجرون إىل أرض األنبياء، ويتأثرون ببعض ما مسعوه، 
ومن ذلك حدوث العاَمل عند أفالطون، الذي شهد لقوله به تلميُذه 

  .أرسطو، وكل هذا يؤيد صحة الرأي األول، واهللا تعاىل أعلم
ومع القول بصحة الرأي األول، إال أن أفالطون يرى أن 

الصانع علة مباشرة يف وجود العاَمل، كما يقول يف حماورة  اإلله
، ولكنه ال يقوم بوظيفته إال باالستعانة بعاَمل املثل، أو )تيماوس(

  )13(.النماذج، أو العلل الغائية
ذا قد أثبت صفة اخللق لإلله كما هو  فهل يكون أفالطون 

سلب اإلله  قد –وإن قيل بأنه يرى حدوث العاَمل  –الئٌق به، أم أنه 
  القدرَة على اخللق وحده ؟

ال شك أن أفالطون يف هذا الرأي كان متأثرًا بالوثنية اليت 
  )14(.يعيشها قوُمه، وهو ذو املنهج القائم على التلفيق بني املذاهب

كما أن من التلفيق والتضارب يف رأي أفالطون يف قضية 
يها، ويرى أن أنه يثبت وجوَد آهلٍة خيلقها الصانع ويعلو عل: اخللق

هذه اآلهلة اليت خيلقها الصانع ال تسمو إال على النفوس اليت 
توِجُدها، وهي النفوس الفانية، اليت ال تعلو إال على اإلنسان الذي 

  .أوجدته
فهو إذن يرى وجود آهلة ختلق غري اإلله الصانع، وهي خملوقة 

  )15(.له، كل هذا يؤكد منهجه التلفيقي ومدى التضارب يف رأيه
  :أرسطو -2

استبعد أرسطو فكرة خلق اهللا العاَمل، وقصر فعل اهللا يف 
العاَمل على حتريكه فقط بطريق العشق، وجعل هذا التحريَك فعًال 

  .ضرورياً ال إرادة فيه
ويف بيان رأي أرسطو يف أدلة وجود اهللا تقدم بيان أنه يقول 

نسبة اخللق  بأن احلركة والزمان كالمها أزليان، وكلها مفاهيم حتول دون
أو احملرك األول بتعبري أرسطو، ومن قدم  )16(إىل اهللا سبحانه وتعاىل

: الزمان واحلركة يربهن أرسطو على قدم العاَمل، ومما قاله يف هذا األمر
ومن االضطرار أن يوجد جوهر أزيل غري متحرك؛ فإن اجلوهر يتقدم ((

ر تكون  على سائر املوجودات، فإن كانت اجلواهر فاسدة؛ فاألمو 
كلها فاسدة، إال أنه ليس ميكن يف احلركة أن تكون كائنة أو فاسدة، 
ا دائمة، وال الزمان أيضاً؛ فإنه ليس ميكن أن يوجد متقدم أو  وذاك أ
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متأخر إن مل يكن زمان، واحلركة أيضًا جيب أن تكون متصلة على 
  )17( .))..مثال الزمان

موجودة بالقوة  )18(فالوجود يف نظر أرسطو قدمي، فاهليوىل
منذ األزل، ومهما كان البون شاسعًا بني الوجود بالقوة والوجود 

أو اهللا، أو  –بالفعل الذي تستمده هذه اهليوىل من الفعل احملض 
ا لو كانت  –احملرك األول  فهي على كل حال ليست عدماً؛ أل

عدمًا الستحال أن تكون مبدأ لوجود ما بالفعل، فلها إذن بالضرورة 
من الوجود مهما احنّط قدره؛ وهلذا فقد قال أرسطو بقدم  شىيء

العاَمل، فالعاَمل يف نظر أرسطو ليس حباجة إىل موِجد يوِجده وكل 
شىيء فيه أزيل وأبدي، فال يفتقر إىل خالق ُخيرجه إىل حيز الوجود، 

ال بد هلا من  –كما تقدم يف أدلة الوجود   –وإال مل يتحرك، فاحلركة 
: ، واهليوىل هي هذا املوضوع، فلو كانت حادثةموضوع تقوم فيه

ا موضوع حتدث عنه األشياء،  حلدثت عن موضوع، ولكنها هي ذا
وإال للزم أن توجد قبل أن توجد، لذلك استحال احلدوث املطلق، 

حدوث اهليوىل ال عن هيوىل، النتفاء موضوع يقوم فيه ذلك :أي
  .احلدوث أو احلركة

ك كله هو قول أرسطو بقدم فإن نتيجة ذل: وعلى كل حال
العاَمل، فهو يرى أنه منذ األزل، وسيظل إىل األبد، وكل الصلة بني 

فاهللا مل  )19(هي التجاور يف الوجود،: هذا العاَمل وبني احملرك األول 
خيلق العاَمل؛ ألنه ثابت له نفس القدرة، وليس هناك زمان أوىل من 

ساوية، ولو كان اهللا زمان يف أن يكون بداية للخلق، فاألزمان مت
للزم منه إثبات العجز فيه، أو فقدان آلة : خالقًا يف زمان دون زمان

  .أو جتدد إرادة مل تكن، وكل هذا حمال
أن الوجود موجود وليس هناك من يسلبه الوجود، كما : والخالصة

أن العدم معدوم وليس هناك من خيرجه إىل الوجود، فاألوضاع 
على حاهلا ال متس، وإمنا الصور واألشكال للموجود واملعدوم ثابتة 

هي اليت متس، فالوجود يظل كما هو، أما الصور فهي اليت تظهر 
  .وختتفي لتحل صوٌر أخرى حملها يف دوامة مستمرة

فال وجود ((: يقول الدكتور حممد بيصار مبينا رأي أرسطو
من عدم، وال عدم بعد وجود، فاملوجودات قدمية مبوادها، حادثة 

ا، وكل فعل للفاعل منحصر يف إحداث هذا االنتقال من بصوره
  )20(.))القوة إىل الفعل، وبالعكس

  :أفلوطين  - 3
يرى أفلوطني أن العاَمل قد وجد عن طريق الفيض، ويقصد 

فعل فاعل يفعل دائمًا ال لعوض، وال لغرض، : الفالسفة بالفيض
عل عنه وهذا الفاعل ال يكون إال دائم الوجود؛ ألن دوام صدور الف

تابع لدوام وجوده، وهو املبدأ الفياض، والواجب الوجود الذي يفيض 

ذا املعىن يكون مرادفاً  عنه كل شىيء فيضًا ضرويًا معقوًال، والفيض 
  )21(.صدر عنه على مراتب متدرجة: فاض الشىيء: للصدور، تقول

فإنه يرى أن األول هو مبدأ الوجود، : وبالنسبة ألفلوطني
نه َلما كان يرى أن األول واحد من كل وجه، ورأى أنه وعلة له، ولك

وَلما كان يرى  )22(ال يوصف بأي وصف؛ ألنه فوق التمام والكمال،
هلذا قال إن األشياء : أن صدور الكثرة عنه تنايف وحدته وبساطَته 

صدرت عن واحده عن طريق الفيض، وجممل ما قاله يف نظرية 
إنه لوال ((: أمرية حلمي/ دفيما ذكرت  –يقول أفلوطني : الفيض

الواحد َلما وجد شىيء على اإلطالق، فهو فوق احلياة، وعلة احلياة؛ 
وَلما كان  )23( ،))ألنَّ احلياة تفيض منه، كما تفيض احلياة مع النبع

فهو ينتج بالضرورة كائنات كاملة خالدة تشبهه، وإن : الواحد كامالً 
غري أن يتأثر بإرادة أو مل تساوه يف الكمال، وهو يفيض بالوجود ب

فسوف يكون الناتج يف املرتبة : حبركة؛ ألن هذا التوالد لو مت حبركة 
الثالثة بعد الواحد، وبعد احلركة، مث كيف نتصور هذا التوالد مع 

  .احملافظة على ثبات الواحد
باألشعة الصادرة : ويشبه أفلوطني عملية الفيض من الواحد

عن النار، أو الربودة الصادرة عن  عن الشمس، أو احلرارة الصادرة
  )24(.الثلج

أن فيض األول ال يعين خروج األول عن : ويرى أفلوطني
ذاته وفيضانه مبا فيه يف اخلارج أو على اخلارج؛ ألن هذا من شأن 

 ))األول((فيظل فيه : الفيض احملسوس، أما الفيض يف عاَمل العقول
على حاله دون أن ينقص منه شىيء، فاألول هنا ال ينتقل منه شىيء 
ليحل يف شىيء آخر، وإال حلدث تغري يف ذاته، فهو ال يبذل شيئاً 
من جوهره، وإمنا يبذل آثاره، كالعلم ينتقل من إنسان إىل آخر دون 
أن ينقص منه شىيء، بل رمبا زاد، وهكذا فكل موجود فإمنا يستفيد 

ل ويقوم به، ويعتمد عليه، دون أن ينقص من األول وجوده من األو 
يقول  )25(شىيء، وإمنا هو ينجذب إىل كماله فيتأثر به ويستجيب له،

كل ما كان بعد األول فهو من األول اضطراراً، إال أنه ((: أفلوطني
إما أن يكون منه سواء بال توسط، وإما أن يكون منه بتوسط أشياء 

كون إذن  لألشياء نظام وشرح، ذلك أخر هي بينه وبني األول، في
أن منها ما هو ثان بعد األول، ومنها ثالث، أما الثاِين فيضاف إىل 

فيضاف إىل الثاِين، وينبغي أن يكون قبل : األول، وأما الثالث
األشياء كلها شىيء مبسوط، وأن يكون غري األشياء اليت بعده، وأن 

باألشياء، وأن يكون  يكون مكتفيًا غنيًا بنفسه، وأال يكون خمتلطاً 
حاضرًا لألشياء بنوع ما، وأن يكون واحداً، وأال يكون شيئًا ما، مث 
يكون بعد ذلك واحداً؛ فإن الشىيء إذا كان واحدًا على هذا النوع 

صفة، وال يناله كان الواحد فيه كذبًا وليس واحدًا حقاً، وأال يكون له 
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وذلك أنه إن مل يكن علم ألبتة، وأن يكون فوق كل جوهر حسي وعقلي، 
مل يكن أوال : ارجاً عن كل صفة وعن كل تركيباألول مبسوطاً واحداً حقا، خ

  )26( .))ألبتة
وأول ما يفيض عن الواحد هو الوجود؛ وألن الوجود الصادر 
جيتهد دائمًا قدر إمكانه أن يظل قريبًا من مصدره الذي تلقى منه 

فيصري عقًال، فوقفته  فإنه مبجرد صدوره عنه يلتفت إليه: حقيقته 
عند الواحد جتعله عقًال، وهكذا ينشأ األقنوم الثاِين عن األول، 

  .العقل، أو العاَمل املعقول: فيكون
وذلك أن الواحد احلق الذي هو فوق ((: يقول أفلوطني

التفَت ذلك التامُّ إىل مبدعه وألقى : التمام َلما أبدع الشىيء التام
ويضع أفلوطني هذا  )27( ،))اًء، فصار عقًال بصَره عنه، وامتأل نوراً و

العقَل يف مْنزلة صانع العاَمل الذي قال به أفالطون، وجيعله أيضاً 
  .متضمناً ِلُمثل أفالطون عدا مثال اخلري الذي هو األول

فهو حني يفكر ينتج معقوالت، وهذه العقول هي املثل 
خمتزنة فيه،  األفالطونية، وهذه املثل جزء منه وليست جمرد أشياء

ا فاعلة وليست ساكنة، كما أن مثل  وختتلف عن مثل أفالطون بأ
أفالطون حمدودة توجد لألجناس واألنواع فقط، وال توجد لألفراد، 
وهلذا فهي ال تزيد وال تنقص، أما مثل أفلوطني فهي توجد لألفراد 
ويزيد عددها وينقص حبسب العصر؛ فهي غري متناهية، كما أن 

بني مثل أفالطون وبني احملسوسات، أما أفلوطني فال يفرق  هناك فرقاً 
بني العقل والوجود، وبالتايل ال فرق عنده بني املثل واحملسوسات 
ا، بل هناك شبه بينهما، واالختالف يف الرتبة والدرجة، ال  املتعلقة 

  )28(.يف النوع واحلقيقة
النفس وِمن تأمُِّل العقل لألول يتولد األقنوم الثالث أو 

الكلية، وهي صورة للعقل وانعكاس لنوره، وهي آخر املوجودات يف 
ا تنتمي إىل العاَمل اإلهلي، لكنها  عاَمل العقول، وهي كالعقل يف كو
دونه يف الدرجة، والكثرة اليت دّبت يف العقل تزيد فيها؛ ألنه أشرف 

وس، منها، وهي تقف على ختوم العاَمل املعقول قريبة من العاَمل احملس
وإذا كان العقُل مع قربه من األول ميوج باحلركة والتغري ِلما فيه من 

فإن النفس الكلية أوىل بأن متوج : مثل تتصل بالفعل وقوة اإلحداث 
ا اخلارقة على إنتاج العاَمل احملسوس  ذه األشياء، ومنها جاءت قدر
ه عندما تتوجه للعقل الذي صدرت عنه، وتلتفت إليه لتتأمله وجتعل
  .موضوعاً لتعقلها، فهو علة وجودها، كما أن األول علة وجود العقل

ومن النفس الكلية فاضت فيوضات كثرية ال فيض واحد 
ت مبقتضاها عن العقل، ففاضت فقط بنفس الضرورة اليت صدر 

نفوس الكواكب، ونفوس البشر، وسائر املوجودات يف العاَمل : عنها
اجلزئية والنفس الكلية ؟ فوس احملسوس، ولكن هل هناك صلة بني الن

إن هناك صلة للنفوس اجلزئية والنفس الكلية، هذه الصلة : واجلواب
، فهي موجودة فيها تشبه صلة املعاِين املتعددة بالعقل الذي يتضمنها

  .كوجود العلوم املختلفة يف داخل مفهوم العلم
  :وجيب التفريق بني جانبني يف النفس الكلية

  على العاَمل احملسوس يف جمموعه، لتدبري تطل منه : جانب كلي
  .أموره وتصريف أحواله العامة

  تطل منه على شؤون كل فرد على حدة، : وجانب جزئي
فاجلانب اجلزئي ينطوي على عدة نفوس تتصل كل نفس منها 
بفرد معني يف العاَمل احملسوس؛ وبذلك فإننا نشارك عاَمل العقل يف 

دن يف خسته، وبذلك أيضاً طبيعته وشرفه، ونشارك عاَمل الب
  .تتحقق الصلُة بني العاَمل األعلى والعاَمل األسفل

ذا يظهر أن أفلوطني سلَب صفة اخللق عن أوَّلِه، فاخلالق  و
  )29(.غريه

  :وينتج عن القول بنظرية الفيض في زعم الفالسفة 
أن العاملََ حمدث باعتبار الذات؛ ألن هناك من أوجده، 

الزمان؛ ألنه مل يوجد يف الزمن، وهذا رأي الفاراِيب ولكنه قدمي باعتبار 
  )30(.وابن سينا، كما سيأِيت حبول اهللا

  :آراء أشهر الفالسفة المنتسبين لإلسالم في صلة اهللا بالعالم: المبحث الثاني
تبع الفاراِيب أفلوطني يف قوله بنظرية الفيض إمجاًال،  :الفاراِبي - 1

تفاصيل أفلوطني، إال أن جوهر الفكرة وكانت له تفاصيل فيها غري 
  .متوافق معه

  –ونظرية الفيض تفسر عندهم خلَق هذا العاَمل، وينتج عنها 
القول بقدم العاَمل زمانياً؛ ألن الفالسفة يرون أن ما   –كما تقدم 

ولكنه َلما كان يف غري زمان كان حباجة إىل مؤثر فهو حادث، 
  )31(.كان قدمياً أزلياً : معني

أن قوهلم بقدم العاَمل زمانيًا غري صحيح، لكن  وال شك
يهمنا هنا بيان رأي الفارايب يف نظرية الفيض، مث النقد له مكانُه، أما 

  :جممل رأيه يف نظرية الفيض
فريى الفاراِيب أّن اهللا يعقل ذاَته، وعقُله لذاته علة لصدور 

غري  العاَمل عنه، فهو إذن ال حيتاج يف صدور العاَمل عنه إىل شىيء
ا  ذاته، وال إىل عرض يطرأ عليه، كما ال حيتاج إىل حركة يستفيد 
حاًال مل تكن له، وال إىل آلة خارجة عن ذاته، بل العاَمل يفيض عنه 

  .لذاته وبذاته
ويرى الفاراِيب أن فيض الوجود عن اهللا ال ُيكِسبه كماًال؛ ألن 

ودات وجوده بعد فيض املوجودات عنه مثل وجوده قبل فيض املوج
  :عنه، يقول الفاراِيب 
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فاألول ليس وجوُده ألجل غريه، وال يوجد بغريه حىت ((
يكون الغرض من وجوده أن يوجد سائر األشياء، فيكون لوجوده 

  )32( .))سبب خارج عنه 
أن علة وجود األشياء هي علم اهللا مبا جيب : ويرى الفاراِيب 

  .عنه
أن  :لفاراِيب أما كيف مت صدور املوجودات عن اهللا ؟ فريى ا

العقل : ويسميه–املوجود الذي يفيض عن األول هو املوجود الثاِين 
جوهر غري متجسم أصًال، وهو أحدي الذات؛ ألّن : وهو –األول

األول أحدي الذات من كل جهة، ويقتضي الواحد من كل جهة 
  )33(.واحداً، وجيب أن يكون هذا األحدي الذات أمراً مفارقاً 

من شىيء من الرتكيب؛ ألنه ممكن  وهذا العقل ال خيلو
  .الوجود بذاته، وواجب الوجود باألول

والعقل األول يعقل ذاته ويعقل األول، ولكنه إذا عقل األوَل 
فإن هذا التعقَل يلزم عنه وجود العقل الثاِين، وتعقله لذاته من جهة  
ا ممكنة الوجود يلزم عنه وجود الفلك األعلى مبادته وصورتِه اليت  كو

  .النفس هي
مث إن العقل الثاِين يعقل ذاته، ويعقل األول، فإذا عقل 

لزم عنه وجود كرة : فاض عنه عقل ثالث، وإذا عقل ذاَته: األول
  .الكواكب الثابتة، وهكذا دواليك

 فيفيض عن العقل الثالث عقل رابع وكرة زحل.  
 وعن العقل الرابع عقل خامس وكرة املشرتي.  
 وكرة املريخ وعن العقل اخلامس عقل سادس.  
 وعن العقل السادس عقل سابع وكرة الشمس.  
 وعن العقل السابع عقل ثامن وكرة الزهرة.  
 وعن العقل الثامن عقل تاسع وكرة عطارد.  
 وعن العقل التاسع عقل عاشر وكرة القمر.  
  وينتهي الفيض عند العقل العاشر الذي يطلق عليه الفارايب

  )34(.العقل الفعال
  الفارايب أنه ينتهي عند العاشر ؟ولكن ِلماذا يرى 

يعلل ذلك بأن تسلسل املوجودات بعضها عن بعض ال 
اية، ولكن ِلماذا اختار أن تكون عشرة؟ مل  ميكن أن يكون بال 

  )35(.يعلل بتعليل واضح
ويرى أن األول أكملها، مث يتلوه ما هو أنقص، وهكذا، 

وجوده  حىت يصل إىل موجود لو ختطاه لتخطاه إىل ما ال ميكن
  )36(.أصال

  :ويقسم الفاراِيب املوجودات إىل ثالثة أقسام 
  :املوجودات املفارقة، وهلا ثالث مراتب  :القسم األول 

  مرتبة اهللا -أوهلا.  
  مرتبة عقول األفالك -وثانيها.  
  مرتبة العقل الفعال -وثالثها.  

  :املوجودات املالبسة لألجسام، وهلا ثالث مراتب :  القسم الثاني
  النفس -هلا أو.  
  الصورة -وثانيها.  
  املادة -وثالثها.  

  :األجسام، وهي ستة :  القسم الثالث
األجسام السماوية، واحليوان الناطق، واحليوان غري الناطق، 

  )38(.األربعة )37(والنبات، واملعادن، واألسطقسات
أن املوجودات رتب بعضها فوق بعض يف : ومعىن ذلك كله

  .يبتدئ من األكمل، وينتهي إىل األنقصنظام هندسي بديع، 
تعليل  –بزعمه  –والفاراِيب قال بنظرية الفيض ليحاول 

  )39(.صدور الكثرة عن الوحدة
  :وصلة اهللا بالعاَلم عند الفاراِبي 

إّن اهللا هو السبب األول الذي يصدر عنه العقل األول، 
من هذه والعقول اليت تليه، حىت تنتهي إىل العقل الفعال، وكل عقل 

العقول مبدأ ِلما بعده، وكل فلك من األفالك له عقل يدبره، ونفس 
واهللا علة فاعلة وعلة غائية معاً، أما كونه . حتركه حركة دائرية دائمة

فألن تعقله سبب صدور املوجودات عنه، وأما كونه علة : علة فاعلة 
  .فألن مجيع املوجودات تؤمه وتقتفي غرضه: غائية 

سبب وجود األنفس األرضية، وكل ما حتت والعقل الفعال 
ا تابعة ِلما يفيض عليها من اهللا  فلك القمر من موجودات فإ

روح (، و)الروح األمني(بواسطة العقل الفعال الذي يسميه الفاراِيب 
، وال يرى الفاراِيب ذلك شركاً؛ ألن اهللا هو )واهب الصور(، و)القدس

وقدره، وال شك أن هذه مغالطة املبدع هلا، وإبداعها يتم بقضاء اهللا 
  )40(.من الفاراِيب 

إن املوجودات يف نظر الفاراِيب تؤلف سلسلة متصلة؛ : وجملة القول
كما أن إبداع العاَمل وحفظ وجوده   )41(ألن الوجود عنده واحد،

شىيء واحد، وليس العاَمل مظهرًا لوحدة الذات اإلهلية فقط، ولكنه 
  )42(.عدل اإلهليأيضاً يف نظامه البديع مظهر لل

  :ابن سينا - 2
آراء ابن سينا يف نظرية الفيض مثل آراء الفاراِيب، يقول 

وليس بني آراء ابن سينا وآرائه كبري اختالف؛ ((: الدكتور مجيل صليبا
أنَّ التعقل إبداع، وأن املوجود األحدي : ألنَّ ابن سينا أخذ عنه قوله

ممكن : قسمان  الذات ال يصدر عنه إال واحد، وأن املوجودات
وواجب، وأن املمكن ال يستطيع أن يهب ذاَته الوجود، وال أن 
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يتحول إىل موجود واجب إال بتأثري موجوٍد آخر واجب الوجود 
بذاته، وأن الواجب بذاته تقتضي طبيعته وجوده، على حني أن 
املمكن ال تقتضي طبيعته وجوده، وكثريًا ما يظن املرُء أنه يرى ابن 

الفاراِيب، أو يرى الفاراِيب يف مرآة ابن سينا، وقد قلنا  سينا يف مرآة
إن هدفهما واحد وإن اختلفت طريقة أحدمها عن طريقة : سابقاً 
  )43( .))اآلخر

: ونظراً للتشابه بني آراء الفاراِيب وابن سينا يف صلة اهللا بالعاملَ 
فسأكتفي مبا ورَد من بيان آلراء الفاراِيب يف هذا املبحث، والذي 

 )44(.متثلها ابن سينا

  )45( :ابن رشد -3
ا الفاراِيب وابن  مل يرتض ابن رشد نظرية الفيض اليت قال 

إن الواحد ال يصدر عنه إال واحد غري : سينا، وبني أن قوهلم 
صحيح، وهو خمالف لرأي أرسطو وأتباعه الذين يرون أن الواحد 

ن صدور تصدر عنه أشياء كثرية، وليس هناك ما حيول مطلقًا دو 
املخلوقات كلها دفعًة واحدة بإرادة اهللا، ومن غري أن تكون هناك 

  )46(.سبحانه وتعاىل -حاجة إىل توسط عقول خالقة إىل جانبه 
ويرى ابن رشد أن اهللا خمرج العاَمل من العدم، ومريد وجوده 
وعاِمل به، وكل ذلك على حنو أشرف مما هو يف اإلنسان حني يريد 

أن العاَمل وجد عنه من غري ضرورة : ياء، مبعىنفعَل شىيء من األش
داعية إليه، ال من ذاته، وال لشىيء من خارج، وإمنا بسبب جوده 
وفضله، وهلذا ال يلحقه النقص الذي يلحق املريَد يف العاَمل املشاَهد، 
وبذلك فإن اهللا علة لوجود العاَمل، ولواله َلما وجد، وكل َمن كان علة 

  )47(.فهو فاعل له: لشىيء
ويرى ابن رشد أنَّ العاَمل مصنوع هللا تعاىل، والعقل يستدل 
على وجود صانع هلذا العاَمل مبا جيده يف املصنوعات من نظام ضروري 

وتقدم يف األدلة الدالة على  )48(ال ميكن أن يوجد أمت وال أتقن منه،
وجود اهللا أن ابن رشد يرى أن طريقة الشرع يف االستدالل على 

كما سلف بيانُه   –الصانع هي أفضل الطرق، وقد حصرها ابُن رشد 
ماوليس هذا موطن  االخرتاعو يف دليل العناية  –   .بيا

  ولكن هل يرى ابُن رشد العاَلم قديم أم حادث؟
بيان رأيه يف هذه املسألة بني  لقد وقع االضطراب يف

الباحثني؛ ألنه يف شروح أرسطو يربهن على قدم العاَمل، متابعًا رأي 
   )49(أرسطو؛

  )50(.وهلذا فهناك من يرى أن ابن رشد يقول بقدم العاملَ 
وهناك من الباحثني من يرى أنه يقول حبدوث العاَمل، وأن 

  )51(.لقه من العدمخ: زمن، ومن غري مادة، أي اهللا قد خلقه يف غري

وهذا الرأي الثاِين يصرح به ابن رشد يف كتبه اخلاصة، اليت 
ألفت لبيان وجهة نظره، كتهافت التهافت، وفصل املقال، ومناهج 
األدلة، وقد بىن ابن رشد رأيه الثاِين على أن فكرة الزمن ال تنطبق 

مل على أفعاله تعاىل، كما أنه قبل خلق العاَمل مل تكن حركة، وإذا 
مل يوجد الزمن؛ ألن الزمن مقياس للحركة، كما أن : توجد احلركة

تقدم الباري على العاَمل ليس تقدمًا زمانياً، وتأخر العاَمل عنه إمنا هو 
فإن التأخر يكون  : تأخر العلة عن املعلول، فإذا كان التقدم غري زماِين 

  )52(.كذلك
ما كان لَ  –القول الثاِين  –ويرى ابن رشد أن هذا املعىن 

م طريق التمثيل : عسري التصور على اجلمهور  فإن الشرع سلك 
بالشاهد، وإن مل يكن لذلك مثال يف الشاهد، وَلما مل ميكن 

فقد أخرب : للجمهور أن يتصوروا ما ليس له مثال يف الشاهد 
 -سبحانه أنه خلقه للعاَمل وقع يف زمان، وأنه خلقه من شىيء، فقال 

﴿ كان عرشه على : حاله قبل وجود العاملَ خمربًا عن  –سبحانه 
﴿إن ربكم اهللا الذي خلق السموات : وقال تعاىل )53( الماء﴾

﴿ثم استوى إلى : وقال تعاىل أيضاً  )54(،واألرض في ستة أيام﴾
  )55(.السماء وهي دخان﴾

فيجب أالَّ يتأول شىيء من هذا للجمهور، وإال بطلت 
  )56(.احلكمُة الشرعية

أن : من العجب الذي يف هذا املعىن (( ويرى ابن رشد أن
التمثيل الذي جاء يف الشرع يف خلق العاَمل يطابق معىن احلدوث 
ذا اللفظ، وذلك تنبيه  الذي يف الشاهد، ولكن الشرع مل يصرح فيه 
منه للعلماء على أن حدوث العاَمل ليس هو مثل احلدوث الذي يف 

  )57(.)))الفطور(ولفظ ) اخللق(الشاهد، وإمنا أطلق عليه لفظ 
استعمال لفظ احلدوث والقدم بدعة ((ويرى ابن رشد أن 

  )58( .))يف الشرع 
وحياول ابن رشد أن جيعل اخلالف بني املتكلمني وبني 
م اتفقوا على أن  الفالسفة لفظيًا يف هذه املسألة، وذلك بأنه يرى أ

طرفان وواسطة، فاتفقوا يف الطرفني : املوجودات ثالثة أصناف
  .وتسميِتها، واختلفوا يف الواسطة

عن سبب : فهو موجود، وجد من شىيء، أي : أما الطرف األول
فاعل، ومن مادة، والزمان متقدم على وجوده، وهذه حال األجسام 

ا باحلس، كتكون املاء واهلواء والنبات فقد اتفق .. اليت يُدرك تكو
  .ت احملدثةاجلميع على تسمية هذا الصنف من املوجودات باملوجودا

فهو موجود مل يكن من شىيء، ومل يتقدمه : وأما الطرف المقابل
زمان، وقد اتفقوا على تسميته قدمياً، وهذا املوجود إمنا يدرك 
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بالربهان، وهو اهللا تبارك وتعاىل، فهو فاعل الكل وموجده واحلافظ 
  .له

وجود عن فهو موجود مل يكن من شىيء، وال تقدمه زمان، ولكنه م: وأما الواسطة
عن فاعل، وهذا هو العاَمل بأسره، ففيه شبه من املوجود احملدث، وشبه من : شىيء، أي

ومن غّلب شبهَ احملدث مساه حمدثاً، وهو  املوجود القدمي، فمن غّلب شبه القدمي مساه قدمياً، 
حلقيقي ليس حمدثاً حقيقياً، وال قدمياً حقيقياً؛ فإن احملدث ا –يف نظر ابن رشد  –يف احلقيقة 

والقدمي احلقيقي ليس له علة، ومنهم من مساه حمدثاً أزلياً، وهو أفالطون  )59(فاسد ضرورة،
  )61(.لكون الزمان متناهياً عندهم من املاضي  )60(وشيعته،

املذاهب يف ((كما أن ابن رشد بعد تقريره اآلنف يرى أن 
  )62(.))العاَمل ليست تتباعد كل التباعد حىت يكفر بعضها، وال يكفر

وإذا كان هناك من يرى أن ابن رشد يقول بقدم العاَمل، 
فإن الدكتور عبدالفتاح دويدار يرى : وهناك من يرى أنه يقول حبدوثه

العقل عاجز عن ((: أن إمجال رأي ابن رشد يف هذه املسألة بأن
الوصول إىل اليقني يف مسألة القدم واحلدوث، ويف كيفية صدور العاَمل 

انا يف هذه املسألة عن التفصيل مع  عنه تعاىل، وأن ابن رشد عندما 
مل يكن يعتقد أن اجلمهور على ضالل، وأنه يدخر اليقني : اجلمهور

للخاصة، بل تبني لنا أنه يعتقد أن اخلاصة أيضًا مل يصلوا إىل اليقني 
  )63( .))يف هذه املسألة، وإمنا هي حماوالت

، وهناك عدة مرجحات أن ابن رشد يقول بقدم العاملَ  :والذي يظهر
  :يطرحها الباحث تبني أن ابن رشد يقول بقدم العاَمل، ومن ذلك

أن ابن رشد من املمجدين ألرسطو، ويرى أن مذهَبه أقل  -1
املذاهب شكوكاً، ومتابعته ألرسطو يف الربهنة على قدم العاَمل تأكيد 

 .لتأثره به يف هذا القول

معناها الصحيح، أن ابن رشد يؤول صفة القدرة، وحيرفها عن  -2
أن العلم هو علة للمعلوم الذي هو ((ويُرجُعها لصفة العلم، ويرى 

  )64( .))املوجود
أن اهللا ال يعلم اجلزئيات؛  – قد قرر –مث هو يف صفة العلم يرى 

ألن علم الباري قدمي، كما أن العلم القدمي هو سبب وجود 
  .احملدثات، وعليه فإن العاَمل قدمي

ينهى عن التصريح للجمهور، خبالف كما أن ابن رشد  -3
ذا يعلم أن لفلسفته وجهني   .اخلاصة، و

كما أن من حقق بعض كتب ابن رشد اخلاصة كتهافت  -4
  )65(.التهافت تبني له منها أن ابن رشد يقول بقدم العامل

وجود بعض العبارات يف كالمه تدل على قوله بقدم العامل، ومن ذلك    - 5
فإذن تقدم أحد املوجوَدين على اآلخر هو تقدم الوجود الذي هو ليس ((: قوله

مبتغري، وال يف زمان، على الوجود املتغري الذي يف الزمان، وهو نوع آخر من 
ما معاً، وال أن : فال يصدق على الوجودين: التقدم، وإذا كان كذلك ال أ

  )66( .))..أحدمها متقدم على اآلخر
ترجح قوَله بقدم العاَمل، واهللا تعاىل  فهذه بعض املربرات اليت

  .أعلم
  :المبحث الثالث

تقييم موقف الفالسفة من صلة اهللا تعالى بالعلم وبيان أثرها في 
  .تعظيم اهللا تعالى جلَّ جالله

عندما متت دراسة أبرز الفالسفة اليونانيني، وكذا الفالسفة 
م : الذين ينتسبون لإلسالم يقولون  –ما خال أفالطون  –تبني أ

بقدم العاَمل، وأفالطون حىت مع قوله حبدوث العاَمل تبني أنه يرى أن 
اهللا يصنع هذا العاملََ باالستعانة باملثل، ونفى خلق اهللا للشر، فقد  
كان متأثرًا بالشرك يف قومه، مع تأثره مبا يسمعه من أرض النبوة اليت 

  .كان يهاجر إليها من كان قبل أرسطو
يرى اهللا خالقاً هذا الكون، وإمنا هو علة وتبني أن أرسطو ال 

غائية هلذا العاَمل فحسب، وكل الصلة اليت بني اهللا وبني هذا العاَمل 
  .هي التجاور يف الوجود فحسب

فريون أن العاَمل قدمي، : أما الفارايب وابن سينا وقبلهم أفلوطني
  !!. وأن مبدعه هي العقول اليت فاضت عن الباري، ودون إرادة منه 

م ال يرون أن اهللا تعاىل خالق هذا الكون،  وهذا معناه أ
على الناس جلأوا إىل ما قالوه من : ولكي خيففوا من هول رأيهم

  : باطل، فجعلوا القدم ينقسم إىل نوعني
  وهو عدم املسبوقية بشىيء: قدم ذاِيت.  
  وهو عدم املسبوقية بالعدم: وقدم زماين.  

  :نوعني وجعلوا احلدوث أيضاً ينقسم إىل 
  وهو املسبوقية بالغري: حدوث ذايت.  
  وهو املسبوقية بالعدم: وحدوث زماِين.  

جعلوا العاملََ قدميًا بالزمان، فالعاَمل : وبناًء على هذا التفريق
عندهم ال أول لوجوده، ومل ُيسبق بعدم، لكنه حادث بالذات، 

جود، أنه معلول هللا، وصادر عنه، وإن كان مساوقًا له يف الو : مبعىن
  )67(.وقدمي بالزمان قدم علته

والفرق بين ما قاله أرسطو وبين الفالسفة الذين ينتسبون 
  :لإلسالم

ا مل  أن املنتسبني لإلسالم يقولون بقدم العاَمل واألفالك، وأ
تزل وال تزال معلولة لعلة قدمية أزلية، لكنها صادرة عن الواجب 

  )68(.واجب بغريهأنه ممكن بنفسه، : بذاته، وبعبارة ابن سينا
فريون أن العاَمل : أما أرسطو ومن تبعه من فالسفة اليونان

قدمي بنفسه، واجب الوجود بنفسه، وليس له صانع أبدعه، وكل 
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العالقة والصلة بني اهللا وهذا العاَمل هي عالقة التجاور، واهللا علة 
  )69(.غائية هلذا العاَمل فحسب
وترجح أنه يقول فقد كان لفلسفته وجهان، : أما ابن رشد

ا  بقدم العاَمل تبعًا ألرسطو، ولكنه ينكر عملية الفيض اليت قال 
  .الفاراِيب وابن سينا، متبعني أفلوطني يف هذا القول

لكن ابن رشد يرى أن علم الباري هو علة يف املوجود، فهل 
ذا الرأي يثبت أن اهللا تعاىل خالق هذا الكون على احلقيقة أو  هو 

  ال ؟
أنه يتبع أرسطو يف رأيه؛  –واهللا أعلم  –ظهر يل والذي ي

ألنه جعل علم الباري هو املؤثر يف املوجودات، كما أنه يرى الباري 
وإذًا فإن الوجه احلقيقي  )70(علة غائية يتحرك حنوها هذا العاَمل،

أنه متابع ألرسطو، ولكنه َلما كان ال يستطيع : لفلسفته يف هذا األمر
أكثر من املقدمات اليت تبعد عنه التهمة، : كالتصريح للجمهور بذل

لكن املتأمل يف هذه املقدمات يرى أرسطو بعبارات رشدية، والذي 
فإنه أراد تعطيل اخلالق عن : يظهر يل أن كل من قال بأن العاَمل قدمي

خلقه، شعر القائل بذلك أو مل يشعر، فإن القول بقدم العاَمل ينتج 
  .قة هللا تعاىلعنه أن العاَمل غري خملوق حقي

والتفاصيل اليت يكثر منها الفالسفة إمنا هي ستار خيتبئون 
  .حتته عن التصريح مبا يؤدي إليه حقيقة قوهلم

  :واألوجه التي تبطل قول الفالسفة بقدم العاَلم هي ما يلي
 خملوق هللا، وليس األدلة النقلية اليت تدل على أن العاملَ  - أوالً 

  :بقدمي، من ذلك
﴿وهو الذي خلق السموات  :-سبحانه وتعاىل - قال  -1

 -قال القرطيب  )71(،واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء﴾
بني أنه خلق  ((: يف تفسري هذه اآلية الكرمية –رمحه اهللا تعاىل 

  )72( .))العرَش واملاَء قبل خلق األرض والسماء
وأن هناك أن هذا العاَمل خملوق، : وُيستفاد من هذا الكالم

من املخلوقات ما هو قبله، وهذا ردٌّ على من قال بقدم العاَمل؛ ألن 
العاَمل خملوق، فكيف يكون قدمياً، وفيه رد على من قال إن العاَمل 

إال أنه قدمي بالزمان؛ ألن هناك من املخلوقات ما : وإن كان معلوالً 
  .هو قبله، فالعرش واملاء قد خلقا قبله

﴿قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق :-عاىلسبحانه وت -وقال  -2
) 9(األرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان  ) 10(أربعة أيام سواء للسائلين 

) 11(ينطوعا أو كرها قالتا أتينا طائعفقال لها ولألرض ائئتيا 
فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها 

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم 
فهذه اآلية تفيد ما أفادته اآلية الكرمية السابقة، من   )73( .﴾)12(

كون هذا العاَمل خملوقًا مربوبًا هللا رب العاَلمني، وليس بقدمي كما 
م ممن ينتسب لإلسالم   .يزعمه الفالسفة اليونانيون وأذنا

روى اإلمام مسلم بسنده عن  عبداهللا بن عمرو بن العاص  - 3
كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل ((: الرضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  ق

وعرشه على : أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة، قال
  )74( .))املاء

وهذا احلديث نص ظاهٌر واضح يف كون العاَمل خملوقًا حمدثاً 
مربوبًا هللا تعاىل، وهو يؤيد ظاهَر القرآن، كما يف اآليات السابقة، 

الفالسفة، فماذا بعد احلق إال وهذه النصوص تبني بطالن ما يزعمه 
  .الضالل

والنصوص يف هذا الباب كثرية، لكنَّ ما مضى منها كاٍف 
  .يف إقامة احلجة والربهان ِلَمن آمن بالسنة والقرآن

اتفاق : مما يدل على بطالن قول الفالسفة بقدم العاَلم - ثانياً 
بأن العاَلم حادث، : جماهير العقالء من أهل الملل وغيرهم

  .بقديموليس 
علم  وكان ما(( :-رمحه اهللا تعاىل -قال شيُخ اإلسالم 
رادٌّ ملا يقوله الفالسفة الدهرية من قدم : بالشرع مع صريح العقل أيضاً 

شىيء من العاَمل مع اهللا، بل القول بقدم العاَمل قوٌل اتفق مجاهُري 
العقالء على بطالنه؛ فليس أهُل امللة وحدهم تبطله، بل أهُل امللل  

مشركي : اجملوس، وأصناف املشركني : هم، ومجهور من سواهم منكل
العرب، ومشركي اهلند، وغريهم من األمم، ومجاهري أساطني 

بأن هذا العاَمل حمدث، كائن بعد أن مل : الفالسفة، كلهم معرتفون 
يكن، بل وعامتهم معرتفون بأن اهللا خالق كل شىيء، والعرب 

اهللا خالق كل شىيء، وأن هذا العاَمل   املشركون كلهم كانوا يعرتفون بأن
  )75( .))خملوق، واهللا خالقه، وربه : كله 

وإذا كان مجاهري العباد من املؤمنني واملشركني يرون أن العاَمل 
فهل يصح قول شرذمٍة من الفالسفة : حادث وخملوق هللا تعاىل

املعاندين للحق الواضح، املكذبني للنصوص الصحيحة، والعقول 
فهل يصح تقدمي قوهلم بقدم العاَمل بعد هذا االتفاق من الصرحية، 

  !مجاهري العباد ؟
إبطال أعظم ما يحتج به الفالسفة فيما ذهبوا إليه من  -ثالثًا 

إن مجيع األمور املعتربة يف  : القول بقدم العاَلم ، وذلك أنهم يقولون
لزم منه وجود املفعول يف : كونه فاعًال، إن كانت موجودة يف األزل

األزل؛ ألن العلة التامة ال يتأخر عنها معلوهلا، فإذا قدر أنه ختلف 
فال بد : مل تكن تامة، وإن مل تكن العلة تامة يف األزل: عنها املعلول
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إذن إذا وجد املفعول بعد ذلك أن يكون قد جتدد لسبب حادث، 
وإال لزم ترجيُح أحد طريف املمكن بال مرجح، وإذا كان هناك سبب 

ول يف حدوثه كالقول يف احلادث األول، ويلزم من ذلك فالق: حادث
  .التسلسل املمتنع باتفاق العقالء

يوجب : فالقول بانتفاء العلة التامة املستلزمة للمفعول : قالوا
  !!.)76( إما التسلسل، وإما الرتجيح بال مرجح، وهلذا قالوا بقدم العاملَ 

  :وحجة الفالسفة هنا باطلة ِلما يلي 
يدعون أن املبدع املوجب بالذات علة تامة  أن الفالسفة -1

إنَّ العلة التامة األزلية ال يتأخر معلوهلا عنها، : أزلية، فُيقال هلم
أن احلوادث مشهودة يف العاَمل، مما يدل على أن فاعَلها : والواقع 

بطل : ليس بعلة تامة يف األزل، وإذا انتفت العلة التامة يف األزل 
  )77(.املَ القول بقدم شىيء من الع

يرتتب : أن القول بأن املبدع املوجب بالذات علة تامة أزلية -2
عليها لوازم باطلة؛ ألن العلة التامة األزلية ال يتأخر عنها معلوهلا، 

يشهد أن هناك حوادث حادثة،  –كما تقدم   –إال أن الواقع 
ا لو كانت : فيلزم منه إما أن تكون احلوادث حادثة بنفسها؛ أل

َلما تأخرت عن علتها، وإما أن يكون : ة التامة األزليةمعلولة للعل
هلذه احلوادث فاعل آخر، والقول فيه كالقول يف األول، فإن كان 

بطل : لزم أال حيدث عنه حادث، وإن مل يكن علة تامة: علة تامة
قوهلم باملوجب بالذات، مما يبني فساد قول الفالسفة على كل 

  )78(.تقدير
امتنع : عدمه، وما جاز عدُمه أن ما ثبت قدمه امتنع -3

المتنع عدمه، والتقدير أنه جائز : قدُمه، فلو كان العاَمل قدمياً 
 .العدم؛ وعليه فإن قدمه ممتنع

مل ميتنع عدمه، والعاَمل جائز : كما أن ما جاز حدوثه  
 )79(.العدم، فهو حادث

فإن القول بأن ((: -رمحه اهللا تعاىل –وأخريًا يقول شيخ اإلسالم 
عول املعني مقارن لفاعله أزًال وأبداً، مما يقضي صريح العقل املف

  )80( .))بامتناعه
وكل دليل يستدل به الفالسفة وغريُهم فإنه يدل على 
مذهب السلف الصاحل، الذين يتبعون الرسول، فإن السلف يرون أن 
جنس احلوادث قدمي، أما آحادها فحادثة، يقول شيخ اإلسالم رمحه 

فهذا ال ينايف : ن قدر دوام اخلالقية ملخلوق بعد خملوقوإ((: اهللا تعاىل
أن يكون خالقًا لكل شىيء، وكل ما سواه حمدث مسبوق بالعدم، 

الكمال، : ليس معه شىيء سواه قدمي بقدمه؛ بل ذلك أعظم يف
  )81( .))واجلود، واإلفضال

  

  
  :الخاتمة

ويف ختام البحث أمحد املوىل سبحانه محدا يليق جبالله فإنه 
أهل احلمد واجملد وأسجل أبرز نتائج البحث تاركا تفاصيله مبثوثة يف 

  :ثناياه ملن أراد االطالع عليها، فمن أبرز نتائج البحث
أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن العالم كله  - 

مخلوق هللا تعالى دل الكتاب والسنة واإلجماع والعقل على 
 .هذه العقيدة الراسخة

لذين يقولون بوجود إله من القدامى  أن أبرز الفالسفة ا - 
 :كانت آرائهم كالتالي

أفالطون يرى أن  اإلله الصانع علة مباشرة يف وجود العاَمل، كما  -
، ولكنه ال يقوم بوظيفته إال باالستعانة )تيماوس(يقول يف حماورة 

بعاَمل املثل، أو النماذج، أو العلل الغائية، فهو يرى أن العامل 
 .الشرك باهللا رب العاملني حمدث لكنه واقع يف

أرسطو وأفلوطني قاال بقدم العامل لكن أفلوطني قال بنظرية  -
 .الفيض

أن الفارايب وابن سينا قاال بقدم العامل متبعني أفلوطني يف نظرية  -
الفيض ظانني أن ذلك رأي أرسطو لكن أرسطو مل يقل بنظرية 

 .الفيض وإن قال بقدم العامل

بقدم العامل كما هو رأي أرسطو  أن ابن رشد قال على الراجح -
وقدم الباحث األدلة على ذلك؛ لكن ابن رشد مل يقل بنظرية 
الفيض، وهذا يدل على عمق معرفة ابن رشد بأقوال أرسطو 

 .وشدة تأثره به

إن من يقل بقدم العامل مل يعظم اهللا وجيله حق تعظيمه وحق   -
ا مبينا، إجالله؛ ألنه قد عطل اهللا عن فعله وخلقه وكفى به إمث

وأن من يقل بوجود إله دون أن يقرر أنه خالق كل شيء قد 
خرق عقيدة املسلمني وخالفهم وشابه عقيدة املالحدة؛ فاألقوال 
ت يف تعطيل اهللا عن فعله  وإن اختلفت بينهم لكنها تشا

 .وكمال خلقه، وهذا خيالف تعظيم اهللا وإجالله

  واهللا أعلم وصلى اهللا على محمد وآله وصحبه 
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  .م1968املعارف، مبصر، 
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  )1(كريم محمد بن يمينة
   بين أدلوجة النص وابستيمية اليقين..اللغة واالعتقاد 

  
 دمةمق

ا عن  لغوياإلنسان كائن  يستمد جوده من اللغة اليت يعّرب 
املوجــودات املاثلــة أمامــه، حييــا أنطولوجيــا العالقــات يف تواصــلية الــدوال 

إجيــــــاد متــــــثالت اليقــــــني و والت، يبتغــــــي ولــــــوج عــــــوامل وانفصــــــالية املــــــدل
ونصــــوص تقــــوده إىل االعتقــــاد، وحتطــــيم أصــــنام االســــتيالب وســــلطة 
املنظومــات وأســطرة امللفوظــات، وجتــاوز أدلوجــة القطيــع، هــذه اإلرادة 
الفامهة اليت تنقله من القـول إىل الفعـل، فيمـارس الفعـل اللغـوي حتريكـا 

كـالم مـن دقيقهـا فكريا ودفعا وجدانيا لتنمية إرادة االعتقاد، فأفعـال ال
إىل جليلها وكذا مجيلها ال ختلص مـن قضـايا االعتقـاد، فاللغـة يف كثـري 
من مراحلها تؤسـس ألفهـوم اإلميـان وماهيـات اليقـني، حـىت أّن أحبـاث 
ـج  الفالسفة مل ختل مـن اعتقـاد مبـا خيـالف أصـول اللغـة، بينمـا شـغل 

جدليــة  اللغــة آخــرين عــن مــنهج االعتقــاد، ومل يســلم العلــم بــدوره مــن
  .اإلدراك واليقني، ومن إبداعية البيان والتبيني

مــــن ابســــتيمية العالمــــة إلــــى ســــيميوزيس [فــــي المــــنهج  :أوال
  ]:اليقين

لفــــك شـــفرة اعتباطيــــة اللغــــة، هــــذا  باإلبســــتمولوجيانســـتعني 
اهلــاجس الــذي رافــق الفالســفة واملفكــرين منــذ األمســاء األوىل، وبــذلك 

ا  إبستيمياميكننا أن نعّرف اللغة  ، »معرفة الدال قصد التداول به«بأ
 ســـيميوطيقياإذ ال ميكـــن أن ننشـــئ نظامـــا فكريـــا دون أن نؤســـس لـــه 

ودون أن نفـــتح أمامـــه جغرافيـــة األنســـاق، وحنـــن بـــذلك ال نقـــف عنـــد 
كانــت حــدود اخللــق اللغــوي، إمنــا نتجــاوز ذلــك إىل االســتعمال، فــإذا  

الــيت جتمــع بــني  خارجــه لفقــه العالقــاتالداللــة حبــث يف التصــورات، و 
خمتلــف األلفــاظ املمكنــة واملعــاين املقرتحــة، فــإّن االبســتيما تعيننــا علــى 
إدراك تلــــك الرتكيبــــة الــــيت توحــــد بــــني الظــــواهر، وتعطينــــا حــــق ممارســــة 
التفكيـك، فـنخلص مـن جـدل التوقيفيـة والتوفيقيـة، وجنتـاز كـل تلفيقيـة 

  .تبتغي مدنا جبينيالوجيا مبتورة األصل حمبوكة األطراف
مــــــن أنطولوجيــــــا الــــــدال إلــــــى إرادة [فــــــي اللغــــــة  :ثانيــــــا

  ]:المدلول
ا اللغة دوسوسير يعرف نظام لساين من العالمات «:بأ

وهي قدرة .. الصوتية املنطوقة اليت متكن األفراد من التواصل بينهم 
ويستعمل لفظ . مشرتكة بني أفراد البشر يتم حتسينها بواسطة اللسان

Language  لإلشارة إىل النظام االصطالحي الذي يتعلق مبيدان
  صمـــــــــــــــة الـــــــــــــــــة احليوان، لغـــــــــــغـــــــــلغة احلاسوب، ل: معني مثل
 

  

  
نظام خـاص «:  فاللغة دوسوسيروحسب   )2(.…»والبكم

ــــة معينــــة مــــن التواصــــل فيمــــا  مــــن العالمــــات ُميَِّكــــن أفــــراد مجاعــــة لغوي
  )3(.»بينهم

نظــام مــن العناصــر املعتمــدة بعضــها علــى «ويضــيف أّن اللغــة 
جـــود العناصـــر األخـــرى يف وقـــت بعـــض، تنـــتج قيمـــة كـــل عنصـــر مـــن و 

فاللغـــة اشـــرتاك كـــوين بـــني خمتلـــف املوجـــودات الـــيت ختضـــع  )4(،»واحـــد
لنظــام واحــدة قصــد التواصــل وتبــادل الفعــل الــدالئلي داخــل نظــام مــن 

  .العناصر
وظيفـــة متـــد الفكـــر بـــأدوات االتصـــال، لتصـــبح بـــذلك  اللغـــةو

: دوسوســـيرإرادة تواصـــلية، وال تقـــف عنـــد حـــدود الصـــوت، إذ يؤكـــد 
أّن الدور املميز للغة بالنسبة للفكر ليس وسـيلة صـوتية ماديـة للتعبـري «

عــــــــن األفكــــــــار، بــــــــل القيــــــــام بوظيفــــــــة حلقــــــــة الوصــــــــل بــــــــني الفكــــــــر 
لول فهــو صــورة ذهنيــة، فالــدال صــورة صــوتية، أمــا املــد )5(.»والصــوت

وبـــذلك يعتمـــد التواصــــل اإلجتمـــاعي علـــى االتصــــال الصـــويت، لبلــــوغ 
التواصــــــل الــــــذهين، أي مــــــن الصــــــوت إىل الصــــــورة، مــــــن الفيزيــــــاء إىل 
الرياضـــــيات، هـــــذه اإلبســــــتيمة الـــــيت تنفـــــتح علــــــى كـــــل االحتمــــــاالت 
السوســــــيولوجية والســــــيميائية واالبســــــتمولوجية يف حتليــــــل شــــــىت أنــــــواع 

  . اخلطابات
كًما هائال من النصوص، مما حيرك أمناطا وفرية من   اللغةتنتج 
 السـيميولوجياوصـوال إىل  األركيولوجياو كالهرمنيوطيقاأصول املعرفة 

أو  باليوتوبيـــاأو إىل نـــواحي غـــري مأهولــة هـــي شـــبيهة  األنثروبولوجيــاو
اإلرث اإلجتمــاعي ال حييــل، يف تصــورنا، علــى لغــة  إنّ « ،الميتافيزيقــا

اعتبارها نسًقا من القواعد فقط، بل يتسع هذا املفهوم ليشمل بعينها ب
املوســـــوعة العامـــــة الـــــيت أنتجهـــــا االســـــتعمال اخلـــــاص هلـــــذه اللغـــــة، أي 

كـذا تـاريخ التـأويالت السـابقة الثقافية اليت أنتجتهـا اللغـة، و  املواصفات
فتـاريخ اإلنسـان مـن تـاريخ   )6(،»اخلاصة مبجموعة كبرية مـن النصـوص

  .من جدل العالمات البنيويةوجدل ، اللغة
، فــالكالم )الكــالم والســمع(علــى ثنائيــة  التواصــليقــوم فعــل 

أي مــــن األفكــــار إىل الكلمــــات، باســــتخدام مــــدركات (هــــو احلــــديث 
أي مــن الكلمــات إىل (، أمــا الســمع فهــو التحويــل )ومشــاعر ومقاصــد

إّن ). األفكـــار بإعـــادة صـــياغة وتركيـــب املـــدركات واملشـــاعر واملقاصـــد
يف كثـري مـن األحيـان بقصـد أو دونـه، قـد  اللغـةالقصدية الـيت متارسـها 

ُحتملهـــا دالالت غـــري معلـــن عنهـــا، فيتلـــبس علـــى الشـــعور االســـتعالء، 
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هـي الـيت فهي اليت تصـنع الشـعور و «اللغة،  فالشعور ينتهي حينما تبدأ
تبين القصدية القاصدة، فاللغة يف علوها ليست موضوعا عالًيا، لكنها 

ــا املمكــن غــري املتحقــق هلــا وجــود، و هــذا مــا ن يف عامــل ّ قصــده مــن أ
فاللغــة عبــارات قابلــة لكــل ممكــن، وإمكــان،   )7(،»عاليــة علــى الشــعور

ا على  لكل تأويل وتفسري، لكل تناقض، وتضاد، فحني تلقي بدالال
الشــعور، تكتســب علــوا آخــر، علــوا مــن شــأنه أن يضــر بالشــعور ذاتــه، 

قبــل أن ميــارس تــداوال  لدالئليــة اللغــةب لــذا علــى الشــعور أن يســتجي
  .ما

خــــر بتســــاؤالت مبدئيــــة متحــــورت حــــول اوالــــرتاث اإلنســــاين ز 
التفكري يف املشكل اجملرد قد  «، والبدءدميومة لقاء اإلنسان باللغة منذ 

كــــان يف تنّوعــــه وطرافتــــه علــــى قــــدر مــــا كــــان يالبســــه مــــن مضــــايقات 
 عالقـــة اإلنســـان باللغـــةالتنـــاقض احلتمـــي يف حماولـــة املفكـــرين النظـــر يف 

فاللغـة  )8(،»باللغـة يف نفـس الوقـتمن حيث كـانوا يفكـرون يف اللغـة و 
دليـــل إنســـاين علـــى أناســـة البشـــر، ويقـــني معـــريف علـــى ثـــورة الســـيمياء، 
واعتقــــاد بدقــــة منظومــــة العالمــــة يف حتليــــل وتفكيــــك خمتلــــف األنظمــــة 

  .األخرى، وما حتمله من مفارقات
أّن اللغـــة ملـــك مـــن (املعروفـــة  علـــم اللغـــة العـــامومـــن قضـــايا 

االسـتعداد ، فهنـاك فـرق بـني )يتعلمها ال أثر فيها للوراثـة أو الجـنس
نفســه، األّول ضــروري لإلنســان ال خيتلــف، فطبيعــي  الكــالم، و للــتكلم

أن يــتكلم اإلنســان، كمــا هــو طبيعــي لــه أن ميشــي وأن يتــنفس، وهــذا 
كـالم فعلـي، مـا االستعداد الفطري البد أن يتحقق لإلنسـان يف صـورة  

مل يوجــد طــارئ قـــاهر مينــع حتققـــه، وهــذا الكــالم الفعلـــي يعتمــد علـــى 
الــذي يعــيش املــرء  التعلــيم و التــدريب املســتمر الكتســاب لغــة اجملتمــع

فيــــه، متامــــا كمــــا يكتســــب املظــــاهر االجتماعيــــة األخــــرى مــــن تقاليــــد 
وعــادات، حــىت تصــبح اللغــة بالنســبة لــه أمــرا عاديــا ال يكــاد يشــعر بــه 

حيقـق حيويـة  فالداللة إرادة بني طـرفني، الفـرد الـذي )9(،يستعمله حني
  .اجلماعة اليت متد اللغة بقول الفعلاللغة بفعل القول، و 

، وعلـــى مســـتوى اخللــقعلـــى مســـتوى  كــويناإلنســان عنصـــر  و 
، وباللغـــة بلـــغ باللغـــة صـــار اإلنســـان إنســـانااحلركـــة ملمارســـة احليـــاة، و

اإلنســان خــص بقطبيــة للكــون علــى العقــل اإلنســاين ذروتــه، كمــا أّن 
هــي املتمثلــة يف قدرتــه علــى االســتيعاب املعــريف ، و المســتوى المعرفــي

للكائنــات، فيصــبح هــذا الكــائن الصــغري حــامال يف ذاتــه لــذلك العــامل 
الكبــري، فتحصــل لــه بــذلك القيوميــة واإلشــراف علــى ســائر الكائنــات، 

: قولـه تعـاىل وهـذا مـا تأكـد يف )10(،وهو ضـرب مـن الرفعـة واالسـتعالء
و علــــم آدم األســــماء كّلهــــا، ثــــم عرضــــها علــــى المالئكــــة فقــــال «

أنبئوني بأسـماء هـؤالء عـن كنـتم صـادقين، قـالوا سـبحانك ال علـم 
  )11(.»لنا إال ما علمتنا

ـا وضـع مـن اإلنسـان للتعبـري عـن مـا خيــاجل  اللغـةو يف حـد ذا
داث، نفســه، ومــا يريــد اإلفصــاح بــه يف حياتــه، فهــي تتفاعــل مــع األحــ

م  ا وطواعيتهــــا مــــن متّكلميهــــا بــــاختالف مســـــتويا وتكتســــب قــــدرا
م امليدانيـة فاللغـة كـائن حـّي . اللغوية والفكرية، حسب مواقع نشـاطا

 اللغويــونويتفــق .. « ، معبــر عــن مختلــف األشــياء بصــيغ مختلفــة
علــى أّن الكــالم هــو أرقــى درجــات التعبــري، وهــذا الكــالم ال يكــون إالّ 

ردات اللغويــــة خيتارهــــا اإلنســــان املــــتكلم تبعــــا ملســــتواه جبملــــة مــــن املفــــ
اللغــــوي، وملســــتوى بيئتــــه، وتتفــــق اللغــــات املســــتعملة يف أحنــــاء الكــــرة 

واللغــــات  )12(،»األرضــــية مــــع بعضــــها يف اجلــــوهر املعــــّرب عــــن الشــــيء 
ـــا تقـــف علـــى ثنائيـــة العالمـــة  ّ مهمـــا اختلـــف وتنوعـــت وتباينـــت إالّ أ

ة حاضرة يف كـل قـول ومـع كـل كـالم، وهـذا ، فالدالئلي)املدلول/الدال(
ــا  مــا يعطــي للداللــة احلــق يف التعبــري عــن ماهيــة اللغــة وحتديــد مرتكزا

  .األساسية
إىل حقول معرفية ساكنة ومتحركة قصـد إنتـاج  الداللةوحتلينا 

لنظريــة ل يســارتر ال املعــىن املمكــن ومبــا يتجــاوز اإلمكــان، هــذا املفهــوم
تصـــّور حركـــي وســـكوين يف الوقـــت ذاتـــه  حتيـــل علـــى.. «الـــيت  العالميـــة

ومــن هــذه الوجهــة ميكــن أن . ضــمن احلقــل النظــري الــذي تنتمــي إليــه
ــــــــرب أّن  ــــــــةنعت ــــــــاج املعــــــــىن"تعــــــــين إمــــــــا  الدالل ــــــــذي "أو " إنت املعــــــــىن ال
ــــا  )13(،»"حصــــل ّ ــــة املعــــىن وقبلــــه، كمــــا أ فالدالئليــــة حاضــــرة يف زمني

  .امتداد لفعل القول املصاحب لصوت اللفظة
عنـــد عالقـــة الـــدال باملـــدلول، إّمنـــا تفـــتش  الدالئليـــةوال تقـــف 

ــا يف خمتلــف األنســاق النحويــة والصــرفية والبالغيــة والبيانيــة  عــن ماهيا
ـــنص، فكلمـــا  والتعبرييـــة، الـــيت تنـــتج عـــن احتكـــاك الكلمـــات داخـــل ال

ا إذ  تسـتخدم املعلومـات مـن «تكاثفت احلمولة اللغوية تنوعت دالال
قـــرارات علـــى املســـتويني النحـــوي والـــداليل، املســـتوى اإلدراكـــي الختـــاذ 

ويتضــمن علــم النحــو ترتيــب الكلمــات يف اجلملــة، أّمــا علــم الداللــة، 
فيتضــمن اختيــار الكلمــات، وميكــن أن يــؤثر اختيــار بنيــة حنويــة حمــددة 
للمجلـة علــى اختيــار الكلمـات، كمــا أّن اختيــار كلمـات حمــددة ميكــن 

ـــــــةأن يو  ـــــــارات النحوي ـــــــارات اللغـــــــة  )14(،»ّجـــــــه أو يعقـــــــد االختي فاختي
ا ا من إمكانات الكلمات وخيارا   .ودالال

هي الوسـيلة املسـيطرة يف تنظـيم املعرفـة أو إعـادة  اللغةمل تعد 
عرضــها، فهــي موضــوع كغريهــا مــن موضــوعات املعرفــة، تُبحــث بــنفس 
ــا املوضــوعات احليــة، والثــروة، والقيمــة، والتــاريخ . الطــرق الــيت تبحــث 

مــا الــذي يجعــل الكلمــات ممكنــة ؟ بــل : ولــم يعــد الســؤال اآلن 
هـــل نحــن قـــادرون علــى إضـــفاء المعنــى عليهـــا؟ وأصـــبح : أصــبح 
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ــــة  ــــين اللغ ــــدة ب ــــط جدي ــــي إعــــادة رواب الصــــراع الفلســــفي اآلن يعن
  .وبني الداللة وعناصر الفعل القويل )15(،والوجود

تني التطابق املوجود بني صـو « :التداول بأنّه دوسوسيريعرف 
معينـــني أو جممــــوعتني مــــن األصــــوات والتغـــري املنــــتظم الــــذي يقــــع بــــني 

فلـــيس غـــرض التداوليـــة  )16(.»جممـــوعتني مـــن األشـــكال املوجـــودة معـــا
الوقــوف عنــد داللــة اللفــظ وجتلياتــه، إّمنــا القصــد منهــا مقاربــة املنظومــة 
اللغويـــة بالظـــاهرة االجتماعيـــة، فاللغـــة بـــذلك تنتقـــل مـــن التفاعليـــة إىل 

علم جديد  التداولية«: لية، وإىل هذا جرى عرف األلسنيني بأنالفاع
، ويـدمج، مـن مثّ، مشـاريع االسـتعماليدرس الظواهر اللغوية يف جمال 

فـــالتغيري  )17(،»"التواصـــل اللغـــوي وتفســـريه"معرفيـــة متعـــددة يف دراســـة 
الصويت يؤثر على الشعور والفكر مًعا، وبـذلك يشـوه النـاس الكلمـات 
م يتعمدون البـرت أو اإلضـافة أو اللحـن فيهـا،  ّ ا، حيث أ اليت يتداولو
فتكــون الداللــة بــذلك أفقيــة أو عموديــة، ال تتجــاوز مــدلوالت معنيــة، 

ــا تتجــاوز ذلــك عنــد املتلقــي، ال عنــد املــتكلم، وهنــا تبــدأ عمليــة  أو أ
التأويـــل الـــيت تشـــبه إىل حـــد بعيـــد اخليانـــة بقصـــد أو بـــال قصـــد، ذلـــك 

، فـالوجود اللغـوي بكـل مـا أنا موجـود إذا أنـا أفكـرالكوجيتو املغاير، 
حيمل من براغمايتة وأدجلـة ودوغمائيـة وبرادوكسـية، لـن حييلنـا إال علـى 

اللغـــة مزيـــد مـــن الغوغائيـــة الشـــريدة واالنطباعيـــة العـــابرة، ألّن ابســـتيمية 
نسق يصعب الوثوق به يف وجود ال يهدأ و يف تفكـري نـابع مـن احلـس 

  .والشعور يف الوقت ذاته
تواصــليتها مقابـــل التداوليــة الـــيت حتفــظ ذاكـــرة  اللغـــةود تفقــد 

الكلمـات واملفـاهيم، ويعجـز الفـرد عـن إنتـاج مـدلوالت مبفـرده، إالّ إذا 
ضــــفي علــــى اســــتند إىل مجاعــــة مــــن النــــاس ليكتســــب الوثوقيــــة الــــيت ت

تواصــــليته فعــــال تــــداوليا يبشــــر مبــــيالد دالالت قابلــــة للتــــداول، وتنفيــــذ 
حلقات من التواصل، فاللغة طبيعة اإلنسان، الذي يسعى لفك العزلة 
عــــن كلماتــــه أمــــام اآلخــــرين، و كــــأن اآلخــــر ميــــارس نوعــــا مــــن الرقابــــة 
املشروعة أو املشروطة، مقابل فعل تواصلي قد ينتهي قبل أن يبـدأ، أو 

  .ه ال يبدأ أبدا وحنن ننتظر يف حرية أن يشرف على االنتهاءأن
صـــعوبة تظهـــر جليـــا عالقـــة التداوليـــة بالدالئليـــة، الـــيت تؤكـــد و 

االتفــاق بــني الفالســفة واللغــويني يف إشــكالية أصــل اللغــة أّن الدراســة 
اللغويــــة تنـــــدرج مــــن علـــــم األصــــوات إىل الصـــــرف إىل النحــــو، وعلـــــى 

لكلمــــة إىل اجلملــــة، واجلملــــة هــــي مســــتوى النطــــق مــــن الصــــوت إىل ا
ـــا الفهــــم  هـــدف الدراســــة اللغويـــة الــــيت تســـبقها، وهــــي الـــيت يتحقــــق 

أن  :اللغـة المفهمـةبسبب املستويات الثالثة للغة الواحـدة، . واإلفهام
تكون أداة لإلفهام يف أدىن درجاتـه، حيـث ال يراعـي فيهـا غالبـا عـرف 

  .ات والصـــيغ واجلمـــليف األصـــو  اللغـــة املســـتعملة ومـــا يقـــرره مـــن نظـــام
ـا لإلفهـام، فـال يتحقـق هلـا : اللغة الصحيحة هي درجة أعلـى مـن كوّ

إال مبراعـاة مـا حيققهـا مـن نظـام يف األصـوات  -الصحة-هذا الوصف 
هــي الــيت حتقــق مســتوى اجلمــال يف  :اللغــة البليغــة. والبنيــة واإلعــراب

اســــتعمال الكلمــــات اســــتعماال " Gray جــــرايالتعبــــري أو كمــــا يقــــول 
صـــحيحا تصـــور بـــه الظـــالل الدقيقـــة للمعـــاين الـــيت يرغـــب الكاتـــب يف 

ا فبني الناقل واملتلقي مستويات لغويـة خمتلفـة ومتباعـدة مـن  )18(،"إثار
العاديــة إىل اإلبداعيــة، وهــذا مــا يــؤزم العمليــة التواصــلية، لكنــه ال حيــرم 

قــد ذكــر لنــا املتصــوفة كالمــا  ول.. « ، يالتداوليــة مــن نشــاطها األناســ
م يشـعرون مبـا يشـعرون بـه، مث  ّ كثريا وعميقا وصادقا، يف شـكواهم بـأ
يعجــزون عــن نقلــه إىل اآلخــرين، لعجــز اللغــة عــن نقــل مــا هــو بطبيعتــه 

ا خربة موحدة فإذا ويف حـدود  …فككتهـا يف مجـل وكلمـات، أفسـد
ؤدي إىل كثــري هــذه املفارقــة يف العالقــة بــني األشــياء والكلمــات، ممــا يــ

من عدم التفاهم الصحيح بـين مـتكلم وسـامع، أو بـين كاتـب جدا 
بعض هذه املستويات قد ال يكون لإلنسان دخل فيه،   )19(،»وقارئ 

  .كما ال ميكنه يف الوقت ذاته أن خيرج منه
يكمـــن نـــزوع التداوليـــة يف وظـــائف اللغـــة وأمهيتهـــا يف حقـــول و 

ــــةفاشــــطة اإلنســــانية، التفكــــري والتواصــــل والــــتعلم، وبقيــــة األن أداة  للغ
ـــا وســـيلة التعبـــري عّمـــا يـــدور يف خـــاطر اإلنســـان مـــن  ّ التفكـــري، كمـــا أ
 .أفكـــار، ومـــا يف وجدانـــه مـــن مشـــاعر وأحاســـيس وخلجـــات وجدانيـــة

وســيلة االتصــال والتفــاهم بــني النــاس، وذلــك يف نطــاق األفــراد  اللغــةو
أداة الـتعلم والتعلـيم، ولوالهـا ملـا أمكـن  اللغـةو .واجلماعات والشعوب
التعلميـــــة أن تـــــتم، والنقطعـــــت الصـــــلة بـــــني املعلـــــم /للعمليـــــة التعليميـــــة

واملـــتعلم، أي لتوقفـــت احلضـــارة اإلنســـانية، وظّلـــت حيـــاة اإلنســـان يف 
خزانــــة  اللغــــةو .نطــــاق الغرائــــز الفطريــــة واحلاجــــات العضــــوية احليوانيــــة

ا العلميـــة، حتفـــظ لألمـــة عقائـــدها الدينيـــة، وترا ثهـــا الثقـــايف، ونشـــاطا
ذاكـرة اإلنسـانية  اللغـةو .وفيها صور اآلمال واألمـاين لألجيـال الناشـئة

وواســـطة نقـــل األفكـــار واملعـــارف مـــن اآلبـــاء إىل األبنـــاء، والـــيت لوالهـــا 
وحينذاك سيضطر كّل جيل أن . النقطعت األجيال بعضها عن بعض

ة يف مهــــد طفولتهــــا يبــــدأ مــــن نقطــــة الصــــفر، وبــــذلك تبقــــى اإلنســــاني
أداة ذات أمهيـة بالغـة يف احلضـارة «  اللغـةوألّن  )20(العلمية و املعرفية،

ـــا شـــيء ال غـــىن عنـــه ّ وأيضـــا فاللغـــة ملـــك مشـــاع لكـــل . اإلنســـانية، إ
قليل ليس كّل الناس يكتبون، و . أدناهاطبقات اجملتمع من أعالها إىل 

ـــــــمـــــــنهم نســـــــبيا مـــــــن يهتمـــــــون بصـــــــنا اس عة األدب، ولكـــــــن كـــــــل الن
والرتكيبــــــة اللغويــــــة لكــــــل مجلــــــة مفــــــردات متصــــــلة أو  )21(،»يتكلمــــــون

منفصـــــلة تضـــــعنا أمـــــام تـــــداول كثيـــــف لعالمـــــات قصـــــد فهـــــم اآلخـــــر 
ـا يف كشـفها اللغة صناعة خطرة«ألّن والتواصل معه،  ، تظهـر خطور

مـــا إن يـــتكلم املـــرء يف … عـــن عقليـــة صـــاحبها، ومقامـــه االجتمـــاعي
ورغـم  )22(،»رفته وعمله ووضـعهموضوع من املواضيع حىت تنكشف ح
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أّن اللغــة ملــك مشــاع بــني كــّل الّنــاس، ينهــل منهــا كــّل حســب قدراتــه 
إالّ أّن ذلـــك ال . الفكريـــة، ويعمـــل كـــّل حســـب كفاءتـــه علـــى تطويرهـــا

يعـــين أن تـــرتك اللغـــة هبـــاء منثـــورا بـــني العـــارفني واجلـــاهلني يعيثـــون فيهـــا 
ماالت احلسنة للغة دون قيد أو شرط، فالرقابة واجبة خبصوص االستع

حسب القواعد املوضوعة، واملصطلحات املفـروض وضـعها للمحافظـة 
علـــى ســـالمتها وأصـــالتها وهويّتهـــا وخوفـــا مـــن الصـــيغ املغلوطـــة، وكثـــرة 

  .املصطلحات، حّد االزدحام 
هنـاك فـرق بـني مــا يعتـاده املـتكلم مـن نظــم اللغـة الـيت يقــيس و 

عـــد والقـــوانني، األّول عليهـــا ومـــا يفعلـــه علمـــاء النحـــو مـــن وضـــع القوا
حيـــدث دون قصـــد وتعمـــد أّمـــا الثـــاين فنيـــة العمـــد واضـــحة مقصـــودة، 

يتعــوده الشــعور حــىت يصــبح عــادة مــن عاداتــه كاملشــي والطعــام، األّول 
األول انعكــاس . واآلخــر مقــاييس حمــددة موضــوعه لالكتســاب والفهــم

سـتعمل االستعمال على ناطق اللغة، والثاين آراء الدارسني املقننة ملن ي
فقد يكون النحو عائًقا ابستيمًيا، حيـول دون حتقيـق أنظمـة   )23(،اللغة

ــا بــال تكلــف وال اصــطناع،  التواصــل الفعلــي، إال إذا كــان فعــال خطابًي
سالســة التــداول ومــن بســاطة اإلجــراء  وال مباغتــة، فدقــة التواصــل مــن

  .النحوي لكل نسق لغوي
ـــا عشـــر ، )Searle(ســـيرل الـــيت اقرتحهـــا  وجنـــد املقـــاييس االثن

تظهــر لنــا تلــك االختالفــات والتصــدعات واخلاصــة باألفعــال اإلجنازيــة 
اختالفـات  –:اليت تتعلق بأفعال الكالم، نظـرا لتعلـق بالتداوليـة بسـبب

اختالفـــات يف توجيـــه الرتتيـــب بـــني الكلمـــات  –.بالنســـبة لغايـــة الفعـــل
 – .اختالفـــات متـــس احلـــاالت الســـيكولوجية املعـــرب عنهـــا –.واألشـــياء

االختالفـات يف حـدة االسـتثمار أو االلتـزام املعـرب عنـه يف تقـدمي وجهـة 
اخـــتالف مقيـــاس أو وضـــعية املـــتكلم واملســـتمع يف حـــدود  –.اإلجنـــاز

ـــا  –.حساســـية قـــوة إجنـــاز الفعـــل االختالفـــات يف الطـــرق الـــيت يـــرتبط 
اختالفـــات يف العالقـــة مبجمـــوع  –.القـــول مبصـــاحل املـــتكلم واملســـتمع 

اختالفــــات املضــــمون القضــــوي، الــــيت  –.ياق اخلطــــايباخلطــــاب والســــ
االختالفات بـني  –.حتددها عالمات أو طرق تشري إىل القوة االجنازية

األفعــــال، وبــــني تلــــك الــــيت تنجــــز كأفعــــال لغــــة دون خضــــوع ملــــا هــــو 
-االختالفـات بـني األفعـال الـيت تتطلـب مؤسسـات خـارج –.مطلوب

االختالفـــات  –.ذلـــك  لســـانية يف إجنازهـــا وبـــني تلـــك الـــيت ال تتطلـــب
بــني األفعــال، أو األفعــال اإلجنازيــة املطابقــة إلجنــاز مــا، أو غــري املتــوافرة 

ـــــك   )24(.اختالفـــــات يف أســـــلوب إجنـــــاز الفعـــــل اإلجنـــــازي –.علـــــى ذل
فــاملتكلم حــني يــتلفظ جبملــة مــا، فإنّــه ينجــز فعــًال مركبــا ال مــن حيــث 

الت الكلمــــــات، إّمنــــــا مــــــن حيــــــث االقرتاحــــــات املمكنــــــة مــــــن الــــــدال
، تُعـــد دراســـة نســـقية للعالقـــة بـــني أفعـــال اللغـــةنظريـــة ف«والتـــأويالت، 

مبعرفـة مـا يقـوم بـه مسـتعملو التأويـل،  العالمات ومؤوليها ويتعلق األمر

وكثــــريا مــــا   )25(،»وأي فعــــل ينجــــزون باســــتعماهلم لــــبعض العالمــــات 
  .تعيقنا لغة الفعل عن فعل اللغة

والواقـــــع السياســـــي،  ختضـــــع اللغـــــة يف تـــــداوهلا الـــــراهن اليـــــومي
والــديين والثقــايف، واإلعالمــي، إىل مــؤثرات ومثــريات تقــود اإلنســان إىل 
إجيــاد حلــول تواصــلية مــع اآلخــرين لنقــل التفكــري يف الشــعور وبالشــعور 
إىل الفعـــل الســـلوكي الصـــحيح، وال ميكـــن للغـــة أن تتحـــرر مـــن ســـلطة 

املعرفـــة،  العـــادة و الرغبـــة واإلمتـــاع واالمتنـــاع، إال إذا خضـــعت لســـلطة
ليجــــد الفاعــــل اللغــــوي مــــا يــــروق لــــه مــــن الكلمــــات املناســــبة، خدمــــة 
للمنظومــة الشــاملة املوحــدة بــني أقطــاب اجملتمــع، وكــذا عالقــة اإلنســان 

مـا جيـب "إىل إمربيقيـة " مـا جيـب قولـه"باملوجودات، لينتقـل مـن مقولـة 
، عــاجزة ســجينة الكلمــاتولكــن حينمــا أصــبحت اللغــة .. « ، "فعلــه

حلقيقيــة جملتمــع مــا أو فــرد مــا، أدى ذلــك إىل قيــام نــوع مــن عــن نقــل ا
الشــيء نفســه حيصــل حينمــا تعــود مكانــة األب غــري قــادرة . االختنــاق

يــــوم يــــتم . علــــى التعبــــري عــــن نفســــها بســــبب فقــــدان مســــات الرجولــــة
االعـــرتاف باملـــذكر يف لقائـــه مـــع املؤنـــث، ولـــيس يف إقصـــائه أو رفضـــه، 

أن حيـــــّل حمـــــل االســـــتيهامات آنـــــذاك ميكـــــن لتـــــداول جديـــــد للكلمـــــة 
وتبقـــــى الـــــدالالت هـــــي أصـــــل لكـــــل املعـــــاين، وتبقـــــى  )26(،»واملخيــــال

ا كل لغة، أما عن التوهيميـة البالغيـة  التداولية هي احليوية اليت تتميز 
اليت ننجذب إليها يف كل حني، فهي مـن فوبيـا الصـمت الـذي خنشـاه  

  .كلما حاولنا أن نتقن الفعل الصويت
، كمـا أدرك خطـر "الكلمات"خطورة فعلّيا  نيتشهأدرك لقد 

ا من خـالل الركـون إىل التعويـل علـى قـدراتنا الذاتيـة يف  االستخفاف 
إّن عـامل املفـاهيم . ادعاء كّل مّنا القدرة على التفسـري والتبـاهي باملعرفـة

ــــا حضــــوره الوضــــاء يف متــــام الشــــفافية  ــــا ليمنحن والرمــــوز ال ينجلــــي كّلي
ة لكبرية بني ما تظهـره الرمـوز ومـا حتجبـه، بـني والوضوح، بل إّن املساف

ـــه ومـــا تســـرته مـــا جيعـــل  إالّ أّن ذلـــك التباعـــد ذاتـــه، هـــو. مـــا تـــومئ إلي
تلك املسافة وما تتطّلبه من عنت وجهد، ومـن عملية التأويل ممكنة، و 

القـــــراءة إىل مرتبـــــة جتعلهـــــا فنـــــا مـــــن "شـــــّك وتســـــاؤل هـــــي الـــــيت ترفـــــع 
فنـا رائجـا كالغـذاء واملـاء، ميكننـا القـول فيوم تصبح اللغـة   )27(،"الفنون

عندئذ أننا متكنا من معرفة اللغـة، أو علـى األقـل مـن فعـل اللغـة، لكـن 
  هل نستطيع أن نتكلم بفنية عن فن خارج إرادة الفعل؟

مــــن دالئليــــة اإلبــــالغ إلــــى تداوليــــة [فــــي االعتقــــاد  :ثالثــــا
  ]البالغ

ـــ ب، ُيكســـب االعتقـــاد الـــوعي لغـــة ذات تبصـــر أحـــادي اجلان
ــــا الشــــعور  ــــة إىل معــــامل اإلميــــان واليقــــني، يلزمن ــــا الدالل فبــــدل أن تقودن

 راســلبــاخلالص إىل انتقــاء ألفــاظ تســتجيب ألدلوجــة الكــالم، ويؤكــد 
ليس مثـة اعتقـاد بـدون لغـة رمزيـة بـل هنـاك شـعور معتقـد، أي أّن « أنه
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فالثورة احلقة هي ثـورة يف الكلمـات،  )28( ،»االعتقاد هو شعور معتقد
وثــورة يف املعتقــد وضــده، ألــيس اإلعتقــاد هــو كفــر بالشــرك ونفــي لــه، 

  وثورة ضد الوثن والصنم، وكل أشكال اهليمنة امللغاة؟
ويــالزم االنتقــاُد االعتقــاَد يف كثــري مــن قضــاياه، فاإلنســان حييــا 
الشك مثلما حييا اليقني، ويقابل الفكر بالكفر، ليصبح االعتقاد نفورا 

فالفلسفة «ما كان الشك متلصا من رتابة الوجود،من فوبيا املصري، مثل
األكثـــر نقديــــة تتضــــمن ال حمالــــة اعتقـــادات قويــــة، و االعتقــــاد الــــديين 
يتــوفر اليــوم مــن دون شــك علــى حــس نقــدي مل نعــد جنــد لــه نظــريًا يف 
جمتمعاتنــا، ألنّــه إذا ســلمنا بأنــه يف مقــدورنا قــول كــّل شــيء، و الربهنــة 

يــــد املتبقــــى أمامنــــا هــــو أن نكــــون علــــى أي شــــيء، فــــإّن الشــــيء الوح
م  األقوى لنثبت آراءنا مبا يكفي من الثقة كي نطمئن احليـارى و جنـذ

  .أن نبهر يف خطاباتنا، ونبدع بلغاتنا )29(،»إلينا
ـــــــــديقســـــــــم  ـــــــــو حام االقتصـــــــــاد يف "يف كتابـــــــــه  الغزالـــــــــي أب

  :الناس حسب عقائدهم إىل أربع فرق )30("االعتقاد
  التواصل/اللغة  الفطرة/يعةالطب  االعتقاد  الِفـــــرق

 المعتقدة

/ 

  المشتغلة

آمنت باهللا وصدقت رسوله 
واعتقدته احلق وأضمرته 

واشتغلت إما بعبادة و إما 
  .بصناعة

تعلق النفس مبجرد قرينة وخميلة 
ا إىل  م فقاد سبقت إىل قلو

اإلذعان للحق واالنقياد 
  .للصدق

ينبغي أن يرتكوا و ما هم 
. عقائدهمعليه وال جترك 

  .خماطبتهم بالتصديق

 الكافرة

/ 

  المبتدعة

مالت عن اعتقاد احلق، 
فاجلايف الغليظ منهم 

الضعيف العقل اجلامد 
على التقليد املمرتي على 
الباطل من مبتدأ النشوء 

  .إىل كرب السن

م العلوم كما تضر رياح  تضر 
الورد باجلعل، فنور العقل  
ا إّال  كرامة ال خيص اهللا 

  .من أوليائه اآلحاد

ال ينفع معهم إال السوط 
والسيف، فأكثر الكفرة 

أسلموا حتت ظالل 
السيوف، إذ يفعل اهللا 

بالسيف و السنان ما ال 
  .يفعل بالربهان واللسان

 المقلدة

/ 

  التابعة
  .اعتقدوا احلق تقليدا ومساًعا

خصوا يف الفطرة بذكاء وفطنة 
فتنبهوا من أنفسهم 

إلشكاالت تشككهم يف 
  .همعقائد

م يف  جيب التلطف 
معاجلتهم بإعادة 

طمأنينتهم وإماطة شكهم 
مبا أمكن من الكالم املقنع 

  .املقبول عندهم

 الضالة

/ 

  القابلية
  من أهل الضالل

يفرتس فيهم خمائل الذكاء 
والفطنة و يتوقع منهم قبول 
احلق مبا اعرتاهم يف عقائدهم 
م  من الريبة أو مبا يلني قلو

باجلبلة لقبول التشكيك 
  .والفطرة

م يف  جيب التلطف 
استمالتهم إىل احلق 

وإرشادهم إىل االعتقاد 
الصحيح ال يف معرض 

فإّن احملاجة والتعصب، 
ذلك يزيد يف دواعي 

يهيج بواعث الضالل و 
  .التمادي واإلصرار

  

فلكــــل طبيعــــة إنســــانية مــــداخلها و أســــرارها ممــــا حيــــدد ســــبل 
التواصل وكيفيات التحاور وأسس التعامل اللغوي لتعزيز اليقـني وتثبيتـه 

لالعتقـاد تقـوم علـى فقـه  الغزالـييف النفوس والقلـوب والعقـول، فنظـرة 
النفس البشرية وكذا حسن التواصل معها قصد ممارسة خبـالف مـا يـراه 

أعطى لالعتقاد كل الفاعلية، إرضـاًء للـنفس الـيت الذي  ويليم جيمس
ـــا ال تســـتجيب لعقالنيـــة الواقـــع، فـــإذا « ُخيشـــى عليهـــا مـــن املـــوت أل

أزلت ذلك اليقني من نفوس هؤالء، وجدت أّن كّل ما يف الوجود من 

ـــا تلـــك  ضـــوء وإشـــعاع قـــد اختفـــى مـــن نظـــرهم، وتـــأيت بعـــد ذلـــك غالًب
فمبـدأ    )31(.»هي حالة االنتحارالنظرة للحياة املتهجمة العابسة اليت 

اليقـــني أســـاس احليـــاة، وهـــو أضـــمن مقولـــة الســـتمرار الكـــائن البشـــري 
الذي خيشى على عقله من عقلنة تتجاوز حدود اإلدراك، وتتوافق مـع 

  .مطالب االعتقاد
أّن تنوع الطبائع البشرية يضع اإلنسان  بول ريكوربينما يرى 

أمــام احتمــالني، احتمــال القاعــدة، واحتمــال االســتثناء، ليصــل إىل أن 
هــذين االحتمــالني مهــا احتمــال واحــد، ألّن كــل إنســان ينظــر إىل ذاتــه 
نظرة استثنائية، بينما ينظر إليه اآلخرون أنه قاعدة أنطولوجية متكـررة، 

مــن االختبـــار هــو اختبـــار الظـــروف إىل نــوع آخـــر  القاعـــدةفتخضــع «
وهــــو االســــتثناء عــــن -وهنــــاك نــــوع آخــــر مــــن االســــتثناء ... والنتــــائج 

يقـدم لنـا نفسـه لنـا؛ االسـتثناء هنـا يأخـذ  -القاعدة لصـاحل ذاتنـا عينهـا
وجًها آخر، أو باألحرى، إنّه يصـبح وجًهـا، وذلـك حـني جتعـل الغرييـة 

   )32(.»استثناءاحلقيقية لألشخاص من كّل واحد منهم 
واللغــــة رهــــان تعــــني اإلنســــان علــــى ممارســــة الفعــــل األخالقــــي 
داخــــل بوتقــــة مــــن الوعــــود والتعهــــدات، فكــــل اعتقــــاد يف اللغــــة ، هــــو 

ــاو حتصــينا أللفاظهــا وممارســة ليقــني املعــىن،  إّن مبــدأ األمانــة «اعتقــاد 
للكلمــة املعطــاة ال يفعــل هنــا ســوى تطبيــق قاعــدة املعاملــة باملثــل علــى 

موضــع الرهــان، مبــا هــي مؤسســة  اللغــةل، حيــث تكــون صــنف األعمــا
عنــف اللغــة  ويلــيم جــيمسيســتبدل   )33(،»حتكــم كــل صــيغ اجملتمــع

ال ختشــــوا احليــــاة وال «بــــإرادة االعتقــــاد، فيــــدعو إىل تقبــــل الفطــــرة، وال
ــا تســتحق العــيش فيهــا، وســوف يســاعد هــذا  ّ ختافوهــا، بــل اعتقــدوا أ

علـــى أنكـــم  الـــدليل العلمـــياالعتقـــاد علـــى إجيـــاد تلـــك احلقيقـــة، وأّن 
   )34(.»على حق قد ال يتضح لكم متاما قبل أن تقوم الساعة

عقـــل واعتقـــاد أنّـــه ال وجـــود لنشـــاط إنســـاين خـــارج ونـــدرك بت
اللغــة، فكثــريا مــا منــارس هــذا النشــاط يف غفلــة عنــه أو منــا، وكثــريا مــا 
نطالـــب بلغــــة و حنــــن منلكهــــا، أو أننـــا مل نعــــد يف حاجــــة إليهــــا، فبــــني 
االعتقــاد باللغــة واالعتقــاد فيهــا توجــد مســافات رحيبــة مــن املــدلوالت 

ـــة مـــن الـــوعي، ودرجـــات مـــن التحمـــل  والعالمـــات، ومســـتويات متباين
واالســتيعاب، وعلينــا أن خنــرج اللغــو مــن السوســيولوجيا والســيكولوجيا 
أوال، ونعهــد بــه إىل الســيميوطيقا، حــىت جنــد لــه مــا يناســبه مــن أنظمــة 
تواصــلية، وفقــه واقــع، وآفــاق إستشــرافية، كــي ال تصــبح اللغــة قفــزة يف 

يـه وال قـبس ضـوء، و قـد اجملهول، أو نشاطا بيولوجيا عنيفا، ال وعي ف
يكــــون العنــــف اللغــــوي بســــبب اخللــــل وعــــدم التــــوازن داخــــل املنظومــــة 
الواحدة، وليس بسبب الظلـم واخلالفـات، فاللغـة ليسـت حماولـة لتغيـري 
ــــة الســــتعادة  الطبقــــات أو خلــــق بــــدائل غوغائيــــة بقــــدر مــــا هــــي حماول



114 
 

لدال التوازن، مع احملافظة على االختالف واإلبقاء على التنوع، وربط ا
  .باملدلول، واحللم باحملال

مـــن أدلوجـــة الســـياق إلـــى ميتافيزيقـــا [ فـــي الـــنص  :رابعـــا 
   ]النسق

املـدخل إىل احلقيقـة يُتوسـل .. «والنص يف أبسط حتلياتـه هـو 
كمـا نظـرة    )35(،»به إلثبـات موقـف أو مبـدأ مـن مبـادئ عقيـدة كاملـة

ــــ.. «إىل الــــنص  جوليــــا كريســــتيفا ب فيــــه حتــــّول الــــنص إىل جمــــال يُعل
ــــارس ويُتمثــــل التحويــــل االبســــتيمولوجي واالجتمــــاعي والسياســــي،  وُمي
ـــــــا وجـــــــه العلـــــــم واإليـــــــديولوجيا  فـــــــالنص األديب خطـــــــاب خيـــــــرتق حالًي

ث هـو والسياسة، ويتنضع ملواجهتهـا وفتحهـا وإعـادة صـهرها، مـن حيـ
فــالنص   )36(،»متعــدد األصــوات غالبــاخطـاب متعــدد اللســان أحيانــا و 

وأدجلـة وسـياق لتأسـيس أنظمـة اخلطـاب والتواصـل، حقل لكل اعتقاد 
يقوم الـنص باستحضـار كتابـة ذلـك البلـور «بكل أجناسه وأنساقه، إذ 

الذي هو حممل الداللية، املأخوذة يف نقطة  معينة من ال تناهيها، أي  
 )37(،»كنقطــة مــن التــاريخ احلاضــر حيــث يلــّح هــذا البعــد الالمتنــاهي

يف مفارقـات عجيبـة تقودهـا امليتالغـة  فيوقع بالعالمات كـل اإلمكانـات
ايــات،  إىل جانــب ذلــك جنــد أن األصــوليني  إىل أفــق رحيبــة مــن الال

مل ينظــروا إىل الــنص تلــك النظــرة الــيت ضــيقت جمالــه إىل احلــد الــذي «
جعلتــه أمثلــة حمصــورة العــدد ال تتجــاوز أصــابع اليــد، يف الوقــت نفســه 

فــــوارق ويقضــــي علــــى الــــذي مل يوســــعوا ذلــــك التوســــيع الــــذي مييــــع ال
جـه علـى وتـرية النصـوص القابلـة  )38(،»التمايزات فكـل نسـق يسـوق 

لكــل تأويــل وفضــح، فاالتفــاق الوحيــد الــذي تقــر بــه األنســاق املعرفيــة  
كلهــا، أّن النصــوص والدة لكــل إمكــان ومتكــني، ويف مقــدمتها الــنص 

  .الديين
إن الكالم يف الدين مبـا لـيس هـو ديـن يعـد مبثابـة االنسـحاب 
مــــن كــــل مقولــــة حمتملــــة، أو تواصــــل ممكــــن، فأنظمــــة اخلطــــاب الــــديين 
تسـتوجب قبــل اخلــوض يف، فهــو مـن املواضــيع اخلاصــة الــيت يرتادهــا إال 

ة، هـذا احلكـر املـدجج اخلواص، وال ينثر عنها الغبار إال خاصـة اخلاصـ
الطوباويـات حيـل كـل نقـد خـارج منظومـة الفقـه إىل اإللغـاء باملعوقات و 

ل حماولـــة للتقريــب بــني الفقهـــاء والفالســفة بعيــدا عـــن والصــدامية، فكــ
نسق األدلوجة حمكوم عليها بالفشل والتجاوز واملوت، وكـأّن الـنص ال 
جيـــد نشـــاطه إال داخـــل قاموســـية معلنـــة ســـابقا، ولغـــة حمضـــرة يف خمـــابر 

واليــوم أيًضــا حنــن حباجــة ماســة ... «االعتقــاد وأســواق اإليــديولوجيا، 
يف قلوبنـا عـرب التوسـل حبجـج دامغـة أو حقـائق إىل ما خيلق االطمئنـان 

ســـحرية متـــنح لعاملنـــا، املوســـوم بالتعقيـــد الشـــديد، نوًعـــا مـــن التماســـك 
إّن من شأن االعتقادات الوازنة والراسخة أن .. والبساطة الدمياغوجية 

ب للجميع اإلحساس بأننـا نتوجـه  تعيد تأسيس نقاش أكثر ذكاء، و

بالتـايل ال ميكننـا و  )39(،»العمـل املشـرتكو  يف العامل حنو مزيد من احلوار
القضاء على للغة اليت تسهم يف نسج احلكمة، و إجياد يقني ما مبعاداة ا

  .عنف الكلمات
ائـــم مـــع الواقـــع، ميـــده بالـــدالالت يبقـــى الـــنص يف اتصـــال دو 

الــنص كفيــل بنقــل كــل نــه، ليقــرتب أكثــر مــن املــدلوالت، و يســتفيد مو 
اجلمــــل، وصــــياغة املفــــردات، ولســــنا أجــــزاء الواقــــع، إذا أحســــنا حبــــك 

خنشـى علـى الــنص مـن أدلوجــة مـا، إذا أحكمنـا التعامــل معـه والغــوص 
فيه بدواع سيميولوجية واضحة، ومناهج إبسـتمولوجية خالصـة، فاللغـة 

اليقـني، وكلمـا حققنـا إرادة ريمنيوطيقا بـل متـدها بالشـرعية و ال تبايل باهل
  .اس ورحابة اللغةاالعتقاد أكدنا مرة أخرى على صحة االقتب
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  للغة بين الوظيفة التداولية والضرورة التأثيليةا
 المضاعفة من التداولية الى التداولية )هابرماس، طه عبد الرحمان(

  
البد أن اخلروج برؤية واضحة ومنسجمة عن التواصل 
 احلضاري يفرتض وعيا تاما بذلك التباين السوسيولوجي، والتفاصل

، ويف خضم هذه املنظومة من االيديولوجي، واالختالف الثقايف
احلواجز احلوافز وجب الرتكيز على ترقية احلوار عن طريق االرتقاء 
باللغة ليس صوريا وحسب وإمنا تداوليا وهذا لن يتأتى إال من خالل 

ة إنسانية اىل كينون فية حتول الفاعلية التواصليةفلس التأسيس لرؤية
، وتتجلى فيها مياسم التفاعل القائم على تتقلص فيها حدة الصراع

  .ما هو أخالقي وعقالين وجاد وهادف
وألن االنية العربية ارتبطت دائما باملوروث الغريب يف صورته 

حيث  القدمية واحلديثة وحىت املعاصرة ،فإن احلديث عن دور اللغة من
بعدها التأويلي والتداويل يقتضي إنصافا وليس املاما الرتكيز على 
أمنوذجني يف عملية التفلسف حول اللغة  غريب من خالل يورغن 

  هابرماس وعريب من خالل طه عبد الرمحان
فاىل أي مدى ميكن لفلسفة التواصل أن توفق بني األبعاد 

القومية هلا يف ظل االنقطاع التداولية الكونية للغة ، واملرامي التداولية 
  وضرورة التقاطع ؟

  الفعل اللغوي عند هابرماس من الصورية إلى التداولية   :أوال
إن احلديث عن التذاوت والتواصل ينبع أساسا من جسر 
اللغة، اليت تبزغ من اإلرث االجتماعي، واحلضاري الذي حييط بالفرد 

تأيت مستوردة من اخلارج وال من علياء السماء،  الاملتكلم، وهي 
امبعىن أن  موجودة، قبل أن توجد ،وهي خزان املعارف  مفردا

معجم  فعندما نتبادل الكالم نلتجئ إىل. والتجارب ملن سبقونا
 نفهمه، ويفهمه املتحدث الذي أمامنا وإال انعدم االتصال بالصوت،

ذا تصبح العقالنية هي االستعداد " والتواصل االجتماعي بيننا و
هن عليه الناس القادرين على الكالم والفعل على اكتساب رب الذي ي

 2(.وتطبيق معرفة قابلة للخطأ

من أجل ذلك يرتكز هابرماس على مسلمة اللغة التحليلية،  
 اليت تؤكد على أنه ال جيوز حصر اللغة يف سحر البيان، وربطها فقط 

من ملفوظات يتجاوز بكثري  والوصف، فما نتلفظ به بالتعبري
  .ما رمسته النظرية االمسية يف املعىن للغة، ليصبح القول قوال ينجز فعال

ماذا نعين بالتداولية : الشهرييشري هابرماس يف مقاله 
إىل أن احلديث عن اللغة لن يكون على مستوى الشكل  الكونية؟

بقدر ما هو على مستوى الفعل، ولذلك وجب جتاوز املفاهيم 
  والداللية للغة لنتحدث عن مفهوم رابع أساسي  صوتية، الرتكيبية،ال

  
ذا ننتقل من دراسة الكفاية  ،(pragmatique)وهو التداولية  و

ومعىن ذلك أن النشاط اللغوي ) 3(اللغوية إىل دراسة الكفاية التواصلية
وإمنا جيعلها وسيلة خللق الفعل  ال يهتم باللغة كموضوع وحسب،

فال يكفي أن تكون العبارات صحيحة ما مل ترتجم فعال التواصلي، 
فالفعل يفرض نوعا من التداخل بني الذوات " يف احلياة اليومية

الفاعلة ،وهذا يتم من خالل املشاركة يف التواصل معرب عنه بواسطة 
ولعله جيب اإلشارة هنا إىل ذلك االختالف على مستوى ) 4(."اللغة

فهذا األخري يعترب  وتشكومسكي،النشاط اللغوي، بني هابرماس 
ويؤكد  اللغة كيانا مستقال دون االهتمام بالنواحي املعرفية والتواصلية،

بني فاصل ويعتقد أن هنالك  مرارا على التمايز بني الكفاءة واألداء،
ما ميكن أن يقوله ويفهمه اإلنسان نظريا، وما يقوله فعليا، ولذلك 

ومنا احلديث عن االستخدام فهو يركز على اجلانب الشكلي للغة د
)5(،اللغوي

وهذا يعين أن هابرماس ال يتوقف عند حدود الكفاية  
اللغوية، وإمنا هدفه األساسي هو األداء التواصلي ،وهكذا فان اللغة 
دف إىل خلق  ا، وإمنا  عند هابرماس ال تعرب عن قيمة جمردة يف ذا

 تداولية الصورية،التواصل عن طريق التفاهم، ضمن إطار ما امساه بال
هذا وإذا  ) 6(".إعادة بناء شروط اإلمكان الكلية للتفاهم"واليت تعين 

اهتمت أساسا بطرق " تشومسكي"كانت مقتضيات البحث عند 
توليد الكالم، وأكدت بأنه يتضمن العديد من األخطاء نظرا لتأثره 

 واملزاجية للمتكلم، ولذلك كان اهتمامه منصبا حول باحلالة النفسية،
فان : من خالل حتديد املعرفة اللغوية لديه مفهوم املتكلم املثايل،

هابرماس أضحى له مفهوما جديدا للمتكلم املثايل التواصلي يعرب عن 
   )7( .أمنوذج الذات املتكلمة القادرة على اجناز لغوي سليم

وما نفهمه من ذلك أن نظرية الفاعلية التواصلية، مترحتما 
االجتماعية للحقيقة، واليت تبىن على التفاعل بنوع من النظرية 

اللغوي، فال جيب أن تكون اللغة حبيسة العبارات، واجلمل واأللفاظ، 
وإمنا جيب أن حتقق النجاح على مستوى خلق التواصل يف إطار لغة 
صحيحة وسليمة،فهابرماس ال يهتم باللغة يف سياق التداوليات من 

تركيبه النحوي وحسب، وإمنا يركز  زاوية اعتبارها نسقا من الرموز له
إن البنيات :"على اللغة من املنظور التداويل، ويف هذا الصدد يقول

الكلية للخطاب جيب أن تدرس أوال وقبل كل شيء من جانب 
وهكذا تكون الكفاية اللغوية مبفهوم أكثر مشوال،  )8("مسألة التفاهم

  .وأكثر واقعية عندما تكون كفاية لغوية تواصلية

  )1( ةجلول مقور 
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حتما مير باعتبار  فهم النشاط التواصلي لدى هابرماس، إن
أن العقالنية التواصلية ،ترجع إىل  هابرماس فيلسوف لغة، على اعتبار

القادر على خلق اتفاق، وإمجاع  ألربهاينالتجربة املركزية للخطاب 
بدون عوائق، وجتدر اإلشارة هنا أن التفاهم على أساس اللغة 

تثين بعض أمناط اخلطاب، كاخلطاب املشرتكة عند هابرماس يس
العلمي الذي ال يتضمن أي غموض، ولذلك فاحلوار يكون جمرد 

العلوم التجريبية الصارمة تتحرك " :حتصيل حاصل يقول هابرماس
وهذا األفق يقصد ) 9(ضمن هذا األفق الذي ال يتعرض إىل املساءلة

ما يعرف  واخلروج دائما إىل فهم مشرتك، وهو به أفق جتاوز التأويل،
إىل أن هابرماس " مطاع الصفدي"عنده باللغة اخلالصة وهنا يشري 

   )10(.يركز على اللغة العادية فهي اقرب إىل التواصل االنفعايل
ويظهر من خالل ذلك أن اللغة اليومية العادية القريبة من 
النسق االصطالحي الرمزي،مبا تتضمنه من إشارات وحركات جسدية 

  .لكي يكون هناك تفاهم ،واتفاق بني أفراد اجملتمعحتتاج على تأويل، 
ويرى هابرماس أن اللغة العادية تسمح خبلق عالقة حوارية 

اخلاص اعتمادا على مقوالت عامة، ني الناس، وبالتعبري عن الفردي و ب
ومن مثة فان التفهم التأويلي، جيب أن يستعمل هذه البنية اليت تقوم 

بني ليومية والتفاهم بني الذات و ويع التجربة التواصلية اعلى تط
  ) 11(.األخر

وما يقصد بذلك أن اللغة العادية هي اليت توجد احلوار، من 
  .خالل أن تكون قابلة للتأويل أوال

جعل ما هو غري قابل "وانطالقا من ذلك اجته هابرماس حنو
وهكذا انتهى إىل  )12(،"قابال لتوصيله للوصف من املستوى الفردي،

 ،)التحدث( اللغوي" أن اللغة العادية تنطوي بني نوعني من الفعل
وإذا أردنا الفصل يف سهولة التواصل من  ).الفعل(وغري اللغوي

ويف هذا الصدد . صعوبته جنده غري يسري يف الفعل غري اللغوي
عندما أشاهد أو أالحظ زميال مير : يضرب هابرماس مثاال قائال

اجلهة األخرى من الطريق، تتكون لدي إمكانية التعرف بسرعة من 
على مروره السريع  كونه فعل ألغراض معينة، فالعبارة مير بسرعة 
تكفي  لوصول الفعل، فبالفعل نعطي للفاعل النية للوصول بسرعة 

أي أن مالحظة الفعل ترتبط بقصدية  )13("إىل مكان معني يف الطريق
  .ونية الفاعل

ابرماس أن هذا الفعل حيتاج إىل قراءة، وهذا يعين لدى ه
وفهم، وتأويل، الن النوايا تتعدد، ذلك أن النشاط غري اللغوي ال 

  .يعطينا املعىن تلقائيا علي عكس النشاط اللغوي
فهم األمر الذي أعندما :" وهنا يورد هابرماس مثاال مضادا

أعطاين إياه صديقي أو شخص آخر،كان يطلب مين مثال رمي 

اعرف بدقة ما هو الفعل الذي أجنزه، فهو أعطى أمرا سالحي، ف
دقيقا وهذا الفعل ال يتطلب حتليال مثلما تطلب ذلك املثال 

  ) 14(.األول

وهذا معناه أن الفعل اللغوي يظهر نية وقصد املتكلم، الن 
 له بنية وتركيبة تعطى املعىن مباشرة، وهذه البنية تظم الفعل والكلمة،

وبصفة إمجالية فكل األفعال مهما  . الميةوهو ما يسميه أفعال ك
. كانت لغوية ال ميكن فهمها االكنشاطات موجهة حنو غايات

ال بد أن يتجه هذا النشاط حنو  وبالتايل لكي يكون هناك تواصال
املفاهيم بني املتكلم واملستمع، وهذا التفاهم ال ميكن الوصول إليه إال 

املربر من طرف املستمع، بالتعاون، ويتوقف على  القبول العقالين 
وهكذا يدعو هابرماس إىل ضرورة التحدث بنفس اللغة من حيث 
معايريها، وبالتايل املشاركة يف العامل املعيش عالئقيا تشرتك فيه مجاعة 

  )15( .من نفس اللغة
وما نصل إليه من كل ما قلناه، أن التواصل يرتبط باللغة، 

لعادية وليست اخلالصة، واللغة اليت يقصدها هابرماس هي اللغة ا
واهلادفة إىل حتول اجملتمع من عامل األنساق إىل العامل املعيش، من 

وهكذا فان هابرماس ويف معرض تشييده . خالل خلق التفاهم الفعلي
للعقالنية التواصلية القائمة على اللغة يركز على مفهومني أساسيني 

  .التداوليات الصورية وأخالقيات املناقشة: مها
، لن اهلدف التواصلي للغة عند هابرماسحلديث عن إن ا

ينجح بأي حال من األحوال، إال أن تكون هناك ضوابط 
صورية،وحنوية للغة اليت نستعملها يف التواصل، فالنجاح املرجو من 

." إمنا يتأيت من لغة صحيحة وسليمة التواصل هو التفاهم واالتفاق،
والفعل ميكنه أن  ومن مثة فكل شخص ميتلك القدرة على الكالم

يشارك يف التواصل، وأن يعلن عن ادعاءاته للصالحية، ولكن شريطة 
 ) 16(."عقولية، واحلقيقية والدقة والصدقأن يراعي مقاييس امل

إن الفعل الكالمي لدى هابرماس ميكن فهمه من خالل   
إال من خالل  ىوهذا لن يتأت .انه تعبري يريد غرضا ليصل إىل تأثري

  :املرتبطة مبعايريالتداولية 
. جيب على املتكلم أال يكون مقال يف حديثه فال يفهم: املصداقية -

 وال ثرثارا فيحشو ويطنب، بل حمكم التعبري عن نواياه ومقاصده
 )الدقة(

جيب أن يكون استخدام العبارات والكلمات : الصالحية املعيارية -
جملتمع الذي متطابقا، وال خيرج عن السياق املتعارف عليه يف لغة ا

 .ينتمي إليه

ترتبط بشكل الربهان، واخلطاب الذي جيب أن خيضع : املعقولية -
  ) 17(.لضوابط عقالنية حىت يؤدي إىل االتفاق
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كل متكلم أن   ىيتعني عل:" ويف هذا الصدد يقول هابرماس
خيتار تعبريا معقوال لكي يتمكن  املتكلم واملستمع من تفهم الواحد 

تكون له نية توصيل مضمون حقيقي، لكي  أناألخر، واملتكلم جيب 
يتمكن املستمع من مشاطرة معرفته، وعلى هذا املتكلم أيضا، أن 
يعربعن مقاصده بصدق لكي يتمكن املستمع من تصديق تلفظ 

وأخريا يتعني على املتكلم اختيار تلفظ دقيق  ة به،املتكلم والثق
ا العمل، لكي يتمكن املستمع من قبول  بالقياس إىل املعايري اجلاري 
هذا التلفظ بطريقة جتعل املتكلم واملستمع يف وضعية القدرة على 

   )18(".االتفاق ذي اخللفية املعيارية
ن لغة فاهلدف إذن هو التفاهم عن طريق االتفاق انطالقا م

نوع من التبادل والتقارب  إىلصحيحة ومعربة و هادفة، وهذا يؤدي 
واملشاركة والتذاوت، والذي لن يتحقق إال من خالل ادعاءات 

فالتفاهم برأي هابرماس هو ....الصالحية يف الصدق واملعقولية والدقة
العملية  اليت من خالهلا يتحقق اتفاق معني على أساس املفرتض 

ا باتفاق مشرتك،الدعاءات الصال وهنا نالحظ أن ) 19(حية املعرتف 
هابرماس جيمع بني التداولية والصورية ليصل إىل مفهوم التداولية 

واليت من خالهلا يتم التفاعل والتواصل ضمن إطار لغوى  الكلية،
اجلملة املصاغة جيدا من :" يقول هابر ماس.ومعياري مناسبني

وعلى من يشارك يف  عقولية،الناحية النحوية تستجيب لشروط امل
التواصل أن يكون مستعدا للتفاهم بالتعبري يف كل مرة عن ادعاءات 
احلقيقية والصدق والدقة، ومفرتضا، بشكل متبادل أن هذه 

ومن مثة فإن اجلمل تكون موضوع حتليل لساين،  االدعاءات حمرتمة،
 ) 20(".بينما أفعال الكالم تكون موضوع حتليل تداويل

ا ذكرنا ميكن قول أن الذات املتكلمة متارس الفعل من كل م 
اللغوي من خالل عالقتها بالعامل اخلارجي عامل الوقائع،فكلما كان 

ولذلك وجب أن  التطابق بني الفكر والواقع حصل اإلدراك والفهم،
 وما نشعر به وهي مسالة نفسية وذهنية،" الصدق"تبدأ و تنتهي إىل 

ا موجهة "باملصداقية"وبالتايل فهو يتعلق  ، هذه املصداقية ما دامت أ
للحياة االجتماعية فهي ملتزمة مبراعاة القيم واملعتقدات واألحكام 

  .املختلفة، فهي ناجحة مىت ارتبطت بالصالحية املعيارية 
إن التواصل يكون باللغة اليت يكون هلا معىن عندما تكون 

وجناح احلوار وتداوليات  تداولية، وهذا يفضى إىل احلوار واملناقشة،
  .إمنا يرتكز على أخالقيات املناقشة الصورية،

الفعل اللغوي عند طه عبد الرحمان من التداولية الى  - ثانيا
  :التداولية المضاعفة 

بداءة جيب اإلشارة إىل أن طه عبد الرمحان ينحت كما تعود 
دائما، وهو يربز جنبات مشروعه الفلسفي، مصطلحات خترج من 

توجهاته الفكرية واضحة املعامل، لذا جنده هذه املرة مييز بني رحم 
إن العلم بالفلسفة ال : "فلسفة الفلسفة، والعلم بالفلسفة إذ يقول

حيصل بطريق الفلسفة من حيث هو جمال لكثرة السؤال، وإمنا حيصل 
)21(،"بطريق العلم من حيث هو جمال إلحكام السؤال عن الفلسفة

 

محان وهو يقرتح مفهوم فقه الفلسفة، حياول أن ونظن أن طه عبد الر 
ميايز بينه، وبني مدلول الفلسفة من حيث هي قول وحسب بينما 

   .يتعدى فقه الفلسفة القول إىل العمل
وعلى ذلك فإن مياسم التأثيل يف مشروعه الفلسفي يظهر 
شكال من خالل فقه الفلسفة، ويتجلى مضمونا فيما يتعدى إىل 

إن كان على مستوى فقه الرتمجة الفلسفية، أو كان تطبيقات التأثيل 
تأثيل املفهوم الفلسفي "الفلسفة، وتأثيل القول الفلسفي ويعىن بفقه 

هو تزويد اجلانب االصطالحي منه جبانب إشاري يربطه باجملال 
التداويل للفيلسوف، واضعا أو مستثمرا له، فإذن يكون القوام التأثيلي 

اإلشاري الذي يربطه باجملال التداويل  للمفهوم الفلسفي هو جانبه
وال جيب أن نفهم هنا كما جيب أن ننتبه دائما،  )22(،"للفيلسوف

وكما يقر هو ذاته، أن طه عبد الرمحان بأنه ضد فكرة التحديث، 
وإمنا وإن أردت أن أحنت على منواله، وأتشبه به، وأخذ بعض صفاته 

قة، فإنين أقول أنه يتبىن يف إنتاج منظومته االصطالحية الشاقة والشائ
ال يقوم على التوفيق بني التحديث والتأثيل وإمنا " حتثيليا"مشروعا 

يستل من فكرة التماهي بينهما حبيث ال ميكن فهمهما إال من خالل 
ولكي نتجاوز ما هو " التحثيل"مدلول ومفهوم فلسفي واحد هو 

احلديث  عام، وإىل ما هو خاص، ومن املفهوم إىل املاصدق ارتأينا
فقه : عن جانبني أساسيني لفقه الفلسفة لدى طه عبد الرمحان مها

  .الرتمجة الفلسفية، وفقه القول الفلسفي
  :فقه الترجمة الفلسفية - 2-1

انسجاما مع مدلول روح احلداثة واعتمادا على مبدأ 
تعددها، فإن طه عبد الرمحان يدعو إىل ضرورة حنت منظومة 

لى التّيبء، ونقصد االنصهار يف اصطالحية جديدة ال تقوم ع
مضامني البيئة الثقافية والفلسفية لآلخر، وإمنا تتأسس على التبييء 
ومعناه اعادة صقل مفاهيم جديدة تتالءم والروح احلضارية لإلنية، 
وذلك على عكس ما يقوم به بعض املفكرين يف اجملال التداويل العريب 

الفلسفي الغريب حذو  عندما يستخدمون مفاهيم حتذو حذو املنقول
األمر الذي أدى إىل قيام ازدواجية يف الفكر ... النعل بالنعل

اإلسالمي العريب مل تورث أهله إىل حد اآلن إال اجلمود على ما 
نقلوه، فحرموا أميا حرمان من ممارسة دورهم وحقهم يف اإلبداع 

ولذلك يصبح من باب الضرورة القصوى ) 23(الفلسفي املختلف،
د على مصطلحات نابعة من الثقافة األصيلة وإنشاء ما يلزم االعتما
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من مصطلحات بذلك وجب اإلسراع يف اجناز وسائل التحرر من 
الفلسفة الغربية وحتويل فكرة االختالف عن اآلخر إىل أرض الواقع 
وبكيفية تطبيقية، وبذلك دعا طه عبد الرمحان املتفلسف العريب إىل 

ختالفه الفكري، ويضع أصوله ويبين يهيئ من اآلن ا"التحرر بأن 
مناهجه، مبا جيعل لألمة إسهاما متميزا يف هذا املعرتك الفكري 

  )24(".املقبل
وإن املتأمل يف تاريخ تبلور الفكر اإلنساين عامة واإلسالمي 
خاصة جيد أن الرتاكم احلضاري يطرح تقريبا نفس األسئلة اليت 

سابق أن تعانق املوروث طرحها، واآلنية اإلسالمية حتاول يف وقت 
الشرقي والغريب القدميني على الرغم من االختالف اجلوهري يف الروح 
احلضارية لكل حضارة، فما كان الفالسفة املسلمون إىل صورة 
مطابقة حينا، ومتطورة أحايني أخرى، للنماذج اليونانية، أفالطونية، 

عهد العباسي أو أرسطية، أو أفلوطية، وغريها ألن حركة الرتمجة يف ال
واليت القت رواجا كبريا وتوجها سياسيا غري مسبوق، وجدت ضالتها 
يف املدارس السريانة واملرتمجني السريان الذين كان هلم الفضل يف مجع 
وتنظيم وترمجة الرتاث اإلنساين السابق، وبالتايل مل يكن الوقت كاف 

  جم؟لطرح أسئلة من مثل  من الذي يرتجم؟ كيف نرتجم؟ وماذا نرت 
وألن السؤال يعيد طرح نفسه من جديد، فإن طه عبد 
الرمحان يقرتح أمنوذجا تنظرييا لفعل الرتمجة، ليس على منوال املقلدين 
وإمنا على شاكله املبدعني الذين ال يتشدقون باالختالف به من أجل 
حتديد املسافة مع اآلخر، بطرق ومناهج علمية ومنطقية ولذلك فإن 

فكر العريب أن يتحصن بتكوين منطقي خاص، من املتوجب على امل
يتم بواسطته تأصيل مفاهيم فلسفية موصولة باجملال التداويل 
اإلسالمي، ومطبوعة بالقيم العملية اليت متيز هذا اجملال ويتم ذلك كله 

كتابة تزدوج فيها الفلسفة باملنطق، باعتباره املنهج الذي "من خالل 
ويتبىن ما أمساه طه عبد الرمحان ) 25(،"يوصلها إىل احلقائق اليت تطلبها

التأليف االجتهادي، الذي يقوم على اخرتاع املفاهيم وتوليد 
املصطلحات، وتبيان الفروق، وإنشاء الدعاوى، وصياغة املبادئ، 
ووضع القواعد، وترتيب القوانني، والتدليل على املسائل واستخالص 

  )26( ....النتائج، وتصحيح اآلراء وإراد الشبه
لكل هذه املربرات وغريها يقرتح أمنوذجا تنظرييا لفعل الرتمجة 
يتأسس على التمييز بني ثالثة أمناط للرتمجة تعرب عما هو كائن، 
وعما جيب أن يكون، هي الرتمجة التحصيلية والرتمجة التوصيلية 

  .والرتمجة التأصيلية
  : الترجمة التحصيلية: 1- 1 -2

الرتمجة تعترب مقولة مركزية جيب اإلشارة يف بداية األمر أن 
يف البناء الفلسفي لطه عبد الرمحان لدرجة يكاد ال خيلو مؤلف من 

مؤلفاته من التعريج على فعل الرتمجة ولكن قد يكون التقسيم مبفاهيم 
ومصطلحات خمتلفة فالتحصيل يف الرتمجة يعرب عنه بالرتمجة التعليمية 

" يف االختالف الفلسفياحلق العريب "حينا كما هو الشأن يف كتابه 
روح "وقد تأخذ اسم الرتمجة الرتكيبية أحايني أخرى كما يف مؤلفه 

  ".احلداثة
والرتمجة التحصيلية تقوم على دعوى األمانة العلمية فتتوخى 
ا تنظر إىل اإلبداع يف نقل النصوص، نوعا من  احلذر إىل درجة أ

فظة على مبدأ اخليانة ملدلوالت النص األصلي، فال مناص إذن للمحا
العلمية يف النقل والرتمجة بالتقيد باحلرفية لفظا أوال، ومعىن ذلك تركز 
الرتمجة التحصيلية على اإللتزام بالبناء اللغوي يف صيغته الصرفية 
والرتكيبية والنحوية، ومراعاة دقائق املكونات اجلزئية، والفرعية، ولذلك 

ني لغة النص األصلي، فإن قدرات املرتجم تقتصر على متكنه من اللغت
واللغة اليت نريد أن نرتجم هلا، واهلدف ال يتعدى األساس املعريف 

ذا كانت تعليمة فاملرتجم التحصيلي إذن هو عبارة عن املرتجم : "و
الذي ينقل النص الفلسفي على مقتضى التحصيل، ال فرق بينه وبني 

تلقاه بقصد املتعلم، إال أن هذا يتلقى تعلمه بقصد التمكن فيه وهو ي
  )27(".متكني املتلقي منه

ويتحامل طه عبد الرمحان على هذا النوع من الرتمجة ألن 
ا يف احلفاظ على ثبات النص وحرفيته حييل إىل نوع من  أسلو
ا يف ذلك شأن ممارسة فعل الرتمجة يف  االضطراب والركاكة شأ

ارع إىل املغرب، فطغيان األشياء على فكر الفيلسوف املغريب جيعله يس
الرتمجة بتعلمها بداية وحفظ لصورها اللفظية، مث توصيلها وتعليمها 
اية وبذلك تكون الرتمجة التعليمية هي استنساخ للعناصر اللفظية 
واملضمونية الدالة يف النص األصلي مما يولد اإلطناب واإلطالة 
وتضييع الوقت، واالبتعاد عن الفهم أوال وجمانبة اإلبداع من خالل 

م جتاوز الفهم إىل فهم الفهم، ويستدل طه عبد الرمحان مبقولة عد
شهرية البن تيمية يف أن هذا األمر فيه إتعاب لألذهان وتضييع 

وخالصة القول هو ما جاء على لسان طه ) 28(للزمان، وكثرة اهلذيان،
الرتمجة التحصيلية، وختتص بنقل األصل لفظ، واقعة : "عبد الرمحان
  )29(".اللفظيةيف احلرفية 

وألن طه عبد الرمحان يسكنه كما قال يف إحدى مداخالته 
التلفزيونية على قناة اجلزيرة، ضمن برنامج مسارات من تقدمي مالك 

، يسكنه هوس اإلبداع، ويؤكد بأن هذا 12/06/2006الرتيكي بتاريخ 
اهلوس هو الذي يبقي األمة حية، ألننا اآلن ميتون، ولكي حنيا ال بد 

بداع الذي هو ابتكار على منوال غري مسبوق، ويؤكد طه عبد من اإل
الرمحان يف ذات املقابلة أن هنالك جانب مغفول لدى اجلميع، وهو 
أن اإلبداع يتجاوز حدود االبتكار بصفة اجلمال أن نقول هذا شيء 
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ايته يف اجلمال، فإذن املبدع برأي طه عبد  بديع معناه أنه بلغ 
األشياء، وقد حتقق معىن اجلمال فيها، وهذا  الرمحان هو الذي ينشئ

املعىن ال ينسحب متاما على مدلول الرتمجة التحصيلية اليت تساير 
النص حرفا حبرف، ولو بعدم فهم مضامني النص، وحركة الرتمجة يف 
العهد العباسي طبعها ميزة أن املرتمجني ليسوا عربا ومل يكونوا حىت 

مل يتقنو اللغة العربية جيدا وخنص مسلمني، بل كانوا من ملل آخرى، 
بالذكر السريانيني الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مجع وتنظيم 

  ) 30(.وترمجة الرتاث اإلنساين ونقله إىل السريانية مث إىل العربية
وعلى عموم الطرح يعتقد طه عبد الرمحان أن الرتمجة 
 التحصيلية مشوبة بثالثة معايب األول هو التعارض الكلي بني

مضامني النص اجلزئية واخلاصة، وبني املقاصد الفلسفة الكلية، والثاين 
النقل الكلي حبيث ال يعارض أي حمتويات معرفية أو فلسفية وينتابه 
نوع من تبين األفكار الواردة أما العيب الثالث وهو التوجه اللغوي 

  .فريكز املرتجم على تقديس العبارة عوض إبراز الفكرة واإلشارة
  :الترجمة التوصيلية 2 - 2-1

وهي انتقال من احلرفية اللفظية، إىل احلرفية املضمونية مبعىن 
أن املرتجم يسكنه هاجس األمانة يف نقل املعاين واملضامني، فينتج 
عن ذلك حماكاة مطلقة للمضمون األصلي للنص املنقول، وبذلك 

ابه احلق يطلق عليها طه عبد الرمحان اسم الرتمجة التعليمية حينا يف كت
العريب يف االختالف الفلسفي، والرتمجة الداللية كما هو يف مؤلفه 

  .روح احلداثة أحايني أخرى
ويعتقد صاحب هذا التقسيم الثالثي أن املرتجم يف هذه 
احلالة يبلغ املضمون من غري تصرف فيه وإمنا يف األلفاظ، وهذا يعرب 

ط يف نفس املأزق عن مرتبة أعلى يف ممارسة فعل الرتمجة، ولكنه يسق
وهو مأزق التقليد، ويرى أيضا بأن ابن رشد أكرب شراح أرسطو، 
وأقدر فيلسوف يف نقل املنطق األرسطي يف العرب والغرب وقع يف 
هذا النوع من النقل من خالل إجالله البالغ ألرسطو، وهنا يستشهد 

" ابن سبعني"طه عبد الرمحان بأحد املتقدمني، وهو ليس الوحيد 
ويل ما جاء به الذي ي صف ابن رشد بأن بلغ القمة والنهاية يف 

أرسطو من خالل ترمجة غري موضوعية، وهو يصفه بأنه لو مسع 
أرسطو يقول أن القائم قاعد يف زمن واحد، لقال به واعتقده، وأكثر 
مؤلفاته من كالم أرسطو يأخذ طابعني إما أن يلخصها وإما ميشي 

بريين على هذا النوع من الرتمجة وهذا دليل وتوضيح ك) 31(عليها،
الذي يكتفي بالتقيد فيقع يف التقليد، ابن رشد إذن برأي طه عبد 
الرمحان هو فيلسوف غريب بلسان عريب، قدم الفلسفة الغربية للعامل 
العريب صافية خملصة من أي بصمة إسالمية، فنقاها من كل 

ا فالسفة اإلسالم وهن ا يؤكد على اإلضافات والتحويالت اليت قام 

م  أن املعجبني واملقدسني البن رشد ال يقفون على أرضية علمية، أل
على الرغم : "مل يعرفوا اللغة اليونانية، ومل يقارنوا بني النصوص فيقول

من متكن ابن رشد أكثر من أسالفه يف فهم مؤلفات أرسطو، ملا توفر 
مقارنة بعض  له من الشروح املختلفة، واملفصلة، ولو أننا اكتشفنا عند

تفاسريه مع ما جاء يف النصوص اليونانية األصلية، أخطاء غري قليلة 
يف هذا الفهم، فإننا نرى أنه أخطأ كلية يف منطلقاته الفلسفية، فضل 
الطريق إىل إنشاء فلسفة عربية، وأعاد الفلسفة إىل ما كانت عليه يف 

عريب، ال لباسها اليوناين األصلي، فكان حبق فيلسوفا غربيا بلسان 
فيلسوفا غريبا بعقل عريب، لذلك يكون قد أمات الفلسفة بالنسبة 

  ) 32( .إلينا، وأحياها بالنسبة لغرينا
وموجز هذه التجربة الرتمجية هي أن املرتجم التوصيلي، ينقل 
النصوص على واجهة التوصيل، فيكون غرضه التعليم، فيقع يف 

ن ومن موقع جتربته التقليد والتهويل، ولذلك فإن طه عبد الرمحا
الفلسفية الداعية إىل إنتاج حضارة إسالمية، وفلسفة عربية، ال ميكن 
أن يكون ساذجا بالدعوة إىل االنقطاع عن تراث الغري، ولكن يدعو 
إىل ضرورة التقاطع معه، يف شاكلة إنتاج ترمجة إبداعية تتجاوز حدود 

  التطويل والتهويل، فتحكم عملية النقل بالتأصيل
  :الترجمة التأصيلية: 3- 2-1

يعيب طه عبد الرمحان على الفلسفة، تبعيتها للرتمجة، وقد 
جاهد من خالل مشروعه الفلسفي ألجل ختليصها من هذه التبعية 
العمياء، ألنه وجب الوقوف على ذلك التعارض بني الفلسفة ذات 

) 33(الطابع لعقالين والرتمجة ذات املقومات األيديولوجية والفكرانية،

وكذا التعارض بني الفلسفة ذات الطابع الشمويل الشكلي، والرتمجة 
املوّجهة حنو االعتبارات اخلصوصية واجلزئية، بني الفلسفة ذات الطابع 
املعنوي والرتمجة ذات الطابع اللفظي، بني تبعية الفلسفة، واستقاللية 

مال من ولذلك أفرد طه عبد الرمحان هلذه املسألة مؤلفا كا )34(الرتمجة،
أن الرتمجة بالنسبة إىل "خالل التأسيس ملا يسميه بالرتمجة التأصيلية 

ذلك أن الفلسفة العربية ) (35(،"الفلسفة العربية مسألة حياة أو موت
ماتت عندما ارتبطت بالرتمجة باملعنيني التحصيلي والتوصيلي، فحياة 

ت طه عبد الفلسفة ترتبط بروح اإلبداع وليس باحملاكاة والتقليد، وينع
ا الرتمجة بقوله هي طريقة بكماء ال : "الرمحان الطريقة اليت متارس 

تنطق، وال إبداع بغري نطق وطريقة عمياء ال تبصر، وال إبداع بغري 
ا تريد أن تنطق لغة أجنبية يف لغة عربية،  إبصار، ويأيت بكمها من أ

ا تري د أن فال هي نطقت هذه اللغة وال تلك، ويأيت عماها من كو
تبصر جماال أجنبيا يف جمال عريب، فال هي أبصرت هذا اجملال وال 

  ) 36(".ذاك
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وعلى هذا األساس فإن صاحب مشروع الرتمجة التأصيلية 
يطرح بديال تداوليا ال يقوم على النقل والتقيد حبرفية النصوص 
اللفظية واملعنوية، وإمنا يقرتح عملية ترتكز على تبييئ املنتج الغريب 

يتماشى واجملال التداويل العريب اإلسالمي، فالغاية ال جيب أن حبيث 
تكون معرفية عمياء وإمنا تداولية تتأسس على االنتقاء املدروس 
احملكوم مبعيار التأصيلية والتصرف اإلبداعي الذي ينقل النص 
الفلسفي لآلخر من وضعه األول وبنيته القدمية إىل بنية جديدة 

تستشعر املنقول بأحاسيس املأصول،  بأفكار جديدة، ولغة قلقة
ولذلك فإن طه عبد الرمحان يعتقد أن الرتمجة التأصيلية تتجاوز 
املفهوم التقليدي للرتمجة، ويتجول مبوجبها املرتجم إىل مبدع وإىل 
مؤلف، والفرق البسيط بني املؤلف واملرتجم التأصيلي ليس على 

وتنظيم املعارف، مستوى إبداع األفكار، وإمنا فقط على حدود مجع 
فاملؤلف خيلص إىل نصه من خالل مجع شتات املعارف املتفرقة، بينما 

  ) 37( .ينشئ املرتجم املبدع من نص واحد بدمج معارف ذات النص
املرتجم اإلبداعي يزاوج ما وسعه ذلك بني : "فيقول

األشكال، وشكله الواردين يف النص األصلي، وبني بعض 
يقتضيها جماله التداويل، جمتهدا يف أن  اإلشكاالت، واألشكال اليت

يستويف فيها من املقتضيات املضمونية واملنهجية ما يضاهي ما 
، ومىت  لاستوفاه صاحب النص يف إشكاله ويف شكل هذا األشكا

كان األمر كذلك، اتضح أن الرتمجة اإلبداعية ال تتالءم إال مع مبدأ 
بتحرير التفلسف إما الكونية الفلسفية املنفتحة، فهو وحده الكفيل 
ومعىن ذلك أن ) 38(،"تنويعا الستشكاالته أو توسيعا الستالالته

مدلوال القومية أو اخلصوصية والكونية، جيب إعادة النظر فيها على 
اعتبار أن الكونية مبعناه الغريب هو تعميم األمنوذج احلداثي، بينما 

من نوع  تقتضي روح احلداثة احرتام االختالفات، واستشراف كونية
آخر هي الكونية اإلسالمية، حبيث أن املفكر العريب يضطلع بدور 
إنتاج فعل حضاري إسالمي إبداعي يقوم على التوفيق بني روح 
احلداثة وروح الرتاث، من أجل تأسيس ما بعد حداثة ذات طابع  

  .كوين، وإحداثيات قومية إسالمية

لرتمجة، خيتار طه عبد الرمحان لتطبيق أمنوذجه النظري يف ا
الكوبيتو الديكاريت، وهذا ليس من قبيل الصدفة، ملا متثله هذه املقولة 
يف التاريخ الغريب خصوصا، واإلنساين على وجه العموم، فميالد 
ا أنا أفكر أنا موجود  احلداثة تأسس انطالقا من فلسفة للوعي عنوا

"moi je pense donc moi je suis existe "حيث يقول ديكارت :
هي من الرسوخ  -أنا أفكر أنا موجود–ا رأيت هذه احلقيقة ومل"

حكمت بأنين أستطيع مطمئنا ... حبيث ال تزعزعها فروض الريبيني
وبذلك ) 39(،"أن أختذها مبدأ أوليا يف الفلسفة اليت كنت أفتش عنها

تكون فلسفة الذات قد أعلنت عن نفسها مع هذه الصرخة 
ن الكوجيتو الديكاريت هو أول الديكارتية، ولذلك يرى أالن رونو أ

  ) 40(.إرهاصات احلداثة
التعامل مع احلداثة برأي طه عبد الرمحان يقتضي التمييز بني 
روح احلداثة وواقع احلداثة، وهذا التمييز يقتضي أيضا فك االرتباط 
بني الفلسفة والرتمجة، وإلحداث التواصل مع احلداثة الغربية وجب 

حتريره من مضامينه األصلية، هلذا يقرتح طه تأثيل القول الفلسفي هلا و 
عبد الرمحان إخضاع الكوجيتو للرتمجة التأصيلية حىت ينتقل الفكر 
العريب من التيبء، وألجل ذلك فهو ينادي بضرورة مراجعة الصور 
واألمناط اليت خضعت هلا الرتمجة العربية اإلسالمية للنصوص 

إال عرب االنتقال من منزلة  الفلسفية، وهذه املراجعة املطلوبة لن تقوم
ا إىل مرتبة االصطناع هلا لقد أوصلنا املرتجم التفصيلي  االشتغال 

ويل " أنا أفكر أنا موجود"والتوصيلي لعبارة  ويلني، أوهلما  واقعة يف 
على اعتبار أنه ال ميكن استبداله ال شكال وال مفهوما " موجود"لفظ 

وصيليا أن مييل إىل مفاهيم من يف الوقت أنه من األرجح حتصيليا وت
ويل فيخص لفظ  " إذن"مثل الكون، الذات الشيء، احلق، أما ثاين 

حيث أن ديكارت مل يقصد أن الكوجيتو تعبريا على استدالل 
منطقي، وإمنا حدسي، ففي الوقت الذي أريد به اجلزاء أو اجلواب، 
ان أحيل عن مقصده حنو التوكيد واحلشو لذلك فإن طه عبد الرمح

وهو يعدد مواضع اخللل يف الرتمجتني السابقتني وبروح تأصيلية ينتهي 
  )41(."أنظر جتد"إىل ترمجة الكوجيتو على النحو التايل 

يرى طه عبد الرمحان بأنه وجد جتاوز الكوجيتو التقليدي 
القائم على التكلم، وعلى الذات والتأسيس لكوجيتو حواري، 

بلغة هابرماس، فالرتمجة التأصيلية تواصلي خطايب ينتهي إىل التذوات 
للكوجيتو خترجه هو ذاته من ذاكرته املغلقة اليت تؤسس للعقالنية 
ا تفتح نافذة خارج إطار اجملرد إىل ما هو حي  وتكتوي بنارها، أل
ونفسي وديين وغريها، وهلذا يدعو طه عبد الرمحان ليس فقط لتطبيق 

قويل : "أخطر كما يقول أمنوذج الرتمجة التأصيلية، وإمنا إىل شيء
بضرورة إعادة النظر يف التصور التقليدي للفلسفة، الذي جيعل منها 
ا  معرفة كلية وجتريدية، وبرهانية، وضرورة استبدال صفات أخرى مكا
تناسب صفات الرتمجة اليت تقوم على مبدأ تعدد اللغات 

  ) (42(".واختالفها
  :التأثيل طريق تحرير القول الفلسفي: 2-2

يبدو أن هنالك شعور مشرتك واعرتاف شبه مجاعي 
باستحالة وصف ما يطبع الفكر الفلسفي العريب احلايل بأنه ميثل 
إبداعا وإنتاجا فلسفيا، والتربيرات متعددة، فهناك من يرد ذلك إىل 
تبعية اإلنتاج الفلسفي إىل منط القول الغريب، وهنالك من يؤكد على 
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ريب يف األبعاد العاملية والكونية عدم اندماج القول الفلسفي الع
للفلسفة، وحىت احلديث عن خنق املنتوج الفلسفي بعلة استئساد 
التيار القومي، والقراءة االيديولوجية املتسرعة، إىل قائل بندرة التفكري، 
وغياب اخلطاب النقدي داخل احملصول الفلسفي، إىل املؤكد على 

اية املطاف هيمنة الالهوت، وضغط اهلاجس السياسي لنن تهي يف 
إىل تأليف يف الفلسفة، وليس إىل تأليف فلسفي ويف هذا الصدد 

إن الرتاكم الفلسفي الذي كان املعول عليه يف : "يقول سامل يفوت
خلق مناخ فلسفي عريب حقيقي، مل حيقق أهدافه، ال لقصور ذايت 
 فيه، بل لعوائق خارجية منعته من أن يستمر لينجز مهامه املتمثلة يف

يأ تربة ينبت عليها  تأسيس أرضية صاحلة للنظر، والتأمل الفلسفي و
كما يؤكد حممد وقيدي حلظات اليأس هذه من خالل ) 43(،"النقد
ال يرقى التأليف الفلسفي إىل تأليف مشويل يساهم يف بناء : "قوله

  ) 44(".إشكاليات جديدة

فإذن هم املفكر العريب هو اخلروج إىل دائرة اإلبداع 
لتجديد واإلنتاج الفلسفي، وهذا لن يتأتى برأي طه عبد الرمحان إال وا

ضمن إطار جتاوز فلسفة التقليد، وتأسيس فلسفة للتواصل التأصيلي 
وإذا كان حممد سبيال يعتقد أن الشرط األول ال مكان قيام إبداع 
فلسفي عريب هو أن تنقل إىل لغتنا األفكار والقضايا واملفاهيم 

فلسفات املتقدمة علينا، فنحن ال نستطيع أن نبدع إن الفلسفية من ال
فإن طه عبد ) 45(مل حنقق أوال اإلستعاب اجليد عن طريق النقل،

الرمحان يتجاوز حدود القول بالنقل التحصيلي أو التوصيلي إىل النقل 
من ذا الذي بوسعه أن ينكر أن القول : "التأصيلي حيث يقول

نصا، هو قول مستغرق يف  الفلسفي العريب، لفظا أو مجلة أو
لقد قطعنا عمرا ليس بالقصري ننظر يف هذا التقليد الذي ... التقليد؟

ليس بالقليل، متطلعني إىل ما ميكن أن يدفع عن جيل الغد ما حلق 
أجيال املاضي من شروره، ويف قلبنا من اهلم واألمل ما أسهر ليلنا، 

  )46(".لسفوأشغل وقتنا ملا آلت إليه هذه األمة من سوء التف
التواصل مع اآلخر املختلف عن األنا ثقافة وفلسفة، وبيئة، 
يقتضي برأي طه عبد الرمحان املرور من التقليد إىل اإلبداع، انطالقا 
من آلية التأصيل، وتأسيسا على حجة اخلصوصية التداولية، ولكي 
حياجج على طرحه فإنه جيمل مضمون حترير القول الفلسفي يف كتابه 

وهو يبني   -كتاب املفهوم والتأثيل  –القول الفلسفي "سفة فقه الفل
كيف يضع الفيلسوف مفاهيمه، وكيف يوظفها يف سياق أقواله، 
مستخرجا مجلة من اآلليات والطرق اليت حيتاج املتفلسف العريب إىل 
معرفتها، لكي يقتدر على ابداع مفاهيمه اخلاصة به، ويتحرر من 

  .لتداويل اخلصوصي العريب اإلسالميتقليد غريه فيها، ضمن اجملال ا

التواصل المفهومي بين البيان العباري والبيان : 1- 2-2
  :اإلشاري

نستطيع أن نقول أن طه عبد الرمحان يسكنه هاجس 
التقليد، وهم التبعية، لذا يرى يف اإلبداع عن طريق التأصيل أو 
 التأثيل هو املخرج بالنسبة ألي إنية تريد أن حتدث فعال حضاريا

  :إنشائيا وليس حتويليا، لذا بىن مشروعه التأثيلي على حقائق ثالث
  أن قيم املاضي اليت تنتج أفضل من قيم احلاضر اليت ال تنتج؛  -
العمل بقيم املاضي املنتجة أوىل من العمل بقيم احلاضر غري  -

  املنتجة؛
التحقق باالجتهاد يف ما مضى من القيم، أوىل من التمسك  -

  )47(.ما استجد من القيمبالتقليد يف 
فالتأثيل عنده اجتهاد، وهو على خطئه أفضل من التقليد 
الذي يعتربه املقلدة حتديثا على صوابه، ألن فضله عليه هو فضل 

  .االجتهاد على التقليد
لقد عمل طه عبد الرمحان على تأصيل أو قل تأثيل مفاهيمه 

وسعى إىل من منطلق أن املفهوم فيه جانب عباري، وآخر إشاري، 
أن يكون كالمه عن التأثيل كالما علميا من باب فقه الفلسفة، 
وليس فلسفة الفلسفة، وعليه اجتهد من أجل تأثيل نوعني من 

ا االصطالحية، وينمي : ملفاهيم مفاهيم من وضعه، يضع مدلوال
ا  ا اإلجرائية وأخرى من وضع الغري يعمل على تزويد مدلوال قدر

ا ال تظهر أحيانا العبارية جبانب إشا ري على قدر ما تطيق، حىت أ
عند طه عبد الرمحان بغري ما تظهر به عند الغري، ذلك أن الدالالت 
اإلشارية يثمر يف العربية تصورا ختاطبيا تداوليا للمفهوم ال نظري له يف 

  .لغات أخرى
وانطالقا مما ذكرناه يظهر أن املفهوم برأي فقيه الفلسفة 

إن القول : "بري، وآخر إشاري حيث يقولمسرتيان مستوى عا
الفلسفي ليس قوال عباريا خالصا، وال هو قوال اشاريا خالصا، وإمنا 

ويعتقد  )48(،"هو قول جيمع بني العبارة واإلشارة على وجوه خمتلفة
مبدأ احلقيقة، ومبدأ : بأن العبارة تقوم على جمموعة من املبادئ أمهها

اإلحكام، ومبدأ التصريح، أما مبادئ اإلشارة فهي نقيضها أي مبدأ 
اجملاز، ومبدأ االشتباه، ومبدأ االضمار، وكل مبدأ من هذه املبادئ 
يتفرع فروعا حبسب مقتضياته وداللته، وعلى اجلملة يتبني من 

طه للبيان العباري، والبيان اإلشاري، .تعريفني اللذين وضعهما دال
ما طريقتان يف الكالم متباينان، فما يصدق على أحدمها ال  أ
يصدق على اآلخر، فحيث تكون العبارة ذات معىن حقيقي، تكون 
ا  اإلشارة ذات معىن جمازي، وحيث تدل األوىل يف خمتلف استعماال
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ثانية يف هذه االستعماالت على معان على معىن الثبات، تدل ال
  ) 49( .متقلبة وحيث تصرح األوىل  جبميع أجزائها تغمر الثانية بعضها

وقد أبطل مؤلف فقه الفلسفة ادعاء أن العبارة إشارة، سواء 
ا، كما يرى  ا كما يؤكد "نيتشه"من جهة مضمو ، أو من جهة صور

ألول يرأى طه، يقوم اللساين األمريكي املعاصر، فا" ميكائيل ريدي"
بتوسيع ملضمون اإلشارة من وجهني كالمها مردود، أوهلما توسيع 
عمودي جيعل اإلشارة تقوم على مستويني متباينني أيا كانا فيقع يف 
اخللط الفاسد، والثاين توسيع أفقي جيعل اإلشارة حتتمل الداللة على 

أضاب  فقد" ريدي"نقيضها، وهو العبارة، فيقع يف االبتذال، أما 
، لكن موقفه من التداخل بني العبارة واالستعارة "نيشته"حيث أخطأ 

  )50( .ال يقوم على حجة كافية لدرء التضاد بينهما
والقول بناء على كل ذلك، قد يرّجح فيه أحد البيانني 
حبسب رتبته، فإن كان قوال فلسفيا علميا رجحت العبارة، وإن كان 

وإن كان قوال فلسفيا طبيعيا، فال  قوال فلسفيا أديبا رجحت اإلشارة،
رجحان، وهذا الرجحان إما أن يكون مقبوال عندما تتفاوت العبارة 
واإلشارة يف القول الفلسفي مبوجب اشتغال فين توافق الفلسفة 
الطبيعية جملال املتلقي التداويل، وإما أن يكون مردودا عندما تتفاوت 

اشتغال فين خيالف  العبارة واإلشارة يف القول الفلسفي، مبوجب
  )51( .الفلسفة الطبيعية جملال املتلقى التداويل

وقد أمجل طه عبد الرمحان مضمون العالقة بني املفهوم 
  :والتأثيل يف جمموعة من العناصر

إن للفيلسوف تقنية خاصة يف االصطالح على مفاهيمه،  -
ا لكل من  ا تقنية ال بد من اإلحاطة بدقائق آليا واالشتغال 

اد أن يقتدر على إنشاء مفاهيمه، واستثمارها من غري ما نقل أر 
  وال تقليد؛

إن هذه التقنية تقتضي التحرك على الدوام على مستويني لغويني  -
أحدمها مستوى العبارة الذي هو اجلانب احلقيقي واحملكم، 
واملصرح به من املفهوم الفلسفي، والثاين مستوى االشارة الذي 

  و املشتبه أو املضمر؛هو جانبه اجملازي أ
إن الفيلسوف يستمد جانب مفاهيمه العباري، من احلقائق املقررة  -

يف باب املعرفة الفلسفية، ويستمد جانبه اإلشاري من حمددات 
  ومقومات جماله التداويل، أي جمال تفاعله مع بين قومه؛

إن اجلانب االشاري من املفهوم يشتمل على دالالت مضمرة تفيد  -
ال الفلسفي هلذا املفهوم، وعلى بينات مضمرة تفيد يف االستشك

  ) 52(االستدالل املنطقي به وعليه؛

إن األصل يف إبداء املفهوم الفلسفي هو التوسل باملضمون  -
االشاري، يف تقرير املضمون العباري، إال أن يدل الدليل على 

  )53( .خالف ذلك
األساسية له  إن تأثيل املفهوم يفرتض إذن التمييز بني اجلوانب

ومها االشاري والعباري، ويؤكد طه عبد الرمحان أن اجلانب العباري 
هو الذي يشرتك فيه مجيع املتفلسفة على اختالفهم، أقواما وألسنة، 
وهذا ما جعل املقلدة يدعون الشمولية للمفاهيم الفلسفية من غري 

حي انتباه إىل أن املعىن الفلسفي ال يقبل الرد إىل مدلوله االصطال
وحسب، وإال كان قصورا علميا، بل هو مردود إىل مدلول غري 
اصطالحي، وهو اإلشارة أي مجلة آثار تداولية ينقلها الفيلسوف إىل 
املفهوم، مما يثبت يف هذا املفهوم أسباب اخلصوصية، فتمتزج 
خصوصية اإلشارة بشمولية العبارة يف املعىن الفلسفي، وهو امتزاج 

م الفلسفي، إذ ما يتولد من الشيئني يف حال إغناء وإثراء للمفهو 
االزدواج ال يتولد منهما يف حال االنفراد التداويل للفيلسوف، 
ذا اجملال هي أصول اخلطاب الفلسفي،  واملفاهيم اليت يتم وصلها 
فوظيفه اجلانب االشاري هو ربط اجلانب العباري بأصول اجملال 

أو بعبارة " التأصيل"عليه  التداويل لواضعه، وهذا الوصل هو ما يطلق
ابلغ التأثيل، فتكون وظيفة اإلشارة يف املعىن الفلسفي النهوض 

ا تتضمن مبادئ اجملاز واالشتباه، واإلضمار، ) 54(بتأصيل عبارته مبا أ

ولذلك يدعو طه عبد الرمحان إىل ضرورة ربط املفهوم الفلسفي 
يستثىن املدى األقصى  بالتأثيل الرتباط جوانبه االشارية والعبارية، وهنا

للقول الذي يغلب عليه الطابع العباري، وهو ما جنده يف القول 
، ويستثىن أيضا القول الصريف "ديفيد سن"املنطقي الذي استبدد 

الذي ال يظهر فيه سوى البيان االشاري الذي منتهى القول الشعري 
ل تأثي: "، وهلذا يقول طه عبد الرمحان"نتشيه"الذي سيطر على لغة 

املفهوم الفلسفي هو تزويد اجلانب االصطالحي منه جبانب اشاري، 
يربطه باجملال التداويل للفيلسوف، واضعا أو مستثمرا له، فإذن يكون 
القوام التأثيلي للمفهوم الفلسفي هو جانبه االشاري الذي يربطه 

وهذا املعىن ينسحب حىت على اقامه ) 55(،"باجملال التداويل للفيلسوف
ألن األصل يف التدليل هو التصريح، ولكن إذا احتمل الدليل الدليل 

ا، كان التصريح أوىل،  التصريح لكل أجزائه، أو عدم التصريح 
وهذا يعين يف احلقيقة أن  )56(ولكن إذا احتمل بالقليل أوىل،

اإلشارات االضمارية مثال هي اليت حتصل من االختصاصات املختلفة 
  .التداولية بني املصدر واملتلقي يف القول، على أساس العالقة
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    :خاتمة
من خالل هذه املقارنة واملقاربة إن شئنا القول فإننا نكاد جنزم 

تام يف بأننا أمام أمنوذجني للعقالنية خمتلفتني تفضي إىل اختالف شبه 
، فطه عبد الرمحان ومن منطلق مبدأ التفضيل منظومة املفاهيم والنتائج
تواصليا يقوم على التأثيل الذي يتجاوز اإلثراء  يقرتح أمنوذجا حضاريا

لكونية ا اىل وواالغناء اىل حتوير كامل للمصطلح ينتهي إىل القومية أ
ا االسالمية أن ، بينما يقدم هابرماس ومن منطلق ولكن يف صور

أسس على نقد التفاصل ، تصورا يتمالعقالنية مشروع مل يكتمل بعد
تروم إىل للغة ترتكز على التذاوت و  لفلسفة، والتأسيس األيديولوجي

  .    الكونية باملفهوم اإلنساين 
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  الوجود اللغـوي من التأسيـس إلى الخلـق
)1(سميرة زغبيب

"@bÉÜa@‡čïm@æà@ÞjÕn¾a@óÑþÐ@æÙº@‡î‡§a@ðÝîìdm"@ @
ê“nïä@ @

  :حـدث لم يكتمـل.. الحداثة- 
هذا ". اإلنسان مصدر احلقيقة"إن : تقول فلسفة احلداثة

، )Marx(، وماركس )Darwin(املشروع الذي فّعلته ثالثية داروين 
الشهرية، حني وزعت على العامل االشتغال الفلسفي ) Freud(وفرويد 

مع األنوية (والتماثلية ) جتاه األخر املختلف(للمادية، والعدائية 
بعد أن صدمت العقل الغريب، وبرجمته على تطبيق مبادئها ) التمركزية

ا ثورة العقلنة والت ا اليت قرر . قانة والعلمنة التنويريةوحتقيق طموحا
فالداروينية واملاركسية والفرويدية تكشف ثالثُتها عن قصديات 
إبيستيمولوجية ذات توجه أحادي متمركز، ترعاه وتباركه العقائدية 

مع وقف -الفكرية اخلصيصة باليهودية، ملا أنتجت حماوالت علمية 
ا أن تضع دمغة الشرعية على هذه ا - تنفيذ العلمية العتقادات تريد 
  :األسطوريات

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والفرويدية،  الداروينية، املتحالفة معها املاركسيةفراحت هذه 
تستهدف يف اإلنسان روحية العقل والفكر باملنهج التجرييب، يؤطره 

  -القانون التجريدي للفلسفة اليهودية املادية، تغري وتدهش جبدليتها

ا احلداثة الغربية ملّا أومهت  -وهي اخلصوصية اليت حيت منها و
ا مصادفة فتسمها العامل باألصل املادي  للمخلوقات، وزعمت بتكو

وألجل . املوجودات، منكرة اخللق اخلاص واملستقل إنكارا عنيدا: إذن
ا الشروس على األديان، وحجتها على  هذا املبدأ أشهرت عداوَ
موقفها أننا نعيش عاملا واقعا هو احلقيقة الوحيدة ال حيتضن جماله إال 

  .من ملك أسباب البقاء
املعرفة أنساقها العليا، وسلبتها إنسانيتها،  فهامجت يف

وصنعت يف اإلنسان عنصرا طبيعيا، . وكرامتها باسم احلقيقة العلمية
حمركا بطاقة العقل الالوعي، ومسريا . أو لنقل شيئا من أشياء الطبيعة

فتصّريت التجريدية، ". العدائية"بقانون صراع التضادات الثنائية 
العدائية ملمح الفكر الغريب " ضد"قافة الـواملادية، واالختزالية وث

 .F(احلداثي، وركزه األساس بدءا بأفكار فيلسوف اللغة دوسوسري 

De Saussure ( حني نّظرها يف بنيويته، واستمرارا مع ليفي سرتوس
)C. Lévi-Strauss ( الذي أكدت تطبيقاته اللغوية انتشارها على

ها التحليلية الوضعية العامل، بفعل توجهها حنو قصر حدود معاينت
على الظواهر والوقائع االجتماعية والثقافية، وختصيصا اإلبداع 

لتنادي باستقالليتها، وتقتل يف ) بوصفه نشاطا حترر فيه املعرفة(
  . املعرفة عاملها اإلنساين، وعاملها الروحي

فهي بعد أن أنكرت على اللغة خالقها، جردت العملية 
ت تعاين يف املخترب بتقنيات وأدوات اإلبداعية من فاعلها، وصار 

عقلية، جتريبية، جتريدية ختضع إال للنموذج القيمي النفعي الواقع يف 
ما جيعل كل اللغات ". املتعايل"أو األصح " العايل"خدمة اإلنسان 

ا ختتزل اختزاال آليا متماثال يف فحصها واختبار معانيها  يف  وآدا
  . ثريات الشعوريةمبانيها، مبعزل عن احملّددات وامل

وأوىل املراجع احليوية اليت قتلت يف البحث النقدي املعاصر 
التاريخ، وكل ما يتعلق بالذات الفاعلة من نظرات يف : قتال منكرا

ومربرها يف صنع هذا املوت املفجع املوضوعية . احلياة وخربات
واحليادية يف طلب احلقيقة، وعدم االحنياز ألحكام تقريرية منحرفة 

  . لها السياقات احمليطة والعناصر اخلارجيةتسج
فلم يعد اإلنسان إال عضوا تقنيا يف البنية العقلية العميقة 
املنغلقة على النماذج اللغوية التواصلية والتفاعلية اليت تبنيها بناءا 

يضطلع مبمارسة وظيفته اآللية يف مؤسسة النظام اللغوي . معقدا
ينها الثابتة، وتصبح أداءاته التعبريية، واملعريف الشمولية املسيطرة بقوان

 فرويد ماركس داروين

اإلنسان يشترك في 
خلقه مع الحيــوان 

 )خلق مادي(

اإلنسان يعيش 
شيوعية  ماديــــة       

 )حياة مادية(

العقل الالواعي يوجه 
شخصية ونشاطات اإلنسان     

 )محددات نفسية مادية(

الصراع 
الفيزيولوجي 

المادي من أجل 
 البقاء

 الصراع الطبقي
والجماعي المادي 
 من أجل البقاء

يضمن البقاء بآليات 
الدفاع الغريزية 

 الجنسية

اإلنسان 
  :فيزيولوجيا

 "حيوان"

 :     اإلنسان اجتماعيا
 "حيوان"

  :اإلنسان نفسيا
 "حيوان" 
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ا اجلّوانية اليت حتكمها حلقة من سلسلة البنية املوضوعية  وسياقا
  .العامة

فتمنح العقالنية الوضعية، املشروع احلداثي الواقع يف خدمة 
: ذات املبادئ) على العقالنية الكانطية(الفلسفة التنويرية 

بوساطة هذا اجلهاز املنهجي االستقاللية، والغائية، والعاملية، 
اإليديولوجي، امتياز احتكار صنع التاريخ وحتريكه، وحيل لصاحب 

التقنية وليس لألخر -املشروع أن حيكم العامل باسم الفتوحات العقلية
السليب غري مؤهل -فهذا األخر حبكم موقعه الدوين. يف ذلك خيار

يف ( )2("املتوحشة"، وهو حبكم طبيعيته )اجملتمعات املتخلفة(
ميثل اإلنسان األول، أو هو اإلنسان ) اجملتمعات اليت وصفت بالبدائية

ليس ميلك تارخيه أصال، والذات الغربية بصفتها ) 3(األول بالفعل،
فرصة ولوج " األخر"األمنوذج اإلنساين املتعايل واملثايل جتود على هذا 

ووحده االستعمار األمربيايل يغنمه هذه الفرصة، ولكن البد . التاريخ
من ترويضه، وتدجينه، ونفي عالمات االختالف فيه، حىت تضمن 

  . ى الوضع التارخييالذات املتمركزة السيطرة عل
وهنا وجب تركيز االنتباه على التحليالت الوظيفية الكربى 

بعدئذ، ) E. Durkheim(للبنيوية االجتماعية اليت دعا إليها دوركامي 
) 4( .وذلك حىت تعطي معاينتها امليدانية النتائج املقنعة واملرضية

اجملتمع بوصفه فالوظيفية اليت نعتت باألداة املفضلة لألمربيالية، تتناول 
نظاما وظيفيا من املؤسسات واملمارسات خيضع حلركية داخلية، متكنه 

ورغم التغيريات . من القيام بوظيفته اليت تليب حاجات إنسانية أساسية
فإنه يبقى ميارس وظيفته اليت تعطي املؤسسات . اليت تظهر عليه

  . االجتماعية شبه شرعيتها ودميومتها
احلقيقي للثقافة اإلنسانية، ليس  ولذلك كان تفسري املعىن

ا وظائفها،  فيما تؤكده من حقيقة تارخيية، بل يف الطريقة اليت تؤكد 
دف  ويف عالقتها بالبنية االجتماعية العينية، بوصفها آلية تضامن 
إىل حتقيق احلاجات االجتماعية الكلية، حبيث يرتبط كل عنصر فيها 

منطقها العلمي الرباغمايت وهلذا كان . بالباقي ويظل مشروطا به
األمربيايل ميلي عليها االستقاللية، وجيعل التاريخ جمرد خادم مميز كما 

هذا هو خط البنيوية الذي التزمت السري فيه حني .  ينعته دوركهامي
  )5( .قدم ليفي سرتوس خدمات علمية جليلة للرأمسالية األمربيالية

وجه اخلطاب الغريب وهذه اسرتاتيجية نراها سببا أّوال يربر ت 
حنو سحب معىن املرجعية التارخيية يف الدراسة اللغوية والسوسيوثقافية، 
وحتالفه بإيديولوجيته مع وسائل اإلنتاج االستعمارية حتالفا متينا، 
ليصنع ممارسته التارخيية، حبكم أن اإلنسان يف الواقع يصنع التاريخ، 

وال، وألجل ذلك والتاريخ يفّعل وعي اإلنسان بأي حال من األح
البد من التأثري على هذا الوعي، وتشويشه إلخضاعه للسيطرة 

قدرا تارخييا متعاليا ُخّص به "أو ) مادية(بدعوى احلتمية التارخيية 
  ).   Foucaultحسب فوكو " (الغرب

حني نزع عن إفريقيا ) Hegel(ما يذكرنا مبوقف هيجل 
  ،"إفريقيا بال تاريخ إن"  :تارخيها يف قولته االستعمارية الشهرية

ويزيدنا موقف ماركس توضيحا حني جيرت فلسفة مواطنه، ويقر هو 
  ) 6( .األخر بأن اهلند مدينة لربيطانيا بدخوهلا يف سياق التاريخ

ذه اإلقصاءات واإلفناءات اليت متارسها على  إن احلداثة 
 القيم واملوروثات الثقافية للمجتمعات املختلفات تريد جعل العامل

. اليهود أبناء اهللا وأحبته: الصهيونية-يعيش األسطورة اليهودية
- فتربز الذات الغربية. األسطورة اليت حتولت علما ودينا جديدا للعامل

اليهودية املتعالية واملتأّهلة وحدها صاحبة النظام والسلطة، ووحدها 
 فستقطب إليها األغيار وتتسّيد عليهم بثوابتها، اليت" احلقيقة"مالكة 

أسستها يف منظومة غري منتهية من العالقات والوظائف اللغوية 
والثقافية املتماثلة، اليت متنحها إمكان مراقبة ومالحظة صريورة 
التجارب املتحركات واملتحوالت، والتحكم فيها وتوجيهها حنو 

ولكنها مل . اخلضوع للنظام اإلداري املركزي الشمويل خضوعا مستقرا
متحوهلا يف داخلها ويقوم هو بزحزحة ثوابتها تكن تنتظر أن ينفلت 

  .املصنوعة عقليا اليت عطلته زمنا
 : من التأسيس إلى الخلـق

وينشأ الفكر ما بعد البنيوي الذي أعلن عن استكماله 
وقد عقد العزم على التطبيق الصارم واحلازم للمخطط . املشروع

تتدّرق يف  اإلمربيايل، ووضع حد للنظم السياسية اليت يرى نواياها
ملا فشلت البنيوية ) 7( ....اخلطابات الدينية واالجتماعية والفكرية
  ". الشمولية"العقالنية فشال خميبا يف حتقيق األهداف 

فعارض الفكر ما بعد احلداثي بعدئذ نظرية البنيوية، بكون 
اإلدراكات العقلية العفوية املضمونة يف األبنية الداللية، ذات وحدة 

ثابتة، وما بعد البنيوية ملا تزعزع استقرار بنية اللغة وتنادي جدلية 
ا تزعزع نظم العامل، وجترده من ثوابته  ألن النص -بعدم جوهرها، فإ

بدعوى أنه ال يوجد ما ميكن اعتباره أصل  - عند البنيوية هو العامل
" حقيقة"وثابت ونظام تنطلق منه احلقيقة وتلتف حوله مادامت الـ

إنه . ّويل يصنع ذاته من داخله ويستحيل تأسيسهحدث وجودي حت
موجود فقط يف رؤى وجتارب تفكري لغوية منطوقة داخليا ذات 

ا صريورة متحركة ومتغرية أبدا فهي ال  «ولذلك. متنح الذات خطابا
تسعى ألن جتعل من نفسها كيانا منطقيا خيضع ملا اعترب كمبادئ 

" العلية"و" اهلوية"و" قضعدم التنا"فهي تضع نفسها خارج . للمنطق
ا بأي ضرورة قبلية فهذه املبادئ بالنسبة إليها ليست إال . وال تلزم ذا
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انتقاءات لتوليفات لغوية ذات أساس اعتباطي حتولت إىل تقاليد 
  )8( . »للقول ذات طابع إكراهي

ولذلك فاحلداثة البعدية تعيد إنتاج مفهومات الواقع  
اين اخلطاب الصرحية والضمنية واحلقيقة عن طريق استهداف مع
احتماالت غري منتهية من القراءات  الصناعية، وتشويش منطقه، بفتح

املابعدية، تعتمد ختييالت وجمازات ورموز وإشارات وعالمات تسيء 
اية من  إىل املعىن وختدع احلقيقة، حني جتعل الداللة ممتدة على ما ال

الت اليت تعتمد حركية واإلزاحات والتأويالت، والتحوي االخرتاقات
نقدية قائمة على تنظيمات، وتشفريات، وحيل، وألعاب لغوية تعمل 

بل يطرح املعىن  على زعزعة املعىن وحتريكه يف اجتاه يعدم الداللة الكلية
معتمدة يف ذلك على جتربة القارئ الذاتية، . يف التماهي الالمتناهي
  . وعلى انفتاح بنية النص

ذي يستنطق النص وخيرتق نسيجه هو ال" قارئ"فصار الـ
يف البنيوية  بعدما كان النص-اللغوي الداخلي بنظره التأملي التكاملي

ليعيد إنتاجه إنتاجا  -ينطق عن حضوره نطقا منتهيا أو حمدودا
ملّا يبسط كل قارئ إرادته . انسيابيا مفتوحا ال حتتويه حدوًدا داللية

ظة القراءة الرؤيوية، الوجودية على فضاءات وفراغات اخلطاب يف حل
دون االحتكام إىل قواعد منهجية أو منطقية سوى التفاعلية والعوم يف 
ا املتعارفة منطوقه  ا وأدوا ما ورائية اللغة اليت تسكنه وال تستنفذ ماد
الداخلي، ومعىن اغرتابه عن غيابه، وال تعطي الذات حظها وقدرها 

ية الوجودية اليت تقصد رفع من التفاعلية، وهي تعاين يف جتربتها اللغو 
وال تسأل عن احلال اليت ليست تبحث عن . احلجاب عن الغياب

القرار واالستقرار يف الزمان واملكان، وإمنا جتيبها باالرحتال والتأمل يف 
وكأن . أسئلة اإلنسان، باالستبطان يف الكون ويف السر والكتمان

تقع يف غفلته أو  وليس تعبري الرؤيا، اليت-األمر خيص رؤيا الرؤيا 
فكانت إذن هذه اللغة . بوصفها الربهان على جتلي العرفان -نومته

اهلالمية غري املعجمية، اليت ترحل يف فضاء اإلنسان الكوين، الطريقة 
اليت متكن الذات اإلنسانية من الفناء يف مطلق احلقيقة، بعدما صريت 

اهلا وأهواهلا العقل التماثلي خياليا مطلقا يعينها يف الكشف عن أحو 
اليت تسعفها أخريا يف النطق بالوحدة، وهي تسكر يف جتربتها 

ا الوجودية فتتحد باللغة  احتادا مستحيال ومجيال، " الوجود"وحضر
وذاك هو اخلالص حنو حتقيق . فيغدو كل شيء هو وال هو يف آن

  .اإلنسان الكامل يف عامله الفاضل
لتدمريية لكل شيء ولذلك توّجه ما بعد احلداثة عدائيتها ا

من الثوابت والعليات والقيم واملنطلقات، وتعدم كل الثنائيات 
ألن املادة املتحولة يف . اهلامش/ التضادية اليت يديرها منطق املركز

حلظتها وحدها اليت متتلك معىن احلدث الوجودي الذايت يف صريورته 

ائية الين املابعدي بنظرها السي فتخرتق ما بعد البنيوية. البالغية الال
وتنتشي بعد إفناء العوامل . الدوال اهلوامش، وتزيح ثوابتها العميقة

لتنشر  الواقعية باالرحتال يف عتمات اخلطاب ومساحاته الصامتة
ؤّصل إىل أساس املعىن العميق-بالغة الفراغ الرهيب 

ُ
على اجملرى  -امل

إن  « .دميةاألنطولوجي الالمتناهي وتّصريه إىل العوامل النيتشوية الع
ا هو اجملرى األنطولوجي باعتباره تدفقا وسيالن احتماالت  -رها

حدوث، يتولد من خالهلا عامل غري قابل للتكرار وال لالختزال يف 
تعدديته وكثرته واختالفه، والذي تكون كينونته كإبداع مستمر وليس  

ا متامخة ألفق االستحالة. كاسرتجاع أو تكرار لصدى أصلي : إ
نفلت، غري قابل للتكرار، غري قابل للقول أو للتحول إىل  ذاك امل

كلمات، والذي مع ذلك حيفز على إن يقال عنه طوفان من 
اية  الكلمات ال تطابقه وال تعينه وال حتيل إليه، كلمات هي يف 
املطاف فجوة االستحالة اليت عربها ينتعش هذا املنفلت ويستفيض 

  ) 9(.»يف انفالته
طاقة حيوية، وإمكان وجودي، « ل يزعم أنه وإذا كان التأوي

ال حيصر احلدث، وال يزعم القبض عليه، أو سجنه واحتكاره، وإمنا 
 »حيرره من أوهامه التأسيسية، وأطيافه التأصيلية

املسكونة يف ) 10(
: الفراغ الذي ختشى معناه، فإن التفكيك يرفع شعار الشك األول

مش حني جيعل اإلنسان يعيش اهلا -احملايثة، ويقف يف عتبة املركز 
  .  عامله يف ال عامله، وحيمل حقيقته يف ال حقيقته

أليس يف هذا الفكر الفلسفي إحالة على تطويع العاملني 
دوما، وهو اجلوهر " اإلله"لعبادة كينونة وجوهر الذات اليهودية 

املادي، السري املتحرك مطلقا، بعدما عجزت بنظامها القاعدي عن 
؟ فاستمرارية " عاملها"الصهيوين، وامتالك -اليهوديبناء املشروع 

اية تأكيد على أن اليهودية متسك  َحترُّك املعىن يف الدال إىل ما ال
والّدال هو -هي تنطلق من الّدال ". املطلقة"وحدها جبوهر احلقيقة 

ا  ا وماّد يف ) اخلطاب(حنو إدراك جوهر احلقيقة  -ّداهلا وهو ذا
  . حلقيقة الواقعة يف العقلالنص بعدما قتلت ا

الفلسفات احلداثية وما بعد احلداثية التصادمية، ليست إال 
نتاج مادي طبيعي حملددات الذات اليهودية املادية، والصراعية 
ا، ومع الشخصية الغريية، اليت عاشت جبوارها  املتصادمة دوما مع ذا

جلماعات نقصد االضطهادات والتمزقات اليت عانتها ا(تصادما مؤملا 
ويبدو أن الشخصية اليهودية تريد ) اليهودية يف العامل النصراين الغريب

ا  ) يف كل املعارف والعلوم(إثبات انتصارها بفلسفتها اليت تسيطر 
فلما حتررت الشخصية اليهودية من . بنقلها لدائرة الصراع يف العامل

املادي وليس الروحي ألن الشخصية املسيحية (األسر املسيحي 
انطلقت حنو مهامجة أعدائها  ) خضعت دوما للفكر اليهودي



128 
 

وراحت تزعزع العامل لكسر أي سيطرة . كأحسن وسيلة للدفاع
بإجياد ميكانيزمات ثقافية داخلية هدمية وتدمريية للسيطرة . مفرتضة

  .على سيطرة األخر ولنا أمثلة من ذلك يف التاريخ
على أن الشيء الوحيد الذي يسيطر على الشخصية 

نقصد االنتماء وليس (اليهودية ويوجهها وتدين به هو يهوديتها 
فاالنتماء هو األمر األلوهي املعبود من الشخصية اليهودية، ) الديانة

) معاداة السامية(وقد وضعت خطا أمحر ملن جيرؤ على هذه اليهودية 
وهلذا نراها تلجأ إىل قتل اإلنسان وإعدام تارخييته لطمأنة اليهودية 

ة أبدا يف التاريخ عدوها اللدود والواقع الذي ختاف أن املتشكك
ا . نزعة تشكك يف امتالك األخر للمعرفة واحلقيقة. ينفلت من سيطر

فالفلسفة اليهودية حتتكر املعرفة اليت تراها حقيقتها وليس لألخر احلق 
  . والسبيل ألن يوقع امسه عليها

ذاتية  لكنها فيما بعد احلداثة تصل إىل متثيل انعكاسية
صراعية الذاتية اليت هلا طبيعة غري متوازنة . للصراع الذي تعانيه

فهي حتفظ هذه اليهودية . ومشككة، وختشى من وعلى يهوديتها
ا متتلك . وختشى عليها يف اآلن ذاته من اخلسارة والفقدان وترى أ

عاملها الوحيد الذي تعتقد به هو . احلقيقة ولكنها ختشى من حقيقتها
ا املتأهلة مادي ال  ماوراء له، ولذلك فهي يف صراع دائم بني ذا

ا  الذات النقيض اليت ". األخرى"املقدسة للمادة تقديسا مطلقا، وذا
حتيا بداخلها خائفة من اجملهول الذي ال تؤمن به، وال تنوي أن 
تفعل، ولكنها تستشعره وتعاين من صمت الروح برفضها اإلله 

ا املادة عبادة مطلقة، واملادة ليست واألنبياء والعامل األخر، و  عباد
وهي إذن يف صراع أخر بني الذات املتأهلة والذات . أيضا إال اليهودية

ا الفراغ الذي حيدث ضجيجه أكثر مما حتدثه  اإلله العليا اليت يؤمن 
وقد نقلت صراعها الذايت املادي مع نقيضه الذايت الروحي إىل . اللغة

يكية، اليت تدفع بالشخصية املنظرة إىل التسابق العامل بفلسفتها التشك
مع الزمن، من أجل السيطرة على حلظته وراهنيته، وإدارة حقيقتها يف 
حرية املتاهة، ألن الشخصية اليهودية ختشى هذا اخلطاب الرهيب 

ا املادي وينسف ألوهيتها فلجأت إىل مناورة . الذي يهدد كيا
  .ميتافيزقية لتعدم لغة الفراغ

ا الداخلية، ألن  الذات اليهودية ال ميكنها احتمال انفجارا
وصحيح أن . وهّم البحث عن احلقيقة املوءودة يف داخلها وباطنها

ا  فوضاها الداخلية انعكست على رؤيتها للعامل، فصارت حتيا 
: الكتابة اليت مل جتد فيها جوابا لسؤال... وتعيشها يف فكرها وكتابتها
بشر أم أهلة؟ ولكن االستقرار على اجلواب  من نكون حقيقًة؟ أحنن

أعطى الذات مسكنا . أبناء أهلة: احملايث بني البشرية واأللوهية
أما نيتشه فإنه اختار قدره بنفسه، أن يكون إهلا ...لصداع فراغها

يظهر من صلب اإلنسان، ويتحد جبسد اإلنسانية احتادا روحيا أبديا 
ا ونقا ا يف لغتها الوجودية املتحركة لتعيش صفائها األلوهي وطهار و

هذا اجلسد  الواحد املتعدد ال ) إنه يقلب األمور على طريقته( أبدا 
وهذا اخليار اجلنوين هو الذي أرق . ميكنه إدراك حقيقته الالحقيقية

  . العامل وجعله يعيش األزمة اليت تنبأ هلا نيتشه
الصراع النفسي الذي نقل يف أشكال معينة عند أرباب 

فالسفة اليهود يكشف عن  ضعف الذات اإلنسانية، ملا تتصارع ال
مع زوجها نقيضها الذي يسكنها وتقصيه أو تعطل حركة التحول 

فما توجد تضادات ثنائية عدائية متعارضة، متضادة، يهيمن فيها . فيه
طرف على شقيقه ويسيطر، وإمنا زوجية خلقية تفعل مبدأ التكامل 

ومن كل : "استمرارية اخللق واحلياةيف االختالف الكوين وتضمن 
ويكشف الصراع أيضا عن اغرتاب الذات ملا   "شيء خلقنا زوجني

ا الساكنة يف الروح، وتستعلي على القوى العليا اليت تتصل  تعادي قو
ا ولذلك فإن . ا هذه الروح، وتشحن منها طاقتها ومصدر قو
الروحي، الذي  الذات اإلنسانية تظل حتتاج إىل نزعة تشغل الفراغ

، تصري هي امليتافيزيقيا، "الروح"تعاين منه، بعدما وئدت توأمها 
اإلنسان مهما حاول توهم انفالته من السيطرة العليا فإنه يقع يف 

  . هذه امليتافيزيقيا بشكل من األشكال
األسطورة . ولذلك فإن العامل اليوم يعيش أسطورته الكربى

) اء(تغري راهن، مثلما تُبدل احلربـاليت تغري شكلها املفهومي مع كل 
ا حىت تضمن انتصارها وهذه هي صريورة الفلسفة وجوهرها  . (لو

 .M(فلما أُعلن فوكو ). كامن يف حتولّية مفاهيمها حىت تثبت بقائها

Foucault ( اية اإلنسان اإلله احلداثي اإلنسان العايل أو (عن 
م والعامل، فإن املفهوم الصنم الذي يرتكز حوله العل) األصح املتعايل

اإليبيستيمولوجي املتداول الذي وجل جتربة االختالف التحولية، هو ما 
تعرض للقتل، ليولد منه مفهوما أنطولوجيا نقيضا لإلله تشكيال وليس 

  . تأسيسا
بعد احلداثة يف تأويلها وحفرها  اإلله الذي تتكلم عنه ما

لفكرية املادية، اليت ُجعلت وقلبها وتفكيكها إمنا اليهودية وعقائديتها ا
أمنوذجا يُعبد يف كل مستوى فقد انسلخت ميتافيزيقيا التحول الذاتية 
من عقلية العلم الذي حجر على حريتها وحركتها، هذه الفكرية وهي 

" ما بعد"تصّر على سيادة العامل إىل األبد، وتتحدى بصيغة الـ
)Poste (ماوراء"والـ) "Meta .(ا فإن كانت احلداثة ق د أبطنت الهو

االستعمارية، فإن ) املاركسية(الظاهر وحتالفت به مع القوى اليسارية 
ا الباطن ووضعت فلسفته التدمريية،  ما بعد احلداثة أظهرت الهو

طريقا تعرب فيه إىل ) عرب وسائل اإلعالم خصوصا(اليت تستعمل النقد 
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ا حنو استدمار العقل واستعمار الذات واجلوهر، خدمة  غايا
  . لألمربيالية الرأمسالية اليمينية خدمًة مطلقة

ألن من . إن الفكر توأم احلياة، وال يعكس إال روح بيئته  
ا الثقافية . شرائع احلياة أن يكون اإلنسان ابن بيئته، مطبوعا بسما

ملا جيّرد معاين اللغة من  وحنن نرى الفكر العوملي يصنع الفوضى،
ا، ويأسرها يف منطق الرباغماتية املادية، وهي الكائن  روحانيا

، "كلها وعلم آدم األمساء"  املخلوق يف اإلنسان خلقا مباشرا ومشوليا
ا كائن حييا ويهرم وميوت . والذي يرفض الكشف عن أسراره إال (إ

ا الذات اإلنسانية فينطق إذن بأصل اخللق متاما مثلما تنط) العربية ق 
على الفطرة، مث بالتأمل والتدبر، ورفع األسئلة احلرجة، وكما ينطق 

ا هي الروح   .هذا املخلوق بأصله، فإنه جيهر باملعرفة بكو
فاهللا وهو األصل الثابت بسط املعرفة يف خلقه، وهي موزعة 
على معارف ظاهرة وأخرى باطنة، انتشرت عرب دائرة امتدادية 

واملعرفة اإلنسانية بصفتها صريورة دميومة . بنقطة بدايتهاحمكومة 
وما حدث أن هذه املعرفة . تتصل اتصاال يقوى ويضعف بأصلها

" التوحيدية"ابتعدت مبسافات متعرجة وملتوية عن املعرفة األصل 
وحتولت لكنها تبقى متسك حببلها السّري، باعتبار اإلنسان خليفة اهللا 

الصريورة رحلة البحث الفطرية عن أصلها،  يف أرضه، ولن تُوّقف هذه
مادام يوجد جبانب كل فرع أصله، واإلنسان بطبعه جمبوال على تتبع 

وهذا ما جيعله يقدس . اللغزية واكتشاف حلظة احلدث الدهشة
وحياول إدراكها ... التجارب الغامضة كالدين واملوت واحلب

 لنا احلفر مثالوهنا يتيح . مبكاشفاته العقلية، واالستبصار باحلدس
التنقيب عن مصدر املعرفة والبحث يف جينيالوجيتها اليت مل تضع 

ّجنت وتأدجلت وتدّجنت ملا تفرقت على الزمان . أبدا، ولكنها 
  .حىت تصّريت طبقات مرتسبة متماهية يف بعضها البعض. واملكان

والفكر العوملي أيضا يصنع الفوضى حني جيرد العلم من  
قيمة من املهلكات كما يقول غاندي، والتماثلية قيمته، وعلم بال 

ا هذا الفكر ليس هلا سبيل إال إىل الفوضى فوضى يف : اليت ينادي 
. الفكر وفوضى يف املعرفة، وفوضى يف احلياة والفوضى مهلكة للبشر

فهي سبيل إىل العدمية ألن التماثلية حتطم مبدأ االختالف القائمة 
ومن آياته خلق السموات واألرض : "عليه اللغات وباقي النشاطات 

فاالختالف " واختالف ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني
رمحة ملا كان لكل لغة خصوصيات وحمددات أسهم احمليط يف 
 تعيينها، ويأيت بيان ذلك يف اللغة العربية اليت تتمايز عن لغات

ا لغة املطلق وال مطلق إال اهللا. العاملني   .أل
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 األسس اللغوية للتواصل والحوار الديني

هبرماسيورغن من أجل إرساء قواعد الديمقراطية عند 
 

 
يستقطب هربماس عدة مفاهيم إجرائية لغوية تعود إىل فلسفة 

، فنجستني، سريل واوستان تاللغة، باالستناد على كل من هومبول
من زاوية أن فعل الكالم يف األصل هو فعل اجتماعي، من ذات 
. التصور طرح هربماس مفهوم الفعل التواصلي القائم على فعل الكالم
. حدد هلذا الفعل أسس احلوار والتفاهم دون إحلاق األذى باآلخر

اآلخر خمتلف معي يف عدة نقاط من امهها من احملتمل ان يكون 
احلوار بتقبل اآلخر . العرق كبعد اثين ويضاف إىل ذلك البعد الديين

وهو . وفق مبدأ االختالف يعمل على إرساء قواعد الدميقراطية
اهلدف األمسى الذي أراده هربماس من معاجلته لقضايا ارتبطت 

ضمن فلسفته  بالعامل املعيش طارحا مسألة التعايش واالندماج
من االوىل . االجتماعية، اليت تقوم على التزاوج بني الفيبريية واملاركسية

أخذ مفهوم الفعل االجتماعي ومن الثانية مفهوم الرباكسيس القائم 
غري أن عملية املعاجلة ال تقوم فقط . على نقد االوضاع االجتماعية

األمربيقية تارة على الدراسة االجتماعية القائمة على تقنيات تعود إىل 
وإىل التفهمية تارة اخري بل إىل اللغة كنشاط إنساين به يتمكن من 
فهم الفعل االجتماعي، فاإلنسان عنده هو الذي يتكلم و يفعل، 
هنا هربماس يلتزم بفعل الكالم ليأسس نظريته يف الفعل التواصلي 

ليت لينطلق يف حتليالته للعامل املعيش مدرجا مسألة اخالق املناقشة ا
من اهم املسائل اليت يثار . ا ينظم احلوار داخل الفضاءات العمومية

، والدين خاصة )L’eugénisme(النقاش حوهلا مسألة النسالة 
املتطرف منه الذي اجنر عنه العنف واإلرهاب كظاهرة كونية أصبحت 
دد استقرار العامل، خاصة التطرف اإلسالمي الذي منى فيه االعتقاد 

تأخر والتخلف والبؤس الذي تعيشه الشعوب العربية أن سبب ال
اإلسالمية هو الغرب، هذا اآلخر الذي كان يوما ما مستعمرا، من 
هذه املقدامات االولية نطرح جمموعة من التساؤالت اليت سنحاول 
اإلجابة عنها مبعية هربماس، ففيما تكمن مكانة اللغة يف تأسيس 

الفعل التواصلي ؟ على ماذا يقوم  الفعل التواصلي وبالتايل نظريته يف
الفضاء العمومي؟ وهل يؤسس مقومات املمارسة الدميقراطية وبالتايل 
الدولة اليت حترتم احلريات الفردية ؟ وهل ضمن احلريات الفردية توجد 
حرية املعتقد ؟ وهل تقوم هذه احلرية على االحرتام املتبادل؟ وهل 

ة؟  وهل العلم جتاوز الديين ومل الدين يواجه حتديات ارتبطت بالعلماني
 يعد خيشى من سلطة الدين ؟

 وهل العلم جتاوز كل اعتبارات دينية واخالقية ؟  

 
  : أوال من فعل الكالم إلى الفعل االجتماعي

سنركز اهتمامنا على التواصل كنشاط إنساين، يعتمد يف 
ومدلوهلا، كنشاط فكري جيري بني ) signe(األساس على العالمة 
مما دفعنا إىل تتبع خطي التداولية املتعالية، . املتكلم وبني املتلقي

واملدرسة التحليلية يف تناوهلما ملسألة اللغة، ذلك من خالل تتبع أهم 
كلبنة أويل اليت حترك منها هربماس للوصول إىل . رموز هذه املدارس

التواصل كمضمون اجتماعي يعمل على حتقيق التفاهم، هي تلك 
ليت تتم من فعل الكالم إىل فعل التواصل أين أكد عليها احلركة ا

وصوال  هربماس من خالل كل من شارل ساندرس بريس وفينجشتني
إيل أوستان على جعل حلقة التذاوت أو البيذاتية مربط الفرس 

  .لتأسيس الفعل التواصلي
بالنسبة لبريس، كل أعماله تقوم على مفهومه للعالمة من 

ا أساس للتو  اصل اللغوي، فالعالمة تتكون من ثالث حيث كو
حبيث جيعل من هذا األخري أساس  )2(أسس املاثول واملوضوع واملؤول،

. الربط بني املوضوع ومتثله، هذا الربط يعد أساس التواصل اللغوي
مقابل األوالنية عامل املوضوعات، هو  التأويل عنده املقولة الثالثانية

 حه إمكانية االستقاللية، والثانياتيةعامل مستقل ميلك خاصية جمردة متن
املمكن احلدوث أو باألخص عامل املمارسة الفعلية والتجارب الفردية 

ا تقدم تأويال مرتبطا باملوضوع وهي  أين تتدخل الثالثانية من حيث أ
خاصية عامة وإنسانية مرتبطة بالفعل التواصلي الذي توقف عنده 

ن فكر غري معلن اهلوية، كل ما فالتأويل يف حد ذاته نابع ع. هبرماس
بينما . يتجلى للعيان التأويل الناتج عن الربط بني املوضوع واملاثول

الفينمولوجيا اليت تأطر ضمنها بريس شكلت التصور الذي يقضي 
بوجود منتج للمعاين عن طريق حركة فكرية تربط بني املوضوع 

ل من العامل إذ تنتقبـالسيميوز، واملاثول، واليت اصطلحت عند بريس 
). املعين( وصوال إىل اللسان) الفكر(املوضوعي إىل العامل اجملرد 
والتساوي ) intersubjectivité( التذاوت التصور البريسي يقوم على

فرسالة  )3(بني الذاتني، من خالل املعين املنتج واملتواصل بينهما،
طلب النجدة تنتقل من املرسل إىل املتلقي بنفس مستوي الفهم 

مثل هذه اخلاصية البدائية اليت شكلت أساس التفاهم  )4(لتأويل،وا
ا واليت حتركت هبرماسعند  ، حبيث مداعبة الضمائر يف مدلوال

خاصية . وبتمظهره عرب عن إدراكه لآلخر" أنا"ضمنه ضمري واحد 
التفاهم ال تعتمد أساسا على الصيغ الشكلية للجمل، وال على 

 )1(مالفي عبد القادر
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حماكمة قائمة على التأويل الذايت القواعد اليت حتكمها بل على 
  )5(.للتفاعل، أي املمارسة الفعلية للتواصل املؤسس على التفاهم

تعامله مع الفلسفة اللغوية تكمن عند دراسته  أما فينجشتني
للنشاط االجتماعي على مستوي التذاوت كمعطى ناتج عن تنظيم 
العامل املعيش من قبل قواعد حنوية تتفاعل وتنضم بالرموز 

)Symboles(.)6(  تقوم على فينجشتين الفكرة اليت  جندها عند
فلسفته يف اللغة والقائمة كذلك على نظام النحو وبالتايل الربط ما 

 Formes de vie et jeux de(بني أشكال احلياة ولُعب اللغة 

langage .( فلعب اللغة فرضية أسست تصورا حول سيميائية سلوك
األفراد غري املبين على الصدفة، بل وفق قواعد تقوم بوظيفة تنظيم 
هذا السلوك الذي هو يف األصل عملية تطبيق ملنطق حيكم اجلسم  

: اليت يقول فيها نفينجشتيتتبع فقرات . كحد موجود يف العامل
، )5.621(العامل واحلياة واحد ) 5.61...(املنطق يستغرق العامل 

 )7(،)5.632(الذات ال تنتمي إىل العامل بل تشكل حدا متضمنا به 
نفهم من ذلك أن العالقة املنطقية اليت تربط حدود الدالة املعرفة 
بواسطة العالمة كانت يف األصل مقرتح ينظم اللغة، ومنه كانت 

ا جممل اإلنتاجات والنشاطات والتأويالت اخلاصة بالعال مة ماد
فينجشتين األحباث الفلسفية لـ هبرماس األولية للفعل، وعليه اعترب 

كمن يثقب اخليال يف عز النهار بواسطة لغة متعالية، يكشف 
  )8(.ضمنها النحو اخلاص بالتواصل، والقواعد املفربكة ألشكال احلياة

أما ما تعلق بأوستني، فهو مييز ما بني امللفوظات 
)énonciations (ا و  من ارتباطها بالفعل الكالم، فتمييزه حيث دالال

ا الفرق املوجود ما بني ما هو  يتأسس على عملية جتريدية يوضح 
. )Constatif(، وبني ما هو تشخيصي )Performatif(إنشائي 

فالتشخيصي ال يهتم إال باجلانب اللغوي من الكالم، بينما اإلنشائي 
 )9(.ن التمييز مؤسسا لفعل الكالميهتم باجلانب املنجز منه، وعليه كا

. الجتماعي مؤسسا للفعـل اهبرماس  والتأسيس ذاته أعترب من قبل
من جانبه اإلجنازي يتطلب شيئا ملموسا من فالوعد بإمتام شيء، و 

يف تعامله مع هبرماس قبل اآلخر باعتباره ذات قيمة تداولية، فتتبع 
تم بالفعل امل ا  نجز ال الرتكيبة اللغوية التداولية املتعالية يف كو

بني املرسل واملتلقي، ألن امللفوظة اإلنشائية التذاوت للملفوظة وعلى 
ا تركيبتني لعملية التواصل الرتكيبة التذاوتية بني املرسل  حتمل يف طيا
واملتلقي حول موضوع الكالم، والرتكيبة الثانية ختص التفاهم الذي 

يطلب ، وجهة نظر هربماسالتداولية من  )10(خلص إليه كل طرف،
منها أن تبلور نسقا يتضمن قواعد متكن املرسل الكفء ليحقق 

  .اتصاال جيدا
  :ثانيا من الفعل االجتماعي إلى الفعل التواصلي

للفعل ومفهومه عند  ويبر ما بني مفهومهبرماس يربط 
الثاين موجه و ، من حيث كونه عند األول موجه حنو هدف أوستان

كالمها يتفقان على . حنو التأثري بالعامل اخلارجي من خالل الكالم
احلركة اليت تتم يف الذهن إذ كل واحد يستند على تصور فلسفي 

أوستان عقالين ولغوي، فاللغوي وحىت نستمر على نفس الوترية مع 
الذي ميز ضمن فعل الكالم  ثالث أفعال، الفعل اللغوي هو ذلك 

)locutoire ( ويعين عنده احملتوي التبليغي الذي يريده املتكلم بينما
حيول التبليغ إيل فعل غري أن الفعل العالق ) illocutoire(الفعل املنجز 

)Perlocutoire ( فالعملية تتم . هو األثر الذي حيدثه املتكلم باملتلقي
عنده على ثالث مراحل، فعل الذهن أين يتم التفكري يف العملية 

ية من اختيار امللفوظات اليت تقوم بالتبليغ مث إجنازه أي حتريكه اإلنشائ
من هذا  )11(.حنو املتلقي الذي ينتظر منه أن يعرب عن أثر امللفوظة

أي ما ) téléologique(الفعل العالق بالفعل السبيب هبرماس يربط 
هنا ال  )12(.يعرف لدي املتكلم من خالل الكالم أنه قد حدد هدفا

دف ما يعتربه صاحبه  برويخيتلف مع  عندما يربط الفعل 
اسرتاتيجيا، فكل إنسان متكلم وفاعل لديه اسرتاتيجية توجه أفعاله 

ا يتحدد اهلدف، فـ ويبر حنو هدف من حيث أن العملية عقالنية 
يضع أمامه النموذج السبيب للفعل، إذ من خالل تعريفه له من حيث 

  )13(.و هدٍف اجتماعيهو نشاط إنساين ذا معين ذايت يوجه حن
 :ثالثا من الفعل االجتماعي إلى تكون الفضاء العمومي

يعرف هربماس الفضاء العمومي باالستعمال العمومي للعقل 
اإلعالن مرتبط هبرماس وذلك عن طريق اإلعالن، فمثل ما يبينه 

بالقراء الذين يقرؤون النصوص األدبية اليت تأخذ كصيغة تعبريية 
وتشكل الطبقة اجلديدة املكونة من األدباء الذين لتمثيل النبالء 

كذلك قراء األحكام الصادرة   )14().النبالء(يتقربون من البالط امللكي
عن جملس احلكم واملعلقة على اجلدران بالساحة العمومية للمدينة، 
م لألحكام ومناقشتهم هلا بالساحة العمومية شكل ما اصطلح  قراء

م الذين تكون لديهم احلكم وسوسيولوجيا عليه رجال القانون بالعمو 
الذي خيتلف عن ) Publicité(الرأي العام، ومنه أتى مصطلح إعالن 

فاألول أخد ). Réclame(ما هو معروف عند الفرنسيني بالرتويج 
الصيغة القانونية والسياسية وهو كذلك مصطلح متعدد إجرائيا، بينما 

هدفه الرتويج لسلعة أو  الثاين جتاري استهالكي حيكمه قانون السوق
خدمة، وهو بذلك ال ينفصل عن التسويق لكونه يقوم على دراسة 
السوق والزيادة يف االستهالك، وكي منيز بني ما هو قانوين وسياسي 

تعقد املصطلح من . عن ما هو جتاري نستخدم كلمة إشهار للُثاين
ا مصطلحات غربية  نشأت حيث الفهم وما يقابله باللغة العربية لكو

) Sphère publique(ضمن سياق فكري ثقايف غريب، فاجملال العمومي
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) Sphère privée(ال خيتلف عن الفضاء اخلاص هبرماسعند مرتمجي 
الذي جاء نتيجة احتكاك النبالء باألدب مع ختصيص غرفهم 
م وتشخيصها يف أدوار مسرحية، وهذا  لالستقبال للتعبري عن ذوا

ل فضاًء عاما مرتبط باملسرح، مما أدى إيل االنزالق من شأنه أن يشك
تشكل طبقة جديدة عرفت بالبورجوازية النشطة حبكم ما متتلك من 
ا إىل  مؤسسات إنتاج، واليت أصبح هلا كذلك نشاط سياسي أدي 

  .تكوين أحزاب سياسية
  :رابعا الفضاء العمومي المتضمن للمجتمع المدني 

ذي ارتبط عند كل من هربماس يطور مفهوم اجملتمع املدين ال
هيجـل وماركس بالبورجوازية، ألن يف األصل البورجوازي النشط  هو 
الذي شكل الطبقة اجلديدة املعارضة وقاد الثورة الفرنسية، ويصبح 
بذلك مرتبطا بالتشكيالت اإلرادية اخلارجة عن دواليب االقتصاد 

مثل  )15(.النقابات واألحزابالسلطة واملمثلة باجلمعيات السياسية و و 
هذه التشكيالت تساهم يف تكوين الرأي العام على حسب تصور 

ضمن اجملتمع االتصايل، جيدر اإلحاطة كذلك بتلك . هربماس
ا  واملعنونة باحلق     1992 واملنشورة عام هبرماساألعمال اليت قام 

فبني العملني يتبني أنه أحدث نقلة نوعية بني  )16(والدميقراطية،
ويرب، أين مجع بينه ماركس التحليالت السوسيو تارخيية لـماكس 

ومجعه مع كانط  بالعمل الثاين أين قدم البعد األخالقي . وهيجل
للمجتمع املدين، وبالتايل قدم الصياغة القانونية له مستلهما يف ذلك 

ه الفلسفة أخالقي قائم على األمر فلسفة القانون لـكانط، فجوهر هذ
قامت عليه الفلسفة  ؛ الذي)Impératif catégorique(املطلق 

الصلة بني اجملتمع املدين ضمن أعمال . األخـالقية والقانونية الكانطية
التسعينات والفضاء العمومي ختتلف عن تلك اليت أجنزت يف 

الجتماعية، أين الستينات، إذ ترتبط بالعامل املعيش كآلية للتنشئة ا
فمثل هذا النشاط املعتمد . لعب النشاط التواصلي دورا جوهرياي

باألساس على التدفق االتصايل القائم على اللغة الطبيعية كنشاط 
ضمن الفضاء املتقاسم بيذاتيا و . راءيساهم يف بلورة املواقف واآل

ا زمتا املهتمني أن يتخذو وضعية ختاطبيه تفتح العالقات البيشخصية مل
ملا يقدمه فعل الكالم حىت يتم ) Illocutoire(بصفة اجنازيهموقفا و 

إيل  هبرماسحتديد البنية التحتية للعامة من خالل اجملالس، أين يشري 
فالفضاء العمومي من هذا التصور  )17(.اجملالس القضائية للرأي العام

 من متتبعنيملسرٍح جمسد واقعيا، و  يصبح نتيجة جمردة ترتبط مبتتبعني
  .افرتاضني لوسائل اإلعالم و من قراء للصحف

 :خامسا الفضاء العمومي كفضاء المناقشة مضبوط بقيم أخالقية

يتبني أن هربماس وعلى لسان أحد مرتمجي نصوصه وكذا 
نصوص  آبل أن مسألة أخالق املناقشة حتددت بربنامج لكل من 

فالفكرة األساسية اليت شكلت حجر الزاوية  )18(هربماس وآبل،
وعادال وهو اهلدف (بالنسبة هلربماس هي كيف يكون فعلنا صحيحا 

، واالعتماد على التربير حىت يتحقق )Agir juste=األمسى هلربماس
مثل هذه الفكرة ال تتحقق إال داخل جممع مثايل . االدعاء بالصحة

، )V=ص(ذ صيغةيأخ) Validité(للتواصل، أين مبدأ الصحة 
فالصحة مصدرها جمموع األفعال املضبوطة بالقيم، أين املعنيني قد 

)19(.شاركوا يف مناقشة عقالنية
يتحرك املشاركون للمناقشة عندما  

متس مصلحتـهم وتكون احملفز للمشاركة يف املناقشة، وتصبح بذلك 
مصلحة مشرتكة تربط املشاركني حمددة بذلك أفعاهلم الصحيحة 

ومنه ترتفع القيم إىل الشمولية آخذة بذلك الصيغة . طة بالقيمواملضبو 
ونقول عنها أن كل قيمة مقبولة جيب أن تستويف  ،)U=ش(الرمزية 

ا و : شروط التاليةال نتائجها تكون باإلمجال مالحظة من حيث أسبا
من قبل كل واحد، ويكون قصدها إرضاء مصلحة كل واحد، وتكون 

امقبولة من قبل كل فرد معين  .
أن تقوم ) U =ش(يتمثل دور  )20(

ا يف األصل القيم  مبهمة اختبار وتصديق القيم دون إنتاجها، أل
ُحيتمل أن تقبل عن طريق اتفاق عقالين كلى أين تسود املصلحة 

، وتكون بذلك العقالنية ضرورة ميزت فلسفة )العامة(الشاملة 
ني األخالق ذات فاألفعال االجنازية هي وحدها اليت متيز ب. هربماس

مصلحة مشولية واألخالق ذات استلهام فردي، تعتمد على قيم 
ذاتية، فما نقصد به أخالق املناقشة هو التمييز األول، ومنه ترتسم 
التداولية املتعالية، أين ال يكون ألي فرد احلق يف امتالك احلقيقة وال 

ضمن  النقد، بل عملية مشرتكة تكون نتيجتها االتفاق لكل املعنيني
وتشكل كذلك مربط الفرس لنظرية الفعل  )21(.جممع مثايل للتواصل

  . التواصلي من جهة، وأخالق املناقشة من جهة أخري
من هذه األسس نطرح التساؤل عن القضايا اليت يتم 
مناقشتها ضمن جممع مثايل للتواصل وداخا فضاءات عمومية 

  .و التفاهم تستخدم  فيه التداولية املتعالية كإجراء للتواصل 
  :من القضايا اليت يتم مناقشتها داخل الفضاءات العمومية

  :أوال مستقبل الدين داخل دولة القانون ذات توجه علماني
وفق االختالف املوجود بني األديان اليت رضت بالعلمانية يف 

، مثل هذه واطنامللية واليت حترتم حقوق اإلنسان و إطار الليربالية التمثي
ا تشهد نوعا من العودة  األديان لطاملا دخلت يف صراع دموي إال أ
إىل األصولية  سواء كانت بالشرق أو بالغرب خاصة ما يعيشه العامل 

هناك حاالت من . األصوليني خاصة بالعامل اإلسالمييف تزايد عدد 
ويات عدائية مستخدمة  املقاومة ميكن وصفها بالدموية اليت تتمادي 

 11اخلطاب الديين، مثل هذه األصولية اليت برزت مع أحداث 
واليت تبناها تنظيم القاعدة ، أخذت صفة اإلرهاب  2001سبتمرب 
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العاملي أو الكوين هدفه إعطاء شكال يستدعي فيه غضبه جتاه الغرب 
ردت الفعل هذه . االستعماري الذي استغل ومهش العامل اإلسالمي

طابا مضادا متثل يف األصولية شكلت إرهاب الدولة آخذا خ
هربماس . اليسوعية والربوتستانتية والذي ترجم بصدام احلضارات

يأخذ موقفا غري ثابت جتاه هذا التشخيص ويعيد التفكري يف األديان 
من منطلقات اخري بعيدة عن التصورات املرتبطة باألصولية 

بار يف تصوره ال بد من إخضاع أشكال األديان إىل اخت. واإلرهاب
فلسفي معمق يفكك العالقة بني الدين والعقل، وميكن يف ذات 
الوقت إىل توجيه األديان الكونية إىل النقد الذايت وندعوهم إىل 
م األخالقية الشمولية لتحقيق التفاهم اليب إنساين  التفكري حول قدرا
مع االستمرار يف تصفيتهم من حمتواهم السيمائي احلامل لدالالت 

. لتعصب واألصولية وكل ما يوحي إىل استخدام العنفاخلصوصية وا
مثل هذا العمل أسس له هربماس بداية من نصه الذي حدد فيه 
نظريته يف الفعل التواصلي، الذي من وراءه يريد تأسيس فضاء 

تفاهم و باملثل يكون دل قصد إرساء  قواعد الاللنقاش واحلوار املتب
رة لتأسيس الدميقراطية مثل هذا النقاش يكون باد. بني األديان

  ).  Démocratie participative(التشاركية 
هربماس يواجه نوعا من الصعوبات اليت نتجت عن التحوالت 

، اليت قد حتطم واالجتماعياليت مست العامل من جانبه التارخيي 
 11منذ أحداث . آمال الفيلسوف يف وضع قواعد معقولة للتفاهم 

الذي أجرته معه جيوفاين بورادوري  سبتمرب واستنادا على احلوار
سبتمرب مل اتوقف عن التفكري وأسأل  11منذ : بنيويورك أين يقول

ا  نفسي أمام مثل هذا احلدث و مثل هذا العنف أن نظرييت اليت طور
إىل احلوار  أدعو فيه الذينظرية الفعل التواصلي  منذ صدور كتايب
املتأصل املوجه ضد العوملة العنف  )22(.يف الفراغ والتفاهم قد هوى

الرأمسالية يتعارض مع وجود بنية تدعم حالة من التواصل، ضمن هذا 
الظرف املمتد إىل حدوده القصوى، التواصل يف حد ذاته ميكن له أن 

ما ال بد من معرفته وهو األهم  من وظيفة . حيمل معىن خفي للعنف
إعادة  التواصل كقوة متكن من القضاء وبدون ضرر العنف ودون

انتاجه حتت أي شكل من األشكال سوي أنه السبب احملقق للتفاهم 
وهي التفاهم  )23(وأننا ضمن ما نوفره للتواصل نقصد مثل هذه النهاية

مثل هذا اهلدف نسجه هربماس ضمن . وإقصاء كل نوع من العنف
العديد من نصوصه خاصة نظرية الفعل التواصلي وقبله الفضاء 

تزم بروح احلوار والتفاهم بتقدمي املربرات املؤيدة هربماس يل. العمومي
واملعارضة دون اللجوء إىل العنف الناتج عن التطرف الديين، مما دفعنا 
إىل استدعاء نصوص أخري له ضمن نفس السجل أين حيلل عالقة 

 )24(،ضمن كتابه ما بني النزعة الطبيعية والدين. الدين بالعقل

الية العاملية بصياغة تضعها يف هربماس يلطف ويروض أفق الرأمس
ا وفق قيم أخالقية وسياسية وقانونية، وكذا احلداثة  الوجهة اليت وعد 

حىت ندرك . اليت رنت إليها اجملتمعات قبل أن تنحرف بالكامل
ذا النص توجب العودة  إىل نص تعود النسخة  الرهان املعلق 

حكم يف النسالة أين يطرح إمكانية الت )25(،2002الفرنسية إىل عام 
مستوى الدين وإعادة بناء اجملتمع تكنولوجيا مما استدى نقاشا على 

 إذا كان. احملاكمة اليت تتعرض هلا البيو تقنيةواألخالق والقانون و 
هية اإلنسان وعدم جواز النكل به بإمكان األديان أن حتافظ على ما

الح حىت أمام حاالت عالجية، وبالتايل متنع التكنولوجيا من إص
خاصة إذا ما اتضح ان جسم . جسم اإلنسان وتشكل عائقا أمامها

اإلنسان يتعرض إىل عملية متاجرة، منه تصبح املسالة مفهومة جزئيا 
. وميكن املشاركة فيها إذا كان املربر انفالت الربنامج من مراقبة العقل

امام هذه احلالة هناك نوع من التعارض النسيب بني العقل واإلميان، 
الصدى الصادر منهما ميكن أن تنجز بني األديان الكونية  ومن

قواعد علمانية يتقبل فيها كل دين اآلخر ويدينون يف ذات الوقت كل 
هذا . احنراف حنو األصولية أين يتقبل املؤمن اآلخر املؤمن وغري املؤمن

ما شكل جوهر النقاش الذي دار بني هربماس  والبابا بنوى السادس 
سابقا قبل ان يعتلى هرم  )le cardinal Joseph Ratzinger(عشر 
عالقة الدين باإلميان ال ميكن أن تكون إال عالقة العقل  )26(.البابوية

بامليتافيزيقا اليت تقدم تصورا للعامل باالعتماد على البداهة العقلية 
العقل املقصود . وعلى اإلميان املفعم بالدوغمائية على أنه إهلام صادق

لذي تعرض إىل عدة اختبارات بإجلام طموحاته هنا هو ذلك ا
وفرض على الدين ودوغمائتيه بصيغة شرعية مبمارسة النقد . التفسريية

  .  الذايت باستخدام التأويلية
أمام هذه الوضعية على الفضاء العمومي القائم على قواعد 

ألنه . علمانية أن ميثل الضرورة واالعرتاف املدين للمساواة بني األديان
يات وقت مضى مثل هذا املبدأ شكل حجر الزاوية إلرساء احلر  يف

. كذا االعرتاف باالنتماء إىل ثقافة خمتلفةالفردية خاصة حرية املعتقد و 
مبدأ  مشولية التساوي والنزعة اإلثنية الفردية يتعرض إىل صعوبات 
شبيهة بالدراسات اليت تقام على أحوال الضمري  باملستوى التطبيقي، 

م ينتمون إىل املساواة  و وفق مبدأ احلرية راد يدعون و فأين األ ا
م كخصوصية ثقافية ثقافات خمتلفة و  يطالبون حبقوق االعرتاف 

هنا يطرح سؤال على هربماس حول  )27(.ضمن الثقافة املهيمنة
ية واحلريات الفردية ؟ خاصة العالقة املوجودة بني اخلصوصية الثقاف

لية السياسية ترتكز على عالقات أن يف األصل النزعة الليرباو 
بشكلها التناظري بني جمموعة أفراد وجمتمعات ذات االعرتاف 

عن هذا السؤال جييب هربماس بفرض إجراء عملي . هويات خمتلفة
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يضع االختالف حول مفهوم املسواة واحلرية، فهو من جهة املفهوم 
ة إىل  يوحي مبحاربة الال مساواة باالعرتاف ومنح احلقوق االجتماعي

من جهة . كل من مت إخضاعه لكل أشكال االستغالل واهليمنة
أخري املساواة ال ميكن هلا أن تكون إال مدنية من باب أن األفراد 

  . املوجودين داخل جتمعات ال يطالبون إال باالندماج
بالنسبة هلربماس اإلسالم مل حيسم أمره بني ما هو مطلق 

فإذا ما كان األمر .. حمة وتعصب وبني شكل من العقالنية املتسا
شرعيا حبيث كل الديانات تعيد النظر يف العقالنية الغربية من جهة 
ومن جهة أخري ادعائها بالشمولية وهي فكرة مستوحاة من 

فهذا يعين أن املسيحية ال ميكن هلا أن تستغين عن الفهم . املسيحية
. ةالذايت الذي يؤهلها ألخذ مكانة مرموقة ضمن احلقيقة واحلري

كخالصة ميكن القول أن أخالق االتصال والدميقراطية التشاركية هي 
أفكار تنتمي إىل مملكة احلريات اليت عربت عنها أشكال غربية 

  .سجلت يف تارخيه
ثانيا مسألة النسالة ومستقبل اإلنسانية يف ظل التطورات 

مسألة الربجمة  )28(يطرح هربماس يف هذا النص: احلاصلة يف البيو تقنية
على مستوى اجلينات والشكل املرغوب للمولود مع ربطها بالقضايا 

طالب الفلسفة يدركون . الفلسفية اليت تعاجل مسألة حرية االختيار
متام اإلدراك عالقة الوعي بالذات كمعطي فينمولوجي وكذا الوعي 

فاحلياة عقل وأخالق ووفق هذه احلدود يراجع . بالقيم األخالقية
غارد حول الوجود واملاهية ومسألة االختيار، هربماس طروحات كريك

مثل هذه املسألة نسجت خيوط الوجودية اليت حللت حالة اإلنسان 
بعالقته مع شعوره وضمريه من حيث هو انا يدرك ذاته بوعيه، 

الفلسفة . فاإلنسان يتمرد ضد اليأس حني جيد نفسه بأنه ليس هو
ة اإلنسانية اليت تثبت الوجودية عربت عن اإلمكانية اليت عرفت احلقيق

حرية اإلنسان، غري أن اإلمكانية اجلديدة املتاحة من قبل البيو تقنية 
مكنتها من التحكم يف اجلينوم البشري، وتتيح لنا الفرصة يف إجراء 
حتوالت تفاضلية أي تفضيل جينوم عن جينوم آخر من باب أن 

معرفة فك اجلينوم البشري و .  قق الرضىاملفضل يعطي لنا شخصا حي
الصفاة الوراثية وحتديد املرغوب منها يستعرض أبعاد التدخالت 

  .املمكنة واليت توضح فرضية الفهم املعياري لإلنسان
احلداثة الغربية جتاوزت الفهم الديين لإلنسان من خالل 
الربجمة اليت خيضع هلا للمولود اجلديد وبالتايل حتديد سريته املستقبلية، 

الشخص عندما يكرب خيضع تارخيه . مقصودةمثل هذه الربجمة تكون 
فعلى حد تعبري  . الشخصي إىل حكم نقدي وحتليل استنباطي

كريكغارد سريتنا الذاتية هي ملك لنا و ال ميكن أن ختضع إىل إكراه 
خارجي، غري أن احلالة هذه وحبكم الربمجة اجلينية للمولود اجلديد 

ي أصبح بإمكان فمنذ اليوم الذ. السرية الذاتية قد حددت سلفا
األولياء من اختيار مولودهم، بناء على التصور الذي حددوه له 
. بتعديل وراثي على مستوى اجلينات فقد املولود إمكانية حتديد هويته

ذا اإلجراء نقول بأن األولياء قد تدخلوا بأخذ شكل االستعدادات 
منتوج  اجلسدية وتعديها  على احلرية والقيم األخالقية ويصبح املولود

غري أن املولود الذي خضع إىل التعديل الوراثي . باختيار الوالدين
إن يسائل من كان  بإمكانه حبكم خريطة الوراثية اليت رمسها له والديه

قد تكون املساءلة سلبية عندما يرتتب عن  )29(.مسؤول عن سريته
الشخص احملدد السرية سلفا أفعال ال حيمد عقباها، غري أن املولود 

ذي يولد معوقا وكان الوالدين على علم بإعاقته من خالل التحاليل ال
اليت خضع هلا الوالدين، هنا املولود حيمل املسؤولية األخالقية للوالدين 
. ألنه كان باإلمكان تفادي مثل هذا اخلطأ على مستوى اجلينات

فاملنتوج اإلنساين قد خيضع الوالدين إىل حماكمة قضائية أو إىل 
هل بإمكان سيناريو التشخيص . لذين أخطئوا يف التشخيصاألطباء ا

أن يتسع إىل التشييء الذايت عند البالغ الذي عمد على تعديل 
خريطته الوراثية ؟ فاجلواب الذي ميكن تقدميه يتناول الفهم األخالقي 

تشريع احلقوق األساسية . الذي اكتسبته البشرية مجعاء عرب تارخيها
ورويب قد أخذ بعني االعتبار واقع فعل النسالة الصادرة عن االحتاد األ

والوالدة بفقدان عنصرا أساسيا يف الفهم املعياري ألنفسنا، ضمن 
نص احد من هذه املواد نقرأ عدم ممارسة النسالة خاصة تلك اليت 
دف إىل انتقاء األشخاص مبا فيها االستنساخ اإلجنايب بالنسبة 

غري مرغوب فيها يف أوروبا اهلرمة  مثل هذه العملية. للكائنات البشرية
         )30(.بينما جندها مسموحة يف العامل اجلديد

ملاذا هي مسموحة يف العامل اجلديد ؟ ألن التشخيص ما قبل 
  الزرع يسمح بإخضاع اجلنني و هو يف مثان خاليا إىل  

إجراء اختباري وراثي تقديري، هذا التشخيص ميكن من 
. عرب الوراثة تنتقل بوجود أمراض مزمنة تفادي أي خطر يهدد اجلنني

وبالتايل يتم التدخل إما بتو قيف احلمل باإلجهاد أو عدم زرع اجلنني 
مثل هذا اإلجراء أثار سجاال على املستوى السياسي . يف رحم األم

واألخالقي وكذا الشرعي داخل الفضاءات العمومية، مما استدعى 
إلجناب خاصة ما وصلت إليها إجياد نظم تراعي رغبة املواطنني يف ا

التقنية وما تقدمه من حلول ملن يعانون من عدم القدرة على 
اإلجناب، وكذا من يعانون من أمراض مزمنة وخيشون تنقلها إىل 

رئيس أملانيا  يوهانس روإال أن ما نلتمسه من حتذير . اجلنني
، ملن يعمل على حتويل احلياة 2001ماي  18االحتادية  املؤرخ يف 

البشرية إىل أداة، أو من مييز بني حياة تستحق أن تعاش عن حياة ال 
تستحق ذلك، إن من يقوم بذلك يكون قد دخل طريقا ال نقطة 
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فهذا تعبري صريح ملا تعتقد فيه أوروبا اليت تنتمي إىل العامل . اية فيها
   )31(.القدمي

أن علم البيولوجيا وخضوعه جيدر اإلشارة ويف ذات السياق 
لتقنيات جد متطورة مكنت البشرية من أن ختطوا خطوة جبارة يف 
الوقاية من األمراض املتنقلة عرب الوراثة، إذ بإمكان تفادي عدة 

، وكذا  ADNأمراض تنتقل عرب الوراثة مبجرد تعديل على مستوى الـ
وين  تك االستنساخ البشري العالجي الـذي ال يهدف إلـىعملية  

، وإمنا استنساخ أعضاء مـنـه كوسيلة عالجية كائن بشري كامال
وهناك أيضا اخلاليا اجلذعية اليت جند من بينها اخلاليا اجلذعية اجلنينية 

 من اجلزء الداخلي للبالستوسايتاليت يتم احلصول عليها 

(blastocyste  واليت هي احدى مراحل انقسامات البويضة املخصبة 
باحليوان املنوي، حيث تكون البويضة عندما تلقح باحليوان املنوي 
خلية واحدة قادرة على تكوين انسان كامل مبختلف اعضائه، مثل 

ا كاملة الفعالية تنقسم اليت ) Totipotent( هذه اخللية توصف بأ
فيما بعد إىل عدة انقسامات لتعطي مرحلة تعرف بالبالستوسايت 

)blastocyste(، تتكون بدورها من طبقة خارجية من اخلاليا واليت  
املسؤولة عن تكوين املشيمة واالنسجة الداعمة االخرى اليت حيتاج 

عطيات مل مثل هذه امل. يف الرحم اليها اجلنني اثناء عملية التكوين
ا يف عملية املعاجلة خاصتكن معروفة من قبل و  ة من حىت استخداما

إجراءات عالجية  . مراض املزمنةاألمراض املستعصية كالشلل واال
اهيمه حتاول الفصل حماولة استنساخ أعضاء بشرية طرحت مسألة مفو 

كما اشرنا من قبل ية من األمراض، مثل هذه احلالة و الوقابني النسالة و 
أدت إىل اإلسراع يف عملية التشريع  بغية إجلام بعض االنتهازيني 

ت لعملية االستنساخ الذين يعمدون على استخدام مثل هذه التقنيا
على الساحة اإلنتاجي ألعضاء بشرية، التصور الذي فرض ذاته 

كذا الدينية هو ان اجلنس البشري أصبح قادر أن العلمية والسياسية و 
حيمل على عاتقه مسألة تطوره البيولوجي، ان يكون بطل التطور وان 

هذا  أمام .ازي يشري إىل حتول النوع ذاتياتعبري جم. يلعب دور اهللا
الوضع تعالت أصوات تدعوا للتدخل من أجل حضر مثل هذه 

يتدخل ملنع  مل اإلجنازات العتبارات أخالقية، فاملشرع األملاين
األحباث االستهالكية لألجنة بل منع  ما هو التشخيص قبل الزرع و 

مثل االستنساخ ) املتحدة الواليات(مسموح به يف مكان آخر 
باملعاينة ) L'euthanasie(ملوت الرحيم ، األمهات احلوامل، االعالجي
، فما مت حضره يعود سببه إىل املمارسات غري األخالقية واليت الطبية

ذيب الطبيعة اإلنسانية             )32( .مفادها 
إن النسالة الليربالية كمفهوم مستحدث أثاره هربماس ال ميس 
فقط القدرة على أن يكون املرء نفسه بتجاوز كل إعاقة بل ما يتخذه 

ند التدخل يف تنظيم جينومه اخلاص، شخص ما جتاه شخص آخر ع
يكون هذا التدخل وفق رغباته مما تطرح فرضية اخالقية تستدعى و 

أنفسهم، الفهم الكوين للحق        فهما ملا يكونوه األشخاص عن
واألخالق ينطلق من فكرة عدم وجود أي عائق مبدئي يتعارض مع 
نظام العالقات املتساوية بني األشخاص، غري ان جمتمعاتنا متيزت 

و بنيويا، بناء على ما متارسه من طغيان أبعنف سواء كان هذا ظاهريا 
ب اقتصادي نة تعارضت مع مثل هذا احدث عالقات غري متواز . و

جيب أن يتعلق  الوضعية املعيارية اليت حتدد العالقات اإلنسانية، فال
، ومنه كانت الربجمة الوراثية على مستوى اجلينات الواحد منا باآلخر

إن الشعور الذي . تولد عالقات غري متوازنة على اكثر من صعيد
مينعنا من استخدام اجلنني استخداما آليا هو ما سيكون عليه 

غري أن . إلنسان كشخص ثان، الذي يكون له موقف خاص بها
العالقة التجريبية املدركة داخل خمتربات البحث وتعاملها مع اجلنني 

من حيث املبدأ يفرتض ان . جتعل منه شيئا آخرا متحوال بفعل الوالدة
   )33( .يكون كائنا قد حقق الرضى لوالديه

ري بالدول النسالة الليربالية تطرح من اجلانب الدستو 
الدميقراطية عالقة جديدة وصفت بالعمودية بني السلطة واملواطن أين 
يستوجب طرح السؤال عن حق الوالدين بصدد األوالد املربجمني وراثيا 

مسألة مثل هذا النوع . وكيف تطرح  مسألة تأثري النتائج على االوالد
طرحت على وجهني وجه حياول ان يضمن حقوق الوالدين يف 

م الشخصيةاختيار  األمر . هم ووجه حياول ان يضمن املولودين حريا
يبدو حرجا من وجهة نظر الدستور خاصة ما تعلق األمر بني 
باألشخاص الذين تزرع هلم اعضاء جاءت عن طريق اخلاليا اجلذعية 

هنا نعود . مما يدفع إىل القول بتشيء احلياة البشرية ما قبل الشخصية
ن االختيار جير أن كريكغارد الذي يقول إىل التصور الوجودي بدأ م

قلق من : إىل اخلطيئة، وإىل املخاطرة اليت بطبعها تؤدي إىل القلق
فهل املولود اختار (اإلمكانيات العامة، قلق من الوجه الذي اختاره، 

معضلة عرب عنها كريكغارد بالدوار ) و شخصيته؟أهيته أو ماوجهه 
قلق  )34(،ية وهو قلق من وعلىالذي يصيب املرء حني ينظر إىل اهلاو 

على من اختار وكان حر يف اختياره وقلق على من مل خيتار وفق 
منه ارتفعت كذلك بعض األصوات مذكرة مبا جاء . حريته يف ذلك

خلق اهللا اإلنسان على صورته، خلقه على " 1،27يف سفر تكوين 
مل خيلقه على صورته بل خلقه على صورة اهللا أي ( )35("صورة اهللا

، اهللا هو احلب الذي )مبثابة اهللا  الذي يكون خليفته فوق األرض
ليس من الضروري أن . خلق به آدم وحواء ككائنات حرة تشبهه

على صورة اهللا .. نكون مؤمنني حىت نفهم املعىن اجملازي لكلمة خلقه
ذه البالغة حتتاج إىل تأويل  وإىل فهم يقودنا إىل التأويلية مجلة 
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توجه تأثر به هربماس على إثر املناظرة اليت مجعته مع .. الفلسفية
ومنه كان الفهم بالنسبة هلربماس يقتضي الصيغ التعبريية . غادامري

التالية، فال حب بدون معرفة اآلخر، وال حرية بدون اعرتاف متبادل، 
أعطت شكال بشريا مثل هذه عرب عنها هربماس باملقابلة اليت 

كذلك من كونه على صورة . تستجيب لعطاء اهللا من حيث هو حر
   )36( .اهللا فهو خملوق من اهللا ومنه ال يكون على مستوى اهللا

. ثالثا العودة إىل املناظرة اليت مجعت هربماس مع جوزيف راتسينغر
ماذا يوحد العامل؟ : نشرت املناظرة كما أشري إليها سابقا حتت عنوان

س احلرية املا قبل السياسية للدولة الدميقراطية، ومجعت املسامهتني أس
أين طرحت مسألة  )37(يف كتاب واحد وترمجت إىل اللغة الغربية

الدين من جهته يبين تصورا عن العامل ميكنه . عالقة الدين واإلميان
من املطالبة حبقه يف ممارسة السلطة الكلي على العامل، غري أن هذا 

رعان ما يفشل أمام التوجه العلماين ألشكال احلياة االدعاء س
. باجملتمعات احلديثة اليت تعيش ما بعد احلداثة بوجهها العلمي والتقين

ما بعد احلداثة اليت تلزم الدول الليربالية والدميقراطية اعتماد العلمانية 
  مثل هذا اإلجراء حيقق. لضمان حدود احلرية الدينية جلميع املواطنني

يشرتك فيه  vivendi  Modus دماج باالتفاق على منط معيشياإلن
يشري هربماس إىل اإليتوس الديين الذي حرف احلق يف . اجلميع

االندماج إىل صاحله ويدعو إىل نظام احلق الكوين  وأخالق اجملتمع 
بالنسبة هلربماس اختيار جون . إىل تنظيم اإليتوس للجماعة الدينية

مبفهومه العاملي أو الكوين يعود تأسيسه مبساعدة راولس ملعىن العدل 
ا يف األرثودوكسية الدولة  )38(.أسباب دنيوية حمايدة جتد مكا

الليربالية مكنت اجلماعات الدينية من التأثري على الرأي العام 
السياسي، حىت وإن كانت النتائج سلبية على ممارسة التسامح مما 

سألة اإلجهاض املقنن بالدولة جعل اجلماعات الدينية تتعارض مع م
عالوة على هذا اجلماعات الدينية مل تتلقى بالتساوي بني . الليربالية

معتنقي ديانة ما وبني الذين ال يؤمنون بأي دين يف ظل العلمانية من 
باب أن الوعي العلماين ال يقدم حرية املعتقد باجملان مما يتطلب على 

ؤمن ضمن إطار الثقافة الليربالية اجلماعات الدينية تقبل اآلخر غري امل
القائمة على العلمانية مما يدرك التنازل التصور الديين عن حقه يف 

حرمان املواطن . تسيري األشكال االجتماعية لصاحل الثقافة الليربالية
املؤمن من التعبري عن تصوره للعامل ضمن املواضيع اليت تناقش يف 

فضاء العمومي، جعل من الثقافة اإلطار العام والذي عرفه هربماس بال
الليربالية املصانة من قبل الدولة الليربالية الدميقراطية تطالب املواطن 

   )39( .العلماين من أن جيتهد لرتمجة الدراسات الدينية ويقدمها للعامة
جوزيف راتسينغر  يشري إىل القلق الذي يواجه العامل ليس من احلرب 

يف كل مكان، قلق يضاهي وقوع حرب  العاملية بل اإلرهاب املتواجد

نووية وبتصعيد أقوى إذا ما امتلكت اجلماعات املتطرفة السالح 
. النووي وأسلحة الدمار الشامل احملضورة من قبل هيئة األمم املتحدة

ومنه وجب التساؤل عن املصادر الفكرية واللوجستيكية هلذه 
وجودة بني احلق اجلماعات، حبيث مل يعد كايف التساؤل عن العالقة امل

فاملسألة اجلوهرية ارتبطت من . واإليتوس أو بني العقل واإلميان
التصور النظري لإلرهاب وحتركه حنو الفعل، أسامة بن الدن حرك 

هذه  الشعور حنو الغرب من حيث هو مصدر الكفر والغنب، مثل 
التعبريات وجدت األرضية اخلصبة داخل اجملتمعات اليت تعاين الغنب 

هناك مسألة . ر املسلط عليهم من القوى الرأمسالية وغريهاوالقه
جوهرية أخري متعلقة مبا يغذي اإلرهاب، فهل ميكن اعتبار التطرف 
الديين ناتج عن التعصب؟ وإذا كان األمر كذلك، فهل ميكن القول 
أن سلطة الدين يف تقدميه لتصور عن العامل يغذي اإلرهاب ويقف 

ؤل جيعلنا تقفى خطى تشكل ضد التسامح؟ مثل هذا التسا
اجلماعات الدينية اإلرهابية، والظروف السياسية واالجتماعية 

أم ان اإلجابة تقتضي إزاحة . واالقتصادية اليت سامهت يف تشكلها
معضلة حددت موقف جوزيف راتسينغر يف . الدين بسلطة العقل

تعامله مع العقل والدين وكيف تعاطى مع اإلرهاب كظاهرة نتجت 
  . تطرف الديينعن ال

بالنسبة إليه جيب وضع الدين حتت رقابة العقل، فمن يقوم 
ذا العمل إذن ؟ يتمظهر لدى العامة أن هناك ثقافتني تسيطران 

، األوىل شكلت مركز على العامل، الثقافة املسيحية والثقافة العلمانية
والعقل مما تشكل مفهوم العلمانية من جهة ومن  الصراع بني الدين

أخرى أن مفهوم التسامح يتم إرجاعه إىل التقاليد اليهودية جهة 
راتسينغر يركز الضوء على مفهوم العلمانية الناشئة بالغرب . واملسيحية

؟ يف الواقع العقالنية العلمانية بالرغم من كيف ميكن تصحيحهاو 
وجود جانب تنويري بالعقالنية الغربية من باب أن العقالنية 

)Rationalisme (ن كلمة مفهومة لدى اجلميع فالعقل تت مأ
هو عمل تقديري يقوم به العقل، تدل على احلساب و ) Ratio(مبعىن

قوم على حساب اللذات واملنافع هو ما حدد الثقافة الغربية اليت تو 
هي املعادلة احملددة لقيم الدين واألخالق العاملية و . وبالتايل املصلحة

عليه االتفاق مل حيصل بعد، و  ان هذا غري. اليت ميكن ان نتفق عليها
   )40(.يكون جمردً يتوس العاملي يكون سابق ألوانه و يكون القول باإل

هذه الوضعية جيد راتسينغر نفسه متفقا مع ما قاله  مأما 
  :هربماس حول اجملتمع ما بعد العلمانية ، اتفاق خلصه يف أطروحتني

 مستلهمة من طروحات الكنيسة اليت عرب: األطروحة األوىل
مل من اعنها قدميا واملرتبطة بالعقل واإلميان خاصة ما يشهده الع

تطور، حبيث فقد السيطرة على ذاته من خالل ما وصل إليه على 
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. لعامل بكاملهامستوى السالح النووي الذي ميكنه من تدمري ذاته و 
فإذا تعود العقل على عدم اإلنصات حبكم التوارث الذي أحدثته 

صوت وحي  من مساع قت الذي ال بد عليهالعلمانية،  فجاء الو 
الذي هو يف األصل وحي من . اإلنسانية اليت مبقدورها على تصويبه

  .اهللا
ارتبطت بتعدد الثقافات، ليس هناك شك : األطروحة الثانية

من ان الثقافة الغربية شكلت مركزية قائمة على اإلميان املسيحي 
افة سائدة والثقافات والعقل العلمي األوريب، مركزية جعلت منها ثق

ا مما ولد . األخرى على اهلامش أو شبه معدومة وغري معرتف 
االعتزاز الغريب الذي يدفع مثنه الغرب جراء نشوء حركات مناهضة 
للثقافة الغربية مبا فيها احلركات األصولية اليت تظم التيار األصويل 

غرب ميكننا خلق قنوات اتصالية حوارية مثلما يريده ال  )41(.اإلسالمي
املطلوب هو . من تفادي مثل اهلجمات اليت تتعرض هلا الثقافة الغربية

فتح احلوار على الثقافات األخرى بتصدير العالقة الثنائية بني العقل 
ة تكون نظامية تعتمدها والدين وانتاج منظومة قيمية أخالقي

  .اإلنسانية
أرسى خامتة احلديث من ما وصل إليه الغرب املسيحي الذي 

ثنائية العقل واإلميان اليت ال ختتلف عن الثنائية اليت أسستها احلضارة 
العربية اإلسالمية عندما طرحت إشكالية النقل والعقل وبني املعلوم 
واجملهول وبني الشاهد والغائب ثنائية ما فتئت أن انتقلت إىل الغرب 

ل اليت بالفعل هناك العديد من املسائ. بتأسيسها للرشدية الالتينية
، هذا ل العلمي انفلت من رقابة اإلميانطرحها الغرب عندما العق

االنفالت أصبح ال حيرتم القيم اإلنسانية اليت دعت الديانات 
قد حيقق التلقيح االصطناعي آمال العديد . السماوية إىل احرتامها

، قد تعاجل اخلاليا اجلذعية يعانون العقم ويرغبون يف اإلجنابممن 
األمراض، التحكم يف اجلينوم بإمكانه أن يرفع القلق من العديد من 

غري األمر يبقي يف . اض املزمنة املتنقلة عرب الوراثةاستمرار وجود األمر 
شرية مربجمة تسخر لغايات حربية غاية اخلطورة عند تصنيع كائنات ب

يكون األمر أخطر عندما توجه كائنات بشرية وهي بكامل وعيها و 
هاد ضد الكفار وأن جزاؤهم اقتنعت باجل اأمبجرد إىل قنابل متنقلة 

يكون األمر أخطر كذلك إذا ما انتشرت أسلحة الدمار . اجلنة
هنا البد من اإلشارة إىل ان التحرر الذي حققه العقل من . الشامل

سلطة الدين أو بتعبري آخر من سلطة اهللا أوقع البشرية يف خماطر ال 
. وار و االعرتاف باألقليات املهمشةميكن التخلص منها إال مببدأ احل
فس بشرية عاقلة تدعو إىل السلم مثل هذا اإلجراء دعت إليه كل ن

  .واحلوار و إرساء مبدأ التسامح
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  طقوسية الحوار من خالل الكتابة المقدسة
   قراءة في األصول الثقافية واألدبية المسيحية

  
 :تمهيد

يبدأ احلديث عن الكتابة املقدسة من تلك اللحظة اليت حقق 
ومصدرا  األدب فيها نقلة نوعية فاختذ من الكتاب املقدس منهال 

سواء تعلق األمر باالسفار يف العهد القدمي أو ، ملوضوعاته األخالقية
ا عامل الغيبيات والرموز والكنايات  النسخ يف العهد اجلديد ووجل 

وغالبا ما ، وهو يرتبط ارتباطا عضويا باجملال الروحاين الديين احملض
   يطلق عليه ــ األدب الكنسي ـ

يف بداية األمر سوى موقفا ومل تشكل الذهنية املسيحية 
عارضا حياول أن يبين كيانه على أنقاض ما ساد قبل املسيحية نفسها 
وعليه بدأ التصلب يف املواقف ومواجهة الزحف القادم من تلك 

وإن كانت  األبعاد األسطورية القدمية األمر الذي سيغيب مبدأ احلوار
نظر رجاالت هذه األخرية مقننة علميا بتصورات مفاهيمية فبدت يف 

ثقافة وثنية بُنيت على أسس ميثولوجية متعارضة مع تعاليم  ،الدين
  .الكنيسة من حيث املعتقد والرؤية حنو العامل والتاريخ
الثقاقة القاتل حليوية  من هنا انطلق شكل من أشكال احلوار

 احلصار والتحرمي لكل موروث قدمي،قوانني  القدمية وحلظتها بدأ بعث
النوع من األدب دور يف بعث شكل حواري جديد  فهل سيكون هلذا

؟  وكيف سيتم ذلك ؟ ماهي مظاهره ؟ وهل سيكون  له تأثري على 
  األشكال الثقافية واملعرفية فيما بعد؟ 

 :البراعم األولى للحوار الديني -1

كان للكنيسة يف املراحل األوىل وخاصة املذهب الكاثوليكي 
تفتحاوعلى طيلة قرون عديدة  منها باعتباره التوجه الديين األكثر 

تأثريا عظيما يف كل احلياة الفكرية وليس غريبا أن ميتد هذ التـأثري على 
تطور الثقافة والفن واألدب بشكل عام انطالقا من مبدأ أن احلياة 
األرضية ليست إال ومضة من ومضات احلياة السماوية، ومن هنا 

ايات والرموز جاء عدم االهتمام بالعامل احملسوس وسادت الكن
وكان هذا هو الطابع املميز لفن  الغامضة واألوهام على الفن عموما

وأشعار روحية  فظهر األدب الكنسي يف أناشيد .العصور الوسطى
  وسري حياة القدسني واملسرحية الكنسية وكان يالحظ الشيء نفسه 

يف كامل ثقافة العصر ومنها يف الرسم واهلندسة املعمارية 
لكنسية اسطبغت هذه األنواع من الفنون بالصبغة اواملوسيقى، و 

   ).الدينية احملضة(
ففي بداية األمر مل تعترب موضوعات الفن واألدب يف بداية 

  ومل تشكل أحداثا بارزة . العصور الوسطى إال مقدمات عارضة منعزلة

  
  

يف تطور اآلداب عموما مما ترتب عن ذلك بزوغ بعض السيمات 
وكان أحد . الباطين ويضفي عليه صبغة غنائية اخلاصة باحلوارالديين

األسباب املباشرة يف ظهور بعض هذه املالمح األدبية يف العرض 
ورغم قوانني احلصار والتحرمي مل . الديين الكنسي وبطريقة غري مباشرة

تنقطع هذه املمارسات اليت كانت حتاول دوما العمل على 
ة وضعية وواقعية من  التعبريوعرض أحوال االنسان واجملتمع بطريق

) الرتوبادور(جمتمعات القرون الوسطى بفضل فرق املنشدين واجلوالني 
   )2( .والرواة والبانتوميم

  :أ ــ  من خالل الطقس الدرامي 
فبالنسبة لألدب الدرامي مثال، فاملسيحية كانت تعتين أكثر 

وهذه احدى ). العامل والضمري البشري( من غريها بإظهار الدراما،
إذ أن  , صور اليت تكشف عن شكل الصراع املعرب عنه حبوارمقدس ال

تاريخ البشرية يف نظرها  ليس إال مأســـــاة  تنتهي بالصليب وآالمه، 
واألرض ) الفردوس(والعامل عبارة عن مسرح لثالثة مناظر، السماء 

أما الضمري البشري فموطن النزاع متجدد . واجلحيم) ما بعد اخلطيئة(
اإلنسان القدمي الذي حييا على اخلطيئة األوىل واإلنسان  دائما بني
اة اجلوهرية هذه هي النو  ،خلقه التعميد خلقا آخر ياجلديد الذ

فالكنيسة هي اليت وجدت فيها البشرية هذا . ومبعث احلوارالباطين
  .النوع من القلق الذي تبحث عنه يف الدراما

ذ هلا طابعا ففي بعض األعياد كانت االحتفاالت الدينية تتخ
دينيا بشكل واضح،وكان املصلون يقومون أحيانا ببعض األدوار مثل 
عيد امليالد الذي يصحب حبوار يتلى على باب الكنيسة وبسهرات 
الصليب اليت تقام يوم اجلمعة الكبرية ومباركة مشعة الفصح ويوم 

 ). السبت النور( السبت املقدس 

نا هاما يف الطقوس كما استطاع العنصر الغنائي أن حيتل مكا
مزامري داوود يف (فكان إنشاد املزامري ) م 4ق ( منذ عصر قدمي جدا 

يتناوب الدور مع تالوة النصوص، وكان املصلون يرددون ) التوراة
األجزاء اخلتامية يف صورة جوقة، مع احلركات املنتظمة املنسجمة مع 

  .اللباس اخلاص
االنشاد الشعري هو الذي أدخل عادة ) م4(القرن الرابع 

الفردي، وأناشيده الالتينية هي اليت اختذها الشعر املسيحي منوذجا له 
طوال قرون عديدة مث ابتدعت مقطوعات غنائية يف صورة حوارات  

  .كاليت تقام يف افتتاح عيد الفصح

 )1(محــمــــد قــــــادة
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ومن خالل هذه الرباعم األوىل للتمثيليات الصادرة عن 
رحية الطقسية املكتوبة الطقوس الدينية ميكننا أن نقول إن املس

ولدت باألديرة وأخذت تتطور إىل ,املبنية على أساس احلوار بالالتينية 
أن بلغت درجة من االرتقاء إىل مسرحيات دينية مثل نص ميالد 
اية  املسيح، ونص قيام عازار، مث ظهر بعدمها نصان مهمان يف 

 أصبحت جزءا قطعة من القيامة، وــ متثيلية آدم ــ اليت: مها م12القرن 
   )3( .ال يتجزأ من الطقوس الدينية الرمسية

يرجع تارخيها ) تور(وتوجد هذه األخرية كمخطوط يف مكتبة 
وقد وجدت خصيصا لكي تقدم يف أعياد امليالد يف  ،م12إىل القرن 

  :وتشتمل التمثيلية على ثالثة أجزاء. ميدان الكنيسة اخلارجي
 ـــ   سقوط آدم وحواء   

  ـــ  مقتل هابيل على يد قابيل   
  ـــ  موكب األنبياء إلعالن قدوم املسيح  

ه يبدو مفتقرا للوحدة  وعلى الرغم من أن هذا النص وما شا
ومفكك األوصال إال أنه ينطوي على فكرة حوارية باطنية جتعل منه 

فهو يبدأ باخلطيئة االوىل وينتهي باخلالص بعد املرور . وحدة الهوتية
  .مقتل هابيل الذي يعترب اجلرمية األوىلعلى 

  :ب ــ من خالل الثيمات األدبية 
ويف السياق نفسه من التطور حتولت هذه الكتابات املقدسة 
إىل ما يعرف باألسرار يف فرنسا، واملعجزات يف اجنلرتا، واملدائحيات 
يف إيطاليا وكل هذه األشكال التعبريية التعرف وسيلة أخرى غري 

ا من الكتاب املقدس وسري القدسني، وه. احلوار ي تغرف موضوعا
وقد عرفت نوعا من التأثر بالقصائد القصصية يف مراحل متأخرة نوعا 

، وقد جتلى هذا )الرتوبادور(كان يؤلفها الشعراء املتجولون  واليت  . ما
اليت " سر اآلالم"ابة ذات الطابع الشعيب يف نصوص النوع من الكت
، ويعد هذا عمال ضخما م1450عام ) رسيان أرنو ج( ألفها القس 

يتضمن مناظر واقعية هزلية احيانا، حيتوي على  –متثيليا غنائيا  –
شخصية، وينقسم إىل أربع  224بيتا من الشعر وعلى  34574
  :مراحل

  .البعث -اآلالم   -حياة املسيح    -اخلالص 
فاخلروج عن النصوص الدينية احملضة مل يكن بالشكل القطعي 

لذي ينفي كل مسحة مسيحية عن النصوص األدبية عامة، فقد كان ا
  .هلذه املوضوعات أمهية بالغة يف حياة اإلنسانية

ألن الدين يف هذه احلالة مل تكن وظيفته املثلى إال تغذية 
الصراع امليتافيزيقي وبعث الذات اإلنسانية من جديد لالنسحاب إىل 

ا مؤسسة بذلك وعيا وموقفا متكا فأصبحت موضوعات . مالقاع ذا
الوفاء واحلرية من القضايا اليت تعاجل  الشرف، العزوف، احلب،

بتفاصيلها الدقيقة وإال كيف ميكن احلديث عن األدب الرومانسي 
  .عند الغربيني؟ أو باألحرى ما هي مصادره؟

فليس العزوف إال طورا للتأمل، طورا حنينيا عابرا، ومن هنا 
عن قفزة نوعية متقدمة آخذا يف حبثه  بالضبط جند أن األدب يبحث

عن حرية أرفع من تلك اليت انتهت إليها املسيحية، قدره يف ذلك 
له كما يبدو ليس االنسالخ عن الدين بقدر ما هو امتداد وتكملة 

هذا الصمت احلزين ،هل يبشرين خبالقي؟ : "من خالل مناذج حديثة
ماكس ."(اء بهقامت غالفه كذاته إذ بعزويف وحده أستطيع االحتف

 leçons sur l’education ) (الرتبيةاجلمالية يف دروس –.شيلر
esthétiques.(  
بالز باسكال ــــ ( ." الفراغات الالمتناهية ختيفينوهذه " 
  )Les Penséesاالفكارـ  

 : ــ الحوار وأدب القوميات 2

كان الفكر الكنسي يف الفرتة املبكرة من العصور الوسطى   
موقع مؤثر يف التفكري االجتماعي، لكن األدب املعرب عن هذا 

وكل ما يشبهه من أدب  –بالكتابة املقدسة  –أو ما يسمى  -الفكر
الطقوس الدينية، مل يكن يشكل أدبا قوميا وال أساس له باملعىن 

كتابة الكنسية مل تكن ادبا فنيا، بل احلقيقي لألدب القومي، فتلك ال
. يعرقل التطور اخلاص لآلداب القومية –قصري  –كان أدب توحيد 

ذلك أنه كان يسعى بكل الوسائل إىل تأكيد فكرة احلتمية القدرية 
ذا يكشف  لواقع وفكرة ثبات هذا الواقع كقدر ال مهرب منه، و

لتأكيد  ذلك األدب ليس عن فكرة الكنيسة فحسب بل وعن سعيه
الواقع اإلقطاعي للقرون الوسطى كوضعية حتمية أبدية اليت ال خيرج 

جتماعي ـ انساين من قبضة أديب كان أو ا ،معها احلوار بكل أطيافه
يضاف إىل هذا، أن هذا اإلنتاج قد فرض عليه أن يكتب . الكنيسة

ليس باللغات القومية، بل بإحدى لغيت الكنيسة يف العصور 
). لغة الكنيسة االرثوذركسية( دمية نية أو البلغارية القالالتي: الوسطى

وال يستثىن من ذلك إال بعض اآلداب اليت وصفت رحالت احلج إىل 
البيت املقدس واليت تنطوي على بعض مالمح األدب القومي على 

  .الرغم من سيطرة ذهنية الكنيسة اإلقطاعية عليه
فقد وجد ومل يكن ذلك األدب الوحيد يف العصور الوسطى، 

يعكس مضمونه العام  -ليس باملعىن األخالقي -إزاؤه أدب دنيوي
وكان هذا أدبا بطوليا تارخييا معربا . بعض خصائص األدب القومي

عن حركة تكون القوميات احلديثة بقيادة الفئات الطليعية من مالكي 
وأغلب ذلك األدب اختذ شكل مالحم ملؤلفني جمهولني، . األرض

، أغنية عن ــ السيد أغنية روالند الفرنسية: ر مناذجهومن أشه
وتشكل هذه الكتابات . اإلسبانيةــ ، وحكاية  فان إيفروف السالفية
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الغنائية مصدرا قصصيا يؤسس للكتابات النثرية كاملالحم والروايات 
الالحقة يغلب على مجيعها حوار أديب باملعىن املألوف وأكثر من 

  ...ذلك أنه حوار واقعي انساين 
 :ــ  الحوار األدبي خارج  اإلطار الديني3

ظهر أدب مغامراته احلب والفروسية  م13و م12ـــ  يف القرن 
اليت متيزت بأجوائها الدنيوية، وامتاز بعضها بروح مرحة تعكس ذوق 

  .وذهنية الفئات الدنيا وميلها إىل نقد الطبقات املسيطرة
أساس  وهذه النماذج مع املالحم القومية البطولية تشكل

اآلداب القومية اليت ستظهر يف آخر العصور الوسطى وصدر عصر 
  .النهضة يف إيطاليا

ففي جمرى تطور هذا النوع من االبداع األديب ذي املواضيع 
تبلورت تدرجيا  -ذه الدرجة أو تلك -الواقعية واحلوار االنساين

النظرة إلنسانية لدى األدباء وكان ذلك كله األساس الذي قامت 
يه تشكل املالمح املميزة لآلداب القومية، ويظهر تنوعها مقابل عل

  .ضرتابة األدب الكنسي ذو احلوار املنطوي الغام
وأحسن منوذج معرب عن هذه السمات القومية والنزعة 

" احلياة اجلديدة " اإلنسانية آلخر العصور الوسطى، عمل دانيت ــ
وع احلب، لكن والكوميديا االالهية ــ يكاد  يكون مكرسا ملوض

دانيت خيطو به إىل األمام، فهو يستشعر مقاييس الطهر والعفة  
كصفتني تبدوان يف األدب الكنسي أساس الصورة النموذجية 

جيعل ) طابعا إنسانيا ( للسيدة العذراء، مسبغا عليها طابع األنانية  
املرأة أقرب إىل صورة حبيبات الفرسان يف الشعر الربوفانسيايل 

ور من ناحية، وهو من ناحية أخرى يعين يف عمله هذا والرتوباد
عناية شديدة بوصف املشاعر اإلنسانية وحتليلها حتليال على درجة 
من الرتكيز جتعل هذا من هذا العمل أحد النماذج املبكرة للرواية 

  .النفسية قبل ظهورها يف اآلداب األوربية يف عهود الحقة
نية ومشاعرها جتعل إن شدة عناية دانيت بالشخصية اإلنسا

منه ليس فقط ممثال إلنسانية العصور الوسطى، بل وممهدا لعصر 
ذا يقدم أدب دانيت منوذجا لتداخل املراحل . النهضة املبكر و

والعصور األدبية ومؤكدا فكرة أن جذور أية مرحلة متتد يف املرحلة 
  .السابقة

 وهنا جيب أن نؤكد حقيقة أن دانيت مل يكن حالة شاذة تقع
خارج التاريخ الفعلي جملتمعها فهو يقدم أدبا مستلهما من الروح 

، بل إن اشرتاك دانيت يف الصراع سيحية ومتفاعال مع مأساة واقعيةامل
السياسي الذي نشب بني سلطة إقطاع العصور الوسطى والبورجوازية 

كل   املؤبد نتيجة مواقفه الرادكالية، التجارية الناشئة، وتعرضه للنفي
كد حقيقة ان الظاهرات األدبية العامة ليست إال نتاجا مباشرا ذلك يؤ 

ا ويف اآلن نفسه فهي تعلن عن  أو غر مباشر ملا جيري يف احلياة ذا
  .بداية حوار انساين عميق 

ضروري هنا أن نشر غلى مستني أساسيتني يف إنسانية آخر 
ا   .القرون الوسطى وفرتة من عصر النهضة من خالل أد

ا كانت   - أ تم بالبعد الغنائي الذايت أكثر من أ فردية ذاتية النظرة 
 .ى التحاور املوضوعياهتمامها بالعالقات النثرية اليت تنبين عل

افتقارها وافتقادها النظرة التارخيية مما يقلل من أمهية اجلدل    - ب
 .شكل حواري  غامض  ال يؤطره العقلالتارخيي ويقدم صورة ل

ذا تتميز عن آداب القر  ون الالحقة اليت قامت فيها وهي 
النظرة اإلنسانية على فهم اعمق لوجود اإلنسان االجتماعي، وفهم 

أي تطوره املتواصل املادي . متطور لتارخيية الوجود االجتماعي ذاته
والروحي، ما منح التيار اإلنساين يف األدب مضمونا يتجاوز حدود 

جديدة متكنه  ملالبلدان والطبقات االجتماعية وينفتح أكثر على عوا
  .من التحاور والتقدم

ا مهدت  لكن اهلام يف انسانية آخر العصور الوسطى هو أ
لالجتاه باألدب حنو االهتمام باحلياة اإلنسانية املادية والروحية 
وتنوعها الالحمدود مما سنالحظه حتما وبالنتيجة يف مناذج عصر 

روحية اليت النهضة املبكر حمافظة بذلك على كثري من مالحمها ال
  .تتشكل منها املوضوعات واملضامني األدبية ذات البعد اإلنساين

ا مل ختلو  ويالحظ على األعمال األدبية املتأتية فيما بعد أ
من التأثريات املسيحية سواء بالنفي أو باالثبات وحىت النصوص اليت 
مارست األفكار الفلسفية واعتنت بالقضايا اإلنسانية بعيدة عن 

األسلوب األديب الذي تصاغ به هذه الكتابات حوارية كانت مراعاة 
أم قصصية سردية، وهذا دليل آخر على أن األثر الرومانسي الناتج 
عن تفاعل الدين واملمارسة األدبية شكل بدوره خلفية وإطارا فكريا 
لنهوض مذاهب أدبية كربى حاولت التغلغل يف أعماق الذات 

بحث عن املرتكز األساسي البشرية لتؤسس منطقا حواريا وت
والصحيح لقيام الروح يف امسى جتلياته، األمر الذي ال يتحقق إال 

  .بفضل العودة إىل الوعي املرتبط بالوازع الديين
  :استنتاجات عامة 

ــ مل تعرف هذه األشكال الثقافية وسيلة تعبريية سوى اللهجة 
هذا األمر البلغارية القدمية أو اللغة الالتنية فرتتب على أنقاض 

  :ما يلي 
ـ بقدر ما اهتمت املسيحية يف بناء االنسان ميتافيزيقيا بقدر ما  1

دوات التعبريية باطنية وهذا ماأضفى على طبيعة ت األكان
احلوارات اليت كانت جتري آنذاك بعدا غنائيا انعكس أصال على 

 .طبيعة احلياة الرومانسية وأسس لذاتية جديدة 
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مصدرا للفكر الوثين القدمي والتقدم للحياة ـ بعدما كانت الذاتية 2
البشرية إَال  صورة حماكاة عن الواقع العام فهي اليوم تنظر مبنظار 
االلوهية مما جعل العامل اخلارجي مبوضوعيته يتسم بقدوسية كما 

 .يظهر على وجه أكثر تطور 

ـ فيما يتعلق باألشكال األدبية وخاصة الدرامية منها فإن الكنسية 3
ليت وجدت فيها البشرية هذا القلق والتشاؤم الذي تبحث هي ا

  .عنه يف الدراما رغبة منها يف التغلب على طبيعة احلياة املأسوية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اهلوامش
  .جـــــــامعة مستغــامنأستاذ بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والفنون،  .1
اهلزيل الصامت وقد انتهج هذا النهج الصامت  نوع من التمثيل : البانتوميم  .2

كنتيجة للحصار والتحرمي حيث كان يتخذ من رجال الدين موضوعا 
  .للسخرية واالستهزاء والتهكم برؤية نقدية الذعة لألوضاع االقطاعية 

وهي فرق جوالة منشدة تأثرت كثريا باألشعار الزجلية واملوشحات  : ــ الرتوبادور 
  .شعرها الغنائي وكان هلا أثر يف بلورة التوجهات االنسانيةكما عرفت بأسلوب 

 Les grandes:   مأخوذة عن كتاب / هذه النصوص املذكورة  .3

aventures du theatre – Guy Leclerc   وكلما تعلق االمر باملسيح أو
العذراء مرمي  أو القديسني فموضوعات هذه النصوص مستلهمة من النسخ 

ديد ـ وحينما يتعلق االمر بقصص االنبياء أو أحداث االجنيلية ـ العهد اجل
  . القيامة فتكون النصوص مستلهمة من األسفار التوراتية ــ العهد القدمي ــ 

  ـــ   دروس يف الرتبية اجلمالية  ـــ  ماكس  شيلر   
  ـــ   االفكار ـــــ     بالز باسكال    
  ـــ    احلياة اجلديدة   ـــ    دانيت   
  ــ    الكوميديا االالهية  ــــ   دانيت ـ   
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  الحوار وإشكالية الجدل في القرآن الكريم
  
  

  :مقدمة 
فإنَّ أساليبها يف إذا كانت غاية الرسالة توحيد اهللا عز وجل، 

العرض تقصد هذه الغاية قصًد، وتسعى إليها سعًيا، وأسلوب احلوار 
من األساليب اليت استخدمها القرآن الكرمي لتأكيد هذه الغاية، 

  .وتثبيتها يف النفوس
والدراسات يف القرآن الكرمي هي أجل الدراسات وأعظمها، 

ها، بل هو فهي العلم باهللا جل وعال، وهو أشرف العلوم، وأعال
  .العلم احلقيقي 

ومن خالل استعراضنا للقطات احلوارية يف القرآن الكرمي 
فإنَّنا نلحظ تنّوًعا يف احلوار، واختالًفا يف املتحاورين، واالعتماد على 
األسلوب البياين املعجز من حيث التعبري، وعلى ضوابط من العقل 

صة لعرض واحلكمة والدليل من حيث اإلقناع، وعلى إتاحة الفر 
وجهات نظر املتحاورين  للوصول إىل الغاية من نزول هذا القرآن 

والقرآن الكرمي أحاط بكل األشكال  الكرمي أال وهي هداية البشر،
واألساليب الفذة يف عرضه ألنواع احلوار املختلفة، مستخدًما يف ذلك  
 كل أدوات اإلقناع العقلية والقلبية واللسانية، فآيات احلوار فيها من

األدلة القاطعة، والرباهني الساطعة، واألساليب البالغية الواضحة، 
واألجوبة الشافية لكل مسألة من املسائل اليت تناوهلا احلوار، فأنار 
املظلمات، وأزال الشبهات، وكشف زيف املعتقدات الفاسدة، ما 

  .  جعلها األصل الذي ُحيتذى يف كل حوار
بًا دعويًّا وضع قاعدة من واعتماد القرآن الكرمي احلوار أسلو 

قواعد حرية التفكري واالختيار، وأساًسا من أسس الوصول إىل احلق 
  .عن طريق اإلقناع املؤدي إىل ترسيخ وتثبيت الفكرة موضوع احلوار

وملكانة كلمة احلق الصادعة باحلجة القوية يف التأثري على 
ه وسلم القلوب والعقول، كان أمر اهللا عز وجل لنبيه صلى اهللا علي

وللمسلمني بفتح باب احلوار مع األديان املختلفة، وحىت أهل الكفر 
وال غيظ أغيظ على الكفار ( )2( :ابن حزموالنفاق، ويف ذلك يقول 

زم العساكر  ، واملبطلني من هتك أقواهلم باحلجة الصادعة وقد 
غلب أبدا فهي أدعى إىل احلق وأنصر واحلجة الصحيحة ال تُ  ،الكبار
  . )من السالح الشاكي واألعداد اجلمةللدين 

تبني عن أمهية الدراسات  وسيسري هذا البحث يف مقدمة
  تعريفي للحوار  القرآنية ومكانة احلوار يف القرآن الكرمي، ويتبعها متهيد

يف اللغة واملصطلح واإلشكالية بينهما،  واملناظرة واحلجاج واجلدل
   :ويعرب من خالل مثاين نقاط ليبني عن

 ،مسات أسلوب احلوار، و ه، وموضوعاته، وآدابهمستوياتو : أنواع احلوار
  .حوارية ، ومسات أسلوب اجلدل، ومناذجمسات اخلطابو 

 :تمهيد

مل ترد كلمة حوار يف القرآن الكرمي إال يف آيات ثالث، 
جاءت اثنتان منها يف سورة الكهف يف معرض احلديث عن قصة 

، إذ قال ي ال ميلك ماًال كثريًاصاحبه الذصاحب اجلنتني وحواره مع 
﴿ وََكاَن َلُه َمثٌَر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو : اهللا تعاىل عنهما يف املوضع األول

    .34الكهف  ُحيَاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ نـََفرًا ﴾
﴿قَاَل : وورد أيًضا قوله تبارك وتعاىل عنهما يف السورة نفسها

ُبُه َوُهَو ُحيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمْن نُْطَفٍة َلُه َصاحِ 
  37 الكهف ُمثَّ َسوَّاَك َرُجًال ﴾

أما اآلية الثالثة اليت وردت فيها كلمة حوار فهي من سورة 
َع اللَُّه قـَْوَل : اجملادلة يف قوله تعاىل ﴿ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِٰن الرَِّحيِم َقْد مسَِ

ِإنَّ  ۚ◌ الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَىل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َحتَاُورَُكَما 
يٌع َبِصٌري﴾اللََّه     . 1اجملادلة  مسَِ

إالَّ " احلوار " وعلى الرغم من حمدودية ورود لفظ الفعل من 
إنَّ القرآن الكرمي يستخدم هذا األسلوب بكثرة واضحة تبني عن 
أمهية هذا األسلوب الذي يدفع طرفيه إىل استماع الواحد إىل اآلخر،  
كي يؤدي مثرته العقلية والقلبية اليت توصل إىل املعرفة والقناعة، 

اهلداية، أو العلم واملعرفة، أو إزالة بعض الشبهات  فتكون من نتائجه
 . والشكوك، أو الوصول إىل اتفاق، أو بناء جسور التفاهم واملودة 

  :اللغوي واالصطالحي والمناظرة والحجاج تعريف الحوار والجدل
هناك مصطلحات يف لغتنا العربية قريبة يف الوظيفة، وبعيدة 

: مع مصطلح احلوار مثليف اجلذر اللغوي قد حتدث إشكالية 
فهل جمموعة  مصطلح اجلدل، ومصطلح املناظرة، ومصطلح احلجاج،

وهل هذا االنتماء يفوُِّضها  ؟املصطلحات هذه تنتمي لعائلة واحدة 
ا من حيث  ا مع قر َّ يف أْن يقوم الواحد منها مقام اآلخرين ؟ أم أ

؟ معًىن مغايرًا صة بأمٍر جيعل هلااملضمون ال اجلذر جيعلها مستقلة وخمت
أو لنقل بينهما بعض اتفاق وبعض اختالف، وسأحاول من خالل 
العودة إىل جذور هذه املصطلحات يف املعاجم اللغوية أْن أبنيِّ 

  . مواطن االختالف والتالقي
من خالل املعجم اللغوي، يوصلنا إىل  )َحَورَ (عبور اللفظ 

اجملاوبة أي : اَحلْور الرجوع عن الشيء وإىل الشيء، واحملاورة(أنَّ  

)1(عبد الرزاق حسين/ د.أ  
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) ال حيري جوابًا: (أنت تقول وجييبك، وهو يقول وجتيبه، ولذلك قالوا
  . أي ال يرد جوابًا

الرجوع عن الشيء وِإىل : اَحلْورُ : ( )3(وجاء يف لسان العرب
رجع عنه :  الشيء وعنه َحْورًا وَحمارًا وَحماَرًة وُحُؤورواً الشيء، حاَر ِإىل

وِإليه ؛ وكلَّمته فما َرَجَع ِإَيلَّ َحَواراً وِحواراً وُحماَوَرًة وَحوِيراً وَحمُوَرة، بضم 
  .)احلاء، بوزن َمُشورَة َأي جواباً 

على وزن فاَعَل يأيت للمشاركة، فال ) حاور(والفعل الرباعي (
إال ويكون ) داَرسَ (ل دون اشرتاك طرفني، فال نقول يتم هذا الفع

الَعَب، وقاَوَم، (دارسان يشاركان بعضهما بعضاً يف الدراسة، وكذلك 
ولذلك جاء اللفظ يف القرآن الكرمي يف مواضعه الثالثة ). وساَومَ 

  .بصيغة املفاعلة اليت ال بدَّ هلا من طرفني يقومان عليها
اورين، حياور الواحد اآلخر واحلوار حيتاج إىل طرفني متح 

  .حول موضوع معني، أو قضية ما
: وال خيتلف املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي، فهو

  )4( .مراجعة الكالم بني طرفني، واألخذ والرد فيما بينهما
  :الجدل 

اللََّدُد يف اُخلصومة : واَجلَدل: ()5(جاء يف لسان العرب
ورجل َجِدل وِجمَْدل . وِجداالً والقدرُة عليها، وقد جادله جمادلة 

جاَدْلت الرجل فَجَدلته َجْدًال َأي : ويقال. شديد اَجلَدل: وِجمْدال
وجاَدله َأي خاصمه . ورجل َجِدل إذا كان أَقوى يف اِخلصام. غلبته

وتعريف اجلدل ). ُجمادلة وِجداًال، واالسم اَجلَدل، وهو شدَّة اخلصومة
أي تفتله فتًال حمكًما، ويف كتاب شدة فتل احلبل، وكأنك جتدله : من

  )6(التعريفات للجرجاين يرى أن اجلدل هو
دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبهة أو يقصد (

وقد ورد يف كتاب اهللا ). به تصحيح كالمه، وهو اخلصومة يف احلقيقة
َع ال: عز وجل قوله تعاىل لَُّه قـَْوَل الَِّيت ﴿ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِٰن الرَِّحيِم َقْد مسَِ

ِإنَّ اللََّه  ۚ◌ ُجتَاِدُلَك ِيف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَىل اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َحتَاُورَُكَما 
يٌع َبِصٌري﴾    1-اجملادلةمسَِ

  :المناظرة 
مل يرد هلا ذكر يف القرآن وقريب من اجملادلة املناظرة، اليت 

النظر بالبصرية من اجلانبني، يف ( )7(الكرمي، وهي تعين عند اجلرجاين
  ). النسبة بني الشيئني إظهارًا للصواب

وهذا التعريف املوجز يبني لنا عن ضبط املصطلح من خالل 
الوصول للصواب، فالثاين : النظر بالبصرية، والثاين: األول: أمرين

نتيجة لألول وغايته وهدفه، فالنقاش الذي يعتمد البصرية النافذة من 
خالل علم جاد، ونقاش مسؤول، واعتماٍد على األدلة واحلجج 

ا إىل قناعة، هذه القناعة هي اليت تفرض العقلية والنقلية، يصل بن
  .نفسها على اخلصم

ا نوع من : ()8(وقد عرفها معجم مصطلحات األدب بأ
احملاورات اليت احتدمت بني النحاة واملناطقة واملتكلمني والفقهاء 

  .)وأصحاب امللل والنحل
مأخوذة من النظري أو من النظر مبعىن  اللغةاملناظرة يف (و

ويف االصطالح هي النظر بالبصرية من اجلانبني اإلبصار أو االنتظار، 
وعلم املناظرة علم عريب أصيل . املعلل والسائل بغرض إظهار الصواب
رية من خالل تقعيد قواعدها خيتص بدراسة الفعالية التناظرية احلوا

املنطقية وشروطها األخالقية بقصد تطوير أسلوب املباحثة اليت تتم 
بني طرفني يسعيان إىل إصابة احلق يف ميدان من ميادين املعرفة، 
حيث يواجه كل طرف الطرف اآلخر بدعوى يدعيها ويسندها جبملة 

وما جيعل  ))9(من األدلة املناسبة، مواجًها يف ذلك اعرتاضات اخلصم
ا ُتطلب من اثنني متخصصني يف  للمناظرة هوية خاصة هو أ
موضوع واحد، وجتري هلا استعدادات يف املكان والزمان، وحيضرها 
ذا الشأن، وتُعلن نتيجتها بعد االنتهاء  عدد من املختصني واملهتمني 
ا من البحث العلمي مبا حتويه من قدرات لغوية  منها، وهذا يقر

ذا فهي تفرتق عن املصطلحني السابقني اللذين . وعلميةومنطقية  و
قد جيريان دون سابق إنذار أو حتضري، ونتائجهما غري مضمونة يف 

أدل على النظر والتفكر، بينما احلوار أدل (وتبدو املناظرة  .احلكم
   )10( .)على الكالم ومراجعته
وجعلوا  واحلجاج، احلوار، واجلدل، واملناظرة،: وفّرقوا بني

األسلوب، والعرض، : لكل واحد من هذه املصطلحات ميزات، يف
والنتيجة، واخلصم، أو الطرف اآلخر، وال نستبق األمور، ألن العرض 

  .التعريفي، والتوضيح لآلراء يوصلنا إىل مواطن التالقي واالختالف
فسنعرض  ضمن حماور املؤمتر، ارديمل  واحلجاج وكون املناظرة

  .ونركز على مصطلحي احلوار واجلدلنتوسع يف احلديث، و  هلا تعريًفا،
فهل هناك التباس أو اشتباه بني مصطلحي احلوار واجلدل يف 
استخدام القرآن الكرمي هلما ؟ وهل هناك فرق واضح بني املصطلحني 
ما  حبيث يعرب كل واحد منهما عن حالة خمالفة لآلخر ؟ أم أ

  آلخر دون خلط أو لبس ؟يتبادالن الوظيفة، وحيل أحدمها مكان ا
ئة الدليل بأنواعه، وفئة ف: معروف أنَّ احلوار ينتمي إىل فئتني

  .التعبري
واجلدل ينتمي يف غالبه إىل فئة الغلبة واإلفحام، وفئة التعبري، 

  ومن هنا يتحدَّد استعمال اللفظني
ا، واجملادل  فاحملاور يسعى للوصول إىل احلقيقة وااللتزام 

  يه بالقوة على خصمهيريد أن يبسط رأ
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ينتسب إىل ( )11(واجلدل كما يرى الدكتور عبد الرمحن بدوي
منطق االحتمال ال إىل منطق اليقني، فهو يدخل يف موضوع إفحام 

بعكس احلوار . اخلصم، وبالتايل فهو أقرب إىل اخلطابة منه إىل املنطق
  .)الذي يتسم باملنطق ويعتمد احلجة واإلقناع

وكل من عرض من العلماء ملصطلحي احلوار واجلدل يضع 
اجلدل يف خانة القصد إىل الغلبة بسلوك الطرق املختلفة من قوَّة 
الصوت، والسعي للظهور على اخلصم باحلق أو بالباطل، والرد على 
أدلة اآلخر بعدم القبول من خالل ما يورده من شبهات، ويبدو يف 

  على الرأي اجلدل جانب العصبية، واإلصرار 
ومن هذه الفروق جند أنَّ احلوار أقرب إىل النقاش واألُلفة، 
واقرتاب الطرفني احملاورين من بعضهما على الرغم من االختالف، أو 
وجود نية على األقل لدى الطرفني احملاورين إلجياد أرضية يقفان عليها 

ة بينما يظهر اجلدل يف صورة املشاحنة، وهو أقرب إىل اخلصوم. مًعا
والعلو  واملنازعة، وتنافر الطرفني املتجادلني، وحماولة كل طرف الظهور

  .والوصول ملراده والغلبة
: ويف ذلك ما ورد يف القرآن الكرمي يبني عن ذلك، قال تعاىل

﴿وََكاَن َلُه َمثٌَر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُحيَاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ 
  نـََفرًا﴾

بِالَِّذي  َأَكَفْرتَ ُحيَاِورُُه  َوُهوَ  َصاِحُبهُ ﴿قَاَل َلُه : وقوله تعاىل 
  37:َرُجًال﴾ الكهف َسوَّاكَ ُمثَّ  نُْطَفةٍ ُمثَّ ِمْن  تـُرَابٍ ِمْن  َخَلَقكَ 

ذه النعمة اليت  فاملتحاوران صاحبان، ولكنَّ أحدمها يكفر 
ا عليه، فينكر اإلميان باليوم اآلخر،  بل هو مرتدد أو شاك، أنعم اهللا 

وإذا حصل الرجوع اليقيين، كما قال، فسيجد يف منقلبة خريًا من 
  .هذه اجلنة،  ويشتد يف االعتداد بالنفس، والثقة بنيل ما يريد

فريدُّ صاحبه عليه ردًّا رفيًقا رقيًقا، ويذكِّرُُه بأصل نشأته،  
هذه  وبداية تكوينه، إىل أن استوى رجًال قد أنعم اهللا عليه بكل

النعم، مث ينفصل عنه مستقًال بإميانه واعتقاده، ومع أنَّه اختلف معه 
يف االعتقاد، إّال إنه أصرَّ برفق على تذكريه، وبكل اللطف حياول 

معلًِّما له كيفية احلفاظ على هذه النعمة،  إعادته إىل الطريق السوي،
 إن ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا: فيقول

فعسى ريب أن يؤتني خريا من ) 39(ترن أنا أقل منك ماال وولدا 
أو ) 40(جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا 

  41-39: })41( يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا 
وملا مل يقتنع حبوار صاحبه، جاءه العقاب، فعاد ورجع نادًما 

ا غرور واعتداد على ما فرَّط، وهذا يدل على ص حة اعتقاد شا
وكرب، وصل إىل حد اإلنكار بل والكفر ، لكنه عندما رأى العقاب، 

ِفيَها  أَنـَْفقَ َعَلٰى َما  َكفَّْيهِ  يـَُقلِّبُ  فََأْصَبحَ  بَِثَمرِهِ رجع إىل إميانه ﴿َوُأِحيَط 

َأَحًدا﴾  ِبَريبِّ  ُأْشرِكْ يَا لَْيَتِين ملَْ  َويـَُقولُ  ُعُروِشَهاَعَلٰى  َخاِويَةٌ َوِهَي 
  42: الكهف

وقد ورد لفظ اجلدل وما تصرف منه يف القرآن الكرمي يف 
جدال، جادهلم، جتادلوا، : (تسعٍة وعشرين موضًعا بالصيغ التالية

ويبدو يل أنَّ لفظ اجلدل يف القرآن ..) جتادلك، اجملادلة، جيادلونك،
اجلدل  الكرمي يوحي مبعًىن غري مرغوٍب فيه على إطالقه، وكأنَّ 

وممارسته، والتعّنت فيه يصرف الناس عن احلق، ويأخذ بنواصيهم إىل 
التعنُّت وحبِّ الغلبة والتفوق، والظهور حقًّا أو باطًال، فقد ورد يف 
سورة األنعام وصف الكفار الذين يستمعون ولكن بقلوب حمجبة ال 
تفقه، وآذان صّماء ال تسمع، ومع رؤيتهم لآليات واملعجزات إالّ 

م إ م جيادلون جداًال بعيًدا عن احلق والعقل واملنطق، ويؤدي  ّ
حبهم للجدل إىل وصف القرآن الكرمي بأساطري األولني، كما ورد يف 

ُهْم َمْن : قوله تعاىل  َأِكنًَّة َأْن  قـُُلوِِمْ َعَلٰى  َوَجَعْلَنا ۖ◌ ِإلَْيَك  َيْسَتِمعُ َوِمنـْ
َا  يـُْؤِمُنواَال  آيَةٍ ُكلَّ   يـََرْواَوِإْن  ◌ۚ  َوقْـرًا آَذاِِمْ ﴿َوِيف  يـَْفَقُهوهُ  َحىتَّٰ  ◌ۚ ِ

َذا ِإالَّ  َكَفُرواالَِّذيَن   يـَُقولُ  ُجيَاِدُلوَنكَ  َجاُءوكَ ِإَذا   اْألَوَِّلَني﴾ َأَساِطريُ ِإْن هَٰ
   25: األنعام

والدليل على أنَّ اجلدل يف غالبه ال يتوقف عند احلق بل 
عاىل يف سورة األنفال، فبعد ظهور احلق يتعداه، وال يرضى به، قوله ت

َا ُيَساقُوَن ِإَىل  جداهلماستمروا يف  َ َكَأمنَّ ﴿ُجيَاِدُلوَنَك ِيف احلَْقِّ بـَْعَدَما تـَبَـنيَّ
  . سورة األنفال 6اآلية  اْلَمْوِت َوُهْم يـَْنظُُروَن﴾

وجداهلم ليس له خطوط محراء، فهم جيادلون يف اهللا عز  
﴿َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويـُْرِسُل الصََّواِعَق : وجل

َا َمْن َيَشاُء َوُهْم جيَُ  اِدُلوَن ِيف اللَِّه َوُهَو َشِديُد فـَُيِصيُب ِ
  13: اْلِمَحاِل﴾الرعد

وجيادلون يف آياته تبارك وتعاىل بال دليل أو حجة لديهم،  
﴿الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اللَِّه ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم  :كما يف قوله تعاىل

ِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلٰى ُكلِّ   ◌ۚ آَمُنوا َكبـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد الَِّذيَن   ۖ◌  َكذَٰ
   35: قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّاٍر﴾غافر

: ويتكرر ذلك يف سورة غافر ثالث مرات، يف قوله تعاىل
ِإْن ِيف  ۙ◌ ﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اللَِّه ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم 

ٌر َما ُهْم بَِباِلِغيِه  إِنَُّه ُهَو السَِّميُع  ۖ◌ َفاْسَتِعْذ بِاللَِّه  ۚ◌ ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ
   56:غافر اْلَبِصُري﴾

﴿َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اللَِّه :وقوله عز وجل 
   69:َأىنَّٰ ُيْصَرُفوَن﴾ غافر

ا  ويبني اهللا عز وجل أنَّ  هؤالء اجملادلني يف آيات اهللا، إمنَّ
م حيث ال منجى  يكون جيادلون بالباطل، ونتيجة هذا اجلدال عقا
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﴿َويـَْعَلَم الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاتَِنا َما َهلُْم ِمْن حمَِيٍص﴾ .هلم وال مفر
   35: الشورى

قد ورد يف سورة الكهف ما يظهر ارتباط اجلدل بنزعة اجلدل و  
ور عليها اإلنسان، ومع تصريف اهللا عز وجل لألمثال إالَّ إن املفط

َوَلَقْد َصرَّفْـَنا ِيف  ﴿ : اإلنسان يكثر اجلدل، كما ورد يف قوله تعاىل
َذا اْلُقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل  ْنَساُن َأْكثَـ  ۚ◌ هَٰ َر َشْيٍء وََكاَن اْإلِ

  45الكهف: ﴾َجَدًال 
زخرف مرتبطًا بتعنت الكفار يف وكذلك يرد اللفظ يف سورة ال

اعتدادهم بآهلتهم الزائفة، وتفضيلها على سيدنا عيسى عليه السالم، 
م قوم وصفَ ف م ما ضربوه إال جدًال، وبأ هم اهللا تبارك وتعاىل بأ

ٌر أَْم ُهَو  َما  ۚ◌ خصمون، أي شديدو اخلصومة، ﴿َوَقاُلوا أَآِهلَتـَُنا َخيـْ
كل هذا  58:الزخرفَبْل ُهْم قـَْوٌم َخِصُموَن﴾ ۚ◌  َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَدًال 

جيعل معىن اجلدل ينصرف إىل ما ذكرناه، ويدل ذلك على استخدام 
ل لفظ اجلدل يف سورة اجملادلة على اخلالف بني الزوج وزوجه، وحتوُّ 

  . األمر إىل حوار بني اجملاِدلة، والرسول صلى اهللا عليه وسلم 
االنصراف املعنوي ، كما يف وربط اجلدل بالباطل يؤكد هذا 

َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َواْألَْحزَاُب ِمْن بـَْعِدِهْم :قوله تعاىل َوَمهَّْت   ۖ◌ ﴿َكذََّبْت قـَبـْ
َوَجاَدُلوا بِاْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبِه احلَْقَّ  ۖ◌ ُكلُّ أُمٍَّة ِبَرُسوهلِِْم لَِيْأُخُذوُه 

  5 :َفَكْيَف َكاَن ِعَقاِب﴾غافر ۖ◌ فََأَخْذتـُُهْم 
ويرد ربط اجلدل باحلسىن كضابط من الضوابط اليت تبعد 
اجلدل عن اخلصومة واملراء، وحب الغلبة والظهور، وإنكار احلق، كما 

﴿ادُْع ِإَىلٰ َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة : ورد يف قوله تعاىل
ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن  ۚ◌ َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن  ۖ◌ 

  125: َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن ﴾ النحل ۖ◌ َسِبيِلِه 
﴿َوَال ُجتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن : وقوله تعاىل

ُهْم  َنا َوأُْنزَِل ِإلَْيُكْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُْنزِ  ۖ◌ ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ َل ِإلَيـْ
ُُكْم َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن ﴾العنكبوت َُنا َوِإهلَٰ   46: َوِإهلَٰ

﴿َوَال ُجتَاِدْل َعِن الَِّذيَن : وجند النهي عن اجلدل يف قوله تعاىل
 يًما﴾أَثِ  ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ َمْن َكاَن َخوَّانًا ۚ◌ َخيَْتانُوَن أَنـُْفَسُهْم 

  107:النساء
وكأنَّ اجلدال عن هؤالء هو من باب الدفاع العاطفي، 

َوَال َتُكْن لِْلَخائِِنَني (ومعىن : ()12(ولذلك كما قال الراغب األصفهاين
َفَما َلُكْم ِيف اْلُمَناِفِقَني ِفَئتَـْنيِ َواللَُّه أَرَْكَسُهْم : (راجع إىل قوله) َخِصيًما
ى يف هذه اآلية عن ، فنهى ع) ِمبَا َكَسُبوا ن حسن الظن بأمثاهلم، و

  ) .َوَال ُجتَاِدلْ : (وأعاد النهي عن الذب عنهم بقوله .الدفع عنهم

فاملنافقون واخلونة ال يستحقون منك الدفاع عنهم، فاجلدل 
هنا يقع يف باب الرأفة والرمحة اليت هي من صفات النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم
وإن قال قائل، إنَّ سيدنا إبراهيم عليه السالم جيادل اهللا 
تبارك وتعاىل يف قوم لوط، فكيف ينصرف هذا اللفظ إىل ما تقول ؟ 

إنَّ غالب لفظ اجلدل ينصرف إىل هذا املعىن، وحىت يف هذه : فأقول
اآلية، فإبراهيم عليه السالم جيادل يف قضية منتهية قضى فيها اهللا عز 

أمام املالئكة لم سيدنا إبراهيم غلب عليه يف الدفاع وجل، ولكنَّ ح
وقد ذكر الطربي يف . عن قوم ساء ما يعملون، فسمَِّي ذلك جدالً 

  .قول من قال إنَّ معىن جمادلة إبراهيم عليه السالم خماصمة
وهذا من الكالم جهٌل، ألن اهللا تعاىل : )13(قال أبو جعفر

إبراهيم : "لوط، فقول القائل ذكره أخربنا يف كتابه أنه جيادل يف قوم
، ) جيادلنا: (، مومهًا بذلك أن قول من قال يف تأويل قوله"ال جيادل

خياصمنا، أن إبراهيم كان خياصم ربَّه، جهٌل من الكالم، وإمنا كان 
وجاءته البشرى : "ومعىن ذلك. جدالُه الرسَل على وجه احملاجَّة هلم

" الرسل"الكالم حذف ، ولكنه ملا عرف املراد من "جيادل رسلنا
  .)ألن إبراهيم ال جيادل اهللا، إمنا يسأله ويطلب إليه: وقال

َأْي ُجيَاِدُل ) ُجياِدلُنا: (لك بأنَّ اجملادلة كانت للمالئكةوالقرطيب يؤكد ذ
ويبقى أنَّ هناك  )14( ).ُرُسَلَنا، َوَأَضاَفُه ِإَىل نـَْفِسِه، ِألَنـَُّهْم نـََزُلوا بَِأْمرِهِ 

واملذموم شرعا ما ذمه اهللا ورسوله   (ًال، وجدًال مذموًما جدًال مقبو 
   )15( .كاجلدل بالباطل واجلدل بغري علم واجلدل يف احلق بعدما تبني

  :جاجالحِ 
وقريب من اجلدل احلجاج، وما ورد يف تفسري هذا اللفظ يف 
معاجم اللغة وكتب التفسري يبني عن توافق مع اجلدل، فقد جاء يف 

اُحلجَّة َما ُدوِفَع ِبِه : البـُْرهان؛ َوِقيلَ : واُحلجَّة( :)16(لسان العرب
اُحلجَّة اْلَوْجُه الَِّذي َيُكوُن بِِه الظََّفُر ِعْنَد : اخلَْْصُم؛ َوَقاَل اَألزهري

التَّخاُصم؛ َوَمجُْع : والتَّحاجُّ . َوُهَو َرُجٌل ِحمْجاٌج َأي َجِدلٌ . اْخلُُصوَمةِ 
ًة وِحجاجاً و . ُحَجٌج وِحجاجٌ : اُحلجَّةِ  . نَاَزَعُه اُحلجَّةَ : حاجَّه ُحماجَّ

َفَحجَّ آدُم : "َوِيف احلَِْديثِ . َغَلَبُه َعَلى ُحجَِّته: وَحجَّه َحيُجُّه َحّجاً 
اختَََّذُه ُحجَّة؛ َقاَل : واْحَتجَّ بالشيءِ . َأي َغَلَبه باُحلجَّة" ُموَسى 
ا ُحتَجُّ أَ : اَألزهري ي تقتصد َألن اْلَقْصَد َهلَا ِإمنا ُمسَِّيْت ُحجَّة َأل

ْسَلكُ 
َ
ْقِصُد وامل

َ
َوِيف َحِديِث . وِإليها؛ وََكَذِلَك َحمَجَّة الطَّرِيِق ِهَي امل

  :الدَّجَّالِ 
ُه وُمغالُِبه " ِإن َخيْرُْج وأَنا ِفيُكْم فأَنا َحِجيُجه" َأي ُحماجُّ

لِيُل َواْلبـُْرَها: واُحلجَّةُ . بِإظهار اُحلجَّة َعَلْيهِ  حاَجْجُته فأَنا : يـَُقالُ . نُ الدَّ
َفَجَعْلُت َأُحجُّ : ُمَعاِويَةَ  َوِمْنُه َحِديثُ . ُحماجٌّ وَحِجيٌج، َفِعيل ِمبَْعَىن َفاِعلٍ 

    .) باُحلجَّة َخْصِمي َأي َأْغِلُبه 
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ُه قـَْوُمُه ﴿: وما ورد يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل   ۚ◌ َوَحاجَّ
َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالَّ َأْن  َوَال  ۚ◌ َوَقْد َهَداِن  َقاَل َأُحتَاجُّوينِّ ِيف اللَّهِ 
أََفَال  ۗ◌ َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما  ۗ◌ َيَشاَء َريبِّ َشْيًئا 

   80: األنعامتـََتذَكَُّروَن﴾
﴿َوالَِّذيَن ُحيَاجُّوَن ِيف اللَِّه ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب : وقوله تعاىل

ْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوَهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد﴾  َلُه ُحجَّتـُُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرِِّ
     16: الشورى

وجادل إبراهيم قومه : يقول تعاىل ذكره: )17(قال أبو جعفر(
أن : ه من األصنام،  وكان جداهلم إياه قوُهلميف توحيد اهللا وبراءت

ا خري من إهله ، "أحتاجوين يف اهللا:"قال إبراهيم. آهلتهم اليت يعبدو
أجتادلونين يف توحيدي اهللا وإخالصي العمل له دون ما سواه : يقول

 .")وقد هدان"من آهلة 

ُه قـَْوُمهُ " )18(:يرد عند ابن اجلوزي قال نفسه املعىنو  " َوحاجَّ
ا، فقال منكرًا عليهم: ابن عباس قال  :جادلوه يف آهلتهم، وخوَّفوه 

  ."َأُحتاجُّوينِّ "
وال تعين احملاجة يف اآليتني الكرميتني أنَّ االحتجاج وإن 

ال يكون سليًما، فقوم إبراهيم حياجونه يف إشراكهم  قد صحبته حجة
فاجلدل تصحبه احلجة سواٌء . باهللا عز وجل، فحجتهم داحضة

  . ولذلك ارتبط اللفظان ببعضهما ، صحيحة أم سقيمة أكانت 
ويظهر من استعراضنا هذا أنَّ احلوار مييل إىل اهلدوء والروية 
واالتزان، واستخدام الدليل واحلجة يف اإلقناع، مع توفر النية السليمة، 
وقصد النصح ، أما اجلدل فهو أقرب إىل املنازعة، ويف ذلك يقول 

املنازعة ال إلظهار احلق، بل : ()19( ل بأنهالشنقيطي يف تعريف اجلد
  . )إللزام اخلصم 
   :أنواع الحوار

يتنوع احلوار يف القرآن الكرمي، ويتعدَّد، ومن أظهر أنواعه، 
  :اآليت

  بني اهللا عز وجل واملالئكة .1
  بني اهللا عز وجل والشيطان .2
  بني اهللا عز وجل ورسله .3
  بني الرسل واملالئكة .4
  بني الرسل وأقوامهم .5
  حوارات أخرى .6

  أ ـ بني اجلن وأقوامهم
  .ب ـ بني رجال صاحلني وأقوامهم كمؤمن آل فرعون

ج ـ بني الرسل واحليوانات والطيور، كما يف حوار سيدنا 
  .سليمان عليه السالم واهلدهد 

   .د ـ بني أصحاب اجلنة وأصحاب النار
  .هـ ـ بني أصحاب النار واملالئكة
  .السادة واألتباع ز ـ حوارات يف اليوم اآلخر بني

 ح ـ احلوار الذايت أو ما يطلق عليه باملنولوج

   :مستويات الحوار، فنجد  تتعدَّد: مستويات الحوار 
حيث احلوار مع العموم كحوار أهل  املستوى العام واخلاص، 

الكتاب، أو مع املؤمنني، أو املشركني، واملنافقني، وجند املستوى 
من فرد لفرد، ومن فرد  ، كمااخلاص الذي ُخيَصُّ به فرد معني

  .جلماعة، ومن مجاعة لفرد، ومن مجاعة جلماعة 
  :موضوعات الحوار 

قضايا اإلميان، والتوحيد، : ترتكز موضوعات احلوار يف
والبعث، والنشور، والنبوة، والقرآن، والدعوة اخللقية، والرتبوية، 

يف القرآن والتعليمية، واالجتماعية، هذه هي موضوعات احلوار الغالبة 
  .الكرمي

  : آداب الحوار
ِإالَّ َمْن َرِحَم  ﴿: اختالف الناس أمر قضاه اهللا عز وجل

ِلكَ  ۚ◌ َربَُّك  َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة  ۗ◌ َخَلَقُهْم  َوِلذَٰ
  119: َوالنَّاِس َأْمجَِعَني ﴾هود

والقيمي، واالقتصادي، وإذا كان االختالف الديين، 
والسياسي، واقًعا نعيشه، فال بدَّ من احلوار الستمرار احلياة، 
ا احملاور لبلوغ أهدافه،  وضرورات االجتماع، وال بدَّ من آداب يتسم 
واملتتبع حلوارات القرآن الكرمي جيد ضوابط ألدب احلوار، أذكر منها 

  :بإجياز 
ن الكرمي على من العلم مبوضوع احلوار، ولذلك عاب القرآ -

َوِمَن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف  ﴿: يفتقد هذه األهلية ، فقال تعاىل
 3: اللَِّه ِبَغْريِ ِعْلٍم َويـَتَِّبُع ُكلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد﴾احلج

تساوي الطرفني يف البدء، وذلك تأليًفا وتقريًبا، وحىت ال يشعر   -
: قوله تعاىل أي طرف بالتعايل أو التميز،  كما جند ذلك يف

﴿ُقْل َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَّماواِت َواْألَْرِض ُقِل اللَُّه َوِإنَّا أَْو ِإيَّاُكْم 
    24: َلَعلى ُهدًى َأْو ِيف َضالٍل ُمِبٍني﴾سبأ

ترد األدلة العقلية موجزة دون إطالة أو : اإلجياز يف إيراد األدلة -
ار موجز، حبيث شرح، فاآليات الدالة على اخلالق تأيت يف إط

ترتك للعقل التدبر والتفكر، واآليات احملسوسة كاملعجزات 
الناقة، واآليات التسع لسيدنا موسى عليه السالم، : مثل

وآيات عيسى عليه السالم، تذكر دون إسهاب، فالناقة ال 
ا، وكذلك عصا سيدنا موسى،  ا وال قدرا نعرف مواصفا

عيسى عليه السالم، يلقيها فتتحول إىل أفعى، أما معجزات 
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فإحياء املوتى، وخلق الطري من الطني، وإبراء األكمه 
 . واألبرص، تذكر دون أن جند شرًحا للكيفية

تقدير احملاور وخطابه مبا يليق مبكانته، وهذا ما جنده يف  -
 .، والنمرود الذي آتاه اهللا امللكخطاب فرعون بلقبه امللكي

قطات احلوار مع اهلدوء وعدم االنفعال، ويظهر ذلك يف ل -
احلكام الطواغيت كالنمرود وفرعون، فدعواهم باتصافهم 
بصفات اهللا عز وجل وكفرهم، وافرتائهم على اهللا، كل ذلك مل 
. خيرج األنبياء عليهم السالم عن هدوئهم، ومواصلة حوارهم

وحصل هذا أيًضا مع األنبياء عليهم السالم يف حوارهم مع 
لنا صلى اهللا عليه وسلم يف املشركني من أقوامهم، ومع رسو 

 .  حواره مع أهل الكتاب

احلكمة واملوعظة احلسنة، هي دعوة اهللا تبارك وتعاىل ألنبيائه،  -
فالدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة جلميع املخالفني، وجدال 
أهل الكتاب باليت هي أحسن، أمر أمره اهللا عز وجل لنبيه 

 .حممد صلى اهللا عليه وسلم

والدخول يف قضايا هامشية ليست هي الغاية عدم االستطراد  -
املرجوة من احلوار، وعدم اخلروج عن املوضوع املقرر احلوار فيه، 
ولعلَّ أوضح مثال هو احلوار الذي دار بني موسى وهرون 
عليهما السالم، وفرعون، حيث يريد فرعون جرَّ احلوار إىل 

ما، إىل السؤال عن األقو  ام شعب جانبية، فمن سؤاله عن ر
امه هلما بالسحر لكن موسى عليه السالم،  السابقني، إىل ا

  . يظل يتابع املوضوع األساس
  :سمات أسلوب الحوار في القرآن الكريم 

حيث يرتك للعقل مساحة للتفكري واالستنباط، وللخيال : اإليجاز 
واعتماده . للعبور إىل فضاءات املعاين واأللفاظ اليت يسكت عنها

ذلك األمر ينّحي الفرض بالقوة جانًبا، ألنَّ ما يُفرُض بالقوَّة قد 
تكون له نتائج ولكنها تبقى مؤقتة، أمَّا من خالل االقتناع باألدلة 

، فالكلمة إذا ما ثبتت وقبلها العقل والقلب غدت فذلك أُُكٌل دائم
منهًجا وسلوًكا، وأصبحت القوة املكوِّنة لالجتاه، والدافعة املؤثرة حنو 

   . حتقيقه 
  :ميزة العموم والخصوص

ومن مسات احلوار يف القرآن الكرمي ميزة العموم واخلصوص، 
ا أنَّ هذا احلوار يف خمتلف موضوعاته ومستوياته ص احل ألنَّ وأقصد 

م العمرية، والعقلية،  يفهمه مجيع املتلقني على اختالف مستويا
﴿َوَلَقْد َيسَّْرنَا : كما ورد يف قوله تعاىل والتعليمية، واالجتماعية،

   17: اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ﴾القمر
  

  :إظهار األدلة والحجج والمعجزات 
إذ ليس احلوار جمرد كالم  وإظهار ذلك من أساسيات احلوار

منمق، ففي احلوار مع أهل الكتاب، ومع سيدنا إبراهيم عليه 
السالم، وعزير عليه السالم، جند األدلة العقلية واملادية احلسية ترد 

فمن اقتنع باألدلة العقلية من خالل اآليات . لتكوِّن لبنات اإلقناع
رض، والشمس الدالة على قدرة اهللا وعظمته يف خلق السموات واأل

والقمر والنجوم، والليل والنهار، والرياح، وإنزال املطر وغري ذلك من 
  .عجائب خملوقات اهللا

ومن أصرَّ على تلمس ومشاهدة املعجزات احلسية كان له 
ذلك، فقوم نوح والسفينة والطوفان، وعاد بالريح العقيم، ومثود 

،  وكذلك بنو بالناقة، وفرعون يريد أن يرى آيات موسى عليه السالم
إسرائيل الذين طلبوا من أنبيائهم معجزات كي يؤمنوا، فكانت هذه 
ا، فكانت عاقبتهم العذاب  اآليات الفيصل حيث رأوها ومل يؤمنوا 

  .األليم
  :خطاب المحاور بأحب األسماء أو األلقاب أو الرتب 

فإبليس ينادى بامسه، وفرعون برتبته امللكية، وأهل الكتاب 
م، واألب خياَطُب بأبوته، واالبن ببنوته   بنسبتهم إىل يا أبِت، يا (كتا

  .)بين
  :سمات الشخصية 

بني احلوار يف القرآن الكرمي عن مسات الشخصية احملاَوَرة، ي
اية احلوار مع اهللا تبارك  ومفاهيمها، وطريقة تفكريها، فاملالئكة يف 

مه أحد، وتعاىل يسلِّمون منزهني للخالق العامل الذي ال حييط بعل
  .معرتفني بقصورهم وضعفهم 

م اجلم، وانقيادهم   م املطيعة، وأد واألنبياء تبدو شخصيا
التام، من لدن آدم مرورًا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى إىل سيدنا 

  .حممد صلى اهللا عليهم مجيًعا وسلم 
بينما جند الشخصية النزقة املتعصبة، واملنغلقة على نفسها 

يطان الرجيم، ويف امللوك كفرعون والنمرود، ويف كثري الش: ونوازعها يف
  .من أهل الكتاب

  :سمات الخطاب 
مسات اخلطاب ختتلف من حماور إىل حماور، إذ جند عند 

اهلدوء، واللني، والصرب، والثقة بالنفس، واالستماع : أصحاب احلق
لآلخر حىت يُنهي كالمه، واالعتماد على األدلة واحلجج والرباهني 

   .ة واحلسيةالعقلي
ارتفاع الصوت، : وجند مقابل ذلك عند أصحاب الباطل

والتهديد والوعيد، واستخدام األلفاظ النابية، والتزمت، وإغالق باب 
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احلوار، والشعور بالضيق من احملاور، واإلحساس باحلرج من قوة يقني 
  . وأدلة احملاور اآلخر

ا اجلدل بالتدبر يف اآليات اليت ورد فيه :سمات أسلوب الجدل
  :جند

ارتباط اجلدل باخلصام، وبنكران احلق، وبالغلظة يف القول، 
الشياطني هلم بزخرف القول، وبالغرور  والشدة يف التصرف، وبإحياء

  . واالعتداد والِكْرب 
  :نماذج حوارية

سيستعرض البحث ثالثة مناذج حوارية يظهر من خالهلا ما  
   .دوافعه، وآدابه، ولغتهسبق وذكرناه من أنواع احلوار ومستوياته، و 

إنَّ اهللا عز وجل يضرب لنا املثل بنفسه جل جالله يف كيفية 
الرد على احملاور، حىت وإْن جتاوز حدَّه، أو غال يف رأيه ، مع أنه 
القادر على أن يقضي مبا شاء، وكيف شاء، وأّىن شاء، ولكنَّه عزَّ 

نا مع وجل يعلمنا، ويوضح لنا كيف نسلك طريق النجاح يف حوار 
املوافقني واملخالفني، فإذا كان الطريق هو احلكمة واملوعظة احلسنة، 
واجملادلة باليت هي أحسن، فإنَّه عز وجل يف حواراته مع املالئكة 
املقربني ومع األنبياء املصطفني، وحىت مع الشيطان الرجيم يبني لنا 
ور عن أسلوٍب راٍق، فيه من الدليل املشاهد امللموس ما جيعل احملا

  .يسلِّم ويستسلم
  :نموذج من حوار اهللا تبارك وتعالى مع المالئكة 

اهللا عز وجل يف حواره مع املالئكة يف خلق آدم، وجد  
منهم تساؤًال فيه شبهة االعرتاض اللفظي، فلم ينهرهم أو يبكتهم، 

أحدمها يعلمونه حق العلم، ويؤمنون به إميانًا  : بل قدَّم هلم دليلني
دليًال ملموًسا، يؤكد : العلم احمليط بكل شيء، والثاينكامًال، أال هو 

الدليل األول ويعضِّده، وهو تعليم آدم األمساء كلها اليت ال يعرفها 
ذين الدليلني سلَّم املالئكة حيث قالوا ﴿َقاُلوا ُسْبَحاَنَك : املالئكة، و

   32: البقرة ُم احلَِْكيُم ﴾اْلَعِلي ِإنََّك أَْنتَ  ۖ◌ َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا 
فهذا االعرتاف بالقصور يف علمهم، وقصرهم علمهم على 
م جلَّ وعال، ورؤيتهم ومساعهم لعلم جديد  العلم الذي يتلقونه من ر
علَّمه اهللا عز وجل آلدم عليه السالم، ويقينهم بسعة علم اهللا عز 

ى هذا احلوار   .وجل وحكمته،  أ
  :وعال مع إبراهيم عليه السالمنموذج من حوار اهللا جل 

وأّما حواره جلَّ وعال مع سيدنا إبراهيم عليه السالم، فيبني 
على أنَّ املسألة إْن احتاجت توضيًحا من خالل التجربة امللموسة، 
فإنَّ اهللا عز وجل يظهرها حملاوره لتكون أدعى للتسليم الكامل، 

لب شاهًدا على فسيدنا إبراهيم عليه السالم خليل اهللا ومصطفاه يط
إحياء اهللا عز وجل للموتى، فيكون احلوار حوارًا دمثًا هادئًا، ليس فيه 

صخب االستنكار، وال غضب احملب العاتب، وال التهديد والوعيد 
ملن يعرف قدرة ربه اختيارًا وجتربًة وإميانًا، كيف وقد مرَّ بتجارب 

عز  عديدة ؟ ومع ذلك نسمع هذا النداء العذب حيث خياطب اهللا
  .وجل حماوره بامسه تلطًفا، وإدناًء، وتقربًا، وحتبًُّبا

﴿َوِإْذ َقاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ أَِرِين َكْيَف : فاحلوار يبدأ بطرح سؤال
 ۖ◌ َقاَل بـََلٰى َولَِٰكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب  ۖ◌ َقاَل َأوَملَْ تـُْؤِمْن  ۖ◌ ُحتِْيي اْلَمْوَتٰى 

َقاَل َفُخْذ أَْربـََعًة ِمَن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ُمثَّ اْجَعْل َعَلٰى ُكلِّ َجَبٍل 
َأنَّ اللََّه َعزِيٌز  َواْعَلمْ  ۚ◌ ِمنـُْهنَّ ُجْزًءا ُمثَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك َسْعًيا 

   260: ﴾البقرةَحِكيمٌ 
، أو يا اهللا(ويبدو السؤال يف صيغة حتبب وتقرٍُّب، فلم يقل 

بل بصيغة نداء القرب، واإلضافة اليت تضفي اخلصوصية ) أيها الرب
  .واحلميمية 

 )َقاَل َأوَملَْ تـُْؤِمنْ  قربًا(ويكون الرد بسؤال أكثر محيمة، وأشدُّ 
فخطاب اهللا عز وجل إلبراهيم هكذا دون ذكر امسه يدل على أن ال 

وال حواجز، وهذا لوٌن من ألوان صلة األخالء، حيث ال كلفة 
  .ألقاب

أما اإلجابة عن السؤال بسؤال فهي أيًضا أسلوب من 
ُد خوف السائل ويزول اضطرابه،  أساليب االستئناس، حيث يتبدَّ
فبدل أن يكون هو الطالب يصبح هو املطلوب، واهللا عز وجل عليم 
حبال إبراهيم، فلم يسأل ليعرف، ولكنه يسأل ليمهِّد للجواب، 

ني، فإميان إبراهيم إمياٌن راسٌخ ، فكيف له أن ويقدِّم اجلرعة األوىل لليق
  يسأل هذا السؤال ؟ 

، وار لتبني عن صدق إميان إبراهيموتأيت اللقطة الثانية من احل
َقاَل ( ولكنه طلٌب تأكيدي، يدعِّم فيه إميانه، ويرسِّخ فيه معتقده،

يتقلقل، فاإلميان يقل ويزيد، ويطمئن و  )بـََلٰى َولَِٰكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب 
﴿يَا : ولذلك كان األمر للمؤمنني وهو مؤمنون بأن يؤمنوا قال تعاىل

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلٰى َرُسولِِه 
ِه وَُكتُِبِه َيْكُفْر بِاللَِّه َوَمَالِئَكتِ  َوَمنْ  ۚ◌ َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنـَْزَل ِمْن قـَْبُل 

   136: َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا ﴾النساء
لو كان للحوار أن يأخذ طريًقا آخر من طرق التصلب 
والعناد والتعصب، لكانت اإلجابة على هذا الطلب من القسوة 
مبكان، والعقاب من الشدة بقدر ما يستحقه السائل، إذا كيف 

ذا الطلب من إنساٍن اختاره اهللا لرسالته، واصطفاه وكرَّمه، يُطرح ه
وآتاه من العلم، وأبان له من معجزاته ما جيعله على درجة من اليقني 

  . ال حيتاج ليسأل شيًئا بعدها ؟
ولكنَّ اهللا اللطيف اخلبري، يعطينا درًسا بليًغا ورائًعا ومفيًدا 

جابة درًسا عمليًّا تطبيقيًّا، فيما قد نلقاه من أقرب املقربني، وتكون اإل
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وكان باإلمكان أن تكون زجرًا وردًعا، ولكنها سعة علم اهللا، ولطفه، 
وخربته بالنفوس اليت هو خالقها، فيأمره عز وجل بأن يقوم بتنفيذ 
اإلجراء بنفسه ليكون أبلغ يف القناعة، وأعظم يف التأثري، ويف ذلك 

من غري شّك (عليه السالم كان يقول الطربي مبينًّا أنَّ سؤال إبراهيم 
يف اهللا تعاىل ذكره وال يف قدرته، ولكنه أحبَّ أن يعلم ذلك وتاق إليه 

   )20( .)ما تاق إليه إذا هو علمه: ، أي"ليطمئن قليب:"قلبه فقال
  :نموذج لحوار مع عزير عليه السالم 

وحواٌر آخر مع نيب آخر يظهر منه التعجب هلذه القرية اليت 
دمِّرت وانتهت متاًما، فيتساءل تساؤًال ظاهر ألفاظه يدل على حرية 

أو أنه يستكثر أن تعود إىل ما كانت عليه، ﴿َأْو َكالَِّذي َمرَّ وتعجب، 
َا َعَلٰى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويٌَة َعَلٰى ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّٰ حيُْ  ِذِه اللَُّه بـَْعَد َمْوِ ِيي هَٰ

قَاَل لَِبْثُت يـَْوًما  ۖ◌ قَاَل َكْم لَِبْثَت  ۖ◌ فََأَماَتُه اللَُّه ِمائََة َعاٍم ُمثَّ بـََعَثُه  ۖ◌ 
قَاَل َبْل لَِبْثَت ِماَئَة َعاٍم َفاْنظُْر ِإَىلٰ َطَعاِمَك َوَشرَاِبَك  ۖ◌ َأْو بـَْعَض يـَْوٍم 

َواْنظُْر ِإَىل  ۖ◌ ِإَىلٰ ِمحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاِس  َواْنظُرْ  ۖ◌ ملَْ يـََتَسنَّْه 
َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ  فـََلمَّا ۚ◌ اْلِعظَاِم َكْيَف نـُْنِشزَُها ُمثَّ َنْكُسوَها حلًَْما  تـَبَـنيَّ

   259: اللََّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾البقرة
يكن ذلك سؤال مل :( )21(وكما جاء يف لطائف اإلشارات

جحد، وال قضية جهل، وال داللة شك ىف القدرة، فإن هذا اخلرب 
عن عزير النيب عليه الّسالم، واألنبياء عليهم الّسالم ال جيوز عليهم 
ذه املقالة زيادة  الّشّك واجلهل، ولكنه كان سؤال تعّجب، وأراد 

ث محاره مث أحياه، مث بع اليقني، فأراه اهللا ذلك يف نفسه، بأن أماته،
وسؤال اليقني من اهللا، واحليلة . وهو ينظر إليه، فازداد يقيًنا على يقني
  )يف رّد اخلواطر املشكلة، ديدن املتعرفني

فتكون اإلجابة درًسا عمليًّا آخر يظهر لنا مدى رمحة اهللا 
م، وتكرُّمه بإجابتهم دون فرض أو  بعباده، وصربه عليهم، ولطفه 

  . رفض للطلب
مائة عام، وبعثه، يتلطف رب العزة بسؤال هذا  فبعد إماتته

، ودليل ضعف السائل) كم لبثت (، ااملستكثر أن حتيا هذه بعد مو
وتأيت ..) يوًما (جتعله جييب  وإمكانيته احملدودة يف معرفة ما جيري له،

وكان باإلمكان ) بل لبثت مائة عام (اإلجابة الكافية للرد على سؤاله 
ابة، فإذا كان السائل قد مات مائة عام مث الوقوف عند هذه اإلج

بعث، فمن قدر على ذلك قادر على إحياء هذه القرية، ولكنَّ اهللا 
عز وجل يعطينا الدرس بعد الدرس، واحلجة بعد احلجة، إذ قد ال 
يكتفي السائل بدليل واحد، فيتم دعم القضية بأدلة وحجج أخرى 

  .حىت يستيقن احملاور، ويتبني له وجه احلق 
ويقدم اهللا عز وجل للعزير كما ورد يف كثري من كتب 

  :التفسري، أو إرميا ثالثة أدلة متتابعة 

  .إماتته مائة عام مثَّ بعثه: أوهلا 
الطعام والشراب الذي كان حبوزته مل يأسن ومل يتغري على : ثانيها

محاره الذي حتوَّل بفعل : الرغم من مرور هذه املدة الطويلة، ـ ـ وثالثها
ت ومرور السنني إىل عظام جافة، تبدأ تتجّمع ويتكون عليها املو 

اللحم، مث تعود إليه احلياة، وبعد هذا الدرس املختربي الذي يتم 
ومل ) فلما تبنيَّ له قال أعلم(بتفاصيله أمام عيين احملاور تأيت النتيجة 

يقل علمت، فاستعمال الفعل املضارع يدل على أنَّ علمه ويقينه 
اهللا عز وجل حييي ومييت هو علم مستمر ال علم حادث، وإميانه بأن 

على الرغم من السؤال الذي جاء طلًبا لرتسيخ اإلميان ال لكونه 
  .يشك، أو حيتار

  :نموذج لحوار اهللا جل وعال مع إبليس العاصي
ولنقف عند هذا النموذج احلواري بني اهللا عز وجل، وإبليس 

ٌر قاَل ما َمنَـَعَك أَ  العاصي ألوامر ربه الَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قاَل أَنَا َخيـْ
قاَل فَاْهِبْط ِمْنها َفما ) 12(ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني 

قاَل ) 13(َيُكوُن َلَك َأْن تـََتَكبـََّر ِفيها فَاْخرُْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن 
َعثُوَن  قاَل فَِبما ) 15(قاَل إِنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن  )14(أَْنِظْرِين ِإىل يـَْوِم يـُبـْ

ُمثَّ َآلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَْنيِ ) 16(َأْغَويـَْتِين َألَقْـُعَدنَّ َهلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتِقيَم 
أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْمياِِْم َوَعْن َمشائِِلِهْم َوال جتَُِد َأْكثـََرُهْم 

ُهْم ) 17(شاِكرِيَن  قاَل اْخرُْج ِمْنها َمْذُؤًما َمْدُحورًا َلَمْن تَِبَعَك ِمنـْ
  18األعراف.}َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْمجَِعنيَ 

يبدأ احلوار بعد أمر من اهللا عز وجل للمالئكة ومن ضمنهم 
  إبليس، فيطيع املالئكة األمر، ويقف إبليس مستكربًا عاصًيا

وجل سؤاله إىل إبليس، وهو سؤال العارف ولكن وهنا يوجَّه اهللا عز 
لتقع احلجة على الرغم من عدم حاجة اهللا تبارك وتعاىل إليها، 
فاملخالف له عقابه، ولكن قبل العقاب ال بدَّ من مساع وجهة النظر، 
فإذا ما أقرَّ املذنب بذنبه، وقع عليه احلكم، ويأيت اإلقرار يف صيغة 

كبار من تلك النفس الوضيعة اليت تعلم جافة فيها من التعايل واالست
حدودها، ولكنها تغلو وتتجاوز احلد، فرفض األمر جاء بناًء على أنه 
يرى أنه أفضل من هذا املخلوق اجلديد، وهو يف هذه اإلجابة 
يتحّدى علم اهللا عز وجل، فاألفضلية يف نظره لعنصر اخللق ال 

  .صر آدم للخالق، فالنار عنصره أفضل من الطني الذي هو عن
وتأيت مجلة احلوار الثانية من اهللا القوي القادر القاهر اجلبار 
على هذا الرد الفاضح، بعقاب يسري وهو إخراجه وتغريبه من مكاٍن 
هيَّئه اهللا لعباده املخلصني، وجعله للمقربني، وخصَّ به املطيعني، 
فالذين يتكربون ويتمردون على أوامر اهللا عز وجل، ليس هلم يف 

  .ها نصيب سكنا



151 
 

ولكنَّ هذا الرجيم بدل أن يقف معتذرًا طالًبا العفو 
والغفران، معرتًفا خبطئه، يقف على النقيض من ذلك، وبأسلوٍب 
متحدٍّ يعلن أنه ستكون مهمته من اآلن فصاعًدا إغواَء هذا اخللق 
اجلديد، وإضالَله، وإبعاَده عن طاعة اهللا، هذا اإلعالن هو إعالن 

ولكن " بكن فيكون"ادرًا على أن يُنهي هذا احلوارحرب، فكان اهللا ق
حلم اهللا الواسع، وعلمه مبا كان ومبا سيكون، ميهل هذا الشيطان 

  .امللعون، ويعطيه ما سأل على الرغم من عدم استحقاقه
وهذا درس لكل حماور، فمهما كانت صفات حماورك فعليك 

قوَله،  كنه، ويريدُ التزام اهلدوء والصرب، وإعطاَءه الفرصة ليبني عن ما ي
وتأخري العقاب يعين أنَّ كلَّ الوسائل املتاحة جيب استخدامها قبل أن 

  .يسبق آخر الدواء الكي
  :أهداف الحوار في القرآن الكريم 

ملا كانت النفس البشرية اليت ألفت ما عاشت عليه، أو 
فكار وآراء أاستقر يف عرفها، وورثته عن آبائها، ومتكنت منها 

أصبحت اجتاهات مغروسة، حتتاج إىل ترويض كي تنفي ومعتقدات 
الزيف، وتعود إىل احلق، كانت دعوة القرآن الكرمي  للحوار باللني 
واهلدوء، والتأكيد على احلقائق، وإظهار األدلة واحلجج، والتكرار 

  .الذي قد حيدث تغيـُّرًا يف املواقف
أنَّ ونستطيع أن نتبني من خالل ما أوردناه من مناذج حوارية 

  :القرآن الكرمي استخدم أسلوب احلوار لألهداف التالية
ة  .1 املقصود باحلوار هو تبيان وجهات النظر دون جما

  .وسطوة
إعطاء الفرصة الكافية لكل طرف إلبداء وجهة نظره  .2

  .وقناعاته وأدلته
توضيح اللبس الذي يعرتي وجهات نظر كل من  .3

اخللل فيه، وإيراد املتحاورين، وذلك بتبيان فساد الرأي، أو 
 .ما ينقضه من أدلة وحجج وبراهني

اإلقناع هو األسلوب األمثل لتغيري اآلراء واملواقف، وإذا  .4
استطاع أحد الطرفني إقناع اآلخر فذلك سيؤدي إىل تبين 

وإال يبقى كل واحد على  وجهة نظر اآلخر كليًّا أو جزئيًّا،
ث قناعاته، وقد تعاد جوالت احلوار مرات ومرات، حي

 . جند احلوار يتكرر يف القرآن الكرمي مع أهل الكتاب

ا .5   التعليم، فاهللا عز وجل يعلِّم أنبياءه احلجة اليت حياجون 
َناَها ِإبـْرَاِهيَم َعَلٰى قـَْوِمِه  تـَُنا آتـَيـْ نـَْرَفُع  ۚ◌ ﴿َوتِْلَك ُحجَّ

  83:﴾ األنعامَربََّك َحِكيٌم َعِليمٌ  ِإنَّ  ۗ◌ َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء 
يم سليمان عليه السالم يف احلكم بقضية الغنم اليت وتفه

نفشت يف الزرع، ورد الرسول صلى اهللا عليه وسلم على اليهود يف 

سؤاهلم عن الروح وأصحاب الكهف، وغري ذلك، مما جيعل قاريء 
 .القرآن حيصل على مهارة اجلواب الشايف 

  .ـ الهدف النهائي هو الوصول إلى الهداية  5
احلوار وغايته يف القرآن الكرمي يصل إىل واملتتبع هلدف 

دف للوصول إىل  حقيقة واحدة، وهي أن الدعوة إىل احلوار جاءت 
َنُكْم َأالَّ  احلق، نَـَنا َوبـَيـْ ﴿ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىلٰ َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

تَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن نـَْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوَال ُنْشرَِك ِبِه َشْيًئا َوَال يَـ 
  .64 تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن ﴾آل عمران َفِإنْ  ۚ◌ اللَِّه 

  .والكلمة السواء هي كلمة التوحيد
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على  

  .أشرف اخللق واملرسلني 
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  الغير مع تواصل مبدأ الجسد
    )ميرلوبونتي موريس فلسفة في قراءة(

  
 

 متّثل املعاصرة الغربية الفلسفة أعرتض الذي األكرب اهلاجس إن
 ولذلك اللوغوس، وهيمنة التقليد سلطان من اخلالص فكرة يف

ا مبختلف عملت  على ويؤكد. الكوجيتو دوغما من للخروج تيارا
 أقطاب أحد) Paule Ricoeur)1913 -2005  ريكور بول ذلك
 من للطعن قابل غري بالكوجيتو يقيننا كان إذا:"بقوله املعاصر الفكر
 معرفة هو ما جهة من للتشكيك قابل فإنه يقني هو ما جهة

   )2( ."بالذات
 M.Merleau-ponty مريلوبونيت فلسفة أن جدال سّلمنا إذا

 للجسد، املعاشة التأسيسية اخلربة على ركزت قد) 1908-1961(
 سوف العامل يف الوعي وحضور املتجسد للوجود إبرازه خالل ومن
)3(فالريي بول يقول وكما أساسيا، دورا للجسد يكون

 P. Valéry 

 فيه يلعب ال فلسفي نسق كل أن دفاتره إحدى يف) 1871-1945(
 جند وسوف. بالضرورة فاسد نسق هو أساسيا دورا اإلنسان جسد
 وسط ثالث لطريق التأسيس بل فقط أساسيا دورا ليس مريلوبونيت مع

 منذ الغريب الفكر توارثها اليت امليتافيزيقية للثنائيات واضح اختالف
 والثقافة، الطبيعة واملوضوع، الذات والفكر، املادة ثنائيات القدمي،
 فينومينولوجيا توطئة منذ مريلوبونيت يعلن حيث. والروح اجلسد
 حيحص" أنه Phénoménologie de la perception احلسي اإلدراك
 صحيح ولكن رأسه، على ميشي ال التاريخ أن ماركس، يقول كما
 ال تم أال علينا أنه ذلك من واألصح برجليه، يفكر ال أنه أيضا
 اليت األساسية الوسائل أحد ألنه  )4(،"جبسده بل بأرجله وال برأسه
 الغري مع أتواصل خالله فمن. جتسدها عن الذات خالله من تعرب

   ما هو" مريلوبونيت حسب فاجلسد والعامل، األشياء أدرك وبواسطته
 أعيه الذي العامل حمور هو بل العامل، يف أجتذر جيعلين

 نظرية منطلق من الديكاريت للكوجيتو نقده كان هلذا  )5(،"بواسطته
   املوضوعات حنو اإلدراك يهـــــــــــــتوج أو إخراج إىل دفاليت  القصدية

 حىت إنسان كل" فـ الكوجيتو، هلذا يتنكر أن دون اخلارجية،
 ينكر أو الكوجيتو يرفض أن له ميكن ال.....ماركسيا كان ولو

   )6( .الوعي
مييز مريلوبونيت بني جانبني أساسيني من اجلسد، أحدمها 

ال خيتلف عن أي  Corps objectifموضوعي واآلخر ذايت، فاألول  
جسم مادي أو حيواين فهو موضوع البيولوجيا والطب، أما اجلسد 

فهو ملكي وأناي، وقد أهتم  Corps phénoménalالفينومينولوجي 

ذا اجلانب الذي ميثل جسدي اخلاص يف عالقيت مع  مريلوبونيت 
. الواقع املعاش إىل جانب حضوري مع اآلخرين والتواصل معهم

ذا اجلسد، حىت منتلك فالوعي باجلسد  اخلاص يقتضي منا اخلربة 
بل اجلسد كوعي والوعي : "وعيا بالوجود، لذلك يقول مريلوبونيت

ا فإننا سوف  )7( .متجسد وباعتبار أن للجسد عدة وظائف يقوم 
  .اجلانب التواصلي مع الغرينركز يف مقالنا هذا على 

ل كيف يكون للجسد دورا يف التواصل مع الغري من خال
؟ كيف يل أن أتواصل مع الغري .التعبريية اجلسدية والتعبريية اجلنسية

على أساس املشاركة والشفافية واالتفاق يف احلب والعمل دون إحالة 
  .العالقة بيننا إىل احلديث عن جدلية السيد و العبد؟

ال جدال أن األنا تبدأ يف االنفتاح على الذوات األخرى منذ 
، فنجد أن الطفل الصغري أول ما يتواصل معه الظهور األول يف العامل

هو والدته، لتكون االنطالقة لعالقته مع العامل اخلارجي، حيث تبدأ 
العالقة جسدية بكل امتياز وتتواصل بعدها مع اآلخرين الذين 
يشاركونه نفس الوسط من خالل االندماج االجتماعي فتتوطد 

ى تشاركه أو العالقة وال يكتمل وجوده إال بوجود ذوات أخر 
تعارضه، فالتفاعل التواصلي مبين أساسا على طرفني أحدمها فاعل 
. واآلخر منفعل مع تبادل األدوار ولوالمها ملا انتظم أي تواصل فّعال

لذلك جند أن جوليا كريستيفا سبق هلا أن قدمت تعريفا للتواصل "
 وأكدت أنه مبثابة نقل للرسالة من مرسل إىل مرسل إليه، حبيث يكون

املرسل مرسال إليه يف اللحضة نفسها، كما أن املرسل إليه يكون 
وملا كانت الذوات تتواصل وتتقاطع ليس  )8(".مرسال بالدرجة نفسها

بواسطة الكالم فقط بل ومن خالل اجلسد، باعتبار أن اآلخر حيضر 
وهذا ما سنعمل على تفصيله هنا . دوما كجسد حسب مريلوبونيت

سدي بني الذات واآلخر وأين يتجّلى هذا قصد إيضاح التواصل اجل
  التواصل وأمهيته؟

   الجسدية اإلشارات أو اإليماءات: أوال
 التفاعل حتقيق يف هاما دورا اإلنساين اجلسد يؤدي
 منا كل ألن ،اجملتمع أفراد بني التواصل يف يتمثل الذي االجتماعي

 بأعضاء يتكلم ولكنه فقط، األخرى النطق وأعضاء بلسانه يتكلم ال
 بل وأصابعه، بيده ويشري بعينه، ويغمز برأسه، فيومئ أيضا، جسمه

 املواقف، بعض يف الكالم على أحيانا تنوب اإلشارة جند قد إننا
 اليت واإلشارات احلركات ألفاظها أخرى لغة اإلنسان ميلك وبالتايل

 )1(شـرقي عبد النـور
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 وجود جيعل ما وهذا وأفكاره، وانفعاالته اإلنسان مشاعر عن تعرب
 قصدية تكمن وهنا لغوي، هو وما جسدي هو ما بني تداخل

 خالل من يتم اإلميائي التعبري أن حيث اإلمياءة، خالل من مريلوبونيت
  .فيها يوجد اليت احلسية املرئيات

 ظاهريا، متآلفة غري خمتلفة عناصر من معقد تركيب فاإلمياءة
ا -بسيكو حلاالت وإشارة لّالوعي وانعكاس الوعي عن تعبري إ

 جمموع عن متييزه ميكن ال وأحيانا ودقيق عابر نقش وهي سوماتية،
 وجهة من وهي. اجلسد على تؤثر اليت واملوضوعية الذاتية احلاالت
ا املبنية، اللغة أركيولوجيا من نوع األنطولوجية النظر  هريوغليفيا إ
ا وخصيصته، احليّ  لغة هي بل بصرية،  جلسد الطبيعية التكملة إ
 من له اية ال ما حيمل والذي األشكال ومتعدد ومتحرك حي

 وعمقا وخصوصية جسديا حيِّزا الكلمة بإعطاء تتكفل اليت احلركات
 الكلمات بغياب مرّتني، صامتة دائما اجلثّة تكون لذلك. للمعىن

 ليس احلي اإلنسان عند الصمت أن جند املقابل يف )9( .واإلمياءات
 عندما إال يصمت ال فاملرء لألشياء، حضور بل للكلمات غياب
 عامله يف اللغة من ضجيج حيمل صمته وأثناء الكالم يستطيع
 غياب هو بل مريلوبونيت حسب عدًما ليس فالصمت. الداخلي
 وقد واآلخرين، العامل مع التواصل يف انقطاع حيدث أن دون للصوت
 احلايل الواقع مع للتعايش رفضا مبثابة الصوت فقدان يكون أن حيدث
ا منعتها لفتاة حدث مثلما  مما حتبه، الذي الشاب رؤية من والد
 على والقدرة الصوت فقدت مث لديها واألكل النوم فقدان إىل أّدى

ا هلا مسحت إن ما لكن ائيا، الكالم  أخرى مرة مبقابلته والد
  .املرضية األعراض تلك وزالت الصوت استعادت ما سرعان

 Une pense dans الكالم بداخل فكرا ميتلك اإلنسان أن ومبا

la parole  قدرة ميتلك اإلنسان فإن   )10(يقرأ، أو يسمع كان سواء 
 أيضا بل فحسب اللغة طريق عن باآلخرين يتصل ال وهو التعبري على

 وظيفة تنحصر وال لغوي تعبري كل يف األصل هي ورموز بعالمات
 والتعبري، الكالم يف أداتنا وبوصفه طبيعية تعبري وسيلة كونه يف اجلسم
 عن فالتعبري  )11( .أشياء إىل األفكار حتويل هي إذن اجلسم فوظيفة
 إىل ذهن من خالصا فكرا ينقل ال اإلمياءة طريق عن مثال الغضب
 وجدانية حالة توصل األم ابتسامة مثل مثلها الغضب فإمياءة آخر،
 نفهم ال فنحن مباشر، بشكل هلا ويستجيب طفلها، يفهمها
 هي اإلمياءات فهذه الغضب إمياءة وراء خمتبئة نفسية كواقعة الغضب
 ميلك اجلسد أن ومبا )12( .فيها الغضب نقرأ وحنن نفسه الغضب
 حتمل اليت واإلمياءات اإلشارات بواسطة املعاين على التعبري يف القدرة
 الفرح، احلزن، عن التعبري نستطيع اجلسد هذا بواسطة فإنه معني معىن

 أدرك مثلما متاما اآلخرين إمياءات أفهم وبواسطته. والرغبة الغضب

 يؤّكد واآلخر األنا بني التواصل هذا ويف. جسدي بواسطة األشياء
 يقطن اآلخر قصد كان لو كما حيدث شيء كل أن مريلوبونيت
 أن ذلك ومعىن جسمه تقطن مقاصدي أن لو كما أو جسمي
 مقاصدي بني التبادل طريق عن حيصل اإلمياءات وفهم التواصل
   )13(.اآلخر سلوك يف املقروءة واملقاصد إمياءايت وبني اآلخر وإمياءات

 يعود هذا فإن واجلسد، اللغة بني حلها يتعذر الروابط أن ومبا
 واللغة فاجلسد اللغوية، التعبريية مع اجلسدية التعبريية تداخل إىل

 حول نظرته ينقل مريلوبونيت جعل ما وهذا اآلخر، منهما كل يعكس
 طبيعة هلا فاللغة. كذلك اللغوية اإلمياءة لتشمل اجلسدية اإلمياءة
ا، اللغوية اإلشارة طبيعة عن ناجتة خاصة، ا ذلك ذا  رغبات تظهر أ
 بالتفكري يرتبط كما الوعي ألن حمركة، قدرة عن ناجتة وهي الذات،
 حتد اللغوية اإلشارة فإن لذلك العملي، واجلانب باملمارسة يتعلق فإنه
 وهذه ومعاين،" أبعادا وتؤسس" أوجها ترسم كما اجتاهات العامل يف

 وهنا   )14( .الطبيعية اجلسدية اإلشارة مقابل اتفاقية تكون اإلشارة
 اليت القصوى األمهية عن مناسبة من أكثر يف عّرب  مريلوبونيت أن جند
 وان حىت اإلنساين، التواصل تعميق يف اللغوية غري العالمات متثلها
 للنسق الداخلية بالقوانني مرتبطا نظامها مثة ومن وجودها كان

 اللسانيني مجهرة عن كثريا خيتلف ال النقطة هذه يف وهو اللساين،
 لإلمياءة العادي االقرتان من الرغم وعلى ياكبسون يقول. والسميائيني
 التواصل نظامي بني مطلق تكافؤ مثة ليس فإنه اللفظية، بالتفوهات

 الكالم عن منفصلة جسدية حلركات مسيائية مناذج هناك ألن. ينهذ
 إذ )15( .اللفظية بالوسائل االستعانة دون من تنفيذها ميكن واليت
 كانت إن"بقوله) Jilles Deleuze(1925-1996  دولوز جيل يشري
 الكلمات كون إىل شيء كل قبل راجع فذلك تتكلم احلركات كل

 يوجد كما اللغة، داخل إميائي متثيل يوجد إنه احلركات، حتاكي
   )16(."اجلسد داخل ورواية حديث
   اآلخر مع والتواصل الرغبة:  ثانيا

 فيها تلتقي اليت امليادين أحد هي اجلنسية النزعة أن جدال ال
 التعقيد كاملة عالقات فيها وتنكشف اآلخرين أجسام مع أجسامنا
  أن ومبا الذوات، بني خمصوصة تبادلية عليها تضفي ملا والتداخل
 أن تبني فهي لوجودنا، احملدِّدة الوظائف أحد متثل اجلنسية التجربة
 ميوله عن للتعبري اخلاص جسمه يستخدم فكر جمرد ليس اإلنسان
 جانب تستغرق رغبة عن يعرب إذ جسد إىل يستحيل هو بل ورغباته،

 النزعة عن تنفصل ال الفكر نشأة أن حيث ووجوده، كيانه من مهم
 تضخيم من حنذر أن بد ال املقابل يف لكن الشخص حلياة اجلنسية
  النفسي التحليل فعل كما فيها الوجود كل حنصر أو الدور هذا
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 تناوله يف والتحليل بالدراسة مريلوبونيت  إليه ينبهنا أن أراد ما وهذا
  .  Le Corps Comme etre Sexué جنسي موجود باعتباره للجسد

 فال الذوات، من جمموعة من اإلنسانية العالقات تتشكل
 علماء عنه عّرب  ما وهذا اآلخرين، عن معزولة حياة نتصور أن ميكن

) Emile Durkheim (1858-1917 دوركامي إميل أمثال من االجتماع
 من اجملتمع صنع إىل يهدف بطبعه اجتماعي اإلنسان أن: بقوله
 إليها أشار أمهيتها على الفكرة هذه. الناس من غريه مع تعامله خالل
 سلبا اآلخر أن باعتبار لكن) Jean Paul Sartre(1905-1980 سارتر
 على لالستدالل) Regard Le النظرة: (ذلك على ومثال. للحرية

 وحيدا يكون عندما مثال، فالطفل،. السليب وتطفله اآلخر جحيمية
 من ويعرب مطلقة، بعفوية ويتصرف حرية، بكل يلعب فإنه مكان يف

 وشخصيته ووجوده ووعيه إرادته عن الطبيعي اللعب هذا خالل
 يراقبه، الذي اآلخر حضور حالة يف لكن. والالشعورية الشعورية
 عن وحيجم لعبه، عن فيتوقف عضالته، وتتصلب حركاته، تتجمد
 يقيدها الغري أن الذات حتس هنا، ومن. الفطرية العفوية حركاته أداء

  . ومستلب مشيأ موضوع إىل وحيوهلا
قبل سارتر كان األنا هو الذي يعرف اآلخر، أي أن األنا كان 
هو املوجود اإلجيايب الفّعال بينما كان اآلخر موضوع الفعل، أي 
املوجود املنفعل، أما فلسفة سارتر فقد عكست الوضع حينما جعلت 
اآلخر هو املوجود الذي يراين أو املوجود الذي أصبح بواسطته 

وفاعلية . ائن الفّعال وأنا املوجود املنفعلفاآلخر هو الك. موضوعا
 كلما الشعور هذا ينتابه فاإلنسان )17( .اآلخر املرئي واملكشوف

 ليس هلذا وتصرفاته أفعاله تراقب أو تقصده الغري بنظرات أحس
 يفرض فاآلخر )18(".اآلخر هو اجلحيم"... سارتر يعلن أن غريبا
 وأفكاره طموحاته مع ويتماشى يرتضيه الذي الوجود اإلنسان على
 ميزة هي اليت والسمات اإلبداعات كل يعيق أن شأنه من وهذا

 ميكن ال مشروع احلب أن سارتر يرى حيث ذاته، حد يف اإلنسان
 عندما الشيء ونفس اآلخر، على للسيطرة حماولة إال هو وما حتقيقه
 حريته يف أؤثر أن باستطاعيت موضوع، إليه بالنسبة فإنين اآلخر حيبين
 بالنسبة احلب يبدو إذ آخر شيئا أمتلك كما أمتلكه جتعلين بطريقة
 من. حمبوبا نفسه املرء جيعل أن إىل يهدف مشروع ماهيته يف" لسارتر
 من واحد كل: اجلديد الصراع وهذا  اجلديد التناقض هذا هنا

 هذا حيبه أن يريد أنه حيث من كّليا لآلخر أسري هو العاشقني
   )19( .غريه حيب وال األخري

 األنا أي الغري،" هو سارتر تعبري حد على اآلخر كان وإذا
 يكون يل بالنسبة وجوده فإن )20("هو لست وأنا أنا، هو ليس الذي

 أن ميكن كما جتسدي خالله من أحقق نظري حتت وقع إذا موضوع

 األنا تناول األوىل الطريقة يف ونلمس. موضوع إىل بنظرته حييلين
 الرغبة ألن حتديدا، اجلنسية الرغبة يف هو كما وأداة كموضوع لآلخر
 هنا العالقة وتكون األنا جتسد لتحقيق جسمه يف اآلخر تقصد
 تعّرب  الرغبة" فتظهر جبسد جسد عالقة بل بوعي وعي عالقة ليست
 الرغبة ويف )21(".اللغة بواسطة الفكر كما املداعبة بواسطة نفسها عن

 جتسدي النهاية يف ألكتشف اآلخر جتسد يتم واملداعبة اجلنسية
 إىل اجلنسية املباشرة بعد الرغبة هذه تتحول أن حيدث لكن. اخلاص
ا وتناقض فشل ا تفقد أل  إىل ترجع األنا جيعل مما جمردة وتصبح ماد

 احلالة هذه ويف الرغبة بواسطة منه خترج أن حاولت الذي ذاته املوقف
 اآلخر، حرية المتالك تسعى اليت السادية هي أخرى وجهة تتوجه
 السادي يريد" حيث العنف طريق عن تتم هنا اآلخر جتسيد وحماولة

 استحضار يريد إنه: اآلخر لوعي مغاير بشكل اللحم يستحضر أن
 )22("الوجع عرب يستحضره فهو كأداة، اآلخر معاملة عرب اللحم

 سلبا ميثل اآلخر كان فإذا. املداعبة استعملت اليت الرغبة عكس
 يتمتع اإلنسان أن اعتقاده إىل راجع فهذا لسارتر بالنسبة للحرية
 اآلخر على يثور جعله ما وهذا حدود حتدها ال اليت املطلقة باحلرية
  . احلرية هذه إثبات أجل من وجوده حتطيم على ويؤكد

–من هذا املنطلق وجب البحث عن خمرج آمن هلذه املفارقة 
وال ميكن أن جند هذا إال مع مريلوبونيت، فهو ينكر  -فلسفة سارتر

 -اآلخر–بل باعتباره . ذلك اللقاء مع اآلخر بوصفه صراع وتصادم
وعيا يشاركين الوجود يف هذا العامل، وهنا يكمن امتياز مريلوبونيت 

ثها سارتر بني األنا واآلخر وقوله بإمكانية دبتجاوزه للقطيعة اليت أح
  .التواصل

 اآلخر مقابل يف سيدا أصبح أن ميكن جسدا يل أن وباعتبار
 كائن إىل جسدي يتحول) نظرة( وبواسطة عبد، إىل يتحول الذي
 إذ. ختاطرا نسميه ما ُحتدث اليت هي هذه جسدي ومرئية. "لآلخر
 هذا، املرئية خطر لتنشيط اآلخر تصرف من طفيفة إشارة يكفي
 وتلتهمه فيه، مرغوب جسدها أن امرأة تشعر املثال، سبيل فعلى

ا هي تنظر أن دون حىت خلسة، النظرات  الذين أولئك إىل ذا
 تعبري حسب حقا آخرا اآلخر يكون وحىت )23(".إليها ينظرون

 اآلخر على بل... بلّية يكون أن جيب وال يكفي ال فإنه مريلوبونيت
 منتلك ال أنفسنا حنن منا وجتعل له مرآة أنا كما يل مرآة يكون أن

 نكون واحدة صورة بل جنب، إىل جنبا صورتني ولذواتنا لشخص
 اليت وباألسطورة بنفسي وعيي من جنعل وال كالنا، فيها متضمنني
   )24( .اآلخر قفا هو منهما كل بل نقيضني، اآلخر عن أمحلها

 على مجالية خربة شبه الناجح اجلنسي االتصال يف جيعل ما
 البدن بني رمسه ميكن متييز هناك ليس إذ اجلمايل، التعبري مستوى
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 وعيه هو إمنا اآلخر، قبل من استمتاع موضوع يكون فما والذهن
 فيزيقي موضوع جمرد أبدا يكون ال فاجلسم البدنية، خربته حيي كما
 يقول كما اجلنسي االتصال فعل يف متلكه حتاول وما اجلنسية للمتعة

 أو قصدية هناك وبالتايل الوعي، أحياه قد جسم جمرد ليس مريلوبونيت
 بوظيفته يقوم عندما حىت البدن، أفعال كل يف للمعىن واهب فعل

  . اجلنسية
 الوجود جعل بصدد لسنا أننا" إىل اإلشارة من البد املقابل يف
 جماال يدع ال مبا نعرتف أن علينا بل" رأسه على ميشي" اإلنساين
 ال أي ميتافيزيقي معىن عام بشكل واحلب واللذة للحياة بأن للشك
 أنه أو طبيعية قوانني حتكمها كآلة اإلنسان عاملنا لو فهمهما ميكن

   )25(."وحرية كوعي اإلنسان ختص أشياء هي بل" الغرائز من شبكة"
  )والشفافية المشاركة( الذوات تفاعل: ثالثا

 مع يشكل موضوع مبثابة اآلخر جسم أن القول وجب
 العينان تعمل مثلما متاما جلسمي امتداد فهو واحدا كال جسمي
 حسب أشعر فإنين لذلك واحدة، صورة نقل يف املشرتك، بالعمل

 وقد جلسمي، تكوينه يف مماثال خاصا جسمه اآلخر بأن مريلوبونيت
 هذه ويف مشرتك بعمل القيام على ملساعديت يأيت أن باآلخر أهيب
. واحدا كال مكونا جسمي إىل أنضاف قد اآلخر جسم يكون احلالة
 من ضرب وهو به حقيقي اتصال يكون اآلخر مع حديثي ومبجرد
 طريق عن الغري ندرك إننا" باآلخر الذات فيها تلتقي الفعلية املشاركة
 مشرتك بعمل القيام يف يشرع أن أحدنا يكاد وال )26("معا التواجد

 حضور يوجد حيث االتصال من ضرب بيننا ينشأ حىت اآلخر مع
 الغري وبني بيننا واحلاجز...تغييبه أو ميشه ميكن وال لآلخر دائم
 فالغري... اآلخر وبني بيين فليست قطيعة هناك كان إذا جدا دقيق

   )27( .األصلي الوجود إىل معا يولدان وجسمي
 أستطيع ال ألنين يل بالنسبة ضروري فهو الغري عن بديل ال

 اآلخر، غياب يف مبفردي إنسانا أكون وال مبفردي، حرا أكون أن
 ثانٍ  يعترب الذي اآلخر الشخص هذا أجد فإنين تساءلت ما وإذا

 بنية نفس له احلي جسمه ألن البداية منذ أعرفه حيث يل بالنسبة
 اخلارج يف ملقى" أنا" هو اآلخر، أن مريلوبونيت يعلن هلذا. جسمي

L’Autre, un ego projeté au dehors  
 البعض، بعضها مع الذوات التقاء اإلنسانية مكان احلياة تعترب

 حوار يف ويدخل، يشارك وخجل تردد بعد نفسه، اإلنسان جيد إذ
! معريف تواصل يوّلد مما شىت، مواضيع يف الغري مع مستفيض أو قصري
 اإلنسان عند التواصل رفض إن: "مريلوبونيت يقول الصدد هذا ويف
 بكلمة سواء إّيل، يتحدث أن وما. التواصل أمناط من منط مبثابة هو

 التواصل ويعود علّي، التعايل عن يكف حىت إمياءة أو ينطقها
  )28(."واآلخر األنا بني تنعدم ال فاملشاركة. بيننا واملشاركة
 مجيعا، للناس ختتار إمنا ألفعاهلا اختيارها يف الذات أن مبا
 أيضا اإلنسان جتعل احلرية هذه فإن الغري حرية على تتوقف وحريتها
 لآلخر استئناف هناك إن حيث اآلخرين، وذوات ذاته حيقق مسئوال

 مريلوبونيت أن جند لذلك به جتمعين اليت اليومية املشاركة خالل من
 أن" فريى واآلخر األنا بني جتمع اليت العالقة تداعيات إىل حييلنا
 وال...  استجابايت لكافة مثريا باعتباره دائما يعمل اجتماعي العامل
ا كما اخلارج من الفرد اجم نكبة الطبقة أو الدولة اعتبار ميكن  أ
 املشاركة من أمناط فهي الداخل من الفرد يصنعها بقيم ليست

 املؤسسات أن يؤكد ما وهذا )29("منها البد أنه كما نستدعيها
 الصورة متثل وغريها والسياسية والثقافية واالقتصادية االجتماعية
 تواصل يف األساسية والبنية األرضية وهي الغري، مع ملشاركتنا الواضحة
  . وتفاعلها الذوات

 وبشكل بداخله وتتموقع الوجود مع تتكّيف أن لألنا ميكن ال
 الذي سارتر عكس- مريلوبونيت جند لذلك. الغري حبضور إالَّ  مالئم
 L’être Pour soi et لذاته والوجود ذاته يف الوجود لثنائية أسريا بقي

L’être en soi - والغري، األنا بني املمكنة اإلجيابية بالعالقة يعرتف 
) اجلسد( والتواصل التعارف أساس على قائمة العالقة هذه وأن

  .والتعاون
م...العامل جسد يف ظهورهم عرب اآلخرين تأملنا إذا  ليسوا فإ
م...لفكري اختالقات وليسوا صحرائي ا أعمر ختيالت  توائمي إ

 أن ينفي ال هذا لكن )30(؛chair de ma chair جسدي جسد أو
 أن حياول إنسان كل إن حيث ما؟ نوعا حمدودة تكون بالغري العالقة
 أو الفرح يشاركونه غريه أن من بالرغم به، خاصا عاملا أعماقه يف يقيم

 متلك أو وجودا تفرض باآلخر عالقتها يف الذات أن ذلك احلزن،
 يقلل أنه ويرى الكوجيتو ينتقد مريلوبونيت أن جند هلذا فعالة، دينامية
  .فقط األنا على ويؤكد اآلخر إدراك قيمة من

 هي بل مالئكية،/شيطانية  ليست واآلخر األنا بني العالقة
 أيضا يلتقون ولكنهم ويتواجهون خيونون و خيطئون بشر عالقة

م األحداث وتستجيب والعمل احلب يف بينهم فيما ويتفقون . إلراد
ا  املوت، معايري عليها نطبق أن يصح ال أحياء بني حية عالقة إ

ا اليت الصورة إننا اآلخرين، مع نعيش لكننا وحيدين فـنحن  حيملو
   )31(.أيضا حنن نكون هم حيث وهناك عنا،

 الطرف يف الذوبان يعين ال املشاركة يف أن اإلشارة وجتدر
 فاإلنسان. به اخلاصة أصالته له مّنا كل ألنّ  مريلوبونيت، حسب الثاين
 ال ثورته أو اآلخر فحزن اآلخر، حياة ماضي يدرك أن يستطيع ال
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 فبالنسبة له، بالنسبة املوجود كاملعىن يل بالنسبة املعىن نفس حيمالن
 أمامي؛ حتدث مواقف فهي يل بالنسبة أما يعيشها، مواقف هي له
 أن داخله، أستقر أن بالتعريف أستطيع ال فإّنين آخر مثة كان إذا"

 لذلك )32(".حيايت إالّ  أحيا ال فأنا: حياته أحيا وأن وإيّاه أتطابق
 الفرح أو الغضب صورة وأقرأ أشاركه أن حاولت مهما أينّ  القول جيب
 كما إدراكها عن عاجز أبقى فإين سلوكه أو وجهه المحم على

 ألن اإلمكان، قدر معه شفافا أكون أن من البد وبالتايل يعيشها،
 وبني بينه تبقى وأسرار أفكارا ميلك فهو خاصة حياة له إنسان كل
 .الغري فيها يشاركه وأخرى ذاته
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   اللغة والجذمور لدى جيل دولوز

  

  
  :الفلسفة المعاصرة  واللغة  -1

إن عصرنا كله، سواء من خالل املنطق : يقول ميشال فوكو
من خالل  أو من خالل االبستمولوجيا، وسواء من خالل ماركس أو

ولكن أن يفلت املرء ... )2("هيغل نيتشه، عصر حياول أن يفلت من 
فعًال من هيغل، فهذا أمر يتطلب تقديرًا مضبوطًا ملا سيكلفه 
االنفصال، وهذا يقتضي أن نعرف ما الذي ما يزال هيغلياً، ضمن ما 
ميكننا التفكري ضد هيغل، وان نقيس القدر الذي حيتمل فيه أن 

 مناهضته خدعة ينصبها يف وجهنا وهو ينتظرنا يف إىليكون سعينا 
  ".اية املطاف هناك هادئاً 

، ذلك أن الغربيةاكتمال امليتافيزيقا حلظة هيجل مثل لقد  
حمور الذات أو الوعي أو  احلقيقة مكتملة مع هيغل سواء على

فالنهج اهليجلي حيتل موقع القلب يف فلسفات التاريخ، ذلك ، التاريخ
 ةنسقي،ميتافيزيقا هيغل  انه أدمج البعد الزمين يف عمق األنطولوجيا

اع أن يضيف أي فيلسوف حيث مل يعد من املستط ية،وكليان ةملاوش
األخرية كما ت الفلسفة يف مرحلتها النهائية و ، لقد دخلشيئا جديدا

  .يرى ذلك هايدغر
وخاصة فلسفة االختالف تعمل من الفلسفة املعاصرة إن 
وجتاوز امليتافيزيقا اليت أقامتها للتمييز بني عامل األفالطونية  أجل نقد

املثل وعامل الظاهر، وبني العقل وال معقوله  وكذلك نفد الفلسفة 
احلديثة، خاصة  فلسفة الذاتية لدى ديكارت، والنقدية مع كانط، 

إىل فلسفة االختالف تسعى لذلك  .وفلسفة الديالكتيك اهليغلية
مبدأ رجع االختالف إىل الذي يٌ  منطق التمثلالذاتية و فلسفة اوز  ـــجت

 ،املفكرة ،إىل الذات الفاعلةو ب، لالسعمل و  الوحدة، التشابهاهلوية و 
التحقق  ،الذاكرةاملالزمة له وهي  الذاتية خصائصهاليت متنح للمفهوم 

  . والوعي الذايت
ميكن أن نرصد أهم مالمح هذا التجاوز يف ثورات معرفية 

ـــع دي الثورة اللغوية خاصة م: مهمة معاصرة، نذكر منهاوتارخيية 
ا يف البنيويةسوسريو و  وكذلك الثورة . ما تبعها من تطبيقا

  . هوم القطيعة االيبستيمولوجيةاالبستيمولوجية، خاصة باشالر ومف
وكذلك الثورة التارخيية خاصة  التحليل النفسي مع فرويد،و 

، واالركيولوجيا نيالوجيا لدى نيتشهاجليو  ،بروديلمع مدرسة احلوليات و 
هذه اجلهود والثورات كلها تندرج يف سياق نقد الذاتية  مع فوكو،
حاول كل هؤالء أن يفصلوا املعىن عن الوعي "لقد  التمثل، ومنطق

وخيرجوا املعرفة عن اليقني واملعىن عن التمثل واملثول واحلضور، وأن 

نسندنتالية، وإمنا تتولد يف املعاين ال تصدر عن ذات سيكولوجية أو تر 
، كما أن الذات قرابة وخمتلف املنظومات الرمزيةاللغة ومنظومات ال

   )3(".ليست فاعال وإمنا حصيلة مفاعيل
وأهم ما ميكن مالحظته يف هذه الثورات هو أن احملور 
املشرتك بينها هو اللغة، أي أن اللغة مل تعد شفافة وناقلة للمعىن 

، بل أصبحت هي ما يتيح الوجودبعة للفكر و والداللة، مل تعد تا
اللغة نفسها تشكل نسق "الفكر وما يسبق الوجود، أي أن 

ملثول أمام الذات، بل يف مل تعد تعمل يف احلضور وا )4(،"الوجود
، الالشعور، القطيعة، االنفصال، البنية(، غياب الذات الغياب

ومطابقة، كما أن العالقة بالفكر ليست شفافة  ).االيبستيمي
بل  ،الكلمات ليست مرايا لألفكاروالكالم ال يتطابق مع ما يقوله، و 

انفصلت اللغة "لقد  ،العالماتأن األفكار نفسها شبكة من الرموز و 
   )5(".عن التمثيل

ض الفكر الفلسفي ابتداءً  نقد التمثيل من نيتشه إىل  لقد 
ال  ، لغة، من خالل فهم جديد للغةوالحضور واليقين المعرفي

معىن ال ور، ومعرفة ال تستمد من اليقني، و تفهم من خالل احلض
أصبح ينتج فيه، ، بل اتسع جماله إىل الالوعي، و ينتج من املعىن فقط

  ،االستدالليقرأ نيتشه امليتافيزيقا، مبا هي طريقة يف التفكري و  "حيث 
وهذه الوحدة  ؛على وحدة العقل واملعىن واحلقيقة يتأسسكخطاب 
تها يف منطق اهلوية والتطابق وهو منطق متمركز حول مفهوم جتد دعام
خطاب  .واحلقيقة ، كالعقل واملاهيةمشتقاته من املفاهيمو  الذات

   )6(".ضد االختالف والصريورة والرغبة وجهٌ مُ 
لقد بينت . ا ينبغي إقصاؤه من دائرة التفكريمل يعد اخلطأ شر 

نيتشه  ومع ،أخطائهالعلم هو نتيجة االيبستيمولوجيا املعاصرة أن 
. ا للواقع، فأفكارنا ليست دائما انعكاسأصبح اخلطأ مالزما للوجود
، بل متورطة مع السلطة وأالعيبها كما أن احلقيقة مرتبطة

ا، هذا ما جسدته أعمال فوكو وروالن بارت حول  واسرتاتيجيا
يف منظور الفكر املعاصر، مفعوًال ال "السلطة واخلطاب، فاحلقيقة تُعد 

ا ف اعال، أثرا أو نتيجة لشيء آخر هو إرادة القوة أو السلطة ؛ إ
ا من هذا العامل، وإنتاج ألوان من القسر .مفعول سلطة  أي أ

اليت تسمح بالتمييز بني ) أنظمتها(و) سياسات احلقيقة(وحاصل 
لذلك على الفلسفة من  )7(".العبارات الصحيحة والعبارات اخلاطئة

أشكاال من التفكري تكون جديدة كليا، وأن تبدع "منظور دولوز أن 

 )1(حموم لخضر.د
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تستثمر الثورات اليت جتري يف امليادين األخرى  وعلى املسطحات 
  )8(".األخرى ، لصاحلها

كرس قطيعة مع الفكر احلديث، فكر عصر فنيتشه قد  
مقوالت امليتافزيقا، حيث ، و ، من خالل نقده للحقيقة والعقلاألنوار

بّني مبنهجه اجلينيالوجي أن احلقيقة هي سلسلة من االستعارات 
م، مث ما لبثوا أن  اللغوية والتأويالت اليت اصطنعها البشر ألجل فائد

ا و اعتقدوا  ، بالنسبة إىل تلكم أمهية اللغة"رمديتها،حيث سيف ثبا
خاصا به، إىل جانب تطور احلضارة، يف أن اإلنسان أودع فيها عاملا 

نه اعتقد، خالل حقب زمنية طويلة، يف املفاهيم ، وألالعامل اآلخر
كانت اللغة وسيلة نيتشه ، و "األشياء باعتبارها حقائق خالدةأمساء و 

فنيتشه، يعترب أول من " يف هذه الرؤية اجلديدة للفكر الفلسفي، 
بل إن  )9(،"من حدود التفكري اجلذري يف اللغةقرب املهمة الفلسفية 

انغمس يف تيار اللغة ينحت منه ما يشفي قلبه املتوقد "نيتشه قد 
دشت ُحيمِّله ما يف ، فرتسى قالعه األخرية على اسم زراالثورةبالتمرد و 

ويشحذه باللهب بعيدا عن الناس يف جبال  قلبه من طموح،
)10("األلب

.  
إحراجه اجلديد للفكر الفلسفي، فنيتشه كان يدرك أن 

، يم امليتافيزيقا لن يفهم يف عصرهمفاهري املعهود ملقوالت و وتناوله غ
إن تأويلي اجلديد : "، لذا يقول)احلقبة املعاصرة(ل يف املستقبل ب

، سيكونون سادة األرض، الذين لفالسفة المستقبلسيضمن 
ذلك أن فلسفة االختالف املعاصرة ارتادت  )11(،"الوقاحة الضرورية

، من هنا يف إطار احلقل الفلسفي التقليدي حقوال مل تكن معهودة
روجها عن العقل والوعي الرمسي وطرقها ألبواب تبدو وقاحتها أي خ

تغال حقول ظلت إىل عهد قريب مبنأى عن التناول الفكري واالشو 
إن البحث عن إمكانات "بل . وخارج عامل امليتافزيقا ،الفلسفي
يتابع اليوم باملوازاة حيب أن ة للفكر الفلسفي قد دشنه نيتشه و جديد

  )12(".السينمـال يف الفنون األخرى مثل املسرح و مع التجديد احلاص
الفلسفة عن معىن اجلوهر مل يبحث جيل االختالف يف 

والتنقيب والتفكيك  واحلرية والوجود، بل تَتبعوا باحلفر، الذات واملاهية
د جمال يع ، وملات حىت أكثرها إيغاال يف التجريدمنط تشكل العقالني

، بل ستربُح حبثها هو املاورئيات واملقوالت واملواضيع امليتافيزيقية
ا املعهود لتنزل إىل السجون  الفلسفة مع تيار االختالف مكا

قاعات العرض السينمائي ودور و . ات وساحات احملاكمواملستشفي
 تعد الفلسفة مل. معارض الرسم، ومصحات التحليل النفسياملسرح و 

  السياسة،جملاالت املعرفة واألخالق و لوجود، تُنِظر له و رؤية موحدة ل
قبة الكربى لقد مرت تلك احل: "ل فوكو عن املعىن اجلديد للفلسفةيقو 

، حيث كان على نص مريلوبونيتمن الفلسفة املعاصرة، حقبة سارتر و 

، معىن احلياة واملوت، أو نظري ما أن يعطيك يف النهاية ،فلسفي
ول لك هل اهللا موجود أم ال؟، وما تكونه ويق ومعىن احلياة احلسية،

من املمكن ترويج مثل ، لقد تكون لدينا انطباع بأنه مل يعد احلرية
، واليت  قد تكون يف حالة تشتت إن مل تكن قد هذه الفلسفة

تبخرت فعال، وبأن مثة عمال نظريا يغلب عليه بشكل أو بآخر طابع 
يظهران يف ميادين  التعدد، وهكذا فالنظرية والنشاط الفلسفي

ويف  ...الديانات أو ميدان التاريخ عامة األسطورة أو يف ميدان تاريخ
فلسفة لم هذا النوع من تعدد العمل النظري، إمنا تكتمل يف النهاية، 

)13(".تجد بعد مفكرها الوحيد وخطابها الموحد
أي أن الفلسفة مل  

تعد ذلك النشاط الذي يتبلور يف نسق أو مدرسة أو مذهب، بل 
هي حصيلة نشاطات خمتلفة تتناول مباحث الوجود من خالل 

، حيث يف النهاية ال وانطالقا من رؤى متعددة وخمتلفةميادين متنوعة 
،  فالثورات الفكرية يف نسق واحد وال يف مدرسة وحيدةتنصهر 

فلسفة االختالف  تطرقنا إليها سابقا ، جعلت من واملعرفية اليت
ا من اجل نقطة التقاء ابرز التوجهات الفكرية المعاصرة،  واستثمر

، وبالتايل ناول املوسوعي والشامل ملوضوعاتهختليص الفكر من الت
وجه  ، علىفإذا مــــا كان مثة"املتعدد واملختلف، فتحه على احلاضر، و 

، وجدت فلسفة ال تكون جمرد نوع ليوماالحتمال، نشاط فلسفي ا
، أو االثنولوجيا الداخلي للرياضيات أو اللسانيات من النشاط النظري

فلسفة مستقلة، متحررة من كل ، إذا كان مثة صاد السياسيأو االقت
بأنها نشاط : ، أمكننا تعريفها على النحو التايلهذه امليادين
قول ما هو حيث يشخص املرء احلاضر معناه أن ي تشخيصي،

احلاضر، أن يقول فيما خيتلف حاضرنا اختالفا جذريا عن كل ما 
عداه، أي عن ماضينا، وال رمبا كانت هذه املهمة املوكلة للفلسفة 

لن يتأت ذلك حسب فلسفة االختالف إال بفتح  )14(،"اآلن
النشاط الفلسفي بصفة عامة على ميادين ظلت بعيدًة عن االستكناه 

ابل فتح االفلسفي،    .لفلسفة على احلياة وممارسا
  : الجذمور ضد الهيغلية  -2

ض يفرت حسب دولوز لقد ظل الفكر الفلسفي الكالسيكي 
تصري هذه األخرية ثنائية يظل  إذ، وجود وحدة أصلية وينطلق منها

بالتايل يظل يفتقد املتعدد احلقيقي لعامل يرزح حتت قسمتها األولية و ا
إن الفكر الكالسيكي حسب  .الذي يشكل الفكر والوجود معا

وحدة رئيسية قوية "دولوز مل يفهم قط املتعدد، بل ظل ينطلق من 
 -فاجلذمور )15(".ميتافيزيقي ق منهج فْ ومفرتضة ليصل إىل االثنني وِ 

الذي ينمو يف مجيع االجتاهات، بال جذر وال ساق، هو   -الكتاب
ى ذاته الشجرة، الكتاب املكتمل املنغلق عل -ضد صورة الكتاب 

  . الذي  حييل على النسق اهليغلي املغلق 
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، بنائها لفكر اليت سعى دولوز إىللصورة اجلديدة تلك هي 
، واجلذير يف ية، أي اجلذمور يف مقابل الشجرةهي صورة جذمور 

 العمودية، للفكر عوضا عن الرؤية األفقية الرؤية مقابل اجلذر، 
ية التطورية ية التارخياالستناد إىل أفق اجلغرافيا للتخلص من الرؤ 

إنه أفق الرتحال والسفر والتيه عند احلواشي  ،والغائية وأسر اجلدل
الشبكة واملهمش واملقصي، صورة جديدة تعمل من خالل التجاور و 

األفقية من أجل جتاوز النظام اهلرمي والرتاتيب واملتعايل للفكر و 
  .التقليدي
العمودي   هوطابعلتاريخ التمثيلي للفكر ارفض دولوز يذلك ل

جعله يبحث عن آفاق وهذا ما ، ميّيزهالذي حييل إىل التعايل  الذي 
 ما وجده يف اجلغرافيا، ذلك ،األفقعن االمتداد و  ؛جديدة للفكر

له إنه "توجهات وحماور يتحدد طبقا هلا، ن للفكر إواألفقية، 
 ، يعمل على مد األبعاد قبل أن يبينقبل أن يكون له تاريخ ،جغرافيا

دولوز ومفاهيمه طبعتها مفردات  لغةنرى أن  )16(."نساقاأ
 ،حالالسفر والرت  ،اجلغرافيا والزيولوجياومصطلحات تعود إىل ميادين 

أي االهتمام باحملور األفقي للفكر، عوضا عن احملور العمودي الذي 
. حييل إىل التاريخ، والرتاتبية واهلرمية اليت ظلت تطبع الفكر التقليدي

مع أن هذا االهتمام بالشكل األفقي للفكر ظل حاضرا منذ البداية 
أن  أي  )17( ،)جون ليشته(يف أعمال جيل دولوز كما يالحظ ذلك 

قراءة أفقية،  مرأ كافة الفالسفة واملفكرين الذين كتب عنهدولوز يق
 حييل إىلسبينوزا ال  لدى التعبريفتارخيية تطورية، قراءة وليست 

يسعى املرء لكي يتحلى ليست جمموعة مثل لديه املاهية، واألخالق 
والكينونة والفعل يف العامل،  الوجوديف  ، التعبري هو طريقةا

  .لقيام بالعمللاليت تدفع بقوة  واألخالق أخالق الفرح
، حيث إن وديبأالفصام ضد عقدة  كانضد أوديب يف 

هيمنة الفكر اهلرمي والشبيه يف نظر دولوز على  تؤكد هذه األخرية 
، اننقصالرغبة ك، والصدمة بالشجرة من خالل فكرة احلدث األصلي

الراغبة الت يقابله دولوز باآلو ، ملبدأ الرمزي األبوي كأصل وهويةوا
 وترحال، خطوط هروبدفق و إنتاح و ، الرغبة واجلسم بدون أعضاء

 ، هو جسم دائم التشكيل والتكوين كاجلذمور،اجلسم بدون أعضاءو 
فالفلسفة إنشاء وبناء بقدر ما هي تفكري، وهذه اإلنشائية تأخذ "

اليوم شكل امتداد وحمايثة أفقية لقضايا الواقع، امتداد جذموري 
Rhizomatique فرض على الفكر أن يعيد النظر يف مفاهيمه كل ي

   )18(."حلظة
ما هي  غوتاري يف  كتابه مع فليكس  نالحظ ذلك أيضا ،يف

لغة غير التعبري عن الفلسفة باستعمال  ااختار حيث  ؟الفلسفة
املسافة، احلجم الشكل،  :هي لغة االستعارة املكانية، مباشرة

وحىت العالقات بني املفاهيم يطغى  .بطاتارت ال، الكثافة، االمتداد
فلغة  .واملسطحاتاحملايثة املعابر، و عليها البعد املكاين كاجلسور و 

اجلغرافيا لدى دولوز هي ضد التاريخ، ضد التصور العمودي للفكر 
فالصريورة تعبري واقعي يقوم "والوجود، بل هي إثبات للصريورة، 

بقواها الشديدة  ،لفنبواسطته دولوز باقحام احلياة يف الفلسفة وا
 أصبحر من التمركز العضوي و ـفقد حرر الفك .حبركيتها املتواصلةو 

واالنتقال  األمكنةحركات وتغيري و  يعمل من خالل حماور واجتاهات
  )19(."باستقالل كامل عن هيمنة فكرة التمركز

 يتميز اجلذمور حسب دولوز خبصائص متيزه : خصائص الجذمور
والذاتية  كمبدأ اهلوية واالتصال  التقليدية،عن مبادئ امليتافيزيقا 

  : والتأسيس، ونذكر منها اخلصائص التالية
بالتخلي عن فكرة األصل  اجلذموريتميز : التنافرمبدأ الترابط و  -أ  

فيه إىل نقطة أخرى دون  االنتقال من أي نقطة ، حيث ميُكن واملبدأ
نقطة فيه  كذلك ميكن ألييب حمدد  سلفا، و التقيد  بأي نسق وترت

،  بل جيب عليها ن تتواصل وترتبط مع أي نقطة أخرىميكن هلا أ
، منطق الفكر التقليدي ذلك، وهذا عكس منطق الشجرةفعل 

نظام من املبدأ املتعايل ِوْفق الذي يفرض نقطة االنطالق امليتافيزيقي، 
، هذا ما حتدده مقوالت الفكر وتراتب هرمي يف الفكر والوجود معا

حيث االنطالق  ،نساق واملذاهب الكربى يف الفلسفةواأل امليتافيزيقي
من رؤية معينة للوجود ُتسحب يف النهاية على كل مباحث الوجود 
من معرفة وأخالق، وعليه ميكن اجلذمور وانطالقا من خاصية 

ليس  محايثة  و التجاور واألفقية اليت يتوفر عليها من تناول الفكر ك
  .تعالٍ كمفارقة  و 
عطينا دولوز وغوتاري هنا مثاال عن اللسانيات بشكل عام ي

 تشتغل وفق تقسيم ثنائي بشكل خاص واليت  ولسانيات شومسكي 
أي هي ميتافيزيقا داخل اللغة، أساسه الدوال واملدلوالت، الكلمات 
واألشياء، اللغة والفكر؛ حيث سعى إىل دراسة اللغة دراسة علمية 

خترج عن املنحى امليتافزيقي التقليدي  دراسة ال .تقنية ثابتة وعامة
لكن رؤية اجلذمور  .ني الفكرة واملادة واجلسم والروحالذي يقابل ب

للغة تتجاوز التفسري اللساين القائم على الدال واملدلول، بل يتم ربطه 
، فاللغة غري عات االجتماعية والفنون  والعلومبأنظمة السلطة والصرا

ا، و  ، بل هناك دائما تنافس بني للغة كونيةال وجود موجودة يف ذا
اللهجات، وحىت بني اللهجات احمللية والعامية، لتسيطر يف النهاية 

ال وجود جلماعة لسانية "هلجة معينة وتصري هي اللغة السائدة، حيث 
، أُم-ه ليست هناك لغةمنسجمة، ألن اللغة متنافرة باألساس، كما أن

  )20(".السياسية من التعددية بل استيالء لغة مهيمنة على السلطة ض
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ال تعود  حيث  إن التعددية نفسها جذمورية،: مبدأ التعددية -ب 
مع  افقد كل عالقة هل، بل تيف مقابل الواحدللواحد، وال توجد 
 إن ،يث تفضح أشباه التعدديات الشجريةالواحد، والذات، ح

 األبعادمن  هي ترتيبالتعددية ال ذات وال موضوع هلا، بل 
هو  )Agencement الرتتيب(إن التنسيق " .التحديداتو  حجامواأل

بالضرورة كلما ازدادت  داخل تعددية تتبدل طبيعتها األبعادمنو 
ا ، ألنه ال وجود للنقاط واملواقع داخل اجلذمور كما هو احلال ترابطا

   )21(".داخل بنية الشجرة أو اجلذر، ال وجود إال للخطوط
ر دائما إال ال يظهيف الفكر التقليدي مفهوم الوحدة ذلك أن 

على السلطة، الدال ، من خالل االستيالء يف ظل وجود التعددية
تأسيس عالقات أحادية املعىن ومزدوجة العناصر، فالواحد يظل و 

، أما ينقسم حسب قانون املنطق الثنائي للتمييز داخل الذات
اء، بل هو ما اجلذمور فهو ليس رؤية ُمؤِسَسة وُموحدة للعامل واألشي

وفتحه على االختالف  يعمل على حترير الفكر من الواحد واألساس،
إنه ملن الغريب أن يكون كاتب مثل مارسيل "واملغايرة والتعدد، ذلك 

بروست، الذي يظهر كمثقف خالص، هو الذي يقول بوضوح تام، 
تعاملوا مع كتيب مثل النظرات املصوبة إىل اخلارج فإذا مل تساعدكم 

لوا نظرات أخرى، إن عليكم أن جتدوا بأنفسكم أجهزتكم اليت استعم
النظرية ال تعمم وإنما تتعدد ولقد . هي بالقوة أجهزة معركة

  22(."تعددت
والتجاور والرتابط إن خاصية الشبكة : مبدأ القطيعة غير الدالة -ج

لدى اجلذمور توفر له االستمرار عند كل انقطاع أو انكسار يف أي 
سير خط يشبه يف ذلك  ع الدالة،فهو ضد القطائ .منهنقطة ما 
يتشكل من جديد عند كل أن  ثالذي ال ينتهي ألنه ما يلب النمل

ا خلطوط جديدة قً فْـ مسارات جديدة وَ  الً مشكِّ  ،انقطاع وانكسار
، فاخلطوط التجزيئية وخطوط اهلروب ال تنفك ولتوّجهات مستجدة

كل نزعة ثنائية، أو من التبادل فيما بينها، وهو ما يشكل نفيا ل
اجلذر يظل  –لكتاب أي ا تقسيم ثنائي، فالكتاب الكالسيكي

يبقي التقليد و مع الفن،  أويعتمد التقليد واحملاكاة سواء مع الطبيعة 
حركات  ، أما الكتاب كجذمور فهو يعتمد علىرهني التقسيم الثنائي

 Déterritorialisation et( حركات إعادة التموطنالرتحال و 

Réterritorialisation ( من خالل النسبية واملتحفزة دوما واملتشابكة ،
بواسطة " يتعني متابعة اجلذمور، و ذري وجزئيالبحث عن ما هو 

جيب القيام بالكتابة وإنتاج  حيث. اهلروب خطوط القطيعة والتمدد و 
   )23(".اهلروب طـخ اجلذمور وتنمية املوطن عرب الرتحال ومتديد 

منوذج أو إن فكر اجلذمور ضد كل منوذج بنائي أو تكويين،  -د
اجلذر، الذي يدور حول -متثيلي كما هو احلال مع منطق الشجرة

اجلذر يتلخص يف منطق  –مراحل متتالية ، ففكر الشجرة  قَ فْ نفسه وَ 
االستشفاف والتوالد، سواء تعلق األمر باللسانيات أو التحليل 

مشفرة رموز ور املعروض وفق النفسي، فموضوعه هو الالشع
)surcodage ( وموزع على حمور توليدي وداخل بنية عميقة، فهذا

الكشف عن ال شعور موجود سلفا وقابع يف " هدف إىل ياملنطق 
الزوايا املظلمة للذاكرة وللغة، وتتلخص مهمته يف استشفاف شيء 

بني ق الرتاتب فالشجرة ختل ،ز انطالقا من بنية تضاعف الرتميزجاه
ا أوراق الشجراألوراق الشفافة و  )24("كأ

.   
يتعني "لذا ، أما منطق اجلذمور فهو خريطة وليس ورقا شفافا

خلريطة تعمل على جتريب فا )25("وليس تقليد الرسم رسم اخلريطة
تشييده عكس الورق الشفاف الذي يعيد إنتاج الالشعور الواقع و 

 لة احلواجز وخلق الروابطاملنغلق على ذاته، إن اخلريطة متكن من إزا
ا تعمل مثل الشبكة .وزيادة التماسك لذلك هي  تشكل جزءا  ،إ

من اجلذمور، فهي منفتحة دوما وقابلة للتواصل على مستوى كل 
والقلب والتحول والتمزق والتكيف مع  ، وقابلة للتفكيكبعادهاأ

ية الفرد واجلماعة والتشكيلة االجتماعه ستخدميالرتكيبات اجلديدة، و 
وبنائها كنشاط  كننا رمسها على احلائط وتصورها كعمل فين كما ميُ "

   )26(".سياسي
اليت تتخلى  ،كانت خصائص صورة اجلذمورية للفكرتلك  

، الكلي الواحدعن مبادئ الصورة التقليدية للفكر مثل مبدأ اهلوية و 
والذاتية واملركز والقسمة الثنائية والقطائع الدالة والغائية التارخيية  

وباملقابل تؤكد هذه الصورة اجلديدة للفكر على التعددية . كذلك
  . واالختالف، االنفتاح على اهلامشي، الرتحال والصريورة

  : اللغة كنظام جذموري للعالمات -3
مفهومي القيمة  لقد كان مشروع نيشته يتمثل يف إدخال

واملعىن إىل الفلسفة كما يرى ذلك دولوز، املعىن باعتباره مقرونا بالقوة 
اليت تقف وراءه، واألخالق مقرتنة بقيمتها املتوخاة منها، حيث ال 
ميكن معرفة معىن شيء ما، سواء كان ظاهرة إنسانية أو بيولوجية أو 

لشيء لك هذا احىت فيزيائية حسب دولوز ما مل نعرف القوة اليت متت
فالظاهرة ليست " ، أو تستويل عليه وتعرب عن نفسها فيه،وتستغله
فالفلسفة بكاملها .جتد معناها يف قوة حالية بل هي عالمة، مظهرا،

وسيميولوجيا  )Symptomatologie(علم أعراض
)Sémiologie("،)27(  أي أن الظواهر هي العالمات والفلسفة هي

هو عالمة على نفسه وإذا كانت  إذا كان الشيء"و. سيميولوجيا
 ، الكلهذا يعين أن الكل حياة ،العالمة ال تنفصل عن وجودها

  )28(".عالمات 
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بأن تكون الفلسفة  تشخيص  -دولوزحسب - يبل ال يكف
حتيل على أمناط  نفسها بل إن العالمات  .فقطوعالمات أعراض 

رواية ل ففي عمله حو  ياة متدفقة ونابضة،فاحل .ت وجوداحياة وإمكان
يويل دولوز أمهية للعالمة عوضا " البحث عن الزمن الضائع"بروست 

لذا عن الكلمة، فالنص مليء بالكلمات وما يغيب هو العالمات، 
مات هي أكثر مرونة فالعال ،تفسريهاو  جيب البحث عنها بغية تأويلها

هي ما ٌميكن من فتح النص على أفاق جديدة تظل من الكلمات و 
ا بل ينبغي التعلم من العالمات ،عن بلوغهاالكلمات تعجز  ، أل

يكون جنارا ما مل  أن اإلنسانال يستطيع "هي مدار اإلبداع، حيث 
يكون  أناخلشب، وال يستطيع  عالماتاجتاه  إحساسيكون له 

املوهبة استعداد  إن، املرض عالماتب إحساساطبيبا ما مل يكن ميلك 
مال تقتضي وجود موهبة عفهذه األ )29(،"عالماتاجتاه ال أويل

هرا جيب أن تتقن ، لكن أن تكون جنارا مبدعا أو طبيبا ماملمارستها
من مثة تأويلها، فاإلبداع هو حالة يشرتك فيها كل تلقى العالمات و 

كاتبا أو فنانا أو طبيبا أو جنارا   ءحسب اختصاصه سواء كان املر 
، فألمر هاالة تتعلق حبسن تلقى العالمة وفك رموز هذه احل اخل،...

  . لم وليس الذاكرة كما ير ى دولوزيتعلق بالتع
يقتصر اهتمام دولوز بالعالمات على دراسته حول بروست  ال

فالعالمات  ،الفن من خالل السينمابل كذلك امتد إىل جمال 
السينمائية هي اليت تُنبئ عن الشخصيات السينمائية سوءا من خالل 

 الفنف .أو حىت من اللباس وكذلك الديكور مالحمها أو طريقة حتركها
هو علم العالمات عالمات، كما يرى دولوز و النوع األمسى من ال هو

ويعطيها الباقية، العالمات األخرى مجيع  علىيؤثر فهو ، النهائي
، كذلك عملية التعلمحنو الفن؛ و عالمات لذا تتوجه مجيع ال"، مجالية

إن . م الواعية للفن نفسهعمليات تعل بل هي كانت منذ البداية 
  )30( "..عالمات الفن هي ما يشكل اجلوهري يف ذلك

أن رفع من أهذا ما جيعل عمل الفنان وكتابات املفكر شيئا 
الكتابة من اجل حترير احلياة مما هي  ، بلشخصياشأنًا كون ت

أي التعاطي مع  ،اليت تأسر قوة اإلبداع واحليوية وفك القيود، يسجنها
يقول  .) code(، وليس باعتبارها شفرة)Flux(بصفتها تدفقاالكتابة 
، لنرسم مسالك من سجنهالنحرر الحياة نكتب دائما " :دولوز
هناك رابطة عميقة  ،اإلبداع ال يعين التواصل بل املقاومةف .للهرب

هذه الرابطة هي قوة احلياة ، بني العالمات واحلدث واحلياة واحليوية
ال .عمل فكري وفين كالرسم واملوسيقى أيميكن أن توجد يف اليت 

وال يرسم طريقا بني  مخرج للحياةوجود لعمل إبداعي ال يشري إىل 
  -إنين أرجو ذلك على األقل– حيويا كل ما كتبته كان. املعابر

   )31(".الحدثنظرية للعالمات و ويكون 

ا البعض تتميز عن بعضها العالمات ورغم أن تشكل "، إال أ
واليت  تهاأنظم، فكل شيء منتظم ضمن العالمات و العاملمادة هلذا 

 ناال ميكنحيث  )32(،"شخوص، مواد، أو مواضيع تظهر من خالل
ما مل نفك تعلم أي شيء، نستطيع شف أية حقيقة، وال تكأن ن
ملنهج افكرة " فضد .تأويلهاوالعمل على  ذه العالماته رموز

هي فاحلقيقة ". الصدفة"و" اإلرغام"، يطرح بروست فكرة "الفلسفية
لقاء مع شيء ما يرغمنا على التفكري، والبحث عما هو نتاج 
فصدفة اللقاءات، وضغط اإلرغامات مها موضوعي بروست . حقيقي

هي ما يشكل موضوع اللقاء، وما ميارس علينا  لعالمةاهلامني، و ا
يضمن ضرورة ما يتم  ن صدفة اللقاء هي ماإكذلك ف. ذلك العنف
إن اإلنسان الذي يبحث عن احلقيقة ال يفعل ذلك  )33(."التفكري به
 وارتباطهالقاء ما، يبحث عنها إال من خالل وال . وجمرباً إال مرغما 

تأويل، فك رموز، ترمجة، ومن مث : هو يسعى إليهفما . ما عالمةب
ه يتحقق فاللغة نظام جذموري للعالمات ب.عالمةالعثور على معىن ال

منطق املعىن العالمة حدث يف العامل وهي موضوع مالقاة وليس 
  .تأويل

ت مكان ثنائيات لكن ماذا يفعل دولوز غري اقرتاح ثنائيا
الدولة،  /ربية، اآللة احلاجلذر /، اجلذيرالشجرة /أخرى، أي اجلذمور

الرتاتب،  /الذاكرة التنسيق /الوحدة الكلية، النسيان /التعدد
، اخلط اهلوية/التاريخ، االختالف /، اجلغرافيا التعايل/احملايثة

إىل أن اللغة نفسها حسب دولوز يرجع األمر  اخل،... النقطة/
مذكر  نيتقسمها على اثناليت وعة يف عمقها من طرف الثنائيات و خمد
لكن املتعدد يف  .وتركيب فعلي ، تركيب امسيمؤنث، مفرد ومجع–

ما حيدده هو واو  ه،عناصر و ال .هعرف بواسطة حدودنظر دولوز ال يٌ 
واو ، أو دث بني العناصر أو بني اجملموعاتالعطف كشيء ما حي

ميكن دائما فك الثنائيات من الداخل بواسطة خطوط حيث التلعثم 
  .اهلروب

 هذه األخرية مع أن اللسانيات ال جتد يف اللغة  غرب ما توفره 
درس حينما تُ ف، ألمراالطبيعة اآلمرة للغة من نسق شجري للرتاتبية و 

ألطفال الرتكيب والنحو فهي ال تعطيهم يف احلقيقة معارف لاملعلمة 
تتماشى مع ، وأفكار صحيحة تعليماتٍ و كذلك،   أوامرفقط بل 
فحسب  .السائدة، هذا ما يؤكد الطبيعة اآلمرة للغة والقيم األفكار 
بالسمات املميزة خارج  لن يتم فك ما يسميه اللسانيون ،دولوز

ن اللغة إحيث  ،ذلك بديهي جداو  ،) visagiette(السمات الوجهية 
 جل االعتقاد فيها أصنع اللغة من مل تُ .ليست حمايدة وليست إخبارية

ستغناء عن اللسانيات لكن ال جيب اال .جل اخلضوع هلاأإمنا من و 
، هو عبارة عن خط أن يكون الصمت أو التلعثم"بل ، وعن اللغة
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جيعل املرء داخل لسانه اخلاص كأجنيب و ن يتكلم مبعىن أ، هروب اللغة
 ،جيب النضال ضد اللغة .من اللغة استعماال مرتبطا باألقليات

إمنا و  لساين–قبل  جل االلتحاق بشبه واقعٍ أوابتكار التلعثم ال من 
اللغة تسري بني هذه   جل وضع خط صويت وكتايب سيجعلُ أمن 

   )34(". للسان سيحدد استعماال هامشياالثنائيات و 
خلق لغة  "كما هو احلال مع بروست هو  األدبفما يقوم به 

ال هي هلجة حملية ، بل هي صريورة ، و أخرىو هي ليست لغة  أجنبية
هلذه اللغة حيث ميكننا التخلص من نظام اهليمنة الذي حتمله  أخرى

 )35("الذي ميثل صريورة اللغة لألسلوباللغة سابقا، انه خلق النحو 

السرعة أن كما   .لبهاء كما يسميه دولوز هو السرعةااألسلوب أو ف
، كما هو احلال ، لساننا اخلاصالكتابة جتعلنا أجانب داخل لغتنايف 

مع الكتابة من أجل األقليات أو األدب القاصر أو أدب األفقليات 
  .لدى كافكا

–اللغة ليست إخبارية بالدرجة األوىل ، هناك أوال عالقة لغة 
مثال انظر ، على مسات الوجه كسمات للوجهية هروجه وهي اليت تظ

دولوز و  .من كالمك حْ شِر نْ أَ أو أغضب أو  ..حني أكلمك إيلّ 
، فهما ت إىل التكامل بني الوجه واملنظروغوتاري يعودان عدة مرا

ما خمتلفان يبدوان قطبان، ألن األول حييل على  ،ألول وهلة أ
لكن الوجه . الطبيعة، أما اآلخر فهو عالمة على الكائن اإلنساين

، وفضاء جغرايف يف نفس )Codée(مرمزة  يظهر هنا كمساحة مشفرة
يكون فيه املنظر قد أخذ خطوطا ومالمح الوجهية، بل  الوقت الذي
 اآلداب جيمعان  الوجه مع املنظر، كما أن  الرسم جعلحىت الِشعر و 
أصبح معه للمنظر مفهوما جوهرا أساسيا لفن البورتريه، و  من الوجه

واالرتباط الغريب  بني الوجه  إن الفن يؤدي بنا إىل التجاور. نظريا
.املنظرو 

 )36(   
 : اللغة عالقة و ليست إحالة -4

بل هي نفسها  ،اللغة حسب دولوز ليست صورة عن األشياء
ليست  ؛وكل هو عبارة عن سلسلة عالمات ،شيء من العامل وأشيائه

، بل هي تنسيق أو تركيب أو توليف ظريف يتحقق اللغة دواال
ا تنسيق فهي ليست باألشياء، متاهي قبلي بني الفكر   واللغة مبا أ

إحلاق ظريف يتواطأ فيه املعىن مع والدوال، بل مها فقط تالقي عابر و 
على أن العالمات  ،لغةهي عينها ال" ردةآلة جم"العالمة الصطناع 

جير معه فرضية ليست موضوع تأويل، مبا أن التأويل كمفهوم 
، باعتبار أن الذات هي املرجع الذي يؤول، بل الكوجيطو بالضرورة

العالمات موضوع مالقاة تتحول فيها الذات نفسها بقدر حتول 
   )37( .العالمة

هو  :روائية بامتياز وذلك من جهتني"التنسيق هو خاصية 
ليس   ،أخرى ترتيب مجاعي للملفوظات وترتيب آيل للرغبة من جهة

كافكا هو أول من بني هاذين الوجهني لكنه هو أول من انتبه للربط 
اللسانيات اليت تربط امللفوظ نقد يذهب  دولوز هنا إىل  )38(."بينهما
الذي تنتج فيه وتربز اخلارجي  وليس باحمليط، العالمةبوالدال  بالداللة

 رجع امللفوظ إىلي التنسيق اجلمعي للتلفظ، اللسانيات تُ أ ،منه
معزوال عن الواقع السوسيولوجي والسياسي اخلالص، اجلانب اللساين 
لذا  جيب أن يكون اجلانب السوسيولوجي حمايثا للغة  الذي أنتجه،

وامللفوظ ال يأيت إال من تنسيق مجعي للتلفظ  ،والتلفظ وليس خارجيا
هي ما نقال شفافا للواقع، بل  تفاللغة ليسإطاره،  ضع يدده و حي

، فالتنسيق يسبق كل  تلفظ وكل شاع من األقوال حول الواقع
عالم ال األأمساء على التنسيقات يف تعابريها  تؤكد رغبة، لذا 

إن التنسيق  عرفة،امل ضمائر غريالث، و حدااألعلى بل ، شخاصاأل
 .جماور ال تراتيب، تعددي، اختاليف، حمرر ال قمعي ،حمايث، ال متعال

لن يعود التعبري خاضعًا قط لنظام خطي ثابت، بل يصري "حيث 
: ال حتيل كل مسة ضرورة إىل مسة لغوية أخرى". متعدد اخلطوط"

ية متباينة الطبيعة توصل بأنواع من ئالسيميا/ السالسل اللغوية 
خل إ..وجية، سياسية، اقتصادية، املتباينة جداً، سالسل بيول الرتكيزات

واضحة ليس فقط أنظمة عالمات خمتلفة، بل كذلك أنظمة  –
   )39(."أشياء حاالت

فاللغة حسب دولوز ليست صورة عن األشياء،بل هي 
 نفسها شيء من العامل وأشيائه، وكل هو عبارة عن سلسلة عالمات؛
اللغة هي تنسيق أو تركيب ظريف يتحقق باألشياء، متاما كما احلدث 

إن ما يوجد يف الالجسماين الذي  يتحقق باألجسام عند الرواقيني، 
  حاالت األشياء من حيث الكم والصنف والنوع هو عمق األشياء 

بعاد، مثال شفافية املاء، وزرقة السماء، صفرة الرمال، وخضرة واأل
 اخضردت السماء، و ا نقول انساب املاء وتلبّ العشب، لكن عندم

العشب، ليس هذا مبثابة حاالت األشياء بل أحداث ال جسمانية 
خيتلف م الرواقيون تعريفا جديدا للحدث لقد قدّ . تطفو على السطح

بني و  يز بني اجلوهر والعرض،اليت مت ةاألفالطونيالفلسفة  عن تعريف
، فاحلدث خر غريهآشيء ب املثال والنسخة، لقد اهتموا بالسطح ال

ا كما حيصل عندما حيكم قضائيا  التقاء مع األشياء وليس قائما 
على رجل، أو يدخل شخص ما يف عالقة حب، فما يتغري ليس هو 
مادة وطبيعة الشخص، بل حدث يلحق بالشخص، يغري فيه، أو 

حدث جيعل الطرفني يتحوالن إىل حمب وحمبوب، ليست اللغة صورة "
ء عند دولوز إذن، بل حدثا يلحق باملوجودات فيحول عن األشيا

ا عالمات وليست تارخيا ،متاما كما  فيها، من حيث أن األشياء ذا
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ا ومن قيلت له حدثا" احبك"تلحق كلمة  فيحول يف  ،مبن نطق 
  )40(".وضعهما السابق ليصريا حبيبني

املنحى الفينومونولوجي لدى  واضحايبدو ففي الفن مثال 
، تلك العالقة التبادلية املوضوعدولوز يف وصفه العالقة بني الذات و 

بعرب عن موضوع  أنبني الذات واملوضوع، حيث ال يستطيع الفنان 
 ،هذا املوضوع فيما يشبه الصريورة يدخل يف عالقة مع أنما دون 

يصري  أنن حيث جيب على الفنا ، يف تغري مستمراملترى العاليت 
شيئا أخر غري  األخرييصري هذا  أنو  ذلك  املوضوع  الذي يعرب عنه

فليس الفن " وذلك بفعل العالقة التبادلية بينهما،  ،ما كان عليه
ل هو نتاج احتكاك الفنان ب ،استدعاء لذكرى أوانعزاال عن الواقع 

 خيتار موضوعاته ن الفنان الأ، أيضاكما يرتتب على ذلك . بالعامل
ا تسعى للفوز بنظرته ، مثة تنافس  األشياء، بل أن ريقة عشوائيةبط ذا

واكتساب معىن  ،للدخول يف العملية التعبريية للفنان األشياءبني 
عات خارجية و هذا ما يفسر لنا سر تعلق بعض الفنانني مبوضو . مجايل
م، تكون موضوعا متكررا معينة    )41(."الفنية إلبداعا

ا املسألة لذلك يقرتح لذلك  دولوز مفاهيم جديدة نقارب 
اللغوية عوضا عن الثنائيات امليتافيزيقية اليت تكرسها اللسانيات اليت  

ت الدراسة العلمية  كان حمتوما أن تصل إىل هذا الفهم مادام قد رام
، من هنا سعى دولوز إىل كسر الثنائيات التقنية اللسانية الساكنة للغة

ويضها مبفاهيم تعلتعبري والتأويل واألسلوب و قلب مفاهيم الداللة وا"و
مفاهيم حية تتحول معه ....احلدث والعالمة و " التنسيق"التوليف 

نيات إىل جمرد اللغة من تركيب ساكن حمدد مرتاتب كما يف اللسا
أوامر طارئة أي جمرد حتديد لكيفيات و إمكانيات تواطئات توليفية و 
  )42(".عارضة يف القول

 :اإليمان -5

ذا كانت العالمات  هي مدار اإلبداع لدى دولوز فإن إ
اإلبداع هو حالة يشرتك فيها كل حسب اختصاصه سواء كان املر  

حلالة تتعلق حبسن تلقى اخل،هذه ا...كاتبا أو فنانا أو طبيبا أو جنارا 
فلسفة والفن  إن اإلبداع هو مربر بقاء ال، العالمة وفك رموزها

 ، مقاومةالفكر األخرى اليت تدعي اإلبداع مقاومتهما إلشكالو 
الل والتفاهة واالبتذال ، االستغاملوت واالستعباد والبشاعة والعار

فرتاضية متكن من عوامل ا إبداعالفن بوسع الفلسفة و إن  ،اليومي
امقاومة السلطة و  ال حنتاج للتواصل، بل  فنحنالقمعية،  آليا

إثبات للحياة، عن طريق تافيزيقا جتاوز املي هو ما ميكننا من. للمقاومة
  .خلقيةفنية وجمالية و ظاهرة إىل  وحتويلها .نفيهاال 

يواجه واجه ما ال يطاق داخل العامل، و أصبح اإلنسان يلقد 
يبقى يواجه حتجرا  الذي، شيء ما ال ميكن تصوره داخل الفكرب

يف  ، مل يعد معها الفكر باستطاعته أن يفكر، عجزا عن العملغريبا
اق فيه ليس ، ما ال يطنه عامل ال يطاقإ، العامل وال التفكري يف ذاته

، سيلجأ اإلنسان بتذال اليومي والتفاهة اليومية، بل االالظلم الفادح
، ل بالعالقة بني اإلنسان والعامل، ب، ليس بعامل آخراإليمان"إىل 

 ميكن ، كما اإلميان باملستحيل، مبا الاإلميان بذلكو   باحلب وباحلياة،
تصوره، والذي ال ميكن أن يكون مع ذلك إال متصورا أو مفكرا به، 
ذلك أن اإلميان هو الذي جيعل من الالمتصور القوة احلقيقية 

   )43(".للفكر
، يناو دونية تعرت أ او نقصطر أمل يكن العجز عن التفكر عند 

، أن يكون طريقة ر ذاته، ليغدو طريقة يف التفكريبل ينتمي للفك
، يقول روسيلليين احلياةو  رـن باحلياة والعثور على وحدة الفكلإلميا

)Rossellini(*: " كان يتوجب على إنسانية قلَّ أكلما كان العالم ،
، وأن يجعل اآلخرين يؤمنون بعالقة اإلنسان الفنان أن يؤمن

لقد أصبحت العالقة  )44(،"بالعالم، مادام العالم من صنع البشر
ال و  يث مل نعد نؤمن بالعاملحب، و مقطوعةوالعامل بني اإلنسان 

ا ال تعنينا إال جزئيا ،كاملوت واحلب  ،حداث اليت تعرتيناباأل ، إن كأ
الفعل الذي مل يعد ، هو رد عالقة  هي بالتايل موضوع اإلميانهذه ال

إن نه املستحيل الذي ال يتحقق إال عرب اإلميان، إ، ميلكه اإلنسان
مبا بالعامل، أي عيد ربط اإلنسان يُ هو الوحيد القادر على أن اإلميان 

، بل فقطامل هذا العينبغي للسينما أن تصور لذا ال . يراه ويسمعه
ا لإلميان ألن الفكر ال " وجيب على اإلميان به، املعرفة ترك مكا

يستطيع أن يعرف كل شيء، فالروابط اليت توحدنا بالعامل جيب أن 
، يه على السينما احلديثة واجب تصوير هذه الروابطمتر باإلميان وعل

ذا العامل   )45(".ألننا مل نعد نؤمن 
هذه الصورة اجلديدة للفكر اليت تتخلى سعى دولوز إىل إرساء 

 وضع، ليس من أجل لفكرلعن املسلمات السابقة لصورة التقليدية 
بل فكر بدون  ،الذكرالسابقة املسلمات مسلمات أخرى تعوض 

الذي يتخلى  ،الوجه اآلخر للفكرأي ذلك  ؛كما يسميه دولوزصورة  
ويلتفت إىل اهلامش واملقصي واملتعدد  واملركز والواحد، نموذجال عن

الطبيعة املستقيمة للفكر عن فكار احمللي، حيث ال تصدر األو 
الذي يرغمه عنف العن الفكر رتتب يإمنا سو ، واإلرادة الطيبة للمفكر

عقل أي ال يعتقد بأن الفرد، أو حىت  فربوست"على التفكري، 
مفرتض، مييل بطبيعته حنو احلقيقي، أو أنه يتمتع بإرادة  خالص
على القيام ُمصِّرون إذا كنا  فنحن ال نبحث عن احلقيقة إالَّ  .احلقيقة
حينما نتعرض لنوع من العنف يدفعنا أي موقف حمدد، نتيجة بذلك 

الغيور، تحت ؟ من الذي يبحث عن احلقيقة. حنو ذلك البحث
ترغمنا على  عالمةفهناك دائمًا عنف . ضغط أكاذيب المحبوب
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ذلك ألن احلقيقة غري قائمة بالتوافق، . االستقرارالبحث، وحترمنا من 
   )46(."الإرادية عالماتوال باإلرادة احلسنة، لكنها تفضح نفسها عرب 

، بل ري نتاج  انغالق الذات على نفسهاحيث ال يكون التفك
،بل حماربة ال يسعى التفكري إىل جتنب اخلطأانفتاحها على  اخلارج، و 
 ، وتتكون ل، أي ما يُهِدُدُه على احلقيقةالبالدة والبالهة واالبتذا

واليقني لمعرفة لنتيجة كليس  حركة التعلم و من خالل فكار األ
ليه دفعنا إلتفكري مثلما تتدفعنا لذلك أن اليقينيات ال  .والتمثل

توليد فعل ، بل والعنف، فاليقني عاجز عن لشك والريبةالدهشة وا
حيث ، لهفعل التفكري هو ما خيلق صورة جديدة التفكري يف الفكر، و 

وهذا ال يتأتى دون نقد مفهوم  ،مرغماالفكر ال يفكر إال مكرها و إن 
لقد كان اجلهد "الذي تقوم عليه صورة التقليدية للفكر، التمثل 
باخرتاع التقنيات  .للفلسفة قائما على جعل التمثل ال متناهيا األكرب

 االستحواذ على االختالفالالهوتية والعلمية واجلمالية اليت تسمح ب
القليل من دم ديونيزوس يف شرايني  إسالةب األمريتعلق  .يف ذاته

   )47(".*بولونأ
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  اآلخر في فكر الشيخ الشعراوي
   دراسة في تفسيره آليات الحوار مع أهل الكتاب

  
  

  :مقدمة
يعد الشيخ الشعراوي واحدًا من أشهر الدعاة يف العصر 

، مركز )دقادوس(، بقرية م1911إبريل عام  15احلاضر، وقد ولد يف 
، جبمهورية مصر العربية، وبدأ )الدقهلية(، مبحافظة )ميت غمر(

مرحلة الطلب يف الكتاب ومنه إىل األزهر، وخترج بالعاملية عام 
، عمل م1942، مث حصل بعدها على إجازة التدريس عام م1941

انتقل الشيخ "بعد ذلك يف املعاهد األزهرية مدة ست سنوات، مث 
ليعمل  م1950الشعراوي إىل العمل يف اململكة العربية السعودية عام 

   )3(". )2( )أستاذاً للشريعة جبامعة امللك عبد العزيز
لك عبد العزيز رجع وبعد خالف بني الرئيس عبد الناصر وامل
، وبقي هناك م1977إىل مصر، مث إىل اجلزائر رئيساً لبعثة التعريب عام 

مث رجع إىل مصر مث إىل السعودية ليشغل منصب  )4(سبع سنوات،
وبقي يف رئيس قسم الدراسات العليا جبامعة امللك عبد العزيز، 

؛ حيث رجع إىل مصر لشغل منصب وزير م1976السعودية إىل عام 
وبقي يف مصر إىل أن لقي ربه فيها يف يوم األربعاء  )5(وقاف،األ

تقبله اهللا يف ) عاماً 87(، عن عمر مديد بلغ م17/6/1998املوافق 
  !الصاحلني، ومجعنا به يف مستقر رمحته آمني

وقد عمل الشيخ يف جمال الدعوة اإلسالمية عمرًا مديداً، 
اليت كان أشهرها تفسري القرآن  )6( ،)أمثر العديد من األعمال العلمية

  ).خواطر الشيخ الشعراوي(الكرمي، الذي عرف باسم 
  :تفسيره

، هو تفسري وعظي )خواطر الشيخ الشعراوي: (كتابهو 
معاصر، اهتم باجلانب اللغوي، ومظاهر البالغة، واإلعجاز يف آيات 

خواطري : "الذكر احلكيم، وقد وصف الشيخ الشعراوي تفسريه قائالً 
لقرآن الكرمي ال تعين تفسريًا للقرآن، وإمنا هي هبات صفائية حول ا

ختطر على قلب مؤمن يف آية أو بضع آيات ولو أن القرآن من 
املمكن أن يفسر؛ لكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل الناس 
بتفسريه؛ ألنه عليه نزل، وبه انفعل وله بّلغ، وبه علم، وعمل وله 

   )7()".ظهرت معجزاته
اليهود، : يف هذا البحث خص به أهل الكتاب) اآلخر(ومصطلح 
  .والنصارى

آيات الحوار مع أهل الكتاب ومنهجه في : الفصل األول
  تفسيرها

  :اآليات موضوع هذا البحث هي
نَـَنا  َأْهَل اْلِكَتابِ  ُقْل يَا( :قوله تعاىل-1 تـََعاَلْوْا ِإَىل َكَلَمٍة َسَواء بـَيـْ

َنُكْم َأالَّ نَـ  َوَال ُنْشرَِك بِِه َشْيئًا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعضاً  الّلهَ  ْعُبَد ِإالَّ َوبـَيـْ
   )8().َفِإن تـََولَّْواْ فـَُقوُلواْ اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ  الّلهِ  أَْربَاباً مِّن ُدونِ 

أُْنزَِل َوَقاَلْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا بِالَِّذي ( :قوله تعاىل -2
  )9().َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النـََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ 

ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ  َأْهَل اْلِكَتابِ  َوَال ُجتَاِدُلوا( :قوله تعاىل -3
َنا َوأُنزَِل ِإلَْيُكمْ َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنزَِل  الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـُْهمْ  َوِإَهلَُنا  ِإلَيـْ

   )10().َوِإَهلُُكْم َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ 
َناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلِه ُهْم ِبِه ( :قوله تعاىل -4 الَِّذيَن آتـَيـْ

   )11().يـُْؤِمُنونَ 
ْنطَاٍر يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبقِ ( :قوله تعاىل -5

ُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر َال يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما  َوِمنـْ
َنا ِيف اْألُمِّيَِّني َسِبيٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه  َذِلَك بِأَنـَُّهْم َقاُلوا لَْيَس َعَليـْ

  )12( .)اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمونَ 
ياأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإن ُتِطيُعوْا َفرِيقًا مَِّن الَِّذيَن أُوتُواْ ( :قوله تعاىل -6

  )13( ).اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِينَ 
اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ( :قوله تعاىل -7

ُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت  ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَّ
َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم ِإَذآ آتـَْيُتُموُهنَّ 

َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمن َيْكُفْر ُأُجورَ  ُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ
   )14( ).بِاِإلميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

ُلوَن ( :قوله تعاىل -8 لَْيُسوْا َسَوآًء مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة َقآِئَمٌة يـَتـْ
   )15( ).آيَاِت اللَِّه آنَآَء اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ 

  :منهجه في تفسير آيات الحوار مع أهل الكتاب
كتبت عن الشيخ الشعراوي العديد من الرسائل العلمية يف 

التفسري هو حمور العديد من تلك  البالد اإلسالمية، وكان منهجه يف
الرسائل؛ األمر الذي جيعل التوسع يف احلديث عنه هنا نوع من 
اإلسهاب، وأركز هنا على أهم النقاط اليت بىن عليها منهجه يف 

  : التفسري، وميكن إجيازها فيما يلي
يربط بني اآليات اليت تتحدث عن موضوع واحد يف  .1

احدة وأنه قد بين القرآن، حيث يرى أن القرآن وحدة و 
  .على الوصل ال على الفصل

 )1(سامي سمير عبد الفتاح 
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  .االهتمام ببيان اجلوانب اللغوية والبالغية .2
  .حماولة الكشف عن علل النصوص .3
  .رد شبهات املستشرقني وامللحدين والعلمانيني .4
حماولة تقريب املعين للسامع باستعمال اللهجة وضرب  .5

  .األمثال من واقع حياة الناس
  .احلس الصويف  .6
  .القرآنية باالكتشافات العلمية احلديثةربط اآليات  .7

أما عن منهجه يف تفسري اآليات السابقة فيمكن حصره يف 
  :النقاط التالية

ركز على تأكيد القرآن على حقيقة أن الفعل املنكر من أهل -1
الكتاب هو من بعضهم فقط، وليس كلهم شريك يف هذا اإلمث، جند 

طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا َوَقاَلْت : (ذلك يف تفسريه لقوله تعاىل
بِالَِّذي أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النـََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم 

لقد أراد بعض من أهل الكتاب أن :" حيث يقول )16(،)يـَْرِجُعونَ 
  )17(".يشككوا املسلمني يف أمر املنهج
َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن :( ق سبحانهوقال يف التعليق على قول احل

ُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِديَناٍر َال يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك ِإالَّ  تَْأَمْنُه ِبِقْنطَاٍر يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك َوِمنـْ
َنا ِيف اْألُمِّيَِّني َسبِ  يٌل َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما َذِلَك بِأَنـَُّهْم َقاُلوا لَْيَس َعَليـْ

إنه مطلق اإلنصاف " )18(:)َويـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمونَ 
اإلهلي، فإذا كان احلق قد كشف للرسول بعضا من مكر أهل 
م كلهم  الكتاب فذلك ال يعين أن هناك محلة على أهل الكتاب وكأ

ؤكد أهل سوء، ال، بل منهم َمْن يتميز باألمانة، وهذا القول إمنا ي
   )19(". إنصاف اإلله املنصف العدل

ياأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإن ( :وقال يف التعليق على قوله تعاىل
ُتِطيُعوْا َفرِيقًا مَِّن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكم بـَْعَد ِإميَاِنُكْم  

احلق حيدد قسما من الذين أوتوا الكتاب، وذلك " )20():َكاِفرِينَ 
تأريخ بنزاهة وصدق وحق ودون حتامل، كأن احلق سبحانه يبلغنا أن 
هناك فريقا من أهل الكتاب سيسلكون الطريق السوي، وجييئون إىل 
املسلمني أرساال ومجاعات وأفرادا مع اإلسالم؛ فاحلق ال يتكلم عن  

   )21(".كل الذين أوتوا الكتاب
على قوله تودد القرآن ألهل الكتاب، ظهر ذلك يف تعليقه  -2

َناُهُم اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلِه ُهْم ِبِه يـُْؤِمُنونَ : (تعاىل حيث  )22(،)الَِّذيَن آتـَيـْ
جتد آيات كثرية من كتاب اهللا تُعوِّل على أهل الكتاب يف  : "يقول

َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا : (معرفة احلق الذي جاء به القرآن، يقول تعاىل
َنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم َلْسَت ُمْرَسًال ُقْل كَ  َفى بِاللَِّه َشِهيدًا بـَْيِين َوبـَيـْ

فهم أيضًا شهداء على صدق رسول اهللا مبا عندهم  )23( ،)اْلِكَتابِ 
نـَْيا : (من الكتب السابقة فاسألوهم، ويقول تعاىل َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّ

ٌر َوأَبـَْقى*  ُصُحِف * ِفي الصُُّحِف األُوَىل ِإنَّ َهـَذا لَ * َواآلِخَرُة َخيـْ
َوِإنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن : (ويقول سبحانه )24(،)ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى

وإال،  )25(،)يـُْؤِمُن بِاللَِّه َوَمآ أُنزَِل ِإلَْيُكْم َوَمآ أُنزَِل ِإلَْيِهْم َخاِشِعَني للَّهِ 
   )26(".ليهود؟فلماذا أسلم عبد اهللا بن سالم وغريه من علماء ا

اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم : (وقال يف تعليقه على قوله تعاىل
ُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن  الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ هلَّ

ِمن قـَْبِلُكْم ِإَذآ اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب 
َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمن  آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ

ال " )27():َيْكُفْر بِاِإلميَاِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِيف اآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ 
ألن احلق  يستقيم أن يستنكف اإلنسان من أنه طعام أهل كتاب؛

سبحانه وتعاىل يريد أن جيعل من اإلنسان الذي ارتبط بالسماء 
ارتباطا حقيقيا كاملسلمني، ومن ارتبطوا بالسماء وإن اختلف تصورهم 
م ارتبطوا  هللا، يريد سبحانه أن يكون بينهم نوع من االتصال أل
مجيعا بالسماء، وجيب أن يعاملوا على قدر ما دخلهم من إميان 

رض بالسماء، إياك أن تقول مبقاطعة أهل الكتاب ال، باتصال األ
ولكن انظر إىل طعامهم فإن كان من جنس الطعام احمللل يف اإلسالم 
فهو حالل، وال يصح أن متنع واحدًا من أهل الكتاب من طعامك؛ 
ألن اهللا يريد أن ينشئ شيئا من األلفة يتناسب مع الناس الذين سبق 

ويعرتفون باإلله وإن اختلفوا يف أن السماء هلا تشريع فيهم، 
   )28(".تصوره

املثل مع رسول اهللا  -سبحانه  -وضرب لنا : "ويقول أيضاً 
صلى اهللا عليه وسلم، ففي أول جميء الدعوة اإلسالمية، واجهت 
معسكرا ملحدا يعبد النار، وال يؤمن باإلله وهو معسكر فارس؛ 

اك قوتان يف ومعسكرًا يؤمن باإلله وهو معسكر الروم؛ كانت هن
وعندما يأيت رسول ليأخذ الناس إىل . قوة شرقية وقوة غربية: العامل

طريق اهللا، فال بد أن يكون قلبه وقلوب املؤمنني معه مع الذين آمنوا 
بإله وبنمهج ورسالة، وال يكون قلبه مع املالحدة الذين يعبدون غري 

   )29(".اهللا
ى اهللا عليه وسلم وقد علَّم اهللا تعاىل رسوله صل":وقال أيضاً 

َفاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكْنُتم َال : (أْن جيادل املشركني بقوله
فعلم الرسول أن يرجع إىل أهل الكتاب، وأْن يأخذ  )30()تـَْعَلُمونَ 

م، ويف موضع آخر علَّمه أن يقول ملن امتنع عن اإلميان،  بشهاد
َنُكْم َويـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا َلْسَت ُمْرسَ ( ًال ُقْل َكَفىا بِاللَِّه َشِهيدًا بـَْيِين َوبـَيـْ

فرسولنا يستشهد بكم، ملا : إذن )31(،)َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتابِ 
حىت قال عبد اهللا . عندكم من البينات الواضحة والدالئل على صدقه

لقد عرفته حني رأيته كمعرفيت البين، ومعرفيت حملمد أشد، : بن سالم
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الرَُّسوَل النَِّيبَّ األُمِّيَّ : (يعرفونه وقد ذُكر يف كتبهم بامسه ووصفهومل ال 
   )32(".الَِّذي جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعنَدُهْم ِيف التـَّْورَاِة َواِإلجنِْيلِ 

قال يف التعليق على قوله : الثناء على املؤمنني من أهل الكتاب-3
ُلوَن آيَاِت اللَِّه آنَآءَ لَْيُسوْا َسَوآًء مِّْن َأْهِل اْلكِ : (تعاىل  َتاِب أُمٌَّة َقآِئَمٌة يـَتـْ

مل  وكأن هذا البعض من أهل الكتاب )33(")اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدونَ 
يكتفوا بإعالن اإلميان باإلسالم فقط، ولكنهم دخلوا بثقلهم، فصلوا 

تَِّقَني ِيف ِإنَّ اْلمُ :( وأحبوا أن ينطبق عليهم قول اهللا تعاىل. آناء الليل
آِخِذيَن َمآ آتَاُهْم َربـُُّهْم ِإنـَُّهْم َكانُوْا قـَْبَل َذِلَك  َجنَّاٍت َوُعُيونٍ 

وهؤالء الذين آمنوا باهللا من أهل "ويقول أيضًا  )34(،)"ُحمِْسِننيَ 
الكتاب ويتحدث عنهم القرآن، لقد دخلوا بثقلهم يف اإلسالم فصلوا 

قام اإلحسان، وأرادوا أن يطبقوا آناء الليل وقرءوا القرآن، ودخلوا م
  )36( )35(".َكانُواْ قَِليًال مِّن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعونَ :(القول احلق

يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم :( وقال يف تعليقه على يؤمنون باهللا واليوم اآلخر
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َويُ  َسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت اْآلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

وهم باإلميان باهللا واليوم اآلخر، " :)37( ،)َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِحلِنيَ 
وباألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، إمنا يتصفون بالصفات اليت 
أوردها اهللا صفة خلري أمة ٌأخرجت للناس وهي أمة حممد صلى اهللا 

ومن  -هل الكتاب بثقلهم لقد دخل هذا البعض من أ. عليه وسلم
يف مقام اإلحسان، وما داموا قد دخلوا يف مقام  -أول األمر 

ومبجرد أن . اإلحسان فهم حبق كانوا مستشرفني لظهور النيب اجلديد
جاء النيب اجلديد تلقفوا اخليط وآمنوا برسالته، وصاروا من خري أمة 

سول اهللا وهؤالء الذين آمنوا برسلهم، مث آمنوا بر ...أخرجت للناس
م تعرضوا لإليذاء ممَّْن  استحقوا هذه املنزلة، ونالوا هذين األجرين أل
مل يؤمن يف اإلميان األول، مث تعرَّضوا لإليذاء يف اإلميان الثاين، فصربوا 

يـُْؤتُوَن َأْجَرُهم مَّرَّتـَْنيِ ِمبَا : (على اإليذاءين، وهذه هي حيثية
  )38(".)َصبَـُرواْ 

لحوار مع أهل الكتاب من خالل تفسيره أسس ا: الفصل الثاني
  لتلك اآليات

بني الشيخ الشعراوي أسس احلوار مع أهل الكتاب يف 
ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي  َأْهَل اْلِكَتابِ  َوَال ُجتَاِدُلوا : "تفسريه لقول اهللا تعاىل

َنا َوأُنزَِل َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي  َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـُْهمْ  أُنزَِل ِإلَيـْ
وميكن حصرها  )39(،"َوِإَهلَُنا َوِإَهلُُكْم َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  ِإلَْيُكمْ 

  -:فيما يلي
حتري سالمة املنطق وخفة البيان، ومراعاة احلالة النفسية للطرف -1

سالمة املنطق وِخفَّة البيان أمر مهم، وعلى  : "اآلخر، يقول رمحه اهللا
اجملادل أن يراعي بيانه، وأن يتحني الفرصة املناسبة، فال جتادل 

واملراد هنا  )40(،"خصمك وهو غضبان منك أو وأنت غضبان من

ليس التشدق والتفصح حني احلديث معهم بل املراد أن يكون القول 
فصًال بيناً، يفهمه كل من يسمعه، كما أن بناؤه على العقل واملنطق 

عدم التخبط والتعثر، واحلالة النفسية للشخص  أمر ال بد منه لضمان
اآلخر هلا دورها الفاعل يف جناح محلية احلوار، والوصول إىل النتائج 

  .املرجوة منه
عز  -يُعلِّمنا ربنا : " اللني واللطف يف احلوار، يقول رمحه اهللا-2

ذا اجلدل أناساً من  -وجل  أصول اجلدل وآدابه؛ ألنه يريد أن ُخيرِج 
إىل اإلميان، ومن اجلحود إىل اليقني، وهذا ال يتأّتى إال  الكفر

اللني من صفات النيب صلى اهللا عليه وسلم  )41(،"باللطف واللني
وإخوانه من املرسلني، وهو صفة الزمة لكل من أراد أن يبلغ دعوة 
ا أصبح الزمًا يف عصرنا هذا أكثر من أي عصر  اهللا، والتحلي 

صورة الكئيبة القامتة اليت رمسها أعداء مضى؛ وذلك لتصحيح تلك ال
اإلسالم عن أتباعه مبساعدة من بعض الفرق املغالية احملسوبة على 

  .اإلسالم
االنطالق يف احلوار من األمور املتفق عليها، وذلك أمر بدهي -3

يهدف إىل بناء قاعدة متينة للحوار يبين عليها لتحقيق األهداف 
هللا بعد أن بني متيز أهل الكتاب عن املرجوة منه، يقول الشيخ رمحه ا

هم مؤمنون بالبالغ عن اهللا، ومؤمنون بالكتب اليت نزلت، : " غريهم
م ال يؤمنون برسالة حممد صلى اهللا عليه  واخلالف بيننا وبينهم أ
ا  وسلم يف حني نؤمن حنن برسلهم وكتبهم، وهذه أول َميزة متيَّز 

لقد آمنت برسولك، : ؤالءاإلسالم على األديان األخرى، ونقول هل
وقد سبقه رسل، فلماذا تنكر أن يأيت رسول بعده؟ مث هل جاء 
م مجيعًا متفقون  الرسول بعد رسولك ليناقضه يف أصول األشياء؟ إ
م عباد هللا متحابون،  على أصول العقيدة واألخالق، متفقون على أ

اهللا تعاىل  فينطلق احلوار من اإلميان بوجود )42(،"فلماذا ختتلفون أنتم
م جاؤوا بكتب، ليمتد احلوار بعد ذلك إىل  وأنه بعث رسًال، وأ

  .إثبات نبوة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم
ضرورة أن يكون احلوار باليت هي أحسن، وللشيخ رأيه يف هذه  -4

القضية إذ جعل احلوار احلسن مع غري املؤمنني، واألحسن مع أهل 
احلسن أن ينزهوا اهللا عن كل ما ال يليق  الكتاب، واشرتط هلذا احلوار

جادل غري املؤمنني باحلسن، : "بوحدانيته تعاىل، يقول رمحه اهللا
وجادل أهل الكتاب باليت هي أحسن، ملا ميتازون به عن غريهم من 
ْوا وظلموا أنفسهم يف مسألة القمة  ميزة اإلميان باهللا، فإْن تعدَّ

م بذلك يدخلون يف اإلميانية، فادعوا أن هللا ولدًا أو غ ريه، فِإ
صفوف سابقيهم من املشركني، فإْن كنا مأمورين بأن جنادهلم باليت 

ذا القول، فعلي نا أن جنادهلم مبا يقابل هي أحسن وقالوا 
  )43(."األحسن
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  خاتمة
اية هذه الورقة ميكن القول إن احلوار مع أهل الكتاب يف  يف 
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  المقاربة التأويلية للنظرية التواصلية
  د- الغيرية عبر ممر التواصل- 

  
 /  

 الذي أحدثه بول ريكور تكمن أمهية املنعطف اهلرمنوطيقي
النظرية النقدية هلابرماس يف تعزيز مسألة احلوار األفقي بني ذات  على

وأخرى يف الفضاء العمومي، ألن النظرية التواصلية بوصفها نظرية 
تستند إىل فكرة البينذاتية، مل تكتف بتناول العالقة احلوارية بني 

فالفهم مل يعد قائما على العالقة العمودية، بل . الذات واملوضوع
ي عالقة أفقية متكن من انصهار أفق الذات مع ذات أصبح يقتض

فاملقاربة التأويلية كلما اهتمت باحلوار األفقي بني الذوات،  ،أخرى
  .إال وابتعدت عن فكرة الصراع، وتعزز الفعل التواصلي يف اجملتمع

كما أن نظرية الفعل التواصلي، باستنادها إىل فلسفة التأويل، 
لها لطبيعة العالقات االجتماعية، إذ تكون قد عززت من آليات حتلي

تقدم لنا الوسائل اليت متكن الذوات املتحاورة فيما بينها، سواء 
أكانت أفرادا أم مجاعات من كشف املعيقات اليت تشوه تواصلهم، 

فتأويلية ريكور مبفاهيمها النظرية حول . وتعيق حتقيق التفاهم بينهم
ا املنهجية، الذات والغريية، مع النظرية التواصلية هل ابرماس بإجراءا

ما حتقيق مفهوم الغريية الذي ننشده يف جمتمع أصبحت  بإمكا
 . يمن عليه لغة العنف والالتواصل، بدل احلوار والتواصل

وحبكم املشاكل املطروحة على اإلنسانية يف بعدها الكوين، مل 
تعد أية ذات فردية قادرة على حل هذه املشاكل لوحدها، لذا 

ينذاتية من خالل تصور عقالين ألخالقيات املناقشة ميكن أن فالب
تقدم لنا اآلليات الالزم إتباعها من لدن مجيع الذوات لبعث حوار 
عقالين حيفز اجلميع على املشاركة الفعالة واإلجيابية يف الفضاء 

 . العمومي

لقد كشفت لنا جتربة الغريية مدى هشاشة الوجود املتمركز 
التباسه حينما نبحث يف شروط حتققه، التباسا حول الذات، ومدى 

جيعل من السؤال عن حقيقته موضع جدال غري منتهي، ألن هذا 
الشكل من الوجود يتوجه أساسا إلحالل منظومة قيم متمركزة حول 
الذات، متيل من خالهلا هذه الذات إىل إخضاع كل غري هلا، وتأطري 

ملها، بني ما هو داخلها عالقتها بالعامل، بينها وبني الوسط الذي حي
  .وكل خارج عنها

ولعل هذا ما تابعناه ابتداء من كوجيتو أنا أفكر، الذي ميثل 
تأكيدا على هوية املركز، مرورا بالفلسفات املتعالية بلوغا إىل هوسرل، 

يبدءان بفعل " -كما يقول ريكور–فهذين الفيلسوفني على التحديد 

ا التعليق، معربين بذلك عن حرية تصرف ا وهو (..) لذات بذا
   )2(."األمر الذي تصبح فيه متعادلة مع عبدها الفعلي

هنا إشارة إىل مؤامرة تقيمها الذات مع العقل، تستعبد من 
خالله الذات هذا العقل أوال مث خيضع هلا كل آخر عنها، ولعل هذا 
التوجه الذي يعتقد بالعقل الواحد والذات الواحدية يهدف إىل 

لوثوقية لكل تفكري يف معاين التواصل والغريية، ونلمس حتطيم البىن ا
وبعد  ،الذين جئنا بعد األنوار، بعد كذب وعود علموية"ذلك حنن 

املؤسسة العقالنية لألنظمة التوتاليتارية أين تظهر استحالة وضع كل 
مال التحررية يف العقل األحادي أين أصبح العقل ال خيتلف عن األ

عزل هو  ذلك والغرض من كل )3(،"تعملهااألدوات األخرى اليت نس
  .الفرد بكل الطرق الدعائية وبشكل نسقي منظم

احلل املطروح لتجاوز سلطة هذه الذات يتمثل يف إزاحة 
القيم اليت أفرزها هذا العقل املركزي وإحالل فعل التواصل، الذي يعد 
السبيل لتخليص الذات من نرجسيتها وحتريرها من أوهامها، بيد أن 

عل التواصلي يعد السبيل حنو اإلرتقاء باإلنسان إىل حمك احلوار الف
والنقاش والتواصل الفعال املؤسس من خالل ما يعرف بأخالقية 
التواصل املدعمة بفكرة الواجب، لتتحول مع ريكور إىل األخالق 

ا "الواجبية للتواصل، واليت تستمد مصدرها  بشكل أساسي من أ
مبدأ : وامر املطلقة الكانطية الثالثةدجمت يف إشكالية واحدة األ

اإلستقالل الذايت حبسب مقولة الوحدة، ومبدأ اإلحرتام حبسب مقولة 
التعددية، ومبدأ مملكة الغايات حبسب مقولة الشمولية، وبتعبري آخر 

ويف بعدها ) الكوين(فإن الذات مؤسسة مرة واحدة يف بعدها الكلي 
   )4(."واملؤسسايت ياحلواري البني شخص

وهنا ستتخلى الذات تدرجييا عن املواقف الصراعية، 
وتتمكن من اخلروج من ثنايا الفكر التأملي الباطين العاجز عن إقامة 

فرباديغم فلسفة الوعي، قد "مشروع تواصلي بني الذوات املختلفة، 
، وجيب اخلروج من فلسفة الذات لالنفتاح على براديغم اختفى

إىل التفكري التذاويت بلوغا  )5(،"التفاهم بواسطة العقل التواصلي
  .املعرتف باآلخر

هذا الشكل التواصلي مل يعد يرضخ لسلطة الذات العارفة 
وال بالتفكري التأملي امليتافيزيقي احلدسي املتعايل على بلوغ  الديكارتية
إن فعل التواصل هو اإلمساك بلحظة جتاوز العقل الذي ال  احلقائق،

)1(العربي ميلود   
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إال بسلطته، حاجبا رؤية الذات عن كل يفكر إال بذاته وال يعرتف 
ا مع اآلخرين   . خارج عنها واختالفا

املنغلق إىل أفاق " األنا"إن فعل التواصل ينقل الذات من 
حتضر فيها الكائنات العاقلة أكثر مما حتضر باقي "النحن، واليت 

، فهي "حضورها بقدر ما هي واعية"الكائنات احلية األخرى، 
   )6(."التعدديةتعارض األنانية ال 

إن التواصل حيقق اإلمجاع واالتفاق على املعايري الواجب 
حلوهلا يف األخالق الواجبية للتواصل، واملمثلة يف احلوار البعيد عن  
كل أشكال اإلقصاء أو العنف، حوار بني ذاتني تنقل كالمها رؤيتها 
اخلاصة لألشياء ولآلخر، مراعية البعد التواصلي احملقق للتفاعل 

 - كما يقول ريكور–إلندماج، والغرض األساس من وراء كل هذا وا
   )7(."تبيان البعد األخالقي الواجيب للهوية الذاتية"يتمثل يف 

التواصل بني الذوات يّرسم جغرافية التثاقف من خالل 
جدلية الذات واآلخر، مبا يضمن هلذا الفعل أن يقيم جسرا يسمح 
ا يف ضوء صورة اآلخر، ولتندمج فيما بعد  للذات أن ترى صور
صورتيهما معا لتشكال صورة موحدة ميثلها اإلنسان، بواسطة العقل 

اخلري (يات امليتافزيقا الكالسيكية التواصلي الذي يعمل على تغيري ثنائ
، إىل ثنائيات نسق ...)الباطل  –احلق / اخلطأ  -الصواب/ الشر  –

 –األنا (الغريية الباعثة إلنسان أخالقي تواصلي جديد، ثنائيات 
  ...).اآلخر –األنا / هم  –حنن / األنت 

  .من نقد األنا املعريف إىل حتقيق اآلخر التواصلي -
به منط وجود مميز التواصل خاصية  ا اإلنسان و ينفرد 

خيتلف عن باقي الوجودات األخرى، فهو تواصل بني اإلنسان 
واإلنسان لتحقيق إنسانية جتمعهما، وهو ال يلغي خصوصية أي من 
الذات واآلخر بل حيافظ على التمايزات واالختالفات املوجودة 

ا جيعل من التواصل أمرا ممكنا وذو مغزى، فهذه  بينهما، ألن اإلقرار 
التفردات تشبه إىل حد كبري مسألة وجود الشر يف العامل، واليت يقول 

ا  ا ريكور على أ ، ولكن باملعىن "حتد"تستحق أن نسميها "بشأ
الذي ال يزال يزداد غىن، حتد هو دوريا فشل توليفات كانت دائما 

  )8(".غري ناضجة واستفزاز لتفكري أعمق وبطريقة خمتلفة

التفكري يف جدلية الذات والغريية إىل البحث يف يقود 
الوسائط الرمزية اليت تعترب مبثابة اجلسور احملددة للمسافة الكامنة بني 
طريف اجلدلية، وإىل ضرورة حتقيق آليات التواصل اليت تنتظم كوسيط 

التشويه يقع حينما "ف بني الذات واآلخر، وبني اإلنسان واألشياء،
 ،حتول القوانني بطريقة أو بأخرى بني البشرو  ،ختفى وقائع احلياة

وغاية العلوم النقدية  ،ومشاركتهم بصورة كاملة يف عملية اختاذ القرار

القائمة على مصلحة التحرر هي الكشف عن التشويه القائم يف 
   )9(."وإصالحهالتفاعل والتواصل 

إن جممل هذه املستويات تعد من املربرات األولية لنشوء 
ى الذات واآلخر لبث مقاربة نقدية إزاء مشروع حتقق إستجابة لد

اإلنسان، تكون منبثقة عن منظومة من القيم ترتكز على وعي الذات 
باستيعاب مضمون هذا الوجود وحتديد ميكانزمات التواصل مع 

  .اآلخر
كوسيط رمزي تفاعلي داخل امليكانيزم األبرز الذي يعد  

 ترتفع وتقوى عقلنةها نسق داخلف   يتمثل يف اللغة، العامل املعيش
 استطراديةالفاعلية التواصلية تعمل بأخالق " ، ألنالعامل املعيش

كالسلطة ،  تستبعد كل أشكال الوسائط التقنية والعقالنية األداتية
واملال كنماذج للتنظيم يف العامل املعيش اليت تسارع يف استعماره 

ة اللغوية حني حتاول أن تعوض بعض األشكال التنظيمي ،الداخلي
  )10(."من صميم النسق" مالية"بتنظيمات نقدية 

للخوض يف هذه املسألة نستحضر هابرماس الذي أعطى 
تصورا مميزا لعالقة الذات باآلخر، يعد مبثابة تصور منوذجي يعقلن 
اإلرادة اإلنسانية ويعيد اإلعتبار للسؤال األخالقي كأحد أهم األسئلة 

حه كعالقة ما وراء نقدية حتيل إىل األنطولوجية، لكن هابرماس سيطر 
حلظة تأويل الذات للواقع تأويال يقيم جسور التواصل بينها وبني 

فما يريد هابرماس إظهاره أن ما وراء "العامل على أساس عقالين، 
النقد يبقى نقدا طاملا أنه القضية املركزية لألخري، كما نتعلم من نقد 

كيف تواجه   ، املشكلةالعقل اخلالص لكانط، هي تركيب املوضوع
الذات موضوعا، أو بعبارة أكثر فرويدية، كيف نفهم مبدأ 

  )11(".الواقع؟
هذا السؤال الريكوري هو ما سنحاول تتبعه مع فلسفة 
هابرماس باحثني عن جمموعة القيم واملبادئ اليت تّرسم معىن اإلنسان 

  .التواصلي كمفهوم قابل للتحقق يف احلياة
هذا السؤال الوجودي املقلق؟ وما  فكيف سيعاجل هابرماس

اجلديد الذي ستطرحه نظريته التواصلية يف بعث إنسان الذات 
  .واآلخر؟

 املاورائيات يستبعد األخالقيات لبناء هابرماس مباشرة يف  
 للعقل مؤشرا امليتافيزيقية الرؤى وال ألخالقه، وال جيعلها أساسا

 قاعدة عن ويبحث الدينية القضايا عن يستعيض انه كما األخالقي،
 وال قيمي، وازع أو قبلية أي إىل حييل ال فهو ومشولية، مرونة أكثر

 الوعي يفهم هو بل كانط، لفلسفة خالفا شرطية أوامر إىل يسندها
 التداويل اللغوي العقل يؤسسها تنظيمية معايري أنه على األخالقي

ال جدوى من البحث عن للتعميم، ف وقابلة الكونية إىل تسعى اليت
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حنن الكائنات الضعيفة "ف ،احلقيقة يف أي كوجيتو أو وعي ذايت
املتموضعني يف العامل املعيشي ليس لنا يف الواقع أي طريق آخر 

عقالين  هو بضمان ما هو حقيقي غري احلوار الذي يف نفس الوقت
)12(."ومفتوح على املستقبل

   
 ما وهذا رين،اآلخ مع أفكاره أن ميتحن على اإلنسان 

 نظرية أن حيث ، من)التداولية( بالربامجاطيقا هابرماس به يقصد
تواصله  خضم يف آرائه لصالحية الفرد اختبار يف تبحث اللغوية الفعل

 صالحية احلقيقة، بإثبات معيار يؤسس إلرساء فهو مع اآلخر،
 مضامني على يقضي قد مضمون أي من متحررا أحكامه الذاتية
 مع فيه يتفق مما وحقيقته وشرعيته يستقي مصداقيتهاآلخرين، فهو 

فلقد وىل  ،حلقيقة الواحدة أو الزعم بامتالكهااشجب يإنه اآلخرين، 
ا،  إنتاج إعادةعلى البشرية و زمن احلقائق النهائية،  تكوين  وإعادةذا

فاإلنسان حبسب  .على حنو نقدي تواصلي اإلنسانيةاهلوية والثقافة 
إىل أن يعيش طويال كي يصل إىل  (..) ال حيتاج"ما يقوله هابرماس 

احلقيقة الكاملة، إذ أنه يوجد يف رأي حمدد مييل إليه العقل البشري 
بالكامل على املدى الطويل، هناك استعداد كامل للوصول إىل اتفاق 

سوى  ئاشيال تعين احلقيقة أن  مبعىنأي  )13(،"حول أسئلة كثرية
  .املفهوم الكلي للحقائق اليت ميكن أن يتفق حوهلا الناس

املستوى ك عدة، مستوياتولبلوغ احلقيقة جيب احلد من  
عامل بأين تكون عالقة اإلنسان  الذي يتوجب تقليصه، األنطولوجي

تقليص حدة العقالنية  جيبكما ،  األشياء حمكومة بالنزعة املعرفية
وال  ،ستيمولوجيبملفرد يف املستوى اإلالغائية صاحبة ملكة التنظيم ا

تقليص املستوى القاعدة، فمن الضروري إذن  خيرج اللسان عن
يف القضايا  هالداليل لتحليل اللسان املوغل يف متركز العقل وحصر 

  .التوكيدية وأحادية املعىن
هابرماس من خالل إعادة مفهمة األشياء املتعلقة باإلنسان 

يف إعادة إنتاج  ،ل التواصلي للقضايايطمح لتوجيه االستعما جنده
مرتبطة بالصحة  ،مقوالت فلسفة التواصل، فاالجتماعياملعىن 

لحقيقة يتأسس على لهما فتقدم  ما جيعلها ،املعيارية والصدق الذايت
حقيقة تستند إىل التجارب املعاشة  ،العالقات بني األشخاص ةاتفاقي
نستمد منه مناذج تفسريية  ،وحتيل إىل عامل معيش مشرتك ،الذاتية

ففي النشاط التواصلي، كل شخص حمفز "، يتفق عليها اجلميع
  )14(".عقالنيا بواسطة اآلخر لالتفاق معا

  .؟باحلافز العقالينفماذا يقصد هابرماس 
إن ما نسميه عقالنية هو " :جييب هابرماس عن ذلك بقوله 

أوال االستعداد الذي تربهن عليه ذوات قادرة على الكالم والعمل 
   )15(".قابلة للخطأالوعلى اكتساب وتطبيق املعرفة 

فلن تكون املعرفة واحلقيقة  ،عكس مقوالت فلسفة الوعي
على العامل املوضوعي، ولن تكون العقالنية سجينة الذات  احكر 

مبعىن أن الواقع املادي لن يضحى احملك  ،على نفسها العارفة املنغلقة
 الوحيد واألوحد لقياس جناح األفكار، إمنا ستقاس املعرفة واحلقيقة

  .اهلبادوفقا للحجة اليت ميتلكها أفراد يشرتكون يف ت ،التواصلي بالعقل
يظهر جليا أنه  إن هذا املفهوم اإلجرائي للعقالنية التواصلية،

ة، ويتأكد ذلك يف معاين يم العقالنية الغائأوسع وأغىن من مفهو 
إنفكاك العقالنية التواصلية من متركز الذات : متكررة منها

عقالنية متضمنة يف التفاهم ما بني الذوات إىل  فهي ،)النرجسية(
  .باملسؤولية واتصافعرتاف متبادل ا

ماكس "كما عرب عنه  -لقد كان فك السحر عن العامل 
تصاعد يف العقلنة تتجاوز امليتافيزيقا واألشكال الدينية والصور  -"فيرب

مما  ،االجتماعي التضامنف جانب التنشئة و ضعّ  لكنه ،التقليدية
 تنظيم كونه األقرب إىل  ،جيعل الرهان موقوف على العقل التواصلي

مما جيعله يشتغل  ،وينخرط يف سريورة احلياة االجتماعية ،العامل املعيش
شكال احلياة االجتماعية، مبعزل أوالوسيط إلعادة إنتاج  ،علدور املفّ 

التوجه "، لكن مع حضور اإلدراك بأن عن مقدمات فلسفة الوعي
   )16(".حنو اآلخرين عنصر مكون للمعىن الذايت

 ،من هذه الزاوية يفهم التنسيق الذي حتدثه األعمال التواصلية
ل املتمركز على العق إصالح حلظة االحنراف وانشطار الساعية إىل

ميكن  وبناء على هذا .نتاج كارثي لسريورة الذاتية الذي كان ،الذات
للعقل التواصلي أن يعيد تقدمي التصور اهليجلي ملفهوم الكلية 

دون أن يفهم من معىن الكلية عودة إىل مقوالت فلسفة  ،األخالقية
ا إمجاع ما بني ذوات تقيم  ة أرضية لقيم كونيالوعي، وإمنا يقصد 

  .وملشروع حتقيق إنسان الذات واآلخر
على  املشروع الربجوازيإن التهميش واإلقصاء الذي مارسه 

هو ما حاولت فلسفة الرباكسيس منذ ماركس إىل املاركسيني ، "الغري"
الرباكسيس "وختفيف التناحر فيما أمسوه  ،الغربيني، التقريب بينهما

تستفيد كثريا من هذه لحماولة هابرماس لذا تأيت ، "االجتماعي
 ،"اآلخر"و "األنا"فتجد العقل التواصلي مهزة وصل بني  ،التجربة

  .فكيف ذلك؟
هناك نزعة لتمركزات كثرية، كانت موجودة، رفض للتوحد  

هناك تفادي إلحالل العمل بدل وعي القبلي لصاحل توحد بعدي، 
ا تدفع دفعا إىل عقالنية  إلنتاجية  منطقها الوحيد األداتيةالذات، أل

قد استفادت الفاعلية التواصلية كثريا من ف ،املردودية واالستهالك
والنقد املوجه لفلسفة الرباكسيس، وكله نقد  ،االنتقادات احلادثة
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املقوالت  هاباألخص من ،حراجات فلسفة الذاتإحياول اخلروج من 
  .املولدة لألزواج الثنائية

التفاعل داخل هابرماس يريد التنويه بشكل آخر من أشكال  
من  ،فاملنتمني إليه ال تربطهم فحسب األعمال األداتية ،العامل املعيش

 قابلية للفعلبل يوجد هناك  ،حيث هي اإلجناز ملشاريع متدخلة
مبعىن تشابك سريورات التفاهم بني املشرتكني يف  ،وجه حنو التفاهمامل

لتواصلية وعليه تعتمد نظرية الفاعلية ا" ،)شبكة التواصلية(التفاعل 
هو  ،هي أيضا، على واقع أن إعادة اإلنتاج الرمزي للعامل املعيش

   )17(".إعادة اإلنتاج املاديمع مزاوجة مبفعول رجعي 
قدمه الفاعلية التواصلية، يعترب مبثابة شكل تإن النموذج الذي 

اليت  ،لكن املقصود بالتفكري ال يعين الذات العارفة ،"تفكريي"
كما كانت حتول إىل موضع فيحل   ،تفرضها مقوالت فلسفة الوعي

ا حمل هذا الشكل،  ممارسة تواصلية يومية جتمع بني إمنا املقصود 
ا قضايا مصداقية افرتاضية  ،القول والفعل  ،تستند إىل احلجج ،كو

فعندما يدخل املشرتكني يف النقاش البد عليهم من افرتاض مطالب 
  . املوقف املثايل للكالم  تليب احلد األدىن من شروطمصداقية، وهي 

وفق  ،عاملهم املعيش للبشر يكونيسعى هابرماس ألن 
ليجدوا سقفا عاما متعايل خيضع له اجلميع  ال أن يولدو ،تفامههم

وليس قانون  ،دون العلم أن هذا الوضع هو نتاج إلرادة السوق
 ،عامل مموضع نابع من ،إنساين اجتماعي، إنه نابع من خارجهم

، فال ويعرب عنهم البناء عامل إنساين يقرونه مجاعي ،عليهم التحرر منه
وجود التصال تام ضمن هذا العامل املتعدد، والذي تثبت عملية 

من خالل اجلوانب "الفرد فيه على أن األنا يتشكل  -نشوء الكائن
الثالثة اخلاصة بقدرات املعرفة واللغة والفعل، وميكن إدراج هذه 
اجلوانب الثالثة للتطور اإلدراكي واللغوي والتفاعلي ضمن فكرة 

يتشكل األنا يف نظام من : واحدة توحيدية لتطور األنا
   )18(".االنفصاالت

 نلمس حتوالت تارخييةوحىت على صعيد الفضاء العمومي بتنا 
حقل للتحاور العقالين كما تبلور يف إىل  داخل هذا اجملال، وحتوله

والثورتني األمريكية والفرنسية، ليغدو بسبب الثورة عصر التنوير، 
والتضليل ) صناعة الثقافة(اإلعالمية ميدان إلنتاج الرأي العام 

) الفضاء العمومي(فكتاب "وسيطرة الروح السلبية  ،اجلماهريي
ة تكوين الفضاء العمومي املعاصر فهلابرماس سطر نوع من ص

أين أصبح ضحية  ،اإلعالم إمرباطورية هيمنة ووضعيته اليوم حتت
ن و ارس فيه املواطنمياملنطق التجاري اخلالص، وحتول من مكان 

   )19(."ن النقد ليصح شيئا فشيئا مكان سليب لالستهالكو الفاعل

هناك عالقة جدلية بني اللغة والرباكسيس االجتماعي، إذن 
فال ميكن إنتاج  ،فيتكون الثاين عرب األول، وخيترب األول يف الثاين

وهم يقومون بإعادة إنتاج  ،العامل املعيش بدون أن يعيدا إنتاجه رمزيا
م ينتمون إليه م كو   .ذوا

البحث يف مفهوم لإلنسان يراعي مبدأ الذاتية ومينح مكانا 
لآلخر كفاعل يف هذا الوجود، مل يقتصر فقط على اجلانب الفلسفي 

وغريها ... فنبل طال جماالت العلم والثقافة، القانون، السياسة، وال
من احملطات اليت شهدت انزياح مفهوم الذات والوعي واآلخر من 
جمرد أسئلة أنطولوجية حتمل أبعادا ميتافزيقية وأحيانا أخالقية، إىل 

النقاشات خاضعة هي كذلك حملددات زمكانية، "اجملال العملي، ف 
تتموضع يف سياقات اجتماعية من حيث أن املشاركني يف التواصل 

أرواحا خالصة، وإمنا هم كذلك مدفوعني بدوافع أخرى، غري  ليسوا 
م ساعني لبلوغ احلقيقة املشرتكة، بل هم مقيدين ببعض ضوابط  كو

   )20(".العامل املعيش
يكمن اهلدف األساسي من وراء هذه الزحزحة ملفهوم 

صوغ األطروحة اليت مفادها أن "يف  -حسب ريكور–اإلنسان 
العملية تستويان يف الرتبة، وال تكون أي  الفلسفة النظرية والفلسفة

منهما فلسفة أوىل بالنسبة لألخرى، وإمنا تشكالن معا فلسفة 
   )21(".ثانية
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 مكانة العقل في تأسيس االتجاه التأويلي للنص الديني
   

  

 
  المقدمة

   :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد
فإن مسألة التعارض بني العقل والنقل قدمية وال زالت كثرياً 
من الفرق واالجتاهات والشخصيات تثريها بأساليب متنوعة ويف 
ا متعلقة بعقل اإلنسان  قضايا خمتلفة فاملسألة قدمية متجددة أل

  . املتجدد املتغري بتغري الظروف واألحوال
 ولذا أحببت اإلسهام ببحث يف منهج هذه القضية

ا وذلك حسب اخلطة التالية   : وتشخيص منطلقا
   :خطة البحث

  : وفيه . التعارض بني الوهم واحلقيقة: التمهيد -
  . التعارض الومهي -1
  . التعارض احلقيقي -2

  : الفصل األول
  : منطلق منهج تقدمي العقل على النقل وأسلوبه وفيه أربعة مباحث

  . العقل أصل النقل: املبحث األول
  . الرد للنص باإلبطال: الثايناملبحث 

  . الرد للنص بالتأويل: املبحث الثالث
  .  لنص بالتفويضلالرد : املبحث الرابع
  : الفصل الثاين

  : منطلق منهج تقدمي النقل على العقل وفيه مبحثان
عدم وجود تعارض بني العقل والنقل يف : املبحث األول

  . حقيقة األمر
  . عارض للشرعفساد العقل امل: املبحث الثاين
  : الفصل الثالث

    .سد إطالق القول بتقدمي العقل على النقلامف
  اخلامتة  -

  التعارض بني الوهم واحلقيقة :التمهيد
  :  التعارض الوهمي .1

قد يستشكل بعض األشخاص نصًا شرعيًا ثابتًا ويزعم أنه 
ويف  ،فيسعى يف مواجهته بأنواع اإلبطال املمكنة ،يعارض العقل

عن توهم هذا الشخص  ئاحلقيقة فإن هذا االستشكال والزعم ناش
  وإال فإن الواقع أنه ال تعارض يف نفس األمر بني النص  ،وجهله

  
  

  
وخيرج عن دائرته  ،الشرعي والعقل البشري السليم الذي يتسع أفقه

  .وحدود تصوراته
قرأ احلديث املتفق عليه من رواية أيب  ومن ذلك لو أن شخصاً 

إن يف اجلنة ": قالصلى اهللا عليه وسلم هريرة وغريه أن رسول اهللا 
    )2(."لشجرة يسري الراكب يف ظلها مائة سنة ال يقطعها

وسارع إلنكار ذلك الستبعاد عقله وجود مثل هذه الشجرة 
  . ذا احلجم

البشري وحمدوديته فهذا اإلنكار يف احلقيقة مثال لغرور العقل 
وقصوره، وإال فإن ذلك غري ممتنع عقًال يف احلقيقة، وأمور الغيب 
ليست كأمور الشهادة، وأحوال اآلخرة ليست كأحوال الدنيا، ولذا 

أعددت لعبادي : "ورد يف احلديث القدسي أن اهللا تعاىل قال
الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب 

     )3(".بشر
فهذا مثال للتعارض الومهي الناشيء عن جهل الناظر، وعدم 

  . استيعابه للنص، بسبب ضيق أفقه وقلة إميانه
  : يالتعارض الحقيق .2

وقد يوجد تعارض حقيقي بني مقتضى النص وداللة العقل 
  : وفهمه وهذا ميكن إرجاعه إىل أحد أمرين

أن يكون النص باطًال يف ذاته فال تصح نسبته إىل : األول
رأيت ريب مبىن يوم : "لشرع أصًال مثل ما جاء يف احلديث املوضوعا

فهذا احلديث " النفر على مجل أورق عليه جبة صوف أمام الناس
وخمالفته للعقل والشرع ظاهره فمثل هذه  )4( .حكم العلماء ببطالنه

لعقل والشرع ألن االنصوص املوضوعه ال يصح أن يقال فيها تعارض 
  . طلةالشرع با نسبتها إىل

لكنه خمالف لقاعدة أسسها أن يكون النص ثابتًا و : الثاين
  .  رد ما خيالفها من النصوصيجعلها معياراً الشخص و 

ن نفاة الصفات عن اهللا تعاىل ملا أسسوا منهجهم أومن ذلك 
ا متثيًال هللا تعاىل خبلقه وهو خمالف للعقل  على نفيها حبجة أن يف إثبا

كل نص خيالف هذا املنهج، وغلبت   والشرع ملا أسسوا ذلك ردوا
عليهم أهواؤهم مع أن باستطاعتهم أن يثبتوا الصفات الواردة يف 
النصوص الشرعية مع نفي مماثلة اهللا تعاىل للمخلوقات كما قال 

  ]. 11:الشورى[ "ليس كمثله شيء وهو السميع البصري :"سبحانه
فنفى املثلية وأثبت الصفة فدل على أن إثبات الصفات ال 

  . يناىف ما دل العقل على نفيه من املماثلة

 )1( سليمان بن صالح الغصن 
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  ج تقديم العقل على النقل وأسلوبهمنطلق منه :الفصل األول
  العقل أصل النقل :المبحث األول 

بىن الذين يقدمون عقوهلم على الشرع قوهلم على أن العقل 
هو الذي دل على صحة الشرع، وذلك مبعرفة اهللا، وصدق الرسول، 
فلو قدم النقل على العقل لكان يف ذلك تقدمي للفرع على األصل 
ولكان فيه إبطال لألصل، وإذا أبطل األصل الدال على الفرع بطل 

  . بالتايل الفرع املرتتب عليه
إن " يقول عبد اجلبار املعتزيل يف كالمه على صفة االستواء

االستدالل بالسمع على هذه املسألة غري ممكن، ألن صحة السمع 
موقوفة عليها، ألنا ما مل نعلم الكرمي تعاىل عدًال حكيمًا ال نعلم 
 هصحة السمع، وما مل نعلم أنه غين ال جتوز عليه احلاجة ال نعلم

ميكن غنياً، فكيف  هنه ليس جبسم ال نعلمعدًال، وما مل نعلم أ
ستدالل بالفرع ا الإاالستدالل بالسمع على هذه املسألة وهل هذا 

   )5(".على األصل؟
  : ويقول الرازي

ال أعلم أن الدالئل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت " 
شيء مث وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها خبالف ذلك، فهناك ال خيلو 

  : احلال من أحد أمور أربعة
إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل، فليزم تصديق النقيضني 

  . وهو حمال
أن  ن نبطلهما فليزم تكذيب النقيضني وهو حمال وإماأوإما 

تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية وإما أن تصدق 
بالظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل، ألنه ال ميكننا 
أن نعرف صحة الظواهر النقلية إال إذا عرفنا بالدالئل العقلية إثبات 

صلى اهللا على صدق الرسول  املعجزةالصانع وصفاته، وكيفية داللة 
صلى اهللا عليه ، وظهور املعجزات على يد حممد قالسلم عليه و 
لو جاز القدح يف الدالئل العقلية القطعية صار العقل و . قالوسلم 
أن يكون مقبول القول عن  خلرجا غري مقبول، ولو كان كذلك ممنه

يف هذه األصول وإذا مل تثبت هذه األصول خرجت الدالئل النقلية 
ا مفيدة   . عن كو

دح يف العقل لتصحيح النقل يفضي إىل القدح فثبت أن الق
   )6(."نه باطلأيف العقل والنقل معاً و 

  الرد للنص باإلبطال :المبحث الثاني
توهم التعارض  دال يرتدد من يرى تقدمي العقل على النقل عن

يف رد النص الذي خيالف عقله بأنواع الرد، ومن أنواع الرد القول 
ببطالن النص املخالف للعقل وهذا األسلوب من الرد يستخدم عند 

فرتد مطلقاً  ،أصحابه جتاه األحاديث النبوية املخالفة ألصوهلم ولقوهلم

ا يف ،حبجة خمالفتها للعقل ا آحادًا ال يؤخذ   أو بدعوى كو
ومن األمثلة على ذلك رد املعتزلة ألحاديث الشفاعة ألهل  ،العقائد

   )7( .الكبائر رغم تواترها كما نص على ذلك العلماء
إن " يقول القاضي عبد اجلبار يف كالمه على حديث الشفاعة

منقول بطريق اآلحاد  فإنههذا اخلرب مل تثبت صحته أوًال، ولو صح 
 " )8(،العلم فال يصح االحتجاج به هاعن النيب، ومسألتنا طريق

م تعاىل يوم القيامة  وكذلك موقفهم من أحاديث رؤية املؤمنني لر
فقد قال القاضي عبد اجلبار ملا  )9(واليت نص العلماء على تواترها،

جيب أن نقطع على كذبه على النيب صلى اهللا عليه "ذكر حديثها 
    )10(".ية عن قومحكا فإنه قاله وإن قاله,وسلم وأنه مل يقله، 
  الرد بالتأويل :المبحث الثالث

باب واسع جدًا سلكه  بالتأويلرد النصوص املخالفة للعقول 
ا ختالف عقوهلم  أصحابه يف كثري من النصوص اليت يدعون أ

  .ومنهجهم وما أسسوه من قواعد
  : يقول أبو منصور البغدادي

العقل، ومل حيتمل تأويًال صحيحاً،  حييلهما  يفإن روى الروا" 
ن كان ما رواه الثقة يروع ظاهره يف العقول، ولكنه إو .. فخربه مردود

حيتمل تأويًال يوافق قضايا العقول قبلنا روايته، وتأولناه على موافقة 
   )11(."العقول

  : ويقول الغزايل
وإذا مل يكن بد من تصديق العقل مل ميكنك أن تتمارى يف 

إن األعمال " عن اهللا، ونفى الصورة وإذا قيل لك نفي اجلهة
علمت أن األعمال عرض ال يوزن، فال بد من تأويل،  )12(..توزن

علمت  )13(..أن املوت يؤتى يف صورة كبش أملح فيذبح: وإذا مسعت
   )14( .أنه مؤول

وهناك أمثلة كثرية جداً على استخدام الفرق للتأويل يف أبواب  
  .  كثرية كالصفات والقدر واإلميان وأمور اليوم اآلخر وغري ذلك

  الرد بالتفويض :المبحث الرابع
توهم  دسلك بعض من يرى تقدمي العقل على النقل عن

التعارض منهج التفويض الذي يعىن تعطيل النص عن داللته الظاهرة 
معىن غري معلوم، فزعموا أنه ال يفهم من النص شيء، وأن داللته  إىل

  . غري مراده - يف نظرهم-املخالفة للعقل 
  . وأكثر ما يسلك هذا املنهج فيما يتعلق بصفات اهللا تعاىل

  : قال اجلويين يف العقيدة النظامية
وذهب السلف إىل االنكفاف عن التأويل وإجراء الظاهر " 

   )15(..."وتفويض معناها إىل الرب تعاىلعلى مواردها، 
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 - مجهور أهل السنة: " ويقول السيوطي يف آيات الصفات
ا وتفويض معناها املراد  -منهم السلف وأهل احلديث على اإلميان 

  ".منها إىل اهللا تعاىل، وال نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها
والزعم بأن التفويض هو مذهب السلف غري صحيح ألن 

لف الصاحل من الصحابة ومن بعدهم كانوا يثبتون معاين الس
النصوص وال سيما صفات اهللا تعاىل على الوجه الالئق به سبحانه 
ويفوضون يف الكيفيات واحلقائق اليت استأثر اهللا تعاىل بعلمها 
فالنصوص الشرعية جاءت باللسان العريب البني ومعانيها معلومة 

هلا، وألن معناها ال يعلمه إال اهللا وليست جمرد أحرف مركبة ال معىن 
واملقصود أن التفويض هو أحد املسالك اليت سلكها من رد . تعاىل

   )16(."معاين النصوص ملخالفتها لعقوهلم
  منطلق منهج تقديم النقل على العقل:الفصل الثاني
  عدم وجود تعارض بين العقل والنقل في حقيقة األمر: المبحث األول

يرى السلف الصاحل أنه ال تعارض يف احلقيقة بني العقل 
والشرع، فإذا صح الشرع وثبت فإن العقل السليم ال يعارضه بل 

ذلك ألن الشرع وحي من اهللا تعاىل وما كان كذلك فال ميكن . يوافقه
  . أن يأيت مبا خيالف العقول السليمة

 أو بني عقل ونقل فإما أن يكونا قطعيني اً وإذا وجدنا تعارض
  . ظنيني أو أحدمها قطعياً واآلخر ظنياً 

فإن كانا قطعيني فال ميكن أن يتعارضا ألن الدليل القطعي 
هو الذي يستلزم مدلوله قطعاً، فلو تعارضا لزم اجلمع بني النقيضني 
وهذا ال يشك يف امتناعه أحد من العقالء وإن كان أحدمها قطعياً 

   )17(."كانا ظنيني رجح بينهماواآلخر ظنياً تعني تقدمي القطعي، وإن  
مث إنه لو قدر تعارض بني الشرع والعقل لوجب تقدمي الشرع، 

ه قبول خربه، ـألن العقل قد صدق الشرع ومن ضرورة تصديقه ل
والشرع مل يصدق العقل يف كل ما أخرب به، وال العلم بصدق الشرع 
موقوف على كل ما خيرب به العقل وألن العقل يغلط كما يغلط 

   )18(."س، وأكثر من غلطه بكثرياحل
  فساد العقل المعارض للشرع: المبحث الثاني

الشرع حينما يثبت فإنه ال يصح أن يعارض بعقل، بل إن 
معارضة العقول للشرع دليل على فسادها واحنرافها وقصورها إذ لو  

  كانت صحيحة مل تعارضه 
  : يقول شيخ اإلسالم بن تيمية

ما علم بصريح العقل ال يتصور أن يعارضه الشرع البته، بل " 
  . املنقول الصريح ال يعارضه معقول صريح فقط

وقد تأملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما 
ا، بل  خالف النصوص الصرحية شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطال

  .. يعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوافق للشرع
ن الرسل ال خيربون مبحاالت العقول بل مبحارات وحنن نعلم أ

العقول، فال خيربون مبا يعلم العقل انتفاءه، بل خيربون مبا يعجز العقل 
   )19(."عن معرفته

ليس كل " مث إن القول بأن العقل أصل النقل يقال فيه
املعقوالت أصًال للنقل، وحينئذ فإذا كان املعارض للنقل من 

العلم بصحة النقل عليه مل يكن القدح فيه  املعقوالت مما ال يتوقف
قدحًا يف أصل النقل، وليس القدح يف بعض العقليات قدحًا يف 
مجيعها، وال يلزم من صحة بعض العقليات صحة مجيعها، وكما ال 

  . يلزم من صحة بعض النقليات صحة مجيعها
فالعقليات ليست شيئًا واحداً، بل فيما يسمى عقليات ما 

   )20( .اهو باطلهو حق وفيها م
  مفاسد إطالق القول بتقديم العقل على النقل: الفصل الثالث

إن إطالق القول بتقدمي العقل على النقل عند ظهور 
. ه مفاسد كثرية، ومضار عظيمة على عقيدة الفرد ومنهجهـالتعارض ل

  :  ومن تلك املفاسد واآلثار السيئة ما يلي
يف النصوص الشرعية  ضعف الثقة بالشرع حبيث يصبح النظر  -1

راء اجتماعية وحنو آكالنظر يف النصوص البشرية من أدب وثقافة و 
  . ذلك

  . الزندقة واإلحلاد يف آيات اهللا وأمسائه وصفاته وشرعه -2
أال تكون نصوص الشرع مصدرًا للهداية ومرجعًا للحق بل  -3

تكون العقول البشرية الضعيفة املتناقضة القاصرة هي املرجع يف 
  . ة احلق والصوابمعرف

أن جعل العقل هو املرجع احلاكم على الشرع يفضي إىل كثرة  -4
فكون . النزاع واخلالف والتفرق وعدم الوصول إىل احلق القاطع

الشيء معلومًا بالعقل أو غري معلوم بالعقل ليس صفة الزمة 
النسبية اإلضافية، فإن زيداً  لشيء من األشياء، بل هو من األمور

عقله ما ال يعلمه بكر بعقله، وقد يعلم اإلنسان يف حال قد يعلم ب
فلو قيل بتقدمي العقل على الشرع . بعقله ما جيهله يف وقت آخر

وليست العقول شيئًا واحدًا بينًا بنفسه، وال عليه دليل معلوم -
لو جب أن حيال الناس  -للناس، بل فيها اختالف واضطراب

ال اتفاق الناس عليه، وأما على شيء ال سبيل إىل ثبوته ومعرفته و 
ه ال ختتلف ـالشرع فهو يف نفسه قول الصادق، وهذه صفة الزمة ل

باختالف أحوال الناس والعلم بذلك ممكن، ورد الناس إليه ممكن، 
وقد جاء يف التنزيل رد الناس عند التنازع إىل الكتاب والسنة ال 
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ا الَِّذيَن آَمُنوا يَا أَيـُّهَ  ":إىل آراء الرجال ومقاييسهم كما قال تعاىل
َفِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف  ۖ◌ َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم 

 ۚ◌ بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخرِ  َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنونَ 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوي ِلَك َخيـْ   ]. 59: النساء[ "الً ذَٰ

  
  :الخاتـــمة

ذا العرض السابق تبني لنا أن النقل حينما تثبت صحته فإن 
 هوالشرع فإن لالعقل الصحيح يوافقه وأن كل تعارض مدعى بني العق

راجع إما لعدم ثبوت النقل وإما لعدم صحة العقل حيث توهم وظن 
  . التعارض بسبب اهلوى أو اجلهل

كما تبني أن املعارضني للشرع بعقوهلم سلكوا عدة مسالك 
يف رد الشرع املخالف هلم فهم تارة يكذبون الشرع ويردونه صراحة 

كما عرفنا . وتارة يردونه بطريقة التأويل وتارة يردونه بطريقة التفويض
م يف سلوك ذلك استحضارهم أن العقل أصل أ ن من أهم منطلقا

ذلك وأن كون العقل أصل يف العلم بصحة  النقل وتبني التفصيل يف
النقل ال يلزم منه تقدمي كل ما يقال إنه دليل عقلي على الشرع، 
ا، ووجود بعض اخللل والفساد يف بعض ما  الختالف العقول وتفاو

  . يدعى أنه من املعقول
كما اتضح لنا منهج املقدمني للنقل على العقل وأنه مبىن 
على عدم وجود تعارض بني العقل والشرع يف حقيقة األمر، وإمنا يرد 
التعارض يف احلقيقة لفساد العقل املعارض للشرع لقصوره وحمدوديته 

  . وضعف إميان صاحبه
كما ظهر من خالل البحث املفاسد العظيمة املرتتبة على 

ول بتقدمي العقل على الشرع وأن ذلك سبب لضعف ثقة إطالق الق
  . الناس مبصادر دينهم وإىل كثرة اختالفهم وتفرقهم وضالهلم

واهللا أعلم بالصواب وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله 
  . وصحبه وسلم
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  -  اليهودية نموذج - اآلخر في الكتب المقدسة 
  
  
  

أخذت الغريية يف منظومة بناء الشخصية اليهودي بعدا 
عقائديا وفكريا مركبا، فكلما ُوجد يهوديا كان احتمال سطوع الفكرة 
التباينية يف املخيلة واالحساس والشعور إىل الواجهة كبري مهما كان 

سيدها بأبعادها فالكل يعمل على جت  )2(انتماؤه العقدي أو الفكري،
ا بسلوكيات وامناط متعددة، وما يهمنا يف هذا اجملال البعد  وخلفيا

  . الديين كخلفية مؤثرة يف بناء الشخصية والفكر اليهودي
وملعرفة اجملال الديين كان ال بد ان نعمل على استعراض 
ا،  مكانة الغري يف املصادر الدينية املقدسة واملعتربة عند أصحا

ا   . الكتاب املقدس  والتلمود بالدرجة األوىل ونقصد 
فكيف نظرت هاته املصادر إىل الغري وكيف نظَّرت التعامل 
معهم؟  نبدأ بالنصوص املقدسة يف التناخ واليت ركزت على مبدأ هام 

، ومىت ادركنا اآلخرثر الكبري يف بناء املوقف من الذات و سنجد له األ
مل مع الغريية يف بيان اطار التعاهذا املفهوم كان من السهل علينا 

   )3(، باالستقراء جندسياقه الطبيعي
هِذِه ِهَي . َوأَنـُْتْم َتُكونُوَن ِيل َممَْلَكَة َكَهَنٍة َوأُمًَّة ُمَقدََّسةً  "

َا َبِين ِإْسرَائِيلَ   ."اْلَكِلَماُت الَِّيت ُتَكلُِّم ِ
)4(   

 )5("َوَتُكونُوَن ِيل أُنَاًسا ُمَقدَِّسنيَ "
َكلِّْم ُكلَّ َمجَاَعِة َبِين  "

يِسَني َألينِّ ُقدُّوٌس الرَّبُّ ِإهلُُكمْ : ِإْسرَائِيَل َوُقْل َهلُمْ    )6(".َتُكونُوَن ِقدِّ
"...فـََيْصنَـُعوَن ِيل َمْقِدًسا َألْسُكَن ِيف َوَسِطِهمْ  "

 )7(
   

   )8(".َوَأْسُكُن ِيف َوَسِط َبِين ِإْسرَائِيَل َوَأُكوُن َهلُْم ِإهلًا، "
  ".فـََيْصنَـُعوَن ِيل َمْقِدًسا َألْسُكَن ِيف َوَسِطِهمْ  "

)9(  
َولِلتَّْمِييِز بـَْنيَ اْلُمَقدَِّس َواْلُمَحلَِّل َوبـَْنيَ النَِّجِس  "

)10(،"َوالطَّاِهرِ 
 ..ُمَقدُِّسُكمْ  أَنَا الرَّبُّ . َوَحتَْفظُوَن فـَرَاِئِضي َوتـَْعَمُلونـََها "

)11(  
   
ُمَقدَِّسَني  ُكونُوا َتْذُكُروا َوتـَْعَمُلوا ُكلَّ َوَصايَاَي، َوتَ ِلَكْي "
"ِإلِهلُكم

 )12(  
ِإيَّاَك َقِد اْخَتاَر الرَّبُّ . ألَنََّك أَْنَت َشْعٌب ُمَقدٌَّس لِلرَّبِّ ِإِهلكَ "

يِع الشُُّعوِب الَِّذيَن َعَلى َوْجِه  ِإهلَُك لَِتُكوَن َلُه َشْعًبا َأَخصَّ ِمْن مجَِ
  )13( "َألْرِض،ا

َال َختِْمُشوا َأْجَساَمُكْم، َوَال َجتَْعُلوا . أَنـُْتْم َأْوَالٌد لِلرَّبِّ ِإِهلُكمْ "
  ألَنََّك َشْعٌب ُمَقدٌَّس لِلرَّبِّ ِإِهلَك، َوَقِد .قـَْرَعًة بـَْنيَ َأْعيُِنُكْم َألْجِل َمْيتٍ 

  

  
يِع الشُُّعوِب الَِّذيَن اْخَتاَرَك الرَّبُّ ِلَكْي َتُكوَن َلُه َشْعًبا  َخاصًّا فـَْوَق مجَِ

 .َعَلى َوْجِه اَألْرضِ 
)14(  

َوالرَّبُّ ِمْن ِصْهيَـْوَن يـَُزجمُِْر، َوِمْن أُوُرَشِليَم يـُْعِطي َصْوَتُه، "
َولِكنَّ الرَّبَّ َمْلَجٌأ ِلَشْعِبِه، َوِحْصٌن لَِبِين . فـَتَـْرُجُف السََّماُء َواَألْرضُ 

  )15( "ِإْسرَائِيلَ 
ُهَو َصنَـَعَنا، َوَلُه َحنُْن َشْعُبُه َوَغَنُم . اْعَلُموا َأنَّ الرَّبَّ ُهَو اهللاُ  "

 "َمْرَعاهُ 
)16(  

 ".ِإنَُّكْم آِهلٌَة َوبـَُنو اْلَعِليِّ ُكلُُّكمْ : أَنَا قـُْلتُ  "
)17(  

ِإَىل بِاْلُوُجوِه . َوَيُكوُن اْلُمُلوُك َحاِضِنيِك َوَسيَِّداتـُُهْم ُمْرِضَعاِتكِ  "
اَألْرِض َيْسُجُدوَن َلِك، َويـَْلَحُسوَن ُغَباَر رِْجَلْيِك، فـَتَـْعَلِمَني َأينِّ أَنَا 

  )18الرَّبُّ الَِّذي َال َخيَْزى ُمْنَتِظُروهُ 
".أََماَمُه َجتْثُو َأْهُل اْلبَـرِّيَِّة، َوَأْعَداُؤُه يـَْلَحُسوَن التـُّرَابَ  "

 )19(  
هلَُك الَِّذي ُسرَّ ِبَك َوَجَعَلَك َعَلى ُكْرِسيِّ لَِيُكْن ُمَبارًَكا الرَّبُّ إِ 

َألنَّ الرَّبَّ َأَحبَّ ِإْسرَائِيَل ِإَىل األََبِد َجَعَلَك َمِلًكا، لُِتْجرَِي . ِإْسرَائِيلَ 
 ."ُحْكًما َوِبرًّا

)20(  
التلمود املصدر الثاين  أما، هذا فيما خيص الكتاب املقدس

ذه  ل من الصعب على اليهودي التجانس اليت جتع املسائلفإنه غين 
منها ما  ،ال من خالل  سلوكيات حمددة مركبةأو التأقلم مع الغري إ

، من كتاب نزيقني  الرابعمن اجلزء    الثامنمتت صياغته يف املبحث 
ويضم مخسة  ،–األوثانأي عباد  –ونقصد به مبحث عبوداه زراه 

لذين هم يف مصاف فصول كلها تندرج يف تنظيم العالقة باألغيار وا
  )21(.عبدة األوثان 

لقد وضعت املشنا اليهودي يف دائرة مغلقة حيظر عليه التعامل 
ناهيك أن  ،مرةمع الغري مبا يستحيل يف ظلها إقامة العالقات املست

تطلب منه حوارا جادا، ألنه ال يعرتف بوجود األخر أصال، وسنذكر 
   : مقتطفات موجزة حسب املضمون منها

يشمل ( التعامل مع اجلوييم قبل أعيادهم بثالثة أيام بتحرمي -
ويذهب بعض بعضهم  ،...) مجيع املعامالت سواء اإلعارة أوالبيع

ا قبل وبعد األعياد .إىل كون الثالثة أيام يُعىن 
)22(  

حترمي التعامل بالبيوع مع املدينة الوثنية،وبيان األشياء اليت حيرم  -
ا مع اجلوييم يدخل  سلوك الطرق،األشجار : (فيهاالتعامل 

   .)االستئجار احليوانات البهائم والدببة،احللي والذهب،

 )1(مروان معزي  
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م يشكون يف مضاجعتها أو  - اجتناب البهائم بيوت اجلوييم أل
سفك دمها، وعدم جواز أن تولد اليهودية   غريها لكن جاز أن 

  . تُوَلد اليهودية من األجنبية
ائم اليهودي عند اجلو - ييم، وال جيوز جواز تطبيب 

   )23( .تطبب اليهودي نفسه عندهم، كما ال جيوز احللق لديهم
هذه جمموعة من النصوص اليت تعمل على صقل وصياغة 
الشخصية اليهودية بناء من الرتبية والتكوين اىل مرحلة التطبيق 
العملي، ولكي ال نظلم القوم كان لزاما علينا االستدالل مبا يقبلونه 

م لكي   . ال جنين عليهم من مقدسا
التموقع الذي وضع اليهود فيه انفسهم جعلهم ينظرون اىل  إن

الغري نظرة استعالء وتباين مما جيعل هذا اليهودي دائما مربءا من كل 
م  تصرف مع الغري كاإلله متاما الذي ال يسأل عما يفعل، وهذا لكو

لت  أمة مقدسة، ففكرة القداسة أخذت بُعدا بعيدا، وحمطا ُمهما جع
كل يهودي يتمركز حوله ويهتم به يف حياته الكونية متاما، فهم أمة 

ي االمم ان مقدسة وجمموعة قدسني فوق االرض ال حيق لباق
، وبالتايل كان لزاما على كل يهودي العمل تشاركهم هذا االمتياز

.بكل ما ميلك للمحافظة على هذا االمتياز مهما كلفه االمر
 .  

حملافظة جند العمل على االلتزام ركائز اومن اهم مظاهر و 
 - فالعالقة الناشئة عن النعمة االهية )24(بالوصايا املرتبطة بالقداسة

، أي الرتكيز على يدةتؤدي بدورها إىل مطالب ادبية شد -القداسة
، ا بني الشعب والرب كعالقة تزاوجمبدأ االلتزام بالوصايا، واستمراره

يف الشعب  اإللها حلولية  احللولية  واليت يراد مبدأوهنا جتلى 
   )25(."األغيار" اليهودي حبيث يتم استبعاد بقية العامل 

بالشعب البديل وهو شعب تتحد ففكرة االله هنا ختتفي و 
، كيف؟ ألن فكرة الشعب املختار ركيزة املبدأ الثالثي املكون اسرائيل؟

 -: الشعب ونقصد به: "دللوجود املقدس ويتجلى من خالل االحتا
مرحلة  إىلمن خالل املمازجة نصل  )*(."، الدين، االرض- العرق

  . النشوة وهي الوحدة احللولية
وبناءا على توظيف الفكر الفلسفي اليهودي هلذه 

  .يأخذ هذا املبدأ يف صورة اجلزء االهلي  )26(األصول
عقديا يعطى احلق  -االختيار –فتوظيف هاته الفكرة 

لكوين، عملية إصالح اخللل ا للشعب أن يصبح عنصرا اساسيا يف
دا على اليهود يف إصالح ، ويبقى معتمفِبه يستعيد االله وحدته

، وهنا يتجلى دور اليهود من خالل االلتزام وإكمال ذاته الكون
.باألوامر والنواهي

 )27(  

ويورث هذا املبدأ اي قداسة الشعب قداسة كل ما يتعلق به، 
 -يعيش يف زمن على ترابونقصد هنا بالتحديد أن االنسان كائن 

  ، فكان لزاما على قداسة الشعب قداسة الزمن واالرض ؟-رضاأل
، االرضهنا بالذات جند التمركز للقداسة حول الفرد والزمن  و 

ذا ال ، املهم اخلط ثالوث من كتب أو وصاياأو كل ما له عالقة 
   .الثابت عنصر القداسة

بيعة اهللا كما ومفهوم القداسة مبعناه العميق هي تعريف بط
وفكرة البنوة جسدها النص  )28(؟توقع ان يراها منعكسة على أبنائهي

َال َختِْمُشوا َأْجَساَمُكْم، َوَال . أَنـُْتْم َأْوَالٌد لِلرَّبِّ ِإِهلُكمْ : " "املقدس
ألَنََّك َشْعٌب ُمَقدٌَّس لِلرَّبِّ .َجتَْعُلوا قـَْرَعًة بـَْنيَ َأْعيُِنُكْم َألْجِل َمْيتٍ 

يِع  ِإِهلَك، َوَقِد اْخَتاَرَك الرَّبُّ ِلَكْي َتُكوَن َلُه َشْعًبا َخاصًّا فـَْوَق مجَِ
  "..الشُُّعوِب الَِّذيَن َعَلى َوْجِه اَألْرضِ 

وهذا املفهوم عن قداسة اهللا بدوره، جنده ينعكس ويصور يف 
إذا ما ، و ويف أعماقها قدس األقداس )**(نفس بناء خيمة االجتماع،

، فإن خيمة و التعبري املنطوق عن قداسة اهللاموس هكان النا
االجتماع هي النموذج املرئي هلا، كما قصد أن يكون ببين اسرائيل 

)29(أن يكونوا النموذج املتحرك هلا
.

   
  . هنا تتجلى احلقيقة احللولية اليت ذكرناها سابقا

وهنا أساسا نستطيع فهم املبدأ املراد به يف النصوص السابقة 
ة ومدى ضروريتها يف صياغة قاعدة الشعب املختار ومن بالقداس

   : بعده العالقة مع اآلخر ؟
هِذِه ِهَي . َوأَنـُْتْم َتُكونُوَن ِيل َممَْلَكَة َكَهَنٍة َو أُمًَّة ُمَقدََّسةً  "

َا َبِين ِإْسرَائِيلَ     ."اْلَكِلَماُت الَِّيت ُتَكلُِّم ِ
  ."...ُمَقدَِّسنيَ َتُكونُوَن ِيل أُنَاًسا "وَ 

وهنا كذلك يتجلى لنا املعين احلقيقي لداللة كلمة مقدس يف 
   .النسق اللغوي العرباين

يذكر اصحاب التفسري احلديث للكتاب املقدس حول مدلول 
ودون الدخول يف جمادالت ختص فقه اللغة، فالفكرة : " هاته الكلمة 

عن باقي " زيالتم"أو " الفرز " األساسية ألصل الكلمة العربية 
وهو ما أكدنا سابقا حول املغايرة  )30( ،..."األشياء العادية 
    .للشعوب األخرى

وللمحافظة على استمرارية القداسة كان لزاما على اجملموعة 
ة اليهودية جبميع اشكاهلا العمل مببدأ التمايز من خالل االلتزام جبمل

رب عن اخلصوصية ، فكانت الشرائع تعالشرائع امللزمة للفرد اليهودي
موقف من الغري، هذا يع من ختان واحتفال وذبائح، و املباينة للجم

و يف أاالخري الذي رمبا جند له متوضع هام من خالل مجلة الشرائع، 
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األجنيب، : " الفكر والثقافة الفردية، وقد مسته بعدة تسميات كـ 
  . ".... الغري، املستوطن ، الغريب

حصرا جبملة من املسميات ال  ألزمت التعبري عن اليهوديو 
، وهنا ... "أخوك االسرائيلي العرباين  القريب: " تنصرف لغريه منها

َنَك، : " يتجلى للقداسة مظهر يف البعد العرقي َوأُِقيُم َعْهِدي بـَْيِين َوبـَيـْ
َك َوبـَْنيَ َنْسِلَك ِمْن بـَْعِدَك ِيف َأْجَياهلِِْم، َعْهًدا أََبِديًّا، َألُكوَن ِإهلًا لَ 

   )31(."َولَِنْسِلَك ِمْن بـَْعِدكَ 
فكل معاملة خاصة مبن سبق ذكره ال تنصرف لغريه ال يف 

  .    و املعاملة ال من حيث االلتزام أو االحرتامأاملبدأ 
ابعدما أصلنا فكرة وداللة مب ، دأ القداسة وما حتمله بني طيا

إطارها نستطيع ان نفهم اآلن السلوكيات التطبيقية مع الغري يف 
الديين ونسقها الذايت وبعدها الفلسفي، واليت عليها بنيت فكرة 

  . اآلخر يف هاته املنظومة املركبة
إذا   -اليهودي -واجلدير بالذكر أنه ليس علينا ان نلوم اآلخر

ر وضع قبل جميئه ومل يستشار ألن األم )32(ما َوَضعنا يف هاته اخلانة،
له فيه وبالتايل سلوكه هذا ال يـَُعدُّ ، بل إنه اختيار واصطفاء ال يد فيه

اليت مىت التزم زام بالنعمة اليت انزلت عليه ؟ و إال كونه من باب االلت
ا سارع يف التعجيل بالوحدة احللولية اليت هي املقصد  لكل يهودي 

  من خالل  االعتبار بالنموذج املتحرك للذات االهلية؟
ا على ما سبق وبالعودة إىل عالقة اليهودي باآلخر وبناء

   : نتناوهلا جمملة من خالل هاته العناصر
  : العنصرة البشرية: من خالل الوجود :أوال 

يرى اليهود أن املبدأ البشري ال ينسب إال ملن كان يهودي 
فقط وما خال اليهودي فهو من باب االنتساب اجملازي ال غري ، فغري 

، فهم ليسوا اليهودنفس الطينة اليت خلق منها اليهود ما خلقوا من 
بشرا وان أخذوا نفس الشكل، وما هذا إال لعلة أن يصلحوا خلدمة 

  . اليهودي ؟
َوَعِشَقْت َمْعُشوِقيِهِم الَِّذيَن حلَُْمُهْم َكَلْحِم احلَِْمِري َوَمِنيـُُّهْم   "

"...َكَمِينِّ اْخلَْيلِ 
 )33(   

اهللا يف شكل آدمي لتمجيد خلقهم : " يقول مدراش تالبوت
ة هي خلدمة بين إسرائيل ، إال أن العكوم خلقوا لغاية واحدائيلإسر 

ار ، ومن الالئق عون التخلص من هذه اخلدمةي، وهم ال يستطليل 
طبيعية  أشكالحيوانات يف ) اسرائيل(ك على خدمة ابن مل ميقو  أن

)34(ن ختدمهأعليها  إنسانية أشكالفالكائتبا يف 
ذا ما يـَُنِظُر له وه " 

أما الذين هم خارج املدينة فهم كل : " ...(*)ميمونموسى بن 
،  ال عقيدة مذهب عنده، ال نظرية وال تقليدية شخص إنسان

، والسودان املتوغلني يف اجلنوب، أطراف الرتك املتوغلني يف الشمالك

ومن ماثلهم ممن معنا يف هذه األقاليم وحكم هؤالء كحكم احليوان 
، وهم من مراتب مرتبة االنسان وما هؤالء عندي يف، )؟(غري الناطق

إذ قد ) ؟(ة اإلنسان، وأعلى مرتبة من القرداملوجودات دون مرتب
 ".ختطيطه ومتييز فوق متييز القردحصل هلم شكل اإلنسان، و 

)35(  
وهنا صادفت اجلماعة اليهودية اشكال اليهودي الذين 

باألم عند  ، فكان االعتبارألب أو ام يهودية فقط ال لكليهماينتمون 
  . عند االصالحيني األمأو  وباألب، اليهودية األرثوذكسية

   :من خالل التسمية: ثانيا 
نها الغريب يطلق اليهود على غري اليهودي عدة مسميات م

   : ، وكل لفظ له داللة خاصةومي، اجلاآلخر العكوم األغيار
والغريب عادة عند الشعوب احملافظة املنكمشة على  :الغريب -

نفسها، مثل الشعوب الشرقية يف الزمن القدمي، ومثل اليهود بوجه 
خاص، ال يلقى من الشعب إال الرفض أو الريبة أو التمنع، وقد 
انبثقت هذه النظرة إىل الغرباء عن عادة اليهود بتسمية كل ما هو 

م إىل أنفسهم كشعب خمتار وجنس . غري يهودي بالغريب ونظر
  .مصطفى

رة عن جتميع للحروف األوائل لكلمات وعكوم عبا  :عكوم  -
، واليت تعين عبدة الكواكب "عوبدي كوخيم ومازالوت"

مع احنصار  والتصاق هذه التسمية باملسيحيني على  )36(والنجوم،
 .اخلصوص

واليت تعين األغيار وهو املصطلح الشائع واألكثر استعماال : اجلوييم -
جود، كما توجد واستخداما، وهو يعين ما يقابل اليهودي يف الو 

  . األممي: هناك تسمية اخرى وهي
   :ثالثا من خالل المعامالت

، ألن ما سبق يدخل يف إطار معتقد الفرد وال وهي االهم
والتعامالت هي الصورة  ميكن االطالع عليه إال من خالل االظهار،

الرتمجة الفعلية هلذه املبادئ، منها حناول بقدر االجياز امجاهلا املاحنة و 
   : يلي فيما
ال  :من حيث االعرتاف باألديان األخرى: املعاملة االنسانية -

، وكل ما ن إال الدين اليهودي دين ابراهيمتعرتف اليهودية بأي دي
ونبذ وثين حىت وان دعا إىل التوحيد  خال هذا الدين فهو دين

وبناءا عليه جعلت مجيع العالقات مبعتنقي ، األوثان كاإلسالم
ع احرتاز، سواء يف العالقات االخالقية او األديان األخرى موض
  .التعامالت املالية وغريها

فالوثين وفقا للمبادئ اليهودية قد نقض العهد مع الرب 
وبذلك اجنرت  )37(والذي يف أصله إله قومي خاص باليهود فقط،

على فعلته هاته مجلة من األحكام  منها عدم االعتداد والتنزه يف أخذ 
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عن املبادئ اليت تعد من االخالقيات يف  ما لديهم واالبتعاد
ا خاصة بني اليهود فقط واملبدأ الوثين جعل مربرا  .املعامالت أل

  النتهاك الوثنيني ؟
حمرم الوقوف يف ظل بيت وثين : 142يقول ايورديا ص 

اذرع من املدخل  سواء من الداخل أم من اخلارج عن بعد أربعة
وجد قبل الطريق، فال جيوز  إذا كان بيت الوثنية قد.... األمامي

  )38( "إنه حرام املرور يف أي حال: ، وهناك من يقولاملرور بقربه
َألْجَنِيبِّ تـُْقِرُض ِبرِبًا، َولِكْن َألِخيَك َال "  : التعامالت املالية الربوية -

َيُدَك ِيف تـُْقِرْض ِبرِبًا، لِيَُبارَِكَك الرَّبُّ ِإهلَُك ِيف ُكلِّ َما َمتَْتدُّ ِإلَْيِه 
َها لَِتْمَتِلَكَها    )39(."اَألْرِض الَِّيت أَْنَت َداِخٌل ِإلَيـْ

فهنا التفصيل يف طبيعة املتعامل ال النظر يف فضائل املعاملة، 
فركز التعامل بالربا على غري اليهودي طلبا ملاله ألن اليهودي يرى أن 

بأي املال ماله مهما كان يف يد غريه بل الواجب علبه اسرتداده 
  .وسيلة

جيوز أخذ الربا من املرتدين : " وهذا ما بينته نصوص املشنا
وجيوز وفقا للتوراة إقراض مال بربا : الواقعني يف الوثنية، ويقول إيورديا

  )40( ."العكوم
واالستعباد االصل يف العالقة هي اخلدمة : حترمي التعامل مع غريهم -

ُنوَن َأْسَواَرِك، َوُمُلوُكُهْم َوبـَُنو اْلَغرِيِب : "لكل ما هو غري يهودي يـَبـْ
 "...َخيِْدُموَنك

ا رفضت االمم اخلدمة كان ويف حالة ما اذ )41(
َألنَّ األُمََّة َواْلَمْمَلَكَة الَِّيت َال َختِْدُمِك تَِبيُد، َوَخرَابًا ُختَْرُب  : "اجلزاء
  )42( األَُممُ 

 تبع ال: "، يقول أوراش شائيمبالعودة اىل طبيعة التعامالتو 
دباته إىل  ، عكوم خمافة أن يرافق يهوديا على الطريق لقتلهالمعطفك 

لغري يهودي اال لوقت قصري  ك او تغريهعطفأيضا أن تبادل موحمرم 
".."وحني ال يكون ما خيشى منه

 )43(  
الرباء من اليهودي :  يقول ايورديا: حترمي بيع األراضي لألممني -

أي يهودي يبيع مزرعته  : منها) 24(وعشرين حالة  أربعةواجب يف 
   )44( ... "من عكوم جيب نفيه والرباء منه

يذكر صاحب معجم املصطلحات  :حترمي االكل مع األممي -
قرار احلاخامات عدم الكل من : "لتلمودية  حتت عنوان خبز اجلوييما

، ولقد قرروا ذلك إلبعاد -اجلوييم –ذي خيبزه األغيار اخلبز ال
من جراء اخلوف االسرائيليني عن احلياة املشرتكة مع األغراب وليس 

ا مشكلة يفمن اختالط التحرمي ا، وهذا احلكم قدمي   ، حيث ا ذا
   ولكنهم خففوا منه مبرور االجيال) حيث ورد يف سفر دانيال (جدا 

 وبصورة عامة فإن التشريع ينص على عدم األكل من خبز
ه خبز لإلسرائيليني من النوع اجلوييم إذا كان هناك يف املكان نفس

   )45(".هذات
من غري املنطقي ان نصنف االخالق  :اجلانب األخالقي

، وهذا من باب ظلم القوم لكن ليهودية يف خانة االخالق الذميمةا
فكرة من املبدأ املوضوعي ان نعمل على فهم االطار القيمي لل

ضمارا اخالقيا ال ، فقد اوجدوا نسقا وملفيتهم هماالخالقية وفقا خل
م و  حد غريهم، ولذلك فاألخالق أيتقمصه  أنال ميكن يليق اال 
ا هنا  ذات البعد التورايت والتلمودي فقط، ومن هذا  األخالقاملراد 

املنطلق يصعب حتديد املعىن االخالقي اال يف الصورة اليت تقدمها لنا 
النصوص املقدسة، فما يلقى باالستنكار ال يكون اال من خارج 
اجملموعة اليهودية، أما اليهود انفسهم فهم ينظرون اليها نظرة اجالل 

التميز للمفهوم االخالقي والضمري  وبذلك خنلص اىل فكرة ،قداسةو 
م ال تتماشى اال عند اليهود ، فهم اوجدوا منظومة خلقية خاصة 

.معهم وال يستطيع تقمصها اال هم
)46(  

ن ترضع ا) جيوز(ال : "يذكر الفصل الثاين من املشنا الفقرة أ: مناذج -
االجنبية ابن  ن ترضعأ )جيوز(ولكن  ،االسرائيلية ابن االجنبية

 ".ااالسرائيلية بإذ
)47(  

التلمودي حيضر وفقا للمنطق التورايت و  :عدم تقدمي معاونة لالممي-
يهود ليس غري ال: "ي انقاذ عري اليهودي يقول التلموعلى اليهود

ذا ما يشري اليه ابن ، وه)فيها(وال انزاهلم ) من البئر(واجبا رفعهم 
اليهود الذين ال نكون يف حالة حرب بالنسبة لغري : ميمون بقوله

م ولكن حيطر علينا انقاذهم اذا  ...معهم  جيب ان ال نتسبب يف مو
لبحر كانوا على وشك املوت مثال اذا شوهد احدهم يسقط يف ا

وغري اليهود "ال تقف ضد دم رفيقك "وجب عدم انقاذه لنه مكتوب 
   " ليس رفيقك

ال يعاجل مريضا اصة ان جيب على الطبيب اليهودي بصورة خ
ني اليهود ، لكن ان ادى رفض العالج اىل اثارة العداوة بغري يهودي

أما اذا خشي منه او من عداوته فعاجله : ...وغريهم يقول ابن ميمون
وهذا ما  )48(،"مقابل اجر ويبقى ممنوعا ان نفعل ذلك من دون اجر

 ألموالباان يتطببوا لديهم فيما يتعلق ) جيوز: "(تؤكده نصوص املشنا
هذا  )49(،"باألنفسلكن ال يتطببون لديهم فيما يتعلق  )كالبهائم(

  .اذا كان املريض يهوديا فما بالك اذا كان جوي
حظر انقاذ يهودي أو عالجه  –ها هذه عقيدة بكامل

  )50( ."ظر يف حاالت اخلوف من العداوة تعليق احلو 
 اليهوديةاالتصال اجلنسي بني اليهودي و  : مسائل اجلنس

اوج معهم ألنه ال زواج ، أما غري اليهود فال تز املتزوجة جرمية
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واملنطق جيعل ، ، وبالتايل ال ينطبق عليهن مفهم الزواجبالوثنبات
العالقة اجلنسية بغري اليهودية ليست من باب الزنا ألن الصوايا نثبت 
الزوجية للقريب بالرغم من التحرمي بالزواج من غري اليهوديات اال ان 

  ال اجلنسي معهم ال يدخلها يف اطار العقوبة ؟االتص
وهذا ال يعين ضمنا : "ذكر اسرائيل شاحاك يف هذا اجملالي

وغري اليهودية مباحبل على  ان االتصال اجلنسي بني اليهودي
، ولكن العقوبة الرئيسية توقع على املرأة غري اليهودية اذا جيب العكس

اتصل غري يهودي جنسيا ، اذا تعدم ولو كان اليهوي قد اغتصبها ان
بغري يهودية سواء كانت طفلة عمرها ثالث سنوات او بالغة  متزوجة 

و غري متزوجة وحىت لو كان قاصر عمره تسع سنوات ويوم واحد  أ
ا جنسيا وجب ان تقتل كما يف حالة مجاع احليوان  .وألنه اتصل 

)51(   
قي وبالعود اىل النصوص املقدسة حترم اقامة املصاهرة مع با

َواآلَن َفَال تـُْعطُوا بـََناِتُكْم لَِبِنيِهْم َوَال تَْأُخُذوا بـََناِِْم لَِبِنيُكْم، : "االمم
َر  ُدوا َوتَْأُكُلوا َخيـْ َرُهْم ِإَىل األََبِد ِلَكْي تـََتَشدَّ َوَال َتْطلُُبوا َسَالَمتَـُهْم َوَخيـْ

وكان أنبياء الكتاب املقدس  )52(.اَألْرِض َوتُورِثُوا بَِنيُكْم ِإيَّاَها ِإَىل األََبدِ 
ضد الزواج من أجنبيات ألن ذلك الزواج كان يستتبع اختالط اإلميان 
اليهودي بأديان ومعتقدات الشعوب األخرى وتنازل املتزوجني 

م    )53( .بأجنبيات عن تعاليم اهللا واقتفاء أثر أصنام زوجا
اجتاه الغري رة وهنا جند التطبيق للفكرة النظ: اليهودي واحلروب -
، فهو رب و الذي يتوىل احملاربة عن اليهود، الرب هفمن حيارب:

على باقي الشعوب خاصة اجلنود ورب احلروب ،فالرب له حقد كبري 
، فهنا جند مبدأ النيل من االمم وفقا املصريني واحليثيني والعمونيني

  . لعنصرية عقدية مقدسة هلا اثر عميق على  الوجدان الديين لليهودي
، ة وفقا ملا سبق  العنصرة املقدسةكيف ركبت هاته العقيد

ويضاف اليها اهلالة اليت وضعت على باقي الشعوب الصورة اليت 
ا و   ، وبذلك فكلالقباحة وضف ما شئت هلذا املبدأوصفت 

، فكان لزاما ان يشحن الشعوب هي شعوب مرتبصة باليهودي
  .ليس يهوديباخلوف واحلقد ز العداء والتوتر اجتاه كل ما 

لقد ركبت النصوص الدينية من احلاالت  التارخيية اليت مر 
ا هذا الشعب وصاغت منه شعب خمتار وكأمنا ارادت تعويض ما 
فاته، من خالل الصور املتعددة عن الغري، والصورة الثابتة عن الذات 

 ؟ فجاءت التشريعات خادمة للعقيدة اليت وضعت مسبقا ؟ 

هناك من النصوص ما تعطي احلق لكن واحلق يقال ان 
، لكنها وجهت توجيها للغري بل وتعرتف هلم باحلقوق االنسانية

ك عن ، وذلمنه اليهودية نفسها قبل االخرين ، عانتايديولوجيا
تقار اىل بعض ، بل ووجهت االحطريق عزل اتباعها عن العامل

، مما حدا يف الزمن املعاصر اىل ظهور بعص طوائفها كالسامريني
ركات االصالحية اليت تدعوا اىل اعادة الروح االنسانية اىل الديانة احل

ا  عن الفكر العنصري املظلم ومثاهلا، حركة اليهودية واالبتعاد 
ــــــوار مع اليت تصلح كنموذج مبدئي إلقامة حو  )54(ناطوري كارتا

  .اليهود
  
  : المراجع 

 صراملعا العصر يف اليهودي اجملتمع تقسيمات هنا ونقصد
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ضوع حيتاج إىل دقة  واليت تضم التلمود،جيد احلديث بإسهاب حول هذا املو 
، وحسب وقد اعتمدت على الرتمجة العربية احلديثة للمشنا ،للدراسةكبرية 

ا األوىل وان كانت هناك ترمجة للتلمود البابلي إال أننا مل نستطع  ،علمي أ
ا دار الشرق األوسط واليت كنا  احلصول على نسخة منها واليت قامت 

  .نعتمد سابقا على الرتمجة االجنليزية
، القسم 1،2007املعبود، مكتبة النافذة، طاملنشا، ترمجة مصطفى عبد  .22

الفصل  -عبادة االوثان -الرابع نزيقني األضرار، املبحث الثامن عقوداه زاراه
  .279االول،ص 



185 
 

   . 280،281 ،279 املشنا، ص .23
، على سالمميكن ان نقول أن مبدا القداسة يقابلها مبدا اخلريية يف اال .24

وىل على العرق، أما االسالم اختالف يف املرجعية واملفهوم والتطبيق فاأل
  .فااللتزام باملبادئ  االخالقية ذات البعد العاملي االنساين 

ص  5املسريي عبد الوهاب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية اجمللد  .25
يرجى النظر كذلك التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي  -28

، دار الثقافة ، لس نسيمترمجة نك -ة من املؤلفني جمموع –سفر اخلروج 

  .22ص   1979 1القاهرة ط
 يف  – وفكرة قداسة األرض ظهرت زمن ظهور الرب ملوسى

:  اخلروج – أرضا مقدسة – وبذلك أصبح – نفس املوضع
3  :5.  

وهنا االشارة اىل مبدأ الفلسفة القبالية و أثرها يف بناء الشخصية اليهودية  .26
    فلسفية متطرفة من خالل صياغة املبادئ الدينية بنظرة

  .بتصرف 29: ص  5م  -مرجع سابق  -املوسوعة  : املسريي  .27
التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي سفر اخلروج، املرجع نفسه  .28

  22 ص
 بشعبه الرب فيها جيتمع كان اليت األصلية اخليمة :االجتماع خيمة -**
على  ]اْخلَْيَمةِ [ وأطلقت] َخْيَمِةاِالْجِتَماعِ [ مسيت ولذلك ،)10،  7: 33خروج(

بيت آخر وضع فيه داود التابوت أما اخليمة األصلية فهي اليت أمر اهللا موسى أن 
وكانت ]. اْلَمْسَكنَ [يقيمها يف الربية لكي يسكن اهللا فيها بني شعبه ولذلك مسيت 

وقد أطلق ] َمْسَكِن الشََّهاَدةِ [تودع فيها ألواح الناموس والشهادة ولذلك مسيت 
  ]بيت الرب[ليها اسم علم ع

التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي سفر اخلروج، املرجع نفسه  .29
  22 ص

التفسري احلديث للكتاب املقدس العهد القدمي سفر اخلروج، املرجع نفسه  .30
  . 21  ص

  7: 17لتكوينا .31
ألن الغالب يف كافة األديان على اختالفها وتنوعها أن متيز بني املعتقد  .32

مي إليها واخلارج عن إطارها،لكن على تفاوت بّني بينها يف املعاملة واملنت
واالعتبار، وهذا ما جتسدها مجلة النصوص اليت هلا عالقة مباشرة يف توجيه 

  املعتنق وبناء شخصيته اجتاه اآلخرين
  23:20حزقيال .33
،نقال عن عبد اجمليد مهو، مفاهيم  92 األب برانايتس فضح التلمود ص .34

،  2003اليهود إىل العامل ،دار االوائل دمشق الطبعة االوىل تلمودية نظرة 
  110 ص

ديسمرب  13 - 1135مارس  30(أبو عمران موسى بن ميمون بن عبيد اهللا القرطيب * 
، أهم ) أي احلاخام موشيه بن ميمون ם"הרמב: نوتريقون(املشهور بالرمبم ) 1204

 احمليط العرىب واإلسالمي، عاش ابن ميمون يف شخصية يهودية خالل العصور الوسطى
فقد تلقَّى العلم على يد ثالثٍة من العلماء املسلمني، حيث تلقَّى مباشرًة من ابن األفلح 

-وتلقى من ابن رشد بشكٍل غري مباشر، حني عكف .. ومن أحد تالميذ ابن الصائغ
. على دراسة مؤلفات ابن رشد طيلة ثالثة عشر سنة -كما يذكر ابن ميمون نفسه

   .قب مبوسى الثاين ويل

موسى بن ميمون، داللة احلائرين،ترمجة حسني أتاي، منشورات اجلمل  .35
  .639 ،ص2011 ،1بغداد بريوت،ط

 مرجع سابق ص ،مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إىل العامل: عبد اجمليد مهو .36
104.  

هنا جند أن غري اليهودي ال جيوز له التقرب من اإلله يهو ألنه إله قوم  .37
  .اليهود حصراخياصب 

مفاهيم تلمودية :  عبد اجمليد مهو 101 ص األب برانايتس فضح التلمود، .38
  .113 نظرة اليهود إىل العامل مرجع سابق ص

  .20: 23التثنية  .39
  .120  مفاهيم تلمودية ،ص: عبد اجمليد مهو .40
  .10: 60 اشعيا .41
  .12: 60 اشعيا .42
مفاهيم تلمودية : عبد اجمليد مهو .88 ص ،األب برانايتس فضح التلمود .43

  .108مرجع سابق ص ،نظرة اليهود إىل العامل
  119 ص: مفاهيم تلمودية نظرة اليهود إىل العامل: عبد اجمليد مهو .44
ترمجة د مصطفى  احلاخام عادين شتينزلتس ،معجم املصطلحات التلمودية، .45

، 1426، 19عبد املعبود سيد، سلسلة الدراسات الدبية واللغوية العدد 
  .214 ص 2006

مروان معزي، الشرائع اإلسرائيلية يف العهد القدمي والقرءان الكرمي شرائع  .46
املعامالت أمنوذجا، رسالة ماجستري جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  .غري منشورة – 2009  اإلسالمية،قسنطينة
  .283 ، ص العبادة الوثنية – زاراه املبحث الثامن عفوراه املشنا، .47
 قدم ،عام 3000اليهودية وتاريخ اليهود وطأة  الديانة ،شاحاك إسرائيل .48

ر، ركة املطبوعات للتوزيع والنش،شرضى سلمان: ادوار سعيد ترمجة: له
  .127 ص ،1995 لبنان، طبعة أوىل،

، مرجع عام 3000الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة  ،شاحاك إسرائيل .49
  .127 سابق،ص

  .283 ص ،املشنا، عبوداه زاراه .50
  128-127ص ،مرجع سابق  ،كشاحا إسرائيل .51
  .12:  9 زراع .52
  .قاموس الكتاب املقدس، مادة غريب .53
العربية ; " أي حارس املدينة קרתא נטורי"آرامية (ناطوري كارتا  .54

 1935 سنة يف تأسيسها مت يهودية دينية مجاعة هي") ָהִעיר ׁשֹוְמֵרי"
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  ومسؤوليات الفلسفة في القرن الحادي والعشرينريكور بول 
   

  
  

تتمثل في اإلثراء والتنوير المستمرين   إن المهمة األولى للفـلسفة"
  اإلرادي والالإرادي:  فـلسفة اإلرادة بول ريكور" للوجود  اإلنساني

:أ ـ لقائي مع بول ريكور  
، ألول مرة 1968كنت قد التقيت يف شهر أغسطس 

 Paul Ricoeur" بول ريكور" بالفيلسوف الفرنسي )2(وكصحفي
ا، وخارجها، قبل ذلك، وبعد   2005ت بباريس، مثلما التقيت 

العديد من الفالسفة، ومن غري الفالسفة، الفرنسيني، ذلك، بغريه من 
خاصة أولئك الذين ناصروا، بطريقة، أو بأخرى،  )3(وغري الفرنسيني،
وغريها من القضايا العادلة يف العامل، والذين كان  )4(ثورتنا التحريرية،

 . اجليل الذي أنتمي إليه ينظر إليهم بإعجاب وبإكبار شديدين

املباشر، الذي مل أكن أدري أنه سيكون ولقد مت هذا اللقاء 
Pièrre Bernardبيري برنار "مبعية الصديق املرحوم  )5(األول واألخري

 

)6(
اليت كان بول ريكور أستاذا ) Univ.de Nanterre( جبامعة نانتري 

  )...1972-1966( فيها، وهذا قبل أن يصبح عميدا هلا
اجلامعة كما مت هذا اللقاء كذلك يف وقت كانت فيه هذه 

تعيش، مثل غريها من اجلامعات الفرنسية، أثار االنتفاضة الطالبية 
1968بانتفاضة ماي "  املعروفة

وهي اآلثار  اليت مست سنة  )7(
، بول ريكور، مثلما مست بصورة أو بأخرى، العديد من 1972

   )8( .املثقفني ومن الساسة الفرنسيني
لعديد من كانت شهرة بول ريكور قد سبقته، لدي ولدى ا

أبناء جيلي، ال باعتباره واحدا من الفالسفة الواعدين يف القرن 
  العشرين فحسب، بل وكواحد من الفالسفة ومن املثقفني الذين 

ساندوا، وكما سبق أن أشرنا، الكثري من القضايا العادلة يف 
ومن هنا الداللة الفلسفية . العامل وعلى رأسها الثورة التحريرية اجلزائرية

الذي احتفت العديد من  وهو... اللة اإلنسانية حلديثي عنه اليوموالد
وغري العربية به وال  ،)2003بيت احلكمة، تونس (العربية .اجلامعات

   .تزال
أعود إىل بول ريكور ألقول إن مواقفه هذه، مضافا إليها 

هي اليت ستكون منذ ذلك ... وأصلة فكره، وطيبته وتواضعه... غزارة
اليوم، وراء اهتمامي به وبإنتاجه الفلسفي املتجدد الوقت، وإىل 

   )9( .واجملدد
  
  

  :ب ـ  فلسفته
وألنين لن أتوقف، هنا طويال للحديث عن هذا اإلنتاج، 

ومواضيع، فذلك ما ال أشك أن ... جذورا ومفاهيم وأطروحات
معظمكم يعرفه، فإين سأكتفي بالتايل باإلشارة إىل املالمح 

 ...لفلسفتهوالطروحات الكربى 

لقد تأثرت، وتفاعلت، فلسفة بول ريكور اليت تعد واحدة من  
كربيات فلسفات القرن العشرين، بالعديد من التيارات الفلسفية  

ا، خاصة الفلسفة الظواهرية، ممثلة .. والفكرية اليت سبقتها أو عاصر
والفلسفة الوجودية، ممثلة يف كل  Ed.Husserl)   (يف إدموند هوسرل 

، (M. Heidegger)  ، وهيدغر (S. Kierkegaard)ريكيجاردمن ك
 .Hوبالتيار احليوي ممثال يف برغسون (G. Marcel) وغابريال مارسيل 

Bergson)  ( ،إضافة  إىل تاثرها بالتيار البنيوي وبالدين املسيحي ،
  .يف نزعته الربوتستانتية خاصة

على أن من بني ما  مييز فلسفته هذه هي رؤية صاحبها 
ا أساسا تفلسف، وليست جمرد أطروحات  ةللفلسف عامة، على أ

)10(وخطابات نظرية ال صلة هلا بالواقع،
فهو  يرى أن الفلسفة  

ذا االسم هي تلك احلاملة خلطابات  متضمنة ملشروع  أو  (اجلديرة 
، معيشي لإلنسان قادر علي جتسيد كينونة هذا األخري يف )ملشاريع
كينه من حتقيق حريته وكرامته، بعيدا عن أي وصوال إىل مت.. العامل

  )aliénation.( )11. (إستيالب كان
وألن تلك هي الفلسفة يف نظر بول ريكور وتلك هي أهم أهدافها، 
ا تأخذ بالتايل ذلك الطابع األخالقي الذي يؤكد ريكور، بعد  فإ

   )12(.أنه ال  تصور ألي فلسفة بدونه) Spinoza( سبينوزا،
يعين، من بني ما يعين، أن الفلسفة، يف نظر بول ريكور، إن ذلك 

.. أو سلوكات جمردة) systèmes fermés( )13(ليست أنساقا مغلقة
أو تأويالت نظرية ال صلة هلا بالواقع اإلنساين، أو معرفة علمية، أو 

ا فكر .. عملية، منغلقة على نفسها ا، بل إ أو على إيدولوجيا
نية، ومنهج متفاعل مع كل مهوم اإلنسانية  حامل لكل اآلمال اإلنسا

... كذلك، وعامل من أجل متكني اإلنسان من جتاوزها باستمرار
   )14(.بعيدا عن أي شكوك ال جمدية

لذلك جاءت فلسفة بول ريكور متضمنة لكل جماالت احلياة 
اإلنسانية، النظرية منها والعملية على حد سواء، وهذا ابتداء من 

والتحليل النفسي واللساين، والعلم  والسياسة،  التأويل والتفسري،

 )1( البخاري حمانه
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وانتهاء بالتاريخ والفلسفة، والشعر والتقنية، واإلرادة واألخالق، 
   )15( ...اخل,..والعقل والنقل

ا .. كما جاءت فلسفته هذه عاملة بالتايل، من خالل تعدد أطروحا
لى وإنسانية وأخالقية أبعادها وأهدافها، عاملة ع.. وجتدد أفكارها

حنو .. وإلنسانيته..وجملتمعه.. متكني اإلنسان من التغيري املستمر لذاته
) sa transcendance( )16(وصوال إىل حتقيق تعاليه.. األفضل

، وأخالقيته )à partir de son immanence( انطالقا من مثوليته
  .ومسؤوليته انطالقا من حريته وكرامته.. انطالقا من مسؤوليته
الفلسفة، عند بول ريكور، هو ذاته فعل احلياة بذلك يصبح فعل 

ا، كما يتوهم  وليس الفعل العائق أو املضاد هلا، أو اللالمبايل 
 االستكشاف يومهون، ألنه فعل يتمثل أساسا البعض، أو

(l’exploration) والتطوير  املستمرين للوجود اإلنساين.(  
 la(ولكي حتقق الفلسفة مثل هذا التحول اإلنساين الذايت 

conversion( املتجدد واجلاد، اجلديد واجملدد، ملختلف مناحي ،
ا مطالبة، فيما  احلياة، النظرية منها والعملية، الروحية منها واملادية، فإ
يرى بول ريكور، بالتخلي بالتايل عن متاهات اإليديولوجيات وعن 

)17(دهاليز النخب
 )les élites ( اليت ال تربط غالبيتها بالواقع

، وبالتفاعل بالتايل مع الواقع ومع ..االجتماعي أي رابطة تذكر
  .اجملتمع، يف خمتلف مكوناته، وأبعاده ونشاطاته وأهدافه

بذلك تتحول عملية التفلسف، من جمرد مفاهيم وأنساق 
نظرية ال صلة هلا بالواقع اليومي لإلنسان، إىل مرادفة للمعيش اليومي 

هلذه األنساق واإليديولوجيات  ، ومن جمرد الرتديد)le vécu( له
ا، والغالقة لكل أمل، إىل ، واىل .".حارسة للمدينة" املنغلقة على ذا

أخالقية،  حامية للعلم من خماطر االنزالق يف دروب التطرف والال
واىل مرشدة لإلنسان بالتايل اىل دروب التجديد واحلرية  والكرامة 

  ..والتضامن.. والتعايش السلمي والتسامح 
تلك هي، باختصار شديد، الفلسفة اليت ظل بول ريكور 

وهذا حىت .. وعلى نشرها بني أبناء اإلنسانية.. يعمل على إقامتها
  .آخر يوم من أيام حياته

  :ج ـ الفلسفة ومسؤولياتها في القرن الحادي والعشرين
انطالقا من مفهومه هذا للفلسفة، أطروحات ومناهج، مفاهيم 

ور، مهام هذه الفلسفة يف القرن احلادي وممارسة، حدد بول ريك
مبناسبة تسلمه جلائزة  )18(والعشرين، وذلك يف الكلمة اليت ألقاها

Inamori Foundation  مؤسسة  إيناموري
) Kyoto"(بكيوطو" )19(

   )20( .2000باليابان يف سنة 
يرى بول ريكور أن واقع الفلسفة، خاصة .. ويف حتليله هلذه املهام

الفرنسية، يف القرن العشرين، جيعل من الصعب على الباحث وضع 

هذه الفلسفة يف جمال، أو يف خانة، حمددة، مثلما يصعب عليه  
ا   ..كذلك تصور ما ميكن فعله اليوم 

 la(دين فالفلسفة، وكما يضيف، ال تسهم اليوم يف التفكر امل

réflexion civique( ا حتولت إىل معارف جهوية  des(، كما أ

savoirs régionaux .( ،والفلسفة مل تعد، منذ زمن، أم املعارف
نظرا ملنافسة العلوم واملعارف األخرى، غري الفلسفية هلا، وحماولة 

ا الذي كان ذات يوم متضمنا لكل تلك العلوم .. احتواء خطا
  )21( .واملعارف

من هنا حدة ومشولية أزمة الفلسفة اليوم، وهي  األزمة اليت ال 
ا يف هذا القرن، احلادي  يزيدها اليوم تعدد املهام اجلسيمة املناطة 

واليت ال ميكنها جتاوزها إال باإلجابة الكافية .. والعشرين، إال تعقدا
على األسئلة اليت يطرحها عليها  الوعي املعاصر حول مسار ومصري 

من جهة، وبتجديد بنائها األنطولوجي من جهة أخرى  )22(سانيةاإلن
   )23(.وبالتايل

انطالقا من هذا الواقع الذي تعيشه الفلسفة منذ القرن 
املاضي واليوم، بصورة خاصة، حيدد بول ريكور للفلسفة ثالث 

   )24(.كربى  تمسؤوليا
مسؤوليتها عن محاية الرتاث الذي خلفه الفكر اإلنساين عرب  -1

  ..التاريخ ، وعن االستعمال األفضل له
مسؤوليتها عن االستمرار يف التفتح، خاصة على العلوم  -2

اإلنسانية والتجريبية، وصوال إىل مواكبة مسارها وتوجيهها وجهة 
 .أو عقائدي..علماين.. بعيدا عن أي غلو.. أكثر إنسانية

واملتجدد للمسار األخالقي .. مسؤوليتها عن التوطيد املستمر -3
بعيدا عن أي تطرف ديين أو عقلي أو .. إلنساين لإلنسانوا

 ..أو علمي.. أو مذهيب.. أخالقي 

تلك هي أهم املسؤوليات اليت حيددها بول ريكور للفلسفة يف 
ت (القرن احلادي والعشرين، وهي املسؤوليات اليت سبق لكانط 

1804 E. Kant (واملتجسدة اليوم، يف .. أن وضع جذورها الكربى
يف العمل على توطيد حقوق اإلنسان، ويف ترسيخ قيم احلرية دورها 

 laويف ترشيد وأنسنة العوملة .. والدميقراطية، والعدالة واألخالق

mondialisation), والثورة االرقمية اليوم ،)la  révolution 

numérique)، )والفيزيائة، واإلتصالية واإلعالمية ،البيولوجية( ،
  .إنسانيةوتوجيههما وجهة أكثر 

أليست  املهمة األوىل واألخرية للفلسفة، فيما يرى بول 
  .والتنوير املستمرين للوجود اإلنساين؟..ربكور، هي اإلثراء 
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شعب   أيد ريكور حق الشعب اجلزائري يف االستقالل، مثلما أيد حقوق كل من .4
  ..كما كان، وهو الربوتستانيت، غري معاد لإلسالم.Kossovoفلسطني وكوسوفو

معه جبامعة بولونيا بايطاليا، مبناسبة انعقاد املؤمتر  الثاين  على اللقاءكنت اتفقت  .5
) 2000سبتمرب ASPLF(الفلسفية  الناطقة باللغة الفرنسية  والثالثون للجمعيات

  ..ولكنه حضر هو هذا املؤمتر ومل أمتكن أنا من حضوره
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  اآلخر في المشروع اإلسالمي
  )البيروني نموذجا(

  
 )ألن فيه ما يقال(اآلخر يف املشروع اإلسالمي ليس كمشروع سياسي

: املشروع لكن سنركز على هذا (...) وليس كمشروع اقتصادي
كمشروع أخالقي، مبعىن حاضن جملموعة أو منظومة من القيم 

الذي يعترب األساس الفكري الذي بين عليه : األخالقية، كالتسامح
اإلسالم، أي مساحة األفكار اليت غرسها اإلسالم يف نفوس معتنقيه 

على الرب  وتعاونوا(والتعاون ) ال إكراه يف الدين( لعل أمهها قوله تعاىل
ولم يحدد إطالقا مع َمْن ، )تقوى وال تتعاونوا على اإلمث والعدوانوال

ناهيك عن نبذ مطلق لكل أنواع التعصب والتزمت، . يكون التعاون
أي أن اإلسالم  ( وقبول االختالف .دينيا كان أم عرقيا أم طائفيا

ولو شاء ربك ألمن من يف (قال تعاىل). كدين ال ينكر االختالف
وهي ). أفأنت ُتْكرُِه الناس حىت يكونوا مؤمننياألرض كلهم مجيعا 

مشيئة اهللا اقتضت أن يكون الناس مؤمنني وكافرين حسب 
م   .اختيارا

حىت اإلسالم كدين كوين، إن كان يفرق بني العريب 
إن أكرمكم ( والعجمي مثال، فذلك ال يكون إال على أساس اإلميان

ان، فاهللا تبارك وتعاىل وحىت إْن مل يتوفر شرط اإلمي). عند اهللا أتقاكم
ال يقول اكرهوا وانبذوا وقاطعوا وقاتلوا من كان على غري اإلميان أو 

  .على غري دينكم
فمنذ عهد "ولنا يف التاريخ شواهد كثرية عن ذلك 

مل يكن اإلسالم شرطا لالنتماء للدولة اإلسالمية بل  ) ص(الرسول
ُنزَّلة كالنصر 

انية أو اليهودية أو كانت مجيع الديانات مقبولة سواء امل
الديانات الوثنية ومل يكن يسري على غري املسلمني سوى شرط الوالء 

كذلك حينما فتح   )2(".للدولة الذي كان يسري أيضا على املسلمني
املسلمون بالد اهلند، مل ينخرط كل اهلنود يف اإلسالم بل اقتصر على 

أن يعاملون  فوجد الفاحتون املسلمون أنه من املناسب. "مناطق معينة
م أهل كتاب مع أن اهلندويني   اهلندويني الذين مل يقبلوا اإلسالم كأ
كانوا مشركني، أو إذا مل يكونوا مشركني فهم على األقل من 
األحديني ومن مث فاهلندويني مل يكن هلم أن يعاملوا بالتسامح، إذا 

ولكن يف هذه احلال كان ال بد من التسامح . طبقت الشريعة متاما
ن السكان اهلندويني كانوا كثرة ومتمدنني وال ميكن االستغناء أل

ى اإلسالم اهلنود عن بعض العادات الوحشية   )3(".عنهم باملقابل 
اليت ال يقبلها أي عقل وال نقول أية شريعة مساوية من مثل إجبار 

  .املرأة على أن ال تبقى على قيد احلياة بعد موت زوجها
  .وحمبة وتسامح وارحذا يكون اإلسالم دين 

  المشروع اإلسالمي واحتضان اآلخر
، )ابن خلدون(نقف على ذلك مثال من خالل ما يربزه 

ذلك حسبه أن املشروع العريب اإلسالمي منذ الفعل النبوي التدشيين 
بَرَهَن على قابلية ال حمدودة على استقبال االختالف واحتضان 

للتجربة العربية وهذا من خالل ما أضافه مثال العجم . اآلخر
اإلسالمية  من إسهامات متنوعة يف العطاء والعلم واخليال ويف كل 

  . اجملاالت
كان صاحب صناعة النحو "فعلى صعيد اللغة واللسان 

سيبويه والفارسي من بعده والزجاج من بعدمها وكلهم عجم يف 
م وإمنا ربوا يف اللسان العريب، فاكتسبوه باملرىب وخمالطة . أنسا

وه قوانني وفنا ملن بَعِدهمالعر  وكذا محلة احلديث الذين . ب، وصريَّ
حفظوه على أهل اإلسالم أكثرهم عجم أو مستعجمون باللغة 

 عن علماء أصول الفقه فيقول) ابن خلدون(أيضا يتحدث )4(،"واملرىب

محلة علم الكالم وأكثر املفسرين، ومل يقم "وكذا  )5("كلهم عجم"
   )6(".األعاجمحبفظ العلم وتدوينه إال 

هذا املثال يبني بوضوح قدرة املشروع اإلسالمي على تبين 
فالرؤساء أبدا . "االختالف واستقبال اآلخر من دون حط وال حتقري

يستنكفون عن الصنائع واملهن، وما جير إليها ودفعوا ذلك إىل من قام 
دينهم به من العجم واملولدين، وما زالوا يرون هلم حق القيام به، فإنه 

  )7(".وعلومهم، وال حيتقرون محلتها  كل االحتقار
انطالقا من ذلك يكون هذا املشروع قد َمتكَّن بفضل 
االختالف واستقبال اآلخر، فهو وإن انطلق عربيا وبلسان عريب، قد 
َمتكَّن بفضل نزوعه الكوين، من التفاعل مع الثقافات والتجارب 

َوَجَدت يف هذا املشروع، األخرى، كما أن اجلماعات غري العربية 
ا على  ا املتجذرة وقدرا باملقابل، مناسبة إلعادة تنشيط مهارا

ا واللغة يف . العطاء وسواء كانوا من الناس الذين أدركوا امللة يف عنفوا
ا، أو اندجموا يف اجلماعة، بفضل املمارسة واالعتياد والتكرر . شبا

يا أعطوا للتجربة العربية فإن العجم، بوصفهم اختالفا حضاريا ولغو 
اإلسالمية أبعادا حضارية، مل يكن من املمكن للعرب وحدهم 

   )8(".الوصول إليها
هنا يقدم ابن خلدون منوذجا بليغا على قدرة املشروع 

  .اإلسالمي على استضافة اآلخر

 )1( حمادي السايح: الدكتور  
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يبدو ابن خلدون مقتنعا بأن اجملد العريب اإلسالمي  "وبذلك 
ولعل البريوين يكون واحدا من  )9(".فيه كان لآلخر دور أساسي

  .صانعي هذا اجملد الذي حتدث عنه ابن خلدون واعرتف به
  من هو البريوين؟

أن ) "اآلثار الباقية(يف كتاب) سخاو(نشر املستشرق األملاين
مولد هذا الشخص العجيب النادر والبحر العميق الزاخر والبدر املنري 

كيم برهان احلق أيب الرحيان الباهر اإلمام الشيخ األستاذ الرئيس احل
حممد بن أمحد البريوين أنار اهللا برهانه وأسكنه جنانه ورضي عنه 
وأرضاه وجعل أعلى العليني مثواه، كان مبدينة خوارزم صبيحة مي 

.)"هـ363سنة(اخلميس ثالث ذي احلجة 
أما وفاته، تبقى أكثر  )10(

 .هي األصح) هـ440سنة (املصادر متفقة على أن 

  : ي والتسامحالبيرون
لقد كان اإلميان بوجود اآلخر واالعرتاف حبقه يف احلياة 
عقيدة لديه وتعبري صادق عن قيمة التسامح اليت حاول نشرها، وهذا 
ليس بغريب عنه، فهو مل يتوان حلظة واحدة يف بيان احلق والدفاع 

): سخاو(قال عنه املستشرق األملاين. عنه والكشف عن احلقيقة
قبل كل شيء، حيب احلق، وهو خصم عنيد للكذب وعدم والبريوين "

األمانة وال يتأخر عن اهلجوم والعنف إذا ما رأى  احلق يف 
ال شك أن الذي حيب احلق واحلقيقة ال حيب اآلخر أو  )11(".خطر

على األقل ال حيرتمه، فالبريوين حينما كتب عن اهلنود مل جيعل من 
م وثقافتهم منوذجا للشذوذ والت فاهة  والسخرية، إمنا عرض ما حضار

غري عصبية تعمي "ومن . هم عليه بكل صدق ونزاهة وإخالص
األعني البواصر وتصم اآلذان السوامع وتدعو إىل ارتكاب ماال 

   )12(".تسامح باعتقاده العقول
إنَّ هذا، ِإْن كان ينم عن تقدير لآلخر فإنه يف الوقت نفسه 

  . التسامح وتقديس االختالف يُعربِّ عن أخالق عالية متشبعة بقيم
الصراع املذهيب والصراع الديين بني "لقد حضر البريوين

هم فرسان احللبة يف الدفاع عن ) املعتزلة(اإلسالم وخصومه، وكان
وصاروا يرتابون ). م1024تعبد اجلبار اهلمذاين (اإلسالم كالقاضي

تتسرب  بكل التيارات السرية والعلوم الربهانية والفلسفية، اليت بدأت
وما يزعمونه ) كاملانوية والبوذية والديصانية(من الديانات اآلسيوية 

من احتاد اهللا باإلنسان، وما ميارسونه من طقوس ونذر ويأملون أْن 
حتَِلَّ َحمَلَّ العبادة يف اجلوامع، فوقف املعتزلة يف وجه كل الفلسفات مما 

مدافعا عن  ، فوقف ضدهم)أيب الرحيان البريوين(أثار عليهم حفيظة
أصحاب الديانات األخرى، ألنه يؤمن بوجود اآلخرين وحقهم يف 

إنه األمر الذي يذكرنا باحلكمة اخلالدة اليت دافع عنها  )13(".احلياة
أنا ال ) "1778-1694فولتري(األديب والفيلسوف واملؤرخ الفرنسي

أصدق كلمة واحدة تقوهلا، ولكنين أدافع حىت املوت عن حقك يف 
لقد حتدث يف مشروعه التارخيي عن االختالف فيما بني  )14(".قوهلا

احلضارات والثقافات، بني اهلنود واليونانيني وبينهما وبني املسلمني، 
وغريه من احلضارات والثقافات اليت يتضمنها املنت البريوين من دون 

ألنه كان باختصار يؤمن باالختالف عقيدة . أي نقد أو جتريح
هبا، لقد تعلم البريوين لغات عدة، اهلندية والتسامح واحلوار مذ

واليونانية مبا فيها العريب طبعا، تعلم ال ليأمتن شر اآلخر املغاير كما 
ا عليه   -اآلخر–ورد يف معىن احلديث النبوي فقط ولكن لينفتح 

  أمل يعترب سقراط املعرفة فضيلة؟. ويعرفه
ريوين ذلك الذي كرس الب. معرفة احلق، إن احلق هو اإلنسان

حياته كلها تنويرا له وإميانا به رغم األعالل املفسدة وفساد احلواس 
ملا شارقت ذلك الوقت اكتنفتين أعالل مهلكة اجتمع بعضها يف "

وقت واحد وترادفت بعضها يف وقت دون وقت حىت رضت العظام 
ا  )15(".وهدت البدن وأقعدت عن احلركة وأفسدت احلواس إ

  .تعترب من أنبل القيم اخللقية التضحية بكل بساطة اليت
لقد كان يطلب احلقيقة حىت وهو على فراش املوت، ال 

من هذه الرسالة اليت تعرب عن   فهل هناك أبلغ. لنفسه ولكن لآلخرين
  مكانة اآلخر يف عقل وقلب البريوين؟

  التسامح ال يعني الالتسامح
والالتسامح ليس املقصود به، استعمال العنف كما هو 

فليس من شك يف أن  .كانمذهب  شائع، وإمنا عدم التعصب ألي 
البريوين كان مسلما صادقا، لكنه كان شيعي املذهب على ما هو 

، ومع ذلك جنده ال يتسامح )اآلثار الباقية(وارد وما يُؤخذ من كتاب
  . مع الشيعة أنفسهم

ممن يتظاهرن باالنتساب آلل البيت بالصوم  فمثال جنده ينفر
م يف العمل   .والدعاء دون أن يقتدوا 

وهذه األخبار يف كتب الشيعة مقصورة على "يقول البريوين 
م  الصوم، والعجب من سادتنا عرتة الرسول عليه وعليهم السالم أ
ا تأليفا لقلوب مجهور املتومسني  صاروا يقتفون إىل ذلك، ويقبلو
بتشيعهم، وال يقتفون أثر جدهم أمري املؤمنني يف إعراضه عن استمالة 

  )16(".ما كنت متخذا املضلني عضدا"الضالني املعاندين بقوله 
ُزيِّفني من املتظاهرين حبب

آل (كذلك ال يسكت عن امل
، )أمحد بن حممد شهاب( من مثل الداعية الشيعي)ص)(حممد

كان ميوه  : "قال أبو الرحيان. وكالداعي الشيعي الذي مل يذكر امسه
كأحد دعاة الشيعة، كان استخربين شيئا، ينتفع به، فاستخرجت له 
من كتاب التلويح للكندي نسخة دواء مركب من أشياء حارة يقطر، 
ويكتب مبائها على العقيق، ويدىن من النار، فـََتِبُني الكتابة فيها 
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الكتابة أو  بيضاء، فكان يكتب حممد وعلي وغري ذلك، أن يتنوق يف
ا طبيعية، قد جلبت من موضع كذا، فكان يأخذ  حيسنها، ويدعي أ

   )17(".من الشيعة أمواال
  الالتسامح ال يناقض االحترام

جعلته ال يتسامح مع األخطاء  البريوين املتساحمة مثال روح
-220قرةلثابت بن (مهما كان مصدرها وصاحبها، وهاهو يصحح 

يكنه له، فيعرض اخلطأ الذي وقع فيه رغم االحرتام الذي ) ه287
   )18(."وقد وقع أليب احلسن ثابت بن قرة يف مسائله املشوقة سهو"

  موضوعية الطرح ونزاهته عنوان للتسامح
  )  الهنود:(المستبدع في رسومهم .1

سري اهلند ما خيالف رسوم "حيدثنا عن ذلك فيقول أن يف 
ا عندنا أع م ال ..جوبةأهل بالدنا يف زماننا خمالفةتصري  فمنها أ

ويطوِّلون ..ويضفرون اللحى ضفائر صيانة هلا..حيلقون شيئا من الشعر
ويبتدئون يف الغسل ..وْحيُسون بول البقر وال يأكلون حلمها..األظفار

وهناك رسوم أخرى  )19(".بالرِّجل قبل الوجه، ويغتسلون مث جيامعون
دائما وفيا قد تكون أعجب من هذه يصفها البريوين غري أنه يظل 

ا . لروحه العلمية، فال جند له أي تعليق عليها فما يفعله فقط يقار
وهو دليل قاطع على تسامح البريوين . مبا عند اليونان أو املسلمني

وتقديره لآلخر حىت لو كان األمر مرتبط حبضارة وثنية طبعا قبل أن 
  .يدخلها اإلسالم

  الموضوعية تعني روح النقد الخالص .2
كتابيه حتقيق ما للهند واآلثار الباقية ومها الباقيان   حني نتصفح

على ما يقول أحدهم جندمها يُعدان تسجيال تارخييا للحقائق وضع 
 - احلضارة اهلندية-فيهما أمام القارئ  كل ما يتعلق بالتاريخ احلضاري

ونرى فيما قصصناه كفاية ملن أراد مداخلة اهلند فخاطبهم "والعاملي 
عن "بشكل بعيد كل البعد  )20(".ة ما هم عليهيف املطالب حبقيق

غرائز النزوع ومشروطية املواقف اإليديولوجية والدينية، فالبريوين مل 
ينقض تاريخ اهلند من وجهة نظر إسالمية وال من خالل ممارسة 
إيديولوجية، بل كان شديد التحري يف وصف جوانب هذه احلضارة 

ة منها بعقل نريِّ وقلب ودراستها واخلوض يف معانيها واالستفاد
امه بالشعوبية ومعاداة الدين  متسامح، مما أدى بالبعض إىل ا

   )21(".اإلسالمي
يف موضوع له عن كتاب ) رزن(حىت أن املستشرق الروسي 

أثر فريد ال ميكن أن جند له نظريا يف كل اآلداب "اهلند يقر ويرى فيه 
 -البريوين-فهوالعلمية يف الغرب والشرق خالل العصور الوسطى، 

يوضح روحية النقد اخلالص املتحرر من التحزبات العرقية أو الطائفية 
حىت أنــه كــان عنــدما يتحدث عن املعــتــقدات  )22(،"واخلزعبالت

حيافظ ما أمكن علــى العبارات التــي يستعملها معتنقو  "الديــنــية مثــــــال 
ما مقارنة علمية كل دين، وإذا قارن دينا بدين آخر فإمنا  يقار

  )23(".حمضة
ولست أفرد اهلند بالتوبيخ على اجلاهلية، فقد كان العرب يف "

مثلها يرتكبون العظائم والفضائح من نكاح احليض واحلباىل واجتماع 
النفر على إتيان امرأة واحدة يف الطهر الواحد َوَوْأد االبنة، دع ما يف 

م من املكاء والتصدية ويف طعا مهم من القذر وامليتة وقد عبادا
فسخها اإلسالم كما فسخ أكثر ما يف أرض اهلند اليت أسلم أهلها 

   )24(".واحلمد هللا
حتقيق ما (يف مقدمة كتابالبريوين قول من جهة أخرى، ي

جاج وجدل وليس الكتاب كتاب حِ " :اهلند ه عنكالم  واصفا) للهند
غ منهم عن حىت استعمل فيه بإيراد حجج اخلصوم ومناقضة الزائ

احلق، وإمنا هو كتاب حكاية فأورد كالم اهلند على وجهه وأضيف 
إليه ما لليونانيني من مثله لتعريف املقاربة بينهم فإن فالسفتهم وإن 
م مل خيرجوا فيما اتصل بعوامهم عن رموز حنلتهم،  حتروا التحقيق فإ
ومواضعات ناموسهم، وال أذكر مع كالمهم كالم غريهم إال أن 

ن للصوفية أو ألحد أصناف النصارى لتقارب األمر بني مجيعهم يكو 
   )25(."يف احللول واإلحتاد

  االستشهاد باآلخر اعتراف به
أفال ينظرون يف كتب الطب وال ): "أي البريوين(يقول

) م200-م130جالينوس(يسمعون من أقاويل من حيكي عنهم الفاضل
قال الفاضل ومل يقل الوثين املشرك  )26(".يف كتبه من املتقدمني

أقليدس (وحىت عندما يتكلم عن غريه من الفالسفة من أمثال. السافل
  .جنده دوما حمافظا على مساحته وتقديره لآلخر)وأفالطون وأرسطو

  :البيروني وموقفه من الفتوح
لقد وقف البريوين من الفتوح موقفا عجبا ذلك أن اجليوش 

هواجسه التفكري يف النصر أو اهلزمية، إمنا   حينما كانت سائرة مل تكن
إن القوم "كانت حماولة معرفة اآلخر الذي يباينه يف كل شيء 

إميانا منه بأن املعرفة فضيلة  )27(،"يباينوننا جبميع ما يشرتك فيه األمم
فبينما كانت . "ليس فقط املعارف كما هو شائع إمنا معرفة اآلخر

ويتعلم ويبحث ويقارن ويقيد ما  اجليوش تسري كان البريوين يدرس
واحلقيقة أنه : "يقول عنه األستاذ أمحد أمني )28(".يصل إليه من نتائج

وقف من الفتوح موقفا عجبا، يذكر باجلمعية العلمية الفرنسية، يف 
محلة نابليون على مصر، ولكن البريوين كان مجعية وحده، فعكف 

ا، وعلومها ودينها، بل على اهلند يدرسها من مجيع نواحيها، جغرافيته
) تاريخ اهلند(وجواهرها، وألف يف ذلك الكتب الكثرية، مثل

  .إخل)...اجلماهر يف معرفة اجلواهر(و
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من الشواهد السابقة واألمثلة الرائعة يف اإلنتاج العلمي 
والفلسفي ويف التسامح واحرتام الغري خصوصا نرد على بعض 

العنصرية لآلخر اليت وردت النظرات الغربية االستعالئية التحقريية 
أن العرب مل "الذي يرى حسبه ) أرنيست رينان(مثال على لسان

يزيدوا على تبين جمموع املوسوعة اليونانية كما قبلها العامل أمجع يف 
ا معه حني  )29(،"القرن السابع والثامن امليالديني وتبلغ العنصرية ذرو

يتصدى لألجناس اليت تنتمي إىل اإلسالم، فلم يكن لإلسالم أي 
، فقد استطاعوا احلفاظ على حقوقهم  "تأثري على الفرس أو اهلنود

كأمة هندية أوروبية يف حني أن اجلنس الرتكي، قد أثبت دوما افتقاره 
تار والربابرة فهي متثل الكامل للروح الفلسفية والعلمية، أما أجناس الت

   )30(".أجناسا ثقيلة غبية ودون تفكري
  

  :الخاتمة
لقد نقل تاريخ اهلند إىل العامل أمجع بكل إجالل وإكبار 

  وبروح شكك البعض يف نزاهتها
 وحىت) اآلثار الباقية( وموضوعيتها، إنك حني تتأمل كتابه

قة بكل ما فعال جيسد حل)أي البريوين(تتأكد أن الرجل) تاريخ اهلند(
حتمل الكلمة من معىن يف احلوار الديين والثقايف واحلضاري بني 
خمتلف الشعوب واألمم، مربهنا بذلك على أن قيم التسامح والتكافل 
واإلميان باالختالف هي اليت متثل رمبا بداية تاريخ إنسان أفضل وهو 

  . ما عمل على ترسيخه البريوين
اآلخر املغاير من  باختصار، يكون البريوين قد نظر إىل

خالل طرح مشروع فكري إنساين مّثل حبق حلقة وصل بني الديانات 
والثقافات واحلضارات، ولذلك يستحق أن يكون واحدا من األبطال 

  .املعدودين يف معبد الثقافة العاملية
ذه  هلذا كله حيق للحضارة العربية اإلسالمية أن تفتخر 

أو  ). سخاو(قول املستشرق األملاينالعقلية الفريدة من نوعها على ما ي
  ).إن البريوين أعظم عقلية عرفها التاريخ(كما قال باحلرف الواحد
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  السادة الضيوف 
  السادة األساتذة 

  السادة رجال الصحافة واإلعالم 
  أعزائي الطلبة

  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
اجلزائر، بقسم  -مستغامن –عبد احلميد بن باديس نقرأ عليكم توصيات املؤمتر الدويل الثاين حوارات يف الدين واللغة الذي انعقد جبامعة 

  .الفلسفة التابع لكية العلوم االجتماعية
  .يف البداية نود أن نشكر كل من أتانا إىل مدينة مستغامن وحتمل مشقة السفر

  .مث نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد يف اجناح هذا املؤمتر
 عمارة الناصر .العلوم اإلنسانية دالشكر موصول إىل السيد مدير خمرب الفلسفة و  -
 .الشكر موصول إىل السيد مدير اجلامعة ونوابه بسهرهم على توفري كل شروط إجناح فعاليات هذا املؤمتر اهلادف -
 :وعليه تقرر ما يلي  -

ُهْم "هو احلوار لقوله تعاىل  حضاريأفضل رد  .1 َوُقوُلوا آَمنَّا  ۖ◌ َوَال ُجتَاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمنـْ
ُُكْم َواِحٌد َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  َُنا َوِإهلَٰ َنا َوأُْنزَِل ِإلَْيُكْم َوِإهلَٰ  .06العنكبوت اآلية " بِالَِّذي أُْنزَِل ِإلَيـْ

إن إعطاء صورة صحيحة لإلسالم الذي جاء به سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم هو أوضح رسالة للعامل الغريب بعظمة هذا  .2
 .الدين، وإن إعطاء أي صورة خاطئة لإلسالم الصحيح لن يتقبله العامل الغريب وال املسلمني

لن يصلح " مني املتقدمني  حىت نرسم منهجا حضاريا صحيحا كما قال اإلمام مالك جيب االهتمام بإبراز اهتمامات العلماء املسل .3
 ".آخر هذه األمة إال مبا صلح أوهلا

اليت  الرسالة والشريعةجرب العامل اإلسالمي تطبيق أطروحات غربية كثرية وكثرية منها إن مل نقل كلها فشلت، ففيما املانع أن نطبق  .4
م على العامل كله، ارتضاها اهللا والرسول صلى اهللا  عليه وسلم وارتضاها الرعيل األول من الصحابة والتابعني فأشرقت حضار

 .واستطاعوا أن يتعاملوا مع اليهود والنصارى ومع مجيع األصناف بعدل وإعطاء حق وإنصاف
تماعي وهو األمر الذي نعتقد التوصية بتدريس مضامني مداخالت امللتقى مبا هلا عالقة بالفكر الفلسفي واللغوي والنفسي واالج .5

 .) ل م د (أنه يفيد الطور األول  من التعليم اجلامعي
الدعوة إىل تأسيس مرصد وطين للحوار يضطلع مبهمة متابعة جتسيد سلوك احلوار على املستوى االجتماعي والرتبوي نظرا ألمهية  .6

 . ثقافة احلوار يف استقرار اجملتمعات وتعاف احلضارات
 .جلان املؤمتر بطبع أعمال املؤمتر يف شكل كتاب مجاعي كما توصي مجيع .7
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