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»والّذريعــة إلــى درك الحــق بالّطبــع إّنمــا 

جميــع  عــن  ُجــّرد  إذا  الطبيعــي،  الفكــر  هــو 

األوهــام وتعــّرض الّناظــر فيــه إلــى رحمــة هللا 

واصــف  هــو  فإّنمــا  المنطــق  وأمــا  تعالــى. 

فــي  لذلــك  فيســاوقه  الفكــر،  هــذا  لفعــل 

األكثــر. فاعتبــر ذلــك واســتمطر رحمــة هللا 

تعالــى، متــى أعــوزك فهــم المســائل، ُتْشــرق 

عليــك أنــواره باإللهــام إلــى الّصــواب« 

 ابن خلدون
 مقدمة ابن خلدون
الباب السادس، الفصل السابع والثالثون، ص 613.

»العلــوم الفيزيائيــة والرياضيــة يليــق بهــا 

القيــم  النقــدي،  بالتَّفكيــر  تســتخلص  أن 

ــة التــي يتضّمنهــا هــذا التقــّدم، يجــب  الروحي

ــص  أن تتعــرَّف فيــه أنــه عالمــة ال علــى تقلُّ

علــى تحســينه وعلــى  بــل  الفكــر وضعفــه، 

ــادة فــي بنيتــه وعلــى تنوعــه الّتنظيمــي« الزي

 جاك ماريتان
 درجات المعرفة، أو التّمييز من أجل التَّوحيد
 ترجمة محمود يعقوبي، 
مصر: دار الكتاب الحديث، 2016، ص 284.
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 لــم ُتَبّكــر اإلنســانية بالعلوم التقنية والمعارف 

التَّطبيقيــة، ليــس ألن نشــاطها العقلــي كان فــي 

التَّفكيــر  علــى  للقــدرة  فاقــًدا  أو  البــداوة  مرحلــة 

البيولوجــي  رهــا  تطوُّ ألن  وليــس  المنطقــي، 

ضمــن  داخــا  والمنطــق  الفكــر  جعــل  الــذي  هــو 

ــا فــي الصــورة التــي هــو  الت النَّافعــة بيولوجيًّ بــدُّ التَّ

بدائيــة  ليســت  األولــى  فاإلنســانية  اآلن.  عليهــا 

المعاصــرة  العلميــة  العقانيــة  منظــور  مــن  إال 

ــم مــا لبثــت  ــم، ث ــي فرحــت بمــا عندهــا مــن العل الت

أن اكتشــفت أن علومهــا التــي اســتخلصتها مــن 

حركتهــا فــي عالــم الطبيعــة واإلنســان هــي جــزء 

الكــون المتســعة  بالمقارنــة مــع عوالــم  ضئيــل؛ 

العميقــة.  اإلنســان  وعوالــم 

إلــى  القــول  نصــرف  فإننــا  هــذا،  ر  تقــرَّ وإْذ   

اإلنســان  بســؤال  اإلنســانية  البدايــة  تســويغ 

وليــس بســؤال المعرفــة، بالنظــام األخاقــي الــذي 

العلميــة  بــاألدوات  وليــس  حياتــه،  بــه  تســتقيم 

المشــهود،  العالــم  نظــام  بهــا  يكاشــف  التــي 

وهــذا التَّســويغ يجــد معنــاه فــي البنيــة التَّكوينيــة 

األخاقيــة لإلنســان، بمعنــى أن مولــد اإلنســانية 

ــك  كان احتفــاء بلبــاس القيــم وليــس احتفــاء بتملُّ

ــر  ــم، فاإلنســان مــن غي األشــياء وفــق منهــج العل

ــة بشــكل خــاص، هــو نزعــات  ــم الروحي ــاس القي لب

إنســانية عديــدة، ومــا بينهــا مــن التفــّرق واالختــاف 

ر  التَّطــوُّ إنســان  فمنهــا:  هللا،  إال  يحصيــه  ال  مــا 

العليــا:  بالقيمــة  حياتــه  يحســم  الــذي  واالرتقــاء؛ 

البقــاء لألقــوى، وإنســان إرادة القــوة؛ الــذي ُيْبصــر 

وحيــة عامــة علــى نفــي  فــي الفضائــل اإلنســانية الرُّ

للحيــاة ووهــن فــي الجســد، وإنســان الشــّر الجذري 

أو الخطيئــة األصليــة، الــذي وّلــد الوهــم باســتحالة 

الُمَتعــي  الفعــل  وإمكانيــة  الخلقــي  الفعــل 

والّنفســي، أو إنســان الُمتعيــة والنَّرجســية الــذي 

فــي  ــن  التَّفنُّ فــي  مطالبــه  وحصــر  ذاتــه؛  َشــْرنق 

وهكــذا..  ــهوات  والشَّ المناكــح  وأشــكال  ــذات  اللَّ

الــذي  لإلنســان  الحــال  هــذا  وأمــام 
المعرفــة  إرادة  فيــه  اجتمعــت 
العلميــة بــإرادة الُمَتِعيــة النَّفســية 
الغرائــز؛  مطالــب  نحــو  الجانحــة 
ــز اهتمــام  ــا الوعــي بتســويغ تركُّ يأتين
اإلنســان في الحقب األولى باألخاق 
المتشــعبة  والمطالــب  والديــن 
العلــم  بــأن  واعًيــا  كان  ألنــه  عنهــا، 
فــي  نظــام  غيــر  مــن  التطبيقــي 
القيــم ســيهوي باإلنســان إلــى إرادة 
الســيطرة والعنــف وإفــراغ العالــم 

والجماليــة.  الرمزيــة  أبعــاده  مــن 

هــو  لإلنســان  األول  الســؤال  يكــن  لــم  ولــو 

الفضائــل  نحــو  الســلوك  وتوجيــه  القيــم  ســؤال 

ســبحانه  هللا  بتقــوى  كلــه  ذلــك  وربــط  واآلداب 

وتعالــى كقيمــة رافعــة عليــا، لــكان التعــّدي وهتــك 

ســتر الحيــاء ونســيان هللا وقلــة التفكــر فــي يــوم 

الفصــل والجــزاء أكثــر مــن حالتــه التــي نشــهدها 

وبــذا  تحويلهــا.  نفســه  اآلن  فــي  ونبتغــي  اليــوم 

فــإن هــذه المســارات العرجــاء لإلنســان المعاصــر 

التربيــة مكانــة قمــرة القيــادة  تفــرض علــى منــح 

ُيَصّيــُر  الــذي  التربيــة هــي العمــل  مــن جديــد، ألن 

األصليــة،  وحيــة  الرُّ بتكوينيتــه  شــاعًرا  اإلنســان 

ا بــأن حركــة العمــارة فــي األرض ليســت  وشــاعًر

ات مــن الكــون، وإنمــا فعــل  ــذَّ قوانيــن تشــتقها ال

أخاقــي ارتقائــي لمعانقــة المثــل الوجــودي األعلــى، 

صفاتهــا  مــن  التــي  اإللهيــة  باألفعــال  ُه  وَتَشــبُّ

موتــي  حمــة واإلنســان التَّراحمــي والمجتمــع الرحَّ الرَّ

اإلقــرار؛  هــذا  وبموجــب  احمــة،  الرَّ واإلنســانية 

الّنمــوذج  مــن  تحريرهــا  ينبغــي  التربيــة  روح  فــإن 

الســائد، أي ذلــك الــذي ينحصــر فــي تنميــة كمــاالت 
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اإلنســان العقليــة المنطقيــة والعلميــة وكماالتــه 

وحيــة واألخاقيــة  الجســمية، وينســى كماالتــه الرُّ

ــا  وجوديًّ اإلنســان  حركــة  تــوازن  عمــاد  بوصفهــا 

لّمــا  المعاصــر  واإلنســان  ــا،  وأخاقيًّ ــا  ومعرفيًّ

وحيــة ونتائــج االنفصــال بينــه  أدرك عمــق األزمــة الرُّ

وبيــن هللا، ســارع إلــى تطويــر أســاليب ورياضــات 

للفلســفة،  آخــر،  مدلــول  رســم  ألجــل  روحيــة 

وذلــك بوصفهــا المنبــع الُمِمــد بطــرق الرياضــات 

وإمــداده  اإلنســان  تحويــل  فــي  الراغبــة  وحيــة  الرُّ

برؤيــة جديــدة للعالــم كمــا يســعى فــي ذلــك جــون 

ا مــن األمــراض  غرايــش؛، فضــًا عــن عاجــه نفســيًّ

بعبــارة:  للــذات  الجديــدة 

وإذ تبّينــت الوجهــة الافتة للتربية فإننا مطالبون 

التربــوي  للنمــوذج  هاديــة  منهجيــة  معالــم  بوضــع 

الــذي يحقــق فــي اإلنســان أقصــى كماالتــه الروحيــة 

والعقليــة والنَّفســية والجســمية، ومــن ســمات هاته 

المعالــم فــي نظرتهــا إلــى التربيــة مــا يأتــي: 

تراكــم  التــي  تلــك  ليســت  ائبــة،  الصَّ التربيــة 

المعلومــات والمعــارف فــي وعــي المتلقــي، وإنمــا 

تلــك التــي ُتَقــّوي الملكــة الفطريــة فــي اإلنســان 

التَّفكيــر واالســتماع واإلبــداع، وقــد  النَّازعــة نحــو 

للّصناعــات  الّســلبي  األثــر  خلــدون  ابــن  الحــظ 

المنطقيــة، ودعــا إلــى نــوع مــن االســتبطان الذاَّتــي 

اه اســتمطار  واالســتماع لنــداء الــروح الــذي ســمَّ

رحمــة هللا تعالــى باالرتــكاز علــى الفكــر الطبيعــي، 

ونســيان طــرق التَّفكيــر الصناعــي الــذي هــو فــي 

األخيــر تصــرف فــي الملكــة الفطريــة األصليــة. 

ال بــد للتربيــة أن ُتَقــّوي فــي اإلنســان الُمَكــّون 

وحــي، الــذي يؤّثــر في الوجدان، وُيَنّمي القدرة على  الرُّ

ــلوك النَّرجســي والُمتعــي،  مكاشــفة عدميــة السُّ

وعلــى قــدرة الرؤيــة الروحيــة فــي تخليــص اإلنســان 

مــن االســتغراق فــي مشــتهيات الطاقــة الحيويــة، 

ؤيــة الروحيــة  وعندمــا يكتســب اإلنســان هــذه الرُّ

يدخــل فــي طريــق تهذيــب األخــاق؛ وإطــاق القــوى 

اإلنســانية التــي كّبلتهــا فلســفة وأســاليب وغايــات 

أســاليب  تكتشــفها  لــم  والتــي  الحديثــة،  التربيــة 

التربيــة الحديثــة، بســبب الرؤيــة االختزاليــة )اختزال 

)الفصــل  واالنفصالــي  الطبيعــي(  فــي  العقلــي 

بيــن جوانــب اإلنســان الروحيــة والعقليــة(.

إذا كانــت التربيــة تشــمل تربيــة الفكــر واإلرادة 

ــي  ــة تقتضــي أن ُنَول ــوازل الفكري والعمــل، فــإن النَّ

ــب علــى  َغلُّ ربيــة الفكريــة، وكيفيــة التَّ الهــم فــي التَّ

والمعرفيــة،  واالجتماعيــة  النفســية  معيقاتهــا 

إليــه  دخلــت  الــذي  المســلم  اإلنســان  أن  خاصــة 

العالــم  رؤيتــه  علــى  شــت  وشوَّ الحداثــة  حركــة 

ونظامــه المفاهيمــي؛ مــن خــال الّنظــام التَّعليمــي 

اليــوم  المســلم  واإلنســان  فيــه،  ُصنــع  الــذي 

بخاصــة الخــط المنهجــي الــذي تتبنــاه مجّلــة نمــاء 

ــة بيــن علــوم الوحــي  ــة التَّكاملي وهــو خــط الترابطي

التربيــة  فــي  خطــاب  هــو  اإلنســانية،  والعلــوم 

الفكريــة، الــذي ُيَعّلــم الباحــث فــن التفكيــر وإجادتــه 

علــى أصولــه، ويرســم لــه كيفيــة القــراءة المنفتحــة 

المنتجــة للمعرفــة الصالحــة وللســلوك العلمــي. 

لــذا، فــإن تعّلــم التربيــة الفكريــة يقــي الفكــر والعلــم 

حداثيــة  أو  تاريخيــة  وثوقيــات  أّي  مــن  والعقــل 

تخرجــه عــن حركــة العمــارة وحركــة الزمــان. 

وألجــل اإلســهام فــي توجيــه الباحثيــن وأهــل 

األزمــة  بعمــق  ــعور  الشُّ نحــو  الثقافــي  ــأن  الشَّ

التربويــة فــي ثقافتنــا، جــاء هــذا العــدد الجديــد مــن 

مجلــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات اإلنســانية، 

علــى  ومنفتًحــا  متنوعــة  إشــكاالت  راســًما 

نصــوص متنوعــة كذلــك مــن فضــاء الفكــر الغربــي 

المعاصــر، وُيظِهــر لنــا فــي ملــف العــدد نصوًصــا 
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ــة، جــاء فــي  ــة مركزي رصينــة عالجــت مســائل تربوي

أولهــا: مقالــة الدكتــور لطفــي الحجــاوي )تونــس( 

التربويــة بداهــة  بـــــــ: »المســؤولية  الموســومة 

المفهــوم ومفارقــة الممارســة«، حيــث ناقــش 

ــا فــي ممارســة التربيــة، وَخُلــَص إلى  مفهوًمــا مركزيًّ

أن المربــي النُّموذجــي هــو مــن يكــون وعيــه بوجهــي 

فــي  واألخاقــي.  القانونــي  التربويــة:  المســؤولية 

التربيــة  أزمــة  »نحــو  الثانيــة  المقالــة  أن  حيــن 

والتعليــم فــي المجتمعــات الحديثــة عنــد علــي 

عــزت بيجوفيتــش« ســعى د. عمــاد عبــد الــرازق 

عــزت  علــي  فكــر  ِســمات  عــرض  إلــى  )مصــر(، 

بيجوفيتــش القائمــة علــى الرؤيــة الثنائيــة للوجــود، 

التــي بدورهــا ُتَوّلــد النمــوذج التربــوي القائــم علــى 

الحــب والقــدوة والمســؤولية والتَّشــجيع، وليــس 

أســلوب  هــو  الــذي  الترويــض  أو  التدريــب  علــى 

تربــوي خاطــئ.

العربــي  الدكتــور  األســتاذ  مقالــة  وأمــا 

»أزمــة  بـــ:  الموســومة  )الجزائــر(،  فرحاتــي 

واإلســامي العربــي  العالــم  فــي   التربيــة 

فقــد  إســامي«،  منظــور  مــن  نواجههــا  كيــف 

المعرفيــة  األســس  مــع  نقاشــية  ورشــة  فتحــت 

ــؤت ثمرتهــا  ــم ت ــي ل ــة، الت ــوم التربوي لمنظومــة العل

المعرفيــة  رؤيتهــا  بســبب  اإلســامي  العالــم  فــي 

للعلــم ولإلنســان، ودعــا األســتاذ إلــى أهميــة بنــاء 

منظومــة تربويــة أخــرى تراعــي الصيــرورة التاريخيــة 

وقيمــة العــدل ومطالــب التغيــرات الثورية الجديدة.

فــي حيــن اتجهــت مقالــة الدكتــور عبــد الباســط 

الغابــري )تونــس( فــي نصــه: »حــدود الفلســفة 

))توحيــد  قانــون  مــن  التونســية  التربويــة 

التعليــم(( ســنة 1958 إلــى ))مدرســة الغــد(( ســنة 

2005« إلــى المقاربــة الجامعــة بيــن اآللــة الّنظريــة 

محاولتــه  فــي  وذلــك  ــا،  منهجيًّ العمليــة  واآللــة 

البرهنــة علــى أهميــة الرؤيــة الفلســفية فــي بنــاء 

المنظومــات التربويــة، ومــن أن التربيــة ال تتقّصــد 

فــي  تنمــي  وإنمــا  الســلعي،  المهنــي  المعطــى 

اإلنســان الشــعور بالقيم وأهمية البعد التشــاركي.

وأمــا مقالــة الباحثــة خولــة مرتضــوي، )قطــر( 

الموســومة بـــ: »التربيــة اإلعاميــة فــي المرحلــة 

الجامعيــة: المفهــوم واألهــداف« فقــد ناقشــت 

صــار  الــذي  اإلعاميــة  التربيــة  مفهــوم  فيهــا، 

لألفــكار  التصــدي  يحــاول  أكثــر،  ــا  وقائيًّ مفهوًمــا 

والســلوكات المخالفــة لصــورة الفكــر والســلوك 

ــن المقــال نتائــج  القويميــن مــن منظورهــا، وتضمَّ

تســتفيد  منهجيــة  مــادة  تكــون  قــد  وتوصيــات 

منهــا مراكــز األبحــاث والتفكيــر.

وتضمــن العــدد أيًضــا ترجمــات هامــة وهــي: 

الباحــث والمعوقــات الدوكســولوجية لموريــس 

آخــر  ونًصــا  النــوي،  الجمعــي  د  ترجمــه  تارديــف، 

لــــ  مقــال  حنبــل  بــن  أحمــد  خصــوم  عنوانــه: 

خضــر،  محمــد  ترجمــه  ميلشــيرت،  كريســتوفر 

وكــذا ترجمــة أ.د نــورة بوحنــاش لنــص موســوم 

بـــ: مــن علــم الوراثــة إلــى اإللــه، اعترافــات اإليمــان 

ألحــد أكبــر العلمــاء لـــ: فرنســيس س.كولينــز.

مــع  حــوار  علــى  أيًضــا  العــدد  احتــوى  وقــد 

الدكتــور إدريــس نغــش الجابــري حــول قضايــا 

العلــوم.  ومناهــج  المعرفــة  فقــه 

وعلــى دراســة وعــرض لكتــاب: أثــر السياســة 

لمصطفــى  نموذًجــا،  العربيــة  اللغــة:  فــي 

العــادل، المغــرب. عــرض الكاتــب فيــه أهــم األفــكار 

التــي أوردهــا مؤلــف الكتــاب مــع بعــض اإلضافــات 

ســالًكا  وقضايــاه،  الكتــاب  أفــكار  تدعــم  التــي 

بعــض  النقــد، وعّقــب علــى  فــي  المؤلــف  منهــج 

القضايــا التــي رأى أنهــا مــن اإلشــكاالت المنهجيــة 



11 افتتاحية العدد 

والتصوريــة التــي يمكــن تســجيلها واإلشــارة إليهــا 

فــي الكتــاب.

كمــا احتــوى العــدد علــى مقــاالت أخــرى خــارج 

وموضوعاتهــا،  أشــكالها  فــي  متنوعــة  الملــف، 

ســهلي  بهيــة  الباحثــة  مقالــة  فيهــا  فنجــد 

الهويــة  بـ»أزمــة  الموســومة  )المغــرب(، 

واإلرهــاب«  بالتطــرف  وعاقاتهــا  اإلســامية 

الهويــة  بيــن  الترابــط  مســألة  فيهــا  ناقشــت 

رأت  حيــث  المتطرفــة،  والممارســات  اإلســامية 

الثقافــي واالنقســام السياســي هــو  أن التصــدع 

التاريخيــة لألمــة  المولــد للعنــف فــي الســياقات 

اإلســامية، والمخــرج األمثــل برأيهــا هــو التربيــة 

االجتماعيــة علــى القيــم المكونــة األصيلــة للهويــة 

والمعانــي  األخــاق  غــرس  قصــد  اإلســامية 

اإليمانيــة.

 وتناولــت الباحثــة نهــى كمــال ســليم )مصــر(، 

موضــوع »إشــكالية النَّقــد الكتابــي عبــر التاريــخ 

الــدور  التأسيســي« وقضيــة  المســلمين  ودور 

الريــادي لجهــود المســلمين فــي نقــد النصــوص 

التــي  األساســية  النقطــة  ذلــك  واعتبــار  الدينيــة، 

ــة المعاصــرة، فــي  انطلقــت منهــا الجهــود الفكري

االســتدالل  ألجــل  ورجعــت  الدينيــة،  الكتــب  نقــد 

ــى نصــوص مصــادر وكتــب ذات  ــى هــذا األمــر إل عل

أهميــة وصلــة.

العــادل  مصطفــى  الباحــث  بحــث  أمــا 

طــه  عنــد  الغربيــة  الحداثــة  بـ»نقــد  الموســوم 

عبــد الرحمــن مــن النقــد الفلســفي إلــى النقــد 

اللســاني«، فقــد حــاول مــن خالــه لفــت الّنظــر إلــى 

ــة، فهــو  ــد الرحمــن للحداث ــة نقــد طــه عب خصوصي

ــزدوج مــع النقــد  ــا خالًصــا، إنمــا ي ليــس نقــًدا فكريًّ

اللســاني بخاصــة لاتجاهــات التداوليــة والّلســانية 

والحجاجيــة، معيــًدا تجديــد العاقــة مــع المــوروث 

ذات  اللســانية  القواعــد  علــى  المبنــي  اللســاني 

أكثــر. الروحــي  المنحــى 

وعــرج بنــا د. أحمــد محمــود إبراهيــم نحــو موضوع 

الوســيط«  العصــر  فــي  السياســي  »الفكــر 

ــة الفعــل السياســي فــي  ــه عــن مركزي ــان في ــذي أب ال

المبــدأ  عاقــة  هــي  بينهمــا  فالعاقــة  اإلســام، 

بالتجلــي التاريخــي؛ ألنَّ االســام لــم ينــدس ضمــن 

ولة التي حافظــت على كيانه،  دولــة، بــل هــو مــا بنــى الدَّ

والباحــث يولــي أهميــة معتبــرة لنظام السياســية في 

اإلســام متمثــًلا فــي ذلــك وجهــة نظــر.

مجلــة  بــأن  االختتــام  قبــل  القــول  ويجــدر 

اإلنســانية،  والدراســات  الوحــي  لعلــوم  نمــاء 

فضــاء  إلــى  مجــدًدا  بالعــودة  مســارها  تســتأنف 

االجتهــاد الفكــري الفلســفي، فــي إطــار مقاصــد 

الوحــي وســيرورة المعرفــة العلميــة المعاصــرة، 

وتأمــل دوًمــا تقديــم الجهــود النَّوعيــة التــي تقيــم 

نــه  أساســات العقــل المســلم المعاصــر بمــا ُيَمكُّ

مــن االجتهــاد اإليجابــي الــذي يقتــرح حلواًل لمســائل 

اإلنســان المعاصــرة، كمــا تــروم المجلــة تجســير 

التَّواصــل اإليجابــي مــع الباحثيــن والمفكريــن الذيــن 

لهــم همــوم فكريــة وعلميــة مشــتركة، كمــا يجــدر 

تذكيــر العلمــاء والباحثيــن كافــة؛ بــأنَّ المجّلــة ترّحُب 

باألقــام الكاتبــة المتصفــة بالعلميــة والمنهجيــة 

المبدعــة.  والتراكميــة 

الجزيــل  بالشــكر  االفتتاحيــة  كلمــة  وأختــم 

ــر العــدد  ــق العمــل الــذي ســهر علــى تحري ــى فري إل

واالتصــال بالباحثيــن وإخراجــه بالصــورة التــي هــو 

ــذي انضــم  ــق العمــل ال عليهــا اآلن. ونســعد بفري

لــه أفــراد جــدد نأمــل أن تكــون المســيرة معطــاءة 

ومبدعــة ومتواصلــة، وكل الشــكر لمديــر التحريــر 

الســابق د. هشــام المكــي، الــذي لــم يدخــر أي جهــد 

ألجــل المجلــة جمًعــا ومراجعــة وتحكيًمــا وإخراًجــا.



دراسات خارج الملف

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 1٢

دراسات خارج الملف

نقد الحداثة 
 الغربية عند 

طه عبد الرحمن
من النقد الفلسفي إلى النقد اللساني

مصطفى العادل)))
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نقــد  وراء  الكامنــة  األســباب  تختلــف 

للحداثــة  المســلمين  المفكريــن والعلمــاء 

إلــى  يشــيرون  جميًعــا  أنهــم  إال  الغربيــة، 

قضيــة اللغــة والمفاهيــم والمصطلحــات، 

خلفيــات  مــن  تحملــه  بمــا  منهــم  وعًيــا 

منهــا،  المنقــول  الحضــارة  وخصوصيــات 

األســاس  الركائــز  مــن  اللغــة  ألن  وذلــك 

واألمــم،  الحضــارات  عليهــا  قامــت  التــي 

فباللغــة يفكــر اإلنســان، وبهــا يكتــب ويؤلــف 

ويؤســس العلــوم التــي تعبــر عــن ازدهــاره 

يكتــب  وباللغــة  وتقدمــه،  تفوقــه  وتترجــم 

تاريخــه ويحافــظ علــى تراثــه، وبهــا يخطــط 

ويؤســس للمســتقبل، ويحذر من خســاراته 

ونكســاته.

ــًرا فــي عاقــة  ولقــد كتــب العلمــاء المتقدمــون والمتأخــرون كثي

اللغــة بالحضــارة، وأكــدوا علــى عاقــة التأثيــر والتأثــر القائمــة بينهمــا، 

يؤسســون  وهــم  أخــرى  أحياًنــا  إليــه  وأشــاروا  أحياًنــا،  ذلــك  كتبــوا 

ــر واقــع األمــة  ــى تغيي ــة الطامحــة إل ــة والعلمي لمشــاريعهم الفكري

المفكريــن  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  ولعــل  اللغويــة.  الزاويــة  مــن 

الغربيــة،  الحداثــة  لنقــد  تصــدوا  الذيــن  المحدثيــن،  والفاســفة 

المرجعيــات  تســتحضر  إســامية،  حداثــة  تأســيس  فــي  والتفكيــر 

الفكريــة والحضاريــة والمعرفيــة واللغويــة لألمــة العربيــة اإلســامية 
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فــي تنــاول مختلــف القضايــا الفكريــة والفلســفية، 

ليــس ذلــك مــن الجانــب الفلســفي فحســب، بــل 

مــن مختلــف الجوانــب تأكيــًدا علــى قضيــة التكامــل 

المعرفــي التــي يؤمــن بهــا، منهــا الجانــب اللغــوي 

تآليــف  فــي  البحــث  يؤكــده  مــا  وهــو  واللســاني، 

الرجــل.

يأتــي هــذا البحــث فــي وقــت تعــرف فيه الســاحة 

كبيــًرا  نقاًشــا  بالمغــرب  والسياســية  الفكريــة 

وتدريــس  التدريــس  لغــة  فــي  واســًعا  وجــدااًل 

اللغــات، ومــا تعرفــه اللغــة العربيــة الشــريفة فــي 

اآلونــة األخيــرة مــن هجمــات وطعنــات مــن مختلف 

الجهــات، وفــي مختلــف القضايــا، وغالًبــا مــا ترتبــط 

اللغويــة.  والسياســات  للغــة  الدولــة  باختيــارات 

اإلســامية  الخلفيــة  رصــد  إلــى  البحــث  ويســعى 

التــي انطلــق منهــا طــه فــي نقــد الحداثــة الغربيــة، 

الخلفيــات  مراعــاة  ضــرورة  إلــى  التنبيــه  وكــذا 

تتبــع قضايــا  الحضاريــة والمعرفيــة للغــة، وكــذا 

مختلــف  فــي  والمصطلحــات  والمفاهيــم  اللغــة 

تآليــف طــه، باعتبارهــا قضايــا مــن صلــب العمــل 

علــى تجديــد الحضــارة اإلســامية والتنافــس مــع 

الحداثــة الغربيــة فــي رســم معالم مســتقبل األمة.

لقــد انطلقــت الدراســة مــن اعتبــار طــه عبــد 

مــن  إليــه  النظــر  أي  ــا؛  ولغويًّ ا  لســانيًّ الرحمــن 

زاويــة فكــره اللغــوي واللســاني، محاولــة منــه فــي 

ــا ذات البعــد اللغــوي الحضــاري فــي  ــارة القضاي إث

فكــر طــه. وقــد انطلقــا مــن جملــة مــن األســئلة، 

منهــا: مــا موقــع الخلفيــة الحضاريــة والمعرفيــة 

عبــد  لطــه  الغربيــة  الحداثــة  نقــد  مشــروع  فــي 

الرحمــن؟ ومــا عاقــة اللغــة بالمشــروع الفكــري 

المشــروع  أبــرز مامــح  مــا  ثــم  الحضــاري لطــه؟ 

ــد الرحمــن؟ وكيــف نظــر  اللغــوي فــي فكــر طــه عب

ــى اللغــة والمصطلحــات فــي  طــه عبــد الرحمــن إل

عاقتهــا بالتجديــد الحضــاري والتأســيس للحداثــة 

اإلســامية؟

هــذه  علــى  باإلجابــة  الدراســة  وتفتــرض 

األســئلة بلــوغ جملــة مــن النتائــج منهــا اختــاف 

عــن  الغربيــة  للحداثــة  الحضاريــة  المرجعيــة 

قبــل  مــن  االبتــداع  نهــج  وخطــورة  حضارتنــا، 

المفكريــن العــرب فــي ســعيهم للحداثــة، ثــم وعــي 

التجديــد  فــي  ومحوريتهــا  اللغــة  بخطــورة  طــه 

اللســانية  النظريــات  نقــد  وضــرورة  الحضــاري، 

الغربيــة فــي التأســيس للبديــل اإلســامي، إضافــة 

إلــى أن نجــاح نهضــة األمــة مشــروط بإعــادة بنــاء 

واإلبــداع  بتجديدهــا  ومفاهيمهــا  مصطلحاتهــا 

للعالــم  الســريعة  التطــورات  ومواكبــة  فيهــا، 

أخــرى،  جهــة  مــن  اإلســامية  واألمــة  جهــة،  مــن 

منهجيــة  إشــكاالت  فــي  الســقوط  تجنــب  وكــذا 

واالســتيراد  التلقــي  فــي  وتصوريــة ومصطلحيــة 

والتعامــل مــع اآلخــر فكــًرا وثقافــًة وعلًمــا، إذ إن 

نقــل مصطلــح أجنبــي واحــد تنتقــل معــه خلفياتــه 

والفلســفية. والمعرفيــة  الحضاريــة 

التــي  األهــداف  لتحقيــق  الســعي  وفــي 

رســمناها مــن وراء هــذا البحــث، اخترنــا تقســيمه 

إلــى ثاثــة مباحــث بعــد هــذه المقدمــة المفصلــة، 

للخلفيــة  منهــا  األول  المبحــث  خصصنــا  حيــث 

الحضاريــة واإلســامية فــي نقــد طــه عبــد الرحمــن 

الثانــي  المبحــث  وخصصنــا  الغربيــة،  للحداثــة 

البديــل  ضمــن  وموقعــه  اللغــوي  للمشــروع 
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ومنــه  طــه،  يقدمــه  الــذي  اإلســامي  الحضــاري 

نظريــة  ضمــن  اللســانية  النمــاذج  بعــض  نقــد 

التــأدب فــي اللســانيات التداوليــة، وإعطــاء بديــل 

لهــا مســتمد مــن التــراث العربــي اإلســامي، أمــا 

الثالــث فقــد خصصنــاه للمصطلحــات  المبحــث 

والمفاهيــم ومــا يازمهــا مــن خلفيــات فلســفية 

ومعرفيــة وحضاريــة مــن وجهــة نظــر طــه، وكــذا 

تأكيــده علــى أهميــة المصطلحــات والمفاهيــم فــي 

الحضــاري. التجديــد 

وتكمــن أهميــة هذه الدراســة في إثارة ما للغة 

مــن حيــث مصطلحاتهــا ومفاهيمهــا مــن دور كبيــر 

ــد الحضــارة اإلســامية، كمــا تبيــن  ــارز فــي تجدي وب

حيــث  والحضــارة،  اللغــة  بيــن  التازميــة  العاقــة 

لســانها  بازدهــار  مشــروط  حضــارة  أي  نجــاح  إن 

رهيــن  وازدهــاره  اللســان  حيــاة  أن  كمــا  األصلــي، 

-كمــا يقــول ابــن خلــدون- بقــوة دولتــه وازدهارهــا))).

 المبحث األول
الخلفية اإلسالمية 

والحضارية في نقد طه 
للحداثة الغربية

لقــد اخترنــا فــي البدايــة الوقــوف علــى الخلفيــة 

فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  وجهــت  التــي  اإلســامية 

بنائــه الفكــري، القائــم علــى إحيــاء التــراث اإلســامي 

ــا  وربــط الصلــة بــه، ونقــد الحداثــة الغربيــة انطاًق

ــي  ــدون- تعن ــن خل ))( إن قــوة اللســان فــي أمــة مــا -حســب اب
اســتمرارية هــذه األمــة بأخــذ دورهــا بيــن بقيــة األمــم؛ ألن غلبــة 
اللســان بغلبــة أهلــه، ومنزلــة اللغــة بيــن اللغــات صــورة لمنزلــة 
دولتهــا بيــن األمــم، وهــذه اإلشــارة التــي تنبــه لهــا ابــن خلــدون 
فــي المقدمــة، إنمــا تؤكــد مــن جهــة أخــرى أال وجــود وال قــوة وال 

ازدهــار ألمــة فّرطــت فــي لســانها.

هــو  إنمــا  التــراث  وألن  التــراث،  هــذا  فــي  ممــا 

مــن  مؤلفوهــا  كتبهــا  مختلفــة  »موضوعــات 

أجــل أن تقــرأ وتكــون مــادة للتعليــم«))). 

الــذي  »ميراثنــا  هــو  التــراث  وأن 
فــي  األمــة  علمــاء  مــن  ورثنــاه 

كافــة«))).  علومــه  مجــاالت 

طياتــه  فــي  يحمــل  ميــراث  بالضــرورة  فإنــه 

الحمولــة العقديــة والحضاريــة والمعرفيــة لألمــة، 

الماديــة  الفلســفة  زمــن  فــي  اليــوم  واختيــاره 

والحداثــة الغربيــة، إنمــا هــو دعــوة إلــى المصالحــة 

القطيعــة  ذنــب  عــن  والتكفيــر  الماضــي،  مــع 

واإلهمــال، ودعــوة إلــى الرجــوع لمواصلــة تأســيس 

الخلفيــات  هــذه  علــى  الحضــارة  وتجديــد  البنــاء 

لألمــة. واألصيلــة  األصليــة  والمنطلقــات 

الغربيــة  للحداثــة  الرحمــن  عبــد  طــه  نقــد  إن 

مســتمد مــن االختــاف الشاســع بيــن المرجعيــة 

حضارتنــا  بيــن  والفكريــة  والعقديــة  الحضاريــة 

نقــد  هــو  هــذا  يبــرز  مــا  ولعــل  الغــرب،  وحضــارة 

الغربيــة، فهــو ال يقــف  بالحداثــة  طــه للمتأثريــن 

ذاتهــا،  فــي  ونظرياتهــا  الحداثــة  نقــد  حــدود  عنــد 

بقــدر مــا يتجــاوز ذلــك إلــى نقــد تلقــي هــذه الحداثــة 

وتصوريــة  منهجيــة  متعــددة  مســتويات  فــي 

وغيرهــا. ومصطلحيــة 

الفكــر  فــي  المعرفــي  التكامــل  مبــدأ  التحريــر،  ))) هيئــة 
مجلــة  المعرفــة،  إســامية  التربــوي،  والتــراث  التربــوي 
الثانيــة  الســنة   ،87 العــدد  المعاصــر،  اإلســامي  الفكــر 

)ص/6(. 2017م،  شــتاء  والعشــرون 

أحمــد  خالــد فهمــي،  عــن  نقــًا  الســام،  عبــد  ))) هــارون 
محمــود، مدخــل إلــى التــراث العربــي اإلســامي، جمهوريــة 
ط1،  والدراســات،  للبحــوث  تــراث  مركــز  العربيــة،  مصــر 

)ص/21(. 2014م. 
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إن نقــد طــه للحادثــة الغربيــة فــي أساســه نقــد 

ــاره  يســتمد مرجعيتــه مــن الديــن اإلســامي باعتب

فالحداثــة،  للعالميــن،  رحمــة  جــاء  خاتًمــا  ديًنــا 

إنمــا هــي حيــاة بــا ديــن، أو حيــاة مــا بعــد الديــن، 

وهــي حيــاة بــا أخــاق، العتبــار اإلســام إنمــا جــاء 

إلتمــام مــكارم األخــاق)))، فــإن المتأمــل فــي البنــاء 

لطــه  المعرفــي  للمشــروع  والمنهجــي  الفكــري 

ومتانــة  تسلســله  منهجيــة  قــوة  مــدى  يــدرك 

بنائــه فــي االنطــاق مــن الديــن واألخــاق فــي نقــد 

الحداثــة، فمشــروع طــه مشــروع متكامــل تتداخــل 

والعلــوم  والمنطــق  واللغويــات  الفلســفة  فيــه 

اإلســامية وعلــوم كثيــرة ومتعــددة.

تتعــدد شــخصية طــه إلــى شــخصيات كثيــرة، 

الفلســفة  انتقــد  الــذي  الفيلســوف  طــه  منهــا 

العربيــة  الفلســفة  وانتقــد  الحديثــة،  ونظرياتهــا 

طــه  شــخصية  ومنهــا  أخطائهــا.  عــن  وكشــف 

اللغــوي واللســاني الــذي انتقد النظريات اللســانية 

مــع  والحجاجيــة،  والدالليــة  والتداوليــة  العامــة 

اإلســامي  الديــن  مــن  المســتمد  البديــل  تقديــم 

المنطقــي  طــه  ومنهــا  اإلســامي،  والتــراث 

وغيرهــا. والسياســي 

والقيمــة  اإلســامي  الديــن  طــه  اتخــذ  لقــد 

ســاًحا  وإتمامهــا  إلغنائهــا  جــاء  التــي  األخاقيــة 

مهًمــا فــي توجيــه النقــد للحداثــة والتــراث وتلقــي 

))) أخرجــه البيهقــي )191/10، رقــم 20571(، والبــزار فــي المســند 
)2/476، 8949(، والقضاعــي فــي مســند الشــهاب )2/192، 1165(. 
ورد فــي الحديــث الصحيــح المــروي عــن أبــي هريــرة رضــي هللا 
تعالــى عنــه، أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »إنمــا 
المتخلــق  الرســول  فهــو  األخــاق«  مــكارم  ألتمــم  بعثــت 
بأخــاق القــرآن، كان خلقــه القــرآن، بــل كان قرآًنــا يمشــي صلــى 

هللا عليــه وســلم.

الحداثــة  لبنــاء  الطريــق  رســم  وفــي  الحداثــة، 

اإلســامية، وهــي الخلفيــة الحقيقيــة التــي انبنــى 

الرحمــن. عبــد  لطــه  الفكــري  المشــروع  عليهــا 

ولعــل التأمــل فــي مختلــف القضايــا الفكريــة 

واللغويــة والفلســفية الــواردة فــي فكــر طــه يقــود 

الباحــث إلــى التأكــد مــن انبعاثهــا عــن حقيقــة األزمة 

»أزمــة  وهــي  الغربيــة،  الحضــارة  تعيشــها  التــي 

األخــاق،  عــن  الديــن  عــن فصــل  ناتجــة  صــدق« 

و»أزمــة قصــد«، ناتجــة عــن فصــل العقــل عــن 

الغيــب)))، حيــث قامــت الحداثــة فــي نظــر طــه علــى 

آليــة تفريــق المجمــوع، وآليــة فصــل المتصــل)))، 

ففصلــت بيــن الديــن والحيــاة، وفصلــت العلــم عــن 

الديــن، وفصلــت عنــه الفــن والقانــون، وفصلــت 

بيــن السياســة واألخــاق، لكــن 

خطــًرا  الفصــول  هــذه  »أشــد 
ــًرا هــو فصــل األخــاق  وأبلغهــا أث
عن الدين؛ إذ انعكس بشــدة على 
فضــًا  باإليمــان،  األخــاق  صلــة 

باإليمــان«))). الديــن  عــن صلــة 

))) طــه عبــد الرحمــن، الحــوار أفًقــا للفكــر، بيــروت، الشــبكة 
عبــد  طــه،   ،53 ص  2013م،  والنشــر،  لألبحــاث  العربيــة 
الرحمــن، ســؤال األخــاق: مســاهمة فــي النقــد األخاقــي 
للحداثــة الغربيــة، الــدار البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، 

)ص/112(. 2000م،  ط1، 

المتعلــق  والتدكيــك  التفكيــك  هــذا  مــن  بــد  ال  ))( كان 
بتأســيس العلــم فــي الحداثــة الغربيــة، وال بــد مــن التخلــص 
مــن التكامــل لفائــدة التخصــص؛ ألن فكــرة التكامــل المعرفــي 
مــن  شــكل  بــأي  تخــدم  لــن  التكامليــة  الشــمولية  والرؤيــة 
األشــكال مشــروع الفصــل بيــن الديــن والحيــاة وبيــن األخــاق 
والسياســة، يؤكــد طــه عبــد الرحمــن هــذه الحقيقــة ويؤكــد علــى 

إنمــا جــاءت لفصــل المتصــل. أن الحداثــة الغربيــة 

))) طــه عبــد الرحمــن، بــؤس الدهرانيــة: النقــد االئتمانــي 
العربيــة  الشــبكة  بيــروت،  الديــن،  عــن  األخــاق  لفصــل 

)ص/12(. 2014م،  ط1،  والنشــر،  لألبحــاث 
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ــه »ال  لقــد صــار اليــوم مــن البدهــي، القــول بأن

مــن  إال  متكاملــة  نظريــة  عــن  الحديــث  يمكــن 

خــال الكشــف عــن األســس المعرفيــة التــي 

انبنــت عليهــا هــذه النظريــة، فهــذه األســس 

للعالــم  تصــوًرا  داخلهــا  تخفــي  المعرفيــة 

ــة ال يمكــن  ــات علمي واإلنســان، فأشــد النظري

أيديولوجيــة  بصمــات  وجــود  مــن  تســلم  أن 

وغاياتهــا«))).  ومقاصدهــا  بناءهــا  تحكــم 

والحضــارة الغربيــة كمــا يقــول الكاتــب اإلنجليــزي 

واألخــاق،  القــوة  بيــن  تــوازن  فيهــا  ليــس  جــود 

قــال: »فاألخــاق متأخــرة جــدًّا عــن العلــم، فقــد 

منحتنــا العلــوم الطبيعيــة قــوة هائلــة. ولكننــا 

نســتخدمها بعقــل األطفــال والوحــوش )...( 

فاالنحطــاط هــو خطــأ اإلنســان فــي فهــم حقيقتــه 

القيــم،  عالــم  إنــكاره  وفــي  الكــون،  فــي  ومكانتــه 

الخيــر والحــق والجمــال«)11). الــذي يشــمل قيــم 

فــي  الحيــاة  عــن  األخــاق  افترقــت  هكــذا 

عندهــم  الحيــاة  واتخــذت  الغربيــة،  الحداثــة 

مختلــف  وفــي  متطــورة،  متعــددة  مســارات 

مســارات  لكنهــا  فائقــة،  وبســرعة  االتجاهــات 

والحــق  القيــم.  مــن  فارغــة  األخــاق  مــن  خاليــة 

أفــق  التــي تجعــل  »األخاقيــة هــي وحدهــا  أن 

فــا  البهيمــة،  أفــق  عــن  مســتقلًّا  اإلنســان 

مــراء فــي أن البهيمــة ال تســعى إلــى الصــاح 

فــي ســلوكها كمــا تســعى إلــى رزقه مســتعملة 

فــي ذلــك عقلهــا، فاألخاقيــة هــي األصــل التــي 

تتفــرع عليــه كل صفــات اإلنســان مــن حيــث هــو 

مدخــل  الســردية:  الســيميائيات  ســعيد،  ))) بنكــراد 
نظــري، منشــورات الزمــن، كتــاب الجيــب 49، 2008، )ص/7(.

)11) أنور الجندي، مقدمات العلوم والمناهج، )77/4(.

التــي تســتحق أن تنســب  كذلــك، والعقانيــة 

األصــل  لهــذا  نابعــة  تكــون  أن  ينبغــي  إليــه 

ــز  األخاقــي«)11). فالقيمــة األخاقيــة هــي التــي تمي

وتحفــظ  طــه،  نظــر  فــي  البهيمــة  عــن  اإلنســان 

لــه الخاصيــة اإلنســانية، فــي الوقــت الــذي تحفــظ 

ــي تمنعــه مــن  ــة الت ــة الروحي ــة الخاصي ــه األخاقي ل

الشــيطانية))1). درك  إلــى  التــردي 

صفــات  األخــاق  أن  الرحمــن  عبــد  طــه  يــرى 

لــدى  الحيــاة  نظــام  بفقدهــا  يحتــل  ضروريــة 

إلــى  قادتــه  التــي  الحقيقــة  وهــي  اإلنســان))1)؛ 

بنــاء مشــروعه الفكــري والمعرفــي علــى قاعــدة 

يقلــد  أن  للمســلم  يصلــح  ال  »أنــه  مفادهــا: 

ــَي 
ِ
النمــط الحداثــي للغــرب؛ ألن هــذا النمــط بُن

أساًســا علــى نبــذ األخــاق نبــًذا كامــًا، وعلــى 

اعتبــار دخولهــا فــي العلــم أو فــي التقنيــة ســبًبا 

اإلنتاجيــة  وإضعــاف  التقهقــر  أســباب  مــن 

مــن  التقنيــة  أو  العلــم  خــا  ومتــى  فيهمــا، 

ــا ال يلبــث أن ينقطــع  األخــاق اتخــذ منحــى ماديًّ

عــن النفــع«))1). لكــن قــد يقــول أحدهــم متســائًا: 

كيــف انبنــى المشــروع االئتمانــي واألخاقــي لطــه 

عبــد الرحمــن علــى نقــد الحداثــة، ويدعــو فــي الوقــت 

إســامية؟ حداثــة  تأســيس  إلــى  نفســه 

يســتدعي  الســؤال  هــذا  علــى  اإلجابــة  إن 

فــي  مســاهمة  األخــاق:  ســؤال  الرحمــن،  عبــد  )11) طــه 
)ص/14(. الغربيــة،  للحداثــة  األخاقــي  النقــد 

))1) طــه عبــد الرحمــن، بــؤس الدهرانيــة: النقــد االئتمانــي 
لفصــل األخــاق عــن الدينــة، )ص/128(

))1) طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة المدخــل إلــى تأســيس 
العربــي،  الثقافــي  المركــز  المغــرب،  الحداثــة اإلســامية، 

ط1، 2006م، )ص/15(.

فــي  مســاهمة  األخــاق:  ســؤال  الرحمــن،  عبــد  ))1) طــه 
)ص/189(. الغربيــة،  للحداثــة  األخاقــي  النقــد 
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بالضــرورة العــودة إلــى الحقيقــة التــي أشــرنا إليهــا 

فــي البدايــة، وهــي نقــد طــه للحداثــة الغربيــة، ونقــد 

تأثــر المفكريــن العــرب بهــذه الحداثــة وإســقاطها 

ــا فــي الفكــر اإلســامي))1)،  ــة مــن القضاي علــى جمل

وهــو مــا جعــل طــه يميــز فــي الحداثــة بيــن المعنــى 

الروحــي للحداثــة والتطبيــق العملــي لهــا.

مــن  »جملــة  هــي  نظــر طــه  فــي  الحداثــة  إن 

التحــوالت العميقــة التــي طــرأت علــى المجتمــع 

الســمة  ولكــن  قــرون،  خمســة  منــذ  العربــي 

المميــزة لهــذه التحــوالت هــي تحــوالت إنمائيــة 

تراكميــة بحيــث نقلــت المجتمــع الغربــي مــن 

تقدًمــا«))1).  يعلــوه  طــور  إلــى  حضــاري  طــور 

نقــل  يعنــي  طــه  نظــر  فــي  الحداثــة  وتأســيس 

معنــى الحداثــة مــن الغــرب، وال يعنــي نقــل الحداثــة 

مــن حيــث شــكلها وتطبيقهــا فــي المجتمعــات 

يعنــي  العصــر،  »روح  هــي:  فالحداثــة  الغربيــة، 

مقتضيــات  مســايرة  إرادة  لديــك  تتوافــر  أن 

عصــرك، أي تريــد أن تكــون مندمًجــا فــي زمانــك، 

الحداثــة  روح  أن  ذلــك   )...( غيــرك  زمــان  فــي  ال 

تكمــن فــي أن يكــون اإلنســان حاضــًرا فــي عصــره، 

ويكــون مبدًعــا فــي زمانــه )...( أي أن يكــون مبتكــًرا 

ابتــكاًرا يحقــق قيمــا جماليــة«))1).

فــي  الحداثــة  خصائــص  مــن  فــإن  هنــا  ومــن 

))1( الحداثــة التــي يريدهــا طــه عبــد الرحمــن هــي حداثــة داخليــة 
حداثــة  تنتــج  إبداعــي  بشــكل  األمــة  مكونــات  فيهــا  تتفاعــل 
خاصــة، وليســت حداثــة ُيلَجــُأ فيهــا إلــى ابتــداع تجــارب اآلخريــن 
الخصوصيــات  مراعــاة  دون  وإســقاطها  وتقليدهــا  ونقلهــا 
الحضاريــة والفكريــة. فالحداثــة الحقيقيــة هــي حداثــة تنطلــق 
واســتيعاب  دقيــق  وفهــم  للتــراث  الصحيحــة  القــراءة  مــن 
الثــورة  متكامــل للحضــر، وتأســيس علمــي للمســتقبل دون 

علــى القديــم أو التعصــب للحديــث.

))1) طه عبد الرحمن، الحوار أفًقا للفكر، )ص/96، 97(.

))1) المرجع نفسه، )ص/85، 86(.

الحضاريــة  األمــم  أن  الرحمــن  عبــد  طــه  نظــر 

كلهــا تســتوي فــي االنتســاب إلــى روح الحداثــة ال 

فــي واقعهــا، وأن الحداثــة ال تنتقــل مــن الخــارج، 

وإنمــا تبتكــر مــن الداخــل))1). فالخاصيــة اإلبداعيــة 

الداخليــة مــن الشــروط الضروريــة فــي نظــر طــه، 

وليســت الحداثــة نقــل أفكار اآلخريــن واجتهاداتهم 

المعطيــات  علــى  وإســقاطها  ومفاهيمهــم 

الحضاريــة  الخصوصيــات  مراعــاة  دون  المحليــة 

والمعرفيــة. والفكريــة 

التمييــز  هــذا  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  ينطلــق 

بنــي جلدتنــا،  مــن  الحداثييــن  المفكريــن  نقــد  فــي 

واقعنــا  فــي  اليــوم  نشــاهده  مــا  »إن  قائــًا: 

فــي  الموجــودة  للحداثــة  نقــل  هــو  العربــي 

الواقــع الغربــي )...( وهــو نقــل ليــس فيــه ابتــكار 

وال جمــال«))1)، وهــي عمليــة تقــوم علــى »إخــراج 

الــذي  بالتــراث  التعلــق  مــن  العربــي  المتلقــي 

مــن صنــع  بتــراث  التعلــق  إلــى  أمتــه  صنعتــه 

أمــة ســواها«)1)). والحــق أن الحداثــة لــم تــأِت مــن 

وتجاربــه  الماضــي  مــن  اســتفادت  وإنمــا  فــراغ، 

وأفــكاره، وليســت مجــردة مــن الحمولــة الحضاريــة 

والفكريــة)1)). والمعرفيــة 

))1) طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة المدخــل إلــى تأســيس 
الحداثــة اإلســامية، 2006م، )ص/67، 68(.

))1) طه عبد الرحمن، الحوار أفًقا للفكر، )ص/82(.

الحــوار وتجديــد علــم  فــي أصــول  الرحمــن،  )1)) طــه عبــد 
 ،2000 الثانيــة،  الطبعــة  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الــكام، 

)ص/19(.

إلــى  طــه،  بتعبيــر  المقلــدة  المفكريــن  معظــم  )1)( يذهــب 
الحضــارة  أحدثتهــا  التــي  الوهميــة  القطيعــة  علــى  التأكيــد 
ينكــرون  قــد  أو  يدركــون  ال  فهــم  ماضيهــا،  مــع  الغربيــة، 
الغنــي،  تراثهــا  مــن  اســتفادت  إنمــا  الغربيــة  الحضــارة  أن 
ــُه، بــل األكثــر مــن ذلــك، قــرأت التــراث اإلســامي  وقرأتــه وأحَيْت
فــي  وعلومهــا  حضارتهــا  تأســيس  فــي  منــه  واســتفادت 
الوقــت الــذي عرفــت فيــه األمــة صعًفــا وتراجًعــا واضًحــا فــي 
العلمــاء  بعــض  انتبــه  وقــد  والمجــاالت،  المياديــن  مختلــف 
ومنهــم بعــض المستشــرقين المخلصيــن إلــى أثــر الحضــارة 

وازدهارهــا. الغربيــة  الحضــارة  نهــوض  فــي  اإلســامية 
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نجمــل مــا ســبقت اإلشــارة إليــه فــي القــول بأن 

ــة الغربيــة  ــد الرحمــن أســس نقــده للحداث طــه عب

علــى المرجعيــة اإلســامية، حيــث فصلــت الحداثــة 

بيــن األخــاق والحيــاة. وألن اإلســام ديــن الخلــق 

األعظــم  والرســول  الكريــم  النبــي  بــه  جــاء  الــذي 

إلتمــام مــكارم األخــاق، فإننــا فــي أمــس الحاجــة 

ــاة، لكنهــا  ــة تفصــل اإلســام عــن الحي ال إلــى حداث

إبداعيــة منقولــة، وهــو  إبداعيــة داخليــة ال  حداثــة 

ونهــج  العربيــة،  للحداثــة  طــه  نقــد  فــي  الدافــع 

يلــي  وفيمــا  التحديــث،  فــي  العــرب  المفكريــن 

رصــد للمرجعيــة الدينيــة األخاقيــة فــي نقــد طــه 

اللســانية. للنظريــات 

 المبحث الثاني
الحداثة اإلسالمية والبديل 

اإلسالمي للنظريات 
اللسانية الغربية: نظرية 

التأدب أنموذًجا

الشــخصية  مــن  المبحــث  هــذا  فــي  ننطلــق 

مــن  يتخــذ  حيــث  الرحمــن،  عبــد  لطــه  التكامليــة 

فصــل الديــن واألخــاق عــن الحيــاة فــي الحداثــة 

أشــكالها  مختلــف  نقــد  فــي  منطلًقــا  الغربيــة 

ا  مبــرًر ذلــك  يجعــل  كمــا  ونظرياتهــا،  وأفكارهــا 

لنقــد المفكريــن العــرب والمســلمين المتأثريــن 

لنهــج أتباعهــا  والســالكين  الغربيــة،  بالحداثــة 

وإســقاطها دون تمحيــص ونقــد، ودون مراعــاة 

لــكل حضــارة. والفكريــة  الحضاريــة  الخصوصيــة 

العــام  البنــاء  فــي  األخــاق  غيــاب  أن  والحــق 

لنقــد  مدخــًا  يكــون  أن  يمكــن  الغربيــة  للحداثــة 

النظرية اللسانية الغربية، كما يمكن أن يكون نقد 

اإلســقاطات العميــاء مدخــًا لنقــد تلقــي النظريــة 

اللســانية عنــد اللســانيين والباحثيــن العــرب، حيــث 

»إن اســتيعاب النمــاذج فــي أصولهــا وبســاطة 

أبعادهــا االبســتمولوجية هــو وحــده الســبيل 

ومعرفتنــا  بأنفســنا،  معرفتنــا  إغنــاء  إلــى 

باآلخــر، فمــا يأتينــا ليــس مجــرد مفاهيــم عاريــة 

مــن أي غطــاء حضــاري، بــل هــي نمــاذج معرفيــة 

وإنتــاج  والمــوت  الحيــاة  نمــط  داخلهــا  تخفــي 

القيــم«)))). بــل إن المفاهيــم تجــر معهــا حمولتهــا 

الحضاريــة والثقافيــة والمعرفيــة الخاصــة بالبيئــة 

التــي ولــدت وترعرعــت فيهــا.

الذًعــا  نقــًدا  الرحمــن  عبــد  طــه  وجــه  لقــد 

لمختلــف النمــاذج الفكريــة والمذاهــب الفلســفية 

النظريــات  نقــد  إلــى  ذلــك  تجــاوز  بــل  الغربيــة، 

اللســانية العامــة؛ البنيويــة والتوليديــة))))، ونمــاذج 

هنــا  الوقــوف  اخترنــا  وقــد  التداوليــة.  اللســانيات 

اللســانيات  فــي  التــأدب  لنظريــة  طــه  نقــد  عنــد 

التداوليــة، وإعطــاء البديــل المســتمد مــن التــراث 

اإلســامي والديــن اإلســامي. وقــد اخترنــا اإلشــارة 

بشــكل موجــز إلــى معنــى التداوليــات واللســانيات 

لبعــض  طــه  نقــد  تعقــب  حاولنــا  ثــم  التداوليــة، 

نمــاذج نظريــة التــأدب واقتراحــه نظريــة التصديــق 

بعــض  تســجيل  إلــى  ذلــك  وتجاوزنــا  لهــا.  بديــًا 

أن  رأينــا  حيــث  طــه،  اقتــراح  علــى  الماحظــات 

مدخــل  الســردية:  الســيميائيات  ســعيد،  )))) بنكــراد 
.)6 )ص/5،  2008م،  نظــري، 

)))( يحتــاج البحــث فــي قضيــة النقــد عنــد طــه عبــد الرحمــن 
الفلســفة  ينتقــد  لــم  إلــى دراســات علميــة ومســتقلة، فهــو 
الغربيــة فقــط، بــل اتخــذ مــن الخلــل الــذي وســمت بــه الحداثــة 
جانــب  فــي  ســواء  النظريــات  مختلــف  لنقــد  مدخــًا  الغربيــة 

الفلســفة والمنطــق، أو فــي الجانــب اللســاني والحجاجــي.
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التــأدب فــي التــراث اإلســامي يســتمد أصالتــه مــن 

منظومــة متكاملــة ال يعتبــر الصــدق والتصديــق إال 

جــزًءا منهــا علــى الرغــم مــن أهميتــه ودوره.

مقدمة في علم التداوليات 
اللسانية

التداوليــات فــي إطــار تطــور  لقــد ظهــر علــم 

الــدرس اللغــوي الحديــث ليعيــد االعتبــار للجانــب 

االســتعمالي فــي اللغــة، فهــو بمثابــة ثــورة علــى 

اللســانيات البنيويــة التــي تــدرس اللغــة باعتبارهــا 

التــي  التوليديــة  اللســانيات  وعلــى  مغلقــة،  بنيــة 

تعطــي الكفــاءَة األهميــَة فــي دراســتها للغــة دون 

األداء. والتداوليــات نظريــة لســانية جديدة، تنطلق 

مــن اعتبــار اللغــة: »أداة تواصــل وواقــع معــاش 

ال يــزال يتشــكل فــي ظــل أفعــال لغويــة تعبــر 

عــن خصوصيــة الظاهــرة اللغويــة فــي ســياق 

ســياق  مــن  كذلــك  وتنوعهــا  اســتعمالها 

آلخــر«)))). وهــي بمعنــى أكثــر وضوًحــا: »دراســة 

االســتخدام  تحكــم  التــي  العامــة  المبــادئ 

المتكلميــن«)))). مــن قبــل  اللغــوي 

الجديــر بالذكــر أنــه مــن الصعــب أن نجــد اتفاًقــا 

للتداوليــات،  تعريفهــم  بشــأن  الباحثيــن  بيــن 

وذلــك راجــع إلــى كونهــا »ال تنحصــر فــي مجــال 

معيــن فتكتســب تعريًفــا محــدًدا، ولكــن بتعــدد 

)))) منتصــر أميــن عبــد الرحيــم، آفــاق تداوليــة دراســات 
وبحــوث مختــارة، كنــوز المعرفــة، الطبعــة األولــى، 2016، )1/ 

.)07

)))) حاتــم عبيــد، التــأدب فــي اللســانيات التداوليــة، مجلــة 
)يوليو-ســبتمبر   43 المجلــد:  األول،  العــدد  الفكــر،  عالــم 

)ص/113(.  ،)2014

اكتســبت  اهتماماتهــا،  وامتــداد  مجاالتهــا 

تعبيــر  فــإن  ولذلــك  مفهوماتهــا،  تعــدد 

بشــكل  مقارًبــا  ســيكون  التداوليــة(  )مفهــوم 

أخــرى  جهــة  مــن  وموحًيــا  دالالتهــا،  التســاع  مــا 

أدرونتــي(  )إنــس  أكــد  كمــا  االتســاع«))))،  بهــذا 

Ines Adornetti علــى »عــدم وجــود إجمــاع عــام 

بيــن علمــاء التداوليــة علــى مــا يشــكل مجــال 

حســب  أدى  مــا  وهــو  العلــم«))))،  هــذا  دراســة 

الكاتــب إلــى اختــاف كبيــر فــي التعريفــات المقدمــة 

للتداوليــات، التــي تختلــف باختــاف الباحثيــن الذيــن 

عليهــا. يشــتغلون 

تعريًفــا   Adornett )أدرونتــي(  أورد  لقــد 

)كومنــز اقترحــه  الــذي  نفســه  وهــو  للتداوليــات 

تعريــف  بالمناســبة  وهــو   ،)1984  ,Cummins

هــذا  فــي  نطرحــه  مــا ســوف  إلــى  أكثــر  ســيقربنا 

التواصليــة،  بالعمليــة  الرتباطــه  نظــًرا  المحــور، 

والعيــوب التــي تعرقــل نجاحهــا كمــا توقــف عنــد 

ذلــك رواد التداوليــات الحديثــة، خاصــة فــي نظريــة 

 )1984  ,Cummins )كومنــز  عــّرف  فقــد  التــأدب. 

هــي:  العياديــة  »التداوليــة  بقولــه:  التداوليــات 

دراســة الطــرق المختلفــة التــي يتعطــل بهــا 

اســتعمال... فــي إنجــاز أغــراض تواصليــة لــدى 

الفــرد«)))). فاألمــر يرتبــط حســب هــذا التعريــف 

ــر بالعمليــة التواصليــة والبحــث فــي العراقيــل  أكث

التواصــل. نجــاح  تمنــع  التــي 

)))) عبــد هللا جــاد الكريــم، )2014(، التداوليــة فــي الدراســات 
النحويــة، مكتبــة اآلداب القاهــرة، الطبعــة األولــى، )ص/16(.

الفلســفية  التداوليــة  تحتــاج  لمــاذا  أدرونتــي،  )))) إنــس 
وبحــوث  دراســات  تداوليــة  آفــاق  عياديــة؟،  تداوليــة  إلــى 

)ص/48(. الرحيــم،  عبــد  أميــن  منتصــر  مختــارة، 

)))) المرجع نفسه، )ص/49(.
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إذا نظرنــا إلــى التداوليــات فــي الوطــن العربــي، 

ســواء  آلخــر  باحــث  مــن  كبيــًرا  اختاًفــا  فســنجد 

مــن حيــث تعريفهــم لهــذا العلــم وتحديــد مجــال 

فقــد  لــه.  تســميتهم  حيــث  مــن  أو  اشــتغاله، 

أي  التداوليــات  مفهــوم  ترجمــة  فــي  اختلفــوا 

الحديــث  اللســاني  الــدرس  فــي   )pragmatique(

هنــا  يهمنــا  مــا  وألن  العربيــة.  األوطــان  خــارج 

باألســاس هــو طــه عبــد الرحمــن، فإنــه كان علينــا 

مــن بــاب المنطــق أن نقــف عنــد الفكــر التداولــي 

للرجــل، وتجديــده باألســاس فــي نظريــة التــأدب 

باعتبارهــا نظريــة فــي غايــة األهميــة ضمــن الفكــر 

الحديــث. التداولــي  اللســاني 

التداوليــات  الرحمــن  عبــد  الدكتــور طــه  عــرف 

بقولــه: »هــي الدراســات التــي تختــص بوصــف 

تجمــع  التــي  العاقــات  بتفســير-  أمكــن  -وإن 

بيــن »الــدوال« الطبيعيــة و»مدلوالتهــا« وبيــن 

بهــا«)))). »الداليــن« 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أننــا اســتعملنا مصطلــح 

الرحمــن،  عبــد  طــه  بالدكتــور  اقتــداًء  التداوليــات؛ 

فقــد اختــار ترجمــة pragmatique إلــى التداوليــات، 

اختيارنــا  وقــع  »وقــد  بقولــه:  ذلــك  ــًا  معلِّ

مقابــًا  التداوليــات  مصطلــح  علــى   1970 منــذ 

يوفــي  ألنــه  )براغماتيغــا(،  الغربــي  للمصطلــح 

معنييــن  علــى  داللتــه  باعتبــار  حقــه،  المطلــوب 

»االســتعمال« و»التفاعــل« مًعــا، ولقــي منــذ 

الذيــن  الدارســين  لــدن  مــن  قبــواًل  الحيــن  ذلــك 

)))) طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم 
 ،2000 الثانيــة،  الطبعــة  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الــكام، 

)ص/28(.

أخــذوا يدرجونــه فــي أبحاثهــم«)1))، فــكان الدكتــور 

ا إلــى جانــب مهــم مــن جوانــب  طــه بذلــك مشــيًر

ــي التواصلــي،  التداوليــات، أال وهــو الجانــب التفاعل

»ليــس  التداوليــات  علــم  أن  علــى  بذلــك  مؤكــًدا 

التقليــدي،  بالمعنــى  محًضــا  لغويًّــا  علًمــا 

علًمــا يكتفــي بوصــف وتفســير البنــى اللغويــة. 

الظاهــرة،  وأشــكالها  حدودهــا  عنــد  ويتوقــف 

ولكنــه علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظواهــر 

اللغويــة فــي مجــال االســتعمال، ويدمــج، مــن 

دراســة  فــي  متعــددة  معرفيــة  مشــاريع  تــم 

وتفســيره«)1)).  اللغــوي  التواصــل  ظاهــرة 

ولعــل فــي هــذه الحقائــق إشــارة مفيــدة فــي طــرح 

نظريــة التــأدب، وإســهامات هــذا الباحــث فــي ذلــك، 

وهــو مــا ســنتوقف عنــده فــي الصفحــات القادمــة.

ولعلــه مــن المفيــد قبــل ذلــك أن نعــرف أن 

أنــه  اليــوم، كمــا  لــم يكــن وليــد  التداولــي  الــدرس 

خاصــة  جــاء  وإنمــا  فجائــي،  بشــكل  يظهــر  لــم 

إلــى  للغــة  المغلــق  التفســير  تجــاوزت  دراســات 

مرحلــة ربطــت فيــه ذلــك التفســير بالســياق العــام 

الــذي تحــدث فيــه اللغــة. فاعتبــار التداوليــة دراســة 

اســتعمال العامــة ومســتعمليها داخــل المقــام، 

كان بمثابــة إضافــة حقيقيــة إلــى علــوم اللغــة)))). 

وقــد اختلــف الباحثــون فــي تحديــد البدايــة الحقيقيــة 

النــور  تــَر  لــم  لهــذا العلــم، فقــال بعضهــم: إنهــا 

 Charles )بيــرس(  كتــب  حيــث  )))1م،  ســنة  إال 

)1)) المرجع نفسه، )ص/28(.

الدراســات  فــي  التداوليــة  الكريــم،  جــاد  هللا  )1)) عبــد 
)ص/25(. النحويــة، 

)))) منتصــر أميــن عبــد الرحيــم، آفــاق تداوليــة دراســات 
وبحــوث مختــارة، )ص/09(.
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»كيــف  المشــهورة:  ))))Sanders Peirce مقالتــه 

نجعــل أفكارنــا واضحــة«))))، إال أن أغلبهــم ذهبوا 

إلــى أنهــا ظهــرت علــى يــد اللســاني والفيلســوف 

األمريكــي شــارل موريــس ))))Charles-Morric فــي 

 ،1((( ســنة  العامــات(  نظريــة  )أســس  كتابــه 

فكانــت بذلــك -حســب موريــس- جــزًءا مــن نظريــة 

العامــات، محــدًدا هدفهــا فــي »دراســة العاقــة 

بيــن العامــات ومؤوليهــا«، فــكان هــذا التعريــف 

ــي تقــوم  ــة الت ــات عــن الدالل ــزه التداولي ــا لتميي هامًّ

بدراســة العاقــات بيــن العامــات واألشــياء التــي 

تنطبــق عليهــا، وتمييزهــا كذلــك عــن التركيــب الــذي 

يقــوم -حســب موريــس- بدراســة العاقــات بيــن 

العامــات وغيرهــا)))). ويبقــى تعريــف الفاســفة 

العلــوم  بباقــي  مقروًنــا  للتداوليــات  والمناطقــة 

التــي ترتبــط بهــا، والمجــاالت التــي يهتــم بهــا هــؤالء 

الفاســفة والعلمــاء.

معظــم  بيــن  كذلــك  عليــه  المتفــق  ومــن 

الباحثيــن أن التداوليــات الحديثــة قــد ابتــدأت عبــر 

فــي:  تحديدهــا  يمكــن  كبــرى  مســارات 

)))) ســيميائياتي وفيلســوف أمريكــي )10 ســبتمبر 1839-
مــع  العمانيــة  أو  الفعانيــة  ُيعــّد مؤســس   .)1914 أبريــل   19
وليــم جيمــس، كمــا ُيعتبــر، إلــى جانــب فردينانــد دي سوســير، 
أحــد مؤسســي الســيميائيات المعاصــرة. فــي العقــود األخيــرة، 
ديــن، خصوًصا  أعيــد اكتشــاف فكــره بحيــث صــار أحــد كبــار الُمجدِّ

فــي منهجيــة البحــث وفلســفة العلــوم.

الدراســات  فــي  التداوليــة  الكريــم،  جــاد  هللا  )))) عبــد 
)ص/68(. النحويــة، 

ــد )شــارل موريــس Charles Morris( أول  ــر تحدي )))) يعتب
محاولــة لضبــط ماهيــة التداوليــة، وقــد حصرهــا ضمــن مجــال 
العامــات  بيــن  العاقــة  دراســة  إليهــا  وأســند  الســيمائية 
ــن أن تفاعــل  بيَّ ومســتعملي هــذه العامــات، وذلــك بعدمــا 
التراكيــب،  علــم  نســميه  مــا  يشــكل  بينهــا  فيمــا  العامــات 

وتفاعــل العامــة بمــا دل عليــه يفضــي إلــى علــم الداللــة.

علــم  التداوليــة  هــل  الرحيــم،  عبــد  أميــن  )))) منتصــر 
وبحــوث  دراســات  تداوليــة  آفــاق  إيفارتونــزن،  إمبريقــي؟ 

)ص/32(. مختــارة، 

ســمات  يــدرس  الــذي  الفرنســي  »الفــرع 

الــذي  األلمانــي  والفــرع  الــكام،  فــي  الذاتيــة 

يــدرس الســمات الحواريــة فــي اللغــة، عــاوة 

فــي  التأثيــر  تحــدد  التــي  اللغــة  وظيفــة  علــى 

الــذي  اإلنجليــزي  الفــرع  وأخيــًرا  اآلخريــن، 

انشــغل ابتــداء مــن نهايــة القــرن الثامــن عشــر 

عمليــة  بوصفهــا  اللغويــة،  األفعــال  بتحليــل 

أمــا  أوروبــا.  إلــى  بالنســبة  هــذا  اجتماعيــة«)))). 

ــات  ــكا، فقــد ظهــرت فيهــا التداولي بالنســبة ألمري

دراســة  علــى  ركــزت  إذ  الدرائعيــة،  عــن  المنبثقــة 

تناولهــا  جانــب  إلــى  معنــى،  باعتبــاره  المعنــى 

بيــرس  عنــد  خاصــة  الثاثيــة،  اللغويــة  للعامــة 

وأوســتين.

و)جــون  )موريــس(  أن  إلــى  التنبيــه  ينبغــي 

أفــكار  اتبعــا  قــد   John Searle(((( ســورل( 

وقامــا   John Langshaw Austin(((( )أوســتين( 

)فتجنشــتاين(  نظــر  جانبهــم  وإلــى  بتطويرهــا، 

الجانــب  فــي  كثيــًرا   Ludwig Wittgenstein((1(

نهايــة  فــي  اللغــة  أن  ورأى  للغــة،  االســتعمالي 

االســتعمال. هــي  المطــاف 

قبــل  التداوليــة  كارك،  ودافيــد  )))) بريجيثنرليــش 
أوســتين: واقــع أم تهيــؤات؟ تــر: حافــظ إســماعيلي علــوي، 
تســاؤالت التداوليــة وتحليــل الخطــاب دراســات وبحــوث 
مختــارة، كنــوز المعرفــة، الطبعــة األولــى، 2016م، )ص/9(.

)))) جــون روجــرز ســورل )مــن مواليــد 31 يوليو/تّمــوز 1932( 
هــو فيلســوٌف أمريكــّي، وهــو اآلن أســتاٌذ فخــرّي فــي فلســفة 
بجامعــة  العليــا  الدراســاِت  بكّليــة  وأســتاٌذ  واّللغــة  العقــل 
كاليفورنيــا بيركلــي. معــروٌف علــى نطــاٍق واســع لمســاهماته 
فــي فلســفة الّلغــة وفلســفة العقــل والفلســفة االجتماعّيــة، 

ــي فــي عــام )))1. ــدأ الّتدريــس فــي جامعــة بيركل وب

)))) فيلســوف ولغــوي بريطانــي. )ولــد فــي 26 مــارس 1911 
- وتوفــي فــي 8 فبرايــر 1960( يعــرف فــي األســاس بأنــه واضــع 

نظريــة أفعــال الــكام.

)1)( ولــد لودفيــج فتجنشــتاين فــي فيينــا بالنمســا، أبريــل )))1، 
بالتدريــس هنــاك.  ودرس بجامعــة كمبــردج بإنجلتــرا وعمــل 

ــر فتجنشــتاين مــن أهــم فاســفة القــرن العشــرين.  ويعتب
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المدرســة  ظهــرت  هــؤالء،  كل  جانــب  وإلــى 

 Umberto إيكــو(  )امبرتــو  يــد  علــى  اإليطاليــة 

مــن  األدبــي  المجــال  فــي  اشــتغل  الــذي   Eco((1(

خــال مفهــوم التداوليــة كمــا هــي عنــد )بيــرس(، 

كمــا أســهم الفيلســوف وعالــم االجتمــاع األلمانــي 

 Jürgen Habermas(((( يورغــن(  )هابرمــاس 

التداوليــات  وربــط  التواصلــي  الفعــل  بنظريــة 

الــكام)))). بأفعــال 

طه عبد الرحمن ونظرية 
التأدب في اللسانيات 

التداولية

بداياتهــا  فــي  التداوليــات  اهتمــت  لقــد 

يدرســها  كان  التــي  الظواهــر  مــن  بمجموعــة 

المشــيرات  قبيــل  مــن  والمناطقــة،  اللغويــون 

المقاميــة واألعمــال اللغويــة، لكنهــا ســرعان مــا 

اتســعت لتشــمل مباحــث أخــرى مــن نحــو التــأدب 

وتحليــل المحادثــة))))، إضافــة إلــى تحليــل الخطــاب 

وغيرهــا. والحجــاج 

فــي  وباحــث  وروائــي  إيطالــي،  فيلســوف  2016م(   -  1932( ((1(
الــوردة،  اســم  الشــهيرة  بروايتــه  عــرف  الوســطى،  القــرون 
فــي  الادينييــن  النقــاد  أهــم  أحــد  وهــو  العديــدة.  ومقاالتــه 

العالــم.

)))) فيلســوف وعالــم اجتمــاع ألمانــي معاصــر )1929( يعتبــر 
ــا المعاصــر.  مــن أهــم علمــاء االجتمــاع والسياســة فــي عالمن
مدرســة  منظــري  أهــم  مــن  يعــد  دوســلدورف.  فــي  ولــد 
يتحــدث  مؤلًفــا  خمســين  مــن  أكثــر  لــه  النقديــة  فرانكفــورت 
فيهــا عــن مواضيــع عديــدة فــي الفلســفة وعلــم االجتمــاع وهــو 

صاحــب نظريــة الفعــل التواصلــي.

الدراســات  فــي  التداوليــة  الكريــم،  جــاد  هللا  )))) عبــد 
)ص/79-73(. النحويــة، 

التداوليــة،  اللســانيات  فــي  التــأدب  عبيــد،  )))) حاتــم 
.)113 )ص/

إن المتأمــل فــي مبحــث التــأدب فــي اللســانيات 

بــدأ  أنــه  المطــاف  نهايــة  فــي  التداوليــة ســيدرك 

)جرايــس(  أنجــزه كل مــن  يتضــح مــن خــال مــا 

 Robin Lakoff(((( )و)روبــن اليكــوف Paul Grice((((

 )Brownــراون ــى )ب و)ليتــش Leech())))، إضافــة إل

مــع   .(((()S. Levinsonليفنــس و)ســثيفن 

اجتهــادات عربيــة هامــة))))، نعنــي فــي هــذا المقــام 

مــا قدمــه طــه عبــد الرحمــن فــي هــذا المجــال بعــد 

نقــده لــكل األبحــاث التــي أشــرنا إليهــا.

ــى أهــم  ــك أن نشــير إل ــد كذل ــه مــن المفي ولعل

األفــكار التــي أثارتهــا هــذه األبحــاث قبــل أن نتطــرق 

إلــى تجديــد طــه بشــأنها.

باالســتعماالت  تهتــم  التداوليــات  وألن 

االهتمــام  عليهــا  لزاًمــا  كان  فقــد  اللغويــة، 

التبليغــي  جانبــه  فــي  اإلنســاني  بالتواصــل 

)))) )1913-1988(، فيلســوف لغــة بريطانــي مثقــف. قضــى آخــر 
عشــرين ســنة مــن حياتــه المهنيــة فــي الواليــات المتحــدة.

فــي  بروكليــن  فــي   1942 ســنة  الكــوف  روبــن  )))) ُولــدت 
جامعــة  فــي  اللغويــات  أســتاذة  وعملــت  نيويــورك. 
فــي  الفضــل  يرجــع  مــا  عــادًة  بركلــي.  فــي  كاليفورنيــا 
تأســيس فــرع دراســات اللغــة والنــوع فــي علــم اللغويــات 
والعلــوم األخــرى إلــى كتابهــا الــذي نُشــر فــي 1975 تحــت 

المــرأة«. ومكانــة  »اللغــة  عنــوان 

واللســانيات  اللســانيات  فــي  باحــث  )))) )1936-2014م(، 
التطبيقيــة واللغــة اإلنجليزيــة، تأثــر فــي اجتهاداتــه اللســانية 
بأفــكار هاليــداي وســورل، وبــول جرايــس. ويقــر ليتــش بفضــل 
النظريــة  رائــد  وفيــرث  أوســتين  إلــى  إضافــة  عليــه،  هــؤالء 

اللســانيات. فــي  النســقية 

بــراون  مــن  كل  عرضــه  الــذي  التداولــي  النمــوذج  )))( يعــد 
فــي  التــأدب  نظريــة  فــي  النمــاذج  أشــهر  مــن  وليفنســن 
اللســانيات التداوليــة، ويزيــد مــن شــهرة هــذا النمــوذج كونــه 
المصــدر  وكــذا  اللســانيات،  فــي  التــأدب  لنظريــة  المؤســس 

بالتخاطــب. للمشــتغلين  الرئيــس  والمرجــع 

أبــو بكــر العــزاوي رائــد الحجــاج اللغــوي فــي  )))) تنــاول 
المغــرب والعالــم العربــي، نظريــة التــأدب فــي اللســانيات 
أنــه  إال  التداوليــة، وذلــك فــي كتــاب )الخطــاب والحجــاج(، 
كتــاب  فــي  بهــا طــه  جــاء  التــي  النمــاذج  تلخيــص  يتجــاوز  لــم 

والميــزان(. )اللســان 
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ى إجمــااًل حســب التصــور  والتفاعلــي، وهــو مــا ُيســمَّ

»إلقــاء  هــو:  والتخاطــب  بالتخاطــب.  الطهــوي 

منهمــا  كلٍّ  إفهــام  بغــرض  ألقــوال  جانبيــن 

اآلخــر مقصــوًدا معيًنــا«)1)). فالقواعــد التــي تحــدد 

الفائــدة التواصليــة يســميها الدكتــور طــه القواعــَد 

التبليغيــَة، إال أنهــا فــي نظــره تبقــى قاصــرة إن لــم 

تنضبــط بقواعــد أخــرى تحــدد وجــوه اســتقامتها 

ــب. ــي يســميها قواعــد التهذي ــة، وهــي الت األخاقي

وقيمــة التــأدب ُتســتمد مــن حقيقــة مفادهــا: 

إلــى أن  لــدى البشــر فــي كل مــكان ميــًا  »أن 

فــي  يســتعينون  إنهــم  ثــم  مهذبيــن،  يكونــوا 

ســبيل إنجــاز ذلــك الميــل بوســائل متشــابهة، 

اجتماعيتيــن  حاجتيــن  تلبيــة  علــى  تتأســس 

أساســيتين، همــا: »ال انتقــاد« و»ال تدخــل«. 

ق أقوالهــم، وفــي  فالنــاس يرغبــون فــي أن ُتصــدَّ

أال ُيفــَرض عليهــم شــيء؛ ولذلــك نجــد الشــخص 

لآلخريــن،  انتقاداتــه  مــن  يقلــل  ــا  اجتماعيًّ الواعــي 

مــن  واالنتقــاص  عليهــم،  التطفــل  ويتجنــب 

األقــل«)1)).  علــى  صريــح،  بشــكل  ولــو  حرياتهــم، 

ولعــل الــدارس للمباحــث التأديبيــة فــي اللســانيات 

التداوليــة يقــف أول األمــر عنــد مبــدأ التعــاون الــذي 

جرايــس(.  )بــول  األمريكــي  الفيلســوف  بــه  جــاء 

وهــذا المبــدأ قائــم علــى اآلتــي:

ليكــن انتهاضــك للتخاطــب علــى الوجــه الــذي 

يقتضيــه الغــرض منــه، وقــد فــّرع )جرايــس( هــذا 

التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )1)) طــه 
الطبعــة  العربي-البيضــاء،  الثقافــي  المركــز  العقلــي، 

)ص/237(. 1998م،  األولــى، 

المقدمــات،  إلــى  مقدمــة  اللســانيات:  جيــن،  )1)( إتشســن 
القومــي  المركــز  جبــل،  محمــد  الكريــم  عبــد  وتعليــق  ترجمــة 

ص))). )11)م،  القاهــرة،  ط1،  للترجمــة، 

ــى أربــع قواعــد)))) وهــي: المبــدأ إل

قاعدة كم الخبر وتشمل مقولتين هما:

لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته.

ال تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب.

كذلــك  وتشــمل  الخبــر  كيــف  قاعــدة 

همــا: مقولتيــن 

ال تقل ما تعلم كذبه.

ال تقل ما ليست لك عليه بّينة.

قاعدة عاقة الخبر بمقتضى الحال:

ليناسب مقالك مقامك.

قاعــدة جهــة الخبــر، وتشــمل أربــع مقــوالت 

وهــي:

 - اإلجمــال  مــن  احتــرز   - االلتبــاس  مــن  احتــرز 

كامــك. ــْب  رتِّ  - بإيجــاز  ــْم  تكلَّ

لقــد انتقــد طــه مبــدأ التعــاون بعدمــا أشــار إلــى 

أهــم قواعــده، ودوره كذلــك فــي توســيع وتطويــر 

الدراســات التداوليــة، وتنويــع الدراســات المرتبطة 

بعمليــة التواصــل اإلنســاني؛ وذلــك القتصاره على 

التهذيبــي.  التبليغــي وإســقاطه للجانــب  الجانــب 

وذلــك ألســباب منهــا أن )جرايــس(:

لم يفرد الجانب التهذيبي بالذكر.

القواعــد  مباشــرة  يمكــن  كيــف  يبيــن  لــم 

وترتيبهــا. التهذيبيــة 

ــي قــد يكــون هــو  ــب التهذيب ــدرك أن الجان ــم ي ل

األصــل)))).

أمــا المبــدأ التداولــي الثانــي فهــو الــذي قدمتــه 

التــأدب  مبــدَأ  طــه  وســماه  اليكــوف(  )روبيــن 

التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )))) طــه 
بعدهــا(. ومــا  )ص/238،  العقلــي، 

التكوثــر  أو  والميــزان،  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )))) طــه 
)ص/40(. العقلــي، 



٢5 نقد الحداثة الغربية عند طه عبد الرحمن 

واعتبــار جانــب التهذيــب، وهــذا المبــدأ قائــم علــى 

مؤدبًــا«. »كــن  صيغــة: 

الــذي  التعــاون  مبــدأ  المبــدأ  هــذا  تجــاوز  لقــد 

الــذي  القصــور  تجــاوز  وحــاول  )جرايــس(،  قدمــه 

الجانــب  أعطــى  إذ  التعــاون،  مبــدأ  بــه  ُوِســَم 

التبليغــي،  الجانــب  مــن  أكثــر  األهميــَة  التهذيبــي 

وذلــك هــو مــا يظهــر مــن خــال القواعــد التــي تفــرع 

قواعــد: ثــاث  وهــي  إليهــا، 

قاعــدة التــأدب: وقــد اختــار طــه عبــد 
الرحمــن تســميتها بالتعفــف »لمــا 
فــي مصطلــح التعفــف مــن معنــى 

عــدم اإللحــاح علــى الغيــر«)))).

ومقتضى هذه القاعدة هو:

ال تفرض نفسك على المخاطب.

قاعدة التشكيك ومقتضاها:

اجعل المخاطب يختار بنفسه.

قاعدة التودد، ومقتضاها هو:

أظهر الود للمخاطب.

لقــد اســتفاض طــه عبــد الرحمــن فــي شــرح 

نهايــة  فــي  ليهتــدي  والقواعــد،  المبــادئ  هــذه 

المطــاف إلــى أن القواعــد التــي قدمتهــا )اليكــوف( 

تتبايــن فيمــا بينهــا مــن حيــث القــوة والضعــف، 

ممــا يدفــع بعضهــا إلــى إســقاط البعــض اآلخــر. 

مــع  القواعــد  هــذه  تعــارض  إلــى  باإلضافــة  هــذا 

مبــدأ  ضمــن  )جرايــس(  قدمهــا  التــي  القواعــد 

إليهــا  توصــل  التــي  النهائيــة  والنتيجــة  التعــاون، 

هــي: أنــه بإمكاننــا إدراج جميــع هــذه القواعــد ضمن 

)))) المرجع نفسه، )ص/240(.

قاعــدة التعفــف، بمــا فــي ذلــك المبــادئ التعاونيــة 

لـ)جرايــس(.

إن مبــدأ التــأدب عنــد )اليكــوف( أفضــل مــن 

التصــور  حســب  )جرايــس(  عنــد  التعــاون  مبــدأ 

الجانــب  علــى  يقــف  إنــه  »حيــث  الطهــاوي، 

عــن  التخاطــب، فضــًا  مــن جوانــب  التهذيبــي 

ــن حيــث إنــه 
ِ
أخــذه بالجانــب التبليغــي منهــا، وم

يتفــرع إلــى قواعــد متمايــزة ثــاث تنظــم هــذا 

الجانــب الــذي تنســاه )جرايــس«))))). إال أن مبــدأ 

التــأدب بــدوره قاصــر، حيــث إن الجانــب التهذيبــي 

ــاز، يرتكــز علــى تقويــم الســلوك  جانــب عملــي بامتي

وتوجيهــه، ومبــدأ التــأدب عنــد )اليكــون( بعيــد عــن 

العمــل، ما دامــت أنهــا لــم تقــدم وســائل عمليــة 

موصلــة إلــى هــذه األهــداف.

الجديــر بالذكــر أن طــه عبــد الرحمــن قــدم مبــدأ 

مــن  كل  بــه  جــاء  الــذي  العمــل  واعتبــار  التواجــه 

)بــراون( و)ليفنســتن( فــي دراســتهما المشــتركة 

ظاهــرة  اللغــوي:  االســتعمال  فــي  )الكليــات 

التــأدب( علــى مبــدأ آخــر جــاء بــه »ليتــش«.

إال أننــا اخترنــا الوقــوف عنــد هــذا األخيــر كمــا 

فعــل حاتــم عبيــد فــي دراســته )نظريــة التــأدب 

اعتبــاًرا  وذلــك  التداوليــة(،  اللســانيات  فــي 

غيــر. ال  التاريخــي  للمعيــار 

لقــد انطلــق )ليتــش( مــن تصــور مفــاده »أن 

كل ســياق يوجهــه هــدف تواصلــي محــدد، وأن 

هــي  للغــة  المتكلــم  اســتعمال  مــن  الغايــة 

التكوثــر  أو  والميــزان،  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )))) طــه 
)ص/242(. العقلــي، 
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إحــداث أثــر فــي ذهــن الســامع«))))، ليهتــدي إلــى 

أن التــأدب يقــوم علــى قواعــد يمكــن إجمالهــا فــي 

صورتيــن)))):

قلل من الكام غير المؤدب.

َأْكِثْر من الكام المؤدب.

مبــدأ  تمثــان  أساســيتان  قاعدتــان  وهمــا 

التــأدب األقصــى الــذي أتــى بــه )ليتــش(، كمــا أنهــا 

ــى قواعــد متعــددة منهــا اللباقــة  تتفــرع بدورهــا إل

إلــخ. والتواضــع...  والســخاء  واالستحســان 

بهــذه  لهــا  نمثــل  أن  يمكــن  المبــادئ  هــذه 

منــه  انطلــق  الــذي  الســلم  لنــا  ليتبيــن  األمثلــة 

لنــا كذلــك الفــرق بيــن األمثلــة،  )ليتش(، وليتضح 

اآلخــر: دون  بعضهــا  اعتمــاد  وأهميــة 

أغلقي النافذة.

أريد أن تغلقي النافذة.

هل تستطيعين إغاق النافذة؟

ليتك تغلقين النافذة.

كبيــر  حــد  إلــى  تشــبه  أمثلــة  علــى  يعلــق طــه 

ــه: »فالجملــة األولــى تــدل علــى  ــاه بقول مــا أوردن

المعنــى المباشــر لألمــر، وبالتالــي فهــي أقــل 

أكثــر  بذلــك  فتكــون  لباقــة،  األربعــة  األمثلــة 

 ،)...( بــاب المنازعــة والمخالفــة  فرصــة لفتــح 

الجمــل  أكثــر  األخيــرة  الجملــة  تكــون  حيــن  فــي 

األربعــة لباقــة؛ ألنهــا تظهــر عــدم طمــع المتكلــم 

المطلــوب«)))). وقــوع  فــي 

التداوليــة،  اللســانيات  فــي  التــأدب  عبيــد،  )))) حاتــم 
.)123 )ص/

التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )))) طــه 
 GeofferayLeech,principles )العقلــي، )ص/146(، )نقــًا عــن

1(1/pp((  ,1(((  ,of pragmaties, longmann London

التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )))) طــه 
)ص/247(. العقلــي، 

التــأدب  مبــدأ  الرحمــن  عبــد  طــه  انتقــد  لقــد 

األقصــى الــذي قدمــه )ليتــش( فــي أمريــن حددهمــا 

التــأدب  لمفهــوم  الاتناظريــة  الخاصيــة  فــي 

لقاعدتــي  والخســارة  الربــح  وخاصيــة  األقصــى، 

والســخاء. اللباقــة 

كل  أن  بهــا  يعنــي  الاتناظريــة  فالخاصيــة 

مــا كان مؤدًبــا حســب أحــد الطرفيــن يكــون غيــر 

المــدح  اســتعمال  أن  يعنــي  اآلخــر،  عنــد  مــؤدب 

مثــًا يكــون فــي مصلحــة المخاطــب لكــن المتكلــم 

يتضــرر بــه. أمــا خاصيــة الربــح والخســارة فتتمثــل 

فــي اعتبــار )ليتــش( المتكلــم طرًفــا خاســًرا يتحمــل 

يترتــب  ومــا  الكامــي  التفاعــل  تكاليــف  بمفــرده 

عليــه مــن مخاطــر))))، ممــا يجعــل عاقــة المتكلــم 

بالمخاطــب عاقــة تجاريــة تقــوم علــى المصلحــة.

أمــا المبــدأ الرابــع فهــو الــذي قدمــه كل مــن 

»بــراون« و»ليفنســن« فــي عملهمــا المشــترك 

ســنة )))1، وهــو حســب التصــور الطهــوي )مبــدأ 

ــه  ــذي يمكــن صياغت ــار العمــل(، ال التواجــه واعتب

فــي: »ُصــن وجــه غيــرك«.

الوجــه  مــاء  خاصيــة  علــى  المبــدأ  هــذا  يقــوم 

الــذي ينبغــي علــى الفــرد أن يســعى إلــى الحفــاظ 

اآلخــر،  مــع  والتفاعــل  التواصــل  أثنــاء  فــي  عليــه 

وهــذا المبــدأ يقــوم علــى مفهوميــن همــا: مفهــوم 

التهديــد. ومفهــوم  الوجــه 

وخطــط  قواعــد  إلــى  التواجــه  مبــدأ  يتفــّرع 

المهــدد  األثــر  مــن  التخفيــف  هدفهــا  متعــددة 

التداوليــة،  اللســانيات  فــي  التــأدب  عبيــد،  )))) حاتــم 
.)130 )ص/129، 
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لحفــظ  اللغويــة  العبــارات  مــن  مجموعــة  فــي 

مــاء الوجــه. ويفضلــه طــه علــى مبــدأ التــأدب عنــد 

)اليكــوف(؛ ألخــذه بالجانــب العملــي مــن التهذيــب، 

إال أنــه مــع ذلك ال يســلم مــن عيوب، حيث »ينتهي 

إلــى تنزيــل وصــف التهديــد علــى جميــع األقــوال 

بحيــث تصيــر كلهــا حاملــة للتهديــد )...(، يجعــل 

نطــاق  فــي  ا  محصــوًر للتهديــد  المقــوم  العمــل 

وهــو  األقــوال«)1)).  تهديــد  مــن  التقليــل  وظيفــة 

-حســب التصــور الطهــوي- يقتصــر علــى التحــّوط 

ــد، دون أن يبلــغ هــدف تحقيــق األنــس  مــن التهدي

واإللــف والقــرب، باعتبارهــا المقاصــد األســمى مــن 

اإلنســانية. التواصليــة  العمليــة 

ــد الرحمــن مــن نقــد هــذه  ــق طــه عب لقــد انطل

والقصــور  الضعــف  جوانــب  وتحديــد  النظريــات 

إعطــاء  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  لينتهــي  فيهــا 

مقابــل لهــا اســتمّده مــن التصــور اإلســامي)1)).

لقــد اقتــرح طــه مبــدأ التصديــق واعتبــار الصدق 

واإلخــاص))))، وصاغــه على الشــكل اآلتي:

ال تقل لغيرك قواًل ال يصدقه فعلك.

فــي  راســخين  جانبيــن  يشــمل  المبــدأ  هــذا 

وتطبيــق  القــول  نقــل  وهمــا  اإلســامي،  التــراث 

القــول، أمــا األول فيرتكــز علــى الجانــب التبليغــي. 

التكوثــر  أو  والميــزان،  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )1)) طــه 
)ص/245(. العقلــي، 

اإلســامي  الموقــف  اإلســامي،  بالتصــور  )1)( نقصــد 
والضوابــط المتعلقــة بالتخاطــب والتــأدب، ســواء فــي القــرآن 
التــي  التآليــف  النبويــة، وســواء فــي مختلــف  الكريــم والســنة 
خلفهــا علمــاء الحضــارة اإلســامية المنتســبين لإلســام مــن 

التراثيــة. نصوصهــم  مضاميــن  حيــث 

)))) ينظــر طــه عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان، أو التكوثر 
العقلــي، )ص/249، ومــا بعده(.

وأمــا الثانــي فيرتكــز علــى الجانــب التهذيبــي، وتتفــرع 

عنــه قواعــد مضبوطــة أوردهــا الدكتــور طــه نقــًا 

عــن المــاوردي)))) رحمــه هللا وهــي:

ينبغــي للــكام أن يكــون لــداٍع يدعــو إليــه، إمــا 

فــي اجتــاب نفــع أو دفــع ضــرر.

موضعــه،  فــي  بــه  المتكلــم  يأتــي  أن  ينبغــي 

فرصتــه. إصابــة  بــه  ويتوخــى 

ينبغي أن يقتصر الكام على قدر حاجته.

يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم.

إن هــذه القواعــد حســب التصــور الطهــوي هــي 

نفســها قواعــد التعــاون التــي أشــرنا إليهــا ســابًقا، 

باســتثناء قاعــدة الكيــف أو الصــدق، وهــي مندرجــة 

ضمــن القواعــد المتفرعــة علــى مبــدأ التصديــق، 

باعتبارهــا قواعــد تهذيبيــة باألســاس:

قاعدة القصد

ْد قصدك من كل قول تلقي به إلى الغير. تفقَّ

قاعدة الصدق

كن صادًقا فيما تنقله إلى غيرك.

قاعدة اإلخاص

كن في توّددك لغيرك متجرًدا عن أغراضك.

فــي  جــاء  مــا  القواعــد  هــذه  تضمنــت  لقــد 

نظريــة التــأدب ونظريــة التواجــه مــع تجــاوز جوانــب 

اســتطاعت  إذ  النظريــات،  تلــك  فــي  القصــور 

وصــل المســتوى التبليغــي بالمســتوى التهذيبــي 

مضمــون  علــى  التركيــز  إلــى  إضافــة  للمخاطبــة، 

الداللــة  عــن  والخــروج  منــه  والهــدف  القــول 

للقــول. الظاهــرة 

التكوثــر  أو  والميــزان،  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )))( طــه 
الدنيــا  )أدب  المــاوردي،  عــن:  نقــًا  )ص/249(.  العقلــي، 

)ص/270-266(. الفكــر،  دار  بيــروت،  والديــن(، 
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إن قاعــدة الصــدق تتجــاوز قصــور النظريــات 

الحديثــة، بتركيزهــا علــى الجانــب العملــي للتهذيــب، 

وِمــن َثــمَّ فإنهــا تمــارس الصــدق فــي مســتويات 

فــي  و»الصــدق  الخبــر«  فــي  »الصــدق  ثــاث: 

ــي  ــم تأت العمــل« و»مطابقــة القــول الفعــَل« ث

تقديــم  المتكلــم  علــى  فتحتــم  اإلخــاص  قاعــدة 

حقــوق المخاطــب علــى حقوقــه الشــخصية دون 

ــر ذلــك ســلًبا علــى المتكلــم مــا دامــت تلــك  أن يؤث

فــي  غيــر منتحلــة، فاإلخــاص  لــه  ثابتــة  الحقــوق 

مبــدأ التصديــق الــذي أورده ينبنــي علــى التنافــس 

يــورث تقرًبــا صادًقــا وخالًصــا،  الــذي  فــي التخلــق 

فــي الوقــت الــذي ينبنــي فيــه مبــدأ التــأدب األقصــى 

ممــا  التــأدب،  وفــي  الحقــوق  فــي  التنــازع  علــى 

التصــور  حســب  التصديــق  مبــدأ  بذلــك  يجعــل 

الطهــوي »أفضــل المبــادئ وأكملهــا جميًعــا، 

تقــرر  الــذي  األصــل  هــو  يكــون  أن  عجــب  وال 

فــي الممارســة التراثيــة اإلســامية العربيــة؛ 

حــااًل  أصــدق  كانــت  للتخاطــب  معاناتهــا  إذ 

وأفســح مجــااًل، وبالتالــي ال بــد أن يكــون نظــر 

أهلهــا فــي التخاطــب أصــح حكًمــا وأبلــغ أثــًرا، 

أال تــرى أنهــم تركــوا فينــا االصطــاح المتميــز: 

المخاطبــة«))))). )أدب 

لقــد انطلــق طــه عبــد الرحمــن مــن النظريــات 

األوطــان  خــارج  الحديثــة  التداوليــة  اللســانية 

خاصــة،  بصفــة  التــأدب  مبحــث  ومــن  العربيــة، 

فدرســها دراســة نقديــة انطاًقــا ممــا فــي تراثنــا 

اإلســامي الغنــي، ليصــل فــي النهايــة إلــى أن تلــك 

النظريــات لــم ترتــِق بعــد إلــى مــا فــي بطــون أمــات 

التكوثــر  أو  والميــزان،  اللســان  الرحمــن،  عبــد  )))) طــه 
)ص/153(. العقلــي، 

ــا التراثيــة، إشــارة منــه إلــى أهميــة التصالــح  تآليفن

مقابــل  وقراءتــه  فيــه  والبحــث  التــراث،  مــع 

اإلســهام فــي توســيع القطيعــة الفظيعــة بيننــا 

المتميــز. الغنــي  التــراث  وبيــن ذلــك 

نظرية التأدب في المجال 
اإلسالمي ضمن نسق عام 

ومتكامل

ال يخفــى علــى أحــد مــا لطــه عبــد الرحمــن مــن 

ــارز فــي الكشــف عــن النواقــس التــي شــابت  دور ب

واللســانية  الفلســفية  النظريــات  مــن  جملــة 

الغربــي الحديثــة، وذلــك مــن خــال وزنهــا بميــزان 

وبالنظــر  اإلســامي،  والتــراث  اإلســامية،  الديــن 

إليهــا بمنظــار األخــاق، وقــد رأينا أنــه انتقد النماذج 

التــي كتبــت فــي نظريــة التــأدب ضمــن اللســانيات 

مــن  اســتمده  منهــا  بديــًا  وأعطــى  التداوليــة، 

اإلســامي. التــراث 

أن  هــو  هنــا،  إليــه  اإلشــارة  نريــد  الــذي  أن  إال 

ــة  ــم يتعمــق فــي نظري ــد الرحمــن نفســه ل طــه عب

التــي  اإلســامية  اآلداب  مــن  انطاًقــا  التــأدب 

تضبــط عمليــة التخاطــب، إذ التصديــق والقصديــة 

واإلخــاص علــى الرغــم مــن أهميتهــم ال يمثلــون 

والقواعــد  العــام  النســق  مــن  يســيًرا  جــزًءا  إال 

التكامليــة التــي تضبــط التخاطــب وتتحكــم فيــه. 

العميــق مثــًا فــي قاعــدة  التأمــل  وبالتالــي فــإن 

الصــدق قــد يــؤدي إلــى االســتغناء عنهــا، أو علــى 

األقــل فهــي بالمقارنــة مــع قواعــد أخــرى قاعــدة 

جزئيــة، ومتفرعــة ال قاعــدة كليــة وأصليــة.
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ــأدب فــي المجــال اإلســامي  ــة الت تتأطــر نظري

ضمــن نســق متكامــل توجههــا مبــادئ متداخلــة 

فــي هللا  فالحــب  نفســه،  الوقــت  فــي  ومتعــددة 

التــي  والنيــة  المتخاطبيــن أصــل  يجمــع  الــذي 

يجتمعــان بهــا، وحســن الظــن الــذي يســتحضره 

كل منهمــا، والتمــاس األعــذار وقبولهــا...، كلهــا 

التــأدب،  عمليــة  فــي  وأســاس  محوريــة  مبــادئ 

وســواء النيــة أو الحــب فــي هللا أو حســن الظــن أو 

ــم  التمــاس األعــذار مؤصــل لهــا فــي القــرآن الكري

وفــي أحاديــث نبويــة، يحتــاج التأمــل فيهــا وإيرادهــا 

إلــى وقــت وبحــث مســتقل ودقيــق)))).

 المبحث الثالث
المصطلحات والمفاهيم 

وحمولتها الحضارية في نظر 
طه))))

اإلســامية  الحداثــة  بنــاء  أن  عاقــل  ينكــر  ال 

اليــوم كمــا يراهــا طــه، وتجــاوز مــا أصــاب األّمــة 

التبعّيــة  مــن  التخّلــص  مشــروط  تخّلــف  مــن 

دون  النهــم  واالســتهاك  واالســتيراد  العميــاء، 

)))( يحتــاج البحــث فــي نظريــة التــأدب فــي المجــال اإلســامي 
إلــى عمــل خــاص يتخــذ مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
ــا، ينطلــق منهــا  وكتــب علمــاء المســلمين القدمــاء مــادة خاًم
ــا كلمــا حــاول  فــي التنقيــب والبحــث، وســوف يكــون ذلــك علميًّ
واســتخراج  المصــادر  هــذه  فــي  التــأدب  وضعيــات  تحليــل 

القواعــد التــي تحكمهــا.

ــة لــي بعنــوان:  )))) أشــرت إلــى هــذا الموضــوع فــي مداخل
الحضــاري،  التجديــد  فــي  ودورهمــا  والمصطلــح  اللغــة 
ألقيتهــا بمؤتمــر معــا الثامــن للباحثيــن، بمركــز التكوينــات 
والملتقيــات الوطنيــة بالربــاط، مــن 22 إلــى 24 أبريــل 2019، 
كرســي  إشــراف  تحــث  الحســن،  خالــد  مؤسســة  عقدتــه 
بجامعــة  اإلنســاني  والمشــترك  اإلســامية  الحضــارة 
محمــد الخامــس، وبالشــراكة مــع الــوزارة المنتدبــة لــدى 
البرلمــان  مــع  بالعاقــات  المكلفــة  الحكومــة  رئيــس 
والمجتمــع المدنــي والتعــاون مــع المنظمــة اإلســامية 
للتربيــة والعلــوم والثقافــة )إيسيســكو(، وبمشــاركة المركــز 

التربويــة. واألبحــاث  للدراســات  المغربــي 

أمــس  فــي  اليــوم  األمــة  وألن  واإلبــداع،  اإلنتــاج 

الحاجــة إلــى نهضــة حقيقيــة وجذريــة فــي مختلــف 

إبــداع  إلــى  الحاجــة  أمــس  فــي  فإنهــا  المجــاالت، 

التطــّورات  لمســايرة  ومصطلحــات  مفاهيــم 

المعتمــدة  الوســائل  كل  واعتمــاد  الســريعة، 

والتخّلــص  وتوليدهــا،  المصطلحــات  نحــت  فــي 

الفرديــة  االجتهــادات  عــن  الناتجــة  الفوضــى  مــن 

للمصطلحــات  العربيــة  المقابــات  إيجــاد  فــي 

نتيجــة  فائقــة  بســرعة  تظهــر  التــي  المســتوردة، 

يحــدث  ممــا  الغربيــة،  للحضــارة  الكبيــر  التقــدم 

»فجــوة مصطلحّيــة مزدوجــة، فجــوة فــي أدوات 

وســائلنا  عجــز  فــي  تتمثــل  المصطلــح  توليــد 

عــن ماحقــة الطلــب المصطلحــي المتصاعــد، 

حيــث يضــاف إليــه كل يــوم عــدة آالف، فجــوة 

األقطــار  بيــن  مــا  المصطلــح  توحيــد  فــي 

بيــة«)))). العر

والحــق أن تجــاوز هــذه األزمــة يحتــاج بدايــة إلــى 

قــراءة نقديــة للواقــع المفهومــي واالصطاحــي 

لألمــة، وكــذا تشــخيص الوضــع الحالــي مــن ناحيــة 

المفاهيــم والمصطلحــات))))؛ وذلــك بالرجــوع إلــى 

)))) علــي، نبيــل وناديــة، حجــازي: الفجــوة الرقميــة: رؤيــة 
عربيــة لمجتمــع المعرفــة )الكويــت: عالــم المعرفــة،2005م(، 
)ص/351(، نقــًا عــن عبــاس عبــد الحليــم عبــاس، المصطلــح 
المعاجــم  فــي  دراســة  المعجميــة  والصناعــة  النقــدي 
المعرفــة،  كنــوز  دار  المنهجيــة،  وإشــكاالتها  المصطلحيــة 

)ص/44(. )11)م،  ط1،  عمــان، 

)))( تكمــن صعوبــة المصطلــح فــي ســعيه إلــى تخصيــص 
مصطلــح واحــد لمفهــوم واحــد داخــل جماعــة لغويــة تتكلــم 
بينهــا  فيمــا  متباعــدة  العربيــة  البلــدان  وألّن  واحــدة.  لغــة 
المصطلحــات  وضــع  فــي  الفوضــى  مــن  نــوع  حــدث  فإّنــه 
لألمــة،  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  ســلًفا  الموجــودة  للمفاهيــم 
ســواء المصطلحــات العربيــة أو األجنبيــة الــواردة المســتوردة 
وفــاح  الحديثــة.  الغربيــة  الثقافــة  علــى  االنفتــاح  ظــل  فــي 
األمــة اليــوم مشــروط بتوفيــر وصناعــة مفاهيمهــا الخاصــة، 
لصناعــة  ســعيها  قبــل  اللغويــة  الســوق  لطلــب  اســتجابة 

األخــرى. والماديــة  الغذائيــة  المــواد 
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وتفاقمهــا،  تطورهــا  مســار  وتتبــع  األزمــة  بدايــة 

األكاديمييــن  المثقفيــن  بعــض  ذهــب  فقــد 

تلقــف  عمليــة  نهــج  إلــى  الثقافــة  المزدوجــي 

أصولهــا  عــن  الكشــف  دون  جزاًفــا  المفاهيــم 

وهويتهــا))))، وهــو مــا يفــرض بالضــرورة العــودة 

لمعرفــة أصــول هــذه المفاهيــم وتتبــع خلفياتهــا، 

عبــد  طــه  نظــر  فــي  اللفظــي  اإلصــاح  كان  وإن 

»التطلــع إلــى معرفــة  الرحمــن ال يقتصــر علــى 

هــذه  عليهــا  تنطــوي  التــي  األصليــة  المعانــي 

فرضنــا  لــو  وحتــى  األعجميــة،  االصطاحــات 

أننــا أحطنــا بمضامينهــا المعرفيــة وبأصولهــا 

العربــي  النــص  فــي  وجودهــا  فــإن  اللغويــة، 

يضــر باتصالــه؛ ألنهــا أجــزاء مــن لســان آخــر مــا 

تفتــأ تشــير إلــى انتمائهــا إليــه، وال اتصــال إال 

بيــن أجــزاء اللســان الواحــد«)1))؛ وهــذا يســتدعي 

بالضــرورة العنايــة الكبيــرة بالمفاهيــم الموظفــة، 

ومحاولــة إبــداع المفاهيــم ونحتهــا وقــراءة التــراث 

هــذه  أصــول  فــي معرفــة  التفكيــر  قبــل  وإحيائــه 

بتحوالتهــا  واإلحاطــة  ومدلوالتهــا،  المفاهيــم 

وعاقتهــا  للحضــارة،  العــام  بالنمــط  وعاقتهــا 

البنــاء  تشــكل  التــي  والمفاهيــم  بالمصطلحــات 

الكلــي لــكل أمــة.

وألن تجديــد الحضــارة اإلســامية اليــوم رهيــن 

بحــوار علمــي يقــود إلــى التعايــش والســلم فــإّن 

هــو  للمفاهيــم  والدقيــق  العلمــي  »التحديــد 

الــذي يوّفــر األرضّيــة لخلــق مســاحات للحــوار 

المنهــاج، ط1،  فــي  الســام، مقدمــات  عبــد  )))) ياســين 
)ص/4(. 1989م، 

1-الفلســفة  الفلســفة:  فقــه  الرحمــن،  عبــد  )1)) طــه 
.)340 )ص/339،  2008م،  والترجمــة، 

والتواصــل والتفاعــل والتعايــش بيــن مختلــف 

البيئــات الحضاريـّـة والفكريـّـة المتعــّددة، وذلك 

والمفاهيــم  المصطلحــات  فهــم  ســوء  ألّن 

إلــى  يــؤدي  الحــوار  أطــراف  مــن  المســتخدمة 

والصراعــات  الفكريّــة  الخصومــات  مــن  كثيــر 

المذهبّيــة«)1)). خاصــة حينمــا يتعلــق األمــر بحــوار 

والمرجعيــات  األصــول  تختلــف  حيــث  الثقافــات 

أن  مــن  الرغــم  فعلــى  حضــارة،  بــكل  الخاصــة 

مجموعــة  فــي  تشــترك  جمعــاء  »البشــرية 

وهــو  كثنائيــات(،  )المدركــة  المضاميــن  مــن 

بيــن  التعايــش ممكًنــا  يجعــل  ومــا  يوحدهــا،  مــا 

المختلفــة  االنتمــاءات  رغــم  الثنائيــات  هــذه  كل 

القســم  هــذا  أن  إال  التنــوع.  بالغــة  ثقافــات  إلــى 

التوحــد والتطابــق المطلــق،  المشــترك ال يعنــي 

فــكل مجتمــع ينظــم مضامينــه بطريقتــه الخاصــة 

ويــؤدي  بــه«))))  خــاص  مفهومــي  تقطيــع  وفــق 

الخصوصيــات  هــذه  مراعــاة  دون  االســتيراد 

ياســين:  األســتاذ  قــال  جمــة.  إشــكاالت  إلــى 

»المفاهيــم تتزحلــق، وتخــرج مــن نظــام علمــي 

إلــى نظــام، فتفقــد قوتهــا وأصالتهــا ومغزاهــا. 

اليــوم  الكلمــة  نســتعمل  كمــا  المســؤولية 

يئــن  جريــح  فهــو  أجنبيًّــا،  معنــى  ترجــم  لفــظ 

ممــا أصابــه مــن دحرجــة وزحلقــة مثــل ســائر 

األلفــاظ العربيــة الترجمانيــة عــن لغــة الثقافــة 

العالميــة الوثنيــة اإلغريقيــة والماديــة الحديثــة 

والفلســفات المثاليــة والفنــون المســتحدثة. 

كل ذلــك يتقاطــر علــى األلفــاظ عــن مدلوالتهــا 

)1)) الناصري محمد، م.س، )ص/1(.

مدخــل  الســردية:  الســيميائيات  ســعيد،  )))) بنكــراد 
نظــري، منشــورات الزمــن، كتــاب الجيــب 49، 2008، )ص/47(.
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القرآنيــة النبويــة، فــإذا هــي أشــباح فــي األذهــان 

بعــد أن كانــت حيــاة وباعثــة حيــاة«)))). وإذا تأملنا 

الحضــور  نجــد  ســوف  فإننــا  اليــوم  واقعنــا  فــي 

مــا  التــي  المســتوردة،  المفاهيــم  لهــذه  الطاغــي 

تــزال غامضــة حتــى عنــد مــن اســتوردها.

مــن  نلحظــه  مــا  ويدعمــه  هــذا  إلــى  ينضــاف 

كل  فــي  األجنبّيــة  للمصطلحــات  كبيــر  هجــوم 

المجــاالت، ُيعتَمــُد عليهــا لســد الفــراغ المهــول 

دون  واإلســامية،  العربيــة  الثقافتيــن  فــي 

والمعرفيــة،  الحضاريــة  خصوصياتهــا  مراعــاة 

»جعــل منهــا مفاهيــم متحّيــزة ضبابيــة  ممــا 

متذبذبــة مســتلبة، تســتبطن تصــوًرا غربًيــا لــه 

خصوصياتــه، إن بشــكل ظاهــر جلــّي، أو مضمــر 

خفــّي يتمايــز مــع الرؤيــة المعرفيــة اإلســامية 

ذات الطابع التوحيدي واالســتخافي المرتكزة 

الحضاريّــة،  ووظيفتــه  اإلنســان،  قيمــة  علــى 

ومكانتــه فــي الوجــود«)))). هــذا علــى الرغــم مــن 

أن للغــة »ارتباًطــا عضويًّــا بالفكــر، والشــعور، 

الحيــاة  وبواطــن  الماديــة،  الحيــاة  ومظاهــر 

وبالعلــوم،  واألخــاق،  وبالســلوك  الروحيــة، 

الحكــم«)))).  ونظــام  والتنميــة  والعــدل، 

المعانــي  تحمــل  لغــة  كل  ألفــاظ  »أن  كمــا 

الدارجــة عنــد أهــل كل لغــة كمــا تحمــل اللغــة 

)))) ياســين عبــد الســام، تنويــر المؤمنــات، ج2، )راعيــة 
ومســؤولية(.

النقــد  مــن  المفاهيــم:  تحيــز  مصطفــى:  )))) المريــط 
المفهومــي إلــى أفــق البنــاء الحضــاري مفهــوم الثقافــة 
عنــد مالــك بــن نبــي أنموذًجــا )دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي 
والدراســات اإلنســانية، العــددان 6-7، ربيــع وصيــف 2018م( 

)ص/272(.

أمازيغــي،  صديــق  مــع  حــوار  الســام،  عبــد  )))) ياســين 
)ص/133(.  ،1997 البيضــاء،  الــدار  األفــق،  مطبوعــات 

وباغتهــا،  وتركيبهــا  نحوهــا  بمجموعهــا، 

الشــعب  تجربــة  وأمثالهــا،  ونثرهــا  شــعرها 

الناطــق بهــا، حساســيته وفكــره وأســلوبه فــي 

الحيــاة ونظرتــه لإلنســان، ومكانــه فــي الكــون، 

الوقــت  فــي  تمثــل  لكنهــا  وقيمــه،  ومصيــره 

نفســه رباًطــا أساســيًّا يلــم المجتمــع. رباًطــا 

يقــرب بيــن النــاس وإن اختلــف العــرق واختلــف 

فــي  المصطلحــات  لموقــع  ونظــًرا  الديــن«)))) 

مشــروع بنــاء الحضــارة وتجديدهــا فــإّن كثيــًرا مــن 

وجعلوهــا  كبيــًرا،  اهتماًمــا  لهــا  أولــوا  قــد  الــرّواد 

التجديديــة. مشــروعاتهم  فــي  األولويــات  ضمــن 

المفّكريــن  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  ويعتبــر 

قضّيــة  فــي  اجتهــدوا  الذيــن  المحدثيــن  العــرب 

الفكــري  مشــروعه  خــال  مــن  المصطلحــات 

الغربيــة،  النظريــات  نقــد  علــى  القائــم  المتكامــل 

لهــا،  مقابــات  إعطــاء  فــي  الكبيــر  واالجتهــاد 

تســتمد روحهــا وأصالتهــا مــن الثقافــة العربّيــة 

اإلســامّية. وعقــد رف طــه بنقــده العــام للحداثــة 

الغربيــة كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك، ســاعًيا 

اإلســامية،  الحداثــة  يســّميه  مــا  تأســيس  إلــى 

المفكريــن  لبعــض  الفكــري  التوجــه  انتقــد  كمــا 

العــرب نحــو الحداثــة الغربيــة، ورأى مقابــل ذلــك 

تجربــة  كانــت  »مــا  هــي:  الحقيقيــة  الحداثــة  أن 

خاصــة يتفاعــل فيهــا اإلنســان بإكراهــات زمنــه 

فيتغلــب عليهــا ليخضعهــا لمبادئــه ويمألهــا 

حداثــة  الحداثــة  تكــون  وال  المتجــددة،  بروحــه 

وهــي تنقــل تجــارب اآلخريــن كائًنــا مــن كانــوا؛ 

)))) ياســين عبــد الســام، اإلســام والقوميــة العلمانيــة، 
1995م،  ط2،  التربيــة،  كليــة  أمــام   - طنطــا   - البشــير  دار 

)ص/9(.
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كل  مــن  التخّلــص  هــو  الجوهــري  شــرطها  إذ 

فــي  المعرفــة  ومســاءلة  التقليــد  أشــكال 

ســواء«)))). حــد  علــى  والتاريــخ  الراهــن 

ــن طــه عبــد الرحمــن أهميــة المصطلــح  فقــد بيَّ

»مــن  قــال:  فــي مختلــف مصنفاتــه،  والمفهــوم 

الــذي ينكــر أن المجتمــع يكابــد مــن التحديــات 

التحديــات  مــن  يكابــده  مــا  مقــدار  المعنويــة 

مــا  المعنويــة  التحديــات  ويتصــدر  الماديــة، 

أزمــة  فــي  متمثــل  فكــري  تيــه  مــن  يواجهــه 

مفهوميــة كبــرى ال يعــرف كيــف يخــرج منهــا؛ 

مــن  متكاثــرة  كثــرة  عليــه  تتــوارد  تفتــأ  ال  إذ 

المفاهيــم التــي تضعهــا المجتمعــات األخــرى، 

فيأخــذ فــي التخبــط فــي معاقدهــا ومغالقهــا، 

لــه  قــدرة  ال  وأحابيلهــا،  متاهاتهــا  فــي  بــل 

علــى اســتيعابها، وال طاقــة لــه علــى صرفهــا، 

 
ِ
لم يهتــد مــا  المســلم  المجتمــع  أن  والواقــع 

إلــى إبــداع مفاهيمــه أو إعــادة إبــداع مفاهيــم 

فــا  ابتــداًء  إبداعــه  مــن  كأنهــا  حتــى  غيــره، 

مطمــع فــي أن يخــرج مــن هــذا التيــه الفكــري 

الــذي أصــاب العقــول فيــه«)))). ثــم ســعى بعــد 

ــى  تشــخيص الواقــع االصطاحــي والمفهومــي إل

الحكــم علــى الذيــن يدعــون أنهــم نجــوا مــن هــذه 

المقلــدة  فئــَة  فســماهم  المفهوميــة،  الفتنــة 

وقســمهم إلــى مقلــدة المتقدميــن، وهــم الذيــن 

يســقطون المفاهيــم اإلســامية التقليديــة علــى 

)))( ملــكاوي، ســعيدة، الحداثــة عنــد طــه عبــد الرحمــن مــن 
الكتــب  عالــم  المفهــوم  بنــاء  إلــى  المــزدوج  المعرفــي  النقــد 
إدريــس  تقديــم  )11)م،  ط1،  إربــد،  والتوزيــع،  للنشــر  الحديــث 

مقبــول.

)))) طــه عبــد الرحمــن، روح الحداثــة المدخــل إلى تأســيس 
المغــرب،  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الحداثــة اإلســامية، 

ط1، 2006م، )ص/11(.

المفاهيــم الغربيــة الحديثــة، ومقلــدة المتأخريــن 

وهــم الذيــن يســقطون المفاهيــم الغربيــة الحديثة 

القديمــة)))). اإلســامية  المفاهيــم  علــى 

ومــن جهــة أخــرى فقــد بــذل طــه جهــًدا كبيــًرا 

وذلــك  والمفاهيمــي،  المصطلحــي  العمــل  فــي 

مــن خــال جهــد تطبيقــي اتخــذ محوريــن: »محــور 

النقــد والمســاءلة للتجربــة العربيــة فــي ترجمــة 

لمصطلحــات  التأثيــل  ومحــور  المصطلــح، 

منتقــًدا  واالختــراع«)1))؛  بالتأصيــل  فلســفية 

نقلهــا  فــي  العربيــة  الفلســفة  بــه  قامــت  مــا 

للمصطلحات األجنبّية دون مراعاة خصوصياتها، 

وقــد نتــج عــن ذلــك »وقــوف المترجــم العربــي 

الناقــل  وقــوف  المنقــول  المصطلــح  أمــام 

حــرم  مــا  المؤثــل،  ال  والمهــّول  المؤصــل،  ال 

بمصطلحاتهــا  تعتنــي  أن  مــن  العربيــة 

بمقامهــا،  الائقــة  بهــا  الخاصــة  الفلســفية 

خصوصيتــه  يلمــس  أن  مــن  العربــي  وحــرم 

مــن  إليــه  نقــل  فيمــا  والمعرفيــة  اللغويــة 

مفاهيــم«)1)). مــن  تحملــه  ومــا  مصطلحــات 

المفاهيــم  مــن  عــن جملــة  تحــدث طــه  وقــد 

العربّيــة  الثقافــة  إلــى  الدخيلــة  والمصطلحــات 

وفلســفتها دون أن تجــد قبــواًل واستئناًســا مــن 

ــى وإن عرفــت معانيهــا  ــي، حت ــي العرب ــل المتلّق قب

قائــًا:  األصليــة، 

)))) المرجع نفسه، )ص/11، 12(.

وصناعــة  المفهــوم  إبــداع  المالــك:  عبــد  )1)) بومنجــل 
الهويــل  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  تجربــة  فــي  المصطلــح 
واإلتبــاع إلــى التأثيــل واإلبــداع )دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي 
والدراســات اإلنســانية، العــددان 6-7، ربيــع وصيــف 2018م( 

)ص/216(.

)1)) المرجع نفسه، )ص/216(.
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يعنــي  ال  اللفظــي  اإلصــاح  »إن 
المعانــي  معرفــة  إلــى  التطّلــع 
األصلّيــة التــي تنطــوي عليهــا هذه 
وحتــى  األعجمّيــة،  االصطاحــات 
لــو فرضنــا أنّنا أحطنا بمضامينها 
اللغويّــة،  وبأصولهــا  المعرفّيــة 
فــإّن وجودهــا فــي النــص العربــي 
يضــر باتصالــه؛ ألنّهــا أجــزاء مــن 
إلــى  تشــير  تفتــأ  مــا  آخــر  لســان 
انتمائهــا إليــه، وال اتصــال إلّا بيــن 

الواحــد«)))). اللســان  أجــزاء 

األّمــة  واقــع  إلــى  الرحمــن  عبــد  طــه  ينظــر 

بمنظــار  والترجمــة  بالمصطلحــات  فــي عاقتهــا 

االئتمانيــة،  األخاقّيــة  الفلســفية  نظريتــه 

مــن  اإلحاطــة  ضــرورة  ذلــك  فــي  مســتحضًرا 

حيــث  للمعــارف،  والحضــاري  الفلســفي  البعــد 

ــى اآلخــر  ينبغــي أن تراعــي الترجمــة عندمــا تقــدم إل

أو  والمعرفيــة،  واللغويــة  العقديــة  المقتضيــات 

علــى األقــل فتــح الســبل لفهمهــا داخــل المجــال 

التداولــي الــذي نقلــت إليــه))))، ســاعًيا إلــى مواجهــة 

باعتمــاد  المصطلحــي  والزحــف  الســريع  التقــّدم 

خّطــة منهجّيــة ومنهــج علمــي محكــم، بعيــًدا عــن 

التســّرع فــي إبــداء الــرأي وإصــدار األحــكام، فقــد 

»ســلك طــه عبــد الرحمــن مســلكين فــي عــاج 

مشــكلة المصطلــح، أحدهمــا: تأصيل المقابل 

لــه  مقابــل  وجــود  حيــن  المنقــول  للمصطلــح 

1-الفلســفة  الفلســفة:  فقــه  الرحمــن،  عبــد  )))) طــه، 
والترجمــة )الــدار البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، ط1( 

.)340 )ص/339،  )11)م، 

الشــبكة  للفكــر،  أفًقــا  الحــوار  الرحمــن،  عبــد  )))) طــه 
)ص/71(. 2013م،  بيــروت،  والنشــر،  لألبحــاث  العربيــة 

وثانيهمــا:  الغربــي.  التداولــي  المجــال  فــي 

إنشــاء المفهــوم، واختــراع مصطلحــه الحامــل 

اللغويّــة  كخصوصيتــه  مقتضيــات  وفــق  لــه 

والمعرفّيــة«)))). وباإلضافــة إلــى تتبــع المصطلــح 

الغربــي والتنقيــب عــن أصولــه وجــذوره، والبحــث 

دون  لترجمتــه  الممكنــة  العربّيــة  الــدالالت  عــن 

ظهــرت  فقــد  الترجمــة،  إشــكاالت  فــي  الوقــوع 

عبقرّيــة طــه فــي إبــداع مصطلحــات جديــدة أكثــر 

التأثيلــي لمصطلحــات  االختيــار  فــي  تجليهــا  مــن 

األجنبيــة)))). للمصطلحــات  مقابلــة 

فــي  بومنجــل  الباحــث  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

بحثــه حــول المفهــوم وصناعــة المصطلــح عنــد 

طــه تتبــع أهــم المصطلحــات التــي أبدعهــا طــه 

خصوصيــة  مراعًيــا  بديــع،  بشــكل  الرحمــن  عبــد 

الّلغــة العربّيــة وخصوصّيــة حضارتهــا المعرفّيــة 

والدينّيــة، وكــذا اســتحضار قيمتــي البيــان والجمــال 

رأينــا  »وقــد  قــال:  المصطلحــات،  صناعــة  فــي 

مقــدار بيانّيــة المصطلحــات التــي اســتعملها 

مــن  قــدًرا  يمنحنــا  فهــذا  الرحمــن،  عبــد  طــه 

الجماليــة  مــن  األوفــر  القــدر  ولكــن  الجمــال، 

 )...( لــدى طــه  الفّنــي  الــذوق  إنّمــا منحــه لهــا 

فــإذا أنــت تقــرأ لــه فتســمع حســيس الفلســفة 

وتناغــم  األشــكال  تناظــر  وتبصــر  الّلغــة،  ورنيــن 

األصــوات، وال تجــد ذلــك لكاتــب فيلســوف معاصر 

ســوى طــه عبــد الرحمــن«)))). والحــق أن مــا يميــز 

طــه  عنــد  والمفاهيمــي  المصطلحــي  الجانــب 

مــن إبــداع وجماليــة أمــر ال يمكــن أن نفصلــه عــن 

)))) بومنجل عبد المالك، م.س، )ص/222(.

)))) المرجع نفسه، )ص/228، 229(.

)))) بومنجل عبد المالك، م.س، )ص/23(.
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ــة  ــب الحداث ــة العامــة باعتبارهــا ل ــه األخاقي نظريت

اإلســامية التــي نــادى بهــا طــه، مــن خــال انطاقه 

مــن داخــل المجــال التداولــي اإلســامي. وقــد رأينــا 

منــذ البدايــة أن هــذه الحداثــة ُيشــترط فيهــا حســب 

واالســتمداد  والجمــال،  باإلبــداع  تتســم  أن  طــه 

المباشــر مــن الديــن باعتبــاره مصــدر األخــاق، ال 

فصلــت  التــي  الغربيــة  الحداثــة  مــن  االســتمداد 

األخــاق عــن الحيــاة والعلــم والفكــر.

 خاتمة
نجمل أهم األفكار التي 

توصلنا إليها من خالل البحث 
في النقط اآلتية:

إن نقــد طــه للحداثــة الغربيــة مؤســس علــى 

الديــن والحيــاة،  بيــن األخــاق أي  فصــل الحداثــة 

وهــو مــا يتنافــى والديــن اإلســامي، فالمشــروع 

الــذي جــاء بــه طــه هــو مشــروع أخاقــي بامتيــاز، 

ينتقــد بــه الحيــاة الغربيــة الخارجــة عــن األخــاق.

يتجــاوز طــه نقــد الحداثــة إلــى نقــد منهــج تلقــي 

تــم  حيــث  العــرب،  المفكريــن  قبــل  مــن  الحداثــة 

إســقاطها دون مراعــاة الخصوصيــات الحضاريــة 

والمعرفيــة والفكريــة.

نقــد  علــى  الرحمــن  عبــد  طــه  يقتصــر  لــم 

النظريــات الفلســفية الغربيــة والعربيــة القديمــة 

والحديثــة، بــل تجــاوز ذلــك إلــى نقــد مجموعــة مــن 

العامــة،  اللســانيات  منهــا  اللســانية،  النظريــات 

والتداوليــة  الدالليــة  ومنهــا  والتوليديــة،  البنيويــة 

والحجاجيــة.

أي  المعنــى  بيــن  الحداثــة  فــي  طــه  يميــز 

أي  والشــكل  التحديــث،  يعنــي  الــذي  الــروح 

ــة فــي  ــه الحداث ــذي طبقــت ب الطريقــة والشــكل ال

المجتمعــات الغربيــة، ويؤكــد أننــا فــي الحاجــة إلــى 

الحداثــة مــن حيــث روحهــا ال مــن حيــث شــكلها، 

المفكريــن. معظــم  ذلــك  فعــل  كمــا 

إن فصــل الديــن واألخــاق فــي الحيــاة الغربيــة 

ــات  ــر مباشــر علــى مختلــف النظري ــه تأثي الحديثــة ل

التــي تنتجهــا هــذه الثقافــة، ولذلــك فــإن أهــم مــا 

هــو  نقــد  مــن  النظريــات  لهــذه  يوجــه  أن  يمكــن 

خروجهــا مــن األخــاق، وخروجهــا عــن األخــاق.

يعتبــر الخــروج عــن األخاق فــي الحداثة الغربية 

الحديثــة مدخــًا لنقــد النظريــات اللســانية الغربيــة، 

كمــا يعتبــر اإلســقاط واالســتيراد والتلفيــق مدخــًا 

لنقــد تلقــي هــذه النظريــات فــي الثقافــة العربيــة 

الحديثــة، وفــي لســانيات العربيــة.

الذيــن  الرحمــن مــن األوائــل  يعتبــر طــه عبــد 

اســتعملوا مصطلــح التداوليــات وذلــك ســنة 1))1، 

ــي االســتعمال والســياق  ــر عــن معان لدقــة التعبي

والتفاعــل.

للتداوليــات،  المقدمــة  التعريفــات  تعــددت 

واختلفــت مــن باحــث إلــى آخــر، إال أن المتفــق عليــه 

بيــن اللســانيين هــو انتقــال اهتمــام التداوليــات فــي 

الســنوات األخيــرة إلــى التواصــل وتحليــل المحادثــة 

والخطــاب والحجــاج وغيرهــا مــن المباحــث.

درس طه نماذج نظرية التأدب في اللسانيات 

التداوليــة دراســة نقديــة، انطاًقــا ممــا فــي التــراث 



35 نقد الحداثة الغربية عند طه عبد الرحمن 

اإلســامي الغنــي، مؤكــًدا أنهــا تنــدرج ضمــن قاعدة 

كبيــرة ســماها قاعــدة التصديــق القائمــة علــى مبدأ 

القصــد ومبــدأ الصــدق ومبــدأ اإلخــاص، وتتجــاوز 

هــذه القاعــدة حســب طــه النقــص الــذي وســمت 

علــى  بتركيزهــا  الغربيــة  والنمــاذج  النظريــات  بــه 

الجانــب العملــي للتهذيــب، وتقــوم علــى ممارســة 

الصــدق فــي العمــل ومطابقــة القــول الفعــَل.

قــد  اقترحهــا طــه  التــي  التصديــق  إن قاعــدة 

المجــال  فــي  فالتــأدب  بدورهــا،  قاصــرة  تكــون 

اإلســامي يســتمد مــن منظومــة متكاملــة يعتبــر 

فيهــا الصــدق والقصــد واإلخــاص جــزًءا من نســق 

فــي هللا  الحــب  مــن  مبــادئ  جانــب  إلــى  متكامــل 

والنيــة وحســن الظــن والتمــاس األعــذار وغيرهــا.

ــداع  ــاء الحضــارة وتجديدهــا مشــروط بإب إن بن

المفاهيــم والمصطلحــات، ال اســتيرادها مــن اآلخر 

وتلفيقهــا دون مراعــاة الخصوصيــات الحضاريــة 

والثقافيــة والفكريــة والمعرفيــة.

ــة تحمــل  ــم الغربي إن المصطلحــات والمفاهي

معهــا ثقافــة الغــرب وحضارتهــم ونمــط فكرهــم، 

وتحمــل لــب الحداثــة الغربيــة التــي فصلــت األخاق 

مختلــف  عــن  الديــن  وأبعــدت  السياســة،  عــن 

مناحــي الحيــاة، وهــو مــا يجعــل نقلهــا إلــى بيئتنــا 

ا. عمــًا مضــرًّ
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دراسات خارج الملف

أزمة الهوية 
اإلسالمية 

وعالقتها بالتطرف 
واإلرهاب

بهية سهلي)))

)1( باحثــة فــي الفكــر التربــوي اإلســامي بســلك الدكتــوراه بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية - الربــاط - جامعــة محمــد الخامــس.   
bahiaoujdia@gmail.com
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بــرزت ظاهــرة  الســبعينيات،  أوائــل  منــذ 

فــي  الديــن  باســم  واإلرهــاب  التطــرف، 

ا  نظــًر مهــول،  بشــكل  اإلســالمي  العالــم 

تريــد  التــي  المنظمــات والجماعــات،  لتزايــد 

أهدافهــا  وتحقيــق  وتوجههــا،  رأيهــا  تأكيــد 

ــب فــي  فــي المجتمــع بلغــة العنــف. والغري

األمــر انطــالق هــذه المنظمــات والجماعــات 

والتيــارات مــن فكــرة واحــدة وهــي: ضــرورة 

إرجاعــه  خــالل  مــن  المجتمــع  إصــالح 

ــو  ــن اإلســالمي، كمــا ل ــة الدي )بالقــوة( لهوي

أن المجتمــع الــذي نعيــش فيــه هــو مجتمــع 

بــال هويــة، أو لــه هويــة غيــر إســالمية.

واألغــرب مــن هــذا األمــر، نجــد المناوشــات بيــن هــذه المنظمــات 

نفســها، بــل وتكفيــر بعضهــا بعًضــا، فيبقــى الســؤال الــذي يتبــادر 

مجتمعنــا  فــي  الهويــة  أزمــة  نعيــش  هــل  مســلم،  كل  ذهــن  فــي 

اإلســامي، لكــي تأتــي هــذه الجماعــات لترجعهــا لنــا؟ إن كان الجــواب 

باإليجــاب، فمــا الهويــة التــي يعيشــها مجتمعنــا اليــوم؟ أمــا إذا كان 

الجــواب بالنفــي، فلمــاذا ظهــرت هــذه الجماعــات والتيــارات؟ فهــذان 

اإلشــكاالن تمكــن اإلجابــة عنهمــا مــن خــال طرح الســؤالين التاليين:

ما هوية األمة اإلسامية؟ وما عاقتها بالتطرف واإلرهاب؟

ــه  ــا عــن ماهيت ــة الفــرد، نكــون قــد تحدثن حينمــا نتحــدث عــن هوي

بهــا  يتشــبع  التــي  الهويــة  إذ  الكــون؛  هــذا  فــي  وموقعــه  وكيانــه، 
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وماهيتــه  كيانــه  لنــا  تترجــم  التــي  هــي  اإلنســان، 

للفــرد،  بالنســبة  األمــر  هــذا  كان  فــإذا  الحقيقيــة، 

بأكملهــا؟ لألمــة  بالنســبة  ســيكون  فكيــف 

 المبحث األول
هوية األمة اإلسالمية

 المطلب األول
مفهوم هوية األمة اإلسالمية

مفهوم الهوية:

التــي  المفاهيــم  مــن  الهويــة  مفهــوم  يعتبــر 

لقــت عنايــة خاصــة فــي جميــع المجــاالت العلميــة؛ 

ممــا جعــل تعريفهــا يختلــف مــن علــم آلخــر حســب 

طريقــة تناولهــا لــه، فــإذا كان التعريــف اللغــوي 

للهويــة هــو: »هويــة أراد أهويــة فلمــا ســقطت 

وفــي  الهــاء...  إلــى  الضمــة  ردت  الهمــزة 

إذا عرشــتم فاجتنبــوا هــوي األرض،  الحديــث: 

وهــي جمــع هــوة، وهــي الحفــرة والمطمئــن مــن 

األرض«)))، فبعــض االتجاهــات عرفــت الهويــة بـــ:

»حقيقــة الشــيء مــن  االتجــاه الفلســفي: 

حيــث تميــزه عــن غيــره، وتســمى أيًضــا وحــدة 

الــذات«))).

نفســه  الشــيء  »كــون  النفســي:  االتجــاه 

أو مثيلــه مــن كل الوجــوه، االســتمرار والثبــات 

وعــدم التغيــر«))).

بــن منظــور، لســان العــرب، لبنــان  بــن مكــرم  ))) محمــد 
.)376/15( د.ن،  األولــى،  الطبعــة  صــادر،  دار  بيــروت، 

))) مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الفلســفي، القاهــرة، 
1979م،  األميريــة  المطابــع  لشــؤون  العامــة  الهيئــة 

)ص/208(.

))) فاخــر عاقــل، معجــم علــى النفــس، دار العلــم للمايين، 
الطبعــة األولى 1985م، )ص/55(.

تمييــز  »عمليــة  االجتماعــي:  االتجــاه 

حالتــه  تحديــد  أي  غيــره،  عــن  لنفســه  الفــرد 

. (( ( » لشــخصية ا

االتجاه اإلســامي: تنحو الكتابات اإلســامية 

فــي تعريــف الهويــة، إلــى تعريفهــا حســب الســياق 

آنًفــا،  المذكــورة  التخصصــات  شــأن  اإلســامي، 

ممــا  تخصصهــا،  حســب  الهويــة  عرفــت  التــي 

ا لهــذا المفهوم، من  يجعلنــا نختــار تعريًفــا إســاميًّ

ــي  ــوري مســيهر العان ــل ن خــال طــرح تعريــف خلي

عامًّــا  تعريًفــا  نعطــي  أن  أردنــا  »فــإذا  بقولــه: 

ــا نســتطيع أن نقــول إنهــا  ــة، فإنن لهــذه الهوي

تعنــي: اإليمــان بعقيــدة هــذه األمــة، واالعتــزاز 

الحضاريــة  قيمهــا  واحتــرام  إليهــا،  باالنتمــاء 

اإلســامية  الشــعائر  وإبــراز  والثقافيــة، 

واالعتــزاز والتمســك بهــا، والشــعور بالتميــز 

والقيــام  والجماعيــة،  الفرديــة  واالســتقالية 

بحــق الرســالة وواجــب البــاغ والشــهادة علــى 

التجربــة  ونتــاج  أيًضــا محصلــة  النــاس، وهــي 

التاريخيــة ألمــة مــن األمــم، وهــي تحــاول إثبــات 

نجاحهــا فــي هــذه الحيــاة«))).

حســب  أدرجناهــا  التــي  التعريفــات  وهــذه 

فــي  التقــت  أنهــا  يظهــر  دراســتنا،  تشــعبات 

وهــي: األمــور  مــن  مجموعــة 

ال يمكــن أن نتحــدث عــن فــرد مــا، أو أمــة، دون 

العلــوم  مصطلحــات  معجــم  بــدوي،  زكــي  ))) أحمــد 
االجتماعيــة، لبنــان، مكتبــة لبنــان الطبعــة األولــى 1977م، 

)ص/185(.

اإلســامية  الهويــة  العانــي،  مســيهر  نــوري  ))) خليــل 
فــي زمــن العولمــة الثقافيــة، مركــز البحــوث والدراســات 
اإلســامية، ديــوان الوقــف الســني 2009 الطبعــة األولــى، 

)ص/45(.
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هويتهــا  فــي  المتمثلــة  حقيقتهــا  نســتحضر  أن 

التــي ســتنعكس عليهــا بالضــرورة فــي أقوالهــا 

وظاهرهــا. وأفعالهــا 

الهويــة التــي تميــز الفــرد أو األمــة، ال بــد لهــا مــن 

مرجعيــة تقــوم عليها.

الهويــة تختلــف مــن شــخص آلخــر أو مــن أمــة 

ألخــرى حســب المرجعيــة التــي تنطلــق منهــا.

مجموعــة  هــي  الهويــة  وبالتالــي: 
المنبثقــة  والقيــم  المبــادئ  مــن 
الفــرد،  إليهــا  ينتمــي  مرجعيــة  مــن 
ورثهــا،  التــي  والتجــارب  والخبــرات 
فــي  بإدماجهــا  وقــام  وعاشــها، 

وقيمــه. مفاهيمــه، 

مفهوم األمة اإلسامية:

بالمفهــوم  األمــة  مصطلــح  عــرف  مــن  أول 

المتــداول اليــوم، هــو القــرآن الكريــم، فــي العديــد 

مــن اآليــات الكريمــة، حيــث بلــغ عــدد تكــرار لفظــة 

علــى  ووردت  مــرة،  وأربعيــن  ســبع  نحــو  )أمــة( 

منهــا: معــاٍن،  ســبعة 

)1( الجماعــة مــن النــاس: كمــا فــي قولــه تعالــى: 

ــا  ــا َمــا َكَســَبْت َولَُكــم مَّ ــْتۖ  لََه ــْد َخلَ ــٌة قَ مَّ
ُ
ــَك أ )تِلْ

ــوَن( ]ابلقــرة134[ ــا َكنُــوا َيْعَملُ لُوَن َعمَّ
َ
َكَســبُْتْمۖ  وََل تُْســأ

)2( الشــريعة والطريقــة والمنهــج: كمــا فــي 

ــٍة  مَّ
ُ
ٰ أ ــا َعَ ــا آبَاءَنَ ــا وََجْدنَ ــوا إِنَّ ُ ال ــْل قَ قولــه تعالــى: )بَ

ــرف 22[ ــُدوَن( ]الزخ ْهَت ــم مُّ ٰ آثَارِهِ ــا َعَ ِإَونَّ

))( أمــة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم وأهــل 

ــْم  اإلســام خاصــة: كمــا ورد فــي قولــه تعالــى: )ُكنُت

ُمــُروَن بِالَْمْعــُروِف 
ْ
ــاِس تَأ ْخرَِجــْت لِلنَّ

ُ
ــٍة أ مَّ

ُ
َخــْرَ أ

ْهــُل 
َ
ِۗ  َولـَـْو آَمــَن أ َوَتنَْهــوَْن َعــِن الُْمنَكــرِ َوتُؤِْمُنــوَن بـِـاللَّ

ــُم  ْكَثُُه
َ
نُْهــُم الُْمؤِْمُنــوَن وَأ َُّهــمۚ  ّمِ ــَاَن َخــْرًا ل الِْكَتــاِب لَ

ــران 110[. ــُقوَن( ]آل عم الَْفاِس

الكريــم،  القــرآن  التــي ذكرهــا  المعانــي  فهــذه 

وغيرهــا تبّيــن لنــا أن األمــة تطلــق علــى الجماعــة، 

معيــن،  و)منهــج(  مرجعيــة  فــي  اشــتركت  التــي 

القــرآن  اعتبرهــم  الذيــن  المســلمين  حــال  وهــذا 

فــي  الشــتراكهم  نظــًرا  واحــدة؛  أمــة  الكريــم 

الملــة اإلســامية، كمــا يقــول خالــد الســعيد فــي 

الداللــي  النســق  هــذا  إطــار  »وفــي  الصــدد:  هــذا 

المفصــل، تــرد آيــات القــرآن الكريــم التــي تخاطــب 

ــْم  ــك َجَعلَْناُك المســلمين باعتبارهــم أمــة: )وكذل

ــًة وََســًطا( ]ابلقــرة 143[، والتــي تبيــن أن االنتمــاء  مَّ
ُ
أ

لموقــف  نتيجــة  يأتــي  إنمــا  المســلمين  ألمــة 

يختــاره النــاس اختيــاًرا )ِإَوذْ يَرَْفــُع إِبْرَاهِيــُم الَْقوَاِعــَد 

ــَت  ن
َ
ــَك أ ــاۖ  إِنَّ ــْل ِمنَّ ــا َتَقبَّ َن ــَماِعيُل َربَّ ــِت ِإَوْس يْ ــَن ابْلَ ِم

ــرة 127[. ــُم( ]ابلق ــِميُع الَْعلِي السَّ

باألســاس:  هــو  المســلمين  ألمــة  فاالنتمــاء 

ــَى  َت ــا )ِإَوذِ ابْ انتمــاء دينــي، وليــس انتســابًا عرقيًّ

ــَك  ــاَل إِّنِ َجاِعلُ ــنَّ قَ ُه َتمَّ
َ
أ ــاٍت فَ ــُه بَِكلَِم ــَم َربُّ إِبْرَاهِي

ــاَل َل َيَنــاُل َعْهــِدي  ــِي قَ ــاَل وَِمــن ذُرِّيَّ ــاِس إَِمامــاً قَ لِلنَّ
ــرة 124[، إذ إن تميــز أمــة المســلمين  ــَن( ]ابلق الِِم الظَّ
ا إال عنــد العمــل بمــا  باإلســام، ال يكــون امتيــاًز

ْخرَِجــْت 
ُ
أ ــٍة  مَّ

ُ
أ َخــْرَ  )كنُتــْم  اإلســام،  يتطلبــه 

ــرِ  ــِن الُْمنَك ــوَْن َع ــُروِف َوَتنَْه ــُروَن بِالَْمْع ُم
ْ
ــاِس تَأ لِلنَّ

ويــزداد وضــوح  ]آل عمــران 110[،   )ِ بِــاللَّ َوتُؤِْمُنــوَن 
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منــاط هــذا االنتمــاء ألمــة اإلســام، عندمــا يجعــل 

القــرآن الفــاح صفــة مميــزة ألمــة معينــة مــن أمــة 

َ َحــقَّ ُتَقاتـِـهِ  ُقــوا اللَّ ِيــَن آَمُنــوا اتَّ َهــا الَّ يُّ
َ
اإلســام )يَــا أ

ــران 102[«)))،  ــلُِموَن( ]آل عم ْس ــم مُّ نُت
َ
ــنَّ إِلَّ وَأ وََل َتُموُت

فهــذا النــص يظهــر المرجعيــة التــي تتحــدد علــى 

التــي  الدينيــة،  المرجعيــة  وهــي  األمــة،  أساســها 

والعرقيــة،  والمكانيــة،  الزمانيــة  الحــدود  تتخطــى 

للجماعــات، وبالتالــي: »يكــون المســلمون حيثمــا 

وجــدوا أمــة واحــدة هــي أمــة اإلســام، وأبنــاء 

ملــة واحــدة يجمــع بينهــم انتماؤهــم الدينــي إلى 

اإلســام، وذلــك بصــرف النظــر عــن جنســهم 

كمــا  لغاتهــم...،  أو  ألوانهــم  أو  أعراقهــم  أو 

أن األغلبيــة الســاحقة مــن أبنــاء أمــة اإلســام 

المجتمعيــة العربيــة كانــت وال تــزال وســتبقى 

تشــترك  إذ  اإلســامية،  األمــة  مــن  جــزًءا 

انتمائهــا  فــي  المجتمعيــة  األمــم  مــن  كثيــر 

كان  اإلســام  فــألن  اإلســامية،  للحضــارة 

عامــًا أصيــًا مــن عوامــل تكــون مجتمعاتهــا، 

وفــي هــذا تشــترك أمــم اإلســام المجتمعيــة 

واإلندونيســية  والتركيــة  والفارســية  العربيــة 

أمــم  مــن  وغيرهــا  والبنجابيــة  والبنغاليــة 

اإلســامية  فاألمــة  المجتمعيــة«)))،  اإلســام 

الحســن،  خالــد  طرحهــا  التــي  الصــورة  بهــذه 

ومقارنــة حيثياتهــا مــع التــراث اإلســامي المتقــدم 

يجعلنــا  اإلســامية(  الفــرق  ظهــور  بعــد  )أي 

نطــرح الســؤال التالــي: إذا كانــت األمــة اإلســامية 

))) ســعيد خالــد الحســن، مدخــل نظريــة القيــم )المدركات 
واألبحــاث مؤسســة  الدراســات  مركــز  المغــرب  الجماعيــة(، 
خالــد الحســن مطبعــة الكرامــة الطبعــة األولــى، )11)م، )ص/45، 

.)46

))) ســعيد خالــد الحســن، مدخــل نظريــة القيــم )المدركات 
الجماعيــة(، مرجع ســابق، )ص/46(.

لهــا هويــة واحــدة متمثلــة فــي المنهــج والمنهــاج 

ــا  اللذيــن أتــى بهمــا الديــن اإلســامي التباعهمــا دينيًّ

ــا؛ لتحقيــق مقصــد هللا تعالــى، لماذا ظهرت  ودنيويًّ

الجماعــات المتطرفــة وتباينــت فــي دعواهــا رغــم 

انطاقهــا مــن هــدف واحــد، وهــو ترســيخ هويــة 

اإلســام فــي المســلمين شــكًا ومضموًنــا؟

معرفــة  فــي  يكمــن  الســؤال  هــذا  فجــواب 

الهويــة اإلســامية  بهــا  التــي تشــكلت  األســس 

ــا إلــى نقطــة تشــكل الفــرق  ألمتنــا، والرجــوع زمنيًّ

االنقســامات. هــذه  بــذرة  كانــت  التــي 

 المطلب الثاني
أسس تشكل الهوية 

اإلسالمية

مــن خــال النظــر فــي تعريــف الهويــة حســب 

اإلســامية  األمــة  وتعريــف  اإلســامي،  الفكــر 

األســس  بــأن  القــول  يمكــن  تشــكلها،  وعوامــل 

ــة تتجلــى فيمــا  التــي تشــكلت بفعلهــا هــذه الهوي

يلــي:

التــراث العقــدي: مــن خــال النظــر فــي التــراث 

المؤلــف أصالــة فــي العلــوم الشــرعية التعبديــة، 

ترســيخ  وهــو  واحــد  هــدف  فــي  تلتقــي  نجدهــا 

اإلســامية. العقيــدة 

التجــارب  بــه  ونقصــد  التاريخــي:  التــراث 

الثقافــي  المخــزون  أي  المشــتركة،  والخبــرات 

مــن  المســلم،  ذهــن  بــه  يزخــر  الــذي  المشــترك 

خــال معرفتــه كيــف كانــت الحيــاة قبــل اإلســام، 

وكيــف جــاء اإلســام ولمــن جــاء، والعراقيــل التــي 



41 أزمة الهوية اإلسالمية وعالقتها بالتطرف واإلرهاب 

البصمــة  فهــذه  انتشــاره،  أثنــاء  فــي  اعترضتــه 

مســلم،  كل  بهــا  يتشــبع  التــي  األولــى  الثقافيــة 

ــا لهــم تجــارب وخبــرات مشــتركة،  يجعلهــم ضمنيًّ

بــل أدت هــذه البصمــة إلــى إشــراكهم فــي قضايــا 

مهمــة، مثــل قضيــة تحريــر فلســطين المحتلــة.

التــراث االجتماعــي: رغــم انتشــار المســلمين 

اختــاف  علــى  األرض،  بقــاع  فــي  كجماعــات 

بالقيــم  يحضــون  نجدهــم  ولغاتهــم،  أجناســهم 

العقيــدة  مــن  الســتمدادها  نظــًرا  نفســها؛ 

اإلســامية.

مــن  تنطلــق  المذكــورة  األســس  فهــذه 

المرجعيــة اإلســامية األم، أي المرجعيــة األولــى 

عليــه  الرســول صلــى هللا  عهــد  فــي  كانــت  التــي 

لهــم  كانــت  إذ  الراشــدين،  والخلفــاء  وســلم، 

مرجعيــة واحــدة متمثلــة فــي الكتــاب وســنة النبــي 

محمــد صلــى هللا عليــه وســلم، ولــم يكــن هنــاك 

ــراق بيــن هــؤالء  ــزاع واالفت ــى الن اختــاف يفضــي إل

محمــوًدا  اختاًفــا  كان  فقــد  وجــد  وإذا  الصحابــة، 

ناتًجــا عــن اجتهادهــم ومقاصدهــم الموحــدة، وخيــر 

دليــل علــى هــذا المقصــد نجــد مســألة جمــع القرآن 

الكريــم وحفظــه، وحســمهم فــي اختافاتهــم فــي 

بعــض المســائل الحساســة، كمســألة الخافــة 

إذ  وســلم،  عليــه  هللا  صلــى  النبــي  وفــاة  بعــد 

أجمعــوا علــى أن الخليفــة المناســب بعــد وفــاة 

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم الصحابــي الجليــل أبــو 

بكــر الصديــق رضــي هللا عنــه، العتبــارات وضعوهــا 

الحــال فــي خافــة عمــر  نصــب أعينهــم، وكذلــك 

بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه، وكذلــك فــي الشــطر 

األول مــن خافــة عثمــان بــن عفــان، لــم يكــن هنــاك 

اختــاف مفــٍض للنــزاع عليــه، لكــن بعــد فتــرة مــن 

الزمــن بــدأت تظهــر اإلرهاصــات األولــى لبــزوغ فجــر 

ــكار قــوم علــى خافــة  الفــرق والمذاهــب؛ نظــًرا إلن

عثمــان بــن عفــان، ممــا أفضــى إلى مقتله، إذ ســبب 

ســنوات  ســت  بعــد  حصــل  الــذي  الخــاف  هــذا 

ترجــع ألمــور  مــن خافــة عثمــان رضــي هللا عنــه 

سياســية تتعلــق بتســيير الحكــم، حيــث اّدِعــَي أن 

عثمــان رضــي هللا عنــه كان يوثــر أقربــاءه علــى مــن 

ســواهم فــي تســيير شــؤون المســلمين، وغــض 

ــة بمحاســبة  ــه مقارن الطــرف عــن محاســبة أقربائ

بهــا  رمــوا  التــي  التهــم  المســلمين، وغيرهــا مــن 

عثمــان بــن عفــان، فكانــت الشــرارة األولــى التــي 

ــن المســلمين فــي األفــق،  ــة التفرقــة بي لوحــت راي

ــا رضــي  خاصــة بعدمــا بايــع بعــض المســلمين عليًّ

هللا عنــه، ورفــض معاويــة بــن أبــي ســفيان لهــذه 

البيعــة، ومطالبتــه بــدم عثمــان بــن عفــان، وجماعــة 

مــن الصحابــة رضــي هللا عنهــم كالزبيــر بــن العــوام، 

وطلحــة بــن عبيــد هللا..

مواجهــات  إلــى  األمــر  هــذا  فــأدى 
أبرزهــا  المســلمين،  بيــن  داميــة 
واقعــة صفيــن بيــن علــي ومعاويــة، 
أبــي  بــن  معاويــة  رفــض  بســبب 
هللا  رضــي  علــي  مبايعــة  ســفيان 
عنــه، واختــاف الــرأي بينهمــا، ممــا 

الواقعــة. هــذه  نــار  أوقــد 

بيــن  الفرقــة  نــار  أججــت  التــي  الكــوارث  ومــن 

المســلمين، حينمــا ظهــرت بــوادر النصــر لجيــش 

علــي رضــي هللا عنــه، فلجــأ جيــش معاويــة إلــى حيلــة 

رفــع المصاحــف على األســنة والدعــوة إلى االحتكام 
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بكتــاب هللا تعالــى، فانخــدع بعــض جيــش علــي رغم 

تحذيــر علــي رضــي هللا عنــه منهــا، وهــم القــراء أو 

فضغــط  الهدنــة،  قبلــوا  إذ  بعــد،  فيمــا  الخــوارج 

علــى علــي رضــي هللا عنــه لقبــول التحكيــم، لكــن 

بعــد بدايــة هــذه الهدنــة، ظهــر بعــض المخالفيــن 

لهــا مــن جيــش علــي، فأعلنــوا العصيــان والخــروج، 

ــده. ــه ومــن أي ــا رضــي هللا عن وكفــروا عليًّ

الســاحة  فــي  ظهــرت  فرقــة  أول  فكانــت 

 ، مية ســا إل ا

فرقة الخوارج

 وعقيدتهــم: )ال حكــم ألحــد إال للــه تعالــى(، 

التحكيــم،  لقبولــه  ــا  عليًّ يكفــرون  جعلهــم  ممــا 

وســفك دمــاء كل مــن خالفهــم فــي هــذا المعتقــد، 

قريــش،  غيــر  فــي  اإلمامــة  تكــون  أن  وجــوزوا 

الجائــر. اإلمــام  علــى  والخــروج 

هــذه  عــن  انقســمت  التــي  المذاهــب  ومــن 

ــا وعثمــان  الفرقــة، نجــد األزارقــة الذيــن كفــروا عليًّ

بــن عبــاس  وطلحــة والزبيــر وعائشــة وعبــد هللا 

رضــي هللا عنهــم، وســائر المســلمين وتخليدهــم 

المخالفيــن  أطفــال  قتــل  وأباحــوا  النــار،  فــي 

والنســوان، ثــم مذهــب النجــدات أو النجديــة، الذيــن 

أمــران: الديــن  قالــوا: 

»أحدهمــا: معرفــة هللا تعالــى ومعرفــة رســله 

عليهــم الســام، وتحريــم دمــاء المســلمين يعنــون 

موافقيهــم، واإلقــرار بمــا جــاء مــن عنــد هللا جملــة، 

فهــذا واجــب علــى الجميــع، والجهــل بــه ال يعــذر 

فيــه.

والثانــي: مــا ســوى ذلــك فالنــاس معــذورون 

الحــال  فــي  الحجــة  عليهــم  تقــوم  أن  إلــى  فيــه 

والحــرام، قالــوا: ومــن خــاف العــذاب علــى المجتهــد 

الحجــة عليــه  المخطــئ فــي األحــكام، قبــل قيــام 

فهــو كافــر«))).

»يكفــروا  لــم  الذيــن  الصفريــة،  مذهــب  ثــم 

القعــدة عــن القتــال إذا كانــوا موافقيــن فــي الديــن 

يحكمــوا  ولــم  الرجــم،  يســقطوا  ولــم  واالعتقــاد، 

بقتــل أطفــال المشــركين وتكفيرهــم وتخليدهــم، 

وقالــوا التقيــة جائــزة فــي القــول دون العمــل، وهــذا 

المذهــب رغــم انقســامه عــن الفرقــة األم، إال أنــه 

يختلــف معهــا فــي بعــض األمــور كمــا يظهــر فــي 

مبادئــه، واألمــر نفســه بالنســبة للمذاهــب األخــرى، 

نتيجــة تأثرهــم بالعامــل السياســي والتعصــب فــي 

اجتهاداتهــم وتوجيهاتهــم لهــا حســب خلفيتهــم 

السياســية.

مرجعيتهم التشريعية

مــن خــال اســتقراء اآلراء التــي أتــى بهــا كل 

مذهــب مــن مذاهــب فرقــة الخــوارج، يتضــح أنهــم 

عقديــة  كمرجعيــة  المســائل،  هــذه  علــى  اتفقــوا 

لهــم: بالنســبة  وتشــريعية 

)1( الحكم لله تعالى وحده.

معينــة،  قبيلــة  علــى  تقصــر  أال  اإلمامــة:   )2(

وإنمــا تكــون باختيــار الشــعب، يختــارون مــن يــروه 

بالعــدل. متصًفــا  مناســًبا 

)3( تكفير مرتكب الكبيرة.

))) ســعيد خالــد الحســن، مدخــل نظريــة القيــم )المــدركات 
الجماعيــة(، مرجــع ســابق )ص/55(.
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ومن الفرق التي ظهرت كذلك، نجد 

فرقة الشيعة

 الذيــن »شــايعوا عليًّــا عليــه الســام علــى 

ــا أو  ــا، إمــا جليًّ الخصــوص، وقالــوا بإمامتــه نصًّ

خفيًّــا، واعتقــدوا أن اإلمامة ال تخرج من أوالده، 

وإن خرجــت فبظلــم يكــون مــن غيــره، أو بتقيــة 

كيســانية،  فــرق،  خمــس  وهــم  عنــده،...  مــن 

اإلســماعيلية،  وغــاة  وإماميــة،  وزيديــة، 

وبعضهــم يميــل فــي األصــول إلــى االعتــزال، 

إلــى  وبعضهــم  الســنة،  إلــى  وبعضهــم 

الديــن  إن  يقولــون  فالكيســانية  التشــبيه«)11)، 

طاعــة رجــل، ويعتمــدون علــى التأويــل فــي صياغــة 

أمــا  اإلســام،  أركان  مثــل  الشــرعية،  األحــكام 

الزيديــة فقــد ســاقوا اإلمامــة فــي أوالد فاطمــة 

رضــي هللا عنهــا، ولــم يجــوزوا ثبــوت اإلمامــة فــي 

ــًما  غيرهــم، لكــن جــوزوا أن يكــون كل فاطمــي عالـ

ا، خــرج باإلمامــة، يكــون إماًمــا  زاهــًدا شــجاًعا ســخيًّ

واجــب الطاعــة ســواء أكان مــن أوالد الحســن أم 

الحســين. أوالد  مــن 

مرجعيتهم التشريعية:

 مــن خــال عــرض آرائهــم الدينيــة، ومــا ذكــره 

الشهرســتاني فــي كتابــه الملــل والنحــل، يتضــح 

إلــى  أنهــم يرجعــون لمعرفــة األحــكام الشــرعية، 

مــن بلــغ رتبــة االجتهــاد واألعلميــة فــي اســتنباط 

األحــكام الشــرعية، بــل يمكــن لهــذا اإلمــام الــذي 

دار  بيــروت،  لبنــان  والنحــل،  الملــل  )11) الشهرســتاني، 
.)145 )ص/144،  1992م،  الثانيــة  الطبعــة  العلميــة  الكتــب 

فــي  التدخــل  العظمــى  هللا  آيــة  عليــه  يطلــق 

للمجتمــع  واالجتماعيــة  السياســية  المســائل 

الشــيعي.

التعييــن  وجــوب  علــى  يجمعــون  كمــا 

عصمــة  وثبــوت  اإلمــام،  علــى  والتنصيــص 

والصغائــر،  الكبائــر  عــن  وجوًبــا  واألئمــة  األنبيــاء 

كمــا قالــوا بالتولــي والتبــري قــواًل وفعــًا وعقــًدا 

نفســها  الماحظــة  ونــرى  التقيــة،  حــال  فــي  إال 

أصحابهــا  انطــاق  وهــي  المرجعيــة،  هــذه  عــن 

مــن االجتهــاد والتأويــل إلــى جانــب ظهــور معالــم 

التعصــب المذهبــي، وتأثيــر السياســية فــي صياغــة 

. جعيتهــم مر

فرقة أهل السنة والجماعة

تعالــى  هللا  كتــاب  اتبعــت  التــي  الفرقــة  هــي 

وســلم،  عليــه  هللا  صلــى  محمــد  نبيــه  وســنة 

الكــرام،  ونهــج صحابتــه  نهجــه  علــى  والســائرين 

الســنة؛  أهــَل  وُســّموا  بينهــم،  التمييــز  دون 

عليــه  هللا  صلــى  محمــد  النبــي  ســنة  التباعهــم 

وســلم، أمــا تســميتهم بالجماعــة لعــدم تفرقهــم 

الحــق. علــى  واجتماعهــم  الديــن،  فــي 

مرجعيتهم التشريعية:

فــي  العقديــة  الدينيــة  مرجعيتهــم  تتجلــى 

عليــه  هللا  صلــى  نبيــه  وســنة  تعالــى  هللا  كتــاب 

وســلم وإجمــاع الســلف الصالــح، والتســليم للــه 

ثبــت  مــا  كل  وســلم  عليــه  وللرســول صلــى هللا 

الداللــة. القطعيــة  بالنصــوص 
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مقارنة المرجعيات التشريعية 
للفرق اإلسامية

فرقــة  لــكل  التشــريعية  المرجعيــات  فهــذه 

انطلقــت مــن المرجعيــة العقديــة األولــى، لكنهــا 

التاليــة: اختلفــت فيمــا بينهــا؛ نتيجــة العوامــل 

1- العامل السياسي:

ا  أساســيًّ عامــًا  كان  والحكــم  الســلطة  حــب 

للتعصــب المذهبــي، وإحــداث مرجعيــة تشــريعية 

ونصــرة  مآربهــا،  لتحقيــق  كوســيلة  بهــا،  خاصــة 

لصالحهــا. األحــكام  وصياغــة  مذهبهــا، 

2- العامل العلمي والثقافي:

الفــرق  ببعــض  أدى  الديــن،  بأمــور  الجهــل   -

إلــى التطــاول علــى النصــوص الشــرعية، وتأويلهــا 

أهوائهــم. حســب 

- اتبــاع المتشــابه مــن القــرآن الكريــم، ومحاولــة 

ممــا  صحيــح،  منهــج  أو  علــم  دون  اســتنطاقه 

ــادة مــن حــدة  ــى ظهــور بعــض الفــرق والزي أدى إل

التعصــب.

وإســقاطها  بالفلســفة  المســلمين  تأثــر   -

بعــض  ظهــور  إلــى  أدى  الدينيــة،  األصــول  علــى 

الفــرق التــي حاولــت أن تطــوع الشــريعة لصالــح 

الفلســفة، ممــا أدى بهــذه الفــرق إلــى التكاثــر بنيــة 

دفــاع كل واحــدة منهــا عــن الديــن اإلســامي، وفــي 

األخيــر حصلــت أزمــة التعصــب والتراشــق الفكــري 

بينهــم.

3- العامل الذاتي:

مــن األســباب التــي أدت إلــى تأجــج التفرقــة بيــن 

الحقيقــي  والهــدف  المنهــج  تبايــن  المســلمين، 

العصبيــة  كانــت  إذ  التفرقــة،  هــذه  وراء  مــن 

األولــى  بالدرجــة  والسياســية  والفكريــة  القبليــة، 

هــي المتحكمــة فــي هــذه التفرقــة مــن جهــة، ومــن 

جهــة ثانيــة كانــت نيــة اإلصــاح التــي كانــت ترجوهــا؛ 

توجهاتهــم  أســيرة  الشــريعة،  ألحــكام  العــودة 

هــذا  تحقيــق  أعــاق  ممــا  الجديــدة،  وتمثاتهــم 

بهــم،  خاصــة  مرجعيــات  لهــم  وأنتجــت  الهــدف، 

نــواة  وهــي  واحــدة،  نــواة  مــن  انطاقهــم  رغــم 

بنيــت  بــه  الــذي  القــرآن  األولــى؛ عقيــدة  اإلســام 

الشــريعة، وســنة النبــي محمــد صلــى هللا عليــه 

وســلم، التــي كانــت مؤكــدة ومبينــة لهــا، ممــا أثــر 

ــا نقــول: إن  بشــكل جلــي فــي هوياتهــم، مــا يجعلن

االنقســامات،  ظهــور  بعــد  اإلســامية  الهويــة 

األولــى  للهويــة  مطلًقــا  صريًحــا  قــواًل  ليســت 

التــي كانــت فــي عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم، وإنمــا هويــة تقــدم فــي قالــب مذهــب مــا.

 المطلب الثالث
انعكاس أزمة هوية األمة 

اإلسالمية )اضطراب 
المدركات الجماعية، وظهور 

اإلرهاب(

إذا كانت الجذور األولى ألزمة الهوية اإلسامية 

تنطلــق مــن ظهــور الفــرق، فقــد زاد مــن تعميــق 

هــذه األزمــة ظهــور ثــورة عالميــة مــن حيــث تواصــل 
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الحضــارات فيمــا بينهــا وتاقحهــا، ورســوخ قــدم 

العولمــة، التــي تــروم إشــراك القيــم المجتمعية في 

العالــم، ممــا جعــل الهويــة اإلســامية تــرى أزمــة 

أخــرى، وهــي غيــاب صــورة المســلم النمــوذج، فــي 

ظــل هــذا الحــراك الــذي يعرفــه العالــم، ممــا أدى 

إلــى ظهــور تيــارات تدعــو إلــى مواكبــة العالــم شــكًا 

ومضموًنــا مــع الحفــاظ علــى الهويــة اإلســامية 

بمفهومهــا الضيــق )المذهبيــة(، وتيــارات أخــرى 

هــذا  فــي  االنصهــار  عــدم  ضــرورة  علــى  شــددت 

العالــم. وبيــن هــذا وذاك ظهــرت عصبيــة أخــرى، 

وهــي عصبيــة تمظهــر الديــن، فــكل تيــار صــار لــه 

كيــف  المســلمة،  الــذات  عــن  الخــاص  نموذجــه 

ــا. ــا وقالًب ينبغــي أن تكــون قلًب

العالــم  قيــم  تأثــر  أدى  كمــا 
التــي  العالميــة  بالقيــم  اإلســامي 
وفرضتهــا  العولمــة،  أحدثتهــا 
عــن  اإلســامية  المجتمعــات  علــى 
الهويــات  وتعــدد  اإلعــام،  طريــق 
بــروز  إلــى  )المذهبيــة(،  اإلســامية 
المجتمــع  فــي  الســائد  النمــط 
مظاهــر  )تنــوع  اليــوم  المســلم 

لألفــراد(، التديــن 

التفــكك  إلــى  اإلســامي  المجتمــع  دفــع  مــا   

ــا بفعــل هــذه التناقضــات )جهــود التيــارات  داخليًّ

مــن  النمــوذج  المســلم  صــورة  ترســيخ  فــي 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــرض قيــم العولمــة 

علــى المجتمــع المســلم، ممــا جعلــه يجتهــد 

بــه  جــاء  مــا  بيــن  ليــوازن  نماذجــه؛  خلــق  فــي 

دينــه مــن قيــم وأخــاق، وبيــن مــا فرضــت عليــه 

العولمــة(، وإن كان فــي ظاهــره منســجًما، وجعــل 

مســيرة الفكــر الفرقــي يواصــل مضيــه نحــو تحقيق 

النموذجــي،  اإلســامي  المجتمــع  تأســيس  حلــم 

مــن خــال ظهــور جماعــات إصاحيــة تنطلــق مــن 

الشــريعة  منهــا  تنطلــق  التــي  نفســها  الفكــرة 

حيــاة  مناحــي  جميــع  أســلمة  وهــي  اإلســامية، 

الفــرد المســلم، أي ال يجــب حصــر الديــن اإلســامي 

أن  يجــب  بــل  فقــط،  التعبديــة  الشــعائر  فــي 

يكــون حاضــًرا فــي جميــع المجــاالت، فــكان لهــذه 

الرؤيــا التــي أتــت بهــا هــذه الجماعــات اإلســامية 

بــريء، خاصــة بعــد  المعاصــرة حظــو جماهيــري 

تفشــي الظلــم، واالســتبداد فــي الحكــم، وظهــور 

الطبقيــة المجتمعيــة، وضعــف القيــم، واختاطهــا 

بالقيــم الغربيــة، ووعــي المجتمــع اإلســامي فــي 

مــدى  يعلــم  إذ  نفســه؛  إصــاح  بضــرورة  داخلــه 

تضــرر هويتــه الحقيقيــة، عــن طريــق المقارنــة التــي 

يقــوم بهــا بيــن ماضيــه وحاضــره، ســهل انتشــارها، 

وحّمــس بعــض الشــباب المســلم لانتمــاء إليهــا، 

اإلســامية  الجماعــات  هــذه  ظهــور  بعــد  لكــن 

إلــى قســمين: انقســمت  اإلصاحيــة، 

اإلصاحيــة  اإلســامية  الجماعــات   )1(

إصــاح  رأت ضــرورة  المعتدلــة: وهــي جماعــات 

المجتمــع المســلم بشــكل تدريجــي دون اللجــوء 

للعنــف، واعتمــدت علــى الخطابــات الدعويــة بــكل 

يعيشــها  التــي  الهــوة  بعمــق  ليقينهــا  صورهــا؛ 

المجتمــع اإلســامي بيــن ماضيــه وحاضــره، ســواء 

مــن ناحيــة هويتــه، أو مــن ناحيــة التحديــات التــي 

ــادئ المشــتركة  ــة تقريبهــا المب يعيشــها، ومحاول

بيــن جميــع الفــرق والتيــارات اإلســامية، إلعــداد 
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تركيزهــا  الموحــد، مــن خــال  المســلم  المجتمــع 

علــى أهــم المبــادئ الدينيــة التــي أتــت بهــا الشــريعة 

اإلســامية، دون الدخــول فــي بعــض التفاصيــل 

مــا  واالبتعــاد  الفــرق،  هــذه  فيهــا  اختلفــت  التــي 

أمكــن عــن التدخــات السياســية.

المتطرفــة:  اإلســامية  الجماعــات   )2(

هــذا القســم مــن الجماعــات رأى أن: اإلصــاح ال 

يكــون إال مــن خــال إحــداث طفــرة فــي المجتمــع 

أوضــاع  تغييــر  خــال  مــن  وذلــك  اإلســامي، 

الجهــاد،  فريضــة  بذريعــة  بالقــوة،  المجتمــع 

وتفســيرات  فتــاوى  مــن  بذلــك  منطلقيــن 

للنصــوص الدينيــة ذات طبيعــة عصبيــة منطلقــة 

التشــريعية. مرجعيتهــم  مــن 

كمــا أدى اضطــراب هــذه المــدركات الجماعيــة 

إلــى  هويتــه  أزمــة  بفعــل  اإلســامي  للمجتمــع 

معانــاة المجتمــع المســلم الموجــود فــي البلــدان 

الهويــة،  أزمــة  مــن  ضعفيــن  عانــوا  إذ  الغربيــة، 

فقــد أصبحــوا بيــن أزمــة هويتهــم اإلســامية التــي 

ورثوهــا، وفــرض المجتمــع الغربــي هويتــه وقيمــه 

التعايــش  يحــاول  عليهــم، ممــا جعــل بعضهــم 

بهويتــه  احتفاظــه  خــال  مــن  الوضــع،  هــذا  مــع 

المجتمــع  مــع  والتأقلــم  جهــة،  مــن  التعبديــة 

لكــن  أخــرى،  الغربــي بشــكل متحفــظ مــن جهــة 

للــذات  والســيكولوجي  الفكــري  التنــوع  لطبيعــة 

الغربييــن  المســلمين  بعــض  جعــل  اإلنســانية 

عمليــة  ســهل  ممــا  التأقلــم،  هــذا  يرفضــون 

تشــكل الجماعــات اإلرهابيــة فــي الوســط الغربــي، 

واســتقطاب بعــض المســلمين الناقميــن علــى 

هــذا الوضــع، خاصــة فئــة المراهقيــن والشــباب، 

معرفــة  عــن  الباحثــة  الســيكولوجية  لطبيعتهــم 

أزمــة  حــدة  علــى  مثــال  وخيــر  وهويتهــا،  الــذات 

الهويــة للمســلمين فــي الــدول الغربيــة، مــا ذكرتــه 

داعــش،  مقاتلــي  عــن  األخيــرة  اإلحصائيــات 

المركــز  أورده  تقريــر  آخــر  ذكــر 
الدولــي لدراســة التطــرف والعنــف 
الــدول  أن   (11(ICSR السياســي 
الغربيــة بلغــت الصــدارة فــي تصديــر 

داعــش،  إلــى  المقاتليــن 

بلــًدا مــن أوروبــا الغربيــة نحــو   1( حيــث صــدر 

قدمــه  الــذي  الرقــم  ضعــف  وهــو  مقاتــٍل،   (111

التقريــر الســابق عــن عــدد المقاتليــن الغربييــن فــي 

داعــش ســنة )11)، كمــا أورد التقريــر اإلحصائيــات 

المقاتليــن،  الغربيــة لهــؤالء  البلــدان  التاليــة عــن 

النازحيــن مــن فرنســا  بلــغ عــدد المقاتليــن  فقــد 

 ،(11 نحــو  وألمانيــا  11)1 فرنســي،  نحــو  داعــش  إلــى 

والمملكــة المتحــدة نحــو 11)-11) كذلــك، كمــا أشــار 

إلــى ارتفــاع نســبة نــزوح المقاتليــن مــن بريطانيــا 

وبلجيــكا ونيوزيلنــدا، والســويد، وفنلنــدا والدنمارك 

والنرويــج، ممــا يجعلنــا نطــرح ســؤااًل حــول هــؤالء 

المقاتليــن، وهــو: هــؤالء المقاتلــون أأبنــاء البلــدان 

الجاليــة  أبنــاء  أم  جــدد(  مســلمون  )أي  الغريبــة 

آخــر،  لســؤال  يجرنــا  الســؤال  وهــذا  المســلمة؟ 

وهــو: لمــاذا هــذه البلــدان دون غيرهــا مــن البلــدان 

األوروبيــة صــدرت هــؤالء المقاتليــن؟

(11( http:// icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-
syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-
conflict-1980s/



47 أزمة الهوية اإلسالمية وعالقتها بالتطرف واإلرهاب 

إن الجــواب عــن الســؤال األول المتمثــل فــي 

نســلط  يجعلنــا  المقاتليــن،  هــؤالء  إســام  نــوع 

الدعــوة  كيفيــة  فــي  النظــر  أهميــة  علــى  الضــوء 

أزمــة  إشــكالية  لمعالجــة  لألجانــب،  اإلســامية 

الهويــة اإلســامية، والحــد مــن التطــرف واإلرهــاب 

صفوفهــم.  فــي 

وكذلــك اإلقــرار بــأن اإلشــكال ليــس فــي نــوع 

مهاجــر(،  مســلم  أو  جديــد  )مســلم  إســامهم 

وإنمــا فــي الهويــة التــي أصبحــت لهــم فــي ظــل 

الغربــي. مجتمعهــم  مــع  تحدياتهــم 

اســتحضار  إلــى  فيقودنــا  الثانــي  الجــواب  أمــا 

تنهجــه  الــذي  واالجتماعــي  السياســي  الســياق 

علــى  فالماحــظ  المســلمين،  مــع  الــدول  هــذه 

هــذه اإلحصائيــة أن الــدول الغربيــة التــي صــدرت 

المقاتليــن إلــى داعــش تميــزت بكثــرة المســلمين 

فــي مجتمعهــا، ممــا أدى بهــا إلــى معرفــة بعــض 

المشــكات االجتماعيــة علــى رأســها العنصريــة، 

مــن  الجديــد  الجيــل  واعتبــار  الثقافــات،  وتصــادم 

المســلمين فــي هــذه البلــدان الغربيــة مواطنيــن 

لمولدهــم  نظــًرا  الغربييــن؛  شــأن  شــأنهم 

يطالبــون  يجعلهــم  ممــا  فيهــا،  ونشــأتهم 

أنفســهما. والواجبــات  بالحقــوق 

علــى  الهويــة  أزمــة  تنعكــس  لــم  وبالتالــي، 

اإلســامية  الــدول  فــي  اإلســامية  المجتمعــات 

المســلمين؛  جميــع  علــى  انعكســت  بــل  فقــط، 

ممــا أدى إلــى تفشــي ظاهــرة التطــرف واإلرهــاب 

مــكان. كل  فــي 

 المبحث الثاني
مفهوم التطرف واإلرهاب 

وأسبابهما

 المطلب األول
مفهوم التطرف واإلرهاب 

والعالقة بينهما

مفهوم التطرف:

 عرفــه المجمــع اللغــوي: »التطرف في اللغة 

الناحيــة،  الطــرف بمعنــى  مــن  كلمــة مشــتقة 

أي  فــان  وتطــرف  الشــيء،  مــن  الطائفــة  أو 

حــد  جــاوز فيهــا  المســألة  وفــي  الطــرف،  أتــى 

خواجــة  ياســر  محمــد  وعــرف  االعتــدال«))1)، 

بالعديــد  التطــرف  »ويرتبــط  بقولــه:  التطــرف 

الدوجماطيقيــة  منهــا  المصطلحــات،  مــن 

للتعريفــات  وفًقــا  التطــرف  إن  والتعصــب، 

اإلنجليزيــة  بالكلمــة  يرتبــط  العلميــة 

dogmatism، أي الجمــود العقائــدي واالنغــاق 

العقلــي، والتطــرف بهــذا المعنــى هــو أســلوب 

علــى  القــدرة  بعــدم  يتســم  للتفكيــر  مغلــق 

معتقــدات  عــن  تختلــف  معتقــدات  أيــة  تقبــل 

الشــخص أو الجماعــة أو التســامح معهــا«))1)، 

أي يمكــن القــول بــأن: التطــرف يعبــر عــن الخــروج 

والقيمــة  والفكريــة  االجتماعيــة  القواعــد  عــن 

لمجتمــع مــا، وتبنــي قواعــد خاصــة، يصــل الدفــاع 

))1) مجمع اللغة العربية، 1985م، )ص/572(.

الدينــي ومظاهــره  التطــرف  الخواجــة،  ياســر  ))1) محمــد 
حــدود  بــا  مؤمنــون  مؤسســة  والســلوكية،  الفكريــة 

)ص/4(. )د.ن(،  واألبحــاث  للدراســات 
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العنــف،  بلغــة  المجتمــع  علــى  وفرضهــا  عنهــا 

النفســي  العامــل  تدخــل  يظهــر  التعريــف  وهــذا 

واالجتماعــي فــي تكويــن شــخصية المتطــرف كمــا 

ى. ســنر

مفهوم اإلرهاب:

عرفتــه االتفاقيــة العربيــة بقولهــا: »اإلرهــاب: 

كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه، 

تنفيــذه  يقــع  أغراضــه،  أو  دوافعــه  كانــت  أيًّــا 

يهــدف  جماعــي  أو  فــردي  إجرامــي  لمشــروع 

إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس أو ترويعهــم، أو 

تعريــض حياتهــم أو حرياتهــم وأمنهــم للخطــر، 

المرافــق  بأحــد  أو  بالبيئــة،  الضــرر  إلحــاق  أو 

أو األمــاك )العامــة والخاصــة( أو احتالهــا أو 

االســتياء عليهــا أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنية 

للخطــر«))1).

مــن خــال هــذه التعريفــات يظهــر أن اإلرهــاب 

العنــف،  نفــق  إلــى  التطــور  انعطــاف  بدايــة  هــو 

ــا،  وبالتالــي يمكــن القــول: ليــس كل متطــرف إرهابيًّ

ولكــن كل إرهابــي متطــرف.

 المطلب الثاني
أسباب التطرف واإلرهاب

إن الحديــث عــن األســباب والعوامــل المؤديــة 

الجماعــات  بعــض  عنــد  واإلرهــاب  للتطــرف 

اإلســامية فــي ظــل أزمــة هويتهــا، يجعلنــا نكــرر 

العوامــل  عــن  األول  المبحــث  فــي  عرضنــاه  مــا 

))1( المادة األولى من االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب.

التــي أدت إلــى ظهــور الفــرق اإلســامية، لكــن فــي 

ــب  ــى جان ــي، ظهــرت عوامــل أخــرى إل ــا الحال عصرن

تلــك التــي ذكرناهــا، وهــي:

1- العوامل السياسية:

مــا  بلــد  فــي  الســائد  السياســي  الرضــا  عــدم 

يــؤدي إلــى تطــرف بعــض الجماعــات اإلســامية؛ 

أن  بهــدف  مكانهــم  عــن  حكامهــا  تنحيــة  فتريــد 

تحكــم  السياســة  هــذه  وأن  تعالــى،  للــه  الحكــم 

التصــدر  فــي  الرغبــة  وكذلــك  هللا،  شــرع  بغيــر 

للحكــم بهــدف إصــاح ذلــك المجتمــع اإلســامي، 

حســبما ذكــره محمــد ياســر الخواجــة فــي حديثــه 

التــي كانــت موجــودة  عــن الجماعــات اإلســامية 

ــه: »إن مــن  ــن بقول بمصــر، نقــًا عــن باحثيــن آخري

عــدم  اإلســامية  الجماعــات  انتشــار  أســباب 

والســاداتية  الناصريــة  للسياســات  رضاهــا 

الجماعــات  رفــض  يوضــح  ممــا  ورفضهــا 

والدينــي  السياســي  بالــدور  اقتناعهــا  وعــدم 

الرفــض  هــذا  وينتــج  المجتمــع،  لمؤسســات 

مــن عــدم وجــود مــكان لهــذه الجماعــات داخــل 

الجماعــات  فرفــض  المجتمــع،  مؤسســات 

يعنــي  ال  والســاداتية  للناصريــة  اإلســامية 

فقــط وجــود اختــاف أيديولوجــي بينهمــا وبيــن 

هــذه  فشــل  يعنــي  ولكنــه  السياســات،  هــذه 

خــال  مــن  ذاتهــا  اكتشــاف  فــي  الجماعــات 

هــذا الفكــر. فالفكــر السياســي المطــروح علــى 

اإلشــباع  لهــا  يحقــق  وال  يجذبهــا  ال  الســاحة 

والــدور  المكانــة  لهــا  يحقــق  وال  والرضــا، 

أخــرى،  بدائــل  عــن  تبحــث  ولهــذا  والفعاليــة؛ 
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ــة، فــا تجــد مــا  ــى المؤسســة الديني متجهــة إل

يجذبهــا ويحقــق لهــا المكانــة والرضــا؛ فتلجــأ 

إلــى االنعــزال عــن المجتمــع«))1)، فهــذا التحليــل 

تطــرف  فــي  السياســي  العامــل  دور  يبيــن  الــذي 

بعــض الجماعــات اإلســامية وإعانهــا لإلرهــاب، 

يجعلنــا نتســاءل مــا ســبب تطــرف هــذه الجماعــة 

األخــرى؟ الجماعــة  دون 

2- العوامل االجتماعية:

لقــد أشــرنا إلــى هــذا العامــل، وحللنــاه، عندمــا 

علــى  االجتماعيــة  الهويــة  أزمــة  آثــار  عــن  تحدثنــا 

الســريع  والتغيــر  لألمــة،  الجماعيــة  المــدركات 

بفعــل  اإلســامي  للمجتمــع  يحــدث  الــذي 

ــا فــي منظومــة العولمــة،  اندماجــه قهــًرا أو رضائيًّ

القــدوة،  النمــوذج  المســلم  صــورة  واضطــراب 

الخصــوص،  وجــه  علــى  اليــوم  شــباب  فكــر  فــي 

األفــكار  ظهــور  فــي  أســهمت  عوامــل  فهــي 

كل  نــرى  إذ  الجماعــات،  تبنتهــا  التــي  المتطرفــة 

جماعــة صــارت تبنــي نموذجهــا الخــاص عــن كيــف 

ينبغــي أن يكــون الشــخص والمجتمــع المســلم، 

التــي  السيكوسوســيولوجية  الحالــة  نــورد  وهنــا 

الــذي  بالمجتمــع  اإلســامية  الجماعــة  تربــط 

تنتمــي إليــه، مــن خــال ذكــر مــا قالــه محمــد ياســر 

»فالجماعــة اإلســامية فــي تفاعلهــا  خواجــة: 

فهــي  الجزئيــات،  علــى  تركــز  المجتمــع  مــع 

وتعفيهــا  بالواقــع،  تربطهــا  التــي  الرابطــة 

لهــذا  عميــق،  فكــري  حــوار  فــي  الدخــول  مــن 

تلجــأ الجماعــات اإلســامية كمــا يــرى »محمــد 

))1) محمــد ياســر الخواجــة، التطــرف الدينــي ومظاهــره، 
مرجــع ســابق، )ص/12، 13(.

عمــارة« إلــى المنــاداة بالتطبيــق الفــوري لجزئيــات 

الشــريعة اإلســامية، بــداًل مــن التطبيــق المتــدرج 

مــع  الجماعــة  تفاعــل  يعنــي  ممــا  للعموميــات. 

فهــي  المحــددة،  العناصــر  خــال  مــن  المجتمــع 

تريــد تنفيــذ الحــدود، ولكنهــا تنــادي بالقــدر نفســه 

يؤكــد  مــا  وهــو  اإلســامي،  العــام  الفكــر  بتنفيــذ 

وجــود انعــزال فكــري بيــن الجماعــات اإلســامية 

تعــارض  وجــود  أيًضــا  هــذا  ويؤكــد  والمجتمــع، 

داخــل فكــر الجماعــات اإلســامية نفســها، فهــي 

فــي أفكارهــا العامــة شــديدة المثاليــة والتجريــد 

بقــدر يبعدهــا تماًمــا عــن الواقــع، وفــي مطالبتهــا 

االجتماعيــة والسياســية تركــز على الجزئيــات تركيًزا 

شــديًدا يفقــد هــذه الجزئيــات معناهــا، فمثــًا تركــز 

الجماعــة اإلســامية علــى ارتــداء الحجــاب أكثــر مــن 

التــي يعنيهــا  تركيزهــا علــى المعانــي والمفاهيــم 

انقســام  وجــود  علــى  يــدل  ممــا  الحجــاب،  ارتــداء 

وتعــارض داخــل فكــر الجماعــة اإلســامية، فهــي 

أشــياء  تنفيــذ  وتحــاول  مجــردة  أفــكاًرا  تتبنــى 

التجريــد  بيــن  انتقالهــا  وفــي  العيانيــة،  شــديدة 

والعيانيــة تحــاول ربــط وجودهــا، فأفكارهــا العامــة 

تفصلهــا عــن واقعيــة التنفيــذ«))1)، فهــذه الحالــة 

تعيشــها  التــي  السيكوسوســيولوجية  الفكريــة 

الهويــة  أزمــة  نتيجــة  كانــت  المتطرفــة  الجماعــة 

التــي تحدثنــا عنهــا ســابًقا، والتــي أدت إلــى ضعــف 

الجماعــات  إذ  الجماعيــة،  المــدركات  وتشــويه 

اإلســامية فــي حقيقتهــا جماعــات نبتــت مــن رحــم 

ــي فهــي تعيــش  ــا عنهــا، وبالتال األزمــة التــي تحدثن

أنفســهما. الداخلــي  والصــراع  التصــدع 

الدينــي ومظاهــره،  التطــرف  ))1) محمــد ياســر الخواجــة، 
.)14 مرجــع ســابق، )ص/13، 
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3- العوامل االقتصادية 
والثقافية:

ال شــك أن البطالــة التــي تتفشــى فــي صفــوف 

شــباب المجتمــع المســلم، والفقــر بشــتى أنواعــه، 

وظهــور الطبقيــة فــي المجتمــع اإلســامي، مــع 

الشعور بالمظلومية، أسهموا في تعزيز التطرف 

واإلرهــاب للجماعــات، كمــا أدت أزمــة القــراءة التــي 

يعيشــها المجتمــع اإلســامي الراهــن، وانتشــار 

التــي  المتعصبــة،  والخطابــات  والفتــاوى  الكتــب 

نتجــت عــن الفــرق اإلســامية األولــى، إلــى جانــب 

أســهمت  بالديــن،  لصــق  الــذي  الضيــق  المعنــى 

فــي بنــاء هــذه الجماعــات المتطرفــة واســتقطاب 

الشــباب قليلــي المعرفــة بدينهــم.

وختاًمــا لهــذا المطلــب، يظهــر أن المتطرفيــن 

إلــى جانــب هــذه العوامــل التــي تدفعهــم لإلرهــاب، 

لهــم ســيكولوجية خاصــة بهــم.

 المبحث الثالث
الذات المتطرفة اإلرهابية

امتــداًدا لمــا تطرقنــا إليــه ســابًقا فــي دراســتنا 

لهويــة األمــة اإلســامية وأزمتهــا، وتفشــي ظاهــرة 

اإلرهابيــة،  المتطرفــة  اإلســامية  الجماعــات 

نطــرح الســؤال التالــي: لمــاذا الشــخص )أ( انتمــى 

رغــم  لهــا؟  ينتــِم  لــم  )ب(  والشــخص  للجماعــة، 

تحدثنــا عنهــا  التــي  بالعوامــل نفســها  مرورهمــا 

ســابًقا؟ أو لمــاذا لــم يصبــح المجتمــع اإلســامي 

ــا مــا دام يتعايش مع العوامل  كلــه مجتمًعــا إرهابيًّ

والظــروف أنفســهما اللذيــن تحدثنــا عنهمــا؟

هــذا الســؤال كان محــط اهتمــام للباحثيــن على 

اختــاف تخصصاتهــم، خاصــة باحثــي علــم النفــس 

فــي  وســعهما  بــذال  اللذيــن  والسيســيولوجيا، 

دراســة هــذه الظاهــرة، انطاًقــا مــن تحليــل بعــض 

عينــة  علــى  أقيمــت  التــي  الميدانيــة  الدراســات 

اســتثمار  هنــا ســنحاول  ومــن  المتطرفيــن،  مــن 

نتائــج الدراســات التــي جمعناهــا مــن كتــب بعــض 

الباحثيــن السوســيولوجيين والنفســيين، لدراســة 

قضيتنــا.

الطبيعة السيسيولوجيا للفئة 
المنتمية للجماعة اإلرهابية:

نقــل محمــد ياســر خواجــة، دراســة عــن الفئــات 

المتطرفــة  للجماعــات  تنتمــي  التــي  العمريــة 

حــول  إبراهيــم  الديــن  ســعد  أجراهــا  اإلرهابيــة 

يلــي: مــا  إلــى  فتوصــل  إرهابيتيــن،  جماعتيــن 

أعمــار أعضــاء كا الجماعتيــن يتــراوح بيــن )1 

و)) ســنة بالنســبة للجماعــة األولــى، أمــا الجماعــة 

الثانيــة فكانــت أعمــار أعضائهــا تتــراوح بيــن )1 و)) 

ســنة، وإلــى جانــب هــذه الدراســة مــن حيــث الفئــة 

العمريــة، ذكــر دراســة أخــرى عرضهــا عــادل حمــودة 

فــي كتابــه اغتيــال رئيــس، إذ وجــد أعمــال أعضــاء 

جماعــة إرهابيــة أخــرى كانــت تتــراوح بيــن )) و))، 

فــكا الدراســتين تــدل علــى اســتهداف الجماعــات 

ــن والشــباب؛ نظــًرا لكونهــم أشــد  ــة المراهقي لفئ

تأثــًرا بالعوامــل التــي ذكرناهــا ســابًقا.

وهنــاك دراســة أمريكيــة أجريــت علــى الطبقــة 

أفــراد  إليهــا  ينتمــي  التــي  والعلميــة  االجتماعيــة، 
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أغلــب  كــون  إلــى  فتوصلــت  الجماعــات،  بعــض 

وتلقــوا  الوســطى  للطبقــة  ينتمــون  اإلرهابييــن 

ووجــدت  محًضــا،  ــا  دينيًّ وليــس  حديثًــا،  تعليًمــا 

 1(1 شــملت  التــي  الميدانيــة  الدراســة  هــذه 

شــخًصا مشــتبًها باإلرهــاب، أن دوافــع اإلرهــاب 

كتابــه  فــي  ســيغمان  مــارك  ذكــر  كمــا  معقــدة، 

فهــم شــبكة اإلرهــاب، قــام »بعقــد حلقــات بحــث 

انتماءاتهــم  لمعرفــة  األفغــان  المجاهديــن  مــع 

إلــى  ينتمــون  هــؤالء  نصــف  أن  فوجــد  الطبقيــة، 

منطقــة الشــرق األوســط، وبعضهــم مــن شــمال 

إفريقيــا، إلــى جانــب غربييــن اعتنقــوا اإلســام، وقــد 

تبّيــن لــه أن أكثــر مــن نصــف هــؤالء مــن الطبقــة 

الفقيــرة،  الطبقــة  مــن  وثلثهــم  المتوســطة 

خصوًصــا مــن شــمال إفريقيــا، وأكثــر مــن ربعهــم 

الخليــج،  الغنيــة، وخاصــة مــن دول  مــن الطبقــة 

ومعظــم الغربييــن الذيــن اعتنقــوا اإلســام هــم 

أيًضــا. الفقيــرة  الطبقــة  مــن 

شــخًصا   1( هــؤالء  بيــن  مــن  أن  وجــد  كمــا 

يحملــون شــهادات عليــا وأكثــر مــن 1) منهــم يحمل 

درســوا  منهــم  الغالبيــة  وأن  جامعيــة،  شــهادة 

فــي  درس  منهــم  وقليــل  حديثــة،  مــدارس  فــي 

مــدارس دينيــة، كمــا أن بعــض هــؤالء اإلرهابييــن 

واألمريكيــة،  األوروبيــة  الجامعــات  خريجــي  مــن 

ولكــن الماحــظ أن الدراســة بّينــت أن هــؤالء لــم 

يتعــودوا علــى الحيــاة فــي الغــرب مثلمــا تعــودوا 

وأوضحــت  الشــرقية،  دولهــم  فــي  الحيــاة  علــى 

الدراســة أن بعــض اإلرهابييــن الذيــن حصلــوا علــى 

شــهادات جامعيــة عاليــة فــي الهندســة والطــب، 

مثــل أيمــن الظواهــري والمهنــدس محمــد عبــد 

الســام فرجــن، قائــد تنظيــم الجهــاد فــي مصــر، 

والمهنــدس  المصــري  حمــزة  أبــو  والمهنــدس 

محمــد عطــا، تخصصــوا فــي علــوم عربيــة ودينيــة 

وأصبحــوا مــن المتشــددين فــي تفســير النصــوص 

الدينيــة فــي الغالــب.

مــن   %(1 أن  الدراســة  هــذه  وجــدت  كمــا 

تربيــة  تلقــوا  بالدراســة  المشــمولين  اإلرهابييــن 

دينيــة عندمــا كانــوا صغــاًرا فــي الســن ومعظمهم 

من شــمال إفريقيا، وأن تســعة منهم فقط تربوا 

تربيــة مســيحية قبــل أن يعتنقــوا اإلســام، وأن 

1)% ممــن شــملتهم الدراســة مهنيــون والبقيــة 

شــمال  مــن  وغالبيتهــم  حرفييــن  وغيــر  حرفيــون 

إفريقيــا، وتطرقــت الدراســة إلــى أن 1)% متزوجــون، 

وللغالبيــة منهــم أوالد بالرغــم مــن النظريــة التــي 

تحتــم  يعيشــونها  التــي  الخطــر  حيــاة  إن  تقــول 

وعــدم  عائليــة  مســؤوليات  تحمــل  عــدم  عليهــم 

منهــم  واحــًدا  وأن  ُقِتلــوا،  إذا  وأيتــام  أرامــل  تــرك 

ا«))1)،  فقــط شــاذ جنســيًّ

هــذه المعطيــات التــي قدمتهــا هــذه 
النظــر فــي  الدراســة تجعلنــا نعيــد 
كأحــد  االقتصــادي  العامــل  تحديــد 
األســباب التــي تــؤدي إلــى التطــرف؛ 

إذ جــل هــؤالء اإلرهابييــن مــن طبقة متوســطة 

الحيــاة،  مــن ضروريــات  تمكنهــم  بمعنــى طبقــة 

بنــاء األســر  كذلــك كونهــم يتحملــون مســؤولية 

تعطــي االنطبــاع نفســه، إلــى جانــب وجــود أفــراد 

))1) إبراهيــم الحيــدري، سوســيولوجيا العنــف واإلرهــاب، 
لبنــان - بيــروت، دار الســاقي الطبعــة األولــى 2015، )ص/219، 

.)220
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مــن عائــات ميســورة، وبالتالــي ســنحصر القــول 

الثقافــي  والعامــل  السياســي  العامــل  فــي 

الــذي  االجتماعــي  والعامــل  الدينيــة(،  )الثقافــة 

اضطــراب  فــي  المتمثــل  البدايــة  منــذ  رشــحناه 

المــدركات الجماعيــة للمجتمــع، وأزمــة الهويــة، 

لنــا  ونضيــف اآلن العامــل النفســي لكــي يتضــح 

للتطــرف. الحقيقــي  الوجــه 

الطبيعية السيكولوجية للفئة 
المنتمية للجماعات اإلرهابية

ســيكولوجية  الفعليــة  الدراســة  بدايــة  لعــل 

ــة، انطلقــت ســنة )))1، مــع صــدور  ــذات اإلرهابي ال

نفــس  بعلــم  يهتــم  هيكــر  لفريديريــك  كتــاب 

النفســية  التحليــات  بعــده ظهــرت  إذ  اإلرهــاب، 

التــي  اآلراء  بعــض  وهــذه  اإلرهابيــة،  للشــخصية 

النفســيين: الباحثيــن  بعــض  إليهــا  توصــل 

هــو  اإلرهابــي  أن  إلــى  ورافــر  كزافيــي  توصــل 

شــخصية حبيســة إحباطاتــه، أمــا ماجــد موريــس 

فيــرى أن هنــاك ظروًفــا مهيــأة إمــا اجتماعيــة أو 

ــه، وأن مــن ســمة  ــة للشــخص ذات ــة أو تكويني بيئي

اإلرهابييــن  جماعــة  عنــد  المشــتركة  الشــخصية 

القيادييــن نجــد التمتــع بســمة العظمــة المرضيــة، 

إضافــة إلــى ســمة االضطهــاد المرضــي، وأنهــم 

ــا يولــدون لوالديــن يكــون أحدهمــا علــى األقــل  وراثيًّ

عنيًفــا، قاســًيا باإلضافــة إلــى ســمة القــوة.

علمــاء  بهــا  أتــى  التــي  التحليــات  هــذه  لكــن 

النفــس، تناقضــت مــع التقريــر األمريكــي )1999(، 

ــات المتحــدة الســرية، اســتخلصت  فخدمــة الوالي

اإلرهابيــة  الشــخصيات  بعــض  دراســة  مــن 

والمعتقــات  للســجون  زيــارات  خــال  مــن 

المنــازل جملــًة مــن  فــي  والمستشــفيات وحتــى 

تقــدم  اإلرهابيــة،  الشــخصية  حــول  الماحظــات 

كتابــه  فــي  منــه  وبتصــرف  محمــود  ماهــر  بهــا 

وهــي: واإلرهــاب  العنــف  ســيكولوجية 

»1- ليــس بالضــرورة أن يكــون كل المجرميــن 

اإلرهابييــن ينتمــون إلــى فئــة المرضــى العقلييــن أو 

ــا أو الذكــور دون النســاء. المنبوذيــن اجتماعيًّ

قبــل  الضحايــا  بتهديــد  اإلرهابيــون  يقــوم   -(

دون  الضحايــا  مفاجــأة  بإمكانهــم  كمــا  الهجــوم، 

لذلــك. يحتاطــوا  ال  حتــى  إنــذار  ســابق 

الســمات  كل  فــي  اإلرهابيــون  يشــترك  ال   -(

فهنــاك تشــابه فــي البعــض واختــاف فــي البعض 

اآلخــر.

تناولــت تفســير  التــي  النظريــات  )- كثيــر مــن 

أن  افتــراض  علــى  اعتمــدت  اإلرهــاب،  وتحليــل 

الشــخصية اإلرهابيــة قــد تعتبــر شــاذة ومريضــة 

التــي  لخصائصهــا  الواضــح  التحديــد  علــى  بنــاء 

ومختلــف  النفســي  الطــب  لتفســيرات  تخضــع 

النفــس«))1). علــم  فــروع 

التقاريــر  قدمتهــا  التــي  فالنتائــج  وبالتالــي 

مــدى  تظهــر  والســيكولوجية،  السوســيولوجية 

تــأزم  حيثيــات  حــول  ذكرنــاه  مــا  مــع  تناســبها 

تــأزم هويــة المجتمــع اإلســامي  بــل إن  الهويــة، 

للفــرد  الســيكولوجي  البروفيــل  سعاد-شــرناعي،  ))1( عزيــرو 
جامعــة  االجتماعيــة،  والبحــوث  الدراســات  مجلــة  اإلرهابــي، 

)11)م. ديســمبر  الثالــث  العــدد  لــوادي، 
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كان العامــل الرئيــس فــي ظهــور التطــرف، إلــى 

هــذه  إن  بــل  ســابًقا،  المذكــورة  العوامــل  جانــب 

المبحــث األول،  التــي تحدثنــا عنهــا منــذ  النتيجــة 

قدمــه  الــذي  السوســيولوجي  التحليــل  يؤكدهــا 

يــرى  حيــث  داعــش،  جماعــة  عــن  دافيــس  اريــد 

الدولــة  لتنظيــم  والمذهــل  الســريع  التوســع  أن 

ــداد  اإلســامية داعــش فــي ســوريا والعــراق وامت

هجماتــه فــي شــمالي العــراق ومحاوالتــه الوصــول 

باتجــاه  وتقدمــه  الكردســتانية  أربيــل  مدينــة  إلــى 

عــاد  مــا  اإلرهابــي  لتهديــد  أن  الســورية،  حلــب 

ــل يســتهدف  يطــول العــراق وســوريا فحســب، ب

مــا هــو أبعــد مــن ذلــك وأنــه ينمــو بشــكل مســتمر، 

كمــا أن الجهــود المســتمرة التــي تبذلهــا داعــش 

لشــرعنة وتبريــر وجــوده وتحقيــق أهدافــه وإصــراره 

علــى تأســيس خافــة جديــدة تجعلــه الحركــة األكثــر 

إلــى اآلن. القــرن الحــادي والعشــرين  ا فــي  بــروًز

وفــي الوقــت الــذي لــم ينعــت تنظيــم القاعــدة 

نفســه أبــًدا بالدولــة، وظــل تركيــزه األساســي هــو 

مجابهــة الغــرب، فــإن تنظيــم الدولــة اإلســامية 

فــي  اإلســامية  الدولــة  تســمية  اعتمــد  داعــش 

العــراق، منــذ العــام )11)، وأنــه يســعى إلــى خلــق 

أمة-دولــة حديثــة، وأن هدفــه هــو حيــازة األراضــي 

فــي الشــرق األوســط وال ســيما ســوريا والعــراق، 

وإن مــن أولويــات اســتراتيجيته هــو تبنيــه فكــرة 

وجــود عــدوان غربــي مســتمر لــه جــذور تاريخيــة ضــد 

اإلســام وتوصيــف الغربييــن بكونهــم صليبييــن، 

ومســعاه األســاس هــو إلغــاء الحدود في الشــرق 

األوســط التــي رســمتها معاهــدة ســايكس بيكــو 

عــام )1)1، وإقامــة الخافــة اإلســامية.

وقــد تأثــر بهــذا التوجــه كثيــر مــن المســلمين 

ممــن يعتقــدون أن للغــرب أطماًعــا اســتعمارية 

لرجــال  النقيــض  هــو  التنظيــم  هــذا  وأن  جديــدة، 

الديــن المســلمين الخاضعيــن إلمــاءات الغــرب، 

وأن جهــاد المســلمين هــو جهــاد دفاعــي، لحمايــة 

الجــدد، وهــذه  الصليبييــن  مــن  اإلســامي  الديــن 

المؤامــرة  نظريــات  توظيــف  هــي  التوجهــات 

تعبئــة  أجــل  مــن  الضحيــة  لفكــرة  والترويــج 

أعضائهــا وخلــق التضامــن بينهــم، وهــي الفكــرة 

مــرض  مــن  نــوع  هــي  الغربنــة  القائلــة:  نفســها 

كان. ثمــن  بــأي  اســتئصاله  يجــب 

إن نمــط التفكيــر هــذا يســاعد فــي تفســير كيف 

األشــخاص  يجــرد  اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  أن 

مــن إنســانيتهم إلــى الحــد الــذي يصبــح فيــه قتــل 

الغربييــن شــكًا مــن أشــكال التطهيــر والتنقيــة، 

الدولــة  تنظيــم  أن  كمــا  للمــرض  اســتئصال  أي 

اإلســامية يعمــل علــى إغــواء أتباعــه للتصديــق 

بــأن األعمــال الوحشــية التــي يقومــون بهــا إنمــا 

هــي مــن أجــل قضيــة نبيلــة، وقــد نجــح فــي تحقيــق 

واســعة  ســنية  ومناطــق  قبائــل  مــع  المواءمــة 

وقعــت تحــت ســيطرته، خصوًصــا بعــد أن وجــد 

الواعــدة،  أفــكاره  لتقبــل  مهيــأة  حواضــن  فيهــا 

مــن  مؤقتــة  عقائديــة  تنــازالت  لهــم  قــدم  فهــو 

ولكنــه  وماليــة،  عســكرية  نجاحــات  تحقيــق  أجــل 

المواطنيــن  علــى  القاســية  قوانينــه  بفــرض  بــدأ 

ــى مناطــق شاســعة))1).  ــاك بعــد أن ســيطر عل هن

أال  يجــب  آخــر  جانــب  مــن  يقــول:  آخــر  نــص  وفــي 

فالفــراغ  فحســب،  داعــش  عقيــدة  إلــى  ننظــر 

))1( إبراهيــم الحيــدري، سوســيولوجيا العنــف واإلرهــاب، 
دار الســاقي الطبعــة األولــى )د.ن(، )ص/220، 221(.
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األيديولوجــي فــي العــراق وســوريا فــي حقبــة مــا 

بعــد انهيــار المشــروع القومــي العربــي بوصفــه 

عقيــدة وحدويــة علمانيــة، وكذلــك فشــل الحــركات 

عقائــد  وجــود  وعــدم  المعتدلــة  اإلســامية 

أيديولوجيــة فاعلــة بضمنهــا غيــاب الديمقراطيــة، 

أدى إلــى خلــق فضــاء أيديولوجــي ســعى التنظيــم 

الدولــة  مشــروع  ارتبــاط  عــن  فضــًا  ملئــه،  إلــى 

الواحــد  الحــزب  وأنظمــة  بالفســاد  العربيــة 

اإلنســان. حقــوق  بانتهــاك  المعروفــة 

عقيــدة  عــن  قدمــه  الــذي  التحليــل  فهــذا 

داعــش، وعــن ســبب نجــاح اســتوطانها فــي بعض 

األراضــي، يبــرز بشــكل قــوي مــدى عمــق المشــكلة 

وضــرورة  بــل  اإلســامي،  العالــم  يعيشــها  التــي 

ومــدروس  واقعــي  حــل  إليجــاد  الجــاد  التحــرك 

المختصيــن  مــن جميــع جوانبــه، وتظافــر جهــود 

لبحــث  الديــن،  علمــاء  رأســهم  علــى  المســلمين 

حــل ألزمــة هــذه الهويــة.

خاتمة

مــن خــال عــرض العاقــة الموجــودة بيــن أزمــة 

الهويــة اإلســامية والتطــرف واإلرهــاب، توصــل 

البحــث إلــى النتائــج التاليــة:

)1( ال يمكــن الجــزم بوحــدة الهويــة اإلســامية 

األمــة  تعيشــها  التــي  األحــداث  ظــرف  فــي 

الفــرق. ظهــور  بعــد  اإلســامية 

التصــدع  نتيجــة  كانــا  واإلرهــاب  التطــرف   )2(

العوامــل  جانــب  إلــى  اإلســامية،  لألمــة  الداخلــي 

األخــرى.

)3( أدت أزمة الهوية اإلســامية إلى اضطراب 

المدركات الجماعية للمسلمين.

هــذه  بحــل  البحــث  هــذا  يوصــي  وبالتالــي 

خــال عمليــة  مــن  إال  يكــون  ال  وذلــك  المســألة، 

اإلســامية،  الهويــة  بنــاء  إلعــادة  التربيــة، 

وتحصينهــا مــن المؤثــرات الخارجيــة، فالتدقيق في 

نتائــج الدراســات الســابقة عــن الــذات المتطرفــة، 

واســتحضار أســس الهويــة التي تحدثنــا عنها، نجد 

اإلشــكالية التــي يعانــي منهــا المجتمــع اإلســامي 

بهــا  وأقصــد  االجتماعيــة،  التربيــة  إشــكالية  هــي 

القيــم والمبــادئ واألخــاق  تمريــر مجموعــة مــن 

التــي تؤطــر ســلوك أفــراد مجتمــع مــا، إلعــادة بنــاء 

اإلســامية،  لألمــة  الجماعيــة  المــدركات  وتوحيــد 

أي هــذه التربيــة لــن تنطلــق مــن سياســة الدولــة 

منهاجهــا،  لبنــاء  وأهدافهــا  مجتمعهــا  وحاجــات 

اإلســامية  األمــة  حاجــات  مــن  ســتنطلق  وإنمــا 

وسياســتها المشــتركة وهــي حفــظ األمــان للــدول 

كافــة، وبنــاء نمــوذج واحــد للفــرد المســلم بعيــد 

المذهبــي. النمــوذج  عــن 

وهللا المعين.

المراجع

محمــد ياســر الخواجــة، التطــرف الدينــي ومظاهــره . 1
الفكريــة والســلوكية، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود 

للدراســات واألبحــاث )د. ن(.

محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب، لبنــان . )
بيــروت، دار صــادر، الطبعــة األولــى، د.ن، جــزء )1.

الفلســفي، . ) المعجــم  العربيــة،  اللغــة  مجمــع 
القاهــرة، الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع األميريــة 
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م.  1(((

العلــم . ) دار  النفــس،  علــى  معجــم  عاقــل،  فاخــر 
)))1م. األولــى  الطبعــة  للماييــن، 

العلــوم . ) مصطلحــات  معجــم  بــدوي،  زكــي  أحمــد 
األولــى  الطبعــة  لبنــان  مكتبــة  لبنــان،  االجتماعيــة، 

)))1م.

دار . ) بيــروت،  لبنــان  والنحــل،  الملــل  الشهرســتاني، 
.1((( الثانيــة  الطبعــة  العلميــة  الكتــب 

القيــم . ) نظريــة  مدخــل  الحســن،  خالــد  ســعيد 
)المــدركات الجماعيــة(، المغــرب مركــز الدراســات 
واألبحــاث مؤسســة خالــد الحســن مطبعــة الكرامــة 

.(11( األولــى،  الطبعــة 

خليــل نــوري مســيهر العانــي، الهويــة اإلســامية فــي . )
زمــن العولمــة الثقافيــة، مركــز البحــوث والدراســات 
اإلســامية، ديــوان الوقــف الســني، الطبعــة األولــى 

.(11(

إبراهيــم الحيــدري، سوســيولوجيا العنــف واإلرهــاب، . )
دار الســاقي الطبعــة األولــى )د.ن(.

عزيــرو سعاد-شــرناعي، مجلــة الدراســات والبحــوث . 11
االجتماعيــة - جامعــة الــوادي العــدد الثالــث ديســمبر 

)11) - البروفيــل الســيكولوجي للفــرد اإلرهابــي.
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دراسات خارج الملف

إشكالية النقد 
الكتابي عبر التاريخ 

ودور المسلمين 
التأسيسي

د. نهى كمال سليم)))

)1( باحثــة ومترجمــة بالمجلــس األعلــى للشــؤون اإلســامية، حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي مقارنــة األديــان مــن كليــة دار العلــوم 
nohasalim2011@hotmail.com . مصر،
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كتاًبــا  العبــري  المقــدس  الكتــاب  يعــد 

مســتقاًل، وجــزًءا من كتــاب، ومجموعة كتب، 

كتــاب مســتقل  فهــو  الوقــت؛  نفــس  فــي 

المقــدس  الكتــاب  يمثــل  إنــه  حيــث  مــن 

العبــري؛ وتشــكل أجــزاؤه كاًل واحــًدا. وهــو 

مــن ناحيــة أخــرى، جــزء مــن الكتــاب المقدس 

إليــه  باإلضافــة  يشــمل  الــذي  المســيحي، 

العهــد الجديــد. وهــو أيًضــا مجموعــة مــن 

الكتــب، تســعة وثالثــون كتاًبــا، ألفهــا عــدة 

ــر، تجمعهــا  ــف عــام، أو أكث ــن خــالل أل مؤلفي

وجهــة نظــر دينيــة عامــة، إال إنهــا تتضمــن 

أشــكااًل مختلفــة مــن التشــريعات واآلداب 

والفلســفات)2). واألشــعار 

أكثــر  أمــام  أنــه  يشــعر  العبــري  المقــدس  للكتــاب  والقــارئ 

ــد اإللهــي  ــا بيــن المتناقضــات، فهــو يجمــع بيــن التوحي الكتــب جمًع

والتعــدد الشــركي، بيــن التنزيــه والتشــبيه، بيــن الوصايــا األخاقيــة 

والممارســات غيــر األخاقيــة، بيــن القصــص والروايــات األســطورية، 

بيــن مزاعــم الغلبــة والســيطرة،  الدينيــة،  والمواعــظ واالبتهــاالت 

وحقيقــة الشــتات والضعــف، كتــاب يتحــدث عــن المجــازر والمحــارق 

والقتــل والدمويــة كمــا لــو كان يتحــدث عــن انتصــارات شــريفة ونصــر 

مــؤزر.

(2( JOHN H. WALTON,ANDREW E. HILL, OLD TESTAMENT TODAY: AJOURNY 
FROM ORIGINAL MEANING TO CONTOMPORARY SIGNIFICANCE, ZONDERVAN, 
NEWYORK, 2004. P2.
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ونظــًرا لطبيعتــه المتناقضــة تلــك فقــد كان 

مــن  يبــدأ  طويــل،  تاريــخ  مــر  علــى  للنقــد  محــًا 

قــال:  حينمــا  إرميــا  النبــي  مــع  األولــى  اللحظــات 

الــرب  »كيــف تقولــون نحــن حكمــاء وشــريعة 

معنــا؟ حًقــا إنــه إلــى الكــذب حولهــا قلــم الكتبــة 

الــكاذب« ]إرميــا 8: 8[. كمــا وردت لــدى علمــاء 

كانــت  التــي  النقديــة  اإلشــارات  بعــض  التلمــود 

تصــدر علــى اســتحياء، والتي كانت تهتم باألســاس 

بالتعديــات اللغويــة للنــص العبــري، والقــراءات 

عامــات  بعــض  إلــى  باإلضافــة  لــه،  المختلفــة 

علمــاء  وضعهــا  التــي  والتعجــب،  االســتفهام، 

المتناقضــة،  العبــارات  بعــض  حــول  التلمــود، 

مثلــت  والتــي  وهنــاك،  هنــا  للدهشــة  والمثيــرة 

أوليــة. نقديــة  بــذوًرا 

القديــم  العهــد  نقــد  علــم  ومــر 
حاســمتين،  تحــول  بمرحلتــي 
النقــد  مــع  كانــت  األولــى  اللحظــة 
الــذي  القديــم  للعهــد  اإلســامي 
ــه ومنهجــه  اســتمد معظــم مقوالت
الكريــم،  القــرآن  مــن  األساســي 
ومنهــج نقــد الحديــث النبــوي، الــذي 
لنقــد  المنهجيــة  األســس  وضــع 
عــام،  بشــكل  التاريخيــة  الروايــات 
وطبقهــا علمــاء األديان المســلمين 

المقــدس. الكتــاب  علــى 

وجــه  علــى  األندلســي  حــزم  ابــن  اســم  وبــرز 

أتاحــت  حيــث  المجــال،  هــذا  فــي  الخصــوص، 

المنهجيــة،  وعقليتــه  الموســوعية،  ثقافتــه  لــه 

الكتــاب  بنصــوص  احتكاكــه  إلــى  باإلضافــة 

نقــًدا منهجًيــا رصيًنــا، دفــع  يقــدم  المقــدس، أن 

بعــض علمــاء العصــر الحديــث مثــل جولدتســيهر 

إلــى االعتــراف بأنــه أول مــن بشــر بعلــم نقــد العهــد 

الحديــث))). القديــم 

وقــد أشــار بعــض الباحثيــن مثــل هافــا الزاروز 

حــزم  ابــن  وجهــود  اإلســامي  النقــد  انتقــال  إلــى 

-علــى وجــه الخصــوص- للعهــد القديــم إلــى أوروبــا 

ــوات االتصــال  ــر قن ــات عصــر النهضــة عب مــع بداي

وصقليــة  أســبانيا  فــي  والغــرب،  الشــرق  بيــن 

العصــر  يهــود  قــام  حيــث  المــدن،  مــن  وغيرهــا 

اإلســامية،  الثقافــة  تشــربوا  الذيــن  الوســيط، 

بنقــل النقــد اإلســامي إلــى أوروبــا بعــد هروبهــم 

مــن اضطهــاد الحكــم المســيحي عقــب ســقوط 

البــاد))). تلــك  الحكــم اإلســامي فــي 

وكانــت نقطــة التحــول الحاســمة األخــرى فــي 

تاريــخ علــم نقــد العهــد القديــم مــع بدايــات العصــر 

قويــة  فكريــة  تحــوالت  شــهد  الــذي  الحديــث، 

الثــورة  ومــع  النهضــة  عصــر  مــع  بذورهــا  بــدأت 

التــي ظلــت  العلميــة علــى الكنيســة فــي أوروبــا، 

وتعرقــل  العلمــاء  قــرون طويلــة تضطهــد  عبــر 

مســيرة العلــم، وبــدأ مفكــرو وعلمــاء ذلــك العصــر 

ينظــرون للكتــاب المقــدس بعيــون نقديــة وبــدأت 

أنظارهــم تلتفــت إلــى التناقضــات والمغالطــات، 

التــي تعــج بهــا نصــوص الكتــاب المقــدس، خاصــًة 

(3( HAVA LAZARUS, MEDIVAL ISLAM AND BIBLE 
CRITICISM, PRINCETON UNIVERSITY PRESS, PRINCETON, 
NEW JERSEY, 1992 ,P135.

(4( HAVA LAZARUS , MEDIVAL ISLAM…, IBID,P 140.
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آبــاء  مزجهــا  التــي  مقوالتــه-  تصادمــت  أن  بعــد 

الكنائــس وعلمــاء الاهــوت فــي العصــر الوســيط 

مــع التصــور األرســطي للكــون- مــع االكتشــافات 

العلميــة الحديثــة، وبــدأ المفكــرون ينظــرون إلــى 

أدبــي، ونزعــوا  أنــه عمــل  المقــدس علــى  الكتــاب 

لــم يصمــد  الــذي  الهــش،  القداســة  غــاف  عنــه 

أمــام مناهــج النقــد التاريخــي والفيلولوجــي.

التاشــي  ذلــك  عــن  اســبينوزا  عبــر  وقــد 

ــًا:  ــارات دقيقــة، قائ لقدســية الكتــاب العبــري بعب

»ال يكــون الكتــاب مقدًســا، وال تكــون نصوصــه 

إلهيــة، إال بقــدر مــا يحــث النــاس علــى تقــوى 

هللا. فــإن تخلــوا كليــًة عــن هــذه التقــوى، كمــا 

تخلــى عنهــا اليهــود مــن قبــل، أصبــح حبــًرا علــى 

ورق، وضاعــت قدســيته كليــًة، وأصبــح معرًضــا 

للدهشــة  يدعــو  مــا  هنــاك  فليــس  للتحريــف، 

قــد  األصليــة  موســى  مخطوطــات  كانــت  إذا 

ضاعــت... بعــد أن ضــاع تماًمــا األثــر األصلــي 

اآلثــار  أقــدس  وهــو  اإللهــي،  الميثــاق  بحــق 

جميًعــا«)5(.

وخــال هــذا البحث ســأحاول تقديــم تتبع دقيق 

لتاريــخ النقــد الكتابــي وإبــراز لــدور المســلمين فــي 

وخاتمــة  مباحــث  خمــس  عبــر  وذلــك  تأسيســه. 

تحتــوي أهــم النتائــج:

))) اســبينوزا، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، ترجمــة 
وتقديــم: د. حســن حنفــي، مكتبــة النافــذة، 2005م، )ص/340، 

.)341

 المبحث األول
التعريف بالكتاب المقدس 

العبري ونسخه

ُســمي  وقــد  المقــدس،  اليهــود  كتــاب  هــو 

بالعهــد القديــم L’ANCIEN TESTAMENT وأطلقــت 

عليــه هــذه التســمية -عقــب اعتمــاد المســيحية لــه 

ضمــن كتبهــا المقدســة- ليكــون مقابــًا للعهــد 

الجديد LE NOUVEAU TESTAMENT؛ الذي يشمل 

األناجيــل، ورســائل بولــس، وأعمــال الرســل.

اليهــود  بيــن  -حتــى  اتفــاق  هنــاك  وليــس 

القديــم؛  أنفســهم- حــول نســخة واحــدة للعهــد 

فهنــاك عــدة نســخ مــن أهمهــا العبريــة )النــص 

الماســوري(، واليونانيــة )الســبعينية(، باإلضافــة 

والاتينيــة. واآلراميــة،  الســامرية،  إلــى 

الماســورا  الربانيــون  اليهــود  يقســم  وبينمــا 

إلــى ثاثــة أقســام:

التــوراة )الشــريعة( »la loi«، األنبيــاء )نبييــم( 

les prophètes، الكتــب )كتبييــم( les ecrits. فــإن 

الكنائــس  لــدى  المعتمــدة  اليونانيــة  النســخة 

الشــرقية والغربيــة. تقســمها إلــى أربعــة أقســام، 

هــي:

األســفار الخمســة le pentateuque، واألسفار 

التاريخية les livres histoiriqes، وسير القديسين 

.les prophètes واألنبياء ،les hagiographes

وهناك فروق رئيسية بين النسختين، حيث:

-باإلضافــة  اليونانيــة  النســخة  تحتــوي   )1(

ا  أســفاًر العبــري-  النــص  أســفار  إلــى 
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الثانيــة  القانونيــة  باألســفار  تســمى  إضافيــة 

أي  األبوكريفــا)))،  أو   DEUTEROCANONIQUES

العبــري. النــص  مــن  المحذوفــة  األســفار 

النســختين،  بيــن  األســفار  ترتيــب  يختلــف   )2(

فــي  األنبيــاء  أســفار  مجموعــة  تنقســم  حيــث 

األســفار  قســمين:  إلــى  اليونانيــة،  النســخة 

ــرة  ــاء، وتوضــع تلــك األخي ــة وأســفار األنبي التاريخي

اليونانيــة))). النســخة  نهايــة  فــي 

وأقــدم مخطوطــات النــص الماســوري، هــي 

مــن  اســتثناؤها  تــم  التــي  الكتــب  هــي  ))( واألبوكريفــا: 
الكتــاب المقــدس العبــري، علــى الرغــم مــن أن بعــض الفــرق 
الدينيــة اليهوديــة اعتبرتهــا كتابــات مقدســة. ويضــرب األدب 
المســيحية  مــع  اليهوديــة، وينتهــي  فــي  بجــذوره  األبوكريفــي 
متأخــر عن-الكتــب  زمــٍن  الكتب-فــي  تلــك  كتبــت  وقــد  األولــى. 
القانونيــة، وتبنــت أســماًء عبريــة قديمــة كعناويــن لهــا، حتــى 

واعتراًفــا. قبــواًل  تلقــى 
وهــذه األســفار هــي: إيســدراس )عــزرا( األول والثانــي، وحكمــة 
ســليمان،  حكمــة  يهوديــت،  طوبيــت،  ســيراخ،  بــن  يســوع 
هــذه  وتتســم  والثانــي.  األول،  المكابييــن  بــاروخ،  الجوامــع، 
القــت  ولهــذا  والمســيحانية؛  الرؤويــة  بالســمتين  الكتابــات 

األوائــل. المســيحين  بيــن  رواًجــا 
وقــد كان مصطلــح األبوكريفــا -فــي البدايــة- ذو معنــى إيجابــي 
بــل وتمجيــدي، حيــث كان يشــير إلــى الكتابــات المحجوبــة عــن 
تتضمــن معلومــات مقدســة  ألنهــا  نظــًرا  المبتدئيــن،  أعيــن 
المصطلــح  أصبــح  إخفاؤهــا عنهــم. والحًقــا  يجــب  وعميقــة، 
الجماهيــر.  عــن  الكنيســة  تخفيهــا  التــي  الكتابــات  إلــى  يشــير 
وإذا  الزائفــة.  الهرطقــات،  كتــب  إلــى  تشــير  أصبحــت  وأخيــًرا 
وضعنــا فــي اعتبارنــا المعنــى األول لهــذه الكتــب، فابــد وأن 

لهــا أهميــة كبيــرة جــدا:
PAUL TICE,THE APOCRYPHA, SACRED SCRIPTURES 
EXCLUDED FROM THE BIBLE, BOOK TREE, SAN DIEGO, 
CALIFORNIA, 2003, THE INTRODUCTION.

(7( PHILIPPE ABADIE,JEAN DANIEL,CHRISTOPL NIHAN 
,INTRODUCTION Á L’ANCIEN TESTAMENT,LABOR ET 
FIDES,GENÈVE,2004,P16-18.
والجديــر بالذكــر أن البروتســتانت يتفقــون مــع اليهــود الربانييــن، 
فــي عــدم التســليم باألســفار القانونيــة الثانيــة التــي تــرد ضمــن 
النســخة اليونانيــة، ويســلم بهــا الكاثوليــك الــروم واألرثوذكــس 
علــى اختــاف طفيــف بينهــم حــول أســفار بــاروخ والمكابييــن 

األول والثانــي، والتــي ال يســلم بهــا األرثوذكــس.
األديــان  مقارنــة  فــي  الشــرقاوي،  هللا  عبــد  محمــد  د.  انظــر: 
بحــوث ودراســات، دار الجيل-بيــروت، مكتبــة الزهــراء - القاهــرة، 

.)25 )ص/24،  11)1ه-1))1م.  ط)، 

العاشــر  للقــرن  تعــود  التــي  ليننجــراد،  نســخة 

الميــادي، وتنــص بيانــات المخطوطــة علــى أنهــا 

كتبــت فــي القاهــرة )111م. وهــي أفضل مخطوطات 

حلــب،  مخطوطــة  إال  يضاهيهــا  وال  الماســورا، 

التــي تعــود أيًضــا إلــى القــرن العاشــر الميــادي. 

القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  اكتشــف  كمــا 

ــة بالقاهــرة،  ــد اليهودي التاســع عشــر بأحــد المعاب

مخطوطــات الجينــزا، وهــي اآلن موجــودة بمكتبــة 

كمبريــدج. جامعــة 

ويعــود النــص الماســوري إلــى عمــل الربانييــن 

الميادييــن،  والتاســع  الثامــن  القرنيــن  خــال 

والذيــن اشــتهروا باســم »أصحــاب الماســورا« 

وبنــي  آشــير،  بنــي  أشــهرهم  MASORETES، ومــن 

ذلــك  فــي  طبريــة،  فــي  نشــطوا  الذيــن  نفتالــي، 

الوقــت.

النــص  تشــكيل  علــى  هــؤالء  عمــل  وانصــب 

وتجنًبــا  علــى حرفيتــه،  العبــري وضبطــه، حفاًظــا 

النســخ. ألخطــاء 

علــى  والتفســيرات  الشــروح  تلــك  ووضعــت 

الصغــرى  بالماســورا  وســميت  النــص،  جانبــي 

وأســفله،  النــص  وأعلــى   ،»MASSORA PARVA«

 MASSORA« الكبــرى  بالماســورا  وســميت 

الملحوظــات  هــذه  وكونــت   .  »MAGNA

الماســورا))). نــص  والتفســيرات 

(8( THOMAS RÖMER, JEAN-DANIAL MACCHI,GUIDE DE 
LA BIBLE HÉBRAIQUE,LABOR ET FIDES,1994. P9.

وانظر أيًضا:
CHRISTOPH LEVIN, THE OLD TESTAMENT: A BRIEF 
INTRODUCTION, TRANS: MARGARET KOHL, PRINCETON 
UNIVERSITY PRESS, U. S, 2005. THE INTRODUCTION.
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يهــود  التــي وضعهــا  الســامرية،  التــوراة  أمــا 

الســامرة))). والتــي تختلــف عــن نــص الماســورا.

أدبيــات  ضمــن  -قديًمــا-  ذكرهــا  ورد  فقــد 

أوريجيــن  إليهــا  تطــرق  حيــث  الكنيســة،  آبــاء 

»ORIGÉNE«)11) فــي مؤلفــه، الــذي قــارن فيــه بيــن 

اليونانيــة. والترجمــة  العبــري  النــص 

 المبحث الثاني
النقد الكتابي من داخل 

الكتاب المقدس

لليهوديــة  معارضــة  يهوديــة  فرقــة  ))) الســامريون: 
التقليديــة. اًختلــف الحديــث حــول نشــأتها، فبينمــا يذهــب 
الســامريون- أنفســهم- إلــى أنهــم يعــودون إلــى ســبطي 
إفرايــم ومنســي، اللــذان انفصــا عــن المملكــة الموحــدة 
مــع يربعــام عقــب وفــاة ســليمان، حوالــي عــام922ق. م. 
وشــكا ســويًا مملكــة إســرائيل الشــمالية، وعاصمتهــا 
أنهــم  إلــى  الربانيــون  اليهــود  يذهــب  )نابلــس(،  الســامرة 
يعــودون إلــى األغــراب، اللذيــن أحلهــم ســرجون ملــك آشــور 
يــد  فــي  المملكــة  بعــد ســقوط  نابلــس،  فــي  اليهــود،  مــكان 
مختلطــة،  أجنــاٍس  مــن  -برأيهــم-  ويتكونــون  آشــور،  مملكــة 

خالصيــن. يهــوًدا  وليســوا 
والســامريون يختلفــون مــع اليهــود فــي عــدة أمــور جوهريــة. 
منهــا مــكان العبــادة، جعلــوه جبــل جيرزيم)بنابلــس( بــداًل مــن 

أورشــليم.
كمــا أنكــروا ســائر أســفار العهــد القديــم فيمــا عــدا األســفار 
الخمســة المنســوبة لموســى، وســفر يشــوع. وذلــك ألنهــم 

ينكــرون النبــوات خــاف نبــوة موســى عليــه الســام.
انظر:

JEAN DANIAL MACCHI,LES SAMARITAINS HISTOIRE D’UNE 
LÉGENDE, LABOR ET FIDES, GENÉVE, 1994. P 7.
وانظــر: أيًضــا: د. عرفــان عبــد الفتــاح، اليهوديــة عــرض تاريخــي، 
دار البيــارق -بيــروت، دار عمــار -عمــان، ط1، )1)1ه-)))1م. )ص/112(.

ولــد  األوائــل،  الكنيســة  آبــاء  أشــهر  أحــد  )11( أوريجيــن: 
باإلســكندرية ))1م، في أســرة مســيحية، وتوفي في صور )))م. 
درس الفلســفات القديمــة، والهندســة، والحســاب، والجــدل 
والخطابــة. كمــا تعلــم العبريــة. مــن أهــم أعمالــه؛ مؤلفــه الــذي 
قــارن فيــه بيــن النــص العبــري، والترجمــات اليونانيــة فــي ســتة 
المقــدس،  الكتــاب  علــى  وشــروحه   ،»les hexaples« أعمــدة 

وكتاباتــه العقديــة مثــل كتابــه »فــي المبــادئ«.
انظر:

RÉMI CEILLIE,HISTOIRE GÉNÉRAL DES AUTEURS SACRÉ 
ET ECCLÉSIASTIQUES,CHEZ BAROIS,FRANCE,1730. P 584-
611.

للعهــد  النقديــة  بالبدايــات  الرجــوع  يمكننــا 

القديــم إلــى العهــد القديــم نفســه، وأدبياتــه مثــل: 

األولــى. الربانيــة  والشــروح  التلمــود)11)، 

حيــث قــام األنبيــاء ثــم األحبــار والربانيــون بجهــٍد 

متقــدٍم تاريخًيــا بإشــاراتهم النقديــة، فنجــد النبــي 

ــاب  ُكتَّ علــى  غاضًبــا  المثــال-  ســبيل  -علــى  إرميــا 

التــوراة فــي عصــره، فيقــول: 

حكمــاء  نحــن  تقولــون  »كيــف 
إنــه  حًقــا  معنــا؟  الــرب  وشــريعة 
الكتبــة  قلــم  حولهــا  الكــذب  إلــى 

.]8  :8 ]إرميــا  الــكاذب« 

)11) والتلمــود: أحــد أهــم الكتــب الدينيــة، وأقدســها عنــد 
الشــفوية،  للشــريعة  األساســي  النتــاج  وهــو  اليهــود، 
)التــوراة(،  المكتوبــة  للشــريعة  الحاخامــات  تفســير  أي 
اليهوديــة،  للشــريعة  الحاخامــات  لنقاشــات  ســجًا  ويضــم 
يعدهــا  التــي  والقصــص،  واألســاطير  والعــادات،  واألخــاق 
مصــدر  وهــو  الشــفوي.  بالتواتــر  مؤصلــة  اليهــودي  التــراث 
أساســي للتشــريع، واألعــراف، وللتواريــخ الواقعيــة والمواعــظ 
ــف التلمــود مــن مكونيــن رئيســين: المشــناه؛  األخاقيــة. ويتأل
وهــي أول مجموعــة مكتوبــة مــن الشــريعة الشــفوية للديــن 

المشــناه. حــول  نقــاش  والجمارا؛وهــي  اليهــودي. 
واســم التلمــود مشــتق مــن الجــذر العبــري )المــد(؛ الــذي يعنــي 
درس، وتعلــم، فتكــون »تلمــود التــوراة« أي دراســة الشــريعة. 
وتدويــن المشــنا، لــم يتــم فــي الواقــع إال بيــن القرنيــن الثانــي 
الزوجــوت  مــن  األخيــر  الجيــل  يــد  علــى  الميادييــن،  والثالــث 
)أي المثانــي مــن حكمــاء الديــن(: هليــل وشــمالي، وتابعهــا 
ــا؛ الــذي جمــع  ــا بــن زكاي، والربــي عقيب حاخامــت أخــر مثــل يوحن

مــواد متميــزة مــن المــدراش والمشــنا والهجــادا.
وبعــد قيــام الثــورة اليهوديــة ضــد الرومــان بقيــادة شــمعون 
)المحكمــة  الســنهدرين  إحيــاء  تــم  135م(،  باركوخبــا)132- 
التشــريعية العليــا(، وأقــر رئيســها يهــودا هناســي المجموعــة 
التشــريعية التامــة للمشــنا؛ وهــي التــي يضمهــا التلمــود اليــوم.
ولــم يتــم آنــذاك إضافــة مــواد مــن المــدراش أو الهاجــادا، ثــم 
الدخيلــة(،  )المــواد  )البرايتــوت(  يضيفــون  تامذتــه  شــرع 
ومنهــا التوفســتا )التذييــل(، بينمــا تــم حمــع المدراشــيم فــي 
واكتمــل  التاليــة،  قــرون  الثاثــة  وخــال  مصنفــات مســتقلة، 
جمــع التلمــود بصــورة عامــة فــي القــرن الســادس الميــادي.
ولمــا  واألورشــليمي،  البابلــي،  رئيســيان  تلمــودان  وهنــاك 
الفلســطينية؛  الجمــارا  مــن  أشــمل  البابليــة  الجمــارا  كانــت 
فــإن التلمــود البابلــي هــو األكثــر تــداواًل، وهــو الكتــاب القياســي 
عنــد اليهــود. )انظــر: أحمــد إيبــش، التلمــود كتــاب اليهــود 
قتيبة-دمشــق،  دار  زكار،  ســهيل  د  أ.  تقديــم:  المقــدس، 

)ص/31-22(. 2007م. 
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بالنقــد،  يتعــرض  حزقيــال،  النبــي  نجــد  كمــا 

ألحــد القضايــا الدينيــة األساســية؛ التــي تعرضــت 

ــوارث الذنــب ,مؤكــدا علــى  ــة ت للتحريف؛وهــي قضي

كل  أن  وعلــى  الذنــب،  عــن  الفرديــة  المســؤولية 

فيقــول:  اكتســبته،  الــذي  وزرهــا  تحمــل  نفــس 

مــن  االبــن  يحمــل  ال  لمــاذا  تقولــون:  »وأنتــم 

إثــم األب؟، أمــا االبــن فقــد فعــل حًقــا وعــداًل. 

حفــظ جميــع فرائضــي وعمــل بهــا فحيــاًة يحيــا. 

ال  االبــن  تمــوت.  هــي  تخطــئ  التــي  النفــس 

يحمــل مــن إثــم األب واألب ال يحمــل مــن إثــم 

.]20  ،19  :18 ]حزقيــال  االبــن« 

أمــا علمــاء التلمــود، فقــد تحدثــوا عــن تعــدد 

بينهــا،  االختافــات  وعــن  القديــم،  العهــد  نســخ 

قوائــم  إعــداد  لهــم،  الشــاغل  الشــغل  وكان 

التصويبــات للنــص المقــدس. والتي كانت تشــمل 

حــذف، أو إضافــة، بعــض المقاطــع، أو الحــروف، 

أو الكلمــات، والتــي يــرون أنــه بإضافتهــا، أو حذفهــا 

يكــون المعنــى أكثــر إســتقامة، ووضوًحــا.

وكذلــك قوائــم مــا هــو مقــروء وليــس بمكتــوب 

)KERI VELO KETHIB(؛ أي الكلمــات التــي ليســت 

فــي النــص، ولكنهــا الزالــت تقــرأ.

 KETHIB( مقــروًءا  ليــس  ولكنــه  والمكتــوب 

فــي  توجــد  التــي  الكلمــات  وهــي  VELO KERI(؛ 

تقــرأ. وال  النــص، 

القــراءات  إلــى  التلمــود،  علمــاء  أشــار  كمــا 

أو  الكلمــة،  لنفــس  والمختلفــة  المتعــددة، 

ا))1). مبكــًر نقدًيــا  جهــًدا  مايعتبــر  وهــو  المقطــع؛ 

(12( WILHELM DE WETTE, A CRITICAL AND HISTORICAL 
INTRODUCTION TO THE SCRIPTUR OF THE OLD 
TESTAMENT. vol.1, P343-346.

أن  التلمــود  علمــاء  إعــان  مــن  الرغــم  وعلــى 

موســى هــو كاتــب التــوراة، إال إنهــم حينمــا قــرأوا 

هنــاك  »ومــات  عبــارة  فيهــا  ووجــدوا  التــوراة، 

موســى عبــد يهــوا« فــي ســفر التثنيــة، ســاورتهم 

هــو  كان موســى  إذا  مــا  حــول  الشــكوك  بعــض 

بكاملهــا))1). التــوراة  كاتــب 

مــن  نصــوص  )وهــي  البرايتــا  نجــد  كمــا 

ونشــيد  األمثــال،  أســفار  تنســب  المشــنا(، 

نــص  ينســبها  -التــي  والجامعــة  األناشــيد، 

إلــى  الســام-  عليــه  ســليمان  إلــى  الماســورا 

وجماعتــه. حزقيــال 

وأدرك علمــاء التلمــود أيًضــا التكــرار والتناقض 

بيــن بعــض عبــارات ســفر التثنيــة مثــل )تثنيــة 16: 

8( »ســتة أيــام تــأكل فطيــًرا«، وســفر الخــروج 

ــوا  ــًرا« وتعجب ــأكل فطي ــام ت )23: 15( »ســبعة أي

مــن ذلــك))1).

االســتفهام،  عامــات  وكانــت 
علمــاء  وضعهــا  التــي  والتعجــب، 
العبــارات  بعــض  حــول  التلمــود، 
المتناقضــة، والمثيــرة للدهشــة هنــا 

أوليــة. نقديــة  ا  بــذوًر وهنــاك، 

يكــن  فلــم  المســيحي،  للجانــب  بالنســبة  أمــا 

هنــاك جهــًدا نقدًيــا واضًحــا للعهــد القديــم، مــع 

الباحثيــن  بعــض  كان  وإن  األولــى.  المســيحية 

يــرون فــي بعــض العبــارات المنســوبة لعيســى 

))1) د. محمــد خليفــة حســن,د. أحمــد هويــدي، اتجاهــات 
نقــد العهــد القديــم، )ص/17(.

))1) المرجع نفسه، )ص/20(.
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عليــه الســام نــواة لنقــٍد مســيحي، مثــل مــاورد 

 خاطــب يســوع 
ٍ
فــي إنجيــل متــى )): 1-): »حينئــذ

الجمــوع، وتاميــذه، قائــًا: علــى كرســي موســى 

قالــوا  مــا  فــكل  والفريســيون.  الكتبــة  جلــس 

لكــم أن تحفظــوه، فاحفظــوه، وافعلــوه، ولكــن 

حســب أعمالهــم ال تعملــوا، ألنهــم يقولــون وال 

يفعلــون«.

وتعــد هــذه اإلشــارة -التــي يعتبرهــا الباحثــون 

أحــد العبــارات التــي نطــق بهــا عيســى فعــًا- نقــًدا 

للكتبــة، الذيــن وضعــوا أنفســهم مــكان موســى، 

التعاليــم  تغييــر  فــي  الحــق  ألنفســهم  وجعلــوا 

الموســوية))1).

ويعــود الســبب وراء غيــاب التوجــه النقــدي فــي 

تنــاول العهــد القديــم لــدى المســيحية المبكــرة، 

القــرون  فــي  األوائــل،  المســيحيين  أن  »إلــى 

الثاثــة األولــى، نظــروا للعهــد القديــم باعتبــاره 

جــزًءا مــن الكتــب المســيحية المقدســة، التــي 

والكنيســة«)16(،  المســيح،  بظهــور  بشــرت 

»فقــد نظــروا للعهــد القديــم بعيون مســيحية، 

تســعى لرؤيــة المســيح، خــال نبــؤات العهــد 

الاهوتيــة  المضاميــن  عــن  وتبحــث  القديــم، 

المســيحية بيــن نصوصــه«))1).

ومــا ســعت إليــه المســيحية فــي تلــك اللحظة، 

(15( ARCHIBALD DUFF, HISTORY OF OLD TESTAMENT 
CRITICISM, KESSINGER PUBLISHING,U. S,2004. P 65.

(16( DONALD ALFRED HAGNER,THE USE OF THE 
OLD AND NEW TESTAMENT IN CLEMENT OF ROME, 
BRILL,LEIDEN,1973. P 21. 

(17( JOHN BARTON, SACRED TEXT: THE CANON IN 
EARLY CHRISTIANITY, WEST MINSTER JOHN KNOX 
PRESS,LOUISVILLE ,U. S. 1998. P 76.

هــو اســتغال العهــد القديــم، فــي تطويــر حجــج 

نقديــة جدليــة ضــد اليهوديــة، ذاتهــا.

وتبلــورت تلــك الحجــج، حــول قضايــا الهوتيــة 

مســيحية رئيســية؛ وهــي:

البرهنــة علــى عقيــدة التثليــث مــن خــال العهــد 

القديــم، ونســخ شــريعة موســى، والبرهنــة علــى أن 

ــه  المســيح المنتظــر هــو يســوع، وتوضيــح مهمت

الخاصيــة))1).

المســيحية  الحجاجيــة  المؤلفــات  أهــم  ومــن 

الســكندري))1)،  كليمنــت  كتــاب  الفتــرة،  تلــك  فــي 

 ECCLESIASTICAL« الكنيســة«،  »قانــون 

»ضــد  نقديــة  حجــج  يتضمــن  والــذي   ،”CANON

اليهــود«.

 CONTRA »وأيًضــا كتــاب »ضــد ســيلزيوس

جدلــي  كتــاب  وهــو  أورجيــن؛  للقديــس   ،CELSUM

يــرد علــى كتابــات الفيلســوف اليونانــي ســيلزيوس 

الثانــي  للقــرن  ينتمــي  )الــذي  األفاطونــي 

 POLEMICS AND POLEMICAL بعنــوان:  مقــال  ))1( انظــر: 
LITERATURE علــى الموقــع االلكترونــي للموســوعة اليهوديــة. 
 JEWISH ENCYCLOPEDIA، WWW. JEWISHENCYCLOPEDIA.

Joseph Jacobs :كتــب المقــال ،COM
وقد تمت الزيارة الساعة الرابعة مساًءا يوم ))/)/)11)م. 

الكنيســة  آبــاء  أحــد  )150-215م(،  الســكندري:  ))1) كليمنــت 
فــي  كثيــرة  برحــات  قــام  1)1م،  أثينــا حوالــي  فــي  ولــد  األوائــل، 
اليونــان وإيطاليــا. ومكــث لفتــرة طويلــة باإلســكندرية، بمصــر. 
وهــو أحــد أهــم منظــروا الكنيســة األوائــل، قــدم المســيحية فــي 

ثــوب فلســفي، كمــا قــدم نقــًدا للوثنيــة.
من أهم أعماله: رسالة وعظية لليونان، والقانون الكنسي.

نشرت معظم أعماله ضمن كتاب: 
SOURCES CHRÈTIENNES,INSTITUTE DES SOURCES 
HRÉTIENNES,PARIS,1941.  

انظر:
ERIC FRANCIS OSBORN,CLEMENT OF ALEXANDRIA, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,U. K. 2005. P 1- 25(.
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الميــادي(، وتضمــن نقــًدا لليهوديــة)1)). ومــن أهــم 

تلــك المؤلفــات أيًضــا، كتــاب ترتيليــان)1)) »إجابــات 

علــى تســاؤالت اليهــود« ADVERSUS JUDAEOS؛ 

والــذي تضمــن باإلضافــة إلــى المضمــون العــام 

ا رئيســية مثــل: الســالف الذكــر، أفــكاًر

أصبحــوا  اليهــود،  وليــس  المســيحيون،  أن 

هــم شــعب هللا، وأن العهــد الجديــد حــل محــل 

والســبت  الختــان  شــريعتا  وأن  القديــم،  العهــد 

قــد نســختا)))). وكان هــذا -بشــكٍل عــام- هــو النهــج 

الفتــرة  تلــك  المســيحي مــع العهــد القديــم فــي 

المبكــرة.

 المبحث الثالث
النقد اإلسالمي للكتاب 

المقدس منذ بدايته وحتى 
مستهل العصور الوسطى

للعهــد  اإلســامي  النقــدي  التنــاول  بــدأ  وقــد 

القــرآن  مــع  للرســالة،  األول  العهــد  منــذ  القديــم 

 POLEMICS AND الســابق  المقــال  )1)( انظــر: 
اليهوديــة الموســوعة  موقــع   ،POLEMICAL LITERATURE 

www. jewishencyclopedia.com
والكتاب منشور:

CONTRA CELSUM,TRANS: HENRY CHADWICK,CAMBRIDGE 
UNIVERSITY PRESS,U. K. 1980.

دينــي  ومجــادل  مســيحي،  الهوتــي  )160-220م(:  )1)) ترتليــان 
مدافــع عــن المســيحية، ولــد بقرطــاج، يعــود ألصــول بربريــة. 
أول مــن كتــب فــي مجــال األدب المســيحي بالاتينيــة. اشــتهر 

بكتاباتــه الدفاعيــة، مــن أهــم أعمالــه:
A POLOGETICUS PRO CHRISTIANS, DE IDOLOATRIA.

وقد ُنِشر جانًبا من أعماله في كتاب
ADVERSUS JUDAEOS, A BIRD’S EYE VIEW OF CHRISTIAN 
APOLOGIE UNTILL THE RENAISSANCE,A. LUKYN 
WILLIAMS,CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS,1935.

انظر:
GEOFFREY D. DUNN ,TERTULLIAN, ROUTLEDGE, LONDON 
& NEW YORK. 2004. P 3-12.(

(22( A. LUKYN WILLIAMS,ADVERSUS JUDAEOS,IBID, P35-
43. 

المحــور  الكريــم  القــرآن  يعتبــر  حيــث  الكريــم. 

الــذي تشــكلت حولــه محــاوالت علمــاء  الرئيســي 

المســلمين النقديــة، بــإزاء الكتــاب المقــدس عامًة، 

والعهــد القديــم خاصــًة، يقــول إدجــار فيبــر واصًفــا، 

األديــان  علمــاء  أعمــال  فــي  الكريــم،  القــرآن  دور 

المســلم(  األديــان  )عالــم  »إنــه  المســلمين: 

يًقــوِّم العالــم الخارجــي بمقيــاس عالمــه العقلي 

والدينــي، وهــو عالــم يمثــل فيــه القــرآن قطــب 

الرحــى، والمركــز الثابــت القــار. ومــن هــذا المركــز 

إلــى األنحــاء المحيطــة؛ فيحكــم عليهــا  ينظــر 

الشــر«)23(. أو  بالخيــر  الكــذب،  أو  بالصــدق 

اليهــود  اتهــام  »إن  الزاروز:  هافــا  وتقــول 

هــي  المقــدس  الكتــاب  بتحريــف  والنصــارى 

أهــم قاعــدة، حجاجيــة إســامية، ضــد العهــد 

ذات  قاعــدة  وهــي  مًعــا...  والجديــد  القديــم 

قرآنــي«)24(. أصــل 

والكتابــات اإلســامية، التــي اســتمدت أصولها 

النقديــة تجــاه العهــد القديــم مــن القــرآن الكريــم، 

ــا، منــذ القــرن الثالــث الهجــري، الثامــن  بــدأت تقريًب

الميــادي، واســتمرت عــدة قــرون، شــملت مرحلــة 

العصــر الوســيط، بالنســبة ألوروبــا، وانتقلــت إلــى 

هنــاك مــع مشــارف عصــر النهضــة)))).

األندلــس  فــي  الدينــي  الجــدل  فيبــر،  )))) إدجــار 
واالبســتمولوجيا الحديثــة، ترجمــة: الصــادق الميســاوي، 
ربيــع   ،27 العــدد  للثقافــة،  العربيــة  المجلــة  فــي  مقــال 
األول 1415ه، ســبتمبر 1994م، تصــدر عــن المنظمــة العربيــة 

)ص/87(. تونــس.  والعلــوم،  والثقافــة  للتربيــة 

(24( HAVA LAZARUS , MEDIVAL ISLAM AND BIBLE 
CRITICISM , P19.

(25(  HAVA LAZARUS,MEDIVAL ISLAM…,IBID ,P 139. 
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وقــد أتــاح االحتــكاك المباشــر للمســلمين مــع 

الفتوحــات  توســع  بعــد  األخــرى،  الديانــات  أهــل 

االطــاع  فرصــة  وغرًبــا،  شــرًقا  اإلســامية 

والكتــب  المتعــددة،  الدينيــة  الثقافــات  علــى 

المقدســة لمختلــف الطوائــف الدينيــة))))، »وكان 

تســامح المســلمين فــي حياتهــم مــع اليهــود 

والنصــارى، وهــو التســامح الــذي لــم يســمع 

بمثلــه فــي العصــور الوســطى، ســبًبا فــي أن 

الــكام اإلســامي، شــيء  لحــق بمبحــث علــم 

لــم يكــن قــط مــن مظاهــر العصــور الوســطى، 

ــذي شــكلت  ــة الملــل«.)27( وال وهــو علــم مقارن

أهــم فصولــه. أحــد  النقديــة  الكتابــات 

االحتــكاك  هــذا  مظاهــر  أهــم  مــن  وكان 

كانــت  التــي  الدينــي،  الجــدل  مجالــس  الحضــاري، 

األخــرى. الديانــات  بأهــل  المســلمين  تجمــع 

منــذ  اليهــودي  اإلســامي  الجــدل  بــدأ  وقــد 

العهــد األول للرســالة، حيــث كان اليهــود يشــكلون 

جــزء ال يتجــزء مــن مجتمــع المدينــة، وقــد ســجل 

القــرآن الكريــم، جانًبــا مــن تلــك الحــوارات التي دارت 

بيــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ويهــود المدينــة، 

والتــي كان بعضهــا نقــدأ موجًهــا لليهــود إلنكارهــم 

نبــوة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم علــى الرغــم مــن 

أنهــم علــى علــم بهــا، خاصــة ًوأنهــم أخــذوا يثيــرون 

(26( : GHULAM HAIDER AASI , MUSLIM UNDERSTANDING 
OF OTHER RELIGIONS , INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
ISLAMIC RESEARCH ,ISLAMABAD,1999, P30.

الرابــع  القــرن  فــي  اإلســامية  الحضــارة  متــز:  )))) آدم 
دار  ريــدة،  أبــو  الهــادي  عبــد  محمــد  د.  ترجمــة:  الهجــري، 
هـــ،   1378 ط4،  األول،  المجلــد  العربي-بيــروت،  الكتــاب 

)ص/384(.  1967م، 

القاقــل، ويشــككون النــاس فــي الديــن الجديــد، 

وَن َعــن  ْهــَل الِْكَتــاِب لـِـَم تَُصــدُّ
َ
ــْل يَــا أ قــال تعالــى: )قُ

ــَهَداء  ــْم ُش نُت
َ
ــا وَأ ــا ِعوًَج ــَن َتبُْغوَنَه ــْن آَم ــبِيِل الّلِ َم َس

ــا َتْعَملُــوَن( ]آل عمــران 99[،  وََمــا اللُّ بَِغافِــٍل َعمَّ
ــا حــول الرســل الســابقين، أو  كمــا دار الحــوار أحياًن

ــا  وَنَن آجُّ ُتَ
َ
ــۡل أ الرســاالت الســابقة، قــال تعالــى: )قُ

َنــا َولَُكــۡم  ۡعَمٰلُ
َ
َنــا َوَربُُّكــۡم َوَلَــآ أ ِ وَُهــَو َربُّ ِف ٱللَّ

ۡم َتُقولُوَن إِنَّ إِبَۡرٰهِـۧــَم 
َ
لُِصــوَن ١٣٩ أ ــُن َلُۥ ُمۡ ۡعَمٰلُُكــۡم وََنۡ

َ
أ

ۡو 
َ
ــواْ ُهــوًدا أ ۡســَباَط َكنُ

َ
يَل ِإَوۡســَحَٰق وََيۡعُقــوَب وَٱۡل ِإَوۡســَمٰعِ

ــن َكَتَم  ــُم ِممَّ ۡظلَ
َ
ۗ وََمــۡن أ ُ ِم ٱللَّ

َ
ــُم أ ۡعلَ

َ
نُتــۡم أ

َ
ــۡل َءأ نََصٰــرَٰىۗ قُ

ــوَن  ــا َتۡعَملُ ــٍل َعمَّ ُ بَِغٰفِ ِۗ وََمــا ٱللَّ َشــَهَٰدةً ِعنــَدهُۥ ِمــَن ٱللَّ
ْهــَل الِْكَتــاِب لَِم 

َ
١٤٠( ]ابلقــرة[. وفــي موضــٍع آخــر، )يَــا أ

ــُل إِلَّ  ــورَاةُ وَاإلجِني ــِت اتلَّ نزِلَ
ُ
ــا أ ــَم وََم ــوَن ِف إِبْرَاهِي ُتَآجُّ

نُتــْم َهــُؤلء َحاَجْجُتــْم 
َ
ــوَن ٦٤ َهاأ لُ ــَا َتْعقِ فَ

َ
ِمــن َبْعــِدهِ أ

ــَس  يْ ــا لَ ــوَن فِيَم ــَم ُتَآجُّ لِ ــٌم فَ ــهِ ِعل ِ ــم ب ــا لَُك فِيَم
ــوَن٦٥( ]آل  ُم ــْم َل َتْعلَ نُت

َ
ــُم وَأ ــٌم وَاللُّ َيْعلَ ِــهِ ِعلْ لَُكــم ب

عمــران[)))). ولكــن بعــد إخــراج اليهــود مــن المدينــة، 
وهــو األمــر الــذي اضطــر إليــه الرســول صلــى هللا 

لمعاهداتهــم  اليهــود  نقــض  بعــد  وســلم  عليــه 

حــرب  فــي  المشــركين،  ومشــاركتهم  النبــي،  مــع 

المســلمين، تضاءلــت عاقة المســلمين باليهود، 

لــدى الطرفيــن حتــى  ولــم تظهــر كتابــات جدليــة، 

)))) لمزيــد مــن التفاصيــل: انظــر: زاهــر عــواض األلمعــي، 
مناهــج الجــدل فــي القــرآن الكريــم، د. ت، د. ط، )ص/21(، 

)ص/189-186(.
وانظــر أيًضــا: هيربــرت بوســة، أســس الحــوار فــي القــرآن الكريم 
دراســة فــي عاقــة اإلســام باليهوديــة والمســيحية، ترجمــة: 
د. أحمــد محمــود هويــدي، مراجعــة: عمــر صابــر عبــد الجليــل، 

تصديــر: محمــد خليفــة حســن، ط1، )11)م، )ص/49(. 
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القــرن الثالــث الهجــري))))، بينمــا نشــطت الحركــة 

الجدليــة اإلســامية المســيحية، نظــًرا لتوســعات 

الفتــوح اإلســامية فــي األراضــي التــي االنتقــادات، 

ديانــة  المســيحية  الديانــة  أن  إلــى  باإلضافــة 

تبشــيرية باألســاس، أمــا اليهــود فكانــوا منعزليــن، 

ومنكفأيــن علــى ذاتهــم، خاصــة مــع غيــاب الســمة 

أبــًدا  يحاولــو  »فلــم  ديانتهــم،  عــن  التبشــيرية 

أن  وال  اآلخريــن،  مــع  ديانتهــم  يناقشــوا  أن 

ــه ليــس لديهــم  يهاجمــوا اإلســام، خاصــًة وأن

قــوة تدعمهــم. ولذلــك فــإن عــدد المجــادالت 

اليهوديــة،  ضــد  الموجهــة  الشــفهية 

وبالعكــس اليهوديــة الموجهــة ضــد اإلســام 

 مبكــر. علــى 
ٍ

كانــت قليلــة، ولــم تظهــر فــي وقــت

ــة  الرغــم مــن ظهــور بعــض المعطيــات النقدي

ضــد اليهوديــة فــي القــرآن والحديــث«)1)). ومــن 

المرجــح أن تكــون الحركــة الجدليــة قــد نشــطت 

فــي القــرن الرابــع الهجــري، فــي األندلــس، مــع ابــن 

حــزم األندلســي، علــى وجــه الخصــوص)1)).

)))) د. عبــد المجيــد الشــرفي، الفكــر اإلســامي فــي الــرد 
علــى النصــارى إلــى نهايــة القــرن الرابــع الهجري/العاشــر 
تونــس،  والتوزيــع،  للنشــر  التونســية  الــدار  الميــادي، 

)ص/523-522(. 1986م. 
وانظر أيًضا:

بعنــوان  مقــال   .11(  P,  (  .ENCYCLOPEDIA JUDAICA , VOL
.)POLEMICS AGAINST JUDAISM )ISLAM

وانظــر أيًضــا: ريمــة شــريف الصيــاد، حــوار حــول العقيــدة بيــن 
المســلمين وأهــل الكتــاب حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري 
د  أ.  بإشــراف:  ماجســتير  رســالة  والعــراق،  الشــام  بــاد  فــي 
عبــد الحميــد عبــد المنعــم مدكــور، كليــة دار العلــوم، جامعــة 

.((-(( )))1هـــ-)11)م.  القاهــرة، 
والحقيقــة أنــه قــد اليكــون مــن الصــواب الجــزم، بتوقــف الحركــة 
قــرون  لثاثــة  واليهــودي  اإلســامي  الجانبيــن  بيــن  الجدليــة 
كاملــة، وربمــا تتوصــل أبحــاث أخــرى لنتائــج حاســمة بشــأن 

تلــك القضيــة. 

 JACQUES WAARDENBURG, MUSLIMS AND OTHERS: )(1(
 ,  RELATIONS IN CONTEXT,WALTER DE GRUYTER ,BERLIN

.P1(( .(11(

 MUSLIMS AND OTHERS. . ,op. cit,THE SAME , :1)( انظــر(
PAGE. JACQUES WAARDENBURG

وكان للمتحوليــن مــن اليهوديــة والمســيحية 

لإلســام، مــن أمثــال: كعــب األحبــار))))، ووهــب بــن 

منبــه))))، ثــم علــي بــن ربــن الطبــري))))،

المغربــي))))، وغيرهــم  يحــي  بــن  والســموءال 

دوًرا كبيــًرا فــي إتاحــة الفرصــة للمســلمين لاطــاع 

)))( كعــب األحبــار: هــو أبــو إســحاق كعــب بــن ماتــع الحميــري، 
وأصلــه مــن يهــود اليمــن، وقيــل أنــه أســلم فــي خافــة أيوبكــر، 

وقيــل فــي خافــة عمــر.
وبعــد إســامه انتقــل إلــى المدينــة، وغــزا الــروم فــي خافــة عمــر، 
ثــم تحــول فــي خافــة عثمــان إلــى الشــام، ومــات بحمــص ))هـــ. 
نقــل عنــه فــي التفســير وغيــره مــا يــدل علــى علمــه الواســع 
حســين  محمــد  د.  انظــر:  واإلســامية.  اليهوديــة  بالثقافــة 
111)م.  ط)،  وهبــة،  مكتبــة  والمفســرون،  التفســير  الذهبــي، 

 .)136/1(

)))) وهــب بــن منبــه: هــو أبــو عبــد هللا، وهــب بــن منبــه بــن 
ســيج بــن ي كنــاز اليمانــي الصنعانــي، صاحــب القصــص، 
مــن التابعيــن. قيــل إنــه تولــى قضــاء صنعــاء فــي خافــة 
عثمــان رضــي هللا عنــه، وقيــل أنــه مــات 110هـــ. وقــد روى عــن 
أبــي هريــرة، وأبــي ســعيد الخــدري، وابــن عبــاس، وابــن عمر، 
وابــن عمــرو بــن العــاص، وجابــر، وأنــس، وأخرج لــه البخاري، 
د.  انظــر:  داوود.  وأبــو  والترمــذي،  والنســائي،  ومســلم، 

محمــد حســين الذهبــي، المصــدر الســابق، )ص/141(.

بــن  علــي  الحســن  أبــو  هــو  الطبــري:  ربــن  بــن  )))) علــي 
ــد علــى األرجــح  ــن ربــن الطبــري. ول ســهل، والمعــروف باب
فــي أواخــر أيــام أبــي جعفــر المنصــور )136-158هـــ( أو أوائــل 
مــن  مــرو  مدينــة  فــي  )158-169هـــ(  باللــه  المهــدي  خافــة 
بيــت علــم وأدب وديــن مســيحي. كان  طبرســتان. وهــو مــن 
الطبيعيــات،  ودرس  الطــب،  فــي  بــرع  وعالًمــا.  والــده طبيًبــا 
والهندســة والفلســفة واللغــات العربيــة والســريانية وقليــًا 
مــن اليونانيــة. أســلم -علــى األرجــح- فــي عهــد الخليفــة المتــوكل 
علــى هللا. مــن أهــم مؤلفاتــه: الديــن والدولة، الرد علــى النصارى، 
وفــردوس الحكمــة، وتحفــة الملــوك، وفــي األمثــال واألدب علــى 
مذهــب الفــرس والــروم والعــرب. انظــر: علــي بــن ربــن الطبــري، 
الديــن والدولــة فــي إثبــات نبــوة النبــي محمــد صلــى هللا عليــه 
وســلم، تحقيــق: د. عــادل نويهــض، دار اآلفــاق الجديــدة، بيــروت، 

)ص/19-5(. المحقــق،  )))1م. مقدمــة  ط)، 

بــن  بــن يحــي المغربــي: هــو شــموائيل  )))) الســموءال 
كان  ولذلــك  يهوديًــا،  حبــًرا  أبــوه  كان  آبــون،  بــن  يهــوذا 
اليهوديــة.  والدراســات  والتــوراة،  العبريــة،  مــن  متمكًنــُا 
الهيئــة،  وعلــوم  والرياضيــات،  الهندســة  درس  كمــا 
والطــب. أســلم وحســن إســامه، لــه باإلضافــة إلــى إفحــام 
مثــل:  والهندســة،  الرياضيــات،  فــي  مؤلفــات  اليهــود، 
كتــاب إعجــاز المهندســين. انظــر: الســموءال بــن يحيــى 
هللا  عبــد  محمــد  د.  تحقيــق:  اليهــود،  إفحــام  المغربــي، 
الشــرقاوي، دار الجيــل، بيــروت، مكتبــة الزهــراء، القاهــرة 

)ص/29-19(. المحقــق،  مقدمــة  1990م.  ط3، 
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علــى مــادة العهــد القديــم، منــذ وقــت مبكــر)))).

المقــدس  الكتــاب  لترجمــات  بالنســبة  أمــا 

المســلمين،  لعلمــاء  أتاحــت  التــي  العربيــة،  إلــى 

ــكاك  ــاب المقــدس، عــن قــرب، واالحت دراســة الكت

بنصوصــه.

فإنــه ُيقــال -وإن كان أمــرُا غيــر ثابــت كمــا تشــير 

د. ســلوى ناظم- أن حنين بن إســحاق )800-873م( 

ــرة للكتــاب المقــدس،  قــدم ترجمــة تفســيرية ُمبِك

ومــن المحتمــل أنــه ترجمهــا عــن الســبعينية إال أن 

عمــل حنيــن هــذا لــم يتبــق منــه شــيء)))).

بــن  هللا  عبــد  اســم  تــردد  وقــد 
الرشــيد-  هــارون  -مولــى  ســام)))) 
كمترجــم  اإلســامية  األدبيــات  فــي 

القديــم. للعهــد 

»الفهرســت«  النديــم فــي  ابــن  حيــث يشــير 

إلــى أن عبــد هللا بــن ســام قــام »بترجمــة التــوراة 

واإلنجيــل وكتــب األنبيــاء والتامــذة مــن اللغــة 

اللغــة  إلــى  والصابيــة  واليونانيــة  العبرانيــة 

العربيــة«)))).

أمــا الترجمــة المعروفــة والثابتــة فهــي ترجمــة 

 .HAVA LAZARUS,MEDIVAL ISLAM. . ,IBID, P11( :انظر )(((

الســبعينية  الترجمــة  ناظــم،  ســلوى  د  أ.  )))) انظــر: 
ــح  ــم بيــن الواقــع واألســطورة، )ص/91(. وُيرِج للعهــد القدي
ــدر عاصــي أن يكــون المســعودي )346هـــ( قــد اعتمــد  غــام حي
 GHULAM( .علــى هــذه الترجمــة، وأنهــا كانــت موجــودة بالفعــل

.HIDER,MUSLIM UNDERSTANING …,P((

)))( وهو غير عبد هللا بن سام الصحابي المعروف. 

)))) أبــو الفــرج بــن أبــي يعقــوب إســحق المعــروف بالنديــم 
)ت 380هـ(، الفهرســت، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، )1)1هـ-

)))1م. )ص/35(. 

ترجمــة تفســيرية  قــدم  الــذي  جــاؤون)1))،  ســعديا 

للعهــد القديــم مــن العبريــة إلــى العربيــة، حــاول 

بالتجســيد  يتعلــق  مــا  كل  مــن  التخلــص  فيهــا 

حــذف  حيــث  اإلســامية-  بالبيئــة  منــه  -تأثــًرا 

ــي شــعر أنهــا ال تتمشــى مــع  بعــض الكلمــات الت

ــة لألماكــن  ــة كمــا قــدم أســماء عربي اللغــة العربي

واألشــخاص)1)). وكانــت ترجمــة الفيومــي معروفــة 

الميــادي. العاشــر  القــرن  فــي  المســلمين  عنــد 

وقــد ســاهمت كل تلــك العوامــل فــي تكويــن 

خلفيــة علميــة وثقافيــة جيــدة لعلمــاء المســلمين 

ــاب المقــدس عامــًة، وبالعهــد  ــق بالكت فيمــا يتعل

القديــم خاصــًة.

مــن  كبيــر  عــدد  تجاهــل  مــن  الرغــم  وعلــى 

لتاريــخ  اســتعراضهم  خــال  الغربييــن،  الباحثيــن 

اإلســامي،  النقــد  لــدور  القديــم،  العهــد  نقــد 

هــذا  فــي  المســلمون  قدمهــا  التــي  والجهــود 

)1)( ســعديا جــاؤون: هــو ســعيد بــن يوســف الفيومــي، ولــد فــي 
الفيــوم مــن أعمــال مصــر فــي )))م أو )))م، وتوفــي فــي بغــداد 
)))م، أحــد كبــار الربانييــن، وفيلســوف، ومتكلــم. يعــده الباحثــون 
أفضــل كاتــب يهــودي فــي يهوديــة مابعــد التلمــود بعــد فيلــون، 
ثقافتــه عربيــة إســامية. ترجــم ســعديا ُجــل الكتــاب المقــدس 
وليــس كلــه، وفســره بالعربيــة، وألــف فــي مجــال العقائــد كتابــه 

الهــام األمانــات واالعتقــادات.
وقــد اشــتهر ســعديا بكتاباتــه الجدليــة ضــد عنــان بــن داوود، 
لســعديا  الحقيقيــة  واألهميــة  مائيــر.  وابــن  البلخــي،  وحيــوي 
تعــود إلــى تفســيره للعهــد القديــم بالعربيــة، والــذي يمثــل نتاًجــا 
لتاقــح الثقافــة اإلســامية باليهوديــة. انظــر: مــادة ســعديا 
كتــب   ،WWW. JEWISHENCYCLOPEDIA. COM فــي  جــاؤون 

)/)/)11)م. الزيــارة:  تمــت   Wilhelm Bacher المقــال: 
الحفنــي، موســوعة فاســفة  المنعــم  عبــد  د.  أيًضــا:  وانظــر 

)ص/132(.  ت،  د.  مدبولــي،  مكتبــة  اليهوديــة،  ومتصوفــة 

الســبعينية...،  الترجمــة  ناظــم،  ســلوى  د  أ.  )1)) انظــر: 
ســعديا  بهــا  قــام  التــي  التعديــات  لهــذه  ونظــًرا  )ص/91(. 
فــي نــص العهــد القديــم ُيدرِجــه نقــاد العهــد القديــم ضمــن 
المشــاركين بمجهــود نقــدي حيــال العهــد القديــم مــن الدائــرة 
اليهوديــة. انظــر: د. أحمــد هويــدي، د. محمــد خليفــة حســن، 

)ص/27(.  القديــم،  العهــد  نقــد  اتجاهــات 
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ــًة،  المجــال، إال أن هنــاك بعــض الدراســات الحديث

التــي بــدأت تلقــي الضــوء علــى الجهــود اإلســامية 

المجــال)))). هــذا  فــي 

هــذا ويعــد هــذا العصــر نقطــة تحــول هامــة 

تحــول  حيــث  القديــم.  العهــد  نقــد  تاريــخ  فــي 

مســاره مــن مجــرد ماحظــات نقديــة، واعتراضــات 

هامشــية، تصــدر علــى اســتحياء. إلــى بنــاء نقــدي 

راســخ  متكامــل  منهــج  وإلــى  المامــح،  واضــح 

القواعــد علــى يــد علمــاء المســلمين، وخاصــًة مــع 

ابــن حــزم األندلســي فــي القــرن الخامــس الهجــري.

»فــإن جهــود اليهــود النقديــة قبــل العصــر 

نــص  حــول  تركــزت  الوســيط  اإلســامي 

الماســورا، ومــا يرتبــط بلغتــه أي حــول قواعــد 

انحصــرت  و  والتنغيــم...،  والنبــر  التشــكيل 

القديــم،  العهــد  تفســير  فــي  اليهــود  جهــود 

)))( ومن أمثلة الدراسات التي تجاهلت النقد اإلسامي:
 Archibald Duff, History of Old Testament Criticism,
.(11(  ,Published by Kessinger Publishing,Montana, USA

ــت النقــد اإلســامي بالدراســة:  ــي تناول أمــا أهــم الدراســات الت
 MEDIVAL ISLAM AND BIBLE الزاروز  هافــا  دراســة  فكانــت 
الكتــاب  ونقــد  الوســيط  العصــر  فــي  اإلســام   ،CRITICISM
المقــدس، وإن كانــت الباحثــة قــد حاولــت خــال الدراســة أن 
إلــى أصــول ســابقة علــى  النقديــة  ترجــع الجهــود اإلســامية 
اإلســام، ســامرية، ويهــو مســيحية، ومســيحية، وغنوصيــة، 
والعهــد  لليهوديــة  نقــًدا  وجهــت  التــي  ومانويــة.  وهيللينيــة، 
القديــم قبــل اإلســام، إال أن الكاتبــة لــم تدلــل بشــكل واضــح، 
اضطــرت  فإنهــا  أخــرى  ناحيــة  ومــن  الفرضيــة.  تلــك  علــى 
لاعتــراف فــي معــرض دراســاتها باألصــول القرآنيــة، للحجــج 
النقديــة لعلمــاء المســلمين، وأشــارت للمصطلحــات القرآنيــة 

مثــل: التحريــف والتبديــل وغيرهــا. انظــر:
HAVA LAZARUS , MEDIVAL ISLAM AND BIBLE CRITICISM, 
P130,131, 19,20,28.
أيًضــا: الدراســة التــي قدمتهــا كاميــا أدنــج األســتاذة بجامعــة 

تــل أبيــب:
MUSLIM WRITERS ON JUDAISM AND THE HEBREW BIBLE 
FROM IBN RABBAN TO IBN HAZM.
 EXEGESIS AS بولســيني:  تيــودور  قدمهــا:  التــي  والدراســة 
POLEMICAL DISCOURSE، والتــي ركــز فيهــا علــى نقــد ابــن حــزم 

للعهــد القديــم.

واســتنباط مناهــج جديــدة فــي التفســير«)))).

وقــد بــدأت الكتابــات النقديــة اإلســامية تجــاه 

يكــون  وربمــا  مبكــر.  وقــٍت  منــذ  القديــم  العهــد 

الجاحــظ)))) )ت 255هـــ/869م( مــن أوائل من أســهم 

فــي هــذا المجــال حيــث أشــار فــي كتابــه »المختــار 

فــي الــرد علــى النصــارى« إلــى مــا أعتبــره أســباًبا 

لوقــوع التحريــف فــي التــوراة))))، كمــا وضــع علــي 

بــن ربــن الطبــري )ت حوالــي 260هـــ-784م( بعــض 

»الديــن  كتابــه  فــي  التــوراة  حــول  النقديــة  اآلراء 

والدولــة فــي إثبــات نبــوة محمــد صلــى هللا عليــه 

وســلم«)))).

بــإزاء  النقديــة  الحجــج  بعــض  ظهــرت  وقــد 

اإلســامية  الكتابــات  ضمــن  وحجيتهــا،  التــوراة، 

فــي  )328-402هـــ(  الباقانــي  فنجــد  الكاميــة))))، 

الدالئــل«،  وتلخيــص  األوائــل  »تمهيــد  كتابــه 

ألمانيــا  فــي  القرآنيــة  الدراســات  هويــدي،  أحمــد  )))) د. 
دوافعهــا وآثارهــا، مقــال فــي مجلــة عالــم الفكــر- الكويــت، 
العــدد الثانــي، المجلــد31 أكتوبر-ديســمبر 2002م. )ص/84(.

)))) الجاحــظ: )163هـ-255هـــ( هــو أبــو عثمــان بــن بحــر الجاحــظ، 
ســمي بالجاحــظ لجحــوظ عينيــه. ولــد بالبصــرة، وتوفــي بهــا. 
أوائــل  ومــن  األدبــاء،  مــن  كان  البصــرة.  مــن شــيوخ معتزلــة 
اليونانيــة،  الفلســفة  الفلســفة  درســوا  اللذيــن  المعتزلــة 

منهــا. الطبيعيــة  وخاصــة 
فــي  الحجــج  كتــاب  والجدليــة،  الكاميــة  مؤلفاتــه  أهــم  مــن 
علــى  والــرد  القــرآن،  خلــق  كتــاب  المعرفــة،  كتــاب  النبــوة، 
ــرد علــى النصــارى. ومــن الكتــب العلميــة كتــاب  المشــبهة، وال
ــزرع والنخــل، وكتــاب المعــادن. وفــي األدب البيــان والتبييــن.  ال
)انظــر: دائــرة المعــارف اإلســامية، مركــز الشــارقة لإلبــداع 

.)2598/9( 1998م.  1419هــــ،  الفكــري، 

)))) انظــر: أبــو عثمــان بــن بحــر الجاحــظ، المختــار فــي الــرد 
علــى النصــارى، تحقيــق: د. محمــد عبــد هللا الشــرقاوي، دار 

الجيل-بيــروت، ط1، 1411ه-1991م، )ص/76(.

فــي  والدولــة  الديــن  الطبــري،  ربــن  بــن  علــي  )))) انظــر: 
إثبــات نبــوة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، تحقيــق: عــادل 
1979م،  ط3،  بيــروت،  الجديــدة،  اآلفــاق  دار  نويهــض، 

)ص/102(. 

(47( JACQUES WAARDENBURG, MUSLIMS AND OTHERS…
,P 177.
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يهتــم علــى وجــه الخصــوص، بقضيتــي إثبــات نبــوة 

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، والنســخ. وهمــا مــن 

التــي دار حولهمــا التنــاول النقــدي  أهــم القضايــا 

اإلســامي، باإلضافــة إلــى قضيــة التحريــف.

التــوراة  تضمــن  أن  إلــى  الباقانــي  ويشــير 

نقلهــا:  فــي صحــة  يطعــن  العقــول،  تحيلــه  لمــا 

»فيجــب أن يكــون نقــل اليهــود إلعــام موســى 

كذبًــا باطــًا ألنهــم قــد ضمــوا إلــى نقــل ذلــك 

بالتشــبيه  قولهــم  مــن  العقــول  تحيلــه  مــا 

والتجســيم، وأن هللا تعالــى جســم ذو صــورة، 

 محــدود أبيــض الــرأس واللحيــة، وأنــه 
ٍ
ومتنــاه

مهمــوم محــزون بمــا عليــه العبــاد مــن الظلــم، 

والفســاد فــي األرض، وأنــه تعالــى عــن قولهــم 

نــدم علــى الطوفــان، وتغريــق العالــم، وقــال لــن 

أعــود إلــى إغــراق األرض أبــًدا«)))).

كمــا أشــار إلــى أن ترجمــة التــوراة مــن لغــة إلــى 

لغــة قــد أدت إلــى التحريــف، وكثــرة الغلــط، يقــول: 

»وممــا يــدل علــى تخرصهــم فــي هــذه األلفــاظ 

علــى موســى عليــه الســام، علمنــا أنــه عبرانــي 

اللســان، وأن مانقلــوه عنــه بصــورة مــا يوردونــه 

علينــا مــن قولهــم إن الشــريعة مؤبــدة، وإنهــا 

ال نســخ لهــا، وإن العمــل بهــا واجــب مادامــت 

كام  ينقلــون  وإنمــا  واألرض،  الســماوات 

إلــى  لغــة  مــن  وينقلونــه  ويترجمونــه،  موســى 

لغــة، ويفســرونه، والغلــط والتحريــف، يدخــل 

ــًرا، فلــم تجــب الضــرورة بصحــة  فــي النقــل كثي

)))) أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن جعفــر بــن القاســم أبــو 
بكــر الباقانــي، تمهيــد األوائــل وتلخيــص الدالئــل، تحقيــق: 
الثقافيــة- الكتــب  مؤسســة  حيــدر،  أحمــد  الديــن  عمــاد 

بيــروت، ط1، 1987م، )ص/194(. 

مــا نقلــوه، وفســروه، ومــن أدعــى ذلــك طولــب 

وحــروف  بالعبرانيــة،  لفــظ موســى  يذكــر  بــأن 

لفظــه لنعرضهــا علــى أهــل لغتــه، فإنــك تجــد 

فيــه مــن الخــاف بينهــم أمــًرا عظيًمــا«)))).

ومــن المتكلميــن أيًضــا، القاضــي عبــد الجبــار 

المعتزلــي)1)) )ت 415هـ(الــذي أثــار بعــض القضايــا 

وتواترهــا،  التــوراة،  بســند  المتعلقــة  النقديــة 

وذلــك، فــي كتابــه »المغنــي فــي أبــواب التوحيــد 

ــة ليســت  ــوراة الحالي ــى أن الت والعــدل« وأشــار إل

هــي التــوراة المنزلــة علــى موســى، ودلــل علــى ذلــك 

بحجــج نقديــة)1)).

القــرن  فــي  األندلســي  حــزم  ابــن  كان  ثــم 

الخامــس الهجــري عامــة فارقــة فــي تاريــخ نقــد 

العهــد القديــم. حيــث طــور منهًجــا كامــًا فــي نقــد 

العهــد القديــم، ووضــع اللبنــات األولــى لفــرٍع هــام 

مــن فــروع علــم مقارنــة األديــان؛ وهــو علــم نقــد 

العهــد القديــم. فقــد كان األكثــر احتــكاًكا بنصــوص 

لمحاولتــه  كفــل  الــذي  األمــر  المقــدس،  الكتــاب 

ادنــج:  كاميــا  تقــول  واألصالــة.  الِجــدة  النقديــة 

النقديــة  حــزم  ابــن  كتابــات  خــال  مــن  »يبــدو 

للكتــاب المقــدس أنــه األكثــر ألفــًة معــه مــن 

)))) الباقاني، التمهيد...، )ص/208، 209(. 

)1)) القاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد: عبــد الجبــار بــن أحمــد 
بــن عبــد الجبــار الهمذانــي األســدابادي، الفقيــه المعتزلــي 
الشــافعي المهــب، ولــد حوالــي 325هـــ، فــي بغــداد ونشــأ 
فيهــا، حتــى اســتدعاه صاحــب الــراي بــن عبــاد، الــذي كان 
مــن غــاة المعتزلــة، وعيــن قاضــي الواليــة، توفــي 415هـــ، 
مــن أهــم مؤلفاتــه: المغنــي، والمحيــط بالتكليــف، وتثبيــت 
دالئــل النبــوة. انظــر: دائــرة المعــارف اإلســامية، مرجــع 

.)7109/23( ســابق، 

بــن أحمــد، المغنــي فــي  )1)) انظــر: القاضــي عبــد الجبــار 
دار  الخولــي،  أميــن  قــوم نصــه:  والعــدل،  التوحيــد  أبــواب 

.)136/16( 1380ه-1960م.  الكتــب 
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المجــال.  هــذا  فــي  ألفــوا  الذيــن  أقرانــه  بيــن 

حيــث تميــز عنهــم بعمــق دراســته التــي ال نظيــر 

بينهــم«)))). لهــا 

أهــم  أحــد  زيهــر  جولــد  وصفــه  كمــا 

اســتهل  »الــذي  بأنــه  األلمــان  المستشــرقين 
الحديــث«)))) المقــدس  الكتــاب  نقــد  علــم 

أمــا أبــو المعالــي الجوينــي)))) )ت 478 هـــ( فقــد 

ألف كتاًبا نقدًيا مســتقًا أســماه »شــفاء الغليل 

فــي بيــان مــا وقــع فــي التــوراة واإلنجيــل مــن 

التبديــل« قــدم فيــه نقــًدا مصدرًيــا للتــوراة، وقارن 

-علــى نحــو مختصــر- بين التــوراة العبريــة واليونانية 

وأشــار إلــى االختافــات بيــن النســختين خاصــة فــي 

فيقــول  آدم«)))).  أنســاب  سلســلة  »مســألة 

معلًقــا علــى هــذا التناقــض: »فانظــر إلــى قبــح 

هــذا االختــاف وغرابتــه بيــن هاتيــن الطائفتيــن 

التــي  المظنونــات  قبيــل  مــن  ليــس  أمــر  فــي 

تختلــف باختــاف مآخــذ العلمــاء الناشــئة عــن 

اختــاف مراتــب الظنــون، بــل كل طائفــة تزعــم 

أن مــا بيدهــا، هــو المنــزل علــى موســى عليــه 

الســام، وهــذا عيــن التبديــل والتغييــر«)))).

(52( CAMILA ADANG, MUSLIM WRITERS ON JUDAISM 
AND THE HEBREW BIBLE FROM IBN RABBAN TO IBN 
HAZM, LEIDENE, E. J. BRILL,1996. P2. 

(53( HAVA LAZARUS ,MEDIVAL ISLAM …,P 135

الملــك  عبــد  المعالــي  أبــو  الجوينــي:  المعالــي  )))) أبــو 
بإمــام  وقــد اشــتهر  بــن يوســف،  عبــد هللا  الجوينــي  ولــد 
الحرميــن. ولــد فــي 419هـــ)1058م(، فــي بشــتكان وهــي قريــة 
بالقــرب مــن نيســابور، واتبــع فــي العقائــد المذهــب األشــعري. 
وهوجــم فــي مســقط رأســه، فذهــب إلــى بغــداد، ثــم الحجــاز، 
ثــم  أربــع ســنوات،  فــي مكــة والمدينــة  بالتدريــس  واشــتغل 
ــرة  ــى مســقط رأســه وتوفــي بهــا عــام )))هـــ. انظــر: دائ عــاد إل

.)2620/9( اإلســامية،  المعــارف 

)))) انظــر: أبــو المعالــي الجوينــي، شــفاء الغليــل فــي بيــان 
مــا وقــع فــي التــوراة واإلنجيــل مــن التبديــل، تحقيــق: د. 
أحمــد حجــازي الســقا، مكتبــة الكليــات األزهريــة، القاهــرة، 

)ص/37-31(. 1399ه-1979م.  ط1، 

)))) المصدر السابق، )ص/37(.

وقــام الســمؤال بــن يحــي المغربــي )ت 570 هـــ( 

بمواصلــة الجهــد الســابق، وقــدم محاولــًة نقديــًة، 

فــي كتابــه المعــروف باســم »إفحــام اليهــود«. 

الســابقة،  اليهوديــة  خلفيتــه  لــه  أتاحــت  حيــث 

الفرصــة لتقديــم نقــٍد رصيــٍن للعهــد القديــم.

كمــا قــدم بعــض مفســري القــرآن فــي معرض 

الوحــي  تناولــت  التــي  القرآنيــة  لآليــات  تفســيرهم 

الســابق علــى القــرآن، نقــًدا للتــوراة، وشــرًحا لآليات 

التــي ناقشــت قضايــا، التحريــف، والتبديــل، وغيرهــا 

مــن القضايــا المتعلقــة بنصــوص التــوراة، وتاريــخ 

اإلمــام  المفســرين،  هــؤالء  أهــم  ومــن  األنبيــاء. 

تفســيره،  فــي  606هـــ(،  )ت  الــرازي))))  الديــن  فخــر 

ــح الغيــب. المعــروف باســم، مفاتي

اإلســامية  النقديــة  الجهــود  وتتابعــت 

مســتفيدًة مــن جهــود ابــن حــزم والســمؤال، علــى 

وجــه الخصــوص؛ فقــدم القرافي)))) )ت 684 هـ( في 

)))) اإلمــام فخــر الديــن الــرازي: هــو أبــو عبــد هللا محمــد 
بالــري  ولــد  اليســكري،  علــي  بــن  الحســين  بــن  عمــر  بــن 
وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  درس  544هـــ.  وقيــل  542هـــ،  عــام 
واللغــة الفارســية، وآدابهــا، وكان يكتــب ويخطــب بهمــا، 
والتاريــخ  الفقــه  ودرس  بهمــا.  أحيانًــا  الشــعر  ويقــرض 
والــكام والفلســفة، وتعلــم الطــب. توفــي 606هـــ. مــن أهــم 
مؤلفاتــه: األربعيــن فــي أصــول الديــن، أســاس التقديــس 
أســرار التنزيــل وأنــوار التأويــل، الحكمــة المشــرقية. انظــر: 
الجامعــات  دار  الــرازي،  الديــن  فخــر  خليــف،  هللا  فتــح  د. 

)ص/22-10(. 1976م.  المصرية-اإلســكندرية. 
انظــر: فخــر الديـــن الــرازي، مفاتيــح الغيــب، دار الكـتـــب العلميــة، 
بيــروت، ط1، 11)1هـــ-1))1م، المجلــد الثانــي )123/3، 85(، )42-40/4(، 
المجلــد الثالــث )183/11، 184(، المجلــد الرابــع )92/8-95(، المجلــد 

الخامــس )106/9(.

)))) القرافــي: أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن بــن عبــد 
المشــهور  المالكــي  المصــري  الصنهاجــي  يليــن  بــن  هللا 
بالقرافــي. ولــد بمصــر 626هـــ، وتوفــي بهــا 684هـــ. مــن األئمــة 
المجتهديــن فــي مهــب اإلمــام مالــك، وانتهــت إليــه رئاســة 
والعلــوم  األصــول  علــم  فــي  وبــرع  المهــب،  فــي  الفقــه 
العقليــة. مــن أهــم مؤلفاتــه: الخيــرة، اإلحــكام فــي التمييــز 
بيــن الفتــاوى واألحــكام، العقــد المنظــوم فــي الخصــوص 
والعمــوم، االنتقــاد فــي االعتقــاد، أدلــة الوحدانيــة فــي الــرد 
عــن  الفاخــرة  األجوبــة  القرافــي،  انظــر:  النصرانيــة.  علــى 
األســئلة الفاجــرة، تحقيــق وتقديــم: د. أحمــد عبــد الرحيــم 
الســايح، المستشــار توفيــق علــي وهبــة، مكتبــة النافــذة، 

ط1، 2006م. مقدمــة التحقيــق، )ص/48، 49(.
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القــرن الســابع الهجــري نقــًدا للكتــاب المقــدس 

األســئلة  عــن  الفاخــرة  »األجوبــة  كتابــه  فــي 

والســمؤال،  حــزم  ابــن  حجــج  مكــرًرا  الفاجــرة« 

إليهــا. ومضيًفــا 

أمــا علــي الباجــي )631هـــ-714 هـــ( فقــد ركــز فــي 

نقــده للتــوراة علــى الجوانــب اللفظيــة واللغويــة، 

وذلــك فــي كتابــه »علــى التــوراة«، فهــو يقــول: 

»فإنــي نظــرت فــي تــوراة موســى عليــه الســام 

المعربــة التــي بيــدي النصــارى الملكيــة علــى مــا 

زعمــوا، وهــي خمســة أســفار، فســنح بخاطــري 

أســئلًة علــى ألفاظهــا، فذكرتهــا علــى ترتيبهــا«. 

التناقــض  وتوضيــح  شــرح  فــي  الباجــي  وأفــاض 

بوضــوح  وأشــار  التــوراة،  نصــوص  بيــن  الداخلــي 

إلــى وجــود روايتيــن لقصــص التــوراة وضعتــا جنًبــا 

إلــى جنــب))))، ممــا يعــد إرهاًصــا واضًحــا لنظريــة 

المصــادر الحديثــة.

728هـــ(  )ت  تيميــة  ابــن  قــدم  كمــا 
علــى  النقديــة  الماحظــات  بعــض 
العهــد القديــم فــي كتابــه »الجــواب 
ديــن  بــدل  لمــن  الصحيــح 
تلميــذه  بعــده  ومــن  المســيح«. 
فــي  )691-751هـــ(  الجوزيــة  قيــم  ابــن 
كتابــه »هدايــة الحيــارى فــي أجوبــة 

والنصــارى«،  اليهــود 

بشــأن  القرآنيــة  اإلشــارات  عــن  فتحــدث 

تحريــف التــوراة، يقــول: »وأمــا التحريــف فقــد أخبــر 

ســبحانه عنهــم فــي مواضــع متعــددة، وكذلــك لــي 

اللســان بالكتــاب ليحســبه الســامع منــه، ومــا هــو 

)))) انظــر: علــي بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن عــاء الديــن 
الباجــي الشــافعي، »علــى التــوراة«، تحقيــق: د. أحمــد حجــازي 

الســقا، دار األنصار-القاهــرة، ط1، 1))1م. )ص/91-21(. 

منــه، فهــذه خمســة أمــور:

أحدهــا: لبــس الحــق بالباطــل، وهــو خلطــه بــه 

بحيــث ال يتميــز الحــق مــن الباطــل.

والثاني: كتمان الحق.

والثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه.

وهــو  مواضعــه،  عــن  الكلــم  تحريــف  الرابــع: 

معنــاه. وتحريــف  لفظــه،  تحريــف  نوعــان: 

علــى  ليلبــس  بــه  اللســان  لــي  الخامــس: 

الســامع اللفــظ المنــزل بغيــره، وهــذه األمــور إنمــا 

لذلــك)1))«. دعتهــم  لهــم  ألغــراض  ارتكبوهــا 

واهتــم علــى وجــه الخصــوص، بقضيــة تعــرض 

البشــارة بالنبــي صلــى هللا عليــه وســلم، لإلخفــاء 

والكتمــان، مــن جانــب كتبــة التــوراة.

واســتعان ببعــض نصــوص العهــد القديــم، 

صلــى  محمــد  بالنبــي  بشــارات  اعتبرهــا،  التــي 

اليهــود  تأويــل علمــاء  هللا عليــه وســلم. وانتقــد 

لهــا)1)). والنصــارى 

كمــا أشــار إلــى قضيــة انقطــاع ســند التــوراة، 

ــة بيــن اليهــود الربانييــن،  وإلــى االتهامــات المتبادل

»واليهــود  يقــول:  بالتحريــف،  الســامرة،  ويهــود 

مــن  مواضــع  حرفــوا  الســامرة  أن  أيًضــا  تقــر 

وزادوا،  ظاهــًرا،  تبديــًا  وبدلوهــا  التــوراة، 
ونقصــوا، والســامرة تدعــي ذلــك عليهــم.«))))

ــا مــن النقــد اإلســامي للعهــد  وكان هــذا جانًب

القديــم، ولــم يكــن هــذا العــرض يســعى نحــو حصــر 

)1)) شــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن قيــم الجوزيــة، 
تقديــم  والنصــارى،  اليهــود  أجوبــة  فــي  الحيــارى  هدايــة 
للتــراث- الريــان  دار  الســقا،  حجــازي  أحمــد  د.  وتحقيــق: 

)ص/109(.  1979م،  القاهــرة، 

)1)) انظر: المصدر السابق، )ص/190-110(. 

)))) المصدر السابق، )ص/207(. 
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وإنمــا  اإلســامية،  النقديــة  المحــاوالت  جميــع 

الحقبــة  تلــك  ثــراء  تــدل علــى  نمــاذج فقــط،  هــي 

التاريخيــة فيمــا يخــص هــذا المقــام.

 المبحث الرابع
النقد اليهودي للكتاب 
المقدس في العصور 

الوسطى

عــادة،  الوســيط  العصــر  مصطلــح  يطلــق 

أوروبــا  عاشــتها  التــي  التاريخيــة  العصــور  علــى 

منــذ القــرن الرابــع الميــادي، حتــى نهايــة القــرن 

عشــر)))). الخامــس 

تطــور نقــد العهــد القديــم بيــن يهــود العصــور 

الوســطى تطــوًرا كبيــًرا، وذلــك بتأثيــرٍ مــن النقــد 

اإلســامي، يقــول دانيــال فرانــك - أحــد الباحثيــن 

ولــدت  »لقــد  المجــال:  هــذا  فــي  الغربييــن 

فــي  القديــم،  للعهــد  اليهوديــة  الدراســات 

الشــرق اإلســامي، ال فــي الغــرب المســيحي... 

حيــث اخترقــت الثقافــة اإلســامية، المجتمــع 

 عميــق جــًدا. وحلــت اللغــة 
ٍ
اليهــودي علــى نحــو

العربيــة محــل اآلراميــة، فــي العــراق والشــام، 

كلغــة للدراســات اليهوديــة. كمــا حلــت الترجمة 

الترجــوم  محــل  المقــدس،  للكتــاب  العربيــة 

اآلرامــي«)))).

الفــرق  أثــرت  اإلســامي،  الشــرق  ففــي 

)))) انظــر: د. نعيــم فــرح، الحضــارة األوروبيــة في العصور 
1999م-2000م،  دمشــق،  جامعــة  منشــورات  الوســطى، 

)ص/11(.

 Daniel frank, SEARCH SCRIPTURE WELL: KARAITE )(((
 EXEGESES AND THE ORIGINS OF THE JEWISH BIBLE
 .(11( ,COMMENTARY IN THE ISLAMIC EAST, BRILL, LEIDEN
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التــي  المعتزلــة-  -خاصــة  الكاميــة  اإلســامية 

ظهــرت فــي بيئــة فكريــة نشــطة، وفــي جــٍو مــن 

الكبــرى)))).  اليهوديــة  الفــرق  فــي  الــرأي،  حريــة 

والقرائييــن)))). الربانييــن  فرقتــي   ً وخاصــة 

يقــول موســى بــن ميمــون: »أمــا هــذا النــزر 

معنــى  فــي  الــكام  مــن  تجــده  الــذي  اليســير 

)))) انظــر: د. عبــد الــرازق أحمــد قنديــل، األثــر اإلســامي 
التراث-القاهــرة، 1984م،  دار  اليهــودي،  الدينــي  الفكــر  فــي 

 .)182 )ص/181، 

الحبــر،  هــو  والربــي  اليهــود،  فــرق  أكبــر  )))) والربانيــون: 
ويقولــون  التلمــود،  هــو  الربانيــة  وكتــاب  الحاخــام.  أو 
موســى  لشــريعة  المكملــة  المنزلــة،  غيــر  الشــريعة  أنــه 
التفاســير  عــن  عبــارة  وهــي  التــوراة،  فــي  المحفوظــة 
والتعاليــم والفتــاوى والقصــص. وقالــت غاليــة الربانييــن: 
أشــهر  ومــن  التــوراة.  مــن  منزلــة  أعلــى  التلمــود  إن 
الربانييــن: ســعديا الفيومــي، ويحــي بــن فاقــودة، ويوســف 
وأخيــًرا  داوود،  بــن  وإبراهــام  ليفــي،  ويهــودا  صديــق،  بــن 
الحفنــي،  المنعــم  عبــد  د.  انظــر:  ميمــون.  بــن  موســى 
موســوعة فاســفة ومتصوفــة اليهوديــة، مكتبــة مدبولــي-

)ص/115(. ت،  د.  القاهــرة، 
أمــا فرقــة القرائيــن: فقــد ظهــرت فــي الربــع األول مــن القــرن 
الثامــن الميــادي، واســم الفرقــة مشــتق مــن الفعــل العبــري 
»قــرا« بمعنــى القــراءة وفــق العقــل لمــا هــو مكتــوب فــي 
الــذي عــاش فــي  بــن داوود،  التــوراة. وارتبطــت باســم عنــان 
عصــر الخليفــة العباســي أبــو جعفــر المنصــور )ت 158هـــ(وكان 
عنــان مرشــًحا لمنصــب رئيــس الجالــوت، ولكــن مــا عــرف عنــه 
مــن آراء متحــررة، اعتبرهــا الربانيــون تحريًفــا وتجديًفــا، دفعهــم 
إلــى تجــاوزه إلــى أخيــه األصغــر، األمــر الــذي دفعــه إلــى االنشــقاق 
عنهــم، مؤسًســا مذهبــه الــذي ال يعتــرف بشــرعية التلمــود. 
رفضــت  حيــث  المعتزلــة.  بــآراء  ا  كثيــًر الفرقــة  تلــك  وتأثــرت 
ســلطة التلمــود، واعترفــت فقــط بالتــوراة، وركــزت علــى مكانــة 
العقــل فــي فهــم نصــوص التــوراة فــي إطــار مراعــاة مقتضيــات 
اللغــة. وقــد تطــورت الحركــة القراءيــة، عبــر مراحــل متعــددة 
تلــك  فــي  مركزهــم  وقــوى  الميــادي،  العاشــر  القــرن  حتــى 
الفتــرة فــي القــدس، وفــي دمشــق، واســتمر نشــاطهم فيهــا 
حتــى القــرن الثامــن عشــر، حيــث تمركــزوا فــي أنطاكيــة، وتركيــا. 
بــن داوود، مؤلــف  القرائييــن: عنــان  ومــن أشــهر شــخصيات 
كتــاب الوصايــا، وابــن ســاقوية صاحــب كتــاب »الفضائــح«، 
وهــو بالعربيــة، ويعقــوب القرقســاني صاحــب كتــاب »األنــوار 
الربانييــن،  أكبــر ممثلــي  بالعربيــة. وقــد تصــدى  والمراقــب« 
ســعديا  الربــي  رأســهم  علــى  وكان  القرائييــن،  علــى  بالــرد 
الفيومــي، فــي كتابــه األمانــات واالعتقــادات، ورســالة الــرد علــى 
المتحامــل. انظــر: د. محمــد جــاء إدريــس، التأثيــر اإلســامي 
نقديــة مقارنــة لطائفــة  اليهــودي، دراســة  الدينــي  الفكــر  فــي 
ــي، )))1م، )ص/32-38(. وكــذا:  ــة مدبول اليهــود القرائييــن، مكتب
دار  تاريخــي،  عــرض  اليهوديــة  فتــاح،  الحميــد  عبــد  عرفــان  د. 

)ص/95(.  ط1،  )))1م،  عمار-عمــان،  دار  البيارق-بيــروت، 



73 إشكالية النقد الكتايب عرب التاريخ ودور املسلمني التأسييس 

لبعــض  المعنــى  بهــذا  يتعلــق  ومــا  التوحيــد، 

أمــور  فهــي  القرائييــن،  وعنــد  الجاؤنييــن، 

أخذوهــا عــن المتكلميــن مــن اإلســام، وهــي 

فــرق  ألفتــه  مــا  إلــى  باإلضافــة  جــًدا،  نــزرة 

أول  أن  أيًضــا  واتفــق  ذلــك.  فــي  اإلســام 

ابتــداء اإلســام بهــذه الطريقــة، كانــت فرقــة 

مــا، وهــم المعتزلــة، فأخــذوا عنهــم أصحابنــا 

مــا أخــذوا، وســلكوا فــي طريقهــم، وبعــد ذلــك 

بمــدة حدثــت فــي اإلســام فرقــة أخــرى، وهــم 

تجــد  ال  أخــرى،  آراء  لهــم  وحدثــت  األشــعرية، 

عنــد أصحابنــا مــن تلــك اآلراء شــيًئا، ال ألنهــم 

اختــاروا الــرأي األول علــى الــرأي الثانــي، بــل لمــا 

اتفــق أن أخــذوا الــرأي األول، وقبلــوه وظنــوه 

برهانًيــا«)))). أمــًرا 

وســاهمت الحــرب التــي اندلعــت بيــن القراءيــن 

والربانييــن فــي تقويــة االتجــاه النقــدي فــي التعامل 

ــم بعــد االقتصــار علــى  مــع نصــوص العهــد القدي

مــع  شــاع  الــذي  والتســويغي،  التبريــري  النهــج 

الربانييــن، وعلمــاء التلمــود.

توضيــح  اآلن  بعــد  الممكــن  مــن  يعــد  فلــم 

تلــك التناقضــات الواضحــة والمتعــددة عبــر قنــاع 

التفســيرات والتعليــات التــي أراد علمــاء التــوراة 

الســنين)))). لمئــات  تثبيتهــا 

أثــر  مــن  »وكان  هنــداوي:  إبراهيــم  د.  يقــول 

هــذا )التأثــر بالفــرق الكاميــة اإلســامية( أن بدأ 

الشــك فــي التلمــود، وبــدأت تظهــر أفــكار حــرة، ولم 

)))) موســى بــن ميمــون، داللــة الحائريــن، عــارض بأصولــه 
الثقافــة  مكتبــة  آتــاي،  حســين  د.  والعبريــة:  العربيــة 

)ص/180(.  2002م.  القاهــرة.  الدينيــة، 

خليفــة حســن،  ود. محمــد  أحمــد هويــدي،  د.  )))) انظــر: 
)ص/22(.  القديــم،  العهــد  نقــد  اتجاهــات 

يقتصــر الهجــوم والنقــد، الــذي قــام بــه القــراءون، 

بــل  التلمــود،  علــى  بهــم  المتصلــة  والطوائــف 

شــمل الكتــاب المقــدس، أعظــم إنتــاج عقلــي فــي 

الديــن اليهــودي«)))).

فــي  عــاش  الــذي  البلخــي)1))،  حيــوي  ويعــد 

الميــادي،  التاســع  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف 

أحــد أهــم الشــخصيات التــي قدمــت نقــًدا للعهــد 

مائتــي  علــى  اشــتمل  كتاًبــا  ألَّــف  حيــث  القديــم. 

ادعــاء ضــد الكتابــات المقدســة، ولــم يصــل إلينــا 

هــذا الكتــاب، غيــر أن بعــض انتقاداتــه مبعثــرة فــي 

أدب ذلــك الجيــل قــام بجمعهــا بعــض الباحثيــن 

بعــض  حــول  حيــوي  تســاءل  وقــد  المعاصريــن 

الروايــات  بعــض  بيــن  الظاهــرة  التناقضــات 

أخبــار  وأســفار  الملــوك  أســفار  فــي  التاريخيــة 

»أنــه  الغربييــن:  الباحثيــن  أحــد  ويذكــر  األيــام)1)). 

ربمــا يكــون حيــوي البلخــي، قــد صــرح بانتقاداتــه 

الُشــكاك  مــن   
ٍ
بتأثيــر المقــدس،  للكتــاب 

التاســع«)))). القــرن  فــي  المســلمين 

)))) د. إبراهيــم موســى هنــداوي، األثــر العربــي فــي الفكــر 
ت.  د.  القاهــرة،  المصريــة،  األنجلــو  مكتبــة  اليهــودي، 

)ص/144(. 

التاســع  القــرن  مــن  عقانــي  مفكــر  البلخــي:  )1)) حيــوي 
الميــادي، عــاش فــي بلــخ، فــي فــارس، وضــع كتابــُا ينطــوي على 
مائتــي معارضــة للكتــاب المقــدس. حيــث اعتبــر الــرب غيرعــادل 
حينمــا تقبــل قربــان هابيــل لــم يتقبــل قربــان قاييــن. وأن الــرب 

يبــدو فــي الكتــاب المقــدس متــردًدا، يغيــر رأيــه دائًمــا
هوائًيــا، كمــا أشــار إلــى أن اإللوهيــة فــي الكتــاب تشــوبها الوثنيــة 

والتعدديــة. باإلضافــة إلــى التناقضــات الظاهــرة بيــن أجزائه.
انظر:

EDWARD J. YOUNG,AN INTRODUCTION TO THE 
OLD TESTAMENT,W. M. B. ERDMANS PUBLISHING, 
MICHIGAN,1984, P116.

)1)) انظــر: زالمــان شــازار، تاريــخ نقــد العهــد القديــم، مــن 
أقــدم العصــور حتــى العصــر الحديــث، )ص/47، 48(. 

(72( WILLEM B. DREES, PETER SJORED, THE STUDY OF 
RELIGION AND THE TRAINING OF MUSLIM CLERGY IN 
EUROPE,AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS, 2008. P 51. 
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وعلــى الرغــم مــن أن ســعديا الفيومــي انبــرى 

لنقــد انتقــادات حيــوي البلخــي ضــد العهــد القديــم، 

نــص  علــى  تعديــات  إجــراء  إلــى  اضطــر  أنــه  إال 

الماســورا خاصًة الفقرات التشــبيهية، كما أضاف 

كلمــات إلــى النــص اعتبرهــا ناقصــة عــن النــص، 

وبدونهــا ال يســتقيم المعنــى مثــل إضافتــه كلمــة 

في)تكويــن  كنعــان«  ملعــون  إلى»عبــارة  أبــي 

وذلــك  كنعــان«،  أبــي  لتصبح»ملعــون   ،)25  :9

فقــد  لهــذا  المعقوليــة،  بعــض  النــص  ليكســب 

اعتبــر ممــن أســهموا بجهــد نقــدي حيــال العهــد 

القديــم فــي ذلــك الوقــت)))).

مصاحًبــا  الوقــت  هــذا  فــي  النقــد  كان  وقــد 

المشــتغلين  مــن  كثيــر  بــدأ  »حيــث  للتفســير 

بأمــور التــوراة يتجهــون فــي تفاســيرهم اتجاًهــا 

الدينــي،  النــص  دراســة  علــى  يقــوم  عقلًيــا 

ومحاولــة مقارنــة النصــوص بعضهــا ببعــض 

التــوراة  نصــوص  ربــط  إلــى  التوصــل  بهــدف 

المحاولــة  هــذه  فــي  اصطدمــوا  قــد  أنهــم  إال 

إلــى  النصــوص  هــذه  إرجــاع  إمــكان  بصعوبــة 

تسلســل تاريخــي حســب ترتيــب األســفار فــي 

التــوراة مــن ناحيــة. وحتــى فــي الســفر الواحــد 

وجــدوا أن بعــض فقراتــه قــد ترجــع إلــى فتــرة 

الســفر«)))). بقيــة  عليــه  مــا  تخالــف  تاريخيــة 

أمــا فــي الغــرب اإلســامي، وإســبانيا علــى وجــه 

الخصــوص، فقــد كانــت خــال العصــور الوســطى، 

كمــا يصــرح المستشــرق األســباني بالنثيــا: »مركــز 

)))) انظــر: د. أحمــد هويــدي، ود. محمــد خليفــة حســن، 
د.  وكــذا:   .)65 )ص/27،  القديــم،  العهــد  نقــد  اتجاهــات 
عبــد الــرازق أحمــد قنديــل، األثــر اإلســامي فــي الفكــر الدينــي 

)ص/195-188(.  اليهــودي، 

فــي  اإلســامي  األثــر  قنديــل،  أحمــد  الــرازق  عبــد  )))) د. 
)ص/233(. اليهــودي،  الدينــي  الفكــر 

يهــود  ثقافــة  ونبعــت  العبريــة،  الدراســات 

إســبانيا مــن مــوارد الثقافــة اإلســامية بصــورة 

مباشــرة«)))).

ومــن أهــم الشــخصيات اليهوديــة، 
القديــم  العهــد  تناولــت  التــي 
ذلــك  مــن  وانطلقــت  بالدراســة، 
الوســيط،  العصــر  فــي  المــكان، 
شــخصية أبراهــام بــن عــزرا، يقــول 
زالمــان شــازار: »غيــر أن قمــة بحــث 
اليهــود فــي  القديــم عنــد  العهــد 
فــي  تمثلــت  الوســيط  العصــر 
العمــل التفســيري البراهــام بــن 

عــزرا«)))).

وخاصــًة عنــد تفســيره لســفر التثنيــة وحديثــه 

الكنعانــي  »و  عشــرة«،  االثنتــى  »ســر  عــن 

عبــارات  اســتخدم  حيــث  األرض«،  فــي   
ٍ
حينئــذ

ملغــزة للتلميــح إلــى أن موســى لــم يكتــب ســفر 

التثنيــة، فســر االثنتــي عشــر يقصــد بهــا، األلــواح 

تــوراة موســى،  التــي كتبــت عليهــا  االثنتــي عشــر 

وهــذا يعنــي أن حجمهــا كان أقــل بكثيــر ممــا هــي 

اليــوم. عليــه 

األندلســي،  الفكــر  تاريــخ  بالنثيــا،  جنثالــث  )))) أنجــل 
ترجمــة: د. حســين مؤنــس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، د. ت، 

)ص/488(. 

)))) زالمان شازار، تاريخ نقد العهد القديم، )ص/69(.
فــي  اليهوديــة  الشــخصيات  أهــم  أحــد  عــزرا:  بــن  وأبراهــام 
العصــر الوســيط، ولــد فــي طليطلــة ))11م، وتوفــى ))11مفــي 
ــرِف فــي موطنــه كشــاعر ومفكــر ومتكلــم. درس  رومــا، وقــد ُع
معظــم فــروع المعرفــة ,هاجــر مــن أســبانيا إلــى إيطاليــا ثــم 
بهــا.  وتوفــى  إيطاليــا  إلــى  عــاد  ثــم  وإنجلتــرا  فرنســا  شــمال 
فــي عــام 1)11م وضــع فــي رومــا تفســيره لســفر أيــوب، وفــي 
تفســيًرا  ووضــع  الــرب،  أســماء  عــن  كتاًبــا  ألــف  بروفنــس 
لألســفار الخمســة تضمــن تعليقــات نقديــة علــى نحــٍو مضمــر، 
ــا عربيــا  وألــف مؤلفــات عديــدة فــي النحــو الِعبــري، وترجــم كتاب
فــي علــم الفلــك. وكان متأثــًرا بأفــكار األفاطونيــة المحدثــة. 
 WWW. انظــر: مــادة أبراهــام بــن عــزرا علــى الموقــع اإللكترونــي
ــوم 1)/)/)11)م.  ــارة ي JEWISHENCYCLOPEDIA. COM. تمــت الزي

الســابعة مســاًء.  الســاعة 
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هــذا  فــي  موســى  حديــث  إلــى  أيًضــا  ويشــير 

الماضــي  صيغــة  فــي  الكنعانييــن  إلــى  الســفر 

ــا، وجودهــم فــي  علــى الرغــم، مــن أن الثابــت تاريخًي

تلــك اللحظــة فــي فلســطين. ولذلــك علــق قائــًا: 

فهنــاك ســر علــى مــن يعرفــه أال يبــوح بــه.

كمــا أشــار إلــى أن »جبــل هللا« لــم 
يحمــل هــذا االســم إال بعــد الشــروع 
فــي بنــاء المعبــد، وهــذا متأخــر كثيــًرا 

عــن زمــن موســى)))).

وتذكــر هافــا الزاروز، أن ابــن عــزرا قــد اســتفاد 

إلــى حــٍد كبيــر من النقد اإلســامي، ومن ثم اســتفاد 

منــه اســبينوزا))))، الحًقــا))))، وتصــرح أيًضــا بـــ»أن 

ســبينوزا البــد وأنــه قــد عــرف أكثــر مــن ذلــك، 

عــن نقــد المســلمين للكتــاب المقــدس«)1)).

بالنقــد  تأثــرت  التــي  الشــخصيات  أهــم  ومــن 

اإلســامي فــي العصــر الوســيط، وســاهمت فــي 

األســباني،  ألفونــس  بتــروس  أوروبــا،  إلــى  نقلــه، 

كان  الــذي  المســيحية؛  إلــى  المتحــول  اليهــودي 

محيًطــا بكتابــات ابــن حــزم، وكتابــات المســلمين 

الجدليــة، كمــا تــدل علــى ذلــك -ضمنًيــا- تفاصيــل 

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  )))) انظــر: 
)ص/70-72(. وكــذا: اســبينوزا، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، 

)ص/269-266(. 

فــي  اســبينوزا  بــاروخ  ولــد  )1632-1677م(،  )))) اســبينوزا 
بالتجــارة،  تعمــل  برتغاليــة  يهوديــة  عائلــة  فــي  أمســتردام 
هاجــرت إلــى هولنــدا فــي القــرن الســادس عشــر. درس التلمــود 
اليهــودي  الاهــوت  وعلمــاء  ميمــون،  بــن  ومؤلفــات موســى 
ــة،  ــم الاتيني ــاالة وتعل ــى القب فــي العصــر الوســيط، واطلــع عل
ــم بالفرنســية  ــة، كمــا أل ــة، والعبري وأتقــن األســبانية والبرتغالي
واإليطاليــة. وكان طبيًبــا ضالًعــا فــي العلــوم الطبيعيــة. مــن 
ــه: األخــاق، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، ورســالة  مؤلفات
فــي إصــاح العقــل. انظــر: د. عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة 
والنشــر-بيروت،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة  الفلســفة، 

 .)56/1( )))1م. 

(79( HAVA LAZARUS , MEDIVAL ISLAM…,P 140.

(80( LAZARUS , IBID , SAME PAGE. 

كتاباتــه)1)). يقــول أحــد الباحثيــن فــي هــذا المجــال: 

الثقافــة  ألفونــس  بتــروس  أحضــر  »لقــد 

أوروبــا  إلــى  األندلــس  مــن  والعبريــة  العربيــة 

الاتينيــة«)))).

ومــن هــذه الشــخصيات أيًضــا الدومينكانــي، 

الحجــج  اســتخدم،  الــذي  مارتينــي،  ريمونــدس 

اليهوديــة،  لمهاجمــة  اإلســامية،  النقديــة 

اليهوديــة  فــي مقابــل  المســيحية،  عــن  وللدفــاع 
((( واإلســام.)

)1)) وبتــروس ألفونــس: ولــد فــي أســبانيا اإلســامية، إال 
أن تاريــخ مولــده مجهــول وكذلــك تاريــخ وفاتــه، والثابــت 
والــذي  1106م(،  )عــام  المســيحية  إلــى  تحولــه  تاريــخ  فقــط 
ــى الشــمال،  ــه. ثــم هاجــر إل أشــار إليــه بنفســه فــي أحــد مؤلفات
أواًل إلــى إنجلتــرا ثــم إلــى فرنســا. وقــد تلقــى تعليمــه باألندلــس 
فــي المعبــد اليهــودي، حيــث درس العبريــة، والكتــاب المقدس، 
والتلمــود. كمــا تلقــى فــي المــدارس اإلســامية فــي األندلــس 
دروًســا فــي األدب، والعلــم، والفلســفة، والفلــك، والطبيعــة. 
وذلــك فــي مدينــة “HUESCA” عاصمــة مملكــة آراجــون. وحينمــا 
وصــل إلــى إنجلتــرا فــي الفتــرة الممتــدة مــن )111-)111م، اتصــل 
بمجموعــة مــن االســكوالئيين، كانــوا يخدمــون الملــك هنــري 
األول، وقــام بتدريــس الفلــك وعلــم التنجيــم، وترجــم أحــد كتــب 
الخوارزمــي الفلكيــة مــن العربيــة إلــى الاتينيــة، وألــف كتــاب فــي 

”EPISTOLA AD PERIPATETICOS“ الدفــاع عــن علــم التنجيــم
عــن  والدفــاع  واإلســام  اليهوديــة  نقــد  فــي  كتًبــا  ألــف  كمــا 
 DIALOGI CONTRA IUDAEOS«، »DIALOGI« المســيحية 
CONTRA ISLAM«، واســتفاد فــي كتاباتــه مــن النقــد اإلســامي 

)انظــر:
JOHN VICTOR TOLAN,PETRUS ALFONSI AND 
HIS MEDIEVAL READERS,UNIVERSITY PRESS OF 
FLORIDA,1993. P3-19(، أيًضــا :وانظــر 
HAVA LAZARUS,MEDIEVAL ISLAM. . ,P140

(82(  JOHN TOLAN,PETRUS ALFONSI AND HIS MEDIEVAL 
READERS,P3

(83( HAVA LAZARUS ,MEDIVAL ISLAM …,P 140.
وريمونــدس مارتينــي: الهوتــي ومبشــر ومستشــرق أســباني. 
حوالــي  أســبانيا  شــمال  بقطالونيــا  إســبورتس  فــي  ولــد 
1))1م، وتوفــي فــي برشــلونة حوالــي )))1م. انخــرط فــي رهبنــة 
اللغــات  لدراســة  رؤســاؤه  اختــاره  1))1م،  وفــي  الدومنيــكان، 
صــار  1))1م،  وفــي  وقــراءة،  كتابــة  العربيــة  اتقــن  الشــرقية، 
أهــم  مــن  برشــلونة.  فــي  العبريــة  المدرســة  فــي  مدرًســا 
مؤلفاتــه: خنجــر اإليمــان فــي صــدور المســلمين واليهــود، كتبــه 
واألحاديــث  القرآنيــة،  اآليــات  اســتخدم  والعبريــة،  بالاتينيــة 
النبويــة الشــريفة، للتدليــل علــى نبــوة الســيدة مريــم، وللدفــاع 
عــن المســيح ضــد االنتقــادات اليهوديــة. انظــر، د. عبــد الرحمــن 

 .)310 )ص/309،  المستشــرقين،  موســوعة  بــدوي، 
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وغيرهــا  الشــخصيات،  تلــك  كانــت  فقــد 

قنــوات اتصــال عبــر بهــا النقــد اإلســامي، للكتــاب 

طــرد  »إن  الزاروز:  تقــول  أوروبــا،  إلــى  المقــدس 

اليهــود مــن أســبانيا، وتحركهــم صــوب أوروبــا 

وتركيــا، فــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر، قــد 

ســاعد فــي نقــل المصــادر العربيــة، فــي نقــد 

أوروبــا«)))). إلــى  المقــدس  الكتــاب 

وينتمــي إلــى هــذا الســرب مــن يهــود العصــر 

بــن  البرشــلوني ســليمان  الربــي  أيًضــا،  الوســيط 

عدريــت )1233-1310م(، والــذي ولــد فــي برشــلونة، 

وقضــى معظــم حياتــه فيهــا، كحاخــام للمجتمــع 

اليهــودي هنــاك.

حــزم،  ابــن  علــى  الــرد  فــي  رســالة  ألــف  وقــد 

ســماها: »رســالة فــي الــرد علــى اإلســماعيلي 

الــذي  األبلــه!،  ذلــك  األديــان،  عــن  كتــب  الــذي 

ناقــش ديننــا الكامــل«. وقــد نشــر هــذه الرســالة، 

)))1م،  عــام   Martin Schreiner شــرينر  مارتيــن 

وقــام بتقديــم دراســة عــن الرســالة أوضــح فيهــا 

أدلتــه، علــى أن المقصــود باإلســماعيلي فــي هــذه 

مــن  حــزم،  ابــن  المســلم  الجدلــي  هــو  الرســالة، 

خــال النصــوص الــواردة فــي الرســالة؛ والتــي كانــت 

ابــن  تنطــوي، علــى اقتباســات كاملــة مــن كتــاب 

»الفصــل«)))). حــزم 

(84( HAVA LAZARUS,MEDIEVAL ISLAM…,P141

)))( انظر: بحث األستاذة كاميا أدنج:
A JEWISH REPLY TO IBN HAZM SOLOMON B. ADRET’S 
POLEMIC AGAINST ISLAM,P 179 -182.

وهو منشور ضمن كتاب:
 Judíos y musulmanes en al-Andalus y el Magreb:
 contactos intelectuales: seminario celebrado en la
 By María  )1997  de febrero de  21-20(  Casa de Velázquez
 Isabel Fierro Bello, Maribel Fierro Published by Casa de

.(11(  ,Velázquez,Madrid

وبالنســبة للســؤال حــول اللغــة التي 
اطلــع بهــا ابــن عدريــت علــى كتــاب 
ابــن حــزم، فــإن أدنــج، تشــير إلــى أنــه 
ــه  ــة، وأن ــم يكــن علــى إلمــام بالعربي ل
فــي  الكتــاب  علــى  اطلــع  أنــه  يبــدو 
أنــه  إال  التينيــة،  أو  عبريــة  نســخة 
ذلــك  حــول  قاطــع  دليــل  يوجــد  ال 

األمــر)))).

دوًرا  لعبــوا  اليهــود  فــإن  القــول،  وخاصــة 

ً فــي نقــل النقــد  واضًحــا، فــي العصــر الوســيط، 

»لقــد  الزاروز:  تقــول  الغــرب،  إلــى  اإلســامي 

ســاهم غيــر المســلمين الذيــن اســتفادوا مــن 

النقــد اإلســامي للكتــاب المقــدس فــي نقلــه 

إلــى مشــارف العصــر الحديــث فــي أوروبــا«)))).

 المبحث الخامس
النقد الكتابي خالل عصر 
النهضة وبدايات العصر 

الحديث

العصــر  مســتهل  مــع  أوروبــا  اســتكملت 

المجــال،  هــذا  فــي  الســابقة  الجهــود  الحديــث 

وانطلقــت مــن النتائــج التــي انتهــت إليهــا دائــرة 

اإلســامية. الثقافــة 

ســلفه  مــن  اســتفاد  الــذي  اســبينوزا،  فنجــد 

الكثيــر  نتائجــه  إلــى  وأضــاف  عــزرا،  بــن  إبراهــام 

)))( انظر:
CAMILLA ADANG, A JEWISH REPLY…,IBID , P182. 

(87( HAVA LAZARUS,MEDIVAL ISLAM…,P139-140.
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مســتفيًدا مــن النقــد اإلســامي))))، يؤكــد علــى أن 

التــوراة ليســت مــن تأليــف موســى، فالتــوراة لــم 

وإنمــا  المخاطــب،  بلســان  موســى  عــن  تتحــدث 

تحدثــت عنــه بصيغــة الغائــب مثــل: »وكلــم يهــوا 

موســى« ]الخــروج )): 11[، »موســى رجــل هللا« 

عبــد  موســى  هنــاك  مــات  »و   ،]1  :31 ]تثنيــة 

الــرب« ]تثنيــة 34: 25[. ويذهــب اســبينوزا إلــى أن 

شــهادات كهــذه ال يمكــن أن تشــهد بــأن قائلهــا 

واحــد مــن تاميــذ موســى الذيــن جــاءوا بعــده، بــل 

إنــه شــخص عــاش بعــده بمئــات الســنين)))).

هــذا باإلضافــة إلــى أن أســماء بعــض األماكــن 

التــي وردت فــي التــوراة لــم تطلــق عليهــا األســماء 

التــي عرفــت بهــا زمــن موســى، بــل ُأطِلقــت عليهــا 

أســماٌء ُعرِفــت بعــده بزمــٍن طويــٍل.

ويعتــرف اســبينوزا أن موســى كتــب تــوراًة مــا 

إال أنهــا ُفقــدت ولــم يعــد لدينــا منهــا شــيء اآلن)1)).

يشــوع  ســفر  نحــو  اســبينوزا  انطلــق  ثــم 

يكــون  أن  المســتحيل  مــن  أنــه  وأكــد  لدراســته، 

يشــوع قــد كتبــه، ألســباب مشــابهة لمــا ســبق. 

مــع  الــرب  »وكان  قبيــل:  مــن  عبــارات  فنجــد 

يشــوع، وكان خبــره مــع جميــع األرض« ]يشــوع 

6: 27[، باإلضافــة إلــى شــهادة الســفر علــى مــوت 

يشــوع، »ومــات يشــوع بــن نــون عبــد الــرب... 

وعبــد إســرائيل الربــكل أيــام يشــوع، وكل أيــام 

(88( HAVA LAZARUS,MEDEIVAL ISLAM AND BIBLE 
CRITICISM,P140. 

)))) انظــر: اســبينوزا، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، 
ترجمــة: د. حســن حنفــي، )ص/269، 270(. وقــارن مــع: علــي 

)ص/123-122(.  التــوراة،  الباجــي، علــى 

)1)) انظر: المرجع السابق، )ص/273-270(. 

الشــيوخ الذيــن طالــت أيامهــم بعــد يشــوع...« 

]يشــوع 24: 29-31[، وفعــل الشــيء نفســه مــع 

والملــوك. وأســفار صموئيــل  القضــاة،  ســفر 

مــن  ســلفه  رأي  اســبينوزا  ويتبنــى 
المســلمين بــأن عــزرا هــو المؤلــف 
أن  حيــث  القديــم.  للعهــد  النهائــي 
تسلســل هــذه األســفار، وتسلســل 
أحداثهــا التاريخيــة، ووحــدة الغــرض 
شــخٌص  كاتبهــا  بــأن  يوحــي  فيهــا 

واحــد.

وشــواهد العهــد القديــم تشــير إلــى أن عــزرا 

هــو الشــخص الوحيــد الــذي مــن الممكــن أن يقــوم 

بهــذا الــدور ]عــزرا 7: 6[، إال أنــه يؤكــد علــى أن عــزرا 

فــي تأليفــه، لــم يفعــل أكثــر مــن أنــه جمــع روايــات 

موجــودة عنــد كتــاب متعدديــن)1)).

إلــى  نظــر  فقــد  »ريشــارد ســيمون«))))  أمــا 

األدب  مــن  نوًعــا  باعتبــاره،  المقــدس  الكتــاب 

النقــد  قواعــد  عليــه  تطبــق  أن  يمكــن  اإلنســاني، 

األدبــي التــي تطبــق علــى النصــوص األدبيــة، لذلــك 

فهــو يقــول: »مبــادئ النقــد واحــدة ال تختلــف، 

أو  هوميــروس  بإليــاذة  األمــر  تعلــق  ســواء 

التــوراة«. أو  فرجيــل  أناشــيد 

ــه »التاريــخ النقــدي  وقــد نشــر ســيمون كتاب

)1)) انظــر: اســبينوزا، رســالة فــي الاهــوت والسياســة، 
)ص/283-274(. 

)))) ريشــارد ســيمون: )1638-1721م( كاهــن كاثوليكــي، مــن 
األوراتورييــن، اهتــم بدراســة العبريــة، واليهوديــة منــذ وقــت 
مبكــر، تلقــى دراســته بالســربون، مــن أشــهر مؤلفاتــه تاريــخ 
نقــدي للعهــد القديــم، وتاريــخ نقــدي للعهــد الجديــد، ويعــد مــن 

ــاب المقــدس. انظــر:  ــم بنقــد الكت ــل مــن اهت أوائ
ENCYCLOPEDIA JUDAICA , VOL. 14, P 1583. 
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 HISTOIRE CRITIQUE DU VIEUX»للعهد القديم

أســس  فيــه  ــح  ووضَّ )))1م،  عــام   TESTAMENT

النقــد التاريخــي الــذي يقــوم عنــده علــى دعامتيــن 

اللغــة(،  )فقــه  والفيلولوجيــا  التاريــخ  رئيســيتين: 

ــج قيمــة منهــا: ــه هــذا لنتائ وتوصــل فــي كتاب

كاتــب  هــو  موســى  يكــون  أن  يســتحيل   )1(

بيانــات  علــى  تحتــوي  إنهــا  حيــث  الوحيــد،  التــوراة 

وحكــم وأمثــال وأشــعار؛ُلغتها وأســلوبها الحــق 

موســى. علــى 

)2( التــوراة تتضمــن أقــوال كثيــرة مكــررة، مثــل 

»وصــف الطوفــان« الــوارد فــي الفصــل الســابع 

مــن ســفر التكويــن، فمــن المحتمــل أنــه لــو كان 

ــر عــن  ــكان عب ــاب ل ــك الكت ــب واحــد ألــف كل ذل كات

أقوالــه بكلمــات أقــلًّ بكثيــر، والســيما فــي حكايــة 

واحــدة.

خلــق  عــن  المقــدس  الكتــاب  قصــة  إن   )3(

الكــون ال اتســاق فيهــا وال انســجام، وقــد كتبــت 

فــي أزمــاٍن مختلفــة، وبأيــاٍد لــم تــؤت المهــارة وال 

األهليــة، أو أنهــا علــى األقــل اعتراهــا الكثيــر مــن 

نميــز  أن  المســتحيل  مــن  أصبــح  حتــى  التبديــل، 

األصيــل)))). كاتبهــا 

الطبيــب  أســتروك«))))  »جــان  واســتكمل 

)))) انظــر: بــول هــازار، أزمــة الضميــر األوروبــي، ترجمــة: 
جــودت عثمــان ومحمــد نجيــب مســتكاوي، دار الشــروق، 

)ص/193-185(.  1987م،  ط1،  القاهــرة، 

)))( جــان أســتروك: طبيــب، وأحــد مؤسســي نقــد التــوراة، ولــد 
فــي ســوف بفرنســا )))1م، وتوفــي فــي باريــس )))1 م..، مــن 
 CONJECTURES SUR LES MEMOIRES DONT :أهــم مؤلفاتــه
 IL PAROIT QUE MOYSE S’EST SERVI POUR COMPOSER LE
LIVRE DE LA GÈNESE. PARIS, )))1. انظر: مادة جان أستروك 
 ،WWW. JEWISHENCYCLOPEDIA. COM :بالموقــع اإللكترونــي

تمــت الزيــارة ))/)/)11)م، الســاعة ) صباًحــا. 

عشــر،  الثامــن  القــرن  منتصــف  فــي  الفرنســي 

مســيرة مــن ســبقوه، وتركــزت جهــوده فــي مجــال 

نظريــة المصــادر -التــي يمكننــا القــول أنهــا ظهــرت 

الباجــي،  علــي  وخاصــًة  المســلمين،  علمــاء  مــع 

فــي القــرن الثالــث عشــر))))- وألَّــف كتاًبــا بعنــوان: 

»النظريــة بشــأن المصــادر التــي أســتخدمها 

موســى كمــا يبــدو فــي تأليــف ســفر التكويــن«، 

فــي  روايتيــن  بيــن  بالفصــل  أســتروك  قــام  وقــد 

اإللوهيــة  اســم  تحمــل  أحدهمــا  التكويــن  ســفر 

»يهــوا«،  اســم  تحمــل  والثانيــة  »إلوهيــم«، 

روايــة  تمثــل  منهمــا  واحــدة  كل  أن  والحــظ 

مســتقلة، وخُلــص إلــى أن هــذان همــا المصــدران 

الرئيســيان، اللــذان ألــف منهمــا موســى التــوراة)))).

ــع إيشــهورن »EICHHORN”)))) جهــود  وقــد تاب

أســتروك النقديــة، فوضــع بإســهاب االختافــات 

اللغويــة، واألدبيــة بيــن هذيــن المصدريــن، وقســم 

اآلبــاء  حيــاة  التالــي،  النحــو  علــى  اآلبــاء  روايــات 

اليهــوي  للمصــدر  تنتميــان  وإســحق  إبراهيــم 

)))) حيــث أشــار الباجــي فــي معــرض تعليقــه النقــدي علــى 
ســفر التكويــن إلــى أن هنــاك روايتيــن فــي قصــة الطوفــان، 
أحدهمــا تجعــل البهائــم الداخلــة مــع نــوح إلــى الســفينة 
يدخــل  مــن  تجعــل  واألخــرى   ،)9-8  :7 اثنين)تكويــن  اثنيــن 
الطاهــرة  وغيــر  الطاهــرة ســبعة ســبعة  الــدواب  مــن  معــه 
اثنيــن اثنين)تكويــن 7: 2(، وتتبــع ذلــك االزدواج عبــر األســفار 

الخمســة. انظــر: علــي الباجــي، علــى التــوراة، )ص/47-45(. 

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  )))) انظــر: 
)ص/105(. 

مــؤرخ  )1752-1827م(،  إيشــهورن:  جوتفريــد  )))) يوهــان 
أســتاًذا  عمــل  المقــدس.  الكتــاب  فــي  ومتخصــص  ألمانــي 
للغــات الشــرقية بجامعــة جينــا فــي الفتــرة )1775-1787(، ثــم 
أســتاًذا للفلســفة بجامعــة جوتنجــن، ويعــد مــن رواد دراســة 

العهــد القديــم فــي العصــر الحديــث. مــن أهــم مؤلفاتــه:
 INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE OLD TESTAMENT
الــذي صــدر باأللمانيــة فــي ثاثــة أجــزاء )))1. كمــا وضــع مقدمــة 
فــي  األنبيــاء  أيــوب وأســفار  لألبوكريفــا )))1، وترجمــة لســفر 

 .((1 P, ( .JUDAICA, VOL :انظــر .)ــة أجــزاء مــن )1)1-)1)1 ثاث
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أمــا حيــاة يعقــوب ويوســف فتنتميــان للمصــدر 

اإللوهيمــي)))).

وقــد آمــن إيشــهورن كســلفه أســتروك بــأن 

موســى قــد ألــف التــوراة عبــر مصــادر قديمــة، وأنــه 

نفــس  مــن  أجــزاء  كتابــه  فــي  ويدخــل  يختــار  كان 

أو  ينمقهــا،  أن  دون  المصــدر  وبلغــة  المصــدر، 

المصدريــن  مــن  يعــرض  وكان  مطلًقــا،  يغيرهــا 

قصــة واحــدة مرتيــن فــي صياغتيــن، وأمــا أســفار 

التــوراة األخــرى، فهــي ليســت إال تجميــع لمصــادر 

كتبهــا  ترتيبهــا،  بنفــس  جــاءت  صغيــرة وعديــدة 

موســى علــى جبــل ســيناء، وأمــا ســفر التثنيــة فقــد 

كتبــه فــي نهايــة أيامــه، ملخًصــا عملــه الســابق)))).

أبحــاث   (111(»K. D. ILGEN« إلجــن  واســتكمل 

أســتاذه حــول ســفر التكويــن، ودرس كل مصــدر 

علــى نحــٍو مســتقل، ووجــد أن المصــدر األلوهيمــي 

ليــس مصــدًرا واحــًدا، وإنمــا تنطوي علــى مصدرين 

مختلفيــن ومتمايزيــن، وأصبــح الحديــث عــن ثاثــة 

والثانــي.  األول  واأللوهيمــي  اليهــوي،  مصــادر 

جــزًءا  إلــى ســبعة عشــر  التكويــن  وقســم ســفر 

لثاثــة مجموعــات اســتخدمت بكاملهــا كمصــادر 

المصــادر،  نظريــة  عــن  وبعيــًدا  التــوراة،  لمؤلــف 

(98( T. K. CHEYNE , FOUNDERS OF OLD TESTAMENT 
CRITICISM: BIOGRAPHICAL , DESCRIPTIVE AND CRITICAL 
STUDIES , LONDON 1893. SCANNING BY UNIVERSITY OF 
TORONTO 2006. P 23. 

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  )))) انظــر: 
)ص/107(.

)111) إلجــن: )1763-1834م( فيلولوجــي ألمانــي، وناقــد للكتــاب 
انتقــل  ثــم   ،)1802-1794( جينــا  فــي  أســتاذا  عمــل  المقــدس، 
 DIE URKUNDEN :إلــى برليــن، فيمــا بعــد. مــن أهــم مؤلفاتــه
 DES JERUSALEMISCHEN TEMPELAR CHIVS IN IHRET

.URGESTALT
T. K. CHEYNE, FOUNDERS OF OLD TESTAMENT , P27 :انظر

قــدم إلجــن دراســة عــن ســفر أيــوب افتــرض فيهــا 

أن ســفر أيــوب يعــود إلــى مــا قبــل موســى، وأنــه 

عمــل أدبــي مــن نتاج الشــعوب الســامية المجاورة 

إلســرائيل وليــس عمــًا إســرائيلًيا)111).

ثــم جــاء دور »دي فيتــه« ))DE WETTE(11 الــذي 

داخــل  واالنســجام  الوحــدة  عــن  البحــث  حــاول 

مصــدر  التثنيــة  مصــدر  أن  واكتشــف  التــوراة، 

ــه، وأصبــح الحديــث منــذ ذلــك  ــم بذات مســتقل قائ

واإللوهيمــي  اليهــوي  مصــادر  ثاثــة  عــن  الحيــن 

زمــن  لمعرفــة  الوصــول  حــاول  كمــا  والتثنــوي. 

المصــدر  أن  لديــه  وترجــح  المصــدر،  هــذا  تأليــف 

الــذي  الشــريعة«  »ســفر  نفســه  هــو  التثنــوي 

أنــه وجــد  الثانــي 22، 23[  ]ســفر الملــوك  يــروي 

فــي عصــر يوشــياهو ملــك إســرائيل، والــذي وجــده 

الكاهــن. حلقيــا 

أســفار  باقــي  فــي  أبحاثــه  فتــي  دي  وواصــل 

تطــور  أســلوب  توضيــح  محــاواًل  القديــم  العهــد 

خــال  وكشــف  الطقــوس،  ونظــام  العبــادة 

أخبــار  ســفري  بيــن  الداخليــة  االختافــات  ذلــك 

إلــى  ا  مشــيًر والملــوك  صمويــل  وأســفار  األيــام 

(101( T. K. CHEYNE, FOUNDERS OF OLD TESTAMENT , P 
27 , 28. 

))11) فيلهلــم دي فتــه: )1780-1849م( الهوتــي، وباحــث ألمانــي 
عمــل  بروتســتانتية،  أســرة  مــن  ينحــدر  القديــم،  العهــد  فــي 
أســتاًذا لنقــد الكتــاب المقــدس بجامعــة هايدليبــرج مــن عــام 
)1807-1810م(، كمــا عيــن أســتاًذا فــي جامعــة برليــن التــي كانــت 
منشــأة حديًثــا فــي ذلــك الوقــت، بنــاء علــى اقتــراح شــليرماخر إال 
أن آراؤه المتحــررة تســببت فــي عزلــه )1819م(، ثــم عمــل أســتاًذا 
فــي باســل عــام )1822م(، ومــن أهــم إســهاماته فــي مجــال نقــد 
العهــد القديــم كتابــه الــذي تضمــن أبحاثــه حــول ســفر التثنيــة 
 DISSERTATIO CRITICO-EXEGETICA= بالاتينيــة:  كتبــه  وقــد 
 QUA DEUTERONOMIUM APRIORIBUS PENTATEUCHI

=LIBRIS DIVERSUM
أيًضــا الهامــة  أعمالــه   COMMENTAR UEBER DIE :ومــن 
PSALMEN )انظــر: JUDAICA VOL. 16 ,P 476(. 
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أن هــذا االختــاف ال يظهــر فــي فقــدان التطابــق 

صــور  إن  بــل  فحســب،  الروايــات  تفاصيــل  بيــن 

الطقــوس متأخــرة، وناجمــة عــن أقــوال مصدريــن 

.(1 1( مختلفيــن)

دي  أبحــاث  إيفالــد))11)  واســتكمل 
بفقــه  خــاص  بوجــه  واهتــم  فتــي، 
المقــارن،  الســامية  اللغــات 
محــاواًل االســتفادة منــه فــي أبحاثــه 

القديــم))11). بالعهــد  المتعلقــة 

وحــاول البحــث عــن الوحــدة واالنســجام داخــل 

األســفار الخمســة، رافًضــا تقســيمها إلــى أجــزاء 

متعــددة، ومؤكــًدا علــى أننــا نستشــعر الوحــدة فــي 

مجموعهــا، وافتــرض أن هنــاك مصدريــن أحدهمــا 

مصــدر أساســي وآخــر مكمــل لــه.

وعلــى هــذا يكون لســفر التثنية مثًا مؤلف أول 

»المصــدر األساســي« وهــو أحــد الذيــن عاشــوا 

فــي عصــر شــاول، ومؤلــف »المصــدر المتمــم« 

المتأخــر الــذي عــاش فــي عصــر ســليمان))11).

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
)ص/112(. 

))11) هينريــش جــورج إيفالــد EWALD: )1803-1875( الهوتــي 
والتاريــخ  المقــدس  الكتــاب  فــي  وباحــث  بروتســتانتي، 
جامعــة  فــي  كأســتاذ  عمــل  الســامية،  واللغــات  اإلســرائيلي 
جوتنجــن )))1-)))1، ومــن )))1-)))1، وبجامعــة توبنجــن )))1-

.1(((
اهتــم بالكشــف عــن الســمات األدبيــة للعهــد القديــم. كــم كان 
إليفالــد أبحاًثــا متعــددة فــي النحــو العبــري والعربــي، وخاصــة 
التــي كتبــت بالعربيــة فــي العصــر  األعمــال النحويــة العبريــة 

الوســيط.
من أهم مؤلفاته:

DIE KOMPOSITION DER GENESIS KRITISCH UNTERSUCHT 
)1823(.
GRAMMATICA CRITICA LINGUAE ARABICA )1831 -1833(.
THE HISTORY OF ISRAEL 8 VOLS )1883(.

))11( انظر:
T. K. CHEYNE, FOUNDERS OF OLD TESTAMENT , P. 72.

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
)ص/122(. 

وانتقــل بحــث العهــد القديــم باتجــاه نظريــة 

حيــث  هوبفلــد))11)،  يــد  علــى  أخــرى  مــرة  المصــادر 

اســتكمل جهــود إلجــن مــع براهيــن جديــدة توضــح 

بوضــوح  الحديــث  وأصبــح  المصــادر  بيــن  الفــرق 

عــن أربعــة مصــادر متميــزة، المصــدر التثنــوي الــذي 

نشــر فــي عصــر الملــك يوشــيا، والثاثــة األخــرى 

الثانــي،  واإللوهيمــي  األول  واإللوهيمــي  اليهــوي 

ورغــم تغيــر أســماء هــذه المصــادر فيمــا بعــد إال 

أن هــذه النتيجــة فــي جوهرهــا أصبحــت قاعــدة فــي 

نقــد العهــد القديــم))11).

أمــا فاتكــي))11)، الــذي تأثــر بوجــٍه خــاص بفلســفة 

العهــد  نقــد  باتجــاه  خطواتــه  واتخــذ  هيجــل، 

منــه  تأثــرا  التاريخــي،  التطــور  زاويــة  مــن  القديــم 

بفلســفة هيجــل)111)، فقــد توصــل إلــى أن المصــدر 

األســفار  مــن  كبيــًرا  جــزًءا  يشــغل  الكهنوتــي 

الخمســة، ويتضمــن قوانيــن القرابيــن والعبــادة 

الســبي  زمــن  فــي  تأليفهــا  تــم  وأنــه  والهيــكل، 

البابلــي، وربمــا بعــد العــودة مــن بابــل)111)، وتوصــل 

))11( هرمــان هوبفلــد: باحــث ألمانــي للكتــاب المقــدس، ولــد 
فــي ماربــورج )))1 وتوفــي بهــال )))1م. كان أســتاًذا لنقــد العهــد 
القديــم فــي ماربــورج مــن )))1-)))1. انظــر: مقــال علــى موقــع 
 ،www. jewishencyclopedia. com اليهوديــة  الموســوعة 

Crawford howell, karl heinrich كتبــه: 

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
)ص/129(.

))11) فيلهلــم فاتكــي: )1806-1882م( الهوتــي ألمانــي، وباحــث 
جامعــة  فــي  المقــدس  الكتــاب  درس  القديــم،  العهــد  فــي 
المســيح  اعتبــره  أنــه  لدرجــة  بهيجــل،  كثبــًرا  تأثــر  برليــن. 
 DIE BIBLISCHE THEOLOGIE :الفلســفي، مــن أهــم مؤلفاتــه
نقــدي  وصــف  وهــو   ,WISSENSCHAFTLICH DARGESTELLT
لديانــة العهــد القديــم، مــن زاويــة التطــور التاريخــي بنــاء علــى 

 ((,(1  P,  1(  .JUDAICA VOL انظــر:  هيجــل.  فلســفة 

(110(  T. K. CHEYNE, FOUNDERS OF OLD TESTAMENT , 
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القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  )111) انظــر: 
)ص/130(. 
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رويــس))REUSS(11 إلــى نفــس نتائــج فاتكــي، وقــدم 

العهــد  لنقــد  المنهجيــة  القواعــد  مــن  مجموعــة 

القديــم، مثــل:

عــن  التــوراة  فــي  الروائــي  القســم  فصــل   )1(

فيهــا. القانونــي  القســم 

)2( الماســورا الروائيــة عنــد اليهــود أقــدم مــن 

الماســورا القانونيــة.

)3( القوانييــن بشــأن العبــادة وترتيــب الكهنــة 

بدايــة  فــي  أو  البابلــي،  الســبي  نهابــة  فــي  ألفــت 

العــودة))11). عصــر 

النتائــج الســابقة، وقــرر  وانطلــق جــراف مــن 

مصدريــن  مــن  مركــب  اإللوهيمــي  المصــدر  أن 

متمايزيــن، غيــر أن أحدهمــا يشــمل فــي وســطه 

روايــات موازيــة لروايــات المصــدر اليهــوي، وهــو 

هوبفلــد. عنــد  األحــدث  األلوهيمــي  نفســه 

المصــدر  عــن  جــراف  مــع  الحديــث  وأصبــح 

وعلــى  الكهنــة  وتــوراة  واإللوهيمــي  اليهــوي 

التثنيــة  ســفر  بــأن  فتــي  دي  اســتنتاج  أســاس 

ألــف فــي عصــر يوشــيا، وأقــام جــراف نظريتــه بــأن 

اليهــوي واإللوهيمــي ســابقان لعصــر يوشــيا، وأن 

))11) رويــس: )1804-1891م( باحــث للكتــاب المقــدس، أســتاذ 
بجامعــة ستراســبورج، أثــار قضيــة أن أســفار األنبيــاء تســبق 
زمنًيــا التــوراة، وأن المزاميــر تســبقهما، اكتشــف أن التاريــخ 
اإلســرائيلي المبكــر ال يفتــرض العبــادة الاويــة، وأنــه ال يوجــد 
فــي العديــد مــن المزاميــر حديــث عــن عبــادة، داوود أو ســليمان. 

11(-111  P,1( .JUDAICA, VOL :انظــر

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
كتــب  مــن  فريدمــان،  إليــوت  ريتشــارد  أيًضــا:  )ص/135-106(. 
ــم: أيمــن حامــد،  ــا، مراجعــة وتقدي التــوراة؟، ترجمــة: عمــرو زكري

 .)47 )ص46،  )11)م.  القاهــرة،  دارالبيــان، 

بعدهمــا))11) ألــف  الكهنــة  تــوراة  مصــدر 

المصــادر  نظريــة  واكتملــت 
 Julius فلهــاوزن  يوليــوس  مــع 
))wellhausen(11، حيــث اهتــم بتحديــد 

زمــن كل مصــدر مــن المصــادر، كمــا 
اليهوديــة عبــر  الديانــة  بحــث تطــور 

التــوراة. مصــادر 

إلــى  رأيــه-  -فــي  اليهــوي  المصــدر  ويعــود 

ــاد،  ــل المي ــي مــن القــرن التاســع قب النصــف الثان

بينمــا يعــود اإللوهيمــي إلــى بدايــة القــرن الثامــن 

ُضــم  الســامرة  ســقوط  وبعــد  الميــاد.  قبــل 

النصــان اليهــوي واإللوهيمــي فــي نــٍص واحــد فــي 

ــة مــع بعــض التفضيــل للمصــدر  ــة توفيقي محاول

اليهــوي.

القديــم،  العهــد  نقــد  تاريــخ  شــازار،  زالمــان  ))11) انظــر: 
)ص/133-131(. 

))11) يوليــوس فلهــاوزن: )1844-1918 م( مستشــرق، وباحــث 
فــي الكتــاب المقــدس، ولــد فــي هملييــن فــي مملكــة هانوفــر. 
درس الاهــوت فــي جامعــة جوتنجــن، تحــت إشــراف هنريــش 
إيفالــد، عمــل أســتاًذا لتاريــخ العهــد القديــم. وفــي عــام )))1م، 
أصبــح أســتاًذا لكرســي الاهــوت بجامعــة جريفســفوالد، ثــم 
أصبــح أســتاًذا للغــات الشــرقية بكليــة الفيلولوجيــا بهــال. ثــم 

انتقــل إلــى جوتنجــن فــي عــام )))1م، وظــل بهــا حتــى وفاتــه.
واشــتهر فلهــاوزن بأبحاثــه النقديــة فــي تاريــخ العهــد القديــم، 
 PROLEGMENA :وتأليــف األســفار التاريخيــة، مــن أشــهر أعمالــه
ZUR GESCHICHTE ISRAEL، والــذي نشــر ألول مــرة عــام )))1م. 
العهــد  نقــاد  إليهــا  توصــل  التــي  االســتنتاجات  لخــص  حيــث 
القديــم فــي القــرن التاســع عشــر وبنــى علــى أساســها فهــم 
جديــد لتاريــخ إســرائيل القديــم. كمــا حلــل األناجيــل والتقاليــد 
مــن  األولــى  والفتــرة  اإلســام  قبــل  مــا  فتــرة  فــي  العربيــة 
 DER ــوان ــل بعن اإلســام. كمــا خصــص دراســة لســفر صموي
TEXT DER BUECHER )1871(، حــاول فيــه عــن طريــق دراســة 
النســخة الســبعينية الوصــول للنــص األصلــي لســفر صمويــل. 
الفريســيين والصدوقييــن  اليهوديتيــن  الفرقتيــن  كمــا خــص 
ويوســفيوس  األناجيــل  علــى  معتمــًدا  مســتقلة  بدراســة 
ووضــع   ،)1874(  DIE PHARISAEER UND DIE SADDUCAEER
األربعــة  بالمصــادر  متعلقــة  وتعديــات  جديــدة  فرضيــات 
منطلًقــا مــن النتائــج التــي توصــل إليهــا جــراف وكيونيــن، فــي 

.DIE COPOSITION DES HEXATEUCHS  (1((( كتابــه: 
.)444-443 P , 16 .JUDAICA , VOL :انظر(
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أمــا المصــدر التثنــوي فهــو مــن عمــل كهنــوت 

المصــدر  أمــا  م،  )))ق.  إلــى  ويعــود  القــدس 

الكهنوتــي، فيعــود إلــى تاريــخ الحــق علــى الســبي 

البابلــي، ونســبه إلــى عــزرا، الــذي نشــره بعــد مجيئــه 

م أورشــليم)))ق.  إلــى 

المــواد  بعــض  بعــد  فيمــا  إليــه  وُأضيفــت 

هــذه  وضــم  بتوحيــد  الكهنــة  وقــام  القانونيــة، 

الوثائــق إلــى المصــدر الكهنوتــي حوالــي 1))ق. م أي 

زمــن اإلســكندر األكبــر، وتــم تقنيــن الكتب الخمســة 

فــي هــذا الوقــت، ولــم يســمح بــأي إضافــات أخــرى 

بعــد هــذا التاريــخ))11).

التــي  االنتقــادات  بعــض  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــم قبولهــا  ــة المصــادر إال أنهــا ت ــى نظري ُوِجهــت إل

كقاعــدة أساســية ألقســام التــوراة وتأليفهــا حتــى 

الحاضــر. العصــر 

الخاتمة

الكتــاب  نقــد  أن  البحــث  عبــر  لنــا  تبيــن  قــد 

تاريخيــة  بمراحــل  مــر  قــد  العبــري  المقــدس 

مختلفــة، بــدأت مــع العهــد القديــم نفســه وجهــود 

علمــاء التلمــود التفســيرية، والذيــن اســتوقفتهم 

هنــا  واالختافــات  التناقضــات  بعــض  أحياًنــا 

وهنــاك، إال أن األمــر لــم يتجــاوز معهــم حــد إثــارة 

التســاؤالت أحياًنــا دون أن يتحــول ذلــك إلــى نقــد 

(116( G. W. ANDERSON , ACRITICAL INTRODUCTION TO 
THE OLD TESTAMENT, GERALD DUCKWORTH & CO. LTD, 
LONDON, 1972. P 30-48 

باهتــة. ومضــات  هــي  وإنمــا  حقيقــي 

األولــى  للمســيحية  بالنســبة  أمــا 
نقــًدا  تمــارس  لــم  أنهــا  فالواضــح 
ــا تجــاه العهــد القديــم، وإنمــا  حقيقًي
ضــد  جدلــي  إطــار  فــي  نقدهــا  تركــز 
وســلوكيات  عــام  بوجــه  اليهوديــة 
المســيحي  التنــاول  أمــا  اليهــود، 
الفتــرة  تلــك  فــي  القديــم  للعهــد 
المبكــرة فــكان تأويلًيا بالمقام األول 
وذلــك لاســتفادة منــه فــي البرهنــة 
مثــل  المســيحية  العقائــد  علــى 
شــريعة  ونســخ  التثليــث  عقيــدة 
موســى وأن المســيح المخلــص هــو 

يســوع.

وكانــت البدايــة الحقيقيــة لنقــد العهــد القديــم 

مــع المســلمين، والتــي بــدأت بجهــود متواضعــة 

مــع الجاحــظ وعلــي بــن ربــن الطبــري وذلــك فــي 

الجهــود  تلــك  وكانــت  الهجــري،  الثالــث  القــرن 

الكاميــة  المؤلفــات  ضمــن  أحياًنــا  تــرد  النقديــة 

لعلمــاء الــكام المســلمين، الذيــن تناولــوا النقــد 

فــي إطــار الجــدل ودفــع المطاعــن عــن اإلســام، 

وتلخيــص  األوائــل  »تمهيــد  كتــاب  مثــل 

أبــواب  فــي  و»المغنــي  للباقانــي  الدالئــل« 

كمــا  الجبــار،  عبــد  للقاضــي  والعــدل«  التوحيــد 

أفــرد علمــاء المســلمين أحياًنــا مؤلفــات خاصــة 

بنقــد الكتــاب المقــدس، مثــل كتــاب أبــو المعالــي 
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الجوينــي »شــفاء الغليــل فــي بيــان مــا وقــع فــي 

التــوراة واإلنجيــل مــن التبديــل«، وكتــاب علــي 

التــوراة«. »علــى  الباجــي 

نقــد  بــدأ  الهجــري  الخامــس  القــرن  وبحلــول 

وتظهــر  رصيًنــا  منهًجــا  يتخــذ  القديــم  العهــد 

مامحــه واضحــة مــع جهــود ابــن حــزم األندلســي، 

الــذي تميــز عــن ســابقيه، وأثــر فــي الحقيهـ-الذيــن 

يحــي  بــن  الســموأل  اســتكملوا جهــوده وجهــود 

ــا أيًضــا أتاحتــه لــه  المغربــي الــذي قــدم نقــًدا رصيًن

وابــن  القرافــي  اليهوديــة- ومــن أهمهــم  خلفيتــه 

الجوزيــة. قيــم 

وكان مــن األهميــة بمــكان أن يحــاول البحــث 

تجليــة المصــادر التــي اســتمد منهــا المســلمون 

منهجهــم النقــدي إزاء العهــد القديــم، خاصــًة بعــد 

مــا أشــار إليــه بعــض الباحثيــن الغربييــن مثــل هافــا 

الزاروز مــن أن دور المســلمين فــي هــذا المجــال 

ال يعــدو كونــه نقــًا للحجــج النقديــة التــي أنتجتهــا 

الثقافــات الســابقة علــى اإلســام مثــل الســامرية، 

واليهومســيحية، والمســيحية))11).

ويبــدو أن هافــا الزاروز قــد خانتهــا الموضوعيــة 

أنــه  فــي هــذه الفرضيــة، خاصــًة وقــد رأينــا كيــف 

ــم يكــن هنــاك نقــد حقيقــي واضــح المامــح مــع  ل

اليهوديــة والمســيحية قبــل اإلســام.

والحقيقــة أن جهــود المســلمين النقديــة قــد 

(117(  HAVA LAZARUS, MEDIEVAL ISLAM…,P 130.

انتقلــت إلــى علمــاء اليهــود الذيــن عاشــوا فــي ظــل 

الحضــارة اإلســامية، وكان مــن أشــهرهم حيــوي 

العقليــة،  االعتزاليــة  بالنزعــة  تأثــر  الــذي  البلخــي 

وحتــى اليهــود الربانيــون نقلــوا الحجــج اإلســامية 

النقديــة -ضمــن مؤلفاتهــم الجدليــة ضــد اإلســام 

فرارهــم  بعــد  أوروبــا  إلــى  معهــم  والمســيحية- 

اإلســامي  الحكــم  ســقوط  عقــب  أســبانيا  مــن 

واضطهــاد المســيحيين األســبان لهــم، وكان مــن 

أهــم تلــك الشــخصيات أبراهــام بــن داود وأبراهــام 

بــن عــزرا وســليمان بــن عدريــت، كمــا نقلهــا أيًضــا 

مثــل  للمســيحية  المتحوليــن  اليهــود  بعــض 

ــان المســيحيون  ــروس ألفونــس وبعــض الرهب بت

مثــل ريمونــدس مارتينــي، وذلــك فــي إطــار مؤلفات 

مــع  الاتينيــة  إلــى  ترجمــت  التــي  الدينــي،  الجــدل 

نهايــة العصــر الوســيط وبدايــة عصــر النهضــة.

المســلمين  دور  يتبيــن  وهكــذا 
هــذا  تشــكيل  فــي  التأسيســي 
الــذي  الرصيــن  النقــدي  المنهــج 
لعلــم  األولــى  اللبنــات  أحــد  يشــكل 
النقــد الدينــي فــي أوروبــا فــي العصــر 

لحديــث. ا
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دراسات خارج الملف

الفكر السياسي 
اإلسالمي في 

العصر الوسيط)))
أ. د. أحمد محمود إبراهيم)))

)1( هــذا نــص مزيــج مــن القــراءة واالســتعراض والنقــد كمقدمــة لترجمتــي لكتــاب الفكــر السياســي اإلســامي في العصر الوســيط 
ــور أســامة شــفيع الســيد وُنِشــَرت مــع مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،  ــي قمــت بهــا باالشــتراك مــع الدكت ــال، الت إلرفــن روزنت

وأرجــو أن تكــون مدخــًا نقدًيــا لهــذا الكتــاب المهــم.

))( دكتور التاريخ بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة - مصر.
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(1(

ِ
 السياسيِّ في اإلسام

ِ
ْعل

ِ
مركزيُة الف

تعريفــه-  صحيــح  -فــي  اإلســالُم  ليــس 
 

ٍ
 نظــريٍّ فــي العقائــد أو نظــام

ٍ
مجــرد مذهــب

في العبادات والشــعائر الدينية أو َنَســق في 
بالمجــال  الصلــة  المنبتــة  واألخــالق  اآلداب 
العــام، ولكنــه باإلضافــة إلــى ذلــك ديــٌن ذو 
 ال ُيْخطئهــا الــدارُس 

ٍ
 واضحــة

ٍ
 سياســية

ٍ
نزعــة

ــُق لهــذا الديــن، وهــي نزعــٌة تدلنــا عليها  المدقِّ
التاريخيــُة  وتجربُتــُه  ســُة  المؤسِّ نصوُصــُه 
الثريــُة ســواًء بســواء؛ انطالًقــا مــن نظرتــه 
الشــاملة إلــى الحيــاة وفلســفته العامــة التي 
تجمــع بيــن الناحيتيــن الماديــة والروحيــة فــي 
، وال تعتــرف بالفصــل الحاســم 

ٍ
 واحــدة

ٍ
بنيــة

مــا  أو  خالصــًة  دينيــًة  يتخــذ صفــًة  مــا  بيــن 
ينــدرج تحــت بــاب السياســة المحضــة.

وأظننــي لســُت بحاجــٍة إلــى االســتدالل علــى صحــة هــذه الحقيقــة 

الواضحــة، التــي يوشــك أن ينعقــد عليهــا إجمــاُع الباحثين في الشــرق 

والغــرب جميًعــا؛ ومــن هنــا فــا اعتبــار بمــن شــذَّ عــن هــذا اإلجمــاع؛ 

اإلســام  أن  فيهــا-  الخــوض  مقــام  هــذا  ليــس  -العتبــاراٍت  فزعــم 

ــق لــه بمســائل الُحْكــم  ــا ال تعلُّ ليــس إال دعــوًة دينيــًة أو اعتقــاًدا ُروحيًّ

وتدبيــر الشــأن العــام))).

محمــد  راجــع:  بالسياســة  اإلســام  صلــة  حــول  التفاصيــل  مــن  ))) لمزيــد 
ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية اإلســامية، القاهــرة، دار التــراث، 

الطبعــة الســابعة، بــدون تاريــخ، )ص/27، ومــا بعدهــا(. 
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بيــن  وليســت حضــارُة اإلســام فــي جمعهــا 

بيــن حضــارات العصــر  ِبْدًعــا  الدينــي والسياســي 

الوســيط علــى العمــوم؛ إذ يوشــك الفصــُل بينهما 

فــي هــذه الحضــارات أن يكــون مســتحيًا. وتحفــل 

مــن  هائــٍل  بحشــٍد  الوســيط  التاريــخ  مصــادُر 

األمثلــة الدالــة علــى مــا تركتــه المعتقــداُت الدينيــُة 

ــيٍّ علــى أشــكال الممارســة السياســية  مــن أثــرٍ َجِل

)بشــقيه  والمســيحي  اإلســامي  العالميــن  فــي 

األوربــي والبيزنطــي(، فضــًا عــن هيمنــة المعاييــرِ 

الدينيــِة علــى الحيــاة االجتماعيــة))).

ــا  َحِفيًّ األولــى  نشــأته  منــذ  اإلســاُم  بــدا  لقــد 

بالواجــب السياســي علــى نحــو ال يقــل عــن حفايتــه 

بالواجــب الدينــي، بــل لعلــه كان َيُعــدُّ الوفــاَء بهــذا 

ــا بتحقيــق  الواجــب األخيــر علــى الوجــه األمثــل رهيًن

الواجــب األول. وال ريــب أن هــذه النزعــَة السياســيَة 

الواضحــَة التــي امتــاز بهــا اإلســاُم كانــت ُتوِجــُب 

عليــه التدخــَل فــي المجــال العــام، ومحاولــَة ضبطه 

للقانــون  موافًقــا  يبــدو  حتــى  مســاره،  وتوجيــه 

اصطلــح  والــذي  الوحــُي،  بــه  نــزل  الــذي  اإللهــي 

المســلمون علــى تســميته بــ»الشــريعة«. ولهذا 

يمكــن القــوُل: 

فــي  بالديــن  السياســة  عاقــة  إن 
عاقــة  هــي  اإلســامي  التصــور 
الواقع بمنهاج ممارســته وأســلوب 

إدارتــه، 

تتخــذ  أن  ينبغــى  ال  السياســة  أن  بمعنــى 

والفكــر  الديــن  واإلســام:  الغــرب  بــاك،  ))) أنتونــي 
عبــد  فــؤاد  ترجمــة:  العالمــي،  التاريــخ  فــي  السياســي 
نوفمبــر  المعرفــة،  عالــم  سلســلة  الكويــت،  المطلــب، 

.)57 )ص/55،  2012م، 

ا لشــريعة اإلســام، بــل  مســاًرا مناقًضــا أو مضــادًّ

الواجــب أن توافقهــا قــدر اإلمــكان، وأن ُتســايرها 

فــي قيمهــا الكليــة ومبادئهــا الجامعــة وأحكامهــا 

القطعيــة.

ينبغــي  مهمتيــن  ماحظتيــن  ثمــة  أن  علــى 

أمــور  أن  أوالهمــا:  الســياق؛  هــذا  فــي  إثباُتهمــا 

الُحْكــم والسياســة، ومــن بينهــا »مبحــث اإلمامــة 

العظمــى=  الرئاســة  هــي  التــي  الخافــة«  أو 

ليســت كمــا يقــرر اإلمــاُم الجوينــيُّ )ت 478هـ( »من 

قواعــد العقائــد، بــل هــي واليــٌة تامــٌة، ومعظــُم 

القــول فــي الــوالة والواليــات العامــة والخاصــة 

مظنونــٌة فــي محــل التأخِّــي والتحــرِّي«))). ويعــزو 

الجوينــيُّ مــا وقــف عليــه مــن خبٍط وتخليــٍط وإفراٍط 

وتفريــٍط فــي مؤلَّفــات َمــْن ســبقوه إلــى التصنيــف 

فــي بــاب »اإلمامــة« إلــى أنهــم »يبغــون مســلك 

هــذا  مــن  ويلــزُم  الظــن«))).  فــي مجــال  القطــع 

الفقهــاء  أكابــر  مــن  واحــٌد  صاغــه  الــذي  التقريــر 

ــنة أن تدبيــر الشــأن السياســي فــي العمــوم  السُّ

ومســألة اإلمامــة علــى وجــه الخصــوص ممــا يندرج 

فــي فــروع الفقــه، دون أصــول االعتقــاد، خاًفــا لمــا 

ذهبــت إليــه الفــرُق الشــيعيُة علــى اختافهــا مــن 

أن اإلمامــة إنمــا هــي ركــُن الديــن وقاعــدُة اإلســام؛ 

مــو أهــل الســنة إلــى اعتدادهــا  ولهــذا اضطــر متكلِّ

مبحًثــا مســتقاًّ مــن مباحــث علــم الــكام؛ للــرد علــى 

الشــيعة وتفنيــد مقوالتهــم، وهــي ضــرورٌة ملجئــٌة 

لــم تصــرف هــذا المبحــَث عــن طبيعتــه.

))) الجوينــي، غيــاث األمــم فــي التيــاث الظلــم )المعــروف 
بالغياثــي(، تحقيــق: عبــد العظيــم الديــب، جــدة: دار المنهــاج، 

الطبعــة الثالثــة، 111)م، )ص/244(.

))) السابق، )ص/243(. 
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اإلقــرار  أن  فهــي  الثانيــُة  الماحظــُة  وأمــا 

المعنــى  علــى  لإلســام  السياســية  بالنزعــة 

َشــَرَع  اإلســام  أن  يعنــي  ال  آنًفــا  إليــه  المشــار 

د لهــم  للمؤمنيــن بــه أحــكاَم تأســيس الدولــة وحــدَّ

التفصيــل والتمــام،  قواعــَد تنظيمهــا علــى وجــه 

بــل الصحيــح -بداللــة النــص وداللــة العقــل وداللــة 

التاريــخ- أنــه اكتفــى بذكــر القيــم العامــة والمبــادئ 

رشــيٍد  سياســيٍّ  لنظــاٍم  قيــام  ال  التــي  الكليــة 

بغيــر اســتلهامها والصــدور عنهــا، تــارًكا للفعــل 

اإلنســاني تعييــن الوســائل اإلجرائيــة التــي تكفــل 

إلــى  العامــة  المبــادئ  وتلــك  القيــم  هــذه  إخــراج 

ُحْكــٍم  علــى  الخــروج  عــدم  شــريطة  الوجــود،  حيــز 

ثابــٍت مــن أحــكام اإلســام، أو خــرق أمــر مــن األمــور 

المعلومــة مــن الديــن بالضــرورة. فلــو قلنــا إذن: إن 

ــة التــي يجتهــد أصحاُبهــا  دولــة اإلســام هــي الدول

وتحديــد  بنيانهــا  إقامــة  فــي  عليهــا  والقائمــون 

مة علــى وفــاق القيــم اإلســامية  قواعدهــا المـُــَنظِّ

الشــريعة  أحــكام  مــع  تتعــارض  ال  هيئــٍة  وعلــى 

أرى. الصــواب، فيمــا  لمــا جاوزنــا  القطعيــة = 

العاقــة  أمــر  فــإن  مــن شــيٍء،  يكــن  ومهمــا 

بيــن الدينــي والسياســي عبــر تاريــخ اإلســام لــم 

َيْجــرِ دائًمــا علــى صــورِة التناغــم واالتســاق؛ حيــث 

ت بعــُض األوضــاع والتحــوالت التــي أفضــت  جــدَّ

بنظــام الُحْكــم إلــى الفصــل الجزئــي بينهمــا؛ فلــم 

َيُعــد اإلســاُم علــى مســتوى النظــام الدســتوري 

-بتحــول دولتــه مــن الخافــة إلــى المـُــْلك، وانفتاحــه 

علــى موروثــات األمــم األخــرى وأعرافهــا المحليــة- 

السياســية  اإلدارة  مفــردات  علــى  مهيمًنــا 

وتفاصيلهــا، كمــا تراخــت قبضُتــُه التشــريعيُة علــى 

ــا بمــرور الوقــت شــيًئا فشــيًئا،  ــم العلي ــر الُحْك دوائ

ام  وفقــد َنَســُقُه األخاقــيُّ صفَتــُه اإللزاميــَة للُحــكَّ

ــوَن مــن تصرفــاٍت، بــل أمســى  ــوَن أو َيَدُع فيمــا َيْأُت

للدولــة منطُقهــا الخــاصُّ )reason of state( الذي 

لــم يكــن متســًقا بالضــرورة مــع اآلمــر األخاقــي أو 

التشــريعي أو الدينــي إجمــااًل، وإن ظــل اإلســاُم 

ــَة  علــى مســتوى األمــة والمجتمــع هــو المرجعي

الُعْليــا فــي مســائل القضــاء والتشــريع وشــئون 

لســيطرة  خضعــت  التــي  والثقافــة  االجتمــاع 

والفقهــاء. العلمــاء 

ولعــل مــن المناســب أن نســتعرض فــي إيجــاز 

ــلطة فــي  مــا طــرأ علــى تجربــة الُحْكــم ونظــام السُّ

تاريــخ اإلســام الوســيط مــن تحــوالٍت جذريــٍة فــي 

ــن أواًل مامــح مــا  الممارســة العمليــة؛ حتــى نتبيَّ

الدينــي والسياســي  بيــن  بأنــه انفصــاٌل  وصفنــاه 

وكــي  الُحْكــم،  إدارة  مســتوى  علــى  اإلســام  فــي 

ــاُب الفكــر  ــح ثانًيــا الســياق الــذي وضعــه ُكتَّ نوضِّ

وهــم  أعينهــم  نصــب  اإلســامي  السياســي 

ســون نظرياتهــم عــن  يصوغــون مقارباتِهــم ويؤسِّ

بنيــة الدولــة فــي اإلســام.

)2( 
تجربُة الُحْكم في اإلسام 

الوسيط )تاريٌخ من التحوالت(

الوســيط  اإلســام  فــي  الُحْكــم  تجربــُة  مــرت 

-مــن جهــة كونهــا ممارســًة عمليــًة ال مــن جهــة 

كونهــا نظريــًة فكريــًة- بتحــوالٍت عميقــٍة وطــرأت 

بهــا  اإللمــام  أن  أعتقــد  جذريــٌة،  تغيــراٌت  عليهــا 



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٩٠

ــه فهــُم  ــر معرفت ــا بغي أمــٌر ضــرورٌي ال يســتقيم لن

ــِه  ــُر صلِت »الفكــر السياســي اإلســامي«، وتقدي

ــة  ــا؛ فالدول ــًرا صحيًح ــة التــي نشــأ فيهــا تقدي بالترب

الســيرورُة  هــو  وتاريخهــا  تاريخــيٌّ،  »منتــٌج 

التــي تتكشَّــُف مــن خالهــا بوصفهــا مفهوًمــا 

الممارســات«))). مــن  ومجموعــًة 

مســوٌق  تاريخــيٌّ  منتــٌج  الدولــة  بــأن  والقــوُل 

بســيرورة التاريــخ ُيوِجــُب علينــا النظــَر فــي تجربــة 

عناصرهــا  وفحــص  المســلمين  عنــد  الُحْكــم 

أساســيان:  شــرطان  أعيننــا  وبيــن  التأسيســية 

»الفكــر  مؤلَّفــات  علــى  نعتمــد  أال  أولهمــا: 

السياســي« عموًمــا فــي دراســة هــذه التجربــة؛ 

ــّل مقارباتهــا- ُمْســَتغرقًة  ذلــك أنهــا كانــت -فــي ُج

أو  يكــون،  أن  ينبغــي  مثــاٍل  عــن  الحديــث  فــي 

كائــٍن،  واقــع  علــى  الشــرعية  بإضفــاء  مشــغولًة 

حقائــق  بمخاصمــة  اتهاُمــُه  العســير  مــن  ليــس 

حيــن  فــي  الرشــيد.  الُحْكــم  ومقتضيــات  التنزيــل 

أن المقاربــة الصحيحــة تقتضــي أن نــدرس هــذه 

ــة، بوصفهــا  ــة فــي إطــار الســيرورة التاريخي التجرب

ًدا اســتلهم الوحــي )الثابــت(  معطــى بشــريًّا متجــدِّ

مقاصــده  علــى  وتمــرَّد  حيًنــا،  آخــر  أو  نحــو  علــى 

وأحكامــه اآلمــرة فــي أحاييــن كثيــرة؛ ممــا يعنــي فــي 

ــٍة ألن ُتحصــر  ــُر قابل ــٌة غي ــر أنهــا تجرب التحليــل األخي

فــي نمــٍط واحــٍد أو صــورٍة نصيــٍة جامــدٍة ال تعدوها.

والشــرُط الثانــي: ضــرورُة التمييــز فــي خطــاب 

»الفقــه السياســي« خصوًصــا بيــن مــا صاغــه 

))) وائــل حــاق، الدولــة المســتحيلة: اإلســام والحداثــة 
ومــأزق الحداثــة األخاقــي، ترجمــة: عمــرو عثمــان، بيــروت: 
المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة 

األولــى، 2014م، )ص/60(. 

الفقهــاُء مــن أحــكاٍم صــدرت مصــدَر االســتجابة 

ــن فــي الزمــان والمــكان، ومــا  لواقــع تاريخــي متعيِّ

يصــدر  التــي  الوحي/الشــريعة  ألحــكام  بياًنــا  جــاء 

عنهــا المســلمون فــي مطلــق الزمــان والمــكان، 

ــا- بالمقاصــد الُكليــة والقيــم  ــق -غالًب وهــو مــا يتعلَّ

العامــة واألحــكام القطعيــة التــي أقرَّهــا اإلســاُم.

أن  الشــرطين:  هذيــن  ومقتضــى 
دراســة نظــام الحكــم )الموصــوف 
تنصــبَّ  أن  يجــب  إســامي(  بأنــه 
اتــه التاريخيــة؛  علــى تحققاتــه أو تمثُّ
ــن لنــا مقــداُر مــا فيهــا مــن  حتــى يتبيَّ
الوحــي  مصدرهــا  إلزاميــة  قواعــد 
تنطــوي  بمــا  مقارنــًة  المعصــوم، 
غيــر  البشــر  تجــارب  مــن  عليــه 
غيــر  تجــارب  وهــي  المعصوميــن، 

فيهــا. إلــزام  وال  ســة  ُمَقدَّ

إن االكتفــاء بالنصــوص وحدهــا )ســواء فــي 

ذلــك النصــوُص األوائــل المتمثِّلــة فــي القــرآن 

والحديــث، أو النصــوص الثوانــي المتمثِّلــة فــي 

النظــر فــي  الخطــاب الفقهــي والكامــي(، دون 

الممارســات التاريخيــة ذاتهــا، أو الخلــط بينهمــا 

)أي: بيــن النصــوص والممارســات(= مــن شــأنه 

م صــورًة زائفــًة عــن أنظمــة الحكــم التــي  أن يقــدِّ

وعــاًء  تكــون  أن  وارتضــوا  المســلمون،  عرفهــا 

ضامًنــا الســتقرار اجتماعهــم السياســي، وإلــى هــذا 

الزيــف يمكــن أن نعــزو مــا َعِلــق بالعقــل الجمعــي 

المســلم مــن أوهــام؛ كالظــنِّ مثــًا أن ممارســة 

ــلطة فــي التاريــخ اإلســامي كانــت متســقًة  السُّ

دائًمــا مــع الشــرع، متماهيــًة مــع مقوالتــه اآلمــرة؛ 
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ومــن ثــم فــإن مجــرد قيــام دولــة إســامية حديثــة 

تعلــن انحيازهــا للشــريعة علــى غــرار دول اإلســام 

التاريخيــة يكفــي لحــل كافــة المشــكات العصريــة 

ــن عليهــم تقديــُم  التــي يعانيهــا المســلمون، ويتعيَّ

ــاٍت مناســبٍة لهــا!! إجاب

وياحــظ وجيــه كوثرانــي -ونؤيــده فــي ذلــك- أن 

تلــك الطريقــَة المتعاليــة علــى التاريــخ ُتْســِهم فــي 

وظيفتيــن:  ذي  معاصــر  إســامي  خطــاب  إنتــاج 

أو  التاريــخ،  فــي  الصراعــات  إلغــاء  أوالهمــا: 

ــا أو شــذوًذا عارًضــا.  النظــر إليهــا بوصفهــا انحراًف

المعاصــر  الصــراع السياســي  خــوض  واألخــرى: 

إلــى وجهــة نظــر يظــن صاحُبهــا أنهــا  باالســتناد 

ــي والشــمولي،  ــرة عــن صحيــح اإلســام الُكلِّ معبِّ

التــي  العلمانيــة  التيــارات  مواجهــة  فــي  وذلــك 

الحضــارة األوربيــة))). رحــم  خرجــت مــن 

تجربــُة  مــرت  فقــد  مــن شــيٍء،  يكــن  ومهمــا 

الُحْكــم اإلســامي فــي عالــم ما قبــل الحداثة بجملٍة 

الخافــة،  مفهــوُم  خالهــا  اختلــف  المراحــل  مــن 

وتبايــن  العليــا،  وأهداُفــه  الُحْكــم  قيــُم  لــت  وتبدَّ

الخلفــاُء  بهــا  يتمتــع  كان  التــي  الســلطة  مقــداُر 

الحاكميــن  جنســياُت  واختلفــت  والســاطين، 

وخلفياُتهــم الدينيــُة والثقافيــُة، وتباينــت العاقــُة 

الوســيطة  الدينيــة  الجماعــات  وبيــن  بينهــم 

التــي نهضــت بــدور سياســي ال ســبيل إلــى إنــكار 

النمــو  مســتوى  وتغّيــر  أهميتــه،  جحــد  أو  أثــره 

لتغيــر  َتَبًعــا  للمســلمين  والمعرفــي  الحضــاري 

الديــن  جدليــة  والســلطان:  الفقيــه  كوثرانــي،  ))) وجيــه 
والسياســة فــي تجربتيــن تاريخيتيــن العثمانيــة والصفويــة 
ودراســة  لألبحــاث  العربــي  المركــز  )بيــروت:  القاجاريــة، 

)ص/18(.  2015م(،  الرابعــة،  الطبعــة  السياســات، 

تلــك المراحــل وتبدلهــا؛ ممــا يعنــي فــي النهايــة 

أننــا بــإزاء تجربــة ديناميكيــة اتســمت بغيــر قليــل 

ــد والتركيــب. وفيمــا يلــي نســتعرض فــي  مــن التعقُّ

إيجــاز هــذه المراحــل الكبــرى مــن حيــث مامحهــا 

العامــة وقســماتها األساســية، دون خــوض فــي 

الدقائــق والتفاصيــل التــي ال يتســع المقــاُم لبيانهــا 

ومناقشــتها.

)أ( من القبيلة إلى الدولة: دولة 
النبي صلى هللا عليه وسلم في 

المدينة:

هــي قاعــدة  كانــت  القبيلــَة  أن  المعلــوم  مــن 

السياســي  التنظيــم  وأســاس  المجتمــع  بنــاء 

لعــرب الجاهليــة فــي شــبه الجزيــرة عموًمــا. وكانــت 

كلُّ قبيلــة تختــار مــن بيــن أعيانهــا وذوي المكانــة 

فيهــا شــيًخا قائــًدا يلــزم أن تتوافــر فيــه جملــٌة مــن 

ونفــاذ  والِحْلــم  والكــرم  الســنِّ  م  كتقــدُّ الصفــات؛ 

التجــارب.  وكثــرة  الحنكــة  علــى  المبنيــة  الرؤيــة 

وكان شــيخ القبيلــة يتمتــع بقــدر غيــر قليــل مــن 

ــإدارة شــئون  ــه ب ــي تســمح ل الســلطة النافــذة الت

ــدت هــذه  قبيلتــه ورعايــة مصالــح أبنائهــا، وإن ُقيِّ

الــذي  القبيلــة  برقابــة مجلــس شــورى  الســلطُة 

ســيما  وال  واألعيــان،  النابهيــن  مــن  يتألَّــف  كان 

المصيريــة؛  أو  الحاســمة  القــرارات  اتخــاذ  عنــد 

واألحــاف  المعاهــدات  وعقــد  الحــروب  كإعــان 

السياســية))).

ــد  ــد مــن التفاصيــل حــول هــذه النقطــة راجــع: عب ))) لمزي
العزيــز الــدوري، النظــم اإلســامية، بيــروت، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، )األعمــال الكاملــة للدكتــور عبــد العزيــز 

الــدوري 6(، الطبعــة األولــى، )11)م، )ص/17-15(. 
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ولــم يكــن التنظيــُم السياســيُّ فــي مكــة قبــل 

اإلســام يختلــف عمــا أســلفنا مــن حيــث المامــح 

عليــه  أســبغ  وإن  العريضــة،  والخطــوط  العامــة 

التميــز  مــن  والتجــاري شــيًئا  الدينــي  وضــُع مكــة 

السياســية  الســلطة  فكانــت  والخصوصيــة. 

وأصحــاب  العائــات  رؤســاء  مــن  طائفــٍة  بيــد 

تســميتهم  علــى  اْصُطلــح  الماليــة ممــن  الثــروة 

بـ»المــأل«. وكانــت لهــم داٌر خاصــٌة يعقــدون فيهــا 

اجتماعاتِهــم للتشــاور وتبــادل الــرأي حول الشــئون 

العامــة، عرفــت بـــ»دار النــدوة« علــى بعــد أمتــار 

قليلــة مــن الجهــة الشــمالية للكعبــة.

وكانــت بعثــة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم 

إيذاًنــا بتغييــر هــذه البنيــة السياســية التــي َألَِفهــا 

المجتمــُع العربــي عامــًة والمجتمــُع المكــيُّ خاصــًة 

الســائدُة  النظــرُة  كانــت  وإذا  متطاولــًة.  عقــوًدا 

ــُرز جليــًة  هــي أن النزعــَة السياســيَة لإلســام لــم َتْب

عليــه  هللا  صلــى  النبــي  هجــرة  بعــد  إال  ســافرًة 

األولــى،  دولتــه  وتأســيس  المدينــة  إلــى  وســلم 

فــي  اإلســام  ســيرة  فــي  ــق  المدقِّ النظــر  فــإن 

إلــى ماحظــٍة مهمــٍة،  بنــا  المكــي يفضــي  طــوره 

وهــي أن »الرؤيــة األخاقيــة لإلســام كان لهــا 

كان  حيــث  السياســيُة؛  مضاميُنهــا  بُــدَّ-  -وال 

اإلســام ديًنــا يُنظــر فيــه إلــى الحيــاة العامــة 

علــى أنهــا مســئوليٌة جماعيــٌة منوطــٌة باألمــة 

أو المجتمــع«)11). زد علــى ذلــك أن الطــوَر المكــيَّ 

اإلســامي«،  المجتمــع  »نــواة  ميــاد  شــهد 

وتقــررت قواعــُد اإلســاِم األساســيُة فــي العمــوم، 

)11) روي متحــدة، الــوالء والقيــادة فــي المجتمــع اإلســامي 
األول، ترجمــة: أشــرف كيانــي، القاهــرة: المشــروع القومي 

للترجمــة، الطبعة األولــى، 2003م، )ص/11(. 

فــا جــرم كان هــذا الطــور فــي حقيقــة أمــره تمهيــًدا 

المدنــي)11). للطــور 

ولئــن لــم يكــن بمقــدور النبــي خــال هــذا الطــور 

)الــذي شــغل مــن عمــر دعوتــه ثاثــة عشــر عاًما( 

الظــرف  بُحْكــم  ا،  سياســيًّ نظاًمــا  ــس  يؤسِّ أن 

التاريخــي الــذي كانــت الدعــوُة تمــر بــه آنــذاك، فقــد 

نجــح بهجرتــه إلــى المدينــة فــي االنتقــال بالدعــوة 

مــن طورهــا الدينــي ذي النزعــة السياســية الكامنــة 

إلــى طــور الدعوة/الدولــة، أو الدعــوة التــي نجحــت 

فــي تحويــل نزعتهــا السياســية الكامنــة إلــى شــكل 

مــن أشــكال التنظيــم السياســي غيــر المألــوف فــي 

المجتمــع العربــي آنــذاك.

هــذا  فــي  ماحظتــه  تجــدر  وممــا 
أســبق  كان  اإلســام  أن  الســياق 
مــن الدولــة؛ إذ إنهـ-كمــا يذكــر هشــام 
 
ٍ
دولــة فــي  يَْنــَدّس  »لــم  جعيــط- 

الــذي  هــو  بــل  لتعزيزهــا،   
ٍ
قائمــة

كــوَّن الدولــَة التــي حافظــت عليــه 
لمــدة  وجودهــا  بمجــرد  ونشــرته 

قرنًــا«))1). عشــر  أربعــة 

ولقــد بــذل النبــيُّ صلــى هللا عليــه وســلم بعــد 

ــاء  ــًرا فــي ســبيل بن ــة جهــًدا كبي ــى المدين ــه إل هجرت

»أمــة اإلســام«، وجمــع فــي شــخصه العظيــم 

بيــن صفتــي النبــوة األمينــة علــى وحــي الســماء، 

ــر  ــى التدبي ل فيهــا عل ــَعوَّ ــادة السياســية المـُ والقي

)11) محمــد ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية 
)ص/25(. اإلســامية، 

األول،  الجــزء  النبويــة،  الســيرة  فــي  َجَعْيــط،  ))1) هشــام 
الوحــي والقــرآن والنبــوة، )بيــروت، دار الطليعــة، الطبعــة 

)ص/11(.  ،)2008 الرابعــة، 
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البشــري الــذي يحوطــه توجيــُه الوحــي. وفــي ســبيل 

الوفــاء بهــذه الغايــة بنــى المســجَد الجامــَع ليكــون 

الدينيــة المعروفــة- مركــًزا  -فضــًا عــن وظيفتــه 

للحكومــة ومنتــدى للتشــاور وتبــادل اآلراء، وآخــى 

بيــن المهاجريــن واألنصــار لتوثيــق أواصــر التعــاون 

بيــن عناصــر المجتمــع الجديــد مــن ناحيــة، وعــاج 

أخــرى،  ناحيــة  مــن  المهاجريــن  إعالــة  مشــكلة 

أوضــاع  لتنظيــم  سياســيٍة  وثيقــٍة  أول  وأصــدر 

المجتمــع الجديــد فيمــا ُعــرَِف بصحيفــة المدينــة أو 

هــا إجــراءاٌت ُمَناِهَضــٌة  دســتور المدينــة))1). وهــذه كلُّ

دينيــة/ لرابطــة  ســٌة  مؤسِّ القبليــة،  للنزعــة 

ــدة تحتــل فيهــا األمــُة بمجموعهــا  سياســية جدي

مــكان الصــدارة وموضــع االهتمــام.

وفــي هــذه األثنــاء كان الوحــُي يتنــزل بمــا تحتــاُج 

إليــه هــذه األمــُة الوليــدُة مــن تشــريعاٍت ضابطــٍة 

ألوضــاع حياتهــا فــي شــتى مناحيهــا، وإْن هــي إال 

األولــى  المامــح  تبلــورت  حتــى  قليلــة  ســنوات 

لدولــة اإلســام، وغــدت وحــدًة متســقًة متناغمــًة، 

وصــارت الجماعــُة اإلســاميُة مالكــًة زمــام أمرهــا، 

لهــا  فــي تصريــف شــئونها، وتحققــت  مســتقلًة 

المعــروف))1). الســيادُة بمعناهــا االصطاحــي 

)ب( من دولة النبوة إلى دولة 
الخافة:

كانــت وفــاُة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 

)11هـــ/632م( إيذاًنــا بانتقــال األمــة اإلســامية إلــى 

اإلســامية،  النظــم  الــدوري،  العزيــز  عبــد  ))1) راجــع: 
.)23 -21 )ص/

))1) محمــد ضيــاء الديــن الريــس، النظريــات السياســية 
)ص/25(.  اإلســامية، 

مرحلــة تاريخيــة جديدة، يمكن تســميُتها بـ»مرحلة 

مــا بعــد انقطــاع الوحــي«، بمعنــى اكتمــال الوحــي 

أو  وغيــاب شــخص صاحبــه، ال بمعنــى تعطيلــه 

التمــرد علــى أحكامــه. ولــم يكــن مــن المســتغرب 

مشــكلٍة  أبــرَز  هــي  ــلطة  السُّ مشــكلُة  تكــون  أن 

ســؤاُل  يكــون  وأن  اإلســامية،  األمــة  واجهــت 

بــل  آنــذاك،  ضميَرهــا  شــغل  مــا  أخطــَر  الُحْكــم 

شــاع االعتقــاُد بــأن بقــاء اإلســام نفســهـ-بوصفه 

ديًنــا- واالســتمرار التاريخــي لجماعــة المســلمين 

-بحســبانهم أمــًة- رهيــٌن بتنصيــب رئيــٍس لدولــة 

وحدتهــا  علــى  ويحافــظ  شــئوَنها  يرعــى  المدينــة 

وتماســكها.

ــلطة  وممــا زاد ســؤاَل الُحْكــم أو ســؤاَل السُّ

آنــذاك خطــورًة وتعقيــًدا أن النبــيَّ صلــى هللا عليــه 

وســلم توفــي دون أن يعهــد ألحــٍد برئاســة الدولــة 

ــُة  يَّ النَّصِّ البنيــُة  َخَلــْت  فقــد  وكذلــك  بعــده.  مــن 

ممــا  والسُّــنة(  القــرآن  فــي  )متمثِّلــًة  لإلســام 

ًدا  ا ُمَحدَّ عســى أن يرســم للمســلمين طريًقا إجرائيًّ

ــن خطــواٍت واضحــًة لبنــاء  الختيــار الحاكــم، أو يتضمَّ

مؤسســٍة للُحْكــم وفًقــا لقواعــد آمــرة أو ُمْلزِمــة؛ 

أنــه  التشــريع  فــي  اإلســام  ــة  ُخطَّ مــن  كان  إذ 

»لــم يشــرِّع للدولــة كمــا شــرَّع للديــن، بــل تــرك 

باعتبارهــا  المســلمين...  الجتهــادات  أمورهــا 

اجتهاديــًة«))1). مســألًة مصلحيــًة 

وإذا كان ســكوُت الشــارع عــن إحاطــة مســألة 

المفاهيــم  مــن  محكمــٍة  بشــبكٍة  ــلطة  السُّ

ــأ للجماعــة المســلمة  واألســاليب اإلجرائيــة قــد هيَّ

العربــي  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  ))1) محمــد 
الوحــدة  دراســات  مركــز  )بيــروت:  وتجلياتــه،  محدِّداتــه 

)ص/358(.  ،)2011 الثامنــة،  الطبعــة  العربيــة، 
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االجتمــاع  تنظيــم  فــي  الحريــة  مــن  كبيــًرا  ا  قــدًر

السياســي وفًقــا ألوضــاع هــذه الجماعــة وظــروف 

عصرهــا، فإنــه فتــح البــاَب واســًعا أمــام اختــاف 

ــْلطة،  السُّ ســؤال  حــول  المطروحــة  اإلجابــات 

ــة مــن  ــى جمل عــه إل ــٌب بحكــم َتَفرُّ وهــو ســؤاٌل مركَّ

التســاؤالت الجزئيــة؛ مثــل: َمــْن يخلــف النبــيَّ صلــى 

هللا عليــه وســلم فــي رئاســة الدولــة؟ وكيــف ُيْخَتار؟ 

ــن أن تتوافــر فيــه؟ ومــا  ومــا الصفــاُت التــي يتعيَّ

ــلطة التــي ســوف يتمتــع بهــا؟ ومــاذا لــو  حــدود السُّ

ــب جــادة اإلســام؟ إلــى آخــر هــذه التســاؤالت  تنكَّ

لهــا  يملكــون  آنــذاك  المســلمون  يكــن  لــم  التــي 

إجابــاٍت محــددًة، وهــي داخلــٌة بــا شــكٍّ فــي صميــم 

بـ»النظــام  الحديــث  ى فــي االصطــاح  مــا ُيســمَّ

الدســتوري«.

ومــن المعلــوم أن االجتمــاع التاريخــي الشــهير 

الــذي ُعِقــَد فــي ســقيفة بنــي ســاعدة )11هـــ/632م( 

خليفــًة  الصديــق  بكــرٍ  أبــي  اختيــار  عــن  أســفر  قــد 

للمســلمين، فافتتــح بخافتــه ذلــك العصــَر الــذي 

بعصــر  تســميته  علــى  المســلمون  اْصطلــح 

الخافــة الراشــدة، وعلــى الصحابــة األربعــة الذيــن 

وهــو  الراشــدين،  بالخلفــاء  خالــه  الُحْكــم  تولــوا 

العصــُر الــذي دأب المســلمون علــى النظــر إليــه 

لــم  إذ  النبــوة؛  لعصــر  ــَم  المتمِّ العصــَر  بوصفــه 

الدنيــا،  دول   
ِ
ــْرز

ِ
ط »مــن  الراشــدين  دولــُة  تكــن 

بــل كانــت باألمــور النبويــة واألحــوال األخرويــة 

أشــبه«، علــى حــد تعبيــر ابــن الطقطقــى))1)، وكانــت 

للتأســي واالقتــداء. النبــي موضوًعــا  كدولــة 

الســلطانية  اآلداب  فــي  الفخــري  الطقطقــى،  ))1) ابــن 
تاريــخ،  بــدون  صــادر،  دار  بيــروت:  اإلســامية،  والــدول 

 .)73 )ص/

لت خــال هــذا العصــر جملــٌة مــن  ولقــد تشــكَّ

المفاهيــم السياسية/الدســتورية التــي اكتســبت 

ــًة قويــًة ُتكافــئ فــي  بفضــل إجمــاع الصحابــة ُحِجيَّ

المســتقاة  النصيــة  األدلــة  حجيــَة  البعــض  نظــر 

ــنة. ومــداُر هــذه المفاهيــم علــى  مــن القــرآن والسُّ

أربعــِة أمــور؛ هــي:

1- ضــرورة السُّــلطة أو الخافــة أو اإلمامــة: 

ــني  وقــد تغلغــل هــذا المفهــوُم فــي الضميــر السُّ

ُر وجــوَد الديــِن بغيــر  العــام الــذي لــم يكــن يتصــوَّ

دولــٍة تحافــظ عليــه وتشــرف علــى تطبيــق مبادئــه 

وأحكامــه))1).

الصحيحــة  فالطريقــة  واالختيــاُر:  البيعــُة   -2

المســلمين؛  اختيــار  هــي  الخافــة  إلــى  للوصــول 

الشــرعيَة  ســلطته  يســتمد  »ال  الخليفــة  إذ 

قالــوا  الذيــن  للشــيعة  ببيعتهــم«))1)، خاًفــا  إال 

بالنــص أو الوصيــة. وإذا كان أبــو بكــر الصديــق قــد 

عهــد بالخافــة بعــده إلــى عمــر بــن الخطــاب، فــإن 

هــذا العهــد ال يعــدو أن يكــون ترشــيًحا ال تنعقــد 

انعقادهــا مرهــوٌن برضــا األمــة  بــه؛ ألن  الخافــُة 

ا، أما إن  واختيارهــا؛ فــإن ردتــه لــم ُيرتِّــب أثــًرا سياســيًّ

قبلتــه فقــد صــار نافــًذا، وهــو مــا حــدث فعــًا؛ حيــث 

ُبويــع عمــر فــي المدينــة البيعــة العامــة، كمــا ُأخــذت 

))1) عبــد الرحمــن ابــن خلــدون، المقدمــة، تحقيــق: علــي عبــد 
الواحــد وافــي، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
مكتبــة األســرة، 2006( )565/2(، محمــد ضيــاء الديــن الريــس، 
النظريــات السياســية اإلســامية، )ص/171، 173، 174(. وراجــع 
مناقشــة مســتفيضة عــن اســتناد القــول بوجــوب الخافــة إلــى 
دليــل اإلجمــاع لــدى: حمــادي ذويــب، مراجعــة نقديــة لإلجمــاع 
بيــن النظريــة والتطبيــق، )بيــروت: المركــز العربــي لألبحــاث 
ودراســة السياســات، الطبعــة األولــى، 2013(، )ص/126-122(.

))1) حيــاة عمامــو، الســلطة وهاجــس الشــرعية فــي صــدر 
الطبعــة  والنشــر،  للطباعــة  التنويــر  )بيــروت:  اإلســام، 

)ص/21(.  ،)2014 األولــى، 
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لــه البيعــة فــي ســائر األمصــار))1). ومــن هنــا فقــد 

ــنة بشــرعية هاتيــن الطريقتيــن  اعتــرف أهــُل السُّ

فــي اختيــار الخلفــاء )أي: االختيــار، والعهــد الــذي 

تباركــه األمــة وتوافــق عليــه()1)).

قريــش:  إلــى  الخليفــة  انتمــاء  ضــرورة   -3

تمخــض  التــي  التأسيســية  المفاهيــم  أحــد  وهــو 

بعــُض  عززتــه  وقــد  الســقيفة.  اجتمــاُع  عنهــا 

إلــى النبــي صلــى هللا عليــه  األحاديــث المنســوبة 

قريــش«.  مــن  »األئمــة  كقولــه:  وســلم؛ 

مبــدأ  مــع  الشــرط  هــذا  تعــارض  ورغــم 

ــذي أقــره اإلســاُم، فقــد اســتقر فــي  المســاواة ال

ه كثيــٌر مــن الفقهــاء شــرًطا  ــني، وعــدَّ الضميــر السُّ

الخليفــة. شــروط  مــن  الزًمــا 

ألــزم  التــي  السياســيُة  الطاعــُة  تكــن  ولــم 

اإلســاُم المحكوميــن بضــرورة تقديمهــا للخليفــة 

ــق هــذا الخليفــة  أو ولــي األمــر إال أثــًرا مباشــًرا لتحقُّ

بصفــة الشــرعية، فهــذه الطاعــُة تاليــٌة في وجودها 

إذن إلســناد الســلطة إليه أواًل ولكيفية ممارســته 

مشــروطٌة  طاعــٌة  أخــرى:  بعبــارة  أو  ثانًيــا،  لهــا 

باحترامــه ألوامــر الديــن ونواهيــه، وليســت طاعــًة 

مــا  غــرار  علــى  كل شــرط،  مــن  رًة  متحــرِّ مطلقــًة 

آل إليــه األمــُر بعــد ذلــك فــي ظــال دولــة الملــك 

الســلطانية. والدولــة 

))1) انظــر: أكــرم ضيــاء العمــري، عصــر الخافــة الراشــدة، 
 ،)2006 السادســة،  الطبعــة  العبيــكان،  مكتبــة  )الريــاض: 
اإلنســان  تحريــر  المطيــري،  حاكــم  أيًضــا:  وراجــع  )ص/56(. 
السياســي  الخطــاب  أصــول  فــي  دراســة  الطغيــان  وتجريــد 
القرآنــي والنبــوي والراشــدي، )بيــروت: المؤسســة العربيــة 

)ص/426(.  ،)2009 األولــى،  الطبعــة  والنشــر،  للدراســات 

النظريــة  اإلســام  فــي  الدولــة  دور  روزنتــال،  )1)) إرفــن 
مجلــة  بيــروت،  الوســطى،  العصــور  فــي  والتطبيــق 

 .)47 )ص/46،   ،)1991 )صيــف   ،12 العــدد  االجتهــاد، 

السياســية  المفاهيــم  هــي  فهــذه  وبعــُد، 

والتــي  الراشــدين،  عصــُر  أنتجهــا  التــي  المركزيــة 

ســتتردد أصداؤهــا فــي مؤلفــات الفقــه السياســي 

ــني بوصفهــا مقاييــس الخافــة الصحيحــة أو  السُّ

ــني »يماهــي  المثاليــة، وال ســيما أن المعتقــد السُّ

بيــن الخافــة الراشــدة واإلســام الحقيقي«)1)).

)جـ( من دولة الخافة إلى دولة 
الُمْلك: األمويون في موقع 

السلطة:

سياســيٍة  بفتنــٍة  الراشــدين  خافــُة  انتهــت 

خافــة  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  بــدأت  داميــٍة، 

عثمــان ابــن عفــان، فُقِتــل علــى إثرهــا شــهيًدا ســنة 

خافــة  طــوال  مشــتعلًة  ــت  ظلَّ ثــم  ))هـــ/)))م، 

ــه ســنة  ــى انتهــت باغتيال ــب، حت ــي طال ــن أب ــي اب عل

1)هـــ/1))م شــهيًدا لمبادئــه التــي أبــى أن يتنــازل عنها 

قيــد أنملــة، بعــد صــداٍم عســكري عنيــف مــع والــي 

الشــام القــوي معاويــة بــن أبــي ســفيان. ثــم كان 

أن اضطــر الحســُن بــن علــي إلــى التنــازل لمعاويــة 

ــًرا حقــَن دمــاء المســلمين التــي  عــن الخافــة؛ ُمْؤثِ

فــكان  السياســي؛  الصــراع  مذبــح  علــى  ُســِفَكت 

تنازُلــُه إيذاًنــا بقيــام الدولــة األمويــة، فــي ذلــك العــام 

المعــروف بعــام الجماعــة 1)هـــ/)))م.

ــلطة  والواقــع أن معاويــة لــم يصــل إلــى السُّ

ولكنــه  الحــرة،  البيعــة  أو  التعاقــد  طريــق  عــن 

وقــوة  جهــٍة،  مــن  جيشــه  بقــوة  انتزاًعــا  انتزعهــا 

ولــم  أخــرى.  جهــٍة  مــن  لــه  المســانِدِة  عصبيتــه 

َيَســْع جمهــوَر المســلمين إزاء ضغــوط اللحظــة 

)1)) السابق، )ص/46(.
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التاريخيــة إال الموافقــة علــى توليــه الخافــة، دون 

أن يشــغلوا أنفســهم كثيــًرا بالســؤال عــن مــدى 

بقــوات  مدعوًمــا  كان  »ألنــه  حكمــه؛  شــرعية 

منضبطــة، وألنــه بــدا قــادًرا علــى حفــظ النظــام 

فــي إطــار النخبــة العربيــة اإلســامية، وتحقيــق 

اإلمبراطوريــة«)))). علــى  العربيــة  الســيطرة 

مبايعــُة  تكــن  لــم  أخــرى،  وبعبــارة 
النــاس معاويــَة بالخافــة إليمانهــم 
بهــا  وصــل  التــي  القــوة  بشــرعية 
إلــى الُحْكــم، ولكــن إذعاًنــا لضغــوط 
فــي  ورغبــًة  التاريخــي؛  الواقــع 
المحافظــة علــى وحــدة األمــة التــي 
عشــر  مــدار  علــى  الفتنــُة  مزقتهــا 

ســنوات.

والحــق أن اتخــاذ القــوة ســبيًا للوصــول إلــى 

ــلطة لــم يكــن هــو االنتهــاك الوحيــد للمفاهيــم  السُّ

اتفــاُق  أقرهــا  التــي  التأسيســية  الدســتورية 

المســلمين فــي عصــر الراشــدين؛ ذلــك أن معاويــة 

ــة  ــو أمي ــي يحتكــره بن ــٍك وراث ــى ُمْل أحــال الخافــَة إل

دون غيرهــم، وذلــك حيــن أخــذ البيعــة البنــه يزيــد 

بالقــوة ســنة ))هـــ/)))م؛ فأصبــح المســلمون منــذ 

ذلــك التاريــخ مجبريــن علــى االعتــراف بالخليفــة/

المـَــِلك، وُأهــدرت شــرعيُة البيعــة الحــرة تماًمــا بعــد 

أن كانــت هــي اإلطــار المرجعــي لعمليــة الُحْكــم.

ومهمــا يكــن مــن أمــر المبــررات التــي دفعــت 

معاويــة إلــى توجيــه نظــام الخافــِة تلــك الوجهــَة 

اإلســامية،  المجتمعــات  تاريــخ  البيــدس،  م.  )))) أيــرا 
ــي، 2011م(،  ــاب العرب ترجمــة فاضــل جتكــر، )بيــروت، دار الكت

.)123/1(

الراشــدي  الُحْكــم  مبــادُئ  تنكرهــا  التــي  الجديــدَة 

كمــا تأباهــا تقاليــُد العــرب السياســية، فقــد غمــر 

قــد  انحراًفــا  ثمــة  بــأن  عــامٌّ  شــعوٌر  المســلمين 

وقــع، وبــأن ثمــة قطيعــًة واضحــًة قــد ُأحدثــت مــع 

المفاهيــم السياســية زمــن الراشــدين؛ ممــا يعنــي 

الحكــم  شــرعية  اكتنفــت  قــد  قويــًة  شــكوًكا  أن 

األمــوي.

وقــد دافــع ابــُن خلــدون عــن معاويــة ملتمًســا 

متســًقا  كان  حــدث  مــا  أن  ا  ًر مقــرِّ المعاذيــر،  لــه 

مــع مــا طــرأ علــى نظــام الخافــة مــن تحــوالت)))). 

ــرى أمحمــد جبــرون أن  وفــي هــذا الســياق أيًضــا، ي

ســنوات الفتنــة التــي انتهــت بقبــض معاويــة علــى 

ــلطة »شــكَّلت مخاًضــا عســيًرا لمياد  زمــام السُّ

شــرعية جديــدة أنقــذت الدولــة اإلســامية مــن 

مــن  أنقذتهــا  األقــل  علــى  أو  التــام،  االنهيــار 

االنقســام المبكــر إلــى دول متعــددة، معوِّضــًة 

مــدة  طــوال  هيمنــت  التــي  المدينــة  شــرعية 

الخافــة الراشــدة«))))، ولــم تكــن هــذه الشــرعية 

الجديــدة فــي رأي جبــرون إال »شــرعية العصبــة 

القويــة )شــرعية المتغلِّــب(... التــي كانــت حــاًّ 

تاريخيًّــا ألزمــة عويصــة...«)))).

وعلــى الرغــم ممــا قــد يبــدو بــادي الــرأي مــن 

وجاهــة هــذا التأويــل لمســلك معاويــة وتناغمــه 

ال  أخــرى  زاويــة  مــن  فإنــه  الواقــع،  ضغــوط  مــع 

فــي  األمــة  حــقِّ  النتهــاك  تبريــًرا  يكــون  أن  يعــدو 

)))) ابن خلدون، المقدمة )585/3(.

أزمــة  اإلســامية:  الدولــة  مفهــوم  جبــرون،  )))) أمحمــد 
العربــي  المركــز  )بيــروت:  الحداثــة،  وحتميــة  األســس 
2014م(،  األولــى،  الطبعــة  السياســات،  ودراســة  لألبحــاث 

.)196 )ص/195، 

)))) السابق، )ص/197، 207(.
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التأســيس  ضــرورة  بدعــوى  حاكمهــا،  اختيــار 

لشــرعية جديــدة تائــم تطــور األوضــاع التاريخيــة 

للمســلمين. وليــت شــعري هــل يمكــن االســتمرار 

فــي إســباغ الشــرعية علــى نظــاٍم للحكــم يتجاهــل 

التــي  ــلطة  السُّ مــن معادلــة  األمــة ويســتبعدها 

دعــوُة  تســتوي  وهــل  فيهــا؟  أصيــٌل  طــرٌف  هــي 

علــى  إجبارهــا  مــع  حاكمهــا  اختيــار  إلــى  األمــِة 

الشــرعية الصحيحــة؟  فــي موازيــن  بــه  االعتــراف 

كان  إذا  الشــرعية  هــذه  مــن  يبقــى  شــيٍء  وأي 

الســجن  أو  المعصومــة  الدمــاء  القتــُل وســفك 

االعتــراض  عاقبــَة  هــو  والتشــريد  واالضطهــاد 

علــى تحــول الخافــة إلــى ُمْلــك عضــوض وُحْكــم 

ــَة معاويــة  جبــري؟ وال تعنــي هــذه التســاؤالت إدان

-الخليفــة- بقــدر مــا تعنــي التأكيــد علــى أنــه عــدل 

بنظــام الُحْكــم إلــى طريــق جديــد يخالــف -فيمــا أنتــج 

مــن مفاهيــم سياســية- مــا جــرى عليــه العمــُل أيــام 

هــذا  فــي صنيعــه  بــدا  الراشــدة، مهمــا  الخافــة 

ُمَســاِيًرا لُحْكــم الضــرورة، قاصــًدا بهــذه المســايرة 

وتماُســَكها. وحدَتهــا  للجماعــة  يحفــظ  أن 

أحاطــوا  األموييــن  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

ســلطَتهم بســياٍج مــن الجبريــة الدينيــة التــي ال 

َتــَدُع للنــاس مجــااًل للتســاؤل عــن مــدى شــرعية 

ــا  عليًّ قتالهــم  أن  فأشــاعوا  ــلطة؛  السُّ هــذه 

واســتئثارهم بالخافــة عمــان مــن أعمــال الَقــَدر 

ــلطة إلــى هللا  ــه)))). كمــا أســندوا السُّ الــذي ال رادَّ ل

ــة قــال: »إن عمــر  ــى النــاس؛ فــُروي أن معاوي ال إل

والنــي مــا والنــي مــن الشــام، ثــم عثمــان بعــده، 

هللاُ  والنــي  ثــم  اســتأثْرُت،  وال  غشْشــُت  فمــا 

العربــي،  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  )))) محمــد 
)ص/338(.

األمــَر، فأحســنُت وأســأُت«)))). زد علــى هــذا مــا 

يتناثــر فــي مصــادر التاريــخ مــن أقــوال منســوبة إلــى 

الهــم ُيســتنبط منهــا  ــى بعــض ُعمَّ ــة أو إل ــي أمي بن

ــلطة، وهــو  شــيٌء مــن الجنــوح إلــى تقديــس السُّ

أمــٌر طبيعــيٌّ فــي ظــل  تــرى حيــاة عمامــو-  -كمــا 

تغيــر مفهــوم الســلطة »مــن ُحْكــم تكــون األمــُة 

 ال يكــون لألمــة فيــه أيُّ حــقٍّ 
ٍ
طرًفــا فيــه إلــى ُحْكــم

ســوى الطاعــة والحفــاظ علــى الجماعــة«)))).

ومــع هــذا كلــه، يقتضــي اإلنصــاُف أن نشــير إلــى 

مــا قــرره ابــُن خلــدون مــن أن المـُــْلك الــذي أسســه 

ُمْلــًكا  كان  األوائــل  العباســيون  ثــم  أميــة  بنــو 

معانــي  مــن  كثيــٌر  مازجتــه  إذ  خاصــة؛  طبيعــة  ذا 

الخافــة الصحيحــة، »مــن تحــري الدِّيــن ومذاهبــه 

والجــري علــى منهــاج الحــق، ولــم يظهــر التغيــُر 

إال فــي الــوازع الــذي كان ديًنــا ثــم انقلــب عصبيــًة 

وســيًفا...«)))).

)د( من دولة الُمْلك إلى الُمْلك 
الُمْقدَّس: الخافة العباسية:

))1هـــ/1))م  الخافــَة ســنة  العباســيون  تولَّــى 

بعــد ثــورٍة أطاحــت باألموييــن. وعلــى الرغــم مــن أن 

الشــعار الــذي رفعــه بنــو العبــاس فــي إبــان ثورتهم 

هــو »الرضــا مــن آل محمــد«، فــي إشــارٍة واضحــٍة 

إلــى أن الُحْكــم ســيكون شــركًة بينهــم وبيــن أبنــاء 

أبــي  بــن  علــي  )أبنــاء  العلوييــن  مــن  عمومتهــم 

الشــرعية،  ومــأزق  المماليــك  بيضــون،  )))) إبراهيــم 
بيــروت، مجلــة االجتهــاد، العــدد 22، )شــتاء 1994(، )ص/41(.

)))) حيــاة عمامــو، الســلطة وهاجــس الشــرعية فــي صــدر 
اإلســام، )ص/38(.

)))) ابن خلدون، المقدمة )588/2(.
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ــروا لشــعارهم،  تنكَّ مــا  طالــب(، فإنهــم ســرعان 

وأكــدوا أن أبنــاء العبــاس هــم فقــط أصحــاب الحق 

الشــرعي فــي وراثــة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، 

لــوا بالعلوييــن، ولــم يتــرددوا فــي قمــع أي ثــورة  فنكَّ

أو دعــوة ترفــع لــواء المطالبــة بحــق آل البيــت فــي 

الحكــم والخافــة.

والحــق أن العباســيين لــم يدافعوا عن شــرعية 

ــلطة  ــى السُّ ــذي اتبعــوه فــي الوصــول إل اإلجــراء ال

التزموهــا  التــي  الطريقــة  شــرعية  أو  )القــوة(، 

فــي تداولهــا )المـُــْلك الوراثــي(؛ إذ أضحــى هــذان 

اإلجــراءان بحكــم الواقــع مــن األمــور المقــررة التــي 

ال تحتــاج إلــى تبريــر، ولكنهــم دافعوا عن شــرعيتهم 

فــي  شــركائهم  مواجهــة  فــي  حاكمــٍة  كأســرٍة 

االنتســاب إلــى بيــت النبــوة، وهــم العلويــون. وقــد 

جــاء خطاُبهــم السياســيُّ فــي هــذا الصــدد مــرآًة 

لفكــرة التمــاس الشــرعية مــن اإلرادة اإللهيــة، وهو 

مــا يســتنتج منــه الجابــريُّ أن العباســيين احتفظــوا 

بصــورة اإلمــام كمــا رســمتها ميثولوجيــا اإلمامــة، 

نــزع الطابــع الشــيعيِّ عنهــا، وإحــال  ولكــن مــع 

ــني محلــه)1)). الطابــع السُّ

علــى أن المـُــْلَك العباســيَّ كان مشــوًبا بنزعــة 

إلــى  »االتجــاه  فــي  لــت  تمثَّ واضحــة  تقديــس 

صــور  ومــن  والخليفــة«)1))،  هللا  بيــن  المماثلــة 

هللا«،  »خليفــة  لقــب  اســتخداُم  المماثلــة  هــذه 

العربــي،  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  )1)) محمــد 
.)337  ،336 )ص/335، 

العربــي،  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  )1)) محمــد 
)ص/351(. وراجــع أيًضــا: إبراهيــم القــادري بوتشــيش، خطــاب 
المركــز  )بيــروت:  الســلطانية،  اآلداب  كتــب  فــي  العدالــة 
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة األولــى، 

)ص/))-1)).  ،)2014

ــلُّ هللا فــي 
ِ

وشــيوع القــول بــأن »الســلطان ظ

ــا جعفــر  األرض«)))). وُرِوَي فــي هــذا الســياق أن أب

المنصــور قــال فــي إحــدى خطبــه: »أيهــا النــاُس، 

إنمــا أنــا ســلطان هللا فــي أرضــه، أسوســكم 

فيئــه،  علــى  خازنــه  وأنــا  وتســديده،  بتوفيقــه 

بإرادتــه وأعطيــه  أعمــل بمشــيئته، وأقســمه 

ومــن  قفــًا«)))).  عليــه  قــد جعلنــي هللاُ  بإذنــه، 

تنطــوي  هللا  إلــى  ــلطة  السُّ نســبة  أن  المحقــق 

ــل مســئولياتها  علــى الرغبــة فــي التنصــل مــن تحمُّ

أمــام البشــر؛ إذ تغــدو ممارســتها -بإحالتهــا إلــى 

فضــاء مقــدس- أمــًرا متعالًيــا علــى النقــد والتقويــم 

الحالــة  فــي هــذه  الســلطُة  والمراجعــة، وتصبــح 

مرجعيــَة ذاتهــا وتصبــح شــرعيتها أمــًرا كامًنا فيها.

العباســيين  الخلفــاء  أن  المعلــوم  ومــن 

األوائــل )132-232هـ/750هـــ-847م( كانــوا يتمتعــون 

ــاح لهــم الحفــاَظ  ــذي أت بســلطة مطلقــة، األمــر ال

علــى الطابــع المركــزي لدولــة لخافــة؛ اســتمراًرا 

لمــا كان عليــه األمــر زمــن الراشــدين واألموييــن، 

ففرضــوا هيمنتهــم علــى األقاليــم اإلســامية كافة 

باســتثناء األندلــس التــي انفصلــت عــن دولتهــم 

بإعــان عبــد الرحمــن الداخــل قيــام اإلمــارة األمويــة 

))1هـــ/)))م. ســنة 

)هـ( من دولة الُمْلك إلى 
دولة التََّغلُّب: نشأة الدولة 

السلطانية:
)))) حيــاة عمامــو، الســلطة وهاجــس الشــرعية، )ص/38، 

.)39

)))) الطبــري، تاريــخ الطبــري )89/8(. والنــص مستشــهد 
العربــي،  السياســي  العقــل  الجابــري،  عابــد  محمــد  فــي:  بــه 

)ص/338(.
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-نشــأًة  السُّــلطانية«  »الدولــُة  ارتبطــت 

العباســيين  الخلفــاء  ُســلطة  بتــآكل  ا-  وتطــوًر

)232-334هـــ/847- الثانــي  العباســي  العصــر  منــذ 

نفــوذ  بعصــر  المعــروف  العصــر  وهــو  945م(، 

األتــراك؛ إذ هيمــن األتــراُك علــى الســلطة الفعليــة، 

بحيــث لــم يعــد للخلفــاء العباســيين ســوى نفــوٍذ 

فــي  لهــا  أثــر  ال  ُروحيــة  شــكلي محــدود وســلطة 

مــن  فتــرات  باســتثناء  السياســي،  الشــأن  إدارة 

اســترد  الطــارئ  واالنتعــاش  المؤقتــة  الصحــوة 

خالهــا الخلفــاُء شــيًئا مــن نفوذهــم المـُــْغَتصب 

ابــُن الطقطقــى  ــر  وهيبتهــم المفقــودة. وقــد عبَّ

عــن هــذا الوضــع المتــردي للخافــة قائــًا: »وكان 

كاألســير؛  األتــراك-  -أي  يدهــم  فــي  الخليفــُة 

وإن  خلعــوه،  شــاءوا  وإن  أبقــوه،  شــاءوا  إن 

قتلــوه«)))). شــاءوا 

هــذا  يفضــي  أن  المســتغرب  مــن  يكــن  ولــم 

لدولــة  المركزيــة  ــلطة  السُّ ضمــور  إلــى  الوضــُع 

الخافــة؛ إذ عجــز الخلفــاء العباســيون عــن إحــكام 

قبضتهــم علــى كثيــرٍ مــن األقاليــم التابعــة لهــم، 

وهــو األمــر الــذي ســمح بنمــو النزعــات االنفصاليــة، 

وخاصــة فــي مناطــق األطــراف واألقاليــم القاصيــة 

والمغــرب  المشــرق  ففــي  الدولــة؛  مركــز  عــن 

جميًعــا ظهــرت دويــاٌت مســتقلة ال َتِديــُن للخافة 

بغيــر والء شــكلي تافــه، وال تربطهــا بهــا إال رابطــٌة 

روحية/دينيــة، ولــم يكــن الخليفــُة العباســي يملــك 

بتلــك  االعتــراف  إال  الجديــد  الواقــع  هــذا  إزاء 

االســتياء(،  )إمــارات  السياســية  الكيانــات 

مــن  غصبتــه  فيمــا  الوجــود  شــرعيَة  ومنحهــا 

)))( ابــن الطقطقــى، الفخــري فــي اآلداب الســلطانية والــدول 
اإلســامية، )ص/))).)

»لــم يعــد  التاريــخ  ذلــك  الخافــة. ومنــذ  أراضــي 

مــن الممكــن َســْرُد تاريــخ الشــرق األوســط مــن 

وجهــة نظــر مركزيــة تمثِّلهــا الخافــة«)))). وإذا 

كان أصحــاُب تلــك الدويــاِت المســتقلة قــد أقاموا 

كياناتهــم الجديــدة فــي مناطق األطــراف بعيًدا عن 

ــراف بالــوالء  عاصمــة الخافــة )بغــداد(، مــع االعت

للخليفــة العباســي، فــإن البويهييــن )وهــم شــيعة 

ــى  ــة( اقتحمــوا بغــداد نفســها وســيطروا عل زيدي

إقليــم العــراق منــذ ســنة )))هـــ/)))م، حيــث حلــوا 

أصحــاب  هــم  وأصبحــوا  األتــراك،  األمــراء  محــل 

العباســية  الخافــة  وأضحــت  الحقيقــي،  النفــوذ 

مجــرد خافــة شــكلية منزوعــة الســلطة الزمنيــة، 

ــه: أميــر  ــال ل َحْســُب الجالــس علــى كرســيها أن ُيَق

العســكرية  النزعــُة  هيمنــت  كمــا  المؤمنيــن)))). 

الجيــش  قــوة  بفضــل  الدولــة،  علــى مؤسســات 

الشــيعية)))). الميــول  البويهــي ذي 

وعلــى الرغــم مــن اضمحــال الحكــم البويهــي 

ظــلَّ  فقــد  الزمــان،  مــن  قــرٍن  نحــو  مــرور  بعــد 

ــى النظــام  ــا عل ــلطانية مهيمًن ــة السُّ نمــوذج الدول

الســاجقة  اجتــاح  حيــث  اإلســامي؛  السياســي 

)وهــم مــن األتــراك السُّــنة( بغــداد، فقضــوا علــى 

علــى  وســيطروا  )))هـــ/))11م،  ســنة  البويهييــن 

الخافــة العباســية، التــي اســتقبلت حقبــًة جديــدًة 

من تاريخها درج الباحثون على تســميتها بــ»عصر 

الســاجقُة  أعــاد  وقــد  الســلجوقي«.  النفــوذ 

اإلســامية  المجتمعــات  تاريــخ  البيــدس،  مارفيــن  )))( أيــرا 
.((((/1(

الســلطانية  اآلداب  فــي  الفخــري  الطقطقــى،  )))) ابــن 
)ص/288(. اإلســامية،  والــدول 

العصــور  فــي  دراســات  الــدوري،  العزيــز  )))) عبــد 
الوحــدة  دراســات  مركــز  )بيــروت:  المتأخــرة،  العباســية 

)ص/182(.  ،)2007 العربيــة، 
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توحيــَد أقاليــم المشــرق )آســيا الوســطى، إيــران، 

فــي  األناضــول(  الشــام،  الجزيــرة،  العــراق، 

فيــه  يحتفظــون  إمبراطــوري متماســك،  تنظيــم 

ــلطة الزمنيــة، ويعترفــون فــي الوقــت نفســه  بالسُّ

بالــوالء الدينــي والروحــي للخافــة العباســية؛ ولــذا 

يمكــن النظــر إلــى دولــة الســاجقة بوصفهــا أول 

نمــوذج مكتمــل للدولــة الســلطانية فــي الفضاء 

السُّــني، وبقيامهــا بــدأت مرحلــٌة طويلــٌة فــي تجربة 

الُحْكــم اإلســامي هيمــن عليهــا األتــراُك، وامتــدت 

إلــى مطالــع العصــر الحديــث.

)3( 
موقع الشريعة في النموذج 

التاريخي للُحْكم اإلسامي

علــى الرغــم مــن التحــوالت الجذريــة التــي طــرأت 

فــي  كان  الــذي  اإلســامي،  الُحْكــم  نمــوذج  علــى 

أول أمــره خافــًة علــى منهــاج النبــوة، ثــم أمســى 

ــا، ثــم آل أمــُرُه فــي نهايــة  ُملــًكا عضوًضــا أو جبريًّ

ا شــعارُه  إلــى أن غــدا نظاًمــا ســلطانيًّ المطــاف 

هــذه  مــن  الرغــم  علــى  أقــول:  والتغلــُب=  القــوُة 

التحــوالت فقــد ظلــت الشــريعُة هــي قطــب الرحــى 

فــي هــذا النمــوذج، أو بعبــارة وائــل حــاق كانــت هــي 

المركــزي«)))). »نطاقــه 

والشــريعُة فــي حقيقة أمرهــا »قانوٌن أخاقيٌّ 

علــى  وســاعد  التنظيــم،  جيــد  مجتمًعــا  أنشــأ 

موضوعهــا  أن  المعلــوم  ومــن  اســتمراره«)))). 

اإلســام  المســتحيلة  الدولــة  حــاق،  )))) وائــل 
)ص/43(. األخاقــي،  الحداثــة  ومــأزق  والسياســة 

)))) وائل حاق، الدولة المستحيلة، )ص/19(.

ــى:  هــو أفعــاُل اإلنســان الظاهــرة التــي تنقســم إل

والشــعائر  العبــادات  بميــدان  متصلــٍة  أعمــاٍل 

ــزكاة والحــج ونحــو  ــة؛ كالصــاة والصــوم وال الديني

ي بالمعامــات،  ذلــك، وأعمــاٍل تنــدرج تحــت مــا ُســمِّ

وهو باٌب متسٌع يوشك أن يستغرق في شموله 

كافــَة مجــاالت الحيــاة وشــئون االجتماع اإلنســاني؛ 

)الــزواج والطــاق  كأحــكام األحــوال الشــخصية 

الجنائيــة  واألحــكام  والوصيــة(،  والميــراث 

)الجرائــم والعقوبــات(، واألنشــطة االقتصاديــة 

)الزراعــة والتجــارة وغيرهمــا(، وقواعــد تنظيــم 

ــة وإدارة الشــأن العــام )الخافــة والقضــاء  الدول

واإلفتــاء والحســبة... إلــخ(، ومســائل العــادات 

والحيــاة اليوميــة )المــأكل والمشــرب، واللبــاس 

والميــاد  واالحتفــاالت،  واألعيــاد  والزينــة، 

والمــوت... إلــخ(. ومعنــى ذلــك أن جميــع مناحــي 

مظلــة  تحــت  تقــع  والخاّصــة  العامــة  الحيــاة 

مــن  المســتمدُة  القوانيــُن  مهــا  وتنظِّ الشــريعة 

الديــن.

التاريــخ  عبــر  األرض  أمــم  مــن  نعــرف  ولســنا 

َمــْن ُعِنــَي بالجانــب التشــريعي المســتند إلــى وحــي 

الســماء عنايــَة المســلمين بــه، وهــو ما بــدا واضًحا 

فــي تنــوع المــدارس التشــريعية التــي اصُطلح على 

وتضخــم  جهــٍة،  مــن  الفقــه  بمذاهــب  تســميتها 

مادتهــا،  وثــراء  اإلســامية  الفقهيــة  المدونــة 

ــوم  ــى أن العل ــة أخــرى. وتجــدر اإلشــارة إل مــن ناحي

الدينيــة األخــرى كالتفســير والحديــث كانــت تصــبُّ 

التشــريعية  الغايــة  فــي خدمــة  أخــرى  أو  بصــورة 

للفقيــه  ــل  تمثِّ العلــوُم  هــذه  كانــت  إذ  لإلســام؛ 

ــه علــى اســتخاص األحــكام  أدواٍت مســاعدًة ُتِعيُن
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والجماعــة  الفــرد  لحيــاة  مــة  المنظِّ القانونيــة 

قــد  الفقــه  مصطلــح  كان  وإذا  بســواء.  ســواًء 

هــذا  فــإن  الشــريعة،  أمســى مرادًفــا لمصطلــح 

لإلســام  مرادًفــا  أضحــى  األخيــر  المصطلــح 

ــًا للشــقِّ  نفســه، وإن كان فــي حقيقــة األمــر ممثِّ

ه األول وهــو أصــول  الثانــي مــن اإلســام بعــد ِشــقِّ

االعتقــاد.

وفــي ضــوء هــذه األهميــة المركزيــة 
للمســألة الفقهيــة/أو التشــريعية، 
ُيولَِيهــا  أن  الطبيعــي  مــن  بــدا 
العلمــاُء المســلمون ُجــلَّ عنايتهــم، 
هــوا طاقاتهــم الفكريــة إلــى  وأن ُيوجِّ
ُمْحَكمــة،  فقهيــة  أنســاٍق  تشــييد 
ا فيمــا يتعلــق  تتبناهــا الدولــُة رســميًّ
والقضــاء،  واإلفتــاء  بالتشــريع 
فــي  المجتمــع  أفــراُد  بهــا  ويلتــزم 
ممارســة شــعائر الديــن وفــي تســيير 
ومــا  اليوميــة،  حياتهــم  شــئون 
يربــط بينهــم مــن ألــوان العاقــات 

والمعامــات.

وليــس مــن مدابــرة الصــواب -فيمــا أحســب- 

أن نزعــم أن هــذه الصفــة التشــريعية كانــت هــي 

نزعَتــُه  اإلســاَم  أورث  الــذي  الحاســم  العامــل 

السياســيَة التــي الزمتــه فــي كل أدواره التاريخيــة، 

وأوجــب علــى المؤمنيــن بــه االنشــغاَل المســتمرَّ 

بالشــريعة، علــى  ربطــه  ابتغــاء  العــام؛  بالمجــال 

الرغــم مــن اتســاع الفجــوة بيــن الديــن والدولــة على 

علــى  السياســي  وطغيــان  الممارســة،  مســتوى 

ــة، كمــا أســلفنا،  ــم العملي ــة الُحْك ــي فــي تجرب الدين

منــذ العصــر األمــوي فمــا تــاه. ولعــل هــذه الصلــة 

الوثيقــة بيــن شــريعة اإلســام ونزعتــه السياســية 

الشــريعة  شــمول  مــن  م  تقــدَّ مــا  -فــوق  ترجــع 

وإلزاميتهــا- إلــى ثاثــة اعتبــاراٍت أساســيٍة:

كانــوا  أنفســهم  المســلمين  أن  أولهــا: 

ذهبــوا  -التــي  الشــريعة  تطبيــق  أن  يعتقــدون 

نــًة لشــطره  إلــى اعتدادهــا مرادفــًة للديــن أو مكوِّ

أو  سياســيٍة،  ســلطٍة  بغيــر  يســتقيم  ال  الثانــي- 

ولعــل  الفقهــاء.  تعبيــر  حــد  علــى  شــوكٍة  بغيــر 

»موضوعــٌة  بأنهــا  للخافــة  المــاوردي  تعريــف 

لخافــة النبــوة فــي حراســة الديــن وسياســة 

تمثيــل)1)). خيــر  النظــرة  هــذه  ــل  يمثِّ الدنيــا« 

مجموعهــا  فــي  األمــَة  أن  الثانــي:  واالعتبــار 

أوجبتــه  بإتيــان مــا  بالشــريعة، مأمــورٌة  مخاَطبــٌة 

وتــرك مــا َنَهــْت عنــه؛ ومــن هنــا فــإن جريــان الحاكــم 

ــي أن المســلمين قــد  ــى خــاف أحكامهــا ال يعن عل

بهــا،  االلتــزام  أو  رعايتهــا  مــن  حــلٍّ  فــي  أصبحــوا 

بــل الواجــُب عليهــم إقامُتهــا فــي خاصــة أمرهــم، 

وتأييــُد  العــام،  المجــال  مــن  عليــه  قــدروا  وفيمــا 

َمــْن ُيعلــن ســيادتها ويســعى إلــى تطبيقهــا مــن 

والســاطين. ام  الُحــكَّ

عــن  نشــأ  فقــد  الثالــث:  االعتبــار  وأمــا 

تنفيــذ  أن  وهــو  الســابقين،  االعتباريــن  مجمــوع 

الشــرعية  مقومــات  أحــد  صــار  الشــريعة  أوامــر 

التــي يتمتــع بهــا الحاكــُم فــي اإلســام ســواء أكان 

خليفــًة أم ملــًكا أم ســلطاًنا؛ »حتــى تظــل الســياُة 

)1)) المــاوردي، األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة، 
1973م،  الثالثــة،  الطبعــة  الحلبــي،  مطبعــة  القاهــرة: 

)ص/3(.
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للــه دائًمــا متمثِّلــًة فــي شــرعه«)1))؛ فمتــى صــدرت 

الدولــُة فــي طرائــق الحكــم علــى خافهــا، فقــدت 

بقائهــا)))). مبــرر  وزال  شــرعيتها 

ا بيــن  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ثمــة فرًقــا أساســيًّ

نمــوذج الُحْكــم اإلســامي وتجربــة الدولــة الحديثــة 

قــة بالتشــريع أو القانــون  فــي هــذه الناحيــة المتعلِّ

بوصفــه دليــًا علــى الســيادة؛ ذلــك أنــه إذا كانــت 

فــي  ــى  تتجلَّ الحديثــة  للدولــة  الســياديُة  اإلرادُة 

إرادتهــا القانونيــة أو فــي قانونهــا الخــاص، فــإن 

دســتوريًّا  يملــك  يكــن  »لــم  المســلم  الحاكــم 

إرادًة ســياديًة تتمثَّــل جوهريًّــا فــي قانــون خــاصٍّ 

 ليســت 
ٍ
بــه، وإنمــا كان ملزًمــا بتطبيــق شــريعة

اإلســاميُّ  العالــُم  كان  ولمــا  صنعــه«)))).  مــن 

قــد شــهد قيــاَم طائفــٍة متعــددٍة مــن األنظمــة 

الحاكمــة التــي اتخــذت صــورة اأُلَســر أو الســاالت، 

علــى نحــو متزامــٍن أو متعاقــب، فقــد كانــت هــذه 

األنظمــُة جميُعهــا ملزمــًة -حتــى تكتســب صفــة 

الشــريعة  هــو  واحــد  قانــون  بتطبيــق  الشــرعية- 

التــي أمســت، والحــاُل هــذه، هــي القانــون العــام 

)1)) وائل حاق، الدولة المستحيلة، )ص/136(.

)))) يذكــر أن الفقهــاء رخصــوا لــوالة األمــور اتخــاذ بعــض 
القــرارات أو إقــرار بعــض النظــم ابتغــاء تحقيــق مصلحــة 
»السياســة  بــاب  فــي  يدخــل  مــا  وهــو  لألمــة،  معينــة 
الشــرعية«، وصــار مــن مبــادئ الشــريعة »التوســعة علــى 
ســليم  محمــد  انظــر:  السياســية«.  األحــكام  فــي  الحــكام 
العــوا، فــي النظــام السياســي للدولــة اإلســامية، )ص/129(. 
والبــن القيــم فــي اإلعــراب عــن هــذه الرخصــة عبــارٌة شــهيرة 
ــأي  نصهــا: »فــإذا ظهــرت أمــارات العــدل وأســفر وجهــه ب
طريــق كان، فثــم شــرع هللا ودينــه... وقــد بيــن ســبحانه 
بمــا شــرعه مــن الطــرق أن مقصــوده إقامــة العــدل بيــن 
عبــاده وقيــام النــاس بالقســط، فــأي طريــق اســتخرج بهــا 
العــدل والقســط، فهــي مــن الديــن ليســت مخالفــة لــه«. 
ــن  ــة فــي السياســة الشــرعية، تحقيــق: نايــف ب الطــرق الحكمي
أحمــد الحمــد، طبعــة مجمــع الفقــه اإلســامي بجــدة، بــدون 

.)31/1( تاريــخ 

)))) وائل حاق، الدولة المستحيلة، )ص/136(.

ل  المتعالــي علــى األقاليــم الجغرافيــة التــي تشــكِّ

فــي مجموعهــا دار اإلســام)))).

التــداول  مفهــوُم  كانــت  وإذا 
وتعاقــب األســر الحاكمــة مفهوًمــا 
الُحْكــم  تجربــة  فــي  ا  أساســيًّ
اإلســامي الوســيط، فقــد كان ثمــة 
يمتــاز  آخــُر  مفهــوٌم  المقابــل  فــي 
مفهــوُم  هــو  والديمومــة  بالثبــات 
بالشــريعة، وهــو  المخاطبــة  األمــة 
ا  اســتقراًر شــهد  الــذي  المفهــوم 
التاريــخ  فــي  الحــدوث  نــادر  ا  نســبيًّ
عشــر  اثنــي  مــدار  علــى  البشــري 
ــر االســتعماُر  قرًنــا، أي قبــل أن ُيدمِّ
والتعليميــة  السياســية  الُبنــى 

اإلســامية)))). واالجتماعيــة 

فــي  الشــريعة  أهميــة  مــن  ــل  يقلِّ وليــس 

إضفــاء هــذا االســتقرار النســبي علــى المجتمعــات 

ُعــرف عــن  مــا  الحديــث  العصــر  اإلســامية قبــل 

ام مــن صــور االحتيــال  بعــض الســاطين والُحــكَّ

فــي تطبيــق أحكامهــا، وال ســيما حيــن تتعــارض 

للســلطة  مفهومهــم  أو  مصالحهــم  مــع 

مــن  نســتنبط  أن  ينبغــي  فــا  ولهــذا  واألمــن)))). 

الســيد-  رضــوان  اســتنبط  -كمــا  االحتيــال  هــذا 

تحــرس  تكــن  لــم  اإلســامية  »الســلطة  أن 

اإلســام، وأن اإلســام كان فــي غنــى عنهــا«، 

)))( السابق نفسه.

)))) السابق، )ص/132(.

والدولــة:  والمجتمــع  الجماعــة  الســيد،  )))) رضــوان 
العربــي  السياســي  المجــال  فــي  األيديولوجيــا  ســلطة 
اإلســامي، بيــروت: دار الكتــاب العربــي، الطبعــة األولــى، 

بعدهــا(. ومــا  )ص/379،  1997م، 
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الدولــة  إلــى  بحاجــة  تكــن  لــم  الشــريعة  »وأن 

مــن أجــل تطبيقهــا«)))). ففضــًا عمــا يتســم بــه 

هــذا الُحْكــُم مــن تعميــم يجافــي الــروَح العلميــَة، 

فإنــه يغــض الطــرف عــن النقطــة الجوهريــة التــي 

الســلطة  أن  وهــي  أال  إليهــا،  اإلشــارة  أســلفنا 

اإلســامية لــم تكــن هــي التــي تصنــع التشــريع، أو 

تصــوغ أحكامــه الملزمــة، وإنمــا كانــت تشــرف علــى 

ــام ألي  تطبيقــه بمــا لهــا مــن ســلطة نافــذة ال قي

نظــام قانونــي بغيــر وجودهــا، ولئــن أمكنهــا أن تلجــأ 

إلــى التحايــل علــى تطبيــق هــذا التشــريع،  أحياًنــا 

التدخــل فــي صناعتــه أو  فمــا كان يســعها قــطُّ 

العبــث بمــا تقــرر مــن أحكامــه باإللغــاء أو الحــذف 

اإلضافــة. أو 

ويمكــن القــول: إن منظومــة الُحْكــم اإلســامي 

الســلطانية  الدولــة  ظــال  فــي  ن  تتكــوَّ كانــت 

-بوصفهــا هــي النمــوذج الــذي كانــت لــه الهيمنــة 

ثاثــة أضــاٍع  مــن  الحديــث-  العصــر  إلــى مطالــع 

متــآزرة: الخليفــة: الــذي يرمــز إلــى الوحــدة الدينيــة 

اســتمراَر  وجــوُدُه  ويعكــس  ــنة،  السُّ للمســلمين 

الشريعة وهيمنَتها. والسلطان المتغلِّب: الذي 

يملــك القــوة العســكرية الضامنــة لحمايــة الدولــة 

مــن المخاطــر الخارجيــة، والمحافظــة علــى األمــن 

والعلمــاء:  الشــريعة.  هيمنــة  لفــرض  الداخلــي 

المنــوط بهــم تفســيُر الشــريعة ومراقبــة تنفيذهــا 

داخــل المجتمــع)))). وغنــيٌّ عــن البيــان أن الشــريعة 

)))( السابق.

)))) دومينيــك أورفــوا، تاريــخ الفكــر العربــي اإلســامي، 
والســلطان  الفقيــه  كوثرانــي،  وجيــه  أيًضــا:  وراجــع   .524
تاريخيتيــن  تجربتيــن  فــي  والسياســة  الديــن  جدليــة 
العثمانيــة والصفويــة، )بيــروت: المركــز العربــي لألبحــاث 
)ص/47(.  ،)2015 الرابعــة،  الطبعــة  السياســات،  ودراســة 

ال تعمــل فــي التاريــخ إال مــن خــال طائفــة العلمــاء، 

لــون طبقــة كهنوتيــة، بخــاف رجــال  وإن كانــوا ال يمثِّ

الديــن فــي األديــان األخــرى)))).

لقــد وضــع العلمــاُء مــن أجــل تفســير اإلســام 

مــن  جملــًة  وأخاًقــا(  وتشــريًعا  )اعتقــاًدا 

المناهــج الفنيــة الدقيقــة التــي تتطلــب اســتعداًدا 

تدهــور  أن  المؤكــد  ومــن  طويــًا.  وتدريًبــا  ــا  خاصًّ

وضــع الخافــة وافتقــاد كثيــر مــن القائميــن بهــا 

شــرُط  مقدمتهــا  -وفــي  األساســية  لشــروطها 

وتصاعــد  العلمــاء  دور  بــروز  إلــى  أدى  االجتهــاد- 

مكانتهــم؛ بوصفهــم »ورثــة األنبيــاء«، وانطاًقــا 

جوهــر  هــي  يحملونهــا  التــي  الشــريعة  أن  مــن 

السياســي)1)). العمــل 

ومــن المؤكــد أيًضــا أن تعليــق شــرعية الدولــة 

الســلطانية علــى احتــرام الســلطان للشــريعة كان 

ــا علــى احتــرام العلمــاء واالعتــراف  ينطــوي ضمنيًّ

ــى أن  بدورهــم فــي المجتمــع)1)). وتجــدر اإلشــارة إل

ــا بيــن الشــريعة التــي يحمــل  هنــاك تماثــًا وظيفيًّ

لهــا الخليفــة/ العلمــاُء لواءهــا والدولــة التــي يمثِّ

والســلطان، فكاهمــا يهــدف إلــى تنظيــم الدنيــا 

ســعادة  وتحصيــل  اإلســام،  لمــرادات  وفًقــا 

اإلنســان فــي الداريــن)))). وكمــا يحتــاج الســاطين 

بــون إلــى العلمــاء إلضفــاء الشــرعية علــى  المتغلِّ

)))) دوروتيــا كرافولســكي، العقيــدة السُّــنية مــن خــال 
المصــادر، بيــروت، مجلــة االجتهــاد، العــدد 19 )ربيــع 1993(، 

)ص/57(.

اإلســامي،  العربــي  الفكــر  تاريــخ  أورفــوا،  )1)) دومينيــك 
.)398 )ص/397، 

)1)) نــوح فيلدمــان، ســقوط الدولــة اإلســامية ونهوضها، 
)ص/73(.

)))) إرفن روزنتال، دور الدولة في اإلسام، )ص/43(.
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القــوة  إلــى  يحتاجــون  العلمــاء  فــإن  ســلطتهم، 

الســلطانية  الدولــُة  بهــا  تتمتــع  التــي  القاهــرة 

»وهــو شــرط  المجتمــع،  داخــل  النظــام  لحفــظ 

والســلوك  الصحيحــة  العقيــدة  لفــرض  الزم 

القويــم«)))).

ســيطرة  أن  ُمِليــن  نبيــل  محمــد  وياحــظ 

وخاصــة  الدينيــة  المعرفــة  أدوات  علــى  العلمــاء 

ــنة ســمحت لهــم بفــرض مكانتهــم  فــي ميــدان السُّ

داخــل مجــال االجتمــاع اإلســامي، فكانــوا فقهــاء 

وخطبــاء  قضــاة  وكانــوا  ومتكلِّميــن،  ثيــن  ومحدِّ

أكســبهم  الــذي  األمــر  مســاجد؛  وأئمــة  ووعاًظــا 

اســتقال  شــبه  فــي  تعمــل  أيديولجيــًة  ســلطًة 

عــن ســلطة الخافــة، بــل إن مؤسســة العلمــاء 

الهجــري  الثالــث  القــرن  اســتأثرت منــذ منتصــف 

الســلطة  مــن  كبيــر  بجــزء  الميــادي(  )التاســع 

الدينية للخافة)))). ويؤكد ُملين أن فشــل الخليفة 

التشــريعي  المجــال  اســتعادة  فــي  المأمــون 

إلــى  أدى  المعتزلــة،  مقــوالت  باعتمــاده  الدينــي 

مزيــد مــن »تكريــس الشــريعة بصفــة نهائيــة 

باعتبارهــا جوهــر اإلســام والمصــدر األساســي 

وشــبه الوحيــد لــكل حركــة دينيــة أو سياســية أو 

ثقافيــة. ومنــذ ذلــك التاريــخ ســيصبح اإلســام 

ديًنــا وحضــارة متمركــًزا حــول الشــريعة، ولــن 

يعــود بمقــدور الخلفــاء وورثتهــم التدخــل فــي 

والشــريعة«)))). العقيــدة  شــئون  تحديــد 

وبنيــة  تاريــخ  اإلســام  علمــاء  ُمليــن،  نبيــل  )))) محمــد 
المؤسســة الدينيــة فــي الســعودية بيــن القرنيــن الثامــن 
عشــر والحــادي والعشــرين، ترجمــة: محمــد الحــاج ســالم، 
عــادل بــن عبــد هللا، )بيــروت: الشــبكة العربيــة لألبحــاث، 

)ص/17(.  ،)2011 األولــى،  الطبعــة 

)))) السابق، )ص/19، 41، 43(.

)))) السابق، )ص/46، 47(.

أنــه  يقــرر  فيلدمــان  نــوح  فــإن  وكذلــك 

العلمــاء  أصبــح  الســلطانية  الدولــة  بظهــور 

الدســتورية  البنيــة  فــي  للســلطة  »مصــدًرا 

فــي  أساســيٌّ  دوٌر  لهــم  وكان  اإلســامية«))))، 

»ألن  الدولــة؛  هــذه  علــى  الشــرعية  إضفــاء 

الطبيعــة غيــر المؤكــدة للخافــة كانــت تتطلــب 

منحهــم  مقابــل  وفــي  للشــرعية...  تأكيــًدا 

شــيًئا  يطلبــون  العلمــاء  كان  الشــرعية، 

واحــًدا مــن الحاكــم، أال وهــو االلتــزام بســيادة 

الفقهــاُء  عقــد  النحــو،  هــذا  وعلــى  الشــرع«)))). 

ــلطانية، وأضحــى  مصالحــًة مــع نظــام الدولــة السُّ

الديــُن أو الشــرُع أحــد لــوازم السياســة ومقوماتهــا 

النظــام)))). هــذا  بنيــة  فــي  الرئيســة 

)4( 
التراُث السياسيُّ اإلساميُّ

يــرى حامــد ربيــع رحمــه هللا أن مفهــوم التــراث 

ليشــمل  تعريفــه  صحيــح  فــي  يتســع  عموًمــا 

وُنُظًمــا  ا  أفــكاًر للخلــف:  الســلُف  تركــه  مــا  كلَّ 

أن  ُبــدَّ  ال  السياســي  التــراث  وأن  وممارســاٍت، 

يتســع نطاُقــُه بالتبعيــة ليشــمل األفــكار والنظــم 

والممارســات التــي تعتــزي إلــى حضــارٍة بعينهــا، أو 

إلــى دورٍ محــدٍد مــن أدوارهــا التاريخيــة؛ ومــن هنــا 

فــإن التــراث السياســي عنــده يتخــذ داللــًة شــديدة 

مغــزى  علــى  ينطــوي  مــا  كلَّ  تنتظــم  الرحابــة 

سياســيٍّ مــن أول الكتــب والمؤلفــات والرســائل، 

اإلســامية  الدولــة  ســقوط  فيلدمــان،  )))) نــوح 
)ص/72(. ونهوضهــا، 

)))( السابق نفسه.

)))) عبــد هللا العــروي، مفهــوم الدولــة، )بيــروت: المركــز 
الثقافــي العربــي، الطبعــة العاشــرة، 2014(، )ص/143، 147(.
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الفرديــة،  والوثائــق  والوصايــا  بالخطــب  ا  مــروًر

وانتهــاًء باألســاطير والمفاهيــم الســائدة، ناهيــك 

والمؤسســات)))). النظــم  تاريــخ  عــن 

وإذا كنــا نوافــق الدكتــور ربيــع فيمــا ذهــب إليــه، 

السياســي  »التــراث  فإننــا ســنقصر مصطلــح 

اإلســامي« فــي هــذا المقــام علــى األطروحــات 

ــق بالدولــة  الفكريــة المكتوبــة التــي تناولــت مــا يتعلَّ

مــن حيــث كونهــا مؤسســًة والســلطة مــن حيــث 

وهــي  اإلســام،  حضــارة  فــي  مفهوًمــا  كونهــا 

األطروحــات التــي صاغهــا الفقهــاُء واألدبــاُء ورجاُل 

الدولــة والفاســفُة، كلٌّ بحســب رؤيتــه والمنظــور 

الــذي انطلــق منــه. ولقــد ارتبطــت صياغــُة هــذه 

لمســائل  التنظيــر  ــا  تتغيَّ التــي  األطروحــات 

يــؤرخ  )الــذي  التدويــن  الســلطة والدولــة بعصــر 

لبدايتــه عــادًة بالنصــف الثانــي من القــرن الثاني 

الهجــري(، فهــو العصــر الــذي أمســى فيــه الفكــُر 

السياســيُّ جنًســا مســتقاًّ مــن أجنــاس الكتابــة.

تكــن  لــم  اإلســامية  الحضــارة  أن  والحــق 

ســة،  حضــارًة مغلقــًة حبيســَة نصوصهــا المؤسِّ

حضــارات  علــى  منفتحــًة  حضــارًة  كانــت  وإنمــا 

والهنديــة  الفارســية  جميًعــا:  والغــرب  الشــرق 

الغالــب  أخــذ  تأخــذ منهــا  والبيزنطيــة،  واليونانيــة 

بتقليــد  الموَلــع  المغلــوب  أخــذ  ال  المنتصــر 

غالبــه، وتقتبــس مــن مواريثهــا مــا يغــدو بمــرور 

الوقــت جــزًءا مــن نســيجها المعقــد. وهــذا شــأن 

تنشــأ  »فــا  قاطبــًة؛  العظيمــة  الحضــارات 

ــي  ــن أب ــن ب )))) مــن مقدمــة تحقيقــه لكتــاب: شــهاب الدي
الربيــع، ســلوك المالــك فــي تدبيــر الممالــك، القاهــرة: دار 

الشــعب، 1980م، )ص/19(.

مــن  يكــن  لــم  ولهــذا  العــدم«)1)).  مــن  حضــارٌة 

ى  تغــذَّ التــي  الروافــد  تقتصــر  أال  المســتغرب 

الرافــد  علــى  اإلســاميُّ  السياســيُّ  الفكــُر  عليهــا 

ــل فــي األصــول اإلســامية  التراثــي األصيــل المتمثِّ

رافــٌد  بــه  امتــزج  الوحــي، وإنمــا  المســتنبطة مــن 

ــث الفكــر السياســي لألمــم  آخــُر تجســد فــي مواري

الميــراث  ســيما  وال  الســابقة،  والحضــارات 

واليونانــي)1)). الفارســي 

شــهد  فقــد  شــيٍء،  مــن  يكــن  ومهمــا 

الكتابــة  فــي حقــل  كبيــًرا  التدويــن نشــاًطا  عصــُر 

جنًســا  أســلفنا  كمــا  أضحــت  التــي  السياســية، 

مســتقاًّ مــن أجنــاس الكتابــة، وتنوعــت أنماطهــا 

مــن  طرقتــه  فيمــا  مســوقًة  ملحوًظــا،  تنوًعــا 

أبــواب ومــا أثارتــه مــن مســائل بالســياق التاريخــي 

الــذي أحــاط بهــا)))). وينقســم التــراُث السياســيُّ 

ن إلــى أربعــة أنمــاٍط أساســية؛  اإلســاميُّ المــدوَّ

يمكــن إجمــال القــول فيهــا علــى النحــو اآلتــي)))):

أواًل: الكام السياسي )التفكير 
السياسي من داخل العقيدة(:

وُيقصــد بــه مــا درج عليــه المتكلِّمون من تناول 

الكاميــة  مصنَّفاتهــم  فــي  »اإلمامــة«  قضيــة 

تنــاواًل غلــب عليــه طابــُع الجــدل المذهبــي. وقــد 

)1)) السابق، )ص/13(.

)1)) أنتوني باك، الغرب واإلسام، )ص/15، 25(.

)))) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي اإلســامي 
والدوليــة،  العربيــة  العاقــات  منتــدى  الدوحــة:  وتطــوره، 

)ص/121(.  2015م،  األولــى،  الطبعــة 

)))) اعتمدنــا فــي هــذا التقســيم علــى الدراســة القيمــة 
السياســي  الفكــر  نشــأة  جبــرون،  أمحمــد  للدكتــور: 

بعدهــا(. ومــا  )ص/121،  وتطــوره،  اإلســامي 
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ركــز هــؤالء علــى مســألة »شــرعية الســلطة«؛ إذ 

ــلطة القائمــة -إذعاًنــا لهــا  كان الموقــف مــن السُّ

وإقــراًرا بشــرعيتها أو طعًنــا فيهــا وتمــرًدا عليهــا- 

ق المســلمون علــى  هــو المعيــار األول الــذي تفــرَّ

أساســه إلــى فــرق متصارعــة ومذاهــب متنازعــة.

البــاب  هــذا  فــي  التصنيــف  لــواء  حمــل  وقــد 

فقهــاُء الفــرق اإلســامية الكبــرى؛ فــكان الشــيعُة 

هــم أول مــن اشــترع الحديــث فــي مبحــث اإلمامــة 

ــة  ــا عشــرية، واإلمامي ــة، واإلماميــة االثن )الزيدي

اإلســماعيلية(، ثــم شــاركهم أهــل الســنة )ســواٌء 

أكانوا من أهل الحديث أم األشــاعرة(، باإلضافة 

إلــى المعتزلــة، والخــوارج. وال ريــب أن األطروحــات 

التــي أنتجتهــا هــذه الفــرُق تركــت تأثيــًرا ملحوًظــا 

علــى الفقــه السياســي فــي العصــور الاحقــة.

ثانًيا: الفقه السياسي )التفكير 
السياسي من داخل التاريخ(:

مدافعــٍة-  -بغيــر  السياســيُّ  الفقــُه  ُيَعــدُّ 

اإلســام،  فــي  السياســي  التــراث  أنمــاط  أهــمَّ 

وأوســعها تأثيــًرا، حتــى لقــد غــدا مرادًفــا »للنظريــة 

السياســية اإلســامية« فــي العمــوم. وقــد ُعِنــَي 

وا للتأليــف فــي هــذا الحقــل  الفقهــاُء الذيــن تصــدَّ

بمؤسســات الدولــة؛ كالخافــة والــوزارة والواليــة 

إلــى  ومــا  والحســبة  والقضــاء  والخاصــة  العامــة 

ُحْكمهــا،  ويبينــون  بهــا،  يعرِّفــون  فتراهــم  ذلــك، 

فــي  توافــُرُه  ُيشــترط  فيمــا  القــول  ويبســطون 

القائميــن بهــا مــن صفــات، ُمْبرِزيــن مــا لهــم مــن 

حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات، إلــى غيــر ذلــك مــن 

النواحــي الشــكلية واإلجرائيــة. وبعبــارة أخــرى فقــد 

كانــوا يرومــون إحاطــة هــذه المؤسســات بشــبكٍة 

مــن األحــكام والضوابــط الشــرعية التــي تعكــس 

-فــي رأي البعــض- نوًعــا من الدســتورية المبكــرة)))).

ومــن الماحــظ أن مؤلفــات الفقــه السياســي 

األمــوال  بفقــه  بــدأت  متعاقبــة؛  بــأدوارٍ  مــرَّت 

والخــراج، ثــم تلتهــا أو تزامنــت معهــا مصنَّفــاُت 

ثــم ظهــرت كتــب األحــكام الســلطانية  القضــاء، 

علــى  السياســة  فقــه  أبــواب  جمعــت  التــي 

اختافهــا))))؛ كـ»األحكام الســلطانية« للمارودي 

و»الغياثــي«  458هـــ(،  )ت  والفــراء  450هـــ(،  )ت 

)ت 478هـــ(، و»تحريــر األحــكام« البــن  للجوينــي 

733هـــ(. )ت  جماعــة 

فقهــاء  جــلَّ  أن  إلــى  أيًضــا  اإلشــارة  وتجــدر 

بيــن  المقرَّ مــن  كانــوا  اإلســامية  السياســة 

للدولــة أو ممــن شــغلوا بعــض وظائفهــا الدينيــة 

الرســمية؛ كالقضــاء والحســبة ومــا إليهمــا. ومــن 

المحقــق أنهــم لــم يســتطيعوا التحــرر مــن تأثيــر 

مناصبهــم وخلفياتهــم المهنية واالجتماعية، وهم 

الدســتورية.  النظريــة  فــي  مؤلفاتهــم  يصنِّفــون 

وآيــُة ذلــك أنهــم كانــوا يســلِّمون ابتــداًء بشــرعية 

كنفهــا  فــي  عاشــوا  التــي  العباســية  الخافــة 

واســتظلوا برعايتهــا))))، ويهدفــون فيمــا صاغــوه 

مــن مقاربــات إلــى تقديــم حــلٍّ مناســب لـ»مــأزق 

الخافــة«؛ إذ كيــف يمكــن االســتمراُر فــي إســباغ 

الســلطُة  منهــا  انُتزَِعــْت  خافــٍة  علــى  الشــرعية 

المتغلِّــب«؟! »الســلطان  لصالــح  الزمنيــة 

)))) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي اإلســامي 
)ص/154(. وتطــوره، 

)))) السابق، )ص/146(.

)))) السابق، )ص/146(.
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الفتــرة  أن  االنتبــاَه  وممــا يســترعي 
الخامــس  القرنيــن  بيــن  الواقعــة 
والتاســع الهجرييــن )الحــادي عشــر 
الميادييــن(  عشــر  والخامــس 
ــر مــن المصــادر  ــن كثي شــهدت تدوي
الفقــه  قضايــا  عالجــت  التــي 
السياســي أو جانًبــا منهــا، وهــو األمــر 
ــرات التــي  الــذي ُيوحــي بكثافــة المتغيِّ
المســلمين،  تاريــخ  علــى  طــرأت 
واستشــعارهم ضــرورة النظــر فــي 
الواقــع السياســي؛ ابتغــاء صياغــة 
بســياٍج  جديــدة إلحاطتــه  مقاربــات 

الشــرعية. مــن 

ــنة ممــن تصــدوا لعــاج  لقــد قصــد فقهــاُء السُّ

أحدهمــا:  هدفيــن:  تحقيــق  إلــى  المشــكلة  هــذه 

الــذي  التاريخــي  المســار  علــى  الشــرعية  إضفــاء 

منــذ  فيــه  تمضــي  أن  المســلمة  للجماعــة  ر  ُقــدِّ

ــه وســلم فــي مواجهــة  ــي صلــى هللا علي وفــاة النب

وحكمــوا  المســاَر  هــذا  أدانــوا  الذيــن  الشــيعة 

ببطانــه. ولمــا كانــت مؤسســة الخافــة الضامنــة 

لحفــظ الديــن هــي العمــود الفقــري لهــذا المســار، 

فقــد ربــط الفقهــاء بيــن الخافــة والشــريعة ربًطــا 

وثيًقــا، بمعنــى أن بقــاء الخافــة يعنــي ببســاطة 

ــبُّ النظــام  ــة الشــريعة التــي هــي ل اســتمرار هيمن

مشــكلة  حــل  واآلخــر:  وأساســه)))).  السياســي 

تســلط  نتيجــة  المأزومــة  العباســية  الخافــة 

البويهييــن ثــم الســاجقة عليهــا؛ ممــا يعنــي أن 

اإلســام،  حضــارة  فــي  دراســات  جــب،  )))) هاملتــون 
محمــود  نجــم،  يوســف  محمــد  عبــاس،  إحســان  ترجمــة: 
 ،)2011 زايــد، )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

)ص/170(.

مخاطــر  عــن  تشــغلهم  لــم  بالماضــي  عنايتهــم 

وهنــا«)))). »اآلن  الراهنــة  اللحظــة 

الــذي  الحاضــَر  ذلــك  أن  ناحــظ  أن  وعلينــا 

ــن علــى الفقهــاء تقنيُنــُه كان يحفــل بكثيــرٍ مــن  تعيَّ

ــني )الشــيعة  المخاطــر التــي تهــددت اإلســاَم السُّ

المخاطــر  وهــي  المغــول(،  ثــم  والصليبييــن 

عســكرية  ســاالت  وصــول  مــع  تزامنــت  التــي 

ة الُحْكــم فــي األراضــي المركزيــة  حاكمــة إلــى ُســدَّ

ــا فقــد كانــت مصلحــُة اإلســام  العربيــة؛ ومــن هن

الخافــة  مؤسســة  اســتيعاب  ضــرورة  توجــب 

ــة االســتناد إليهــا فــي  ــدة؛ بغي لهــذه القــوى الجدي

والتحديــات. المخاطــر  مواجهــة 

وهكــذا، كان فقهــاء »األحــكام الســلطانية« 

ينطلقــون فــي مقارباتهــم للســلطة مــن اإلقــرار 

بشــرعية الواقــع ابتــداًء، دون التفكيــر فــي محاولــة 

التغييــر  كان  إذ  ذلــك؛  إلــى  الدعــوة  بلــه  تغييــره، 

عندهــم باًبــا مــن أبــواب الفتنــة التــي يســتحيل فــي 

ظلهــا تطبيــق الشــريعة التــي تحتــاج إلــى األمــن 

واالســتقرار)))).

ثالثًا: اآلداب السلطانية 
)التفكير السياسي من داخل 

الدولة(:

الكتــب  تلــك  الســلطانية:  بــاآلداب  ُيقصــد 

والملــوك  الخلفــاء  إلــى  هــت  ُوجِّ التــي  والرســائل 

مــن  العــرب  عنــد  التاريــخ  فكــرة  الخالــدي،  )))) طريــف 
الكتــاب إلــى المقدمــة، ترجمة: حســني زينــه، )بيروت-بغداد: 

)ص/329(. منشــورات الجمــل، الطبعــة األولــى، 2015(، 

)))) أنتوني، باك، الغرب واإلسام، )ص/26(.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 1٠٨

تهذيــب ســلوكهم  بغيــة  والســاطين؛  واألمــراء 

التــي  الســبل  خيــر  إلــى  وإرشــادهم  السياســي، 

ينبغــي عليهــم اتباُعهــا فــي تدبيــر شــئون الدولــة 

وانتظــام  الســتقرارها  طلًبــا  مصالحهــا؛  وإدارة 

فــي  الطاعــة  خلــق  غــرس  عــن  فضــًا  أمورهــا، 

نفــوس الرعيــة باســتجاب رضاهــا. وقــد صيغــت 

هــذه اإلرشــاداُت فــي صــورة نصائــح؛ ولهــذا ُعرفــت 

أيًضــا بـ»كتــب النصيحــة السياســية«)1)). وأمــا 

فــي المصطلــح المســيحي الغربــي، فقــد ُعرفــت 

األمــراء«. بــ»مرايــا 

لــم  الســلطانية  اآلداب  ــاب  ُكتَّ أن  والحــق 

للدولــة  سياســية  نظريــة  تقديــم  إلــى  يقصــدوا 

آلياتهــا،  وتحلــل  طبيعتهــا  تشــرح  الســلطة  أو 

وإنمــا قصــدوا إلــى تقديــم برنامــج عمــٍل يوضــح 

طائفــًة مــن القواعــد الســلوكية التــي ينبغــي علــى 

األميــر أن يضعهــا نصــب عينيــه، وأن  أو  الملــك 

يــزاول الحكــم علــى هــدٍي منهــا)1)). ويمكــن النظــر 

إلــى النزعــة الدينيــة األخاقيــة التــي هيمنــت علــى 

األخاقــي  »الــرادع  بوصفهــا  ــاب  الُكتَّ هــؤالء 

والكابــح الوحيــد لســلطة تتطابــق فيهــا الدولــُة 

وشــخص الحاكــم«)))). ولهــذا كانــت كتــب اآلداب 

عاكســًة  الدولــة  بمنطــق  محكومــًة  الســلطانية 

للســلطة المطلقــة التــي يتمتــع بهــا الحاكــُم، وإن 

اتخــذت صــورة دينيــة أخاقيــة هدفهــا الحــدُّ مــن 

غلــواء هــذه الســلطة المطلقــة وتهذيبهــا، دون 

)1)) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي اإلســامي 
.)157 )ص/156،  وتطــوره، 

دراســة  السياســية:  النصيحــة  العــام،  الديــن  )1)) عــز 
األمــراء  ومرايــا  اإلســامية  الملــوك  آداب  بيــن  مقارنــة 
المســيحية، الــدار البيضــاء: مؤمنــون بــا حــدود للدراســات 

)ص/6(. 2017م،  األولــى  الطبعــة  واألبحــاث، 

)))) السابق، )ص/13(.

إلــى القضــاء عليهــا. إنكارهــا أو الدعــوة 

وآيــُة ذلــك أن أكثــر هــذه الكتــب صــدرت إمــا عــن 

رجــال الدولــة أنفســهم وإمــا عــن بعــض األدبــاء 

المواليــن  أو  الدولــة  مــن  المقربيــن  والمفكريــن 

»األدب  145هـــ( صاحــب  )ت  المقفــع  كابــن  لهــا؛ 

فــي  و»رســالة  الصغيــر«  و»األدب  الكبيــر«، 

الصحابــة«، والــذي ُينظــر إليــه بوصفــه مؤســس 

والجاحــظ  السياســية،  الكتابــات  مــن  النــوع  هــذا 

والمــاوردي  »التــاج«،  كتــاب  255هـــ( صاحــب  )ت 

الملــوك«،  »نصيحــة  كتــاب  450هـــ( صاحــب  )ت 

صاحــب  520هـــ(  )ت  الطرطوشــي  بكــر  وأبــي 

الســلجوقي  والوزيــر  الملــوك«،  »ســراج  كتــاب 

الشــهير نظــام الملــك )ت 485هـــ( صاحــب كتــاب 

نامــه«)))). »سياســت 

رابًعا: الفلسفة السياسية 
)التفكير السياسي من خارج 

حركة التاريخ(:

ــل الفلســفُة السياســيُة نمًطــا مســتقاًّ  تمثِّ

ومتمايــًزا مــن أنمــاط الفكــر السياســي اإلســامي، 

يختلــف فــي مادتــه ومنهجــه والغايــة التــي يرمــي 

إليهــا عــن األنمــاط الثاثــة التــي أســلفنا الحديــث 

المتكلِّمــون  كان  فــــ»إذا  ــا؛  جذريًّ اختاًفــا  عنهــا 

بقضايــا  انشــغلوا  قــد  واألدبــاء  والفقهــاء 

الشــرعية واألحــكام واآلداب، فــإن الفاســفة 

وســلوك  الدولــة،  فكــرة  بعقلنــة  انشــغلوا 

بالمـُــثُل  ربطهمــا  علــى  وعملــوا  الحاكــم، 

)))) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي اإلســامي 
وتطــوره، )ص/158(.
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نظريتــي  فــي  تجســدت  )كمــا  الفلســفية 

أفاطــون وأرســطو(، التــي ال تتعــارض فــي جانــٍب 

كبيــرٍ منهــا مــع المثــل واألخاقيــات الدينيــة«)))).

وقــد بــرزت فــي هــذا الســياق أســماُء طائفــٍة 

نصــر  كأبــي  المســلمين؛  الفاســفة  أعــام  مــن 

الفارابــي )ت 339هـــ(، والشــيخ الرئيــس ابــن ســينا 

رشــد  وابــن  522هـــ(،  )ت  ــه  باجَّ وابــن  428هـــ(،  )ت 

»فلســفتهم  كانــت  ممــن  وغيرهــم  595هـــ(،  )ت 

السياســية جــزًءا ُمتَمًِّمــا لفلســفتهم العامــة، 

 
ِ
وإن بدت في الوقت نفســه مشــروطًة بُســْلَطة

الشــريعة«. ومــن المعلــوم أن الفلســفة العامــة 

أثــارت فــي األوســاط المحافظــة موجــًة عارمــًة مــن 

العــداوة والمعارضــة؛ ولعــل ذلــك هــو الســبب في 

أن الفاســفة لــم يكــن لهــم كبيــُر تأثيــر علــى الفكــر 

السياســي فــي هــذه األوســاط كمــا يذكــر روزنتــال.

تعقيب:

التــراث  ألنمــاط  اســتعراضنا  ختــام  وفــي 

ثــاٌث  ماحظــاٌت  ثمــة  اإلســامي،  السياســي 

المقــام: هــذا  فــي  إثباُتهــا  بنــا  يحســن 

أولهــا: أنــه يجــب علينــا أن نضــع نصــب أعيننــا 

ونحــن نفحــص تــراث الفكــر السياســي اإلســامي 

التمييــَز بيــن مــا اشــتمل عليــه هــذا التــراُث مــن قيــٍم 

ومبــادئ انبثقــت عــن الوحــي وســارت علــى هــدٍي 

منــه، ومــا انتظمــه مــن أحــكاٍم وتقريــرات مرجُعهــا 

التاريخيــة  التجربــة  أو  العقلــي  االجتهــاد  إلــى 

مكانيــة  وأطــر  زمانيــة  بســياقات  المحكومــة 

)))) أمحمــد جبــرون، نشــأة الفكــر السياســي اإلســامي 
)ص/166(. وتطــوره، 

القداســة  تنتفــي عنهــا صفــُة  ثــم  محــددة؛ ومــن 

واإللــزام.

ــا  نصًّ إذن  التــراُث  هــذا  فليــس 
ــا علــى التاريــخ، علــى  مقدًســا متعالًي
نحــو مــا توّهــم بعــُض المســلمين 
أصحــاب  ســيما  وال  المعاصريــن، 
علــى  دأبــوا  الذيــن  األيديولوجيــات 
وضــع نصــوص التــراث السياســي 
فــي رتبــة واحــدة مــع نصــوص الوحــي 
غضاضــة  واجديــن  غيــر  المقــدس، 
فــي اســتدعائها وإنزالهــا على بعض 
ــا السياســة المعاصــرة، رغــم  قضاي
ــة  ــة الدول ــن بني االختــاف الجــذري بي
النصــوُص  هــذه  لهــا  ــر  تنظِّ التــي 

الحديثــة)))). الدولــة  وبنيــة 

علــى  -تأسيًســا  التــراث  هــذا  أن  وثانيهــا: 

الماحظــة الســابقة- ليــس محصًنــا ضــد النقــد 

ــه إليــه  والمراجعــة، ولعــل أكبــر نقــٍد يمكــن أن ُيوجَّ

أنــه لــم يحفــل بإشــراك الرعيــة فــي عمليــة الُحْكــم، 

الســلطة  رقابــة  فــي  دورهــا  بتعزيــز  ُيْعــَن  ولــم 

آليــات  ولــم يضــع  السياســي،  وتقويــم ســلوكها 

الشــريعة  جــادة  التــزام  علــى  تحملهــا  ملزمــًة 

والصــدور عــن قيمهــا. ومــردُّ ذلــك -فيمــا نــرى- أن 

ــاب السياســة اإلســامية بحــل مشــكات  عنايــة ُكتَّ

الراعــي وعــاج أزماتــه كانــت أعظــم مــن عنايتهــم 

فــي  واالجتهــاد  الرعيــة  مشــكات  فــي  بالتفكيــر 

أحوالهــا. تحســين 

)))) السابق، )ص/110، 185(.
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اإلســاميَّ  السياســي  الفقــه  أن  وثالثهــا: 

ــا:  إجرائيًّ منطًقــا  يســتبطن  كان  الجملــة  علــى 

أكثــر  الضوابــط  وبيــان  األحــكام  بتقنيــن  يحتفــى 

مــن حفايتــه بالقيــم السياســية الكبــرى كالشــورى 

قيــم  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  والعدالــة  والمســاواة 

والبنــاء  بتعظيمهــا  إال  الرشــيُد  الحكــُم  ينشــأ  ال 

عليهــا. فلقــد انصرفــت عنايــُة الفقهــاء مثــًا إلــى 

البحــث عــن الوســائل التــي تضفــي علــى ســلطة 

التفــات  ــب صفــة الشــرعية، دون  الحاكــم المتغلِّ

لــه هــذه الســلطة مــن عــدواٍن  إلــى مــا تمثِّ ُيذكــر 

بالبحــث  الرشــيد، ودون عنايــة  الحكــم  قيــم  علــى 

الحاكــم  زجــُر هــذا  التــي مــن شــأنها  الســبل  عــن 

الظلــم  عــن  المطلقــة  الســلطة  ذي  ــب  المتغلِّ

والقهــر واالســتبداد. وبعبــارة أخــرى: بــدا منطــق 

ــه  ــا ب ا، وكان خليًق ــا شــكليًّ الفقــه السياســي إجرائيًّ

واإلجــراءات. القيــم  مــن  مزيًجــا  يكــون  أن 

 )5( إرفن روزنتال
وجهوده في دراسة الفكر 

السياسي اإلسامي

-1904( روزنتــال  جاكــوب  إيــزاك  إرفــن  هــو 

مستشــرٌق   ،)Erwin I. J. Rosenthal( 1991م( 

ألمانــيُّ األصــل، ُولــد فــي الثامــن عشــر مــن ســبتمبر 

ألســرٍة  األلمانيــة  هيلبــرون  بمدينــة  )1)1م  ســنة 

هايدلبــرج،  جامعــة  فــي  تعليَمــُه  ــى  وتلقَّ يهوديــٍة، 

ــر علــى دراســة  ثــم فــي جامعــة برليــن، حيــث توفَّ

وعقــب  واآلراميــة.  كالعربيــة  الشــرقية؛  اللغــات 

إلــى  الهجــرَة  آثــر  الدكتــوراه،  درجــة  علــى  حصولِــِه 

لنــدن ســنة )))1م، حيــث عمــل محاضــًرا للكتابــات 

بكليــة  الشــمالية  والســامية  العبريــة  والنقــوش 

 ،)University College London( لنــدن الجامعيــة

ثــم بجامعــة مانشيســتر )Manchester(، وجعــل 

يترقــى فــي الدرجــات الجامعيــة حتــى شــغل درجــة 

.)Cambridge( كامبريــدج  بجامعــة  األســتاذية 

ــا أننــا ال نعــرف  ومــن المؤســف حقًّ
المستشــرق  هــذا  ســيرة  مــن 
الامــع الــذي بــرز اســُمُه فــي مضمــار 
التأريــخ للفكــر السياســي اإلســامي 
هــو  هــذا  ولعــل  اليســيَر،  َر  ــْز النَّ إال 
الباحثيــن  بعــض  أن  فــي  الســبب 
يخلطــون  االستشــراق  خــي  ومؤرِّ
مــن  آخــر  مستشــرق  وبيــن  بينــه 
القــرن  فــي  المستشــرقين  أفــذاذ 
روزنتــال  فرانــز  وهــو  أال  العشــرين، 
اُء العربيــِة من خال  الــذي يعرفــه قــرَّ
التأريــخ  »علــم  الشــهيرين  كتابيــه 
و»مناهــج  المســلمين«  عنــد 
العلمــاء المســلمين فــي البحــث 

.((( العلمــي«)

درج  مــا  الرجليــن  بيــن  الخلــط  شــواهد  ومــن 

اإلنجليزيــة  الترجمــة  نســبة  مــن  بعُضهــم  عليــه 

روزنتــال،  إرفــن  إلــى  خلــدون«  ابــن  لـ»مقدمــة 

)))) وقــد نقــل الكتــاَب األول إلــى العربيــة الدكتــور صالــح 
أحمــد العلــي، فــي حيــن ترجــم الكتــاب الثانــي الدكتــور أنيــس 
فريحــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن يحيــى القعقــاع وإخــاص 
القناونــة ترجمــا مؤخــًرا أحــد أعمــال فرانــز روزنتــال القيِّمــة، 
 Knowledge Triumphant: The Concept of( كتــاب  وهــو 
المركــز  عــن  صــدر  وقــد   .)Knowledge in medieval Islam
بعنــوان  )2019م(  السياســات  ودراســة  لألبحــاث  العربــي 
»العلــم فــي تجــلٍّ: مفهــوم العلــم فــي اإلســام فــي القــرون 

الوســطى«.
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والصحيــُح أنهــا لفرانــز روزنتــال. ولــم يكــن األســتاذ 

التــي  الضخمــة  فــي موســوعته  العقيقــي  نجيــب 

بأعمالهــم  وعــرَّف  للمستشــرقين  فيهــا  ترجــم 

بمنجــاٍة مــن هــذا الخلــط؛ فنــراه يعــزو إلــى فرانــز 

روزنتــال مــن الكتــب واألبحــاث مــا لــو ســلك ســبيل 

التمهــل واألنــاة لنســبها إلــى مؤلِّفهــا الحقيقــي، 

روزنتــال)))). إرفــن  وهــو 

ومهمــا يكن من شــيٍء، فقــد انتظمت الجهوُد 

العلميــُة إلرفــن روزنتــال ثاثــَة محــاوَر أساســيٍة: 

أولهــا: دراســُة اليهوديــة مــع المقارنــة بينهــا وبيــن 

فــي  مؤلفاتِــِه  أبــرز  ومــن  واإلســام.  المســيحية 

هــذا المجــال: »اليهوديــة: الفلســفة والثقافــة: 

 Judaism Philosophy and( »دراســات مختــارة

و»اليهوديــة   ،)Culture: selected studies

واإلســام« )Judaism and Islam(، و»اليهودية 

والمســيحية: الجــزء الثالــث: القانــون والديــن« 

 Judaism and Christianity, Volume III, Law(

.)and Religion

وأمــا المحــور الثانــي: فيضــم مــا تركــه روزنتــال 

مــن بحــوٍث ودراســاٍت تنــاول فيهــا أطراًفــا مــن 

الفلســفة اإلســامية؛ مثل: »بعض الماحظات 

علــى النظريــة الفلســفية للنبــوة في اإلســام« 

 Some observations on the philosophical(

»وبعــض   ،)theory of prophecy in Islam

للفارابــي«  الملــة  كتــاب  علــى  الماحظــات 

Some Observations on al-Farabi’s ‘Kitab al-(

milla(، و»أثــر ابــن ســينا علــى الفكــر اليهــودي« 

)))) انظــر: نجيــب العقيقــي، المستشــرقون، القاهــرة: دار 
المعــارف، الطبعــة الخامســة، بــدون تاريــخ )163-161/3(.

 ،)Avicenna’s Influence on Jewish Thought(

 Ibn( ابــن خلــدون مــن الفاســفة«  و»موقــف 

)1955م(.  )Jaldūn’s attitude to the falāsifa

وأمــا المحــور الثالــث: فيتألــف مــن مجمــوع 

ا  باهــًر ضــوًءا  خالهــا  مــن  ســلَّط  التــي  دراســاتِِه 

بمختلــف  اإلســامي  السياســي  التــراث  علــى 

والكاميــة،  والفلســفية،  )الفقهيــة،  أشــكاله 

واألخاقيــة... إلــخ(، وإن بــدا أوفــر عنايــًة بمــا تركــه 

الفاســفُة المســلمون فــي هــذا الميــدان، وتحقيق 

اليونانيــة.  السياســية  بالفلســفة  تأثرهــم  مــدى 

»دور  الصــدد:  هــذا  فــي  أعمالــه  أشــهر  ومــن 

الدولــة فــي اإلســام: النظريــة والتطبيــق فــي 

 The role of the( )العصــور الوســطى« )1973م

 State in Islam: theory and the Medieval

practice( )وقــد تُرجــم هــذا البحــُث إلــى العربيــة، 

ــَر بالعنــوان المذكــور، فــي مجلــة االجتهــاد، 
ِ

ونُش

بيــروت، العــدد 12، صيــف 1991م. ومبلــغ علمنــا 

أنــه لــم يُترجــم إلــى العربيــة مــن أعمــال روزنتــال 

ســوى هــذا البحــث(، و»الفكــر السياســي البــن 

 ،)Politische Gedanken bei Ibn Bāğğa( »باجَّــه

و»مكانــة السياســة فــي فلســفة ابــن رشــد« 

 The place of politics in the philosophy of(

Ibn Rushd(، و»مكانــة السياســة فــي فلســفة 

 The Place of Politics in the( باجــه«  ابــن 

Philosophy of Ibn Bajja(، و»مكانــة السياســة 

 The Place of Politics( »فــي فلســفة الفارابــي

in the Philosophy of al-Farabi(، و»اإلســام 

 Islam in the( »فــي الدولــة القوميــة الحديثــة

.(((()Modern National State

)))( ســتصدر ترجمــة هــذا الكتــاب إلــى العربيــة قريًبــا بــإذن 
هللا، عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات.
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السياســي  »الفكــر  كتــاب  أن  والحــق 

رؤيــة  الوســطى:  العصــور  فــي  اإلســامي 

الِعْقــد  واســطَة  تقديرنــا  فــي  ــل  يمثِّ تمهيديــة« 

التــي بذلهــا  الوافــرة  العلميــة  الجهــود  فــي هــذه 

ــًة  ــاُب مــدًة طويل ــال، فــا جــرم ظــلَّ هــذا الكت روزنت

بالمامــح  اإللمــام  أراد  لمــن  األول  المرجــع  هــو 

األساســية للفكــر السياســي اإلســامي، والوقوف 

علــى  طــرأ  مــا  نــة، ومعرفــة  المكوِّ عناصــره  علــى 

فنونــه المختلفــة مــن ألــوان التطــور. وعلــى الرغــم 

مــن تشــكيك الدكتــور حامــد ربيــع رحمــه هللا فــي 

صــدق بواعــث روزنتــال واتهامــه لــه بالتحيــز إلــى 

ُيِقــرَّ  أن  إال  بوســعه  يكــن  فلــم  اليهوديــة،  ديانتــه 

هــذا  احتلهــا  التــي  الممتــازة  المرجعيــة  بالمكانــة 

»إننــا  عقــود:  أربعــة  قبــل  قــال  حيــث  الكتــاُب؛ 

للفكــر  علمــي  عــرض  عــن  نبحــث  أن  أردنــا  إذا 

العربــي،  واقعــه  فــي  اإلســامي  السياســي 

لعالــم  بــه  نديــن   
ٍ

موقــف ســوى  وجدنــا  لمــا 

يهــودي، أي »روزنتــال«. فقــط فــي ذلــك المؤلَّــف 

نســتطيع أن نجــد عرًضــا كامــًا بطريقــة علميــة 

ا  تأبــى إال التحليــل الوضعــي المحايــد ولــو شــكليًّ

لمختلــف عناصــر الفكــر السياســي اإلســامي«)))).

ولســُت أدري لمــاذا تأخــرت ترجمــُة هــذا الكتــاب 

التــي  الكبيــرة  األهميــة  هــذه  رغــم  العربيــة  إلــى 

حظــي بهــا وال يــزال، ورغــم ذلــك الشــمول الــذي 

بعــد  بترجمتــه  ولعلنــا  المنهجيــَة.  َتــُه  ُخطَّ وســم 

نيــف وســتين عاًمــا مــن صــدوره باإلنجليزيــة نكــون 

قــد اســتدركنا هــذا النقــص، ونبهنــا المشــتغلين 

)))) انظــر: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أبــي الربيــع، 
وتعليــق  تحقيــق  الممالــك،  تدبيــر  فــي  المالــك  ســلوك 
الدكتــور حامــد ربيــع، القاهــرة: دار الشــعب، 1980م، )ص/60(.

بالفكــر السياســي اإلســامي إلــى ضــرورة النظــر 

تركهــا  التــي  المرجعيــة  األعمــال  مــن  غيــره  فــي 

المستشــرقون فــي هــذا الحقــل وغيــره مــن حقــول 

الفكــر اإلســامي علــى العمــوم.

)6( 
كتاب »الفكر السياسي 

اإلسامي في العصور 
الوسطى«

عرض ونقد

أن  صاحبــه-  رأي  -فــي  الكتــاُب  هــذا  يعــدو  ال 

السياســي  »الفكــر  لدراســة  مدخــًا  يكــون 

ــُه الرئيــَس  اإلســامي«؛ ولهــذا فقــد شــفع عنواَن

ا  ــًر بعنــواٍن فرعــيٍّ هــو »رؤيــٌة تمهيديــٌة«، مفسِّ

ذلــك بــأن المرحلــة التــي اضطلــع خالهــا بتأليفــه 

إذ  طموًحــا«؛  أكثــر   
ٍ
»عمــل تقديــم  دون  حالــت 

تــزال  ال  الصلــة  ذات  النصــوص  معظــم  كانــت 

فــي  منشــورًة  أو  المخطوطــات  ُدورِ  حبيســَة 

طبعــاٍت غيــر محققــة، فضــًا عــن أنهــا لــم تكــن قــد 

ُدرِســت بعــُد درًســا وافًيــا مــن الوجهــة السياســية. 

ــني  وكذلــك َقَصــَر روزنتــال كتاَبــُه علــى اإلســام السُّ

 مــن 
ٍ
دون اإلســام الشــيعي الــذي يختلــط »بعــدد

المفاهيــم واألفــكار غيــر اإلســامية، كمــا أنــه 

ــَغ درجــًة مــن التعقيــد تحــول دون تناولــه فــي  بََل

هــذه الُخاصــة األوليــة للفكــر السياســي فــي 

اإلســام«.

الكتــاب  هــذا  فــإن  شــيٍء،  مــن  يكــن  ومهمــا 

يتألَّف من مقدمٍة مختصرٍة وقســمين أساســيين 



113 الفكر السيايس اإلسالمي يف العرص الوسيط 

االتجاهــاِت  أن يســتوعب  روزنتــال فيهمــا  حــاول 

الرئيســَة للتــراث السياســي اإلســامي، مجتزًئــا فــي 

ذلــك بدراســة جملــٍة مــن المصنَّفــات المرجعيــة 

لــة.  الممثِّ الشــواهد  بمنزلــة  لتكــون  المنتقــاة 

وهــذه االتجاهــات هــي: »الفقــه السياســي« أو 

مــا ُيعــرف فــي المصطلــح اإلســامي بــ»األحــكام 

الشــرعية«،  »السياســة  أو  الســلطانية« 

ُيعــرف  مــا  أو  السياســية«  و»النصيحــة 

األمــراء«،  بـ»مرايــا  المســيحية  الثقافــة  فــي 

إلــى  باإلضافــة  السياســية«،  و»الفلســفة 

»النظريــة الخلدونيــة« التــي أفــرد لهــا روزنتــال 

فصــًا مســتقاًّ ُيَكاِفــُئ مــا كانــت تحظــى بــه فــي 

وخصوصيــٍة،  تفــرٍد  مــن  السياســي  الفكــر  تــراث 

علــى نحــو مــا ســيرد الحًقــا.

روزنتــال  اســتهلَّها  فقــد  المقدمــة،  أمــا 

والمســيحية  اإلســام  بيــن  مــا  إلــى  باإلشــارة 

واليهوديــة مــن مشــابَه وعائــق مشــتركٍة، وإلــى 

التــي  لألمــم  الثقافيــة  بالموروثــات  اإلســام  تأثــر 

ــب عليهــا وَدَمَجهــا فــي إمبراطوريتــه الكبــرى،  تغلَّ

وهــو تأثــٌر لــم ُيْفــِض إلــى طمــس هويتــه أو محــو 

ــَر  مــا ينفــرد بــه مــن خصائــص وســماٍت؛ إذ كان تأث

الغالــِب المنتصــرِ وليــس تأثــَر المغلــوِب المولــع 

بتقليــِد غالِبــِه. فــا جــرم َبــَدِت الحضــارُة اإلســاميُة 

-والحــاُل هــذه- نســيًجا معقــًدا، تتداخــل فيه عناصُر 

وبيزنطيــٌة  ورومانيــٌة  ويونانيــٌة  فارســيٌة  شــتى: 

إلــخ. وهنديــٌة... 

خصائــص  إحــدى  إلــى  أيًضــا  روزنتــال  ويومــئ 

اإلســام الكبــرى، التــي ألمحنــا إليهــا فــي صــدر هــذه 

بالسياســة،  الوثيقــُة  صلُتــُه  وهــي  أال  المقدمــة، 

ر أن »اإلســام ال يعــرف التمييــز بيــن عالــم  فيقــرِّ

الــرُّوح وعالــم المــادة، أو بيــن األعمــال الدينيــة 

واألعمــال الدنيويــة، وإنمــا يشــكِّل العالمــان 

كاهمــا بنيــًة واحــدًة تخضــع لســلطة الشــريعة 

التــي تضمــن  الشــاملة«. وهــذه الشــريعُة هــي 

مصالــح المؤمنيــن فــي الحيــاة الدنيــا، وَتْكُفــل أيًضا 

خاَصهــم فــي اآلخــرة، والمســلمون جميًعــا ســواٌء 

أمامهــا، بــل إن 

بهــا  يتمتــع  التــي  »السُّــْلَطَة 
الخليفــُة مشــروطٌة -نظريًّــا علــى 
النهــوض  فــي  بإخاصــه  األقــل- 
بواجبــه المتمثِّــل فــي حراســتها، 
المؤمنيــن  جماعــة  وأخــذ 
فــي  روزنتــال  بتطبيقهــا«. وينــص 
أو  لبًســا  عبــارٍة صريحــٍة ال تحتمــل 
]فــي  »السياســة  أن  علــى  تأويــًا 
، أو هــي 

ِ
اإلســام[ جــزٌء مــن الدِّيــن

نطــاُق الديــن بوصفــه حيــاًة علــى 
هــذه األرض، مــا دامــت الشــريعُة 

الدولــة«. قانــون  هــي 

بعنــوان  الكتــاب  مــن  األول  القســم  وجــاء 

اإلســامي«،  والتاريــخ  الدســتوري  »القانــون 

وينتظــم أربعــَة فصــوٍل، ُيَعــدُّ الفصــُل األوُل منهــا، 

والموســوم بـــ»البحــث عــن الســعادة«، بمنزلــة 

ل مــع مقدمِتــِه مدخًا  تمهيــٍد للكتــاب، بحيــث يشــكِّ

»إبــراز  روزنتــال  يحــاول  وفيــه  للموضــوع.  ــا  عامًّ

فــي  اإلنســانية  للغايــة  األساســية  الوحــدة 

العصــور الوســطى« مــن خــال مطلبيــن اثنيــن؛ 

أولهمــا: »حالــة العصــور الوســطى«، حيــث كان 
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ــرون علــى اختــاف أديانهــم التوحيديــة يــرون  المفكِّ

باللــه، وأن  الصلــة  فــي  »الســعادة كامنــٌة  أن 

فقــد  هنــا  ومــن  ســنامها«؛  ذروُة  هــي  محبتَــُه 

انصرفــت عنايُتهــم إلــى »المجتمــع الدينــي فــي 

.»
ِ
الدولــة التــي تحكمهــا شــريعُة الســماء

األديــان  اختــاف  مــن  الرغــم  وعلــى 
لطبيعــة  تصورهــا  فــي  التوحيديــة 
العاقة بين الســلطتين السياســية 
»أن  روزنتــال  ــد  أكَّ فقــد  والروحيــة، 
الشــريعة اإللهيــة... كانــت تحتــل 
فــي  العليــا  الســيادة  موقــع 
فمــا  جميًعــا«،  الثاثــة  األديــان 
أنــزل هللاُ الشــريعَة إال لكــي »تكفــل 
الدنيــا،  فــي  اإلنســان  مصلحــة 
وتضمــن ســعادته فــي اآلخــرة«؛ 
أن  المــرُء  يســتطيع  »ال  ولهــذا 
يبلــغ جنــة الفــردوس حيــث حيــاة 
النعيــم األبــدي إال إذا اهتــدى بنــور 

الســماء«.

عليــه  اشــتمل  الــذي  الثانــي  المطلــب  وأمــا 

»النامــوس،  بعنــوان  جــاء  فقــد  الفصــُل،  هــذا 

هللا اإلنســان«. وفيــه يتنــاول روزنتــال المشــكلة 

الفلســفة  اهتمــاَم  اســترعت  التــي  المركزيــة 

الدينيــة خــال العصــور الوســطى، وهــي مشــكلة 

»النقــل  مشــكلة  أو  والعقــل«،  »اإليمــان 

اإلســامي،  المصطلــح  حســب  علــى  والعقــل« 

ــي »اتخــذت شــكًا ملموًســا  وهــي المشــكلُة الت

تبــدَّى فــي التمييــز بيــن الشــريعة اإللهيــة التــي 

الــذي  البشــري  والقانــون  الوحــُي،  بهــا  نــزل 

ــْن يظــن أن هــذه  وضعــه اإلنســاُن«. وُيخطــئ َم

المشــكلة اقتصــرت علــى الفكــر اإلســامي، وأنــه 

المســلمون،  ــرون  المفكِّ إال  بنارهــا  َيْصطــل  لــم 

فالواقــع أنهــا مشــكلٌة قديمــٌة ترجــع إلــى القــرن 

الميــادي. األول 

والحــق أن إنســان العصــر الوســيط لــم يكــن 

أمريــن  بوصفهمــا  والعقــل  الوحــي  إلــى  ينظــر 

متعارضيــن، وإنمــا كان يعتقــد أنهمــا »يســعيان 

، هــو ســعادُة اإلنســان، 
ٍ
 واحــد

ٍ
إلــى تحقيــق هــدف

طرًقــا  الهــدف  هــذا  بلــوغ  إلــى  ســلكا  وإن 

متباينــًة«. وقــد أصــرَّ الفاســفُة الدينيــون »علــى 

تقديــم الوحــي علــى العقــل، بوصفــه مشــتمًا 

يحتــاج  هنــا  ومــن  المطلقــة...  الحقيقــة  علــى 

اإلنســاُن إلــى هدايــة هللا، وال ســيما فــي األمــور 

يعرفهــا  وال  العقلــي،  إدراكــه  وراء  تقــع  التــي 

إال مــن طريــق الشــريعة التــي جــاء بهــا الوحــُي 

النبــويُّ«.

»الخافــة:  بعنــوان  الثانــي  الفصــُل  وجــاء 

فصــول  أطــوُل  وهــو  والوظيفــة«،  النظريــة 

دراســة  علــى  مــداَرُه  ألن  ربمــا  قاطبــًة؛  الكتــاب 

ــني الــذي يشــغل  ــة الخافــة فــي الفقــه السُّ نظري

مــن التــراث السياســي اإلســامي نقطــة الوســط 

وعمــود االرتــكاز. ويســتهل روزنتــال هــذا الفصــَل 

أثــر رســالة اإلســام فــي االنتقــال  بالحديــث عــن 

بالعــرب مــن طــور القبيلــة إلــى طــور الدولــة التــي مــا 

لت بأثرٍ من حركة الفتح اإلسامي إلى  لبثت أن تحوَّ

ــرى، تشــغل فيهــا الشــريعُة التــي  ــٍة كب إمبراطوري

المعتَمــدة  مصادرهــا  مــن  العلمــاُء  اســتنبطها 

ــُه روزنتــال علــى أن الشــريعَة  ــا. وينبِّ موقًعــا مركزيًّ
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ِبْنَيــٌة كليــٌة يتســاوى فيهــا »إقــام الصــاة وصــوم 

رمضــان وأداء الــزكاة وجبايــة الجزيــة مــن غيــر 

المســلمين... وإقامــة العدالــة وتدبيــر المــوارد 

العســكري«. التنظيــم  الماليــة وإدارة 

وا للكتابــة فــي  والحــقُّ أن الفقهــاء حيــن تصــدَّ

ــة الدســتورية أو األحــكام الســلطانية  ــاب النظري ب

لــم  اإلســامي-  المصطلــح  اســتخدام  أردنــا  -إذا 

يكونــوا فاســفًة سياســيين، وال كانــت عنايُتهــم 

ــا  معرفيًّ فرًعــا  كونهــا  جهــة  مــن  النظريــة  بهــذه 

، وإنمــا كان اشــتغاُلهم بهــا مــن منظــور  مســتقاًّ

الشــريعة التــي ُتَعــدُّ السياســُة جــزًءا منهــا. ويمكن 

القــوُل بعبــارة أخــرى: إن الفقهــاء لــم يشــغلهم إال 

تطبيــُق الشــريعة، ووجــوُب تنظيــم الحيــاة علــى 

أن  خالهــا  مــن  المســلمون  يســتطيع  صــورٍة 

دوا للــدار اآلخــرة، بإخضــاع إرادتهــم إلرادة هللا  يتــزوَّ

كمــا نصــت عليهــا الشــريعُة.

األساســية  الفقهــاء  مهمــُة  كانــت  لقــد 

السياســية  الحيــاة  »اســتيعاب  هــي  إذن 

واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي عاصروهــا فــي 

»التوفيــق  إلــى  باإلضافــة  اإلســام«،  شــريعة 

بيــن النظريــة الدســتورية والواقــع السياســي، 

 
ٍ

ــا بوجــوب تحقيــق ضــرب وهــو مــا ألزمهــم عمليًّ

ممثِّــًا  بوصفــه  الخليفــة  بيــن  المواءمــة  مــن 

للسُّــْلطة العليــا فــي النظريــة، والســلطان أو 

علــى  الحقيقــي  المتغلِّــب  هــو  بوصفــه  األميــر 

هــذه الســلطة، عــن طريــق اســتيعابهما مًعــا 

تحــت مظلــة الشــريعة، التــي ألحــت علــى وحــدة 

السُّــْلطة الروحيــة والزمنيــة«؛ فــا جــرم كانــت 

المواجهــة  ثمــرَة  هــي  الســلطانية  »األحــكام 

بيــن الشَّــْرع -وهــو القانــوُن المثالــيُّ الموَحــى به- 

والواقــع التاريخــي والسياســي لإلمبراطوريــة 

اإلســامية«.

ويمكــن دراســُة األحــكام الســلطانية التــي ُتَعــدُّ 

بمنزلــة »القانــون الدســتوري« فــي اإلســام مــن 

نهــا علمــاُء المذاهــب  خــال كتــب الفقــه التــي دوَّ

إلــى  باإلضافــة  ــني،  السُّ اإلســام  فــي  األربعــة 

ضهــا الفقهــاُء للحديــث عــن  المصنَّفــات التــي محَّ

»الخافــة نظــًرا وتطبيًقــا، علــى وفــق المذاهــب 

المصنَّفــات  مــن  األخيــُر  النــوُع  وهــذا  األربعــة«. 

ــز عليــه روزنتــال؛ حيــث تنــاول نظريــة  هــو الــذي ركَّ

الســلطانية«  »األحــكام  خطــاب  فــي  الخافــة 

الفقهــاء  أفــذاذ  مــن  أربعــٍة  مؤلَّفــات  خــال  مــن 

450هـــ/1058م(،  )ت  المــاوردي  وهــم:  المســلمين، 

)ت  جماعــة  وابــن  )505هـــ/1111م(،  والغزالــي 

ــة )ت 728هـــ/1328م(. ــن تيمي 733هـــ/1333م(، واب

أمــا المــاورديُّ )الفقيــه الشــافعي والمتكلِّــم 

متكاملــٍة  أطروحــٍة  أوَل  م  قــدَّ فقــد  األشــعري( 

ــنية فــي كتابــه  ــر للدولــة مــن وجهــة النظــر السُّ تنظِّ

الدينيــة«  والواليــات  الســلطانية  »األحــكام 

ى  تصــدَّ َمــْن  لــكل  إلهــاٍم  مصــدَر  أمســى  الــذي 

ــنة،  للكتابــة فــي هــذا الموضــوع مــن الفقهــاء السُّ

بحيــث إن جهودهــم فــي هــذا المضمــار لــم تكــن إال 

نــه مــن أفــكار. وكان هــذا الفقيــُه  تطويــًرا لمــا تضمَّ

هــي  أساســيٌة  غايــٌة  تحــدوه  الكبيــُر  الشــافعيُّ 

»الدفــاع عــن ســلطة الخلفــاء العباســيين فــي 

الذيــن اســتبدوا  البويهييــن  األمــراء  مواجهــة 

ــلطة الفعليــة آنــذاك«، وتعييــن »الحــدود  بالسُّ

ــزة بيــن نطــاق ســلطة الخليفــة، بوصفــه  المائ
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مســئواًل عــن الشــئون الدينيــة، ونطــاق ســلطة 

األميــر، بوصفــه المهيمــن فعليًّــا علــى اإلدارة 

المدنيــة؛ بنــاًء علــى اتفــاق تفاوضــي«.

الغزالــيُّ  بذلــه  الــذي  الفقهــيُّ  الجهــُد  وُيَعــدُّ 

لمــا  اســتكمااًل  الدســتورية  النظريــة  بــاب  فــي 

الواقــع  بضغــوط  فيــه  ــًرا  متأثِّ المــاورديُّ  بــدأه 

وإكراهــات الوضــع المــأزوم للخافــة العباســية. 

وفــي هــذا اإلطــار أراد الغزالــيُّ جمــَع األمــة علــى 

ودولــة  العباســية  الخافــة  بيــن  التحالــف  فكــرة 

الســاجقة)1))، وهــو مــا حــاول روزنتــال إبــراَزُه عــن 

طريــق اســتخاص آراء الغزالــي فــي هــذا الصــدد 

اســتناًدا إلــى كتابيــن مــن كتبــه؛ همــا: »االقتصــاد 

و»المســتظهري«. االعتقــاد«،  فــي 

ــُه »تحريــر  ــن كتاَب وأمــا ابــُن جماعــة فقــد ضمَّ

األحــكام فــي تدبيــر أهل اإلســام« رؤيَتُه لنظرية 

الكاســيكية  األفــكار  بعــَض  مســتلهًما  الُحْكــم 

التــي أقرَّهــا المــاورديُّ وغيــُرُه، وُمِضيًفــا إليهــا مــا 

انتهــى بهــذه األفــكار إلــى غايتهــا المنطقيــة. وقــد 

اقتصــر روزنتــال فــي دراســته لهــذا الكتــاب علــى 

األبــواب الخمســة األولــى، وهــي التــي تنــاول فيهــا 

اإلمــام  وشــروَط  اإلمامــة  وجــوَب  جماعــة  ابــُن 

وواجباتِــِه، ومــا يضبــط منصَبــُه مــن أحــكام، وكــذا 

ــر فيمــا  ــق بوزرائــه ووالتــه. وال ريــب أنــه تأثَّ مــا يتعلَّ

قــرره مــن أحــكام بـ»خبرتــه الشــخصية بوصفــه 

واضحــٌة  رؤيــٌة  ترفدهــا  خبــرة  وهــي  قاضًيــا، 

آلليــات الحيــاة السياســية فــي عصــره«.

)1)) دومينيــك أورفــوا، تاريــخ الفكــر العربــي واإلســامي، 
ترجمــة: رنــدة بعــث، )بيــروت: المكتبــة الشــرقية، الطبعــة 

األولــى، 2010(، )ص/646(.

ويختتــم روزنتــال هــذا الفصــَل بتســليط الضوء 

ــه »السياســة  علــى ُأطروحــة ابــن تيميــة فــي كتاب

الشــرعية فــي أحــوال الراعــي والرعيــة«، وهــي 

األطروحــُة التــي رام فيهــا ذلكــم الفقيــُه الحنبلــيُّ 

المجتهــُد »التحــرَر مــن تلــك الحلقــة المفرغــة 

ــْن ســبقه مــن  التــي وقــع فيهــا ابــُن جماعــة وَم

الشــريعة  علــى  التركيــز  خــال  مــن  الفقهــاء، 

وتطبيقهــا فــي حيــاة األمــة«؛ فتجاهــل الصــراَع 

وُســلطة  الصوريــة  الخافــة  بيــن  السياســيَّ 

النظريــة  فــي  الثقــل  مركــز  ونقــل  ــب،  التغلُّ

الدســتورية مــن الخافــة والخليفــة إلــى األمــة التــي 

يجــب أن تحكــم الشــريعُة اإللهيــُة حياَتهــا؛ ومــن 

ــل الدولــَة كمــا هــي، صارًفــا عنايَتــُه  هنــا فقــد تقبَّ

إلــى الحكومــة العادلــة ســواء أكان اإلمــاُم  كلَّهــا 

أم ال. ا  شــرعيًّ

الثالــث،  الفصــل  فــي  روزنتــال  ويســتعرض 

مــن  آخــر  نمًطــا  الُحْكــم«،  »تدبيــر  بـــ  المعنــون 

يــروم  اإلســامي،  السياســي  التــراث  أنمــاط 

الواقــع،  فــي  هــي  كمــا  للدولــة  التنظيــَر  أصحاُبــُه 

وليــس علــى الصــورة التــي أمــرت بهــا الشــريعُة، 

مقارباتهــم  فــي  ينطلقــون  أخــرى:  بعبــارة  أو 

للنظريــة السياســية مــن داخــل الدولــة نفســها، 

 the reason( الدولــة«  »منطــق  إلــى  اســتناًدا 

بهــا  تسترشــد  قاعــدًة  بوصفــه   )of state

الكتابــات  مــن  النمــُط  هــذا  وُيْعــَرف  السياســُة. 

بــ»كتــب  اإلســامي  المصطلــح  فــي  السياســية 

النصيحــة  »كتــب  أو  الســلطانية«  اآلداب 

السياســية«، فــي حيــن ُيعــرف فــي المصطلــح 

األمــراء«. مرايــا  بــ»كتــب  المســيحي 
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اآلداب  ميــراث  مــن  روزنتــال  انتقــى  وقــد 

المهمــة؛  المؤلَّفــات  مــن  عــدًدا  الســلطانية 

فــدرس مقدمــة ابــن الطقطقــى لكتابــه »الفخــري 

فــي اآلداب الســلطانية والــدول اإلســامية« 

أفردهــا  إذ  األمــراء؛  مرايــا  مــن  ضرًبــا  بوصفهــا 

ثــم  المـَــَلكية«.  »للسياســة  الطقطقــى  ابــُن 

األمــراء  ُرَؤى  مــن  طائفــًة  روزنتــال  اســتعرض 

ــد لذلــك بمدخــل  ــاب، بعــد أن مهَّ والــوزراء والُكتَّ

ــم فيــه عــن مرايــا األمــراء فــي اإلســام  مختصــر تكلَّ

ًطا الضــوَء  ــا مــن فنــون الكتابــة، ُمَســلِّ بوصفهــا فنًّ

علــى نشــأتها ومنهجهــا ومــا قصــدت إلــى تحصيله 

مــن غايــات.

ــر روزنتــال علــى دراســة  وفــي هــذا اإلطــار توفَّ

»األدب  وهــي  المقفــع،  ابــن  رســائل  بعــض 

فــي  و»رســالة  الكبيــر«،  و»األدب  الصغيــر«، 

182م(  )ت  يوســف  أبــي  ومقدمــة  الصحابــة«، 

أرســلها  التــي  والرســالة  »الخــراج«،  لكتابــه 

صاحــُب كتــاب بغــداد أحمــد بــن أبــي طاهــر طيفــور 

ــن والًيــا علــى ديــار ربيعــة فــي  إلــى ابنــه، الــذي ُعيِّ

الجزيــرة الفراتيــة، فــي إبــان عهــد الخليفــة المأمــون 

كمــا  للجاحــظ.  »التــاج«  وكتــاب  )1)هـــ[،   -1(( ]ح 

مرايــا  كتــب  مــن  كتابيــن  أيًضــا  روزنتــال  تنــاول 

األمــراء يرجــع كاهمــا إلــى القــرن الحــادي عشــر 

الميــادي، حيــن اســتبد الســلطاُن باألمــر كلــه غيــر 

منــازع، وحيــن غــدت ســلطُة الخليفــة ال وجــود لهــا 

ــا، وهمــا كتــاب »قابــوس نامــه« لألميــر  إال نظريًّ

لنظــام  نامــه«  »سياســت  وكتــاب  كيــكاوس، 

المـُــْلك، وكاهمــا مكتــوٌب بالفارســية ومترجــٌم إلــى 

بيــة. العر

الكتــاب  مــن  األوَل  القســَم  روزنتــال  ويختتــم 

بالفصل الرابع الذي عقده للحديث عن »نظرية 

دولــة المـُــْلك« عنــد ابــن خلدون. وال ُيخفي روزنتال 

ــُه باســتقاله الفكــري،  إكبــاَرُه البــن خلــدون وإعجاَب

 برأســه«. 
ٍ
ه »صاحــَب مذهــب قائــم حتــى لقــد عــدَّ

وإنمــا تســنَّم ابــُن خلــدون هــذه المكانــة المتائــه 

مــن علــوم اإلســام أواًل، وعكوفــه الطويــل علــى 

األمــر  ثانًيــا،  ٍد  بتجــرُّ السياســي  المشــهد  دراســة 

الحاكمــة  القوانيــن  »اســتنباط  لــه  أتــاح  الــذي 

للحيــاة السياســية فــي جوانبهــا المختلفــة«، 

واســتخاص »أســباب نشــأة الــدول وعوامــل 

خلــدون  ابــن  مزيــَة  ولعــل  وانهيارهــا«.  رقيهــا 

ــال مــن أن  ــى مــا الحظــه روزنت ــرى ترجــع إل الكب

الواقعيــة،  بالدولــة  »انشــغاله 
 

ِ
يُْفــض لــم  أحوالهــا،  تأملــه  فــي 

الدولــُة  بالــه  عــن  تغيــب  أن  إلــى 
األصيلــُة  الفاضلــُة  اإلســاميُة 
التــي نمــت هــذه الدولــُة الواقعيــُة 
مــن  الرغــم  علــى  تربتهــا،  فــي 
تحقيــق  فــي  المطــرد  قصورهــا 

. » لبهــا مطا

ــُن خلــدون األطــواَر التــي تمــر بهــا  لقــد درس اب

الدولــُة مــن النشــأة إلــى الســقوط؛ انطاًقــا مــن 

أن »الــدول لهــا أعمــاٌر طبيعيــٌة كاألشــخاص«، 

وبــدا أقــرَب مــا يكــون إلــى عالــم السياســة الــذي 

وعلــى  الدولــة«.  اعتــال  أســباَب  »يَُشــخُِّص 

الــدول  دراســة  علــى  اقتصــر  أنــه  مــن  الرغــم 

اإلســامية، فقــد اســتنبط القانــون العــام للدولــة 

مــن حيــث هــي دولــة، وللحضــارة اإلنســانية فــي 
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تمــام االســتقال  نحــو مســتقلٍّ  عمومهــا، علــى 

المثاليــة، وإن خــصَّ هــذه الخافــَة  عــن الخافــة 

بقــدر غيــر قليــل مــن العنايــة، راصــًدا مــا طــرأ عليهــا 

مــن تحــوالت حــادت بهــا إلــى المـُــْلك.

طريًقــا  خلــدون  ابــُن  »راد  وهكــذا 
جديــًدا ســابًقا عصــره، وال ســيما 
سياســة  آليــات  إلــى  نظرتــه  فــي 
أهميــة  اكتشــافه  وفــي  المـُــْلك، 
المجمــوع البشــري الــذي تحركــه 
جليــل  اعترافــه  وفــي  العصبيــُة، 
الســليم  االقتصــاد  بــأن  الخطــر 
أمــر  النتظــام  ضــروريٌّ  شــرٌط 
الدولــة، وازدهــار المجتمــع، ونمــو 
هــذه  بعــض  وتُشــكِّل  العمــران. 
النقــاط إســهاًما رائًعــا فــي الفكــر 
تجــاوز  الجملــة،  علــى  السياســي 
العصــر  إســاَم  خلــدون  ابــُن  بــه 

التجــاوز«. كلَّ  الوســيط 

وهــو  الكتــاب،  مــن  الثانــي  القســم  وأمــا 

فقــد  األفاطونــي«،  بــ»الميــراث  الموســوم 

للفلســفة  أســلفنا-  -كمــا  روزنتــال  َضــُه  محَّ

السياســي  الفكــر  أن  علــى  ــا  ناصًّ السياســية، 

بيــن  المواجهــة  »يمثِّــل  اإلســام  لفاســفة 

وأرســطو  ألفاطــون  السياســية  الفلســفة 

معقلهــا«،  فــي  الخافــة  نظريــة  مــع 

ُمتَمِّــٌم  جــزٌء  السياســية  فلســفتهم  و»أن 

الوقــت  فــي  كانــت  وإن  العامــة،  لفلســفتهم 

وأن  الشــريعة«،   
ِ
بُســْلَطة مشــروطًة  نفســه 

التوفيــق  ابتغــاء  بذلوهــا  التــي  الجــادة  المحاولــة 

بيــن المفاهيــم األفاطونيــة ونظائرهــا اإلســامية 

بالمكانــة  »القــول  علــى  اتفاقهــم  مــن  تنطلــق 

مــا  وهــو  الدولــة...  فــي  للشــريعة  المركزيــة 

يعنــي أن موقفهــم الفلســفي لــم يكــن مســتقاًّ 

تمــام االســتقال عــن شــريعة اإلســام، ولكنــه 

بهــا«. مشــروٌط 

توفــر  »أن  إلــى  القســم  هــذا  عنــواُن  ويشــير 

الفاســفة المســلمين علــى دراســة فلســفة 

علــى  َخَلــع  الــذي  هــو  السياســية  أفاطــون 

شــرٌح  فهــي  وشــكَلها؛  طابَعهــا  فلســفتهم 

-فــي  أنهــا  كمــا  السياســة،  فــي  ألطروحاتــه 

ألفــكاره؛  تكييــٌف  أو  تغييــٌر  الجوانــب-  بعــض 

 إلــى حــدٍّ 
ِ
ه

ِ
اح استرشــاًدا بأرســطو وبعــض ُشــرَّ

مــا«.

ويتألَّــف هــذا القســُم مــن ســتة فصــول، ســوى 

مــا  أشــبه  بفصــٍل  روزنتــال  اســتهلها  الملحــق، 

يكــون بمدخــل عــام لهــذا القســم، وهــو الفصــل 

السياســية  بـ»الفلســفة  المعنــون  الخامــس 

فــي اإلســام«؛ حيــث أوضــح فيــه أن الفلســفة 

المســلمين  الفاســفة  لهــؤالء  السياســية 

فــا  ؛ 
ٍ
ُكليــة  

ٍ
فلســفة مــن  جــزًءا  إال  »ليســت 

عــن  بمعــزل  كامــًا  تقييًمــا  تقييُمَهــا  يمكــن 

النفــس«،  ومباحــث  واألخــاق  الميتافيزيقــا 

وهــي األفــرع الفلســفية التــي كان تأثيــر أرســطو 

ــد  يؤكِّ كمــا  أفاطــون.  تأثيــر  مــن  أعظــم  فيهــا 

تأثــروا  -وإن  المســلمين  الفاســفة  أن  روزنتــال 

منوالهــا-  علــى  ونســجوا  اليونانيــة  بالفلســفة 

»ظلــوا هــم أولئــك المســلمين الذيــن يؤمنــون 

بالحقيقــة المطلقــة للوحــي«، وكانــوا يعتقــدون 
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الشــريعة  بيــن  التوفيــق  إلــى  ســعيهم  فــي 

والفلســفة »أنــه إذا كانــت الحقيقــُة واحــدًة ال 

 هــو 
ِ
أ، فــا بُــدَّ أن يكــون مقصــوُد الشَّــْرع تتجــزَّ

الفلســفُة«. تتغيَّــاه  مــا  عيــَن 

الفاســفة  عكــوف  أن  النظــَر  يلفــت  وممــا 

أفاطــون  أعمــال  دراســة  علــى  المســلمين 

للجانــب  أتــم  »فهــم  إلــى  بهــم  ى  أدَّ وأرســطو 

السياســي فــي الشــريعة اإلســامية... فليــس 

الديــُن إذن فــي نظــر هــؤالء الفاســفة مجــرد 

هــو  وال  واإلنســان،  هللا  بيــن   
ٍ
مباشــرة  

ٍ
صلــة

روايــًة للمعتقــدات فحســب... ولكنــه مــن قبــل 

ــدَّ  ٌم لإلنســان، الــذي ال بُ
ِ
ــز ذلــك شــرٌع صالــٌح ُمْل

، وأن ينتظــم مدنيًّــا 
ٍ
لــه أن يعيــش فــي جماعــة

.»
ٍ
فــي دولــة

المعنــون  الســادس  الفصــل  وفــي 

بـ»الفارابــي: التأســيس«، يتنــاول روزنتــال الفكــر 

ــم الثانــي، بُحســبانه »أول مفكِّــر  السياســي للمعلِّ

ســواء  سياســيًة،   
ٍ

مصنَّفــات يُخلِّــف   
ٍ
مســلم

أكانــت شــروًحا وضعهــا أم كتًبــا ألَّفهــا، واعتمد 

تأثيــره  عــن  ناهيــك  أفاطــون«،  علــى  فيهــا 

العميــق »فــي جميــع َمــْن تــاه مــن الفاســفة، 

 ابــُن باجَّــْه وابــُن رشــد فــي إســبانيا، 
ٍ
وبخاصــة

المشــرق«. فــي  ســينا  وابــن 

ويقرر روزنتال أن أصول الفلســفة السياســية 

عنــد الفارابــي كانــت مزيًجا من األفــكار األفاطونية 

والعقائــد اإلســامية، وأنــه كان »ُمســتغَرًقا فــي 

يكــن  ولــم  النظــري،  الميتافيزيقــي  الجانــب 

معنيًّــا بفــن الُحْكــم، وال كان ناقــًدا للسياســة 

ًحــا، 
ِ
ُمْصل يكــن  لــم  حتــى  إنــه  بــل  المعاصــرة، 

وإنمــا كان مهتمًّــا بغايــة اإلنســان القصــوى 

]وهــي الســعادة[، وبكيفيــة بلوغهــا«، »ومــن 

إلــى  أفاطــون-  فعــل  -كمــا  دلــف  البــاب  هــذا 

النظــر فــي المباحــث المتعلِّقــة بأفضــل المــدن 

بأنــه ال  المختلفــة. وكان مقتنًعــا  وبالقوانيــن 

كافــل للســعادة الكاملــة لإلنســان إال بــأن يلــي 

ــٌك فيلســوٌف«.
ِ
الُحْكــَم َمل

وقــد أجمــل روزنتــال األفــكار السياســية التــي 

مــن  ثــاٍث  إلــى  مســتنًدا  الفارابــي،  لهــا  عــرض 

رســائله؛ وهــي: »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة«، 

و»تحصيــل  المدنيــة«،  و»السياســة 

ــرُة »أهــمَّ  ــدُّ هــذه الرســالُة األخي الســعادة«، وُتَع

وأكثرهــا  وأنضجهــا  جميًعــا  الرســائل  هــذه 

»الفصــول  كتابــه  إلــى  باإلضافــة  اســتقااًل«، 

ــذي اتخــذ صــورة مختصــرة  المدنيــة«، وشــرحه ال

أبــرز  ولعــل  ألفاطــون.  »القوانيــن«  لـــكتاب 

ــق بضــرورة وجــود الدولــة،  هــذه األفــكار: مــا يتعلَّ

سياســية،  وحــدة  أصغــر  بوصفهــا  والمدينــة 

باالجتمــاع  يُقصــد  »التــي  الفاضلــة  والمدينــة 

فيهــا التعــاوُن علــى األشــياء التــي تُنــال بهــا 

الحقيقــة«. فــي  الســعادُة 

التفرقــة  وكذلــك تطــرق روزنتــال فــي ســياق 

)الملــك  أفاطــون  عنــد  الفاضــل  الحاكــم  بيــن 

اإلســام  فــي  الفاضــل  والحاكــم  الفيلســوف( 

)النبي/اإلمــام( إلــى نظرية الفارابي في »النبوة«، 

عرضهــا  كمــا  الفاضــل  الرئيــس  خصــال  وشــرح 

ــم  وتكلَّ الســعادة«،  »تحصيــل  فــي  الفارابــي 

كمــا  عنــده،  الشــريعة  أو  القانــون  مركزيــة  عــن 
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أشــار إلــى دراســة الفارابــي -تســاوًقا مــع شــاغله 

الفاضلــة؛  للمدينــة  المضــادة  للمــدن  الرئيــس- 

وهــي: المدينــة الضروريــة، ومدينــة النذالــة، ومدينــة 

ومدينــة  الكرامــة،  ومدينــة  والســقوط،  الخســة 

التغلــب. وهــي المــدن األفاطونيــة التــي زاد عليهــا 

ــة أو  ل ــة المبدِّ ــة الفاســقة، والمدين ــي المدين الفاراب

الضالــة. والمدينــة  المتبدلــة، 

بــ»ابــن  المعنــون  الســابع  الفصــل  وأمــا 

ســينا: التوليــف«، فقــد أفــرده روزنتــال للشــيخ 

الفارابــي-  -كســلفه  ــا  معنيًّ بــدا  الــذي  الرئيــس 

إليــه  ا  ناظــًر وكمالــه«،  اإلنســان  »بســعادة 

وكان  مواطًنــا«.  أي:  مدنيًّــا،  كائًنــا  »بوصفــه 

فلســفته  توجيــه  فــي  األثــر  أكبــُر  النظــرة  لهــذه 

»وجهــًة سياســيًة واضحــًة«؛ فكانــت لــه آراؤه 

فــي العلــم المدنــي ]علــم السياســة[ التــي نثرهــا 

فــي كتبــه الفلســفية الرئيســة، ومنهــا تلــك التــي 

ُتنســب إلــى مــا ُيعــرف بالحكمــة المشــرقية، ذات 

الصوفــي. الطابــع 

فأنشــأ  الفارابــي  حــذو  ســينا  ابــُن  حــذا  وقــد 

»صلــًة  »اإللهيــات«  مــن  األخيــر  القســم  فــي 

بيــن المدينــة الفاضلــة فــي اإلســام والمدينــة 

الملــُك  يرأســها  التــي  األفاطونيــة  الفاضلــة 

فــي  »رســالة  فــي  د  حــدَّ كمــا  الفيلســوُف«. 

إثبــات النبــوات« وظيفتيــن ُتناطــان بالنبــي؛ همــا: 

»صــاح العالــم الحســي بالسياســة، والعالــم 

االجتمــاع  مبنــى  أن  مقــرًرا  بالحكمــة«،  العقلــي 

اإلنســاني يجــب أن يكــون »هــو الشــريعة التــي 

واضــع  النبــي  رســوله،  إلــى  بهــا  هللاُ  أوحــى 

بــأن  القــول  فــي  الفارابــي  ــًدا  مؤيِّ النواميــس«، 

تبليــغ  هــي  إنمــا  األساســية  النبــي  »مهمــة 

النــاس الشــريعة اإللهيــة لهدايتهــم، وحفــظ 

مصالحهــم ونجاتهــم«، وإن لــم يســلك مســلكه 

الملــك  وبيــن  النبــي  بيــن  التســوية  »فــي 

األول«. والرئيــس  واإلمــام  الفيلســوف 

وهكــذا يغــدو مــن المفهــوم لمــاذا أدرج ابــُن 

والتدبيــر،  )األخــاق،  العمليــة  الحكمــَة  ســينا 

والعلــم المدنــي( فــي »اإللهيــات«؛ »ذلــك أن 

النبــوة وحدهــا هــي التــي تتيــح ناموًســا يكفــل 

اجتماًعــا فاضــًا فــي المدينــة الفاضلــة«، وإن 

إلــى  ترجــع  ال  والشــريعة  النبــوة  أهميــة  كانــت 

ولكــنَّ  فحســب،  اإلنســانية  للحيــاة  تدبيرهمــا 

النامــوَس اإللهــي الموَحــى بــه يتضمــن الحقيقــَة 

ــق باللــه، وبالعالــم، وبالمائكــة،  أيًضــا فيمــا يتعلَّ

والمعــاد، والثــواب والعقــاب، والعنايــة اإللهيــة. 

العــارف. الحقيقــة هــي غايــة بحــث  وهــذه 

عــن  الحديــث  مــن  روزنتــال  فــرغ  أن  وبعــد 

مــن  فيلســوفين  ألهــم  السياســية  األفــكار 

السياســي،  الفكــر  بــاب  فــي  المشــرق  فاســفة 

وهمــا الفارابــي وابــُن ســينا، انتقــل إلــى الحديــث عن 

فيلســوفين مــن فاســفة الغــرب اإلســامي كان 

لهمــا أبعــُد األثــر فــي »الفلســفة السياســية« 

ــه، الــذي عقــد  عنــد المســلمين. أولهمــا: ابــُن باجَّ

بــ»ابــن  المعنــون  الثامــن،  الفصــل  روزنتــال  لــه 

الفــردي«. التحــول  باجَّــه: 

وكان أبــو بكــر بــن الصائــغ، المعــروف بـ»ابــن 

 فــي الغــرب«، 
ٍ
باجَّــه« »أول فيلســوف مســلم

ألفاطــون  مختلفــٌة  »مقاربــٌة  لــه  وكانــت 
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وجهــًة  فيهــا  اتخــذ  السياســية«  وفلســفته 

مغايــرًة لوجهــة َمــْن ســبقه كالفارابــي وابــن ســينا 

وَمــْن جــاء بعــده كابــن رشــد؛ إذ »قصــر اهتمامــه 

للمفكــر،  الفردييــن  والســعادة  الكمــال  علــى 

اإلنســان  باتصــال  يكــون  إنمــا  ذلــك  أن  ورأى 

بالعقــل الفعَّــال، وهــذه أعلــى مرتبــة قبــل بلــوغ 

هللا«. فــي  الصوفــي  التفكــر 

»ولــم يكــن الــرأي الــذي ذهــب إليــه 
ابــن باجــه ثمــرة جهــل بأفاطــون 
مــن  ســطر  كل  ففــي  وأرســطو، 
فــي  الغامضــة  الصعبــة،  كتبــه 
الغالــب... مــا يقــوم شــاهًدا علــى 
بفلســفتهما،  دقيقــة  معرفــة 
وكذلــك  لهــا،  جيــد  فهــم  وعلــى 
عــن  صــدر  مســتقل   

ٍ
ُحكــم علــى 

عقــل أصيــل«. غايــُة األمــر أنــه »لــم 
يجــد حرًجــا فــي مخالفــة المقــوالت 
السياســية ألفاطــون وأرســطو، 
وال اتخــذ التــراث اليونانــي قطًبــا 

يُديــر حولــه رحــى فلســفته«.

الفكــر  دراســة  فــي  روزنتــال  اعتمــد  وقــد 

رســائله؛  مــن  ثــاٍث  علــى  باجــه  البــن  السياســي 

المتوحِّــد«،  و»تدبيــر  الــوداع«،  »رســالة  هــي: 

الرســالة  العقــل باإلنســان«؛ ففــي  و»اتصــال 

إلــى  أقــرب  مذهًبــا  باجــه  ابــن  »يذهــب  األولــى 

القــول بالمدينــة الفاضلــة فــي مقابــل المــدن 

ُيعنــى  الثانيــة  الرســالة  وفــي  الكاملــة«،  غيــر 

بـ»الفيلســوف المعتــزل«. وأمــا الرســالة الثالثــة 

ر فيهــا  ــل »ذروة فكــر ابــن باجــه«؛ حيــث تحــرَّ فتمثِّ

عليــه. اعتمــد  وإن  الفارابــي  ســطوة  مــن 

وأمــا الفيلســوف الثانــي مــن فاســفة الغــرب 

فهــو ابــن رشــد، الــذي عقــد لــه روزنتــال الفصــل 

االكتمــال«،  رشــد:  بــ»ابــن  المعنــون  التاســع 

وأهمهــا،  الثانــي  القســم  فصــول  أطــول  وهــو 

لهــذا  السياســي  الفكــر  دراســة  علــى  ويشــتمل 

ــه والقاضــي والفيلســوف، وشــارح أرســطو  الفقي

ــٍل »للتــراث  فــي العصــور الوســطى، وأكبــر ممثِّ

إذ  السياســية«؛  الفلســفة  فــي  األفاطونــي 

أفاطــون  فلســفة  فــي  عميًقــا  نظــًرا  »نظــر 

األساســية،  نتائجهــا  وارتضــى  السياســية، 

الجزئيــة  التعديــات  بعــض  عليهــا  أدخــل  ثــم 

أرســطو«. بفكــر  ذلــك  فــي  مهتديًــا 

ل روزنتــال فــي فهــم الفكــر السياســي  وقــد عــوَّ

ــي »الجمهوريــة«،  البــن رشــد علــى شــرحيه لكتاب

إلــى  باإلضافــة  النيقوماخيــة«،  و»األخــاق 

دفاعــه الحماســي عــن الفلســفة ضــد الغزالــي فــي 

الجدليــة  ورســائله  التهافــت«،  »تهافــت  كتابــه 

األخــرى فــي الحكمــة والشــريعة؛ وهــي: »فصــل 

اإللهــي«،  العلــم  و»ضميمــة  المقــال«، 

األدلــة«. و»مناهــج 

وابــن  الفارابــي  عــن  رشــد  ابــن  امتــاز  ولقــد 

إدراًكا منهمــا لســيادة  أكثــر  »كان  بأنــه  ســينا 

اإللهــي  النامــوس  بوصفهــا  الشــريعة، 

الفاضــل، وكذلــك لوظيفتهــا المدنيــة مــن حيــث 

للمدينــة  الفاضلــة  السياســة  نمــوذج  كونُهــا 

الفاضلــة«، كمــا تجــاوز أســافه فــي إدراكــه لطابع 

الشــريعة وأهميتهــا فــي المجــال السياســي، وهــو 
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ال يفتــأ يقــارن فــي شــرحه علــى »الجمهوريــة بيــن 

للقــدر  مــدرًكا  والبشــرية...  اإللهيــة  الشــرائع 

المشــترك بيــن الشــريعة الدينيــة التــي يحتكــم 

هــو إليهــا، والقانــون اإلنســاني العــام الــذي ال 

تســتطيع أمــة أن تنفــك عنــه...«.

والحــق أن »االهتمــام بالقانــون )الشــريعة( 

المســلم  الفيلســوف  ملتقــى  كان  والعــدل 

بأســاتذته اليونــان، وأن هــذا االهتمــام هــو الــذي 

اليونانيــة العمليــة  نــه مــن تطبيــق الفلســفة  مكَّ

فــي  اإلســامية  البلــدان  وعلــى  اإلســام،  علــى 

عصــره، ومــن إبــراز الطابــع السياســي للشــريعة 

بمــا لديهــا مــن فرصــة ال نظيــر لهــا فــي أن تكفــل 

له  للمســلم مــا كان ينبغــي علــى الفلســفة أن تحصِّ

لليونانــي: أال وهــو الخيــر األعلــى«.

العاشــر  الفصــل  فــي  روزنتــال  م  ويقــدِّ

والدمــج«  التطبيــق  »الدوَّانــي:  بــــ  الموســوم 

دراســًة مركــزًة لألفــكار السياســية التــي اشــتمل 

عليهــا كتــاب »اخــاق جالــي« الــذي قصــد فيــه 

)ت  انــي  الدوَّ الديــن  جــال  الفارســيُّ  الفيلســوُف 

نصيــر  كتــاب  »تكييــف  إلــى  908/907هـــ/1501م( 

الديــن الطوســي )اخــاق ناصــري( فــي الحكمــة 

العمليــة، علــى وفــق الــروح اإلســامية الصرفــة«.

يقــرر  -كمــا  المســلمون  الفاســفة  كان  وإذا 

روزنتــال- قــد رفعــوا بنيــان فلســفتهم السياســية 

علــى قواعــد الشــريعة النبويــة، كابــن ســينا وابــن 

رشــد خاصــة، فإنهــم بســطوا بذلــك مــن أســباب 

االتجــاه  ذوي  مــن  المفكريــن  ُيِعيــُن  مــا  الوفــاق 

انــي علــى دمــج طائفــة  المحافــظ كابــن تيميــة والدوَّ

مــن أفكارهــم السياســية في فكرهــم الخاص، على 

ــة  نحــو يؤكــد مــا ذهــب إليــه روزنتــال مــن أن مركزي

النامــوس فــي مجــال الفلســفة السياســية كانــت 

هــي الجامــع بيــن أفاطــون وأرســطو مــن جهــٍة، 

انــي مــن جهــٍة أخــرى. وبيــن ابــن تيميــة والدوَّ

»ليــس  جالــي«  »اخــاق  كتــاب  أن  والحــق 

ُمبسَّــٌط حســن  إبداعيًّــا، ولكنــه منتقــًى  عمــًا 

الديــن  نصيــر  عنــد  العمليــة  للحكمــة  العبــارة 

كبيــرًة  براعــًة  انــي  الدوَّ أظهــر  وإن  الطوســي«، 

الفلســفية  الطوســي  أطروحــة  »تكييــف  فــي 

اإلســامية«؛  العقيــدة  وفــق  علــى  الصارمــة 

أطروحــة  الدوانــي  »اختصــر  أخــرى  بعبــارة  أو 

اإلســام  وبيــن  بينهــا  ووفــق  الطوســي 

المحافــظ«؛ حيــث أصــرَّ »علــى المرجعيــة العليــا 

للشــريعة اإللهيــة بوصفهــا الضامــن للُحْكــم 

اإلنســان  ولســعادة  ولإلنصــاف،  العــادل 

وكمالــه«.

وأخيــًرا، يســتعرض روزنتــال فــي ملحــٍق بعنوان 

المدنــي«  العلــم  فــي  التركيــة  اآلراء  »بعــض 

اإلســامي  السياســي  للفكــر  األمثلــة  بعــَض 

ــني فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي، مــن  السُّ

وهــي:  دراســتها؛  علــى  ــر  توفَّ كتــب  ثاثــة  خــال 

العثمانيــة«  الدولــة  تدهــور  عــن  »مذكــرٌة 

ــٍف  لقوجــا بيــك )1630م(، و»نصيحــت نامــه« لمؤلِّ

للمــؤرخ  العمــل«  و»دســتور  )1640م(،  مجهــول 

الشــهير حاجــي خليفــة. وكانــت هــذه الكتــب ثمــرة 

األزمــة الحــادة التــي مــرت بهــا الدولــُة العثمانيــة؛ 

ولذلــك غلــب عليهــا جميًعــا القصــُد إلــى تحقيــق 

غايــٍة إصاحيــٍة عمليــٍة موصولــة األســباب بــروح 

ونصوصــه. اإلســامي  الفقــه 
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وبعــُد، فلنــا علــى روزنتــال مأخــذان أساســيان 

جزئيــٍة  انتقــاداٍت  مــن  عليــه  أوردنــاه  مــا  -ســوى 

تمــام  مــن  لعــل  الترجمــة-  حواشــي  فــي  منثــورٍة 

عــرض الكتــاب أن نشــير إليهمــا فــي ُعَجالــٍة. فأمــا 

أولهمــا: فإهماُلــُه لجملــة معتبــرٍة مــن النصــوص 

اإلســامي،  السياســي  الفكــر  فــي  المصدريــة 

وبــاب  السياســي«،  »الفقــه  بــاب  فــي  وخاصــة 

إلــى  رجــع  أنــه  صحيــح  الســلطانية«.  »اآلداب 

هــذا  فــي  كاتًبــا  يســع  ال  التــي  المصــادر  أمهــات 

لنــا  ــن  يبيِّ لــم  ولكنــه  عنهــا،  يتغافــل  أن  الحقــل 

المعيــار الــذي انتقــى علــى أساســه مــا اختــار مــن 

أن  للقــارئ  تــارًكا  للدراســة،  أخضعهــا  نصــوٍص 

يســتنبط هــو هــذا المعيــار. ومــن جهــٍة أخــرى، لــم 

ــى مصنفــات ال تقــل فــي  ــال بالرجــوع إل ــال روزنت يب

أهميتهــا عــن تلــك التــي اعتمــد عليهــا؛ فقــد أهمــل 

علــى ســبيل المثــال مصنفــات »الــكام« إهمــااًل 

ــا بــه أن يقــرأ مــا  ــا، وكان حريًّ يوشــك أن يكــون تامًّ

مــون عــن مبحــث اإلمامــة فــي هــذه  كتبــه المتكلِّ

المصنفــات، ومــن المعلــوم أنهــم أوُل مــن اشــترع 

الحديــث فــي هــذا البــاب، كمــا أســلفنا.

اإلســامية  السياســة  فقهــاء  أبــرز  ولعــل 

الذيــن أهملهــم روزنتــال اإلمــاُم الجوينــيُّ )478هـــ(، 

الكبيــر؛  األشــعري  ــم  والمتكلِّ الشــافعي  الفقيــه 

الــذي نثــر أفــكاره السياســية فــي ثاثٍة مــن مؤلفاته 

و»اللمــع«،  »اإلرشــاد«،  وهــي:  األساســية، 

األخيــُر  الكتــاُب  هــذا  ويشــتمل  »والغياثــي«. 

فــي  مســبوقة  غيــر  فريــدة  رســالة  علــى  خاصــًة 

ــني)1)). وقــد الحــظ وائــل حــاق  تاريــخ اإلســام السُّ

)1)( وائــل حــاق، الخلفــاء والفقهــاء والســاجقة فــي الفكــر 
السياســي للجوينــي، ترجمــة: أحمــد محمــود إبراهيــم، دراســة 

منشــورة بموقــع نمــاء للبحــوث والدراســات.

تجاهــل الباحثيــن المحدثيــن عموًمــا للجوينــي فيمــا 

السياســي  الفكــر  عــن  دراســات  مــن  بــه  قامــوا 

الــذي  روزنتــال  ومنهــم  الوســيط،  العصــر  إبــان 

أبعــد اآلراء السياســية للجوينــي إلــى جملــة مــن 

الحواشــي، ُمْغِفــًا ذكــَرُه إال حيــن تتقاطــع تعاليُمــُه 

مــع تعاليــم المــاوردي )ت 450هـ/1058م(، أو الغزالي 

505هـــ/1111م(. )ت 

أن  إلــى  المقــام  هــذا  فــي  اإلشــارُة  وتجــدُر 

 A. K. S.( البريطانيــة آن المبتــون  المستشــرقة 

Lambton( لــم ُتْفــرِد للجوينــي فــي كتابهــا »الدولــة 

)1981م(  الوســيط«  اإلســام  فــي  والحكومــة 

كتابــه  علــى  فيهمــا  )معوِّلــًة  صفحتيــن  ســوى 

»اإلرشــاد«(، فــي حيــن أنهــا خصصــت عشــرين 

للغزالــي.  وعشــرين  واثنتيــن  للمــاوردي،  صفحــة 

هنــري  الفرنســي  المستشــرق  فــإن  وكذلــك 

الجوينــي  أن  يزعــم   )Henri Laoust( الووســت 

الســلطانية«  »األحــكام  مــن  كتابــه  اســتلهم 

للمــاوردي، ولعــل الســبب فــي هــذا الفهــم الخاطئ 

إلــى  ذهــب  الــذي  جلبــي  كاتــب  عبــارة  إلــى  يرجــع 

ســبيل  اتبــع  األمــم  غيــاث  فــي  »الجوينــي  أن 

ناجــل  تلمــان  وأمــا  الســلطانية«.  األحــكام 

)Tilman Nagel( فــكان أول َمــْن اســتخدم كتــاب 

ــل فــي  »غيــاث األمــم«، ولكنهـ-ويالألســف- تعجَّ

مناقشــته إلــى حــدٍّ مــا، ولــم يفطــن إلــى مقصــوده 

الــذي انفــرد بــه)))).

ولقــد يســعنا أن نلتمــس المعاذيــر لروزنتــال 

فــي إهمالــه الرجــوع إلــى كتــاب »الغياثــي«، إذ لــم 

المرجــع  للجوينــي:  الباحثيــن  هــؤالء  إهمــال  فــي  )))( راجــع 
الســابق.
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يكــن الكتــاُب قــد ُنشــر بعــد، ولكننــا ال نســتطيع 

»األحــكام  لكتــاب  التــام  تجاهَلــُه  نفهــم  أن 

ــى الفــراء  ــي يعل ــي أب ــه الحنبل الســلطانية« للفقي

)ت 458هـــ(، ولعلــه كان مســوًقا فــي هــذا اإلهمــال 

بمــا شــاع مــن التشــابه بيــن هــذا الكتــاب وكتــاب 

حــد  إلــى  للمــاوردي  الســلطانية«  »األحــكام 

أننــا ال نملــك  التطابــق. وقــد الحــظ نصــر عــارف 

ــر هــذا التشــابه  حتــى اآلن أي دراســة موثَّقــة تفسِّ

أو التطابــق بيــن الكتابيــن، فهــل كان ثمــة نقــل أم 

أن وحــدة المصــدر المعرفــي والمنهــج األصولــي 

النتيجــة  إلــى  بهمــا  انتهــت  السياســي  والواقــع 

نفســها؟)))).

كتــاب  إلــى  رجــع  قــد  روزنتــال  كان  وإذا 

فقــد  للمــاوردي،  الســلطانية«  »األحــكام 

أهمــل مؤلفاتــه األخــرى؛ مثــل: »تســهيل النظــر 

ك وسياســة 
ِ
ــل وتعجيــل الظفــر فــي أخــاق المـَ

وسياســة  الــوزارة  و»قوانيــن  المـُــْلك«، 

و»الرتبــة  الملــوك«  »ونصيحــة  الملــك«، 

فــي طلــب الحســبة«. وإذا كان قــد اعتمــد مــن 

كتــب الغزالــي علــى »االقتصــاد فــي االعتقــاد«، 

الديــن«،  علــوم  و»إحيــاء  و»المســتظهري«، 

فقــد أهمــل مثــًا كتابــه »ســر العالميــن وكشــف 

مــا فــي الداريــن« وهــو الكتــاب الــذي يعــد فــي رأي 

للغزالــي،  السياســية  الكتــب  »أهــمَّ  بعضهــم 

ــم لــه فــي  ــل اإلنتــاج العلمــي المنظَّ والــذي يمثِّ

الحقــل«)))). هــذا 

السياســي  التــراث  مصــادر  فــي  عــارف،  )))) نصــر 
)ص/140(. اإلســامي، 

)))) السابق، )ص/68(. 

وأمــا الجاحــظ فقــد ركــز روزنتــال مــن 

فــي  »التــاج  كتــاب  علــى  مؤلفاتــه 

إلــى  باإلضافــة  الملــوك«،  أخــاق 

اإلمامــة«،  »اســتحقاق  رســالته 

األخــرى  ورســائله  كتبــه  مهمــًا 

بــاب  فــي  إدراجهــا  يمكــن  التــي 

عــرض  والتــي  السياســي،  الفكــر 

فيهــا لمســائل وقضايــا كان جديــًرا 

ــا،  مليًّ أمامهــا  يتوقــف  أن  بروزنتــال 

مناقشــتها. فــي  النفــس  ُيطيــل  وأن 

هــذه مجــرد أمثلــة لمــا تــرك روزنتــال الرجــوع 

الفكــر  تــراث  فــي  مهمــة  مؤلفــات  مــن  إليــه 

السياســي اإلســامي، تدلنــا علــى خطــورة االنتقــاء 

مــن  بســياج  وإحاطتــه  التــراث،  هــذا  دراســة  فــي 

وإلــى  نصوصــه،  اســتقراء  دون  العامــة  األحــكام 

جميــع  »إن  قائــًا:  عــارف  نصــر  يشــير  ذلــك 

اإلســامي،  السياســي  الفكــر  عــن  كتــب  مــن 

إحــدى  أو  اإلســامي،  السياســي  التــراث  أو 

مــن   %6 مــن  أكثــر  علــى  يطلــع  لــم  ظواهــره 

متجــاوًزا  التــراث،  لهــذا  المباشــرة  المصــادر 

العلمــي،  المنهــج  قواعــد  أبســط  بذلــك 

وأولهــا قاعــدُة االســتقراء قبــل التعميــم التــي 

أجمــع عليهــا مفكــرو الشــرق والغــرب قديًمــا 

وحديثًــا... فقــد ُأطلقــت تعميمــات ســلبية أو 

إيجابيــة علــى التــراث السياســي اإلســامي مــن 

 عــن %6 
ٍ
خــال االطــاع علــى مــا ال يزيــد بــأي حــال

عــن مجمــل مصــادره المباشــرة، بــل إن هنــاك 
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مــن لــم يرجــع إلــى مصــدر مباشــر ومــأل األرض 

والسياســة«)))). اإلســام  حــول  ضجيًجــا 

وأمــا المأخــذ اآلخــر: فهــو أن روزنتــال لــم ُيْعــَن 

الفكــر  اكتنــف  الــذي  التاريخــي  الســياق  بدراســة 

يحفــل  ولــم  كافيــًة،  السياســي اإلســامي عنايــًة 

بالتمــاس الروابــط بيــن تطــور هــذا الفكــر مــن حيــث 

ــا وبيــن التحــوالت التــي طــرأت  كونــه درًســا نظريًّ

علــى تجربــة الحكــم اإلســامي مــن حيــث كونهــا 

نذكــر  أن  القــول  نافلــة  ومــن  عمليــًة.  ممارســًة 

القانونيــة/  األطروحــات  فهــم  إلــى  ال ســبيل  أنــه 

السياســية حــقَّ الفهــم إال بوضعهــا فــي ســياقها 

التاريخــي الــذي أســهم فــي إنتاجهــا. ولعــل هــذا مــا 

ــن هــذه المقدمــة شــيًئا مــن  دعانــا إلــى أن نضمِّ

الحديــث عــن التجربــة العمليــة للحكــم اإلســامي. 

حــدَّ  بلغــت  عنايــًة  روزنتــال  ُعِنــي  المقابــل  وفــي 

التفاصيــل  بتتبــع  أحياًنــا  واإلســراف  المبالغــة 

وإحصــاء الجزئيــات الدقيقــة، وخاصــة فــي القســم 

الثانــي مــن الكتــاب، وهــو مــا يتعــارض مــع كونــه 

»رؤيــة تمهيديــة«. مجــرد 

وبعــُد، فاللــَه نســأُل أن يرزقنــا اإلخــاَص فــي 

الترجمــَة مــن  القــول والعمــل، وأن يجعــل هــذه 

األرض،  فــي  النــاس فيمكــث  ينفــع  الــذي  الِعْلــم 

والحمــُد للــه أواًل وآخــًرا.

السياســي  التــراث  مصــادر  فــي  عــارف،  )))) نصــر 
.)40 )ص/39،  اإلســامي، 
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)1( جامعة قرطاج )تونس(  وجامعة الملك خالد )المملكة العربية السعودية(
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إطار البحث وبناء المشكل

علــى  الطارئــة  التحــّوالت  الجميــع  يفــوت  ال 

شــكلها  فــي  غّيرتهــا  التــي  التربويــة،  الممارســة 

ومضمونهــا تماًمــا))). وتؤكــد هــذه التحــوالت للمفكــر 

التربــوي أننــا نعيــش عصــر »طفــرات المدرســة«. 

اليــوم  المربي/المعلــم  ومهــام  أدوار  فــإن  ولهــذا 

بمســؤولياته  جديــد  وعــي  لــه  يكــون  بــأن  تقضــي 

القانونيــة واألخاقيــة))) علــى الســواء. وعــي تدفــع 

ومفارقاتهــا  التربويــة  الممارســة  تناقضــات  إليــه 

الّشــديدة، التــي تقتضي من المربــي التفكير العقاني 

التربوّيــة،  وســلوكاته  قراراتــه  جميــع  فــي  العميــق 

اإليتيقــا))). إلــى  ذلــك ضــرورة مــن األخــاق  فينقلــه 
))) صالــح بــن علــي أبــو عــّراد، األبجديــات التربويــة، مكتبــة المتنبــي، الريــاض، 

)ص/142(. 2014م، 

))) »أنــا مــربٍّ، وأنــا مــدرك أنــي مســؤول عــن كل ســلوك يصــدر عّنــي، والمجتمع 
مــن حولــي أكثــر صرامــة فــي تحميلــي هــذه المســؤولية، وصــوت بداخلــي يقــول 
لــي إن هــذه المســؤولية جســيمة. لكننــي نــادًرا مــا تعرضــت لهــذا األمــر فــي 
تكوينــي الجامعــي األساســي أو حتــى فــي ثقافتــي المهنيــة، ولــم يخبرنــي أحــد 
بذلــك... فمــا معنــى هــذه المســؤولية التربويــة علــى وجــه الدقــة؟ مــا مبتدأهــا؟ 
مــا منتهاهــا؟«.. كان هــذا مضمــون مداخلــة لمعلــم مبتــدئ فــي ملتقــى أكاديمــي 

تربــوي دولــي، وقــد شــاطره الكثيــرون فــي ذلــك.
ــا لــدى مركــز  »مــاذا يعنــي أن أكــون مربًيــا اليــوم؟« أعمــال مؤتمــر دولــي موثقــة فيلميًّ
التوثيــق بالمركــز الوطنــي لتكويــن المكونيــن فــي التربيــة )cenaffe(، وزارة التربيــة، 

تونــس ) مــاي، )11)م.

))) نعتمــد فــي اســتخدمنا لمصطلــح اإليتيقــا )Ethique( علــى المعنــى التالــي: هــي 
قواعــد الســلوك »األخاقــي« التــي ُيشــّرعها العقــل األخاقــي فــي أثنــاء معايشــته 
للوضعيــات الخاصــة والمواقــف االســتثنائية شــديدة الغرابــة والصعوبــة، وحيــث 
تتعطــل فيهــا األخــاق التقليديــة عــن العمــل. فاإليتيقــا هــي قــرارات ســلوكية يتــم 
اتخاذهــا فــي التــو واللحظــة، لكنهــا نتيجــة تفكيــر عقانــي عميــق يســتوفي جميــع 
عناصــر الوضعيــة. مثــال قضيــة »المــوت الرحيــم« حينمــا تعجــز القواعــد األخاقيــة 
المعروفــة عــن الحســم فيهــا، وحينمــا تتصــارع داخلهــا القيــم النبيلــة مثــل الرحمــة 
والشــفقة مــن جهــة وحمايــة الحيــاة مــن جهــة ثانيــة، حينهــا يصيــر علــى الشــخص 
اتخــاذ قــراره بنفســه وتحّمــل مســؤولية تبعــات ذلــك القــرار دون أن تســاعده القيــم 
التقليديــة المعروفــة علــى الحســم. واألمــر يســري علــى موضوعــات كثيــرة مشــابهة 
مثــل »الحــرب« أنخوضهــا أم ال نخوضهــا؟ والبيئــة أنســتثمرها أم ال نســتثمرها؟ 

وغيرهــا؟
 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Editions

.P(1( ,Tome1 )1993(,PUF
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وفيمــا يلــي قائمــة مــن بعــض تلــك المفارقــات 

فــي الممارســة اليوميــة للتربيــة والتعليــم، توقــظ 

مــن  التربويــة  المســؤولية  فــي  مــا  علــى  الوعــي 

إحراجــات:

 stratégie بين تلميذ يتخذ استراتيجيا تعّلمّية

d’apprentissage مغلقــة ورافضــة وحتــى عنيفــة، 

لديــه فــي متابعــة عمليــة  رغبــة  لعــدم وجــود أي 

الـــُمربي فــي قــرارة  بــه  الّتعلــم، وبيــن مــا يشــعر 

ا علــى الســلوك العدائــي  نفســه مــن الغضــب ردًّ

لذلــك التلميــذ، أو فــي المقابــل محاولــة االختــراق 

الذكــي لتعديــل تلــك االســتراتيجيا الســلبية، ُتطــرح 

قضيــة المســؤولية التربويــة.

يجــد  التــي  التعليميــة  الطريقــة  نجاعــة  وبيــن 

التمّيــز  وحتــى  باتباعهــا  ُملزًمــا  نفســه  المربــي 

 (((laللفصــل الفارقيــة  الطبيعــة  وبيــن  فيهــا، 

naturedifferencée de la classe، ُتطــرح قضيــة 

التربويــة. المســؤولية 

وبيــن إهمــال عائلــة متخّليــة تماًمــا عــن مرافقة 

أبنائهــا، وبيــن مــا تفرضــه مصلحــة التلميــذ مــن 

تأطيــر ومرافقــة وتوجيــه ومتابعــة خاصــة مــن قبــل 

المعّلــم، ُتطــرح قضيــة المســؤولية التربويــة))).

مشــاغله  فــي  يــوم  كل  َيغــرُق  مــربٍّ  وبيــن 

لذاتــه  نكرانــه  ضــرورة  وبيــن  القهريــة،  الخاصــة 

ــة المســؤولية  لتفّرغــه ألداء رســالته، ُتطــرح قضي

بويــة. التر

))) صالــح بــن علــي أبــو عــّراد، المرجــع الســابق، )ص/140، 
.)141

))) المرجع السابق، )ص/142(.

وبيــن الحيــف االجتماعــي المســّلط 
وبيــن  التاميــذ،  مــن  الفقــراء  علــى 
ضــرورة احتــرام المربــي لمبــدأ عدالــة 
قضيــة  ُتطــرح  التربويــة،  الفــرص 

التربويــة. المســؤولية 

وبيــن ضعــف إمكانيــات المؤسســة 
الــدرس  وبيــن مقتضيــات  التربويــة 
ُتطــرح  و»البيداغوجيــة«،  التقنيــة 

قضيــة المســؤولية التربويــة.

لراحتــه  المربــي  ســعي  وبيــن 
أعبــاء  وبيــن  العمــل  أثنــاء  فــي 
للتاميــذ،  التفهيــم  مقتضيــات 
التربويــة. المســؤولية  ُتطــرح 

ذلــك غيــض مــن فيــض مــن مفارقــات العملية 

التربويــة التــي تدفــع بمســألة المســؤولية التربويــة 

إلــى ســطح التفكيــر والتأّمــل.

مــن  آخــر  نوًعــا  يفــرض  الحالــي  الواقــع  لكــن 

التحّديــات فــي عاقــة بموضــوع المســؤولية، منهــا 

مثــًا: كيفيــة الّتعامــل مــع الطفــل ذي الصعوبــات 

وصاحــب  الجانــح،  التقليديــة(:  )غيــر  الخاصــة 

الوضعيــة االجتماعيــة، والعنيــف، و»المتطــّرف« 

و»الّداعيــة«، ومــع العائلــة المفّككــة و»أحاديــة 

فــي  التبّنــي  )أو  الكفالــة  عائــات  مثــل  الّنــوع« 

التــي  الّتحديــات  ومــع  المجتمعــات(،  بعــض 

التقنــي وخاصــة علــى مســتوى  الّتقــدم  يفرضهــا 

انزيــاح دور المربــي نفســه، فضــًا عــن الّتحديــات 

التــي يفرضهــا ظهــور مهــن تربويــة غيــر تقليديــة 

فــي التربيــة مثــل المرافقــة المدرســية بأنواعهــا... 



1٢٩ املسؤوليّة الرتبويَّة 

مســتحدثة،  وأحياًنــا  متطــورة  قضايــا  وجميعهــا 

األخاقيــة  والقواعــد  القوانيــن  مــع  تنســجم  وال 

التقليديــة، حتــى إن األمــر يســتدعي فــي األكثــر إعادة 

تأســيس للموقــف األخاقــي، ومــن ثمــة يســتدعي 

االلتجــاء إلــى مــا يســمى »اإليتيقــا«.

صــورة  فــي  تحــوالت  نعيــش  أننــا  صحيــح 

المربــي، ســواء فــي وعيــه عــن ذاتــه أم فــي وعــي 

النــاس بــه. ولكــن مــن جهــة الحــق -أي مــن جهــة 

المبــدأ والمفهــوم- يظــل المربــي بحكــم خصوصية 

مــا  وخصوصيــة  تكوينــه  وخصوصّيــة  مهنتــه 

ينتظــره النــاس منــه، فــرًدا ُتكــّون المســؤولية أحــد 

مامحــه. أهــم 

اإلشكالية:

مســؤولية  بيــن  َفــرق  وأي  المســؤولية؟  مــا 

المربــي القانونيــة ومســؤوليته األدبيــة؟ ومــا معنى 

إعــادة تأســيس المســؤولية فــي الجــدل األخاقــي 

المعاصــر؟

القانونيــة  المربــي  مســؤولية  تبــدأ  أيــن 

واألخاقيــة؟ وأيــن تنتهــي؟ ومــن يوّجههــا؟ ومــن 

يحرســها؟ آلضميــر هــو أم التفكيــر؟ ومــا تبعــات 

إنكارهــا؟ وتبعــات  بهــا؟  االلتــزام 

)1( في معنى المسؤولية:

لغــًة: »المســؤولية بوجــه عــام حــال أو صفــة 

مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعاتــه، يقــال أنــا 

ــا  بــريء مــن مســؤولية هــذا العمــل، وتطلــق أخاقيًّ

أو  قــواًل  عنــه  يصــدر  بمــا  الشــخص  التــزام  علــى 

باصطــاح  االلتــزام  علــى  ــا  قانونيًّ وتطلــق  عمــًا، 

الخطــأ الواقــع علــى الغيــر طبًقــا للقانــون.

لكلمــة  تعريًفــا  الصحــاح  مختــار  أورد  وقــد 

مــا  الســؤال  ســأل  مــن  تأتــي  فهــي  مســؤولية، 

»قــْد  الكريــم:  القــرآن  وفــي  اإلنســان،  يســأله 

يــَت ُســَؤالََك يـَـا ُموَســى«، وســأله عــن الشــيء 
ِ
ُأوت

 
ٍ

َعــَذاب
ِ
ب ٌل 

ِ
َســائ »َســأَل  تعالــى  وقولــه  ســؤااًل، 

ســْل،  منــه  واألمــر  يســأل  ســأل  يقــال   ،»
ٍ
ــع

ِ
واق

بعضــا«))) بعضهــم  أيســاَءَل  وتســاءلوا 

أ - المسؤولية في الثقافة 
اإلسامية:

اإلســام  فــي  المركزيــة  المفاهيــم  مــن 

المســؤولية، وهــي تعنــي: تحمــل تبعــات مــا يأتيــه 

العبــد أمــام مراقبــة رّبــه. إنهــا تحّمــٌل فــردي صريــح 

كانــت  إن  أعمالنــا  جميــع  فــي  نأتيــه  مــا  لنتائــج 

فلهــا  قبيحــة  كانــت  وإن  جزاؤهــا  فلهــا  حســنة 

ــا ســويًّا  عقابهــا)))، وعلــى المؤمــن والكافــر أن يعي

هــذه الحقيقــة. ومــن أوضــح النصــوص اإلســامية 

الّســنة  فــي  ورد  مــا  البــاب  هــذا  فــي  الصريحــة 

الصــاة  عليــه  اســتخدم  حيــث  قاطــع،  بشــكل 

والســام لفــظ المســؤولية وكــرره. فعــن عبــد هللا 

بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا يقــول: ســمعت رســول 

يقــول: هللا صلــى هللا عليــه وســّلم 

االجتماعيــة،  المســؤولية  فهمــي،  ســيد  ))) محمــد 
المكتــب الجامعــي الحديــث، اإلســكندرية )2015م(، )ص/15(.

المســؤولية  الدابــي،  الســّيد  قســم  القــادر  ))) عبــد 
التربويــة فــي اإلســام فــي »مجلــة الشــريعة والدراســات 
اإلســامية« العــدد الثالــث، )))1هـــ، )11)م، )ص/7( مــن المقــال.
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ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
َرع َعــْن  َمْســؤول  َوُكلُُّكــْم   

ٍ
َراع »ُكلُُّكــْم 

 
ٍ
، َوالرَُّجــُل َراع

ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
 َوَمْســؤوٌل َعــْن َرع

ٍ
َمــاُم َراع

ِ
اإل

َأُة  ، َواْلَمــْر
ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
 َوُهــَو َمْســؤوٌل َعــْن َرع

ِ
ــه

ِ
ــي َأْهل

ِ
ف

َهــا، 
ِ
يَّت

ِ
َهــا َوَمْســؤولٌَة َعــْن َرع

ِ
 َزْوج

ِ
ــي بَْيــت

ِ
َيــٌة ف

ِ
َراع

َعــْن   وَمْســؤوٌل 
ِ
ه

ِ
 َســيِّد

ِ
َمــال ــي 

ِ
 ف

ٍ
َراع ُم 

ِ
َواْلَخــاد

َوالرَُّجــُل  َقــاَل:  َقــْد  َأْن  ــْبُت 
ِ

-َقــاَل: َوَحس  ،
ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
َرع

- َوُكلُُّكــْم 
ِ
ــه

ِ
يَّت

ِ
 َوَمْســؤوٌل َعــْن َرع

ِ
يــه

ِ
 َأب

ِ
ــي َمــال

ِ
 ف

ٍ
َراع

ــه« ]أخرجهمــا البخــاري 
ِ
يَّت

ِ
 َوَمْســؤوٌل َعــْن َرع

ٍ
َراع

ومســلم فــي صحيحيهمــا ويقــال متفــق عليــه[.

عبــارة  تعنيــه  مــا  ماحظــة  يمكننــا  وهكــذا 
وهــي: الحديــث،  هــذا  ســياق  فــي  المســؤولية 

شــمولية المســؤولية))) فهــي ظاهــرة أفقيــة 
كل  فــي  فهــي  المجتمــع،  أفــراد  جميــع  تهــم 
اجتماعيــة  ميكــرو  النحــو  هــذا  علــى  وهــي  مــكان. 

.Microsocial

مهمــة  مشــّقة  تحمــل  المســؤولية  تعنــي 
مســؤوليتك.  تحــت  هــم  لمــن  الكاملــة  الّرعايــة 

ملــزم. تكليــف  فهــي 

تعنــي المســؤولية تحمــل المترتبــات الجزائيــة 
للخلــل أو للنجــاح فــي مهمــة الرعايــة هــذه.

تعنــي المســؤولية التصــرف بوجــود رقابــة عليــا 
تواكــب مــدى االلتــزام الكامــل فــي أدائنــا لمهمــة 

الرعايــة.

ولذلــك نذهــب إلــى حــّد القــول بــأن المســؤولية 

فــي اإلســام أحــد أهــم أحجــار الزاويــة التــي ُيبَنــى 

عليهــا وعــي المؤمــن وســلوكه.

المســؤولية  الدابــي،  الســّيد  قســم  القــادر  ))) عبــد 
التربويــة فــي اإلســام فــي »مجلــة الشــريعة والدراســات 
اإلســامية« العــدد الثالــث، )))1هـــ، )11)م، )ص/2( مــن المقــال.

ب - المسؤولية في الثقافة 
اإلنسانية:

ُتعــد  اإلســامية،  الثقافــة  عــن  بعيــًدا 

المســؤولية مــن أعقــد وأعــرق المفاهيــم الفكريــة 

فــي الثقافــة اإلنســانية. خــاض فيهــا جــون بــول 

مذهــب  الوجوديــة  كتابــه  فــي   J.P. Sartreســارتر

 ،l’existentialisme est un humanisme إنســاني

واعتبــر أنهــا ســلوك وموقــف مقتــرن بالحّريــة، وأنه 

ال حــدود لهــا. وقــد ذهــب هذا الفيلســوف الوجودي 

بالمســؤولية إلــى أقصــى معانيهــا ومســتوياتها 

إمكانيــة. فأنــا -حســب ج ب ســارتر- مســؤول عــن 

ــَي 
ِ
كل اإلنســانية، إذ يقــول: »إن مســؤوليتنا لَه

تُلــزُم  نظــن؛ ألنهــا  ممــا  أعظــم  الحقيقــة  فــي 

اإلنســانية بأســرها«)11) وذلــك ببســاطة ألنــه »ال 

عمــل مــن أعمالنــا فــي خلــق مــا نريــد أن نكونــه، 

وإال ويســاهم فــي خلــق صــورة اإلنســان كمــا 

يكــون..  أن  يجــب  أنــه  نظــن  وكمــا  نتصــوره، 

اخترنــا،  مثلمــا  اختــاروا  للنــاس  نقــول  وكأننــا 

ألنفســنا،  الشــر  نختــار  أن  يمكــن  ال  فنحــن 

وبالتالــي مــا اخترنــاه مثلمــا هــو خيــر لنــا فهــو 

خيــر للجميــع«)11). فِفعلــي وإرادتــي قــد يســاهمان 

فيترتــب  العالــم،  مــن  جــزء  أو  بعــض  تغييــر  فــي 

عــن ذلــك أننــي مســؤول كشــأن بقيــة البشــر عــن 

المســؤولية  لفيلســوف  وبالنســبة  العالــم.  كل 

 ،Emmanuel Levinas إمانيالليفنــاس  المعاصــر 

(10( Sartre, l’existentialisme est un humanisme, Nagel, 
Paris 1968, P24-25.

)11) جــون بــول ســارتر، الوجوديــة مذهــب إنســاني، ترجمــة 
المصريــة،  الــدار  مطبعــة   ،1964 الحفنــي،  المنعــم  عبــد 

.)17 )ص/16، 
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بيــن  تربــط  التــي  العقــدة  هــي  المســؤولية  فــإن 

عالمــْي الــّذات واآلخــر. إنهــا المنطقــة المشــتركة 

التــي ُتنهــي عزلــة عالــم الّذاتيــة، وتجعلــه متداخــل 

الغيريــة))1). معالــم 

مســألة  فــي  التفكيــر  يطــرح  ذلــك  مــع  لكــن 

قــادر عليــه؟ ألنــه  أنــا  عّمــا  الســؤال  المســؤولية، 

ال مســؤولية لــي عّمــا يتجــاوز قدرتــي. وعليــه تأتــي 

أســئلة اإليتيقــاl’éthique األساســية حســب بــول 

تتصّدرهــا  أن  ينبغــي  التــي   ،Paul Ricœur(1((ريكــو

 le sens de ma liberté »معنــى حريتــي«  فكــرة 

ولذلــك فــإن مــا أنــا حــّر فيــه هــو فــي الواقــع مــا أنــا 

قــادر عليــه. والتقابــل التقليــدي الــذي يضعــه كانــط 

Kant بيــن القانــون األخاقــي والقانــون الفيزيائــي، 

ينبغــي تعويضــه اآلن بمــا أريــد وبمــا أســتطيع 

حســب بــول ريكــور.

)2( المسؤولية التربوية 
وأبعادها:

مســؤولية المعلــم كبيــرة وحجمهــا هائــل قــد 

ال يدركــه الكثيــرون؛ فهــي تتعلــق بــكل مــا يفعلــه 

(12( »Autrui et moi, l’un et l’autre séparés par 
l’intervalle de la différence, par une non- coïncidence 
et par une arythmie dans le temps, nous sommes liés 
au cœur d’une intrigue nouée précisément par la non-
différence de cette différence. Non indifférence qui 
génère le »pour« de la relation: »l’un -et- l’autre« tourne 
en »l’un- pour -l’autre«, en dehors de toute corrélation 
et de toute finalité, dans une totale gratuité, au-delà 
de toute préoccupation ontologique, au-delà de l’inter-
esse-ment de l’essence«.
Simonne Plourde, Emmanuel Levinas; Altérité et 
responsabilité, éditions cerf, PARIS 1996, P56.

(13( Paul Ricœur, éthique, in EncyclopideaUniversalis, 
corpus 9, version 2008, P257.

ا،  وبــكل مــا يســتطيع فعله، ويتضمن بعــًدا أخاقيًّ

مضموًنــا  ويتضمــن  المعلــم  يقولــه  مــا  كل  أو 

ــا، وذلــك صحيــح ســواء كان بقصــد أو بغيــر  أخاقيًّ

قصــد، وســواء أدركــه المعلــم أو فاتــه إدراكــه. إن 

للســلوك،  حــي ومتحــرك ودائــم  نمــوذج  المعلــم 

فــي  إليــه  ويتطّلعــون  بإكبــار،  طابــه  إليــه  ينظــر 

تقديــر، ويهتــدون فيمــا يجــب فعلــه بمــا يفعلــه 

هــو، ويســتهدون فيمــا يقولــون بمــا يقولــه هــو. 

وهــو  بالمتعلميــن،  التصاًقــا  النــاس  أكثــر  فهــو 

الــذي يقــوم بأهــم جــزء فــي العمليــة التعليميــة، 

العناصــر  بقيــة  بيــن  مــن  فعاليــة  األكثــر  وهــو 

العنصــر  هــو  لذلــك  التعليميــة))1)؛  العمليــة  فــي 

التعلميــة))1). العمليــة  فــي  األساســي 

وقيمــة،  صفــة،  هــو  ــا  معنويًّ »المعلــم«  إن 

ــر فــي  ورمزيــة، فهــو ســلوك قائــم ومســتمر ومؤث

التاميــذ حيــن يمشــي وحيــن يتكّلــم، وحيــن يجلــس، 

وحيــن يغضــب، وحيــن ُيعاقــب، وحيــن ُيكافئ وحين 

ــدرس، وحيــن ُيصــدر األمــر، وحيــن َينهــى  يُعطــي ال

عــن أمــر، وحيــن يحاســب، وحيــن يصّحــح الواجبــات 

االستفســارات،  علــى  يــرّد  وحيــن  واالمتحانــات، 

ــل أي شــيء أو يقــول أي شــيء. وحيــن يفعـ

ويتوقع من المعلم ترتيًبا على ذلك ما يلي:

أواًل: أن يكــون نموذًجــا طيًبــا للســلوك، ليس فقط 

ألن هــذا واجبــه، ولكــن أيًضــا ألنــه قــدوة لمــن حوله.

الســليمة  الُخلقيــة  التنشــئة  يقــود  أن  ثانًيــا: 

))1) صالــح بــن علــي أبــو عــّراد، األبجديــات التربويــة، مكتبــة 
المتنبــي، الريــاض )2014(، )ص/143(.

))1) حمــدان بــن أحمــد الغامــدي، أخاقيــات مهنــة التعليــم 
العــام، مكتبــة الرشــد ناشــرون، الريــاض، )2007(، )ص/27(.
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المعرفــي  لنموهــم  الظــروف  وتهيئــة  لتاميــذه، 

نرجــوه لهــم. الــذي  والخلقــي 

المعلــم إذن مســؤول ومســؤوليته 
جســيمة وأخاقــه هــي الجســر الــذي 

يربــط بيــن تاميــذه ومجتمعــه.

المعلــم  مســؤولية  نطــاق  يكــون  ويــكاد 

المهنيــة فــي األخــاق بغيــر حــدود، ومــع ذلــك 

لهــذه  الرئيســة  األبعــاد  مــن  عــدد  علــى  ســنرّكز 

لمســئولية: ا

أخاق المهنة في التدريس.

أخاق المهنة في التقديم واالمتحانات.

أخــاق المهنــة فــي األنشــطة والعاقــات 

الطابيــة.

التعليميــة  اإلدارة  فــي  المهنــة  أخــاق 

األمــور.)16( وأوليــاء  الزمــاء  مــع  والعاقــات 

وجهــان  المربــي  مســؤولية  فــي  ويجتمــع 

مــن المســؤولية همــا: الوجــه القانونــي والوجــه 

بينهمــا؟ الفــرق  فمــا  األدبــي، 

أ- في المعنى القانوني:

المســؤولية هــي شــكل مــن أشــكال االلتــزام 

بالنتائــج المترتبــة عــن ســلوك مــا، أو عــن فكــرة مــا 

أو عــن موقــف أو انتمــاء أو عمــل أو تجــارة أو أي 

شــيء يأتيــه الفــرد. إنهــا صفــة ونعــت يلحــق بالفــرد 

ــا. وتقتــرن  ــا وقانونيًّ القــادر علــى تحملهــا اجتماعيًّ

))1) د. صّديــق محمــد عفيفــي، أخــاق المهنــة لــدى المعلــم 
البشــرية،  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  للتّعّلــم،  دليــل 

.)44 )ص/   )2005( القاهــرة 

معنــى  ال  إذ  يــة؛  بالحّر البدايــة  منــذ  المســؤولية 

لمســؤولية لشــخص هــو فاقــد لقــدرة التصــّرف 

أساًســا. ويتحمــل المســؤولية كل شــخص عاقــل 

حــر، ولذلــك ال يعــّد فــي نظــر القوانيــن التشــريعية 

ــة ومــا  ــة أهــًا الحتمــال المســؤولية الجنائي الحديث

يترتــب عليهــا مــن جــزاء إال الشــخص اإلنســاني 

الحــي العاقــل الراشــد))1).

القانونيــة  المســؤولية  وتنقســم 
وجزائيــة  مدنّيــة  أنــواع:  ثاثــة  إلــى 

يــة.  وإدار

إذ  يهمنــا؛  الــذي  وحــده  هــو  األول  والنــوع 

الــذي ُيلحقــه الشــخص  المدنيــة تتعلــق بالضــرر 

الجــزاء بتعويــض ذلــك  يكــون  بغيــره ومــن ثمــة 

الضــرر. وفيهــا تفصيــل كثيــر، يهّمنــا أن نشــير فيــه 

ــا بالمســؤولية  إلــى جزئيــة تتعلــق بمــا يعــرف قانونيًّ

بالتــزام  اإلخــال  عــن  ناتجــة  وهــي  التقصيريــة، 

قانونــي عــام يفــرض عــدم اإلضــرار بالغيــر. ومــن 

شــكان:  يأتــي  التقصيرّيــة  المســؤولية  أشــكال 

العمــل  فــي  التقصيــر  عــن  المســؤولية 

عــن  التقصيــر  عــن  والمســؤولية  الشــخصي، 

الرقابــة.  وهنــا مســألة مســؤولية  الغيــر،  عمــل 

وحتــى تثبــت هــذه المســؤولية األخيــرة ينبغــي أن 

ــه هــذه  ــان: األول أن يكــون مــن تتــم علي يتوفــر ركن

ا، أو أن يكــون تحتهــا باالتفــاق، كمــا  الرقابــة قاصــًر

الحــال  وفــي  المهنّيــة.  المســؤولية  عقــود  فــي 

األول أي حينمــا يكــون الخاضــع للرقابــة قاصــًرا، 

أو  لنفســه  كانــت مضــرة  إذا  أعمالــه  نتائــج  فــإن 

دار  والجــزاء،  المســؤولية  وافــي،  الواحــد  عبــد  ))1) علــي 
)ص/11(. )1945م(،  القاهــرة،  العربّيــة،  الكتــب  إحيــاء 
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لغيــره، فإنهــا تلحــق فــي حــدود مســؤولية رقيبــه 

إلــى هــذا األخيــر))1).

ب - في المعنى األدبي:

يتميز المعنى األدبي للمسؤولية بكونه:

الّشــخص  فــي  والحكــم  الخصــم  يجتمــع   -

ذاتــه، باعتبــار أن مــن يحاســب هــو الضميــر أو هللا 

فــي تصــّور المؤمــن، فــي حيــن تقــوم المســؤولية 

القانونيــة علــى عنصــر موضوعــي وهــو مســؤولية 

شــخص أمــام شــخص آخــر.

- تعتبــر المســؤولية األدبيــة أعــم مــن القانونية؛ 

ألنهــا ال تشــترط عنصــر الضــرر باآلخــر، فــي حيــن أن 

المســؤولية القانونيــة ال تقــوم إال إذا كان هنــاك 

ضــرر باآلخــر، الــذي يمكــن أن يكــون فــرًدا بذاتــه أو 

المجتمــع برّمتــه.

- ال يمكــن اإلفــات مــن العقــاب فــي مســتوى 

المســؤولية األدبية؛ ألن الفاعل ال يمكن أن يفلت 

ــه بالنســبة للمســؤولية  مــن ضميــره. فــي حيــن أن

القانونيــة يمكــن ذلــك، إذا اعتمــد الفاعــل قاعــدة 

المغالطــة أو الّســرية فــي ارتــكاب الفعــل، حيــث 

يمكنــه حينهــا اإلفــات مــن عقــاب القانــون لــه.

والتربويــة  القانونيــة  األدبيــات  درجــت  وهكــذا 

نوعيــن  إلــى  المســؤولية  تصنيــف  عــادة  علــى 

أو األخاقيــة، والقانونّيــة.  رئيســين همــا: األدبيــة 

وتكــون المســؤولية األدبيــة حينمــا ُيخــّل الّشــخص 

بالتــزام تفرضــه عليــه القواعــد األخاقّيــة ومثــال 

))1) د. رســمية شمســو، المســؤولية الطبية بين القانون 
والشريعة، دار العصماء، دمشق )2014م(، )ص/20(.

ذلــك الكــذب، حيــث يفــرض تحمــل نتائجــه المتمثلة 

فــي العقــاب. أمــا المســؤولية القانونيــة فتكــون 

نتيجــة إخــال الشــخص بالتــزام قانونــي. وتختلــف 

المســؤولية األدبيــة عــن القانونيــة اختافــات بينــة.

)3( المسؤولية واختاف 
التشريع:

واجتهــاد  مرونــة  اإلســامي  التشــريع  فــي 

ولذلــك  العــدل.  مبــدأ  علــى  حرًصــا  عظيميــن؛ 

»العامــل«  ُيحّمــل  المســلم  المشــّرع  نجــد 

اتخــاذ  حريــة  مــن  ُأعطــَي  مــا  بحجــم  المســؤولية 

القــرارات فــي ميــدان عملــه، ويعفيــه منهــا بحجــم 

ــه مــن اتخــاذ القــرار كذلــك. وهــو األمــر الــذي  إعفائ

ــق رضــي هللا  ــي بكــر الصدي يفّســر ســبب ذهــاب أب

عنــه إلــى مبــدأ التعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن 

بيــت  مــن  المســلمين«  »عمــال  مــن  تقصيــر 

المــال. فــي حيــن ذهــب الفــاروق عمــر بــن الخطــاب 

رضــي هللا عنــه إلــى تقييــد ذلــك بحســب مســؤولية 

وألــزم  والخطــأ،  التقصيــر  عــن  نفســه  العامــل 

أصحــاب األعمــال فــي وضعيــات أخــرى بالتعويــض 

عّمالهــم))1). تقصيــر  عــن 

وفــي بــاب المســؤولية التربويــة ذهــب الفقــه 

اإلســامي إلــى تحميــل المعلــم مســؤولية نتائــج 

ســلوكه بحســب مــدى تقصيــره، وقــد أتــى العالــم 

الفقيــه محّمــد بــن ســحنون علــى هــذه المســألة 

ونظــر فيهــا بعمــق فــي كتابــه: آداب المعلميــن. 

وقــد احتــوى متنــه على عناصــر كثيرة يمكن إدراجها 

فــي الحكــم اإلســامي للمســؤولية، ولكن وبشــكل 

))1) الموسوعة العربية، المجّلد الثامن، )ص/616-614(.
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خــاص مــا جــاء فــي بــاب »العــدل بيــن الصبيــان« 

إذ يقــول محمــد بــن ســحنون: عــن أنــس بــن مالــك 

قــال: قــال رســول هللا: »أيّمــا مــؤدب ولــي ثاثــة 

صبيــة مــن هــذه األمــة فلــم يعّلمهــم بالّســوية 

فقيرهــم مــع غنّيهــم، وغنّيهــم مــع فقيرهــم، 

حشــر يــوم القيامــة مــع الخائنيــن«)1)).

وفــي بــاب »مــا جــاء فــي األدب ومــا 
يجــوز فــي ذلــك وما ال يجــوز« يقول 
ابــن ســحنون: يقــول صلــى هللا عليــه 
معلمــو  أمتــي  »شــرار  وســّلم: 
صبيانهــم، أقلهــم رحمــة لليتيــم، 
المســكين«.  علــى  وأغلظهــم 

)ص76(

وهكــذا يبــدو صريًحــا أن الفقــه اإلســامي لــم 

يكــن كثيــر التســامح مــع أي خلــل أو تقصيــر فــي 

مســؤولية المعلــم فــي أدائــه رســالَته، لكنــه فــي 

المقابــل كان يعفيــه تلــك المســؤولية إذا ثبــت أنــه 

لــم يّدخــر جهــده فــي منــع حــدوث المشــكلة. وهــو 

أمــر ســوف نــرى أن التشــريع الحديــث لــم يخالفــه 

ا، بــل ســار فــي نهجــه. كثيــًر

يبــدو فــي واقــع األمــر فــي التشــريع الحديــث أن 

لــكل دولــة منظومتهــا التشــريعية الخاصــة فــي 

ــا  موضــوع المســؤولية التربويــة، وقــد نجــد فعليًّ

مســتوى  علــى  وهنــاك  هنــا  االختافــات  بعــض 

التفاصيــل، ولكننــا فــي المقابــل نعثــر علــى تشــابه 

كبيــر فــي القواعد العامة المنظمة ألداء الموظف 

د.  تحقيــق  المعلميــن،  آداب  ســحنون،  بــن  )1)) محمــد 
محمــد عبــد المولــى، الطبعــة الثانيــة، الشــركة الوطنيــة 

.)74 )ص/  1989م،  الجزائــر،  والتوزيــع،  للنشــر 

العمومــي لمهنتــه. وعلــى ســبيل المثــال نقــرأ فــي 

ضمــن  التونســّية  والعقــود  االلتزامــات  مجّلــة 

 59 عــدد  بالقانــون  )أضيــف  مكــّرر   (( الفصــل 

لســنة 1995 المــؤرخ فــي 9 نوفمبــر 1995( )وهــو مــا 

نعتقــد أنــه يجــري مجــراه فــي المغــرب والجزائــر 

لتقــارب التشــريعات( مــا يلــي »... أربــاب الصنائــع 

والمعلمــون مســؤولون عــن الضــرر الناشــئ عــن 

هــم  التــي  المــّدة  طيلــة  وتاميذهــم  متدربيهــم 

فيهــا تحــت نظرهــم.

وتنتفــي المســؤولية المذكــورة، إذا أثبــت أربــاب 

الصنائع:

أنهم راقبوا الطفل كل المراقبة الّازمة

أو أن الّضــرر نتــج عــن خطــأ مــن المتضــّرر 

نفســه.

أو  الغفلــة  أو  الغلطــة  فــإن  المعلمــون  أمــا 

اإلهمــال المســتند عليهــم ضّدهــم بصفــة كونهــم 

إثباتهــا  المدعــي  علــى  يجــب  الضــرر  فــي  تســببوا 

وقــت المرافعــة طبــق القانــون العــام«)1)).

وهكذا فإنه في المســؤولية القانونية للمعّلم 

ا  فــي تونــس، هنــاك مــا ُيحمــل منهــا عليــه شــخصيًّ

الجــرم،  علــى  الّشــخصية  مســؤوليته  ثبتــت  إذا 

ومنهــا مــا ُيحمــل علــى الدولــة، إذا ثبــت للقاضــي 

أن المعلــم اجتهــد وقــدم مــا يســتطيع، ومــع ذلــك 

لــم يســتطع منــع حــدوث الضــرر. وتجنيــب المعلــم 

دون ســواه بعــض أجــزاء المســؤولية ناتــج كمــا 

يقــول »محمــد الملقــي« الرئيــس األول لمحكمــة 

)1)) مجّلة االلتزامات والعقود، إصدار 2001، )ص/17، 18(.
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فــي شــرح  »محاضــرات  فــي  التعقيــب ســابًقا، 

القانــون المدنــي«، إّن المعلميــن ليــس بيدهــم 

وال  التعليــم،  أماكــن  اختيــار  وال  التاميــذ،  اختيــار 

اختيــار األعــوان)))).

وُيعطــي مثــااًل علــى ذلــك بــأن أحــد األطفــال 

الفرنســيين كان قــد ُفقئــت عينــه بحركــة عفويــة 

فيهــا،  القلــم  فأدخلــت  المجــاور  زميلــه  مــن 

بتعويــض  الدولــة  االبتدائيــة  المحكمــة  وأجبــرت 

والــد المتضــرر. إال أن محكمــة االســتئناف عــادت 

وأبطلــت الحكــم األول بدعــوى أنــه لــم يكــن الخطــأ 

ناتًجــا عــن تقصيــر أو عــدم انتبــاه مــن المعّلــم، كمــا 

أّنــه ليــس خطــأ مثبًتــا علــى الطفــل المجــاور؛ ألّن 

حركتــه عفويــة وغيــر مقصــودة وعليــه، يســقط حــق 

التعويــض)))). ويســقط  الُمّدعــي 

وهكــذا، فــإن المســؤولية القانونيــة للمعلــم 

كثيــرة  وتنقيحــات  قانونيــة  بنصــوص  محــّددة 

َقّدمــت شــروحات وتفصيــات لتلــك النصــوص، 

وهــي أمــور ينبغــي للمعلــم االطــاع عليهــا، قبــل 

حــوادث عديــدة  وقــد حدثــت  لرســالته.  مباشــرته 

فيهــا  تحّمــَل  الغالــب(  فــي  )جناحيــة  ُجرمّيــة 

المعلمــون العقــاب الجزائــي. وهــم هنــا شــريحة 

يرتكــب  أن  أفرادهــا  لبعــض  يمكــن  اجتماعيــة 

األخطــاء فــي حــق مــن هــم تحــت مســؤوليته أو 

فــي حــق المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا، ممــا يترّتــب 

ــا. جزائيًّ أفعالــه  لمســؤولية  تحملــه  عنــه 

القانــون  شــرح  فــي  محاضــرات  المالقــي،  )))) محمــد 
المدنــي التونســي، الطبعــة الثانيــة، مركــز النشــر الجامعي، 

)ص/126(.  )2003( تونــس، 

)))) المصدر السابق، )ص/127(.

ومــع تقدم التشــريعات والنصــوص المنظمة 

للمســؤولية القانونيــة فإنــه يظــل مــن الصعوبــة 

بمــكان تحديدهــا بشــكل دقيــق.

)4( في صعوبة حسم 
المسؤولية التربوية:

»للصــورة/ المكّونــة  األبعــاد  تنــوع  رغــم 

ــه رجــل ميدانــي.  اإلطــار« للمربــي، فــإّن الغالــب أن

يــؤدي خدمــة اجتماعيــة، ويحصــل  فهــو موظــف 

نظيرهــا علــى مقابــل. وانطاًقــا مــن هــذا، فللمربــي 

واجبــات حّددهــا العقــد التربــوي، ســواء كان هــذا 

إلــزام  ــا. وكل عقــد هــو  العقــد صريًحــا أم معنويًّ

والتــزام؛ ألنــه ال معنــى لعقــد ال يلــزم بشــيء، وكل 

التــزام هــو مــن جوهــر المســؤولية.

للمعلــم  الفرنســي  القانونــي  الّتعريــف  وفــي 

وردت الجملــة التاليــة: »المعلــم هــو كل شــخص 

يُكّلــُف بتعليــم أطفــال أو صبيــان ُقّصــر، ويلتــزم 

فــي الوقــت نفســه بالرقابــة عليهــم«)))) ولذلــك 

فــإن مــن الــازم لثبــوت صفــة المعّلــم أن يتوفــر 

عنصــران جوهريــان ومتكامــان: عنصــر معنــوي، 

وهــو التعليــم أو التربيــة، وعنصــر موضوعــي هــو 

الّرقابــة علــى التاميــذ)))).

(24( »il faut entendre par instituteur chaque personne 
chargée de l’éducation ou de l’instruction d’enfants 
ou de jeunes gens, en même temps que de leur 
surveillance« Grenoble,20 décembre 1901 D.P. 1902, 
2,147, ;Crim. 27 juin 1902, D.P 1908, 1,540.
ــم، د. محســن  ــة للمعل ــاب المســؤولية المدني كمــا ورد فــي كت

البّيــة، )ص/16(.

)))) محســن البّيــة، المســؤولية المدنّيــة للمعّلــم؛ دراســة 
والفرنســي،  والمصــري  الكويتــي  القوانيــن  فــي  مقارنــة 

جامعــة الكويــت، الطبعــة األولــي، 1990م، )ص/16(.
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واليــوم، وبتأثيــر االنقابــات الحادثــة فــي الثقافة 

االنقابــات  وفــي  عامــة،  بصــورة  االجتماعيــة 

الحادثــة فــي الممارســة التربويــة بصــورة خاصــة، 

فــإن عناصــر ومــواد العقــد التربــوي صــارت تطــرح 

مزيــًدا مــن االلتزامــات والمســؤولية تتعلــق حصــًرا 

لــم  إذا  التاميــذ«،  علــى  »الرقابــة  بمصطلــح 

ــا. ففــي  ــرت مــن معناهــا القديــم جذريًّ تكــن قــد غّي

ســياق تربــوي معاصــر تحكمــه هواجــس البحــث 

 Didactique فقــط عــن البيداغوجــي والديداكتيكــي

وارتفــاع  الّتربويــة،  النجاعــة  مــن  مزيــد  لتحقيــق 

المربــي،  تحاصــر  التــي  الّشــخصية  الهمــوم  ثقــل 

ووســط مــوت االهتمــام والدافعيــة لــدى حرفــاء 

المدرســة، وانتحــار قيمــة المعرفــة فــي المجتمــع، 

والتــآكل التدريجــي لألســرة ولدورهــا فــي المرافقــة، 

ــم أمــام خياريــن إمــا االســتقالة التامــة  فــإن المعّل

واالســتخفاف  الامبــاالة  نهــر  فــي  واالنصهــار 

مضاعفــة  أو  والثقافــة،  والمعرفــة  بالتربيــة 

األطــراف  مســؤولية  وتحمــل  مســؤوليته 

المتخليــة... ويــا لهــا مــن مفارقــة.

التحليــل  مــن  المســتوى  هــذا  فــي  لنــا  يحــق 

ألخاقيــة  المعاصــر  المعنــى  عــن  نتســاءل  أن 

الفعــل التربــوي، وعــن أخاقيــة الّتعــاون الجماعــي 

المشــترك بيــن جميــع األطــراف االجتماعيــة، التــي 

األدبيــة  للمســؤولية  معنــى  فــأي  لــه،  تؤســس 

للمربــي اليــوم فــي ظــل هــذا التراجــع للمؤسســات 

مســؤولياتها  عــن  االجتماعيــة  واألطــراف 

التقليديــة؟ وأيجــوز لنــا أن نتحــّدث مــن جديــد عــن 

القانونيــة  المســؤولية  لِشــّقْي  متــوازٍ  اشــتغال 

للمربــي  يجــوز  إنــه  أم  المربــي،  لــدى  واألخاقيــة 

اليــوم أن يقــول بينــه وبيــن نفســه: ســوف ألتــزم 

فقــط بالجانــب القانونــي، وأنســى مســألة الجانــب 

األدبــي للمســؤولية مــا دام الجميــع انحــدر فــي هــذا 

االتجــاه؟

كنــا تعّرضنــا بالتعريــف للمســؤولية 
تختلــف  أنهــا  ذكرنــا  وقــد  األدبيــة، 
حيــث  مــن  القانونيــة  عــن نظيرتهــا 
إنهــا أعــم وأشــمل، وال يمكــن الِفــراُر 
الَخصــم  فيهــا  ويجتمــع  منهــا، 
النظريــات  بّيَنــت  وقــد  والَحكــم. 
األخاقيــة مجــال هــذه المســؤولية 

وحدودهــا.

وفــي ثقافتنــا العربيــة بّينــا أن هــذا الّتنصيــص 

كان عريًقــا، ويعــود إلــى أول نــص صريــح فــي فقــه 

التربيــة وهــو »آداب المعلميــن والمتعلميــن« 

لمحّمــد بــن ســحنون التنوخــي فــي القــرن الثالــث 

هــذا  حســب  المعلــم  علــى  كان  حيــث  للهجــرة. 

ــفر أال يرتكــب فــي حــق تاميــذه: ال الضــرب وال  السِّ

اإلهانــة وال اإلهمــال وال االســتغال، وال المعاملة 

ــه ُيعاقــب أمــام  القاســية))))، وإذا مــا أخــل بهــا فإن

ــه. القاضــي، وُيوقــف عــن مهنت

المعاصــر  األخاقــي  الجــدل  فــي  بينمــا 

تباينــت النظريــات األخاقيــة فــي تحديــد طبيعــة 

وذلــك  ومصدرهــا،  »المعاصــرة«  المســؤولية 

الواجــب  عــن  بمفهومهــا  وثيقــة  عاقــة  فــي 

وبمفهومهــا عــن الخيــر وبمفهومهــا عــن الشــر. 

)))( محّمــد بــن ســحنون آداب المعّلميــن، تحقيــق د. محّمــد 
عبــد المولــى، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، بــدون 

تاريــخ.
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والمربــي الــذي يريــد أن يقتــل الموضــوع بحًثــا، ال 

يمكنــه فــي ظــل الرهانــات واألســئلة المطروحــة 

اآلن أن يكتفــي بالتــراث التربــوي العربــي القديــم، 

بــل عليــه أن ينجــز ســياحته العميقــة فــي الجــدل 

األخاقــي المعاصــر حتــى يتمكــن مــن جمــع عناصــر 

موقــف نهائــي يســاعده علــى بنــاء أجوبتــه الخاصــة 

الســابقة. ألســئلته 

فــي  ريكــور  بــول  الفيلســوف  أّكــد  لقــد 

)Métayer, 2001()))) أن اإلفــراد النظــري الفلســفي 

ولعلــه  ا.  جــدًّ متأخــًرا  أتــى  المســؤولية  لقضيــة 

»اإلســراف  مــن  يشــكو  ال يــزال  اآلن  إلــى 

المفهومــي«، أي غيــاب الدقــة والتحديــد الازميــن 

للموضــوع. وقــد تزامنــت إثــارة االهتمــام بموضــوع 

اإليكولوجيــة  القضايــا  والدة  مــع  المســؤولية 

تأســيس  »إعــادة  إلــى  دعــت  التــي  المعاصــرة 

البيئــة  تلــوث  قضايــا  مثــل  المســؤولية«. 

ومســؤولية االســتخدام البشــري للتقنية، وقضايا 

ــدة ومســؤولية اإلنســان المباشــرة  ــة الجدي األوبئ

االقتصاديــة  النجاعــة  وقضايــا  انتشــارها،  علــى 

ومســؤولية اإلنســان علــى الخــراب الصحــي فــي 

وكــوارث  الماليــة،  واألزمــات  البقــر  جنــون  مثــال: 

واالنحبــاس  التســوناميات  وكــوارث  اإلشــعاع 

الحــراري، والتجــارب غيــر المراقبــة علــى الجينــوم 

البشــري... إلــخ، وجميــع القصــص المشــابهة فــي 

ــد  ــى إنســان القــرن الجدي ــي عل ــع الجرمــي الت الطاب

تحمــل مســؤوليتها المباشــرة. ويمكــن أن نصّنــف 

عناصــر أو أطيــاف الجــدل التــي تتقاســم موضــوع 

(27( Michel Métayervers, une pragmatique de la 
responsabilité morale, in lien social et politique, 
)2001(, n° 46, P.19-30.

المســؤولية إلــى صنفيــن كبيريــن: االتجــاه المثالــي 

»أخــاق  وهــو  المعاصــر  واالتجــاه  الصــوري،  أو 

.la morale sollicitude العنايــة«  

)التقليديــة(  الكاســيكية  النظريــات  تنطلــق 

أّن  مــن  المســؤولية  موضــوع  فــي  المثاليــة 

الّشــخص اإلنســاني مســؤول عــن كل مــا يأتيــه؛ 

بموجــب  أفعالــه  ويأتــي  وحــّرة،  عاقلــة  إرادة  ألنــه 

تجعلــه  التــي  والمقاصــد  النيــات  مــن  جملــة 

مســؤواًل عنهــا فــي ذاتهــا، حتــى قبــل أن تظهــر 

توجــب  الســرقة  فمحاولــة  النتائــج.  شــكل  فــي 

العقــاب حتــى دون أن تحــدث الســرقة فــي الواقــع. 

وتعالــج االتجاهــات المثاليــة المســؤولية بصــرف 

النتائــج أقــل خطــورة فــي  النتائــج؛ إذ  النظــر عــن 

رأيهــا مــن النيــات الشــريرة الناتجــة عــن ضعــف 

الــوازع األخاقــي لــدى الشــخص. والمربــي وفــق 

هــذا التصــور ملــزم بــأن يعامــل مــن هــم فــي عاقــة 

مباشــرة معــه بأخاقيــة كاملــة، نابعــة مــن قناعتــه 

الخالصــة الماقبليــة بمعقوليــة مــا يفعلــه، كواجــب 

تحــت  هــم  مــن  ُيعــّرض  ســلوك  وأي  ذاتــه.  فــي 

األســباب  أحــد  هــو  ويكــون  للخطــر،  مســؤوليته 

الكاملــة.  المســؤولية  عنــه  يتحّمــل  قصــد،  عــن 

وقــد عّمــرت هــذه األخــاق تشــتغل، ورســمت فــي 

ومائكــي  مثالــي  كنبيــل  للمربــي  صــورة  األذهــان 

المشــاعر واالنفعــاالت، يضــع المقاصــد التربويــة 

العظيمــة بمنزلــة نياتــه الحقيقــة، وقبــل أي أولويــة 

أخــرى فــي حياتــه. وَيعتبــُر أنصــار هــذا االتجــاه أن 

الصوريــة  المســؤولية  مــن  النمــط  هــذا  احتــرام 

يمكــن  الــذي  هــو  المبدئيــة،  أو  والامشــروطة 

التــي  الامبــاالة  فــي مواجهــة  الوســيلة  يوّفــر  أن 
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الراهــن)))). عصرنــا  يعيشــها 

مــن  النمــط  هــذا  اشــتغال  مجــال  بينمــا 

مــن  بكثيــر  أوســع  هــو  الصوريــة  المســؤولية 

يمــّس  إنــه  التقنــي.  بالمعنــى  األخاقــي  الميــدان 

جميــع اســتراتيجيات هــذا الفــرد العاقــل، بمــا فيهــا 

اســتراتيجياته اليوميــة فــي تحقيــق أهدافــه. وهــذا 

يأخــذ  ال  المســؤولية  مــن  النمــط  هــذا  أن  يعنــي 

التصــّرف  يشــمل  بــل  فقــط،  األخاقــي  الشــكل 

إن  حتــى  كافــة،  الحيــاة  فــي مجــاالت  بمســؤولية 

مــن ثمراتــه اإليجابيــة لــدى ممتدحيــه زيــادة وتنميــة 

وهنــا  الشــخصية.  الهويــة  وتعــزز  الــذات  تقديــر 

نلتقــي مجــدًدا بمعنــى المســؤولية التربويــة باعتبــار 

التربيــة والتعليــم مــن الســلوكات اليوميــة للمعلــم 

فــي هــذه المقاربــة المثاليــة.

الّنقــد  ُولِــَد  الشــكانية  هــذه  مــن  أّنــه  بيــد 

أن  يؤكــد  الــذي   Pragmatique البراغماتــي 

المســألة ال تتعلــق بالنيــات فــي تحديــد مســؤولية 

األشــخاص عــن أفعالهــم؛ إذ النيــات عالــم دفيــن 

ــم تتجــلَّ  ــق، والحكــم عليهــا مســتحيل، مــا ل وعمي

فــي ســلوك ونتائــج فــي الواقــع، ومــن ثمــة تتحــّدد 

مســؤولية األشــخاص عــن أفعالهــم بحجــم اآلثــار 

ــة.  ــاة العملي ــي تحدثهــا تلــك األفعــال فــي الحي الت

فالمربــي مــن هــذه الزاويــة هو عامــل يؤدي وظائف 

نبيلــة تترتــب عنهــا نتائــج قابلــة للقيــاس وللحكــم 

الموضوعــي. فــإذا كان مــا يأتيــه أحياًنــا »علــى وجــه 

الخطــأ« ُيحــدث األلــم والشــر فــي األفــراد وفــي 

لتحميلــه  مدعــاة  ذلــك  كان  االجتماعيــة،  الحيــاة 

(28( Michel Métayer, vers une pragmatique de la 
responsabilité morale, in lien social et politique, )2001(
n° 46, P.19-30.

المســؤولية والجــزاء. األمــر الــذي يقضــي بالّنســبة 

للمربــي أن يحســب ســلوكه جيــًدا، وأن ينتبــه إلــى 

نتائــج مــا يبــدر عنــه، حتــى وإن كانــت نياتــه حســنة 

ومقاصــده نبيلــة. ومنــذ نهايــة الحــرب الثانيــة بــدأت 

هــذه المنظومــة األخاقيــة فــي االنتشــار الثقافــي، 

واتخــذت  المثاليــة،  المنظومــة  حســاب  علــى 

أشــكااًل قانونيــة عديــدة. بــل ومــن رحمهــا ولــدت 

األخــاق  فــي  التجريبيــة  الســيكولوجية  المذاهــب 

.New pragmatisme النيوبراغماتيــة  والنظريــة 

اعتبــار مجــال  أن  هــو  المشــكل هنــا،  أن  غيــر 

مجــال  اتســاع  فــي  محــّدد  غيــر  المســؤولية 

»الماصــدق« الــذي ينســحب عليــه مــن جهــة، أو 

ــًدا مــن  ربــط المســؤولية بالمجــال األخاقــي تحدي

جهــة ثانيــة، قــد يمــس أبــرز ملمــح للحداثــة، وهــي 

قيمــة الحيــاة الّشــخصية الحــّرة لألفــراد. فاعتبــار 

الحيــاة  علــى  دائمــة  أخاقيــة  رقابــة  المســؤولية 

الشــخصية واالجتماعيــة قــد يجعــل منــا فــي الكثيــر 

األخاقيــة  مــع  تتماهــى  ال  كائنــات  الحــاالت  مــن 

فــي معناهــا الكانطــي؛ ألنهــا ال تقــوم دائًمــا علــى 

 l’engagement لذاتــه  القــرار  عقانيــة  احتــرام 

responsable، بــل علــى قيمــة تتجــاوز الفعــل، وهــي 

المســؤولية. قيمــة 

ولهــذا الســبب ولــدت وجهــة النظــر الجديــدة، 

التــي تريــد أن تتجــاوز الُبعــد الصــوري للمســؤولية 

البراغماتيــة  فــي  النفعــي  والطابــع  المثاليــة، 

الجديــدة فــي اآلن نفســه، حيــث أقــّرت منــذ البدايــة 

الواقــع  فــي  ليــس  مســؤولين  يجعلنــا  مــا  أّن 

اســتقالية  وليــس  الخالــص،  الّنظــري  االلتــزام 

الشــخص و»حريــة ومعقوليــة« إرادتــه، وليــس 
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مترتبــات قراراتــه فــي الحيــاة العمليــة، وإّنمــا هــو 

مــا يوجــد بداخلــه نفســه، مــن انفتــاح طبيعــي علــى 

اآلخــر. فالقــول مثــًا بــأن كل فعــل ينبغــي أن يصــدر 

عــن معقولّيــة الفعــل ذاتــه أمــر موغــل فــي المثالية 

والّتجريــد، كمــا أن حســاب كــم النتائــج موغــل فــي 

اإلجرائيــة الماديــة. واعتبــار الجميــع كائنــات عاقلــة 

ــا أن الجميــع ســوف يكونــون فــي  يفتــرض منطقيًّ

مســتوى هــذه المعقوليــة، فــي حيــن تــدل التجربــة 

مســؤولية  يتحّملــون  ال  الّنــاس  مــن  كثيــًرا  أن 

ا، وقــد يصلــون إلــى حــد  مــا يأتونــه كرًهــا أو اختيــاًر

مناقضــة مصالحهــم وإيــذاء أنفســهم.

لقــد بّيــن الفكــر األخاقــي المعاصــر كثيــًرا مــن 

المقاربــة  التــي ال تســتطيع  العمليــة  اإلحراجــات 

النفعيــة.  المقاربــة  وال  معالجتهــا،  الصوريــة 

الّتذكيــر  مــن  الســّياق  هــذا  فــي  أقــل  وليــس 

بالمثــال الشــهير، الــذي ضربــه جــون بــول ســارتر 

الصورانيــة  مــأزق  علــى  للتأكيــد  تلميــذه،  حــول 

الشــكانية، وصعوبــة تحمــل مســؤوليات القــرار. 

ذاك الفــرد الــذي جــاءه طالًبــا النجــدة فــي الــرأي 

بيــن  نفســه  ووجــد  الســبل  بــه  ضاقــت  بعدمــا 

يرعــى  أن  ومتناقضيــن:  حادْيــن  للفعــل  طريقيــن 

والدتــه المريضــة التــي ال عائــل لهــا ســواه، وبيــن 

أن يلتــزم بمســؤولية وجــوده داخــل دولــة واقعــة 

حتًمــا  عليــه  يوجــب  ممــا  النــازي،  االحتــال  تحــت 

المقاومــة  وااللتحــاق بصفــوف  بذاتــه،  الّتضحيــة 

الشــعبّية. وهنــا يتســاءل ســارتر عــن أّي نظريــة 

أخاقيــة يمكنهــا أن تســعفه بالجــواب المناســب؛ 

ذاك  المثالــي  الصــوري  النســق  أن  إلــى  لينتهــي 

فــي  اإلنســانية  ُيعامــل  أن  الفــرد  ينصــح  الــذي 

ينطبــق  كوســيلة،  وليــس  دائًمــا،  كغايــة  ذاتهــا 

علــى الحالتيــن: البقــاء لرعايــة األم، والذهــاب إلــى 

الجبهــة)))). وعليــه فــإن ذلــك الطالــب ال يســتطيع 

أن يجــد جواًبــا يهديــه ويريــح ضميــره. وهــي أمــور 

قــد تعترضنــا دائًمــا فــي القيــم »الخّيــرة« نفســها 

ســواء فــي الممارســة التربويــة أو غيرهــا، فيدخلنــا 

الموضــوع فــي مســاحة مــن الحيــرة والتــردد كبيــرة. 

صّديــق  أورده  مــا  المفارقــات  تلــك  بعــض  مــن 

عفيفــي: محمــد 

- »الصراع بين الحب والواجب.

- الصراع بين الصدق والوالء.

- الصراع بين العدل والرحمة.

- الصــراع بيــن مصلحــة الفــرد والمصلحــة 

العامــة.

- الصــراع بيــن مقتضيــات األجــل الطويــل 

وضغــوط األجــل القصيــر.

وبيــن  القــرار  ديمقراطيــة  بيــن  الصــراع   -

مخالــف«)30(. بقــرار  الشــخصي  االقتنــاع 

نهائيــة.  مــآزق ال  النحــو  هــذا  الحيــاة علــى  إن 

وهــو مــا يحتــاج حســب ســارتر والفكــر األخاقــي 

»تأســيس  إلــى  الّدعــوة  إلــى  بُرّمتــه  المعاصــر 

اإليتيقــا عــودة  يعنــي  مــا  وهــو  المســؤولية« 

األمــر  هــذا  ويعنــي  الكبيــر.  البــاب  مــن   Ethique

زاويــة  مــن  المســؤولية  فــي  التفكيــر  اســتعادة 

فلســفية كل حيويتــه، والتبشــير بــوالدة نظريــات 

)))) جــون بــول ســارتر، الوجوديــة مذهــب إنســاني، ترجمــة 
المصريــة  الــدار  مطبعــة   ،1964 الحفنــي،  المنعــم  عبــد 

.)54 )ص/53، 

لــدى  المهنــة  أخاقيــات  عفيفــي،  محمــد  )1)) صّديــق 
جامعــة  البشــرية،  للتنميــة  العربيــة  المنظمــة  المعّلــم، 

)ص/20(.  ،2005 العربيــة،  الــدول 
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والتجريبيــة  والبراغماتيــة  الّصوريــة  غيــر  أخــرى 

التقليديــة. والدة نظريــات ســعت إلــى أن تبحــث 

 anthologie للمســؤولية«  »أنطلوجيــا  عــن 

de la responsabilité علــى غــرار نظريــة هانــس 

.H. Jonas جونــاس 

 hans فالفــرد كمــا ياحــظ جونــاس
لوجــود  باآلخريــن  يهتــم   Jonas
»التعاطــف« الطبيعــي لدينــا مــع 
»الهبــة  نزعــة  ولوجــود  اآلخريــن، 
يســتنجُد  مــن  إلنقــاذ  الغريزيــة« 
ــا مشــترًكا  بنــا. وقــد نجــد اتجاًهــا كونيًّ
تتجــه لــه »نزعاتنــا الطبيعّيــة« فــي 
المســؤولية مثــل األهــداف التاليــة: 
المرضــى،  الشــيوخ،  »األطفــال، 
دول  شــعوب  المعاقيــن، 
أجيــال  الحــروب،  ضحايــا  الفقــر، 

.((1 ( المســتقبل«

للمســؤولية  الجديــدة  اإليتيقــا  هــذه  وتراهــن 

علــى نــوع مــن المســؤولية العمليــة، التــي تتأســس 

علــى أنطولوجيــا كونيــة للمشــاعر المشــتركة. وهي 

فــي  ليــس  لآلخريــن  ُيحركنــا  مــا  أن  تعتبــُر  لذلــك 

الواقــع مجــّرد المســؤولية الّصوريــة أو االقتنــاع 

 laإلينــا الفعــل، وإنمــا حاجــة اآلخريــن  بمعقوليــة 

vulnérabilité d’autrui

والمربــي وســط هــذه النظريــة االيتقيــة بحاجــة 

إلــى أن يتعــّرف علــى ذاتــه مــن جهــة كونــه مشــروًعا 

(31( Michel Métayer,vers une pragmatique de la 
responsabilité morale, in lien social et politique, 2001 n° 
46, P.19-30.

ا ُأعــدَّ لخدمــة اآلخريــن ونجدتهــم. وال تكــون  إنســانيًّ

العمليــة التربويــة رســالة إال إذا كانــت باســتمرار 

تكــون  أن  ينبغــي  لكنهــا  اآلخريــن،  لنجــدة  هبــة 

هبــة واعيــة وليســت غريزيــة، مدروســة وليســت 

عفويــة. فــإذا لــم يتقــّدم اآلخــرون لنجــدة التلميــذ 

الجــدل  فــي  المربــي  يعفــي  لــن  فهــذا  المتعّلــم 

بواجبــه،  هــو  يقــوم  أن  مــن  المعاصــر  األخاقــي 

حتــى لــو رأى اآلخريــن يتراجعــون، شــأنه فــي هــذا 

كشــأن جنــدي فــي الجبهــة، ال يبــرر لــه أي شــيء 

لــو  حتــى  واالنســحاب،  والهزيمــة،  إلقــاء ســاحه 

رأى بعــض اآلخريــن يفــرون مــن ميــدان المعركــة.

هكــذا تتــم صياغــة القرارات فــي الفكر األخاقي 

المعاصــر مــن رحــم المفارقــات. وهــي المفارقــات 

المــوت  مــن  الموقــف  كشــأن  التقليديــة  غيــر 

لضعــف  نحّرمــه  أم  إلنســانيته  أنجيــزه  الرحيــم: 

ــا  عدالتــه؟ ومثــل مســألة الحــرب! أنرفضهــا قطًع

لطابعهــا الوحشــي أم نجيزهــا؛ ألنهــا قــد تكــون 

مــن جنــس »الحــرب العادلــة«؟ كمــا فــي عنــوان 

 Michael Walzer فالــزار  مايــكل  المفكــر  كتــاب 

ــا لــم يهــدأ بعــد. أو الموقــف  الــذي أثــار جــداًل أخاقيًّ

ــدة التــي يبّشــر  مــن تجــارب االستنســاخ بيــن الفائ

بهــا فــي مســألة الخايــا الجذعيــة للقضــاء علــى 

التــي يهــدد بهــا  أمــراض فّتاكــة، وبيــن المخاطــر 

فــي مســخ التــراث الجينــي للجنــس البشــري الــذي 

نعرفــه... إلــخ.

مــن  عصرنــا  فــي  التربــوي  الموقــف  يتكــّون 

الســديم نفســه لهــذا التعقيــد وهــذه المفارقــات. 

يكونــوا  أن  اليــوم  مربينــا  علــى  يحّتــم  الــذي  األمــر 
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ــة ســوى:  شــأن تلميــذ ســارتر، ال يتلقــى مــن اإلجاب

اختــر لنفســك، وتحّمــل تبعــات ذلــك بجــدارة.

أّن  تخبرنــا  الواقــع  ماحظــة  فــإن  وبالفعــل 

هــذه  فــي  ــا  يوميًّ ينخرطــون  المربيــن  مــن  كثيــًرا 

فرديــة  تأمــات  عــن  المتخــذة  اإليتقيــة  القــرارات 

يقتطعــون  الذيــن  أولئــك  فلنســتحضر  حكيمــة، 

مــن رواتبهــم المحــدودة مــن أجــل توفيــر احتياجــات 

الفصــل البيداغوجيــة، وللنظــر إلــى مــن يــؤدي دوًرا 

البيداغوجــي  دوره  كثيــًرا  يتجــاوز  المرافقــة  فــي 

مثــل  نســتحضر  مثلمــا  الخالــص،  )التربــوي( 

ذلــك الــذي يضحــي بســاعات إضافيــة مــن وقتــه 

الّشــخصي، مــن أجــل مزيــد مــن الشــرح لتمكيــن 

المتأخريــن مــن الّلحــاق بالمتقدميــن، أو ذاك الــذي 

يحــاول  اجتماعيــة  ملفــات  فتــح  نفســه  يكّلــف 

مهنتــه  بمقتضيــات  لهــا  ال عاقــة  معالجتهــا، 

كوظيفــة. وقــس علــى ذلــك كل مــربٍّ يعطــي مــن 

قوتــه، ويهــب مــن وقتــه، وينفــق من جهــده، ويقّدم 

علــى حســاب أهلــه لتاميــذه، دون مّنــة أو شــرط... 

فهــذه هــي آخر تجليــات »المســؤولية اإليتيقية« 

تلــك النابعــة مــن وعــي المربــي نفســه، التــي تتجــاوز 

حتــى  وأحياًنــا  التنظيميــة  القوانيــن  أشــكال  كل 

وتولــد  خاصــة  قــرارات  إنهــا  األخاقيــة.  األعــراف 

ســاخنة مــن رحــم مفارقــات الممارســة، وعــن وعــي 

التربويــة. بالمســؤولية  عميــق 

الخاصة

للجــدل  الوجيــزة  اللمحــة  هــذه  مــن  نتبيــن 

َمعِنــيٌّ  المربــي  أن  المســؤولية،  حــول  األخاقــي 

التربــوي  وشــبه  التربــوي  ســلوكه  نتائــج  بتحمــل 

االجتماعــي، وأن هــذه المســؤولية يجــب أن تنبــع 

مــن المصدريــن الّســابقين فــي جــدل النظريــات 

األخاقيــة، عنيــُت المصــدر الصــوري بجدارتــه التــي 

تســتند إلــى معقوليــة الفعــل، ومبــدأ التعاطــف 

جــدارة  إلــى  تســتند  التــي  اآلخريــن،  دعــوة  مــع 

وجودهــا ضمــن طبعنــا اإلنســاني الكونــي نفســه.

المســؤولية  وراء  يوجــد  أنــه  إلــى  ونخلــص 

وهــي  تنفيذهــا  ُتتابــُع  خارجّيــة  جهــة  القانونيــة 

القانــون، ممثــًا فــي الّســلطة المدنيــة التــي تســهر 

علــى حســن االلتــزام بــه، وكل مــن يخترقــه يتحّمــل 

الجــزاء. والجــزاء غالًبــا فــي العقــاب المدنــي مــادي، 

يكــون  األخاقيــة،  المســؤولية  فــي  أن  حيــن  فــي 

عقابــه  يكــون  مــا  وغالًبــا  الضميــر،  هــو  الحــارس 

ــا. لكــن أيهما أشــّد فعاليــة: آلعقاب المادي  معنويًّ

أم العقــاب المعنــوي؟ قــد نختلــف كثيــًرا فــي تقديــر 

هــذه األمــور، ولكــن قــد ال نختلــف مطلًقــا فــي أن 

المربــي ينبغــي أن يكــون وعيــه بوجهــي المســؤولية 

ــا فــي اآلن نفســه،  ــا ومربًي ــا، وأن يكــون قانونيًّ عالًي

و»مخاطرهــا«  المهنــة  مفارقــات  ظــل  فــي 

التقليديــة. غيــر  و»مجازفاتهــا« 
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إن العالــم المســلم بأســره يمــوج بحالــة 

يكــن  ومهمــا  والتحــول،  االضطــراب  مــن 

الشــكل الــذي ســيتخذه عندمــا تبــدأ آثــار هــذا 

ا واحــًدا هــو  التحــول فــي الظهــور فــإن أمــًر

لــن  المســلم  العالــم  أن  وهــو  أال  المؤكــد، 

يكــون أبــًدا عالــم النصــف األول مــن القــرن 

العشــرين، بــل هــذا التحــول سيســاعد فــي 

انتبــاه العالــم اإلســالمي إلــى مــا يحيــط بــه 

بهويتــه  تعصــف  أن  تريــد  مؤامــرات  مــن 

ــا كثيــرة تحــاول اليــوم أن  ــه. إن أطراًف ووحدت

تســتفيد مــن مرحلــة االضطــراب والتحــول 

التــي يمــر بهــا المســلمون، وبخاصــة القــوي 

ولكنهــم  والغــرب،  الشــرق  فــي  العالميــة 

بــداًل مــن اســتخدام جيوشــهم يســتخدمون 

األمــوال.  ورؤوس  األفــكار 

وبهــذه األســاليب مــن الســيطرة يحاولــون مــرة تحقيــق األهــداف 

المســلمة  الشــعوب  وتأكيــد ســيطرتهم علــى  القديمــة نفســها، 

وإبقاءهــا فــي حالــة مســتمرة مــن الضعــف الروحــي والتبعيــة المادية 

والسياســية. إن الجهــاد فــي ســبيل غايــات نبيلــة ليــس وليــد اليــوم، 

حافــل  وتاريخهــم  الشــهادة،  الســابقون  المســلمون  جــرب  فقــد 

ــات والشــهداء.  ــاة والتضحي ــة بالمعان بصفحــات مليئ
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تخــرج  أن  المســلمة  للشــعوب  نريــد  هــل 

نريــد  التبعيــة والتخلــف والفقــر؟ هــل  دائــرة  مــن 

والنهضــة  العــزة  طريــق  فــي  تنطلــق  أن  لهــا 

المتوهجــة  للشــجاعة  نريــد  هــل  أخــرى؟  مــرة 

والعبقريــة والفضيلــة أن تنبعــث مــن جديــد بــكل 

قوتهــا وزخمهــا فــي كيــان هــذه األمــة؟ يمكننــا أن 

إلــى تحقيــق  يــؤدي  الــذي  الطريــق  ــن بوضــوح  نبيِّ

الوعــي  فــي  يتمثــل  الطريــق  هــذا  الغايــات،  هــذه 

بمشــكات وعوائــق النهضــة اإلســامية، والعمــل 

المشــكات  هــذه  أهــم  وِمــن  مواجهتهــا،  علــى 

النهــوض  ومحاولــة  والتعليــم  التربيــة  مشــكلة 

األفــكار  وتجديــد  المجتمــع،  وعــي  وزيــادة  بهــا، 

اإلســامية، وإقامــة مجتمــع إســامي موحــد مــن 

الفكــرة  إندونيســيا، واإلســام هــو  إلــى  المغــرب 

الشــعوب  خيــال  إطــاق  علــى  القــادرة  الوحيــدة 

أن  تســتطيع  التــي  الوحيــدة  الفكــرة  المســلمة، 

تقطــر فــي عقــول المســلمين ووجدانياتهــم كل 

مــا يحفزهــم علــى التنظيــم، وكل مــا يفجــر فيهــم 

الطاقــة واإللهــام. ويــرى )بيجوفيتش( أن أســباب 

نهضــة وانحطــاط أي أمــة غالًبــا مــا تكــون معقــدة 

ومتعــددة األبعــاد، ومــع ذلــك فــا يكــون هنــاك إال 

جانــب منهــا لــه نصيــب مــن األســباب الموضوعيــة 

مــا يجعلــه يخضــع للتحليــل والمنطــق واإلدراك، 

فــي حيــن يظــل جانبهــا اآلخــر غيــر خاضــع لذلــك؛ 

ألنــه يكمــن فــي قلــوب وإرادة البشــر. والســؤال 

المطــروح مــا األســباب الكامنــة التي جعلــت ينابيع 

مصــر  أرض  مــن  تنبــع  والعلــوم  واإلرادة  الحيــاة 

القديمــة واليونــان ورومــا والجزيــرة العربيــة كمــا 

نشــهدها اليــوم، فــي الوقــت الــذي تعيــش وتمــوت 

فيــه أجيــال ال حصــر لهــا، وغالًبــا مــا يــدور التوضيــح 

أن  هــو  اآلتــي:  حــول  المطــروح  لألمــر  المعتــاد 

العلــة فــي ذلــك ُتعــَزى إلــى الحــكام والمؤسســات 

وأن  الشــعوب  وأميــة  االقتصاديــة  والظــروف 

الشــعوب غيــر متعلمــة؛ ولذلــك تحتمــل طغيــان 

الحــكام وهــؤالء الحــكام أنانيــون؛ لذلــك ال يعملــون 

التقليديــة  والمؤسســات  شــعوبهم،  لتعليــم 

الثقافــي،  المجتمــع  لمســتوى  مباشــر  انعــكاس 

باإلضافــة إلــى تحكــم النظــام القائــم فيهــا. وبوجــه 

عــام، إن مــن عوامــل تخلــف الشــعوب اإلســامية 

والســبب  المغــول،  هجــوم  وهــو  ــا  خارجيًّ ســبًبا 

المحــض  الدينــي  التفســير  وهــو  داخلــي،  الثانــي 

لإلســام، وأن الوعــي البشــري ال زال ال يــدرك إلــى 

ــار المدمــرة لكارثــة االجتيــاح المغولــي  اآلن كل اآلث

مهمــا كتبنــا وتحدثنــا عنهــا، 

لقــد تــم تدميــر مئــات المــدن وكل مــا صنعتــه 

حيويــة  ومنطقــة  مســاحة  فــي  اإلنســان  يــد 

بالنســبة لإلســام. ومــن جانــب آخــر كان التفســير 

اإلســام  الــذي حصــر  لإلســام  المحــض  الدينــي 

ــة، مــن أهــم أســباب تخلــف  ــرة رســالة ديني فــي دائ

فالشــعوب  نهضتهــم،  وإعاقــة  المســلمين 

ال  ألنهــا  اليــوم؛  متخلفــة  غالبهــا  أو  اإلســامية 

فاإلســام  العملــي،  بالمفهــوم  اإلســام  تتبــع 

ســواء باعتبــاره رســالة أو ظاهــرة تاريخيــة يرفــض 

الركــود والتخلــف. ومــن أهــم عوائــق النهضــة أيًضــا 

كمــا يــرى )بيجوفيتــش( أننــا نربــي شــبابنا تربيــة 

للفكــر  لعــدم فهمنــا  نتيجــة  قــرون  منــذ  خاطئــة 

اإلســامي األصيــل، فــي وقــت كان أعــداء اإلســام 

الــدول  علــى  يســتولون  المســتعمرين  مــن 

اإلســامية دولــة تلــو دولــة اعتمــاًدا علــى علومهــم 
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ويطــرح  بنــا.  مباالتهــم  وعــدم  وغطرســتهم 

هــذا البحــث عــدة إشــكاالت أو أســئلة هامــة: مــا 

مفهــوم التربيــة عنــد بيجوفيتــش؟ مــا أثــر التعليــم 

فــي نهضــة األمــة؟ مــا ســمات التربيــة والتعليــم 

التربيــة  وخاصــة  التربيــة  تحقــق  كيــف  عنــده؟ 

التــوازن  نحقــق  كيــف  األمــة؟  اإلســامية نهضــة 

ــا المســلمة  ــم فــي مجتمعاتن ــة والتعلي بيــن التربي

مرتكــزات  أهــم  مــا  الغــرب؟  مــن  قــادم  هــو  ومــا 

النهضــة اإلســامية؟ وغيرهــا مــن األســئلة التــي 

البحــث. يجيــب عنهــا  ســوف 

أواًل حياته ومؤلفاته

)1محــرم  فــي  بيجوفيتــش  عــزت  علــي  ولــد   

عــام )))1ه، )))1م وتوفــي فــي )1 أكتوبــر عــام )11) 

بالبوســنة، وهــو أول رئيــس جمهــوري لجمهوريــة 

البوســنة والهرســك بعــد انتهــاء حــرب البوســنة 

وفيلســوف  سياســي  ناشــط  وهــو  والهرســك. 

إســامي، نشــأ وترعــرع فــي مدينــة بوســانا كروبــا 

البوســنية، واســم عائلتــه يمتــد إلــى أيــام الوجــود 

مــدارس  فــي  تعليمــه  وتلقــى  بالبوســنة.  التركــي 

العاصمــة ســرايفو، وتخــرج فــي جامعــة ســرايفو 

ــا  قانونيًّ مستشــاًرا  وعمــل  القانــون،  تخصــص 

لمــدة خمســة وعشــرين عاًمــا، ثــم اعتــزل وتفــرغ 

كانــت  وقــت  فــي  بيجوفيتــش  ونشــأ  للكتابــة. 

يوغســافيا  مــن  جــزًءا  والهرســك  البوســنة 

التــي تحكمهــا أســرة ليبراليــة، ولــم يكــن التعليــم 

وكان  الدراســية،  المناهــج  مــن  جــزًءا  اإلســامي 

بيجوفيتــش -وهــو ال يــزال شــاًبا- واعًيــا بأهميــة 

أن يتعــرف علــى دينــه اإلســامي ويقــرأ فيــه قــراءة 

ــا  ــه أن ينشــئوا نادًي مســتفيضة، فاتفــق مــع زمائ

ــة لمناقشــات الدينيــة ســموها  ا أو جمعي مدرســيًّ

المســلمين))). الشــبان  أي  )مــادي مســلماني( 

بيجوفيتــش  كان  تيتــو  وفــي عهــد 
ا، وُســِجَن عــدة مــرات  ــارًز معارًضــا ب
فــي عهــده، وكان كثًيــرا مــا يتهــم مــن 
قبــل أطــراف صربيــة وكرواتيــة بأنــه 
اإلســامية،  داعمــي األصوليــة  مــن 
رئاســة  بيجوفيتــش  تســلم  ولقــد 
والهرســك  البوســنة  جمهوريــة 
مــن عــام 1))1 إلــى )))1 بعــد التوقيــع 
َثــم  ومــن  دايتــون،  اتفاقيــة  علــى 
المجلــس  فــي  عضــًوا  أصبــح 
انتهــاء  وبعــد  البوســني.  الرئاســي 
واليــة المجلــس الرئاســي البوســني 
الحيــاة  اعتــزال  بيجوفيتــش  قــرر 

لســببين: وذلــك  السياســية 

الدوليــة  الضغــوط  بســبب  األول: 
التــي تعــرض لهــا لمواقفــه الدينيــة 

المحافظــة.

والثاني: بسبب تدهور صحته))).

ــة فــي مشــروعه  ــه الفكري ومــن أهــم منطلقات

التقنــي  التعليــم  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة 

والتعليــم الكاســيكي، فالتعليــم التقنــي هو ســبب 

))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة اإلســامية، 
ــة،  ترجمــة: حســين عمــر ســباهيتش، جمعيــة قطــر الخيري

الدوحــة، ط1، 2013، )ص/15(.

))) علــي عــزت بيجوفيتــش، هروبــي إلــى الحريــة، ترجمــة: 
دار  أرنــاؤوط،  محمــد  مراجعــة:  النبــدورة،  أبــو  إســماعيل 

)ص/47(.  ،2002 دمشــق،  الفكــر، 
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رأًســا  مبنيــة  والحضــارة  لهــا،  ونتيجــة  الحضــارة 

علــى هــذه التقنيــة التــي دخلــت بشــكل واســع علــى 

عــدة مجــاالت مــن مجــاالت الحيــاة، أمــا التعليــم 

واآلداب  والفنــون  التاريــخ  فيشــمل  الكاســيكي 

ــا  تقنيًّ التعليــم  كان  لــو  ذلــك  ألجــل  والقانــون، 

فقــط فلــن نجــد إنســاًنا مســتنًيرا بثقافــة روحيــة 

واآلداب  والفنــون  التاريــخ  برامــج  مــن  يســتقيها 

واألخــاق.

هــذه الثقافــة هــي التــي تجعــل اإلنســان يتحكــم 

فــي التقنيــة وليــس العكــس. بموجــب هــذا يصــف 

الحضــارة بأنهــا ملحــدة، والثقافة بأنهــا مؤمنة من 

منطلــق أن الحضــارة تختــزل اإلنســان فــي جانبــه 

الروحــي،  ببعــده  تهتــم  والثقافــة  فقــط،  المــادي 

وحامــل  الفــرد  اإلنســان  هــو  الثقافــة  فحامــل 

الحضــارة هــو المجتمــع؛ لــذا ركــز )بيجوفيتــش( 

علــى الــدور الرئيــس للتربيــة والتعليــم، ويــرى أن من 

ــة، هــو  ــة متســمة بالفاعلي أســباب بقــاء األمــة حي

التحــام المســجد بالمدرســة، ويطلــق بيجوفيتش 

علــى ذلــك مصطلــح )المســجد رســة(، بمعنــى 

يذكــي  فالمســجد  والقلــب،  العقــل  بيــن  التــوازن 

الــروح اإليمانيــة عنــد المســلم، والمدرســة تغــرس 

فيــه حــب المعرفــة والســعي الكتســابها، والجمــع 

بينهمــا مًعــا مــن تمــام اإليمــان))). ويجــب أن نشــير 

هنــا إلــى أن هــذه النشــأة أثــرت تأثيــًرا كبيــًرا فــي فكــر 

بيجوفيتــش؛ ألنــه أدرك خــال ســنوات االحتــال 

مــن  مجتمعــه  يعانــي  كان  كيــف  عايشــها  التــي 

التعاليــم  نشــر  وضــرورة  حريتــه،  علــى  التضييــق 

نظريــة  فــي  قــراءة  والحضــارة  الثقافــة  ميــاد،  ))) زكــي 
علــي عــزت بيجوفيتــش، مقــال فــي مجلــة منتــدى الكلمــة 

)ص/15(. 2004م،   ،42 العــدد  واألبحــاث،  للدراســات 

الصغيــر  النــشء  وتربيــة  وتعليــم  اإلســامية، 

لعبــت  كذلــك  اإلســام.  ومبــادئ  تعاليــم  علــى 

ا فــي ســماته الشــخصية مــن  هــذه التنشــئة دوًر

أمــام  والصمــود  المســؤولية  وتحمــل  الصابــة 

العقبــات والمواقــف الصعبــة، وإدراك وفهــم كل 

مــا يعــوق تقــدم األمــة اإلســامية، كذلــك ســاعدته 

علــى فهــم مخططــات االحتــال وكيــف يفكــر.

ثانًيا: مؤلفاته

اإلعــان  والغــرب،  الشــرق  بيــن  اإلســام 

اإلســامي، هروبــي إلــى الحريــة، وعوائــق النهضــة 

اإلســامية، مذكــرات بيجوفيتــش فــي الســجن.

ثالثًا: النهضة اإلسامية 
ومنطلقاتها

النهضــة  فكــرة  أن  بيجوفيتــش  يــرى 

اإلســامية التــي تنظــر إلــى اإلســام ال مــن حيــث 

ولكــن  اإلنســان،  تهذيــب  علــى  فقــط  قدرتــه 

تصطــدم  ســوف  العالــم،  تنظيــم  علــى  أيًضــا 

المحافظــون  وهــم:  النــاس،  مــن  بنوعيــن  دائًمــا 

المحافظــون باألشــكال  يتعلــق  الحداثــة،  ودعــاة 

القديمــة، ويتطلــع دعــاة التحديــث إلــى األشــكال 

األجنبيــة، يجــر األولــون اإلســام إلــى الــوراء نحــو 

الماضــي، ويقحــم اآلخــرون اإلســام فــي متاهــات 

مســتقبل أجنبــي. قــد يبــدو مــن قبيــل التكــرار تأكيــد 

الحقائــق األساســية فيمــا يتعلــق بأصــل اإلنســان 

ورســالته، إال أن مدخــل اإلســام فــي هــذه الناحيــة 

يعــد مدخــًا متميــًزا يدعــو إلــى الجمــع بيــن اإليمــان 

المثــل  بيــن  والعلــم، وبيــن األخــاق والسياســة، 
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عالميــن:  بوجــود  وباالعتــراف  والمصالــح.  العليــا 

العالــم الطبيعــي والعالــم الروحــي الجوانــي يعلمنــا 

الــذي  الفريــد هــو  بتكوينــه  أن اإلنســان  اإلســام 

وصــل بيــن هذيــن العالميــن، وبــدون التوحيــد بيــن 

العالميــن ســنجد الديــن يميــل إلــى التخلــف )حيــث 

المنتجــة(  الحيــاة  أنــواع  مــن  نــوع  أي  يرفــض 

مــن  وانطاًقــا  اإللحــاد.  إلــى  يميــل  العلــم  ونجــد 

وجهــة النظــر التــي تذهــب إلــى أن اإلســام مجــرد 

أن  يســتنتجون  المحافظيــن  أن  ســنرى  ديــن، 

الخارجــي،  العالــم  تنظيــم  يســتطيع  ال  اإلســام 

الرئيــس،  النصيــر  إن  واحــدة.  العمليــة  والنتيجــة 

إن لــم يكــن األوحــد للفكــر المتحفــظ فــي العالــم 

المســلم اليــوم )هــم الحجــاج والمشــايخ( هــؤالء 

النــاس -خاًفــا للتعاليــم الواضحــة )ال كهنــوت فــي 

اإلســام(- جعلــوا مــن أنفســهم طبقــة منظمــة 

هيمنــت علــى تفســير اإلســام ووضعــت نفســها 

وســيًطا بيــن اإلنســان والقــرآن، وألنهــم جعلــوا 

الهوتييــن  أصبحــوا  فقــد  طبقــة؛  أنفســهم  مــن 

معتقداتهــم))). فــي  متحجريــن 

قــد  نظرهــم  فــي  اإلســامية  العقيــدة  وألن 

تنزلــت وتــم تفســيرها بصفــة نهائيــة فــإن أفضــل 

شــيء ممكــن هــو أن نتــرك كل األمــور كمــا وصلــت 

إلينــا، وتــم تحديدهــا منــذ ألــف ســنة مضــت أو أكثــر، 

وبهــذا المنطــق المتحجــر أصبحــوا أعــداء أشــداء 

الشــريعة  لتطويــر  محاولــة  فــأي  جديــد.  لــكل 

علــى  القــرآن  مبــادئ  تطبيــق  بمعنــى  كقانــون، 

المواقــف المســتجدة التــي مــا فتئــت تظهــر خــال 

تطــور الحيــاة يواجههــا هــؤالء فــي ســامة إيمــان 

))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة اإلســامية، 
)ص/67(.

يقــول  كمــا  وهكــذا  المحــاوالت.  هــذه  أصحــاب 

)بيجوفيتــش( إن عقيــدة الوحدانيــة التــي جــاء بهــا 

القــرآن -وهــي أنقــى وأكمــل األفــكار الدينيــة التــي 

ــا، فــي حيــن ظهرت في  ظهــرت- يضحــى بهــا تدريجيًّ

الممارســة تجــارة بغيضــة فــي العقيــدة. ويشــير 

إلــى أن الاهوتييــن أنــاس غيــر صالحيــن فــي مــكان 

الدالئــل  جميــع  بــدأت  وقــد  واآلن  مناســب،  غيــر 

تشــير إلــى أن العالــم اإلســامي يصحــو مــن رقدتــه، 

فــإن هــذه الفئــة أصبحــت تمثــل التعبيــر عــن كل مــا 

ــم ))). هــو كئيــب ومتصلــب فــي هــذا العال

التيــار  ذلــك  )بيجوفيتــش(  وينتقــد 
الغــرب مــن  أفــكار  يتبنــى كل  الــذي 
أنهــم  ويــرى  نقــد،  أو  فحــص  دون 
حــظ  ســوء  الحقيقــة  فــي  يمثلــون 

المســلمة،  األمــة  هــذه 

إنهــم  وتأثيــر،  نفــوذ  ذات  كثيــرة  كثــرة  إنهــم 

الحكومــات  علــى  ملحــوظ  بشــكل  يهيمنــون 

دعــاة  واســتطاع  العامــة.  والحيــاة  والتعليــم 

تمثلــه  مــا  كل  ضــد  جبهــة  ينشــئوا  أن  الحداثــة 

الفكــرة اإلســامية، إنهــم بــداًل مــن العمــل علــى 

تطويــر إمكانــات ببادهــم الخاصــة ذهبــوا ينفخــون 

رغباتهــم  ويضخمــون  النــاس  شــهوات  فــي 

الماديــة، فأفســحوا بذلــك الطريــق أمــام الفســاد 

أن  يســتطيعوا  لــم  إنهــم  األخاقيــة،  والفوضــى 

فــي  تكمــن  ال  الغربــي  العالــم  قــوة  أن  يفهمــوا 

فــي  طريقتــه  فــي  وإنمــا  الحيــاة،  فــي  طريقتــه 

العمــل، وأن قوتــه ليســت فــي الموضــة واإللحــاد، 

))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة اإلســامية، 
)ص/70(.
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وإنمــا تكمــن فــي الكبــح الــذي ال مثيــل لــه، وفــي 

التــي  بالمســؤولية  والشــعور  والعلــم  المثابــرة 

فــي  الحداثــة  دعــاة  إن  شــعوبهم.  بهــا  تتميــز 

العالــم المســلم حينــذاك لم يكونــوا مــن الحكمــاء 

يعرفــون  شــعوبهم  صميــم  مــن  انبثقــوا  الذيــن 

والقيــم  األفــكار  كيــف يطبقــون بطريقــة جديــدة 

القديمــة علــى الظــروف المتغيــرة، إنمــا ناصبــوا 

ــاردة،  ــوا ذلــك بســخرية ب ــم العــداء، فعل هــذه القي

عنــد  مقــدس  هــو  مــا  كل  بأقدامهــم  وســحقوا 

منهــا  بــداًل  واســتزرعوا  الحيــاة  فدمــروا  النــاس، 

حقيقــة))). غيــر  مصطنعــة  حيــاة 

العنصــر  أن  إلــى  )بيجوفيتــش(  ويشــير 

المشــترك بيــن المحافظيــن ودعــاة الحداثــة هــو 

اإلســام،  إلــى  الجانــب  أحاديــة  القاصــرة  النظــرة 

حيــث يعتبــر أنــه مجــرد ديــن، بمعنــى أنــه مقتصــر 

علــى الحيــاة الروحيــة للفــرد، وال شــأن لــه بتنظيــم 

عــن  بيجوفيتــش  لنــا  ويكشــف  الدنيــا.  الحيــاة 

التعــرف  لنــا  وتيســر  الحداثــة  دعــاة  تميــز  ســمة 

عليهــم، فهــم يفخــرون بمــا كان يجــب أن يخجلــوا 

بــه،  يفخــروا  أن  يجــب  كان  ممــا  ويخجلــون  منــه، 

أجنبيــة،  ثوريــة  ا  أفــكاًر أوطانهــم  إلــى  جلبــوا  لقــد 

وبرامــج إصــاح ومذاهــب إنقــاذ موصوفــة لعــاج 

كل المشــكات، فــإذا تأملنــا نجــد لدهشــتنا نمــاذج 

ال يصدقهــا عقــل فــي قصــر نظرهــا وارتجالهــا))).

اإلصــاح  فلســفتي  بيــن  ذلــك  بعــد  ويقــارن 

التــي تبنتهــا كل مــن اليابــان وتركيــا )تحــت نظــام 

))) المرجع السابق، )ص/73(.

تقديــم  اإلســامي،  اإلعــان  بيجوفيتــش،  عــزت  ))) علــي 
وترجمــة: محمــد يوســف عــدس، مكتــب اإلمــام البخــاري 

)ص/52(.  ،2009 القاهــرة،  ط1،  والتوزيــع،  للنشــر 

كمــال أتاتــورك( ويكشــف لنــا بيجوفيتــش عــن 

األســباب التــي جعلــت اليابــان تنجــح وتنطلــق إلــى 

قمــة المجتمعــات المتقدمــة، فــي حيــن انحطــت 

تركيــا إلــى دولــة متخلفــة مــن دول العالــم الثالــث. 

ــة  ــة بالغــة األهمي ــى نظري وينتهــي بيجوفيتــش إل

فــي  وإخفاقاتنــا  نجاحاتنــا  جميــع  أن  يــرى  حيــث 

انعــكاس  مجــرد  هــي  إنمــا  والسياســة  األخــاق 

بهــا  طبقنــاه  التــي  وللكيفيــة  لإلســام  لفهمنــا 

اإلســام  تأثيــر  ضعــف  كان  لقــد  الحيــاة،  فــي 

مصحوًبــا  للمســلمين  العمليــة  الحيــاة  فــي 

مؤسســاتهم  وانحطــاط  بانحطاطهــم  دائًمــا 

كلــه  اإلســام  وتاريــخ  واالجتماعيــة،  السياســية 

منــذ بدايتــه إلــى يومنــا هــذا يؤكــد هــذا التطابــق، 

الــذي ال منــاص  المصيــر  التطابــق هــو  كان هــذا 

ــخ  ــن التاري ــه للشــعوب المســلمة، وأحــد قواني من

نفســه))). اإلســامي 

ويؤكــد علــى أن مــن أهــم المرتكــزات 
األساســية فــي النهضــة اإلســامية 
إلــى  ويشــير  الكريــم،  القــرآن  هــو 
المركزيــة  الفكــرة  هــو  القــرآن  أن 
اإلســامية  األيديولوجيــة  فــي 

اإلســامية والممارســة 

القــرآن  إشــكالية  أن  إلــى  االنتبــاه  ويلفــت 

فــي المجتمعــات اإلســامية ترجــع إلــى أن هــذه 

ــا، ولكنهــا  المجتمعــات تتعلــق بــه تعلًقــا عاطفيًّ

يكمــن  وهنــا  حياتهــا،  فــي  تطبيقــه  تســتطيع  ال 

الفصــام بيــن الكلمــة والفعل في العالم المســلم، 

وينســب ظواهــر الفســاد واالنحــراف والســطحية 

))) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/53(.
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والتخلــف جميًعــا إلــى هذا التناقض األساســي بين 

حماســنا المشــتعل تجــاه القــرآن وبيــن اإلهمــال 

الكامــل لمبادئــه فــي الممارســات العمليــة. ويــرى 

أن أســوأ المامــح فــي أوضــاع المســلمين عامــة 

تتمثــل فــي تلــك الفجــوة المأســاوية بيــن النخبــة 

المهيمنــة وبيــن الشــعوب فــي البــاد المســلمة، 

وأن افتقــاد التوافــق بيــن عناصــر الفكــرة والقيــادة 

مــن ناحيــة وبيــن الجماهيــر مــن ناحيــة أخــرى يخــل 

بالشــرط األول ألي إنجــاز عظيــم، ويرجــع الســلبية 

والامبــاالة لــدى جماهيــر المســلمين إلــى وجــود 

إلــى أن أي برامــج إصــاح  هــذه الفجــوة. ويشــير 

معاديــة  كانــت  إذا  أبــًدا  النجــاح  لهــا  يكتــب  لــن 

لإلســام متجاهلــة لمشــاعر الجماهيــر المســلمة. 

وبنــاء علــى ذلــك ســتجد النخبــة مــن دعــاة الحداثــة 

يضربــون برءوســهم فــي صخــرة الرفــض العنيــد 

والامبــاالة الدفينــة مــن جانــب النــاس البســطاء 

الذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن األمــة)11).

وهــي  هامــة  بحقيقــة  بيجوفيتــش  ويذكرنــا 

بيــن  األخــوة  بقــدر  نســتهين  أن  ينبغــي  ال  أننــا 

المســلمين وال بالعاطفــة القويــة التــي تربطهــم 

فــي جميــع أنحــاء األرض بالقــرآن، التــي تــدل علــى 

ــا  أن العالــم المســلم لــم يمــت، وإنمــا ال يــزال حيًّ

ينبــض بالحيــاة. فحيــث توجــد مثــل هــذه المشــاعر 

ال يوجــد مــوت، إن العالــم المســلم ليــس صحــراء 

الــزراع،  انتظــار  فــي  عــذراء  تربــة  وإنمــا  مقفــرة، 

وبفضــل هــذه الحقائــق تصبــح مهمتنــا واقعيــة 

قابلــة للتحقيــق. إن مهمتنــا تتمثــل فــي تحويــل 

هــذه المشــاعر الكامنــة إلــى قــوة فعالــة مؤثــرة، 

)11) المرجع السابق، )ص/53(. 

فاإلخــاص للقــرآن ال بــد أن يتحــول إلــى تصميــم 

اإلســامية  الجماعــة  تتحــول  وأن  تطبيقــه،  علــى 

القائمــة علــى الوجــدان إلــى جماعــة واعيــة منظمــة، 

واضحــة  أفــكار  إلــى  اإلنســانية  حــب  يتحــول  وأن 

واالجتماعــي  األخاقــي  المحتــوى  هــي  لتصبــح 

والمؤسســات)11). للقوانيــن 

ثــم يطــرح )بيجوفيتــش( ســؤااًل فــي منتهــى 

دينيــة  أثــورة  اإلســامية  النهضــة  األهميــة: 

النهضــة اإلســامية أم سياســية؟ ولإلجابــة علــى 

هــذا الســؤال يــرى أنــه مــن وجهــة نظــره ال يمكــن 

دينيــة،  ثــورة  دون  إســامية  نهضــة  فــي  البــدء 

تواصــل  أن  النهضــة  لهــذه  يمكــن  ال  أنــه  كمــا 

ســيرها بنجــاح وتكتمــل إال بثــورة سياســية. هــذه 

باعتبارهــا  اإلســامية  النهضــة  تحــدد  اإلجابــة 

وتعطــي  واجتماعيــة،  أخاقيــة  مزدوجــة،  ثــورة 

اإلجابــة  هــذه  الدينيــة.  للصحــوة  أولويــة واضحــة 

تنبثــق مــن طبيعــة اإلســام ومبادئــه وليــس مــن 

الواقــع الكئيــب الــذي يطبــع العالــم المســلم فــي 

ــي. هــذا الواقــع يفصــح عــن خطــورة  الوقــت الحال

الحالــة المعنويــة للعالــم المســلم، كمــا يكشــف 

والفســاد  االنحــراف  وســيطرة  االنحــراف  عــن 

والخرافــة، والكســل والنفــاق. ويشــير إلــى أن كل 

أمــة قبــل دعوتهــا ألداء دورهــا فــي التاريــخ عليهــا 

الجوانــي والتســليم  التطهيــر  أن تحيــا فتــرة مــن 

العملــي بمبــادئ أخاقيــة أساســية معينــة، إن كل 

قــوة فــي العالــم تبــدأ بثبــات أخاقــي، وكل هزيمــة 

أخاقــي))1). بانهيــار  تبــدأ 

)11) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/54(.

))1) المرجع السابق، )ص/119(.
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رابًعا: الصحوة اإلسامية

حديثــه  معــرض  فــي  بيجوفيتــش  يشــير   

عــن الصحــوة اإلســامية إلــى أنهــا وعــي واضــح 

وألجــل  نحيــا؟  لمــاذا  للحيــاة  الحقيقيــة  بالغايــة 

أي هــدف نحيــا؟ أهــدف شــخصي هــذا الهــدف أم 

هــدف مشــترك؟ أبعظمــة العنصــر الــذي انتمــى 

بتأكيــد  أم  األمــة  بمجــد  أم  الهــدف  يتعلــق  إليــه 

شــخصيتي الفرديــة، أم هــو بهيمنــة شــريعة هللا 

الدينيــة  علــى األرض؟ بالنســبة لحالتنــا الصحــوة 

النــاس  )أســلمة(  العمليــة  الناحيــة  مــن  تعنــي 

الذيــن يدعــون أنهــم مســلمون، أو أولئــك النــاس 

فنقطــة  االســم.  بهــذا  اآلخريــن  يدعــون  الذيــن 

االنطــاق فــي هــذه األســلمة هــي اإليمــان الراســخ 

الدقيــق  وااللتــزام  المســلمين،  جانــب  مــن  باللــه 

األصيــل بقيــم اإلســام الدينيــة واألخاقيــة. أمــا 

فــي  فيتمثــل  الدينيــة  للصحــوة  الثانــي  العنصــر 

يفرضهــا  التــي  بالواجبــات  للقيــام  االســتعداد 

هــي  لذلــك  الدينيــة  فالصحــوة  بالهــدف.  الوعــي 

نــوع مــن االلتــزام األخاقــي والحماســة، حالــة مــن 

القــوة الروحيــة علــى المــادة، حالــة مــن المثاليــة 

الحيــة العمليــة يصبــح فيهــا األشــخاص العاديــون 

قادريــن علــى أعمــال بطوليــة تتســم بالشــجاعة 

والتضحيــة، ومــن َثــمَّ فالصحــوة الدينيــة خاصيــة 

قيمــة  فيهــا  تتاشــى  واإلرادة  لإليمــان  جديــدة 

ويرتفــع  للممكــن،  المألوفــة  اليوميــة  المعاييــر 

فيهــا الفــرد والجماعــة مًعــا إلــى درجــة أعلــى مــن 

مثلهــم  تحقيــق  ســبيل  فــي  التضحيــة  درجــات 

للــروح  الجديــدة  الحالــة  هــذه  وبــدون  األعلــى. 

والشــعور يســتحيل تحقيــق أي تغييــر حقيقــي فــي 

عالــم المســلمين الحالــي. وعنــد النظــر فــي هــذه 

للحظــة قصيــرة  ولــو  الحيــرة  بنــا  تســتبد  األمــور 

فنتســاءل هــل أقصــر طريــق للنظــام اإلســامي 

هــو االســتياء علــى الســلطة التــي ســتقوم بدورها 

بتربيــة  وتقــوم  المناســبة،  المؤسســات  ببنــاء 

الشــعب تربيــة دينيــة وأخاقيــة وثقافيــة، كمقدمــة 

ضروريــة لبنــاء مجتمــع إســامي؟ لكــن هــذه مجــرد 

غوايــة، فالتاريــخ ال يذكــر لنــا أي ثــورة حقيقيــة جاءت 

عــن طريــق الســلطة، وإنمــا عــن طريــق التربيــة، 

وكانــت معنيــة فــي جوهرهــا بالدعــوة األخاقيــة))1).

الصحــوة  أن  إلــى  )بيجوفيتــش(  ويشــير 

الدينيــة بحكــم تعريفهــا تعنــي البــدء بالــذات، بحيــاة 

والســلطة  العنــف  فكــرة  أمــا  نفســه،  اإلنســان 

للتغييــر فهــي موجهــة لآلخريــن، وهــذا  كوســيلة 

لذلــك  إغــواء.  ذات  الفكــرة  هــذه  يجعــل  مــا 

اإلســامي  النظــام  إلــى  تتطلــع  حركــة  ألي  ال بــد 

أخاقيــة،  حركــة  تكــون  أن  لهــا  أساســي  كهــدف 

أن تســتهدف إيقــاظ النــاس بالمعنــى األخاقــي، 

وأن تكــون لهــا وظيفــة أخاقيــة تنهــض بالنــاس 

وتصلــح أحوالهــم، وهــذا هــو الفــرق بيــن الحركــة 

أعطــت  ولقــد  السياســي.  والحــزب  اإلســامية 

للصحــوة  مطلقــة  أولويــة  اإلســامية  المصــادر 

التاليــة: لألســباب  الدينيــة 

الجوانيــة  الصحــوة  أن  القــرآن  يقــرر  أواًل: 

تغييــر  أي  علــى  ســابق  شــرط  النفــس(  )تغييــر 

أو إصــاح أوضــاع أي جماعــة }إن هللا ال يغيــر مــا 

.]11 ]الرعــد  بأنفســهم{  مــا  يغيــروا  حتــى  بقــوم 

))1) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/122(. 
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ــا فــي صــدر  ثانًيــا: تأكــدت هــذه القاعــدة عمليًّ

عليــه  هللا  صلــى  الرســول  جهــاد  وفــي  اإلســام 

مــن  األولــى  الثــاث عشــرة ســنة  وســلم طــوال 

الدعوة اإلســامية، اقتصر في نقاشــه على قضايا 

اإليمــان وتأكيــد المســؤولية، ولــم يتطــرق فــي تلــك 

الفتــرة ألي مشــكلة اجتماعيــة أو سياســية، ولــم 

المبنيــة  القوانيــن االجتماعيــة  نــوع مــن  أي  يقــرر 

ــا نتطلــع  ــرى بيجوفيتــش أنن ــذا ي علــى اإلســام. ل

إلــى الصحــوة الدينيــة فــي تحقيــق ثاثــة أمــور هامــة:

التــي  وحدهــا  الدينيــة  الصحــوة 
يمكــن أن توفــر العــزم دون تــردد أو 
تســاهل فــي تطبيــق أحــكام القــرآن، 
وال ســيما تلــك األحــكام التــي تتعلــق 
المتأصلــة،  االجتماعيــة  باألمــراض 
أو التــي مــن شــأنها إحــراج أصحــاب 
الثــروات  ومحتكــري  الســلطات 
العريضــة. وتعنــي الصحــوة الدينيــة 
األحــكام  هــذه  يتــم تطبيــق  أن  هنــا 
مــن دون عنــف وال كراهيــة؛ ألن كل 
وعيــه  اســتيقظ  الــذي  المجتمــع 
الدينــي أو غالبيتــه ســوف يفقــه هــذه 
ألمــر  طاعــة  بهــا؛  ويرحــب  األحــكام 

للعــدل وتحقيًقــا  هللا 

دون  إســامية  نهضــة  تصــور  ال يمكــن 

اســتعداد لتضحيــات هائلــة باألمــوال واألنفــس، 

وال دون درجــة عاليــة مــن الثقــة المتبادلة والتعاون 

المخلــص فيمــا بينهــم، وإال فمــا الــذي يحــول دون 

اســتغال هــذه الجهــود والتضحيات التي يفرضها 

علــى نفســه فريــق مــن المجتمــع لكــي يســتخدمها 

فريــق آخــر لدعــم ســيطرته وإشــباع مطامعــه؟ وما 

الــذي يمنــع تكــرار مأســاة الهزائــم األخاقيــة التــي 

يتكــرر ظهورهــا فــي التاريــخ الحديــث للمســلمين؟

نظــًرا للتخلــف المذهــل فــي العالــم اإلســامي 

التربيــة  مجــال  فــي  حثيًثــا  ســيًرا  يســير  أن  عليــه 

التنميــة  ألن  ذلــك  جنــب؛  إلــى  جنًبــا  والتصنيــع 

مصحوبــة  عــادة  تكــون  المتســرعة  الماديــة 

بأعــراض مرضيــة خطيــرة، تتمثــل فــي االســتبداد 

والفســاد وتحطيــم األســرة، وال يوجــد ســد يحــول 

المضــاد  الخبــث  لهــذا  الكاســح  الفيضــان  دون 

ُيبَنــى  الــذي  الســد  ذلــك  إال  واألخــاق  للثقافــة 

علــى أســاس مــن اإليمــان القــوي الخالــص للــه، 

وااللتــزام بتعاليــم الديــن مــن قبــل جميــع فئــات 

الشــعب، فالديــن هــو الــذي يضمــن لنــا أال نقــوض 

الثقافــة))1). وأركان  الحضــارة 

خامًسا: النظام اإلسامي

ُيعــرِّف )بيجوفيتــش( النظــام اإلســامي فــي 

الديــن  بيــن  الوحــدة  هــو  بأنــه  تعريفاتــه  أبســط 

والقانــون، التربيــة والســلطة، بيــن المثــل األعلــى 

والدولــة،  الروحيــة  الجماعــة  بيــن  والمصلحــة، 

اإلســامي  والنظــام  والقــوة))1).  اإلرادة  بيــن 

جميًعــا  المكونــات  هــذه  مــن  المركــب  باعتبــاره 

يفتــرض افتراضيــن أساســيين: أولهمــا مجتمــع 

هــو  األول  إســامي.  حكــم  ثانيهمــا  إســامي، 

مــادة النظــام اإلســامي والثانــي هــو شــكل هــذا 

))1) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/124(.

الشــرق  بيــن  اإلســام  بيجوفيتــش،  عــزت  ))1) علــي 
والغــرب، ترجمــة: محمــد يوســف عــدس، مؤسســة العلــم 

)ص/88(.  ،1994 بيــروت،  ط1،  الحديــث، 
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النظــام، فالمجتمــع اإلســامي مــن دون الســلطة 

القــوة،  إلــى  مفتقــر  ناقــص  مجتمــع  اإلســامية 

والحكــم اإلســامي مــن دون مجتمــع إســامي 

إمــا أن يكــون طوباويًّــا خياليًّــا أو عنًفــا وقهــًرا. 

وبصفــة عامــة ال يوجــد المســلم كشــخص مفــرد، 

بصفتــه  البقــاء  فــي  ويســتمر  يحيــا  أن  أراد  فــإذا 

جماعــة  يقيــم  أن  بيئــة،  يخلــق  أن  عليــه  مســلًما 

ونظاًمــا، فالمســلم بيــن خياريــن ال ثالــث لهمــا، إمــا 

أن يغيــر العالــم، وإمــا أن يستســلم للتغييــر))1).

ويشــير إلــى أن طبيعــة المجتمــع اإلســامي 

فهــو  الصراعــات،  مــن  متحــرر  مجتمــع  هــو 

إطــار مــن العاقــات يجــد المســلم فيــه نفســه 

بالصراعــات  ويقصــد  بيئتــه،  مــع  اتســاق  علــى 

هللا  نحمــد  أي  والتطبيــق  الفكــر  بيــن  االنفصــال 

ذلــك  نفعــل  وال  المســجد،  داخــل  عليــه  ونثنــي 

خــارج المســجد. ويعنــي هــذا التعريــف أنــه ال يوجــد 

منفصــًا  وقوانيــن  وعاقــات  نظــام مؤسســات 

ثــم  النظــام،  هــذا  هــدف  هــم  الذيــن  النــاس  عــن 

يقــال إن هــذا النظــام اإلســام، فــا يوجــد نظــام 

إســامي وال غيــر إســامي قائــم بذاتــه، وإنمــا يكــون 

ا أو غيــر إســامي فقــط بالنــاس  النظــام إســاميًّ

الذيــن يؤلفــون هــذا النظــام. لقــد جمــع اإلســام 

فــي خطابــه بيــن اإلنســان الحــي المتكامــل كمــا 

الرســول وبيــن  القــرآن وتمثــل فــي حيــاة  صــّوره 

الطبيعــة أو العالــم الخارجــي، فــكان بذلــك تعبيــًرا 

جميــع  فــي  الحيــاة  وعــن  الكامــل  اإلنســان  عــن 

مــع  اإليمــان  توحــد  اإلطــار  هــذا  وفــي  وجوههــا، 

القانــون وتوحــد التعليــم والتربيــة مــع الســلطة، 

نظاًمــا))1). اإلســام  أصبــح  وبذلــك 

))1) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/92(.

))1) المرجع السابق، )ص/93(.

يمكــن  ال  اإلســامي  النظــام  أن  علــى  ويؤكــد 

كشــرط  إســامي  مجتمــع  دون  مــن  إقامتــه 

أساســي، وإال تحــول هــذا النظــام إلــى عنــف وقهــر 

ــه اســتناًدا  ــى أن واســتبداد. ويشــير بيجوفيتــش إل

إن  القــول  يمكــن  العمليــة  الدالئــل  بعــض  إلــى 

تقــاوم  الشــعوب  ذات  الــدول  حكومــات  أغلــب 

باســتخدام  للحكــم  اإلســامي  النظــام  إقامــة 

التبريــرات المصطنعــة، مــع أن النظــام اإلســامي 

الشــعوب  لمجتمعــات  تلقائــي  طبيعــي  نظــام 

المســلمة. إن نظــام الحكــم اإلســامي يمكــن أن 

يقــوم فــي تلــك المجتمعــات بيــن عشــية وضحاهــا 

إذا مــا أبعدنــا عنهــا وســائل القمــع، وتلــك النظــم 

التــي تحيــا بطــرق مصطنعــة. وســتقيم الشــعوب 

اإلســامي؛  النظــام  هــذا  المحــررة  اإلســامية 

ألنهــا ال ترضــى بــأي نظــام أو مذهــب دخيــل، وال 

بالنظــام الوراثــي ســواء أهــو مســتند إلــى الدســتور 

أم ال، وال بــأي شــكل مــن الجمهوريــة الشــعبية أو 

الجمهوريــة الديمقراطيــة، وال بالدولــة ذات الديــن 

ــدون،  ــه المرت ــذي يتحكــم في اإلســامي الرســمي ال

وال بصــورة باهتــة لتقليــد نظــم الــدول األوروبيــة 

الشــعوب  ألن  الدولــة؛  عــن  الديــن  تفصــل  التــي 

اإلســام  غيــر  ال تريــد  بســاطة  بــكل  اإلســامية 

والدولــة اإلســامية والنظــام اإلســامي األصيــل. 

إن فشــلنا فــي مواجهــة أوضاعنــا إضافــة إلــى 

يؤخــر  بيجوفيتــش-  يشــير  -كمــا  أخــرى  أشــياء 

وجودنــا فــي الســاحة دائًمــا، ونعالــج النتائــج بــداًل 

أيــدي  علــى  فهزائمنــا  األســباب،  معالجــة  مــن 

إســرائيل نمــوذج لمعالجــة أعــراض المــرض بــداًل 

ى  مــن أســبابه. إن هــذه النبتــة الســامة التــي ُتســمَّ
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ــزرع عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة  إســرائيل لــم ت

جذورهــا  إن  بــل  المســلمين،  أغلــب  يظــن  كمــا 

أعمــق مــن ذلــك، ومــن أقــوى جذورهــا الحــرب بيــن 

العــرب واألتــراك مــن عــام )1)1-)1)1. 

وتوالــت فصــول ذلــك الوضــع فــي 
شــكل تســميم العقــول والكراهيــة 
لــم  التــي  الحــروب  للمســلمين فــي 
تنقطــع لحظــة واحــدة، وإنمــا غيــرت 
وأســاليبها،  وأشــكالها  أثوابهــا 
ونتيجــة لتلــك المســاعي مجتمعــة 
لإلســام  المعــادي  العالــم  تكــّون 
احتــاج  كلمــا  ــا  تلقائيًّ يتحــد  الــذي 
اإلســام  مــن  النيــل  إلــى  األمــر 

.(1( والمســلمين)

لــذا يــرى أننــا يجــب أن نتعلــم مــن أعدائنــا، وإذا 

كان العــدو المحتــال المتعلــم قــد أدرك أن أســهل 

طريــق إلضعــاف وإفســاد المســلمين هــو نشــر 

وزرع  بينهــم،  والروحــي  الفكــري  الضيــاع  مذهــب 

فواجبنــا  والشــكوك،  والتنــازع  الفرقــة  أســباب 

العملــي أصبــح واضًحــا، علينــا أن نــزرع فــي صفوف 

العــدو مذاهــب زعزعتــه وإضعافــه، ونبنــي الثقــة 

فــي اإلســام وحــده.

سادًسا: التربية

حقيقــة  إلــى  أنظارنــا  بيجوفيتــش  يلفــت   

هامــة وهــي أننــا نربــي شــبابنا تربيــة خاطئــة منــذ 

قــرون؛ لعــدم فهمنــا للفكــر اإلســامي األصيــل، 

))1) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/114(.

فــي وقــت كان أعــداء اإلســام مــن المســتعمرين 

يســتولون علــى الــدول اإلســامية دولــة تلــو دولــة 

وعــدم  وغطرســتهم  علومهــم  علــى  اعتمــاًدا 

يكنــوا  أن  علــى  أجيالنــا  نربــي  كنــا  بنــا.  مباالتهــم 

القــدر،  لطــوارق  وليستســلموا  للجميــع  الخيــر 

وليتحلــوا بالطاعــة، وليطيعــوا ولــي األمــر طاعــة 

عميــاء؛ ألن كل حكــم يأتــي مــن عنــد هللا. ويقــول: 

ال أعــرف مصــدر فلســفة الطاعــة الحزينــة هــذه، 

ولكنــي أعــرف يقيًنــا أن اإلســام ليــس مصدرهــا؛ 

األخــرى  إحداهمــا  تكمــل  وظيفتيــن  تــؤدي  ألنهــا 

بصــورة غيــر مباشــرة: مــن جانــب نميــت األحيــاء، 

ومــن جانــب آخــر إلبــراز هــذه المثــل الخاطئــة باســم 

ماتــت  أجيــااًل  اإلســام  حــول  تحشــد  اإلســام، 

قبــل أن تبــدأ حياتهــا. إنهــا تحيــل كائنــات بشــرية 

ــى أنــاس ال يثقــون فــي أنفســهم، الذيــن  ســوية إل

هــذه  لتصبــح  واإلدانــة،  الذنــب  شــبح  يطاردهــم 

الفلســفة موئــًا ألقــزام البشــر الذيــن يهربــون مــن 

الواقــع؛ بحًثــا عــن الملجــأ فــي االستســام الســلبي 

النفــس))1). ومواســاة 

بهــذا التفســير فقــط يمكــن توضيــح الحقيقــة 

بــأن رواد ورمــوز الفكــر اإلســامي أو كمــا يســمون 

أنفســهم ياقــون الهزائــم فــي أي مواجهــة فــي 

عهــد الصحــوة المعاصــرة. أليــس مــن الطبيعــي 

أن يقــود شــباب الشــعوب اإلســامية رجــااًل تربــوا 

الفكــر  مــن  الطريــق  واســتلهموا  اإلســام  فــي 

واحــد  لســبب  ينجحــون  ال  ولكنهــم  اإلســامي؟ 

أنهــم ربــوا ليكونــوا أتباًعــا ال قــادة. أليــس مــن كنــه 

المنطــق أن يكــون المســلمون المخلصــون ركائــز 

))1) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة اإلســامية، 
)ص/101(.
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الثــورة علــى المســتعمر األجنبــي واألفــكار األجنبيــة 

واالقتصــادي؛  السياســي  والطغيــان  الداخليــة 

ألنهــم تعلمــوا أال يرفعــوا صوتهــم مجلجــًا وأن 

ــا لــم نــربِّ المســلمين  يقولــوا ســمًعا وطاعــة، إنن

خدًمــا،  ودعيــن،  الجبنــاء، مستســلمين  ربينــا  بــل 

فطوبــى لــكل نظــام بأشــباه الرجــال مــن أمثالنــا. 

اســتعباد  فــي  مشــاركين  نحــن  ألســنا 

الملــيء  العالــم  هــذا  فــي  شــعوبنا،  واضطهــاد 

عليــه  كان  عمــا  والملهيــات  والرذائــل  بالفتــن 

أن  يجــب  عمــا  وليــس  التاريــخ)1))،  فــي  اإلســام 

يكــون عليــه، هــل يعــرف شــبابنا كثًيــرا عــن قصــر 

ومدينــة  وبغــداد  الماضيــة  والفتوحــات  الحمــراء 

وقرطبــة  ســمرقند  ومكتبــات  وليلــة،  ليلــة  ألــف 

إلــى  ــا  كليًّ توجهــت  الشــباب  عقليــة  إن  الزاخــرة؟ 

ذلــك  علــى  يعيــش  وبــدأ  المجيــد،  التاريــخ  نحــو 

التاريــخ. إن التاريــخ مهــم بــا شــك، ولكــن ترميــم 

ســقف المســجد بجــوار بيتــك أنفــع لإلســام مــن 

الشــهيرة  المســاجد  جميــع  بأســماء  معرفتــك 

أســافنا.  أقامهــا  التــي 

إن مــن صريــح التناقض كمــا يرى بيجوفيتش 

والطاعــة  واالنصيــاع  الــذل  تربيــة  لنــا  تقــدم  أن 

هــذه باســم تربيــة القــرآن الــذي يذكــر مبــدأ الجهــاد 

ومقاومــة الظلــم فــي أكثــر مــن خمســين موضًعــا. 

هــذا  حــرم  قــد  القــرآن  بــأن  بيجوفيتــش  ويجــزم 

النــوع مــن الطاعــة، فبــداًل مــن طاعــة العظمــاء 

واحــًدا  نوًعــا  القــرآن  أقــر  الزائفيــن  والســاطين 

مــن الطاعــة فقــط، هــي الطاعــة للــه وحــده، ولكــن 

)1)) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة اإلســامية، 
)ص/102(.

القــرآن بنــى علــى هــذه الطاعــة المطلقــة للــه حريــة 

اإلنســان وتحــرره مــن أي طاعــة أخــرى أو خــوف. 

اآلبــاء  بــه  ننصــح  أن  يمكــن  الــذي  مــا  إذن 

شــيء،  كل  قبــل  ننبههــم  أن  يجــب  والمربيــن؟ 

عليهــم  الشــباب،  فــي  الطاقــة  هــذه  يقتلــوا  أال 

ألن  يوجهوهــا؛  وأن  الطاقــة  لهــذه  يصغــوا  أن 

اإلســام  ينفــع  ال  اإلرادة  المســلوب  الشــباب 

وال ســبيل إلعــادة حيويــة اإلســام بأنــاس أمــوات، 

رجــااًل  يربــوا  أن  عليهــم  المســلمين  يربــوا  ولكــي 

كامليــن، وليحدثوهــم عــن العــزة أكثــر مــن الطاعــة، 

والشــجاعة أكثــر مــن التواضــع، وعــن العدالــة أكثــر 

ــا جيــل العــزة والمهابــة  مــن الشــفقة، ليخرجــوا لن

الــذي ســوف يقــف علــى قدميــه بثبــات ليمضــي 

فــي طريقــه مــن غيــر أن يســال عــن اإلذن مــن أجــل 

مثــل  اإلســام  تقــدم  أن  جيــًدا  ولنعلــم  العمــل، 

الشــجعان  أيــدي  علــى  ســيتحقق  آخــر  تقــدم  أي 

المطيعيــن)1)). الوديعيــن  أيــدي  الثائريــن، ال علــى 

ويشــير إلى أنه لما كان الدين هو األســاس في 

المجتمــع اإلســامي، فــإن التربيــة ال تعتبــر فقــط 

إحــدى وظائفــه، وإنمــا هــي لــب وجــوده وبقائــه، إنهــا 

فــوق كل شــيء، تربيــة دينيــة وأخاقيــة، تبــدأ فــي 

األســرة وتســتمر خــال المراحــل الدراســية. 

وأمــام النظــام اإلســامي مهمــة خاصــة عليــه 

جميــع  علــى  القضــاء  وهــي  أال  بهــا،  ينهــض  أن 

ا  أشــكال التربيــة الخاطئــة. إن اإلســام يحــرم أمــوًر

ــع اإلجــراءات الازمــة  ــى النظــام أن يتخــذ جمي وعل

للقضــاء عليهــا، وهــي كاآلتــي:

)1)) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة اإلســامية، 
)ص/103(.
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جميع أنواع المسكرات والمخدرات.

فــي  اإلباحيــة  والســرية،  العلنيــة  الدعــارة 

ــة  ــة القمــار واألندي الكلمــة المنطوقــة. كذلــك أندي

الليليــة وصــاالت الرقــص وغيرهــا مــن أنــواع اللهــو 

اإلســام)))). تعاليــم  مــع  تتعــارض  التــي 

ثــم يتحــدث بيجوفيتــش عــن اآلثــار 
تقــف  التــي  واألخاقيــة  التربويــة 
مثــل  اإلســام  فــي  العبــادات  وراء 
الصــاة، فهــي ليســت عبادة محضة 
كمــا يــرى، بــل إنهــا تمثــل مدرســة 
لانضبــاط والتآخــي والتضامــن، إن 
ومشــاركة.  وعمــل  طهــارة  الصــاة 

كمــا أن الصــوم تربيــة شــاقة تســعى لتحقيــق 

أهــداف متنوعــة، إضافــة إلــى أنــه عبــادة فإنــه يحيــي 

معانــي تربويــة وطبيــة واجتماعيــة كثيــرة، لذلــك لــم 

الصــوم  فــي  تــرى  اإلســامية  المجتمعــات  تكــن 

تثــور  كانــت  بــل  بالفــرد،  خاصــة  مســألة  مجــرد 

ثائرتهــا أمــام كل مجاهــرة بانتهــاك هــذه العبــادة؛ 

ألنهــا كانــت تــرى هجوًمــا ســافًرا علــى تماســكها 

الداخلــي الــذي يبنيــه الصــوم. كمــا أن الــزكاة ليســت 

صدقــة، بــل هــي أشــبه بضريبــة أو إلــزام بإخــراج 

جــزء مــن المــال لصالــح المحتاجيــن، إن مؤسســة 

راســخة  فــي اإلســام تتضمــن مقومــات  الــزكاة 

ليــس لمحاربــة الفقــر فقــط، بــل ولتنميــة شــعور 

التفاهــم واالحتــرام فــي المجتمــع)))).

)))) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/105(. 

)))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة اإلســامية، 
)ص/25(.

سابًعا: التعليم

 يؤكــد بيجوفيتــش أن التعليــم وحــده ال يرقــى 

بالنــاس وال يجعلهــم أفضــل ممــا هــم عليــه أو 

أكثــر حريــة، أو أكثــر إنســانية. إن العلــم مــن وجهــة 

كفــاءة،  وأكثــر  قــدرة،  أكثــر  النــاس  يجعــل  نظــره 

وأكثــر نفًعــا للمجتمــع، لقــد برهــن التاريــخ علــى أن 

الرجــال المتعلميــن والشــعوب المتعلمــة يمكــن 

التاعــب بهــم، بــل يمكــن أن يكونــوا أيًضــا خداًمــا 

للشــر، ربمــا أكثــر كفــاءة مــن الشــعوب المتخلفــة، 

القصــص  مــن  سلســلة  االمبرياليــة  تاريــخ  إن 

حروًبــا  شــنت  متحضــرة  لشــعوب  الحقيقيــة 

شــعوب  ضــد  اســتعبادية  اســتئصالية  ظالمــة 

أنهــم  ذنبهــم  أكبــر  كان  تعليًمــا،  أقــل  متخلفــة 

يدافعــون عــن أنفســهم وحريتهــم. إن المســتوى 

التعليمــي الراقــي للغــزاة لــم يؤّثــر علــى األهــداف 

واألســاليب، لقــد ســاعد فقــط علــى كفــاءة الغــزاة 

وفــرض الهزيمــة علــى ضحاياهــم)))).

ثــم يعقــد بيجوفيتــش مقارنــة بيــن التعليــم 

التقنــي والتعليــم الكاســيكي، ويــرى بوجــه عــام أن 

التعليــم ليــس ظاهــرة أحاديــة الجانــب، وأننــا إذا 

نظرنــا إليــه عــن قــرب فســوف ناحــظ اتجاهيــن 

مســتقان،  لكّنهمــا  متســاويين،  مختلفيــن 

فالتعليــم المدرســي فــي العالــم المتحضــر يعتمــد 

علــى الفكــر أكثــر ممــا ينبغــي، والجانــب اإلنســاني 

وباســتخدام  ينبغــي،  ممــا  )أقــل(  أضــأل  فيــه 

المصطلحــات المعتــادة نقــول إنــه تعليــم تقنــي 

أكثــر ممــا يجــب، ويــكاد يكــون مضمحــًا فــي جانبــه 

التقليــدي.  الكاســيكي 

الشــرق  بيــن  اإلســام  بيجوفيتــش،  عــزت  )))) علــي 
)ص/97(. والغــرب، 
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ا أن  فــي هــذه األيــام مــن الممكــن جــدًّ
نتخيــل شــاًبا قــد مــر بجميــع مراحــل 
االبتدائيــة  المدرســة  مــن  التعليــم 
حتــى الكليــة دون أن يكــون قــد ذكــر 
لــه ضــرورة أن يكــون إنســاًنا خيــًرا أو 

ــا.  أميًن

ثــم  ويحســب،  يكتــب  أن  أواًل  يتعلــم  فهــو 

األعــراق  وعلــم  والكيميــاء،  الطبيعــة  يــدرس 

البشــرية، وعلوًمــا أخــرى كثيــرة، إنــه يجمــع عــدًدا 

هائــًا مــن الحقائــق علــى أحســن الفــروض، يتعلــم 

ــا، لــم  ــا أو روحيًّ كيــف يفكــر، ولكنــه لــم يســتِنْر ثقافيًّ

نعــد نســمع إال قليــًا عــن برامــج التاريــخ والفنــون 

التقنــي  فالتعليــم  والقانــون.  واألخــاق  واآلداب 

مــن  النــوع  لهــا، فهــذا  ونتيجــة  للحضــارة  ســبب 

المجتمــع،  فــي  للدخــول  العضــو  يهيــئ  التعليــم 

وهــو تعليــم مصمــم لتحقيــق هــذا الغــرض فهــو 

موجــه لغايــة محــددة بإحــكام، واهتمامــه منصــب 

علــى الســيطرة علــى الطبيعــة أو العالــم الخارجــي. 

أمــا التعليــم الكاســيكي فهــو علــى العكــس مــن 

ذلــك يبــدأ وينتهــي عنــد اإلنســان، أي أن الاهــدف 

هــو غايتــه. ومعضلــة التعليــم التقنــي فــي مقابــل 

التعليــم الكاســيكي ليســت معضلــة فنيــة، وإنمــا 

هــي مســألة أيديولوجيــة تكمــن وراءهــا فلســفة 

التعليــم  مــن  النوعيــن  هذيــن  ففــي  معينــة. 

ينعكــس التضــاد بيــن الثقافــة والحضــارة بــكل مــا 

ــر  ــج. ســنجد أن المجتمــع غي ــه مــن نتائ يترتــب علي

ينحــو  االشــتراكي  المجتمــع  وبخاصــة  الصناعــي 

تجــاه التعليــم الكاســيكي، فــي حيــن أن المجتمــع 

ينحــو  االشــتراكي  المجتمــع  وبخاصــة  الصناعــي 

تجــاه التعليــم التقنــي)))).

الشــرق  بيــن  اإلســام  بيجوفيتــش،  عــزت  )))) علــي 
)ص/102(. والغــرب، 

ويشــير بيجوفيتش إلى أن الســياق المنطقي 

للتعليــم التقنــي هــو التخصــص، فقبــل كل شــيء 

والصناعــة  والعلــم  الــذكاء  نــرى  أن  نســتطيع 

بعضهــا  مرتبطــة  وكلهــا  واحــًدا،  ــا  خطًّ تشــكل 

ببعــض، كســبب ونتيجــة، فالعلــم نتيجــة الــذكاء، 

والصناعــة هــي مجــرد تطبيــق للعلــم، وهــي جميًعــا 

شــروط وأشــكال لتأثيــر اإلنســان علــى الطبيعــة 

للفــرد  التخصــص  يوفــر  الخارجــي.  العالــم  وعلــى 

وضًعــا أفضــل وأقــوى فــي النظــام االجتماعــي، أي 

فــي اآللــة االجتماعيــة، ولكــن التخصــص يقلــص 

الشــخصية الفرديــة ويعلــي مــن شــأن المجتمــع 

قــدرات  يأخــذ  فالمجتمــع  كفــاءة،  أكثــر  ويجعلــه 

اآللــة  مــن  -كجــزء  اإلنســان  أن  حيــن  فــي  الــكل، 

فــي  التأمــل  إن  التناقــص.  فــي  آخــذ  االجتماعيــة- 

 ،1(11 عــام  فــي  التعليــم  علــى  الــذي طــرأ  التوســع 

كان فــي جميــع الكليــات والجامعــات فــي الواليــات 

المتحــدة أربعــة وعشــرون ألــف أســتاذ، وفــي عــام 

1))1ارتفــع إلــى )) ألــف، ويتوقــع أن يزيــد فــي نهايــة 

القــرن إلــى 1)) ألــف أســتاذ. 

ويشــير بيجوفيتــش مــع ذلــك إلــى أن القوتيــن 

العالميتيــن أمريــكا واالتحــاد الســوفيتي )ســابًقا( 

ليســتا  ولكنهمــا  العســكريتان،  القوتــان  همــا 

الدولتــان  هاتــان  ثقافــة،  العالــم  دول  أعظــم 

العلمــي  للبحــث  االعتمــادات  أكبــر  تخصصــان 

والتعليــم. ويطــرح بيجوفيتــش ســؤااًل: أي نــوع 

التعليــم هــذا؟  مــن 

وصفــة  وفــق  مجهــز  تعليــم  هــو  كقاعــدة 

ينطــوي  الشــيوعية  الــدول  وفــي  الحضــارة. 

الدولــة  نظــام  األفــراد  يتشــرب  أن  علــى  التعليــم 
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لمصالحهــا،  ويخضــع  والسياســي،  األيديولوجــي 

وفــي الــدول الرأســمالية يتــاءم التعليــم عموًمــا 

مــع المتطلبــات االقتصاديــة، ويحتــاج إلــى النظــام 

الصناعــي فــي كلتــا الحالتيــن، فالتعليــم هــو تعليــم 

النظــام.  خدمــة  وفــي  وظيفــي 

الســمات  يتبيــن  أن  بيجوفيتــش  ويحــاول 

التقنــي  التعليــم  بيــن  المشــتركة  والصفــات 

والتعليــم الكاســيكي الســائد فــي كا الجانبيــن: 

أول كل شــيء هــو اختيــار بالــغ التحديــد ينطــوي 

علــى تنافــس مدمــر، ويســتخدم هــذا التعليــم لغــة 

تخصصيــة صناعيــة فــي أغلــب المــواد الدراســية. 

المــدارس  فــي  الســائد  المعمــاري  والنظــام 

وظيفــي متقشــف يتــاءم مــع المعاييــر النفعيــة، 

وذلــك ألن المدرســة إمــا إنهــا تخــدم البيروقراطيــة 

وهمــا  الصناعــي،  النظــام  تســتخدم  أو  الحاكمــة 

يلتقيــان أو يتاقيــان فــي هــدف واحــد وهــو إعــداد 

ويدعمــون  ســيخدمون  الذيــن  المتخصصيــن 

اآللتيــن)))). هاتيــن 

أمــا الــكام عــن مــدارس إنســانية هنــا وهنــاك 

فهــو مجــرد كام معســول ال أكثــر وال أقــل، فــإذا 

للتعليــم  الثقافــي  المحتــوى  نقيــم  نحــن  ذهبنــا 

الــذي تقدمــه هــذه المــدارس فنســتطيع القــول 

مكونــات  مــن  أساســي  مكــون  المدرســة  إن 

الثقافــة، تســاهم فــي الثقافــة إلــى درجــة ال تجعــل 

منهــا مجــرد تدريــب علــى الطاعــة والنظــام ألنهــا 

تنمــي الفكــر النقــدي، وتســمح لإلنســان بالحريــة 

الروحيــة. أمــا المدرســة التــي تقــدم حلــواًل أخاقيــة 

وسياســية جاهــزة فإنهــا تعتبــر مــن وجهــة نظــر 

)))) المرجع السابق، )ص/105(.

الثقافــة مدرســة همجيــة؛ ألنهــا ال تخلــق أشــخاًصا 

ا بــل أتباًعــا، إنهــا قــد تدعــم الحضــارة، ولكنهــا  أحــراًر

تحــط مــن شــأن الثقافــة)))).

يعقــد  التعليــم  عــن  حديثــه  معــرض  وفــي 

بيجوفيتــش مقارنــة رائعــة وجذابــة بيــن التأمــل 

والتعليــم. ويؤكــد أن الحضــارة تعلــم، أمــا الثقافــة 

فتنــور، وأن األولــى تحتــاج إلــى تعلــم، أمــا الثانيــة 

فتحتــاج إلــى تأمــل. التأمــل يمثــل )جهــًدا داخليًّــا 

جوانيًّــا( للتعــرف علــى الــذات وعلــى مكان اإلنســان 

فــي العالــم، ويميــز بينــه وبيــن التعلــم أو الدراســة 

التــي هــي نشــاط جــد مختلــف عــن التعلــم والتعليــم 

وعاقاتهــا  الحقائــق  عــن  المعلومــات  وجمــع 

بعضهــا ببعــض. 

اإلنســان  بمكونــي  فيحددهــا  النتيجــة  أمــا 

الحكمــة  إلــى  التأمــل  يــؤدي  والمــادي،  الروحــي 

والكياســة والطمأنينــة، وإلــى نــوع مــن التطهيــر 

اإلغريــق  ســماه  الــذي  الجوانــي  الداخلــي 

لألســرار  النفــس  تكريــس  إنــه  )قطرســيس(، 

بعــض  إلــى  للوصــول  الــذات  فــي  واالســتغراق 

الحقائــق الدينيــة واألخاقيــة والفنيــة، وعلــى الرغــم 

ــادئ  ــي عــزت بيجوفيتــش يســتلهم مب مــن أن عل

القــرآن فــي تفســيره لإلنســان، وهــو مــا حفلــت 

بــه آيــات الذكــر الحكيــم كقــول هللا: }أال بذكــر هللا 

خلــق  فــي  }يتفكــرون  وقولــه:  القلــوب{،  تطمئــن 

الرســول صلــى هللا  الســموات واألرض{، وقــول 

عليــه وســلم: »تفكــر ســاعة خيــر مــن قيــام ليلة« 

رواه االصبهانــي فــي كتــاب العظمــة )297/1( عــن 

)))) علــي عــزت بيجوفيتــش، عوائــق النهضــة اإلســامية، 
)ص/106(. 
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ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا وفــي الزهــد لإلمــام 

)ص220(،  أحمــد 

موجــه  الخطــاب  ألن  بالمعنــى؛  اكتفــى  إنــه 

ال  بمــا  الحديــث،  العصــر  فــي  الغربــي  للعقــل 

ــى الرغــم مــن تقــدم  يقــارن بالعصــور القديمــة، عل

النفســي  الجانــب  أن  يعنــي  مــا  وهــو  الحضــارة 

فــرض نفســه، وإن كان بطريقــة خاطئــة لتعويــض 

ويمضــي  الحديــث.  العصــر  فــي  الروحــي  الجــوع 

التعليــم، ومــا يختلــف  بيجوفيتــش فــي تعريــف 

علــى  هائلــة  قــدرة  مظهــًرا  التأمــل،  عــن  فيــه 

أو  إخــال  دون  مــن  المعقــد  وتبســيط  التحليــل 

ســقوط فــي التعميــم، أو إمعــان فــي الترميــز أو 

والعبــارات.  الكلمــات  تشــفير 

يــرى بيجوفيتــش أن التعليــم يواجــه الطبيعــة 

ويطبــق  الوجــود،  ظــروف  ولتغييــر  لمعرفتهــا 

العلــم الماحظــة والتحليــل والتقســيم والتجريــب 

واالختبــار، فــي حيــن أن التأمــل بالفهــم الخالــص، 

بــل إن األفاطونيــة الجديــدة تزعــم أنهــا طريقــة 

ــة كمــا  ــة، فالماحظــة التأملي للفهــم فــوق عقاني

بيجوفيتــش عــن شــوبنهور متحــررة مــن  ينقــل 

تتصــل  ال  ماحظــة  إنهــا  الرغبــة،  ومــن  اإلرادة 

بوظيفــة أو مصلحــة، فالتأمــل ليــس موقــف عالــم، 

بــل موقــف مفكــر، أو شــاعر أو فنــان أو ناســك، 

ويشــير إلــى أنــه قــد تعــرض للعالــم بعــض لحظات 

مــن التأمــل لكنــه يفعــل هــذا، ال بصفتــه عالـــًما، 

ولكــن باعتبــاره إنســاًنا أو فناًنــا، فجميــع النــاس 

فنانــون بشــكل أو بآخــر، ويقــول: )يمنــح التأمــل 

قــوة علــى النفــس، أمــا العلــم فإنــه يعطــي قــوة 

علــى الطبيعــة، وتعليمنــا فــي المــدارس يزكــي 

فينــا الحضــارة فقــط، وال يســاهم بشــيء فــي 

ثقافتنــا(. 

ويلفــت بيجوفيتــش االنتبــاه إلــى أن التأمــل 

أمــر مهــم فــي عصرنــا، لكــن الواقــع ال ينبــئ بذلــك، 

ــوا فــي  ــا هــذا يتعلــم النــاس لكنهــم كان فــي عصرن

الماضــي معتاديــن علــى التأمــل. لقــد كان حكمــاء 

)االبوتــا( يســتغرقون فــي تأماتهــم حتــى أنهــم 

أولئــك  إلــى  ينصتــون  أو  يلتفتــون  يكونــوا  لــم 

الذيــن كانــوا يزعجونهــم بكثــرة األســئلة. ويتطــرق 

المتأمليــن  عــن  عــدة قصــص  إلــى  بيجوفيتــش 

المشــهورين فــي التاريــخ، وهــو يســجل الفــرق مــن 

خــال شــخصيتين مشــهورتين همــا: تولســتوي 

ونيوتــن، لقــد أمضــى تولســتوي حياتــه يفكــر فــي 

اإلنســان ومصيــره، فــي حيــن كان نبــي الحضــارة 

الغربيــة قــد اســتولت عليــه طــوال حياتــه مشــكلة 

الســاقط)))). الجســم 

ال  بيجوفيتــش  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــب 

يفضــل هــذا علــى ذاك، ولكــن يؤكــد أهميــة هــذا 

وذاك لحيــاة إنســانية تختلــف عــن البدائيــة وعــن 

ــة فــي الوقــت نفســه. ويقــول أن تتأمــل أو  الربوبي

تتعلــم أو تــدرس، هــي أنشــطة مختلفــة أو أنــواع 

مــن الطاقــة، ليســت مســتحيلة، فقــد أدى األول 

ببيتهوفــن إلــى إبــداع الســيمفونية التاســعة، وأدى 

بنيوتــن إلــى اكتشــاف قوانيــن الجاذبيــة والحركــة. 

ــم  ــن التأمــل والتعلي ــى أن التعــارض بي ويشــدد عل

يكــرر نفســه فــي التعــارض بيــن اإلنســان والعالــم، 

بيــن الــروح والــذكاء، بيــن الحضــارة والثقافــة. 

الشــرق  بيــن  اإلســام  بيجوفيتــش،  عــزت  )))) علــي 
)ص/107(. والغــرب، 



15٩ أزمة الرتبية والتعليم يف املجتمعات الحديثة 

مــا  قائــًا  مــرة  بيجوفيتــش  تســاءل  وقــد 

الطبيعــة  فــي  يجيــب:  ثــم  التأمــل،  موضــوع 

فــي  واإلنســان،  العالــم  نكشــف  أن  نســتطيع 

حقيقــة األمــر كل شــيء يمكــن اكتشــافه مــا عــدا 

الــذات اإلنســانية أو الشــخصية، فقــط مــن خــال 

الــذات نتصــل بالانهائــي، ومــن خالهــا فحســب، 

نشــعر بالحريــة ونــدرك العالــم اآلخــر الــذي نشــترك 

الكائنــات  لــكل  وخاًفــا  واحــد.  ميــراث  فــي  معــه 

فقــط  اإلنســان  الغريــزة،  تحركهــا  التــي  األخــرى 

يســتطيع أن يشــهد بوجــود عالــم األرواح والحرية. 

ومــن دون الــذات يســتحيل أن نشــهد عالـــًما وراء 

بجانــب ذات  آخــر  الطبيعــة؛ ألن كل شــيء  عالــم 

اإلنســان هــو وجــود داخلــي )برانــي( ظاهــري. ويقــر 

بــأن التأمــل اســتغراق فــي الــذات،  بيجوفيتــش 

وحقيقــة  هويتنــا  واكتشــاف  للوصــول  محاولــة 

ــا؛ لهــذا الســبب فالتأمــل ال يحــاول  حياتنــا ووجودن

اإلجابــة علــى أســئلة عــن المجتمــع والبشــر، إنــه 

معنــي فقــط بالتســاؤالت التــي يضعهــا اإلنســان 

نجــد  التأمــل  فــي  النظــر  دققنــا  وإذا  ذاتــه.  أمــام 

أنــه ليــس وظيفــة مــن وظائــف الــذكاء، فالعالــم 

وهــو يصمــم نوًعــا جديــًدا مــن الطائــرات ال يتأمــل، 

إنمــا يفكــر أو يــدرس ويبحــث ويختبــر ويقــارن، وكل 

هــذه األنشــطة فــي مجموعهــا أو منفــردة ليســت 

تأمــًا. أمــا العابــد والشــاعر والمفكــر والفيلســوف 

ــى  ــون الوصــول إل ــون، يحاول ــان فإنهــم يتأمل والفن

الحقيقــة الكبــرى والســر الوحيــد األكبــر، بالنســبة 

التأمــل  كان  ذلــك  أجــل  مــن  العالــم.  لبقيــة 

ــا، ويعــود بيجوفيتــش إلــى أرســطو  نشــاًطا دينيًّ

بيــن  والفــرق  والتأمــل  العقــل  بيــن  التفرقــة  فــي 

واإللهــي)))). اإلنســان 

والغــرب،  الشــرق  بيــن  اإلســام  )))) بيجوفيتــش، 
.)108 )ص/

للمقارنــة  آخــر  وجًهــا  بيجوفيتــش  ويعطــي 

يرقــى  ال  وحــده  التعليــم  والتأمــل،  التعليــم  بيــن 

بالنــاس وال يجعلهــم أفضــل ممــا هــم عليــه أو 

النــاس  يجعــل  العلــم  إن  وإنســانية،  حريــة  أكثــر 

أكثــر كفــاءة وقــدرة وأكثــر نفًعــا للمجتمــع. ويؤكــد 

المتعلميــن  الرجــال  أن  علــى  برهــن  التاريــخ  أن 

والشــعوب المتعلمــة يمكــن التاعــب بهــم، بــل 

مــن  أكثــر  ربمــا  للشــر،  خداًمــا  يكونــوا  أن  يمكــن 

الشــعوب المتخلفــة، فتاريــخ االمبرياليــة سلســلة 

متحضــرة  لشــعوب  الحقيقيــة  القصــص  مــن 

اســتعبادية  اســتئصالية  ظالمــة  حروًبــا  شــنت 

أكبــر  كان  تعليًمــا،  أقــل  متخلفــة،  شــعوب  ضــد 

ذنبهــم أنهــم يدافعــون عــن أنفســهم وحرياتهــم، 

إن المســتوى التعليمــي الراقــي للغــزاة لــم يؤثــر 

فــي األحــداث أو األســاليب، لقــد ســاعد فقــط علــى 

كفــاءة الغــزاة وفــرض الهزيمــة علــى ضحاياهم)1)).

ويشــير إلــى حقيقــة جوهريــة وهــي أن شــعوبنا 

مــن  محرومــة  كانــت  مضــت  كثيــرة  قــرون  عبــر 

وجــود أنــاس متعلميــن تعليًمــا صحيًحــا فعــااًل، 

نوعــان  الشــعوب  لهــذه  توفــر  ذلــك  مــن  وبــداًل 

فيــه–  مرغــوب  غيــر  كاهمــا  النــاس  مــن  آخــران 

الجاهــل والمتعلمــون تعليًمــا خاطًئــا. فــا يوجــد 

فــي دولــة مســلمة واحــدة نظــام تعليمــي ُمَعــد 

إعــداًدا متناســًبا قــادًرا علــى التجــاوب مــع الفهــم 

احتياجــات  مــع  التجــاوب  أو  لإلســام  األخاقــي 

النــاس، فأصحــاب الســلطة عندنــا إمــا أنهــم قــد 

أهملــوا هــذه المؤسســة أو تركوهــا نهًبــا لألجانــب 

مخططاتهــم.  وفــق  يتصرفــون 

)1)) المرجع السابق، )ص/110(.
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الحداثــة  أدعيــاء  أن  إلــى  ويشــير 
يحاولــون تنفيــذ برامجهــم الدخيلــة 
منافقــة  إلــى  يلجــأون  فتراهــم 
الجماهيــر أحياًنــا، وإلــى التهديد أحياًنا 
أخــرى، يدافعــون ويحثــون ويقيمــون 
إلــى  يهجرونهــا  ثــم  التنظيمــات 
تنظيمــات أخــرى، يغيــرون األســماء 
يضربــون  ولكــن  والشــخصيات، 
برؤوســهم صخــرة الرفــض العنيــد 

الدفينــة)1)). والامبــاالة 

لــذا يــرى أن تعليــم الجيــل الجديــد يعتبــر جــزًءا 

مــع  فالتعليــم  المتكاملــة،  التربيــة  مــن  مهًمــا 

الوحــدة هــو العامــل الحاســم لإلســراع فــي تحريــر 

العالــم المســلم مــن أوضاعــه المتردية فــي الوقت 

رأس  إلــى  تفتقــر  المســلمة  البــاد  إن  الراهــن. 

المــال الكافــي؛ ولذلــك ينبغــي عليهــا أن تســتثمر 

مــا لديهــا فــي أعظــم مجــاالت االســتثمار عائــًدا 

أال وهــو التعليــم. فــا يمكــن أن يقــوم اســتقال 

صحيــح مــن دون المقــدرة أو القــدرة علــى تطبيــق 

واالســتمرار  واســتخدامها  العلميــة  التقدميــات 

فــي تطويرهــا. 

أخــذ  اإلســام  ظهــر  عندمــا  أنــه  ويــرى 

المســلمون فــي عهودهــم األولــى علــى عاتقهــم 

خلفتــه  الــذي  العلمــي  التــراث  وتجميــع  دراســة 

الحضــارة الســابقة، فعــل المســلمون ذلــك دون 

يعجــزون  اليــوم  بالهــم  فمــا  خــوف،  وال  تعصــب 

عــن اتخــاذ الموقــف تجــاه الحضــارة األوروبيــة التــي 

طويلــة. حــدود  فــي  معهــا  يشــتركون 

)1)) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/86(.

 ليــس الســؤال المطــروح هــو مــا إذا كنــا نريــد 

قبــول العلــم والتكنولوجيــا، فــا مفــر مــن قبولهمــا 

إذا كنــا ســنفعل ذلــك بطريقــة إبداعيــة أم بطريقــة 

شــعور  نتيجــة  أم  وعــزة  بشــرف  ميكانيكيــة، 

بالدونيــة. الســؤال هــو فــي هــذا التطــور الحتمــي: 

أتضيــع هويتنــا أم إننــا ســنحافظ علــى شــخصيتنا 

وعلــى ثقافتنــا وقيمنــا؟ 

فــي ضــوء هــذه الحقائــق يمكننــا القــول واثقين 

إن التعليــم فــي العالــم المســلم الراهــن هــو أكثــر 

المؤسســات حاجــة إلــى تغييــر جــذري حاســم مــن 

الناحيــة الكيفيــة والكميــة. أمــا من الناحيــة الكيفية؛ 

فلكــي يتحــرر التعليــم مــن التبعيــة الروحيــة وفــي 

لألجانــب،  الماديــة  التبعيــة  مــن  الحــاالت  بعــض 

ولكــي يبــدأ فــي خدمــة التربيــة لجميــع المســلمين 

شــعوًبا وأعضــاء فــي المجتمــع اإلســامي. 

القضــاء  مــن  ال بــد  الكميــة  الناحيــة  ومــن 

أقصــر  فــي  المــدارس  فــي  المزمــن  العجــز  علــى 

المواتيــة  الظــروف  لخلــق  وذلــك  ممكــن؛  وقــت 

إلتاحــة التعليــم لجميــع الناشــئة ولجميــع الفئــات 

الســكانية، ويمكــن للمســاجد أن تقــوم مؤقًتــا بــداًل 

مــن المــدارس بــأداء هــذه الخدمــة، فــإذا لــم نفشــل 

فــي برامجنــا التعليميــة فلــن نفشــل فــي أي مجــال 

آخــر)))).

ويجــب أن نشــير إلــى أن نظريــة بيجوفيتــش 

فــي التربيــة والتعليــم تتفــق إلــى حــد بعيــد مــع مــا 

قالــه )مقــداد يالجــن( عندمــا تحــدث عــن التربيــة 

لــو أردنــا بنــاء  أننــا  يــرى  اإلســامية األخاقيــة، إذ 

)))) علي عزت بيجوفيتش، اإلعان اإلسامي، )ص/107(.
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حضــارة إنســانية متقدمــة؛ علينــا أن نبدأ بالفرد أواًل 

ــن،  ــًرا لنفســه واآلخري ــا خي ــه إنســاًنا صالًح وبتكوين

وهــذا يكــون بالتعليــم والتربيــة الخيــرة، بتعليمــه 

مــا هــو خيــر ومــا هــو شــر، وأن تقــع حدودهمــا فــي 

ميــدان الســلوك اإلنســاني، ثــم بتكويــن روح الخيــر 

يمكــن  وال  منهــا.  الشــر  روح  ونــزع  نفســه  فــي 

تحقيــق ذلــك إال بالتربيــة األخاقيــة الســليمة منــذ 

الصغــر)))).

تهتــم  أن  يجــب  اإلســامية  التربيــة  أن  ويــرى 

مــن  متكامــًا  إنســاًنا  وتكوينــه  الطفــل  بتنشــئة 

جميــع النواحــي، مثــل: الناحيــة االعتقاديــة والناحيــة 

العقليــة والروحيــة واألخاقيــة. مثــًا مــن الناحيــة 

ــا يخطــط  تربويًّ العقليــة وضــع اإلســام منهًجــا 

لتنميــة القــدرات العقليــة ومداركهــا بحســب نمــو 

الطفــل، كذلــك اهتــم اإلســام بالناحيــة الروحيــة 

عــن طريــق االهتمــام بالنفــس مــن حيــث تطهيرهــا 

موضــوع  أن  إلــى  )يالجــن(  ويشــير  وتهذيبهــا. 

التربيــة اإلســامية هــو اإلنســان بــكل مــا تتضمنــه 

كلمــة اإلنســان مــن معــاٍن واســتعدادات. ويجــب 

مــن وجهــة نظــره أن تكــون التربيــة متكاملــة تأخــذ 

فــي اعتبارهــا جميــع النواحــي عنــد الفــرد. ومــن أهــم 

جوانــب التربيــة اإلســامية عنــده هــو تربيــة النفــس 

علــى اإليمــان لتحقــق لهــا االطمئنــان)))).

)))) مقــداد يالجــن، دور التربيــة األخاقيــة اإلســامية فــي 
بنــاء الفــرد والمجتمــع والحضارة اإلنســانية، دار الشــروق، 

1403، )ص/32(.

)))) مقــداد يالجــن، أهــداف التربيــة اإلســامية وغايتهــا، 
عالــم الكتــب الســعودية، 2003، )ص/38(. أيًضــا انظــر جوانــب 
التربيــة اإلســامية األساســية، دار الريحــان، الريــاض. وأيًضــا 
ــم الكتــاب، )11)، الريــاض. التربيــة األخاقيــة اإلســامية، دار عال

الخاتمة

نســتخلص  أن  نســتطيع  مــا ســبق  مــن كل 

اآلتيــة: النتائــج 

التقنــي  التعليــم  فــي  النظــر  إعــادة  أهميــة   -1

والكاســيكي، ألن التعليــم لــه دور فعــال ومحــوري 

فــي تقــدم وتطــور األمــم، كمــا أنــه ســبب الحضــارة 

االهتمــام  يجــب  كذلــك  بيجوفيتــش.  يــرى  كمــا 

بتربيــة النــشء منــذ الصغــر وجوهــر هــذه التربيــة 

هــو عــدم االستســام وعــدم الخضــوع والخنــوع، 

بداخلهــم،  والتحــدي  النقــد  روح  بــث  يجــب  بــل 

الــروح اإلبداعيــة وإطــاق قدراتهــم. وتنميــة 

)- تأكيــد االهتمــام علــى دور األســرة – المســجد 

– المدرســة، هــذا الثالــوث يمثــل أهميــة كبيــرة فــي 

فكــر بيجوفيتــش، ويؤكــد علــى أدوارهــم المحوريــة 

فالتعليــم  اإلســامية،  األمــة  نهضــة  بنــاء  فــي 

والتربيــة يبــدآن مــن األســرة منــذ الصغــر وتتكامــل 

مصطلــح  أطلــق  إنــه  حتــى  المســجد،  دور  مــع 

ألهميــة  وذلــك  رســة(  )المســجد  ســماه  جديــد 

تكامــل دور المســجد مــع المدرســة فــي بنــاء الفــرد 

والمجتمــع.

)- تأكيــد بيجوفيتــش علــى النظــرة اإلســامية 

لإلنســان،  النظــر  فــي  أو  رؤيــة  فــي  المتكاملــة 

اإلســام ينظر إلى اإلنســان ككل متكامل، على أنه 

مركــب مــن جســد وروح يجــب االهتمــام بمطالــب 

ــب، مــن  ــى جان االثنيــن مــن دون تفضيــل جانــب عل

ــة  ــة المادي ــا نقــد بيجوفيتــش الحضــارة الغربي هن

ماديــان  أنهمــا  والحيــاة  اإلنســان  فــي  تــرى  التــي 

فقــط ويســعيان إلــى اللــذة والمتعــة.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 16٢

مشــروع  منطلقــات  أهــم  مــن  أيًضــا   -(

بيجوفيتــش الفكــري -كمــا أكــد عليــه المفكــر عبــد 

الوهــاب المســيري فــي تقديمــه لكتــاب اإلســام 

فكــر  فــي  الثنائيــات  هــو  والغــرب-  الشــرق  بيــن 

القطبيــة  أو  الثنائيــة  النظــرة  أي  بيجوفيتــش، 

لألشــياء.  النظــر  فــي  األحاديــة  وليــس  الثنائيــة، 

مثــًا ثنائيــة اإلنســان -الطبيعــة، األخــاق النفعيــة- 

األخــاق الروحيــة، هــذه الثنائيــات تؤكــد علــى تكامــل 

ــا واحــًدا أو أنــه ذو بعــد  اإلنســان، وأنــه ليــس قطًب

واحــد. لــذا أوضــح المســيري فــي تقديمــه تأكيــد 

بيجوفيتــش علــى النمــوذج المــادي العدمــي فــي 

ماديــة  تقنيــة  حضــارة  وأنهــا  الغربيــة،  الحضــارة 

ليــس فيهــا روح أو قيــم. كذلــك يربط بيجوفيتش 

بيــن الديــن واألخــاق والفــن، وذلــك باســتخدامه 

المجــرد  النمــوذج  بيــن  ويميــز  المركبــة،  النمــاذج 

مــا  المعرفــي:  ســؤاله  فــي  المعيشــة  والتجربــة 

اإلنســان؟

اإلســامية  النهضــة  عوائــق  أهــم  مــن  إن   -(

نحــن  نظرتنــا  بيجوفيتــش-  نظــر  وجهــة  -مــن 

تكــون  نظرتنــا  ألن  اإلســام،  إلــى  -المســلمين- 

أحاديــة الجانــب تنظــر إلــى اإلســام علــى أنــه تعبــدي 

فقــط أي عبــادات، والحقيقــة غيــر هذا ألن اإلســام 

يمثــل جانــب عبــادات ومعامــات، دنيــا وديــن.

)- إن مــن أهــم مرتكــزات النهضــة اإلســامية 

ــد بيجوفيتــش ليــس  ــم، والقــرآن عن القــرآن الكري

مجــرد القــراءة والحفــظ فقــط بــل التدبــر والتأمــل، 

حيــاة  بــل دســتور  ــا،  ــا وجدانيًّ جانًبــا عاطفيًّ ليــس 

ومنظــم لــكل جوانــب الحيــاة.

)- التربيــة هــي لــب وجوهــر الديــن اإلســامي، 

العليــا،  والمثــل  القيــم  تحقــق  التربيــة  هــذه 
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كل  علــى  يقــف  أن  اإلســامي  النظــام  ووظيفــة 

ــة الخاطئــة ويصححهــا ويضعهــا فــي  ــواع التربي أن

الصحيــح. المســار 

)- أن كل عبــادة مــن العبــادات اإلســامية لهــا 

مظاهــر  مجــرد  وليــس  روحيــة،  وأهــداف  جوانــب 

حــركات  مجــرد  ليســت  مثــًا  الصــاة  شــكلية، 

والتآخــي  لانضبــاط  مدرســة  هــي  بــل  ظاهريــة، 

ــزكاة ليســت مجــرد صدقــة، بــل  والنظــام. أيًضــا ال

هــي تمثــل التكافــل االجتماعــي فــي أعلــى صــوره.

)- إذا أرادت األمة أن تنهض من عثرتها عليها 

االهتمــام بالتعليــم، ووضــع خطــط واســتراتيجيات 

ومناهــج تعليميــة متطــورة تتفــق مــع مقتضيــات 

أن  ال  أيًضــا،  اإلســامية  البيئــة  ومــع  العصــر، 

نســتورد مناهــج مــن الخــارج ال تتناســب مــع البيئــة 

اإلســامية.
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مـــلــف الـعــــدد

حدود الفلسفة 
التربوية التونسية
 من قانون »توحيد التعليم« سنة 958) 

إلى »مدرسة الغد« سنة 005)
د. عبد الباسط الغابري))) 

)1( باحث برتبة أستاذ محاضر في الحضارة اإلسامية بمركز الدراسات اإلسامية بالقيروان, تونس.

ghabri_abdelbaset@yahoo.fr



165العددان ٨، ٩ |  شتاء وربيع ٢٠٢٠ م 

الحقيقيــة  الثوريــة  المســارات  تتطّلــب 

واألنمــاط  المعرفيــة  للنظــم  مراجعــة 

الفكريــة. ولئــن بــدت تلــك المراجعــة مقلقــة 

المســّلمات  فــي  النظــر  تعيــد  أّنهــا  بمــا 

ــرز المهّمــش،  ــه وتب وُتنطــق المســكوت عن

صياغــة  فــي  عنــه  غنــى  ال  شــرط  فإّنهــا 

فالتجربــة  الخّلاقــة.  الحضاريــة  المشــاريع 

دون  التطــّور  اســتحالة  تثبــت  التاريخيــة 

آلياتهــا  بمختلــف  النقديــة  للملكــة  تفعيــل 

واإلجرائيــة. النظريــة 

التربويــة  الفلســفة  جــدوى  عــن  التســاؤل  أّن  فــي  جــدال  وال 

ــا، وتبــرز أهّميتــه ســواء  ــا مهمًّ التونســية وقيمتهــا ُيعــّد ســؤااًل محوريًّ

فــي الســياق العــام الــذي أشــرنا إليــه آنًفــا المتعّلــق بالمســار الثــوري 

والتعّدديــة  االختــاف  قيــم  تكريــس  يقتضــي  الــذي  الديمقراطــي 

والديمقراطيــة، أو مــن ناحيــة اإلشــكالية التــي يتضّمنهــا. إذ يقتــرن 

والثقافــة  العامــة  بالسياســات  التربويــة  الفلســفة  عــن  الحديــث 

السياســية والمناهــج المّتبعــة واألهــداف العامــة والمبادئ المعلنة 

ــو علــى نصــف قــرن مــن  والمضمــرة فــي تونــس بعــد مضــي مــا يرب

إصــدار أّول قانــون منّظــم للتعليــم وموّحــد لــه )قانــون 4نوفمبــر 

1958(، وهــي فتــرة كافيــة تصلــح للبحــث والنظــر ليــس فقــط لعمــق 

امتدادهــا الزمنــي، وإّنمــا كذلــك لتعــّدد الخيــارات التربويــة التونســية 

وتنّوعهــا.
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الفلســفة  جــدوى  عــن  التســاؤل  كان  لئــن 

دائــرة  فــي  البحــث  بانحصــار  يوهــم  التربويــة 

الســؤال  ذلــك  تجزئــة  فــإّن  والقيــم،  البيداغوجيــا 

المحــوري إلــى أســئلة فرعيــة تخــّص معنــى ربــط 

ومرجعياتهــا  بالتونســة  التربويــة  الفلســفة 

وأسســها ومــدى تحّقــق األهــداف النظريــة فــي 

التحليليــة  الهويــة  تثبــت  الفعليــة  الممارســة 

تخّصــص  بحكــم  البحثيــة  الورقــة  لهــذه  النقديــة 

والمعاصــرة. الحديثــة  الحضــارة  فــي  صاحبهــا 

يمكــن قــول إّننــا ســننطلق مــن ثــاث فرضيــات 

المطروحــة  إشــكاليتنا  بهــا  أوحــت  أساســية 

بهــا. المتعّلقــة  الفرعيــة  األســئلة  ومختلــف 

المفاهيــم  تقاطــع  األولــى  الفرضيــة  تهــّم 

وتواصــل العلــوم والحقــول المعرفية، فالفلســفة 

ــا، وإّنمــا  ــا نظريًّ ــة ليســت ترًف ضمــن هــذه الفرضي

منــزع عملــي يبحــث فــي ســبل إرســاء »مجتمــع 

فاضــل« و»إنســان أرقــى«. أّمــا التربيــة فليســت 

بــل  للمعلومــات،  وتكديًســا  للمعــارف  مواكبــة 

ملــكات  واكتســاب  الســليم  التفكيــر  علــى  تربيــة 

النقــد والتقييــم وتطويرهــا.

اقتــران  علــى  فتحيــل  الثانيــة  الفرضيــة  أّمــا 

الفلســفة التربويــة بخصوصيات مجــال تداولي ما. 

وعندمــا نتحــّدث عــن الخصوصيــة فإّننــا نشــير إلــى 

نظــام ثقافــي معرفــي مــا، والحتياجــات مجتمعــه 

وتطّلعاتــه بالنظــر إلــى مختلــف الظــروف الخاّصــة 

المنظــور  هــذا  ومــن  وثقافتــه.  المجتمــع  بذلــك 

ــا  ــوي ليســت رديًف ــة فــي الشــأن الترب فالخصوصي

إثــراء  عامــل  هــي  مــا  بقــدر  والتحّجــر  لانغــاق 

األفضليــة  وتدعيــم  التمّيــز  تكريــس  إلــى  تســعى 

باالســتزادة مــن قــدرات التمّكــن والتجديــد.

فــي حيــن ترتبــط الفرضية الثالثــة بالفرضيتين 

الســابقتين مــن ناحيــة تأكيــد الطابــع الديناميكــي 

وأبعــاده  تفّرعاتــه  ومختلــف  التربيــة  لمفهــوم 

التصــّور  هــذا  يفضــي  والحضاريــة،  التعليميــة 

التطــّوري للعمليــة التربويــة إلــى اإلقــرار باســتحالة 

محتاجــة  غيــر  أو  ثابتــة  تربويــة  فلســفة  وجــود 

والتطويــر. للتغييــر 

تلــك  علــى  االســتدالل  كان  إذا 
اإلجابــة  مــع  يتقاطــع  الفرضيــات 
ســابًقا،  المطروحــة  األســئلة  عــن 
اإلشــكالية  تنــاول  طريقــة  فــإّن 
منهــج  إلــى  تســتند  ومعالجتهــا 
تحليلــي نقــدي محتكــم إلــى محّدديــن 

يــن. ز بار

الفلســفة  باقتــران  األّول  المحــّدد  يتعّلــق 

التربويــة بمحتــوى القوانيــن والتراتيــب المنّظمــة 

الصعــب  مــن  كان  ولئــن  التونســي.  للتعليــم 

ــا  كّليًّ اســتقصاء  القوانيــن  تلــك  كّل  اســتقصاء 

البحثيــة  الورقــة  هــذه  نظــر  مجــال  لمحدوديــة 

يطمــس  مّمــا  الخطيــة  فــي  االنــزالق  خشــية  أو 

الهــدف التأليفــي المأمــول فــي مثــل هــذه النوعيــة 

البحــوث. مــن 

صاحــب  تخّصــص  الثانــي  المحــّدد  يهــّم 

البحــث ومجــال اهتمامــه؛ إذ ينطلــق مــن تخّصــص 

مــن  االنطــاق  يفــرض  مّمــا  الحديثــة،  الحضــارة 

اجتناًبــا  مــا  قضّيــة  تنــاول  فــي  محــّددة  نصــوص 
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ــا  ــى أّنن ــم. لذلــك مــن الضــروري اإلشــارة إل للتعمي

للتعليــم  المنّظمــة  القوانيــن  أهــّم  علــى  ســنرّكز 

و)11)  و1))1   1((( ســنة  قوانيــن  شــأن  التونســي 

باعتبارهــا تشــّكل منعطفــات حاســمة فــي تاريــخ 

ســنعتمد  أّننــا  كمــا  بتونــس.  والتعليــم  التربيــة 

»الديــن والتديّــن فــي مناهــج  تدريــس مســألة 

يكشــف  ــا  تطبيقيًّ نموذًجــا  الرســمي«  التعليــم 

ووجاهتهــا. التربويــة  الفلســفة  ســامة  مــدى 

يقتضــي منطــق التــدّرج فــي معالجــة 
إشــكاليتنا المطروحــة توزيعهــا على 
ثاثــة محــاور وفــق األغــراض التاليــة: 
التربويــة  الفلســفة  معنــى  أّواًل: 
التونســية وداللتهــا الحضاريــة، ثــم 
ثانًيــا مرجعياتهــا ومرتكزاتهــا، فثالًثــا 

حدودهــا ومفارقاتهــا.

1- معنى الفلسفة التربوية 
التونسية ودالالتها الحضارية:

 يقتــرن تنــاول القضايــا فــي المســتوى النظــري 

ــم  ــاول االصطاحــي والمفاهيمــي ألهــّم مفاهي بالتن

اإلشــكالية المطروحــة. وبقــدر مــا فــي ذلــك التنــاول 

التجريــدي  الجانــب  لتعزيــزه  نظــًرا  وجاهــة  مــن 

المفترضــة  الدالليــة  العاقــات  بعــَض  وتشــكيله 

والمؤّسســة لإلشــكالية، فإّنــه قــد يتحــّول فــي عديــد 

مــن األحيــان إلــى مراكمــة جاّفــة لمختلــف التصــّورات 

المتداولــة عنــد التّيــارات الثقافيــة البــارزة. إضافــة 

قــد  والتكنولوجــي  المعلوماتــي  التطــّور  أّن  إلــى 

ــه  أفقــد نزعــة التجميــع والتعريــف قيمتهــا بحكــم أّن

بوســع أي طالــب مبتــدئ اليــوم البحــث فــي الشــبكة 

وتعريفــه  مــا  مصطلــح  تعريــف  عــن  العنكبوتيــة 

ــا. تعريًفــا جافًّ

الطابــع اإلشــكالي  االعتبــار  أخذنــا بعيــن  وإذا 

مــن  عديــد  باّتفــاق  التربويــة  الفلســفة  لمفهــوم 

التخّصصــات،  لمختلــف  المنتميــن  الباحثيــن 

فــإّن انزياحنــا عــن التنــاول الخّطــي أو »األداتــي« 

ا  خيــاًر يصبــح  التربويــة  الفلســفة  لمفهــوم 

محمــوًدا. إذ ال فائــدة حقيقيــة ُترجــى مــن تفريــع 

مفهــوم الفلســفة التربويــة إلــى مكّوناتــه اللفظيــة 

واالســتغراق فــي تعريــف الفلســفة، ثــم التربيــة 

الثنائيــة. تلــك  إلــى  التونســة  مفهــوم  فإضافــة 

يفــرض ذلــك االنزيــاح عــن التنــاول الخّطــي أو 

األداتــي إيجــاد طريقــة أخــرى تقــوم علــى التأليــف 

المعطيــات  مختلــف  مــع  الوظيفــي  والتعامــل 

والبيانــات التــي مــن الممكــن أن يوّفرهــا االّطــاع 

المشــّكلة  المفاهيــم  أهــّم  داللــة  علــى  األّولــي 

إلشــكاليتنا المطروحــة. يعنــي ذلــك أّننــا ســنبحث 

فــي معنــى الفلســفة التربويــة بطريقــة وظيفيــة 

تســتحضر أبــرز محــاور اإلشــكالية التــي تختزنهــا. 

إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  اإلشــارة  المهــّم  ومــن 

 Daniel هامليــن  دانيــال  الفرنســي  الباحــث  أّن 

Hameline قــد انتهــج هــذا المســلك فــي حديثــه 

الثقافــي  الســياق  فــي  التربويــة  الفلســفة  عــن 

خاّصــة))). والفرنســي  عامــة  الغربــي 

ال يرتبــط خيارنــا للتنــاول الوظيفــي للفلســفة 

للثقافــة  االنبهاريــة  بالنزعــة  التونســية  التربويــة 

وإّنمــا  الذهــن،  إلــى  يتبــادر  قــد  مثلمــا  الغربيــة 

(2( Hameline )Daniel(, Philosophie de l’éducation, 
Encyclopédia Universalis, corpus 7, France S.A. 1993.
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يرجــع إلــى أســباب مرّكبــة تهــّم نوعيــة الموضــوع 

والرهانــات المنتظــرة منــه وغــزارة المعطيــات، مــا 

يجعــل تتّبعهــا الخطــي اســتغراًقا فــي تفاصيــل 

المنظومــة  تأّثــر  إلــى  كثيــرة غيــر مجديــة، إضافــة 

مثلمــا  الغربــي  بالمنــوال  التونســية  التربويــة 

التعليميــة  والخيــارات  المناهــج  هندســة  تثبتــه 

الوثائــق  مختلــف  فــي  المبثوثــة  والبيداغوجيــة 

الرســمية.

التنــاول  فرضــا  مهّميــن  عامليــن  أّن  بيــد 

الطابــع  األّول  العامــل  يهــّم  الوظيفــي. 

اإلشــكالي لمفاهيــم الفلســفة التربويــة، والثقافــة 

والمناهــج  التربويــة،  والسياســة  السياســية، 

اإلجرائيــة،  الســلوكية  واألهــداف  المختلفــة، 

والفلســفة  والمنهــاج)))،  التربويــة  والخطــط 

الســلوكية))). واألنمــاط  االجتماعيــة، 

تأثيــر  يغفــل  فــا  الثانــي  العامــل  أّمــا 

المســتجّدات الحضاريــة التــي أفرزتهــا تطبيقــات 

الثقافــة  صعيــد  علــى  ســواء  الغربيــة،  الحداثــة 

الكونيــة أو الثقافــة العربيــة اإلســامية والتونســية 

تحديــًدا بحكــم قانــون التأّثــر والتأثيــر الــذي اقتــرن 

دولــة  وتحديــث  االســتعماري  اإلرث  بتداعيــات 

فــي  الوطنيــة  الدولــة  ومحاولــة  التنظيمــات 

مرحلــة مــا بعــد االســتعمار المراهنــة علــى التربيــة 

جديــد. مجتمعــي  نمــوذج  وخلــق  والتعليــم 

حــول  مراجعــة  وثيقــة  رجــب(،  بــن  )حمــودة  ))) القليبــي 
لتطويــر  العربــي  البرنامــج  التعليميــة،  المناهــج  هندســة 
المعلومــات واالّتصــال  تقنيــات  التدريــس وتوظيــف  مناهــج 
التربيــة،  فــي  للتكنولوجيــات  الوطنــي  المركــز  التعليــم،  فــي 

)صــص/19-8(. تونــس)11)، 

عربيــة  تربويــة  فلســفة  نحــو  الدائــم،  عبــد  هللا  ))) عبــد 
الفلســفة التربويــة ومســتقبل الوطــن العربــي، ط2، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2000، )صــص/ 250-249(.

المتقــّدم  المهــاد  إلــى  اســتناًدا  ســنحاول 

ودالالتهــا  التربويــة  الفلســفة  فــي  البحــث  ذكــره 

متباينيــن:  مســتويين  مــن  انطاًقــا  الحضاريــة، 

مســتوى تقاطعــات الفلســفة التربويــة ومســتوى 

الراهنــة. الحضاريــة  التحــّوالت 

تقاطعات الفلسفة التربوية: 

أّول  والتربيــة  الفلســفة  تقاطــع  يعــّد 

عنــد  المتلّقــي  ذهــن  إلــى  المتبــادرة  التقاطعــات 

أّن  فــا شــّك  التربويــة.  الفلســفة  لعبــارة  تلّقيــه 

فــي  ــا  تاريخيًّ تحّقــق  قــد  المجاليــن  بيــن  التداخــل 

بالنســبة  خاّصــة  اإلنســانية،  المعرفيــة  النظــم 

إلــى حضــارات النــّص، بمــا أّن التفكيــر فــي تطويــر 

قــدرات اإلنســانية ومنزلتــه ظــّل هاجًســا مشــترًكا 

الصــدد  هــذا  فــي  اإلحالــة  بينهــا جميًعــا. ويمكــن 

إلــى قائمــة طويلــة مــن الفاســفة المرّبيــن العــرب 

 Kant((( وكانــط  Platon والغربييــن مــن أفاطــون

مــروًرا بابــن ســينا وابــن طفيــل وغيرهمــا. ولئن كان 

ــن تصــّورات هــؤالء الفاســفة  ــن بي ال يخفــى التباي

واّتجاهاتهــم الفلســفية، فــإّن البحــث عــن ســبل 

اكتســاب  مســالك  أقــوم  إلــى  اإلنســان  إرشــاد 

بينهــم. ناظًمــا  خيًطــا  ُيعــّد  وإغنائهــا  المعرفــة 

المرّبيــن  أولئــك  منطلــق  أّن  فــي  جــدال  وال 

لمجتمعاتهــم  المــادي  الواقــع  كان  الفاســفة 

والرغبــة فــي تغييــره نحــو األفضــل بالتســاؤل عــن 

ســبل تربيــة أفــراد صالحيــن للمجتمــع والدولــة. 

ويمكــن فــي هــذا الصــدد االكتفــاء باإلحالــة إلــى أهــّم 

(5( Hameline, philosophie de l’education, Encyclopedia 
Universalis, corpus 7, France S.A. 1993, p933.
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كمــا  التربويــة.  للعمليــة  الفلســفية  التصــّورات 

ــث عــن مشــاريع  يمكــن فــي الوقــت نفســه الحدي

التربيــة علــى التفلســف، رغــم مــا قــد يبــدو فــي هــذا 

بتبايــن  الصلــة  وثيقــة  تناقضــات  مــن  الموقــف 

)التربيــة())). والبيداغوجيــا  الثقافــة  مفهومــي 

يمكــن تنزيــل المقاربــة الســقراطية 
ضمــن أهــّم المقاربــات الفلســفية 
لربطهــا  فقــط  ليــس  التربويــة 
والمدينــة  والتربيــة  الفلســفة  بيــن 
الفاضلــة المنشــودة، وإّنمــا كذلــك 
فــي تأثيــر امتدادهــا علــى التصــّورات 
وهنــري  أفاطــون  مــع  الاحقــة 
أحــد  ُيعــّد  الــذي   Marion ماريــون 
والتعليــم  للعلمانيــة  المنّظريــن 

.(( العلمانــي)

يذهــب ســقراطSocrate إلــى أّن التربيــة علــى 

التفلســف أفضــل مــا يمكــن التخطيــط لــه لخلــق 

ومــن  العــادل))).  والحاكــم  الصالــح  المواطــن 

المعلــوم أّن الطريقــة التــي يقــوم عليهــا التعليــم 

الســقراطي تتلّخــص فيمــا ُيعــرف بالتوليــد: توالــد 

متدّرجــة  بطريقــة  بعــض  عــن  األســئلة بعضهــا 

اإلشــكالية  حــّل  إلــى  المتعّلــم  يصــل  أن  إلــى 

المطروحــة للنقــاش. وانطاًقــا مــن هــذا المعطى 

خلــص أفاطــون إلــى أّن الموهبــة ليســت وراثيــة، 

تأســيس  فــإّن  لــذا  بالتعّلــم.  تكتســب  وإّنمــا 

))( انظر مثا:
- A. )de Peretti(, Les Contradictions de la culture et de la 
pédagogie, L’Épi, Paris, 1969.

))( ترّأس كرسي علوم التربية بالسربون. راجع:
- Hameline, philosophie de l’education, Encyclopedia 
Universalis, corpus 7, France S.A. 1993, p933.

.Ibid )((

ال  الفاضلــة«  »المدينــة  أو  »الجمهوريــة« 

الموّجهــة  التربيــة  عــن طريــق  إال  يتــّم  أن  يمكــن 

إلعــداد أفــراد قادريــن علــى الدفــاع عنهــا بحســب 

القــدرات التــي اكتســبوها والعلــوم والمهــن التــي 

تعّلمهــم))). مراحــل  خــال  نالوهــا 

أّمــا كانــط Kant فقــد اهتــّم بتطويــر التعليم في 

إطــار بحثــه عــن ســبل ترقيــة الشــخصية اإلنســانية 

مجــّرد  حــدود  فــي  األخاقيــة  المبــادئ  وتكريــس 

التعليــم  أّن  الصــدد  هــذا  فــي  أّكــد  وقــد  العقــل. 

الــذي ال يقتــرن بالممارســة والدربــة ال يمكــن أن 

يســاعد علــى تنميــة ملكــة التفكيــر)11).

لــم يطــرأ تغييــر كبيــر علــى الفلســفة التربويــة 

ظّلــت  فقــد  عشــر،  التاســع  القــرن  أواســط  إلــى 

ــة  ــد منّصب ــم الجدي تصــّورات »مهندســي« التعلي

 école ديمقراطيــة«  »مدرســة  إرســاء  علــى 

démocratique تســهم فــي إحــداث تغييــر حضــاري 

شــامل لجميــع المجاالت االقتصاديــة واالجتماعية 

والسياســية واإلنســانية. وهــو مــا كان يطمــح إليــه 

 Rousseau روســو  مــن  الفاســفة  المرّبيــن  جــّل 

ريــون)11).  ومــا   Pastalozzi باســتالوزي  إلــى  وكانــط 

تطــّورات  التربويــة  الفلســفة  ستشــهد  لكــن 

مهّمــة فــي العقــود الاحقــة مــع تّيــارات الســلوكية 

وغيرهمــا))1). االجتماعيــة  والبنائيــة 

))) أفاطــون، الجمهوريــة، تعريــب حنــا خّبــاز، دار القلــم، 
)د-ت(. بيــروت، 

(10( Kant )Immanuel(, Réflexions sur l’éducation,., 
trad. et notes par Alexis Philonenko, Paris, 
Librairiephilosophique J. Vrin , 1996, pp40-41.

(11( Hameline, philosophie….,op.cit, p933.

))1( نفّضــل إرجــاء التوّســع فيهــا إلــى المحــور الثانــي مــن هــذه 
الورقــة البحثيــة.
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مــن  اإلســامية  العربيــة  الثقافــة  تخــل  لــم 

التربويــة.  الفلســفة  حــول  مهّمــة  تصــّورات 

ويمكــن اإلشــارة فــي هــذا المضمــار إلــى تصــّورات 

نظريــة  تطويــر  تــّم  إذ  طفيــل.  وابــن  ســينا  ابــن 

»الصفحــة البيضــاء« أو »اللــوح الفــارغ« التــي 

يتــّم اكتســاب المعرفــة واالســتزادة  بمقتضاهــا 

منهــا حســب التجــارب والخبــرات وتطّورهــا، وبهــذا 

»عقــل  مــن  للتطــّور  قابــل  البشــري  فالعقــل 

هيوالنــي« مــاّدي إلــى »عقــل فّعــال«. وقــد أثبتت 

المتوّحــش  الطفــل  خاضهــا  التــي  التجربــة  ذلــك 

حــي بــن يقظــان فــي جزيــرة معزولــة حينمــا تطــّور 

ومعايناتــه  لتجاربــه  اســتلهاًما  الفــردي  وعيــه 

ومحاكاتــه))1).

العربيــة  الحضــارة  عرفــت  ذلــك  إلــى  إضافــة 

اإلســامية بالمناظــرات التــي أســهمت فــي إرســاء 

آداب الجــدل والســجال بيــن المتناظريــن أمــًا فــي 

تعّلــم اكتســاب الحقائــق والوصــول إليهــا))1).

يبــدو أّن تركيزنــا علــى تقاطع التربية بالفلســفة 

عنــد اكتفائنــا بذكــر عــدد مــن المرّبيــن الفاســفة 

فــي مســتهل  إليــه  مــا أشــرنا  يتناقــض مــع  قــد 

هــذا المحــور مــن حديــث عــن تقاطعــات الفلســفة 

تقاطعــات  تحيــل  شــائع  هــو  وكمــا  التربويــة. 

الفلســفة التربويــة علــى مــا يعــرف بـ»تقاطعيــة 

المــواد« الدراســية، مّمــا يجعلهــا أقــرب مــا تكــون 

إلــى وحــدة بحثيــة متكاملــة.

))1) يمكــن مراجعــة كتــاب: حــي بــن يقظــان، البــن ســينا 
وابــن طفيــل والســهروردي، تحقيــق وتعليــق أحمــد أميــن، 

ط3، دار المعــارف، القاهــرة، )ص/127(.

))1) طــه عبــد الرحمــن، مــن اإلنســان األبتــر إلــى اإلنســان 
الكوثــر، ط3، المؤّسســة العربيــة للفكــر واإلبــداع، بيــروت، 

2016، )صــص/70-29(.

وبهــذا المعنــى فنحــن بحاجــة إلــى البرهنــة علــى 

مــن  ســواء  التربويــة،  الفلســفة  مجــاالت  تعــّدد 

ناحيــة مجــاالت االهتمــام أو مــن ناحيــة الحقــول 

منهــا. المنبثقــة  والتخّصصــات  العلميــة 

التربويــة  الفلســفة  عــّد  يمكــن 
ولضوابــط  للتعليــم  معّينــة  رؤيــة 
محيطــه  فــي  فاعــل  إنســان  تربيــة 
االجتماعــي))1). وال شــّك أّن تحصيــل 
اّتجاهاتهــا  كانــت  مهمــا  مــا  رؤيــة 
يقــوم  ومقاصدهــا  ونوعيتهــا 
واستشــراف  التاريــخ  قــراءة  علــى 
المســتقبل. وبقــدر مــا تكــون تلــك 
تقــاس  متطــّورة  جــاّدة  القــراءة 

ودّقتهــا. الرؤيــة  ســامة 

بالتاريــخ  التربويــة  الرؤيــة  تقاطــع  يشــي 

والمســتقبل إلــى البعــد الحضــاري للمســألة؛ إذ 

دون  مســتقبل  أو  تاريــخ  عــن  الحديــث  ال يمكــن 

والديــن))1). والثقافــة  السياســة  عناصــر 

ــة  ولمــا كان القــول باهتمــام الفلســفة التربوي

أهدافــه  شــأن  وإشــكالياته  التعليــم  بمشــاغل 

ونتائجــه وسياســاته تحصيــل حاصــل؛ فإّننــا ال نــرى 

وجوًبــا لتفصيــل تلــك النقــاط بمــا أّنهــا ســتكون 

عناصــر مهّمــة عنــد بحثنــا فــي مرتكــزات الفلســفة 

(15( )HERSCH( J., Le Droit d’être un homme, 
U.N.E.S.C.O., 1968.

(16( Thodberg)Christian(, la conception de l’homme et 
du peuple, de l’éducation et de l’église chez Grundtvig à 
la lumière des préoccupations du monde d’aujourd’hui, 
trad. Du danois par Jacques Piloz et Patrick Lavaud 
Copenhague: Det danske selskab, institut danois 
d’information et d’échanges culturels, 1989, p168.
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التربويــة التونســية خــال المحــور الثانــي مــن هــذه 

ــة. الورقــة البحثي

اهتمــام  مجــاالت  بتعــّدد  اإلقــرار  بنــا  يفضــي 

تنــّوع  تخــّص  نتيجــة  إلــى  التربويــة  الفلســفة 

التخّصصــات العلميــة التــي تتنازعهــا، مثــل نظريــة 

القيــم  ومبحــث  الفلســفية  والمناهــج  المعرفــة 

وهندســة المناهــج والميتافيزيقيــا وعلــم النفــس.

التربويــة  للفلســفة  المرّكــب  التنــّوع  ذلــك  إّن 

التحــّوالت  مجــرى  فــي  ــا  مهمًّ مجــااًل  يجعلهــا 

الحضاريــة بــكّل مــا تحملــه كلمــة الحضــارة مــن 

دالالت موّســعة عميقــة. وهــو مــا يفــرض علينــا 

اإلشــارة إلــى موقــع الفلســفة التربويــة فــي خضــم 

ــا فــي  ــد لبحثن ــة تمهي تلــك التحــّوالت لتكــون بمثاب

التونســية. الحالــة 

1-2-التربية وأسئلة المستجّدات 
المتسارعة: 

»ديناميكيــة«  ظاهــرة  التربيــة  تعــّد 

المســتمّر،  والرقــي  التطــّور  ناموســها  ســّيالة 

االجتماعــي  بالحــراك  ارتباطهــا  بحكــم 

اإلنســانية.  للحضــارة  المتاحــق  والتطــّور 

قيــم  عــن  المتزايــد  الحديــث  مــن  الرغــم  وعلــى 

أو  الديمقراطــي«))1)  و»التعليــم  التقــّدم 

 Education واإلنســاني«  الكونــي  »التعليــم 

يتكــّرر  مــا  غالًبــا  فإّنــه   ،UniverselleHumaniste(1((

(17( » Vial)Francisque(, Condorcet et l’éducation 
démocratique, Genève: Slatkine repr. , 1970, p103.

(18( Jolibert )Bernard(, Montaigne: l’éducation 
humaniste, Paris: L’Harmattan , 2009, pp91-108.

التربــوي والحاجــة  التجديــد  الحديــث عــن ضــرورة 

التغييــر. إلــى 

بالبلــدان  خاّصــة  بصفــة  الطابــع  هــذا  يبــرز 

المتقّدمــة، إذ -علــى ســبيل الذكــر- يعــاد الخــوض 

 L’éducation »فــي مســألة »التعليــم العلمانــي

هنــري  محاضــرة  مــن  ســنة  مائــة  بعــد   Laïque

ماريــون الشــهيرة فــي هــذا الموضــوع بفرنســا))1) 

»الصلبــة«)1)). بعلمانيتهــا  المعروفــة 

يبــدو أّن تلــك »العــودة« أو المراجعــة كانــت 

مــن إفــرازات أزمــة الحداثــة الغربيــة التــي أســهمت 

وتعميمهــا  وتعميقهــا  كشــفها  فــي  العولمــة 

إلــى حــّد لــم يعــد فيــه مــن الممكــن التغاضــي عــن 

عــدد مــن األســئلة المقلقــة فيمــا يخــّص مصيــر 

وحقيقــة  الكوكــب،  هــذا  فــي  اإلنســاني  الكائــن 

العمليــة التربويــة التــي يخضــع لهــا منــذ طفولتــه 

إلــى كهولتــه أأســهم ذلــك فعــًا فــي رفــع الوصايــة 

مقّنًنــا  عمــًا  تكــون  أن  تعــدو  ال  إّنهــا  أم  عنــه)1))، 

يهــدف إلــى مزيــد إحــكام الســيطرة عليــه والتحّكــم 

فيــه تحــت شــعارات إنســانوية وكونيــة و»الثــورة 

الثقافيــة«)))).

كانــت  مــا  المطروحــة  األســئلة  تلــك  أّن  بيــد 

(19( Hamelinek Philosophie…, op.cit,p933.

الديــن  كتابــه  فــي  بشــارة  عزمــي  أطلقهــا  )1)( تســمية 
تاريخــي. ســياق  فــي  والعلمانيــة 

)1)) لســنج، تربيــة الجنــس البشــري، ترجمــة حســن حنفــي، 
ط2، دار التنويــر، بيــروت، 2005، )ص/121(.

)))) لئــن ترّســخ لــدى عديــد مــن المّطلعيــن أّن مفهــوم 
»الثــورة الثقافيــة« مــن إبــداع »مــاو« زعيــم الثــورة الصينيــة 
هــذا  صاحــب  هــو  الحقيقــة  فــي  ســتالين  فــإّن  ونهضتهــا، 
كل  علــى  القضــاء  ســياق  فــي  اســتخدمه  وقــد  المصطلــح. 
فرانســوا  جــان  راجــع:  لسياســاته.  والناقديــن  المعارضيــن 
دار  جــواد مويســاتي،  تعريــب  الجديــدة،  التغييــر  ريــاح  ريفيــل، 

ص/)). بيــروت،  الجديــدة،  اآلفــاق 
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لتطــرح بتلــك الكيفيــة وتكتســب مشــروعيتها لوال 

االكتشــافات العلميــة فــي عــّدة حقــول معرفيــة، 

وجــود  عــدم  أثبتــت  التــي  األنثربولوجيــا  مثــل 

نمــوذج إنســاني وحيــد للتقــّدم. أّمــا »الفرويديــة 

»الســردية  قّوضــت  فقــد  الماركســية« 

الرؤيــة  تحــرص  التــي   Le Grand Reçit الكبــرى« 

التربويــة العلمانيــة علــى ترويجهــا، مّمــا خلــق هويــة 

مهتــزة أو مســتلبة ضمــن مســارات الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة)))). كمــا بّيــن بورديــو Bourdieu دور 

»نســق التعليــم« فــي إعــادة إنتــاج المنظومــة 

تحفــظ  بطريقــة  نفســها  واالجتماعيــة  القيميــة 

التوازنــات الســائدة وتجهــض التحــّركات المطالبــة 

بتغييرهــا)))).

نزعــة  آنًفــا  المذكــور  تناولنــا  فــي  بــدت  لئــن 

بنمــوذج  التصريــح  عــدم  فــي  ورغبــة  تعميميــة 

محــّدد يرتبــط بــه حديثنــا، فــإّن ذلــك ال يقّلــل مطلًقــا 

مــن قيمــة ذلــك التنــاول؛ إذ ال ينبغــي أن نغفــل دور 

العولمــة بأذرعهــا الطويلــة المتمّثلــة فــي صنــدوق 

مــن  وغيرهمــا  الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد 

المانحــة  والمنّظمــات  والشــركات  المؤّسســات 

التربويــة  النظــم  مــن  عديــد  فــي  التغلغــل  فــي 

واالجتماعيــة لجــّل دول العالــم، خاّصــة تلــك الــدول 

التــي جمعتهــا عوامــل جغرافيــة وتاريخيــة ضمــن 

النافــذة. مراكــز ضغــط العولمــة وقواهــا 

الصــدد  هــذا  فــي  التربويــة  الفلســفة  تعــّد 

(23( Hamelinek Philosophie…, op.citk p933.

اإلنتــاج  إعــادة  باســرون،  كلــود  وجــان  بورديــو  )))) بييــر 
ماهــر  ترجمــة  التعليــم،  لنســق  عامــة  نظريــة  بيــان  فــي 
بيــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  ط1،  تريمــش، 

)ص/346(.  ،2007

نموذًجــا واعــًدا ألســباب عديــدة، ســواء منهــا مــا 

 Hegel يّتصــل بانتمــاء تونــس لمــا ســماه هيقــل

»إفريقيــا األوروبيــة«)))) مّمــا يفــرض علــى أوروبــا 

النخــراط  أو  األوروبــي))))،  النمــط  وفــق  تمدينهــا 

اإلصاحــات  منظومــة  فــي  التونســية  الدولــة 

لتعليمــات  تنفيــًذا  ــا؛  واقتصاديًّ ــا  تربويًّ الهيكليــة 

لطالمــا  أّنــه  إلــى  إضافــة  الدولييــن.  المانحيــن 

ُقــّدم النمــوذج التربــوي التونســي دليــًا علــى نجــاح 

السياســة التربويــة والتنمويــة التونســية مقارنــة 

اإلســامي)))). العربــي  بمحيطهــا 

التربويــة  التجربــة  عــن  الحديــث  يكتســب 

إذا  خاّصــة  ذاتــه،  فــي  كبــرى  قيمــة  التونســية 

ربطنــاه بمحّدديــن مهّميــن: يهــّم المحــّدد األّول 

المجــال الزمانــي الــذي يمتــّد مــن تاريــخ ســّن أّول 

قانــون منّظــم للتعليــم بعــد االســتقال )4نوفمبــر 

1958( إلــى قانونــي ســنتي 1))1 و)11) المؤّثريــن فــي 

أّمــا  اليــوم.  إلــى  بــل  التربويــة الاحقــة  التوّجهــات 

ــّص بممارســة  المحــّدد الثانــي فهــو أهــّم؛ إذ يخت

الفلســفة التربويــة علــى الرغــم مــن أّنهــا ال يمكــن 

أن تفصــل عــن الفلســفة االجتماعيــة ومخّططات 

التنميــة والسياســات العامــة للدولــة التونســية 

علــى  المتداولــة  السياســية  النخبــة  فــي  ممّثلــة 

ســدة الحكــم. كمــا ال يمكــن الذهــول عــن بعــض 

)))) هيقــل، العقــل فــي التاريــخ محاضــرات فــي فلســفة 
ــر،  ــاح إمــام، ط3، دار التنوي ــد الفت التاريــخ، ترجمــة إمــام عب

بيــروت، 2007، المــج1، )صــص/172، 173(.

)))( بــارك هيقــل جهــود فرنســا فــي هــذا الصــدد قبــل انتصــاب 
الحمايــة الفرنســية بتونــس، راجــع المرجــع الســابق.

)))) كثيــًرا مــا يتحــّدث الخطــاب الرســمي التونســي عــن 
توجيــه أكبــر نســبة مــن الميزانيــة )بيــن الثلــث والعشــر( 
للتربيــة والتعليــم فــي وقــت كانــت تخّصــص فيــه أغلــب الــدول 

العربيــة مواردهــا للتســّلح.
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نصوًصــا  تشــّكل  التــي  الموازيــة  المشــاريع 

الرهــان،  حقيقــة  فهــم  فــي  تســهم  مصاحبــة 

وتميــط اللثــام عــن أســباب انتهــاج خيــارات معّينــة 

الفرنســي  المتفقــد  مشــروع  شــأن  غيرهــا،  دون 

جــان دوبيــاس Jean Debiesse الــذي اقترحــه علــى 

.((((  1((( ســنة  التونســية  الســلطة 

2- مرجعيات الفلسفة التربوية 
التونسية ومرتكزاتها.

الفلســفة  مســألة  فــي  الحديــث  يصطــدم 

التربويــة التونســية بعقبتيــن بارزتيــن نعتقــد أّنــه 

ــا  ــى الرغــم مــن أّنن مــن المهــّم اإلشــارة إليهمــا عل

وتكمــن  خاطًفــا.  إلماًحــا ســريًعا  إليهمــا  ألمحنــا 

أّنــه مــن المفتــرض أن  إلــى  الحاجــة فــي ذكرهمــا 

باعتراضــات  تباًعــا  ســنذكرها  التــي  آراؤنــا  تواجــه 

علــى بعــض خياراتنــا وتمّثاتنــا للفلســفة التربويــة 

التونســية.

تهــّم العقبــة األولــى قّلــة توّفر البحــوث النوعية 

التــي تهــّم إشــكاليتنا المطروحــة. وعندمــا نتحــّدث 

التعّمــق  أساًســا  نقصــد  النوعيــة  البحــوث  عــن 

الحيويــة،  المســألة  هــذه  مقاربــة  فــي  والتدقيــق 

شــأن التقاريــر العلميــة التــي تعّدهــا مراكــز بحــث 

إشــراف  تحــت  مرموقــة  علميــة  مؤّسســات  أو 

كفــاءات علميــة معتــرف بهــا. فالطابــع الغالــب 

علــى المراجــع التــي اّطلعنــا عليهــا فــي موضــوع 

واالســتطرادات  بالتعميــم  يّتســم  إشــكاليتنا 

أّن  ال ننكــر  كنــا  ولئــن  االنطباعيــة.  واألحــكام 

الزيتونــي  الطالــب  صــوت  الغابــري،  الباســط  )))) عبــد 
الجامعــي،  النشــر  مركــز  ط1،  سياســية،  ثقافيــة  حركــة 

)ص/412(.  ،2011 تونــس، 

اّطاعنــا علــى هــذا المجــال البحثــي محــدود))))، فــإّن 

الثابــت لدينــا أّن هــذا المجــال مــا زال بكــًرا، وفــي 

ــي قــد تكــون  ــى نشــر األعمــال الت أمــّس الحاجــة إل

لكّنهــا ظّلــت مخطوطــة. ذات قيمــة حقيقيــة 

فصــل  اســتحالة  فيهــّم  الثانــي  العامــل  أّمــا 

التربويــة  السياســة  عــن  التربويــة  الفلســفة 

العامــة  والفلســفة االجتماعيــة وبقيــة األهــداف 

اإلجرائيــة.  الناحيــة  مــن  والســلوكية 

فلئــن كان مــن الممكــن أن نفصــل 
تلــك  بيــن  النظــري  الصعيــد  علــى 
ــا  إجرائيًّ تقاطعهــا  فــإّن  المفاهيــم، 
ــا يجعــل الباحــث بيــن خياريــن  وعمليًّ
علــى  االقتصــار  إّمــا  لهمــا:  ثالــث  ال 
البحــث في معنى الفلســفة التربوية 
التونســية بطريقة انحصارية تحصر 
مــن  محــدود  عــدد  فــي  اإلشــكالية 
متعّلقاتهــا فتطمــس بقيــة األبعــاد 
توســيع  أو  أداتــي،  تنــاول  لصالــح 
التربويــة  الفلســفة  اهتمــام  منــاط 
المتقاطعــة  المفاهيــم  فتشــمل 
المتحّكمــة  والســياقات  معهــا 

فيهــا.

الثانــي  المقتــرح  اختيــار  علــى  رأينــا  اســتقّر 

لســبب أساســي يّتصــل بضــرورة مراعــاة ســلطة 

التــي ســننطلق منهــا فــي بحثنــا، وهــي  المدّونــة 

كمــا ســبق أن أشــرنا إلــى ذلــك تتمّثــل فــي بعــض 

المنّظمــة  القوانيــن  شــأن  الرســمية،  الوثائــق 

)))( ســنذكر تلــك المراجــع بحســب ســياق التحليــل، وال نــرى 
فائــدة مــن ذكرهــا دفعــة واحــدة فــي هــذه اإلحالــة.
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وبرامــج التعليــم الدينــي. فالــدارس لتلــك الوثائــق 

التربويــة  المنظومــة  مهندســي  أّن  إلــى  يخلــص 

التونســية يربطــون الفلســفة التربويــة بالسياســة 

واألهــداف  االجتماعيــة  والمخّططــات  الثقافيــة 

للدولــة. العامــة 

ســنحاول -اســتناًدا إلــى مــا تقــّدم ذكــره- البحــث 

فــي تجّليــات الفلســفة التربويــة التونســية انطاًقــا 

مــن ضبــط أهــّم مرجعياتهــا وعناصــر ارتكازهــا.

2-1-مرجعيات الفلسفة التربوية 
التونسية: 

نهــدف مــن البحــث فــي المرجعيــات إلــى إثــراء 

عناصــر رؤيتنــا النقديــة لمفهوم الفلســفة التربوية 

التونســية. وبهــذا اإلقــرار فــإّن معنــى المرجعيــات 

فــي هــذا الســياق ال ينحصــر فــي المعنــى التقنــي 

للمصــادر أو العوامــل المؤّثــرة، وإّنمــا يتنــّزل ضمن 

مامــح  عــن  الكشــف  مــن  يمّكــن  تأليفــي  توّجــه 

التّيــارات والخيــارات الكبــرى للمنظومــة التربويــة 

بتونــس. وقــد اســتقّر بنــا األمــر علــى تفريــع تلــك 

الفــرع  يتعّلــق  بارزيــن،  فرعيــن  إلــى  المرجعيــات 

األّول بالمرجعيــة الغربيــة، فــي حيــن يشــمل الفــرُع 

الثانــي الواقــَع التونســي.

المرجعيــة الغربيــة: يتعّيــن علينــا قبــل المرور 

إلــى تفصيــل مســتويات تلــك المرجعيــة الغربيــة 

أن نوّضــح النقــاط التاليــة:

فــي  الغربيــة  المرجعيــة  حضــور  إّن  أّواًل: 

الفلســفة التربوية التونســية متباين المســتويات؛ 

إذ يحضــر وفــق صيغتيــن: صيغــة صريحــة وصيغــة 

مضمــرة. وإذا شــئنا التدقيــق يمكــن قــول إّنــه لئــن 

لــم يوجــد تصريــح بحضــور المرجعيــة الغربيــة فــي 

المبــادئ العامــة للمنظومــة التربويــة التونســية، 

فإّنهــا فــي حقيقتهــا تــكاد تكــون عنصــًرا مهيمًنــا 

علــى تفكيــر واضعــي الفلســفة التربويــة التونســية 

لســببين علــى األقــّل.

بــاإلرث االســتعماري  الســبب األّول  يّتصــل 

والثقافيــة  الذهنيــة  المنظومــة  فــي  المتغلغــل 

ــى ســبيل الذكــر- فــي  التونســية. وهــو مــا يبــرز -عل

الــذي  )11 لســنة )))1  رقــم  القانــون  ديباجــة  نــّص 

تّمــت فيــه اإلحالــة علــى أمريــن ترتيبييــن يعــودان 

بمثابــة  أّنهمــا  يعنــي  مّمــا  و1))1  إلــى ســنتي )))1 

ومرجعــي)1)). قانونــي  مســتند 

أّمــا الســبب الثانــي فيهــّم انبهــار مهندســي 

بالنمــوذج  التونســية  التربويــة  السياســة 

الحضــاري الغربــي، مثلمــا يبــدو واضًحــا فــي تبّنــي 

عــدد مــن المقــوالت المّتصلــة بمركزيــة اإلنســان 

ومجانيتــه. التعليــم  وديمقراطيــة 

وحــدة  الغربيــة  المرجعيــة  ليســت  ثانًيــا: 

يتبــادر  قــد  مثلمــا  ــا  ميكانيكيًّ تجانًســا  متجانســة 

توجــد طريقــة واحــدة ملزمــة  لــذا ال  الذهــن؛  إلــى 

مــا  فــإّن  ذلــك  مــن  انطاًقــا  وعرضهــا.  لتناولهــا 

ــا  ــة فــي التبويــب؛ حفاًظ ســنقّدمه اجتهــادات فردي

البحثيــة. الورقــة  لهــذه  العلميــة  الهويــة  علــى 

ثالثـًـا: يمكــن التمييــز عنــد بحثنــا فــي المرجعيــة 

مــا هــو معرفــي مّتصــل بنظريــات  بيــن  الغربيــة 

التعّلــم، ومــا هــو ثقافــي مّتصــل مباشــرة بالثقافــة 

السياســية.

)1)( راجــع القانــون رقــم )11 لســنة )))1 مــؤّرخ فــي ) نوفمبــر 
)))1 الصــادر بالرائــد الرســمي يــوم )1 نوفمبــر )))1.
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نظريات التعّلم الغربية:

كّل  فــي  التونســية  التربويــة  الفلســفة  تكــّرر 

أحــدث  مواكبــة  ضــرورة  الحاســمة  منعرجاتهــا 

النظريــات المعرفيــة والعلميــة ســواء فــي ميــدان 

فــي  الذكــر  علــى ســبيل  ونجــد  غيرهــا.  أو  التربيــة 

وتوحيــده  التعليــم  إلصــاح  المؤّســس  القانــون 

غــداة االســتقال الدعــوة إلــى »المســاعدة فــي 

تلــك المياديــن علــى تطــّور العلــوم وتقّدمهــا 

النظريــات  مختلــف  تطــّور  وعلــى  المتواصــل 

البحــوث  ميــدان  فــي  والمناهــج  والوســائل 

العلميــة«)1)).

ولئــن كان هــذا الشــاهد النّصــي لــم 
المرجعيــة  تلــك  إلــى  ُيِشــر صراحــة 
مواكبــة  تضّمــن  فإّنــه  الغربيــة، 
التــي  والمناهــج  المعــارف  أحــدث 
ذلــك  فــي  مركزيتهــا  الغــرب  يمّثــل 

الوقــت.

نمــاذج  ذكــر  إلــى  الســياق  هــذا  فــي  نحتــاج 

لفهــم نظريــات التعّلــم الغربــي التــي تســتند إليهــا 

الفلســفة التربويــة التونســية، علــى الرغــم مــن أّن 

هــذا االســتحضار ال يخلــو مــن انتقائيــة واختزاليــة.

النظريات السلوكية الترابطية:

والنظريــة  المنهجيــة  الفلســفة  علــى  تحيــل 

كّل  أّن  وتفتــرض  النفــس.  علــم  إلــى  إضافــة 

أنشــطة الكائــن الحــي بمثابــة ســلوكيات مــن أهــّم 

ــر  ــا. وتوجــد لــه نظائ )1)( الفصــل )) مــن القانــون المذكــور آنًف
بقوانيــن 1))1 و)11).

أعامهــا ســكينر Skiner. ومــن أبــرز نقاطهــا يمكــن 

ذكــر:

- السلوك محكوم بالنتائج.

تغييــر  فــي  يســهم  الوســط  عوامــل  -  تغّيــر 

الســلوك.

التعليميــة وفــق  المقاطــع  -  يمكــن تصميــم 

تــدّرج.

مثلمــا  العــادات  باكتســاب  ممكــن  -  التعّلــم 

.Hill هيــل  كارك  أشــار 

-  التعّلــم ممكــن كذلــك باســتعمال الخارطــة 

.Tilman((((العرفانيــة مثلمــا ذكــر تيلمــان

النظريات العرفانية:

البنائيــة  منهــا  المــدارس  مــن  عديــًدا  تضــم 

ــة  ــة االجتماعي ــة Piaget، والبنائي ــة مــع بياجي الفردي

مــع مدرســة جنيــف.

البنائية الفردية: من أهّم مقوالتها:

»صفحــة بيضــاء«  -  رفــض نظريــة الطفــل 

المعرفــة. وإثبــات ســيرورة 

الطفــل  بنمــو  مقترنــة  المعرفــة  -  نظريــة 

ره. وتطــّو

المناســب  الخلــل  وتجــاوز  الخبــرات  -  تعديــل 

لبنــى المعرفــة عنــد الطفــل ســيمكنه مــن 

االســتيعاب.

-  المعرفــة نتــاج لتعامــل الفــرد مــع الموضــوع 

التعّلــم، درس  الديــن الظاهــري، وحــدة نظريــة  )))) نــور 
مقــّدم بالمركــز الوطنــي لتكويــن بتونــس، الســنة الدراســية 

.)2016-2015(
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ليســت  وبالتالــي  ــا،  ديناميكيًّ ــا  علميًّ تعامــًا 

تجميًعــا.

- المتعّلم أساس بناء المعرفة)))).

البنائية االجتماعية مع مدرسة جنيف:

األنظمــة  بــأّن  االجتماعيــة  البنائيــة  تقــّر 

المعرفيــة تركيبــات ذهنيــة أســهمت فــي صياغتهــا 

عوامــل سياســية وأيديولوجيــة ودينيــة وخلقيــة. 

ذكــر: يمكــن  مقوالتهــا  أهــّم  ومــن 

- ضرورة االشتراك في إيجاد الحلول.
فــي  مهــّم  عنصــر  االجتماعيــة  -  المدلــوالت 

لتعّلــم. ا
ينتــج  والبيئــة  الشــخصية  بيــن  -  التفاعــل 

مكتســًبا. ســلوًكا 
التوجيــه  خــال  مــن  اآلخــر  قيمــة  -  تتحــّدد 

والموافقــة)))). واإلســناد 

لســنا بحاجــة إلــى تفصيــل وســائط النظريــة 

االجتماعيــة  »الوســاطة  شــأن  العرفانيــة 

اإلنســانية  »المصلحــة  أو  والثقافيــة« 

للمعلومــات«)))) وغيرهمــا لســببين علــى األقــّل: 

يتعّلــق الســبب األّول بــأّن غايتنــا ليســت مراكمــة 

ــم؛ فلهــذا المجــال مختّصــوه، كمــا  ــات التعّل نظري

أّنــه ليــس مــن أهــداف ورقتنــا البحثيــة. أّما الســبب 

النظريــات  هــذه  كــون  فــي  فيتلّخــص  الثانــي 

االبســتميوالبراديغمات  إلــى  تنتمــي  وغيرهــا 

)))( المرجــع الســابق، وانظــر كذلــك مؤلفــات جــان بياجيــه، 
االبســتمولوجيا التكوينيــة، ترجمــة الســيد تعــادى، دار العالــم 
دار  ميمــه،  عــارف  ترجمــة  والبنيويــة،   .(11( القاهــرة،  الحديــث، 

.1((( بيروت/باريــس،  عويــدات، 

المرجــع  راجــع  بياجيــه.  تصــّورات  نقــد  علــى  )))) قامــت 
الســابق. انظــر كذلــك: حســن حســين زيتــون وكمــال الديــن 
زيتــون، التعليــم والتدريــس مــن منظــور البنائيــة، القاهــرة، 

عالــم الكتــب، )د-ت(.

)))( الظاهري، م س.

العرفيــة نفســها، مّمــا يعنــي صلوحيتهــا للتدليــل 

علــى تغلغــل المرجعيــة الغربيــة فــي المنظومــة 

التربويــة التونســية. وســيكون بحثنــا الموالــي فــي 

ــة  الثقافــة السياســية لواضعــي الفلســفة التربوي

آنًفــا. ــا لمــا ذكرنــاه  التونســية امتــداًدا نوعيًّ

الثقافة السياسية: 

للعمليــة  المنّظمــة  النصــوص  كانــت  لـــّما 

المنظومــة  تنــّزل  شــمولية  رؤيــة  ذات  التربويــة 

للبــاد))))،  العامــة  السياســة  ضمــن  التربويــة 

النخبــة  تتقاطــع تصــّورات  أن  البدهــي  مــن  فإّنــه 

مــع  البــاد  قيــادة  علــى  المؤتمنــة  السياســية 

لــدى  ترســيخها  المأمــول  التربويــة  الفلســفة 

ســواء. حــّد  علــى  والمتعّلميــن  المرّبيــن 

الثقافــة  أّن  فــي  راســًخا  وعينــا  كان  ولـــّما 

فــي  يحتــاج  األطــراف  مترامــي  السياســية مفهــوم 

حــّد ذاتــه إلــى مبحــث مســتقّل، فإّننــا ننّبــه إلــى أّننــا 

المعنــى  ووفــق  اختزالــي  بشــكل  معــه  ســنتعامل 

الشــائع الــذي يربطــه بمفهــوم النخبــة السياســية 

الحاكمــة ومرجعياتهــا الثقافيــة. ووفــق ذلــك المعنــى 

التاليــة: المؤّثــرات  إلــى  باإلشــارة  ســنكتفي  فإّننــا 

-  مواقــف الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة فيمــا 

والموقــف  العــام  المجــال  علمنــة  يخــّص 

ــا ينبغــي  مــن الديــن الــذي يجعلــه شــأًنا خاصًّ

تحييــده عــن الدولــة وفــّك االرتبــاط بينهمــا)))).

)))( راجــع الفصــل 1 مــن قانــون رقــم )) لســنة 1))1 مــؤّرخ فــي 
)) جويليــة 1))1، الرائــد الرســمي، عــدد ))، الســنة ))1، ) أوت 1))1، 

ص/1)11.

)))) المنصــف ونــاس، الدولــة والمســألة الثقافيــة فــي 
تونــس، ط1، دار الميثــاق للنشــر، 1989، )ص/56(.
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بجناحيــه  الفرنســي  السياســي  -  الفكــر 

التأثيــر  ذلــك  يبــرز  واالشــتراكي.  الليبرالــي 

مفهــوم  شــأن  المفاهيــم،  مــن  عــدد  فــي 

األمــة والدولــة والقوميــة والعدالــة وتكافــؤ 

الفــرص. وهــي مفاهيــم ذات دالالت مختلفــة 

العربيــة)))).  األدبيــات  فــي  ســائًدا  كان  عّمــا 

ومــن المعلــوم أّن اليســار الفرنســي حظــي 

صانعــي  خطــاب  فــي  والتقديــر  باالحتــرام 

لموقفــه  التونســية  التربويــة  السياســة 

ــاوئ للظاهــرة االســتعمارية، وألســباب  المن

شــرحها. يطــول  أخــرى 

عــن  حديثنــا  غلــب  قــد  التعميــم  كان  وإذا 

المنظومــة  لمهندســي  السياســية  الثقافــة 

ــر تلــك الثقافــة  التربويــة التونســية، فــإّن عــدم تغّي

النخــب السياســية المؤتمنــة  بحكــم عــدم تجــّدد 

علــى مصيــر الدولــة والتربيــة يجعــل ذلــك التعميــم 

مقبــواًل.

الخارجيــة  واإلمــاءات  الدوليــة  -  المتغّيــرات 

وأزمــات  اقتصاديــة  بنكســات  غالًبــا  تقتــرن 

تلــك  مثــل  تربويــة،  وانســدادات  اجتماعيــة 

القــرن  ثمانينيــات  أواســط  حصلــت  التــي 

تدّخــل صنــدوق  إلــى  أفضــى  مّمــا  الماضــي، 

ببرنامــج  لمــا يعــرف  الدولــي وفرضــه  النقــد 

»اإلصــاح الهيكلــي« واالنخــراط فــي عــدد 

مــن المواثيــق الدوليــة؛ تســهيًا لنيــل رضــا 

الدولييــن)))). المانحيــن 

التكنولوجيــة  التحّديــات  -  مواكبــة 

)))( م ن، ص/1)-)).

)))( يبرز ذلك في قانون سنة 1))1 المذكور آنًفا.

والمعلوماتيــة: تحتفــل النصــوص المنّظمــة 

بعبــارات  بّيًنــا  احتفــااًل  التربويــة  للعمليــة 

وإتقــان  المعلوماتيــة  والثــورة  التكنولوجيــا 

اللغــات والعلــوم والفنــون)1)). ولئــن كان مــن 

التربويــة  الفلســفة  صانعــي  تأّثــر  الواضــح 

التونســية بتطبيقــات الحداثــة الغربيــة، فــإّن 

التســاؤل يظــّل وجيًهــا حــول مــدى كســب 

الدولــة التونســية لرهــان الحداثــة والمواطنــة، 

خاّصــة بعــد مضــي فتــرة زمنيــة كافيــة لتقييــم 

الخيــارات. تلــك 

المرجعية التونسية والعربية 
اإلسامية: 

العنصــر  هــذا  تحليــل  قبــل  بنــا  يستحســن 

التاليــة: النقــاط  توضيــح 

التونســية  بالمرجعيــة  نعنيــه  مــا  إّن  أّواًل: 

تخــّص  بارزتيــن:  فــي عامتيــن  ينحصــر  والعربيــة 

بالواقــع  عاقــة  لــه  مــا  كّل  األولــى  العامــة 

السوســيوثقافي التونســي فــي أهــّم منعطفاتــه 

التعليــم  توحيــد  قانــون  صــدور  منــذ  اإلصاحيــة 

علــى  بّينــة  فاإلحالــة  المعنــى  وبهــذا  اليــوم.  إلــى 

ــة  ــا العامــة الثاني الواقــع الحضــاري التونســي. أّم

فترتبــط بمنظومــة القيــم الدينيــة أو االجتماعيــة 

والجمعــي. الفــردي  المجــال  فــي  المترّســخة 

ثانًيــا: إن الفتــرة التــي تمتــّد علــى مــا يربــو علــى 

نصــف قــرن مــن الزمــن )60 ســنة مــن 2018-1958( 

وانظــر   .1991 ســنة  قانــون  مــن  األّول  الفصــل  )1)) راجــع 
كذلــك الفصــل 52 مــن القانــون التوجيهــي عــدد 80 لســنة 
2002، مــؤّرخ فــي 23 جويليــة 2002، الرائــد الرســمي، )ص/1158(.
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فتــرة ثريــة باألحــداث والوقائــع؛ لــذا تصبــح عمليــة 

ماحقتهــا ورصدهــا عمليــة مبــّددة للجهــد، وغيــر 

لــذا  النقــدي؛  التحليلــي  رهانــه  لبحــث  فائــدة  ذات 

يكفينــا اإلشــارة إلــى أهــّم المســتجّدات، خاّصــة أّن 

منطلقنــا نصــوص محــّددة مــن المفــروض عــدم 

إســقاط الوقائــع عليهــا.

التونســية  المرجعيــة  حضــور  بــدا  ثالثًــا: 

والعربيــة اإلســامية محتشــًما مقارنــة بالمرجعية 

مرّكبــة  عوامــل  إلــى  يعــود  وهــذا  الغربيــة. 

يستحســن عــدم تبســيطها واختزالهــا فــي جانــب 

ــا. ثقافويًّ أو  سياســويًّا  كان  ســواء  واحــد 

تشــير الفلســفة التربوية التونســية المعتمدة 

فــي التعليــم الرســمي إلــى أّن أزمــة التربيــة أزمــة 

تنميــة قبــل أّي شــيء آخــر: تنميــة قــدرات الفــرد 

إلــى  الطامحــة  البــاد  قــدرات  وتنميــة  المتعّلــم، 

شــاكلة  علــى  المتقّدمــة  الــدول  بركــب  االلتحــاق 

لــه  مخّطًطــا  كان  مثلمــا  والدنمــارك،  سويســرا 

المســعدي«)1)). بـ»عشــرية  يعــرف  فيمــا 

األساســية  المبــادئ  مختلــف  فــي  نجــد 

المصاحبــة للقوانيــن التربويــة مــا يثبــت تصّورنــا، 

فقــد تضّمــن قانــون توحيــد التعليــم ضبًطــا لفــروع 

التعليــم التجــاري والصناعــي المخّصــص للتعليــم 

اإلعــدادي)))). وكمــا هــو معلــوم تحيــل تلــك الفــروع 

التونســية  الســلطة  مواقــف  علــى  التعليميــة 

آنــذاك ورؤيتهــا لمنتســبي التعليــم الزيتونــي، وهــي 

جــان  الفرنســي  المتفّقــد  مشــروع  فــي  يبــرز  مــا  )1)( وهــو 
انظــر: دوبيــاس 

 Debiesse )Jean(, Projet de réforme de l’enseignement -
.1(((p1 en Tunisie, Rapport donné en janvier

)))( راجع الفصل األّول من قانون رقم )11 لسنة )))1.

رؤيــة تربطهــم بالوظائــف الصغرى والمتوّســطة.

يعتقــد واضعــو الفلســفة التربويــة 
الكفــاءة  اكتســاب  أّن  التونســية 
يقتضــي تمّلــك المهــارات العمليــة 
عــن  تحّدثــوا  لذلــك  والمنهجيــة؛ 
و»كفايــات  المبــادرة«  »كفايــات 

.((( ســلوكية«)

ولـــّما كان الســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن فــي 

هــذا الســياق يخــّص مــدى اختصــار أزمــة التربيــة 

واضعــي  انعطــاف  فــإّن  التنمــوي،  الجانــب  فــي 

ــا فــي  ــة إلــى مســألة القيــم العلي الفلســفة التربوي

المجــال التداولــي العربــي اإلســامي خاّصــة فــي 

بأهمّيــة  الوعــي  بدايــة  علــى  يــدّل  قــد   1((1 قانــون 

التربيــة. المســألة القيميــة فــي 

تتمّثــل القيــم المشــار إليهــا فــي قيــم العلــم 

واالعتــدال))))،  والتســامح  والتضامــن  والعمــل 

للديــن  ــا  مقاصديًّ فهًمــا  تعكــس  قيــم  وهــي 

اإلســامي ومقاصد الشــريعة اإلســامية. إضافة 

إلــى مــا ســماه المشــّرع التونســي قيــَم العيــش 

التونســيون  عليهــا  اســتقر  التــي  المشــترك 

واعتادوهــا)))).

التربويــة  الفلســفة  مرجعيــات  تنّوعــت  لئــن 

الغربيــة  المرجعيــة  فــإّن  وتعــّددت،  التونســية 

ظّلــت مهيمنــة علــى مختلــف التصــّورات والــرؤى 

)))) راجــع الفصــل 57 مــن العنــوان الثانــي فــي الكفايــات 
اإلطــار  فــي  الخامــس  البــاب  مــن  المســتهدفة  العامــة 
التربــوي واإلداري واألســرة التربويــة، قانــون رقــم 80 لســنة 

2002، الرائــد الرســمي، )ص/1919(.

)))( راجــع الفصــل 1 مــن قانــون رقــم )) لســنة 1))1. وكذلــك 
الفصــل ) مــن قانــون رقــم 1) لســنة )11).

)))( راجع الفصل الثامن من قانون رقم 1) لسنة )11).
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المرتبطــة بالمنظومــة التربويــة التونســية ككل. 

وســيكون لهــذا المعطــى تأثيــر علــى مرتكــزات تلــك 

ومحاورهــا. التربويــة  الفلســفة 

2-2-مرتكزات الفلسفة التربوية 
ومحاورها: 

نعنــي بالمرتكــزات جملــة المبــادئ المتحّكمــة 

لهــا.  والموّجهــة  التونســية  التربويــة  الرؤيــة  فــي 

وهــي تتقاطــع مــع المرجعيــات وفــق ذلــك التصّور، 

انطاًقــا  ويمكــن  نتائجهــا.  مــن  نتيجــة  تعــّد  بــل 

كبــرى  مرتكــزات  أربعــة  إلــى  اإلشــارة  ذلــك  مــن 

شــّكلت عناصــر أساســية فــي تصــّورات مهندســي 

المنظومــة التربويــة التونســية، وهــي: العقانيــة، 

والدولنــة. والبراغماتيــة،  والعلمانيــة، 

العقانية:

وهــي  التقنــي،  األداتــي  الطابــع  عليهــا  يغلــب 

ضمــن  التربويــة  العمليــة  عقلنــة  تســتهدف 

والمؤّسســاتية  البيداغوجيــة  مجاالتهــا  مختلــف 

والسوســيوثقافية. ويمكــن فــي هــذا الصــدد رصــد 

التاليــة: الماحظــات 

ــل الفــرد فــي هــذا  ــة اإلنســان الفــرد: يمّث مركزي

المتعّلميــن. ولئــن ســجلنا  أو  المتعّلــم  الســياق 

بعــض التطــّور اإليجابــي مــن خــال جعــل التلميــذ 

»محــور العمليــة التربويــة«)))) فــي آخــر قانــون 

توجيهــي صــادر عــن الدولــة التونســية، فــإّن تلــك 

المحوريــة ظّلــت محكومــة بتراتبيــة هرميــة صارمة، 

المحوريــة  تلــك  معنــى  عــن  التســاؤل  تجعــل 

)))( راجــع الفصــل ) مــن قانــون توجيهــي رقــم 1) لســنة )11)، 
م س.

تساؤاًل مشروًعا.

يصــّر مهندســو الفلســفة التربويــة التونســية 

علــى اإلشــارة إلــى أهمّيــة التربيــة التكامليــة التــي 

وعقلنتــه  التونســي  الفــرد  شــخصية  تســتهدف 

بالقــول »تنميــة شــخصية الفــرد بــكّل أبعادهــا 

والبدنيــة،  والعقليــة  والوجدانيــة  الخلقيــة 

وصقــل مواهبــه وملكاتــه، وتمكينــه مــن حــق 

بنــاء شــخصيته علــى النحــو الــذي يذكــي فيــه 

علــى  لينشــأ  الفاعلــة؛  واإلرادة  النقــد  ملكــة 

وروح  بالنفــس  والثقــة  الحكــم  فــي  التبّصــر 

واإلبــداع«)))). المبــادرة 

بيــد أّن هــذه التربيــة التكامليــة علــى الصعيــد 

النظــري ال نجــد مــا يدعمهــا علــى صعيــد الواقــع 

المدرســي؛ إذ نجــد هنــاك تبايًنــا شاســًعا فــي الزمن 

والمجــاالت  المــواد  بيــن  المخّصــص  المدرســي 

المنتميــة إليهــا.

المؤّســس  القانــون  بيــن  المقارنــة  إّن 

للمنظومــة التربويــة ســنة )))1 وآخــر قانــون صــادر 

ســنة )11) تكشــف نزعــة تقنينيــة توّســعية؛ إذ تــّم 

التوّســع فــي بعــض العناصــر التــي كانــت ثانويــة 

فــي رؤيــة واضعــي الفلســفة التربويــة التونســية 

بتطويــر العناصــر الســابقة وإضافــة أخــرى. وفــي 

َصــت أبــواب مســتقّلة للتقييــم:  هــذا المضمــار ُخصِّ

أداء  و»تقييــم  التاميــذ«  »مكتســبات  تقييــم 

اإلطــار التربــوي« و»تقييــم مردوديــة التعليــم 

التونســي«)))) بوضــع بــاب كامــل فــي »البحــث 

التربــوي«)))). والتجديــد 

)))( الفصل )، م ن.

)))( راجع الباب ) من قانون رقم1) لسنة )11).

)))( راجــع الفصــول )) و)) و)) مــن البــاب الثامــن مــن القانــون 
المذكــور آنًفا.
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العلمانية: 

ا فــي  لئــن شــّكلت العلمانيــة مرتكــًزا أساســيًّ

التونســية،  التربويــة  الفلســفة  واضعــي  رؤيــة 

فإّنهــا متفاوتــة الحضــور مــن مرحلــة إصاحيــة إلــى 

أخــرى.

يظهــر ذلــك التفاوت فــي المقارنة بين المبادئ 

العامــة التــي تضّمنهــا قانــون ســنة )))1 والقوانيــن 

المؤّســس  األّول  القانــون  ففــي  الاحقــة. 

يعــرف  مّمــا  التونســي  التعليــم  فلســفة  تقتــرب 

إذ  »الشــاملة«)1))..  أو  »الصلبــة«  بالعلمانيــة 

تــّم التركيــز الكامــل علــى مــا عــرف فــي الخطــاب 

الرســمي آنــذاك بـ»الثقافــة القوميــة« و»األمــة 

التونســية« و»التونســة«)1)).إضافة إلــى التأكيــد 

المواهــب  وتنميــة  الشــخصية  »تزكيــة  علــى 

الطبيعيــة دون أي تمييــز جنســي أو سياســي 

دينــي«)))). أو 

أّمــا فــي قانــون ســنة 1))1 فقــد ُألِمــَح إلــى شــكل 

مــن أشــكال »العلمانيــة الجزئيــة«)))) التي ال ترى 

مانًعــا مــن وجــوب تربيــة الناشــئة التونســية علــى 

قيــم االمتــداد الحضــاري لتونــس علــى الصعيديــن 

جانــب  إلــى  اإلســامي)))).  والعربــي  المغاربــي 

التأكيــد علــى قيمــة اللغــة العربيــة بصفتهــا اللغــة 

الرســمية األولــى للتعليــم الرســمي)))).

)1)( تســمية أطلقهــا عبــد الوهــاب المســيري فــي كتابــه حــول 
العلمانيــة.

)1)( راجع الفصل1 من قانون رقم )11 لسنة )))1.

)))( م ن.

الجزئيــة  العلمانيــة  المســيري،  الوهــاب  عبــد  )))( راجــع 
.(11( القاهــرة،  الشــروق،  دار  ط1،  الشــاملة،  والعلمانيــة 

)))( راجع الفصل1 من قانون رقم )) لسنة 1))1.

)))( م ن، ص ن.

بيــد أّنــه فــي قانــون ســنة )11) وفــي 
برامــج مــا يعــرف بـ»مدرســة الغد« 
االنتمــاء  ذلــك  توســعة  ســتتّم 
البعديــن  ليشــمل  الحضــاري 
فهــل  والمتوســطي))))،  اإلفريقــي 
ا  كانــت تلك التطــّورات تعبيًرا حقيقيًّ
لمهندســي  نقديــة  مراجعــات  عــن 

التونســية؟ التربويــة  المنظومــة 

لئــن كّنــا نفّضــل تأجيــل تقييمنــا إلــى المحــور 

بــأس  ال  فإّنــه  البحثيــة،  الورقــة  هــذه  مــن  األخيــر 

اقترنــت  التحــّوالت  تلــك  أّن  إلــى  اإلشــارة  مــن 

آخــر.  أّي شــيء  أكثــر مــن  بمســتجّدات سياســية 

تــّم انتهــاج العلمنــة  فمثــًا فــي المرحلــة األولــى 

المؤّسســات  دور  تحجيــم  إطــار  فــي  الشــاملة 

العميقــة  البنــى  فــي  صدمــة  وإحــداث  التقليديــة 

ــا فــي المرحلــة التاليــة فقــد  للمخيــال الجمعــي. أّم

حرصت الســلطة التونســية على طمأنة المجتمع 

هويتــه  علــى  المحافظــة  بخصــوص  التونســي 

ــة واللغويــة وصيانتهــا بعــد دخولهــا فــي  العقائدي

مواجهــات مــع مــا يعــرف بـ»اإلســام الحركــي«. 

أمــا فــي المرحلــة األخيــرة فقــد اندرجت اإلشــارة إلى 

الهويــة المتوســطية ضمــن المشــروع المعــروف 

باالتحــاد مــن أجــل المتوّســط الــذي طرحتــه فرنســا 

وبرلســكوني. بقيــادة ســاركوزي  وإيطاليــا 

إجمــااًل تقــوم علمنــة التعليــم فــي تونــس 

مترابطتيــن: دعامتيــن  علــى 

التعليــم  مجانيــة  األولــى  الدعامــة  تهــّم 

)))( راجع الفصل) من قانون رقم 1) لسنة )11).
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مــن  بمســاعدة  الدولــة  اضطــاع  وضــرورة 

بااللتحــاق  الماديــة  الظــروف  لهــم  تســمح  ال 

بالمدرســة العموميــة)))). وهــي دعامــة ظّلــت ثابتــة 

إلــى قرابــة بدايــة األلفيــة الجديــدة قبــل اســتفحال 

انتشــار التعليــم الخــاّص بعــد ذلــك، خاّصــة إثــر مــا 

العربــي)))). بالربيــع  يعــرف 

أّمــا الدعامــة الثانيــة فتهــّم دمقرطــة التعليــم 

الناشــئة  »إعــداد  علــى  الحــرص  خــال  مــن 

لحيــاة ال مجــال فيهــا ألي شــكل مــن أشــكال 

أو  االجتماعــي  األصــل  أو  والتمييــز  التفرقــة 

ذلــك  إلــى  تنّبهــت  مثلمــا  الديــن«))))  أو  الهويــة 

فــي  المتحّكمــة  القانونيــة  المنظومــة  ــا  حرفيًّ

العمليــة التربويــة. كمــا نلمــس نوًعــا مــن العدالــة 

االجتماعيــة مــن خــال التصريــح بوجــوب تســخير 

لمســاعدة  الوطنيــة  المجموعــة  إمكانيــات 

المعوزيــن)1)). والطلبــة  التاميــذ 

الدولنة: 

للدولنــة  كان  لئــن  والمجتمــع:  التربيــة  دولنــة 

عديــد مــن المعانــي والــدالالت، فإّننــا نعنــي بهــا فــي 

هــذا المضمــار احتــكار برامــج التغييــر واإلصــاح في 

المجــال التربــوي واالجتماعــي. وال شــّك أّن ذلــك 

االحتــكار ال يمكــن أن يتــّم دون تحييــد المؤّسســات 

)))( راجــع -علــى ســبيل الذكــر- الفصــل) مــن قانــون رقــم )) 
لســنة 1))1.

فــي  والتديّــن  الديــن  الغابــري،  الباســط  عبــد  )))) انظــر: 
الدينيــة  الحالــة  تقريــر  الرســمي، ضمــن  التعليــم  مناهــج 
بتونــس )2011-2015(، ط1، مؤمنــون بــا حــدود، الــدار البيضاء، )11).

)))( الفصل) من قانون رقم )) لسنة 1))1.

)1)( راجع الفصل) من قانون رقم )11 لسنة )))1.

إصــدار  إثــر  بتونــس  حــدث  مــا  وهــو  القائمــة)1)). 

قانــون توحيــد التعليــم ســنة )))1.

تتجّلــى مظاهــر الدولنــة فــي ممارســة الدولــة 

يخــّص  مــا  كّل  فــي  والنهــي))))  األمــر  لســلطة 

ومــن  وتجديدهمــا،  والتعليــم  التربويــة  المســألة 

إلــى مــا يلــي: عامــات ذلــك نشــير 

-  تصوير الدولة بمثابة شــمس مشــرقة تشــع 

المســألة  ذلــك  فــي  بمــا  النواحــي  كّل  علــى 

مســؤولية  يتحّمــل  مــن  هــي  إذ  التعليميــة؛ 

توفيــر  حّتــى  بــل  التعليــم،  بمجانيــة  التكّفــل 

وبعــض  التربويــة  اإلداريــة  اإلطــارات  مــأوى 

المدّرســين)))).

-  اســتئثار ممّثلــي الســلطة التنفيذيــة بإســناد 

التراخيــص حّتــى علــى المســتوى الجهــوي من 

خــال ســلطة الوالــي ووكيــل الجمهوريــة)))).

-  االنفــراد بممارســة المراقبة والعقاب ســواء 

أفــي منــح التراخيــص أم فــي ســحبها عنــد حــّل 

معاهــد التعليــم الخــاّص أو »الحّر«)))).

ال يقتصــر تأثيــر دولنــة التربيــة والمجتمــع علــى 

الجانــب المــادي، وإّنمــا يشــمل الجانــب الرمــزي، 

مــن  تأثيــًرا  أشــّد  الرمزيــة  الســلطة  قــّوة  إّن  بــل 

والدولــة  المجتمــع  الهرماســي،  الباقــي  عبــد  )1)) محمــد 
فــي المغــرب العربــي، ط1، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بيــروت، 1992، )ص/125(.

)))( راجــع مــن الفصــل 1) إلــى الفصــل )) مــن قانــون رقــم )11 
لســنة )))1.

)))( راجع الفصل1) من القانون المذكور.

)))( الفصل1)، م ن.

)))( الفصل ))، م ن.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 1٨٢

الســلطة الماديــة أحياًنــا)))). إذ اســتهدفت صياغــة 

التونســية  الثقافــة  محــوره  جديــد  قيمــي  نســق 

الكامــل  االنصهــار  ثــم  البدايــة،  فــي  وقوميتهــا 

فــي منظومــة الثقافــة الكونيــة والغربيــة تحديــًدا 

ضمــن الحــوار مــن أجــل المتوســط ومــا يفرضــه 

ذلــك  تلّمــس  ويمكــن  كامــل،  تحديــث  مــن  ذلــك 

الطفــل  تمنــح  التــي  الطفولــة  مجّلــة  خــال  مــن 

الفرنســي)))). للطفــل  مماثلــة  حقوًقــا  التونســي 

إّن الســؤال الــذي يطــرح نفســه يتمّثــل فــي: 

هــل كان مهندســو المنظومــة التربويــة التونســية 

يفّكــرون فــي التحّديــات المحتملــة علــى األمديــن 

المتوّســط والبعيــد عنــد انتهاجهــم لمبــدأ دولنــة 

التربيــة والمجتمــع بصــورة كلّيــة؟

ــا فــي ظــّل مــا كشــفته  يبــدو هــذا الســؤال مهمًّ

قطــاع  أزمــة  اســتفحال  مــن  التاريخيــة  التجربــة 

التعليــم وتفاقمهــا مــن ســنة إلــى أخــرى، وعجــز 

المســتوى  وتدّنــي  تكاليفــه  عــن مجابهــة  الدولــة 

المــادي للمرّبيــن، مّمــا أّثــر فــي مكانتهــم الرمزيــة 

المجتمــع،  علــى هامــش  واالجتماعيــة وجعلهــم 

بعــد أن كانــوا فــي طليعــة الطبقــة المتوســطة 

االجتماعــي  االرتقــاء  علــى  التعليــم  لقــدرة  ورمــًزا 

القــرن  تســعينيات  بدايــة  حــدود  إلــى  بطلبتــه 

الماضــي.

البراغماتية: 
علــى  عــادة  البراغماتيــة  الفلســفة  تحيــل 

)))( بييــر بورديــو، الرمــز والســلطة، ترجمــة عبــد الســام بنعبــد 
العالــي، ط)، دار توبقــال، المغــرب، 1))1.

)))( مــن المعلــوم أّنــه خــال ســنة )11) ا اندلــع جــدل كبيــر فــي 
مجلــس النــواب والمنتديــات االجتماعيــة حــول تنقيــح بعــض 
فصــول مجلــة الطفــل. انظــر مثــًا قانــون رقــم1) لســنة 111). 

http //legislation-securi

John Dewey. ولئــن كان  فلســفة جــون ديــوي)))) 

ــا فــي هــذا الســياق تفصيــل مامــح هــذه  ال يعنين

الزمــن  مــن  حقبــة  ســادت  التــي  التربويــة  النزعــة 

ســواء فــي الواليــات المتحــدة أو فــي بعــض الــدول 

إلــى أهــّم  األوروبيــة، فإّنــه يتعّيــن علينــا اإلشــارة 

مؤّشــرات النزعــة النفعيــة فــي المنظومــة التربوية 

ــى  التونســية، ويمكــن اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إل

ثاثــة معطيــات بــارزة:

ربــط التربيــة بالقيمــة: ليســت التربيــة قيمــة 

فــي ذاتهــا، إّنمــا هــي وســيلة لتحقيــق مــا يســمى 

ذلــك  فــي  والواســطة  الشــاملة«.  »التنميــة 

تكويــن كفــاءات ومهــارات قــادرة علــى اإليفــاء بمــا 

الشــاملة«)))). »التنميــة  تســتوجبه 

ــل عــّدة  ــة مث ــة أّن التربي ــك فــي النهاي ــي ذل يعن

مندرجــة  العربــي  الخطــاب  فــي  أخــرى  مفاهيــم 

شــّك  وال  البدائــل«)1)).  »اســتراتيجيا  ضمــن 

أّن هــذا التصــّور األداتــي أو التقنــي ســيقّلص مــن 

ــار أّن التربيــة ال تكــون إال  فعاليتهــا وجدواهــا باعتب

تربيــة علــى القيــم قبــل أّي شــيء آخــر)1)).

مقــّررات  تشــّدد  بالتجربــة:  المعرفــة  ربــط 

البرامــج الرســمية التونســية علــى قيمــة التجربــة 

)))) جون ديوي فيلســوف أمريكي من مؤلّفاته: المدرســة 
والمجتمــع، ترجمــة أحمــد حســن الرحيــم، ط2، منشــورات 
مكتبــة الحيــاة، بيــروت، )د-ت(. والتربيــة والديمقراطيــة، ط)، 

مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة، القاهــرة، )))1.

)))) راجــع الفصــل 1 مــن قانــون رقــم 65 لســنة 1991، م س، 
)ص/1165(.

)1)) جــورج طرابيشــي، مــن النهضــة إلــى الــرّدة تمّزقــات 
الثقافــة العربيــة فــي عصــر العولمــة، دار الســاقي، بيــروت، 

)ص/7(.  ،2000

)1)( ســنحاول التوّســع فــي ذلــك خــال المحــور األخيــر مــن 
البحثيــة. الورقــة  هــذه 



1٨3 حدود الفلسفة الرتبوية التونسية 

ــم يعــد العقــل وحــده  ــل المعرفــة؛ إذ ل فــي تحصي

يكتســبه  مــا  كذلــك  وإّنمــا  للمعرفــة،  ا  مصــدًر

نزعــة  تمّلــك  علــى  تســاعده  خبــرات  مــن  الفــرد 

الفرضيــات  كّل  تنــاول  عنــد  اســتداللية  نقديــة 

المحتملــة. وقــد جــاء فــي قانــون رقــم )) لســنة 1))1 

-علــى ســبيل الذكــر- مــا نّصــه »المســاعدة علــى 

إذكاء الشــخصية، وتنميــة ملكاتهــا، وتكويــن 

الــروح النقــدي واإلرادة الفاعلــة، بحيــث ينشــأ 

المتعّلمــون علــى التبّصــر فــي الحكــم والثقــة 

بالنفــس فــي الســلوك وروح اإلبــداع والمبــادرة 

العمــل«)))). فــي 

القيــم والخبــرة: لئــن غــاب الربــط بيــن القيــم 

والخبــرة بطريقــة مباشــرة فــي المنظومــة التربوية 

ذلــك  تثبــت  القرائــن  فــإّن عديــًدا مــن  التونســية، 

االرتبــاط، ومــن بينهــا ســطوة الطابــع التجريــدي 

عنــد اإلشــارة الخاطفــة إلــى القيــم، إذ أضحــت نتاًجــا 

للحــراك االجتماعــي ولنوعيــة العاقــات اإلنســانية 

دينــي)))). وكمــا هــو  أكثــر مــن كونهــا ذات طابــع 

عبــر  إّلا  المواطنــة  تتحّقــق  أن  معــروف ال يمكــن 

بيــن  الجمــع  ضوئهــا  فــي  يتــّم  وخبــرات  تجــارب 

الحقــوق والواجبــات فــي نطــاق حريــة مســؤولة.

الورقــة  مــن هــذه  الثانــي  المحــور  فــي  حاولنــا 

الفلســفة  مرجعيــات  أهــّم  اســتقصاء  البحثيــة 

مرجعيتيــن:  بيــن  فمّيزنــا  التونســية،  التربويــة 

حاولنــا  ثــم  تونســية،  ومرجعيــة  غربيــة  مرجعيــة 

ــات فــي ضبــط  فيمــا بعــد اســتثمار تلــك المرجعي

التونســية  التربويــة  المنظومــة  مرتكــزات  أهــّم 

)))( راجع الفصل األّول من قانون رقم)) لسنة 1))1.

)))( م ن، ص ن.

فتعّرفنــا علــى أهّمهــا شــأن العقانيــة والعلمانيــة 

والدولنــة والبراغماتيــة. وقــد كان الهــدف مــن كّل 

ذلــك تحصيــل مكتســبات تمّكننــا مــن تقييــم مــا 

تقييًمــا  التونســية  التربويــة  الفلســفَة  ســميناه 

واضًحــا ال لبــس فيــه، وهــو مــا ســنقوم بــه فــي 

البحثيــة. الورقــة  الثالــث مــن هــذه  المحــور 

3- حدود الفلسفة التربوية 
التونسية: 

الحديــث  إذا كان الســؤال ينصــّب عــادة عنــد 

عــن فلســفة تربويــة مــا حــول أســباب انتهاجهــا))))، 

بالتســاؤل  وتعديلــه  الســؤال  تحويــر  نخّيــر  فإّننــا 

حــول مــدى صحــة الحديــث عــن فلســفة تربويــة 

تونســية؟

يعود ذلك التحوير إلى األسباب التالية:

أّواًل: إّن الحديــث عــن فلســفة تربويــة مرتبطــة 

ببلــد مــا أو مجــال تداولــي معّيــن ال يصــّح إال إذا مــا 

ثبتــت مراعــاة خصوصيــات ذلــك البلــد، أو شــروط 

نظــام المعرفــة فــي ذلــك المجــال التداولــي. فهــل 

ذلــك  التونســية  التربويــة  الفلســفة  فــي  توّفــر 

الشــرط ومتفّرعاتــه؟

القوانيــن  تتالــي  عكــس  مــا  بقــدر  ثانًيــا: 

ــة فــي  ــة التونســية رغب ــة التربوي المنّظمــة للعملي

نتائــج  بتــرّدي  اقتــرن  فإّنــه  والتطويــر،  التحديــث 

وقــد  النوعيــة.  الناحيــة  مــن  التربويــة  المنظومــة 

التنــّدر  إلــى  وتاحقهــا  اإلصاحــات  تتابــع  أفضــى 

(74( Pantillon )C(, Une philosophie de l’éducation pour 
quoi faire ?, L’Âge d’homme, Lausanne, 1981.
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فــي  اإلصــاح«  »إصــاح  عــن  بالحديــث  أحياًنــا 

واالجتماعيــة. األكاديميــة  المنتديــات  بعــض 

تفكيــًرا  التربويــة  الفلســفة  كانــت  إذا  ثالثًــا: 

طرًحــا  كونهــا  مــن  أكثــر  المواضيــع  فــي  ــا  نقديًّ

تناولهــا  خّيرنــا  فإّننــا  فلســفية))))،  لمواضيــع 

التجربــة  مفارقــات  تعكــس  ثنائيــات  شــكل  فــي 

التربــوي)))).  والتوجيــه  التخطيــط  فــي  التونســية 

ونكتفــي فــي هــذا الصــدد بالحديــث عــن مفارقتيــن 

والممارســة،  التنظيــر  مفارقــة  همــا:  بارزتيــن 

والحاصــل. الواجــب  ومفارقــة 

3-1-مفارقة التنظير والممارسة: 

التونســية  التربويــة  الرؤيــة  حرصــت  لئــن 

البيداغوجيــة  األهــداف  مــن  جملــة  تحقيــق  علــى 

والســلوكية والحضاريــة، فــإّن تقييمهــا فــي ضــوء 

نتائــج الحصــاد المدرســي والجامعــي تثبــت البــون 

المنّظريــن  تصــّورات  بيــن  الفاصــل  الشاســع 

بذكــر  االكتفــاء  ويمكــن  المتعّلميــن.  وواقــع 

التاليــة: المعطيــات 

إلحاح مهندسي العملية التربوية على التوازن 

بيــن مختلــف المــواد »لتتكافــأ فيهــا الطبيعيــات 

واإلنســانيات والتقنيــات والمهــارات واألبعــاد 

)))) راجــع لطفــي الحجــاوي، وحــدة الفلســفة التربويــة، 
درس ُقــدِّم بالمركــز الوطنــي لتكويــن المكونيــن فــي التربيــة 

بتونــس، الســنة الدراســية )2016-2015(.

فلســفة  »إّن  قائــًا:  التربيــة  فلســفة  ديــوي  )))) يعــّرف 
التربيــة ال بــّد أن تصــاغ فــي كلمــات، أي فــي رمــوز، ولكن أكثر 
مــن أن تكــون مجــّرد ألفــاظ فهــي خّطــة لتوجيــه التربيــة ال بــد 
أن تشــّكل بمــا يتّفــق مــع مــا يجــب أن ينجــز والطريــق التــي 

يجــب أن يتــّم بهــا«. نقــًا عــن المرجــع )الــدرس( الســابق.

المعرفيــة واألخاقيــة والعمليــة«))))- مطمــح 

مــا زال بعيــد المنــال فــي واقــع التعليــم التونســي 

الزمــن  مســتوى  ففــي  المســتويات.  كّل  علــى 

الباحــث فــي المســألة اختــااًل  المدرســي)))) يجــد 

صارًخــا فــي توزيــع المــواد الدراســية، بــل أكثــر مــن 

ذلــك، يتــّم أحياًنــا توزيــع بعــض المــواد الدراســية 

التربويــة  األهــداف  تراعــي  ال  متنافــرة  بطريقــة 

المعلنــة، وال ترّغــب المتعّلــم فــي متابعتهــا باعتبــار 

أّن توزيــع تلــك المــواد خضــع أّواًل وقبــل كّل شــيء 

قاعــات  توّفــر  مــن  األساســية  البنيــة  إلمكانيــات 

الــدرس الكافيــة ولضغوطــات إعــداد الجــداول بمــا 

يتوافــق مــع انتظــارات المرّبيــن)))).

خــال  مــن  أيًضــا  األمــر  تفســير  يمكــن  كمــا 

التبايــن الكبيــر بيــن محصــول المتعّلــم مــن مــواد 

دون أخــرى. إذ إّن اختــاف الضــوارب بيــن المــواد 

مــن أســباب عــزوف التاميــذ عــن إتقــان المــواد 

مثــًا. بهــا  واالهتمــام  االجتماعيــة 

التونســية  الرســمية  الوثائــق  تقــّر 
بقيمــة اللغــة العربيــة فــي مختلــف 
مراحــل التعليــم التونســي بوصفهــا 
وتثقيــف«)1))  تواصــل  »أداة 
»اســتخدامها  مــن  يمّكــن  بمــا 
مختلــف  فــي  وإنتاًجــا  تحصيــا 
كمــا  المعرفــة«)1)).  مجــاالت 
اللغــات  تعّلــم  قيمــة  علــى  تشــّدد 

)))( راجع الفصل1 من قانون رقم)) لسنة 1))1.

المدرســي،  الزمــن  فــي  الثابتــي،  الصالــح  )))) محمــد 
)ص/8(. ديســمبر2004،  عــدد4،  التربويــة،  النشــرة 

)))) م ن، )ص/9(.

)1)( راجع الفصل1) من قانون رقم1) لسنة )11).

)1)( م ن.
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إغنــاء  فــي  وإتقانهــا  األجنبيــة 
الثقافــة الوطنيــة واالســتفادة مــن 
الكونيــة)))).  اإلنســانية  الثقافــة 
فــي  المتوّفــرة  المعطيــات  أّن  غيــر 
ــة التعليميــة  مختلــف مراحــل التجرب
شــائًنا  ضعًفــا  كشــفت  التونســية 
فــي  التونســيين  المتعّلميــن  لــدى 
التحصيــل اللغــوي ســواء فــي اللغــة 

الفرنســية. اللغــة  أو  العربيــة 

ال نــرى مانًعــا فــي هــذا الصــدد مــن اإلشــارة إلــى 

بعــض األرقــام التــي قّدمتهــا شــخصيات تونســية 

ال يشــّك أحــد فــي فاعليتهــا فــي القــرار التربــوي 

التونســي فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة الراجعــة لهــا 

بالنظــر. إضافــة إلــى كونهــا صادرة عن مؤّسســات 

ــة ومركــز  ــوم التربي بحــث رســمية شــأن معهــد عل

التابعيــن  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الدراســات 

لــوزارة التربيــة آنــذاك )ســنة 1968()))).

مــن   )٪50( بالمائــة  خمســون   1((( ســنة   -

ــة  ــى مــن كلي ــة المرّســمين فــي الســنة األول الطلب

العلــوم عاجــزون عــن متابعــة الــدروس؛ إذ يجــدون 

باللغتيــن  والكتابــة  الحديــث  فــي  كبــرى  صعوبــة 

والفرنســية. العربيــة 

- أّكــدت ))% مــن الفتيــات و)1% مــن الشــبان 

فــي  التونســية.  الثقافــة  إلــى  انتماءهــم  فقــط 

حيــن أّكــدت 11% مــن الفتيــات و1)% مــن الشــبان 

حيــن  فــي  الفرنســية  الثقافــة  إلــى  انتماءهــم 

اآلخريــن)))). أجوبــة  اختلفــت 

)))( م ن.

)))) الغابري، صوت الطالب...، م س، )ص/411(.

)))) البشــير بــن ســامة، أزمــة التربيــة أزمــة قيــم ال تنميــة، 
مجّلــة الفكــر، عــدد5، فيفــري 1973، )ص/9(.

- إذا كان علمــاء النفــس يؤّكــدون أّن المــرء إذا 

انفعــل لجــأ إلــى لغتــه األّم فــإّن ))℅ مــن التاميــذ 

عبــارات  ينطقــون  انفعالهــم  عنــد  بأّنــه  صّرحــوا 

فرنســية.

- يجــد ))٪ مــن التاميــذ صعوبــات فــي الحديــث 

بالعربيــة الفصحــى. فــي حيــن ال يجــد فــي الحديــث 

باللغــة الفرنســية إال 1)٪.

- يعاني ))% من التاميذ صعوبات في الكتابة 

ــة فــي  باللغــة الفرنســية فــي حيــن نســبة الصعوب

الكتابــة باللغــة العربيــة تصــل إلــى 1)%)))).

النقــد  التونســية  التربويــة  المنظومــة  تنــّزل 

تكريســها  المــراد  األساســية  الكفــاءات  ضمــن 

هدًفــا  باعتبارهــا  عليهــا  المتعّلميــن  وتعليــم 

ا منتظــًرا مــن تدريــس العلــوم االجتماعيــة  أساســيًّ

ككّل)))).  واإلنســانيات 

والتديّــن  »الديــن  دراســة  أّن  بيــد 
فــي مناهــج التعليــم الرســمي«)))) 
تثبــت  المثــال-  ســبيل  -علــى 
علــى  التدريــب  مجــاالت  محدوديــة 
الفكــر النقــدي. إذ تنخــرط منظومــة 
القيــم  بيــن  مماثــات  فــي  البرامــج 
الدينيــة والقيــم الحديثــة، األمــر الــذي 
معرفــي،  تســطيح  فــي  يتســّبب 
ال  اّدعــاًء  النقديــة  الكفايــة  وتجعــل 

المدرســي)))).  الواقــع  يّزكيــه 
)))( م ن، ص ن.

)))( راجع الفصل1 من قانون رقم )) لسنة 1))1.

)))( وهــو موضــوع بحثنــا ضمــن تقريــر الحالــة الدينيــة بتونس، 
م س.

)))) م ن، مج1، )صص/253-246(.
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الــرأي  هــذا  صّحــة  مــن  التأّكــد  يمكــن  كمــا 

بالتثّبــت مــن نوعيــة التاريــخ المــدروس فــي البرامج 

الرســمية؛ إذ يتّم االقتصار على ما تســميه البرامج 

الرســمية »التاريــخ المســتنير«)))) لتونــس، فــي 

حيــن كان مــن المفــروض تدريــس بقيــة الجوانــب 

عمليــة  المتعّلمــون  ليمــارس  األخــرى  التاريخيــة 

النقــد بأنفســهم، ويطــّوروا مهاراتهــم فيهــا)1)).

3-2-مفارقة الواجب والحاصل: 

للمفارقــة  امتــداًدا  المفارقــة  هــذه  تعــّد 

الجزئــي  عاقــة  ضمــن  لهــا  وتكملــة  الســابقة 

والممارســة  التنظيــر  بيــن  فالتناقــض  بالكّلــي. 

ســيطرح إشــكاليات أكبــر تهــّم الرهانــات الرســمية 

الدولــة  بلوغهــا  رامــت  التــي  العامــة  للسياســة 

التونســية الحديثــة فــي مرحلــة مــا بعد االســتعمار. 

المدرســة  مــآل  حــول  التســاؤل  أّن  شــّك  وال 

أكثــر  بهــا  الموعــود  التنميــة  العموميــة وتحقيــق 

اإلشــكاليات أهمّيــة عنــد تقييــم الفلســفة التربويــة 

التونســية.

مــن  الســابقة  المراحــل  فــي  بنــا  مــّر  لقــد 

المنظومــة  حــرص  البحثيــة  الورقــة  هــذه 

التربويــة التونســية علــى خلــق مدرســة عموميــة 

لتكنولوجيــا  »مواكبــة  عاليــة  مهــارات  ذات 

مختلــف  مــع  ومنســجمة  المعلومــات«)1)) 

التطــّورات والمســتجّدات بمــا فيهــا »المــدارس 

 .((( ( اضيــة« االفتر

)))) م ن، مج1، )صص/247، 248(.

)1)) م ن، مج1، )صص/262-254(.

)1)( راجع الفصل)) من قانون رقم1) لسنة )11).

)))( الفصل1)، م ن.

تراجــع  علــى  يقتصــر  لــم  الحاصــل  أّن  غيــر 

وإّنمــا  التعليــم،  وجــودة  المتعّلميــن  مســتوى 

ــى تأميــن  ــة قدرتهــا عل فقــدت المدرســة العمومي

الــازم  التأهيــل  مســتقبل منظوريهــا وتأهيلهــم 

لمواجهــة تحّديــات ســوق الشــغل والحيــاة بصفــة 

عامــة. وهــو مــا يفّســر تزايــد اإلقبــال علــى التعليــم 

التــي  األرقــام  تطــّور  يثبتــه  مثلمــا  الخــاّص)))) 

التالــي)))): الجــدول  فــي  ضبطناهــا 

جــدول تطــّور اإلقبــال علــى التعليــم الخــاّص 

بتونس.

السنوات 
الدراسية

عدد 
المدارس 

الخاّصة

عدد تاميذ 
التعليم 
الخاّص

النسبة 
بالنظر لكل 

التامذة
1((( - 1(((1(((((٪1(1
(11( - (111 1(((((((٪(((
-أكثر من 1111)1)1)11) - )11) 

التــي  الخصخصــة  موجــة  تنزيــل  يمكــن 

اجتاحــت التعليــم التونســي ضمــن مــا صــار يعــرف 

ــى  ــم يقتصــر عل ــذي ل بـ»التســليع التربــوي«)))) ال

بعــث تعليــم مــوازٍ خــاّص مغايــر في بعــض األحيان 

ــا، وإّنمــا امتــّد إلــى  ــا وكيفيًّ للتعليــم الرســمي كميًّ

تحــّول فــي مكانــة المرّبيــن الرمزيــة واالجتماعيــة، إذ 

تشــير عديــد مــن المعطيــات إلــى تنامــي مــا يعــرف 

قــّدرت  حــّد  إلــى  الخصوصيــة  الــدروس  بظاهــرة 

والتجهيــزات  األساســية  البنيــة  تدّنــي  إلــى  )))( إضافــة 
المرتبطــة بهــا المدرســة العموميــة. اعتمدنــا اإلحصائيــات التي 
نشــرها محمــد العفيــف الجعيــدي، المدرســة العموميــة وريــاح 
الخصخصــة القــدرة علــى المقاومــة. راجــع الموقــع اإللكترونــي: 

www.legal-ganda.com

)))( م ن.

)))) اســتقّر هــذا التعبيــر لــدى عديــد مــن الباحثيــن أمثــال 
 Driscoll( ويكــس  ودريســكول   )Alexander1996( الكســندر 
فــي  الســلطوية  الســورطي،  عيســى  يزيــد  راجــع   .)Wiks1998

)صــص/125، 126(. التربيــة، م س، 



1٨7 حدود الفلسفة الرتبوية التونسية 

فيــه تكلفتهــا علــى العائــات التونســية بمــا يفــوق 

وزارة  تقديــرات  حســب  تونســي  دينــار  مليــون   (1

التونســية)))). التربيــة 

أن  يمكــن  ال  التربــوي«  »التســليع  أّن  بيــد 
والسياســية  االجتماعيــة  الخيــارات  عــن  ُيعــزل 
المّتبعــة فــي تونــس؛ إذ تعــّد خصخصــة المدرســة 
اقتصــادي  منــوال  النتهــاج  نتيجــة  التونســية 
ــا علــى اقتصــاد الســوق مّمــا  منفتــح انفتاًحــا كّليًّ
أفــرز طبقــة طفيليــة ال هــّم لهــا ســوى تكديــس 

الماديــة)))). والثــروات  األمــوال 

إضافــة إلــى كّل ذلــك تطــرح ظاهــرة االنتحــار 
ــًرا عــن جــدوى  لــدى الشــباب التونســي ســؤااًل محيِّ
التربويــة  الفلســفة  فــي  المعتمــدة  المقاربــات 
التونســي  الشــباب  فانتحــار  المناهــج،  وهندســة 
عامــة بّينــة علــى فشــل شــائن فــي الرؤيــة التربويــة 
ــز علــى  قبــل أي شــيء آخــر. ومــن الغريــب أّنــه لــم ُيَركَّ
ــا  إعاميًّ التونســي  الخطــاب  فــي  المســألة  هــذه 

ــا. ا وأكاديميًّ وسياســيًّ

إلــى  آنًفــا  المذكــورة  اإلشــارات  كّل  تعيدنــا 
أ»دولنــة  التربويــة:  الرؤيــة  جوهــر  عــن  التســاؤل 
تصــّور  إطــار  فــي  التنميــة  وتحقيــق  المجتمــع« 
إّن  أم  التعليــم  مــن  المــراد  هــو  للتعليــم  آلــي 
ــن  ــم؟ وِم ــى القي ــة عل ــل كّل شــيء تربي ــم قب التعلي
إال  التعليــم  يكــون  أن  يمكــن  فــا  المنظــور  هــذا 

»تشــاركيًّا«)))) علــى حــّد تعبيــر المهــدي المنجــرة. 

ال شــّك أّن ذلك الســؤال يحيلنا إلى ســؤال 

أكبــر يخــّص إلــى أّي مــدى يختصــر اإلنســان فــي 

بعــده المــادي؟

)))( الجعيدي، المدرسة العمومية، م س.

التربيــة،  فــي  الســلطوية  الســورطي،  عيســى  )))) يزيــد 
المجلــس   ،2009 أفريــل   ،362 ع  المعرفــة،  عالــم  سلســلة 
)ص/135(. بالكويــت،  واآلداب  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

)))) المهــدي المنجــرة، قيمــة القيــم، ط2، المركــز الثقافــي 
العربــي، بيروت/الــدار البيضــاء، 2007، )ص/41(.

خاتمة:

الفلســفة  إشــكالية  معالجــة  فــي  انطلقنــا 
باســتحالة  يقــّر  محــوري  افتــراض  مــن  التربويــة 
أو  فكريــة  رؤيــة  دون  تربويــة  منظومــة  وجــود 
وجــود  عــدم  حالــة  فــي  حّتــى  معّينــة  فلســفية 
نســق معرفــي واضــح تحتكــم إليــه تلــك الرؤيــة أو 

. لفلســفة ا

وقــد اقتضــى اســتداللنا علــى ذلــك االفتــراض 
تفريــع اإلشــكالية إلــى ثاثــة محــاور أساســية:

فــي  اإلشــكالية  تنزيــل  فيــه  تــّم  أّول  -محــور 
مــا  علــى  وركّزنــا  والنظــري،  المعرفــي  ســياقها 
لإلشــكالية  ــا  نظريًّ مهــاًدا  يكــون  ألن  يصلــح 

. حــة و لمطر ا

اســتقراء  فيــه  حاولنــا  تحليلــي  ثــاٍن  -محــور 
تجّليــات الفلســفة التربويــة التونســية مــن خــال 
أو  والمرتكــزات  المرجعيــات  أهــّم  عــن  البحــث 

المؤّسســة. العناصــر 

-محــور ثالــث تأليفــي نقــدي حاولنا فيه اســتثمار 
المراحــل  فــي  إليهــا  المتوّصــل  النتائــج  مختلــف 

ــدة. الســابقة وطــرح أســئلة جدي

وإذا كان االعتقــاد راســًخا فــي أّن النســج علــى 
والفرنســية  الغربيــة  التربويــة  الفلســفة  منــوال 
المرســومة  األهــداف  بتحقيــق  كفيــل  تحديــًدا 
للبــاد التونســية، فــإّن النتائــج التــي أفضــت إليهــا 
»التســليع  واســتفحال  الجــودة  مســتوى  علــى 
أســئلة  تطــرح  أخــرى  إلــى  ســنة  مــن  التربــوي« 
حــول مــدى الوعــي بمفهــوم التربيــة لــدى النخبــة 
التنميــة  بتحّقــق  تنتهــي  آليــة  أعمليــة  التونســية. 
وقضّيــة  القيــم  علــى  تربيــة  ذلــك  قبــل  هــي  أم 

تشــاركية؟
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1٨٩العددان ٨، ٩ |  شتاء وربيع ٢٠٢٠ م 

ة والجديَدة  الســيكيَّ
ِ
ل اإلعالم الك

ِ
إنَّ وســائ

اليــوم،  عالــم  علــى  ســيطرَتها  أحكَمــت 

ي 
ِ
َمــة التأثيــر ف

ِ
ا ُمتعاظ وأصبَحــت تــؤدي أدواًر

يــُج 
ِ
المز وأصبــَح  الحيــاة،  مجــاالت  ُمختَلــف 

ل عبــارًة 
ِ
 الوســائ

ِ
ه

ِ
م عبــَر هــذ اإلعالمــي الـــُمقدَّ

ية 
ِ
التســل ــَن 

ِ
م  

ٍ
ة ســائيَّ

ِ
ُفسيف  

ٍ
يفــة

ِ
تول َعــن 

ــت  َئــة، وقــد انَضمَّ
ِ
والتربَيــة والتضليــل والتعب

ل بالنتيَجــة إلــى المؤَسســات 
ِ
 الوســائ

ِ
ه

ِ
هــذ

ــَئة 
ِ

يــه والتنش
ِ
 التربيــة والتوج

ِ
ــة بــدور المعنيَّ

ــة، بــل وأصبَحــت مــن أَهــمِّ وأخَطــر  االجتماعيَّ

ة  ر على ذهنيَّ
ِ

 الـــُمؤسسات التــي ُتَســيط
ِ
ه

ِ
هــذ

غــار  َعــة حــول العاَلــم، الصِّ
ِ
يــر الُمتاب

ِ
الجماه

ا  ــًر
ِ

ا ُمباش ــر عليهــم تأثيــًر بــار، وُتؤثِّ
ِ
منهــم والك

ــلب واإليَجــاب. بالسَّ

ا كبيــَرة فــي  تــؤدي أدواًر الـــُمخَتِلَفة أصبَحــت  فوســائُِل اإلعــام 

ووظائِِفهــا  انتشــارِها  ِمــن  انطاًقــا  وذلِــَك  الُمعاِصــر،  المجتَمــع 

َعــة التــي ُتســِقُطها علــى الفــرِد والجماَعــة  وأهداِفهــا وأدوارِهــا الُمتنوِّ

وشــرائِح الُمجتَمــع الجماِهيــري الَعالِمــي كافــة، إَذن ِمــن الضــرورِي 

ــة  ــة بأهميَّ ســات التعليميَّ َوفــَق هــذا الواِقــع أن يــزداَد وعــُي الُمؤسَّ

فــي  الُمختِلَفــة  اإلعــام  وســائِل  ِبــِه  تُقــوُم  الــذي  الــدور  وُخطــوَرة 

تنشــَئة وتربَيــة األفــراد والعَمــل الجــاّد علــى االســتفاَدة مــن هــِذِه 

هــات وقناعــات الطلَبــة، وتنمَيــة معارِفِهــم  الوســائِل بهــَدف بنــاء توجُّ
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وإعمــار  تنمَيــة  فــي  ُيســِهُم  بشــكٍل  ومهاراتِِهــم 

ــاء. المجتَمــع بشــكٍل إيجاِبــٍي وبنَّ

علــى  ــُه  إنَّ الَقــول  ُيمِكــن  ذلــك،  علــى  وبنــاًء 

أن  اليــوم؛  الُمجتَمــع  فــي  التعليــم  مؤَسســات 

تَضــع نصــَب أعُيِنهــا هــَدف إدراج ُمقــّرراٍت ِضمــَن 

أي  ــة،  اإلعاميَّ بالتربَيــة  ُتعَنــى  الدراســيِّ  المنَهــج 

ســلًبا  الُمختِلَفــة  اإلعــام  وســائِل  بآَثــار  تهَتــمُّ 

إلــى  وتهــدف  والمجتمــع،  األفــراد  علــى  وإيجاًبــا 

ألهــداف  واإلدراك  الَفهــم  مــن  الطالِــب  تمكيــن 

فــي  ــة  والدعائيَّ ــة  اإلعاميَّ المــواد  هــِذِه  ُمختَلــف 

إلــى  تــؤدي  وبالنتيَجــة  الفســيح،  الفضــاء  هــذا 

إيقــاد فهمــه ووعيــه الصحيــح لهــذه المضاِميــن 

وواِضَحــة. ســليمة  بطريقــٍة 

المنُظــور  هــذا  وفــق  ــة  اإلعاميَّ التربَيــة  ُتعــد 

عمليــًة لبنــاء اإلنســان وُمســاعدتِه علــى اســتخدام 

وتشــكيل  الصحيــح  بالشــكل  اإلعــام  وســائِل 

هــِذِه  مــع  اإليجابــي  التفاُعــل  إلــى  تهــدف  ثقافــٍة 

الوســائِل واالســتفاَدة ِمنهــا فــي تنِمَيــة مهــاراِت 

ة واالبتكاريَّة  ة والتحليلّيــة والتقييميَّ الفــرد االتصاليَّ

ــة كافــة، وتدريــس  والنقديَّــة للمضاِميــن اإلعاميَّ

ــات  ُصــور التعبيــر كلهــا باســتخدام تكنولوجيــا وتقنيَّ
اإلعــام الحديــث.)))

مفهوم التوعَية:

كبيــرٍ  بشــكٍل  الوِعــي  كلمــة  اســُتخِدَمت  لقــد 

رات  التطــوُّ َمــَع  ذلِــك  تزاَمــَن  حيــُث  وُمتواتِــر، 

(2( Baranov, O: Media Education in School and 
University. )in Russian(.Tver: Tver State University, 
)2012(. P. 87.

المعاِصــَرة،  الحيــاُة  شــهدتها  التــي  رة  المســتمِّ

ــرآن الكريــم ِفــي  وقــد وردت هــذه الُمفــرَدة فــي الُق

ِمنهــا:  والِحفــظ،  الجمــع  أفــادت  مواِضــع  ة  عــدَّ

ذُٞن َوِٰعَيــةٞ{))).
ُ
َيَهــآ أ {)))، }َوتَعِ وَۡعٰٓ

َ
ــَع فَــأ }وََجَ

ــُه:  بأنَّ الوعــي  ُيعــرَّف  النفــس  لعلــم  ووفًقــا 

العقلــي  لانعــكاس  األعلــى  »المســتوى 

اإلنســان  فــي  المتأصِّــل  الموضــوع  للواقــع 

 ماهيتــه االجتماعيــة 
ِ
علــى وجــه الحصــر بفضــل

التجريبيــة  الوجهــة  مــن  ويمثِّــل  والتاريخيــة، 

واألفــكار  الصُّــور  مــن  التغيــر  دائمــة  كليَّــًة 

الحســية التــي تتبــدَّى ُمباشــرًة أمــام الشــخص، 

كمــا أن الوعــي هــو المنظِّــم العــام للوظائــف 

.(( النفســية«)

ــُه: »اإللمــاُم بكافَّــة  بــا أبــو كميــل بأنَّ ُفــُه ُر وُتعرِّ

المعلومــات والمعــارف واالتجاهــات الخاصَّــة 

 مــا، تؤثِّــُر فــي حيــاة الفــرد، وتســاعده على 
ٍ
بفكــرة

اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي فحــص وتنقَيــة 

ا  ُكل ما يشــاهده؛ لتكوين الرأي الســديد«.))) أمَّ

وليــد فــرج هللا فيــرى أنَّ الوِعــي ُهــو: »عمليــٌة ذات 

اكتســاب  عــن  عبــارة  معرفــي،  األول  بعديــن، 

المعــارف والمعلومــات، ثــم فهــم عميــق لتلــك 

أمــا  لهــا،  وتحليــل  والمعلومــات،  المعــارف 

))(  سورة المعارج، آية رقم: )1.

))(  سورة الحاقة، آية رقم: )1.

))) أ. ف بتروفســكي، م. ج. ياروشفســكي، معجــم علــم 
عبــد  الجــواد،  عبــد  حمــدي  ترجمــة:  المعاصــر،  النفــس 
ــد، القاهــرة، د.ط، 1996،  الســام رضــوان، دار العالــم الجدي

)ص/61-60(.

الصحــة  بمفاهيــم  الوعــي  مســتوى  كميــل،  أبــو  ))) ربــا 
فــي  العليــا  األساســية  المرحلــة  طلبــة  لــدى  اإلنجابيــة 
غــزة، دراســة تطبيقية-رســالة ماجســتير مــن كليــة التربيــة 

)ص/9(.  ،2011 غــزة،  اإلســامية،  بالجامعــة 
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البعــد الثانــي فهــو وجدانــي، وفيــه يتقبَّــل الفــرد 

تلــك المعلومــات والمعــارف ويتأثَّــُر بهــا لتكــون 

بدايــة ميولــه واتجاهاتــه«))).

وِفــي ضــوِء مــا ســَبق، ُيمكــن للباِحَثــة أن ُتعــرِّف 

متقــدِّم  )ُمســتوى  ــُه:  بأنَّ ــا  إجرائيًّ تعريًفــا  الَوعــي 

يعاب 
ِ
َفــة واالســت

ِ
ــم والمعر

ِ
ــَن اإلدراك والَفه

ِ
م

ــَن التمييــز والتحليــل واالختيــار 
ِ
تُمكِّــن الَفــرد م

واالنتقــاء  واالســتنباط  واالســتنتاج 

 
ِ
ه

ِ
واســتجابات ــه 

ِ
أفعال وَردود  ه 

ِ
يات

ِ
لســلوك

التــي  المتبايَنــة  ــف 
ِ
المواق فــي  َفــة 

ِ
المختل

ًرا 
ِ
ــه مما يجعُلــُه قاد

ِ
يتعــرَُّض لهــا الفــرد فــي حيات

 
ِ
ــه

ِ
ــة مــع محيط ــف بإيجابيَّ مــاج والتكيُّ

ِ
علــى االند

ه(.
ِ
وُمســتقبل  

ِ
يــه

ِ
وماض ه 

ِ
ــر

ِ
وحاض ــه 

ِ
وبيئت

ُهــو  فــاألّول  أساســيين،  ُبعديــن  للوعــي  إنَّ 

والمعرَِفــة  الفهــم  ِبــِه  وُيقَصــُد  المعرِِفــي  الُبعــُد 

الُبعــُد  ُهــو  والثانِــي  واإلدراك،  والِفطَنــة  راَيــة  والدِّ

ــُعور الــذي  ــُل فــي التقِديــر والشُّ الِوجدانـِـي الــذي يتمثَّ

فــات  ــٍه أساِســيٍّ لُســلوك وتصرُّ يُكــون بمثاَبــة موجِّ

الفــرد))). وبنــاًء عليــه نســتنِتج أنَّ مظاَهــر الوعــي، 

ــلوك اإلنســانِي،  هــات السُّ الــذي ُيَعــدُّ ِمــن أَهــمِّ موجِّ

واإلدراك  والفهــم  المعرَِفــة  ِمــن:  ا  ُكلًّ تشــَمُل 

ــُعور. والشُّ والِوجــدان  واإلراَدة 

))) وليــد فــرج هللا، التربيــة المائيــة ومناهــج الدراســات 
والتوزيــع،  للنشــر  واإليمــان  العلــم  دار  االجتماعيــة، 

)ص/110(.   ،2010 ط2،  القاهــرة، 

))) حاتــم يوســف أبــو زايــدة، فعاليــة برنامــج بالوســائط 
المتعــددة لتنميــة المفاهيــم والوعــي الصحــي فــي العلــوم 
لــدى طلبــة الصــف الســادس األساســي، دراســة تطبيقيــة 
- رســالة ماجســتير مــن كليــة التربيــة بالجامعــة اإلســامية، 

غــزة، 2006، )ص/32(.

 مفُهوم التربَية اإلعاميَّة
Media Education)9( 

ــا  ــة اعتمــاًدا ُكليًّ تعتِمــد مبــادئ التربَيــة اإلعاميَّ

ــق عــدٍد مــن  ــن أجــل تحقي ــك ِم ــى االتصــال؛ وذل عل

خصوًصــا  ة  الـــُمعدَّ ــة  التربويَّ ــة  اإلعاميَّ األهــداف 

ُم بدورِهــا مجموعــًة ِمــن  لطلَبــة الِعلــم، التــي ُتقــدِّ

روريــة  الضَّ واألســاليب  والمعلومــات  المهــارات 

للتعاُمــل األمَثــل مــع وســائِل اإلعــام الكاســيكية 

َعــة مــن  ــُه هــذه الوســائِل المتنوِّ والجديــَدة ومــا تُبثُّ

َرة. وعليــه، فإنَّ مفهوم  مضاِميــن واضَحــة وُمتَســتِّ

ــى  ا ُيعَن ــا ُشــموليًّ ــُر مفُهوًم ــة ُيعتَب ــة اإلعاميَّ التربَي

باالســتفادة والفهــم والتقييــم والنقــد اإلعاِمــي 

ــَرر  والوعــي والتعــّرف علــى جوانـِـب االســتفادة والضَّ

ــُمختِلَفة)11). ِمــن هــِذِه الوســائل الـ

مــن  ــة  اإلعاميَّ التربَيــة  مفهــوم  ُيعتبــر 

ــب مــن مصطلَحــي  َبة، فهــو يتركَّ ــُمركَّ المفاهيــم الـ

التربَيــة واإلعــام، وقــد بــرزت لهــذا المفهــوم ِعــّدة 

ــة ومــن  ــة والغربيَّ تعريفــات فــي الدراســات العربيَّ

أبرزهــا مــا يلــي:

تعريــف ُكلٍّ مــن: محمــد عبــد الحميــد وآمــال 

فــي  اإلعــام  فنــون  »تعليــُم  بأنهــا:  المتولــي 

وتنميــة  المختلفــة،  التعليميــة  المؤسســات 

ــّس اإلعامــي لــدى الطــاب فــي مراحلهــم 
ِ
الح

ــة  ــي محــو األميَّ ))(  )(تُترَجــم كذلــك: )Media Literacy( وتعِن
ــة. راشــد بــن حســين العبــد الكريــم، المناهــج الدراســية  اإلعاميَّ
وتنميــة ملــكات النقــد لوســائل اإلعــام، ورقــة عمــل مقدمــة 

لمؤتمــر التربيــة اإلعاميــة، الريــاض، )11)، )ص/3(.

(10( Schwarz, G. Overview: What is media literacy, 
who cares, and why? In G. Schwarz & P. Brown )Eds.(, 
Media literacy: transforming curriculum and teaching. 
Malden, MA: Blackwell Publishing. 2013.pp. 5-17.
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المتقدمــة بمــا يــؤدِّي إلــى تكويــن حــّس نقــدي 

صحيــح يجعلهــم يســتطيعون اختيار الرســائل 

ووعــي«)11).  
ٍ
بفهــم االتصاليــة 

أمــا أحمــد جمــال حســن فقــد عّرفهــا بأنَّهــا: 

الواعــي  االســتخدام  علــى  األفــراد  »قــدرة 

واآلمــن لوســائل اإلعــام، مــن فهــم وتفســير 

ونقــد وتقييــم المضاميــن اإلعاميــة بأشــكالها 

إدراكهــم  تطويــر  فــي  واإلســهام  المتنوعــة، 

إعاميــة  مضاميــن  إنتــاج  فــي  وتعاونهــم 

مســئولة وتخزينهــا واالرتقــاء باهتماماتهــم، 

 طبيعــي للبيئــة اإلعاميــة 
ٍ
ــُل رّد فعــل وهــي تمثِّ

التــي  التكنولوجيــة  المعقــدة، والمســتحدثات 

بهــم«))1). تحيــط 

وبــدوره، عــرَّف Share, J. التربيــة اإلعاميــة علــى 

أنَّهــا: »إكســاُب المعرفــة والفهــم والتطبيــق 

الصحيــح للمهــارات والمواقــف التــي تســَمُح 

اإلعامــي  العالــم  مــع  بالتعامــل  للطــاب 

هادفــة،   
ٍ
واعيــة  

ٍ
بطريقــة والـــُمتغير  الـــُمعقَّد 

وكمــا يُعبِّــُر عــن إكســاب القــدرة علــى اســتخدام 

بهــدف  وحيويــة  نشــطة  بطريقــة  اإلعــام 
الفّعالــة«.))1) االجتماعيــة  المشــاركة 

)11) محمــد عبــد الحميــد، آمــال المتولــي، اإلعــام المدرســي 
اإلســراء،  مكتبــة  دار  المدرســية،  واإلذاعــة  الصحافــة   -

)ص/32-21(.  ،2003 د.ط،  طنطــا، 

))1) أحمــد جمــال حســن، التربيــة اإلعاميــة نحــو مضاميــن 
لتنميــة  مقتــرح  نمــوذج   - االجتماعيــة  الشــبكات  مواقــع 
دراســة  الجامعــة،  طلبــة  لــدى  االجتماعيــة  المســئولية 
تحليليــة - رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة النوعيــة، جامعــة 

المنيــا، المنيــا، 2015، )ص/5(.

(13( Share, J.: Media literacy is elementary: Teaching 
youth to critically read and create media. New York, NY: 
Peter Lang. 2013 P. 119.

اإلعاميــة  التربيــة   Jose M, Brown وتعــّرف 

لتوضيــح  يُســتخدم  الــذي  »األســلوب  بأنَّهــا: 

التــي  الجامعــات  طــاب  وُقــدرات  مهــارات 

فــي  المتطــور  بالتعليــم  الوعــي  تتطّلــب 

التعليــم  مثــل:  الحديثــة،  االتصــاالت  مجــال 

اإللكترونــي والوســائط المتعــددة فــي مجتمــع 

.(1( المعلومــات«)

اإلعاميــة  التربيــة  أنَّ   .Silveblatt.A ويــرى 

علــى  اإلعــام  وســائل  بتأثيــر  »الوعــُي  هــي: 

االتصــال  عمليــة  وفهــم  والمجتمــع،  الفــرد 

الجماهيــري وتطويــر االســتراتيجيات، تمكُّننــا 

الرســائل  ومناقشــة  وتحليــل  فهــم  مــن 

الجمالــي،  االســتمتاع  وتنميــة  اإلعاميــة، 

اإلعــام«))1). وســائل  لمضمــون  والتقديــر 

وبنــاًء علــى هــذا التعريــف، فــإنَّ عناِصــر التربيــة 

ن مــن التالــي: ــة الرئيســة تتكــوَّ اإلعاميَّ

أواًل: الوعــي بتأثيــر وســائل اإلعــام 
علــى الفــرد والمجتمــع ودفــع األفراد 
علــى  بنــاًء  معينــة  مواقــف  التخــاذ 
الســلبية  اإلعامــي  التأثــر  تجــارب 

واإليجابيــة.

االتصــال  عمليــة  اســتيعاب  ثانًيــا: 
وشــاِمل  واٍع  بشــكٍل  الجماهيــري 

(14(  Jose M, Brown: Media Literacy, New 
Conceptualization, New Approach, Empowerment 
Through Media Education, An Intercultural Dialogue, 
Ulla Carlson, SamyTayie, Genevieve Jacquinot, 
published by: the international Clearinghouse on 
children, Youth& Media, Sweden, )2008(. P.103.

(15( Silveblatt.A. Media literacy: Keys to interpreting 
media messages. Westport, CT: Prager, 2001. p.8.
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التربيــة  بمقومــات  وربطهــا 
المختلفــة. اإلعاميــة 

اســتراتيجيات  اعتمــاد  ثالثًــا: 
وأســاليب متنوعــة ومناســبة تقــوم 
المضاميــن  وتنقيــح  تفســير  بــدور 
وفهــم  المختلفــة،  ــة  اإلعاميَّ
تقدمهــا  التــي  العميقــة  الرســائل 

. هيــر للجما

الجماليــة  الجوانــب  رابًعــا: مراعــاة 
عنــد فهــم واســتيعاب المضاميــن 
تبًعــا  وذلــك  المختلفــة،  ــة  اإلعاميَّ

الجماهيــر. أذواق  الختــاف 

علــى  تقــوُم  ــة  اإلعاميَّ التربَيــة  فــإنَّ  وعليــه، 

ــة،  العمليَّ والـــُمرتكزات  الـــَمحاِور  مــن  مجموعــة 

ــة المعلومــات،  ِمــن أبرزِهــا: دراَســة تكنولوجيا/تقنيَّ

ُطــُرق التعاُمــل واالســتفاَدة مــن وســائِل اإلعــام 

ــة  ــة اإلعاميَّ ــَدة، حــارِس البواَب ة والجدي الكاســيكيَّ

القائـِـم علــى االتصــال، الوعــي اإلعاِمي، االســتخدام 

ات  ــُمختِلَفة، اســتراتِيجيَّ اآلمــن لوســائِل اإلعــام الـ

ــة لــُكل وســيَلة،  وســائل اإلعــام، األجنــَدة اإلعاميَّ

ــة التــي  وغيرهــا مــن الـــُمرتكزات والمحــاِور الضروريَّ

ــة  اإلعاميَّ التربَيــة  هــَدف  ــق  ُتحقِّ أن  شــأنِها  مــن 

واســتفاَدتِِهم  تعرِضِهــم  ِعنــد  الطلَبــة  ــي  وُتوعِّ

ــف  ــة المعروَضــة فــي ُمخَتَل مــن الرســائِل اإلعاميَّ

ــة))1). اإلعاميَّ الوســائِل 

(16( Smet, P. Media Education: A Qualitative Study 
of Media Education Awareness Among Youths of 
Moscow University in Terms of National Academic 
Standards. Institute voorSamenleving& Technologies 
)IST(: Vlaams.2013. pp. 1-41.

نشأة وتطوُّر التربية اإلعاميَّة:

القــرن  مطلــع  فــي  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  بــدأت 

 Levi Thomson اقتــرح العشــرين، وذلــك عندمــا 

الُعليــا  الثقافتيــن  تمييــز  كيفيــة  الشــباب  تعليــم 

الماضــي  القــرن  خمســينيات  خــال  والشــعبية 

فــي بريطانيــا، وفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ــة لُيصاِحــب التأثيــر  ظهــر مفهــوُم التربيــة اإلعاميَّ

مثــل:  حينئــٍذ  اإلعــام  لوســائل  المتنامــي  الكبيــر 

التربيــة  مفهــوم  ــر  ُأطِّ وقــد  والتلفــاز))1).  الراديــو 

ــة  اإلعاميــة فــي شــكِل نظريــاٍت ومناقشــاٍت علميَّ

هــذه  وهدفــت  الماضــي  القــرن  ســتينيات  فــي 

إلــى تنميــة الوعــي  ة  المناقشــات العلميــة الجــادَّ

ــة))1). تَلــت تلــك المرحلــة انتقــال  والثقافــة اإلعاميَّ

عالمــي،  طــورٍ  إلــى  ــة  المحليَّ المناقشــات  هــذه 

مناهــج  ضمــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  فأصبحــت 

التدريــس فــي العديــد مــن جامعــات العالــم، وقــد 

ناقشــت تلــك المقــررات التســاؤل العريــض: )مــا 

الــذي يتعلمــه الجماهيــر المختلفــة من وســائل 

اإلعــام؟())1).

وفــي عصــر ثــورة المعلومــات الجديــد، عصــر 

صغيــرة،  بقريــة  أشــبه  العالــم  أصبــح  اإلنترنــت، 

(17( Bucht, C. Media Education Development Among 
Youth According to New Media Proceedings: A Pilot 
Study. Children, Youth& Media in the World; 3 )11(. 
2014. p. 1-13.

(18( Lusted, D. Introduction. In D. Lusted )Ed.(, The 
media studies book: A guide for teachers. London: 
Comedia Book. 2010 )pp.1-11(.

(19( Cappello, G., Felini, D., & Hobbs, R. Reflections 
on global developments in media literacy education: 
Bridging theory and practice. Journal of Media 
Literacy Education, 3)2(. 2013. p. 66-73.
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وســائل  تنتجهــا  اإلعاميــة  المضاميــن  وصــارت 

الكاســيكية:  الوســائل  منهــا  مختلفــة،  ــة  إعاميَّ

)إذاعــة - تلفزيــون - صحافــة(، ومنهــا الوســائل 

المختلفــة،  اإللكترونيــة  )المواقــع  الجديــدة: 

ومنصــات التواصــل االجتماعــي(، إذن بــرز علــى 

ُيســمى  مــا  اإلعامــي  المحتــوى  صناعــة  ســاحة 

إعــام المواطــن، حيــث يســتطيع أفــراد الجمهــور 

مجــال  فــي  وغيرهــم  المتخصصيــن  )مــن 

اإلعــام( أن يصنُعــوا ويبثــوا المحتــوى اإلعامــي 

ــة،  الخاصَّ ومواقعهــم  منّصاتهــم  عبــر  االتصالــي 

وذلــك دون أن تُمــر علــى مقــصِّ الرقيــب أو حتــى 

ــذي جعــل  ــم فلترتهــا أو التدقيــق فيهــا، األمــر ال يت

القضايــا  أهــم  مــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  مســألة 

والحكومــات  المجتمعــات  علــى  يِجــب  التــي 

وأن  بهــا،  تهتــمَّ  أن  ــة  التعليميَّ والمؤسســات 

مــع  وتزاُمًنــا  المختلفــة.  أنظمتهــا  فــي  ُتراعيهــا 

هــذا التغييــر الجديــد فــي وســائل اإلعــام وتحولهــا 

مــن نســق قديــم إلــى جديــد، شــهد مجــال التربيــة 

ــر الحالــي فــي  ا؛ ليواِكــب التغيُّ اًل كبيــًر ــة تحــوُّ اإلعاميَّ

لاتصــال)1)). الحديثــة  التكنولوجيــا 

وبدورهــا، تبنَّــت منظمــة األمم المتحدة للتربية 

مباِشــرٍ  وبدعــٍم  )اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم 

مــن وزارات التربيــة والتعليــم فــي االتحــاد األوروبــي 

ــة )فــي  ــة اإلعاميَّ ــا فــي نشــر التربي مشــروًعا رياديًّ

العشــرين(،  القــرن  مــن  التســعينيات  مطلــع 

إلــى  وهــَدَف  )مينتــور(  المشــروع  ي  ُســمِّ وقــد 

البحــر  حــوض  دول  فــي  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  نشــر 

(20( Masterman, L. A distinctive mode of enquiry: 
Towards critical autonomy. In M. Alvarado & O. B. 
Barrett )Eds.(, Media education: An introduction. 
London: British Film Institute. 2015. )pp.102-103(.

المشــروع  انتهــاء  وبمجــرَّد  وُأوروبــا،  ــط  المتوسِّ

ــم عليــه مــن ُمستشــارين  ر فريــق العمــل القائِ قــرَّ

ــة ُتعنــى بهــدف  ــَس منظمــة دوليَّ وُخبــراء أن ُتَؤسَّ

ــة علــى ُمســتوى العالــم، وقــد  نشــر التربيــة اإلعاميَّ

ــة للتربيــة  َســت المنظمــة الدوليَّ ــق ذلــك وُأسِّ تحقَّ

ــة فــي مايــو)11) )1)). اإلعاميَّ

 ُأُسس التربية اإلعاميَّة:

مــن  مجموعــة  اإلعاميَّــة  للتربيــة  إنَّ 

نذُكــر  الضروريَّــة،  واأُلســس  الـــُمنطلقات 

: )2 2 ( منهــا

ــة وتأصيلهــا،  	 ــة والدينيَّ ترســيخ الهويــة الثقافيَّ

ــز  تركِّ ــة  وإعاميَّ تربويَّــة  برامــج  عبــر  وذلــك 

واقعهــا،  )ماضيهــا،  األصيلــة  الهويَّــة  علــى 

تواجههــا(. التــي  التحدِّيــات  ُمســتقبلها، 

ــة والعــادات  	 المحافظــة علــى القيــم المجتمعيَّ

ــة. اإليجابيَّ

ودور  	 ــة،  الحضاريَّ ــة  األمَّ برســالة  التوعيــة 

فيهــا. الشــباب 

واإلعامييــن  	 التربوييــن  بيــن  األدوار  تكاُمــل 

هــدف  ــق  ُيحقِّ بمــا  متوافقــة  نظــرة  لتحقيــق 

األصيلــة. اإليجابيــة  القيــم  ترســيخ 

نقــل وســائل اإلعــام لنمــاذج ناجحــة فــي التربية  	

(21( Lee, A. Y. L. &Mok, E. Media education in 
postcolonial Hong Kong: Cultivating critical young 
minds. In A. Nowak, S. Abel & K. 2015 p. 1-13. 

كليــة  ضــرورة،  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  الطعانــي،  )))( ســليمان 
https://www. األردن،  التقنيــة،  الجامعيــة  نومينــوس 

للموقــع:  الدخــول  تاريــخ   ،(((((1/ammonnews.net/article
.(11(/(/(1
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ــة، بهــدف نشــر التجــارب واالســتفادة  اإلعاميَّ

منهــا.

ــة  	 المعنيَّ والعربيــة  المحليــة  المبــادرات  دعــم 

هــذه  وتشــجيع  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  بموضــوع 

المبــادرات مــن خــال تســليط الضــوء عليهــا 

اإلعــام. عبــر مختلــف وســائل  ــا  إعاميًّ

قيــام وســائل اإلعــام بــدور المحامــي األميــن  	

والداِعــم للمؤسســات التربويــة المختلفــة، أي: 

هــا. أن يســير معهــا ال يســير ضدَّ

أهداف التربية اإلعاميَّة:

ــة مــن المجــاالت  ُيعتبــر مجــاُل التربيــة اإلعاميَّ

الجديــدة والناميــة التــي تهَتــمُّ بتطبيــق المعرفــة 

وتهــِدف إلــى توعيــة الجمهــور لاســتخدام وســائل 

اســتفادًة  منهــا  واالســتفادة  المختلفــة  اإلعــام 

أفَضــل  وتحليــٍل  فهــٍم  وإلــى  نافعــة،  ــة  إيجابيَّ

ــة)))). اإلعاميَّ والمضاميــن  للرســائِل 

ــة منــُذ بدايتهــا إلــى  لقــد هدفــت التربيــة اإلعاميَّ

واإلدمــان  واالســتعباد  العميــاء  ــة  التبعيَّ نفــض 

عنــد  الجماهيــر  علــى  يســيطر  الــذي  المرضــي 

متابعتهــم لمضاميــن وســائِل اإلعــام المختلفــة، 

ِحمايــة  هــدف  مــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  وانطلقــت 

الوســائل  لهــذه  ة  الســلبيَّ اآلثــار  مــن  الجماهيــر 

تقدمهــا،  التــي  الســامة  المضاميــن  ولبعــض 

وقــد تطــّور هــذا الهــدف عندمــا أصبحــت وســائِل 

ــا مــن حيــاة الفــرد  ا ومحوريًّ اإلعــام جــزًءا أساســيًّ

(23( Hobbs, R., & Jensen, A. The past, present, and 
future of media literacy education. Journal of Media 
Literacy Education, 1. )2015(. p.1-11.

توعيــة  لتشــمل  األهــداف  رت  فتطــوَّ ــة،  اليوميَّ

لهــذه  اإليجابــي  االســتهاك  بأشــكال  الجماهيــر 

دورهــا ووظائفهــا  الجماهيريَّــة وفهــم  الوســائِل 

ــة  التربيــة اإلعاميَّ الزمــن)))). إنَّ أهــداف  فــي هــذا 

النظريــات  ع  لتنــوُّ ا  نظــًر ومتعــددة  متنوعــة 

والمعاييــر المختلفــة فــي هــذا المجــال وارتباِطهــا 

ــة، الوعــي  بمفاهيــم ُأخــرى مثــل: الثقافــة اإلعاميَّ

هــذه  ورغــم  ــة،  اإلعاميَّ المضاميــن  اإلعامــي، 

ضــرورة  فــي  تتِفــق  فإنَّهــا  المختلفــة  األهــداف 

والنقــد  التحليــل  مهــارات  الجماهيــر  إكســاب 

ــم الفــرد فــي  ــي النِشــط: أي يتحكَّ -)نمــوذج المتلقِّ

تفســير المضمــون اإلعامــي الذي يتعــرَُّض له))))«- 

والوعــي واالســتنتاج وانتقــاء المضمــون الهــادف 

ــة. األخاقيَّ والمعاييــر  المبــادئ  مــع  يّتِفــق  بمــا 

أهمية التربية اإلعاميَّة في 
المرحلة الجامعيَّة:

كبيــر  ألرخبيــل  الجامعــات  طلبــة  يتعــرَّض 

ــة التــي تفُدُهــم  وخطيــر مــن المضاميــن اإلعاميَّ

ة هــذا الســن  مــن ُكلِّ حــدٍب وصــوب، ولحساســيَّ

ــة كان لزاًما على القائمين  وهــذه المرحلــة التعليميَّ

تخصيــص  الجامعيــة  المناهــج  وضــع  علــى 

بــدور  بالتربيــة اإلعاميــة، وتقــوم  ُتعنــى  مقــررات 

اإلعاميــة  التربيــة  مفهــوم  البيطــار،  رشــاد  )))) ليلــى 
للمرحلــة  الوطنيــة  والتربيــة  المدنيــة  التربيــة  كتــب  فــي 
مقــدَّم  بحــث  الفلســطيني،  المنهــاج  فــي  األساســية 
لمؤتمــر: العمليــة التربويــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
الوطنيــة، فلســطين،  النجــاح  - واقــع وتحديــات، جامعــة 

)بتصــرف(. ص/10-9   ،2009

(25( Neil Andersen, Making a Case for Media Literacy in 
the Classroom, Center for media Literacy, available at: 
http://www.medialit.org/reading-room/making-case-
media-literacy-classroom. Retrieved:20/2/2019.
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ــا  إعاميًّ وتثقيفهــم  وتوعيتهــم  الشــباب  توجيــه 

والتحليلــي  النقــدي  التفكيــر  بمهــارات  ليتمّتُعــوا 

ُرون االســتفادة منــه  ة مــا ُيقــرِّ وتحميلهــم مســؤوليَّ

فــي أثنــاء تعرُّضهــم لمضاميــن وســائل اإلعــام، 

فيرُفــض بالتالــي تمييــع القَيــم والضواِبــط ورفــض 

المقاِبــل  وفــي  كلهــا،  بأشــكالها  ــة  اإلمبرياليَّ

ــش  ــة والتعاُي ــة والديمقراطي ــم التنمي تكريــس قَي

الحضــاري  والحــوار  الدينــي  والتســاُمح  ــلِمي  السِّ

والدينــي.

مجتمعاتنــا  شــهية  أنَّ  الماحــظ  مــن  ــُه  إنَّ

العمريــة  المرحلــة  هــذه  ضمــن  شــبابنا  وخاصــة 

مفتوحــة القتنــاء المنتجــات التكنولوجيــة الجديــدة 

االجتماعــي،  التواصــل  برامــج  مــن  واالســتفادة 

ولكــن فــي المقابــل ال ُيوجــد اهتمــام حقيقــي كمــا 

يِجــب بتخصيــص مقــررات ُتعنــى بموضــوع التربيــة 

الثقافــة  أو  اإلعاميــة  ــة  األميَّ محــو  أو  اإلعاميــة 

ــة، وذلــك فــي غالبيــة جامعاتنــا العربيــة. اإلعاميَّ

ــى قــدرٍ  ــوا عل ــن حصل ــة الجامعــات الذي إنَّ طلب

كاٍف مــن التوجيــه والتوعيــة والتثقيــف اإلعامــي 

االتصــال  عمليــة  مــن  ــا  هامًّ جــزًءا  ُيعتبــرون 

عــاٍل  بقــدرٍ  يتميــزون  أنهــم  خاصــًة  ــة  اإلعاميَّ

تقييــم  إلــى  ُلُهــم  يخوِّ الــذي  واإلدراك  الوعــي  مــن 

المضاميــن التــي ُتعــرض عليهــم مــن أخبــار متنوعة 

إمكانيــة  تقريــر  َثــمَّ  وِمــن  مختلفــة،  ومعلومــات 

ــُلوك(. ــر بهــا )توجيــه السُّ االســتفادة منهــا والتأثُّ

ودوافــع  ووســائل  واتجاهــات  أهــداف  إنَّ 

الجامعيــة  المرحلــة  فــي  اإلعاميــة  التربيــة 

 
ِ

كثيــرة وُمتعــدَِّدة، ويُمكــن إيجاُزهــا فــي الُنقــاط

التالَيــة:

حمايــة الطلبــة مــن األثــر الســلبي لمضاميــن  	

فــي عصــر  المختلفــة خاصــة  اإلعــام  وســائِل 

الـــُمعوَلم. والفضــاء  )اإلنترنــت(  االتصــال  ثــورة 

تنميــة مهــارات التفكيــر والمشــاهدة الواعيــة  	

ــة. واالنتقائيَّ والناقــدة 

تحفيــز الطلبــة ومســاعدتهم علــى التعبيــر عــن  	

ــة. ــٍة تامَّ آرائهــم المختلفــة بحريَّ

إكســاب الطلبــة عــدًدا مــن المبــادئ األساســية  	

والتحليــل  والنقــد  التفســير  مهــارات  فــي 

والُمبطَنــة  ــة  العلنيَّ األهــداف  علــى  ليتعــرَّف 

المختلفــة. اإلعــام  وســائل  لمضاِميــن 

والوطنيــة  	 والثقافيــة  الدينيــة  الهويــة  دعــم 

ــُرق. الطُّ بشــتَّى  عليهــا  والمحافظــة 

التــي  	 الكافيــة  بالمعلومــات  الطلبــة  إمــداد 

وســائل  ألجنــدة  أفضــل  فهــٍم  علــى  تعينهــم 

إلــى تنفيذهــا  اإلعــام المختلفــة التــي تســعى 

المضاميــن  خــال  مــن  الواقــع  أرض  علــى 

المتنوعــة التــي تقــوم ببثهــا وإنتاجهــا بشــكٍل 

ودوري. يومــي 

الشــاملة  	 ــة  اإلعاميَّ بالثقافــة  الطلبــة  تزويــد 

التــي تهــدف إلــى وضــع ُكل مــا ُيعــرض عليهــم 

ــر،  الُمتبصِّ الواعــي  النقــد  ميــزان  علــى  ــا  إعاميًّ

هــذه  فســاد  أو  ــة  صاحيَّ مــدى  علــى  والُحكــم 

المضاميــن.
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ــة  	 ــك بالمرجعيَّ تكويــن جيــل واٍع ومبــدع ومتمسِّ

ة الرِصيَنــة، وُيســِهم فــي تنميــة بــاده  اإلســاميَّ

والــذود عنهــا وتحقيــق اســتراتيجياتها ورؤاهــا 

المختلفــة.

الدخيلــة  	 الغربيــة  العــادات  ســيل  مواجهــة 

ــا  ــي دخلــت علــى مجتمعاتن ــم الســلبية الت والقي

اإلعــام  حريَّــة  ــة  بُحجَّ ــة  والعربيَّ ة  اإلســاميَّ

المفتــوح. المعلوماتــي  والفضــاء 

ــة لــدى  	 ــة والتكنولوجيَّ تطويــر المهــارات التقنيَّ

المــادة  إنتــاج  لُطــُرق  وتوجيههــم  الطلبــة 

ــة. اإلعاميَّ

التربيــة  بمقــررات  العنايــة  أنَّ  الباحثــة  تــرى 

ــة ســُتعالِج الكثيــر  ــة فــي المرحلــة الجامعيَّ اإلعاميَّ

ة  ــة والنفســيَّ ــة واالجتماعيَّ مــن األمــراض الثقافيَّ

التــي ُيعانِــي منهــا جيــل الشــباب، مثــل مشــكلة 

ــف  التخلُّ ــي،  المحلِّ ــب  والتعصُّ الحضاريَّــة  ــة  اأُلميَّ

ة،  السياســيَّ ــة  اأُلميَّ التكنولوجــي،  اإلعامــي 

مقابــل  وفــي  اآلخريــن.  مــع  الحــوار  مشــكات 

مــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  ُمقــررات  ن  ســتمكِّ ذلــك 

تحقيــق أهــداف تربويَّــة وتنمويَّــة عظيمــة، تكُمــن 

الناِفــع  اإليجابــي  بالشــكل  الشــباب  تعبئــة  فــي: 

ــة  ــة والطارَئ ــة والُمحتمَل لمواجهــة األحــداث الجاري

فــي محيطــه )فهــم مــا يجــري وتقديــر تبَعــات مــا 

يجــري(، اســتيعاب الشــباب آللّيــات وُمقتضيــات 

واألِصيــل  الحيــوي  والتفاُعــل  العولَمــة  عصــر 

الغــزو  ألشــكال  ي  للتصــدِّ ومســاعدتهم  معهــا 

الجديــدة،  ــة  والثقافيَّ الحضاريَّــة  واالســتعمار 

وتنميــة  الصالحــة  المواطَنــة  متطلبــات  تحقيــق 

ــة  المجتمعيَّ ــة  والُخصوصيَّ بالثقافــة  الوِعــي 

األصيَلــة وِعاقتهــا بالمتغيــرات الجاريــة، إكســاب 

الشــباب مهــارات االتصــال الفّعالــة التــي تســاعُدُه 

ُنــُه بالتالــي مــن  ــا، وتمكِّ ــا وثقافيًّ فــي النمــاء اجتماعيًّ

يــات التــي يواجُههــا بشــكٍل فّعــال. مواجهــة التحدِّ

خاتمة

ــة تُســوُدها  إنَّنــا نعيــُش اليــوم فــي قريــٍة عالميَّ

بيئــٌة ُمشــبَعٌة بالوســائل اإلعاميــة المختلفــة التــي 

مــن  ــق  تحقِّ وُمسيســة  مأدلَجــة  مضاميــَن  تُبــث 

ومصالِــح  ورؤى  واســتراتيجيات  أهــداف  ِخالهــا 

القائــم علــى االتصــال فــي هــذه الوســائِل، ومــن ُهنــا 

ــة  ــة الوعــي بالتربيــة والثقافــة ومحــو اأُلميَّ تبــُرز أهميَّ

ــة، فهــي أنجــُع ســبيٍل لتفكيــك الرســالة  اإلعاميَّ

هــا  ــة والتعــّرف علــى هــدف تصنيعهــا وبثِّ اإلعاميَّ

ــر، وبالتالــي  وفهــم الـــُمنَتج اإلعاِمــي بشــكٍل متبصَّ

ــة اســتخدامها بالشــكل الصحيــح  ــة وآليَّ فهــم كيفيَّ

الناِفــع.

ومؤسســات  الحكومــات  واِجــب  مــن  ــُه  إنَّ

المؤسســات  رأِســها  وعلــى  المدنــي  المجتمــع 

والتربيــة  الوعــي  بنشــر  تعتِنــي  أن  التعليميــة 

ُعنُصــًرا  اليــوم  ُتعتبــر  فهــي  اإلعاميــة  والثقافــة 

ــا مــن عناِصــر تكويــن المواِطــن الواِعــي  ــا وهامًّ حيويًّ

الـــُمستِنير فــي هــذا الفضــاء المعوَلــم، فمتــى كاَن 

المواِطــن واعًيــا بهويتــه وثقافتــه األصيَلــة وُملًمــا 

بُمجريــات الســاعة كان مؤهــًا الســتخدام أدوات 



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية 1٩٨

وهادفــة،  ناجحــة  بطريقــة  واالتصــال  اإلعــام 

وهويِتــه  ووطِنــِه  نفِســِه  عــن  التعبيــر  وبالتالــي 

بشــكٍل مســؤوٍل وملتــزٍِم وصحيــح. ومــن الثمــار 

هــي  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  ُتحققهــا  التــي  ــة  اإليجابيَّ

ــن  المشــاركة الفّعالــة فــي المجتمــع، فهــي ُتمكِّ

الجماهيــر مــن تقييــم وتفســير وتحليــل المضاميــن 

ــة وتكويــن آراء واتجاهــات واعيــة نحوهــا،  اإلعاميَّ

مرحلــة  مــن  ينتِقُلــوا  أن  مــن  ُنُهــم  تمكِّ كمــا 

اســتهاك المضمــون اإلعامــي إلــى مرحلــة إنتاجــه 

ــز. ومتميِّ وهــادٍف  فّعــاٍل  بشــكل 

النتائج:

يُمكُننــا  ــي، 
ِ
البحث  

ِ
الجهــد هــذا  بعــَد 

التالَيــة: الجوهريَّــة  ــج 
ِ
النتائ اســتخاص 

ــة  	 ــة مــن الحقــول العلميَّ تعتبــر التربيــة اإلعاميَّ

الجماهيــر  بتعليــم  تخَتــصُّ  التــي  الجديــدة 

وســائل  مــع  التعاُمــل  مهــارات  المختلفــة 

اإلعــام.

الدفــاع  	 هــَدف  مــن  تنطِلــق  ــة  اإلعاميَّ التربيــة 

ــموم  السُّ مــن  والجماعيــة  الفرديَّــة  والحمايــة 

حــول  الموجهــة  ــة  اإلعاميَّ اآلالت  هــا  تبثُّ التــي 

العالــم.

فهــم  	 مــن  الطلبــة  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  ــن  ُتمكِّ

بفضائهــم  ُتحيــط  التــي  ــة  اإلعاميَّ الثقافــة 

انتقــاء  علــى  ُتســاعُدُهم  وبالتالــي  العولِمــي، 

المضمــون اإلعامــي المناِســب والتعاُمــل مــع 

المســموَمة. الســلبية  المضاميــن 

التوصيات:

بناًء على ما تقدَّم، تُوصي الباحثة بالتالي:

الســعي لتكويــن نظــرة نقديــة واعيــة لــدى طلبة  	

الجامعــات فــي تعاملهــم مــع ســيل مضاميــن 

ة والجديــدة. وســائل اإلعــام الكاســيكيَّ

فــي  	 التــام  الوعــي  الجامعــات  طلبــة  إكســاب 

المختلفــة. ــة  اإلعاميَّ الوســائل  مــع  تعاملهــم 

لطلبــة  	 )إجباريَّــة(  ــة  إعاميَّ مقــررات  تصميــم 

الجامعــة كلهــم باختــاف تخصصاتهــم؛ تهــدف 

وإنتــاج  تصميــم  فــي  الطلبــة  إشــراك  إلــى 

المختلفــة  الهادفــة  ــة  اإلعاميَّ المضاميــن 

اإلعــام. وســائل  فــي  وبثهــا 

جامعيــة  	 ومناشــط  فعاليــات  تنظيــم 

ة  الســلبيَّ بالتأثيــرات  الوعــي  نشــر  إلــى  تهــدف 

وســائل  فــي  ــة  والغثَّ الرخيصــة  للمضاميــن 

القيــم  مــع  تتعــارض  التــي  المختلفــة  اإلعــام 

المجتمــع. فــي  المعتبــرة  والثقافيــة  ــة  الدينيَّ

إصــدار ميثــاق شــرف وطنــي ُيعنــى باســتخدام  	

اإلعــام الجديــد ومنّصــات التواُصــل االجتماعــي 

والضوابــط  األخاقيــات  وفــق  الشــخصية 

المعتمــدة. المهنيــة 

لتحقيــق  	 كافــة  المؤسســات  جهــود  تضاُفــر 

ابتــداًء  ذلــك  ــة،  اإلعاميَّ التربيــة  هــدف 

والمعاهــد  فالمــدارس  األســرة،  بمؤسســة 

والمؤسســات  المســاجد  إلــى  والجامعــات، 

ــة المختلفــة، ُوصــواًل إلــى  ــة والثقافيَّ االجتماعيَّ
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ة واإلعامييــن والمؤثريــن  الجهــات التشــريعيَّ

المختلفــة. اإلعــام  ووســائِل 

مقــررات  	 ضمــن  ــة  جامعيَّ مقــررات  تصميــم 

المتطلبــات العامــة تهــِدف إلــى احتــرام النُُّظــم 

ــلوكّيات  السُّ عــن  واالبتعــاد  ــة،  االجتماعيَّ

ــا  واجتماعيًّ ــا  دينيًّ المقبولــة  غيــر  فــات  والتصرُّ

ــات  األخاقيَّ تعزيــز  بهــدف  وذلــك  ا،  وإنســانيًّ

وبالتالــي  العــام،  بالــذوق  واالرتقــاء  الســامية 

الهاِبــط. االتصالــي  المحتــوى  عــن  االبتعــاد 

للتربيــة اإلعاميــة  	 وضــع اســتراتيجية وطنيــة 

تتعــاون فيهــا مختلــف الجهــات ذات العاقــة، 

والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  ابتــداًء 

العالــي، ووزارة الثقافــة والرياضــة، والمعاهــد 

ــة  اإلعاميَّ المؤسســات  والجامعــات، 

الشــبابية  والجمعيــات  المراكــز  المختلفــة، 

والتطوعيــة... إلــخ، وذلــك لمعالجــة الموضــوع 

زوايــاه. مختلــف  مــن 

الخبــراء  	 مــن  عــدد  مــن  تتكــّون  لجنــة  إنشــاء 

ــة، وذلــك  والباحثيــن فــي مجــال التربيــة اإلعاميَّ

فــي  تهــدف  العربيــة،  الــدول  مســتوى  علــى 

ووضــع  الحالــي  الوضــع  دراســة  إلــى  عملهــا 

وتطبيقهــا  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  لمناهــج  خطــة 

علــى المراحــل الدراســية كافــة مــن المدرســة 

الجامعــة. إلــى 

والجامعــات  	 المــدارس  أســاتذة  تأهيــل 

بالمهــارات والتقنيــات المختلفــة التــي تعينهــم 

ــة بالشــكل  علــى تقديــم مقــرر التربيــة اإلعاميَّ

الكفء والناجح. 

ــة مختلفــة  	 تنظيــم ورش عمــل ودورات تثقيفيَّ

والجامعــات  والمعاهــد  المــدارس  لطلبــة 

تهــدف إلــى تشــجيعهم نحــو التفاُعــل اإليجابــي 

مــع وســائل اإلعــام المختلفــة.

فــي  	 متنوعــة  ــة  إعاميَّ برامــج  وتنفيــذ  إعــداد 

ة والجديدة  مختلــف وســائل اإلعــام الكاســيكيَّ

لمختلــف  م  وتقــدَّ ــة،  اإلعاميَّ بالتربيــة  ُتعنــى 

الجمهــور. شــرائح 

ــة لتنظيــم  	 ــة والعلميَّ دعــوة المؤسســات البحثيَّ

ــة  المزيــِد مــن المؤتمــرات والمناِشــط العلميَّ

التــي تهــِدف إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة 

ــة وُمناقشــة القضايــا الجديــدة  التربيــة اإلعاميَّ

والطارئــة فــي عالــم اإلعــام وتقديــم توصيــات 

بشــأنِها.
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)1( ُنِشَر النص األصلي لهذا المقال باللغة الفرنسية:
.1((-1(( pp ,1((( ,( numéro ,1( Le chercheur et les contraintes doxologiques, Revue des sciences de l’éducation, Vol

لقــد ورد مصطلــح الدوكســا )Doxa( فــي محــاورة »مينــون« ألفاطــون، يقــول علــى لســان أســتاذه ســقراط: »)...( كيــف خفــي 
علينــا علــى نحــو مضحــك، أّن العلــم ليــس وحــده هــو القائــد للنــاس فــي ســبيل أن يقومــوا بأمورهــم علــى نحــو صحيــح وطّيــب«. 
وهــو يقصــد بالدوكســا هنــا »نظريــة الظــن الصائــب«. انظــر: أفاطــون، فــي الفضيلــة )محــاورة مينــون(، ترجمــة: عــزت قرنــي، دار 

قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 111)، ص/))1.
و»الدوكســا« Doxa، »دوكســيك« Doxique )s( تعنــي ارتيائــي )مــن رأي Doxa(، وDoxologie يعنــي علــم الــرأي. انظــر: أندريــه 

ــدات، بيــروت، 111)، الطبعــة الثانيــة، ص/)1). ــد الفلســفية، ترجمــة: خليــل أحمــد خليــل، منشــورات عوي ــد، موســوعة الالن الالن

))( موريــس تارديــف )Maurice Tardif(، أســتاذ فــي أصــول التربيــة )سوســيولوجيا التربيــة، فلســفة وتاريــخ األفــكار التربويــة( 

بكليــة علــوم التربيــة بجامعــة مونتريــال بكنــدا. مؤســس ومديــر )1993-2005( المركــز المابيــن جامعــي لتكويــن موظفــي التعليــم.

باغيــن  لميــن  بجامعــة محمــد  اإلنســانية واالجتماعيــة،  العلــوم  بكليــة  السياســي  االجتمــاع  علــم  أســتاذ  الجمعــي،  ))( نــوي 
بالجزائــر.  )2 )ســطيف 
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مكان ورهان البحث:

أهــم  مــن  اليــوم  العلمــي  البحــث  يعتبــر 

الممارســات األساســية للجامعــة أكثــر مــن 

أي وقــت مضــى، فهــو يشــّكل واحــًدا مــن 

المهام الرســمية لعمل األســتاذ، ويتماشى 

الرئيــس  النشــاط  مــع  األحيــان  أغلــب  فــي 

العليــا  األطــوار  فــي  المســجلين  للطلبــة 

رســائل  أو  المذكــرات  بكتابــة  والملزميــن 

الدكتــوراه. يضمــن أشــخاص ومجموعــات 

كتابــة وتطويــر هــذا البحــث، وتتولــى مجــالت 

متخصصــة نشــره، كمــا تتخــذه العديــد مــن 

المؤتمــرات والنــدوات كمبحــث لهــا، وُتمّولــه 

الباحثيــن  تدعــو  خاصــة  دوليــة  منظمــات 

األعمــال  مــن  العديــد  فــي  المشــاركة  إلــى 

المختلفــة.

ــا للســجال لــدى العامــة، لكثــرة الحديــث  يظهــر البحــث موضوًع

عــن »إنتاجيتــه«، وعــن قيــاس »مفعولــه« و»قيمتــه« وعــن مــدى 

»ضروريتــه«. عــاوة علــى أّن البحــث ُيعــّد أحــد خصائــص االمتيــاز 

شــئنا ذلــك أم أبينــا، خاصــة أنــه إحــدى الوســائل المباشــرة ألجــل 

ومــن  واألفــراد.  المعاهــد  الجامعــات،  بيــن  والُمفاضلــة  المقارنــة 

ــا مســتقًا. مــا دام  ــا، مجــااًل بحثيًّ جانــب آخــر، فقــد صــار هــو ذاتــه حاليًّ
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ونشــره  كتابتــه،  كيفيــة  حــول  يقــع  التســاؤل  أّن 

وتوزيعــه، فهــذا يدفعنــا للتســاؤل عــن العاقــات 

أو غيابهــا بيــن الباحثيــن والمســتعملين، وكــذا عــن 

وعــن  و»الميتودولوجيــة«،  المنهجيــة  الخطــة 

آليــات تفعيلــه، كونهــا صــارت ال تقــل أهميــة علــى 

المســتوى النظــري.

والنظريــات،  النمــاذج،  مــن  كل  أصبــح  لقــد 

والخطــط، والبراديغمــات، والمناهــج والتقنيــات، 

البحــث  صــار  وباختصــار،  وتحديــًدا.  وضوًحــا  أكثــر 

يشــكل  )كنــدا(  الكيبــك  بمنطقــة  العلمــي 

المكثفــة  للممارســات  كبيريــن  ورهاًنــا  مجــااًل 

. ت سســا للمؤ

بعيــًدا عــن كونــه ممارســة فرديــة ومعزولــة، 

أصبــح البحــث مجموعــة من األعمــال والتطبيقات 

والممارســات التــي ترعاهــا المؤسســات، وتســهر 

ــن  ل وُيثمَّ علــى إنتاجهــا ونشــرها وتطويرهــا. ُيَمــوَّ

حســب  نســقي،  نحــٍو  علــى  كذلــك  بــه  وُيعتــرف 

العلمــي  البحــث  أّن  معاييــر محــددة. يعنــي هــذا، 

الفرديــة  بــاإلرادة  فحســب  مرتبًطــا  يعــد  لــم 

التشــاور  بعــد  المتخــذة  والقــرارات  وباألنشــطة 

مــن قبــل المنظومــة الجامعيــة، بــل حتــى مــن ِقبــل 

الدولــة والقطــاع الخــاص. وُيعــّد البحــث العلمــي 

نقطــة التقــاء اســتراتيجية حيــث تلتقــي وتتقاطــع 

وطموحــات  البعــض  وعــود  أحياًنــا  تتصــادم  أو 

الحديــث  لنــا  يمكــن  الصــدد،  هــذا  اآلخريــن. ففــي 

مجــال  عــن  نتحــدث  كمــا  الجامعــي  البحــث  عــن 

مؤسســاتي مســتقل نوًعــا مــا، ومهيــكل بفعــل 

ممارســات وســلوكات ورهانــات خاصــة. يبــدو عنــد 

توصيــف هــذه الممارســات وتحليلهــا وتحديــد تلك 

الرهانــات، أنهــا هــي ذاتهــا عمــل ضــروري لفهــم 

بعــض الجوانــب التــي تكتنــف الوضعيــة الحاليــة 

للبحــث فــي الجامعــة.

هــذا  خــال  مــن  سنســعى  وعليــه، 
لتفكيــر  التأســيس  إلــى  العمــل 
أال  التاليــة:  المشــكلة  حــول  نقــدي 
ينجــم بالتــوازي مــع »المأسســة« 
بــروز  العلمــي،  للبحــث  المكثفــة 
لهــا  عاقــة  ال  مختلفــة  عوائــق 
بالعلــم، قــادرة علــى أن تؤثــر بطريقــة 
وعلــى  الباحثيــن  علــى  بأخــرى  أو 

؟ ثهــم بحو

ــا -بــل وعاجــًا- التســاؤل حــول  فعــًا، يبــدو جليًّ

مــا إذا كان العامــل المؤسســاتي يؤثــر أو ال فــي 

خيــارات واتجاهــات الباحــث التــي غالًبــا مــا تنتهــي 

اإلشــارة  يجــب  كمــا  الخاصــة.  قراراتــه  بتوجيــه 

أنــه ال يمكــن لمقــاٍل واحــٍد أن ُيحّلــل جميــع  إلــى 

تلــك العوائــق؛ لــذا فقــد اكتفينــا بتنــاول العوائــق 

»الدوكســولوجي«،  بالجانــب  فقــط  المتعلقــة 

الــذي يمّثــل -حســب رأينــا- الجانــب األكثــر ُكموًنــا 

واألكثــر فاعليــة. لــذا ســنبدأ أواًل بتعريــف بعــض 

المفاهيــم وتحديــد وضعيــة بعــض المشــكات.

نقد البديهيات وبديهيات النقد:

واألحــكام  الجاهــزة  األفــكار  مــن  ا  كلًّ إّن 

الحاملــة  الشــائعة  التمثــات  وكــذا  المســبقة، 

لمشــروعية وبداهــة العــرف والمفاهيــم القبليــة، 

ــا  كلهــا ُتشــكل فــي مجموعهــا مــا نســميه تقليديًّ
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»الدوكســا«. وهــي كلمــة يونانيــة تعنــي بالتقريــب 

مصطلــح  مقابلهــا  فــي  ويقــف  »الــرأي«، 

»المعرفــة  ويعنــي  لهــا،  كنقيــض  »ابســتمي« 

العلميــة«.

وتأسيًســا علــى الفرضيــة القائلــة بــأن الهــدف 

نتائــج علميــة  الحصــول علــى  بحــث هــو  مــن كل 

العمــل  صاحيــة  معاييــر  وفــق  فيهــا،  موثــوق 

الباحــث،  إليــه  الــذي ينتمــي  المقــدم فــي المجــال 

يصبــح لزوًمــا -بطريقــة أو بأخــرى- علــى أي بحــث 

أخــذ الدوكســا بعيــن االعتبــار، خاصــة أّن الوظيفــة 

األصليــة واألساســية للبحــث هــي أواًل »أشــكلة« 

الواقعــي، ففــي الوقــت الــذي تكتفــي فيــه الغالبيــة 

الناجــزة المكتفيــة بذاتهــا، يتعيــن علــى  باألجوبــة 

إليهــا  والنظــر  تحديــًدا  عندهــا  التوقــف  الباحــث 

كمشــكلة. لــذا فــإن القيــام بالبحــث العلمــي هــو 

أساًســا وفــي المقــام األول طــرح للتحــدي أمــام 

لفحــص  إخضاعهــا  عبــر  العاميــة،  المعتقــدات 

 Selltiz, Wrightsman(دقيق وفق أســس صارمة

.)27  ,1977  ,et Cook

يعنــي هــذا أن علــى البحــث حيــازة مــا نســميه 

»البعــد النقــدي« إزاء الدوكســا، التــي تحيــل فــي 

»الدوكســولوجي«،  الحقــل  ذلــك  إلــى  الواقــع 

مجــال المعرفــة غيــر النســقية للغــة وبديهيــات 

مقتضيــات  مــن  يصيــر  لــذا  اليوميــة.  الممارســة 

النتــزاع  الجهــد  بــذل  العلميــة  الممارســة 

دور  أن  دام  مــا  االســتثنائية...  إشــكالياتها 

المعرفــة  تأثيــر  دراســة  هــو  »الدوكســولوجيا« 

 De Bruyne, Herman(علــى الممارســات العلميــة

.)32  ,1974  ,et De Schoutheete

أّن  تســجيل  اإلطــار،  هــذا  فــي  المهــم  ومــن 

الواقــع  فــي  وتتمظهــر  تبــرز  ذاتهــا  الدوكســافي 

مجالهــا  فــي  فهــي  معرفــة،  أنهــا  أســاس  علــى 

ال تتعــارض مــع العلــم بــل هــي جــزء منــه ومجــال 

 Revue des sciences de( مــن مجــاالت دراســته

مرفوضــة  غيــر  كانــت  ولئــن   ،)152  ,l’éducation

ــا مــن صحــة  بشــكل جــدي، فســتظل متأكــدة كليًّ

تســوقها. التــي  البديهيــات 

العلميــة،  الممارســة  مــن  فانطاًقــا  إًذا، 

كحقيقــة  الدوكســولوجي  المجــال  ــا  فعليًّ يبــرز 

دوكســولوجية، مع أن الدوكســا ال تتبدى بوصفها 

محاولــة  عنــد  ألنــه  ُترَفــُض،  حينمــا  إال  دوكســا، 

أن  نكتشــف  عليهــا،  والبرهنــة  أحكامنــا  تأكيــد 

ــت مجــرد »أحــكام« و»أحــكام  البعــض منهــا كان

مســبقة«. وعليــه، صــار لزاًمــا علــى البحــث إدخــال 

لكونــه  الدوكســولوجي،  الحقــل  مــع  قطيعــة 

ا بداخلــه مــن البدايــة. علًمــا أن كل صيــرورة  متجــذًر

بحثيــة هــي فــي عاقــة مباشــرة وضمــن مجــاالت 

ســلًفا. ُمشــّكلة  معرفيــة 

ال يبــدأ البحــث مــن الصفــر، بــل بالعكــس يبــدأ 

مــن عالــم ُتشــكله التمثــات، الرمــوز والمعتقــدات 

الموروثــة، بمــا فــي ذلــك الخطــاب العــادي الحامــل 

الفئــات  خالهــا  مــن  تتهيــكل  عفويــة  لمعرفــة 

اللســانية  الفئــات  بواســطة  »االنطولوجيــة« 

.)76  ,1980  ,Wittgenstein(

المعرفــة  بــأّن  القــول  يمكــن  باختصــار، 

العلميــة ال تنشــأ مــن الجهــل، بــل مــن المعرفــة 

غيــر العلميــة. لذلــك فــإّن ابســتمولوجيا الُعــرف 
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وتحليــل الرمــوز والمعتقــدات االجتماعيــة، ُتشــّكل 

إضافــة هامــة بالنســبة لنظريــة المعرفــة العلميــة 

.)104  ،1984 جودلــت،  )باشــلييه، 

أّن مقابلــة  إلــى  أيًضــا  وتتوجــب هنــا اإلشــارة 

معقــدة  عاقــة  ُتفــرز  بـــاالبستيمي  الدوكســا 

مــع  التعاطــي  بصــدد  لســنا  فنحــن  ومتحركــة. 

مجاليــن مــن الخطــاب منفصليــن تماًمــا بعضهما 

عــن بعــٍض، مــا دام أن نتائــج البحــث العلمــي تــؤدي 

العامــة  القاعــدة  مضمــون  ألن  الدوكســا،  إلــى 

هنــا هــو: كلمــا ازداد االهتمــام االجتماعــي بالبحــث 

والعلــم، ازداد عــدد الخطابــات الحاملــة لرغبــة إبــراز 

القــول  يمكــن  ثمــة  ومــن  »العلمويــة«،  رمزيــة 

بأننــا إزاء ظاهــرة معاصــرة هــي االعتــراف بقيمــة 

االجتماعيــة. وفائدتــه  العلمــي  الخطــاب 

ولقــد صــار واضًحا اآلن )موسكوفيشــي 1976، 

ومصطلحــات  مفاهيــم  أن  كيــف   )1984 بورديــو 

النفــس  علــم  مثــل  تخصصــات  ومشــكات 

والسوســيولوجيا قــد تــّم االســتحواذ عليهــا مــن 

مضامينهــا  أن  تزعــم  مختلفــة  خطابــات  ِقَبــل 

معرفيــة. وإّن مــرّد كل هــذا هــو غيــاب حيــز حقيقــي 

أو خيالــي بإمــكان الباحــث اللجــوء إليــه كــي يحتمــي 

ــا مــن تأثيــر الدوكســا. كليًّ

المغلــق  النســق  »أشــكلة« مســألة  يمكــن 

فــي العلــوم اإلنســانية وعلــوم التربيــة، والعاقــة 

خضــم  فــي  والدوكســا،  البحــث  بيــن  الموجــودة 

بالنســق  المســماة  المفرغــة  الحلقــة  إشــكالية 

نتعــرض  »عندمــا  المغلــق.  االبســتيمولوجي 

فــي العلــوم اإلنســانية إلــى مشــكلة مــا علــى 

المســتوى العــام، فإننــا نجــد أنفســنا ضمــن 

حلقــة مفرغــة تتعلــق بكــون الباحــث ذاتــه ينتمــي 

إلــى المجتمــع الــذي يدرســه، حيــث يــؤدي دوًرا 

معينــة«.  فكريــة  أجنــاس  صياغــة  فــي  هامًّــا 

)992  ,1967  ,Goldmann(

احتمــال  فــي  بالفعــل،  الخطــورة  وتكمــن 

تمّكــن عناصــر مــا مــن التســرب منــذ بدايــة البحــث، 

إلــى انغــاق النســق الفكــري.  يــؤدي  الــذي  األمــر 

إحداهمــا  اثنتيــن،  ماحظتيــن  هــذا  يســتدعي 

 Revue des sciences( إيجابيــة  ســلبية واألخــرى 

de l’éducation, 153(، فــإذا مــا تــّم التقّيــد بالبعــد 

الوحيــد المعــروف بالتداخــل النظــري، كمــا يقوم به 

غالبيــة االبســتيمولوجيين، فــإّن النســق المعرفــي 

المغلــق لــن يشــكل عائًقــا مطلًقــا، بــل ســيكون 

تتطــور  مــن خالهــا  التــي  المركزيــة  النقطــة  هــو 

لتصيــر  والتقنيــات،  النمــاذج  الطــرق،  األفــكار، 

ــا أكثــر دقــة. تدريجيَّ

عرفتــه  الــذي  التطــور  أدى  ولقــد 
علــوم  وراهًنــا  اإلنســانية  العلــوم 
مختلــف  مــن  بالباحثيــن  التربيــة 
المعرفيــة  واآلفــاق  التخصصــات 
إلــى التســاؤل حــول ماهيــة الشــروط 
اقتــراح  َثــمَّ  وِمــن  الموضوعيــة، 
لهــذه  مثمــرة  وحلــول  مقاربــات 

. لمشــكلة ا

ولعــل مــا يؤكــد الجهــود المحققــة فــي هــذا 

الصــدد ويعكــس جّديتهــا، هــو تعاظــم الكتابــات 

المخصصــة لهــذا الموضــوع. تبــرز هنــا ماحظتنــا 
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كانــت  إذا  عّمــا  التســاؤل  تفــرض  التــي  الثانيــة 

المعرفــة العلميــة ومنهجيــة البحــث تتعارضــان 

للنــزول بالمشــكات التــي تعالجهــا إلــى مجــال مــن 

الخطــاب الباطنــي، الــذي أمــّد الباحثيــن بوهــم أن 

ــّم حلهــا مســبًقا، علــى  كل هــذه المشــكات قــد ت

اهتمــوا  قــد  الباحثيــن  مــن  أقرانهــم  أن  أســاس 

بالمواضيــع ذاتهــا بــداًل منهــم.

مــرُد هــذا أّن التخصــص فــي البحــث المعاصــر، 

وتقســيمه إلــى شــعب ومجــاالت فرعيــة، يجعــل 

مــن التســاؤالت واإلشــكاليات المعرفيــة قضيــة 

فئــات محــددة مــن المتخصصيــن. وهــي الســمة 

الراهنــة التــي تميــز علــى األقــل البحــث الجامعــي 

عــن البحــث المؤسســاتي الخــاص، حيــث توجــد فئة 

لــون ليــس لـ»إنتــاج«  مــن الباحثيــن ُيدَعمــون وُيموَّ

المعــارف، بــل للتفكيــر فــي شــروط إنتــاج المعرفة. 

وعليــه يتوجــب طــرح هذيــن التســاؤلين: أال يصبــح 

غيــاب الحــس النقــدي بالنظــر إلــى هــذا الوضع، من 

مســؤولية المختصيــن فــي النقــد حصــًرا؟ أال يحيــل 

هــذا إلــى شــيء آخــر، يتعلــق مباشــرة بالمعيــش 

اليومــي للباحثيــن، ويتجــاوز كونــه موضوًعــا يصلــح 

لكتابــة مقــال عنــه؟

الحقــل  بــأّن  التذكيــر  إلــى  حاجــة  هنــاك  هــل 

الكتــب  طيــات  بيــن  يوجــد  ال  الدوكســولوجي 

داخــل  بجــاء  يتمفصــل  بــل  االبســتمولوجية، 

اللذيــن  والمؤسســاتي،  االجتماعــي  الفضــاء 

البحثيــة. بعبــارة  الممارســة  يســمحان بتجســيد 

النســق  لفــّخ  معّرًضــا  الباحــث  كان  إذا  أخــرى، 

أواًل  يكمــن  الحقيقــي  المشــكل  فــإن  المغلــق 

العاقــة  اعتبــار  علــى  الباحــث،  عمــل  مــكان  فــي 

المعرفــة  بيــن  أي  واالبســتيمي،  الدوكســا  بيــن 

فــي  ال يتجســد  العلميــة،  والمعرفــة  العاميــة 

الصــراع القائــم بيــن الحقيقــة واالعتقــاد، بــل فــي 

الخطابــات والممارســات اليوميــة التــي تقــوم بهــا 

الباحثــون. فيهــا  ينشــط  التــي  المؤسســات 

مكان البديهيات:

حــول  قولدمــان  فكــرة  مــع  اتفقنــا  حــال  فــي 

النســق المغلــق، نجــد أن طرحــه يتســم بمســتوى 

»النســق  أن  اعتبــار  علــى  التعميــم،  مــن  عــاٍل 

أّي  ــا عاقــة  ُيميــز مبدئيًّ المغلــق« يقــدم وصًفــا 

موضــوع اجتماعــي مــع األيديولوجيــات الســائدة 

وضعيــة  تصبــح  وبالتالــي  المجتمــع.  ذلــك  فــي 

ال  الحاجــة  ومنــه  واضحــة،  غيــر  الخاصــة  الباحــث 

عموًمــا  المجتمــع  فــي  الباحــث،  أي  دمجــه،  إلــى 

كذلــك،  االســتثنائي  محيطــه  فــي  بــل  فحســب، 

الباحــث  كــون  االعتبــار  بعيــن  أخذنــا  إذا  خاصــة 

الجامعــي ُيعــّرف أواًل بانتمائــه إلــى مؤسســة مــا، 

وباأللقــاب الحاصــل عليهــا والوظائــف المســندة 

إليــه وبالهيئــة المهنيــة التــي يحملهــا، ليأتــي فيمــا 

البحــث يظهــر  إلــى مجــال مــا مــن  انتمــاؤه  بعــد 

فــي الكفــاءات المعتــرف لــه بهــا، وفــي األعمــال 

والمنشــورات التــي قــام بهــا. واضــح إذن أن هــذا 

للباحــث هــو بطريقــة محــددة  المــزدوج  االنتمــاء 

ُيعــّرف  الــذي  االجتماعــي  عالمــه  إلــى  انتمــاء 

الجامعيــة. بالمؤسســة 

النســق  بــأّن  التذكيــر  هنــا  األجــدر  مــن  لــذا، 

األفــراد  مــن  كفــرد  الباحــث  يخــص  ال  المغلــق 

بشــكل  يتجلــى  بــل  فقــط،  بمجتمعــه  وعاقتــه 
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حقيقــي بيــن الباحــث كفــرد مــن المؤسســة وبيــن 

يقصــد  الــذي  الخــاص،  المؤسســاتي  مجتمعــه 

واالعتــراف  التكويــن  تمنحــه  التــي  الجامعــة  بــه 

هنــا  الجامعــة  وبأعمالــه.  وبشــهاداته  بكفاءاتــه 

لــه اإلمكانــات  يوفــر  الــذي  المهنــي  الفضــاء  هــي 

بــل تتجــاوز  المهنيــة والماديــة للعمــل وللبحــث، 

ذلــك إلــى كونهــا هــي مــكان وجــود العناصــر التــي 

ُتمّكنــه مــن اكتشــاف مشــكات البحــث، خاصــة إذا 

أدركنــا حقيقــة أّن صيــرورة االكتشــافات والبحــث 

تتــم  جماعيــة  صيــرورة  األول  المقــام  فــي  هــي 

ــا مــن قبــل  وفــق معاييــر وشــروط محــددة جماعيًّ

الباحــث.  إليهــا  ينتمــي  التــي  العلميــة  الجماعــة 

)1976  ,Habermas  ;1964  ,Kuhn(

الخــاص،  مجالــه  فــي  الباحــث  تعتــرض  قــد 

ُجملــة مــن البديهيــات التــي يتعّيــن عليــه التصــدي 

هــي  التــي  والضروريــة  الشــاقة  بالمهمــة  لهــا 

النقــد. فنقــُد الدوكســا يتــّم فــي مجــال النقــد، أي 

فــي الجامعــة التــي تزعــم أنهــا تمثــل الوعــي النقــدي 

الجامعــة  فــي  النقــدي  البعــد  يبــرز  للمجتمــع. 

كموقــف بديهــي، وهــو موقــف يفــرض نفســه علــى 

المنطلــق  هــذا  مــن  المؤسســي،  العقــاب  قــوة 

يتحــول البعــد النقــدي كحتميــة علميــة إلــى »فكــر 

نقــدي«، ذلــك المفهــوم الــذي أصبــح خالًيــا مــن أي 

معنــى بفعــل المغــاالة فــي اســتعماله.

ــا، تأسســت المؤسســة الجامعيــة كمــا  تاريخيًّ

إلــى البــروز كوريــث  نعرفهــا اليــوم علــى الســعي 

شــرعي للتقليــد الفكــري األوروبــي القائــم علــى نقــد 

والبحــث  إلــخ(  الفكريــة...  )الدينيــة،  األســاطير 

ــي  ــة للجامعــة الت عــن الحقيقــة، فالوظيفــة النقدي

ــد  ــى وظيفــة مؤسســاتية تتطلــب تحدي ــت إل تحول

مشــاريع منتظــرة ومتوقعــة، والتــي قــد تــؤدي إلــى 

تحييدهــا بتحويلهــا إلــى نشــاط وظيفــي يســاهم 

أواًل فــي »الســير الحســن« للمؤسســة. ولّمــا 

والتثميــن  بالعنايــة  تتمتــع  الجامعــة  صــارت 

وأضحــت فضــاء مدرســيًّا مشــترًكا؛ أال يعنــي 

الرفــض؟  فــي  لســلطته  النقــد  فقــدان  هــذا 

أليــس ثمــة خطــورة أن يتحــول النقــد تدريجيًّــا 

جعلــه  فــي  أهميتهــا  تكمــن  لطقــوس، 

مــع  لــه  عاقــة  ال  أريحيــة،  وذا  مؤسســاتيًّا 

البحــث، علــى مــا يمكــن أن نســميه فــي ظــل 

الحقيقــة. آخــر،  غيــاب مســمي 

الباحث وأسئلته: أسطورة 
روبنسون

يبــدأ  البحــث  أّن  لديــه  يتأكــد  لــم  مّنــا  مــن 

ــن جــاء  بســؤال؟ ولنكــن ســّذًجا ونتســاءل: مــن أي

الســؤال؟ هــذا 

معظــم  تعرضــه  تســاؤل  هــو 
مراجــع المنهجيــة بطريقــة محضــة 
أو تكتفــي بالتعامــل معــه بطريقــة 
»علــم نفســوية«، ويتــم كل شــيء 
واهتمامهــم  الباحثيــن  أســئلة  كأّن 
بمشــكلة دون أخــرى تظهــر بشــكل 
عليهــم  نفســها  وتفــرض  تلقائــي 

جديــد. كحــدس  بديهيــا 

فــي حيــن أن قيــام عمليــة تطويــر البحــث فــي 

والســريع  المتواصــل  التجديــد  علــى  الجامعــات 

اإلنســان  فــي  الكبيــر  واالســتثمار  للمعــارف، 
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تســيير  فــي  المتطــورة  التركيبــة  وكــذا  والمــوارد 

برامــج البحــث، قــد جعــل مــن الباحــث المعــزول 

الهالــة  مــن  الرغــم  علــى  ألنــه  أســطورة،  مجــرد 

الكبيــرة التــي ال تــزال تحيــط بأســطورة روبنســون 

العالــم -الفــرد ذو »الفكــر الفضولــي« الراغــب فــي 

ــا والســاعي بمفــرده »لتطويــر  أن يكــون موضوعيًّ

المعرفــة«- فــإّن هــذه الحقيقــة تعتبــر اليــوم مــن 

الجامعيــة. البحــوث  فلكلــور 

فــي  كبيــر  بشــكل  المعاصــر  البحــث  يندمــج 

واألمــر  ــا،  وكيفيًّ ــا  كميًّ يغيــره  مؤسســاتي  عالــم 

البحــث  تحــّول  حيــث  الطبيعــة  لعلــوم  محســوم 

إلــى جــزء مــن االتحــاد المؤسســاتي الوثيــق بيــن 

ا مــن  الدولــة، الصناعــة والجيــش، مــع العلــم أن كلًّ

وزارة الدفــاع )البنتاغــون( ووكالــة الفضــاء )نــازا( 

فــي  العلمــي  للبحــث  الراعيــان األساســيان  همــا 

.)1970  ,Salomon( األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 

لســنا هنــا بصــدد رفــع راية الحريــة العلمية، بل 

ألجــل تســجيل هــذه الظاهــرة المعقــدة لاندمــاج 

الكثيــف للبحــث وللباحثيــن فــي مؤسســات تقــّدم 

البرامــج، األمــوال والوظائــف، وبهــذا المعنــى يعــّد 

أحســن  ظــروف  مــن  الباحثــون  عنــه  يتحــدث  مــا 

يمكــن  طبًعــا  متجــاوز.  خطــاب  مجــرد  للبحــث 

الحديــث عــن تحســين الظــروف، لكــن يلــزم معرفــة 

لمــاذا هــذه الظــروف ولخدمــة مــن؟

مكان األسئلة:

فــي أســطورة روبنســون، ال بــد مــن معارضــة 

يطرحهــا  التــي  األســئلة  إّن  القائــل  االســتنتاج 

لمجــرد  واحــًدا  تمتلــك معنــًى ومحمــًا  الباحثــون 

تناولهــا داخــل مؤسســة أو قطــاع بحــث بعينــه، 

وأنــه فــي هــذا المــكان وحــده ُيعتــَرف بدقــة هــذه 

ــرة بالبحــث. كباحــث فــي هــذا  األســئلة وبأنهــا جدي

بــل  إنجــازات أســافي،  أرث فحســب  المجــال، ال 

أيًضــا،  طرحهــا  فــي  وطريقتهــم  ومشــكاتهم 

ــا، ال بــد قبــل أّي شــيء أن  باختصــار، أن تكــون باحًث

تنتمــي إلــى تاريــخ وتقليــد.

يمنحنــي  وتخصصــي  تكوينــي  مجــال  وألن 

مجموعــة »موضوعــات« لمعالجتهــا، سلســلة 

اإلجــراءات  وشــتى  لحّلهــا  المشــكات  مــن 

باحــث  وألننــي  المثبتــة،  والتقنيــات  المنهجيــة 

فــي مؤسســة غايتهــا ومهمتهــا البحــث، فإننــي 

بــل  المهجــورة،  جزيرتــه  فــي  روبنســون  ال أشــبه 

مــع  متضامــن  ألنــي  ذلــك؛  مــن  العكــس  علــى 

وســط ســاهم فــي تكوينــي وأعمــل فيــه، جــاءت 

هــذا  ودون  باحــث،  أســئلة  بالتحديــد  أســئلتي 

الوســط ســأتحدث فــي الفــراغ، ولــن تجــد أســئلتي 

قيمتهــا. يقــّدر  أو  يســمعها  مــن 

إن خطــاب الباحــث يتجــه أواًل صــوب مجتمــع 

ومــن  يتحدثــون  مــن  فيــه  يتواجــد  مؤسســاتي 

يســتمعون ويتقاســمون رمــوًزا خطابيــة ومعاييــر 

علــى  أو  مشــتركة،  نظريــة  ومرجعيــات  مهنيــة 

األقــل قابلــة إلــى أن ُتقَتَســم، وكذلــك ُجملــة مــن 

المصالــح المرتبطــة بمهنتهــم وهواياتهــم. وحــدُه 

للباحثيــن  ُيشــرِعن ويســمح  مــن  المجتمــع  هــذا 

القيمــة. ويمنحهــم  أنشــطتهم  بممارســة 

ــارات البحــث  ــا أيًضــا، مــا إذا كان لخي يتحــدد هن
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أن تفــرض ذاتهــا كخيــارات معتــرف بهــا وصالحــة 

إلــى عامــة  يتوجــه  الباحــث ال  بــأن  للتنــاول، علًمــا 

النــاس، بــل إلــى أقرانــه مــن الباحثيــن، وعليــه فهــو 

مطالــب باســتعمال لغتهــم، وتبنــي مشــكاتهم 

ومقاســمة -ولــو جــزًءا منهــم- آفاقهــم المشــتركة. 

تأخــذ  أن  ال بــد  هــؤالء  يعــارض  وهــو  وحتــى 

معارضتــه شــكل التواطــؤ والتضامــن مــع أقليــة 

ــا مــن أن يعتبــر ســلوكه  أخــرى مــن الباحثيــن؛ خوًف

مظهــًرا مــن مظاهــر الفردانيــة غيــر المقبولــة.

غيــر  ذلــك  ســيما  وال  الجامعــي،  البحــث  إّن 

المطالــب باالســتجابة لجانــب تطبيقــي، والمتجــه 

إلــى إنتــاج خطــاب تضمــن دائــرة مغلقــة، يتعيــن 

مندمجيــن  يكونــوا  أن  وقارئيــه  علــى مســتهلكيه 

ســلًفا فــي المجــال المؤسســاتي للبحــث. وذلــك 

االســتفادة  فــي  الرغبــة  أصــًا  وجــدت  إذا  طبًعــا، 

فيــه  يتحــدث  الــذي  الحقــل  هــذا  ينتجــه  ممــا 

وتحــل  أواًل،  الجامعييــن  ألقرانهــم  الجامعيــون 

شــفرة المعلومــة مــن طــرف الذيــن يملكونــه أو 

يحــوزون رمــوزه، وال يتــم االنقطــاع عــن مرحلــة أننــا 

ــات الخطــاب  ــم نعــد نفهــم المشــكات وال رهان ل

الدائــرة. مــن  بالخــروج  إال 

»يتغاضــى الخطــاب العلمــي عــن العمليــة 

الفكريــة لإلنتــاج، يتــوج البحــث الناجــح بالنشــر، 

ويقــّدم إنتاًجــا ناجــًزا، منغلًقــا علــى نفســه )...( 

بالتخصــص  الجيــدة  المعرفــة  وحدهــا 

المــدروس، بإمكانهــا أن تفهــم وعــن طريــق لعبــة 

المراجــع والتراكيــب التجريبيــة، ومعالجــة بعــض 

المعــادالت قصــًدا، هــي مــن يجعــل هــذا العملــي 

ســّجًا ضمــن هــذه المدرســة الفكريــة أو تلــك« 

.)64.p  ,1978  ,Giard(

الوضــع؟  هــذا  عــن  المترتبــة  النتائــج  مــا 

الصعوبــات  تحــت  ســطر  وضــع  مــن  أواًل  ال بــد 

التــي يطرحهــا الحــوار بيــن الباحثيــن ومســتعملي 

البحــث، والتــي تعــزى فــي جــزء منهــا إلــى غمــوض 

الخطــاب األكاديمــي الــذي يفــرض ضــرورة التعبيــر 

وضــرورة  ا،  مؤسســاتيًّ عليهــا  متعــارف  بلغــة 

إعــادة الباحثيــن لتفســير المشــكات التــي ســبق 

أن تناولهــا غيرهــم مــن الباحثيــن وبمصطلحــات 

المؤسســاتي. المجتمــع  طــرف  مــن  مقبولــة 

فــي إطــار بحــث فــي التربيــة يلّخــص هابرمــان 

الوضــع فــي نــص خصصــه لهــذه المشــكلة قائــًا: 

مؤسســة  فــي  عمــل  مــن  كل  عــام،  »بشــكل 

ــون بطريقــة أخــرى، وكأن ال يرتبــط  مختلفــة يّك

مختلــف  يواجــه  مجموعتــه،  عناصــر  بــكل 

مهنيًّــا  مســاًرا  ويتبــع  اليوميــة  الصعوبــات 

 ,Huberman( »حســب معاييــر تقــدم مختلفــة

.)138  ,1982

انتشــار  فــي  االعتقــاد  أيًضــا  يمكــن  كمــا 

أن  بســبب  أنفســهم،  الباحثيــن  بيــن  االنغــاق 

جــّد  مجــاالت  إلــى  مقســم  الجامعــي  البحــث 

متخصصــة ومجــزأة فــي شــكل حقــول صغيــرة 

لإلنتــاج،  الخاصــة  مقاييســه  منهــا  لــكل  للبحــث، 

ومصالحــه. لغتــه 

اللبــس  رفــع  يعــزى  آخــر،  جانــب  ومــن 

يقــوم  الــذي  الدائــم  التفــاوض  إلــى  والغمــوض 

أّن  يبــدو  لكــن  ومموليهــم،  الباحثيــن  بيــن  اليــوم 
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تعــّود  طقــوس  شــكل  فــي  تجّمــد  قــد  الحــوار 

الباحثــون علــى اســتعمالها لتفســير مشــكاتهم 

الربحيــة  لإلنتــاج،  مخصصــة  مصطلحــات  فــي 

والكفــاءة.

ويبــدو لنــا علــى وجــه الخصــوص أن الباحثيــن 

فــي علــوم التربيــة معرضــون لهــذا الوضــع، فهــم 

قطــاع  مســيري  لطلبــات  باالســتجابة  ملزمــون 

التربيــة الذيــن يمولونهــم، فيصبحــون بذلــك مــن 

قــوى اإلنتــاج الضرورية للحفاظ على المؤسســات 

التعليميــة وتنظيمهــا، شــاءوا ذلــك أم أبــوا، ألنهــم 

مدمجــون فــي صيــرورة عقلنــة النظــام المدرســي، 

حيــث ُتســهم أبحاثهــم فــي عمليــة اتخــاذ القــرار 

بعبــارة  المدرســة،  مســؤولي  لتقديــر  الخاضــع 

أخــرى، صــارت بحوثهــم تتدخــل فــي الميكانيزمــات 

التــي يتــم مــن خالهــا تحويــل كل نشــاط إنســاني 

.)1976 ,Grawford, Perry( إلــى إنتــاج مفيــد ومربــح

عــزل  تحــاول  التــي  المقاربــات  أّن  يبــدو  لــذا 

البحــث والباحثيــن عــن المؤسســة التــي تضمــن 

ألّن  بالفشــل؛  حتًمــا  عليهــا  محكــوم  وجودهــم، 

بوصــف  تكتفــي  تعــد  لــم  البحــث  ابســتيمولوجيا 

العمليــات التــي تتنــاول التداخــل النظــري وتقــود 

إلــى االكتشــاف العلمــي، وصــار لزوًمــا علــى علــم 

اجتمــاع المعرفــة ولعلــم نفــس البحــث، االندمــاج 

المعــارف  إلنتــاج  عامــة  ابســتيمولوجيا  فــي 

العلميــة، قصــد تفــادي إعــادة إنتــاج معرفــة ُمجــزأة 

لممارســات البحــث المؤسســاتي علــى مســتوى 

الفهــم.

بيئتــه  فــي  الباحــث  »إغــراق«  بإعــادة  إذن، 

الضغــوط  طبيعــة  فهــم  مــن  نتمكــن  الخاصــة 

الممارســة عليــه، كمــا يتــم كذلــك تقبــل أكبــر لفكــرة 

أخــرى  مؤسســة  كأي  الجامعيــة  المؤسســة  أّن 

لإلصــرار  أي  للضغــوط،  ــا  اجتماعيًّ مجــااًل  تمثــل 

ولخصوصيــات الممارســة وخطــاب الفاعليــن بمــا 

فيهــم الباحثــون، ضغــوط ماليــة، مهنيــة وأخــرى 

دوكســولوحية. معيقــات 

المجال التخصصي والمعرفي:

يواجــه كل باحــث الدوكســا وهــو يشــتغل 

يتقيــد  الــكل  نــرى  لــذا  تخصصــه؛  مجــال  فــي 

مناهــج  إشــكاليات،  مقاربــات،  للبحــث:  بنمــاذج 

ومواضيــع تعــد فــي مثــل هــذا الوقــت أكثــر صلــة 

الموضــوع. بهــذا 

يكفــي للمــرء ولــو مــرة واحــدة فــي حياتــه طلــب 

ــل  ــة للتأوي ــة لتعلــم جميــع األلعــاب الضمني اإلعان

الــذي يفــرض الحاجــة للتمييــز بيــن »مــا هــو ناجــح« 

و»مــا هــو غيــر ناجــح«. يــرى الباحثــون عنــد تمويــل 

ُمَتخّلــى  البحثيــة  القطاعــات  بعــض  أن  أبحاثهــم 

كنــًزا  ُتعتَبــُر  األخــرى  أن  حيــن  فــي  تقريًبــا،  عنهــا 

ــا عــن  ــن بحًث ــل الباحثي ــا )كلونديــك( مــن قب حقيقيًّ

التمويــل.

تكمــن الفائــدة التــي ســيجنيها الباحثــون إذن 

التقييمــات  خــال  مــن  المشــروط  الجانــب  فــي 

باســتمرار  المتداولــة  الســلبية(  أو  )اإليجابيــة 

تتحــدد  أن  يتعيــن  إذ  التخصــص،  مجتمــع  داخــل 

وتضبــط فائدتــي الشــخصية مــن كــذا إشــكالية، 

وكــذا مجــااًل مــع الفائــدة العامــة. باختصــار، وجــب 
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ينبغــي  التــي  األمــور  عاتقنــا،  علــى  األخــذ  علينــا 

بكــرم. وتمويلهــا  دعمهــا 

ا عندمــا أصّمــم مشــروع بحــث،  فأنــا شــخصيًّ

فــي  قابليتــه  ومــدى  شــروط  عينــي  نصــب  أضــع 

معرفــة  يجــب  المثــال:  ســبيل  فعلــى  محيطــي، 

الحالــة الراهنــة لقطــاع معرفــي، ووجــود النظريــات 

ذات  واألســئلة  المتجــاوزة،  والنظريــات  الهامــة 

الجــدوى، والتــي صــارت بــا فائــدة.

وجــب علــى الباحــث قبــل البــدء فــي صيــرورة 

وهــو  العلميــة،  غيــر  الطريقــة  يعــرف  أن  البحــث 

المقصــود بالبحــث. هــذه المعرفــة هــي محيطــه 

الخاص الذي ُيقّدم له في شكل تمثات وإجراءات 

الخاصــة  فائدتــه  إّن  متوارثــة.  ومفاهيــم  عقانيــة 

ال تســتمد حصــًرا مــن رأيــه وموقفــه الشــخصي، 

بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فهــي تنــدرج ضمــن 

ــة.  ــم ببعــض االتجاهــات البحثي ــذي يهت محيطــه ال

ــدة  ــا للفائ ــي أضــع أمامــي آفاًق ــا فإن وبوصفــي باحًث

التــي فــي ضوئهــا أحــدد تطلعاتــي حتــى ال تتعــارض 

مــع مصالــح الجماعــة العارفــة.

النظريــة  النمــاذج  تفســير  عــدم  فــإن  وعليــه 

فــي  الدوكســا  هيمنــة  علــى  دالًّا  مؤشــًرا  يعتبــر 

كل التخصصــات، فمــا بيــن نمــو المعــارف التــي 

الراهنــة  التطــورات  مواكبــة  علــى  الباحثيــن  ُتجبــر 

الــذي  المحمــوم  الغليــان  وهــذا  لتخصصاتهــم، 

يقيــس قيمــة األفــكار ومؤشــرات جدتهــا، بيــن هــذا 

ــا يمكــن إدراكــه، لكــن  وذاك، نأمــل أن يجســد فارًق

هيهــات ليــس هــذا هــو الحــال دائًمــا.

الجديــدة  باألفــكار  يرحــب  مــا  غالًبــا  إذ 

بحالــة  الرمــزي  االســتهاك  ســوق  إلــى  الوافــدة 

ظاهــرة  وهــي  شــديدين،  وإعجــاب  اندهــاش 

فمثلمــا  بامتيــاز،  الحديثــة  مجتمعاتنــا  تخــص 

يؤثــر  الــذي  المبكــر  المــوت  الموضــة  صــارت 

البحــث  إنتــاج  صــار  االجتماعــي،  المنتــوج  فــي 

فأقــوال  التأثيــر:  ذات  تحــت  واقًعــا  العلمــي 

مثــل: »إنهــا الموضــة« أو »مواكبــة الموضــة«، 

صــارت تعكــس اليــوم اتجاهــات اجتماعيــة مربحــة، 

الــذي  الممنهــج  االنخفــاض  تجنــب  إلــى  تدعــو 

المســتهلكة. المنتجــات  يضــرب 

علــى  كذلــك  الجامعيــة  البحــوث  تقــوم  كمــا 

تعيــش   ،)1967 )بــارت،  الموضــة«  »نظــام 

المؤسســات بفضــل إنتــاج الخطابــات المتواصلــة 

وتفهــرس الجامعــة لــكل منهــا بقيمــة معينــة، بين 

ــد  »المتجــاوز« و»القديم-المتــداول« و»الجدي

الدوكســولوجية،  للقيــم  ســلم  يتشــكل  كليًّــا« 

التــي بطبيعــة الحــال تختلــف حســب التخصصــات 

المعرفيــة.

فــي  المشــكات  بعــض  تظهــر 
شــكل أكثــر األمــور اســتعجالية، فــي 
حيــن أن مشــكات أخــرى ال تســتحق 
المناهــج  ُتفــرغ  اهتمــام،  أدنــى 
والمصطلحــات فجــأة مــن مكانتهــا 

بهــا. االعتقــاد  وتفقــد  وهيبتهــا 

الخصــوص،  علــى  التربيــة  علــوم  أن  لنــا  يبــدو 

عرضــة لدوكســا الموضــة، فهــي تشــغل مكانــة 

لِـــما  الجامعــي،  البحــث  مجــال  فــي  ا  نســبيًّ دنيــا 

بامتيــاز متعــدد وعابــر  نظــري  مــن مجــال  تمثلــه 
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للتخصصــات، كذلــك فــإن علــوم التربيــة تخضــع 

باســتمرار لضغــوط النماذج، والمناهــج والتقنيات 

الــواردة التــي حظيــت بالمباركــة العلميــة فــي مجال 

بحثــي آخــر.

يخضــع  التربويــة  الظواهــر  فــي  التفكيــر  إّن 

للعبــة المعاييــر النظريــة والمنهجيــة المتطــورة 

السياســية،  األخــرى،  الظواهــر  دراســة  فــي 

واالقتصاديــة، واالجتماعيــة... إلــخ، وهــذا ال ينفــي 

العلمــي،  البحــث  لحقــول  المتــوازن  غيــر  التطــور 

علــى خصوصيــة  التعــرف  يتيــح  ببســاطة  ولكنــه 

وأصالــة الظواهــر التربويــة )فــان دار مــارن، 1985(.

كثيــر  فــي  التربيــة  لعلــوم  الحالــي  الوضــع  إّن 

بإنجــاز  الملزميــن  الباحثيــن  يدفــع  األحيــان  مــن 

علــى  للحصــول  الســعي  إلــى  بحثيــة  مشــاريع 

الشــرعية العلميــة مــن حقــول بحثيــة أخــرى تعتبــر 

اإللــزام  هــذا  حيــن ســيصبح  فــي  »جديــة«،  أكثــر 

بصــورة جليــة »دوكســولوجيًّا«، أي آراء معروفــة، 

وال ســيما أن جميــع العلــوم اإلنســانية، يتطلــب 

مــن  والعديــد  العديــد  فيهــا  »الجــدي«  البحــث 

أنهــا  تدعــي  مقاربــة  هنــاك  وليــس  المقاربــات، 

اإلجمــاع. تشــكل 

بعلــم  تســميته  يمكــن  لشــيء  وجــود  ال 

االجتمــاع أو بعلــم النفــس. الموجــود هــو فقــط، 

الجمــع،  بصيغــة  النفــس  وعلــم  االجتمــاع  علــم 

بمعنــى مجموعــة مــن الخطابــات القابلــة للقيــاس 

المســتويات  وعلــى  متجانســة،  األقــل  علــى  أو 

إلــخ. والنظريــة...  المنهجيــة  كلهــا،  النســقية 

الحيطــة  أخــذ  يتعيــن  اعتقادنــا،  ففــي  لــذا، 

والحــذر فيمــا يتعلــق باختيــار البحــث، الــذي يفــرض 

نفســه فــي وقــت مــا علــى أنــه بديهــي، عاجــل أو 

ــّما ينخــرط فــي  ا لـ ضــروري. فالبحــث يصبــح خطــًر

نظــام المعتقــدات الســائدة. مــن المؤكــد، وممــا 

ال شــك فيــه أيًضــا، أن هــذا الخضــوع والخدمــة قــد 

تتحــول إلــى امتيــازات قابلــة للتســويق علــى المــدى 

القصيــر، لكــن هــذا أمــر آخــر.

الدوكسا وتكوين الباحثين:

ظاهــرة أخــرى، هــي عاقــة الباحثيــن بتكوينهــم 

لــم تحــَظ بالقــدر الكافــي مــن التحليــل. فالتكويــن 

الجامعــي يقــدم أيًضــا وفــي الكثيــر مــن الحــاالت 

مضاميــن ســهلة وقابلــة للهضــم والفهــم، وهنــا 

ُم األفــكار، والمفاهيــم والمناهــج كحقائــق، فــي  ُتقــدَّ

حيــن هــي محــض إنتــاج، بمعنــى أنهــا مجــرد نتائــج 

مؤرخــة مــن البحــث العلمــي.

وعليــه، وجــب أال ننســى أن جميــع المفاهيــم، 

والمناهــج كافــة وكل النظريــات، ما هي إال مجموع 

وتســتلزم  باألمــس  اســتلزمت  وتراكيــب،  بنيــات 

ــر المســتمر  فــي الوقــت الراهــن جهــًدا مــن التفكي

علــى مســتوى اســتخداماتها وتطبيقاتهــا.

غالًبــا مــا يتــم تدريــب باحثــي المســتقبل بعيــًدا 

عــن البحــث الحقيقــي الممــارس مــن قبــل الباحثين 

ــة، مــا ينتــج عنــه عجزهــم عــن ربــط مــا  ــر تجرب األكث

تعّلمــوه ضمــن مقاربــة اســتفهامية ملموســة، 

خاصــة  حيــاة  لــه  كأن  العلــم  لهــم  يتبــدى  كمــا 

مســتقلة وســاحرة، فــي حيــن تتطــور المعــارف مــن 

تاريخــي  نقدمهــا كســرد  التــي  المشــكات  خــال 
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.)1975 ,Feyerabend( لنتائــج واكتشــافات العلــم

قبــل  المنهــج  اختيــار  يتــم  أنــه  اليــوم  نــرى 

وبحســب  ذلــك،  مــن  أكثــر  المشــكلة!  معرفــة 

إال  البعــض  يؤمــن  ال  المهيمنــة،  المعتقــدات 

ــر بحثيــة ملفوفــة  ــع علــى تقاري بمــا هــو كمــي، نطّل

ــة، حيــث تظهــر  باألرقــام، مجلــدات رياضيــة حقيقي

بيانيــة،  )رســومات  الِعلَمويــة  الرمــوز  بقــوة 

منحنيــات، جــداول... إلــخ(، ليتبيــن لنــا الحًقــا أنهــا 

بــا أهميــة وال تعنــي شــيًئا. ينكــر آخــرون األعــداد 

وكل األشــكال البغيضــة واالختزاليــة، ويســعون 

نحــو الملمــوس والحقيقــي فــي البحــث، لينتهــي 

انطباعيــة. روايــة  إلــى كتابــة  األمــر  بهــم 

يــؤدى االعتقــاد الرائــج فــي وجــود »منهجيــة 

واإلجــراءات  القواعــد  تلــك  أي  صحيحــة«، 

المقبولــة وســارية التطبيــق بعيــًدا عــن موضــوع 

أيديولوجــي،  اســتعماالتي،  تصــور  إلــى  المعرفــة 

.)1976 ,Habermas( كامــن، وضعــي وتقنوقراطــي

االكتشــافات  مخرجــات  نســتعمل  إننــا 

أداة ووســيلة منفصلــة  كانــت  لــو  العلميــة كمــا 

وموضــوع  صيــرورة  عــن  للفصــل(  قابلــة  )أو 

المعرفــة، رغــم تأكيــد باشــار منــذ عــدة ســنوات: 

حســب  كلٌّ  والمناهــج  المفاهيــم  »تُوظــف 

المجــال التجريبــي، كمــا يجــب علــى كل تفكيــر 

إن  جديــدة.  تجربــة  كل  أمــام  يتغيــر  أن  علمــي 

الحديــث عــن المنهــج العلمــي ســيظل دائًمــا 

النهائــي  التشــكل  ال يصــف  ظرفيًّــا،  خطابًــا 

للفكــر العلمــي، حتــى فيمــا يتعلق بمجــال الفكر 

الخالــص، حيــث يجــب علــى التفكيــر فــي المنهــج 

أن يظــل نشــًطا؛ ألن المنهــج والتطبيــق أمران 

)139  ،1971 )باشــار،  متازمــان«. 

مــن الماحــظ راهًنــا، أّن التصور االســتعماالتي 

للمنهــج يتعــزز بفعــل النزعــة الهيكليــة للتجديــد 

التــي مــا انفكــت تقتحــم ســوق المنتجــات العلميــة، 

ولقــد تقــّوت النزعــة نحــو تحويــل المنتوجــات إلــى 

أنظمــة تشــغيل، والمعــارف إلــى أدوات للتجديــد 

فــي خدمــة التجديــد، بفعــل الحتميــة االجتماعيــة 

التكنولوجيــات  مجــال  فــي  المتواصلــة  لإلنتــاج 

الجديــدة.

الخطــاب  لتدفــق  الكبيــرة  الســرعة  وتوحــي 

بــأّن  مفــاده  وهــٍم  تكريــس  إلــى  المؤسســاتي 

المعــارف تتجــدد بصفــة كبيــرة، لنصــل فــي األخيــر 

إلى اعتقاد مفاده أن البراديغمات تتناوب بســرعة 

ــه،  ــا هــو مفهــوم البراديغــم ذات ــرة! والدليــل هن كبي

الــذي -ومنــذ أن وضعــه كوهــن- صــار يســتحضر 

فــي كل الخطابــات. إّن هنــاك أمــواج براديغمــات 

ــا بخلخلــة النظريــات. تقــوم دوريًّ

)العلــوم  االســتداللي  المنهــج  جانــب  إلــى 

ــة-االستداللية: الرياضيــات، المنطــق...  الفرضيـ

إلــخ( والمنهــج االســتقرائي )العلــوم التجريبيــة 

ظهــور  ُناحــظ  الماحظة/االســتقرائية(،  أو 

)الهوليســتي/الكلياني،  جديــدة  مناهــج 

إلــخ(  النســقي...  النيودياليكتــك،  الشــمولي، 

بحجــة أنهــا ستســمح أخيــًرا بفهــم تعقيــد الواقــع، 

الحلــم  إحيــاء  ُتعيــد  األمــر  حقيقــة  فــي  لكنهــا 

الميتافيزيقــي القديــم الـــُمنادى بكليانيــة العلــوم، 

أي التوتاليــة التــي ُتصبــغ وُتزيَّــن ببعــض االعتبــارات 
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تســيير  فــي  ــا  فنًّ لتضفــي  الســيبرنيطيقية)))*؛ 

ومكتفًيــا  منظًمــا  ــا  حيًّ بوصفه كياًنــا  المجتمــع 

ــا. ذاتيًّ

مســتوى  علــى  كذلــك  الدوكســا  تنتشــر 

المؤسســات الجامعيــة نفســها، ألننــا حيــن نفكــر 

إلــى  الراميــة  التمايــزات والتفكيــك  فــي سلســلة 

مختلفــة  مجــاالت  إلــى  العلمــي  البحــث  تقســيم 

 - )أساســية  كامنــة  تراتبيــة  بعاقــات  محكومــة 

عمليــة،   - خالصــة  تقنيــة،   - نظريــة  تطبيقيــة، 

تجريبيــة - خبراتيــة، كميــة - كيفيــة... إلــخ(، فــإن 

هذه التراتبية للمجاالت العلمية قد أدت إلى ســّن 

تراتبيــات أخــرى: هــرم تسلســل الكليــات، العلــوم 

التربيــة...  علــوم  األدب،  اإلنســانيات،  الدقيقــة، 

إلــخ، إلــى جانــب تراتبيــة التخصصــات القائمــة علــى 

االســتخدام  االســتثمارات،  عوائــد  مثــل  معاييــر 

المؤسســة.  وســمعة  القصيــر  المــدى  علــى 

وبعيــًدا عــن كونــه مجــااًل يســمح بالتواصــل بيــن 

مهيــكًا  المؤسســاتي  البحــث  يبقــي  الباحثيــن، 

مجــال  ضمــن  الباحــث  تدمــج  تراتبيــة  وتحكمــه 

ميكرو-بحثــي مــع أقرانــه، ســواء فــي عاقــة مــن 

.»1(((  ,Bourdieu األســبقية  أو  التبعيــة 

التربيــة  علــوم  فــي  الباحثــون  يصبــح  ومنــه 

علــى  الحفــاظ  فــي  متواطئيــن  وشــركاء  ضحايــا 

قبــل  مــن  أماكنهــم  داخــل  المســبقة  األحــكام 

الدوكســا المؤسســاتية، التــي تعمــل علــى تحديــد 

ــى الموضــوع والمجــال، ال  قيمــة البحــث بالنظــر إل

الحيــوان اآللــة.  التحكــم واالتصــال فــي  ))( * الســيبرنيطيقا: 
انظــر: م.روزنتــال، ب.يوديــن، الموســوعة الفلســفية، ترجمــة: 
التاســعة،  الطبعــة   ،(111 بيــروت،  الطليعــة،  دار  كــرم،  ســمير 

ص/))).

حســب النوعيــة وجوهــر مــا يســعى إليــه الباحثــون. 

أصالــة  فــي  التفكيــر  ورفــض  االستســام  فبيــن 

الظواهــر التربويــة سُنســجن داخــل غيتــو محمــي 

المالــي  والدعــم  المســبقة  األحــكام  قبــل  مــن 

المقــّدم.

كامنــة  ظاهــرة  فــي  التفكيــر  إن 
ومعقدة كتلك المتعلقة باإلفشــاء 
والمعاييــر  للبحــث  المؤسســاتي 
»أداء«  تقييــم  فــي  الحاســمة 
علــى  يضــيء  واألقســام،  األفــراد 
ــا  تدريجيًّ أصبــح  النشــر  أّن  حقيقــة 
رهاًنــا هــو ذاتــه، أيــن أنشــر؟ مــع مــن؟ 
المقــال،  يوقــع  مــن  وكيــف؟  متــى 
أو التقريــر أو الكتــاب؟ كلهــا أســئلة 
وقلًقــا  مخــاوف  تعكــس  مبتذلــة 
مرتبًطــا باإلنتــاج العلمــي المكثــف، 
خاصــة أّن االعتقــاد بقيمــة الكــم هــو 
أمــر بديهــي وقاســم مشــترك لبــروز 

المؤسســات. وتفــوق 

لســنا فــي حاجــة إلــى ذكــر المزيــد مــن األعمــال 

واألفــكار للحديــث فيهــا وحولهــا، لكــن »االســم، 

كذلــك،  الناشــرة  والجهــة  والســنة«  الكتــاب 

ــا بـ»تراكميــة  أســهمت فــي الحّمــى المســماة حاليًّ

مــن  المعــارف قطًعــا  المعرفــة« حيــث صــارت 

العلــوم المتناثــرة والمفككــة، التــي مــن الممكــن 

أن تكــون وقائعهــا محنطــة ومتحجــرة خاصــة عنــد 

)فريتــاج، 1986، 422(. إحصائهــا ووصفهــا. 

مربــح  غيــر  والعميــق  المتقــن  العمــل  صــار 



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢16

ونفتــت  نحطــم  المشــوار!  بدايــة  فــي  خاصــة 

فــي شــكل جزئيــات صغيــرة.  البحــوث ونقدمهــا 

نقدمهــا علــى الطريقــة األمريكيــة، ننشــر القليــل 

وبســرعة، تظهــر أســماء كثيــرة فــي مقــال كتبــه 

للجميــع. واحــًدا  مقــااًل  أي  واحــد،  باحــث 

وغيــر  متعــددة  ضغوطــات  دائًمــا  هنــاك 

مهووًســا  مجتمًعــا  تســكن  متجانســة، 

بالمســتعجل وبالجنــي الســريع للفائــدة، وبدورهــا 

تضــع الجامعــة ومحيطهــا الباحثيــن تحــت حزمــة 

مــن الضغــوط، فيصبــح الخطــر علــى البحــث هــو 

الخارجيــة  والهيئــات  العمــاء  يفرضــه  قــد  فيمــا 

الشــريكة، فتتجلــى أمامنــا دوكســا »المشــكات 

»المنعطــف  دوكســا  المســتعجلة«، 

الســريعة،  المصالــح  دوكســا  التكنولوجــي«، 

التــي  الباحثيــن  بيــن  واألجوبــة  األســئلة  دوكســا 

إلــخ. للتســاؤل...  وتدعوهــم  تســتوقفهم 

أليــس بإمــكان الباحثيــن -فــي الوقــت الراهــن- 

االعتقــادات  بــاآلراء،  االهتمــام  عــن  االنصــراف 

واألفــكار التــي تقتضيهــا االحتياجــات االجتماعيــة 

فــي  نصيبهــم  مــا  المؤسســاتية؟  والمعيقــات 

االختيــار والمشــاركة والمواقــف ضمــن هــذا الحــوار 

الدائــم الــذي تأســس اليــوم بيــن الجامعــة وبيــن 

الذيــن يتوقعــون شــيًئا مــن نتائــج البحــث؟

»حريــة  فــي  الحقيقيــة  المشــكلة  تكمــن  ال 

التفكيــر«، تلــك الحريــة المجــردة التــي ال تتواجــد 

إال فــي الخطابــات الباغيــة الماضويــة، ألن الحريــة 

التــي  المعيقــات  جملــة  مــن  انطاًقــا  تمــارس 

تعترضهــا، والتــي يتعيــن التســاؤل واإلنتــاج مــن 

داخــل مــا تفرضــه هــذه المعيقــات، فالباحــث فــي 

مجــال اشــتغاله يصطــدم بمــا تحــدده اختياراتــه 

يبــرز الســؤال حــول قدرتــه علــى  البحثيــة، وعليــه 

الخاصــة؟ وضعيتــه  تجاهــل 

الخاتمة

مــاذا نســتنتج بعــد كل هــذا؟ نــرى فــي المقــام 

األســئلة  هــذه  تــرك  الضــروري  مــن  أنــه  األول 

الذيــن  أولئــك  أســئلة  إلــى  ُتضــاف  كــي  مفتوحــة، 

فــي  بهــا،  أنهــم معنيــون  يعلمــون  أو  يشــعرون 

المقــام الثانــي، يبــدو أنــه صــار مــن البديهــي حاجــة 

البحث العلمي اليوم إلى مقاربات ابســتيمولوجية 

موســعة، قــادرة علــى أن تدمــج فــي أفقهــا أســئلة 

سوســيولوجيا  مــع  تقليديــة  ابســتيمولوجية 

المعرفــة وعلــم النفــس )ابســتيمولوجيا الحــس 

واأليدولوجيــا(.  االعتقــاد  نظريــة  المشــترك، 

يصعــب علــى المناقشــات والحــوارات المتداولــة 

فــي موضــوع المناهــج العلميــة تجاهــل المكانــات 

الفعليــة التــي يحتلهــا ممارســو المناهــج؛ ألن هــذه 

المكانــات ذاتهــا موّلــدة للمعوقــات.

»ذاتًــا  أبــًدا أن يكــون  الباحــث  ليــس بمقــدور 

يعيــش  روبنســون  أو  خالصــة«،  ابســتيمية 

معــزواًل فــي جزيــرة العلــوم. إن الباحــث هــو عامــل 

فــي بيئــة خاصــة حيــث يلقــى عمله الدعــم والتثمين، 

ــة ومهاراتهــا،  ــات المهن ــر اكتســب متطلب هــو أجي

األمــر الــذي يجعلــه مجبــًرا علــى الحضــور الدائــم مــن 

خــال اإلنتــاج، والنشــر، واالستكشــاف واالبتــكار. 

مرتبطــة  اجتماعيــة  ذات  هــو  باختصــار  الباحــث 

وبمؤسســة. بجماعــة 
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الباحــث إقامــة قطيعــة  إذا كان يتعيــن علــى 

مــع الدوكســا، فيتوجــب أن يقيمهــا فــي محيطــه 

التــي  المتداولــة  الخطابــات  وبداخــل  الخــاص، 

عمليــة  بوصفــه  الجامعــي  البحــث  شــّكلتها، ألن 

جماعيــة ومعقــدة يقتضــي وجــود تواصــل جماعــي 

هــو  هنــا  بالتواصــل  والمقصــود  الباحثيــن،  بيــن 

العمــل مًعــا، لجانــب البحــث العلمــي كمــا لجانــب 

تعتــرض  التــي  للمعوقــات  حلــول  فــي  التفكيــر 

الباحثيــن، وهــو فــي المحصلــة مــا حاولنــا توضيحــه 

وتناولــه فــي هــذا المقــال.
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ترجمات 

 خصوم 
أحمد بن حنبل

 مقال لــ كريستوفر ميلشيرت)))
ترجمة: محمد خضر)))

)1( أســتاذ وباحــث أمريكــي فــي اإلســام ، متخصــص فــي الحــركات والمؤسســات اإلســامية، خاصــة فــي القرنين التاســع والعاشــر 
م، وهــو محاضــر جامعــي فــي اللغــة العربيــة واإلســام فــي المعهــد الشــرقي بجامعــة أكســفورد، زميــل.  باللغــة العربيــة فــي كليــة 

بيمبــروك ، أكســفورد.

))( مترجــم مصــري. ليســانس اآلداب، شــعبة اللغــة اإلنجليزيــة، )11)، معهــد القاهــرة العالــي للغــات والترجمــة الفوريــة بالمقطــم. 

ليســانس اآلداب، قســم الفلســفة، مــن جامعــة القاهــرة للتعليــم المفتــوح، )11). 
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إس  فــان  جوزيــف  أبحــاث   بفضــل 
Josef van Ess بشــكل رئيــس، فقــد تطــور 
التاســع  القــرن  خــالل  للمعتزلــة  فهمنــا 
أصبــح  حيــث  ثوريــا)3)،  تطــورا  الميــالدي 
المأمــون  محاكــم  بــأن  القــول  يمكننــا  اآلن 
ــُدْر بشــكل رئيــس حــول أفــكار  ــم ت ــة ل الفكري
المعتزلة)4). وبالرغم من أن بعض المعتزلة 
قــد شــاركوا فــي هــذه المحاكــم فيمــا بعــد، 
إال أنــه يمكننــا اآلن القــول بــأن معتزلــة أوائــل 
القــرن التاســع الميــالدي لــم تكــن لهــم صلــة 
التــي  الكالســيكية  المعتزلــة  بحركــة  قويــة 
نعرفهــا بــدءا مــن أواخــر القــرن التاســع ومــا 
بعــده. وإننــي أهــدف إلــى توســعة مــدى هــذه 
الثــورة بتقديــم وصــف جديــد لجميــع الفــرق 
الالهوتيــة الكبــرى المتعارضــة التــي شــهدها 

القــرن التاســع الميــالدي.
))( لاطاع على ملخص مناسب، انظر: 

The Encyclopaedia of Islam, new edn., s. v. ”Mu’tazila,“ by D. Gimaret,
مع وجود إشارات مرجعية.

))( حول محاكم المحنة، انظر:
The Encyclopaedia of Islam, new edn., s.v. »Mihna,“ by Martin Hinds,
وجــه  علــى  انظــر  الســابقة.  والدراســات  للمصــادر  ووافيــة  كاملــة  إشــارات  مــع 

: ص لخصــو ا
Josef van Ess, „I?irar b. ‚Amr und die ‚Cahmiya‘: Biographie einer vergessenen 
Schule,” Der Islam 44 )1968(: 34. 
حيــث يشــير إلــى اختافــات جزئيــة بيــن المعتزلــة وبشــر المريســي فــي تنــاول مســألة 

خلــق القــرآن. انظــر أيضــا: 
Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra, 6 vols. )Berlin: 
de Gruyter, 1991-95(, 3:175-188.
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أن  هــذا  لمقالنــا  يجــب  رئيــس،  نحــو  وعلــى 

المتعارضــة  الفــرق  هــذه  تصنيــف  إلــى  ينتهــي 

كان  وقــد  والمعتزلــة.  والشــيعة  الســنة  كأهــل 

تســميات  إحــدى  الســنة«  »أهــل  مصطلــح 

فقــد  ذلــك  ومــع  ألنفســهم،  الحديــث  أصحــاب 

اتفــق عــدد كثيــر جــدا مــن المتأخريــن علــى أهميــة 

القــرن  أحــوال  مناقشــة  فــي  المصطلــح  هــذا 

بغــداد  فــي  الشــيعة  وأمــا  الميــادي.  التاســع 

فلــم يكــن لهــم قــوة كبيــرة حتــى القــرن العاشــر 

الميــادي، وبالتالــي يمكــن تصنيفهــم فــي التيــارات 

ــي))).  المتنوعــة مــن حديثــي وعقانــي وشــبه عقان

جميــع  ربــط  فــإن  المعتزلــة  إلــى  بالنســبة  وأمــا 

العقانييــن بهــم ُيَعــدُّ مبالغــة فــي حجــم أهميتهم، 

األخــرى  الفــرق  مــن شــأن  تقليــل  وبالتالــي فهــو 

ــل  ــاح المتمث ــي؛ كالجن ــار العقان ــى التي ــة إل المنتمي

فــي المذهــب الحنفــي الناشــئ. وبــدال مــن ذلــك، 

المتعارضــة  للفــرق  أفضــل  تصــورا  فقــد قدمنــا 

ممثليــن إياهــا فــي التيــار الحديثــي )يعتبــرون فقــط 

بالمصــادر النقليــة فــي الفقــه والاهــوت( والتيار 

وليــس  المعتزلــة  يشــمل  )والــذي  العقانــي 

حصــرا عليهــم(، ويقــف التيــار شــبه العقانــي فــي 

منهمــا.  المنتصــف 

))( هناك ملخصان مناسبان هما:
Heinz Halm, Shi’ism, trans. Janet Watson, Islamic Studies 
)Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1991(, and Moojan 
Momen, An Introduction to Shi’I Islam: The History and 
Doctrines of Twelver Shi’ism )New Haven: Yale Univ. 
Press, 1985(. 
التيــار  بيــن  الخصــوص  وجــه  علــى  باإلماميــة  يتعلــق  وفيمــا 

انظــر: العقانــي،  والتيــار  الحديثــي 
Wilferd Madelung, ”Imamism and Mu’tazilite Theology,“ 
pp. 13-29 in T. Fahd, ed., le Shi’isme imamate )Paris: 
Presses Universitaires de France, 1979(; Hossein 
Modaressi, ”Rationalism and Traditionalism in Shi’I 
Jurisprudence: A Preliminary Survey,“ Studia Islamica, 
no. 59 )1984(, 141-158; and Christopher Melchert, ”The 
Imamiyah Between Rationalism and Traditionalism,“ in 
Mahmoud Ayoub, et al., ed., Shi’i Islam )forthcoming(. 

بشــكل  هــو  هنــا  أقدمــه  ومــا 
قصيــرة  مســحية  دراســة  رئيــس 
للمناظــرات التــي دخلهــا أحمــد بــن 
المســلمين  بعــض  أمــام  حنبــل 
وتؤكــد  التوجهــات.  مختلــف  مــن 
لــم  المعتزلــة  أن  الدراســة  هــذه 
ــار  ــر أهميــة مــن بقيــة التي ــوا أكث يكون
وال  هــم  ال  يكونــوا  ولــم  العقانــي، 
العقانيــون  الحنفيــة  وال  الشــيعة 
الســبب الرئيــس فــي انزعــاج أحمــد، 
الوســطي  التيــار  هــذا  كان  بــل 
العقانييــن. شــبه  فــي  المتمثــل 

أحمد في مواجهة التيار 
العقاني:

مــن المعــروف أن التيــار الحديثــي ببغــداد فــي 

النصــف األول مــن القــرن التاســع الميــادي قــد 

241هـــ/855م(.  )ت:  بــن حنبــل  أحمــد  حــول  التــف 

العلــم،  وفــوق شــهرته كمحــدث وفقيــه واســع 

بخلــق  اإلقــرار  برفضــه  شــهرًة  أحمــد  ازداد  فقــد 

القــرآن فــي محكمــة المأمــون وخلفائــه مــن بعــده 

218هـــ/833م،  فــي  المحاكمــات  هــذه  )بــدأت 

ثــم أخــذ نشــاطها فــي التراجــع تدريجيــا خــال 

كانــت  وقــد  232-237هـــ/847-852م())).  الفتــرة 

لفشــلها  أو  المحاكــم،  لهــذه  الرئيســية  النتيجــة 

الــذي وضعتــه بيــن »المحــدث« وهــو  ))) الحــظ التمييــز 
الشــخص الــذي يجمــع روايــات الحديــث، و»الحديثــي« وهــو 
الشــخص الــذي يشــترط قاعــدة نصيــة صارمــة لــكل مــن الفقــه 
أنفســهم  علــى  يطلقــون  الذيــن  أولئــك  )أحــد  والاهــوت 
»أهــل الســنة« فــي القــرن التاســع الميــادي، والذيــن يطلــق 
عليهــم اآلن »أهــل الحديــث« بشــكل أكثــر شــيوعا(. ويعــود 

ــى جــورج مقدســي: ــز إل هــذا التميي
”Ash’ari and the Ash’arites in Islamic Religious History,“ 
Studia lslamica 17 )1962(, 49.



٢٢1 خصوم أحمد بن حنبل 

باعتبــاره  الخليفــة  ســمعة  ســوء  هــي  باألحــرى، 

متعســفا تجــاه مذهــب أهــل الســنة والجماعــة. 

د لمذهــب  ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح المعيــار المحــدِّ

رجــال  اتفــاق  أو  المجتمــع،  اتفــاق  هــو  الجماعــة 

مــن  ذلــك  يعــد  ولــم  باســمه،  المتحدثيــن  الديــن 

الخليفــة))).  اختصــاص 

بــن  أحمــد  تبنــى  فقــد  الفقــه  مجــال  وفــي 

ذلــك  عــن  تمامــا  حنبــل نفســه أســلوبا مختلفــا 

الــذي تضمنتــه المراجــع الفقهيــة المتأخــرة، حيــث 

بشــكل  الفقــه  تدريــس  وبشــدة  أحمــد  عــارض 

منفصــل عــن روايــة الحديــث، كمــا عــارض وبشــدة 

جمــع وروايــة اآلراء الفقهيــة أليٍّ مــن المتأخريــن 

بالتالــي  يعنــي  وهــذا  والتابعيــن،  الصحابــة  علــى 

أنــه عــارض -وبشــدة أيضــا- ممارســة معاصريــه 

المذهــب  فــي  والمتمثليــن  العقانييــن،  مــن 

الحنفــي )وأيضــا المذهبيــن الناشــئين المالكــي 

ــه  ــذي قــام علي ــك األســاس ال والشــافعي(، وكذل

ومــا  العاشــر  القــرن  مــن  بــدءا  الســني  الفقــه 

بعــده))). 

خصــوم  أشــد  حنبــل  بــن  أحمــد  كان  وهكــذا 

الــذي اعتمــدوا بقــوة  الــرأي وهــم الفقهــاء  أهــل 

علــى قواعــد التفكيــر الســليم أو المنطــق، وعلــى 

آراء الفقهــاء المتأخريــن وتقديمهــا علــى الحديــث، 

علــى  أحمــد  مــن  المــرء  يتوقعــه  مــا  فــإن  لذلــك 

بالتخلــص  أتباعــه  يوصىــي  أن  الفقهــي  الصعيــد 

(7( George Maqdisi, The Rise of Colleges )Edinburgh: 
Univ. Press, 1981(, ch. 1.

التطبيــق  حــول  ودقيقــة  موجــزة  دراســة  علــى  ))( لاطــاع 
انظــر: ألحمــد،  الفقهــي 

Susan A. ”~mad Ibn I;Ianbal’s Fiqh.“ Journal of the 
American Oriental Society 102 )1982(:461-465.

إلــى  المحدثيــن  يوجــه  وأن  الــرأي)))،  كتــب  مــن 

اســتنباط األحــكام الفقهيــة حصيلتهــم المعرفيــة 

أصحــاب  مــن  ألي  الرجــوع  دون  الحديــث  مــن 

الــرأي)11)، وأن ينهــى رجــا عــن دراســة الــرأي حتــى 

وإن كان بهــدف الــرد علــى أهــل الــرأي)11)، ومــا يلحــق 

تعاليــم. مــن  بمذهبهــم 

حــدود  الــرأي  تجــاه  أحمــد  عــداء  تجــاوز  وقــد 

إلــى  الفقهيــة،  المســائل  بعــض  حــول  الخــاف 

ــاب  ــي وفقــا لكت ــر مــن يفت درجــة قــام معهــا بتكفي

ــا حنيفــة قــد أنكــر  ــى أن أب ــل))1)، فهــو يذهــب إل الحي

وفــي  الخــاص))1).  آراءه  ليطبــق  الحديــث  روايــات 

ختــام أحــد بياناتــه العقديــة، لعــن أحمــد أصحــاب 

الاهوتيــة  الفــرق  فــي  إياهــم  واضعــا  الــرأي 

ــة والرافضــة والخــوارج  ــة والقدري المنكــرة: المرجئ

 .(1( والجهميــة)

))) أحمــد بــن حنبــل، كتــاب الــورع، تحقيــق: زينــب إبراهيــم 
القــاروط )القاهــرة: د.ن.، 1340؛ أعيــد طبعــه فــي بيــروت: 
دار الكتــب العلميــة، 1983(، )ص/81(؛ ابــن أبــي يعلــى، طبقــات 
)القاهــرة:  جــزءان  الفقــي،  حامــد  محمــد  تحقيــق:  الحنابلــة، 

 .)347/1(  ،)1952 المحمديــة،  الســنة  مطبعــة 

)11) ابن أبي يعلى، السابق )238/1(. 

)11) المرجع السابق، )327/1(. 

أبــي  كتــب  إلــى  إشــارة  فــي   ،)218/1( الســابق،  ))1) المرجــع 
حنيفــة وأبــي يوســف ومحمــد الشــيباني. انظــر فــي المقابــل: 
الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد أو مدينــة الســام، )1 جــزءا 
)القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، 1931(، )403/13، 404(، حيــث ُنقــل 
عــن ابــن المبــارك )وهــو مســتبعد( قولــه بكفــر مــن يفتــي وفقــا 

لكتــاب الحيــل ألبــي حنيفــة. 

الرجــال  العلــل ومعرفــة  أحمــد، جامــع  بــن  ))1) عبــد هللا 
لإلمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: محمــد حســام بيضــون، 

 .)51/2(  ،)1990 الكتــاب،  )بيــروت: مؤسســة  جــزءان 

يعلــى،   أبــي  ابــن  عــن  نقــًا  األول،  العقــدي  ))1) البيــان 
 Laoust طبقــات الحنابلــة، )36/1(. وقــد حــدد هنــري الوســت

عقديــة:  بيانــات  ســتة 
La Profession de foi d’Ibn Barta )Damascus: lnstitut 
Franc;ais de Damas, 1958(, xv, xvi.
وقــد نقلــت هــذه البيانــات الســتة عــن ابــن أبــي يعلــى، )24/1-
)ص/246-241(،  )الثانــي(؛   )131 )ص/130،  األول(؛  )البيــان   )36
)الثالــث(؛ )ص/294، 295(، مكــرر فــي )ص/329، 330( )الرابــع(؛ 

)الســادس(. )ص/345-341(  )الخامــس(؛  )ص/313-311( 
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وفيمــا يتعلــق بالرافضــة، فقــد عّرفهــم أحمــد 

فــي بياناتــه العقديــة -وفــي كل مــا روي عنــه- بأنهــم 

ــا علــى أبــي بكــر))1)، أو مــن  مــون عليًّ أولئــك الذيــن يقدِّ

يطعنــون فــي كل مــن أبــي بكــر وعمــر))1)، أو مــن 

ــا مــن صحابــة النبــي))1).  يتهمــون أيًّ

تجــاه  عدائهــم  إلــى  وباإلضافــة 
أحمــد  هاجــم  الصحابــة،  بعــض 
الرافضــة بســبب تجنبهــم للصــاة 
ورفضهــم  المســاجد))1)  فــي 
نقــاد  أبــرز  مّيــَز  وقــد  الحديــث))1). 
الرجــال بيــن التشــيع وهــو نــوع يمــزج 
بيــن المذهــب الشــيعي والمذهــب 
الزيــدي، وبيــن الرفــض وهــو التوجــه 
عنــه  تطــورت  الــذي  المتطــرف 
ــن  ضمَّ أنــه  إال  اإلماميــة،  الشــيعة 
صراحــة)1)).  الرافضــة  فــي  الزيديــة 

الفــرق  بهــذه  يعتــرف  لــم  أحمــد  أن  والحــق 

الاهوتيــة المنكــرة ولــم يعتبرهــم مســلمين مــن 

األســاس، فهــو يــرى علــى المــرء أال يصلــي خلــف 

مــن يشــرب الخمــر )بمــا فيهــا النبيــذ(، وال حتــى 

))1) البيــان الســادس، نقــا عــن ابــن أبــي يعلــى، طبقــات 
الحنابلــة، )343/1(. الخــال، مســند مــن مســائل أبــي عبــد هللا 

أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، تحقيــق:
Ziyauddin Ahmed, Asiatic Society of Bangladesh 
Publication 29 )Dakka: Asiatic Society of Bangladesh, 
1975(, 219.

))1) ابن أبي يعلى، السابق )182/1(. 

)30/1(؛  الســابق،  المرجــع  عــن  نقــًا  األول،  ))1) البيــان 
)ص/219(.  الســابق  الخــال، 

))1) أحمــد بــن حنبــل، كتــاب فــي الصــاة، نقــا عــن ابــن أبــي 
يعلــى، الســابق )371/1(. 

))1) ابن أبي يعلى، السابق )172/1(.

)1)) البيان األول، نقا عن المرجع السابق، )33/1(. 

مــن ُيجالــس معاقرهــا)1))، لكنــه مــع ذلــك ال يــرى 

أن معاقــرة الخمــر ُتخــرج مــن الملــة، بينمــا يــرى أن 

تعاليــم القدريــة والمرجئــة والرافضــة والجهميــة 

تخــرج أصحابهــا مــن اإلســام بالكليــة)))). ومــن بيــن 

هــذه الفــرق األربــع، كان نصيــب القدريــة والمرجئــة 

الذيــن  الجهميــة  أقــل مــن نصيــب  الهجــوم  مــن 

ــكارا شــديدا. ــه إن القــوا من

هــذا وقــد جــاءت ممارســة أحمــد فــي بعــض 

األحيــان متســاهلة أكثــر ممــا تعكــس تصريحاتــه. 

وممــا ال شــك فيــه أن هنــاك أمثلــة علــى رفــض 

فــي  طعنهــم  بســبب  المحدثيــن  بعــض  أحمــد 

الصحابــة )وهــي مــن التهــم الجاهــزة التــي توجَّــه 

إلــى فــرق مختلفــة مــن الشــيعة(. فعلــى ســبيل 

المثــال، ظــل أحمــد لفتــرة مــن الزمن يــروي الحديث 

عــن الحســين بــن الحســن األشــقر الكوفــي )ت: 

208هـــ/823-824م(، ثــم توقــف عــن ذلــك فــور علمــه 

بكــر وعمــر)))).  أبــي  أخطــاء  حــول  األشــقر  بكتابــة 

كذلــك نهــى أحمــد ابنــه عبــد هللا أن يــروي الحديــث 

عــن علــي بــن الجعــد )ت: 230هـــ/845م( ألنــه ســمع 

بطعنــه فــي بعــض الصحابــة)))). وفــي المقابــل، 

ومــع ذلــك، نجــد أن أحمــد قــد روى الحديــث عــن 

)كان  العامــري  شــريك  بــن  هللا  عبــد  الكوفــي 

الهجري/الثامــن  الثانــي  القــرن  أوائــل  حيــا: 

الميــادي(، وقــد اعتبــره ثقــة وذلــك علــى الرغم من 

)1)) المرجع السابق، )230/1، 231، 312-311(.

)))) المرجع السابق، )326/1(. 

آبــاد:  )حيــدر  جــزءا   12 التهذيــب،  تهذيــب  حجــر،  )))) ابــن 
مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة، 1327-1325(، 

 .)336/2(

)))) ابن حجر، السابق )291/7(. 
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أنــه كان مــن الشــيعة المختاريــة)))). كذلــك روى 

أحمــد الحديــث عــن عبــد الــرزاق المحــدث اليمنــي 

الكبيــر )ت: 211هـــ/827م( وهــو المعــروف بتوجهــه 

الشــيعي، وقــد قيــل أنــه بــّرر هــذا بــأن عبــد الــرزاق 

لــم يكــن مــن الداعيــن للتشــيع))))، أو )وهــو األبعــد 

عــن الصحــة( بأنــه قــد تــاب عــن التشــيع)))). وفــوق 

ــّي بــن  ذلــك فقــد رفــض أحمــد رد الســام علــى عل

المدينــي )ت: 234هـــ/849م( كمــا نهــى ابنــه عبد هللا 

ــرى موقــف  عــن ســماع الحديــث منــه، حيــث كان ي

علــي إبــان المحنــة موجبــا الحتقــاره، لكــن الذهبــي 

مــع ذلــك ياحــظ وجــود روايــات للحديــث عنــه فــي 

)المســند(، هــذا باإلضافــة إلــى الكثيــر مــن حديثــه 

الموجــود فــي صحيــح البخــاري)))). 

وعــادة مــا يربــط علمــاء الغــرب عقيــدة خلــق 

ترتبــط  كانــت  أنهــا  والحــق  بالمعتزلــة،  القــرآن 

وغيرهــم(.  معتزلــة  )مــن  كذلــك  أخــرى  بفــرق 

وفــي هــذا يقــول أبــو الحســن األشــعري أن هــؤالء 

الذيــن قالــوا بخلــق القــرآن كانــوا هــم »المعتزلــة 

والمرجئــة،  الزيديــة،  ومعظــم  والخــوارج 

فــان  أشــار  وقــد  الروافــض«)))).  مــن  والعديــد 

ا  إس ومارتيــن هينــدز Martin Hinds إلــى أن بشــًر

)))) ابــن أبــي حاتــم، الجــرح والتعديــل، 9 أجــزء )حيــدر آبــاد: 
مطبعــة جمعيــة دائــرة المعــارف، 1360(، )80/5، 81(. 

)))) ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )182/1(. 

)))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، )53/7(. 

)بيــروت:  جــزءا   25 النبــاء،  أعــام  ســير  )))) الذهبــي، 
)تحقيــق: صالــح الســمر،  مؤسســة الرســالة، 1988-1981(، 

 .)59/11(  )1982

)))( أبو الحسن األشعري، مقاالت اإلساميين:
Abu al-I:Iasan al-Ash‘arl, Die dogmatischen Lehren 
der Anhiinger des Islam, ed. Hellmut Ritter, 2nd edn., 
Bibliotheca Islamica 1 )Wiesbaden: Franz Steiner, 1963(, 
582.

المتكلــم/ )ت: 218هـــ/833-834م( هــو  المريســي 

الاهوتــي األكثــر ارتباطــا بعقيــدة المأمــون، ويعرَّف 

باعتبــاره  باعتبــاره فقيهــا حنفيــا ال  تحديــدا  بشــر 

معتزليــا)1)). ويناقــش أبــو الحســن األشــعرى آراء 

بالمرجئــة،  الخــاص  فصلــه  فــي  المريســي  بشــر 

وقــد ضــم أبــا حنيفــة إلــى هــؤالء ولــم ُيِشــْر إليــه فــي 

فــي  والقــارئ  للمعتزلــة)1)).  المخصــص  الفصــل 

المتــاح مــن أهــم كتــب طبقــات المعتزلــة لــن يجــد 

المريســي)))).  لبشــر  مخصصــة  ترجمــة 

وأمــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المحاكمــات الفكريــة 

بعــد وفــاة المأمــون، فقــد كان قاضــي القضــاة ابــن 

أبــي دؤاد )ت: 240هـــ/854م( هــو األوثــق صلــة بهــا، 

الــكام.  الفقــه معتزلــي  كان حنفــي  أنــه  واألرجــح 

وباســتثناء روايــة مشــكوك فــي صحتهــا، لــم يذكــر 

أصحــاب الرجــال شــيئا عــن نشــأة ابــن أبــي دؤاد 

أو انتمائــه إلــى المجــال الفقهــي، لكــن المذاهــب 

الفقهيــة الكاســيكية كانــت فــي عصــره فــي طــور 

أقــرب  دؤاد  أبــي  ابــن  كان  ربمــا  لذلــك  التشــكل، 

االســتثناء  وأمــا  الُمخفــق.  البصــرة  مذهــب  إلــى 

المشــكوك فيــه فنجــده عنــد أبــي القاســم البلخــي 

)1)) انظر أعاه: هامش )26(. 

)1)( انظــر: أبــو الحســن األشــعري، المرجــع الســابق، فهــرس 
المحتويــات.

)))) أبــو القاســم البلخــي، مقــاالت اإلســاميين، نقــا عــن 
فضــل االعتــزل وطبقــات المعتزلــة، جمــع وتحقيــق: فــؤاد 
)11؛  )):ن   ،)1974 للنشــر،  التونســية  الــدار  )تونــس:  ســيد 
القاضــي عبــد الجبــار، فضــل االعتــزال وطبقــات المعتزلــة، نقــا 
عــن فــؤاد ســيد، )129-350(؛ ابــن المرتضــى، طبقــات المعتزلــة:
Ibn al-Murtada, Die Klassen der Mu‘taziliten, ed. 
Susanna Diwald Wilzer, Bibliotheca Islamica 2 )Beirut: 
Imprimerie Catholique, 1961(.

وحول الحنفية والمحنة، انظر أيضا: 
W. Montgomery Watt, The Formative Period of Islamic 
Thought )Edinburgh: Univ. Press, 1973(, 285f., and 
hinds, ”Mihna.“
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النســخة  تشــتمل  حيــث  319هـــ/931م(،  )ت: 

اإلســاميين(  )مقــاالت  كتــاب  مــن  المطبوعــة 

علــى ترجمتيــن تتنــاوال ابــن أبــي دؤاد: أمــا الترجمــة 

األولــى فتذكــر أنــه دافــع بشــدة عــن الفقــه الحنفــي 

وســاهم فــي تأصيلــه حديثيــا، وأمــا الثانيــة فلم تذكر 

أي شــيء ســوى اســمه)))). ومــن الجديــر بالذكــر 

الكلمــات  نفــس  يســتعمل  النديــم  ابــن  أن  هنــا 

المتضمنــة فــي الترجمــة األولــى لكــن ليــس فيمــا 

يتعلــق بابــن أبــي دؤاد، وإنمــا بمحمــد بــن شــجاع 

)))). وإننــي أميــل بقــوة  )ت: 266هـــ/880م(  الثلجــي 

إلــى أن ترجمــة أبــي القاســم األولــى البــن أبــي دؤاد 

كانــت فــي األصــل تشــير إلــى ابــن الثلجــي، وأن ابــن 

النديــم قــد نقلهــا كمــا هــي علــى صحتهــا؛ ذلــك أن 

الترجمــة الوحيــدة األصليــة البــن أبــي دؤاد والتــي 

كتبهــا أبــو القاســم لــم تقــدم أية معلومــات تتعدى 

االســم، وأنهــا -أي هــذه الترجمــة- هــي القاعــدة التي 

بنيــت عليهــا ترجمــة المرتضــى المشــابهة والتــي ال 

ــي دؤاد))))،  ــن أب ــة معلومــات قّيمــة عــن اب تقــدم أي

دؤاد  أبــي  ابــن  َوَلــَد  أن  النديــم  ابــن  ويصــرح  هــذا 

-علــى األقــل- كان مــن أتبــاع أبــي حنيفــة))))، وأمــا 

)ت:  المتأخــر  الوفــاء صاحــب الطبقــات  أبــي  ابــن 

775هـــ/1373م( فقــد اعتبــر ابــن أبــي دؤاد نفســه 

حنفيــا)))). وبالنســبة إلــى انتمــاء ابــن أبــي دؤاد علــى 

)))) فؤاد سيد، المرجع السابق، )ص/105(. 

)))( ابن النديم، الفهرست: 
Ibn al-NadTm, Kitiib al-Fihrist, ed. Gustav Fliigel, w/ 
Johannes Roedigger & August Mueller )Leipzig: F. C. W. 
Vogel, 1872(, 206.

.(( ,Klassen :ابن مرتضى )(((

)))) نقــا عــن ابــن حجــر، لســان الميــزان، 7 أجــزاء )حيــدر 
 .1(1/1 آبــاد: مجلــس دائــرة المعــارف، 1331-1329(، 

عبــد  تحقيــق:  المضيــة،  الجواهــر  الوفــاء،  أبــي  )))) ابــن 
الفتــاح محمــد الحلــو، جــزءان منشــوران )القاهــرة: عيســى 
جــزءان  نفســه،  المصــدر  انظــر  135(؛   ،134/1(  ،)1978 الحلبــي، 

 .)390/2( آبــاد: دائــرة المعــارف النظاميــة، 1914(،  )حيــدر 

المســتوى الاهوتــي، فــإن تصنيــف أبــي القاســم 

ــر هــو األرجــح وثوقــا )بقــدر  ــة يعتب ــه فــي المعتزل ل

مــا كانــت المعتزلــة فــي عصــره فرقــة الهوتيــة 

فــه ابــن النديــم كأحــد رواد  متماســكة(. كذلــك ُيعرِّ

أنــه أخــذ  المعتزلــة، بينمــا يوضــح ابــن المرتضــى 

عقيدتــه عــن أبــي الهذيــل العــاف )ت: 235هـــ/849-

850م؟()))). 

وهكــذا، يمكــن القــول بــأن المذهــب الفقهــي 

الحنفــي الناشــئ كان أكثــر ضلوعــا مــن المعتزلــة 

أن  المعــروف  ومــن  المحنــة،  تنفيــذ محاكــم  فــي 

أهــل الحديــث قــد اتهمــوا أبــا حنيفــة علــى نطــاق 

واســع باالعتقــاد فــي خلــق القــرآن))))، وكذلــك رّدد 

فــي  يقــرأ  االتهامــات)1)). وحيــن  هــذه  مثــل  أحمــد 

معارضــات أحمــد ال يجدهــا موجهــة إلــى المعتزلــة 

ضعــف  علــى  تأكيــد  هــذا  وفــي  جــدا،  قليــا  إال 

صلــة المعتزلــة بمحاكــم المحنــة. وقــد نقــل ابــن 

أبــي يعلــى فــي طبقاتــه مرتيــن عــن أحمــد رفضــه 

الميــزان،  لســان  حجــر،  ابــن  عــن  نقــا  النديــم،  )))) ابــن 
 .1(( المرتضــى:  ابــن  )171/1(؛ 

تحقيــق:  والمتروكيــن،  الضعفــاء  كتــاب  )))) البخــاري، 
)ص/149(؛   ،)1984 الكتــب،  عالــم  )بيــروت:  الضــاوي  بــوران 
الســاجي، كتــاب العلــل، نقــا عــن ابــن عبــد البــر، االنتقــاء فــي 
وأبــي  والشــافعي  مالــك  الفقهــاء  األئمــة  الثاثــة  فضائــل 
حنيفــة )القاهــرة: مكتبــة القدســي، 1350(، )ص/150(؛ الخطيــب 
:)386 ،379 ،378 ،375/13 ،349/12( البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 
Wilferd Madelung, ”The Origins of the Controversy 
Concerning the Creation of the Koran,“ in J. M. Barra(, 
ed., Orientalia hispanica: sive studia F. M. Pareja 
octogenarian dicata )Leiden: E. J. Brill, 1974(, 509,
آبــاد،  )حيــدر  اإلبانــة  األشــعري،  الحســن  بأبــي  مستشــهدا 

)ص/29(.   ،)1948

)1)) أحمــد بــن حنبــل، كتــاب العلــل، تحقيــق: وصــي هللا بــن 
محمــد عبــاس، )545/2، 546، 276/3(؛ عبــد هللا بــن أحمــد، جامــع 
 Wilferd العلــل، )51/2، 52، 190(. وقــد صــرح ويلفــرد ماديلونــج
Madelung أن أحمــد بــن حنبــل نفســه لــم يتهــم أبــا حنيفــة 
 ”,Madelung, ”Origins( القــرآن  خلــق  لعقيــدة  بالترويــج 
الحنبليــة  األعمــال  هــذه  نشــر  قبــل  كان  ذلــك  ولكــن   ،).509f

لتّوهــا. المذكــورة 



٢٢5 خصوم أحمد بن حنبل 

الخاصــة بمســؤولية اإلنســان  المعتزلــة  عقيــدة 

العــدل  أصــل  يقتضيهــا  والتــي  أفعالــه)1))  عــن 

 Laoust الوســت  يســميه  فيمــا  فمــرة،  عندهــم. 

يرفــض   ،Creed VI الرابــع*  بالمبــدأ  االعتقــاد 

ــر  ــكاب الكبائ ــن ارت أحمــد مســاواتهم المزعومــة بي

بســبب  إياهــم  لومــه  عنــه  يثبــت  ولــم  والكفــر))))، 

القــول بخلــق القــرآن، وإنمــا ســمى هــؤالء الداعيــن 

بالجهميــة. العقيــدة  هــذه  إلــى 

التاســع  القــرن  مــن  األخيــر  الربــع  وفــي 

أكثــر  قلقــا  يمثلــون  المعتزلــة  أصبــح  الميــادي، 

ضغطــا بالنســبة إلــى لحنابلــة، وهــو مــا تعكســه 

البيانــات العقائديــة التــي ترجــع إلــى هــذه الفتــرة 

حيــث ذكــرت أخطــاًء للمعتزلــة أكثــر مــن تلــك التــي 

هللا  عبــد  خصــص  وقــد  أحمــد.  بيانــات  ذكرتهــا 

بــن أحمــد )290هـــ/903م( قســما كامــا فــي كتابــه 

)الســنة( للطعــن فــي عمــر بــن عبيــد، وهــو الكتــاب 

نفســه)))).  أحمــد  وقــت  منــذ  نوعــه  مــن  األول 

تقديمــا  الخــال  بكــر  أبــو  الفقيــه  أعــد  وقــد  هــذا 

قصيــرا لعقيــدة أحمــد، وهــو مــا تضمــن عبــارات 

حــول مســائل المعتزلــة فــي االســتطاعة/القدرة 

والعــدل، لكنــه لــم ينقــل أقــواال مباشــرة عــن أحمــد 

فــي هــذا الصــدد)))). وأمــا البربهــاري، ومــن خــال 

شــرحه علــى كتــاب الســنة، فقــد هاجــم باالســم 

)1)) ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )145/1، 184(.
)*( األصل الرابع عند المعتزلة. 

)))) نقا عن المرجع السابق، )343/1(. 

الســنة، تحقيــق: محمــد  كتــاب  بــن أحمــد،  )))) عبــد هللا 
بــن ســعيد بــن ســالم القحطانــي، جــزءان )الدمــام: دار ابــن 

 .)434-422/2( القيــم، 1986(، طبقــات المحدثيــن بأصبهــان، 

)))) أحمــد بــن حنبــل )مثــا: الخــال(، العقيــدة لإلمــام أحمــد 
بــن حنبــل، تحقيــق: عبــد العزيــز عــز الديــن الســيروان )دمشــق: 

دار قتيبــة، 1988(، )ص/114(. 

معتزلــة القــرن التاســع الميــادي هشــام الفوطــي 

)مرتيــن(، وثمامــة بــن األشــرس، وأبــا الهذيــل)))). 

بيانــات  فــي  للمعتزلــة  الجديــد  الحضــور  وهــذا 

اســتنتاجه  تــم  مــا  علــى  يؤكــد  العقديــة  الحنابلــة 

مؤخــرا مــن أن الفتــرة الكاســيكية لاعتــزال قــد 

بــدأت فــي الربــع األخيــر مــن القــرن)))). 

حنبــل،  بــن  أحمــد  خصومــات  إلــى  وبالنظــر 

النصيــب  نالــت  قــد  الجهميــة  أن  للناظــر  يظهــر 

األكبــر مــن ســهامه مقارنــة بجميــع الفــرق األخــرى، 

فــي  يعتقــدون  الذيــن  أولئــك  هــم  والجهميــة 

بالصــوت  يتكلــم  هللا  أن  وينكــرون  القــرآن،  خلــق 

المســموع، ومــا إلــى ذلــك)))). واألمــر ليــس فقــط 

أن أحمــد قــد ُرِوَي عنــه أقــوال ضدهــم أكثــر مــن 

التــي اســتخدمها  اللغــة  إن  بــل  أخــرى،  أي فرقــة 

تلــك  مــن  حــدة  أكثــر  جــاءت  عنهــم  الحديــث  فــي 

التــي وجههــا إلــى أي فرقــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك 

الرافضــة والمعتزلــة؛ فنجــده مثــا يوجــب اســتتابة 

الرجــل الــذي يقــول بخلــق القــرآن، أو أن ُيقتــل إذا 

رفــض التوبــة))))، وقــد نقــل عنــه أيضــا قولــه -علــى 

)))) نقا عن ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )27/2، 38(. 

)))( وفيمــا يتعلــق بالفتــرات المبكــرة والكاســيكية لاعتــزال، 
.((( .Gimaret, ”Mu’tazila,“ esp :انظــر

)))) وحــول فرقــة »الجهميــة« المفترضــة، انظــر خصوصــا: 
تــرى  مناقضــة  معالجــة  وحــول   .1((-1((  ,Watt, Formative
جهــم بــن صفــوان باعتبــاره مــن المفكريــن المســلمين األوائــل 
بــن صفــوان ومكانتــه  انظــر: خالــد العســلي، جهــم   ،)85-5/2(
فــي الفكــر اإلســامي )بغــداد: المكتبــة األهليــة، 1965(. حيــث 
يحتــج العصلــي أن جهمــا لــم يكــن يعتمــد علــى المعتزلــة وإنمــا 
هــم مــن اعتمــدوا عليــه )161-167(، ومــع ذلــك فهــو، معتمــدا علــى 
ابــن تيميــة، يميــز بيــن آراء جهــم وآراء المعتزلــة فيمــا يتعلــق 

بكيفيــة تكلــم هللا )169-168(. 

)))) ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )156/1(؛ أبــو ســعيد 
ــرد علــى الجهميــة: الدارمــي، ال

 AI-’Abbadi, Kitiib fabaqiit al-fuqahii’ al-shiifi’i’yah, ed.
 .111  ,)1960  ,Gosta Vitestam )Lund: C.W.K. Gleerup
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أقل تقدير- بقتل الدعاة إلى هذه العقيدة)))). 

أحمد في مواجهة التيار شبه 
العقاني:

الوقفيــة  مــن  كا  حنبــل  بــن  أحمــد  يضّمــن 

فهــم  الوقفيــة  فأمــا  الجهميــة،  فــي  واللفظيــة 

أولئــك الذيــن امتنعوا عن القول ســواء بأن القرآن 

مخلــوق أو بأنــه غيــر مخلــوق، وأمــا اللفظيــة فهــم 

غيــر مخلــوق  القــرآن  بــأن  يقولــون  الذيــن  أولئــك 

بأنهــم  وصفهــم  وقــد  مخلــوق،  بــه  اللفــظ  لكــن 

شــهدت  وقــد  ــص)1)).  الُخلَّ الجهميــة  مــن  أســوأ 

المســلمين  ــل  تقبُّ ذلــك  علــى  متأخــرة  أوقــات 

مــن أهــل الحديــث هــذا التمييــز بيــن القــرآن غيــر 

قــد  أحمــد  لكــن  المخلــوق)1))،  ولفظــه  المخلــوق 

رفــض هــذا القــول علــى نحــو قاطــع، وقــد ربطــه 

القــرآن)))).  خلــق  فــي  الجهميــة  بعقيــدة  صراحــة 

اللفظيــة  مــن  العديــد  ُذكــر  فقــد  وبالفعــل 

الحســين  كان  هــؤالء  بيــن  ومــن  بأســمائهم، 

الكرابيســي )ت: 248هـــ/862-863م( هــو أكثــر مــن 

واجــه الطعــن فــي أغلــب األحيــان، وكان الحســين 

ــى الشــافعي وهــو أهــم مــن روى  ممــن جلســوا إل

ــدو أن الكرابيســي كان أول  ــم)))). ويب ــه القدي مذهب

اإلمــام  رد  الدارمــي،  )95/1(؛  الســابق  يعلــى،  أبــي  )))) ابــن 
الدارمــي عثمــان بــن ســعيد علــى المريســي العنيــد، تحقيــق: 
الســنة  أنصــار  مطبعــة  )القاهــرة:  الفقــي  حامــد  محمــد 
.1(1 1985؟(،  الفرقــان،  دار  )د.ن.:   =  11(  ،)1358 المحمديــة، 

)1)) ابن أبي يعلى، السابق )21/1، 29، 165، 172، 414(. 

)صالــح  النبــاء،  أعــام  ســير  انظــر:  الذهبــي،  )1)) مثــا: 
.)82/12(  )1983 الســمر، 

)))) الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )65/8، 66(؛ ابــن أبــي 
يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )41/1، 62، 75، 94، 111، 120، 121، 288(.

)))) انظــر النــووي، تهذيــب األســماء واللغــات، 4 أجــزاء 
فــي 3 مجلــدات )القاهــرة: إدارة الطباعــة المنيريــة، 1927(، 

 .)284/2(

ــرز مــن أكــد علــى خلــق لفــظ البشــر بالقــرآن))))،  وأب

وقــد رأى فيــه أحمــد خليفــًة لبشــر المريســي))))، 

ومــن هنــا نجــد الكرابيســي يعبــر عــن اســتيائه مــن 

أحمــد قائــا: »أيــش نعمــل مــع هــذا الصبــي؟ إن 

قلنــا مخلــوق قــال بدعــة، وإن قلنــا غيــر مخلــوق 

الكرابيســي  أخــذ عــن  قــال بدعــة«)))). هــذا وقــد 

عقيــدة خلــق اللفــظ كل مــن أحمــد بــن الشــراك 

)كان حيــا: تقريبــا 240هـــ/854-855م(، وأبــي ثــور )ت: 

240هـــ/854م(، وابــن كاب )ت: تقريبــا 240هـــ/854-

243هـــ/857- )ت:  المحاســبي  والحــارث  855م(، 

270هـــ/884م(،  )ت:  الظاهــري  وداوود  858م(، 

)ت: 256هـــ/870م()))).  البخــاري  أيضــا  وربمــا 

ووفقــا ألحــد آثــار الحنابلــة، فــإن أبــا ثــور مــن بعد 

ــر مــن أزعــج أحمــد بــن حنبــل.  الكرابيســي هــو أكث

أيضــا،  الشــافعي  مــن تاميــذ  ثــور  أبــو  وقــد كان 

ومــن الــرواة البارزيــن لمذهبــه القديــم ببغــداد))))، 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه نســب نفســه إلى معســكر 

أهــل الحديــث معتبــرا أن الــرأي بدعــة))))، وأحيانــا 

بشــخصه،  االتهامــات  يواجــه  ثــور  أبــو  كان  مــا 

 ,Abu al-Hasan al-Ash‘ari, Die dogmatischen Lehren )(((
.1(1 ,Ibn al-Nadim, Fihrist ;(1(

)))) الخطيب البغدادي، )66/8(؛ ابن أبي يعلى، )62/1(. 

)))) الخطيب البغدادي، )65/7(.

)))) حــول أحمــد الشــراك، انظــر: الخــال، المســند، )541-
ابــن  انظــر:  ثــور،  وأبــي  ابــن كاب  وحــول   .((( 547(، ال ســيما 
عبــد البــر، االنتقــاء، )156(. وحــول ابــن كاب وداوود الظاهــري 
 .)362 ،361/2( التهذيــب،  ابــن حجــر، تهذيــب  انظــر:  والبخــاري، 
وحــول المحاســبي، انظــر: المرجــع التالــي. وقــد أنكــر أحمــد علــى 
المحــدث الدمشــقي هشــام بــن عمــار )ت: 244هـــ/858-859؟م( 
ــم يربطــه بالكرابيســي: الخــال،  ــه ل بســبب نفــس البدعــة، لكن
مســند مــن مســائل أحمــد، ))). كذلــك ســمع بــأن أبــا نعيــم 
بــن حمــاد، وهــو الــذي مــات فــي الســجن لرفضــه اإلقــرار بخلــق 
القــرآن )228هـــ/843م(، بــأن لفظــه بالقــرآن مخلــوق، لكنــه أيضــا 

لــم يربطــه بالكرابيســي: المصــدر نفســه، ))). 

)))) انظر أعاه: هامش )51(.

)))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )67/6، 68(.



٢٢7 خصوم أحمد بن حنبل 

أبــي  وأمــا خطــأ  بالكرابيســي)1)).  وأحيانــا القترانــه 

ثــور الشــخصي، فقــد انتقــص منــه أحمــد ذات مــرة 

بســبب تســاهله فــي إدانــة أحــد المشــتركين مــع 

الكرابيســي فــي القــول بــأن القــرآن ليــس مخلوقــا 

ولكــن اللفــظ بــه مخلــوق)1))*. ويبــدو مــن المرجــح 

أن خطــأ أبــي ثــور كان متعلقــا بحديــث »خلــق هللا 

ثــور علــى  أبــو  آدم علــى صورتــه«، حيــث فســره 

خــاف أحمــد؛ أن المقصــود هــو »صــورة آدم« ال 

هللا«)))).  »صــورة 

وعلــى الجانــب اآلخــر، ينقــل الخطيــب البغــدادي 

روايــات مناقضــة تفيــد بمــدح أحمــد أبــا ثــور، حيــث 

يقارنــه مثــا بســفيان الثــوري علــى صعيــد واحــد)))). 

هــذا ويوضــح أبــو بكــر الخــال أن أحمــد ظــل يمــدح 

أبــا ثــور حتــى ســمع بأقوالــه البدعيــة، فأنكر عليــه))))، 

لكــن قــول الخــال هــذا ال يتســق مــع قصــة مــدح 

أحمــد ألبــي ثــور فــور عــودة ابنــه عبــد هللا مــن جنــازة 

بــأن الخطيــب  هــذا األخيــر)))). وهنــا يجــب القــول 

البغــدادي كان شــافعي الفقــه أشــعري العقيــدة، 

وربمــا لــم يكــن علــى وفــاق مــع الحنابلــة))))، لذلــك 

فربمــا يمكننــا تصنيــف هــذا األثــر الداعــم ألبــي ثــور 

أن  ســبق  الــذي  للشــافعي  الداعــم  نظيــره  مــع 

أشــرنا إليــه.

)1)) ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )211/1، 212، 255، 414(.

)1)) الخال، مسند من مسائل أحمد، )ص/544(. 
)*( يوجــد هنــا خطــأ كتابــي، فالنــص األصلــي يقــول حرفيــا: »... 
بــأن القــرآن ليــس مخلوقــا ولكــن اللفــظ بــه غيــر مخلــوق«، 
وهــذا بعيــد عــن الصحــة، واألصــح مــا أوردتــه الترجمــة العربيــة.

)))) ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )93/1، 212، 309(.

)))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )69-66/6(. 

)))) نقًا عن ابن أبي يعلى، السابق )328/1(.

)))) الخطيب البغدادي، السابق )68/6، 69(.

)))) انظــر: ابــن الجــوزي، المنظــم، 6 أجــزاء منشــور )حيــدر 
 ،)1360-1357 العثمانيــة،  المعــارف  دائــرة  مطبعــة  آبــاد: 

 .)268  ،267/8(

ويبــدو أن عــداء أحمــد بــن حنبــل لهــذه الفــرق 

أصحــاب  مــن  اثنيــن  ضــد  عنــف  موجــة  أثــار  قــد 

اللفــظ، وهمــا الصوفّيــان أحمــد الشــراك والحــارث 

أحمــد  اســتقبل  أن  بعــد  وذلــك  المحاســبي، 

علــى  باإلنــكار  تفيــدان  طرطــوس  مــن  رســالتين 

بالقــرآن.  اللفــظ  بخلــق  لقولــه  الشــراك  أحمــد 

قــال  أنــه  أنكــر  بغــداد  إلــى  الشــراك  عــاد  وحيــن 

مثــل هــذا، لكــن أحمــد لــم يصدقــه ونصــح اآلخريــن 

بعــدم الجلــوس إليــه، ففــر الشــراك إلــى عبــادان، 

يصــدر  أن  الحاكــم  أقنــع  أحمــد  زمــاء  أحــد  لكــن 

إعانــا رســميا فــي جميــع الهيئــات يحــرم الجلــوس 

إلــى الشــراك واألخــذ عنــه، فطــرد بذلــك مــن هــذه 

المدينــة أيضــا)))). وأمــا المحاســبي فقــد فــر أوال 

ــى الكوفــة، حيــث أعلــن توبتــه هنــاك مــن كل مــا  إل

أنكــره عليــه أحمــد بــن حنبــل، لكــن أحمــد مــع ذلــك 

لــم يقبــل توبتــه ربمــا ألن بهــا شــيئا مــن الغمــوض، 

فرجــع المحاســبي إلــى بغــداد لكنــه اختبــأ بهــا. وقــد 

مــات ودفــن هنــاك ولــم يصــل عليــه إال أربعــة نفــر، 

وكان ذلــك بعــد وفــاة أحمــد بعاميــن)))). 

وليــس مــن مصــدر حنبلــي مبكــر يــورد اتهامــا 

للمحاســبي علــى لســان أحمــد صراحــة، لكــْن يبــدو 

ــَق بقــول المحاســبي  -كمــا أســلفنا- أن األمــر َتَعلَّ

األعرابــي  ابــن  يصــرح  حيــث  بالقــرآن،  اللفــظ  فــي 

)))) الخال، مسند من مسائل أحمد، )ص/547(.

)))) الذهبــي، تاريــخ اإلســام، تحقيــق: عمــر عبــد الســام 
تدمــري، 40 جــزءا حتــى تاريخــه )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 
1991(، )241-250ه( )209/18( )إعــان توبتــه بالكوفــة(؛ الخطيــب 
وعلــى  وموتــه(.  )اختبــاؤه   )216/8( بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي، 
الشــافعي  المــؤرخ  العبــادي  يصــرح  ذلــك،  مــن  العكــس 
طبقــات  كتــاب  بالبصــرة:  مــات  المحاســبي  أن  المتقــدم 

الشــافعية: الفقهــاء 
Kitab Tabaqat al-foqaha ‘ al-shiifi ‘fyah, ed. by Gosta 
Vitestam, Veroffentlichungen der »De Goeje Stiftung« 
21 )Leiden: E. J. Brill, 1964(, 27.
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صاحــب  341هـــ/952م(  مكــة،  )ت:  الصوفــي 

فــي مســألة  تكلــم  قــد  المحاســبي  أن  الطبقــات 

أحمــد  ربطــه  وقــد   .(((( اإليمــان  اللفــظ ومســألة 

اللفــظ  بخلــق  لقولــه  األرجــح  علــى  بالجهميــة 

بالقــرآن، وربمــا أيضــا لقولــه بــأن اإليمــان أيضــا ال 

بــد وأنــه مخلــوق)1)) ) وفــي طبيعــة اإليمــان يقــول 

أحمــد، علــى نحــو متناقــض، أنــه علــى المــرء أن 

يمتنــع عــن القــول فــي اإليمــان أنــه مخلــوق أو 

غيــر مخلــوق، وهــو رأي الوقــف، وأّن عليــه أْن 

يقــول بــدال مــن ذلــك أن اإليمان كونه مســموعا 

ليــس بمخلــوق، وأمــا مــا ُألحــق بــه مــن أفعــال 

أحمــد  هاجــم  كذلــك   .((1( مخلــوق(  فهــو  البشــر 

ــي )ت:  ــدر المغازل ــه ســاق ب المحاســبي بشــدة ألن

بغــداد، 282هـــ/895م( الصوفــي البــارز إلــى القــول 

بــرأي جهــم))))، أضــف إلــى ذلــك أن أحمــد كان علــى 

إمكانيــة ســماع  فــي  المحاســبي  بتشــكيك  علــم 

هللا)))). صــوت 

وهنــاك قصــة أخــرى تفيــد بــأن أحمــد قــد أنكــر 

مســائل  فــي  خوضــه  بســبب  المحاســبي  علــى 

الــكام، واســتعماله المنطــق الجدلــي الاهوتي)))). 

هــذه  فــإن  االتهــام،  هــذا  غمــوض  مــن  وبالرغــم 

)))) ابــن األعرابــي، طبقــات النســاك، نقــا عــن الذهبــي، 
.)209/18( تاريــخ اإلســام، 

)1)) ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )62/1، 63، 233، 234(.

الخــال،  176/2(؛   ،94  ،93/1( الســابق  يعلــى،  أبــي  )1)) ابــن 
المقابــل:  فــي  انظــر  )ص/560(؛  أحمــد،  مســائل  مــن  مســند 
أحمــد،  لإلمــام  العقيــدة  الخــال(،  )مثــا:  حنبــل  بــن  أحمــد 

.)118 )ص/117، 

)))) ابــن أبــي يعلــى، الســابق )233/1(؛ انظــر فــي المقابــل: 
الخــال، مســند مــن مســائل أحمــد، )ص/352، 353(.

)))) الذهبي، تاريخ اإلسام، )209/18، 210(.

)))) نقــًا عــن الســلمي، محــن الصوفيــة علــى األرجــح، نقــًا 
عــن الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )215/8، 216(.

القصــة تتســق مــع موقــف أحمــد مــن علــم الــكام 

تبريريــا،  دفاعيــا  كان  وإن  حتــى  أشــكاله  بجميــع 

كمــا تتســق مــع اســتبعاده المتكلميــن مــن أهــل 

حتــى  مجالســتهم  عــن  تامذتــه  ونهيــه  الســنة 

وإن كانــوا يدافعــون عــن الســنة)))). كذلــك تتفــق 

هــذه القصــة مــع إنــكار المحاســبي تبنيــه عقيــدة 

خاصــة فــي مســألة اللفــظ بالقــرآن))))، حيــث ينقــل 

أبــو الحســن األشــعري أحــد آراء المحاســبي فــي 

ُيدعــى  رجــا  أن  روايتــه  خــال  مــن  وذلــك  الــكام، 

حارثــا يقــول بــأن صفــات هللا هــي عيــن ذاتــه*، حتــى 

وإن اختلــف كل منهمــا عــن اآلخــر)))). وقــد وقــف 

بشــر المريســي علــى النقيــض مــن ذلــك حيــن قــال 

وأن  بصــره،  غيــر  ليــس  بــأن ســمع هللا  صراحــة 

وجهــه ليــس غيــر يــده، ومــا إلــى ذلــك، ولكــن فــي 

ــاال علــى مــاكان المحاســبي يعارضــه، هــذا  هــذا مث

إذا كان الحــارث المذكــور هــو الحــارث المحاســبي 

بالفعــل)))).

الحاكــم  أورد  فقــد  ذلــك،  علــى  عــاوة 

النيســابوري قصــة مفادهــا أن أحــد أصحــاب أحمــد 

بــن حنبــل كان يســتضيف مجلــس المحاســبي في 

بيتــه، فطلــب منــه أحمــد أن يأخــذه معــه وُيجلســه 

وال  المحاســبي  منــه  يســمع  بالبيــت  مــكان  فــي 

)))) ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )242/1، 334(.

(76( Josef van Ess, Die Gedankenwelt des lfiiri{ al-
Mu}Jiisibr, Bonner orientalische Studien, n.s., 12 
)Bonn: Selbstverlag des orientalischen Seminars der 
Universitiit Bonn, 1961(, 205f.
)*( الترجمــة الحرفيــة لهــذه الجزئيــة هــي: »بــأن هللا ليــس غيــر 
للمتعــارف  وفقــا  تــم  هنــا  المترجــم  تصــرف  لكــن  صفاتــه«، 

ــه. علي

)))( أبو الحسن األشعري، مقاالت اإلساميين:
Abu al-Hasan al-Ash’ari, Dogmatischen, 546. 

تحقيــق:  الدارمــي،  اإلمــام  رد  الدارمــي،  ســعيد  )))) أبــو 
.)25 )ص/24،  الفرقــان،  دار   22 الفقــي، 



٢٢٩ خصوم أحمد بن حنبل 

يــراه أحــد مــن الحضــور، وحيــن ســمع أحمــد مــن 

المحاســبي تأثــر بكامــه وحكمتــه إلــى درجــة حركــت 

دموعــه فبكــى، ومــع ذلــك فقــد نهــى أحمــد صاحبــه 

هــذا أن يجلــس إلــى المحاســبي ويســتمع منــه ألن 

ــاب  ــر الكت كامــه أبعــد مــن أن يفهمــه)))). وقــد غي

علــى  دليــا  كونــه  مــن  التفســير  هــذا  المتأخــرون 

معارضــة أحمــد للمحاســبي ليصبــح مجــرد تفســير 

يتنــاول الــكام، وذلــك علــى األرجــح ألنهــم كانــوا 

أقــل حــدة تجــاه الــكام وأكثر تقديــرا للمحاســبي)1)). 

وإننــي أميــل أكثــر إلــى موافقــة الذهبــي، وذلــك ألن 

هــذه القصــة ببســاطة ال تبــدو صحيحــة)1)). 

كذلــك وجــه أحمــد بــن حنبــل نقــده إلــى داوود 

الظاهــري بســبب قبولــه قــول الكرابيســي بخلــق 

القــرآن  بيــن  بالقــرآن))))، حيــث مّيــز داوود  اللفــظ 

مخلــوق،  غيــر  وهــو  المحفــوظ  اللــوح  فــي  الــذي 

والقــرآن الــذي فــي أيــدي النــاس وهــو مخلــوق))))، 

كمــا ُعــرف تحديــدا بقولــه أن القــرآن محــدث وليــس 

قديمــا، ممــا يعنــي أن القــرآن وإن كان غيــر مخلــوق 

إال أن هنــاك نقطــة زمنيــة لــم يكــن فيهــا قــرآن قــد 

ُوجــد بعــد)))). وفــي أوقــات الحقة، قبل المســلمون 

)))) نقــًا عــن الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )214/8، 
.)215

الكبــرى،  الشــافعية  طبقــات  الســبكي،  مثــًا:  )1)) انظــر 
محمــد  الفتــاح  وعبــد  الطناحــي  محمــد  محمــود  تحقيــق: 
-1964 الحلبــي،  البابــي  عيســى  )القاهــرة:  أجــزاء   10 الحلــو، 
1976( )279/2(؛ ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة فــي التاريــخ، )1 جــزًءا 
ابــن  )330/10(؛   ،)1939-1932 الســعادة،  مطبعــة  )القاهــرة: 

.)136/2( التهذيــب،  تهذيــب  حجــر، 

محمــد  علــى  تحقيــق:  االعتــدال،  ميــزان  )1)) الذهبــي، 
الحلبــي  البابــي  عيســى  )القاهــرة:  أجــزاء   4 البجــاوي، 

.)430/1(  ،)1963 وشــركاه، 

)))) الخــال )كتــاب الســنة؟(، نقــًا عــن الذهبــي، ســير أعــام 
الخطيــب  )103/13(؛   )1983 زيــد،  أبــو  علــي  )تحقيــق:  النبــاء، 

 .)374/8( البغــدادي، تاريــخ بغــداد، 

)))) الخطيب البغدادي، السابق )374/8(.

)))( أبو الحسن األشعري، مقاالت اإلساميين:
Abu al-Hasan al-Ash’ari, Dogmatischen, 583. 

مــن أهــل الســنة -أيضــا- بتطبيــق هــذه التفرقــة 

وكونــه موجــودا  غيــر مخلــوق،  القــرآن  كــون  بيــن 

علــى الــدوام))))، وقــد رفــض أحمــد ومعاصــروه مــن 

أهــل الحديــث هــذا الــكام علــى نحــو قاطــع، حيــث 

كتــب محمــد بــن يحيــى الذهلــي )ت: 258هـــ/872م؟( 

رئيــس نيســابور إلــى أحمــد وآخريــن ليحذرهــم مــن 

داوود، ولذلــك فحيــن قــدم داوود إلــى بغــداد رفــض 

ــه)))).  أحمــد مقابلت

إلــى صلــة  أشــار  قــد  أحمــد  أن  يقــال  وأخيــرا، 

الحنــف))))  الفقيــه  266هـــ/880م(  )ت:  الثلجــي 

بالقــرآن،  اللفــظ  خلــق  فــي  الكرابيســي  بعقيــدة 

والمتوفــر لدينــا ليــس ســوى روايــات عدائيــة تجــاه 

رأي الثلجــي فيمــا يتعلــق بمســألة القــرآن، لكنهــا 

أكثــر  وتذهــب  حــال.  أيــة  علــى  متناقضــة  روايــات 

هــذه الروايــات تطرفــا إلــى أن الثلجــي أشــهد بعض 

الرجــال علــى وصيتــه وقــد وضــع فيهــا اســتثناء 

قــال  مــن  إال  ثلثــي  مــن  يعطــى  »وال  يقــول: 

القــرآن مخلــوق«)))). كذلــك هوجــم الثلجــي مــرارا 

مــن أبــي ســعيد الدارمــي )ت: 280هـــ/894م( وهــو 

رئيــس أهــل الحديــث بهــراة))))، وأحيانــا مــا يصنــف 

رأيــه باعتبــاره مــن الوقــف؛ رفــض اإلفصــاح عمــا إذا 

كان القــرآن مخلوقــا أم غيــر مخلــوق)1))، كمــا يقــال 

أن أحمــد نفســه قــد أنكــر عليــه هــو والكرابيســي 

للتكلــم فــي مســألة اللفــظ بالقــرآن)1)).

)))) انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، )272/10(.

)))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )373/8، 374(.

)))) غالبا ما تذكره اآلثار الحنفية باسم )ابن شجاع(.

)))) ابن حجر، تهذيب التهذيب، )221/9(.

فــي  أعــاه  إليهــا  المشــار  األعمــال  فــي  )))) انظــر 
أيضــا: انظــر  و)47(؛   )46( الهوامــش 

 van Ess, Theologie 1:181f.

)1)( أبو الحسن األشعري، مقاالت اإلساميين:
Abu al-Hasan al-Ash’ari, Dogmatischen, 583;

انظر أيضا: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )351/5(.

)1)) ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، )94/1، 120(.
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وهنــاك روايــات أقــل حــدة مــن هــذه الســابقة، 

حيــث نقــل أن أحمــد أنكــر علــى اثنيــن مــن مالكيــة 

البصــرة بســبب وقفهــم فــي القــرآن، وهمــا أحمــد 

240هـــ/854م( وصاحبــه  تقريبــا  )ت:  المعــذل  بــن 

يعقــوب بــن شــيبة )ت: 262هـــ/875-876م(، وابــن 

الفقــه  أدخــل  مــن  هــو  قيــل  كمــا  هــذا  المعــذل 

تدريــس  كان  وحينهــا  العــراق))))،  إلــى  المالكــي 

مســتهجنا  أمــرا  الحديــث  عــن  مســتقا  الفقــه 

مــن أهــل الحديــث، بــل إن ابــن المعــذل قــد أثنــى 

ــم  ــك ل ــث))))، وربمــا لذل ــا داوود عــن طلــب الحدي أب

يظهــر فــي كتــب الرجــال. ومــن هنــا يبــدو تمامــا 

شــبه  التيــار  إلــى  منتميــا  كان  المعــذل  ابــن  أن 

العقانــي فــي الفقــه والاهــوت علــى حــد ســواء، 

أضــف إلــى ذلــك أن أحمــد قــد انتقــص منــه لرفضــه 

التصريــح بإجابــة فــي مســألة خلــق القــرآن))))، كمــا 

أنــه انتقــص مــن يعقــوب بــن شــيبة أيضــا للســبب 

نفســه)))). 

التيار شبه العقاني:

ــا  ــة يمكنن ــاك بعــض الشــخصيات اإلضافي هن

اعتبارهــا مــن التيــار شــبه العقانــي علــى أســاس 

)))) ابــن حــزم، اإلحــكام فــي أصــول األحــكام، تحقيــق: أحمــد 
حجــر،  ابــن  انظــر:  بالتفصيــل  اســمه  ولمعرفــة  محمــد، 
علــي  محمــد  تحقيــق:  المشــتبه،  بتحريــر  المنتبــه  تبصيــر 
 4 تراثنــا،  البجــاوي،  علــي  مــع محمــد  باالشــتراك  النجــار، 
أجــزاء )القاهــرة: الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، 1964؟-

 .)1299/4(  ،)1967

)))) الذهبي، سير أعام النباء، )520/11(.

)))) الذهبي، تاريخ اإلسام، )231-240ه(، )54/17(.

)))) الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، )282/14(.

صراعهــا مــع الحنابلــة مــن بعــد أحمــد. فالبخــاري، 

وهــو المحــدث الشــهير )ت: 256هـــ/870م(، قد ُطرد 

ــأن اللفــظ  ــه ب ــه لقول مــن نيســابور فــي أواخــر حيات

البشــري للقــرآن مخلــوق، وكان ذلــك الطــرد بتأثيــر 

مــن محمــد بــن يحيــى الذهلــي، وهــو أحــد رواد أهــل 

الحديــث والــذي ســبق أن حــذر أحمــد مــن اســتقبال 

داوود الظاهــري))))، وفــي هــذه المــرة قــام بعــض 

البغدادييــن -وهــم حنابلــة بــا شــك- بتحذيــر محمــد 

بــن يحيــى)))). 

)ت:  المزنــي  أن  المؤكــد  الثابــت  ومــن 

ذو  المصــري  الشــافعي  وهــو  264هـــ/878م؟(، 

التأثيــر، كان منخرطــا فــي ممارســة الــكام، ولذلــك 

)ت: 264هـــ/878م(  الــرازي  زرعــة  أبــو  فقــد تجنــب 

الحديثــي الشــهير الجلــوس إليــه وأخــذ العلــم عنــه، 

ألن أبــا زرعــة كان يهتــم فقــط بالحديــث، فــي حيــن 

أن المزنــي لــم يكــن يدّرس إال الــكام والمناظرة)))). 

المزنــي،  عــن  معــروف  الــكام  فــي  رأي  وهنــاك 

وهــذا الــرأي يربطــه بوضــوح بالتيــار شــبه العقانــي 

ــر المســمى))))، وهــو القــول  ببغــداد: أن االســم غي

374(؛   ،373/8  ،31/2( الســابق  البغــدادي،  )))) الخطيــب 
ــي، ســير أعــام  ــة، )58/1(؛ الذهب ــى، طبقــات الحنابل ــي يعل ــن أب اب

.)103  ،99/13( النبــاء، 

)))) الخطيب البغدادي، السابق )31/2(. 

)))) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، )204/2(.

)))( الخشني، طبقات علماء إفريقية، نقًا عن أبي العرب:
AI-Khushani, fabaqat ‘ulamii’ lfrrqryah, apud Abii al-
’Arab, Classes des savants de l’lfriqiya, ed. Mohammed 
ben Cheneb, Publications de Ia Facultee des letters 
d’Alger, Bulletin de Correspondance africaine 51 )Paris: 
Leroux, 1915(, 213 =
نقــًا عــن أبــي العــرب، قضــاة قرطبــة وعلمــاء إفريقيــة، تحقيــق: 
عــزت العطــار الحســيني، مــن تــراث األندلــس )القاهــرة: مكتبــة 

الخانجــي، 1953(، )179/2(.
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الــذي تبنــاه ابــن كاب أيضــا)111). وقــد اُتهــم المزنــي 

بالقــرآن)111)،  اللفــظ  خلــق  عقيــدة  باعتناقــه  أيضــا 

تامذتــه  هجــره  فقــد  أخــرى  لقصــة  ووفقــا 

المصريــون لفتــرة مــن الزمــن بســبب قولــه بــأن 

هــذا  كان  وربمــا  مخلــوق))11)،  ذاتــه  فــي  القــرآن 

االتهــام ســببا فــي القبــض علــى تلميــذ آخــر مــن 

231هـــ/846م؟(،  )ت:  البويطــي  الشــافعي  تامــذة 

والــذي تــم ترحيلــه إلــى العــراق ثــم مــات بهــا وهــو 

ــر  فــي الســجن بســبب إصــراره علــى أن القــرآن غي

مخلــوق. وكان المزنــي المزنــي مــن بيــن المنكريــن 

عليــه))11). وعاقــة أحمــد بهــذا الموضــوع هــو أن 

المزنــي كمــا قيــل قــد رد علــى اتهامــه فــي مســألة 

بــن  أحمــد  لعقيــدة  مختصــرا  بإعــداده  القــرآن 

العلــن))11).  فــي  ودعمــه  بنشــره  والقيــام  حنبــل 

)ت:  الطبــري  نصنــف  أن  أيضــا  ويمكننــا 

310هـــ/923م(، المــؤرخ والمفســر، فــي التيــار شــبه 

ــه  ــَم ال وقــد حاصــره الحنابلــة فــي منزل العقانــي، ل

ومنعــوا عنــه الزيــارات وفــي أواخــر حياتــه))11). وُتقــدم 

مصادرنــا عــن العصــور الوســطى روايــات مختلفــة 

لاتهامــات التــي واجههــا الطبــري، لكــن معظمهــا 

يتعلــق بآرائــه شــبه عقانيــة فــي كل مــن الفقــه 

 ,Al-‘Abbadi( :111) العبــادي، طبقــات الفقهــاء الشــافعية(
27( )عبــد هللا بــن ســعيد = ابــن كاب(.

 abr.( 111) الخليلــي، اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحديــث(
.)2951  al-Silafi, Aya Sofya

))11) ابن عبد البر، االنتقاء، )ص/110، 111(.

424(؛   ،423/17( )231-240ه(  اإلســام،  تاريــخ  ))11) الذهبــي، 
.)62  ،61/12( ســير 

(104( Sehit Ali Pasa )Istanbul( 2763/3. V.GaS 1:493, #II; 
508, #22a.

عــن  نقــا  نيســابور،  تاريــخ  النيســابوري،  ))11) الحاكــم 
الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، )272/14(؛ الخطيــب البغــدادي، 

.)164/2( بغــداد،  تاريــخ 

والاهــوت))11)، كمــا تعتبــر صلتــه بــداوود الظاهــري 

شــبه  كونــه  علــى  آخــر  دليــا  الشــافعي  وتاميــذ 

عقانــي))11). 

شــبه  التيــار  مشــاهير  معظــم  أن  والحــق 

الشــافعي  اإلطــار  إلــى  منتميــن  كانــوا  العقانــي 

األوســع، وقــد كان االســتثناء الوحيــد مــن بينهــم 

ممثــا فــي ابــن كاب نفســه، وفــي القانســي مــن 

اتهــم  قــد  الطبــري  أن  إلــى  تذهــب  تفســيرات  ))11( هنــاك 
بالرفــض، أي بالتشــيع المتطــرف، وذلــك عنــد ابــن مســكويه 

األمــم: تجــارب  فــي 
Ibn Miskawayh, The Concluding Portion of the 
Experiences of the Nations 1: Reigns of of Muqtadir, 
Qahir and Radi, ed. H. F. Amedroz )Oxford: Basil 
Blackwell, 1920(, 84;

وكذلك عند ابن الجوزي في المنتظم، )172/6(.
الطبــري قــد قــدم تفســيًرا مختلفــة  آخــر أن  وهنــاك تفســير 
إرشــاد  الحمــوي،  ياقــوت  عنــد  وذلــك  القــرآن،  آيــات  لبعــض 
األريــب إلــى معرفــة األديــب، فيمــا يتعلــق باآليــة )) مــن ســورة 

اإلســراء:
Yaqiit, Irshtid al-arib ita ma’rifat al-adib, ed. D. S. 
Margoliouth, E. J. W. Gibb Mem. Ser. 6, 7 vols. )Leiden: E. 
J. Brill, 1907-27(, 6:436;
وفيمــا يتعلــق باآليــة )) مــن ســورة المائــدة، انظــر: ابــن الجــوزي، 
المنتظــم، )/))1(. وهنــاك تفســير وهــو أن الطبــري لــم يعتبــر 
أحمــد فقيهــا )وذلــك عنــد ابــن األثيــر، الكامــل فــي التاريــخ، 
[أعيــد  جــزءا   13  ،C. J. Tornberg تورنبيــرج  تحقيــق:   ،310
وأخيــر،  دار صــادر، 1965-1967]، )134/8(؛  بيــروت:  فــي  طبعــه 
القــرآن  بلفــظ  يتعلــق  بدعيــا فيمــا  تبنــى موقفــا  الطبــري  أن 
وقــد   .)295/3( الميــزان،  لســان  حجــر،  ابــن  عنــد  )وذلــك 
عارضــت بعــض الجوانــب فــي ترجمــة روســينثال Rosenthal؛ 
مثــل تجاهلــه المعلومــات الــواردة عنــد ابــن الجــوزي، مثــل هــذا 
الجــدل حــول اآليــة )) مــن ســورة المائــدة، وكذلــك مثــل تعريفــه 
للتيــار العقانــي بالمعتزلــة. ومــع هــذا فــإن ترجمــة روســينثال 
تناولــت  مــن  لــه كل  يديــن  ُتَعــدُّ عمــا عظيمــا  فــي مجملهــا 

دراســاتهم محمــد بــن جريــر الطبــري. 

أوصــى  وقــد   .)234  ,Fihrist( الفهرســت  النديــم،  ))11) ابــن 
كل مــن الطبــري وابــن ســريج أحــد الرجــال أن يتــرك ابــن قتيبــة 
ــا عبيــد فــي مقابــل الشــافعي وداوود: الذهبــي، ســير أعــام  وأب
النبــاء، )102/13، 301(. وقــد ورد ذكــر الطبــري فــي أقــدم كتــب 
al-( العبــادي  الشــافعي:  المذهــب  عــن  المتوفــرة  الطبقــات 

.)52  ,‘Abbadi, Tabaqat
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الجيــل التالــي عليــه))11). والقليــل جــدا هــو مــا ُيعــرف 

قــد  المتأخــرة  األجيــال  أن  ويبــدو  ابــن كاب،  عــن 

اتخــذت منــه كبــش فــداء لتبرئة ســاحة الشــافعية، 

ــاه علــى اعتناقــه  مبالغيــن فــي خطورتــه الئميــن إي

ســبيل  علــى  يســهل  حيــث  العقانيــة،  شــبه 

الكابيــة  علــى  اإلنــكار  كان  كيــف  نــرى  أن  المثــال 

اإلنــكار  مــن  خزيمــة  ابــن  إلــى  بالنســبة  أســهل 

علــى  ذلــك  مثــل  جــرى  وقــد  الشــافعية))11).  علــى 

الجهميــة، حيــث أنكــر عليهــم األحنــاف والموهــم 

لقولهــم بخلــق القــرآن هادفيــن بذلــك إلــى تبرئــة 

الحنفيــة. ســاحة 

كذلــك عــرف العديــد مــن شــبه العقانييــن مــن 

الشــافعية بوضعهــم أصــول الفقــه، وهــو تطبيــق 

أســاليب الــكام فــي المعالجــات الفقهيــة)111). وقــد 

أورد اثنــان مــن أصحــاب الطبقــات بالقــرن الحــادي 

))11) وفــي هــذا يُنســب ابــن كاب إلــى المذهــب الشــافعي 
علــى نشــاطه  دليــل  فــا  ذلــك  ومــع  الســبكي،  بواســطة 
كفقيــه: طبقــات الشــافعية )299/2، ومــا بعدهــا(. وقــد تــم 
بواســطة  القانســي  العبــاس  بأبــي  الخاصــة  المــادة  جمــع 

دانيــال جيمريــت:
Daniel Gimaret, »Cet autre theologien sunnite: Abii 
1-’Abblis ai-Qallinisi,« Journal asiatique 277 )1989(:227-
261.
ولــم يذكــر جيمريــت أي دليــل علــى انتمائــه إلــى الفقهــاء، وينقــل 
عــن ابــن طاهــر البغــدادي أن كل أعمالــه تــدور حــول مســائل 
الــكام )234(. كمــا يشــكك فــي القــول بتبعيــة القانســي البــن 
كاب )ص/234، 235(، وهــو مــا يتفــق مــع قناعتــي بأنــه يجــب 

الحديــث عــن جماعــة شــبه عقانيــة ال عــن مذهــب كابــي.

أو   311 )ت:  خزيمــة  ابــن  قــام  309هـــ/921م،  عــام  ))11) فــي 
312هـ/تقريبــا 924م( بتوبيــخ بعــض تاميــذه لقولهــم بمذهــب 
إنــكارا  الفرقــة  هــذه  علــى  أنكــر  أحمــد  أن  أكــد  وقــد  الكابيــة. 
شــديدا: انظــر الحاكــم النيســابوري )تاريــخ نيســابور(، نقــا عــن 
الذهبــي، ســير أعــام النبــاء، )تحقيــق: أكــرم البوشــي، 1983( 

)379/14، 380(؛ انظــر فــي المقابــل:
Josef van Ess, ”Ibn Kullab et la mihna,“ Arabica 37 )1990(: 
187fn )resume by Gilliot(.

أبــو  )24f.(؛  الشــافعية،  فقهــاء  طبقــات  )111) العبــادي، 
إســحاق الشــيرازي، طبقــات الفقهــاء، تحقيــق: إحســان عبــاس 

)بيــروت: دار الرائــد العربــي، 1970(، )102(.

عشــر أن الكرابيســي قــد كتــب فــي كل مــن األصول 

والفــروع. كذلــك هنــاك أحــد اآلثــار يعكــس موقــف 

الكاســيكة  اإلشــكاليات  إحــدى  مــن  الكرابيســي 

فــي أصــول الفقــه، والتــي تتســاءل مــا إذا كانــت 

ُث العلــم اليقينــي بالضــرورة)111).  روايــة الحديــث تــورِّ

فيمــا  المحاســبي  آراء  أحــد  العبــادي  نقــل  وقــد 

علمــاء  إجمــاع  أن  وهــو  الفقــه،  بأصــول  يتعلــق 

عصــر مــا ليــس مصــدرا للتشــريع حــال أن علمــاء 

عصــر أســبق قــد اختلفــوا فــي المســألة نفســها))11). 

وأمــا داوود فقــد عــرف داوود برفضــه للقيــاس، 

لكــن قائمــة أعمالــه تضمــن عددا مــن األعمال التي 

ــاول مــن خالهــا بعــض المســائل الكاســيكية  تن

األخــرى فــي أصــول الفقــه))11). وأخيــرا فلــم يتبــق لنــا 

مــن أعمــال المزنــي إال عمــل قصيــر يتعلــق ببعــض 

مســائل أصول الفقــه))11).

)111) العبادي )ص/24(، انظر في المقابل:
Bernard Weiss, The Search for God’s Law )Salt Lake City: 
Univ. of Utah Press, 1992(, 294f.;
ويذهــب وائــل حــاق عكــس ذلــك، حيــث يختلــف حــول إســهام 
الكرابيســي فــي أي مــن المجاليــن، وذلــك ألننــا ال نمتلــك أي 

معلومــة محــددة حــول ذلــك:
”Was al-Shafi’I the Master Architect oflslamic 
Jurisprudence?“ International Journal of Middle East 
Studies 25 )1993(:602, n. 23.

))11) العبــادي )ص/27(. وحــول نقاشــات شــافعية متأخــرة، 
.).247f  ,Weiss( انظــر: 

))11) انظــر: ابــن النديــم، الفهرســت )216f.(، ال ســيما كتــاب 
اإلجمــاع، وكتــاب خبــر الواحــد، وكتــاب الخبــر الموجــب للعلــم، 
وكتــاب الحجــة، وكتــاب الخصــوص والعمــوم، وكتــاب المفســر 

والمجمــل.

))11( كتاب األمر والنهي، ترجمة وتحقيق:
R. Brunschvig, ”’Le livre de l’ordre et de la defense’ 
d’alMuzani,“ Bulletin de l’etudes orientales 11 )1945-
1946(: 145-194.
ــه: انظــر جــورج  ــاب فــي القيــاس منســوب إلي ــاك أيضــا كت وهن

مقدســي:
”The juridical Theology of Shafi’I,“ Studia Islamica, no 59 
)1984(, 31.
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وإذا كان شــبه العقانييــن شــافعية بالفعــل 

نــرى  بالتالــي يجــب أن  علــى نطــاق واســع، فإننــا 

مــن أحمــد وأتباعــه عــداء شــديدا تجــاه المذهــب 

أن  األبحــاث  آخــر  تؤكــد  وبالفعــل  الشــافعي. 

الحديــث،  أهــل  مــن  يكــن  لــم  نفســه  الشــافعي 

وإنمــا كان مــن رمــوز الوســط، وهــم مــن ُأطلــق 

العقانــي«))11).  شــبه  »التيــار  عليهــم 

وبنــاء علــى مــا ســبق، فقــد جــاءت تقييمــات 

الشــافعي ســلبية مــن ناحيــة الجيــل التالــي علــى 

أحمــد. وقــد ورد أن أحمــد ســاعد الشــافعي فــي 

تقييــم روايــات الحديــث)))11))، حيــث يقــول أحمــد فــي 

الشــافعي: »مــا اســتفاد منــا أكثــر مما اســتفدنا 

منــه«، وبالرغــم مــن ذلــك يفتــرض أتبــاع أحمــد أن 

النفــع قــد عــاد علــى الشــافعي)))11))، كمــا  أعظــم 

كتــب  بتجنــب  تاميــذه  أوصــى  قــد  أحمــد  أن  ورد 

ــر مالكــي يــروي أن أحمــد  الشــافعي)))11)). وهنــاك أث

مــن  لكنــه  )كمحــدث(  ثقــة  الشــافعي  يــرى  كان 

بالحديــث،  معرفــة  دون  والــكام  الــرأي  أصحــاب 

كمــا أنــه يميــل إلــى التشــيع)))11)).

(115( Hallaq, 587-605, esp. 593f.

))11) عبــد هللا بــن أحمــد، نقــًا عــن أبــي نعيــم، حليــة األوليــاء 
)170/9(؛ ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )6/1(.

بــن حنبــل، العلــل ومعرفــة الرجــال، تحقيــق:  ))11) أحمــد 
وصــي هللا بــن محمــد عبــاس، 4 أجــزاء )بيــروت: المكتــب 

تحقيــق:  )469/1(  ،)1988 اإلســامي، 
Talat Kocyigit & Ismail Cerrahoglu, Ankara Oniversitesi 
Ililhiyat Fakiiltesi Yaymlarm 49, only first vol. published 
)Ankara: Dogu§ Matbaac1hk ve Ticaret Matbaas1, 
1963(, 1 :158;

انظر أيضا: أبو نعيم، حلية األولياء، )170/9(.

))11) ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )38/1(؛ الذهبــي، ســير 
أعام النبــاء، )550/13(.

))11) القاضــي عيــاض، ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك 
لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك، تحقيــق: أحمــد بكيــر محمــود، 
 ،)389/1( 1967-1968؟(،  الحيــاة،  مكتبــة  )بيــروت:  أجــزاء   5

)ســطر 11(؛ )ص/390(، )ســطر 9(.

علــى  الثنــاء  فــي  الحديــث  أهــل  يبــدأ  ولــم 

الشــافعي إال فــي الجيــل الثانــي مــن بعــد أحمــد، 

ــه: »الشــافعي  حيــث روى الخــال عــن أحمــد قول

مــن  أول  كان  وقــد  قلبــي«))1)1)(.  أحبــاب  مــن 

داوود  هــو  الشــافعي  لمناقــب  كتابــا  خصــص 

العقانــي))1)1)(،  التيــار شــبه  مــن  الظاهــري، وهــو 

الرجــال  ناقــد  الحديثــي  كان  فقــد  الثانــي  وأمــا 

 .)(1(((( 327ه/938م(  )ت:  الــرازي  حاتــم  أبــي  ابــن 

وربمــا كان هــذا التغيــر متأثــرا جزئيــا بنشــر كتــاب 

)الرســالة( المنســوب إلــى الشــافعي كمــا يقــال، 

وقــد أعيــد التأريــخ لهــذه الرســالة لترجــع إلــى حــدود 

عــام 11)ه/)1)-)1)م))))1)(. وهــذه الحركــة التــي تبنــت 

إصــاح ســمعة الشــافعي لــم تنجــح فــي جعــل 

لــدى  مقبوليــن  العقانــي  شــبه  التيــار  شــافعية 

الحنابلــة. وقــد ذكرنــا بالفعــل أن الحنابلــة حاصــروا 

الحنابلــة  أن  ذلــك  إلــى  أضــف  داره،  فــي  الطبــري 

فــي  الشــافعية  لمهاجمــة  العامــة  أثــاروا  قــد 

)1)1) أحمــد بــن حنبــل )مثــا: الخــال(، العقيــدة لإلمــام أحمــد، 
)ص/127(.

)1)1( كاتب جلبي، كشف الظنون:
Kashf alzunan ‘an asami al-kutub wa-al-funan, ed. 
Serefettin Yaltkaya & Rifat Bilge. 2 vols. )Istanbul: 
Maarif Matbaasl, 1941-1943(, 2:1839.

)))1) ابــن أبــي حاتــم، آداب الشــافعي ومناقبــه، تحقيــق: 
عبــد الغنــي عبــد الخالــق )حلــب: مكتبــة التــراث اإلســامي، 

.)1954

(123( Norman Calder, Studies in Early Muslim 
Jurisprudence )Oxford: Clarendon Press, 1993(, 242.
بمذهــب  للغايــة  متمســكة  )الرســالة(  مقدســي  رأى  وقــد 
الحديــث فــي تأكيدهــا علــى معيــار الســنة والجماعــة الــذي ال 

المنطــق: أو  الــكام  مــع  يتفــق 
”Juridical Theology“ 5-47, esp. 43-47.
وهنــاك أثــر شــافعي مســتقل يظهــر إعجــاب أحمــد بالشــافعي، 
انظــر مثــا: البيهقــي، مناقــب الشــافعي، تحقيــق: أحمــد صقــر، 
جــزءان )القاهــرة: المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســامية، 

.)1969
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المســاجد، وكان ذلــك فــي عــام )))ه/)))م))))1)(. 

ومــن المتفــق عليــه أن التيــار شــبه العقانــي 

حيــث  جماعــة مســتقلة،  نفســه  يعتبــر  يكــن  لــم 

ــم يكــن المنتميــن إليــه علــى وفــاق فيمــا بينهــم،  ل

فــي  أحمــد  إلــى  ينضــم  ثــور  أبــا  أن  مثــا  فنجــد 

تشــكيكه مــا إذا كان الكرابيســي تلميــذا للشــافعي 

هــؤالء  إلــى  إس  فــان  أشــار  وقــد  بالفعــل))))1)(. 

بأهــل اإلثبــات))))1)( متبعــا فــي ذلــك أبــا الحســن 

األشــعري، وفــي هــذا خطــأ مــزدوج حيــث أنهــم لــم 

يســتخدموا هــذا المصطلــح للتعريــف بأنفســهم 

فــي القــرن التاســع الميــادي، كمــا أن المصطلــح 

المنتميــن  كل  لوصــف  يســتخدم  أصبــح  نفســه 

إلــى مذهــب أهــل الحديــث، ســواء اشــتغلوا بعلــم 

الــكام أم لــم يشــتغلوا))))1)(. وربمــا كان مصطلــح 

»المتكلمــون مــن أهــل الســنة« هــو المصطلــح 

الــذي قبلــوه وأقــروه للتعريــف بأنفســهم، ولكــن 

هــذا المصطلــح ال يبــدو طويــا فحســب، وإنمــا 

يفتــرض أن أهــل الســنة يحتملــون بينهــم بعضــا 

مــن أهــل الــكام، وهــو مــا أنكــره أحمــد بــن حنبــل 

وآخــرون مــن أهــل الحديــث.

)))1) ابــن األثيــر، انظــر أيًضــا )323(؛ )308/8(. ومــن المؤكــد 
طــور  وقــد  كفقيــه،  رئيســي  بشــكل  نشــط  قــد  الخــال  أن 
مذهبــا حنبليــا فــي الفقــه علــى غــرار المذهــب الشــافعي الــذي 
طــوره معاصــره ابــن ســريج، بينمــا كان االعتــداء علــى الطبــري 
ــادة آخريــن )ابــن أبــي داوود ثــم البربهــاري(.  والشــافعية بقي
وحــول انقســام الحنابلــة فــي القــرن الرابــع الهجري/العاشــر 
ــة أصنــاف؛ مــا بيــن فقهــاء يطلبــون العلــم،  ــى ثاث الميــادي إل
وزهــاد مصّليــن، ونشــطاء مختصيــن بالعمــل الميدانــي، انظــر: 

ابــن أبــي يعلــى، )43/2(.

)))1) ابن حجر، تهذيب التهذيب، )361/2(.

(126( Van Ess, ”Ibn Kullab und die Mihna,“ 126-131 = ”Ibn 
Kullab et la mihna,“ 219-225.

)))1) ابــن عســاكر، تبييــن كــذب المفتــري )دمشــق: مطبعة 
التوفيق، 1347(، )ص/163(.

مــن هنــا فقــد كان هنــاك غمــوض 
العقانــي،  شــبه  التيــار  حــدود  فــي 
وهــو مــا جعلــه فــي غايــة األهميــة. 
ليــس حديثيــا  كونــه  التوجــه،  فهــذا 
خالصــا أو عقانيــا خالصــا، كان عبارة 
عــن مظلــة تجمــع تحتهــا المذاهــب 

الكاســيكية))))1)(.  الفقهيــة 

المؤســس  ســريج  ابــن  أن  المؤكــد  ومــن 

كان  الكاســيكي  الشــافعي  للمذهــب  الفعلــي 

بكــر  أبــو  كان  كمــا  التيــار))))1)(،  هــذا  إلــى  ينتســب 

الحنبلــي  للمذهــب  الفعلــي  المؤســس  الخــال 

التيــار،  هــذا  مــن  قريبــا  -أيضــا-  الكاســيكي 

)))1) مــا أطلــق عليــه المذاهب »الكاســيكية« هو بالضبط 
مــا يطلــق عليــه جورج مقدســي المذاهــب »النقابية«، انظر:

”Tabaqat-Biography: Law and Orthodoxy in Classical 
Islam,“ Islamic Studies )Islamabad( 32 )1993(: 371-196, 
esp. 389-392. 
وهــو مــا يعنــي أنهــا تلــك المذاهــب التــي نعرفهــا بــدءا مــن 
القــرن الخامــس الهجري/الحــادي عشــر الميــادي فمــا بعــد، 
إلنتــاج  منظمــة  إجــراءات  تتبنــي  التــي  المذاهــب  تلــك  وهــي 

الفقهــاء. 

)))1( حول أهمية ابن سريج، انظر حاق:
Hallaq, ”Was al-Shafi’i the Master Architect?“ 595f.

ولاطاع على مناقشة حول آرائه الاهوتية، انظر:
Louis Massignon, The Passion of al-Halliij, trans. Herbert 
Mason, Bollingen Ser. 98, 4 vols. )Princeton: Univ. Press, 
1982(, 1:374-376.
ولــم يبــق مــن أعمالــه فــي الــكام شــيء، لكــن مــن بيــن اثنــي 
أربعمائــة  يفــوق  بمــا  )مقارنــة  ذكرهــم  تــم  عنواًنــا  عشــر 
عمــل يقــال إنَّــه ألفهــا: أبــو إســحاق الشــيرازي، طبقــات 
الفقهــاء، 109(، يبــدو أنَّ واحــًدا فقــط قــد تنــاول مســألة فــي 
بتكافــؤ  القائليــن  علــى  الجــاروف  كتــاب  نقــد  الفقــه:  أصــول 
األدلــة، وقــد ذكــره ابــن طاهــر البغــدادي، الَفــْرق بيــن الِفــَرق، 
تحقيــق: محيــي الديــن عبــد الحميــد )القاهــرة: مكتبــة محمــد 
علــي صبيــح، د.ت.(، )ص/363(. وكتابتــه فــي أصــول الفقــه 
ــا علــى اإلطــاق. وقــد كان ابــن ســريج  ــه لــم يكــن حديثيًّ تؤكــد أنَّ
مــن البارزيــن فــي علــم الــكام كمــا يزعــم الضيــاء الخطيــب، 
غايــة المــرام، نقــًا عــن الســبكي، طبقــات الشــافعية )22/3(. 
ــا، وأنــه تتلمــذ علــى يــد  ــه كان معتزليًّ ويؤكــد ابــن المرتضــى أنَّ
أبــي الحســين الخيــاط: ابــن المرتضــى )Klassen, 129(. ولســوء 
الحــظ أن العمــل الاهوتــي المنســوب إليــه والمتــاح بالمكتبــة 
الســليمانية )انظــر: GaS 1:495, #1( ال بــد وأنــه يعــود إلــى تاريــخ 

متأخــر عنــه بقــرن مــن الزمــن. 
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ألقــوال  الحديثــي  غيــر  والؤه  يعكســه  مــا  وهــو 

إلــى  باإلضافــة  للفقــه  مصــدرا  باعتبارهــا  أحمــد 

للشــافعي  مدحــه  يعكســه  مــا  وأيضــا  الحديــث، 

ببغــداد  المالكــي  المذهــب  وأمــا  رأينــا))1)1)(.  كمــا 

والــذي قــاده تامــذة ابــن المعــذل وعلــى رأســهم 

فقــد  282ه/896م(،  )ت:  إســحاق  بــن  إســماعيل 

العقانــي.  شــبه  بالتيــار  صلــة  علــى  أيضــا  كان 

ــة مــن المذاهــب األخــرى  كذلــك اشــتهرت ثاث

فــي هــذا الوقــت بميلهــا إلــى شــبه العقانيــة، وهــي 

المذاهــب المســماة بأســماء أصحابهــا: مذهــب 

أبــي ثــور، ومذهــب داوود الظاهــري، ومذهب محمد 

بــن جريــر الطبــري. وقــد أعطــت هــذه المذاهــب 

أفضليــة رســمية/صورية للقــرآن والحديــث، كمــا 

هــي الحــال مــع أهــل الحديــث، لكنهــا أيضــا كانــت 

األســاليب  اســتخدام  مــن  عظيــم  بقــدر  تســمح 

العقانيــة كالقيــاس مثــا)*(.

مظلــة  العقانــي  شــبه  التيــار  كان  كذلــك   

للتصــوف الكاســيكي أيضــا، حيــث أن الجنيــد، وهــو 

ــي للتصــوف كمذهــب، كان مــن  المؤســس الفعل

أصحــاب أبــي ثــور والمحاســبي، وربمــا جلــس إلــى 

ابــن كاب أيضــا)1)1)، كمــا انتمــى أبــو علــي الروذبــاري 

حنبلــي  هنــاك مذهــب  يكــن  لــم  بأنَّــه  الذهبــي  )1)1) يقــول 
حيــن  وذلــك  تقريًبــا(،  913م  )300ه/912،  عــام  قبــل  مســتقل 
النبــاء،  أعــام  ســير  وفســرها:  أحمــد  أقــوال  الخــال  جمــع 

.)298/14(
)*( هنــاك تناقــض بيــن هــذا وبيــن مــا ذكــره المؤلــف أعــاه مــن 

أن داوود قــد رفــض القيــاس.

)1)1) حــول الجنيــد وأبــي ثــور، انظــر: ابــن عطــاء، نقــًا عــن 
ابــن الجــوزي، نقــد العلــم والعلمــاء )د.ن.: إدارة الطباعــة 
المنيريــة، 1966(، )ص/167(، تلبيــس إبليــس، تحقيــق: خيــر الديــن 
علــي )بيــروت: دار الوعــي العربــي، 1970؟(، )ص/193(. وحــول 

الجنيــد وابــن كاب، انظــر:
Josef van Ess, „Ibn Kullab und,die Mihna,” Oriens 18-19 
)1965-1966(: 101 = ”Ibn Kullab et la mihna,“, 186f.

الشــافعي،  المذهــب  إلــى  )ت: 322ه/933-934م( 

بينمــا انتمــى كل مــن رويــم )ت: 303ه/915-916م( 

هــذا  الظاهــري،  المذهــب  إلــى  األعرابــي  وابــن 

إلــى  ينتمــي  )ت: 334ه/946م(  الشــبلي  كان  وقــد 

المالكــي)))1).  المذهــب 

ــل  ــِم أي مــن مشــاهير الصوفيــة األوائ ــم ينت ول

ببغــداد إلــى المذهــب الحنبلــي وهــو األكثــر التزامــا 

األكثــر  هــو  الحنفــي  الذهــب  إلــى  وال  بالحديــث، 

التزامــا بالــرأي )وهنــاك اســتثناءات فرديــة قليلة 

الســابق  الجيــل  مــن  شــخصيات  فــي  تتمثــل 

فــي  أحمــد  إلــى  جلســت  والتــي  الجنيــد،  علــى 

األحيــان()))1).  بعــض 

وقــد كان هــذا المذهــب الصوفــي الكاســيكي 

انعكاســا لتصــوف توفيقــي قــد تــم وضعــه لتهدئــة 

أهــل الحديــث؛ فالجنيــد لــم يكــن يريــد تكــرار محنــة 

غــام خليــل التــي جــرت فــي عــام )))ه/)))-)))م، 

ســبعين  مــن  أكثــر  علــى  أثناءهــا  ُقبــض  والتــي 

)))1( حول رويم، انظر: السلمي، طبقات الصوفية:
ed. Johannes Pedersen )Leiden: E. J. Brill, 1960(, 170.
أيًضــا: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، )430/8(. وعــن ابــن 
األرجــح(،  علــى  الصوفيــة  )تاريــخ  الســلمي  انظــر:  األعرابــي، 
نقــًا عــن ابــن حجــر، لســان الميــزان، )309/1(. وعــن الشــبلي، 

.)118  ،117/25( )331-350ه(  اإلســام  تاريــخ  الذهبــي،  انظــر: 

)))1) مــن أبرزهــم محمــد بــن أبــي الــورد )ت: 263ه/877؟م(، 
وأبــو   ،)318  ،317/1( الحنابلــة،  يعلــى، طبقــات  أبــي  ابــن  انظــر: 
 ،268/1( )ت: 269ه/882-883؟(، انظــر: المصــدر نفســه،  حمــزة 
خمســينيات  )ت:  ســالم  ابــن  إنَّ  قيــل  البصــرة،  وفــي   .)269
الميــادي؟(  العاشــر  الهجري/ســتينيات  الرابــع  القــرن 
قــد تفقــه علــى أبــي حنيفــة، بينمــا أن أولئــك الســالمية الذيــن 
تعلمــوا الفقــه كانــوا مالكيــة، وذلــك وفًقــا للمقدســي، أحســن 
التقاســيم، )ص/126(. وعلــى أيــة حــال، فقــد كان هــذا المذهــب 
عبــارة عــن حركــة منافســة للتيــار الصوفــي البغــدادي. وقــد كان 
ــاره  البربهــاري اإلمــام الحنبلــي علــى صلــة بهــذا المذهــب باعتب
طبقــات  يعلــى،  أبــي  ابــن  انظــر:  التســتري،  لســهل  صاحًبــا 

.)18/2( الحنابلــة، 
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صوفيــا)))1). وربمــا كان مــن الطبيعــي أن تســعى 

علــى  توفيقــي  مذهــب  اختيــار  إلــى  الصوفيــة 

والاهوتــي)))1).  الفقهــي  المســتويين 

ويمكــن القــول بأنــه مــن خــال ابــن مجاهــد )ت: 

العقانــي  شــبه  التيــار  أصبــح  ربمــا  324ه/936م( 

لقــراءات  الكاســيكي  للتنظيــم  أوســع  مظلــة 

البحــث  المزيــد مــن  القــرآن)))1)*، ولســوف ُيظهــر 

إلــى أن  بالنحــو واألدب. وفــي هــذا نشــير  صاتــه 

تلميــذا  بكونــه  يفتخــر  المتصــوف كان  الروذبــاري 

للجنيــد فــي التصــوف، والبــن ســريج فــي الفقــه، 

فــي  الحربــي  وإلبراهيــم  األدب،  فــي  ولثعلــب 

)))1( ولرواية موجزة حول محنة غام خليل، انظر:
Carl W. Ernst, Words of Ecstasy in Sufism )Albany: State 
Univ. of N.Y. Press, 1985(, 97-101;
وبالنســبة إلــى صلــة التيــار الحديثــي بهــذه المحاكمــات، يوضــح 
بالبصــرة:  الحديــث  أهــل  أوســاط  فــي  بــدأت  أنهــا  األعرابــي 
النبــاء،  أعــام  ســير  الذهبــي،  عــن  نقــًا  النســاك،  طبقــات 
)تحقيــق: علــي أبــو زيــد، 1983( )284/13(. ولــم يــورد ابــن أبــي 
)الســنة(  كتــاب  ولكــن  ــا،  حنبليًّ باعتبــاره  الخليــل  غــام  يعلــى 
المنســوب إليــه قريــب للغايــة مــن كتــاب البربهــاري الحنبلــي 

انظــر: المتأخــر، 
Louis Massignon, ed. Recueils de textes inédits, 
Collection de textes inédits relatifs a la musulmane 1 
)Paris: Paul Geuthner, 1929(, 213f.; 
ــل: البربهــاري، شــرح كتــاب الســنة، نقــًا عــن  انظــر فــي المقاب
ابــن أبــي يعلــى، طبقــات الحنابلــة، )18/2-43(، خصوًصــا )ص/19، 

.)34 ،26

القــرن  فــي  واألشــعرية  الصوفيــة  بيــن  الصلــة  )))1( حــول 
انظــر:  التالــي، 

Tilman Nagel, Die Festung des Glaubens )Munich: C. H. 
Beck, 1988(, cf. Claude Gilliot, »Quand Ia theologie s’allie 
a l’histoire,« Arabica 39 )1992(:241-260.

)))1( انظر: 
Encyclopaedia of Islam, new edn., s. v. »Ibn Mudjahid,« 
by J. Robson,
مــع وجــود إشــارت مرجعيــة، نضيــف إليهــا الســبكي، الطبقــات 

.)58 ،57/3(
)*( The classical organization of Qur’an recitation.

الحديــث)))1)، كمــا يقــال أنــه قــد تعلــم القــراءات مــن 

ابن مجاهد)))1).

خاتمة

ســعت هــذه المقالــة إلــى إلقــاء نظــرة علــى 

الخافــات التــي دارت بيــن أحمــد بــن حنبــل وأهــل 

النقــاط  بعــض  المقالــة  هــذه  وتقــدم  البــدع، 

اإلضافيــة فــي الرؤيــة المعتــادة للسياســة الدينيــة 

فــي القــرن التاســع الميــادي. ونبــدأ أوال بالقــول 

بــأن هجــوم أهــل الحديــث لــم يكــن موجهــا ضــد 

المعتزلــة بشــكل رئيــس. فلــو فرضنــا أن المعتزلــة 

كانــوا الخصــوم الرئيســيين ألحمــد، لجــاءت ضدهــم 

معظــم تصريحاتــه هــو ومعاصريــه وأتباعــه. 

فــا شــك أن أحمــد وآخريــن مــن أهــل الحديــث 

قــد اختلفــوا مــع المعتزلة واســتعملوا لهجة حادة 

الرئيســيين  خصومهــم  رأوا  أنهــم  إال  تجاههــم، 

الكبيــر  العقــدي  الصــراع  كان  لقــد  غيرهــم.  فــي 

فــي القــرن التاســع الميــادي بيــن أهــل الحديــث 

والتيــار العقانــي الــذي لــم تكــن المعتزلــة )ربمــا 

إال  أحمــد(  عصــر  فــي  تامــا  مذهبــا  يكونــوا  لــم 

إحــدى الجماعــات التــي تنتمــي إليــه، حيــث لــم تظهــر 

المعتزلــة كجماعــة رئيســة فــي التيــار العقانــي إال 

بنهايــة القــرن التاســع.

فــي  انظــر  الصوفيــة، )ص/369(.  )))1) الســلمي، طبقــات 
البــن  وجــود  ال  حيــث   ،)331/1( البغــدادي،  الخطيــب  المقابــل: 

ســريج.

)))1( ابــن الصــاح الشــهرزوري، طبقــات الشــافعية، تحقيــق: 
النووي: 

 Hamidiye )Istanbul( 537, 74a.



٢37 خصوم أحمد بن حنبل 

وأمــا ثانيــا فنقــول إن الصــراع كان حــادا للغايــة 

ــرأي )علــى األقــل فــي  بيــن أهــل الحديــث وأهــل ال

المســائل  حــول  الخــاف  تجــاوز  وأنــه  بغــداد(، 

الفقهيــة، حيــث تضمــن الصــراع محاكــم المأمــون 

حلفائهــم  تعاليــم  تمكيــن  حاولــوا  حيــن  وخلفائــه 

الفقهييــن التقليدييــن، وهــم األحنــاف ال المعتزلــة. 

وقــد أصبــح الموقــف معقــدا بســبب أولئــك الذيــن 

طــوروا داخــل المذهــب الحنفــي جناحــا أكثــر التزامــا 

بالحديــث، وهــو الجنــاح الــذي لــم ُيقــّر بخلــق القــرآن 

علــى ســبيل المثــال. وحتــى أواخــر القــرن التاســع 

قــد  الحنفيــة  كان  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  الميــادي، 

اصطفــوا بشــكل رئيــس فــي معســكر العقانييــن 

فــي هــذا الصــراع الكبيــر.

وأمــا ثالثــا فنقــول أن أحمــد لــم يوجــه أعنــف 

شــبه  التيــار  إلــى  وال  المعتزلــة  إلــى  ال  انتقاداتــه 

العقانــي، وإنمــا إلــى ذلــك التيــار الوســطي شــبه 

الحديثييــن  أولئــك  فــي  يتمثــل  الــذي  العقانــي 

بإقحــام  المجازفــة  عاتقهــم  علــى  حملــوا  الذيــن 

أدوات العقانييــن فــي ممارســات أهــل الحدبــث. 

اســتعملوا  فقــد  الاهوتــي،  المســتوى  وعلــى 

مذهــب  عــن  للدفــاع  المتطورة/المركبــة  الحجــج 

الحديــث،  أهــل 

وأمــا علــى المســتوى الفقهــي فقــد أسســوا 

فقههــم علــى المصــادر النقليــة مــن قــرآن وحديــث، 

إال أنهــم اعتمــدوا بشــدة علــى القياس واألســاليب 

باألســاس.  العقانيــون  وضعهــا  التــي  األخــرى 

وفــي القــرن التالــي علــى ذلــك، كان األشــاعرة هــم 

مــن تبنــوا نفــس اآلراء الاهوتيــة شــبه العقانيــة 

ــي تبناهــا خصــوم أحمــد الرئيســيين، كمــا أنهــم  الت

دعــوا إليهــا فــي معظــم األوقــات، بــل إن جميــع 

شــبه  التيــار  إلــى  مالــوا  قــد  تقريبــا  المســلمين 

العقانــي فــي الفقــه.
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ترجمات 

من اإللحاد إلى 
االعتقاد

الفصل األول من كتاب)))
من علم الوراثة إلى اإلله )اعترافات 

اإليمان ألحد أكبر العلماء(
 فرنسيس س.كولينز)))
ترجمة : أ.د. نورة بوحناش)))

(1( Francis S.Collins: De La génétique à Dieu - La Confession de foi d’un des plus grands scientifiques

))( مدير المعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا ، مارياند ، الواليات المتحدة..

))( أستاذة فلسفة األخاق بجامعة قسنطينة ) الجزائر.



٢3٩العددان ٨، ٩ |  شتاء وربيع ٢٠٢٠ م 

ضــد  بالثــورة  شــبابي،  ســنوات  تميــزت 

التقاليــد، لتتمظهــر تلــك الثــورة عبــر أســاليب 

مختلفــة. وبمــا أننــي ابــن لمفكريــن يتميــزان 

ا مــع  بالحريــة، فقــد تلقيــت تربيــة متفقــة جــدًّ

طبيعــة الحداثــة، وهــذا فــي موقفهــا تجــاه 

جــد  بالضبــط  اإليمــان  يكــن  فلــم  اإليمــان، 

مهــم بالنســبة لــي.

وادي  فــي  موحلــة  مزرعــة  فــي  تربيــت 

فيرجينيــا  فــي   Shenandoah شــناندواه 

Virginia، ُحرمــت هــذه المزرعــة مــن الميــاه 

الجاريــة، فقــد كان ينقصهــا بصــورة الفتــة 

الحيــاة  يميــز  الــذي  المــادي،  الرفــاه  للنظــر 

تــم  قــد  الحرمــان  هــذا  أن  بيــد  الحديثــة. 

للتجــارب  المثيــر  الخليــط  بذلــك  تعويضــه، 

المناســبة، التــي قدمتهــا لــي طريقــة التفكيــر 

الرائعــة، التــي وضعهــا والــدي فــي متناولــي.
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 Yale كان والــداي قــد التقيــا فــي جامعــة يــال

الجامعــي  مركزهمــا  غــادرا  لكنهمــا   ،1((1 ســنة 

فــي   Arthurdale أرتــردال  بجمعيــة  ليلتحقــا 

فيرجينيــا، التــي أســهما فيهــا بمواهبهمــا وحبهمــا 

للموســيقى، حيث ســيعمان مع إليانور روزفلت 

Eleanor Roosevelt فــي محاولــة تنشــيط جماعــة 

القمــة،  إلــى  القاعــدة  مــن  مضطهــدة،  منجميــة 

وذلــك فــي أعقــاب الكســاد الكبيــر.

إال أن بعــض مستشــاري إدارة روزفلــت كان 

لهــم فــي االعتبــار بعــض األفــكار المغايــرة وقــد 

اعتقــدوا فيهــا، فعملــوا حينئــذ علــى نضــوب هــذه 

النهائــي  التفكيــك  الجمعيــة بســرعة، وِمــن ثمــة 

لجمعيــة أرتــردال، بدافــع أنهــا تقــدح فــي سياســة 

لإلحســاس  بوالــدي  أدى  الــذي  األمــر  واشــنطن. 

اتجــاه الحكومــة بعاطفــة ارتيــاب، لــم يتخليــا عنهــا 

أبــًدا. 

األكاديميــة  بالحيــاة  ذلــك  بعــد  وســيلتحقان 

فــي   Elon Collège إلــون  معهــد  فــي  لينخرطــا 

الشــمالية  كارولينــا  فــي   Burlington برلنغتــون 

Caroline du nord، حيــث يمنــح الفضــاء الريفــي 

شــعبية  ثقافــة  تصــدق-  ال  -بطريقــة  الجنوبــي 

ومتوحشــة.  جميلــة 

هــذا مــا حــث أبــي علــى جمــع تركيبــة مــن األغانــي 

الجبــال  قمــم  عبــر  يســافر  فأخــذ  الفلكلوريــة، 

األصلييــن  الســكان  إقنــاع  محــاواًل  والوديــان، 

لكارولينــا الشــمالية بالغنــاء فــي مســجله الصوتــي 

ــم أتممــت  برســتوPresto« )عامــة للتســجيل(، ث

آالن  أغانــي  مــن  بقطــوف  التســجيات  هــذه 

إثنيــة  )مغنــي أغانــي   Alan Lomax)4( لوماكــس 

التأليفــة  هــذه  وســتمثل  فولكلوريــة(  وأغانــي 

ــا مــن مجموعــة األغانــي  مــن األغانــي قســًما هامًّ

الكونغــرس. مكتبــة  فــي  األمريكيــة  الفولكلوريــة 

العالميــة  الحــرب  انــدالع  وعنــد 
لوضــع  والــدي  اضطــر  الثانيــة، 
جنــب؛  علــى  الموســيقي  نشــاطه 
أكثــر  ألحــداث  اهتمامــه  ليعيــر 
أولويــة؛ الدفــاع الوطنــي، فقــد ذهــب 
للمســاعدة فــي صناعــة الطائــرات 
المقنبلــة، فــإذا بــه قــد وجــد نفســه 
مشــرًفا، علــى مصنــع للطائــرات فــي 

.Long Island إســاند  لونــغ 

مــع نهايــة الحــرب، اســتنتج والــداي أن حيــاة 

األعمــال الحــرة، حيــاة مرهقــة وضاغطــة إلــى حــد 

بعيــد، وبــدا لهمــا أنهــا ليســت الطريقــة المناســبة 

فــي ســلكا  الزمــن،  مــع  ســباق  وفــي   لهمــا. 

فــي  غيرهــم  مســلك  كان  كمــا   1((1 ســنوات 

شــناندواه  وادي  إلــى  انتقــا  فقــد   1((1 ســنوات 

Shenandoah فــي فيرجينيــا، ليشــتريا مزرعــة تمتد 

ا، وحــاوال خلــق أنمــوذج  ــاًر ــى ثمــاٍن وثاثيــن هكت عل

لحيــاة زراعيــة بســيطة، خاليــة مــن أدنــى مظاهــر 

الزراعيــة.  المكننــة 

مغنــي  هــو   )2002-1915(  ،Alan Lomax لوماكــس  ))) آالن 
أمريكــي شــهير، وعــازف مضلــع علــى آلــة القيتــار، اشــتهر صيتــه 
الموســيقية  للثقافــة  الجامعــة  االثنيــة  بأغانيــه  الفنــي، وهــذا 
األمريكيــة. كمــا أنــه جامــع لــكل أطيــاف الموســيقى األمريكيــة، 
وخاصــة تلــك التــي تنتمــي إلــى منطقــة الكرييــب. وقــد أثــر كثيــًرا 
فــي الموســيقى األوروبيــة. ممــا أدى إلــى انتشــار صيتــه فــي 
العالــم كلــه، إذ عمــل علــى إنتــاج قطــع موســيقية، ممزوجــة 

بيــن الثقافــات اإلنســانية المختلفــة.
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هــذا  مثــل  أن  أشــهر  بعــد  أدركا  ولكنهمــا 

ابنيهمــا  إطعــام  مــن  يمكنهمــا  لــن  العمــل، 

المراهقيــن )حيــث ســيضاف إليهمــا أخ آخــر وأنــا 

شــخصيًّا( ســيحصل أبــي بعــد ذلــك علــى منصــب 

المحليــة  الجامعــة  فــي  فنــون مســرحية،  أســتاذ 

المدينــة  فــي  ليوظــف  للنســاء(  )المخصصــة 

رجــااًل.  ممثليــن 

لقــد دفعــت هــذه التشــكيلة وبســرعة الطلبــة 

والتجــار المحلييــن إلــى فهــم المظهــر المدهــش 

والمــرح إلنتــاج القطــع المســرحية. لذلــك ســيعتبر 

العــروض  لهــذه  الصيفــي،  االنقطــاع  البعــض 

هــذه  أنتجــت  وقــد  وممــًا.  طويــًا  المســرحية 

الماحظــة الكثيــر مــن الشــكاوى، ممــا دفــع أمــي 

غابــة  فــي  صيفــي  مســرح  علــى  للحصــول  وأبــي 

وسيســتمر  مزرعتنــا.  تعلــو  كانــت  التــي  البلــوط، 

 Oak Grove الشــانيي  البلــوط  غابــة  مســرح 

Théâtre( Chênaie( فــي االشــتغال بــكل طاقتــه 

مقدًمــا أروع العــروض ولمــدة تزيــد علــى خمســين 

عاًمــا بعــد ذلــك.

للجمــال  الســعيد  المزيــج  هــذا  فــي  ولــدت 

الريفــي، وقــد زاوج بيــن العمــل الزراعــي وجمــال 

المســرح الصيفــي والموســيقى، فــي هــذه األجــواء 

ــا. وباعتبــاري أصغــر آخــر أربعــة ذكــور،  ترعرعــت كليًّ

كانــت  التــي  الهمــوم  عــن  أحيــد  أن  أســتطع  لــم 

مرفــق  وأنــا  فكبــرت  لوالــدي،  بالنســبة  مألوفــة 

بشــعور، بوجــوب أن أكــون مســؤواًل عــن ســلوكي، 

ينــوب  لشــخص  وجــود  ال  وأنــه  اختياراتــي،  وعــن 

فيهــا عنــي، ويتكلــف بهــا مــن أجلــي.

أمــي  أحاطتنــي  الكبــار،  إخوتــي  غــرار  وعلــى 

المعلمــة الموهوبــة بالرعايــة والتربيــة النظاميــة، 

لقــد منحتنــي ســنوات الصغــر هديــة ال تقــدر، إنهــا 

بالمعرفــة.  الفــرح  هديــة 

لهــا  تكــن  لــم  والدتــي  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

دروس  برنامــج  وال  مضبوطــة،  درس  ســاعات 

ا، علــى األقــل لنــوع  محــدد، فقــد كانــت أنموذًجــا فــذًّ

مــن اإلدراك، يحســن التعــرف علــى الموضوعــات 

الكفيلــة، بإثــارة عقــل طفــل صغيــر، ثــم تتابعهــا 

إلــى  تخلــص  حتــى  إياهــا  موجهــة  كبيــر،  باهتمــام 

نهايــة طبيعيــة، ومــن ثمــة العبــور بعــد ذلــك نحــو 

شــيًئا  التعلــم  يكــن  لــم  ومدهــش.  جديــد  شــيء 

نأخــذه بوصفــه واجًبــا، بــل كان شــيًئا نفعلــه بكــد 

ورغبــة.

ــا فــي  لــم يمثــل اإليمــان جــزًءا مهمًّ
طفولتــي، إذ لــم أِع مفهــوم اإللــه إال 

وعًيــا غامًضــا. 

فالتفاعــل الــذي كنــت أمتلكــه معــه، لــم يكــن 

صبيانيــة  لحظــات  وفــي  محــدوٍد،  وعــيٍّ  ســوى 

أصادفهــا أحياًنــا فــي مفاوضــات قــد ترتبــط بشــيء 

ــا مــن أجلــي، أتذكــر مثــًا  مــا أردت أن يفعلــه اإللــه حقًّ

حينمــا كان عمــري تســع ســنوات تقريًبــا، عندمــا 

أبرمــت عقــًدا مــع اإللــه، متقدًمــا إليــه بشــرط، فــإذا 

منــع الطقــس الســيئ مــن إلغــاء عــرض مســرحي 

فــي يــوم الســبت مســاء، وكــذا حفلــة موســيقية 

أنتشــي بهــا مســبًقا وبشــكل خــاص، فإننــي أعــده 

األمطــار  بقيــت  وبالفعــل  الســجائر.  أدخــن  أال 

بعيــدة، وبعدهــا لــم أتعــود علــى التدخيــن، وقبــل 
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ذلــك عندمــا كنــت فــي ســن الخامســة، قــرر والــداي 

ا أعضــاء فــي فرقــة  ــر ســنًّ ــا وأخــي األكب أن أكــون أن

الجوقــة الخاصــة بالكنيســة الغليكانيــة المحليــة 

المؤلفــة مــن الذكــور. 

أن  لنــا  بينــا  هنــاك،  إلــى  نذهــب  أن  قبــل 

ســوى  يعــد  ال  الجوقــة،  فــي  االنخــراط  هــذا 

وســيلة للتــدرب علــى طريقــة ممتــازة فــي تعلــم 

تتعلمــا  أن  الضــرورة  مــن  فليــس  الموســيقى. 

هــذه  تتبعــت  ــا،  جديًّ األمــر  وتأخــذا  الاهــوت 

ــا، فتعلمــت القطــع الموســيقية  التعليمــات حرفيًّ

الرائعــة وفــن تأليــف الموســيقى، تــارًكا المفاهيــم 

الاهوتيــة، فكانــت العظــات المنبعثــة مــن كرســي 

الكنيســة، تنزلــق فوقــي دون أن تتــرك فــي ذهنــي 

مدركــة. رواســب 

ولمــا بلغــت ســن العاشــرة، انتقلــت العائلــة 

إلــى المدينــة، حتــى تكــون بجانــب الجــدة المريضــة، 

التحقــت فــي تلــك اآلونــة بالمدرســة العموميــة. 

ولمــا بلغــت ســن الرابعــة عشــرة، كانــت عينــاي 

ــا واســًعا علــى المناهــج الرائعــة  منفتحتيــن انفتاًح

والمثيــرة للعلــم. فقــد ُألهمــت مــن قبــل أســتاذ 

كان شــخصية  كــم  أوه  يدرســني،  الــذي  الكيميــاء 

كاريزميــة؛ إذ يســتطيع فــي الوقــت نفســه كتابــة 

الســوداء  الســبورة  علــى  نفســها  المعلومــات 

بيديــه االثنتيــن، اكتشــفت للمــرة األولــى النشــوة 

أمــام  بهــا،  الشــعور  باإلمــكان  التــي  الشــديدة 

الطبيعــة المنظمــة للكــون. فبمجــرد أن كل مــادة 

مصممــة مــن ذرات وجزئيــات انطاًقــا مــن مبــادئ 

رياضيــة، مثلــت أمــام ناظــري وحًيــا غير متوقــع، وبدا 

لــي اســتخدام وســائل العلــم فــي ســبيل اكتشــاف 

أشــياء جديــدة مرتبطــة بالطبيعــة شــيًئا أريــد أن 

أنخــرط فيــه وأكــون جــزًءا منــه، هكــذا ومع مــا انتابني 

مــن حماســة ُمْهَتــٍد جديــٍد، قــررت أن يكــون هــدف 

فمهمــا  كيميائــي،  شــخصية  فــي  محــدًدا  حياتــي 

ا فــي مــادة العلــوم، بــدا  كانــت معرفتــي قليلــة نســبيًّ

لــي أن هــذا الحــب األول، يمكننــي مــن تغييــر الحيــاة.

بــارًدا  بالبيولوجيــا  فــي حيــن جعلتنــي لقاءاتــي 

تماًمــا، وهكــذا كنــت أجــري لهــذه العلــوم تقويًمــا 

المبــادئ  تبــدو  إذ  المراهــق،  وعيــي  صميــم  مــن 

األساســية للبيولوجيــا مبــادئ تميــل إلــى أن تحفــظ 

عــن ظهــر قلــب، فهــي تأليــه للحقائــق أكثــر مــن 

مســتعًدا  أكــن  فلــم  للمبــادئ.  توضيًحــا  كونهــا 

النهــر  ســرطان  أعضــاء  مــن  عضــو  كل  لحفــظ 

عــن ظهــر قلــب، كمــا لــم أكــن مســتعًدا أن أفهــم 

مــا الفــرق الموجــود بيــن شــعبة phylum طبقــة 

للحيــاة،  العــارم  التعقيــد  قادنــي  لقــد  ونظــام. 

مــا  حــد  إلــى  تشــبه  البيولوجيــا  أن  اســتنتاج  إلــى 

الفلســفة الوجوديــة، وبــكل بســاطة فهــي ليــس 

أي معنــى.  لهــا 

وبالنســبة لعقلــي الــذي يقــوم بعمليــة اختصــار 

بطريقــة غيــر ناضجــة، لــم تكــن البيولوجيا ببســاطة 

علــى  حصلــت  إليهــا.  تجذبنــي  لكــي  منطقيــة، 

السادســة عشــرة، ألكمــل  فــي ســن  الباكالوريــا 

بعــد ذلــك مســاري الطابــي فــي جامعــة فيرجينيــا، 

محــدًدا االختصــاص فــي الكيميــاء، ومــن ثمــة أتبــع 

إلــى  انتســابي  عنــد  علميــة.  وظيفــة  ذلــك  بعــد 

الجامعــة كنــت كأي طالــب حديــث الســن، مبتــدأ 

البيئــة  هــذه  وجــدت  فلقــد  الجامعــي،  لمشــواره 

الجديــدة منعشــة، بأفكارهــا المختلفــة المندفعــة 



٢43 من اإللحاد إىل االعتقاد 

جــدران  علــى  نصــوص  فــي  كتبــت  وقــد  والبــارزة، 

قاعــة الــدرس، وكــذا فــي مخــادع النــوم عندمــا يأتــي 

الليــل. كانــت بعــض هــذه األفــكار المتبادلــة، تــدور 

كلهــا حــول وجــود اإللــه.

عنــد بلوغــي مرحلــة المراهقــة كانــت لــي فــرص 

جربــت فيهــا، وفــي بعض المناســبات ذلــك الحنين 

الــذي نشــعر بــه اتجــاه شــيء موجــود خــارج الــذات. 

بجمــال  دائًمــا  مرتبًطــا  لــي  بالنســبة  كان  وقــد 

الطبيعــة، وبتجربــة موســيقية تتميــز بعمــق مميــز. 

ومــع ذلــك لــم يكــن حســي الروحــي 
ا إال بنســبة ضئيلــة، وربمــا  متطــوًر
قــد ُيوضــع فــي مســاءلة مــن قبــل 
قــد  شرســين،  ملحديــن  أو  ملحــد 
اللقــاء  كثيــرة  أحاييــن  فــي  يحــدث 
بهمــا فــي كل مخــادع النــوم. كانــت 
بضع أشــهر من الدراســة الجامعية 
كافيــة ألؤلــف قناعــة، فالكثيــر مــن 
ذات  والثقافيــة  الفنيــة  التقاليــد 
إلهاماتهــا  أخــذت  قــد  األهميــة، 
لإليمــان  المتعــددة  األشــكال  مــن 
ال  األشــكال  هــذه  أن  إال  الدينــي، 

جذريــة))). حقيقــة  تمتلــك 

أعــرف  أكــن  لــم  أننــي  مــن  الرغــم  علــى 

ــا  المصطلــح فــي تلــك الفتــرة إال أننــي كنــت ال أدريًّ

))( فهــي حقيقــة ال مرئيــة وال تبــدو لإلنســان عياًنــا، ولكنهــا 
عبــره  تلــج  الــذي  البــاب  وهــو  والنظــر،  التفكــر  منــه  تتطلــب 
ذلــك جهــًدا مــن اإلنســان  الامرئــي، ويتطلــب  إلــى  المعرفــة 
يتركــب مــن مركبيــن أساســيين: العمــل الســلوكي: فيتبــن أنــه 
كائــن معنــى، وبالمــوازاة تؤلــف العمليــة المعرفيــة التفكريــة 

اإليمانيــة. الحقيقــة  لتبيــن  ــا  ســنًدا منطقيًّ

تومــاس  وضــع  مــن  كلمــة  وهــي   agnostique(((

مــن  عالــم   T. H. Huxley هيكســلي)))  هنــري 

القــرن التاســع عشــر، وتعبــر الكلمــة عــن وضــع 

اإللــه  كان  إذا  بســاطة  بــكل  يعلــم  ال  شــخص، 

موجــوًدا. ويمكــن أن نميــز العديــد مــن الاأدريــات: 

هــذا  إلــى  يصــل  بعضهــم   agnostiques Les

قــوي  تحليــل  بعمليــة  يقــوم  بعدمــا  الموقــف، 

اإليمــان،  بمــادة  الخاصــة  والدالئــل  للشــهادات 

يعتبرونهــا موقًفــا مريًحــا،  كثــر-  -وهــم  بعضهــم 

ذات  الدالئــل  وهنــاك  هنــا  تفــادي  مــن  يمكنهــم 

المزعــج.  التضميــن 

كنــت أنتمــي إلــى هــذه الفئــة بصفــة كليــة معلًنــا 

عــن  بعيــًدا  أكــن  لــم  وبالتالــي  ال أعــرف«  »أننــي 

أعــرف« وبصفتــي  أن  أريــد  بـ»أننــي ال  االعتقــاد 

رجــًا ترعــرع فــي عالــم يعــج بالمحــاوالت، كان مــن 

المناســب بالنســبة لــي أن أتجاهــل الحاجــة إلــى أن 

أكــون مســؤواًل أمــام كل ســلطة روحيــة متعاليــة. 

الامعــروف  ويعنــي   agnostique ))( الــاأدري 
هيكســلي  عليهــا  تواضــع  كلمــة  وهــي   ،L’inconnaissable
ــه وكل=  ــة حــول وجــود اإلل ــا للمعرفــة اليقيني ــا كليًّ ــي غياًب وتعن
العالــم الامرئــي، فهــو مجــال الامعرفــة، فاألغنوســتيكي ال 
ــه  يؤمــن وال يكفــر، بــل يعلــق حكــم اإليمــان دون أن يصــدر حول

. حكًمــا

بيولوجــي   T. H. Huxley هيكســلي  هنــري  ))) تومــاس 
دارويــن،  تشــارز  صديــق   )1895-  1825( بريطانــي  وفيلســوف 
ومــن أشــد المدافعيــن عــن نظريــة التطــور، وواضــع مصطلــح 
agnostique وهــو تعبيــر عــن تعليــق المعرفــة فيمــا يخــص 
غائيــة  الماهيــة،  المطلــق،  قبيــل  مــن  الماورائيــة  المعرفــة 
الموجــودات وطبيعــة األشــياء، ومنهــا وجــود اإللــه وإن صحــت 
اســتعارة الخاصــة الهيوميــة حــول المعرفــة، فهــي قضايــا 
التحليلــي  التحقــق  مبــدأ  -حســب  ألنهــا  معرفتهــا؛  يمكــن  ال 
فالمســائل  وعليــه  لهــا.  معنــى  ال  المنطقــي-  الوضعــي 
عــن  تعــرف وممتنعــة  ال  يــرى هيكســلي،  كمــا  الميتافزيقيــة 
كل معرفــة بشــرية، والعقــل البشــري غيــر قــادر علــى الولــوج 
إلــى هــذه المناطــق وبالتالــي فهــي غيــر معروفــة، ومــن ثمــة 
فتقديــم موقــف عنهــا ســواء كان إيجاًبــا أم ســلًبا يكــون مــن 
قبيــل المســتحيل، وقــد صنــف هيكســلي مــن قبــل رجــال الديــن 

أنــه ملحــد. 
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الفكــر  مــن  أنموذًجــا  أمــارس  كنــت  وبهــذا 

س.س.لويــس  الكاتــب  يصفــه  والســلوك، 

اإلرادي«. »بالعمــى   C.S.Lewis)8(

الجامعيــة،  شــهادتي  علــى  الحصــول  بعــد 

تابعــت مســاري الدراســي ألســجل فــي الدكتــوراه 

 Chimie الطبيــة  الكيميــاء  تخصــص  فــي 

Médicale فــي جامعــة يــال Yale، فــكان الدافــع 

األناقــة  ماحقــة  هــو  االختيــار  هــذا  وراء  مــن 

الرياضيــة، فهــي التــي جذبتنــي إلــى هــذا الفــرع مــن 

العقليــة، قــد انغمســت  العلــم. ألجــد أن حياتــي 

 La mécanique الكوانطــوم  ميكانيــكا  فــي 

 Les التفاضليــة  والمعــادالت   (((  quantique

ــي، فــكان  équations différentielles للنظــام الثان

 Albert Einstein (11(أبطالــي هــم ألبــرت أينشــتاين 

 )1963 - 1898( :Clive Staples Lewis كليف ستبلز.لويس (((
كاتــب بريطانــي عــرف بأعمالــه حــول أدب العصــور الوســطى، 
بعــد تجربــة بحــث روحانيــة مضنيــة عــاد إلــى المســيحية، فــكان 
مــن أهــم المدافعيــن عــن اإليمــان المســيحي، بأســلوب أكثــر 

عقانيــة.

))( ميكانيــكا الكوانطــم La mécanique quantique: هــي فــرع 
مــن فــروع الفيزيــاء، وثــورة معرفيــة فــي قلــب التطــور، الــذي 
عرفتــه الفيزيــاء فــي تاريخهــا المعاصــر. يرتكــز موضوعهــا حــول 
دراســة ووصــف الظواهــر األساســية، فــي األنظمــة الفيزيائيــة 
وبالضبــط فــي المســتوى الــذري، وعناصرهــا المحتــواة. ويعــود 
تطــور ميكانيــكا الكوانطــم إلــى العمــل الــدؤوب الــذي قامــت بــه 
مجموعــة مــن الفيزيائييــن، بغيــة حــل مشــاكل متنوعــة تعلقــت 
بالفيزيــاء الكاســيكية، وهــو مــا أدى إلــى تصــور ظاهــرة الذريــة 
ومحتوياتهــا الامتناهيــة فــي الصغــر، وقــد أقلبــت هــذه النتائــج 
عــدة مفاهيــم جذريــة، مثــل مفهــوم الزمــان، المــكان والحتميــة، 
إلــى  الحتميــة  مــن  النســبية  إلــى  المطلقيــة  مــن  تحولــت  إذ 
الاحتميــة، وكان لهــذا التطــور أثــره العــارم علــى تطــور التقــدم 

التكنولوجــي وعلــى التصــورات الفلســفية ثــم األخاقيــة.

أينشــتاين  يعــد   Albert Einstein أينشــتاين  )11) ألبــرت 
نقطــة فاصلــة فــي تاريــخ الفيزيــاء، ألمانــي المولــد )1879-
1955( ثــم هاجــر إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة بعــد صعــود 
الحــزب النــازي، فالخطــر كان يتهــدده بســبب ملتــه اليهوديــة. إن 
ما يجعل أينشــتاين أبرز فيزيائيي القرن العشــرين، هي النظرية 
النســبية التــي أحدثــت ثــورة عارمــة فــي المفاهيــم الفزيائيــة، ولمــا 
ال فــي التصــورات الفلســفية عــن الزمــان والمــكان، كان لــه دور 

فاعــل فــي نمــو حركــة العلــم، نــال جائــزة نوبــل 1))1. 

هازمبــرغ وورنــر   (11(Bohr Nielsبوهــر نيلــز 

 Paul جيــراك  وبــول   Werner  Heisenberg(1((

 .D i ra c (1 ( (

ا بأن المعادالت  لقد اقتنعت تدريجيًّ

ومبــادئ الفيزيــاء بإمكانهــا تفســير 

الكــون،  فــي  موجــود  هــو  مــا  كل 

أينشــتاين  ألبــرت  لســيرة  وقراءتــي 

ثــم اكتشــافي بأنــه علــى الرغــم مــن 

الصهيونــي  الموقــف  عــن  دفاعــه 

لــم  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد 

 » Yahvé« »يكــن يؤمــن »بهايفــي

إلــه شــعب إســرائيل، أقــول إنهــا لــم 

تــزد إال تعزيــًزا الســتنتاجي الخــاص، 

فــا وجــود لَِعاَلــم عقانــي يســتطيع 

أن يتصــور بجديــة احتمــال وجــود إلــه 

دون أن يرتكــب شــكًا مــن أشــكال 

االنتحــار العقلــي.

 :Niels Henrik David Bohr بوهــر  دافيــد  )11) نيلزهنريــك 
بنــاء  فــي  بمســاهمته  عــرف  دنماركــي  فيزيائــي   )1962-  1885(
ــارز فــي  ــذرة أثرهــا الب ــه حــول ال ــكا الكوانطــم، كان ألبحاث ميكاني
تطــور الفيزيــاء المعاصــرة، نــال جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء ســنة 

.1((1

 )1976-  1901(:Heisenberg Werner هازمبــرغ  ))1) ورنــر 
فيزيائــي ألمانــي أحــد كبــار مؤسســي فيزيــاء الكوانطــوم، نــال 
الكوانطــم.  لفيزيــاء  اختراعــه  نوبــل ســنة )))1 بســبب  جائــزة 

 1902(  :Paul Adrien Maurice Dirac جيــراك  ))1) بــول 
-1984( رياضــي وفيزيائــي بريطانــي هاجــر إلــى الواليــات المتحــدة 
وهــو  الكوانطــم،  فيزيــاء  مؤسســي  أحــد  ويعــد  األمريكيــة، 
ــغ  ــل مــع إروي ــزة نوب ــال جائ ــذي تحــدث عــن وجــود الامــادة، ن ال
علــى   1((( ســنة  فــي   Erwin Schrödinger سشــرودينغير 
الذريــة. للنظريــة  والضروريــة  الجديــدة  الصــور  اكتشــافهما 



٢45 من اإللحاد إىل االعتقاد 

الاأدريــة  مــن  الهــادئ  عبــوري  كان  وهكــذا 

 ،L’athéisme اإللحــاد))1)  إلــى   L’agnosticisme

تاريخيــة  ظاهــرة  اإللحــاد  يعــد   :L’ athéisme ))1( اإللحــاد 
واكبــت تاريــخ اإلنســان، وهــو تعبيــر عــن النفــي الكلــي لوجــود 
اإللــه، ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. لإللحــاد عاقــة 
متينــة بالفلســفة، إذ يوصــف الكثيــر مــن كبــار الفاســفة بأنهــم 
ملحــدون، أبيقــور، هوبــز، ســبينوزا، ماركــس، ســارتر وغيرهــم 
الكثيــر. علــى الرغــم مــن أن هــؤالء يتفاوتون فــي االعتراف بوجود 
تصــور عــن إلــه مــا، فأبيقــور مثــًا يعتــرف بوجــود اآللهــة، ولكنــه 
نافًيــا  اإلنســان،  لعالــم  بالنســبة  الكليــة  اســتقاليتها  يؤكــد 
العنايــة التــي يترقبهــا اإلنســان مــن عالــم األلوهيــة، فالمــادة 
هــي المســؤولة عــن كل مــا يحــدث فــي العالــم، فقــد عثــر = 
= فــي المذهــب الــذري عنــد ديموقريطــس علــى وعــاء التفســير 
التفســير  بهــذا  وهــو  واإلنســان،  العالــم  لوجــود  الممكــن، 
باآللهــة،  اإليمــان  يحدثــه  الــذي  األلــم،  ضغــط  مــن  تخلــص 
مــن تصــورات عــن المــوت والعالــم الســفلي. فــا خــوف مــن 
المــوت بمــا أنــه لحظــة تفــكك الــذرات المؤلفــة للجســد، فحيــن 
نكــون ال يكــون المــوت، وحيــن يكــون المــوت ال نكــون. وتعتبــر 
النظريــة األبقوريــة عامــل تفســير عميــق للوضــع اإلنســاني فــي 
مرحلــة انحــال المذاهــب الفلســفية الكبــرى، فاألتراكســيا تعــد 
حالــة متعــة كليــة؛ إذ تتخلــص فيهــا النفــس مــن آالم الســؤال 
كلهــا. أمــا هوبــز مثــًا فيذكــر إلًهــا ال يشــبه إلــه الديــن وهــو إلــه 
يتفــق مــع تصوراتــه عــن الشــر، لكــن اإليمــان بــه يعــد عمــًا غيــر 
واجــب بمــا أن الغرائــز هــي المحــرك األساســي لعالــم األخــاق. 
فــي حيــن عــوض ســبينوزا اإللــه بالطبيعــة والعالــم ال يفســر 
ــة وحــدة  ــي نظري ــك تأت ــي تحــرك الطبيعــة، لذل ــن الت إال بالقواني
الوجــود كمجــال للتفســير، وقــد ارتبطــت بالتطــور الكبيــر الــذي 

ــاء فــي ذلــك العصــر. ــه الفيزي حصلت
لقــد ازداد اإللحــاد فــي العصــر الحديــث بســبب تطــور العلــوم، 
وعرفــت الحداثــة ظاهــرة اإللحــاد باعتبارهــا مواكبــة للعقانيــة 
الموســوعيون  اعتبــر  فقــد  الحديثــة،  الــروح  فرضتهــا  التــي 
تتحــرك  أن  تســتطيع  المــادة  أن  العلميــة-  الثــورة  -بفضــل 
ــا، فتــم لهــم نفــي كل  بذاتهــا ولذاتهــا باعتبارهــا مكتفيــة ذاتيًّ
وغيرهــا  الــروح  وخلــود  الخلــق،  مثــل:  الروحانيــة  المعتقــدات 
وترجــح  الطمأنينــة  تؤمــن  التــي  اإلنســانية  المعتقــدات  مــن 
المبــادئ األخاقيــة، إذ يقــدم الملحــد أدلتــه علــى عــدم وجــود 
اإللــه واصًفــا للتناقضــات التــي تتســاوق داخــل عالــم األلوهيــة، 
منهــا التناقــض بيــن الخيــر والشــر، فكيــف يتــم التوفيــق بيــن 
العدالــة والشــر كظاهــرة كونيــة عامــة، مــع وجــود إلــه خيــر؟ 
ــا، وهــو  أمــا فــي العصــر الراهــن فقــد ارتبــط اإللحــاد بالعلــم كليًّ
عقيــدة صميميــة لــدى العلمــاء. فعلــى الرغــم مــن روعــة الكــون 
المعجــز الــذي يجــري فــي ماحظــات العلمــاء، فإنهــم يتوقفــون 
العميــق  التفســير  عامــل  عــن  غافليــن  القوانيــن  مجــرد  عنــد 
ــة التطــور  ــه، وتعــد نظري ــة القانــون ونظــام الكــون وجمال لدالل
للعلمــاء.  كديــن  اإللحــاد  النتشــار  الرئيســة  العوامــل  أحــد 
ــى حــال  ــه، ينتهــي إل ــر الحقيقــة بعــدم وجــود اإلل والحــق أن تبري
مــن االنســداد الميتافيزيقــي المخنــق ينتهــي فيــه الملحــد إلــى 
الشــرود الكلــي، فــكل مــا يحيــط باإلنســان ليــس لــه معنــى، 
ــق الصــدر  ومــن ثمــة ســيفقد الجــدوى مــن كل الوجــود، ويضي
اإلبــاس  هــو  اإللحــاد  ونهايــة  الســماء،  إلــى  ليصعــد  حرًجــا 

والفوضــى، ثــم اليــأس مــن الحيــاة جملــة وتفصيــًا.

فــكان تفنيــد معتقــدات الروحانيــة لــكل شــخص 

ا  قــد يذكرهــا فــي حضــوري، تحديــًدا أمــًرا ميســوًر

علــى  العمــل  عــن  أتوانــى  ال  وصــرت  وســهًا، 

المذكــورة،  اآلفــاق  هــذه  قيمــة  مــن  اإلنقــاص 

العتيقــة  والخرافــة  باالنفعاليــة  إياهــا  واصًفــا 

از. الطــر

فــي  دراســاتي،  بدايــة  علــى  ســنتان  مــرت 

حياتــي  أن  إال  الدكتــوراه،  أطروحــة  إنجــاز  ســبيل 

بدقــة،  ومخططــة  محســوبة  دائًمــا  كانــت  التــي 

مــن  الرغــم  فعلــى  والتمــزق.  بالتبعثــر  بــدأت 

اللــذة اليوميــة، التــي كنــت أشــعر بهــا وأنــا أتابــع 

ميكانيــكا  حــول  الدكتــوراه(  )مذكــرة  مذكرتــي 

بــدأ  فقــد   ،Mécanique quantique الكوانطــوم 

الشــك فــي المقصــد الخيــر الختيــاري هــذا يتســرب 

إلــى نفســي، ألتســاءل عــن أفضــل الطــرق التــي 

يمكــن اّتباعهــا فــي حياتــي، فقــد بــدا لــي أن أغلــب 

الــذي حققتــه نظريــة الكوانطــوم، يعــود  التطــور 

إلــى أربعيــن ســنة قــد خلــت، وأننــي مــن الممكــن 

أن أصــرف القســط األوفــر مــن مهنتــي فــي تطبيــق 

التبســيطات واالحتمــاالت، بوصفهــا فائقــة الدقــة 

فــي تسلســلها المنطقــي )وأكثــر دقــة(، ولكنهــا 

لــي أن  بــدا  الواقــع  ا. فــي  حــلًّ تجــد  مــا  ا  جــدًّ قليــًا 

هــذا الســبيل، يقودنــي إلــى أن أحيــا حيــاة أســتاذ 

يعــرض مجموعــة ال متناهيــة مــن الــدروس حــول 

وكــذا   La thermodynamique الترموديناميــكا))1) 

الديناميــكا  أو   La thermodynamique ))1( الترموديناميــكا 
الحراريــة: هــو أحــد فــروع الميكانيــكا اإلحصائيــة، موضوعــه هــو 
دراســة تحــول الشــكل الحــراري إلــى أشــكال ووجــوه أخــرى، على 
ســبيل المثــال تحــول الطاقــة الحراريــة إلــى طاقــة ميكانيكيــة، 
الفــرع  هــذا  أحــدث  إلــى طاقــة كهربائيــة، وقــد  وكــذا تحولهــا 
ــة الثــورة  ــورة عارمــة فــي مجــال التطبيقــات التقنيــة منــذ بداي ث

الصناعيــة منهــا اآللــة البخاريــة.
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الــدرس  قاعــات  فــي  لُتْشــَرَح   ،(1((  Statistique

قلقيــن  طلبــة  علــى  لُتلَقــى  متتاليــة،  بطريقــة 

الموضوعــات. هــذه  مثــل  مــن  منزعجيــن 

الفتــرة نفســها، وفــي  وتقريًبــا فــي 
ســبيل بــذل الجهــد موســًعا آفاقــي 
دروس  فــي  ســجلت  المعرفيــة، 
 ،(1((  Biochimieالحيويــة الكيميــاء 
المطــاف  نهايــة  فــي  أدرس  لكــي 
فــي  كنــت  وقــد  الحيــاة،  علــوم 
تفاديهــا.  علــى  حريًصــا  الماضــي 
فــكان الــدرس بــكل بســاطة درًســا 

))1) الميكانيــكا اإلحصائيــة La Mécanique Statistique أو 
الثيرموديناميــكا اإلحصائيــة، وتعنــي علــم إحصــاء الحركــة 
أو علــم إحصــاء الحركــة هــي تطبيــق لنظريــات اإلحصــاء، 
الــذي يتألــف مــن مجموعــة أدوات رياضيــة للتعامــل مــع 
الــذي  الميكانيــكا  مجــال  ضمــن  الضخمــة  التجمعــات 
خضوعهــا  عنــد  األجســام  أو  الجســيمات  بحركــة  يهتــم 
لقــوى خارجيــة؛ لذلــك تؤمــن الميكانيــكا اإلحصائيــة إطــاًرا 
 properties microscopic المجهريــة  الخــواص  لربــط 
)المجهريــة(  الظاهــرة  الخــواص  مــع  والجزيئــات  للــذرات 
المدروســة. فهــي تفســر  للمــواد   macroscopic properties
التحريــك الحــراري علــى أنــه نتيجــة لإلحصــاء )توزيــع الــذرات 
والجزيئــات فــي نظــام طبًقــا لحاالتهــا الطاقيــة المختلفــة( 
والكمــي(  )الكاســيكي  بجانبيهــا  الميكانيــكا  اســتخدام  مــع 

ويكيبيديــا.

العلــوم  فــروع  أحــد  تعــد   :Biochimie الحيويــة ))1( الكيميــاء 
الطبيعيــة، وموضوعهــا هــو دراســة التركيــب الكيميائــي فــي 
إلــى  البكتريــا  مــن  بدايــة  الحيــة  الكائنــات  لــكل  الخليــة  أجــزاء 
اإلنســان، ومــن مجاالتهــا المــادة الوراثيــة أ.د.ن A D N وأ. ر. 

.A R N ن

مذهــًا، مبــادئ أ.د.ن A D N))1) ل أ. ر. 
ن ))A R N(1 والبروتينــات، وقــد كانــت 
بالنســبة لــي ســابًقا فاقــدة للبداهــة، 
مجدهــا  عــن  أعلنــت  وقــد  هــي  هــا 

الثابــت.  الرقمــي 

وهكــذا مكننــي الكشــف عــن الرمــز الجينــي مــن 

اســتيعاب فكــرة أكــدت لــي أنــه مــن الممكــن فهــم 

العقليــة  المبــادئ  تطبيــق  بفضــل  البيولوجيــا، 

ذلــك  إلــى  أعتبــره  كنــت  شــيء  )هــذا  الصارمــة 

))1) أ.د.ن A D N أو D N A وهــو اختصــار )الحمــض النــووي 
سلســلة  وتتكــون  األوكســيجين(  المنقــوص  الريبــوزي 
الحمــض النــووي مــن ارتبــاط مجموعــة مــن الفوســفات فــي 
كل نيوكليوتيــد مــع ســكر الرايبــوز منقــوص األكســجين فــي 
فــي  النيتروجينيــة  القواعــد  سلســلة  وتشــكل  النيوكليوتيــد. 
جــزيء DNA مخــزون المعلومــات الوراثيــة، ويســمى ترتيبهــا 
بالشــيفرة الوراثيــة التــي تميــز الكائنــات الحية عــن بعضها. وهو 
مؤلــف مــن سلســلة مــن النيوكليــدات تلتــف بشــكل حلزونــي. 
ومــن الماحــظ أن القاعــدة النينروجينيــة  أدنيــن A تكــون فــي 
إحــدى السلســلتين وترتبــط مــع القاعــدة النيتروجينيــة ثايميــن 
)تيميــن( T فــي السلســلة الثانيــة، وترتبــط معهــا برابطتين من 
الروابــط الهيدروجينيــة فــي حيــن تكــون القاعــدة النيتروجينيــة 
 C متقابلــة مــع القاعــدة النيتروجينيــة سايتوســين G غوانيــن
وترتبــط معهــا بـــ) روابــط هيدروجينيــة. وهــي تعبــر عــن المــادة 
الوراثيــة، التــي تحمــل المعلومــات الخاصــة بالحيــاة، وهي تؤشــر 
إلــى اإلرشــادات الخاصــة بالوظائــف البيولوجيــة للكائــن الحــي 
مــن نمــو وتطــور. ويحتــوي أ. د.ن علــى الرمــوز الجينيــة الخاصــة 
بــكل إنســان، ويحمــل المعلومــات الضروريــة لبنــاء البروتينــات 
الازمــة للوظائــف المختلفــة للجســم، أمــا المعلومــات الجينيــة 

المنقولــة فيكــون نصفهــا لــألب والنصــف اآلخــر لــألم. 

الرايبــوزي،  النــووي  الحمــض  تعنــي   )A R N( ن  ر.  ))1) أ. 
ويتألــف مــن سلســلة واحــدة فقــط مــن النيوكليوتيــدات التــي 
ترتبــط بعضهــا مــع بعــض بالطريقــة نفســها التــي يرتبــط بهــا 
جــزيء D N A، ولكنــه يختلــف عــن جــزيء D N A فــي احتوائــه 
علــى القاعــدة النيتروجينيــة يوراســيل U، بــداًل مــن احتوائــه علــى 
الثايميــنT، فــي حيــن يحتــوي االثنــان علــى القواعد النيتروجينيــة 
)أدينيــن A( و)جوانيــن G( و)سيتوســين C(. وتوجــد ثاثــة أنــواع 

ــا وهــي: ــووي R N A داخــل الخاي مــن الحمــض الن
مــن  الوراثيــة  الشــيفرة  وينقــل  الرســول،   RNA أو   -  mRNA
تصنيــع  ليتــم  الريبوســومات،  إلــى  النــواة  فــي  الجينــات 

الســيتوبازم. داخــل  المختلفــة  البروتينــات 
tRNA - أو RNA الناقــل، وينقــل األحمــاض األمينية في العصارة 
فــي  الســتخدامها  الريبوســومات  إلــى  )زيتوســول(  الخلويــة 

عمليــة بنــاء البروتينــات.
إنتــاج الريبوســومات  - أو الريبوســومي، يســتخدم فــي   rRNA

فــي النويــة داخــل النــواة الخليــة. ويكيبيديــا.



٢47 من اإللحاد إىل االعتقاد 

مناهــج  ظهــور  ومــع  مســتحيًا(  أمــًرا  الحيــن 

أجــزاء  بيــن  اإلرادي  اللصــق  مــن  مكنــت  جديــدة 

األ.د.ن )أ.د.ن مرتًبــا( بــدا أن تطبيــق مجمــوع هــذه 

ــا،  المعــارف لصالــح الكائــن البشــري ممكًنــا واقعيًّ

هــذا  كل  بعــد  فالبيولوجيــا  الدهشــة،  انتابتنــي 

ــا، وإذن فالحيــاة لهــا معنــى. تمتلــك رونًقــا رياضيًّ

أكــن  لــم  نفســها،  الفتــرة  مــع  التزامــن  وفــي 

قــد بلغــت مــن العمــر إال اثنيــن وعشــرين عاًمــا، 

باإلضافــة إلــى أننــي كنــت قــد تزوجــت وأًبــا لبنــت 

األثنــاء  هــذه  فــي  وفضوليــة.  المعــة  صغيــرة 

ــا أكثــر فأكثــر، فــي حيــن كنــت فــي  أصبحــت اجتماعيًّ

شــبابي أحبــذ العزلــة والبقــاء وحيــًدا. والحــال هكــذا 

فقــد بــدا لــي مــن هنــا فصاعــًدا أن التفاعــل البنذاتــي 

مــا  تقديــم شــيء  فــي  الرغبــة  وكــذا  البشــر،  بيــن 

للبشــرية ُيعــدان مــن األهميــة بمــكان.

الــرؤى  لهــذه  جامعــة  تركيبيــة  رؤيــة  أللــف 

المفاجئــة بــدأت بالتســاؤل عــن تكامــل اختياراتــي 

الســابقة، بمــا فيهــا معرفــة إذا مــا كنــت مؤهــًا 

ال  كان  إذا  باألحــرى  أو  العلــم،  لممارســة  حقيقــة 

بــد لــي مــن القيــام ببعــض البحــوث الشــخصية. 

الدكتــوراه،  بحــث  إنهــاء  وشــك  علــى  كنــت  وقــد 

ألغــوص فــي اختبــار طويــل للضميــر، قادنــي فــي 

طلــب  إيــداع  قــرار،  اتخــاذ  إلــى  المطــاف  نهايــة 

قبولــي فــي مدرســة الطــب. وعليــه فقــد حاولــت 

إقنــاع  اإلمــكان  قــدر  مدبــج  خطــاب  تحريــر  عبــر 

ــأن صيــرورة األحــداث التــي مــررت  لجــان القبــول، ب

ــا فــي ســبيل تكويــن أحــد  بهــا، ُتَعــدُّ طريًقــا طبيعيًّ

األطبــاء المســتقبليين فــي بلدنــا. قبــل كل شــيء 

أَلــْم أكــن الشــخص الــذي كــره البيولوجيــا، بمــا أنهــا 

تســتوجب ضــرورة اســتذكار األشــياء حفًظــا؟ مــا 

أكثــر  الحفــظ  يســتوجب  الــذي  الدراســة  ميــدان 

مثــل الطــب؟ وعليــه وجــد مــن هنــا فصاعــًدا علــى 

األقــل شــيء مختلــف، فاألمــر يتعلــق باإلنســانية 

كانــت  والتفاصيــل  البحــر،  بســرطانات  وليــس 

متضمنــة فــي المبــادئ، إن هــذا يمكــن بشــكل جيــد 

مــن إحــداث اختــاف بالنســبة لحيــوات األشــخاص 

الحقيقييــن.

وهكــذا ُقِبْلــُت فــي جامعــة كارولينا الشــمالية 

Caroline du Nord، ومــع مــرور بعــض األســابيع 

المــكان  هــي  كانــت  الطــب  مدرســة  أن  أدركــت 

العقليــة  اإلثــارة  أحــب  فلــم  لــي.  المخصــص 

الســائدة فقــط، ولكــن الرهانــات األخاقيــة لهــذا 

التخصــص ومكونــه اإلنســاني أيًضــا، وكــذا التعقيد 

البشــري.  للجســد  العجيــب 

إبــان شــهر ديســمبر مــن ســنتي األولــى فــي 

حبــي  بيــن  للتوفيــق  ســبيًا  اكتشــفت  الطــب، 

فــي  للرياضيــات.  القديــم  وحبــي  للطــب  الجديــد 

هــذه األثنــاء عرفنــي طبيــب أطفــال ذو شــخصية 

صارمــة وغامضــة، كان يقضــي فــي ســبيل طلبــة 

الســنة األولــى ســت ســاعات مــن دروس رائعــة 

 .Génétique Médicale((1( حــول علــم الوراثة الطبــي

أرســم مســتقبلي.  كيــف 

إذ كان يطلــب مــن بعــض مرضــاه، المصابيــن 

الــدرس،  قاعــة  إلــى  مرافقتــه  مختلفــة  بأمــراض 

 ((1( Anémieوتتنــوع هــذه األمــراض بيــن فقــر الــدم

. Génétique Médicale 1)( علم الوراثة الطبي(

.Anémie 1)( فقر الدم(
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 hématies falciforme(((( إلــى فقــر الــدم المنجلــي

ــي galactosémie)))) )عــدم  ــى االســتقاب الغذائ إل

مــن  المشــتقة  المــواد  احتمــال  علــى  قــدرة 

الحليــب فــي كثيــر مــن األحيــان هو مــرض مميت( 

 ،Syndrome de Dawn(((( داون  بمتازمــة  مــروًرا 

ــج  فــكل هــذه األمــراض تتســبب فيهــا أخطــاء تنت

عــن الجينــوم، وفــي بعــض األحيــان يكــون التغيــر 

فــي حــرف واحــد هــو المســؤول عــن المــرض.

البشــري،  أ.د.ن  رمــز  برونــق  ُأِخــْذُت  هكــذا 

وكذلــك بالنتائــج المتنوعــة التــي يســيرها بســبب 

يكــون  حيــث  القليلــة  المباالتــه  مــن  لحظــات 

إلــى  باإلضافــة  عليهــا.  برهاًنــا  نســخته  ميكانيــزم 

هــذا فقــد ُأِخــْذُت كذلــك بإمكانيــة القيــام حقيقــة 

مــن  كبيــر  عــدد  مســاعدة  بغيــة  مــا،  بشــيء 

األشــخاص المصابيــن بأمــراض وراثيــة، وقــد بــدت 

هــذه العمليــة فــي تلــك الفتــرة بعيــدة المنــال إلــى 

بعيــد.  حــد 

بســرعة  التخصــص  هــذا  إلــى  انجذبــت  هكــذا 

علــى الرغــم مــن أنــه فــي هــذه الفتــرة، لم يكــن هناك 

ــا كان نوعــه أكثر عظمة،  أدنــى ملمــح مــن احتمــال أيًّ

مهمــا كانــت نتائجهــا مهمــة فقــد يامــس أصغــر 

عقــل إنســاني مثــل أهميــة مشــروع الجينــوم. 

مصادفــة يظهــر أن الســبيل الــذي 
 ،1((( ديســمبر  فــي  فيــه  ســرت 
يقــود مباشــرة إلــى أحــد المشــاريع 

روعــة. األكثــر  اإلنســانية 

.hématies falciforme فقر الدم المنجلي )(((

.galactosémie االستقاب الغذائي )(((

.Dawn Syndrome de متازمة داون )(((

كمــا قادنــي هــذا الســبيل أيًضــا، وقــد كنــت فــي 

الســنة الثالثــة فــي دراســة الطــب، لاطــاع علــى 

بالمرضــى.  التكفــل  كيفيــة  فــي  القويــة  التجــارب 

فــإن  التكويــن،  مســار  فــي  أطبــاء  أنهــم  وبمــا 

ــر عاقــات أشــد  ــى تطوي ــة الطــب يتجهــون إل طلب

يعرفونهــم  يكونــوا  لــم  أشــخاص  مــع  حميميــة 

قبــل اإلصابــة بالمــرض. وفــي أثنــاء هــذه العاقــة 

تــزول كل الحواجــز الثقافيــة التــي تحــول عــادة دون 

ا بيــن  تبــادل المعلومــات الخاصــة والحميمــة جــدًّ

األشــخاص، 

بيــن األطبــاء والمرضــى  التعــرف  يجــري هــذا 

أثنــاء  فــي  فيزيائيــة،  تحــدث مامســة  أن  بمجــرد 

معاينــة طبيــة للمريــض. إنهــا قرابــة تضفــي -ال 

ــة، مــن تلــك العاقــة  ــة- شــكًا مــن الحميمي محال

التــي تســتقر بيــن الطبيــب ومرضــاه. 

كل هــذا يمثــل جــزًءا مــن ميثــاق، أوه، كــم هــو 

ميثــاق قديــم ومحتــرم، يتــوج العاقة بيــن المريض 

مــع  العاقــات  هــذه  أن  وجــدت  لقــد  والمعالــج. 

وكــذا  معالجــة،  حالــة  فــي  هــم  الذيــن  المرضــى 

أولئــك الذيــن هــم فــي حالــة احتضــار إلــى حــد مــا 

علــى مســافة  ألبقــي  نفســي  فجاهــدت  مرهقــة، 

وظيفيــة بينــي وبينهــم، وأقلــل مــن نســبة التدخــل 

ــر مــن  ــه الكثي العاطفــي مــع هــؤالء، كمــا يوصــي ب

أســاتذتي.

، كان بخصــوص  مــا كان مــدار تأثيــر عميــق فــيَّ

تلــك المحادثــات التــي كنــت أجريهــا بمحــاذاة رأس 

الشــمالية  كرولينــا  أنــاس  مــع  المريــض  ســرير 

الطيبيــن، إنــه المظهــر الروحانــي الــذي كان يجتــازه 
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عــدد منهــم. فقــد الحظت أن اإليمــان ينعم عليهم 

براحــة كبيــرة للســام النهائــي، ســواء أتعلــق األمــر 

بهــذا العالــم أو بالعالــم الــذي يعقبــه، وأنــه وعلــى 

الرغــم مــن اآلالم الفظيعــة، التــي تعانيهــا معظــم 

إثــارة  المرضــى  يحــاول هــؤالء  لــم  الحــاالت  هــذه 

مســألة إذا مــا كان اإليمــان هــو مجــرد عكاز نفســي، 

ــا  فهــل اســتنتجت أن هــذا اإليمــان قــد يكــون قويًّ

ا؟ وإذا مــا كانــت المســألة تتعلــق بمجــرد طــاء  جــدًّ

هــؤالء  ُيظهــر  ال  فلمــاذا  الثقافــي،  التقليــد  يميــز 

األشــخاص نفورهــم مــن اإللــه، وال يفرضــون علــى 

إلــى  أصدقائهــم، وعائاتهــم الكــف عــن اإلشــارة 
قــدرة خارقــة للطبيعــة، هــي قــدرة ُمِحَبــًة وِخيــَرٍة؟))))

بيــد أن هنــاك لحظــة مثلــت لــي أكثــر اللحظــات 

صعوبــة فــي الحيــاة، حينمــا ســألتني ســيدة مســنة 

 Angine deالصــدر بخنــاق  مصابــة  ــا  يوميًّ تتألــم 

ــل  ــر قاب poitrine )))) ولســوء الحــظ هــو مــرض غي

بســؤال  يتعلــق  فاألمــر  ُأوِمــُن؟  بمــاذا  للشــفاء، 

شــرعي، فــي الواقــع تطرقنــا مًعــا وفــي مناســبات 

والمــوت،  بالحيــاة  تتعلــق  هامــة  لقضايــا  كثيــرة 

المســيحي  بإيمانهــا  خالهــا  أخبرتنــي  أحاديــث 

العميــق. عندهــا شــعرت باحمــرار ســحنة وجهــي، 

وكنــت حينهــا أتأتــئ قائــًا: »حقًّــا لســت متيقًنــا 

هــذه  أبدتهــا  التــي  المفاجــأة  أبانــت  لقــد  جديًّــا« 

عــن  بوضــوح  شــهادتي،  ســماع  بعــد  الســيدة 

الــذات  اســتثارة  عــن  األنطولوجــي،  الســؤال  )))( ال يكــف 
الحيــرة  ســؤال  إنــه  والمنتهــى،  البــدء  ســؤال  عــن  للبحــث 
الضعــف  فتــرات  لكــن  ــا،  ملحًّ ويكــرر  يســتذكر  اإلنســانية، 
اإلنســاني هــي مقامــه األول واألخيــر. يخبرنــا كولينــز عــن حــال 
هــؤالء المرضــى الراضيــن بالمصيــر؛ ألنهــم يشــعرون بســام 
اإليمــان، فقــد استســلموا للقــوة التــي تســكن كيانهــم وتجعــل 

للوضــع. أكثــر قبــواًل  منهــم 

Angine de poitrine بخناق الصدر )(((

حاولــت  وضــع  وهــو  الصعوبــة،  شــديد  وضــع 

تجنبــه، تقريًبــا إبــان ســت وعشــرين ســنة خلــت، 

إذ لــم أقــم قــط بفحــص جــدي للدالئــل، التــي قــد 

تشــهد لصالــح أو ضــد اإليمــان.

المحادثــة  هــذه  هاجــس  ســكنني 
نفســي  أعتبــر  أفــا  عديــدة،  أليــام 
العالــم  يســتخلص  فهــل  عالـــًما؟ 
المعطيــات  اعتبــار  دون  النتائــج 
والنظــر فيهــا؟ أهنــاك قضيــة أكثــر 
أهميــة فــي الوجــود اإلنســاني أكبــر 
مــن »هــل يوجــد إلــه؟« ومــع ذلــك 
نفســي  أجــد  هأنــذا  كنــت  حيثمــا 
ُأَألــُف أنموذًجــا مــن العمــى اإلرادي، 
ا،  لشــيء مــا ال يمكــن اعتبــاره إال تكبًر
يرتبــط  جــدي  اختبــار  كل  فتجنبــت 
يكــون  أن  يمكــن  اإللــه  أن  بوضــع 
كل  بــدت  فجــأة  ــا.  واقعيًّ إمكاًنــا 
الدالئــل ضعيفــة، فأحسســت بــأن 
. قدمــيَّ تحــت  مــن  يتشــقق  الجليــد 

كانــت هــذه اليقظــة تعبيــًرا عــن التجربــة األكثــر 

ترويًعــا، وبالتالــي فــإذا لــم أســتطع االعتمــاد علــى 

موقفــي  منهــا  يمكننــي  التــي  القويــة  المــؤازرة 

كملحــد، فهــل يجــب علــيَّ أن أتخــذ مســؤولياتي من 

ــُل أّلا أتــردد فــي التفكيــر فيهــا؟  أجــل أفعــال ُأَفضِّ

فهــل هنــاك تبريــر أقدمــه إلــى شــخص آخــر، إال أن 

ا؟ لتصبــح  يكــون هــذا الشــخص هــو أنــا شــخصيًّ

المســألة مــن هنــا فصاعــًدا ضاغطــة ومرهقــة، 

ممــا يعنــي أنــه ال يمكــن الهــروب منهــا البتــة.
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البدايــة مــن أن كل عمليــة  كنــت متيقًنــا فــي 

فحــص كاملــة لألســس العقانيــة لإليمــان تكــذب 

مشــروعية المعتقــد وتؤيــد إلحــادي، وعليــه عزمــت 

الوقائــع،  فــي  التفكيــر  تحديــد  علــى  األقــل  علــى 

مهمــا كانــت النتائــج. وهكــذا بــدأ تنقيبــي المحيــر 

عبــر األديــان الكبــرى الموجــودة فــي العالــم، عــدد 

اإلرشــاد  دالئــل  فــي  مســجلة  المعلومــات  مــن 

ــان المختلفــة )وجــدت فــي  الخاصــة بدراســة األدي

شــديًدا(  عســًرا  المقدســة  النصــوص  قــراءة 

فجعلتنــي هــذه القــراءة مرتبــًكا وفــي صــراع، بمــا 

ــى  ــة لانجــذاب إل ــى دواٍع ضئيل ــر إال عل ــم أعث ــي ل أنن

ثمــة  ومــن  العديــدة.  االحتمــاالت  تلــك  أو  هــذه 

شــككت حقيقــة فــي أن االعتقــاد الروحانــي الكامــن 

قــد  اإليمــان  مــن  األصنــاف  هــذه  مــن  أيٍّ  خلــف 

يتضمــن أساًســا قاعــدة عقانيــة، ومــع ذلــك لــم 

المكــوث. وبســرعة  لتبيــت  الشــكوك  تكــن هــذه 

متوديــا  ــا  قسًّ فــزرت  خطــوة،  أتخــذ  وجدتنــي 

méthodiste ))))، يقطــن فــي آخــر الشــارع، بغيــة 

التحــادث معــه، حــول المعنــى المنطقــي الممكــن 

)))( الميثودوثــي méthodiste وهــو العضــو الــذي ينتمــي إلــى 
الكنيســة الميثودوثيــة، التــي توجــد ضمن الكنيســة األنغليكانية 
النــص  فهــم  أي  المنهجــي  يعنــي  والمثودثــي  البروتســتانية، 
ــا مــع الفهــم.  بشــكل منهجــي، وكــذا الســلوك يكــون متطابًق
ويعــود تاريــخ وجــود هــذه الكنيســة إلــى منتصــف القــرن الثامــن 
عشــر، حيــث تمــت إصاحــات دينيــة فــي إنجلتــرا والمســتعمرات 
األمريكيــة تحــت توجيــه جــون ويســلي فــي أكســفورد مؤلًفــا مــع 
بعــض األتبــاع ليؤسســوا نــادي القديســين، إذ ركــز علــى ضــرورة 
القــراءة المنهجيــة للكتابــات المقدســة، وكــذا ضــرورة العيــش 
وفــق حيــاة متناغمــة مــع المبــادئ الدينيــة لإلنجيــل، فهــم كمــا 
يعتقــدون أنهــم أتبــاع أصلييــن لتعاليــم المســيح عليه الســام.
وتركــز المبــادئ الدينيــة لهــذه الكنيســة علــى أولويــة االعتقــاد 
بالنعمــة اإللهيــة بالنســبة للجميــع، دون اســتثناء بيــن الرجــال 
والحــب،  الحــوار  مبــدأ  علــى  الميثودوثــي  يركــز  كمــا  والنســاء، 
ولهــذه الكنيســة دور كبيــر فــي االســتمالة الدينيــة للمؤمنيــن 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، حيــث تجمــع عــدًدا معتبــًرا 
المتحــدة  الواليــات  فــي  ماييــن  ثمانيــة  منهــا  األتبــاع،  مــن 

األمريكيــة وعــدًدا معتبــًرا فــي كنــدا وإفريقيــا. 

لمضمــون اإليمــان، أنصــت إلــى أوهامــي الغامضــة 

ــر واهتمــام )مــن المحتمــل أن تكــون مجــرد  بصب

رفــه  فــوق  مــن  كتاًبــا  أخــذ  ذلــك  بعــد  تجديــف( 

وســلمني إيــاه، مقترًحــا علــيًّ قراءتــه.

 Mére تعلــق األمــر بكتــاب أســس المســيحية

C.S. LEWIS لويــس  س.س  لـــ.    Christianity 

تلــت،  التــي  األيــام  فــي  الكتــاب  صفحــات  قلبــت 

وعمــق  غــزارة  أمتــص  لكــي  أصــارع  كنــت  حينهــا 

عالــم  قبــل  مــن  المعروضــة  العقليــة  الحجــج 

مــا  كل  أن  عندئــذ  فأدركــت  الشــهير،  أكســفورد 

لــم يكــن  جمعتــه ألحــط مــن معقوليــة اإليمــان، 

جديــًرا إال بتلميــذ مبتــدئ. وتبيــن لــي بداهــة أنــه لكــي 

الهامــة  اإلنســانية  القضايــا  هــذه  كل  فــي  أنظــر 

يجــب أن أجــري عمليــة مســح للطاولــة، إذ يبــدو أن 

لويــس كان علــى درايــة باعتراضاتــي كلهــا، بــل فــي 

بعــض األحيــان قبــل أن أركبهــا جيــًدا، يتناولهــا فــي 

صفحــة أو صفحتيــن. وعندمــا علمــت بعــد ذلــك 

ذاتــه ملحــًدا، وأنــه ســار فــي  لويــس كان هــو  أن 

المســلك نفســه لتفنيــد اإليمــان، معتمــًدا علــى 

قاعــدة البراهيــن العقليــة، فهمــت إلــى أي درجــة 

وإلــى  الحــذق  بهــذا  يتميــز  أن  الطبيعــي  كان مــن 

هــذه الدرجــة، أمــا فيمــا يخــص طريقــي الخــاص، 

فقــد كان يماثــل طريقــه أيًضــا.

انتباهــي  اســترعت  التــي  الحجــة  إن 
األفــكار  تلــك  خلخلــت  والتــي  أكثــر، 
قــد  كنــت  التــي  هــي  بكثيــر،  أكثــر 
تصورتهــا بخصــوص العلــم والــروح 
فهــي  أصولهمــا،  حــد  إلــى  وصــواًل 
الكتــاب  عنــوان  فــي  بدقــة  توجــد 
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عــن  عامــات  والشــر  »الخيــر 
أن  إلــى  باإلضافــة  الكــون«  معنــى 
»القانــون األخاقــي« الــذي وصفــه 
لويــس بطــرق متعــددة، هــو خاصيــة 
كونيــة للوجــود البشــري، حينئــذ كان 
لــديَّ علــى األقــل شــعور باالعتــراف، 

مــرة. ألول  والتســليم 

مــن  كان  األخاقــي،  القانــون  فهــم  بغيــة 

المفيــد فحــص الطريقــة -كمــا فعــل لويــس- التــي 

األخاقــي،  القانــون  اســتدعاء  خالهــا  مــن  يتــم 

أن  دون  المختلفــة،  الصــور  مئــات  عبــر  وذلــك 

يكــف هــذا الُمْســَتْدِعي عــن بيــان أســاس حجتــه. 

يعــد االختــاف جــزًءا مــن الحيــاة اليوميــة، بعــض 

مثــال  عاديــة،  اختافــات  هــي  االختافــات  هــذه 

أحــد  لم يحــادث  ألنــه  لزوجهــا،  امــرأة  معاتبــة 

أصدقائهــا بصفــة لبقــة، أو تأنيــب طفــل بقولنــا 

»هــذا ليــس صحيًحــا« أو عندمــا نــوزع كميــات 

غيــر متســاوية مــن المثلجــات فــي حفلــة جامعيــة. 

وبالعكــس تمتلــك بعــض البراهيــن أهميــة أكثــر 

بكثيــر، عندمــا يوافــق بعضهــم علــى أن للواليــات 

يتعلــق  ــا،  أخاقيًّ واجًبــا  األمريكيــة  المتحــدة 

بنشــر الديمقراطيــة فــي العالــم بأســره، حتــى إن 

اســتدعى ذلــك اللجــوء إلــى القــوة العســكرية. أمــا 

بــأن اســتدعاء  البعــض اآلخــر فيعبــر مــن جهتــه 

القــوة العســكرية واالقتصاديــة بصــورة عنيفــة، 

للســلطة  هدًمــا  يحــدث  قــد  واحــد،  طــرف  ومــن 

األخاقيــة.

فــي الوقــت الراهــن يثيــر حقــل الطــب نقاشــات 

حــادة حــول إذا مــا يكــون مــن الجائــز القيــام بأبحــاث 

علــى الخايــا الجذعيــة الجنينيــة اإلنســانية، إذ يؤكــد 

بعضهــم أن هــذا األنمــوذج مــن البحــث يغتصــب 

الخاصيــة القدســية للحيــاة اإلنســانية، أمــا آخــرون 

فيســلمون بــأن احتمــال تخفيــف األلــم اإلنســاني 

أجــل  مــن  ــا  أخاقيًّ تفويًضــا  ذاتــه  هــو  يؤلــف 

الموضــوع،  لهــذا  )ســأتطرق  بالفعــل  القيــام 

بميــدان  المرتبطــة  المــآزق  مــن  للكثيــر  وكــذا 

البيوإتيقــا فــي ملحــق هــذا الكتــاب(.

فلتســجلوا أنــه فــي كل هــذه األمثلــة حاولــت 

أكثــر  ضمنــي  مســتوى  إلــى  تحيــل  أن  جهــة  كل 

ا، هــذا المســتوى هــو القانــون األخاقــي، الــذي  علــوًّ

يمكــن تســميته أيًضــا »قانــون الســلوك الخيــر«، 

بالتأكيــد هــو حاضــر فــي كل موقــف مــن المواقــف. 

هــو  ــا  حقًّ ُيناقــش  الــذي  األمــر  األســاس  ففــي 

القانــون  آخــر، يســتدعي  أو  القيــام بضبــط فعــل 

بالتصــرف  المتهمــون  فاألشــخاص  األخاقــي، 

صديــق  تجــاه  للمــودة  الفاقــد  -كالــزوج  الخطــأ 

لاعتــذار  تدابيــر  علــى  عــادة  ســيعثرون  زوجتــه- 

مــن أجــل تجــاوز العمليــة بأســرها، وبالتالــي فــإن 

الشــخص المتهــم لــن يجيــب أبــًدا »إلــى الجحيــم 

الخيــر«. الســلوك  عــن  مفهومكــم 

إذ يظهــر  بصــدد عاقــة متميــزة،  هنــا  نكــون 

أن مفهــوم الخيــر والشــر ذو صفــة كونيــة، ويكــون 

بهــذه الصفــة مــن أجــل كمــال األعضــاء المكونيــن 

للجنــس البشــري )علــى الرغــم مــن أن تطبيقــات 

تتميــز  نتائــج  فــي  تتســبب  قــد  القانــون،  هــذا 

ارتبــاط  يبــدو  بهــذا  بعيــد(  حــد  إلــى  باالختــاف 

هــذا المفهــوم بقانــون كمــا هــو قانــون الجاذبيــة 

والنســبية، إال أنــه إذا كنــا شــرفاء مــع ذواتنــا، فلــن 
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بانتظــام  ننتهكــه  بقانــون  يتعلــق  األمــر  أن  ننكــر 

الفــت للنظــر.

بصفــة  ينطبــق  القانــون  هــذا  أن  الجلــي  مــن 

خاصــة علــى الكائــن اإلنســاني، وإن كانــت بعــض 

الحــس  بصيــص  مــن  بعًضــا  تبــدي  الحيوانــات، 

علــى  ال يســتخدم  فهــو  ذلــك  ومــع  األخاقــي، 

نطــاق واســع، إذ ينمحــي بشــكل كبيــر عــن ســلوك 

فــي  الكونــي  للخيــر  معنــى  كل  األخــرى  األجنــاس 

كثيــر مــن الحــاالت، مــن الممكــن أن يرتبــط هــذا 

ــر والشــر،  ــذي نمتلكــه عــن الخي ــون بالوعــي ال القان

بالــذات،  والشــعور  اللغــة،  تطــور  حيــث يصاحــب 

وقــدرة تخيــل المســتقبل، وهــي ميــزات يرجــع إليها 

اإلنســان  صفــات  تعــداد  محاولــة  عنــد  العلمــاء 

.L’ homo Sapiensالعاقــل

مفهــوم الخيــر والشــر، أخاصيــة جوهريــة تميــز 

ــج عــن  ــه مجــرد ســلوك نات ــن اإلنســاني، أم إن الكائ

التقاليــد الثقافيــة؟ يصــرح بعضهــم بــأن الثقافــات 

تمتلــك معاييــر تتفــاوت فيمــا بينهــا تماًمــا، وعليــه 

أن  فتحصيــل قانــون أخاقــي مشــترك ال يمكــن 

سيســميه  مــا  هــذا  البتــة،  ــا  واقعيًّ أمــًرا  يكــون 

الثقافيــة  بالتجــارب  الغنــي  الجامعــي  لويــس 

ســيكون  إذ  صــارخ،  كــذب  »كــذب،  المتعــددة 

كافًيــا زيــارة إنســان مــا للمكتبــة، وقضــاء أيــام 

لكــي  واألخــاق،  الديانــات  موســوعة  بصحبــة 

العملــي  للعقــل  الســاحق  اإلجمــاع  يكتشــف 

اإلنســاني، انطاًقــا مــن النشــيد البابلــي فــي 

ســاموس إلــى قوانيــن مانــي، إلــى كتــاب الموتى 

ــارات الرواقييــن واألفاطونييــن وكــذا  ثــم مخت

ســكان أســتراليا األصليــون إلــى الهنــود الحمر، 

إذ ســيجمع االســتنكارات العانيــة المشــتركة 

وبصفــة دائمــة حيــال الظلــم، الخيانــة والكــذب، 

واألوامــر نفســها التــي تدعــو إلــى الطيبــة تجــاه 

والضعفــاء،  الصغــار  المســنين،  األشــخاص 

النزاهــة  علــى  أيًضــا  وتــدل  الصدقــة،  فعــل 

صــور  اتخــاذ  القانــون  يســتطيع  والشــرف«))))*، 

أنهــا  تبــدو  التــي  الثقافــات  بعــض  فــي  مفاجئــة 

قليلــة االنتشــار وغيــر عاديــة )لنأخــذ مثــال إعــدام 

الســاحرات المفــروض فــي أمريــكا فــي القــرن 

الســابع عشــر( غيــر أنــه عنــد فحــص بدقــة لهــذه 

قــد  أنهــا  إال  ناحــظ  فــا  المعلنــة،  االنحرافــات 

-وإن  راســخة  اســتنتاجات  مــن  أصولهــا  أخــذت 

كانــت خاطئــة- تنــص على أن هذا الشــخص أو ذاك 

يجســد الخيــر أو الشــر، إال أنــه وإن كنتــم تعتقــدون 

بصفــة جازمــة أن الســاحرة هــي تشــخيص للشــر 

علــى األرض، فــإن رســول الشــيطان ذاتــه ال يبــدو 

إذن أنــه يبــرر األخــذ بهــذا اإلجراء الشــديد القســوة؟

اســمحوا لــي أن أتوقــف هنــا، ألنبــه 
تعتبــر  التــي  الخاصــة  أن  علــى 
فــي  يوجــد  األخاقــي  القانــون  أن 
جديــة  بصفــة  تتناقــض  الواقــع، 
مــع فلســفة مــا بعــد حداثــة، وهــي 
وجــود  عــدم  تؤيــد  التــي  الفلســفة 

(28( * C.S.Lewis, << The Poison of Subjectivm >> )<< Le 
Poison du Subjectivisme >>dans C.S.Lewis, Christian 
réflexions )réflexions chrétiennes( édité par Walter 
Hooper ,Grand Rapides ,Eerdmans ,1967,P.77.
»التفكيــر  فــي  «منشــور  الذاتيــة  »ســم  لويــس:  س.س 

. » لمســيحي ا
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وبــأن  مطلقيــن،  خيــر  أو  شــر  أي 
قــرارات  األخاقيــة  القــرارات  كل 
نســبية، هــذا الموقــف الــذي ينتشــر 
بيــن الفاســفة الحداثييــن، موقــف 
يجعــل أغلــب الــرأي العــام مصدوًمــا 
عبــر  وذلــك  أمــره،  مــن  حيــرة  وفــي 
الحجــج  مــن  معقــدة  سلســلة 
لــم  فــإذا  المتشــابكة.  المنطقيــة 
تكــن هنــاك حقيقــة مطلقــة، فهــل 
يكــون الفيلســوف مــا بعــد الحداثــي 
إذا  وبالتالــي  حقيقــة،  ذاتــه  حــد  فــي 
موجوديــن،  غيــر  والخيــر  الشــر  كان 
فلمــاذا يجــب علينــا أن نرافــع لصالح 

األخــاق؟))))

يجــادل بعضهــم مــن أجــل إثبــات أن القانــون 

تطوريــة،  لضغــوط  نتيجــة  إال  ليــس  األخاقــي 

وتعــود نشــأة هــذه الرؤيــة إلــى ميــدان جديــد هــو 

علــم االجتمــاع اإلحيائــيSociobiologie)1)) وهــو 

)اإليثــار(  علــم يحــاول تفســير الســلوك الغيــري 

انطاًقــا مــن قيمتــه الوضعيــة ضمــن االنتخــاب 

اليــوم  األخاقيــة  البنيــة  تواجــه  التــي  المــآزق  أهــم  )))( مــن 
وذلــك  المتماســك،  األخاقــي  للمفهــوم  الكلــي  الغيــاب  هــو 
بفعــل النقــد المتواصــل لألنمــوذج القيمــي الثابــت والمتصــف 
بالعموميــة والكونيــة، ليخلــص إلــى ضبابيــة كليــة، فيمــا يخــص 
مــا القيــم التــي ينبغــي أن يقصدهــا اإلنســان؟ مــا يبــدو بالنســبة 
مشــترك  أخاقــي  قانــون  لوجــود  تماًمــا  مناقًضــا  لكولينــز 
ثــم إن كل تشــريع أخاقــي  الــذوات،  بيــن  يؤســس تواصليــة 
يســتهدف تنظيــم الســلوك يســتوجب ضــرورة الفهــم الكونــي 
والثابــت للقيــم بمعنــى موضوعيتهــا ليرتكــز ضــرورة علــى وجــود 

ــه هــو عامــة علــى قيمــة القيــم. إل

البيولوجيــا  أو   Sociobiologie« اإلحيائــي  االجتمــاع  )1)( علــم 
االجتماعيــة، وهــو علــم ينكــب علــى دارس العناصــر البيولوجيــة 
االجتماعــي  الســلوك  أنــواع  أن  االجتماعــي معتبــًرا  للســلوك 
-بمــا فيهــا األخــاق- تتعلــق بمحــددات بيولوجيــة جينيــة تخضــع 
القيــم األخاقيــة  العلــم  التطــور، ولذلــك يفســر هــذا  آلليــات 

بالعوامــل البيولوجيــة الثاويــة فــي حركيــة الحيــاة.

الداروينــي، وإذا تــم التحقــق مــن هــذه الحجــة، فمــن 

المحتمــل أن تأويــل معظــم الشــروط المطلوبــة 

للقانــون األخاقــي بوصفــه عامــة علــى وجــود اإللــه 

المهــم  مــن  وإذن  الصعوبــات،  بعــض  ســيواجه 

فحــص وجهــة النظــر هــذه بالتفصيــل.

التــي  القــوة  عــن  مهًمــا  مثــااًل  فلنفحــص 

بهــا؛  اإلحســاس  مــن  األخاقــي  القانــون  يمكننــا 

الدافــع الغيــري، صــوت الضميــر الــذي يدعونــا إلــى 

مســاعدة اآلخريــن علــى الرغــم مــن أننــا ال نجنــي 

الحــال ال تقلــل  مــن وراء ذلــك مقابــًا، بطبيعــة 

متطلبــات القانــون األخاقــي بالطبــع مــن الغيريــة؛ 

إذ ال يمكــن أن يتناســب الشــعور بتأنيــب الضميــر 

إطاًقــا، الــذي قــد ينتــج عــن قيامنــا بنســخ طفيــف 

بالتصريــح  الخاصــة  المشــوهة  الوقائــع  لبعــض 

عــن الضرائــب، مــع العاطفــة الناتجــة عــن اإلضــرار 

بكائــن إنســاني غيــر معــروف.

الــذي تحدثنــا  األمــر  بتوضيــح  لنســتهل  وإذن 

التالــي:  الســلوك  نــوع  بالغيريــة  أقصــد  ال  عنــه، 

بــدوري  فســأحك  ظهــري،  َحَككــَت  »لقــد 

تجــاه  الطيــب  العمــل  هــذا  يتضمــن  ظهــرك« 

اآلخــر انتظــاًرا مباشــًرا لعمــل خيــر أكبــر بالتبــادل، إال 

أن الغيريــة تكــون أكثــر أهميــة مــن هــذه العمليــة؛ 

الــذات،  تقدمــه  خالــص  بعطــاء  األمــر  يتعلــق  إذ 

تــدرك  فعندمــا  ثانــوي،  دافــع  أدنــى  عــن  منزًهــا 

هــذا األنمــوذج مــن الحــب والكــرم؛ فــا يمكنــك إال 

فلقــد  وباالعتبــار،  باالحتــرام  باالمتــاء  تشــعر  أن 

َعــرََّض أوســكار شــتدالر Oskar Schindler حياتــه 

للخطــر، إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا حمــى 

أزيــد مــن ألــف يهــودي مــن اإلبــادة النازيــة، غيــر أنــه 
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توفــي بعــد ذلــك فقيــًرا، ال يمتلــك فلًســا واحــًدا، 

فــا يســعنا إال أن نكــون مغموريــن بالتقديــر اتجــاه 

 La mére مــا فعلــه هــذا الرجــل. تعــد األم تريــزا

ــًرا فــي  )Teresa)31 مــن بيــن أكثــر الشــخصيات تقدي

عصرنــا، علــى الرغــم مــن أنهــا مضطــرة للعيــش 

المرضــى  أجــل  مــن  للــذات  ونكــران  الفقــر  فــي 

والمحتضريــن فــي كالكوتــا Calcutta، مــا يعنــي 

ــا مــع نمــط الحيــاة الماديــة  أنــه وضــع متناقــض كليًّ

التــي تتميــز بهــا حياتنــا الحديثــة.

قــد تمــارس الغيريــة فــي ظــروف يكــون فيهــا 

لــدوًدا،  ا  عــدوًّ الممارســة  هــذه  مــن  المســتفيد 

 Joan شتيســتير  جــوان  األخــت  علينــا  وتقــص 

Chittister راهبــة بنديكتيــة )))) Bénédictine قصــة 

التاليــة: هــي  صوفيــة))))* 

كان فــي إحــدى المــرات أن اعتــادت عجــوز علــى 

التأمــل وهــي جالســة علــى ضفــاف نهــر الغانــج، 

وفــي صبــاح مــا أنهــت تأملهــا، فــرأت عقرًبــا يطفــو 

يائًســا فــي المجــرى القــوي، وحينمــا كان العقــرب 

ــا اتجــاه الضفــة علــق فــي الجــذور الممتــدة  منجرًف

األصلــي  اســمها   La mére Teresa تريــزا  )1)) األم 
باأللبانيــة آغنــس غونكــزا بوجاكســيو )1910 -2016( كاثوليكيــة 
ــد، تعلمــت فــي بدايــة حياتهــا فــي مدرســة يســوعية فــي  المول
لمســاعدة  حياتهــا  تريــزا  األم  ندبــت  الســابقة،  يوغوســافية 
تكــن  لــم  الهنــد  فــي  إلــخ  المرضــى...  المنبوذيــن،  الضعفــاء، 
غايتهــا هــي جمــع المــال، فمــا يكــون همهــا إال القيــم األخاقيــة.

)))) بنديكتيــة )Bénédictine( وهــي نحلــة مســيحية ظهــرت 
 Saint Benoit فــي إيطاليــا علــى يــد مؤسســها القديــس بنــوات
وتركــز هــذه النحلــة علــى العمــل اليــدوي، والتماريــن الروحيــة 

والحيــاة الجماعيــة.

(33( * -J. Chittister dans F.Franck, J. Rose et R.Connolly 
)éd.(What Does It Mean To Be Human? Reverence for 
Life Raeffirmed by Reponses from the Around the World 
)Qu'implique le fait d'être humain ?La veneration 
de la vie réaffirmée par des réponses provenant du 
monde entier(,New York,St.Martin's Griffin,2000,P.151. 

إلــى أعمــاق النهــر، قــاوم العقــرب بعنــف ليتحــرر، 

ســوى  نتيجــة  المقاومــة  لهــذه  تكــن  لــم  أنــه  إال 

المــرأة  مــدت  أكثــر،  متشــابًكا  ووقوعــه  اندفاعــه 

يغــرق  أن  قبــل  العقــرب  اتجــاه  مباشــرة  يدهــا 

وبمجــرد مامســتها لــه لدغهــا، وفجــأة ســحبت 

الكــرة  ولتعــاود  توازنهــا،  لتســتعيد  يدهــا  المــرأة 

مــرة أخــرى إلنقــاذ هــذا المخلــوق، غيــر أنــه وفــي 

يلدغهــا  المتكــررة  محاوالتهــا  مــن  محاولــة  كل 

ذيــل العقــرب بقــوة، إلــى حــد أن ســالت يدهــا دًمــا، 

وتبدلــت ســحنة وجههــا مــن جــراء أثــر األلــم. رأى 

أحــد المــارة العجــوز تتصــارع مــع العقــرب فصــاح 

بهــا: »مــاذا تفعليــن أيتهــا الغبيــة؟ هــل تريديــن 

الحقيــر؟«  الشــيء  هــذا  إلنقــاذ  نفســك  قتــل 

الغريــب:  هــذا  عينــي  فــي  تحــدق  وهــي  فأجابــت 

»طبيعــة العقــرب هــي اللــدغ، لمــاذا يجــب علــيَّ 

أنــا أن أنكــر طبيعتــي الخاصــة لكــي أنقــذه«، 

جنــون  عــن  يعبــر  المثــال  هــذا  أن  صحيــح 

محقــق، إذ القليــل منــا قــد يتباهــى برمــي نفســه فــي 

التهلكــة مــن أجــل إنقــاذ عقــرب، فــي حيــن شــعر 

معظمنــا بالتأكيــد ولــو مــرة واحــدة علــى األقــل، 

بالنــداء الحميــم يحثنــا علــى الســرعة لنجــدة غريــب 

ــى الرغــم مــن انعــدام المنفعــة  يطلــب الحاجــة عل

سنشــعر  اإلقبــال  هــذا  تتبــع  وعنــد  الشــخصية، 

بعدهــا بعاطفــة تشــجيع »وقــد أدينــا خيــرا«

المميــز  كتابــه  فــي  لويــس  س.س  فحــص 

هــذا  الحــب األربعــة(  )أنــواع   )The four loves(

عليــه  والمصطلــح  الخالــص،  الحــب  مــن  النــوع 
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مــن  منحــدرة  كلمــة  وهــي   ،((((»Agape« بكلمــة 

هــذا  تمييــز  ضــرورة  علــى  مؤكــًدا  يونانــي،  أصــل 

النــوع مــن الحــب عــن األنــواع الثاثــة األخــرى، وهــي: 

الرومانســي«  والحــب  الصداقــة،  »المــودة، 

خيــرات  أنهــا  علــى  تفهــم  أن  الممكــن  مــن  التــي 

متبادلــة، علــى غــرار مــا نراهــا عنــد حيوانــات أخــرى ال 

اإلنســانية. العائلــة  إلــى  تنتمــي 

تؤلــف Agape »الحــب المنــزه عــن 
الغايــة« أو الغيريــة المجــردة تحدًيــا 
كبيــًرا للتطوريــة؛ إذ تحيــل العقانيــة 
فضيحــة  إلــى  التطوريــة  االختزاليــة 
صريحــة، فــا يمكــن تبريــر الغيريــة 
التــردد الحتمــي للجينــات  بواســطة 
الفرديــة الحاملــة لعاطفة الحقد، بل 
بالعكــس فقــد تدفــع بعــض البشــر 
إلــى بــذل تضحيــات تنتهــي بهــم إلــى 
آالم شــخصية عارمــة، إلــى اإلصابــة 
بــل وحتــى المــوت، دون أن  بجــروح 
التضحيــات  هــذه  وراء  مــن  ينالــوا 
أدنــى نفــع يذكــر، فلننصــت إلــى هــذا 
نســميه  الــذي  الداخلــي،  الصــوت 
إننــا  الضميــَر،  األحيــان  بعــض  فــي 
نعلــم أن الدافــع إلــى ممارســة هــذا 
الحــب موجــود عنــد كل  مــن  النــوع 
ــى الرغــم مــن الجهــود  ــا، عل واحــد من
ســبيل  فــي  نبذلهــا  التــي  المتكــررة 

نكرانــه.

اإللهــي  الحــب  تعنــي  التــي  المحبــة،  وليمــة  )))( وتعنــي 
والامشــروط، والكلمــة غالًبــا مــا تقــارب الشــفقة المســيحية. 
يتخــذه  الــذي  الثالــث  الشــكل  بالنســبة ألفاطــون فهــو  أمــا 
الحــب بعــد الحــب الجســدي اإليــروس، والحــب اإللهــي هــو حــب 
منــزه عــن الغايــة دون انتظــار فائــدة، إنهــا المحبــة مــن أجــل 

المحبــة.

إدوارد. اإلحيائــي  االجتمــاع  علــم  عالــم  حــاول 

 Edward.Osborne. أوسبورن.ولســون)))) 

أن  معلًنــا  الســلوك،  هــذا  مثــل  تفســير   Wilson

الغيريــة،  صفــة  يحمــل  فعــًا  يفعــل  مــن  كل 

فســيتحصل ال محالــة علــى منافــع تنتــج بشــكل 

أن  فتئــت  مــا  الحجــج  هــذه  أن  بيــد  مباشــر،  غيــر 

كثيــرة.  صعوبــات  وبســرعة  لقيــت 

تؤسســها  التــي  الدعــاوي  إحــدى  تنــص  إذ 

هــذه الحجــج، علــى أن تكــرار ســلوك غيــري عنــد 

إيجابيــة كفيلــة  أنــه ســمة  اإلنســان يعــرف علــى 

ألجــل انتقــاء صديــق مــا، غيــر أن مثــل هــذا الفــرض 

ــا الماحظــات التــي تــم جمعهــا عــن  يناقــض كليًّ

الحيوانــات المتطــورة Les primates مثــل القــرود، 

إذ تبــدي هــذه الحيوانــات ســلوًكا مناقًضــا لســلوك 

ســلوك  فــي  الماحــظ  األمــر  وهــو  اإلنســان، 

ــا علــى الفضــاء الحيــوي  القــرد الــذي يســيطر حديًث

للجماعــة التــي يقودهــا، وبغيــة توطيــد الســلطة 

ــًرا مــن  لنســله فــي المســتقبل، يقتــل وليــًدا صغي

أوالد القــردة المؤلفيــن للجماعــة. كمــا تقــول حجــة 

أخــرى صراحــة إن الغيريــة تتضمــن بطريقــة غيــر 

مباشــرة وخــال عمليــة التطــور منافــع متبادلــة، 

وفــي أثنــاء ذلــك تمنــح للفاعــل امتيــازات، إال أن 

تلــك  اعتبــاره  فــي  لــم يضــع  التفســير  هــذا  مثــل 

)))( إد.أو.ولســون Edward.Osborne. Wilson إد.أو.ولســون 
ــم حشــرات  Edward.Osborne. Wilson: بيولوجــي أمريكــي، عال
 Birmingham ــد فــي 11 جــوان )))1 برمنغهــام بأالبامــا ــز ول متمي
Alabama، بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، درس معســكرات 
النمــل، ومكتشــف البنيــة المجتمعيــة البيولوجيــة لحيــاة النمــل 
داخــل الجماعــة. وهــو مؤســس علــم االجتمــاع البيولوجــي أو 
البيولوجــي،  التنــوع  اهتمامــه علــى مصطلــح  كــرس  اإلحيائــي 
والعشــرين،  الواحــد  القــرن  بدايــة  فــي  طــوره   ،Biodiversité
مركــًزا علــى األضــرار الجســيمة التــي أصابــت التنــوع البيولوجــي، 
التنــوع  هــذا  علــى  المحافظــة  أجــل  مــن  معــارك  قــاد  وقــد 

وكتاباتــه تشــهد علــى ذلــك.
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الدوافــع البشــرية التــي تــؤدي إلــى ممارســة أفعــال 

صغيــرة علــى مســتوى الضميــر دون درايــة مــن 

شــخص آخــر، حيــث يجهلهــا هــذا الشــخص تماًمــا. 

كمــا تعبــر حجــة ثالثــة عــن فكــرة مفادهــا أن كل 

ســلوك غيــري ينفــذه أحــد أفــراد المجمــوع يجلــب 

ولاســتدالل  المجمــوع،  لمجمــوع  أكثــر  منافــع 

علــى هــذه الحجــة، تــم اختيــار معســكرات النمــل 

العاملــة  )اإلنــاث(  النمــل  فمجمــع  أنموذًجــا، 

والعقيمــة تعمــل بطريقــة متواصلــة بغيــة توفيــر 

هاتــه  األم،  النملــة  تكاثــر  إلمــكان  مائمــة،  بيئــة 

التــي تضــع كميــة كبيــرة مــن صغــار النمــل. لكــن 

تفســيره،  اليســير  مــن  الغيريــة  مــن  النــوع  هــذا 

التطوريــة،  المفاهيــم  ذلــك  فــي  مســتخدمين 

ــُل عمــل النملــة العقيمــة،  ُتَفعِّ التــي  إذ الجينــات 

بواســطة  بالضبــط  ســتنتقل  التــي  ذاتهــا  هــي 

ــى اإلخــوة واألخــوات، إذ ينطبــق هــذا الربــط  األم إل

الجينــي المباشــر وغيــر العــادي علــى الفــرد وليــس 

مــن  التطوريــون  وســيتفق  المجمــوع،  علــى 

أن  اعتبــار  علــى  قطعيــة  وبصفــة  فصاعــًدا  هنــا 

االنتخــاب الطبيعــي يجــري علــى الفــرد وليــس علــى 

المجمــوع. 

للنملــة  المبرمــج  الســلوك  يختلــف  وإذن 

الــذي  الباطنــي  النــداء  ذلــك  عــن  ــا  جذريًّ العاملــة 

يدفــع بــي إلــى اإلحســاس بوجــوب القفــز مــن أجــل 

إنقــاذ إنســان مــن الغــرق، حتــى إن لــم أكــن ســباًحا 

نفســي  ســأعرض  فلربمــا  هــذا  وفــوق  ماهــًرا، 

للمــوت مــن أجــل هــذا اإلنســان، باإلضافــة إلــى أن 

الفائــدة  فكــرة  عــن  المدافعــة  التطوريــة  الحجــة 

التــي تعــود علــى الجماعــة، كنتيجــة لإليثــار الــذي كان 

أظهــره شــخص مــا، تســتدعي إجابــة معاكســة 

باإلضافــة إلــى أنهــا قــد تكــون دليــًا علــى العــداوة، 

وعليــه تكــذب المحبــة الامشــروطة عنــد أوســكار 

شــيندلر واألم تريــزا هــذا النــوع مــن المواقــف، وكــم 

ســيبدو األمــر فاضًحــا أيًضــا، إذ مــا أمــر القانــون 

ا. األخاقــي بإنقــاذ رجــل غريــق حتــى لــو كان عــدوًّ

قانــون  تفســير  الممكــن  غيــر  مــن  كان  إذا 

الطبيعــة البشــرية إال باعتبــاره صناعــة ثقافيــة أو 

ــا، فكيــف يمكــن لنــا تبريــر وجــوده؟،  اشــتقاًقا تطوريًّ

بيــد أن مــا يحــدث هنــا وبصراحــة شــيء غيــر عــادي، 

ــر لويــس. »فــي حالــة وجــود قــوة  وعلــى حــد تعبي

محــددة خــارج الكــون فــا يمكنهــا أن تتجلــى لنــا، 

كأحــد العناصــر الموجــودة داخــل الكــون، ليــس 

أكثــر مــن مهنــدس المنــزل الــذي ال يســتطيع 

أن يتجســد في حائط أو ســلم أو موقد مكونين 

نســتطيع  الــذي  الوحيــد  فالســبيل  للمنــزل. 

مــن  ســيكون  لنــا،  تجليــه  ننتظــر  أن  بموجبــه 

باطننــا نحــن بالــذات، مــن قبيــل تأثيــر أو قــرار، 

محــاواًل دعوتنــا إلــى الســلوك بشــكل مــا. فــي 

حيــن أنــه يتعلــق بالضبــط، بالــذي نعثــر عليــه 

فــي داخلنــا، أال ينبغــي لهــذا أن يوقــظ بالتأكيــد 

ظنوننــا؟«))))*.

عندمــا عرفــت هــذه الحجــة وكنــت حينهــا فــي 

ســن الســتة والعشــرين ســنة، جعلنــي منطقهــا 

مشــدوًها، وإذن يختبــئ فــي قلبــي أنــا هنــا القانــون 

اليوميــة،  تجربتــي  ألفــة  بقــدر  مألوًفــا  األخاقــي، 

بيــد أنــه اآلن يتجلــى بوضــوح للمــرة األولــى، مميــًزا 

بخصائــص المبــدأ الواضــح، هــذا القانــون األخاقــي 

(36( * C.S.Lewis, Mere Christianty )les Fondement du 
Christianisme(, Westwood Barbour& Company,1952,P.21.
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خبايــا  فــي  الســاطع  األبيــض  بنــوره  يلمــع  الــذي 

ــا بضــرورة فحــص هــذه  إلحــادي الطفولــي، مطالًب

األصــول عبــر تقديــر شــديد الجديــة. فهــل جــاء اإللــه 

ــًكا لــه؟ لتكــون حياتــي الماضيــة مل

هــذا  نــوع  الحــال، فمــا  هــو  هــذا  مــا كان  وإذا 

 ،((((Déiste اإللــه؟ أيتعلــق األمــر بإلــه خــارج الديــن

اختــرع الفيزيــاء والرياضيــات، وشــغل حركــة الكــون 

ســنة،  مليــار  ألــف  عشــر  أربعــة  مــن  أزيــد  منــذ 

ليتجــول بعــد ذلــك بغيــة القيــام بــإدارة مســائل 

ال،  أينشــتاين؟  اعتقــد  كمــا  أهميــة،  أكثــر  أخــرى 

فــإذا كنــت أفهمــه جيــًدا فســيكون إلــه المؤمــن 

مــن  شــكل  علــى  المحافظــة  يريــد   Théiste((((

العاقــة مــع هــذه المخلوقــات المتميــزة، التــي هــي 

الكائنــات البشــرية، فأوحــى فــي بواطــن كل واحــد 

هــذا  إن  ذاتــه،  عــن  المتفــردة  الفكــرة  بهــذه  منــا 

يمكــن أن يكــون إلــه إبراهيــم، ولكنــه ال يتعلــق البتــة 

أينشــتاين)))). بإلــه 

كان لهــذا اإلدراك المتنامــي عــن طبيعــة اإللــه 

ــا- نتيجــة أخــرى، للحكــم بواســطة  -إذا كان حقيقيًّ

المســتوى األعلــى للقانــون األخاقــي، هــو القانــون 

الــذي أعتــرف بانتهاكــه المتواصــل علــى مســتوى 

بــار  بإلــه  األمــر  يتعلــق  والتطبيــق،  الممارســة 

.Déiste )(((

.Théiste )(((

)))( بعــد الفحــص وصــل كولينــز إلــى أن اإللــه الــذي يبحــث 
ــاوي  ــون األخاقــي الث ــر القان ــه عب ــه فــي داخل ــى ل ــه -وقــد تجل عن
فــي الــذات البشــرية- هــو إلــه إبراهيــم وليــس إلــه أينشــتاين، إذ 
الفــرق بينهمــا يطــوي مســافات اإليمــان، التــي تعلــم اإلنســان 
ا إيــاه موصــواًل  العاقــة الديناميكيــة بيــن اإلنســان وربــه، مذكــًر
بــه، فــي حيــن أن إلــه أينشــتاين يعنــي العزلــة اإلنســانية فــي 
الكــون والخــوف مــن االنقطــاع وفقــدان الوصــال، يكــون اإللــه 
ــا  ــز مســتجيًبا للعاقــة مــع البشــر راعًي ــه كواين ــذي وصــل إلي ال
لهــم، وهــو إيمــان إيجابــي يطمئــن القلــوب ويحيهــا فــي وحشــة 

الوجــود.

وعــادل، كمــا أنــه يكــون تجســيًدا للخيريــة، وينبغــي 

أن يكــره الشــر، فــا وجــود لســبب واحــد للشــك فــي 

ــر ومتســامح.  ــه خي أن هــذا اإلل

للتحقــق  المتتالــي  النمــو  هــذا  جلــب  لقــد 

بمعقوليــة وجــود اإللــه، معــه عواطــف متعارضــة، 

شســاعة  قبالــة  الطمأنينــة  إعــادة  جهــة  فمــن 

وعمــق وجــود هــذا األنمــوذج مــن الــروح، أمــا مــن 

جهــة أخــرى فخــوف عميــق قبالــة نقائصــي الذاتيــة، 

وقــد توضحــت بجــاء ألراهــا علــى نــوره.

بــدأت هــذا الســفر الروحــي الكاشــف فــي فكــرة 

هنــا  مــن  لكــن  إلحــادي،  يؤكــد  لكــي  رأســي،  فــي 

فصاعــد فقــد انهــار كل هــذا ليقــع فــي الخــراب، 

ــي »الدليــل األخاقــي ونقــاط أخــرى«  لقــد أجبرن

اإللــه.  وجــود  فرضيــة  بمعقوليــة  االعتــراف  علــى 

فالاأدريــة التــي بــدت لــي أيًضــا يوًمــا مــا علــى أنهــا 

ــي بعــد ذلــك  ــدت ل ــن، ب تجســيد لملجــأ قــوي ومتي

وبالضبــط مجــرد مهــرب كبيــر كمــا كانــت دائًمــا، أمــا 

اإليمــان فقــد بــدى لــي اآلن علــى أنــه أكثــر عقانيــة 

مــن عــدم اإليمــان.

كمــا تبيــن لــي وبوضــوح أنــه ال جــدال فــي قــدرة 

الطبيعــي،  العالــم  عجائــب  تفســير  علــى  العلــم 

لكنــه لــن يســاعدني البتــة علــى حــل مســألة اإللــه، 

إذا كان اإللــه موجــوًدا فيجــب أن يوجــد خــارج العالــم 

لــن  العلــم  أدوات  فــإن  لذلــك  نتيجــة  الطبيعــي، 

تمكننــا مــن معرفــة أكثــر عنــه. عوًضــا عــن هــذه 

هــذا  فهــم  بــأن  باالعتقــاد  بــدأت  فقــد  األدوات، 

البعــد الجديــد، لــن يتيســر إال بالعــودة إلــى قلبــي 

والنظــر فيــه، فأحسســت بــأن دليــل وجــود اإللــه 

لــن يأتينــي مــن موضــع آخــر، وبــأن الحــل النهائــي لــن 



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢5٨

يكــون مؤسًســا إال علــى اإليمــان)1))، وليــس علــى 

دالئــل خارجيــة، وإن بقيــت فريســة للشــكوك، إال 

أنــه ومــن خــال الــدرب الــذي ســلكته، فمــن الواجــب 

اإلقــرار بأننــي بلغــت حــد القبــول إلمكانيــة وجــود 

رؤيــة لعالــم روحــي، بمــا فيهــا وجــود اإللــه.

غيــر  مــن  أنــه  لــي  تبيــن  فصاعــًدا  هنــا  مــن 

الخلــف،  إلــى  العــودة  أو  المضــي قدًمــا  الممكــن 

قصيــدة  علــى  عثــرت  ذلــك  مــن  ســنوات  بعــد 

ــذي  لشــلدون فانــوكا Sheldon Vanauken، )1))* ال

يصــف فيهــا وصًفــا دقيًقــا المــأزق الــذي اجتزتــه 

القصيــدة: هــذه  خاصــة  هاكــم  بــدوري، 

األنطولوجيــة  بالحجــة  كولينــز  فرنســيس  )1)) يســتنجد 
البــدء القديــس أوغســطين، إذ المعلــم  التــي بناهــا فــي 
األول موجــود فــي باطنــي، ودليلــي عليــه هــو أنــا الــذي يفكــر 
ــا. ثــم ســتنبثق  ــا فــي داخلــه، فأتحســس حضــوره قريًب مليًّ
اإليمــان  إشــكالية  المســيحية  الفلســفة  فــي  ذلــك  بعــد 
والتعقــل، وراهــن الكثيــر ومنهــم القديــس أنســلم علــى 
أســبقية اإليمــان علــى العقــل؛ إذ ســؤال العقــل يبــدو فــي 
كثيــر مــن األحيــان وحيــًدا مــن دون ســند، فعلــى اإليمــان أن 
يســعفه فــي البــدء. تطــور الدليــل األنطولوجــي بعــد ذلــك 
عنــد ديــكارت، فالعثــور علــى الحقيقــة الباطنــة فــي مناطــق 
العقــل تعــود إلــى وســيلة واحــدة هــي التعقــل، وهنــا جــاءت 
الخاصــة المهمــة للفلســفة الحديثــة »أنــا أفكــر إذن أنــا 
موجــود« ومــع ديــكارت لــم يعــد ممكًنــا اإليمــان دون شــك 
وتعقــل مرتهــن بالحــدس الرياضــي، فــكان الدليــل علــى وجــود 

اإللــه هــو فــي حــد ذاتــه التعقــل.
فــي مســألة  الغربــي  العقــل  التــي وقــع فيهــا  المعضلــة  إن 
التناقــض بيــن العقــل واإليمــان، ثــم عــدم كفاية الدليــل الخارجي 
ليكــون عامــة علــى وجــود اإللــه يــؤول فــي مجملــه إلــى طبيعــة 
العقيــدة المســيحية المؤسســة علــى الامعقــول، وهــي أزمــة 
التثليــث، حيــث يبــدو أن اإللــه الــذي يمــوت علــى الصليــب هــو 
فقــدان لمنطــق األلوهيــة المؤســس علــى المطلقيــة واألبديــة، 
فــإذا مــات االبــن فــا بــد أن تتبعــه األقانيــم األخــرى لتمــوت 
المقــروء  الكتــاب  لمنطــق  األناجيــل  فقــدان  إن  ثــم  بدورهــا، 
عــادت  عظمــى  معضلــة  يعــد  المنظــور  للكتــاب  المطابــق 
بالحيــرة علــى معتنقــي هــذه العقيــدة، فمــا كان لهــم إال التحيــر 
فيهــا عنــد الســؤال عــن طبيعــة اإللــه الــذي ولــد ولــًدا وضحــى 

ــا البشــر. ــه فــي ســبيل الغفــران لخطاي ب

(41( * Sheldon Vanauken:A Severe Mercy)une 
méséricorde Sévére(,)رحمــة رائعــة( New York ,Harper-
collins ,1980,P.100

بين الاحتمال، والمؤكد 

ُتحفر حفرة

خائفون من القفز، 

فنحن نقف حمقى

من خلفنا رأينا الأرض تنهار، 

وأسوأ من ذلك

وجهة نظرنا تتدهور، 

والعصافير قانطة

أملنا الوحيد، 

القفز في الكلمة

يعه من يفتح المغلقة مصار

يلة أرتجف  مكثت لمدة طو

على حافة هذه الحفرة المفتوحة، 

وفي آخر المطاف

لم أتمكن من العثور على مهرب ممكن 

فقفزت



٢5٩ من اإللحاد إىل االعتقاد 

المعتقــدات ممكنــة  هــذه  مثــل  تكــون  كيــف 

األقــوال  مــن  عــدد  يتفــق  أال  لعالــم؟  بالنســبة 

لدراســة  مكــرس  شــخص  موقــف  مــع  الدينيــة 

والطــب،  والبيولوجيــا  والفيزيــاء،  الكيميــاء، 

لــي  »بّيــن  هــو  طلــب  علــى  متوقفــة  علــوم  هــي 

لهــذه  روحــي  فاتحــت  وقــد  المعطيــات«؟، 

الممكنــات الروحيــة، فهــل أكــون قــد باشــرت حرًبــا 

بيــن مواقــف مختلفــة عــن العالــم، قــد تســتهلكني 

النصــر  بينهــا  أواجــه مــن  النهايــة قــد  ولكــن فــي 

تلــك. أو  الموقــف  لهــذه  الســاحق 
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المركزيــة  األنظمــة  مــن  اللغــة  تعتبــر 

المســتعملة عنــد اإلنســان، فباللغــة يبــدأ 

التفكيــر  فعــل  ويبــدأ  اإلنســاني،  النشــاط 

واإلنتاج، وباللغة يحيا اإلنســان ويســتمر في 

المــكان والزمــن، وبهــا يقــرأ الماضــي ويفهــم 

للمســتقبل. الحاضــر ويخطــط ويبنــي 

كل  فــي  السياســي  الشــأن  كان  ولمــا 

حضــارة عمــاًل منظًمــا يســتحضر خلفيــات 

وبنــاء  الحاضــر  لفهــم  وتاريخــه  الماضــي 

المســتقبل ورســم معالمــه، ومــا يتطلبــه 

ذلــك مــن عالقــات وجســور مــع باقــي األمــم، 

كان ال بــد مــن العــودة إلــى اللغــة التــي تختــزل 

فيهــا  وتتداخــل  األجيــال  مختلــف  تجــارب 

تصبــح  حيــث  والحاضــر؛  الماضــي  جهــود 

متداخلــة. متكاملــة  صــورة 

وفــي  وأمجادهــا،  األمــم  حضــارات  معالــم  تتجلــى  اللغــة  ففــي 

والمعرفيــة  والدينيــة  الحضاريــة  األنســاق  تكمــن  التآليــف  بطــون 

وفنيــت  شــعوب  ماتــت  ومــا  والشــعوب،  للحضــارات  والفكريــة 
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ومفاهيمهــا،  لغاتهــا  مــوت  بعــد  إال  ثقافــات، 

ومــا عــادت أمــم وملــل إلــى الحيــاة بعــد احتضــار 

ومفاهيمهــا  لغاتهــا  بإحيــاء  إال  وانحطــاط، 

القديمــة، وإعــادة النظــر فــي ماضيهــا وأمجادهــا، 

ورســم معالــم المســتقبل والعمــل علــى بنائــه، 

اللغــة. بفعــل  كلــه  وذلــك 

هنــا تكمــن عاقــة اللغــة بالسياســة، فــا وجود 

لفعــل سياســي خــارج إطــار اللغــة، وال وجــود للغــة 

خــارج إطــار السياســة، فــإذا اتفقــت السياســة مــع 

اللغــة ودعمتهــا ارتقــت اللغــة ونجحــت السياســة، 

اللغــة  مــع  السياســية  المواقــف  تعارضــت  وإذا 

وبــدأت  االندثــار،  إلــى  طريقهــا  اللغــة  اتخــذت 

تنتهــي  التــي  وقوتهــا  هيبتهــا  تفقــد  السياســة 

بانتهــاء اللغــة التــي تمدهــا بالقــوة والحركــة، وربمــا 

تصيــر سياســة القــوم جــزًءا مــن سياســة األقــوام 

إحــال  يتــم  حيــث  لغاتهــا،  فرضــت  التــي  األخــرى 

ا،  سياســيًّ احتالهــا  تــم  كلمــا  ــا  لغويًّ الشــعوب 

والعكــس صحيــح.

وبيــن اللغــة والسياســة عاقــة تأثيــر وتأثــر، فــا 

وجــود لتفكيــر فــي اللغــة فــي معــزل عــن الخلفيــة 

خــارج  لســانية  لنظريــة  وجــود  وال  السياســية، 

خلفيــة سياســية وعقديــة، كمــا أنــه ال وجــود لفعــل 

لــم يتخــذ لغــة معينــة ســاًحا ومعيًنــا  سياســي 

ــي أنســاقه  ــه ويبن ــه يســتمد تصورات ال ينضــب، من

وعوالمــه.

يأتــي هــذا البحــث ليعــرض أهــم األفــكار التــي 

علــي  بــن  مقبــل  الدكتــور  القديــر  الباحــث  أوردهــا 

اللغــة:  فــي  السياســة  )أثــر  كتابــه  فــي  الدعــدي 

التــي  اإلضافــات  بعــض  مــع  أنموذًجــا(،  العربيــة 

وقضايــاه. الكتــاب  أفــكار  تدعــم 

فــي  الكاتــب  منهــج  نســلك  أن  اخترنــا  وقــد 

النقــد، فمنــه نتعلــم تجــاوز التلقــي واالســتهاك 

المفــرط لألفــكار إلــى إبــداء الــرأي كلمــا رأينــا ذلــك 

ممكًنــا، فقــد أشــرنا إلــى مضاميــن الكتــاب، وعقبنــا 

علــى بعــض القضايــا التــي رأيناهــا مــن اإلشــكاالت 

تســجيلها  يمكــن  التــي  والتصوريــة  المنهجيــة 

ينقــص  أن  دون  الكتــاب،  فــي  إليهــا  واإلشــارة 

ــف،  ذلــك شــيًئا مــن قيمــة الكاتــب واجتهــاد المؤل

فقــد اســتطاع الباحــث أن يبرهــن بمنهــج علمــي 

التأثريــة  التأثيريــة  العاقــة  علــى  ومنظــم  دقيــق 

النبــش  اســتطاع  كمــا  واللغــة،  السياســة  بيــن 

فــي بعــض القضايــا واإلشــكاالت التــي تجاهلهــا 

ــا عــن قصــد  الخطــاب اللســاني العربــي تجاهــًا كليًّ

أو بغيــر قصــد، مــن ذلــك الخلفيــات والمنطلقــات 

اللســانية. للنظريــات  والسياســية  العقديــة 

هــذه  بعــد  البحــث  هــذا  تقســيم  اخترنــا  وقــد 

المقدمــة الموجــزة إلــى مدخــل وثاثــة أبــواب، فــي 

كل بــاب فصــول ومباحــث وقضايــا كمــا وردت فــي 

الكتــاب الــذي نعــرض لــه، ســائلين مــن هللا جــل 

وعــا أن يبــارك فــي عمــل الباحــث الدكتــور مقبــل، 

وأن يوفقــه للمزيــد مــن العمــل فمكتباتنــا العربيــة 

اللســانية فــي أمــس الحاجــة إلــى دراســات نقديــة 

اللســانية  للنظريــات  النهــم  االســتهاك  تتجــاوز 

إلــى العمــل النقــدي المــؤدي إلــى اإلبــداع واالبتــكار، 

ــدة. ــة رائ ســعًيا فــي نهضــة لســانية عربي
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المدخل المفهومي: قراءة في 
عتبات الكتاب

يشــمل هــذا المبحــث محوريــن تناولنــا فيهمــا 

جملــة مــن القضايــا العامــة المتعلقــة بالكتــاب، 

ومنهــا  العتبــات،  عــادة  عليــه  يطلــق  مــا  وهــو 

طبيعــة الكتــاب وموضوعــه وكاتبــه، ودار النشــر، 

والعنــوان والغــاف والصــورة، ويضــاف إلــى هــذه 

ــان موضــوع المقدمــة  ــا فــي معظــم األحي القضاي

المراجــع  وفهرســت  المحتويــات  وفهرســت 

إليهــا  اإلشــارة  اخترنــا  وقــد  الكتــاب،  وخاتمــة 

الكتــاب. عتبــات  مبحــث  تحــت  جميعهــا 

 المحور األول:
 معلومات عامة حول الكتاب

يأتــي كتــاب )أثــر السياســة فــي اللغــة: العربيــة 

نموذًجــا( للباحــث اللســاني مقبــل بــن علــي الدعــدي 

ليتتبــع أثــر السياســة فــي اللغــة، ســواء مــن حيــث 

بنيــة اللغــة، أو مــن حيــث قوتهــا وضعفهــا، أو مــن 

ــة وازدهارهــا،  حيــث ظهــور بعــض النمــاذج اللغوي

ومــوت نمــاذج أخــرى واندثارهــا، فهــو بحــق دراســة 

التــي  الحديثــة  الدراســات  تنــدرج ضمــن  لســانية، 

تعالــج القضايــا االبســتيمولوجية فــي اللســانيات، 

ومــا يســهم فــي نشــأة النظريــات اللســانية مــن 

خلفيــات فلســفية ومنطلقــات فكريــة وسياســية، 

وقضايــا السياســات اللغويــة والتخطيط اللغوي، 

والفكريــة  الحضاريــة  باألبعــاد  اللغــة  وعاقــة 

والسياســية واالجتماعيــة... إلــخ.

العربيــة  اللغــة:  فــي  السياســة  )أثــر  وكتــاب 

نمــاء  بمركــز  صــدر  دكتــوراه،  أطروحــة  نموذًجــا(، 

للبحــوث والدراســات، فــي العــدد الســابع ضمــن 

مجــال الدراســات الفكريــة التــي يصدرهــا المركــز، 

 ((1 مــن  يقــرب  فيمــا  )11)م،  األولــى  طبعتــه  فــي 

.)1(/((( الكبيــر  الحجــم  مــن  صفحــة 

يضــم الكتــاب بعــد فهرســت المحتويــات الــذي 

افتتــح بــه الكاتــب كتابــه، مقدمــة ومدخــًا، وثاثــة 

ــة،  ــواب، تضــم فصــواًل فمباحــث فعناويــن فرعي أب

ثــم خاتمــة موجــزة فــي صفحــة وبضعــة أســطر، 

ثــم الئحــة المصــادر والمراجــع العربيــة والمترجمــة 

والمجــات واألبحــاث والموســوعات، إضافــة إلــى 

الكتــاب  وختــم  المنمــط.  العربــي  الحــرف  موقــع 

بصفحتيــن تضــم إصــدارات مركــز نمــاء للبحــوث 

شــرعية  دراســات  إلــى  تتــوزع  التــي  والدراســات 

والحــوار  االختــاف  ودراســات  فكريــة  ودراســات 

التجــارب،  ومجــال  التكويــن  ومجــال  والتعايــش، 

ودراســات الترجمــات والتســاؤالت والمراجعــات 

ودراســات  المعاصــر،  العربــي  بالفكــر  المتعلقــة 

فــي الحالــة اإلســامية، ودراســات صناعــة البحــث 

ثــم  الشــرعي،  الخطــاب  فــي  وقــراءات  العلمــي، 

حــوارات نمــاء. وصفحــة فــي التعريــف بمركــز نمــاء 

إلــى موجــز  الكتــاب  الدراســة))). كمــا أشــار  ناشــر 

حــول سلســلة دراســات فكريــة؛ التــي نشــر الكتــاب 

ضمنهــا، وكــذا المنهــج المتبــع فــي ذلــك.

الشــرعي  العقــل  بتنميــة  يعنــى  ــا،  بحثيًّ مركــًزا  باعتبــاره    )((
والفكــري، وتطويــر خطابــه وأدواتــه المعرفيــة بمــا يمكنــه مــن 
حســن التعامــل مــع تراثــه اإلســامي واالنفتــاح الواعــي علــى 
المعــارف والتجــارب العالميــة المعاصــرة. ويســعى المركــز إلــى 
بنــاء خطــاب إســامي معتــدل، متصــل بحركــة التنميــة، وحســن 
الفهــم لمحكمــات الشــريعة، قــوي االنتمــاء لهــا، قــادر علــى 
االقتنــاع بهــا، ويمتلــك فــي المســاحات االجتهاديــة المرونــة 
والمهــارة واآلداب الكافيــة، خطــاب حســن الفهــم لألطروحــات 
الفكريــة المعاصــرة، قــادر علــى فهمهــا وفحصهــا ونقدهــا... 

إلــخ.
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 المحور الثاني:
 قراءة نقدية في المقدمة 
ومنهج التقسيم والخاتمة

أواًل: مقدمة الكتاب

الكتــاب-  مقدمــة  -أقصــد  المقدمــة  تعتبــر 

الصــورة  فهــي  تأليــف،  ألي  الحقيقــي  الوجــه 

الحقيقيــة للكتــاب والكاتــب مًعــا، وهــي الخريطــة 

بمضاميــن  اإلحاطــة  فــي  القــارئ  تســاعد  التــي 

الكتــاب، وهــي البوصلــة التــي يتــم االعتمــاد عليهــا 

واإلطنــاب،  لإلطالــة  وتجبًنــا  التيــه  مــن  خوًفــا 

وســعًيا إلــى قــراءة منهجيــة تعــود بالنفــع علــى 

القــارئ. والمقدمــة هــي وثيقــة تعاقــد بيــن الكاتــب 

مــن  الغايــة  فيهــا  يبّيــن  التــي  فهــي  والقــارئ، 

التأليــف، واألهــداف التــي يســعى جاهــًدا لتحقيقها، 

ــع، أو المناهــج التــي اســتعان  وكــذا المنهــج المتب

بهــا فــي مناقشــة اإلشــكالية المحوريــة للبحــث، 

وفــي اختبــار الفــروض التــي أســس عليهــا بحثــه، 

وكــذا التصميــم المعتمــد والترتيــب الــذي اختــاره 

أورده  عمــا  خــروج  وأي  يناقشــها،  التــي  للقضايــا 

إخــال  الحقيقــة  فــي  هــو  المقدمــة  فــي  الكاتــب 

بالمنهــج، وخــروج عــن العقــد المبــرم مســبًقا بينــه 

القــارئ. وبيــن 

كتابــة  فــي  دقيًقــا  منهًجــا  الكاتــب  اتبــع  لقــد 

مــن  عليــه  يســجل  قــد  ممــا  بالرغــم  المقدمــة، 

عــرض  بعــد  إليهــا  اإلشــارة  اخترنــا  ماحظــات، 

المقدمــة. مضاميــن 

فــي  البحــث  أهميــة  إلــى  الكاتــب  أشــار  فقــد 

اللغــة  ألهميــة  نظــًرا  القضايــا،  مــن  النــوع  هــذا 

مــن  ســواء  اإلنســاني،  الوجــود  فــي  ومحوريتهــا 

حيــث المــكان، أو مــن حيــث الزمــان، وســواء مــن 

ثــم  المســتقبل،  أو  الحاضــر  أو  الماضــي  حيــث 

أعقبــه باإلشــارة إلــى مشــكلة البحــث، ففروضــه 

أهدافــه. ثــم 

مــن  ينطلــق  فالكاتــب  البحــث  مشــكلة  أمــا 

التغيــر الــذي حصــل فــي الكتابــات الحديثــة، حيــث 

ظهــرت مصطلحــات جديــدة وتغيــرت مدلــوالت 

هــذه  يقــارب  يجعلــه  ممــا  أخــرى،  مصطلحــات 

القضيــة مــن زاويــة عاقــة السياســة بهــذا التغيــر، 

أي العاقــة بيــن اللغــة والسياســة مــن جهــة، وأثــر 

السياســة فــي اللغــة مــن جهــة أخــرى. وتتجــاوز 

الــذي  التغيــر  علــى  الوقــوف  الدراســة  مشــكلة 

تعرفــه اللغــة مــن خــال أثــر السياســة فيهــا، إلــى 

البحــث فــي دور السياســة فــي ظهــور اتجاهــات 

لغويــة. ومناهــج  لســانية 

يجــدر بنــا أن نشــير كذلــك إلــى أن الكاتــب قــد 

ــا  اتخــذ اللغــة العربيــة، أو اللســان العربــي أنموذًج

فــروض  الختبــار  عليــه  فاشــتغل  دراســته،  فــي 

البحــث. وأشــار بذلــك، وإن لــم يضــع لــه عنواًنــا إلــى 

محــددات الدراســة مــن حيــث الزمــن، فلــم يتقيــد 

زمــن الدراســة بتاريــخ معيــن؛ وذلــك ألن الكاتــب 

لــم يكــن همــه حصــر كل أثــر سياســي فــي اللغــة، أو 

تعقــب تاريخــي للتغيــر المــدروس.

فــروض  علــى  انطاقتــه  الكاتــب  يؤســس 

اللغــة،  فــي  السياســة  أثــر  أبرزهــا؛  لعــل  علميــة 

ســواء مــن حيــث المتــن أو المنزلــة، إضافــة إلــى 

بالرغــم  التغيــر  تتعــرض لهــذا  العربيــة  اللغــة  أن 

مــن االختــاف والتفــاوت الحاصــل بيــن اللغــات، 

تكمــن  أخــرى  فرضيــة  مــن  الباحــث  ينطلــق  كمــا 
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فــي محوريــة السياســي فــي الحفــاظ علــى اللغــة 

والرفــع مــن شــأنها، واهتمــام األمــم والشــعوب 

باللغــة مــن خــال مشــاريع لغويــة فــي السياســة 

ــى تأســيس فــروع لســانية  والتخطيــط، إضافــة إل

جديــدة همهــا اللغــة، منهــا المباحــث المتعلقــة 

وغيرهــا. والترجمــة  والتعليــم  بالتكنولوجيــا 

ينطلــق  الباحــث  فــإن  ذلــك،  كل  جانــب  وإلــى 

مــن فرضيــات مفادهــا أن القواعــد واألصــوات فــي 

اللغــة العربيــة أقــل تأثــًرا وتغيــًرا، فــي الوقــت الــذي 

تكــون فيــه المفــردات ودالالتهــا أكثــر عرضــة لهــذا 

ــر. التغيــر والتأث

إلــى  الكاتــب  أشــار  فقــد  البحــث  أهــداف  أمــا 

أربعــة أهــداف تســعى فــي مجملهــا إلــى دراســة 

ــر السياســة  ــازم اللغــة، وأث ــي ت ــر الت ــة التغي خاصي

ظهــور  فــي  اللغــة  دور  وبيــان  التغيــر،  هــذا  فــي 

دعــم  كذلــك  ودورهــا  اللغويــة،  المناهــج  بعــض 

البعــض  ومحاربــة  اللســانية  النظريــات  بعــض 

التــي  القضايــا  بعــض  عــن  الكشــف  وكــذا  اآلخــر، 

تعتبــر مــن عمــق العاقــة بيــن اللغــة والسياســة، 

منهــا التعليــم والتعريــب واالزدواجيــة والحوســبة 

معرفــة  محاولــة  إلــى  باإلضافــة  هــذا  وغيرهــا، 

إلــى  التــي يســعى السياســيون  بعــض األهــداف 

اللغــة. خــال  مــن  تحقيقهــا 

وبالرغــم مــن أن الكاتــب قــد أشــار فــي المقدمة 

عنــد تحديــده للبحــث مــن زاويــة الموضــوع، فإنــه 

لــم يقتصــر علــى اللغــة العربيــة، قــال: »وقــد جعلت 

اللغــة العربيــة نموذًجــا للغــات؛ لمــا تتمتــع بــه مــن 

تاريــخ ممتــد )...( ولــم أقتصــر عليهــا، بــل عرجــت 

علــى غيرهــا مــن اللغــات؛ وذلــك ألن االقتصــار علــى 

اللغــة العربيــة مــن شــأنه أن يفقــد نمــاذج واضحــة 

فــي تأثيــر السياســة علــى اللغــة، ولــو اقتصرنــا علــى 

اللغــة العربيــة قــد يصــل البحــث إلــى نتائــج غيــر 

دقيقــة«))). والحــق أن االعتمــاد علــى لغــات أخــرى 

يســتدعي بالضــرورة اعتمــاد الكاتــب علــى بعــض 

يــورد  لــم  المصــادر والمراجــع األجنبيــة، فالكاتــب 

ــا فــي الئحــة المصــادر والمراجــع؛  ولــو مرجًعــا أجنبيًّ

وهــذا فــي نظــري المتواضــع أمــر يخــل بالدراســة، 

معظــم  كتبــت  معرفــي  مجــال  فــي  أنهــا  خاصــة 

األجنبيــة،  باللغــات  ونماذجــه  وأبحاثــه  نظرياتــه 

والتخطيــط  اللغويــة  والسياســات  فاللســانيات 

اللغــوي، كلهــا مباحــث ال يرقــى البحــث فيهــا فــي 

ــة، إال إذا  ــى درجــة العلمي ــدرس اللســاني إل إطــار ال

اســتند علــى بعــض المصــادر األســاس فيــه، وهــي 

يعنــي  ال  وهــذا  واألمريكيــة.  األوروبيــة  باللغــات 

أنــه يســتحيل كتابــة بحــث فــي الموضــوع اســتناًدا 

إلــى تراثنــا العربــي الفريــد والبديــع، وعلــى مــا كتــب 

االعتمــاد  لكــن  الحديثــة،  العربيــة  لســانيات  فــي 

الدراســة،  أخــرى وجعلهــا جــزًءا مــن  علــى لغــات 

يلــزم الباحــث علــى ضــرورة اعتمــاد مصــادر أجنبيــة 

باللغــات موضــوع الدراســة علــى األقــل.

ثانًيا: مسألة تقسيم الكتاب

لقــد ضــم الكتــاب مدخــًا وثاثــة أبــواب، ضــم 

فــي  ســيأتي  كمــا  فصــول،  ثاثــة  منهــا  بــاب  كل 

المباحــث القادمــة، والــذي يهمنــا فــي هــذا المحــور 

هــو مــا لوحــظ علــى الكتــاب مــن نقــص منهجــي 

فــي التــوازن بيــن األبــواب والفصــول التــي ضمهــا 

))(  مقبــل بــن علــي الدعــدي، أثــر السياســة فــي اللغــة: العربيــة 
نموذًجــا، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، دراســات فكريــة ))(، 

بيــروت، ط 1، )11)، ص)1.
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البحــث، فباإلضافــة إلــى المقدمــة التــي جــاءت فــي 

توزعــت  صفحــة،   (( فــي  والمدخــل  صفحــات،   (

صفحــات األبــواب الثاثــة علــى الشــكل التالــي:

الباب األول في 101 صفحة

الباب الثاني في 41 صفحة

الباب الثالث في 131 صفحة

فالبــاب الثانــي يشــمل 1) صفحــة، وهــو حجــم 

الفصــل األول مــن البــاب الثالــث الــذي جــاء فــي 

1) صفحــة كذلــك، وهــو أصغــر مــن المدخــل الــذي 

جــاء يضــم )) صفحــة، وأصغــر مــن الفصــل الثالــث 

مــن البــاب الثالــث حيــث جــاء هــذا الفصــل فــي )) 

صفحــة.

يجــدر بنــا هنــا أن نشــير إلــى إشــكال التوزيــع 

ــا  العــادل للصفحــات، قــد ال يعــد إشــكااًل منهجيًّ

التــي  القضايــا  كانــت  إذا  خاصــة  البحــث،  فــي 

الفــارق  ذلــك  وجــود  تفــرض  الكاتــب  يناقشــها 

الكبيــر بيــن أبــواب البحــث وفصولــه ومباحثــه، فإنــه 

فــي  التوفيــق  إلــى  الســعي  الباحــث  علــى  ينبغــي 

أمكــن. مــا  المســألة  هــذه 

ثالثًا: خاتمة الكتاب وخاصته
لقــد أشــار الباحــث فــي الخاتمــة إلــى أهــم مــا 

توصــل إليــه، بالرغــم مــن اإليجــاز الــذي وســمت بــه 

الخاتمــة، فقــد أكــد أن للسياســة تأثيــر علــى جميــع 

مســتويات اللغــة، كمــا تؤثــر فــي قوتهــا وضعفهــا. 

الحقائــق  هــذه  أثبتــت  الدراســة  أن  إلــى  ا  مشــيًر

بشــواهد وأدلــة، ومــن جهــة أخــرى فقــد أشــار إلــى 

المناهــج  فــي  السياســة  أثــر  أكــدت  الدراســة  أن 

التــي جــاءت بهــا اللســانيات الحديثــة، وأثــر ذلــك 

فــي محاربــة بعضهــا والدفــاع عــن البعــض اآلخــر.

وفــي المقابــل أكــد الباحــث علــى أن الدراســة 

والمــدارس  العربــي  النحــو  تأثــر  دعــوى  أنكــرت 

الــذي  الوقــت  فــي  سياســية،  بأغــراض  النحويــة 

العربيــة  الدراســات  فــي  السياســة  فيــه  أثــرت 

الحديثــة، وذلــك مــن بوابــة االستشــراق باعتبارهــا 

البحــث  أكــد  الثقافــي لاحتــال. هــذا وقــد  الوجــه 

بعــض  تغيــر  وفــي  اللغــة  فــي  التدخــل  إمكانيــة 

مســتوياتها، منكــًرا خــاف هــذا القــول بالشــواهد 

والنمــاذج.

لقــد أجمــل الكاتــب أهــم نتائــج الدراســة فــي 

الخاتمــة، وذلــك كلــه فــي صفحــة واحــدة وثاثــة 

أســطر -كمــا ســبقت اإلشــارة- وهــذا فــي نظــري 

زرع  فقــد  كذلــك،  بالدراســة  يخــل  المتواضــع، 

الكاتــب وعالــج وســقى، واشــتغل جاهــًدا فأفــاد 

وأجــاد فــي كل مــا جــاء بــه دراســة وتحليــًا حتــى 

مــا  جميــع  يحصــد  ولــم  فتوقــف  الثمــر  اســتوى 

زرعــه، إذ إن الخاتمــة إنمــا ينبغــي أن تشــمل أهــم 

النتائــج والخاصــات التــي توصــل إليهــا الباحــث.

ولعلنــي ال أجــازف إن قلــت إن دراســة مــن هــذا 

النــوع، وهــذا الجهــد تحتــاج بالضــرورة إلــى أن توضــع 

لهــا خاتمــة فــي عشــرين صفحــة، يســتطيع القــارئ 

مــن خالهــا اســتيعاب مــا بدلــه الكاتــب مــن جهــد 

ومثابرة وسهر ليصل إلى تلك النتائج. وهذا ال يعني 

أن يلخــص الكتــاب فيكتفــي بهــا القــارئ دون الكتــاب، 

كأن تعفيــه مــن تكلــف عنــاء االطــاع علــى البحــث 

كامــًا، لكــن أن تشــير إلــى مختلــف النتائــج المتوصــل 

إليهــا باعتبارهــا حقائــق نهائيــة توصــل إليهــا الباحــث 

عبــر مناقشــات وتفاصيــل شــائقة تقــود القــارئ إلــى 

العــودة لاطــاع علــى البحــث كامــًا.

ن علــى ظهــر الكتــاب  ويمكــن أن نعتبــر مــا ُدوِّ

ممــا هــو علــى ســبيل الخاصــة، حيــث يجــد القــارئ 

علــى ظهــر الكتــاب إجابــة علــى الســؤال المشــهور 



٢67 أثر السياسة يف اللغة: العربية منوذًجا 

المعهــود: لمــاذا هــذا الكتــاب؟

اللغــة  أهميــة  إلــى  إشــارة  الجــواب  وفــي 

وتمكــن  بالحيــاة،  تنبــض  التــي  األداة  باعتبارهــا 

اإلنســان مــن صناعــة حياتــه الفرديــة والمجتمعيــة، 

عاقتهــا  فــي  قضايــا  مــن  اللغــة  تثيــره  ومــا 

الــذي  الوعــاء  األخيــرة  هــذه  باعتبــار  بالسياســة 

وأن  البشــرية،  الخبــرات  فيــه  وتتاقــح  تجتمــع 

الكتــاب يحــاول الوقــوف علــى مــا أحدثتــه السياســة 

فــي اللغــة علــى مســتوى البنــى والتراكيــب والنحــت 

واالســتحداث  المصطلحــي  التوليــد  وطــرق 

وغيرهــا. كمــا أن المؤلــف ســعى إلــى تتبــع التاريــخ 

والسياســة،  اللغــة  بيــن  بالعاقــة  المتعلــق 

ــة  ــم السياســة اللغوي ــى أهــم مفاهي والوقــوف عل

وأدواتهــا ومناهجهــا، خاصــة فــي اللغــة العربيــة، 

ويأمــل المركــز بنشــر هــذه الدراســة، أن يســهم 

المجــال. بهــذا  المتعلــق  المعرفــي  التراكــم  فــي 

 مدخل عام:
 الكتاب؛ قضايا وأفكار 

ومفاهيم

بـ)اللغــة  المدخــل  هــذا  الكاتــب  عنــّون 

قضايــا  ثــاث  إلــى  فيهــا  وأشــار  والسياســة( 

عاقــة  مجملهــا  فــي  تؤكــد  األهميــة،  غايــة  فــي 

ــا  السياســة باللغــة، وأثرهــا عليهــا. وهــذه القضاي

هــي: الثــاث 

المحور األول: أثر السياسة في 
مستويات اللغة

يؤكــد الباحــث فــي هــذا المحــور أثــر السياســة 

فــي تغييــر مســتويات اللغــة والتأثيــر فيهــا، وذلــك 

مــن قبيــل إحــداث المصطلحــات وصناعتهــا. وكــذا 

حــاول  وقــد  جديــدة.  ومعانــي  دالالت  إكســابها 

الباحــث مناقشــة بعــض اآلراء فــي أثــر السياســة 

الــرأي األول أن مــن  فــي اللغــة، فبّيــن علــى غــرار 

الباحثيــن اللســانيين َمــن ينكــر أثــر السياســة فــي 

اللغــة، مستشــهًدا بعلــي عبــد الواحــد وافــي؛ الــذي 

يــرى أن تطــور اللغــة يكــون وفــق قوانيــن جبريــة 

باقــي  االرتقــاء، شــأنها شــأن  لنواميــس  تخضــع 

الظواهــر االجتماعيــة التــي ليــس للفــرد إال الخضــوع 

لهــا))). لقــد اتبــع علــي عبــد الواحــد وافــي لغويين من 

أمثــال جرجــي زيــدان فــي كتابــه )اللغــة العربيــة كائــن 

حــي(. ويــرى الكاتــب أنهم جميًعا متأثــرون بالنظرية 

الداروينيــة اللغويــة واللســانيات الوصفيــة البنيويــة 

اللغــة،  فــي  والسياســة  الفــرد  أثــر  يخــص  فيمــا 

واستشــهد علــى ذلــك باللســاني )تراســك( الــذي 

انتقــد الفكــرة مــن خــال قضيــة العنصريــة المقيتــة 

التــي تدعــي تفــوق الرجــل األبيــض، وتزعــم نضــج 

لغتــه وكمالهــا. فــي حيــن أورد فــي نقــد اللســانيات 

ــة لويــس كالفــي. البنيوي

مــن  اللغــة  فــي  السياســة  أثــر  جانــب  وإلــى 

حيــث التراكيــب واأللفــاظ واألبجديــة، فــإن الباحــث 

يؤكــد أثرهــا كذلــك علــى الصــوت، مــن ذلــك تقليــد 

علــى  محاكاتــه، مستشــهًدا  فــي  ــا  حبًّ السياســي 

ذلــك بمــا ذهــب إليــه تمــام حســان فــي ظهــور ظــاء 

نطــق  فــي  لألتــراك  العــرب  تقليــد  نتيجــة  عاميــة 

الظــاء والضــاد. كمــا استشــهد بمــا ذهــب إليــه 

اللســاني )فندريــس( فــي أثــر تقليــد أهــل الســلطة 

علــى اللغــة فــي مســتواها الصوتــي.

))(  المرجع نفسه، ينظر ص ))
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إن أثــر السياســة فــي اللغــة يتجــاوز حســب 

المختلفــة  اللغــة  فــي مســتويات  التأثيــر  الباحــث 

إلــى صنــع لغــة بكاملهــا، مــن ذلــك مــا تعرضــت لــه 

الثقافــة األمازيغيــة، حيــث صنعــت اللغــة الموحدة 

وســميت المعيــار، وصنعــت القواعــد، وبــدأ وضــع 

المعاجــم واختــزال الثقافــة األمازيغيــة في أشــكال 

وهيــاكل، وتمــت صناعــة الحــرف فــي أكاديميــات 

ومعاهــد)))، كل ذلــك ألغــراض سياســية أهمهــا 

عــزل المكــون األمازيغــي عــن المكونــات األخــرى 

ــا. لهويــة اإلنســان فــي شــمال إفريقي

السياســة  تأثيــر  قضيــة  تتجــاوز  هكــذا 

مســتويات  فــي  التأثيــر  السياســية،  واالختيــارات 

كاملــة،  لغــة  إحــداث  إلــى  المختلفــة  اللغــة 

مختلفــة فــي مســتوياتها وخطهــا وفــي قواعدهــا 

. يتهــا بجد أ و
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بعــض  المحــور  هــذا  فــي  الباحــث  أورد 

المشــاريع التــي حاولــت تأكيــد أثــر السياســة فــي 

هــؤالء: بهــا، ومــن  السياســيين  اللغــة، وتاعــب 

وصحفــي  كاتــب  وهــو  أوريــل،  جــورج  أواًل: 

بعنــوان:  مقــااًل  )))1م  ســنة  كتــب  وعســكري، 

إلــى  فيــه  دعــا  اإلنجليزيــة«،  واللغــة  »السياســة 

تخليــص اللغــة اإلنجليزيــة ممــا طــرأ عليهــا مــن 

جــورج  دعــم  وقــد  ســيئة،  وعــادات  تشــوهات 

))(  ينظــر المشــروع اللســاني لألوراغــي محمــد، خاصــة فــي 
فــي  وأثــره  اللغــوي  والتعــدد  القــرآن(  )لســان حضــارة  كتابــه 

االجتماعــي. النســيج 

فــي  تصــور  وروائيــة،  أدبيــة  بأعمــال  هــذا  تصــوره 

يقــوم  ومــا  االســتبدادي،  الحكــم  واقــع  مجملهــا 

والعبــث  التاريــخ  وتبديــل  الــكام  تنميــق  مــن  بــه 

أثــر  وأكــد  وغيرهــا،  واإلحصــاءات  بالمصطلحــات 

اللغــة. علــى  والعبــودي  االســتبدادي  النظــام 

ــون، وهــو فيلســوف وطبيــب  ــز فان ــا: فران ثانًي

عســكري، قــاوم االحتــال فــي الجزائــر، وقــد انتقــد 

الثقافيــة  وأدبياتــه  االحتالــي،  الجهــاز  فانــون 

واللغويــة، واألفــكار التــي ينطلــق منهــا، وعنصريــة 

العــرق األبيــض مــن خــال اللغــة التــي يســتخدمها 

االحتــال، والمصطلحــات والمفاهيــم والمعاييــر 

حــق  وإعطــاء  العالــم  تقســيم  فــي  اللغويــة 

للمحتــل. واالحتــال  الســيطرة 

ثالثـًـا: إدوارد ســعيد، وهــو مفكــر وناقد أمريكي 

الجنســية، مصــري النشــأة، فلســطيني األصــل، 

أســهم فــي تحليــل لغــة االحتــال مــن خــال كتاباتــه 

سياســتها  لغــة  لــكل  أن  إلــى  وذهــب  الغزيــرة. 

الخاصــة، كمــا أن لــكل سياســة لغتهــا الخاصــة 

كذلــك، كمــا يقــوم مشــروعه الفكــري علــى عاقــة 

الغربيــة  للروايــات  ناقــًدا  بالمعرفــة،  الســلطة 

وأسســت  اإلمبرياليــة،  للثقافــة  أسســت  التــي 

واســتعباده،  العالــم،  علــى  الغربيــة  للســيطرة 

الــذي  اللغــوي  المعجــم  محلــًا  ثرواتــه،  ونهــب 

التــي  واللغويــة  اللســانية  والمناهــج  وظفتــه، 

نفســه. الغــرض  ألجــل  ونشــأت  ظهــرت 

رابًعــا: عبــد الوهــاب المســيري: وهــو مفكــر 

العديــد مــن األبحــاث والدراســات فــي  لــه  عربــي 

والكيــان  واليهوديــة  الفلســطينية،  القضيــة 

المفاهيــم  فــي  وباحــث  االحتالــي،  الصهيونــي 
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الصهيونيــة  لنشــأة  والفلســفية  اللغويــة 

ــي للغــة  ــر اســتخدام االحتــال الغرب وخطابهــا، وأث

خاصــة فــي ســيطرته علــى البــاد. وقــد اهتــم فــي 

تشــكيل  فــي  وأثرهــا  باللغــة  الفكريــة  مســيرته 

والتوجهــات  السياســة  أثــر  وكــذا  الحضــارة، 

السياســية فــي توجيــه اللغــة والمفاهيم وتشــكيل 

المصطلحــات، وإشــكالية المصطلــح فــي تأكيــد 

الشــرعية. وإعطائــه  االحتــال 

لســاني  وهــو  تشومســكي،  نعــوم  خامًســا: 

المدرســة  ومعــارض سياســي، صاحــب  أمريكــي 

الحديثــة،  اللســانيات  فــي  التحويليــة  التوليديــة 

ــال  ــم فــي نقــده للغــة االحت ــات الكتــب، اهت ــه مئ ل

يســتعملها  التــي  والمصطلحــات  الجديــدة 

الخطــاب السياســي لتأكيــد احتالــه، والتاعبــات 

والهيمنــة. الســيطرة  لفــرض  اللغويــة 
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تناولــت  التــي  المشــاريع  أهــم  عــرض  بعــد 

قضيــة السياســة وأثرهــا فــي اللغــة، وهي مشــاريع 

فــي مختلــف  الباحثيــن  اهتمــام  تلخــص  متعــددة 

الثقافــات بالقضيــة، يعــرض الكتــاب فــي المحــور 

الثالــث؛ وهــو األخيــر فــي المدخــل المفهومــي العــام 

عاقــة  تشــكل  التــي  المفاهيــم  ألهــم  للكتــاب، 

والتأثــر  التأثيــر  عمليــة  وتبيــن  باللغــة،  السياســة 

بينهمــا، ومــن هــذه المفاهيــم مــا يلــي:

جديــد  	 مصطلــح  هــو  اللغويــة:  السياســية 

دخــل إلــى حقــل الدراســات اللغويــة الحديثــة. 

اســم  الحقيقــة  فــي  فهــو  أخــرى  جهــة  ومــن 

جديــد لمفهــوم ومعنــى قديــم، باعتبــار أن تدخــل 

بــه  ويقصــد  ا،  جــدًّ قديــم  اللغــة  فــي  اإلنســان 

فــي وقتنــا المعاصــر، التوجهــات الكبــرى التــي 

اللغــة. الدولــة بشــأن  تتخذهــا 

فــي  	 الكاتــب  يقــر  اللغــوي:  التخطيــط 

بشــأن  الباحثيــن  بيــن  الكبيــر  بالخلــط  البدايــة 

اللغويــة  السياســة  بيــن  أي  المصطلحيــن، 

المقابــل  فــي  ويؤكــد  اللغــوي،  والتخطيــط 

التنفيــذي  الجانــب  هــو  اللغــوي  التخطيــط  أن 

ــة، وِمــن ثمــة تكــون العاقــة  للسياســة اللغوي

السياســي  القــرار  بيــن  عاقــة  هــي  بينهمــا 

ــة، وقــد أورد الباحــث عــدًدا  واإلجــراءات التنفيذي

كبيــًرا مــن مجــاالت تدخــل الدولــة والسياســة 

اللغــة. فــي 

المصطلــح  	 هــذا  يــدل  اللغويــة:  االزدواجيــة 

وتقســم  الدولــة،  فــي  اللغــوي  الوضــع  علــى 

أنــواع كثيــرة  إلــى  الباحثيــن  االزدواجيــة حســب 

حســب عــدد اللغــات المتداخلة، وكــذا المجاالت 

الفئــة  وحجــم  اللغــة،  معهــا  تتداخــل  التــي 

البلــد.  التــي تتعامــل مــع لغــات مختلفــة فــي 

الباحــث  حســب  المفهــوم  هــذا  فــي  واألهــم 

هــو مــا للدولــة مــن أثــر فــي اعتمــاد اللغــة، أو 

فــي فرضهــا أو محاربتهــا وغيــر ذلــك، ويقابــل 

مصطلــح  اللغويــة  االزدواجيــة  مصطلــح 

األحاديــة اللغويــة، الــذي يــدل علــى تفــرد لغــة مــا 

المجــاالت. كل  فــي  باالســتعمال  مــا  بلــد  فــي 

التهيئــة اللغويــة: ظهــر هــذا المصطلــح فــي  	

الدولــة  تدخــل  ويعنــي  الفرانكفونــي،  المجــال 

لحمايــة اللغــة والدفــاع عنهــا أمــام لغــة أخــرى 

منافســة.
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التصديــر اللغــوي: يقصــد بــه مــا تبذلــه الدولــة  	

الترويــج  فــي  ومعنويــة  ماديــة  جهــود  مــن 

محيطهــا. غيــر  وفــي  خــارج  للســانها 

اســتخدام  	 ويفضــل  اللغــوي:  االســتعمال 

اللغــوي، وذلــك  الغــزو  أو  مصطلــح االحتــال 

لمــا لفعــل عمــر واســتعمر مــن معــاٍن إيجابيــة، 

بســاطة  بــكل  يعنــي  اللغــوي،  واالحتــال 

ــد  ــة لغــة البل ــل تنحي فــرض لغــة االحتــال مقاب

القوميــة، حيــث تتحــرر البــاد وتبقــى محتلــة مــن 

حيــث اللغــة والفكــر، ويقابــل هــذا المصطلــح 

قبلــه  ويكــون  اللغــوي،  االســتقال  مصطلــح 

اللغويــة. المقاومــة  مصطلــح 

حــرب اللغــات: ويكــون إمــا مــن خــال نظامهــا  	

خــال  مــن  أو  وتطورهــا،  وبنيتهــا  الداخلــي 

عاقتهــا بغيرهــا وهــي حســب –جــان كافي-حــرب 

المختبــر)))، ويحيــل  أو حــرب فــي  الميــدان  فــي 

الحــروب  مــن  جانــب  إلــى  كذلــك  المصطلــح 

العامــة، إذ هــي فــي األســاس حــروب فكريــة، 

الفكــري. الجانــب  واللغــة جانــب مهــم مــن 

هجــر اللغــة: يلتقــي هــذا المفهــوم مــع مفاهيم  	

اللغــة،  واندثــار  اللغــة،  مــوت  منهــا  أخــرى 

وانقــراض  اللغــة،  وغيــاب  اللغويــة،  واإلبــادة 

اللغــة، واالنتحــار اللغــوي، وهــذه المصطلحــات 

تدخــل  درجــة  حســب  بينهــا  فيمــا  تختلــف 

السياســة فــي اللغــة، ونــوع هــذا التدخل، ســواء 

أو  اســتبدالها،  أو  هجرهــا  أو  محاربتهــا  أرادت 

يتــم  عمليــات  وهــي  واغتيالهــا،  قتلهــا  أرادت 

تنفيذهــا فــي نهايــة المطــاف وفــق القــرارات 

))(  مقبــل بــن علــي الدعــدي، أثــر السياســة فــي اللغــة: العربيــة 
نموذًجــا، ص ))

السياســية والتوجهــات العامــة للدولــة. كمــا 

الطــرف  باختــاف  كذلــك  بينهــا  فيمــا  تختلــف 

المســهم فــي تلــك العمليــة، فقولنــا االنتحــار 

ــا عكــس  حســب المســدي يكــون الطــرف داخليًّ

الحــرب والغــزو اللغــوي علــى ســبيل المثــال.

اللغويــة  	 السياســة  اللغــة: تســمي  تصنيــف 

ومنهــا  للغــات،  تصنيفهــا  نتيجــة  أســماء 

واللغــة  األم  واللغــة  والوطنيــة  الرســمية 

إنمــا جــاءت  العالميــة، وهــذه األســماء كلهــا 

اللغــة. فــي  السياســي  التدخــل  خــال  مــن 

إليهــا  انتهــى  التــي  الخاصــات  أهــم  نجمــل 

الباحــث فــي هــذا المدخــل الــذي يشــمل مــا يقــرب 

التاليــة: الخطاطــة  فــي  مــن ســبعين صفحــة 

 الباب األول:
أثر السياسة في المتن 

اللغوي

بـ)أثــر  كتابــه  مــن  األول  البــاب  الباحــث  عنــّون 

خصصــه  وقــد  اللغــوي(،  المتــن  فــي  السياســة 

العربــي،  اللســان  لمناقشــة هــذا األثــر فــي متــن 

باعتبــاره أنموذًجــا، وقــد تناولــه فــي ثــاث قضايــا 

ثاثــة فصــول، وهــي: وزعهــا علــى 

 الفصل األول:
أثر السياسة في المفردات 
والتراكيب في عصر الخافة

يبــرر هــذا األثــر مــا تعرفــه اللغــة مــن تغيــرات 

ناتجــة عــن تحــوالت اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة، 
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كان  وقــد  اإلنســانية.  باألغــراض  يرتبــط  ممــا 

الديــن  علــى  ليــس  مبيًنــا  فتًحــا  اإلســام  مجــيء 

الحيــاة  بــل علــى  النــاس فحســب،  ومــا يعتقــده 

اإلنســانية بشــكل عــام، وعلــى اللغــة بمفاهيمهــا 

خــاص. بشــكل  ومصطلحاتهــا 

أثــر  علــى  يبرهــن  أن  الباحــث  اســتطاع  وقــد 

السياســة فــي اللغــة، مــن خــال الكشــف عــن أثــر 

المفــردات والتراكيــب، فبّيــن  الخافــة فــي  عصــر 

ذلــك عبــر ثاثــة مباحــث، اهتــم األول باســتحداث 

المفــردات والتراكيــب مــن ألقــاب الخلفــاء والحــكام 

فــي الدولــة اإلســامية والنظــام اإلســامي، فــأورد 

جملــة مــن المصطلحــات والمفاهيــم المتعلقــة 

بهمــا، منهــا الخافــة واإلمامــة العظمــى واإلمــارة 

والواليــة، وأهــل الحــل والعقــد والفــرق اإلســامية 

وأقســامها  والشــيعة  والخــوارج  والحــركات 

الحقيقــة  فــي  وهــي  المصطلحــات،  مــن  وغيرهــا 

تحتــاج إلــى قامــوس كامــل لجمعهــا.

أمــا المبحــث الثانــي فقــد اهتــم بتغيــر الداللــة؛ 

حيــث أكــد الباحــث أثــر السياســة فــي تغييــر معانــي 

ودالالت كثيــر مــن األلفــاظ، وانزيــاح دالالت تراكيــب 

عــدة. وقــد مّثــل لذلــك ببعــض النمــاذج واألمثلــة، 

العظمــى،  واإلمامــة  اإلســامي،  النظــام  منهــا 

والشــرائع  الوحــي  نصــوص  وتأويــل  والبيعــة، 

وغيرهــا. الســماوية 

أما فيما يخص المبحث الثالث، فقد خصصه 

الباحــث لقضيــة هجــر المفــردات والتراكيــب، التــي 

تمــوت بعــد ذلــك، خاصــة إذا لــم يتــم اســتعمالها 

مــن جديــد. وقــد مّثــل لذلــك بقضيــة اتســمت بهــا 

المنظومــة السياســية للخلفــاء العباســيين، وهــي 

أال يتلقــب خليفــة بلقــب خليفــة آخــر)))، وهــو مــا يعني 

أن اللقــب يمــوت مباشــرة وبشــكل نهائــي بمــوت 

الخليفــة الملقــب بــه.

 الفصل الثاني:
 الفصل الخاص بأثر السياسة 

في األلفاظ والتراكيب ما بعد 
عصر الخافة

ينطلــق الكاتــب فــي هــذا الفصــل مــن التغيــر 

ــه اللغــة نتيجــة لبعــض األحــداث  الــذي تعرضــت ل

العظيمــة والمفصليــة فــي تاريــخ األمــة، خاصــة 

بعــد ســقوط الخافــة اإلســامية، حيــث انعكــس 

عربيــة  ألفــاظ  فُهِجــرت  اللغــة،  علــى  كلــه  ذلــك 

وتراكيــب إســامية، وحلــت محلهــا تراكيــب جديــدة 

اســتخدمت  وقــد  السياســي،  بواقعهــا  متأثــرة 

مصطلحــات قديمــة مــع تغييــر فــي دالالتهــا، وقــد 

عمــد الكاتــب إلــى جــرد مجموعــة مــن الموســوعات 

مــن  وغيرهــا  الحديثــة  والمعاجــم  المعاصــرة، 

مئــات  إلــى  الوصــول  مــن  مكنتــه  حيــث  الكتــب، 

المفاهيــم  وكــذا  الجديــدة،  والتراكيــب  األلفــاظ 

الحديثــة.

وقــد عالــج الباحــث إشــكاليات هــذا الفصــل فــي 

ثاثــة مباحــث كذلــك، وذلــك بعــد عــرض مبســط 

وموجــز ألبــرز العوامــل السياســية التــي كان لهــا 

األثــر فــي اللغــة العربيــة، واســتهل المبحــث األول 

مــن  منطلًقــا  والتراكيــب،  األلفــاظ  باســتحداث 

التقســيمات العديــدة والحديثــة للعالــم، وتصنيــف 

))(  ينظر المرجع نفسه، ص)11
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المهيمنــة  والمؤسســات  الدولــة  فــي  النــاس 

علــى العالــم، وكــذا األنظمــة العالميــة، والنظــام 

العالمــي الجديــد، ومصطلحــات الحــرب والحــرب 

واالســتعمار  االحتــال  ومصطلحــات  العالميــة، 

ــة، ومختلــف الصراعــات والمواجهــات  والصهيوني

التــي شــهدها عالمنــا المعاصــر.

والحــق أن البحــث فــي المصطلحــات الحديثــة 

والسياســة  السياســي،  العامــل  عــن  الناتجــة 

مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  الجديــدة،  العالميــة 

تبّيــن حجــم  فــي مجــاالت مختلفــة،  مصطلحــات 

التأثيــر الــذي تخلفــه السياســة علــى متــن اللغــة، 

ومســتفيضة،  مســتقلة  دراســات  إلــى  وتحتــاج 

لإلحاطــة  طــوال  مجلــدات  تكفــي  ال  قــد  وربمــا 

بمختلــف هــذه القضايــا، وينضــاف إلــى ذلــك عامــل 

آخــر يتحكــم بقــوة فــي ظهــور األلفــاظ والتراكيــب 

اللغــة  حيــاة  عامــل  وهــو  السياســة،  بســبب 

وتطورهــا الســريع، فإلــى عهــد قريــب لــم يعــرف 

العالــم كثيــًرا مــن المصطلحــات مــن قبيــل الربيــع 

مــن مصطلحــات. بــه  يتعلــق  ومــا  العربــي 

الفصــل، فقــد  الثانــي مــن هــذا  المبحــث  أمــا 

تغييــر  فــي  السياســة  ألثــر  الباحــث  خصصــه 

الداللــة فــي العصــر الحديــث، إمــا بتوســيع داللــة 

اســتخدامها  تعــدد  أو  تضييقهــا،  أو  األلفــاظ، 

تقتضيــه  مــا  حســب  متغيــرة  مختلفــة  بــدالالت 

المصلحــة السياســية، وقــد اعتمــد الباحــث عــدًدا 

مصطلــح  منهــا  ذلــك،  فــي  المصطلحــات  مــن 

واالنتفاضــة  واالعتــدال  والتطــرف  اإلرهــاب 

وتمكــن  والســام،  والــردة  والخــوارج  والجهــاد 

مــن خــال الدراســة التاريخيــة والتأصيليــة لهــذه 

التغيــرات  أهــم  علــى  التأكيــد  مــن  المصطلحــات 

الداللــة. حيــث  مــن  عرفتهــا  التــي 

ثــم ختــم الكاتــب هــذا الفصــل بالمبحــث الثالــث؛ 

ويقصــد  والتراكيــب،  األلفــاظ  بهجــرة  المتعلــق 

الكاتــب بهجــرة األلفــاظ، تــرك اســتعمالها وليــس 

موتهــا، حيــث إنهــا قــد تســتعمل فــي بــاد وتمنــع 

فــي بــاد، وُتهَجــر فــي بــاد، لكنهــا قــد تعــود فــي أي 

وقــت إلــى االســتعمال، ســواء بالمعنــى القديــم 

األصلــي، أو بمعنــى داللــي جديــد. وقــد أورد الكاتــب 

بعــض المصطلحــات التــي ُهِجــرت بعــد ســقوط 

علــى  الدالــة  األلفــاظ  منهــا  اإلســامية،  الدولــة 

فــي  التأمــل  أن  إال  اإلســامي.  والنظــام  الخافــة 

هــذا المبحــث يؤكــد ضــرورة المزيــد مــن البحــث فــي 

ــة، وهــذا يســتدعي  األلفــاظ المهجــورة فــي العربي

بالضــرورة النظــر فــي كل البلــدان العربيــة، حيــث 

إن االقتصــار علــى منطقــة معينــة مــن شــأنه أن 

اإلســامي  العالــم  أن  خاصــة  بالدراســة،  يخــل 

ا  ــا، ومــا قــد يبــدو للبعــض مهجــوًر شاســع جغرافيًّ

فــي هــذا البلــد، يكــون مســتعمًا فــي بلــدان أخــرى، 

والعكــس صحيــح.

 الفصل الثالث:
الفصل الخاص بأثر السياسة 

في األبجدية

الثالــث،  بالفصــل  األول  البــاب  الباحــث  ختــم 

الــذي خصصــه للحديــث علــى أثــر السياســة فــي 

األبجديــة، وعلــى غــرار الفصــول األخــرى، التــي تضــم 

مباحــث، فــإن الباحــث فــي هــذا الفصــل أشــار إلــى 

جملــة مــن القضايــا التــي تخــدم موضوعــه دون أن 

يقســم الفصــل إلــى مباحــث محــددة.
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ــا،  كتابيًّ اللغــة  ترميــز  بهــا  يقصــد  واألبجديــة 

ومــن  لألصــوات.  كتابيــة  رمــوز  بوضــع  وذلــك 

ــة اللغــة مرحلــة متقدمــة فــي  ــه أن كتاب المســّلم ب

حضــارة األمــم)11)، وليبيــن الباحــث تجليــات تدخــل 

فقــد  عليهــا،  وتأثيرهــا  األبجديــة  فــي  السياســة 

أثــر  منهــا  عــدة،  فــي مســتويات  ذلــك  إلــى  أشــار 

حمايتهــا  وفــي  األبجديــة،  تغييــر  فــي  السياســة 

لــكل  الباحــث  مّثــل  وقــد  وإصاحهــا.  وتعديلهــا 

مناســبة. وشــواهد  بأمثلــة  مســتوى 

وباإلضافــة إلــى تجليــات تأثيــر السياســة فــي 

قضايــا  عــدة  إلــى  الباحــث  أشــار  فقــد  األبجديــة، 

منهــا عاقــة األبجديــة بالهويــة وعاقتهــا بالديــن 

واللغــة،  الثقافــة  بنشــر  وعاقتهــا  اإلســامي، 

باالســتقال. وعاقتهــا 

القضيــة،  هــذه  فــي  آخــر  مثــال  ويحضرنــي 

وهــو التجــاء الحــركات البربريــة إلــى صناعــة حــرف 

تيفينــاغ فــي المختبــرات، والتشــهير بــه علــى أنــه 

مــن  المزيــد  للباحــث  األمازيغــي، ويمكــن  الحــرف 

االطــاع فــي الموضــوع، بالرجــوع إلــى كتاب )لســان 

حضــارة القــرآن( لمحمــد األوراغــي، وإلــى مشــروعه 

اللســاني بشــكل عــام، فقــد ناقــش هــذه القضيــة 

فــي غيــر كتــاب لــه.

 الباب الثاني:
أثر السياسة في وضع اللغة

 لقــد ســعى الباحــث فــي هــذا البــاب إلــى اإلجابــة 

علــى اإلشــكاالت المعرفيــة التــي طرحهــا بشــأن 

)11(  ينظر المرجع نفسه، ص 1)1

عاقــة مكانــة اللغــة ووضعهــا بالسياســة، وأثــر 

السياســة إمــا فــي تمكيــن اللغــة أو تهميشــها 

الباحــث  تنــاول  وقــد  عليهــا،  والقضــاء  وهجرهــا 

أثــر  إلــى  األول  فــي  أشــار  فصليــن،  فــي  ذلــك 

السياســة فــي وضــع اللغــة داخــل محيطهــا فــي 

فــي وضــع  السياســة  ألثــر  الثانــي  حيــن خصــص 

محيطهــا. خــارج  اللغــة 

 الفصل األول: 
أثر السياسة في وضع اللغة 

داخل محيطها

 بنــى الكاتــب قضايــا هــذا الفصــل علــى بعــض 

المفاهيــم التــي أشــار إليهــا، وبيــن حقيقتهــا فــي 

المدخــل، وكان ذلــك مفتاًحــا لفهــم أثــر السياســة 

علــى اختيــار اللغــة الرســمية التــي تعطــى شــرعية 

واإلعــام  اإلدارات  فــي  واالســتعمال  الوجــود 

ومؤسســات التعليــم والترجمــة واللغــة والوطنية 

بيــن  المقارنــة  مــن  ذلــك  فــي  منطلًقــا  وغيرهــا، 

عاقتــه  فــي  وحاضــره  العربــي  اللســان  ماضــي 

السياســي. القــرار  والسياســة وصنــاع  بالدولــة 

أثــر  فرضيــة  الختيــار  الكاتــب  بحــث  وقــد 

محيطهــا،  داخــل  اللغــة  وضــع  فــي  السياســة 

الدســاتير، حيــث  فــي  العربيــة  اللغــة  فــي قضيــة 

تنــص جميــع الدســاتير العربيــة علــى أن العربيــة 

الدســاتير  مــن  القليــل  إال  الرســمية،  اللغــة  هــي 

التــي تجيــز اســتعمال لغــة أخــرى كمــا هــو الشــأن 

وموريتانيــا. ولبنــان  للمغــرب  بالنســبة 
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 وناقــش قضيــة اإلدارة فــي الوطــن العربــي، 

الواقــع وعلــى  فــي  العربــي  اللســان  يعانيــه  ومــا 

المفارقــات  وكــذا  اإلدارة،  فــي  المتكلــم  لســان 

الدســتورية  القانونيــة  النصــوص  بيــن  الغربيــة 

وواقــع اللســان العربــي فــي عاقتــه بالدولة بشــأن 

اإلدارة، وقــد قــارن الباحــث بيــن الــدول العربيــة فــي 

عاقــة اللغــة الرســمية بــاإلدارة فــي تلــك البلــدان، 

كمــا استشــهد بدراســات مغربيــة ومشــرقية فــي 

قضيــة السياســة اللغويــة، وواقــع اللغــة العربيــة 

فــي اإلدارة بالبلــدان العربيــة.

ومــن جهــة أخــرى فقــد أكــد الباحــث فــي قضية 

لغــة اإلعــام فــي الوطــن العربــي، أن اللغــة العربية 

اإلعامييــن  أولويــات  مــن  ليســت  الفصيحــة 

نفســه  الشــيء  وهــو  اإلعــام،  قنــوات  ومــاك 

إلــى  ا  اإلدارة، مشــيًر فــي  اللغــة  بالنســبة لوضــع 

أهميــة اســتعمال الفصحــى فــي اإلعــام منطلًقــا 

ــر فــي  ممــا حققتــه بعــض القنــوات مــن نجــاح كبي

اســتعمال القصــص فــي مختلــف برامجهــا.

وباإلضافــة إلــى وضــع اللغــة فــي الدســاتير 

واإلدارة واإلعــام، فقــد بحــث الباحــث فــي وضــع 

فــي  حظهــا  فــي  السياســة  وأثــر  العربيــة  اللغــة 

وتدريــس  والتدريــس  التعليــم  لغــة  أي  التعليــم، 

هــذا  فــي  حــاد  نقــاش  مــن  يثــار  ومــا  اللغــات، 

ــا فــي  الموضــوع، حيــث صــار اللســان العربــي أجنبيًّ

العربيــة،  بالبلــدان  كثيــرة  ومجــاالت  تخصصــات 

العربيــة  البــون الشاســع فــي السياســة  مؤكــًدا 

الدســتور  بيــن  أي  يفعــل،  ومــا  يكتــب  مــا  بيــن 

والواقــع.

الباحــث مــن خــال دراســته أن   يســتخلص 

الفرنســية تزاحــم العربيــة فــي البــاد المغاربيــة، 

فــي حيــن تزاحــم اإلنجليزيــة العربيــة فــي المشــرق، 

و«أن وضــع اللغــة العربيــة فــي التعليــم )...( وضع 

غيــر صحــي ينــم عــن ضبابيــة فــي الرؤيــة، وانعــدام 

التعليميــة،  للعمليــة  الســليم  التخطيــط  فــي 
وســير بــا بوصلــة تحــدد الهــدف وتقــّوم المنجــز«)11). 

عــرض  مــن  الباحــث  ينتهــي  إذن،  هكــذا، 

المجــاالت  مختلــف  فــي  العربــي  اللســان  وضــع 

ليطــرح  العربيــة،  بالبــاد  الحيويــة  والقطاعــات 

أثــر  مــا  وهــو:  جديــد،  مــن  الجوهــري  الســؤال 

أســهمت  وكيــف  الوضــع؟  ذلــك  فــي  السياســة 

القــراءات السياســية فــي الوضــع الــذي يعيشــه 

اللســان العربــي فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة 

العربيــة؟ بالبــاد 

يشــخص الباحــث وضــع اللغــة العربيــة فــي 

التطبيــق عامــل  البــاد العربيــة، ويــرى أن غيــاب 

رئيــس فــي ذلــك الوضــع، إضافــة إلــى غيــاب الخطة 

االســتراتيجية، وانعــدم السياســة اللغويــة، وهــو 

مــا يلخصــه فــي قولــه: )أمــة بــا مشــروع لغــوي(، 

وإلــى جانــب ذلــك، فقــد أشــار إلــى االحتــال وأثــره 

فــي ترســيخ اللســان األجنبــي، وفرضــه بالقــوة علــى 

غــرار اللســان العربــي واللغــات المحليــة.

وينضــاف إلــى هــذه العوامــل عوامــل غيــاب 

اللغويــة  والخطــط  الناجحــة  اللغويــة  السياســة 

الحقيقيــة فــي البــاد العربيــة، ولــم تــرَق النمــاذج 

إلــى مســتوى  اللغويــة  العربيــة فــي السياســات 

)11( ـ المرجع نفسه، ص ))1
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واليابانــي  الفرنســي  كالنمــوذج  العربيــة  النمــاذج 

واإلســرائيلي. والتركــي  واأللمانــي 

 الفصل الثاني:
أثر السياسة في وضع اللغة 

العربية خارج محيطها

 اســتهل الكاتــب هــذا الفصــل بحديثــه عــن 

باعتبــاره  باإلســام،  وعاقتهــا  العربيــة  اللغــة 

المثيــر والعامــل األبــرز فــي مســيرتها وانتشــارها، 

مستشــهًدا بمــا يعرفــه اللســان العربــي اليــوم في 

مجموعــة مــن الــدول فــي أوروبــا الشــرقية بفضــل 

الحديــث،  العصــر  فــي  فيهــا  اإلســام  انتشــار 

وكــذا انتشــار المــدارس العربيــة اإلســامية بعــد 

االســتعمار. كابــوس 

ــدرك حقيقــة مفادهــا أن   والحــق أن الباحــث ي

األمــم واإلمبراطوريــات هــي الســبب فــي انتشــار 

اللغــات وقوتهــا، حيــث ال وجــود إلمبراطوريــة إال 

بوجــود كبيــر وحضــور قــوي للســانها، فالســيادة 

الروميــة مــن الناحيــة العســكرية والسياســية مــا 

كان ينبغــي أن تكــون قويــة لــوال انتشــار الاتينيــة، 

ويمكــن النظــر إلــى ذلــك مــن خــال اللغة الفرنســية 

والروســية واإلنجليزيــة، كمــا أن الجانب االقتصادي 

عامــل مهــم فــي انتشــار اللغــات وقوتهــا.

 وألن وضــع العربيــة ال يبشــر بالخيــر ســواء 

مختلــف  فــي  وضعهــا  إلــى  النظــر  حيــث  مــن 

خــال  مــن  وضعهــا  فــي  أو  الحيويــة،  المجــاالت 

قــراءة التاريــخ، وتتبــع العوامــل واألســباب الكامنة 

وراء مــا تعيشــه، فإنهــا اليــوم فــي أمــس الحاجــة 

إلــى قــرار سياســي، وعزيمــة مــن صنــاع القــرار علــى 

مســاندتها، والعمــل بهــا، ودعمهــا فــي الداخــل 

والخــارج))1). 

 الباب الثالث: 
أثر السياسة في الدراسات 

اللغوية

الثالــث  البــاب  -وهــو  المبحــث  هــذا  يتنــاول 

مــن الكتــاب- أثــر السياســة فــي الــدرس اللغــوي 

العربــي ممثــًا فــي النحــو مــن حيــث النشــأة، وكــذا 

عاقــة االستشــراق بالدراســات الغربيــة الحديثــة 

المــدارس  هــذه  وعاقــة  اللســانية،  والمــدارس 

بالسياســة. وقــد توزعــت هــذه القضايــا علــى ثاثــة 

فصــول هــي:

 الفصل األول: 
أثر السياسة في نشأة وتطور 

النحو العربي 

نشــأة  المحدثيــن  الباحثيــن  بعــض  يفســر 

كذلــك  اللغويــة  والعلــوم  اإلســامية  العلــوم 

بالحاجــة الملحــة للسياســة فــي ذلــك، وقــد حــاول 

الباحــث فــي هــذا الفصــل اختبــار هــذه الفرضيــة، 

مستشــهًدا بمجموعــة مــن التصــورات واألفــكار 

المعاصريــن،  الــرواد والمفكريــن  لــدى جيــل مــن 

المعرفيــة  األســس  تناولــوا  ممــن  خاصــة 

والمنهجيــة لخطــاب العلــوم اإلســامية والنحــو 

العربــي أمثــال فــؤاد بوعلــي وعلــي الياســري وعبــد 

))1(  المرجع نفسه، ص)1)
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المجيــد الصغيــر ومحمــد عابــد الجابــري، وكذلــك 

محمــود  إليــه  ذهــب  الــذي  الماركســي  التفســير 

ضيــف  وشــوقي  الحديثــي  وخديجــة  إســماعيل 

وغيرهــم.

ولئــن اختلفــت وجهــات النظــر مــن باحــث آلخــر 

ــي، بيــن  ــر السياســة فــي نشــأة النحــو العرب فــي أث

ــة والصــراع  ــة واأليديولوجي ــر السياســة والقومي أث

البورجــوازي واإلقطاعــي والصراعــات االجتماعيــة 

-حســب  تذهــب  التصــورات  هــذه  فــإن  وغيرهــا، 

الباحــث- فــي مجملهــا إلــى أثــر السياســة فــي اللغــة 

وفــي نشــأة النحــو العربــي.

علــى  فــرد  اآلراء  هــذه  الباحــث  ناقــش  وقــد 

ألغــراض  النحــو  نشــأة  أســند  الــذي  القــول 

بقــدر  ذلــك  تؤكــد  روايــات  ورود  بعــدم  سياســية 

مــا ذهبــت إلــى قضيــة اللحــن وانتشــاره والخــوف 

علــى اللســان العربــي. كمــا رد كذلــك علــى الذيــن 

ذهبــوا إلــى أن نشــأة النحــو كان نتيجــة الصراعــات 

السياســية والطبقيــة -كمــا عنــد الجابــري- وأكــد 

فــي المقابــل أن جميــع الروايــات التاريخيــة تكــذب 

هــذا التصــور وتفنــده وتبطلــه، وإنمــا نشــأ النحــو 

العربــي بســبب اهتمــام األمــة باللســان العربــي 

واعتبــاره جــزًءا مــن الديــن وأمــًرا ال ينفصــل عنــه، 

وقــد أنكــر الباحــث مــا ذهــب إليــه الجابــري بدليــل 

االهتمــام بعلــوم العربيــة فــي وقــت مبكــر، أي قبــل 

ظهــور الصــراع الطبقــي والسياســي، مستشــهًدا 

مــن  وهــي  األهميــة  غايــة  فــي  ونصــوص  بأعــام 

تلــك المرحلــة.

ذهــب  الــذي  الثالــث  الــرأي  الباحــث  وانتقــد 

علــى  الســيطرة  إلــى  راجــع  النحــو  نشــأة  أن  إلــى 

تأويــل نصــوص الوحــي، وأكــد فــي المقابــل عــدم 

لذلــك  ممثــًا  والفقيــه،  اللغــوي  بيــن  االنفصــال 

اللغــة والفقــه وأكــدوا  بيــن  بأعــام كبــار جمعــوا 

انفصالهمــا. وعــدم  تداخلهــا  علــى 

ثــم انتقــد القــول الرابــع؛ الــذي أعــزى نشــأة 

أرجــع  حيــث  العربيــة،  القوميــة  بقضيــة  النحــو 

الحديثــة  القــراءات  ســياق  إلــى  التصــور  هــذا 

تأثــرت بالتيــارات الفكريــة  للتــراث، وهــي قــراءات 

المعاصــرة، مؤكــًدا أن أســباب نشــأة النحــو وردت 

بشــكل واضــح فــي كتــب المتقدميــن، وال تحتــاج 

الحقيقــي  الســياق  عــن  منفصلــة  تحليــات  إلــى 

العربيــة. علــوم  لنشــأة  والمنطقــي 

ومــن جهــة أخــرى فقــد ناقــش الباحــث تعــدد 

ذلــك،  فــي  السياســة  وأثــر  النحويــة،  المــدارس 

فســلك المنهــج نفســه فــي عــرض آراء المحدثيــن 

بشــأن هــذه القضيــة ليخلــص في النهايــة إلى إنكار 

وجــود االختــاف بيــن المــدارس النحويــة، اللهــم مــا 

كان بينهــا مــن اختافــات فــي الفــروع ليــس إال، 

ــن  ــة، والخــاف بي ــكار وجــود مــدارس نحوي ــه إن ومن

النحوييــن فــي األصــول، فناقــش مختلــف اآلراء، 

وحــاول الدفــاع عمــا ذهــب إليــه.

قضيــة  القضيتيــن  هاتيــن  إلــى  وتنضــاف 

حينمــا  خاصــة  بمــكان،  األهميــة  غايــة  فــي  أخــرى 

العلــم  فــي  السياســة  بأثــر  الموضــوع  يرتبــط 

واللغــة والنحــو بشــكل خــاص، وهــي قضيــة عاقــة 

النحوييــن بالحــكام، وأثــر تلــك العاقــة فــي عملهــم 

وعلمهــم وتوجهاتهــم، فاالرتبــاط بالحــكام في نظر 

ــر مــن  بعــض المحدثيــن كان ســبًبا فــي نشــأة كثي

قضايــا النحــو، وعلــى اختــاف اجتهــادات النحــاة.
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أثــر  مناقشــة  فــي  الباحــث  اســتفاض  ولقــد 

النحــو، وأنكــر  بالحــكام فــي نشــأة  النحــاة  عاقــة 

ذلــك مــن خــال تأكيــده علــى أن جميــع النحــاة غيــر 

متصليــن بالحــكام، إضافــة إلــى تعظيــم العلمــاء 

مــن قبــل الحــكام وإعطائهــم الحريــة فــي العلــم 

ضــرورة  وكــذا  علمهــم،  توجيــه  فــي  التأثيــر  دون 

التمييــز بيــن نشــأة القــول وانتشــاره، أي أن الــرأي 

النحــوي إنمــا يدعمــه الحاكــم وال يكــون ســبًبا فــي 

نشــأته، وبالتالــي فالتأثيــر هنــا يقتصــر علــى تشــهير 

اآلراء ال فــي تأسيســها وإنشــائها.

إلــى  باإلشــارة  الفصــل  هــذا  الباحــث  ختــم 

جملــة مــن األخطــاء التــي وقــع فيهــا المحدثــون 

وأثــر  العربيــة،  تناولهــم لقضيــة نشــأة علــم  فــي 

السياســة فــي ذلــك، وهــي أخطــاء منهجيــة أربعــة 

للتــراث،  اإلســقاطية  بالقــراءة  األولــى  تتعلــق 

وتتعلــق الثانيــة بحــرق المراحــل فــي البحــث، وعــدم 

تمييــز الفرضيــة عــن الحقيقــة. أمــا الثالثــة فتكمــن 

فــي مبــدأ تجزئــة التــراث، فــي حيــن تتعلــق الرابعــة 

بمبــدأ التعميــم، حيــث يتــم تعميــم بعــض النمــاذج 

علــى التــراث بأكملــه. 

 الفصل الثاني: 
السياسة واالستشراق 
وأثرهما على الدراسات 

اللسانية الغربية

اســتجابة  االستشــراق  قضيــة  جــاءت 

ــه األمــة اإلســامية،  ــذي عرفت للتطــور واالزدهــار ال

كل  مــن  والباحثــون  العلمــاء  عليهــا  وفــد  حيــث 

تراجــع  بعــد  اإلقبــال  هــذا  وازداد  وصــوب،  حــدب 

الحضاريــة اإلســامية وظهــور النهضــة الغربيــة، 

فتــرك هــذا االهتمــام تراًثــا ضخًمــا فــي دراســات 

وعــادات  وثقافيــة  ولغويــة  معرفيــة  فكريــة 

اجتماعيــة وتاريخيــة وغيرهــا، وهــو مــا ســمي بحركــة 

اق. االستشــر

أثــر  الفصــل  هــذا  خــال  مــن  الباحــث  يثيــر 

االستشــراق فــي الدراســات اللغويــة العربيــة مــن 

جهة، وأثر السياســة الغربية على االستشــراق، أي 

مــا مــدى صحــة اعتبــار االستشــراق الوجــه الثقافــي 

والفكــري لاحتــال؟ وهــل كان لاحتــال دور فــي 

نشــأة ظاهــرة االستشــراق؟ وكيــف يتــم التمييــز 

بيــن المستشــرقين الصادقيــن وعمــاء االحتــال؟

خــال  مــن  القضايــا  هــذه  الباحــث  ناقــش 

االستشــراق  بأثــر  األول  يتعلــق  محــاور،  ثاثــة 

فــي الدراســات اللغويــة العربيــة، ويتعلــق الثانــي 

بعاقــة االستشــراق بالسياســة، فــي حيــن يتعلــق 

االحتــال. بأهــداف  الثالــث 

وقــد توصــل الباحــث بعــد عــرض مختلــف هذه 

الباحثيــن،  معظــم  أن  إلــى  ومناقشــتها  األفــكار 

العربيــة  الدراســات  تأثــر  اتفقــوا علــى  بــل جلهــم 

مــا  الدراســات  ومــن  ودراســاتهم،  باالستشــراق 

المتأثريــن  والباحثيــن  التأثــر  جوانــب  إلــى  أشــارت 

اإلشــكاالت  إلــى  أشــار  كمــا  بهــم.  والمؤثريــن 

المنهجيــة التــي رافقــت هــذا التأثــر مــن خــال عرض 

والتاريخــي  المعيــاري  المنهــج  علــى  الفرضيــة 

الوصفــي. والمنهــج  والمقــارن 

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أثار جملة مــن القضايا 

التــي شــارك فيهــا المستشــرقون العــرب، ومنهــا 
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ــى  ــة والدعــوة إل ــة العربي ــة الدراســات اللغوي أصال

العاميــة واالهتمــام بهــا والعــزوف عــن الفصحــى.

أمــا عاقــة االستشــراق بالسياســة وأثــر هــذه 

األخيــرة عليهــا، فقــد أكد عليهــا من خال اعترافات 

بعــض  وكــذا  أنفســهم،  المستشــرقين  بعــض 

الباحثيــن الغربييــن، ومــن خــال العاقــة العضويــة 

الهيــكل  وكــذا  والسياســة،  االستشــراق  بيــن 

االستشــراق،  لمؤسســات  اإلداري  التنظيمــي 

ومــن خــال الدعــم المــادي لاستشــراق، فهــذه 

القضايــا -حســب الباحــث- مبــررات كافيــة إلثــارة 

والحركــة  السياســة  بيــن  القائمــة  العاقــة 

افية. االستشــر

أقــر  فقــد  االستشــراق،  أهــداف  محــور  أمــا 

الشــرق  ليــدرس  يكــن  لــم  الغــرب  بــأن  الكاتــب 

فــي  قادتــه  حقيقيــة،  وغايــات  أهــداف  لــوال 

دراســة اللســان العربــي وآدابــه، ولعــل مــن أبــرز 

االحتــال  تبريــر  الكاتــب-  -حســب  األهــداف  هــذه 

والســيطرة على الشــرق وقطع صلة المســلمين 

عــن  بعضهــم  المســلمين  وقطــع  بالماضــي، 

بعــض، واالشــتغال باآلخــر وأســئلته، وقــد مثــل 

الباحــث لهــذه األهــداف بنمــاذج صريحــة وواضحــة، 

فــي  فصيحــة  للمستشــرقين  أقــوااًل  أورد  كمــا 

وغيرهــا. األهــداف  هــذه  تأكيــد 

 الفصل الثالث: 
أثر السياسة في نشوء وظهور 

المدارس اللسانية الغربية

ارتباًطــا بالفصــل الســابق، ال ينكــر الباحثــون 

مــن  بمجموعــة  جــاؤوا  قــد  المستشــرقين  أن 

العــرب  مــن  وتامذتهــم  هــم  قامــوا  المناهــج، 

علــى تطبيقهــا علــى اللســان العربــي والدراســات 

الرجــوع  بالضــرورة  يســتدعي  مــا  وهــو  العربيــة، 

إلــى الخلفيــات الفلســفية والمنطلقــات الفكريــة 

والمعرفيــة التــي أســهمت فــي نشــوء المناهــج 

والنظريــات اللســانية الحديثــة، وِمــن َثــمَّ فــإن هــذا 

الفصــل يثيــر قضيــة مركزيــة فــي النقــاش اللســاني 

الحديــث، يتأســس علــى إشــكاليات مهمــة، منهــا:

بالمناهــج  السياســة  عاقــة  مــا 
للســانيات  هــل  الحديثــة؟  الغربيــة 
اللســانية؟  النظريــات  نشــوء  فــي  دور 

علــى  لإلجابــة  الباحــث  ســعي  وفــي 
أثــر  وتوضيــح  الســابقة  األســئلة 
السياســة فــي المناهــج والنظريــات 
اختبــار  حــاول  الحديثــة،  الغربيــة 
وهــي  اللســانية  النظريــات  أشــهر 

كاآلتــي:

أواًل: اللسانيات التاريخية والمقارنة:

 فابتــداًء مــن القــرن الســابع عشــر ســادت 

إلــى  وانتشــرت  والمقارنــة،  التاريخيــة  اللســانيات 

أن صــارت فــي القــرن التاســع عشــر مرادًفــا لعلــم 

اللغــة، يظهــر ذلــك -حســب الكاتــب- مــن خــال مــا 

التاريخيــة  أورده مــن أقــوال فــي اعتبــار الدراســة 

للغــة الدراســة العلميــة وإقصــاء مــا ســواها.

جملــة  إلــى  العــودة  بعــد  الباحــث  توصــل 

مــن الدراســات التــي ناقشــت نشــأة اللســانيات 

التاريخيــة إلــى أن ظهــور هــذا النمــوذج اللســاني 
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يعــود فــي أصلــه إلــى الحــركات القوميــة األوربيــة 

الدافعيــن  باعتبارهمــا  االحتالــي  والتوســع 

الحقيقييــن للنشــأة التاريخيــة للدراســات اللغويــة. 

ويبــرر الباحــث هــذا الموقــف بمــا عاشــته فرنســا 

فــي مســألة الســعي إلــى فــرض لغتهــا علــى أوروبــا 

وإحالهــا مــكان الاتينيــة، حيــث عملــوا فــي ذلــك 

اللغــات،  وباقــي  الفرنســية  بيــن  المقارنــة  علــى 

محاولــة منهــم فــي إعطائهــا الشــرعية التاريخيــة، 

وهــو مــا أنتــج الدراســات التاريخيــة للغــة.

أثــر السياســة  لقــد اســتطاع الباحــث تأكيــد 

فــي اللغــة مــن خــال نشــأة الدراســات اللغويــة 

التاريخيــة المقارنــة كمــا ســبقت اإلشــارة، ومــن 

خــال أهــداف هــذه الدراســات، حيــث ســعت فــي 

مجملهــا إلــى إعــادة تصنيــف اللغــة وتقســيمها 

إلــى أســر  ، ولرفــض القــول الــذي يذهــب إلــى أن 

للغــات أصــول إلهيــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك فقــد 

العنصريــة  خــال  مــن  األثــر  ذلــك  الكاتــب  بّيــن 

انتقــل  حيــث  المقارنــة،  الدراســات  فــي  اللغويــة 

الشــعوب،  إلــى تصنيــف  اللغــات  مــن  التصنيــف 

المتحضــرة  للشــعوب  المتحضــرة  فاللغــات 

التصقــت  وهكــذا  البدائيــة،  للشــعوب  والبدائيــة 

ســمة التوحــش والتخلــف والطفولة والشــيخوخة 

ــذي أســندت  بالســامية وشــعوبها، فــي الوقــت ال

والاتينيــة. األوروبيــة  للغــات  المحامــد  كل  فيــه 

الصــدد:  هــذا  فــي  رايــص  الديــن  نــور  يقــول 

دينيــة  منطلقــات  القديمــة  لألنحــاء  كانــت  »وإذا 

اللســانيات  منطلقــات  فــإن  إصاحيــة  وأهــداف 

الحديثــة -بالنظــر إلــى جذورهــا المعرفيــة التــي كانت 

فــإذا  لذلــك،  تســتقي منهــا- منطلقــات مخالفــة 

تعمقنــا بالنظــر فــي أصولهــا وجدناهــا قــد قطعــت 

قطعتهــا  التــي  األشــواط  تماثــل  ال  أشــواًطا 

األنحــاء القديمــة، فقــد كانــت دراســة اللســانيات 

الحديثــة فــي أساســها دراســة للغــات الــدول أو 

األمــم أو الشــعوب التــي ســينظم ضدهــا الغــزو 

أو االحتــال أو االســتعمار بشــتى أشــكاله، بحيــث 

يتــم التخطيــط لذلــك مســبًقا بإرســال البعثــات 

واالستشــراقية«))1).  التبشــيرية 

النســبية))1)  اللســانيات  فــإن  المقابــل  وفــي 

التــي بشــر بهــا اللســاني المغربــي محمــد األوراغــي، 

تقــوم علــى أنقــاض اللســانيات التوليديــة الكليــة 

التــي أسســها تشومســكي، بعــد نقــد كبيــر قدمــه 

فــي  النقــص  جوانــب  مختلــف  شــمل  األوراغــي 

اللســانيات التوليديــة، ومنــه هــذا الجانــب المتعلــق 

بأثــر السياســة والهيمنــة األمريكيــة فــي تقســيم 

تشومســكي للغــات، واعتبــاره اللغــة اإلنجليزيــة 

مــن  إليــه  ُيتَوصــل  مــا  تطبيــق  يصلــح  نموذًجــا 

خالهــا علــى كل األلســن، فــي حيــن ال يصلــح أن 

ُيطّبــق مــا ُيتوّصــل إليــه فــي دراســة باقــي األلســن 

علــى اإلنجليزيــة.

ثانًيا: اللسانيات الوصفية

الحركــة  أن  إلــى  الباحثيــن  مختلــف  يذهــب 

فــي  كذلــك  أســهمت  واالســتعمارية،  القوميــة 

نشــوء نمــط الدراســة الوصفيــة للغــة ومنهجهــا 

واللســانيات  التقليديــة  األنحــاء  رايــص،  الديــن  نــور    )1((
فــي  التقليديــة  األنحــاء  مكانــة  مكنــاس:  نــدوة  الحديثــة، 

ص1)-)) الحديثــة،  اللســانيات 

النســبية:  اللســانيات  نظريــة  األوراغــي،  محمــد  ينظــر    )1((
دواعــي النشــأة، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، بيــروت، ط1، 
األمــان  دار  التوليفــي،  النحــو  تطبيقــات  فــي  )11)م-محاضــرات 
الربــاط، ط1، )11)م-محاضــرات فــي النظريــة اللســانية والنمــاذج 

النحويــة، دار األمــان، ط1، )11)م.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢٨٠

الوصفــي فــي البحــث اللســاني؛ حيــث ثــارت فيــه 

الكاســيكية،  اللغــة  علــى  الرومانســية  الحركــة 

اإلنتاجــات  بمختلــف  لاهتمــام  المجــال  وفتحــت 

وحولتهــا  واللهجــات،  بالعاميــات  المتداولــة 

الثــورة  هــذه  شــملت  وقــد  مكتوبــة.  لغــات  إلــى 

مختلــف المجــاالت مــن طقــوس وتقاليــد وآداب 

وموســيقى وغيرهــا، والحــق أن هــذه الثــورة جــاءت 

-فــي نظــر الكاتب-مصاحبــة لثــورة الشــعوب علــى 

االحتــال اللغــوي الاتينــي. حيــث ســعى العلمــاء 

لغاتهــم  إشــهار  إلــى  والباحثــون  والمفكــرون 

مــن  عليهــا،  المســجلة  المغالطــات  وكشــف 

قبيــل أنهــا عاجــزة عــن التعبيــر واإلفصــاح كمــا هــو 

لاتينيــة. بالنســبة  الشــأن 

اللســاني الوصفــي مــن  البحــث  انتقــل  وقــد 

تقعيــد اللهجــات إلــى حفــظ اللغــات وأرشــفتها، 

حيــث  اســتعمارية محضــة،  ألغــراض  ذلــك  وكل 

المحتلــة لغــات ولهجــات كثيــرة  الــدول  واجهــت 

فــي الــدول المحتلــة، ممــا أنتــج المنهــج الوصفــي 

يمثــل  أنــه  إلــى  إضافــة  اللغويــة،  الدراســات  فــي 

القوميــة واالســتعمارية،  للحركــة  مرحلــة جديــدة 

فاســتفادت مــن الدراســة التاريخيــة وإخفاقاتهــا، 

ــد يواكــب  فاحتاجــت إلــى منهــج ونمــط لغــوي جدي

االســتعمارية  واألهــداف  العشــرين  القــرن 

بــه. المتعلقــة 

ثالثًا: اللسانيات األمريكية من 

األنثروبولوجيا إلى اإلمبريالية

للســانيات  المحــور  هــذا  الباحــث  خصــص 

األمريكيــة، إيماًنــا منــه بأنهــا لســانيات تختلــف فــي 

أســباب وعوامــل نشــأتها وفــي غاياتهــا وأهدافهــا، 

ويــرى الباحــث أن اللســانيات األمريكيــة هــي وليــدة 

ــا  ــى ثــاث قضاي ــه إل ــا. وقــد أشــار في األنثروبولوجي

كبــرى، وهــي مرحلــة مــا قبــل اللســاني )بــواس(، 

والمرحلة الممتدة من )بواس( إلى تشومسكي، 

ثــم مرحلــة تشومســكي مــع اللســانيات التوليديــة 

نظــر  فــي  الثــاث  القضايــا  وهــذه  التحويليــة، 

الباحــث تؤكــد فــي مجملهــا األثــر الكبيــر للسياســة 

برحــات  تميــزت  األولــى  فالمرحلــة  اللغــة،  علــى 

اللســانيين واألنثروبولوجييــن للكشــف عــن لغــات 

ومحــاوالت  لإلبــادة  تعرضــت  بعدمــا  الهنــود 

القضــاء عليهــا مــن قبــل الغــزاة، وقــد اكتشــف 

األنثروبولوجييــن  أهميــة عمــل  مــدى  اللســانيون 

وتســجيلهم  االســتعمارية،  الحكومــات  مــع 

الهنــود  لغــات  حــول  والمغالطــات  األخطــاء 

ألهــداف اســتعمارية، ويعتبــر )بــواس( مــن أبــرز 

هــؤالء اللســانيين الذيــن اتهمــوا األنثروبولوجييــن 

بالخيانــة العلميــة، وبــواس لســاني ألمانــي أســهم 

فــي إرســاء المنهــج الوصفــي، وفــي تأســيس أبــرز 

مــع  التعامــل  فــي  العلميــة  واألســس  القواعــد 

فقصــة  ذلــك  مــن  وبالرغــم  اللســانية،  الدراســة 

)بــواس( فــي تجاربــه علــى لغــة األســكيموا تعــد 

فــي  والوحشــية  العنصريــة  غايــة  فــي  صــورة 

للجــور  صــورة  تعتبــر  كمــا  البشــر،  مــع  التعامــل 

ــل الرجــل األبيــض. ــم مــن قب ــى العال المســلط عل

المؤسســين  أبــرز  مــن  )بــواس(  وألن 

المنهــج  هــذا  ازدهــر  فقــد  الوصفــي،  للمنهــج 
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بســبب الدعــم الــذي لقيــه إبــان الحــروب العالميــة 

وكان  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  قبــل  مــن 

الهــدف هــو معرفــة اللغــات المحليــة واللهجــات 

الخاصــة للــدول المســتعمرة، بهــدف اســتغالها 

والســيطرة عليهــا، وقــد اختتمــت هــذه المرحلــة 

وجــه  بعدمــا  التوليديــة  اللســانيات  بظهــور 

اإلنســانيات  علمــاء  إلــى  نقــده  )تشومســكي( 

القهــر  أنظمــة  بخدمــة  واتهمهــم  عموًمــا، 

واالســتبداد.

رابًعا: اللسانيات التوليدية التحويلية

بــدأ هــذا االتجــاه الجديــد فــي الــدرس اللســاني 

منــذ منتصــف القــرن الماضــي مــن قبــل اللســاني 

األمريكــي نعــوم تشومســكي بعــد توجيهــه النقــد 

حيــث  والســلوكية،  الوصفيــة  اللســانيات  إلــى 

انتقــد هذيــن االتجاهيــن فــي اللســانيات مــن حيــث 

تصورهــم للغــة، وكــذا المنهــج المتبــع والمرجعيــة 

العلميــة التــي بنيــت عليهــا تصوراتهــم.

التوليديــة  اللســانيات  أن  والحــق 
أحدثــت ثــورة فــي الدراســات اللغوية 
الحديثــة، وهــو مــا يثيــر ســؤال عاقــة 

السياســة بهــذه الثــورة اللغويــة.

ينطلــق الكاتــب فــي البحــث عــن أثــر السياســة 

فــي اللســانيات التوليديــة التحويليــة مــن التعصــب 

للغــة اإلنجليزيــة؛ حيث حلــت محل اللغات الاتينية 

فــي اللســانيات التاريخيــة والمقارنــة فــي الــدرس 

ــورة علــى  ــي، وهــي فــي الحقيقــة ث اللســاني األوروب

الســلطة المركزيــة بيــن أوروبــا وأمريــكا، وبمعنــى 

الكاتــب  ويذهــب  للعولمــة.  وجــه  وضوًحــا  أكثــر 

إلــى أكثــر مــن ذلــك، حيــث اضطلعــت اللســانيات 

التوليديــة بــدور مهــم فــي الحــرب البــاردة، واعتبــرت 

وجًهــا للســيطرة الثقافيــة والتأثيــر علــى العقــول 

الباحــث  اعتمــد  ولقــد  والغــزو.  االحتــال  بهــدف 

أبحــاث علميــة فــي  إلــى  أمثلــة ونمــاذج، واســتند 

تأكيــد الحقائــق التــي ناقشــها.

خامًســا: نظريــة مــارا الروســية، النشــأة 

والدعــم والمــوت

اعتبــر الباحــث نظريــة مــارا الروســية أنموذًجــا 

ــا للتدخــل السياســي فــي اللســانيات والــدرس  قويًّ

النظريــة ال  اللغــوي بشــكل عــام، ومــع أن هــذه 

ــات الشــهيرة، إال أنهــا  ــى مســتوى النظري ترقــى إل

تمثــل الوجــه اللغــوي لاتحــاد الســوفياتي، الــذي 

علــى  وعمــل  نتائجهــا،  علميــة  تأكيــد  إلــى  ســعى 

دعمهــا والتأليــف فــي مزاياهــا، وإعــدام مــن خالفهــا 

وعارضهــا.

كانــت  أنهــا  مــارا  نظريــة  فــي  والغريــب 

مدعومــة مــن قبــل ســتالين فــي مرحلــة متقدمــة، 

نقــًدا الدًغــا  انتقدهــا ســتالين نفســه، ووجــه  ثــم 

النظريــة وصحــة  لمــارا وتامذتــه بشــأن علميــة 

والطبقــات  والماركســية  اللغــة  حــول  نتائجهــا 

االجتماعيــة.
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والصــاة  العالميــن  رب  للــه  الحمــد 

والســام علــى نبينــا محمــد صلــى هللا 

وبعــد؛ عليــه وســلم، 

التشــريع  تاريــخ  عــن  الحديــث  فيعتبــر 

الفقهيــة  المذاهــب  ونشــأة  اإلســالمي 

الهامــة، وقــد  األمــور  مــن  وحركــة تطورهــا 

أواله المستشــرقون عناية كبيرة، ويأتي هذا 

بأســلوب  الموضــوع  لهــذا  عارًضــا  الكتــاب 

جيــد، ويمكــن اعتبــاره مقدمــة جيــدة ألعمــال 

الموضــوع. هــذا  حــول  المستشــرقين 

وقــد بــدأه المؤلــف بمقدمــة أشــار فيهــا 

إلــى مصطلــح »المذهــب« واســتعماالته، 

والمــراد بــه، وأن مــا ســيركز عليه في دارســته 

هــو المذهــب باعتبــاره مدرســة تضــم جماعة 

مــن الفقهــاء، بعبــارة أدق باعتبــاره هيئــة من 

الفقهــاء تتبنــى منهجــا منظمــا إلعــادة إنتــاج 

نفســها مــن خــالل تأهيــل فقهــاء جــدد.
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تاريــخ  معرفــة  صعوبــة  المؤلــف  ويــرى 

المذاهــب القديمــة، ألن هنــاك مصــادر لــم تنشــر 

بعــد أو نشــرت بشــكل ســيء، وأنــه يطلــب مــن 

عارفــا  الفقــه،  فــي  ضليعــا  يكــون  أن  الباحــث 

أخــرى. وعلــوم  بالتاريــخ، 

انحصــار  ســبب  المؤلــف  وُيرجــع 
إلــى  فقــط  أربعــة  فــي  المذاهــب 
عامــل واحــد هــو التقليــد، فالمذهــب 
-علــى حــد تعبيــر مقدســي- يندثــر إذا 
لــم يجــد مــن يحمــل اســمه ويدافــع 

عنــه.

أهــل  مذهــب  نشــأة  إلــى  المؤلــف  يشــير  ثــم 

الحديــث ويلمــح إلــى أصولــه العراقيــة، عارضــا آراء كبــار 

المستشــرقين حركــة تشــكل المذاهــب بوجــه عــام.

شــاخت  عمــل  علــى  الضــوء  يســلط  ثــم 

التشــريع اإلســامي، وكذلــك علــى أعمــال  حــول 

جــورج مقدســي، ودوره فــي بيــان طبيعــة عمــل 

نشــأة  حــول  كولســون  عمــل  كذلــك  المذاهــب، 

فيمــا  أخفــق  يــراه  أنــه  إال  اإلســامي  التشــريع 

الفقهيــة،  المذاهــب  وتطــور  بنشــأة  يتعلــق 

وطرحــه  بشــاخت  كولســون  تأثــر  إلــى  وملمًحــا 

ــى  ــم يشــير إل حــول نشــأة المذهــب الشــافعي، ث

عمــل هودجســون الــذي اعتمــد علــى شــاخت فــي 

بعــض  تجنــب  أنــه  إال  الشــافعي،  حــول  طرحــه 

ثــم  المســائل،  بعــض  فــي  ســبقه  مــن  أخطــاء 

التــي  الدراســية  األعمــال  أن  إلــى  المؤلــف  ينبــه 

صــدرت فيمــا بعــد لــم تحــرز تقدمــا جديــدا كأعمــال 

ثــم  دينــي،  وماثيوســون  وريبيــن،  إندريســن، 

ــه الحديــث إلــى أبحــاث وائــل حــاق حــول  يتطــرق ب

وتطورهــا،  المذاهــب  ونشــأة  ونهايتــه،  االجتهــاد 

ويعتبــر المؤلــف كتــاب نورمــان كالديــر )دراســات 

هــو  اإلســامي(  للفقــه  المبكــر  التاريــخ  فــي 

الماضــي. العقــد  فــي  األهــم 

ويبيــن المؤلــف أن هدفــه الرئيــس مــن هــذه 

زمنيــا  ومرتبــة  متينــة  قاعــدة  بنــاء  هــو  الدراســة 

للفقــه  المســتقبلية  الدراســات  عليهــا  لتنبنــي 

اإلســامي.

ثم يختم المؤلف مقدمته ببيان خطة بحثه.

ويمكننا استعراض الكتاب من 
خال فصوله على النحو التالي:

المؤلــف  فيــه  فعــرض  األول  الفصــل  أمــا 

لنشــأة مذهــب أهل الحديث فــي العراق، والعاقة 

بيــن مذهبــي أهــل الحديــث والــرأي ومــا بينهمــا مــن 

ــل لهــذا العاقــة بأبــي حنيفــة  خــاف واختــاف، ومثَّ

والثــوري، ويــرى المؤلــف أن األدلــة تشــير إلــى أن 

الخــاف بيــن أهــل الــرأي وأهــل الحديــث قــد احتــدم 

فــي نهايــة القــرن الثامــن الميــادي، وأن اإلدانــات 

التــي وجههــا الثــوري إلــى أبــي حنيفــة مــا هــي إال 

ــى ذلــك الزمــن. قصــص مختلقــة منســوبة إل

االنقســام  أســباب  إلــى  المؤلــف  ينتقــل  ثــم 

وراء  األهــم  الســبب  أن  ويــرى  المدرســتين،  بيــن 

ا  ِبشــًر أن  ذلــك  القــرآن؛  خلــق  عقيــدة  هــو  ذلــك 

المريســي كان مــن تاميــذ أبــي يوســف، ومــن هــذه 

األســباب أيضــا مســألة الحيــل الفقهيــة، وموقــف 
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والتوســع  القيــاس  ومســألة  منهــا،  المدرســين 

فيــه مــن قبــل مدرســة أهــل الــرأي، ومــن األســباب 

ــراه المؤلــف- شــيء يرجــع إلــى  أيًضــا -حســب مــا ي

أخــاق أبــي حنيفــة وافتقــاره إلــى بعــض التواضــع، 

وكذلــك بعــض مــا نســب مــن قصــور فــي عبــادة 

بعــض أهــل الــرأي.

»المنهــاج  أســماه  مــا  المؤلــف  تنــاول  ثــم 

الفقهــي ألهــل الحديــث« فاعتبــر أن منهاجهــم 

ولــم  النبويــة،  األحاديــث  جمــع  عــن  عبــارة  كان 

كان  كالــذي  الفقــه  لتدريــس  منهــج  لهــم  يكــن 

للمذاهــب المنظمــة بالمعنــى المتأخــر، ويــرى أن 

لــم يهتمــوا بتلقــي تدريــب فقهــي  أهــل الحديــث 

خــاص؛ ألن ذلــك قــد يعنــي الثقــة فــي شــيخ مــن 

المتأخريــن أكثــر مــن الثقــة فــي رســول هللا صلــى 

والســلف. وأصحابــه  وســلم  عليــه  هللا 

الحديــث  أهــل  موقــف  تنــاول  ثــم 
أن  فيــرى  والتقليــد،  االجتهــاد  مــن 
التقليــد الــذي دافــع عنــه المحدثــون 
متعلــق بالنبــي وأصحابــه، ال بتعاليــم 
المتأخريــن مــن الفقهــاء. ثــم عــرض 
أهــل  بيــن  المذاكــرة  لمســألة 

الحديــث.

ثــم انتقــل لعــرض ســلبيات فقــه أهــل الحديــث 

فهــو لــم يصمــد لمــدى طويــل لعوامــل كثيــرة، ثــم 

اقتــرح بعــض األســباب حــول اندثــار الفقــه الحديثي 

الخالــص ومــن ذلــك افتقــار بعــض أهــل الحديــث 

إلــى نظريــة فقهيــة كتلــك التــي يتبناهــا الشــافعية 

وغيرهــم.

ومــن ســلبيات الفقــه الحديثــي الخالــص أيضــا 

أنــه يضــع شــروطا صعبــة للغايــة علــى الفقهــاء، 

فعــدد  بالكليــة،  قبولهــا  يصعــب  درجــة  إلــى 

األحاديــث التــي كان علــى الفقيــه تحصيلهــا ضخــم 

إلــى درجــة معجــزة.

الفصــل الثانــي تحــدث عــن المذاهــب  وفــي 

بأســماء  تتســمى  كانــت  أنهــا  وكيــف  الفقهيــة 

إلــى  صــارت  ثــم  الحجــاز  أهــل  كمذهــب  األمصــار 

ضمانــة  وجــد  الفقهــاء  بعــض  وأن  األشــخاص، 

أكبــر فــي ربــط فقههــم بإمــام ذي هويــة فرديــة، ال 

ببلــد مــن البلــدان، ومــن ثــم بــدأ المؤلــف فــي عــرض 

كيفيــة تشــكل تلــك المذاهــب، وركــز حديــث علــى 

وكذلــك  الحنفــي،  والمذهــب  المالكــي  المذهــب 

المذاهــب  إلــى عاقــة هــذه  الحديــث  فــي  تطــرق 

بالســلطة وأثــر ذلــك فــي تشــكلها.

لتطــور  فيــه  فعــرض  الثالــث  الفصــل  وأمــا 

المذهــب الحنفــي فــي القــرن التاســع الميــادي، 

الحديثــي  الفقــه  لمواجهــة  األحنــاف  فعــل  ومــا 

مــن تأصيــل حديثــي لفقههــم الخــاص، وأشــار إلــى 

لذلــك. كنمــوذج  الطحــاوي  أعمــال 

التــي  التغييــر  حركــة  إلــى  أشــار  ثــم 
طالــت المذهب الحنفي، والمواجهة 
وأصحــاب  الحنفــي  الثلجــي  بيــن 
الحديــث، وكيــف أن بعــض األحنــاف 
عمــد إلــى طمــس االختافــات بيــن 

األوائــل. والحديثييــن  حنيفــة  أبــي 
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»التأصيــل  أســماه  عمــا  الحديــث  كان  ثــم 

ذلــك  أثنــاء  وفــي  الحنفــي«،  لاهــوت  الحديثــي 

ومــن  االعتقــاد  بمســائل  الحنفيــة  عاقــة  تنــاول 

أشــهرها مســألة خلــق القــرآن، ومســألة اإلرجــاء.

ثــم تحــدث عــن تطــور حركــة الشــروح، ومصــادر 

المذهــب الحنفــي األولــى التــي كان عليهــا تأســيس 

المذهــب الكاســيكي.

وفــي الفصــل الرابــع تنــاول المؤلــف المذهــب 

الشــافعي فــي الفقــه والــكام، واعتبــر المؤلــف أن 

الشــافعي هــو النقطــة األعمــق تأثيــًرا فــي تاريــخ 

الفقــه اإلســامي وأرجــع ذلــك إلــى أن المذاهــب 

الحــادي  القــرن  مــن  بــدًءا  الكاســيكية  الفقهيــة 

عشــر الميــادي ومــا بعــده، قــد تمثلــت بشــكل 

واســع فــي نظريــة الشــافعي ال ســيما فــي كتابــه 

)الرســالة(.

العاقــة  إلــى  المؤلــف  ألمــح  وقــد 
بيــن المذهــب الشــافعي وآراء ابــن 
تشــابها  بينهمــا  أن  معتبــًرا  كاب 
العقانييــن  بيــن  التوســط  فــي 
والاعقانييــن، وســمي هــذا المنهج 

العقانــي. شــبه  التيــار 

أخــرى وهــي  إلــى مســألة  انتقــل المؤلــف  ثــم 

وأبــرز  بغــداد،  إلــى  الشــافعي  المذهــب  انتقــال 

إلــى  أشــار  ثــم  االنتقــال،  هــذا  فــي  المســاهمين 

تشــكات المذاهــب األخــرى عقديــة أو فقهيــة فــي 

بغــداد ومــا بينهــا مــن اختــاف وصــراع، وعاقــة 

الشــافعي. بالمذهــب  ذلــك 

فــي  الشــافعي  المذهــب  عــن  تحــدث  ثــم 

مصــر، وأبــرز مــن ســاهم فــي المذهــب الشــافعي 

والمزنــي. كالربيــع  ونشــأته  المصــري 

ثــم تحــدث عــن المذهــب الشــافعي فــي القــرن 

العاشــر وما بعده وأنه قد شــهد انتشــاًرا واســعا 

عقديــة  خلفيــات  ذوي  أنــاس  انتمــاء  زايــد  ممــا 

أمثلــة  وضــرب  والشــيعة،  كالمعتزلــة  متنوعــة 

لذلــك، ورأي أن الســبب وراء تبنــي المعتزلــة الفقــه 

ع صفــوف  الشــافعي فــي هــذا الوقــت هــو تصــدُّ

العقانييــن تحــت وطــأة االضطهــاد، حيــث كان في 

انتمائهــم إلــى الشــافعية عامــة علــى التزامهــم 

بالُســّنة وبذلــك يّتقــون االضطهــاد.

وفــي الفصــل الخامــس يشــير إلــى عاقــة ابــن 

ســريج بالمذهــب الشــافعي معتبــرا إياه مؤسســا 

فــي  النقابــي  الكاســيكي  الشــافعي  للمذهــب 

معظــم أصولــه، ومتحدثــا عــن ترجمتــه ودوره فــي 

نشــأة المذهــب، ورئاســته لــه.

الفصــل الســادس فتحــدث فيــه عــن  وأمــا 

دور  لهــم  كان  الذيــن  الحنفــي  المذهــب  رجــاالت 

فــي نشــأته وتطــوره، فاعتبــر أنــه إن كان ال بــد مــن 

تســمية رجــل بعينــه باعتبــاره الفقيــه الــذي أنتجــت 

النقابــي،  الكاســيكي  الحنفــي  المذهــب  أعمالــه 

فــإن هــذا الرجــل هــو الكرخــي.

المؤســس  هــو  الطحــاوي  أن  اعتبــر  ثــم 

القــرن  فــي  الكاســيكي  شــكله  فــي  للمذهــب 

العاشــر الميــادي، فــكان أول فقيــه يكتــب شــرحا 

الــذي  األوائــل  وأحــد  الصغيــر(،  )الجامــع  علــى 

ألــف  الكبيــر(. وقــد  )الجامــع  إلــى شــرح  ســبقوا 
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كتابــا بعنــوان )المختصــر(، وهــو تلخيــص لعقيــدة 

أّلــف  مــن  أول  هــو  الطحــاوي  أن  كمــا  المذهــب، 

كتابــا فــي مناقــب أبــي حنيفــة، وقــد قيــل أن رئاســة 

أصحــاب أبــي حنيفــة بمصــر قــد انتهــت إليــه، وهــو 

ــذي  ــه هــذا اللقــب، وهــو ال أول مصــري ينســب إلي

ــه لــدى أهــل الحديــث. ســعى ليجــد المذهــب قبول

ثــم تحــدث عــن تامــذة الطحــاوي، وأتبــع ذلــك 

بالحديــث عــن شــيخين مــن شــيوخ الطحــاوي اعتبر 

أن لهمــا دوًرا فــي نشــأة المذهــب أيًضــا وهمــا أبــو 

خــازم والبردعــي فأســهب فــي الحديــث عــن دوهمــا 

فــي ذلــك.

ثــم عــاد بالحديــث إلــى أبــي الحســن 
األول  األســتاذ  فاعتبــره  الكرخــي 
ثــم  الكاســيكي.  الحنفــي  للمذهــب 
إليــه  انتهــت  قــد  بغــدادي  أول  هــو 
لــم  وإن  والكرخــي  الحنفيــة،  رئاســة 
يكن أول من شــرح جامع الشــيباني، 
وكذلــك لــم يكــن مختصــره في الفقه 
الحنفــي األول مــن نوعــه، لكنــه كان 
أول مــن خّلــف تاميــذ كتبــوا شــروًحا 
ــى مختصــره كمــا هــو الحــال مــع  عل
ابــن ســريج وتعليقــات تاميــذه علــى 

مختصــره.

الحنفــي  المذهــب  إلــى  بالحديــث  انتقــل  ثــم 

فتحــدث  الطحــاوي  بعــد  وإفريقيــة  مصــر  فــي 

عــن تطــور المذهــب فــي عصــور مختلفــة كعصــر 

الدولتيــن  هاتيــن  لكــون  والمماليــك  الفاطمييــن 

قــد تبنتــاه.

فــي  الحنفــي  المذهــب  عــن  تحــدث  ثــم 

خراســان وبــاد مــا وراء النهــر، فأشــار إلــى أســباب 

هنــاك. المذهــب  انتشــار 

عــن  فيــه  فتحــدث  الســابع  الفصــل  وأمــا 

نشــأة المذهــب الحنبلــي الكاســيكي ودور الخــال 

فــي ذلــك، فتحــدث عــن جمــع تامــذة أحمــد ألقوالــه 

بدايــات  لشــاخت  وفًقــا  واعتبرهــا  وتعاليمــه 

إلــى مؤلفــات  الحنبلــي، وكذلــك أشــار  المذهــب 

أحمــد كرســالة الصــاة والمســند والعلــل ونشــأة 

هــذه المؤلفــات، ودور عبــد هللا وصالــح ابنــي أحمــد 

فــي ذلــك.

رئيســا  باعتبــاره  الخــال  عــن  تحــدث  ثــم 

للمذهــب، واعتبــر أن نجــاح الخــال يعــود فــي جــزء 

ــه والفقهــاء فــي  كبيــر منــه إلــى تأثيــره علــى تامذت

القــرن الرابــع كالخرقــي وابــن شــاقا، ثــم جــاء دور 

ابــن حامــد باعتبــاره إمــام الحنابلــة فــي عصــره، ثــم 

إلــى مــا حصــل  ثــم أشــار  التميمــي،  الفضــل  أبــي 

مــن عــداء مــن بعــض أهــل الحديــث تجــاه أبــي بكــر 

الخــال، ثــم أشــار إلــى دور البربهــاري فــي تشــكل 

المتشــددة  الحديثيــة  ونزعتــه  الحنبلــي،  المذهــب 

فــي بيانــه _شــرح الســنة_، ثــم تطــرق المؤلــف إلــى 

ابــن جريــر الطبــري ومــا تعــرض لــه مــن اضطهــاد 

علــى يــد طائفــة البربهــاري، بســبب بعــض آراءه 

المخالفــة لهــم.

المؤلــف  أفــرده  الــذي  الثامــن  الفصــل  وفــي 

تحــدث فيــه عــن نشــأة هــذا  المالكــي  للمذهــب 

فــي  الفــرات  بــن  أســد  ودور  وتطــوره،  المذهــب 

المذاهــب  محــل  وحلولــه  إفريقيــة  إلــى  انتقالــه 
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األخــرى هنــاك، وكذلــك دور ســحنون، والعاقــة بيــن 

المذهــب المالكــي ومذهــب أهــل الــرأي، وأنــه قــد 

اعتمــد فــي المغــرب علــى رعايــة الحــكام، لكنــه لــم 

يصــل إلــى شــكله التــام إال فــي وقــت متأخــر للغايــة.

 وفــي موطنــه الــذي ظهــر فيــه -المدينــة- وقبــل 

منتصــف القــرن التاســع، كان المذهــب المالكــي 

تشــكله،  عمليــة  فــي  النهايــة  مرحلــة  وصــل  قــد 

وقــد اعتبــر المؤلــف أنــه ال يمكــن القــول بــأن مالــًكا 

فــي  تــرك  قــد  لكنــه  مذهًبــا،  أســس  قــد  نفســه 

موطئــه مجموعــة معتبــرة مــن التعاليــم الفقهيــة 

المذاهــب  أئمــة  مــن  إمــام  أي  يفعــل  لــم  كمــا 

المدنــي يمكــن  المالكــي  المذهــب  الفقهيــة، وأن 

وضعــه فــي المنتصــف بيــن أهــل الحديــث وأهــل 

الــرأي.

 وفــي العــراق، تــم االهتمــام بتطويــر المذهــب 

المالكــي فــي محاولــة لصياغــة فقــه عقانــي يجــد 

هنــاك،  العقانــي  التيــار  أصحــاب  لــدى  القبــول 

الــذي  إســحاق،  بــن  إســماعيل  يــد  علــى  وذلــك 

اعتبــره المؤلــف مماثــا البــن ســريج فــي المذهــب 

الشــافعي.

ــرى المؤلــف أن المذهــب المالكــي ببغــداد  وي

قــد اســتمد أهميتــه التاريخيــة مــن كونــه ممهــًدا 

للمذهــب الشــافعي الكاســيكي.

 واعتبــر المؤلــف أن اعتمــاد المذهــب المالكــي 

الرئيســة  األســباب  أحــد  الحــكام  رعايــة  علــى 

نجحــت  بينمــا  البعيــد،  المــدى  علــى  إخفاقــه  فــي 

المذاهــب األخــرى الحنفــي والشــافعي والحنبلــي 

االســتمرار. فــي 

أمــا الفصــل التاســع فقــد تحــدث فيــه عــن 

مذهبيــن مــن المذاهــب المندثــرة وهمــا المذهــب 

والجريــري. الظاهــري، 

علــى  قــام  الــذي  الظاهــري  المذهــب  أمــا 

تعاليــم داوود بــن علــي الظاهــري فقــد ظهــر علــى 

قــرن  لمــدة  قــوي  المذهبيــة كمنافــس  الســاحة 

الزمــان. مــن  القــرن  ونصــف 

وكان داود أول مــن اســتعمل قــول 
والســنة  بالكتــاب  وأخــذ  الظاهــر، 
الــرأي  مــن  ذلــك  مــا ســوى  وألغــى 
ابــن  تعبيــر  حــد  -علــى  والقيــاس 
البعــض  جمــل  مــا  وهــذا  النديــم-، 
علــى أنــت يعتبــروه حديثًيــا متطرًفــا، 
وفــي المقابــل اعتبــره آخــرون أقــرب 
ــرأي؛ إال  إلــى العقانييــن مــن أهــل ال
أن داود مــن الناحيــة الفقهيــة اعتبــر 
نفســه قريًبــا مــن الشــافعي فشــرح 

لهــا. آراءه واحتــج 

ثــم تحــدث المؤلــف عــن داود وآراءه الكاميــة 

واعتبــره قــد تبنــى آراًءا مختلفة تماًما عن الحديثين 

فيمــا يتعلــق بالقــرآن، ثــم انتقــل بالحديــث إلــى أبــي 

بكــر بــن داود الظاهــري ودوره، ثــم خليفتــه ابــن 

المغلــس وكتابــه )الواضــح( الــذي شــكل تفنيــًدا 

إشــارة  أشــار  وقــد  المزنــي،  لمختصــر  واضًحــا 

ــدور ابــن حــزم فــي نشــأة المذهــب. بســيطة ل



٢٨٩ تشكيل مذاهب الفقه السنية 

مــا  هــو  البويهييــن  دعــم  أن  المؤلــف  واعتبــر 

الزمــن. مــن  لفتــرة  الظاهــري  المذهــب  حفــظ 

ثم تحدث عن أسباب اندثار هذا المذهب.

ثــم انتقــل إلــى الحديــث عــن المذهــب الجريــري 

الــذي تشــكل علــى غــرار المذهــب الظاهــري، مــن 

الفقهــاء الذيــن اتبعــوا محمــد بــن جريــر الطبــري.

علــى  فقيًهــا  الطبــري  ويعتبــر 

التنــوع  مــن  عــال  مســتوى 

علــى  الفقــه  قــرأ  فقــد  والشــمول. 

داوود، كمــا تعلــم الفقــه الشــافعي 

علــى يــد الربيــع بــن ســليمان بمصــر 

الفقــه  وأخــذ  ببغــداد،  والزعفرانــي 

المالكــي عــن يونــس بــن عبــد األعلى، 

الثاثــة،  الحكــم  عبــد  ابــن  وإخــوة 

وفقــه أهــل العــراق )أي الحنفيــة( 

الــرازي. مقاتــل  أبــي  عــن 

جريــر  ابــن  كتــب  عــن  المؤلــف  تحــدث  ثــم 

الــذي اســتبعد منــه الطبــري  كاختــاف الفقهــاء 

ابــن حنبــل ممــا كان ســببا فــي غضبهــم عليــه، ثــم 

تحــدث عــن الجانــب الكامــي والعقــدي عنــد ابــن 

جريــر وموقــف الحنابلــة منــه، وعــن اتهــام الطبــري 

بالرفــض، ثــم تحــدث عــن أســباب إخفــاق المذهــب 

مــا  نحــو  علــى  تشــكله  يكتمــل  أن  فــي  الجريــري، 

بــه باقــي المذاهــب األربعــة. تشــكلت 
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صــرح  بتشــييد  إال  تعليمنــا  فــي  الرؤيــة  تصفــو  »لــن 
النظريــة التربويــة اإلســامية المعاصــرة التــي تربــط فــي 
عقيدة المسلم بين إيمانه بربوبية هللا والتزام اآلداب مع 
الخالــق والخلــق، والفهــم العلمــي والتربــوي واالجتماعــي 
المعاصــر للعلــوم الدينيــة المعالجــة لمشــكات العصــر 

والمعبــرة عــن احتياجــات المجتمعــات« 

مصطفى الزباخ)3)

مقدمة:

شــهد التعليــم - الذمممــي يعــد أســاس 

التنميــة- بالعالــم اإلســالمي تعثــرات وأزمات 

اإلصــالح  مشــاريع  تعــدد  رغــم  متتاليــة 

األمــة  رجــال  مــن  ثلــة  فانبــرى  ومقارباتهــا، 

لدراسة األعطاب التي أدت إلى هاته األزمات 

وتقديــم رؤى مــن شــأنها الرقــي بالمنظومــة 

التعليميــة، وكان مــن بيــن هــؤالء مصطفــى 

الزبــاخ األكاديمــي الــذي خبــر التعليــم تنظيــرًا 

وممارســًة وعلــى مســتويات وطنيــة ودوليــة 

خصوصــًا علــى مســتوى أكاديميــة المملكــة 

المغربيــة ومنظمــة اإليسيســكو؛ فجــادت 

حديثــة  تربويــة  علميــة  بدراســة  قريحتــه 

جديــرة بالتعريــف والدراســة والتحليــل.

))) التوجــه االســتراتيجي الحضــاري لمواجهــة تحديــات التعليــم فــي العالــم 
اإلســامي، مطابــع الربــاط نــت )2016(، )ص/12( بتصــرف.
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الرجــل  كتــاب  فــي  نقديــة  علميــة  قــراءة  وإن 

لقيــام  تأصيــل  إبــراز  األســاس  فــي  لتســتهدف 

تشــخيصات  وعــرض  إســامية،  تربويــة  نظريــة 

بالعالــم  التعليميــة  األزمــة  ألســباب  قيمــة 

الفلســفة  بمرجعيــة  المرتبطــة  اإلســامي 

والخارجيــة  الداخليــة  والتحديــات  التعليميــة 

منطلقــة  حلــول  تقديــم  عــن  فضــًا  المعيقــة، 

مــع  ومنفعلــة  اإلســامية  التربويــة  الرؤيــة  مــن 

محيطهــا فــي ســياق الجمــع بين الهويــة والتنمية. 

ن ثَمَّ فإن المقال يصبو إلى 
ِ
وم

اإلجابة عن اإلشكالية اآلتية:

األزمــة  	 تشــخيص  نتائــج  أبــرز  تمثلــت  ِفيــَم 

الزبــاخ؟ مصطفــى  منظــور  مــن  التعليميــة 

وما أبرز التحديات التي استعرضها؟ 	

الــذي  	 االســتراتيجي  التوجــه  أبــرز ســمات  ومــا 

بالمنظومــة  والرقــي  األزمــة  لتجــاوز  قدمــه 

؟ لتعليميــة ا

وإلــى أي حــد كانــت الدراســة مســتوعبة لُجــّل  	

المطروحــة؟ التعليــم  قضايــا 

مــن  	 ســابقتها  علــى  قدمتهــا  إضافــة  وأي 

اســات؟ لدر ا

وكيــف يمكــن تنزيــل هــذا التوجــه االســتراتيجي  	

األنظمــة  علــى مســتوى  الدراســة  فــي  الــوارد 

التعليميــة فــي العالــم اإلســامي؟

وإن الطــرق الموضوعــي يفتــرض االنطــاق 

مــن وضــع الفرضيــات الهاديــة اآلتيــة:

لألنظمــة  	 الفلســفية  المرجعيــة  ازدواجيــة 

ثباتهــا  دون  اإلســامي  بالعالــم  التعليميــة 

عــن  فضــًا  الوحــي  مرجعيــة  علــى  المتيــن 

والسياســية  والثقافيــة  القيميــة  التحديــات 

الداخليــة والخارجيــة مــن أبــرز األســباب المؤديــة 

التعليميــة. األزمــة  إلــى 

بنــاء  	 فــي  اإلســامية  المرجعيــة  علــى  االرتــكاز 

واســتحضار  التعليميــة  المناهــج  فلســفة 

واالقتصاديــة  الثقافيــة  التنميــة  متطلبــات 

والتكنولوجيــة يعــد عنــوان التوجــه االســتراتيجي 

العالــم  فــي  التعليميــة  بالمنظومــة  للرقــي 

اإلســامي.

وممارســة  	 تنظيــًرا  التعلميــة  المؤلــف  خبــرة 

دوليــة  تربويــة  بمنظمــات  لمهــام  ومزاولتــه 

متيــن  اســتراتيجي  توجــه  تقديــم  مــن  مكنتــه 

بمناهــج  القادمــة  التحديــات  مخاطــر  يواجــه 

األصالــة  علــى  تقــوم  متطــورة،  تعليميــة 

واحــد. آن  فــي  والتنميــة 

تتكــون  بحــث  انتهجــت خطــة  وقــد 
مــن مقدمــة وخاتمــة ومحــاور كبــرى 
األصليــة  كانــت  وفرعيــة،  أصليــة 
الدراســة  تقديــم  تغيــت  الكبــرى 
مناقشــتها  مــع  ومضموًنــا  شــكًا 
ومنهًجــا  شــكًا  عليهــا  والتعليــق 
بإضافــات  لتختــم  ومحتــوى 

حولهــا. مضمونيــة 

موظــف  منهــج  علــى  المقــال  هــذا  واعتمــد 

مــن االســتقراء والوصــف والتحليــل؛ حيــث اعتمــد 

األول فــي تتبــع المــادة العلميــة المتناثــرة بيــن ثنايا 

فصــول الكتــاب وتنظيمهــا وفقــًا لمحــاور المقــال، 
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ــا التــي  ووظــف الثانــي فــي عــرض األفــكار والقضاي

جمعــت وتــم تنظيمهــا، واســتند إلــى التحليــل فــي 

دراســة مضاميــن الكتــاب ونقدهــا نقــًدا يقــوم علــى 

إبــراز مــدى إبداعيتهــا علــى ضوء التحديــات القيمية 

الــدول  تعيشــها  التــي  والسياســية  والثقافيــة 

اإلســامية، مــع تقديــم إضافــات مضمونيــة هــي 

ــل  ــاب فــي تفاعــل مــع تحصي خاصــة دراســة الكت

معرفــي تربــوي وممارســة تعليميــة فصليــة.

 أواًل:
 تقديم الكتاب

أ- شكل الكتاب وبنيته

كتــاب  فــي  دراســته  الزبــاخ  مصطفــى  قــدم 

صفحــة   1(( نحــو  يضــم  المتوســط  الحجــم  مــن 

خصصــت واجهتــه للعنــوان، واشــتملت خلفيتــه 

ــذة مــن ســيرة المؤلــف، وفقــرة مقتطفــة  ــى نب عل

مــن مقدمــة الكتــاب تحيــل القــارئ عمــا تضمنــه 

كبــرى. مــن استفســارات  وأجــاب عنــه 

إلــى تقديــم وأحــد عشــر  الكتــاب  وقــد قســم 

األوليــن  الفصليــن  خصــص  حيــث  فصــًا، 

منظــور  مــن  الحضــاري  البنــاء  ســمات  لعــرض 

النظريــة التربويــة اإلســامية وآليــات اســتيعابها 

وشــخص  وإكراهاتهــا،  التنميــة  لمســتجدات 

بالعالــم  التعليــم  أزمــة  أســباب  الثالــث  الفصــل 

اإلســامي لترتكــز الفصــول الســبعة التــي تليه على 

والثقافيــة  والقيميــة  الفلســفية  التحديــات  إبــراز 

التعليميــة  المناهــج  تواجــه  التــي  والبيداغوجيــة 

اإلســامية، بينمــا خلــص الفصــل الحــادي عشــر 

لتجــاوز  االســتراتيجي  التوجــه  مامــح  إلــى  األخيــر 

التعليميــة. بالمنظومــة  واالرتقــاء  التحديــات 

ب- مضامين الكتاب

البناء الحضاري في منظور 
النظرية التربوية اإلسامية

بالمنظومــة  للرقــي  المؤلــف  رؤيــة  تنطلــق 

االســتناد  مــن  اإلســامي  للعالــم  التعليميــة 

عرفهــا  التــي  اإلســامية  التربويــة  النظريــة  علــى 

بكونهــا »مجموعــة مــن التصــورات والمبــادئ 

المصدريــن  مــن  المســتمدة  المترابطــة 

الرئيســين للشــريعة اإلســامية همــا القــرآن 

الصالــح«))). الســلف  وآثــار  والســنة 

وهــي نظريــة تربويــة قائمــة األركان مســتوفية 

للديــن  الحضاريــة  الريــادة  علــى  قائمــة  الشــروط 

اإلســامي، وتتميــز بمميــزات أساســية تتمثــل فــي:

اإليمان بالغاية التعبدية للخلق. 	

اإليمــان بالرســالة القيميــة والمعانــي الســامية  	

للكــون والحيــاة واإلنســان.

االرتــكاز علــى بنــاء اإلنســان مــن بيئتــه وثقافتــه  	

دون االســتيراد مــن الخــارج.

واإلنســاني  	 الحضــاري  البنــاء  علــى  االســتناد 

»التــوازن«  بمبــدأي  المتصــف  الســليم 

و»االنســجام«.

وإن هــذه النظريــة األصيلــة لتجمــع بيــن إيمــان 

الحضــاري  االســتراتيجي  التوجــه  الزبــاخ،  ))) مصطفــى، 
لمواجهــة تحديــات التعليــم فــي العالــم اإلســامي، مرجــع 

)ص/21(. ســابق، 
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المتعلــم بربوبيــة هللا جــل جالــه وااللتــزام بــاآلداب 

مــع الخالــق والخلــق، والفهــم العلمــي والتربــوي 

واالجتماعــي المعاصــر للعلــوم الدينيــة المعالجــة 

لمشــكات العصــر، حيــث إنهــا تســتهدف خلــق 

العلــوم الشــرعية  منهــاج تعليمــي تتكامــل فيــه 

ويتصالــح  واإلنســانية،  واالجتماعيــة  والطبيعيــة 

فيهــا العقــل والنقــل والعلــم والديــن فــي إطــار 

هــادف يتيــح »عقــل العالــم« و»علــم العاقــل«؛ 

فهــي مؤهلــة لبنــاء إنســان متكامــل تتوفــر فيــه كل 

عناصــر البنــاء.

أسباب أزمة التعليم في العالم 
اإلسامي

لألســباب  الدراســة  تشــخيصات  تعــددت 

العالــم  فــي  التعليميــة  األزمــة  إلــى  المؤديــة 

-رغــم  يجدهــا  فيهــا  المتمعــن  أن  إال  اإلســامي 

اختافهــا وذكرهــا فــي فصــول متعــددة- تنضــوي 

تحــت أســباب كبــرى ارتبطــت بغياب أربعة أشــكال 

التعليميــة  منظومتنــا  فــي  الوعــي  أشــكال  مــن 

المختلفــة، كان أول هــذه األســباب غيــاب الوعــي 

بالمرجعيــة المحــددة للمنطلقــات والغايــات حيــث 

المســتها االزدواجيــة وتعــدد الــوالءات المنهجيــة 

لــدى  قيميــة  فكريــة  فوضــى  إلــى  أفضــت  التــي 

الناشــئة.

وثانــي هــذه األســباب تمثــل فــي غيــاب الوعــي 

الهويــة  لمفاهيــم  المحــددة  بالخصوصيــات 

عــدم  أدى  حيــث  الثقافيــة،  والذاتيــة  الحضاريــة 

التمييــز بيــن الثابــت التوقيفــي واالجتهــادي المتغير 

ــى تعميــق األزمــة  ــوي اإلســامي إل ــا الترب فــي تراثن

وإهمــال أساســيات كان منهــا اإلهمــال المتــوارث 

الوالديــة. للتربيــة 

غيــاب  فــي  األســباب  ثالــث  تجســد  فيمــا 

الداخليــة والخارجيــة المعيقــة  بالتحديــات  الوعــي 

أدت  التــي  القــدرات،  فــي  والمشــككة  للنهضــات 

إلــى الفصــل بيــن المناهــج الدراســية بيــن العلــوم 

وكان  واإلنســانية،  التجريبيــة  والعلــوم  الشــرعية 

بالخطــط  الوعــي  بغيــاب  مرتبًطــا  ســبب  رابــع 

لاستشــرافات  الراســمة  واالســتراتيجيات 

منهــا:  عديــدة  لســلبيات  المفــرز  المســتقبلية 

مجــال  فــي  المدرســين  تكويــن  ضعــف 

باألنمــاط  والتشــبث  التعليــم،  تكنولوجيــا 

واالكتظــاظ... التقليديــة،  الديداكتيكيــة 

التحديات المواجهة للمناهج 
التعليمية اإلسامية

إلــى  المؤديــة  الذكــر  الســالفة  األســباب  إن 

صاحبتهــا  اإلســامي  العالــم  فــي  التعليــم  أزمــة 

تحديــات فلســفية وقيميــة وثقافيــة وبيداغوجيــة 

وسياســية ارتبطــت بــاآلن والمســتقبل، تعرقــل 

نجــاح المناهــج التعليميــة اإلســامية فــي تحقيــق 

أهدافهــا، وقــد عرضهــا المؤلــف فــي ثنايــا الفصول 

الفصــل  إلــى  الخامــس  الفصــل  مــن  الممتــدة 

العاشــر مبــرزًا أن وفــاء المناهــج ألصالــة النظريــة 

لمواجهــة  أمــرًا حتميــًا  اإلســامية صــار  التربويــة 

تلــك التحديــات اآلتيــة:

- »تحديــات الوعــي بالمقومــات الهوياتيــة 



٢٩5 التوجه االسرتاتيجي الحضاري ملواجهة تحديات التعليم يف العامل اإلسالمي 

البانيــة«؛ حيــث إن العولمــة والمذاهــب الماديــة 

بوســائلها المتعــددة مــن إعام ووســائل تواصلية 

حديثــة تعمــل علــى التشــكيك في القيم المقدســة 

التــي  والثوابــت األصيلــة للمرجعيــات اإلســامية 

علــى رأســها الدين اإلســامي واللغــة العربية. وإن 

توجــه النظريــة التربويــة اإلســامية يقتضــي تعزيــز 

معــارف المتعلميــن بدينهــم اإلســامي ولغتهــم 

الحضــاري  التــراث  ذاكــرة  تعــد  التــي  العربيــة 

والثقافــي، ذلــك أن المناهــج ينبغــي أن تجعــل مــن 

االعتــزاز  برامجهــا  أهدافهــا ومواصفــات خريجــي 

أشــكال  كل  مــن  والتحصيــن  أمتهــم  بثوابــت 

االســتاب القيمــي والثقافــي واللغــوي.

المنظومــة  فــي  القيميــة  »التحديــات   -

التربويــة«، إذ باتــت القيــم الوطنيــة للمجتمعــات 

اإلســامية محــط تهديــد دائــم مــن قبــل العولمــة 

ووســائلها المتعــددة، ويتعمــق هــذا التهديــد فــي 

غيــاب التربيــة الوطنيــة لــدى مؤسســات التنشــئة 

والمدرســة  األســرة  قبيــل  مــن  االجتماعيــة 

واإلعــام عبــر التــي ينبغــي أن تكــون قائمــة علــى 

إليهــا. الوطنيــة والدعــوة  القيــم  التنشــئة علــى 

وإن رفــع هــذا التحــدي فــي نظــر الكاتــب يتــم 

عبــر تعزيــز المناعــة ضــد اآلفــات المشــككة فــي 

والتــراث  واللغــة  اإلســامية  للعقيــدة  الــوالء 

ــة  ــة األوطــان والتربي اإلســاميين بدمــج قيــم محب

السياســية فــي البرامــج الدراســية بشــكل يؤكــد 

الريــادة الحضاريــة للديــن اإلســامي، فضــًا عــن 

تحفيــز التميــز وتشــجيع التفــوق واإلبــداع بإعــداد 

أســاليب  وتطويــر  بالمتفوقيــن  خاصــة  برامــج 

عنهــم. الكشــف 

الفلســفية  بالتيــارات  التأثــر  »تحــدي   -

ــر وجــود اإلنســان  والتربويــة الماديــة« التــي تعتب

والماركســية  الداروينيــة  قبيــل  مــن  معنــى  بــا 

البانــي  اإلنســان  ماهيــة  حصــرت  حيــث  وغيرهــا، 

للحضــارات ورّبتــه علــى جانــب وحيــد مــن إنســانيته 

فــي غيــاب للجوانــب األخــرى بطريقــة نجــد فيهــا 

مراعــاة إمــا للجانــب الروحــي أو العضلــي أو العقلــي 

أو االقتصــادي دون اســتحضار كل تلــك الجوانــب 

مجتمعــة. وغيرهــا 

وبنــاء اإلنســان ال بــد أن يتــم بمراعــاة أبعــاده 

وفــق  تكاملــي  بشــكل  المتعــددة  اإلنســانية 

الفلســفة التربويــة اإلســامية بحيــث تســتحضر 

والنفســية  والعقليــة  الروحيــة  األبعــاد  فيــه 

واالجتماعيــة والماديــة والسياســية والحضاريــة، 

وذلــك فــي إطــار وســطية تعبديــة عمرانيــة وغائيــة 

لوجــوده.

والعلمــي«،  الثقافــي  المكــون  »تحديــات   -

المناهــج  تجــزيء  منحــى  الزبــاخ  انتقــد  حيــث 

التعليميــة للعلــوم بتقســيمها إلــى دينيــة وعلميــة 

وأدبيــة؛ لكــون ذلــك يــؤدي إلــى تعميــق االزدواجيــة 

الماضــي  قبيــل  مــن  الضديــة  والتوجهــات 

الدينــي  التعليــم  العلمانيــة واإلســام،  والحاضــر، 

والعصــري، التعليــم األدبــي والعلمــي، إذ ال بــد مــن 

النظريــة  علــى ضــوء  المعرفــي  التكامــل  تحقيــق 

المعرفــة  اســتغال  وإلــى  اإلســامية  التربويــة 

المختلفــة. بمؤسســاتها 

والحضــاري«  الدينــي  العــداء  »تحديــات   -

اإلســام  عــداء  ولتهمــة  لإلســاموفوبيا  المنتــج 
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للعقــل والحريــات وانتشــاره بحــد الســيف، ويمكــن 

مواجهــة هــذا التحــدي بتنقيــح البرامــج التعليميــة 

للديــن  الحضاريــة  الريــادة  تؤكــد  بمجــزوءات 

اإلســامي، وتعــرف بقيمــه الســامية فــي حــرص 

لــدى  الشــمولية اإلســامية  النظــرة  علــى تعزيــز 

المتعلــم.

إذ  واالعتمــاد«،  الجــودة  مكــون  »تحــدي   -

المنهــاج  فــي  رئيســة  جوانــب  ثاثــة  هنــاك  إن 

التجويــد:  يطالهــا  أن  واجًبــا  بــات  التعليمــي 

أولهــا مرجعيــة المنهــاج التــي ينبغــي أن تســتند 

دون  لألمــة  والحضاريــة  الدينيــة  المرجعيــة  إلــى 

ازدواجيــة مصطنعــة تعرقــل األهــداف المنشــودة، 

العائقــي  الجانــب  فــي  يتمثــل  الثانــي  والجانــب 

الــذي هــو بحاجــة إلــى تفاعــل وتكامــل المقــررات 

والمســتويات، فيمــا تجســد الجانــب الثالــث فــي 

والعاقــات  األهــداف  بتنزيــل  المرتبــط  التنفيــذ 

التفاعليــة علــى مســتوى البرامــج ومختلــف عناصــر 

المنهــاج.

مامح التوجه االستراتيجي 
لتجاوز التحديات واالرتقاء 

بالمنظومة التعليمية

ختمــت الدراســة بفصــل ضــم مجموعــة مــن 

التربويــة  للمناهــج  الشــاملة  الرؤيــة  توجهــات 

ارتبطــت بفلســفة المنهــاج والبرامــج الدراســية 

مواصفــات  وكــذا  البيداغوجيــة،  والهندســة 

المدرســين كان مــن أبرزهــا التأكيــد علــى تأســيس 

مختلــف عناصــر المنهــاج وفًقــا لمرتكــزات النظرية 

يأتــي: مــا  التربويــة اإلســامية وفــق اســتحضار 

االســتناد إلــى المرجعيــة اإلســامية فــي بنــاء  	

للتحديــات  اســتحضارها  وضــرورة  المناهــج 

ناشــئتنا. جيــل  تواجــه  التــي  والثقافيــة  القيميــة 

معالجــة  	 علــى  المتعلميــن  المناهــج  تعويــد 

مشــكات العصــر وتحدياتــه الكبــرى بمنظــور 

إســامي.

بناء مصفوفة قيمية في البرامج الدراسية. 	

والحــوار  	 )الشــورى(  الديمقراطيــة  دمــج قيــم 

اإلنســان  وحقــوق  والبيئــة  والعدالــة  والحريــة 

الدراســية. المناهــج  فــي 

إطــار  	 فــي  األخــرى  الثقافــات  علــى  االنفتــاح 

الواعيــة. االســتفادة 

عبــر  	 الحديثــة  الديداكتيكيــة  المناهــج  توظيــف 

والتوظيــف  للمدرســين  المســتمر  التكويــن 

التعليــم. فــي  للتكنولوجيــا  األمثــل 

واكتشــاف  	 المواهــب  تنميــة  علــى  الحــرص 

وتشــجيعهم. والمتميزيــن  العباقــرة 

تحقيــق  	 مــن  للتأكــد  التقييــم  معاييــر  تحديــث 

المنشــودة. األهــداف 

فــي  	 الفــرص  وتكافــؤ  اإلنصــاف  مبــدأ  تحقيــق 

التربويــة. المؤسســات 

إياء البحث العلمي التربوي أهمية كبرى. 	

وخاصــة القــول تتجســد فــي كــون هــذا التوجــه 

إلــى  يســعى  المؤلــف  حــدده  الــذي  االســتراتيجي 

تكويــن الشــخصية اإلنســانية التــي رســمها هللا 

القــرآن،  شــخصها  كمــا  األرض  علــى  لخافتــه 

ورســمت مامحهــا الســنة النبويــة الشــريفة فــي 

إطــار مــا يصطلــح عليــه الدكتــور خالــد الصمــدي 
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 ثانيًا: 
مناقشة وتعقيب

اتســم عمــل المؤلــف بعمــق بحثــي وتأصيــل 

ومــن  عديــدة  نصيــة  دالالت  اســتحضر  فكــري 

هــذا  ويســعى  مختلفــة،  مشــارب  ذات  مصــادر 

المقــال مــن ناحيــة أخــرى -بعــد تقديــم الكتــاب- إلــى 

مناقشــة قضايــا شــكلية ومنهجيــة ومضمونيــة 

خاصــة  هــي  مضمونيــة  إضافــات  تقديــم  مــع 

دراســة الكتــاب فــي تفاعــل مــع تحصيــل معرفــي 

فصليــة. تعليميــة  وممارســة  تربــوي 

أ- على مستوى الشكل

يجــد المتأمــل فــي الشــكل الخارجــي للكتــاب 

والخلفيــة  الواجهــة  ناحيتــي  مــن  ُكِســَي  قــد  أنــه 

الــذي يتصــدره مثلــث أخضــر  البنفســجي  باللــون 

الخارجــي  المظهــر  لهــذا  أن  يتبيــن  بحيــث  اللــون 

دالالت مرتبطــة بالشــكل واأللــوان اختيــرت بعنايــة 

علــى  المطلــع  عيــن  تخطئهــا  وال  اعتبــاط  دون 

األلــوان. ســيكولوجيا 

المســار  توجيــه  علــى ضــرورة  يــدل  فالمثلــث 

وتدقيقــه بتركيــز اهتمــام المســؤولين والفاعليــن 

االســتراتيجية  الكتــاب  قضيــة  علــى  التربوييــن 

المتمثلــة فــي التعليــم، فيمــا يحيل المثلث األخضر 

علــى النمــو والتفــاؤل والســعادة))) فــي إيحــاء إلــى 

ــة االســتراتيجية يقــود  أن النجــاح فــي هــذه القضي

اللــون  يــدل  فيمــا  والرفاهيــة،  الرقــي  إلــى  األمــة 

والقــوة  والديــن  الروحانيــات  علــى  البنفســجي 

والســلطة)))، أي أن قضيــة التعليــم المؤديــة إلــى 

الرقــي يتوجــب عليهــا االســتناد إلــى هويــة وديــن 

المجتمــع.

شــكل  أن  إلــى  نخلــص  َثــمَّ  وِمــن 
الكتــاب يحيــل القــارئ إلــى أن قضيــة 
التعليــم فــي العالــم اإلســامي التــي 
اســتراتيجية  قضيــة  هــي  يعالجهــا 
ينبغــي إياؤهــا األهميــة البالغــة فــي 
إطــار المرجعيــة اإلســامية فيحقــق 
ورقًيــا  ملموًســا  تقدًمــا  بذلــك 

منشــوًدا.

وغيــر خــاٍف أن هــذا الشــكل كان ذا داللة معبرة 

مباحــث  علــى  والمطلــع  المتخصــص  للقــارئ 

الغــاف  اتخــاذ  شــأن  مــن  وإن  الســيكولوجيا، 

صــورًة أو شــكًا يجمــع بيــن مقصــدي »التعبــد« 

أن  التعليميــة  المنظومــة  فــي  و»العمــران« 

الكتــاب،  محتــوى  علــى  أعمــق  داللــة  علــى  يحيــل 

مــن قبــل فئــة قارئــة أوســع. ويســتوعب 

ب- على مستوى المنهج
األلــوان:  نفــس  علــم  شــكيب،  مصطفــى  ))) انظــر: 
التأثيــرات النفســية لأللــوان، دار النشــر اإللكترونــي )د.ت(، 

)ص/8(.

(6( Vois: Deunov, Peter, Le testament des couleurs, 
Hérouville St-Clair, Editions Telesma)S.D(, p: 120-124.
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يعــد منهــج الدراســة فــي المعاييــر األكاديميــة 

المعيــار الرئيــس فــي تقويــم صحــة وجــدة النتائــج 

البحثيــة  الوســيلة  علــى  ذلــك  إليهــا،  المتوصــل 

لــم تكــن علميــة ومســتوفية لشــرط مائمــة  مــا 

والمجــال  المدروســة  القضيــة  لطبيعــة  المنهــج 

العلمــي المنتميــة إليــه ال يعتــد بنتائجهــا باعتبــار 

العلمــي  البنــاء  بعلميــة  رهينــة  النتائــج  أن صحــة 

مصطفــى  اعتمــد  وقــد  النتائــج،  لتلــك  المفضــي 

الزبــاخ علــى كلٍّ مــن المنهــج االســتقرائي والوصفــي 

والتحليلــي فــي دراســته، وهــي مناهــج أساســية ال 

غنــى عنهــا فــي مجــال الدراســات التربويــة النقديــة 

فــي  االســتقراء  علــى  اســتند  حيــث  اإلصاحيــة، 

تأصيــل النظريــة التربويــة اإلســامية مــن نصــوص 

فــي  الوصــف  ووظــف  والحديثــي،  القرآنــي  الوحــي 

بســط هــذه النظريــة وعــرض أســباب أزمــة التعليــم 

التــي تواجهــه،  العالــم اإلســامي والتحديــات  فــي 

فيمــا اعتمــد التحليــل فــي تشــخيص تلــك األســباب 

التوجــه  مامــح  واســتخاص  التحديــات  ودراســة 

بالمنظومــة  واالرتقــاء  لتجاوزهــا  االســتراتيجي 

التعليميــة.

أهميــة  المنهجــي  المســتوى  علــى  ويســجل 

علــى  واإلحالــة  باالســتناد  الدراســة  تعزيــز 

وجــود  تثبــت  تقويميــة  وتقاريــر  علميــة  دراســات 

البنــك  تقاريــر  قبيــل  مــن  التعليميــة  األزمــة 

واإليسيســكو،  اليونســكو  ومنظمتــي  الدولــي 

وكــذا الهيئــات العليــا الوطنيــة للتعليــم بالبلــدان 

للتعليــم  األعلــى  المجلــس  كتقاريــر  اإلســامية 

والتكويــن  للتربيــة  األعلــى  والمجلــس  ســابًقا 

حاليــًا،  العلمــي  والبحــث 

وذلــك حتــى تكون إشــكالية الدراســة 
مــن  منطلقــة  متيــن  أســاس  ذات 
أكاديميــة  وتشــخيصات  تقييمــات 
مؤسســاتية بالمــوازاة مــع تقويــم 
المؤلــف، وال تعطــي القــارئ انطباًعا 
بكــون حصــول األزمــة التعليميــة هــو 
وتقويماتــه  المؤلــف  تجســيد  مــن 
ســتكون  بــل  فقــط،  الشــخصية 
تقويماتــه العلميــة معــززة بتقاريــر 
اآلن  فــي  تدعمهــا  مؤسســاتية 

نفســه.

ومــن القضايــا المنهجيــة التــي تجــدر اإلشــارة 

إليهــا أيًضــا تقديــم مضاميــن فصليــة لعلــه كان 

حقهــا  كان  أخــرى  وتأخيــر  التقديــم  حقهــا  مــن 

التأخيــر؛ حيــث اشــتمل الفصــل الثالــث -على ســبيل 

المثــال- علــى تحديــات ومشــكات معاصــرة تواجــه 

المنظومــة التعليميــة اإلســامية، وقــدم المؤلــف 

ثــم  لمواجهتهــا،  حلــواًل  نفســه  الفصــل  فــي 

اشــتملت الفصــول المواليــة علــى تحديــات أخــرى 

ليختــم الكتــاب بفصــل ضــم مجموعــة مــن الحلــول 

التربويــة،  للمناهــج  الشــاملة  الرؤيــة  وتوجهــات 

الحلــول  إدراج  تأخيــر  الراجــح  أنــه كان مــن  ويبــدو 

الفصــل  فــي  ودمجهــا  التحديــات  فصــول  فــي 

األخيــر المخصــص لذلــك؛ تماشــًيا مــع تسلســل 

الخطــة البحثيــة العامــة التــي قامــت علــى التأصيــل 

فالتشــخيص وعــرض التحديــات، ثــم تقديــم مامح 

التوجــه االســتراتيجي لتجــاوز التحديــات واالرتقــاء 

التعليميــة. بالمنظومــة 
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ج- على مستوى المضمون

عموًمــا  يتميــز  أنــه  للكتــاب  الــدارس  يجــد 

عــن  ينــم  رصيــن  تربــوي  مفاهيمــي  بقامــوس 

وممارســًة،  تنظيــرًا  التربيــة  بفــن  صاحبــه  خبــرة 

غيــر أن إيــراد بعــض المصطلحــات البيداغوجيــة 

قبيــل  مــن  الحداثيــة  بالمرجعيــة  االرتبــاط  ذات 

علــى  و»التربيــة  التعليــم«)))  »دمقرطــة 

النظريــة  لمســة  إضفــاء  دون  المواطنــة«))) 

التربويــة اإلســامية عليهــا مــن حيــث التركيــب قــد 

يوقــع القــارئ غيــر المتخصــص فــي فهــٍم مخالــٍف 

ــف؛ فالتربيــة علــى المواطنــة علــى  لمقصــود المؤلِّ

ســبيل المثــال، التــي دعــا الكاتــب إلــى االهتمــام بهــا 

يحيــل مضمونهــا عنــد منظريهــا مــن المفكريــن 

ــة الوعــي الحقوقــي  ــى تنمي ــن عل ــن الغربيي التربويي

المرجعيــة  وفــق  الحداثــي  المواطــن  وتكويــن 

المرجعيــة  وفــق  أو  عنهــا  يتحــدث  كمــا  الكونيــة 

أخــرى. بصيغــة  العلمانيــة  الغربيــة 

فــي  بــه  االهتمــام  ينبغــي  ممــا  أنــه  والواقــع 

اإلســامية  التربويــة  النظريــة  تطويــر  ســبيل 

النابعــة  مصطلحاتهــا  نحــت  دعائمهــا  وتثبيــت 

ألصالتهــا  المبــرزة  ومجاالتهــا  أصولهــا  مــن 

توظيــف  بــدل  ذاتــه،  اآلن  فــي  ومعاصرتهــا 

حداثيــة  أيديولوجيــة  حمــوالت  ذات  مصطلحــات 

تحــت أجنحتهــا قــد تشــوش علــى غاياتهــا، وتعطــي 

اســتقاليتها. بعــدم  انطباعــا 

االســتراتيجي  التوجــه  الزبــاخ،  مصطفــى،  ))) انظــر: 
العالــم  فــي  التعليــم  تحديــات  لمواجهــة  الحضــاري 

)ص/145(. ســابق،  مرجــع  اإلســامي، 

))) انظر: المرجع السابق، )ص/87(.

للنظريــة  المؤلــف  تعريــف  فــي  الناظــر  وإن 

مــن  »مجموعــة  أنهــا  علــى  اإلســامية  التربويــة 

التصــورات والمبــادئ المترابطــة المســتمدة 

للشــريعة  الرئيســين  المصدريــن  مــن 

اإلســامية همــا القــرآن والســنة وآثــار الســلف 

الصالــح«))) ليلحــظ فيــه عــدم اســتيفاء لشــرط 

الــذي  المشــروح  للمفــرد  التامــة  المســاواة 

يشــترطه المناطقــة فــي التعريفــات؛)11) وهــو مــا 

فــي  التعريــف متمثــل  فــي  نــوع قصــور  إلــى  أدى 

عموميتــه وغيــاب مركزيــة وصفــة التربويــة فيــه، 

ســيصح  عموميتــه  فــي  النحــو  ذاك  علــى  فهــو 

التربويــة  النظريــات  مختلــف  علــى  ينطبــق  أن 

والثقافــة  والنفــس  االجتمــاع  فــي  اإلســامية 

التعريــف  هــذا  يدعــم  أن  فحــري  واالقتصــاد... 

تبليــغ  إلــى  ســتؤدي  التــي  التربويــة  بالداللــة 

المطلوبــة. بالدقــة  منــه  المقصــود 

المؤلــف  اتصــف  فقــد  أخــرى  ناحيــة  ومــن 

بتسلســل األفــكار وترابطهــا وبنائهــا، حيــث ابتــدأ 

التربويــة  النظريــة  بتأصيــل  الزبــاخ  مصطفــى 

تشــخيص  فــي  بعدهــا  لينطلــق  اإلســامية 

اقتــراح  ثــم  بالتحديــات  المرتبطــة  االختــاالت 

الحلــول. وممــا ال شــك فيــه أن المؤلــف لــو نفــذ 

البرامــج  بالتفصيــل  يمــس  أعمــق  تحليــل  إلــى 

فــي  البيداغوجيــة  الهندســة  وكــذا  التعليميــة 

تفاصيلهــا فإنــه سيســهم بشــكل بــارز فــي وضــع 

اليــد علــى موضــع الــداء بوضــوح أكبــر، وســتكون 

))) انظر: المرجع السابق، )ص/21(. 

ضوابــط  المبدانــي،  حنبكــة  الرحمــن،  عبــد  )11) انظــر: 
صياغــة  والمناظــرة:  االســتدالل  وأصــول  المعرفــة 
للمنطــق وأصــول البحــث متمشــية مــع الفكــر اإلســامي، 

)ص/60(. )1432ه-2011م(  القلــم  دار  دمشــق، 
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موســع. بشــكل  المعالجــة 

د- إضافات مضمونية

للرقــي  االســتراتيجي  التوجــه  يســتدعي 

اإلســامي  العالــم  فــي  التعليميــة  بالمنظومــة 

الجمــع  فــي  متمثــل  أساســي  اســتحضار شــرط 

ــى أصــول  ــة والتنميــة« باالســتناد إل ــن »الهوي بي

النظريــة التربويــة اإلســامية، واألخــذ بمســتجدات 

والتكنولوجيــة  والبيداغوجيــة  العلميــة  العصــر 

حتــى تتحقــق فــي خريــج هــذا التعليــم مواصفــات 

المتقــن  بأصالتــه،  المعتــز  العــارف  اإلنســان 

السياســية  لألحــداث  المواكــب  عصــره،  لعلــوم 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واإلعاميــة 

مبدًعــا  تفاعــًا  معهــا  فيتفاعــل  بــه  المحيطــة 

التنمــوي  الرقــي  تحقيــق  فــي  بذلــك  مســهًما 

ألمتــه. المنشــود 

وإن الحديــث عــن توجــه اســتراتيجي 
اليــد  وضــع  بالضــرورة  يقتضــي 
بشــكل دقيــق علــى عوامــل أدت إلــى 
األزمة التعليمية وارتبطت بمختلف 
أســس المناهــج التعليميــة واقتراح 
حلــول مــن شــأنها أن تتجــاوز ذلــك 
فــي اســتحضار دائــم لشــرط الجمــع 

بيــن الهويــة والتنميــة.

* الفلسفة التربوية المنشودة

يجــد الناظــر فــي فلســفات المناهــج التعليميــة 

يتســم  منهــا  الكثيــر  أن  اإلســامية  للــدول 

بازدواجيــة مرجعيــة تعرقــل تحقيــق أهدافهــا؛ ذلــك 

الممســكة  السياســية  الهيئــات  مــن  الكثيــر  أن 

نحــو  تنحــو  مــا  غالًبــا  التعليمــي  الحقــل  بزمــام 

الســتيعاب  بـ»التوفيــق«  عليــه  تصطلــح  مــا 

المدنيــة  والهيئــات  السياســية  التيــارات  بعــض 

ومنــاورة الضغوطــات الخارجيــة التــي مــن شــأنها 

لــم  إذا  اســتقرارها  وعرقلــة  عليهــا  التشــويش 

المحاولــة  بهــذه  فــإذا  طلبهــا،  إلــى  يســتجب 

الفلســفة  فــي  تحــدث  المدجنــة  التوفيقيــة 

ــة »ازدواجيــة مرجعيــة« لهــا ســلبياتها  التعليمي

علــى  مؤسســة  فلســفة  تبلــور  إذ  الفتاكــة؛ 

المرجعيــة اإلســامية مــن ناحيــة، وعلــى مرجعيــات 

أخــرى. ناحيــة  مــن  الماديــة  الفلســفة 

وهذه الفلســفة الحاملة لازدواجية المرجعية 

التعليميــة  البرامــج  مســتوى  علــى  تنــزل  حينمــا 

والكتــب المدرســية والهندســة البيداغوجيــة تــؤدي 

إلــى تناقضــات صارخــة، عــادة مــا تلمــس بجــاء 

علــى مســتوى المــواد والكتــب الدراســية، وتغــرس 

بعضهــا  يضــرب  متناقضــة  قيمــًا  المتعلــم  فــي 

ضــرورة  مــادة  فــي  المتعلــم  فيــدرس  بعًضــا، 

والتخلــي  الفاضلــة  اإلســامية  باألخــاق  التحلــي 

عــن رذائلهــا فــي حيــن تلقنــه مــادة أخــرى أن األصــل 

فــي الحقــوق اإلنســانية الحريــة المطلقــة للفــرد 

فيمــا يرتبــط بعاقاتــه الرضائيــة فتكــون المردوديــة 

التعليميــة هزيلــة معرفيــًا ومهاريــًا وســلوكيًا.

وإن  هاتــه  الجمعــي  اإلرضــاء  سياســة  إن 

كانــت تبــدو مســعفة فــي تجــاوز بعــض اإلكراهــات 

القريــب  المســتوى  علــى  الظرفيــة  السياســية 

المســتويين  علــى  خطيــرة  بأزمــات  تنــذر  فإنهــا 
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إلــى تكويــن  المتوســط والبعيــد بحيــث ســتؤدي 

متباعــد  المرجعيــات،  متعــدد  مجتمعــي  جيــل 

وشــائج االتصــال، كثيــر التناقــض واالختاف، كثرت 

المردوديــة  بســبب  البطالــة  نســبة  أفــراده  بيــن 

التعليميــة. لمنظومتــه  الهزيلــة 

لــكل  تصبــح  ألن  اليــوم  ماســة  الحاجــة  إن 

موحــدة  تعليميــة  فلســفة  اإلســامية  البلــدان 

تنطلــق مــن مرجعيتهــا اإلســامية وتأخــذ بشــروط 

لنــا طاقــات  التنميــة والعصــر المطلوبــة فتبــدع 

إنســانية معتــزة بهويتهــا ولغتهــا متمكنــة مــن 

ممتلكــة  عصرهــا،  وتكنولوجيــات  ولغــات  علــوم 

للكفايــات التواصليــة والقــدرة علــى تدبيــر االختــاف 

مــع غيرهــا.

* المقررات الدراسية المطلوبة

تحتــل المقــررات الدراســية أهميــة بالغــة علــى 

مســتوى المناهــج التعليميــة؛ لكونهــا تشــخص 

الوجوديــة  والمجتمــع  الدولــة  نظــرة  لدارســها 

ورؤيتهــا للنمــوذج البشــري الــذي تتغيــى صناعتــه، 

البلــدان اإلســامية  فــي  المقــررات  وواقــع هاتــه 

تقــف عقبــة  التــي  االختــاالت  مــن  الكثيــر  يشــكو 

البشــري المنشــود. التقــدم  أمــام 

الدراســية  المــواد  مقــررات  مــن  فالكثيــر 

والجامعيــة باتــت تشــكو مــن محدوديــة معرفتهــا 

مــن جهــة، وتغييــب شــرط اســتيعاب متطلبــات 

ــات المتعلميــن مــن جهــة  العصــر الحديــث وحاجي

أخــرى، حيــث نجــد مقــررات تاريخيــة تقــف حدودهــا 

الكرونولوجيــة عنــد اســتقال البلــدان اإلســامية 

تمكــن  أن  دون  العشــرين  القــرن  منتصــف  فــي 

المتعلــم مــن أحــداث تاريــخ معاصــر يمكــن مــن 

الــذي  والدولــي  اإلقليمــي  واقعــه  وتحليــل  فهــم 

يعيــش فيــه حــااًل.

مشــكات  ذلــك  إلــى  أضــف 
تمنــح  ال  التــي  اللغويــة  المقــررات 
مســاحة  اللغــوي  التعبيــر  لمجــال 
أكبــر؛ ممــا يــؤدي إلــى ضعــف تحقــق 
ــد  ــة لديهــم، ويزي ــات التواصلي الكفاي
هــذه األزمــة اللغويــة تعقيــًدا اعتمــاد 
بالتعليــم  األجنبيــة  التدريــس  لغــة 
العالــي، التــي تشــكل أمــام الطلبــة 
عائًقــا كبيــًرا عنــد متابعــة دراســتهم 
والتقنيــة  العلميــة  بالتخصصــات 
طويلــة  لســنوات  درســوا  بعدمــا 
وطنيــة  بلغــات  أو  العربيــة  باللغــة 
أخــرى فــي بعــض البلدان اإلســامية 

بالعربيــة. الناطقــة  غيــر 

ومعلــوم أن هــذا التجنيــب اللغــوي فــي التعليم 

بالحمــات  تاريخيــًا  أســبابه  ارتبطــت  العالــي 

اإلســامي  العالــم  اســتهدفت  التــي  اإلمبرياليــة 

ــة  ــة اســتعمارية لغوي ــه شــكليًا تاركــة تبعي وغادرت

وثقافيــة واقتصاديــة شــبه دائمــة بــه، عــزز ذلــك 

حــرص بعــض العائــات البرجوازيــة والنخــب غــداة 

التجنيــب  أركان عمليــة  ترســيخ  علــى  االســتقال 

ترســخ  لكونهــا  واإلدارة؛  التعليــم  فــي  اللغــوي 

أقدامهــم وأقــدام أحفادهــم فــي مناصــب الدولــة 

بســبب  برجوازيتهــم  وتضمــن  االســتراتيجية، 

التجنيــب. هــذا  مــن  المكتســب  االمتيــاز 
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وتحليــل هــذا الواقــع التاريخــي ال يتطلب ســوى 

التــي  التربيــة،  أبجديــات سوســيولوجيا  اســتدعاء 

مــن  تســتفيد  والنخــب  العائــات  هاتــه  أن  تؤكــد 

ــوح  ــاز الرأســمال اللغــوي والثقافــي الممن امتي

علــى  الدائمــة  ســيطرتها  تضمــن  كــي  ألبنائهــا 

مراكــز القــرار، فالمتعلــم ابــن الطبقــات الكادحــة 

والمتوســطة فــي البلــدان العربيــة يلــج التعليــم 

العربيــة  لغتــه  فــي  بســيط  لغــوي  برأســمال 

الوطنيــة الناطــق بهــا، وال يــكاد يوجــد فــي محصلته 

شــيء مــن الرأســمال اللغــوي األجنبــي الــذي يكــون 

البــن هاتــه العائــات المتحدثــة بهاتــه اللغــات مــع 

أبنائهــا صبــاح مســاء المخصصــة لميزانيــة ماليــة 

والزائــرة  فيهــا،  ألســنتهم  تحكــم  لتقويــة  هامــة 

لتلــك البلــدان األجنبيــة الناطقــة بهــا. 

بيــن  الفــرص  تكافــؤ  انعــدام  أن  والحصيلــة 

ســيفرز  المدخــات  مســتوى  علــى  المتعلميــن 

حتمــًا تباينــًا هائــًا علــى مســتوى المخرجــات فــي 

ــه النخــب تمكنــت مــن  ــه اللغــات، وبمــا أن هات هات

تكريــس التجنيــب اللغــوي فــي جــل إدارات الدولــة 

االســتراتيجية فــإن مناصــب التوظيــف الســامية 

أبنــاء تلــك  إلــى  تــؤول بحكــم المنطــق  لــن  فيهــا 

امتــاك  فــي  غيرهــم  عــن  المتميزيــن  العائــات 

الجامعيــة  المعــارف  فــي  وكــذا  اللغــات،  تلــك 

المدرســة بهــا، وفــي هــذا مســاس بمبــدأ العدالــة 

االجتماعيــة بطريقــة غيــر مباشــرة وحرمــان للــدول 

مــن طاقــات أبنائهــا مــن باقــي طبقــات الشــعب 

التــي كان بإمكانهــا اإلســهام فــي تحقيــق التنميــة 

المشــهودة.

الكتاب المدرسي البيداغوجي

مــن  أساســيًا  ركنــًا  المدرســي  الكتــاب  يعــد 

ويرتبــط  التعليمية-التعلميــة،  العمليــة  أركان 

ارتباطــًا وثيقــًا بعمليــة التعلــم، ويحتــل الصــدارة 

فــي المناهــج التربويــة عامــة؛ فهــو عــدة المتعلــم 

ويظــل  المنهــاج،  أهــداف  بلــوغ  فــي  ووســيلته 

التلميــذ  منــه  يســتقي  الــذي  األساســي  المرجــع 

إعــداده  عنــد  المــدرس  ويســتحضره  معلوماتــه، 

للــدرس. كمــا يعتبــر هــذا الكتــاب مرجعــًا هادفــًا 

األدبيــات  فــي  الدراســية  للمــادة  وممنهجــًا 

خصائــص  علــى  يتوفــر  حيــث  الديداكتيكيــة، 

ومواصفــات معينــة تجعلــه أداة تواصــل فعالــة 

فــي المواقــف التعليميــة بيــن مختلــف الفاعليــن 

التربوييــن وأطــراف العمليــة التعليمية-التعلميــة، 

إال أن الماحــظ أنــه علــى الرغــم مــن الميــزات التــي 

ميــزت بعــض الكتــب المدرســية الحديثــة بالبلــدان 

نقائــص،  اعترتهــا  منهــا  الكثيــر  فــإن  اإلســامية 

وتربويــة  معرفيــة  ماحظــات  عليهــا  ولوحظــت 

قلصــت تحقيــق أهدافــه وحجمــت دوره، ويمكــن 

تلخيــص أبــرز هاتــه النقائــص والماحظــات فــي 

اآلتــي:

ــوي الشــمولي  	 عــدم اســتحضار المفهــوم الترب

مــا  عــادة  الــذي  الكتــاب  محتــوى  بنــاء  فــي 

ويــكاد  المعرفــي،  الجانــب  عليــه  يطغــى 

إذ  والوجدانــي؛  المهــاري  الجانــب  فيــه  ينعــدم 

المــواد التعليميــة هــي غيــر العلــوم التجريبيــة 

واإلنســانية بالضــرورة؛ حيــث تمثــل هذه األخيرة 

وســائل  مــن  وســيلة  يشــكل  نظريــًا  تكوينــًا 
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تحقيــق أهــداف الفلســفة التربويــة المعرفيــة 

صــدق  أن  ومعلــوم  والوجدانيــة،  والمهاريــة 

المحتــوى ينطلــق مــن أمريــن: صــدق المعــارف 

أمــر  وهــذا  البحتــة،  العلميــة  بالمقاييــس 

يتوفــر عــادة فــي هاتــه الكتــب، وقابليــة هــذه 

المعرفــة للتطبيــق علــى مجــاالت واســعة 

المتعلــم،  ســلوك  فــي  متنوعــة  ومواقــف 

باألســاس عنهــا. غــاب  الــذي  هــو  وهــذا 

هيمنــة األهــداف المعرفيــة علــى جــل أهــداف  	

الــدروس المســطرة فــي الكتــب، وغيــاب شــبه 

التــي  والوجدانيــة  المهاريــة  لألهــداف  كلــي 

وتقــّوم  المتعلــم،  شــخصية  بدورهــا  تصقــل 

اإلســامي. التوجــه  وفــق  الحيــاة  فــي  ســلوكه 

واإلبــداع  	 البحــث  علــى  التلميــذ  قــدرة  قتــل 

والتحليــل والتعليــل واالستكشــاف والمقارنــة، 

عــن طريــق تزويــده بــكل مــا يلــزم ويزيــد حــول 

المهاريــة. األهــداف  وتغييــب  الموضــوع 

ينبغــي  	 التــي  واالمتــدادات  التقاطعــات  غيــاب 

أن تكــون مــع المــواد الدراســية األخــرى بقصــد 

وتحقيــق  المعــارف،  ترســيخ  فــي  اإلســهام 

تكاملــي  أفقــي  بشــكل  الخريــج  مواصفــات 

وشــمولي.

ال  	 الــذي  الوحيــد  المدرســي  الكتــاب  هيمنــة 

يســمح بتعدديــة فــي الكتب تراعــي خصوصيات 

كل جهــة ترابيــة مــن حيــث العــادات واألعــراف 

والتقاليــد االجتماعيــة الســائدة فيهــا، ويعطــي 

األجــود  المدرســي  للكتــاب  البقــاء  صاحيــة 

األكثــر تحقيقــًا ألهــداف المــادة.

تضمــن بعــض الكتــب لمعطيــات وإحصــاءات  	

تحييــن  عــدم  بســبب  محينــة  وغيــر  قديمــة 

الكتــاب المدرســي للمــادة، وتقــادم مثــل هاتــه 

مــن  المقصــودة  الغايــة  يلغــي  اإلحصــاءات 

البرهنــة واالســتدالل  عرضهــا والمتمثلــة فــي 

تشــويق  وكــذا  المعروضــة،  المضاميــن  علــى 

الــدرس. موضــوع  فــي  المتعلميــن 

مــواد  	 فــي  والمبيانــات  الصــور  توظيــف  قلــة 

مــا  يخفــى  وال  اإلنســانية،  والعلــوم  اللغــات 

لهــذه األخيــرة مــن أهميــة كبــرى فــي الجانــب 

الديداكتيكــي.

كتــب  	 بعــض  بيــن  قيميــة  تناقضــات  وجــود 

المــواد الدراســية بســبب ازدواجيــة الفلســفة 

عنهــا. الحديــث  ســبق  التــي  التربويــة 

ضــرورة  إلــى  يشــار  النقائــص  هاتــه  وأمــام 

تحييــن الكتــاب المدرســي بشــكل دوري ال يتجــاوز 

ســنتين أو ثــاث ســنوات حتــى تــؤدي المعطيــات 

ــاب دورهــا  ــن الكت واإلحصــاءات المعــززة لمضامي

وإثــارة  للمتعلميــن  تشــويق  مــن  بهــا  المنــوط 

توظيــف  مــع  المطلــوب،  بالشــكل  الهتمامهــم 

ومتوازنــة  صحيحــة  بطريقــة  والمبيانــات  الصــور 

أهــداف  تحقيــق  علــى  وتعيــن  المــادة،  تخــدم 

علــى  للعمــل  حــان  قــد  األوان  أن  كمــا  الــدرس. 

تنزيــل سياســة تحريــر الكتــاب المدرســي بشــكل 

كلــي تمنــح فيــه صاحيــة اختيــار الكتــاب لمدرســي 

المــواد حتــى تحقــق هــذه السياســة غايتهــا، ويكون 

واألصلــح. األجــود  المدرســي  للكتــاب  الخلــود 
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الهندسة البيداغوجية الوظيفية

ياحــظ علــى الهندســة البيداغوجيــة المعتمدة 

شــخصية  بنــاء  فــي  أساســية  لمــواد  تغييبهــا 

امتحانــات  فــي  لمــواد  وإدراجهــا  المتعلميــن 

طبيعــة  مــع  منســجمة  غيــر  وهــي  إشــهادية، 

تأثرهــا  عــن  فضــًا  تحتهــا،  المنضويــة  الشــعبة 

التربويــة،  الفلســفة  مرجعيــة  بازدواجيــة  البــارز 

حيــث ياحــظ علــى ســبيل المثــال أن مــادة التربيــة 

البيداغوجيــة  الهندســات  اإلســامية فــي بعــض 

تعانــي التقليــص فــي عــدد ســاعاتها ومعاماتهــا 

الماديــة  الحزبيــة  األيديولوجيــا  طغيــان  بســبب 

التعليــم. وزارات  تولــوا  مــن  لبعــض 

الهندســة  تغييــب  هــذا  إلــى  أضــف 
البيداغوجيــة المتحركــة للمتعلميــن 
رهــن  يظلــون  الذيــن  النوابــغ، 
تعامــل  التــي  الثابتــة  الهندســة 
ــع المتعلميــن بمســتوى واحــد  جمي
بســبب  مواهبهــم  تصقــل  فــا 

الفارقيــة. البيداغوجيــا  تغييــب 

إن التعليــم يظــل مجــااًل اســتراتيجيًا ينبغــي أن 

تســتحضر فيــه باألســاس المرجعيــة اإلســامية 

التربويــة  النظريــة  فيــه  وتطبــق  الدســتورية، 

اإلســامية بشــروطها، وتغيــب عنــه األيديولوجيــا 

الحزبيــة الضيقــة حتــى تحقــق التنميــة المنشــودة.

فضاءات التدريس والوسائل 
التعليمية

النجــاح الدراســي هــو نتيجــة تحقــق عبــر تظافــر 

منهــا  التــي  المتعــددة،  الشــروط  مــن  مجموعــة 

توفيــر فضــاءات تعليميــة مائمــة ســواء مــن حيث 

األقســام  فــي  الحاصــل  االكتظــاظ  مــن  النقــص 

المتجــاوز عــدد تاميذهــا أحيانــًا 1) تلميــذًا، أو مــن 

حيــث تقريــب المؤسســات إلــى التاميــذ.

ويعــد غيــاب الوســائل التعليميــة الحديثة وكذا 

جهــل الكثيــر مــن المدرســين بكيفيــات اســتثمارها 

عامــًا مــن العوامــل المؤديــة إلــى تراجــع مردوديــة 

تغييــب  بســبب  التعليمية-التعلميــة  العمليــة 

هــذه  عبــر  يمنــح  أن  شــأنه  مــن  الــذي  التحفيــز 

الوســائل، وعــدم مواكبــة مــا صــار يعيشــه العصــر 

مــن تقنيــات ومســتجدات.

مــن  بالتقليــص  أساســًا  مرتبــط  هــذا  وكل 

الخصــاص المســجل فــي المــوارد البشــرية، وكــذا 

للمدرســين  المســتمر  التكويــن  دورات  برمجــة 

ونفســيين  اجتماعييــن  مســاعدين  وتعييــن 

التعليميــة. بالمؤسســات 

كمــا ينبغــي أن تكــون عمليــات التقويــم شــاملة 

ومقومــة لمختلــف الكفايــات المعرفيــة والمهارية 

والوجدانية.

خاتمة

دراســة  هــي  الزبــاخ  الدكتــور  دراســة  إن 

اســتراتيجية فــي موضوعهــا، عميقــة فــي تحليلهــا، 

َمــت مــن ِقَبــل رجــل خبــر علــم  متميــزة فــي بابهــا ُقدِّ

مســتوى  علــى  وممارســًة  تنظيــرًا  التربيــة  وفــن 

الكتــاب  دراســة  بعــد  تبّيــن  وقــد  ودولــي،  وطنــي 

المقــال.  منهــا  انطلــق  التــي  الفرضيــات  صــدق 

فحــري بمناهجنــا التعليميــة أن تســير علــى نهــج 
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علــى  يســيرون  صناعــًا  تعتمــد  وأن  الدراســة، 

والتفصيــل  التنقيــح  بعــد  تنزيلهــا  وإن  هديهــا، 

فــي عناصــر المنهــاج لكفيــل بتكويــن الشــخصية 

اإلنســانية التــي رســمها هللا لخافتــه علــى األرض 

كمــا شــخصها القــرآن الكريــم، ورســمت مامحهــا 

النبويــة. الســنة 
وهللا من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

المصادر والمراجع
 أمين أحمد، األخاق، بيروت، دار الكتب العربي، )))1م.. 1
المقدمــات، . ) إلــى  مقدمــة  اللســانيات:  جيــن،  إتشســن 

ترجمــة وتعليــق عبــد الكريــم محمــد جبــل، القاهــرة، المركــز 
)11)م. ط1،  للترجمــة،  القومــي 

إلــى . ) الفلســفية  التداوليــة  تحتــاج  لمــاذا  أدرونتــي،  إنــس 
آفــاق  الرحيــم،  عبــد  أميــن  منتصــر  تــر:  عياديــة؟  تداوليــة 
المعرفــة،  كنــوز  مختــارة،  وبحــوث  دراســات  تداوليــة 

)11)م. األولــى،  الطبعــة 
أوســتين: . ) قبــل  التداوليــة  كارك،  ودافيــد  بريجيثنرليــش 

واقــع أم تهيــؤات؟ تــر: حافــظ إســماعيلي علــوي، تســاؤالت 
مختــارة،  وبحــوث  دراســات  الخطــاب  وتحليــل  التداوليــة 

كنــوز المعرفــة، الطبعــة األولــى، )11)م.
 بنكــراد ســعيد، الســيميائيات الســردية: مدخــل نظــري، . )

منشــورات الزمــن، كتــاب الجيــب ))، )11)م.
وصناعــة . ) المفهــوم  إبــداع  المالــك:  عبــد  بومنجــل   

الهويــل  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  تجربــة  فــي  المصطلــح 
واإلتبــاع إلــى التأثيــل واإلبــداع، بيــروت، دوريــة نمــاء لعلــوم 
الوحــي والدراســات اإلنســانية، العــددان )-)، ربيــع وصيــف 

)11)م.
الكويــت، . ) التداوليــة،  اللســانيات  فــي  التــأدب  عبيــد،  حاتــم 

)يوليــو-  (( المجلــد:  األول،  العــدد  الفكــر،  عالــم  مجلــة 
.)2014 ســبتمبر 

االئتمانــي . ) النقــد  الدهرانيــة:  بــؤس  الرحمــن،  عبــد  طــه 
العربيــة  الشــبكة  بيــروت،  الديــن،  عــن  األخــاق  لفصــل 

)11)م. ط1،  والنشــر،  لألبحــاث 
طــه عبــد الرحمــن، الحــوار أفًقــا للفكــر، بيــروت، الشــبكة . )

)11)م. والنشــر،  لألبحــاث  العربيــة 
تأســيس . 11 إلــى  المدخــل  الحداثــة  روح  الرحمــن،  عبــد  طــه 

الحداثــة اإلســامية، المغــرب، المركــز الثقافــي العربــي، ط1، 
)11)م.

طــه عبــد الرحمــن، روح الديــن: مــن ضيــق العلمانيــة إلــى . 11
ســعة االئتمانيــة، المغــرب، المركــز الثقافــي العربــي، ط)، 

)11)م.
ــد الرحمــن، ســؤال األخــاق: مســاهمة فــي النقــد . )1 طــه، عب

األخاقــي للحداثــة الغربيــة، الــدار البيضــاء، المركــز الثقافــي 
العربــي، ط1، 111)م.

عــن األصــول . )1 بحــث  العمــل:  الرحمــن، ســؤال  عبــد  طــه، 
العمليــة فــي الفكــر والعلــم، الــدار البيضــاء، المركــز الثقافــي 

العربــي، ط1، )11)م.
النقــد . )1 الدهرانيــة:  بعــد  مــا  شــرود  الرحمــن،  عبــد  طــه 

المؤسســة  بيــروت،  األخــاق،  مــن  للخــروج  االئتمانــي 
)11)م. ط1،  واإلبــداع،  للفكــر  العربيــة 

طــه، عبــد الرحمــن، فقــه الفلســفة: 1- الفلســفة والترجمــة، . )1
الــدار البيضــاء، المركــز الثقافــي العربــي، ط1، )11)م.

طــه عبــد الرحمــن، فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، . )1
المركــز الثقافــي العربــي، الطبعــة الثانيــة، 111).

طــه عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، . )1
المركــز الثقافــي العربــي - البيضــاء، الطبعــة األولــى، )))1م.

عبــاس عبــد الحليــم عبــاس، المصطلــح النقــدي والصناعــة . )1
المعجمية دراســة في المعاجم المصطلحية وإشــكاالتها 

المنهجيــة، عمــان، دار كنوز المعرفــة، )11)م، ط1.
عبــد هللا جــاد الكريــم، التداوليــة فــي الدراســات النحويــة، . )1

القاهــرة، مكتبــة اآلداب القاهــرة، الطبعــة األولــى، )11)م.
علــي، نبيــل وناديــة، حجــازي: الفجــوة الرقميــة: رؤيــة عربيــة . 1)

لمجتمــع المعرفــة، الكويــت، عالــم المعرفــة، )11)م.
فهمــي خالــد، أحمــد محمــود، مدخــل إلــى التــراث العربــي . 1)

اإلســامي، جمهوريــة مصــر العربيــة، مركــز تــراث للبحــوث 
)11)م. والدراســات، ط1، 

المريــط مصطفــى، تحيــز المفاهيــم: مــن النقــد المفهومــي . ))
الثقافــة عنــد مالــك  البنــاء الحضــاري مفهــوم  أفــق  إلــى 
ــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات  ــا، دوري بــن نبــي أنموذًج

اإلنســانية، العــددان )-)، ربيــع وصيــف )11)م.
الرحمــن مــن . )) الحداثــة عنــد طــه عبــد  ملــكاوي، ســعيدة، 

النقــد المعرفــي المــزدوج إلــى بنــاء المفهــوم، إربــد، عالــم 
)11)م. للنشــر والتوزيــع، ط1،  الحديــث  الكتــب 

منتصــر أميــن عبــد الرحيــم، آفــاق تداوليــة دراســات وبحــوث . ))
مختــارة، كنــوز المعرفــة، الطبعــة األولــى، )11)م.

منتصــر أميــن عبــد الرحيــم، هــل التداوليــة علــم إمبريقــي؟ . ))
إيفارتونــزن، آفــاق تداوليــة دراســات وبحــوث مختــارة.

هيئــة التحريــر، جــدل القديــم والحديــث فــي التــراث التربــوي . ))
اإلســامي  الفكــر  مجلــة  المعرفــة،  إســامية  اإلســامي، 
المعاصــر، العــدد 1)، الســنة الثالثــة والعشــرون خريــف )11)م.

هيئــة التحريــر، مبــدأ التكامــل المعرفــي فــي الفكــر التربــوي . ))
الفكــر  مجلــة  المعرفــة،  إســامية  التربــوي،  والتــراث 
اإلســامي المعاصر، العدد ))، الســنة الثانية والعشــرون 

)11)م. شــتاء 
ياســين عبــد الســام، اإلســام والقوميــة العلمانيــة، دار . ))

البشــير – طنطــا - أمــام كليــة التربيــة، ط)، )))1م.
الــدار . )) أمازيغــي،  مــع صديــق  حــوار  الســام،  عبــد  ياســين 

)))1م. األفــق،  مطبوعــات  البيضــاء، 
ياسين عبد السام، مقدمات في المنهاج، ط1، )))1م.. 1)
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حوارات

حوار عن التعريف 
بفقه العلوم

 مع د. إدريس نغش الجابري)))
حاوره: د. عبد الغني سلطان الفقيه)))

)1( الدكتــور إدريــس نغــش الجابــري أســتاذ باحــث فــي االبســتمولوجيا وتاريــخ العلــوم ومناهجهــا، والرئيــس الفخــري لمركــز ابــن 
البنــا المراكشــي للبحــوث والدراســات فــي تاريــخ العلــوم فــي الحضــارة اإلســامية بالربــاط. درَّس الفلســفة واالبســتمولوجيا 
ومناهــج البحــث العلمــي فــي عــدة مؤسســات جامعيــة، وأســتاذ علــم تاريــخ األفــكار ومناهــج البحــث العلمــي بجامعــة القروييــن، 
شــغل مديــر أكاديميــة نمــاء للعلــوم اإلســامية واإلنســانية بالربــاط ســابًقا، وهــو خبيــر بحــوث وبرامــج ومقــررات جامعيــة بعــدة 
مؤسســات داخــل المغــرب وخارجــه. أشــرف علــى عــدة تكوينــات وتدريبــات علميــة وبيداغوجيــة جامعيــة. ونشــر العديــد مــن الكتــب 

والدراســات العلميــة فــي مجــات محليــة ودوليــة محكمــة. وهــو أيًضــا شــاعر صــدر لــه ثــاث مجموعــات شــعرية.

))( أستاذ الفقه وأصوله وفقه السياسة الشرعية )اليمن(
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السؤال 1:

العلــوم،  تاريــخ  أو  العلــوم،  أو فلســفة  اإلبســتمولوجيا، 
يســميها  كمــا  العلــوم  فقــه  )أو  المعرفــة،  نظريــة  أو 
ضيفنــا فــي هــذا الحــوار األســتاذ الدكتــور إدريــس نغــش 
النــاس  وشــغلت  الدنيــا  إلــى  جــاءت  ألفــاظ  الجابــري(، 
تــكاد تجــد مفكــًرا، وال  كمــا كان يقــال عــن المتنبــي، فــا 
إال ويســتعمل  ــا،  باحًثــا، وال حتــى صحفيًّ متخصًصــا، وال 
كثيــرة  وأحيانًــا  بحــق،  قليلــة  أحيانًــا  المصطلحــات،  هــذه 
علــى غيــر حــق، بحكــم البروبغانــدا التــي صاحبــت انتشــار 
لــم  إن  األخيــرة،  الســنين  فــي  اإلبســتمولوجيا  مصطلــح 
نقــل فــي خــال القــرن العشــرين ومطلــع القــرن الواحــد 

والعشــرين.
تقديــم  المفهــوم-  للبــس  –رفًعــا  دكتــور  يمكنكــم  كيــف 
صــورة مركــزة للمقصــود بهــذا المصطلــح، وبالمطالــب 

التــي تشــكل مجــال فقــه العلــوم؟

الجواب:

فقــه  علــى  للداللــة  المســتعملة  المصطلحــات  عــن  الحديــث 

العلــوم، والتعريفــات التــي تقــدم لهــا، يقتضــي وضــع هــذه األمــور 

أو  العلــوم  فلســفة  اليــوم  غــزت  فقــد  التاريخــي.  ســياقها  فــي 

لكــن  العلــم.  حقــول  وكل  والعلــوم،  المعــارف  كل  اإلبســتمولجيا 

الميــدان الــذي نشــطت فيــه فــي الغــرب فــي البدايــة ولفتــرة طويلــة 

الفيزيــاء ونحوهمــا. تقريًبــا  الرياضيــات  الدقيقــة:  العلــوم  كان هــو 

حينمــا نرجــع إلــى بدايــات اإلبســتمولجيا فــي القــرن التاســع عشــر 

التــي  العلميــة  المــادة  ســتجد  العشــرين  القــرن  فــي  وخصوًصــا 

اشــتغلت عليهــا هــي مــادة العلــوم الدقيقــة. ففيهــا نشــأت أبحــاث 

اإلبســتمولوجيا المعاصــرة. ثــم امتــدت الهوينــى علــى اســتحياء إلــى 

العلــوم اإلنســانية، حيــث بــدأت تحــاول إجــراء تطبيقــات فــي مجــاالت 

علــوم النفــس واالجتمــاع والتربيــة وغيرهــا، وخاصــة بعــد أن صــار 

مفهــوم االبســتيمي علــى يــد الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو 

ــى  ــم المهمــة فــي فلســفته، رغــم هجومــه الشــديد عل أحــد المفاهي

العلــوم اإلنســانية. وانتقــل اللفــظ إلــى البيئــة العربيــة اإلســامية 

تــارة،  وترعــرع،  فيهــا  نشــأ  التــي  العلــوم  فلســفة  لبــاس  مرتدًيــا 
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أخــرى،  أحياًنــا  الفوكــوي  باالســتعمال  ومختلًطــا 

اآلخــر  البعــض  اســتعماالت  فــي  بقــي  حيــن  فــي 

مشــبًعا بنظريــة المعرفــة الكاســيكية وأســئلتها 

التــي تجاوزتهــا أبحــاث اإلبســتمولوجيا المعاصــرة.

إن األبحاث االبســتولوجية في مجاالت العلوم 

اإلســامية مــا زالــت ال تتقــدم بخطــى قويــة، ثــم 

المتقدمــون ليــس كلهــم فــي مســتوى التعامــل 

مــع هــذه المــادة العلميــة المتعــددة المشــارب 

والمجــاالت. فالمتقنــون لإلبســتمولوجيا وتاريــخ 

العلــوم يكتفــون بتطبيقاتهــا علــى التــراث العلمــي 

يفعــل  )كمــا  الدقيقــة  العلــوم  فــي  العربــي 

رشــدي راشــد وأحمــد جبــار وبناصــر البعزاتــي 

يســتعمل  ممــن  والباقــون  أبــاغ(،  ومحمــد 

اللفــظ أغلبهــم غربــاء عنــه، فهــم ليســوا مــن أهــل 

االختصــاص فــي مجــال اإلبســتمولوجيا، وال حتــى 

فــي مجــاالت العلــوم اإلســامية. وقــد آن األوان 

تــدرس  وهــي  اإلبســتمولوجيا  أدوات  المتحــان 

فلعلنــا  فيهــا،  تخلقــت  التــي  المــادة  غيــر  مــادة 

نعيــد تخليقهــا خلًقــا جديــًدا بفضــل التربــة النوعيــة 

التــي ســيعاد إنشــاؤها فيهــا إنشــاء، علــى قاعــدة 

تؤثــر  الموضوعــات  أن  نفســها:  اإلبســتمولوجيا 

المنهجيــات. فــي 

كان  المصطلــح:  دالالت  تاريــخ  ناحيــة  مــن 

صيغتــه  فــي  عموًمــا  اإلبســتمولوجيا  مبحــث 

القديمــة نظريــة المعرفــة، وهــي ثلــث الفلســفة: 

فهنــاك الثلــث األول وهــو نظريــة الوجــود، والثلــث 

الــذي  الثانــي  والثلــث  القيــم،  نظريــة  هــو  الثالــث 

يتوســطهما هــو: نظريــة المعرفــة. نظريــة الوجود 

مدارهــا علــى مباحــث الوجــود الثاثــة: أصــل العالــم، 

وطبيعتــه، ومصيــره، ونظريــة القيــم مدارهــا علــى 

تصرفــات اإلنســان فــي العالــم: قيمــه األخاقيــة 

ونظريــة  والجماليــة...  واالجتماعيــة  والسياســية 

المعرفــة: مدارهــا علــى ثاثــة أســئلة: هــل يمكــن أن 

ــة  ــا؟: أقطعي نعــرف؟، وكيــف؟، ومــا قيمــة معارفن

هــي أم ظنيــة؟، أثابتــة مطلقــة، أم متغيــرة نســبية؟

 epistemology إبســتمولوجيا  لفــظ  طبًعــا 

مركــب مــن ابيســتمي episteme التــي تعنــي علًمــا 

أو  الخطــاب  Logos وتعنــي  ومعرفــة، ولوغــوس 

العلــم، أو العقــل، أو النقــد، أو المنطــق. والجمــع 

لــم  التركيبــات،  عشــرات  يعطــي  اللفظيــن  بيــن 

التاســع  القــرن  فــي  منهــا  االســتعمال  يحفــظ 

البعــض،  إال  تطــورات  مــن  ذلــك  تــا  ومــا  عشــر 

ونظريــة  العلــم،  ومنطــق  العلــم،  علــم  وخاصــة 

ــَر عــن كل ذلــك بلفــظ  العلــم، ونقــد العلــم. وُعبِّ

 ،)phlosophy of science العلــم  )فلســفة 

القديمــة،  المعرفــة  مــن نظريــة  باالنتقــال  إيذاًنــا 

حتــى  كبيــر  نظــر  محــط  تعــد  لــم  التــي  بأســئلتها 

مــن قبــل الفاســفة المعاصريــن، إلــى ممارســة 

جديــدة. بــدأ هــذا التحــول خــال الربــع الثانــي مــن 

القــرن التاســع عشــر الميــادي: ففــي عــام )))1م 

 André-Marie )1836 كتــب أنــدري مــاري انبيــر )ت

Ampère كتابــه )محاولــة فــي فلســفة العلــوم: 

لجميــع  طبيعــي  لتصنيــف  تحليليــة  تجربــة  أو 

المعــارف اإلنســانية(، فجعــل معنــى مصطلــح 

للمعــارف  تصنيــف  وضــع  العلــوم(  )فلســفة 

المقترحــة  لألصنــاف  تحليــل  وإنجــاز  اإلنســانية 

لهــا، وهــي فــي نظــره قســمان: العلــوم الكونيــة أو 

االجتماعيــة. والعلــوم  العقليــة 

عمــل انــدري مــاري انبيــر مهم مــن ثاث جهات: 

الفاســفة  ســماه  الــذي  للقســم  إقصــاؤه  أواًل: 

القدمــاء الفلســفة األولــى: أي الميتافيزيقــا، وثانًيــا: 

مســألة  فــي  العلــوم  فلســفة  مهمــة  اختزالــه 
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تصنيــف العلــوم التــي صــارت بعــده مســألة جزئيــة 

مــن ضمــن مســائل أخــرى يهتــم بهــا فيلســوف 

العلــم، وثالًثــا: اقتصــاره علــى النظــر التحليلــي الــذي 

يســلكها  التــي  النظــر  طــرق  مــن  جــزًءا  ســيصير 

فيلســوف العلــم فــي عملــه. 

فــي الســياق التاريخــي نفســه، وبالضبــط بيــن 

 Auguste Comte 1))1 و1))1 كان أوغســت كونــت

ــه )دروس  يؤســس المدرســة الوضعيــة فــي كتاب

علــى  أيًضــا  ا  مركــًز الوضعيــة(  الفلســفة  فــي 

التصنيفيــة كجــزء مــن عمــل فيلســوف  النظــرة 

العلــم، ويضــع تدرًجــا للمعــارف مبيًنــا أن فلســفة 

العلــوم يجــب أن تكــون علًمــا جديــًدا أو تخصًصــا 

ــه أن يبحــث فــي األواصــر التــي تربــط  ــًدا مهمت جدي

العلــوم فيركبهــا، فــي علــم أعلــى هــو  بيــن هــذه 

فلســفة العلــوم. لقــد اســتغرق تأليــف كتابه عشــر 

ســنوات بيــن عاَمــْي ثاثيــن وأربعيــن مــن القــرن 

فرنســيين،  وكونــت  أمبيــر  كان  عشــر.  التاســع 

ــا نشــر ســنة 1))1 أيًضــا كتــاب ويليــم  وفــي بريطاني

ويويــل (ت )))1م( William WHEWELL )فلســفة 

تاريخهــا(،  علــى  بنــاًء  االســتقرائية  العلــوم 

حيــث تــم إدخــال فلســفة العلــوم ألول مــرة فــي 

القامــوس اإلنجليــزي، ودخــل أيًضــا معــه معنــى 

تاريــخ  وهــو:  العلــوم،  جديــد لمصطلــح فلســفة 

العلــم. لــم يعــد فيلســوف العلــم يهتــم بتصنيــف 

العلــوم وتركيبهــا فقــط، بــل أيًضــا بالتاريــخ لهــا.

وضــع  )))1م-  فــي  -أي  قليلــة  ســنوات  بعــد 

 James  )1864 )ت  فيريــي  فريدريــك  جيمــس 

Frederick Ferrier أيًضــا كتاًبــا مهًمــا يســتعمل 

فيــه مصطلــح اإلبســتمولوجيا هــذه المــرة، لكــن 

قصــد بــه شــيًئا أرقــى مــن مجــرد العمــل الوصفــي 

فــي  العقلــي  العمــل  بــل  والتاريخــي،  والتركيبــي 

عــن  عقلــي  خطــاب  إصــدار  يتــم  كيــف  العلــوم: 

الشــهير  كتابــه  فــي  وذلــك  العلميــة؟  المعرفــة 

 Institutes of الميتافيزيقــا(  )مؤسســات 

 Metaphysic the Theory of Knowing and

Being. بالطبــع عنــوان الكتاب يوحي بأنه فلســفي، 

لكــن ليــس األمــر كذلــك. فهــو يريــد فــي الحقيقــة 

تأسيًســا  الميتافيزيقــا  ــس  تؤسَّ كيــف  يبّيــن  أن 

ــا، فالهــم األمبيريقــي كان دوًمــا حاضــًرا فــي  علميًّ

يســتعمل  وحيــن  األنغلوسكســونية.  الثقافــة 

هنــا ميتافيزيقــا ال يجــب أن نســتبعد هــذا الهــم 

المعرفــة  دراســة  فــي  التجريبــي  أو  األمبريقــي 

عموًمــا. إنــه يريــد أن يبّيــن كيــف نكــون نظريــة فــي 

العلــم، كيــف نكــون نظريــة عــن المعرفــة العلميــة. 

ا  وفيمــا بعــد ســيصير هــذا األمــر عنصــًرا مهًمــا جــدًّ

للعلــوم. اإلبســتمولوجية  الدراســة  عناصــر  مــن 

صــارت  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  فــي 

اإلبســتمولوجيا أو فلســفة العلــوم تجمــع وصــف 

المعرفــة العلميــة وتصنيفهــا وتركيبهــا، والتأريــخ 

لهــا، ثــم أضيــف لها تحليل اللغــة العلمية، وخاصة 

بعدمــا بــدأت المدرســة الوضعيــة المعاصــرة فــي 

ى  االنتشــار، وبــدأت فــي الظهــور تحــت مــا ُيســمَّ

أننــا ال ينبغــي أن نقبــل أي  التحليــل: أي  مدرســة 

قابلــة  كانــت  إذا  إال  أو فلســفية  عبــارة منطقيــة 

فبــدا  القضويــة.  لمكوناتهــا  التجريبــي  للتحليــل 

جديــد  تقليــد  الســياق  هــذا  فــي  إذن  يتأســس 

بالتقليــد  عليــه  يصطلــح  اإلبســتمولوجيا  فــي 

وصفهــا  العلــوم،  تصنيــف  األنغلوسكســوني، 

وتحليــل  تاريخهــا،  ودراســة  وتركيبهــا،  وتحليلهــا 

لغــة العلــم، وتكويــن نظريــة عنهــا: هــا نحــن أوالء 

اإلبســتمولوجيا. معنــى  اســتكمال  أعتــاب  علــى 

وفــي بدايــة القــرن العشــرين، وبالضبــط فــي 
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)1)1م، دخــل لفــظ اإلبســتمولوجيا ألول مــرة إلــى 

الفرنســي  )القامــوس  فــي  الفرنســية  اللغــة 

المصــور(، وكان نشــاط غاســتون باشــار شــيخ 

اإلبســتمولوجيا الفرنســية قــد بــدأ فــي الظهــور، 

فــي  اإلبســتمولوجي  بالبحــث  المهتمــون  وكثــر 

نشــرت  واألنغلوسكســوني،  الفرنســي  العالمــي 

ومجــاالت  اللفــظ  دالالت  توســع  كثيــرة  كتــب 

مهــم  معنــى  بإضافــة  األمــر  وانتهــى  اهتمامــه، 

العلميــة.  المعرفــة  نقــد  وهــو  لإلبســتمولوجيا، 

وجمــع الفيلســوف الفرنســي انــدري راالنــد حصــاد 

تعريــف  فــي  وصياغتهــا  المصطلــح  تعريفــات 

جامــع فــي قاموســه الضخــم عــن المصطلحــات 

التقنيــة للفلســفة، الــذي لــم يحــَظ -يــا لألســف- إال 

بترجمــة رديئــة إلــى اللغــة العربيــة. فقــال الالنــد: 

لمبــادئ  النقــدي  الــدرس  هــي  اإلبســتمولوجيا 

الرامــي  ونتائجهــا،  وفرضياتهــا  العلــوم  مختلــف 

إلــى: تحديــد أصلهــا المنطقــي، وقيمتهــا، ومداهــا 

الموضوعــي.

مــع  يتقاطــع  العلــوم(  )تاريــخ  إن 

واإلبســتمولوجيا،  العلــوم  فلســفة  مباحــث 

العلــوم(،  )فلســفة  مصطلحــي  ولكــنَّ 

األلفــاظ  بــاب  مــن  همــا  )واإلبســتمولوجيا( 

المتواطئــة، والمباحــث التــي يكمــل بعضهــا بعًضــا 

لتحصيــل بعــض مــا نســميه نحــن: فقــه العلــوم. 

لمــا  جامــع  تعريــف  جمــع  إلــى  اآلن  أصــل 

التحليليــة  الدراســة  إنــه  العلــوم:  بفقــه  أقصــده 

النقديــة للمعرفــة العلميــة، من جهــة موضوعاتها 

ومناهجهــا ونظرياتهــا ومفاهيمهــا، والتعــرف إلــى 

أخطائهــا وأزماتهــا مــن خــال تطورهــا التاريخــي.

سؤال 2:

لمــاذا اخترتــم لفــظ فقــه العلــوم ترجمــة 
ذلــك  فــي  أنتــم  هــل  االصطــاح؟  لهــذا 
الفلســفة  فقــه  صيغــة  علــى  تســيرون 

الرحمــن؟ عبــد  طــه  اســتعملها  التــي 

جواب:
الفقــه فــي االصطــاح القرآنــي: فهــم لمــا خفــي 

مــن األمــور، كمــا قــال تعالــى: )ولكــن ال تفقهــون 

والشــرع  الديــن  بحقائــق  وعلــم  تســبيحهم(، 

والكتــاب، المفضــي إلــى العمــل بــه، ففقــه العلــوم 

بهــذه االعتبــارات: فهــم متخصــص للعلــوم ومــا 

خفــي منهــا. ولكــن ثمــة اعتبــارات أخــرى يقتضيهــا 

مســمى العلــم نفســه.

والواقــع أن أول مــن اســتعمل مصطلــح فقــه 

المرزوقــي  يعــرب  أبــو  حــدود علمــي  فــي  العلــوم 

البديــل(  )اإلبســتمولوجيا  كتابــه  فــي   1((( عــام 

الــذي نشــره ألول مــرة بعنــوان: )اإلبســتمولوجيا 

البديــل: محاولــة فــي فقــه العلــم ومراســه(، ثــم 

نشــر مــرة ثانيــة عــام )11) مــع تعديــل فــي العنــوان 

والمتــن، فــكان عنوانــه: )اإلبســتمولوجيا البديــل: 

اســتعماله  ولكــن  وفقهــه(.  العلــم  مــراس 

للمصطلــح جــاء فــي صيغــة المفــرد )فقــه العلم(، 

ولــم يكــن ناتًجــا عــن هــم إبســتمولوجي صــرف، بــل 

دخــل ضمــن مشــروع فكــري أوســع، فلــم يشــغل 

وإنمــا  الرابــع.  البــاب  مــن  صفحــات   ( إال  فيــه 

اصطاحيــة،  كضميمــة  مــرة  ألول  اســتعملته 

ومســتقل،  صــرف  إبســتمولوجي  ومشــروع 

)فقــه العلــوم( فــي كتابــي  وفــي صيغــة الجمــع 

اإلســامية  العلــوم  فلســفة  فــي  )دراســات 

وتاريخهــا(، الــذي صــدر عــام )11). 
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)فقــه  االصطاحــي  النحــت  لهــذا  عاقــة  وال 

العلــوم( بمصطلــح )فقــه الفلســفة( لطــه عبــد 

الرحمــن، ال معنــى وال مقصــًدا، وال اســتلهاًما. بــل 

ــة  ــداًء مــن مــادة مصطلحي ــه ابت كان اســتلهامي ل

أهمهــا  اختيــاره،  إلــى  جنحنــا  ممــا  قريبــة  قديمــة 

الطبيــب  بــه  َعْنــَوَن  الــذي  الحســاب(  )فقــه 

الرياضــي المغربــي أحمــد بــن إبراهيم بــن علــي بــن 

منعــم العبــدري، المتوفــى ســنة )))هـــ/)))1م كتابــه 

البــارع فــي الرياضيــات، وانتهــاء بلفــظ فقــه العلــم 

الشــقة  بعــد  رغــم  المرزوقــي،  اســتعمله  الــذي 

بيــن  والمقاصــد  والــدالالت  المرجعيــات  فــي 

اســتعمالي لفقــه العلــوم واســتعمال ابــن منعــم 

العلــم.  لفقــه الحســاب والمرزوقــي لفقــه 

ترجمــة  العلــوم  فقــه  لفــظ  اختــرت  لقــد 

لشــموله  واإلبســتمولوجيا  العلــوم  لفلســفة 

مقاصــد تلــك المباحــث كلهــا، ومجاالتهــا، ويزيــد 

ــم  ــي ل ــى اســتيعاب المجــاالت الت ــه عل عليهــا قدرت

تمتحــن فيهــا تلــك المباحــث، أعنــي مجــال علــوم 

والعلــوم  عموًمــا،  الفرقــان  وعلــوم  اإلنســان 

الغربيــة  العلــوم  تاريــخ  أهملهــا  التــي  العربيــة 

ظلــت  حيــن  فــي  واضحــة.  أيديولوجيــة  لدوافــع 

المباحــث اإلبســتمولوجية حبيســة مــادة علميــة 

هــي العلــوم الكونيــة التــي ال تتعداهــا إلــى العلــوم 

ــادًرا، فظلــت مناهجهــا ونظرياتهــا  اإلنســانية إال ن

اهتمــت  التــي  العلميــة  المــادة  بحــدود  محــدودة 

بهــا. كمــا يزيــد عليهــا باتســاع الفضــاء التداولــي 

وتتنفــس  العلــوم  تلــك  فيــه  تشــتغل  الــذي 

العلــوم  فلســفة  تظــل  حيــن  فــي  خالــه،  مــن 

التداولــي  المجــال  بحــدود  محــدودة  وأخواتهــا 

ــي الــذي وجــه أصحابهــا. وإذا كانــت القاعــدة  الغرب

ــر  اإلبســتمولوجية تقــول: إن المنهــج العلمــي يتأث

إغفــال  فــإن  يدرســه،  الــذي  الموضــوع  بطبيعــة 

العلــوم  خلفتهــا  التــي  الهائلــة  العلميــة  المــادة 

أضــر  قــد  يزيــدون،  أو  عــام  ألــف  فــي  اإلســامية 

كثيــًرا بالمناهــج المســتعملة فــي تاريــخ العلــوم 

فــي الغــرب منــذ نشــأته إلــى اليــوم. وأي ضــرر فــي 

المنهــج يــؤدي إلــى الشــك فــي صاحيــة النظريــات 

التــي تــم إنتاجهــا فــي حقــل تاريــخ العلــوم بالصــورة 

فــي ســياقها. التــي نشــأ عليهــا وتطــور 

سؤال 3:

هنــاك مراكــز وحتــى معاهــد كمعهــد حلــب 
بعــض  فــي  العربــي، وماســترات  للتــراث 
الجامعــات العربيــة، ونــدوات ومؤتمــرات 
مصطلــح  فــي  كلهــا  تشــترك  تعقــد، 
بيــن  نميــز  كيــف  العربيــة،  العلــوم  تاريــخ 
فقــه العلــوم وتاريــخ العلــوم؟ وهــل هــذه 
الفعاليــات يصــح أن تدخــل تحــت مســمى 

فقــه العلــوم؟

جواب:
هــذه الفعاليــات تهتم بتأريــخ حصاد المنجزات 

هــذه  وتشــمل  اإلســامي،  التــراث  فــي  العلميــة 

المنجــزات التعريــف بالكتــب واألعــام والنظريــات 

التــي تــم اكتشــافها، واآلالت التــي تــم اختراعهــا. 

إنهــا تنتمــي إلــى علــم التاريــخ، وإن شــئت قلــت: 

إلــى تاريــخ األفــكار، ال إلــى اإلبســتمولوجيا التــي أدل 

عليهــا بلفــظ فقــه العلــوم. ففقــه العلــوم يهتــم 

بالعقــل العلمــي الــذي أنَتــج المعرفــة، ال بحصــاد 

المعرفــة فقــط، باألصــل ال بالثمــرة. األســئلة فــي 

فقــه العلــوم أقــرب إلــى مــا ســماه ابــن خلــدون 

الفعاليــات  هــذه  أن  حيــن  فــي  التاريــخ،  بباطــن 

تشــتغل علــى ظاهــر التاريــخ.
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سؤال 4:

هــل يمكــن أن تحصــر لنــا بطريــق الســبر 
والتقســيم مجــاالت اهتمــام فقــه العلــوم 
بشــكل  نميزهــا  لكــي  إذن؛  وأســئلته 

واضــح؟

جواب:
حســًنا، نســتطيع القــول إن مــدار فقــه العلــوم 

علــى ســؤالين كبيريــن، يشــكل كل ســؤال منهمــا 

العلــوم،  فــي  االبســتيمي  للبحــث  مجــااًل واســًعا 

كيــف  والثانــي:  العلــم؟  بنــاء  يتــم  كيــف  األول: 

نــؤرخ للعلــم؟ إذن ال يخــرج عمــل فقهــاء العلــم 

وال مؤرخــو العلــم -بالمعنــى اإلبســتمولوجي- عــن 

هذيــن الســؤالين الكبيريــن بجميــع اختصاصاتهــم. 

لكــن يتفاوتــون فــي الدرجــة فقــط: بعــض مؤرخــي 

أكثــر  الثانــي  الســؤال  علــى  يركــزون  قــد  العلــم 

 Bachelard باشــار  ال.  وبعضهــم  األول،  مــن 

فــي بعــض كتبــه التــي يــؤرخ فيهــا للعلــم )مثــل 

ا،  إبســتمولوجيًّ تأريًخــا  النفــي(  فلســفة  كتــاب 

بمعنــى يتابــع التعــرف علــى بنــاء العلــم بالوقــوف 

أو  إبســتمولوجيا  كنــت  إذن ســواء  تاريخــه.  علــى 

فيلســوف علــم أو مــؤرخ علــوم، فا بــد أن تنشــغل 

الســؤالين، وإن بدرجــات متفاوتــة.  بهذيــن 

فــي التســاؤل عــن بنــاء العلــم: هنــاك أســئلة 

فــي  بمــا  علــم،  كل  علــى  وضعهــا  يمكــن  أربعــة 

الوحــي،  علــى  الدائــرة  اإلســامية  العلــوم  ذلــك 

والعلــوم  وغيرهــا،  والفقــه  والحديــث  كالتفســير 

الدائــرة علــى أمــور الطبيعــة كالفيزيــاء والبيولوجيــا 

والرياضيــات، والعلــوم اإلنســانية. فأســئلة بنــاء 

العلــم تشــكل القســم األول مــن عناصــر الدراســة 

كانــت. للعلــوم كيفمــا  اإلبســتمولوجية 

لبنــاء أي علــم ال بــد مــن أربعــة شــروط يجــب 

أن يســتقل بهــا عــن غيــره، فــا ُيعطــى أي علــم مــا 

لــم يســتقل بذاتــه شــهادة الميــاد، وأولهــا: تحديــد 

ــم.  ــرر وجــوده كعل ــه يب ــذي ب الموضــوع العلمــي: ال

الــذي يتخصــص فيــه  الموضــوع العلمــي مجــال 

ا  العلــم ويبــرر بــه وجــوده العلمــي علًمــا مســتقلًّ

فــي  الموجــودة  العلميــة  المعــارف  بيــن أصنــاف 

مجــال تداولــي معيــن، فــا بــد أن يحــدد بدقــة. ثانًيــا: 

اختيــار منهــج علمــي مناســب للموضــوع المحــدد، 

يحقــق الكفايــة اآلليــة فــي دراســته، وثالًثــا: ال بــد 

التــي  والنتائــج  للقوانيــن  النظريــة  الصياغــة  مــن 

ــى الموضــوع. وهــو  أدى إليهــا تطبيــق المنهــج عل

مــا يعــرف فــي اإلبســتمولوجيا باليقيــن العلمــي، 

النظــري  البنــاء  تترجــم  التــي  العلميــة  وبالنمــاذج 

قوانيــن  عــدة  عنــدك  تجتمــع  فحيــن  للعلــم. 

نمــوذج  فــي  تلخصهــا  متكامــل  نظــري  وجهــاز 

رمــزي يســهل تعلمــه فــي المــدارس، ونقلــه فــي 

الجماعــة العلميــة. رابًعــا: هاتــه العناصــر الثاثــة 

أن  أيًضــا  فا بــد  العلميــة،  المفاهيــم  تتخللهــا 

تكــون المفاهيــم االصطاحيــة المســتعملة فــي 

والنظريــات  والمنهجيــات  الموضوعــات  صياغــة 

محــددة بدقــة. وهــذا الجهــاز المصطلحــي ال بــد أن 

يكــون عــدده قليــًا ودقيًقــا، فكثــرة المصطلحــات 

وعــدم وضوحهــا يربــك الذهــن فــا يكــون البحــث 

العلمــي منتًجــا وال يثمــر نتائــج معرفيــة حقيقيــة، 

فقــوة المصطلحــات فــي إنتاجيتهــا ال فــي كثرتهــا 

العدديــة. فهاهنــا أربعــة أســئلة فــي بنــاء العلــم:

ــم موضوعــه؟ أي كيــف  أواًل: كيــف يحــدد العال

رغــم  ويعرفــه  يدرســه  الــذي  الواقــع  إلــى  ينظــر 

مــا فيــه مــن مشــكات، أهمهــا أنــه خفــي معقــد 

أخــرى؟ مــع موضوعــات  متداخــل 
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يختــار  كيــف  العلمــي:  المنهــج  ثانًيــا: ســؤال 

لطبيعــة موضوعــه؟  المناســب  منهجــه  العالــم 

وهــل يحقــق المنهــج الواحــد الكفايــة المنهجيــة 

االســتعارة  حــدود  ومــا  الموضــوع؟  لدراســة 

تبايــن  رغــم  العلــوم  بيــن  المنهجــي  والتبــادل 

؟  تهــا موضوعا

ثالثـًـا: ســؤال البنــاء النظــري للعلــم: ما تعريف 

القانــون العلمــي؟ ومــا أصــل النظريــة العلميــة؟ 

اليقيــن  قيمــة  ومــا  فيهــا؟  الصــدق  معيــار  ومــا 

العلمــي أمطلــق ينبــع مــن عقانيــة منغلقــة، أم 

ظنــي ترجيحــي نســبي يصــدر مــن عقانيــة منفتحة؟

وذلــك  العلمــي:  المفهــوم  ســؤال  رابًعــا: 

مــن جهــة نشــأته وتطــوره: كيــف نشــأ فــي ذهــن 

العالــم؟ وكيــف تطــور وتنقــل بيــن العلــوم؟ ثــم مــن 

جهــة تحديــده ووظائفــه: كيــف توصــل العالــم إلــى 

ــه فــي ذلــك،  ــد مفهــوم معيــن، ومــا مرجعيات تحدي

ثــم مــن جهــة تفســير المفهــوم:  ومــا وظائفــه؟ 

كيــف نفهــم المفهــوم فــي نســيج النــص، وكيــف 

موضــوع  عــن  العلمــاء  مفهــوم  تعــدد  نفســر 

معيــن كالكتلــة مثــًا؟ وأخيــًرا مــن جهــة انتظــام 

ــم كلمــا  ــل المفاهي ــه: لمــاذا تخت المفهــوم واختال

بلغــت درجــة قصــوى مــن النضــج؟ ولمــاذا يحكــم 

التاريــخ علــى مفاهيــم معينــة بالنســيان؟ وكيــف 

المفاهيــم بعضهــا؟ تبتلــع 

تلــك إذن أســئلة بنــاء العلــم، أمــا أســئلة تاريــخ 

العلــم فأربعــة:

ســؤال التصنيــف: مــا وضعيــة العلــم ضمــن 

أصنــاف العلــوم األخــرى ضمن تقليد علمي معين؟ 

وإصــدار  العلــوم،  الئحــة  رســم  يتــم  معيــار  وبــأي 

ــا: أبالقبــول والرفــض، أم  أحــكام قيمــة عليهــا أحياًن

بالتشــريف والــذم، أم بالتفاضــل عموًمــا؟

التــي  الكبــرى  المراحــل  مــا  التحقيــب:  ســؤال 

عرفهــا العلــم وعبــرت عــن تحــوالت جوهريــة فــي 

والنظريــة  والمنهجيــة  الموضوعيــة  أسســه 

التحقيــب:  هــذا  يفســر  كيــف  والمفهوميــة؟ 

أبالتراكــم واالتصــال وتبــادل التأثيــر، أم بالقطيعــة 

واالنفصــال وغيــاب التأثــر والتأثيــر بيــن مجتمعــات 

التاريــخ؟  عبــر  العلــم 

ســؤال التقاليــد العلميــة للجماعــات العلميــة: 

مــا خصائــص العقــل العلمي التي وجهت الجماعة 

العلميــة وآليــات البحــث العلمــي فيهــا، موضوًعــا 

ومنهًجــا ونتائــج نظريــة ولغــة مفهوميــة؟ 

وعاقــة  اإلبســتمولوجية  العوائــق  ســؤال 

دون  تحــول  التــي  العوائــق  مــا  باالعتقــاد:  العلــم 

التطــور الطبيعــي للعلــم، ســواء منهــا العوائــق 

الذاتيــة المرتبطــة بمعتقــدات العالــم وفلســفته 

فــي  المؤثــرة  القياســية  بأدواتــه  أو  المضمــرة، 

المتصلــة  الموضوعيــة  العوائــق  أو  موضوعاتــه، 

جهــة  مــن  نفســها  المدروســة  بالموضوعــات 

وخفائهــا؟ وتداخلهــا  تعقدهــا 

سؤال 5:

مــن الناحيــة المنهجيــة: كيــف يفعــل فقيــه 
العلــم فــي ترتيــب دراســته: أببنــاء العلــم 
إنــه  أم  العكــس؟  أم  تاريخــه،  قبــل  يبــدأ، 
يشــاغل بهمــا مًعــا متزامنيــن؟ وإذا كان 
ــا، كيــف يتســنى لــه  هــذا األمــر يتــم تزامنيًّ

القيــام بذلــك؟ 

جواب:

بالترتيــب  يتعلــق  وهــو  جيــد.  ســؤال  هــذا 

)التاريخــي(  الزمانــي  الدرســين  بيــن  المنهجــي 

والتزامنــي )البنائــي( للمعرفــة العلمية. والصواب 
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أنهمــا يتمــان بشــكل تزامنــي، لكــن مــع االختيــار 

بيــن مدخليــن، كاهمــا يصــح: أي أن يكــون أحدهمــا 

مدخــًا للنظــر فــي العلــم، ثــم يوّظــف اآلخــر فــي 

البنــاء التحليلــي النقــدي. فالفصــل بينهمــا إجرائــي 

وإال فالعمــل فــي البحــث اإلبســتمولوجي يجــب أن 

يكــون مترابًطــا. فــا قيمــة للنقــد اإلبســتمولوجي 

للمعرفــة إذا لــم يســتحضر بناءهــا التاريخــي، أي 

ســواء  التاريــخ  عبــر  ونضــج  وتطــور  تبلــور  كيــف 

النتائــج  أو  المنهــج  أو  الموضــوع  مســتولى  فــي 

أو المفاهيــم. فــإذا كانــا متداخليــن فمــن الناحيــة 

العمليــة كيــف نفعــل؟ أي ترتيــب منهجــي نتبــع؟ 

يمكــن أن نبــدأ بتاريــخ العلــم بحيــث نجعلــه مقصًدا 

الموضوعــات  نــدرج  تاريخيــة  وضمــن كل مرحلــة 

أقــرر  مثــًا  والمفاهيــم.  والنظريــات  والمناهــج 

الفيزيــاء  مــرت  الفيزيــاء  تاريــخ  فــي  أكتــب  أن 

بثــاث مراحــل: هــي الفيزيــاء الفلســفية القديمــة 

اليونانيــة، ثــم الفيزيــاء العلميــة الكاســيكية ثــم 

ــة أســتعرض  ــاء المعاصــرة، وفــي كل مرحل الفيزي

موضــوع العلــم ومنهجــه ونظرياتــه ومفاهيمــه. 

ثــم هنــاك طريقــة ثانيــة: أن تجعــل بنــاء العلــم هــو 

)كالموضــوع  المقصــد األصــل، وفــي كل جزئيــة 

إلــى  تنتقــل  ثــم  تاريخيــة،  تدرســها دراســة  مثــًا( 

الجزئيــات األخــرى وتفعــل الشــيء نفســه. وفــي 

مثــال الفيزيــاء: تــدرس بنــاء الموضــوع الفيزيائــي 

عبــر  منهجهــا  ثــم  الثــاث،  الفيزيــاء  مراحــل  عبــر 

المراحــل نفســها، وهكــذا تفعــل مــع النظريــات 

والمفاهيــم.

أي أن هنــاك مســلكين: بنــاء العلــوم )مقصــد( 

وتاريــخ العلــوم )وســيلة(، أو العكــس. 

سؤال 6:

ســؤال  هــو  المنهــج  ســؤال  أن  ذكــرت 
منهــم مــن أســئلة فقــه العلوم. هــل يعني 
ــا  ــم المناهــج أي الميتودولوجي ذلــك أن عل
اإلبســتمولوجيين؟  عمــل  مــن  جــزء  هــي 
أعنــي هــل يفهــم مــن كامــك أنهــا فــرع 

مــن فقــه العلــوم؟ 

جواب:
المناهــج  فعلــم  هــذا،  أقصــد  لــم  ال، 

علمــي  فــرع  هــو   methodology الميتودولجيــا 

أحضــان  فــي  نشــأ  أنــه  مــع  بذاتــه،  مســتقل 

المنطــق ابتــداًء. لكنــه صــار يعنــى بوصــف المناهــج 

أصولهــا  حيــث  مــن  العلــم  فــي  المســتعملة 

وقواعدهــا وإجراءاتهــا التفصيليــة فــي كل علــم. 

تطــور  أيًضــا  الميتودوجيــا  إلــى  هنــا  يضــاف  وقــد 

ــوم فــي  ــم مــن العل ــي يســتعملها عل الطريقــة الت

ــا مهمتهــا  فتــرة زمنيــة معينــة. إذن الميتودولوجي

وصفيــة وتأريخيــة أحياًنــا. فــي مقابــل ذلــك يــدرس 

االبيســتمولوجي مناهــج العلــوم، لكــن ينظــر إليهــا 

ــا مقارًنــا، فينظــر إليهــا أواًل مــن  ــا نقديًّ نظــًرا تحليليًّ

لهــا،  التــي وضعــت  بموضوعاتهــا  حيــث صلتهــا 

وهــذا عمــل نقــدي ألنــه يتســاءل عن مدى مناســبة 

المنهــج لهــذا الموضــوع، وينظــر إلــى المناهــج ثانًيا 

مــن حيــث صلتهــا بمناهــج العلــوم المناظــرة لهــا، 

ــا المقارنــة ليســت بيــن الموضــوع والمنهــج،  فهن

بحًثــا  تناظــره،  أخــرى  ومناهــج  المنهــج  بيــن  بــل 

اختافــات  أو  بينهــا  رابطــة  تكــون  جســور  عــن 

ــا يقــوم  يمكــن أن تبعــد بعضهــا عــن بعــض، وثالًث

والعمليــات  المفاهيــم  بدراســة  اإلبســتمولوجي 

وكيفيــة  الفلســفية  بخلفياتهــا  المنهجيــة 

اشــتغالها فــي العلــم. وهــذا مســتوى أرقــى مــن 
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العمــل الوصفــي. ألن النظــر فــي المفهــوم نظــر 

فــي مفتــاح العلــم نفســه، ورابًعــا: دراســة تطــور 

ــة  ــة ذاتهــا ال دراســة ميتودولوجي الطريقــة العلمي

وصفيــة، بــل دراســة نقديــة؛ إذ يقــع فــي الطريقــة 

المنهجيــة مــا يقــع أحياًنــا فــي بنــاء العلــم كلــه مــن 

ــة، ومــا يصاحبــه  انقابــات وثــورات وتغيــرات جذري

ا: ربــط الطرائــق  مــن مشــكات فلســفية. وأخيــًر

ــم  ــد العلمــي أو البراداي ــة بمفهــوم التقلي المنهجي

ال  أمــر  وهــذا  كــون.  تومــاس  باصطــاح  العلمــي 

بالجماعــات  تهتــم  ال  ألنهــا  الميتودولجيــا؛  يهــم 

المنهجيــة،  األدوات  تســتعمل  كيــف  العلميــة 

تربطهــا  فــا  نفســها،  فــي  بــاألداة  تهتــم  وإنمــا 

أهــم  مــن  هــو  الــذي  العلمــي،  التقليــد  بمفهــوم 

مجــاالت فقــه العلــوم كمــا ذكرنــا.

سؤال 7:

التقليــد  لمفهــوم  ذكــرك  بمناســبة 
الثقافــة  فــي  االصطــاح  جــرى  العلمــي، 
اإلســامية علــى ذم التقليــد فــي العلــوم، 
يعتبــره  العلــوم  فقــه  أن  ناحــظ  لكننــا 
ــا، كمــا ياحــظ  ــا ال مذموًم ــا إيجابيًّ مفهوًم
التباًســا  يتــرك  قــد  هــذا  كامــك.  مــن 
ــا عنــد االســتعمال. كيــف يمكــن  مفهوميًّ

اللبــس؟ هــذا  رفــع 

جواب:

نشير هنا إلى أمرين:

ال  طــارئ  أمــر  للتقليــد  الــذم  أن  أولهمــا: 

أصــل فــي لغــة العــرب. فالمــادة اللغويــة )قلــد( 

إيجابيــة،  تــرد إال بمعــاٍن  العربــي ال  فــي المعجــم 

ــدة  فالقلــد الجماعــة مــن النــاس، والُفــُرُس المقلَّ

الدالليــة  فاألصــول  لســبقها،  المشــرَّفة  هــي 

المــادة  مــع  بــدأ  الــذم  فيهــا.  ذم  ال  اللفــظ  لهــذا 

ــي مــن  ــى البحــث األصول ــة، وهــو طــارئ عل الكامي

ارتباطــه بالمــادة الكاميــة. وقــد ال يكــون فــي ذلــك 

علــى  يطــرأ  وذًمــا  مدًحــا  الــدالالت  عيــب؛ فتطــور 

االســتعماالت. وال يضيــر فقيــه العلــم أن يرجــع 

فــي دالالت  الــروح  لنفــخ  المعجمــي  إلــى األصــل 

مقاصــده.  تبيــان  شــريطة  أصيلــة،  لغويــة 

فــي  العلمــي  التقليــد  أن  الثانــي:  واألمــر 

المصطلحــات،  أغنــى  مــن  هــو  اإلبســتمولوجيا 

ومــن أكثرهــا خصوبــة، وال تحمــل المعنــى المذموم 

ا:  جــدًّ إيجابــي  لــه معنــى  التقليــد  للفــظ. مفهــوم 

فــا تتطــور المجتمعــات إال بوجــود تقاليــد علميــة 

راســخة بيــن جماعاتهــا العلميــة. عامــة نهضــة 

المجتمــع وجــود هــذه التقاليــد العلميــة الراســخة، 

الحيــة المنتجــة للعلــم. اإلنتــاج العلمــي ال يولــد مــن 

فــراغ، بــل مــن جماعــات علميــة تتواطــأ علــى قواعــد 

بحثيــة علميــة قويــة. فــإذا غابــت التقاليــد العلميــة 

ــا  مــن مجتمــع مــا فاعلــم أنــه ليــس مجتمًعــا علميًّ

تقليــد  فيــه  الــذي  هــو  العلمــي  المجتمــع  أصــًا. 

ليســت  اليــوم  العربيــة  والمجتمعــات  علمــي. 

مجتمعــات علميــة ألنهــا ال تمتلــك تقاليــد علميــة 

العلميــة  بتقاليدهــا  الصلــة  فقــدت  فقــد  قويــة. 

الصلــة  ومقطوعــة  اندرســت،  التــي  القديمــة 

تســتهلك  ألنهــا  العالميــة،  العلميــة  بالتقاليــد 

نتــاج معرفــة الغيــر، وتعيــد تســويق قشــوره بيــن 

عابــرة.  براغماتيــة  ألغــراض  اآلخــر،  بلغــة  أبنائهــا 

العلــم  مجتمــع  وتأســيس  المعرفــة  إنتــاج  يبــدأ 

بترســيخ تقاليــد علميــة منتجيــة، وال تترســخ عــده 

التقاليــد مــن دون توطيــن العلــم، توطينــه تفكيــًرا 

بــدل اســتيراد قشــوره. ولغــة ومؤسســات، 
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سؤال 8:

يفــرض  أثيــر ســؤااًل  أن  -دكتــور-  تدفعنــي 
نفســه، فــي هــذا الســياق، وأنــت تتحــدث 
عــن توطيــن المعرفــة ال عــن نقلها، أتدخل 
العلــوم  فقــه  فــي  ومشــاريعك  بحوثــك 
الــدرس  مــن  النمــط  هــذا  توطيــن  تحــت 
العلمــي للعلــوم، أم هــو مجــرد نقــل لمــا 
أنتجــه الغــرب أيًضــا؟ وبالتالــي: مــا الــذي 
العلــوم اإلســامية  أن تســتفيده  يمكــن 

مــن فقــه العلــوم؟

جواب:
أشــرت فــي جــواب ســابق إلــى الميــدان الــذي 

فــي  الغــرب  فــي  اإلبســتمولوجيا  فيــه  نشــطت 

البدايــة ولفتــرة طويلــة كان هــو الطبيعيــات، وأن 

العلــوم  مجــاالت  فــي  اإلبســتمولوجية  األبحــاث 

ل  اإلســامية مــا زالــت ال تتقــدم بخطــى قويــة، وُتنــزَّ

ــا، أو بمعــاٍن صحيحــة ولكــن  بمعــاٍن فاســدة أحياًن

مــع االقتصــار علــى العلــوم الدقيقــة فــي تراثنــا. وقد 

وهــي  اإلبســتمولوجيا  أدوات  المتحــان  األوان  آن 

تــدرس مــادة غيــر المــادة التــي تخلقــت فيها، فلعلنا 

نعيــد تخليقهــا خلًقــا جديــًدا بفضــل التربــة النوعيــة 

ــى قاعــدة  التــي ســيعاد إنشــاؤها فيهــا إنشــاء، عل

اإلبســتمولوجيا نفســها: أن طبيعــة الموضوعــات 

فــي  االجتهــاد  فالقصــد  المنهجيــات.  فــي  تؤثــر 

اإلنشــاء  إعــادة  يعنــي  الــذي  العلمــي  التوطيــن 

والتخليــق ال النقــل اآللــي للثمــار الجاهــزة. ولذلــك 

ففقــه العلــوم هــو الــذي سيســتفيد مــن العلــوم 

اإلســامية، بحيــث يطــور آلياتــه، ويجددها ويوجهها 

فــي مســار يمكــن للغــرب أي يفيــد منــه مســتقبًا 

فــي العلــوم اإلنســانية والبحــوث الثيولوجيــة.

علــى أن البحــث فــي تاريــخ العلــوم اإلســامية 

نفســه ســيطور مــن آلياتــه، ومســالكه فــي النظــر، 

ــه مــن خــال فقــه العلــوم ثمــار نافعــة  فيتحقــق ل

شــتى تمثــل رهانــات فقــه العلــوم اإلســامية. 

وأجمعهــا فــي أربعــة رهانــات: علميــة، ومنهجيــة، 

ــة. ــة، وتطبيقي وتربوي

المســتوى العلمــي: يمكننــا فقــه العلــوم مــن 

صــور  ومعرفــة  اإلســامية،  العلــوم  بنــاء  إعــادة 

وربــط  اإلســامي،  العلمــي  التــراث  فــي  التعقــل 

التصنيفــات والمفاهيــم بمرجعياتهــا، وإعــادة بنــاء 

الموضوعــات والمفاهيــم العلميــة، وتجــاوز الرؤيــة 

التجزيئيــة للعلــوم. ودراســة المكونــات النظريــة 

التنــوع  ورؤيــة  اإلســامي،  العلمــي  اإلنتــاج  فــي 

الممكــن  التعــدد  ورؤيــة  العلــوم،  بيــن  الواصــل 

طبيعــة  ومعرفــة  والمــدارس،  النظريــات  بيــن 

ومعالجــة  مجالــه،  بحســب  العلميــة  النظريــة 

الشـــروخ الموروثــة كشــرخ العقــل والنقــل، وشــرخ 

والحقيقــة. الشــريعة 

إن فقــه العلــوم يجــدد طريقــة فــي النظــر إلــى 

العلــوم اإلســامية، ويمكــن أن نقــول إنهــا جديــدة 

إلــى حــد بعيــد ألنــك تقــرأ المــادة العلميــة قــراءة 

جديــدة توجــه نظــرك إلــى مســاحات واســعة فــي 

ــي  العلــوم اإلســامية وفــي طريقــة بنائهــا، وبالتال

العلــم.  فــي  االجتهــاد  إلــى  اإلنســان  تدفــع  أنــت 

حيــن  والباحثيــن  العلمــاء  مــن  الكثيــر  ســيفكر 

يكتشــفون أن قطاعــات مهمــة مــن الموضوعــات 

فــي  الكافــي  بالشــكل  تــدرس  لــم  مثــًا  العلميــة 

والــدرس.  بالبحــث  إليهــا  الطريــق  يشــقوا  أن 

بنــاء  شــروط  أيًضــا  يعطيهــم  العلــوم  وفقــه 

إذن  العلــوم  فقــه  العلميــة.  الموضوعــات  هــذه 

يحطــم أســطورة المعلــم األول والمعلــم الثانــي. 

وخامــس...  ورابــع  ثالــث  معلــم  إلــى  ســنحتاج 

ســنحتاج دائًمــا إلــى معلميــن جــدد يفتحــون قــارات 
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جديــدة فــي البحــث العلمــي. إذا أنــت أدركــت اآلن 

أن خريطــة العلــوم، ورأيــت الفراغــات والبياضــات 

التــي تحتــاج إلــى إعــادة مــلء، والثغــرات التــي يجــب 

أن تــزول، ســتجتهد فــي المــلء والتصحيــح. النظــر 

االبســتيمي حقيقــة يفتــح نافــذة لترقيــة المســتوى 

العلمــي بيــن النــاس، ورفــع الطالــب إلــى مســتوى 

الباحــث، ورفــع الباحــث إلــى مســتوى العالــم، ورفــع 

إلــى مســتوى فقيــه العلــم. وهــذه أرقــى  العالــم 

درجــة يمكــن أن يرقــى إليهــا العالــم فــي تخصصــه.

المســتوى المنهجــي: يمكننــا فقــه العلــوم 

مــن تعلــم المنهجيــات العلميــة. فيتعلــم الباحــث 

دراســة المكونــات المنهاجيــة للعلــوم اإلســامية: 

الخاصــة،  وقواعدهــا  العامــة،  أصولهــا  بمعرفــة 

وإجراءاتهــا التفصيليــة، وعاقاتهــا بموضوعاتهــا، 

ومــدى  العلميــة،  األحــكام  علــى  التدليــل  وطــرق 

ومــدى  عليــه،  بــه  يســتدل  لمــا  الدليــل  مناســبة 

موضــوع،  مــن  ألكثــر  الواحــد  الدليــل  صاحيــة 

وتطــور  الدليــل  تطــور  بيــن  العاقــة  ومعرفــة 

الموضــوع، فضــًا عــن إغنــاء المناهــج المعاصــرة 

بمناهــج لــم تعرفهــا الختــاف المجــاالت التداوليــة، 

فــي  المعاصــرة  المنهجيــة  األدوات  وامتحــان 

مختلفــة. علميــة  موضوعــات 

وتقــرأ  التخصــص،  هــذا  مناهــج  تقــرأ  أنــت 

اســتعارة المناهــج بين العلــوم المختلفة، فيتكون 

عنــدك زاٌد منهجــي كبيــر، وقــدرٌة منهجيــة كبيــرة. 

المعاصريــن  للباحثيــن  ا  جــدًّ وهــذا مطلــب مهــم 

العلــوم اإلســامية. فــي 

العلــوم  تقــرأ  فحينمــا  التربــوي:  المســتوى 

تعميــق  مــن  تتمكــن  العلــوم  فقــه  بمنظــار 

طبيعــة  بــإدراك  اإلســامية،  العلــوم  دراســة 

العلــم المــدروس وموقعــه مــن خارطــة العلــوم 

النقــدي،  الحــس  لديــك  ويتكــون  اإلســامية، 

بعمــق  الفهــم  ســوء  معالجــة  مــن  وتتمكــن 

وأحقابهــا،  العلــوم  تاريــخ  واســتحضار  الفهــم 

العمليــة  تبــدأ  أيــن  مــن  فتعــرف  وتصنيفاتهــا، 

التعليميــة عالًمــا كنــت أو متعلًمــا. عندمــا تنقــل 

داخــل  فــي  تبــدأ  كيــف  تعــرف  النــاس  إلــى  علًمــا 

إلــى  يدرســها،  التــي  المــادة  مــن  نفســه،  العلــم 

التــي  النظريــة  إلــى  يســتعمله،  الــذي  المنهــج 

توصــل إليهــا، إلــى النمــاذج التــي تختــزل النظريــات. 

ا.  جــدًّ بيداغوجيــة ســليمة  أمــام عمليــة  أنــت  إذن 

ثــم فــي أصنــاف العلــوم تتعلــم قاعــدة التــدرج فــي 

تقديــم تعلــم هــذا العلــم علــى هــذا، وهــذا الكتــاب 

علــى ذاك، وتفتــح لحســن الســؤال مكاًنــا الئًقــا فــي 

التعليــم.  حلقــة 

نهايــة  ففــي  التنزيلــي:  التطبيقــي  المســتوى 

ل فــي الواقــع،  المطــاف إنمــا ُيــْدَرس العلــُم لينــزَّ

ولكــي تعــرف كيــف تســتثمر المفاهيــم واألحــكام 

أرض  فــي  وتنزلهــا  مناطاتهــا،  فهــم  علــى  بنــاًء 

الواقــع. وينــدرج تحــت هــذا البعــد التطبيقــي مــا 

العلمــي  للتفكيــر  الحضاريــة  بالتجليــات  يتعلــق 

ومــا  العلــم؟  بنــاء مجتمــع  تــم  كيــف  اإلســامي: 

تجلياتــه فــي المــدارس والمؤسســات وفي التطور 

التقنــي والمختبــرات العلميــة، والحســبة المهنيــة 

العلميــة  المعرفــة  واجتماعيــات  العلمــاء،  علــى 

فقيــه  إليهــا  ينظــر  ال  أمــور  وهــي  اإلســام؟  فــي 

ومنجزاتهــم،  باألمجــاد  التغنــي  بمنظــار  العلــم 

والنقــدي،  والتاريخــي  الوصفــي  بالتحليــل  وإنمــا 

الــذي يبحــث فــي كيفيــة نشــوء التفكيــر العلمــي 

البحثيــة  المجــاالت  تطــور  وكيفيــة  اإلســامي، 

التخصصيــة، والممارســات المصاحبــة لــكل ذلــك.
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عبــد  طــه  عنــد  الغربيــة  الحداثــة  نقــد 

الرحمــن مــن النقــد الفلســفي إلــى النقــد 

اللســاني

مصطفى العادل

الملخص:
الخلفيــة  رصــد  إلــى  الدراســة  هــذه  تســعى 

اإلســامية التــي انطلــق منهــا طــه عبــد الرحمــن 

إلــى  التنبيــه  وكــذا  الغربيــة،  الحداثــة  نقــد  فــي 

ضــرورة مراعــاة الخلفيــات الحضاريــة والمعرفيــة 

اللغــة والمفاهيــم  تتبــع قضايــا  َثــمَّ  للغــة، وِمــن 

والمصطلحــات فــي مختلــف مؤلفــات طــه عبــد 

العمــل  صلــب  مــن  قضايــا  باعتبارهــا  الرحمــن، 

ــد الحضــارة اإلســامية والتنافــس مــع  علــى تجدي

مســتقبل  معالــم  رســم  فــي  الغربيــة  الحداثــة 

مــن  الدراســة  هــذه  انطلقــت  وقــد  هــذا  األمــة. 

النظــر إلــى أعمــال طــه مــن زاويــة فكــره اللغــوي 

واللســاني، محاولــة مــن خــال ذلــك إثــارة القضايــا 

ذات البعــد اللغــوي الحضــاري فــي فكــره. انطلقــت 

مــن جملــة مــن األســئلة، منهــا: مــا موقــع الخلفيــة 

ــة  ــة والمعرفيــة فــي مشــروع نقــد الحداث الحضاري

اللغــة  ومــا عاقــة  الرحمــن؟  عبــد  لطــه  الغربيــة 

بالمشــروع الفكــري الحضــاري لطــه؟ ثــم مــا أبــرز 

عبــد  طــه  فكــر  فــي  اللغــوي  المشــروع  مامــح 

الرحمــن؟ وكيــف نظــر طــه عبــد الرحمــن إلــى اللغــة 

والمصطلحــات فــي عاقتهــا بالتجديــد الحضــاري 

والتأســيس للحداثة اإلســامية؟ وألجل ذلك فقد 

اقتضــى النظــر المنهجــي تقســيم هــذه الدراســة 

إلــى مقدمــة وثاثــة مباحــث، حيث خصــص المبحث 

األول منهــا للخلفيــة الحضاريــة واإلســامية فــي 

نقــد طــه عبــد الرحمــن للحداثــة الغربيــة، والمبحــث 

الثانــي للمشــروع اللغــوي وموقعــه ضمــن البديــل 

ومنــه  طــه،  يقدمــه  الــذي  اإلســامي  الحضــاري 

نظريــة  ضمــن  اللســانية  النمــاذج  بعــض  نقــد 

التــأدب فــي اللســانيات التداوليــة، وإعطــاء بديــل 

لهــا مســتمد مــن التــراث العربــي اإلســامي، أمــا 

للمصطلحــات  خصــص  فقــد  الثالــث  المبحــث 

والمفاهيــم ومــا يازمهــا مــن خلفيــات فلســفية 

ومعرفيــة وحضاريــة مــن وجهــة نظــر طــه، وكــذا 

تأكيــده علــى أهميــة المصطلحــات والمفاهيــم فــي 

الحضــاري. التجديــد 

الكلمات المفتاحية:
النقــد   - - اللغــة  - الحداثــة  طــه عبــد الرحمــن 

 - التداوليــة   - التــراث   - الغربــي  النقــد   - اللســاني 

اإلســامية المرجعيــة   - التجديــد 

Abstract

This study aims to identify the Islamic 

background from which Taha Abd Al- 

Rahman comes to criticize the Western 

modernism. The study also emphasizes the 

importance of taking into consideration the 

cultural and knowledge context of language, 

and so to trace out the linguistic, conceptual 

and terminological problems discussed in 

different writings of Taha Abd Al- Rahman, 

as these problems have a profound effect on 

the renewal of Islamic civilization to compete 
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with the Western modernism in order to 

outline the future of our nation.

Thus, the study starts with considering Taha’s 

writings from his linguistic point of view, aiming 

to pose linguistic and cultural issues in his view, 

through a group of questions such as: What about 

the cultural and knowledge background of Taha’s 

Critique of the Western modernism? What are the 

main features of Taha’s linguistic project? What 

is the connection between language and the 

cultural project of Taha Abd Al-Rahman? So, the 

methodological approach requires dividing this 

study into an introduction and three sections; the 

first for the Islamic background from which Taha 

Abd Al- Rahman comes to criticize the Western 

modernism, the second for the linguistic project 

and its position within the model he provides as an 

Islamic cultural substitution, including a critique of 

some linguistic models in the theory of politeness 

in pragmatics, giving a substitute based on the 

Islamic and Arab heritage, and the third for terms 

and concepts and all philosophical, knowledge 

and cultural backgrounds related to these, from 

Taha’s point of view, as well as his emphasis on the 

importance of terms and concepts for the renewal 

of civilization. 

Keywords
Taha Abd Al – Rahman – modernism – 

language - linguistic criticism - Western criticism 

-heritage – pragmatics – renewal - Islamic 

authority. 

وعاقتهــا  اإلســامية  الهويــة  أزمــة 
واإلرهــاب بالتطــرف 

بهية السهلي

الملخص:
يعــرض هــذا المقــال مجموعــة مــن القضايــا 

المتعلقــة بأزمــة الهويــة اإلســامية، وذلــك مــن 

عــن ســؤال  أجوبــة  إلــى  الوصــول  خــال محاولــة 

هــــل  مســــلم،  كل  ذهــــن  إلــى  يتبــــادر  محــوري 

ــامي،  ــا اإلسـ ــي مجتمعنــ ــة فــ ــة هويــ ــش أزمــ نعيــ

ــات ومنظمــات تدافــع عنهــا؟ إن  ــي جماعـ ــي تأتـ لكـ

كان الجـواب باإليجـاب، فمـا الهويـة التـي يعيشـها 

بالنفـــي،  الجـــواب  إذا كان  أمـــا  اليـــوم؟  مجتمعنـــا 

والتيـــارات؟  الجماعـــات  هـــذه  ظهـــرت  فلمـــاذا 

فهـــذان اإلشــكاالن تمكـــن اإلجابـــة عنهمـــا مـــن 

خــال طــرح الســـؤالين التالييــن: مــا هويــة األمــة 

واإلرهــاب؟  بالتطــرف  ومــا عاقتهــا  اإلســامية؟ 

وقــد اقتضــى النظــر المنهجــي فــي هــذا اإلشــكال 

توزيــع الجــواب فيــه علــى مباحــث: مبحــث يتنــاول 

مخصــص  ومبحــث  اإلســامية  الهويــة  مفهــوم 

وأســبابها. واإلرهــاب  التطــرف  لمفهــوم 

 ويمكــُن إجمــال أهــم نتائــج هــذا البحــث فــي 

نقــط: ثــاث 

الهويــــة  بوحــــدة  الجــــزم  يمكــــن  ال  أوالهــا:   

ــها  ــي تعيشــ ــداث التــ ــرف األحــ ــي ظــ اإلســامية فــ

الفــــرق. األمــــة اإلســامية بعــــد ظهــــور 

ــة  ــاب كان نتيجــ ــرف واإلرهــ  وثانيهــا: أن التطــ

التصــــدع الداخلــــي لألمــــة اإلســــامية، إلــــى جانــــب 

عوامــــل أخــــرى. 
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وآخــر هــذه النقــط أن أزمــة الهويــة اإلســـامية 

الجماعيــة  المــدركات  اضطــراب  إلــى  أدت 

. للمســلمين

الكلمات المفتاحية:
أزمــة - الهويــة – التطــرف - اإلرهــاب - التربيــة 

- المجتمــع اإلســامي- المبــادئ والقيــم واألخــاق 

- األمــة اإلســامية.

Abstract 
This paper concerns with a variety of 

problems related to the Muslim identity, 
seeking to provide answers of a central 
question that comes to every Muslim’s mind: 
Do we really experience an identity crisis, 
so that different organizations protect our 
identity? If yes, which identity our modern-
day societies live in light of? If no, why were 
these organizations created? These two 
questions can be answered through posing 
two others: What is Muslim identity? What 
is the association between Muslim identity, 
and extremism and terrorism?

Methodologically, answering this 
question requires dividing this paper into 
two sections; one for the concept of Muslim 
identity, and one for the concepts and causes 

of extremism and terrorism. The findings of 

this study can be summarized in three points; 

the first is that one can’t confidently talk 

about a unified Muslim identity; the second is 

that extremism and terrorism have resulted, 

among other causes, from the fragmentation 

of Muslim nation into groups; the third is that 

Muslim identity crisis has led to a disorder of 

popular perceptions of Muslims.

Keywords
Crisis – identity - extremism- terrorism – 

education - Muslim community- principles, 

values and ethics- Muslim nation.

التاريــخ  عبــر  الكتابــي  النقــد  إشــكالية 
التأسيســي المســلمين  ودور 

د. نهى كمال سليم

ملخص:
يســعى هــذا البحــث إلــى تقديـــم تتبــع دقيــق 
المســـلمين  لــدور  وإبـــراز  الكتابـــي  النقـــد  لتاريـــخ 
فـــي تأسيســــه. ومعلــوم أن جهــــود المســــلمين 
النقديــــة قــــد انتقلـــت إلـــى علمـــاء اليهـــود الذيـــن 
وكان  اإلســامية،  الحضــــارة  ظـــل  فـــي  عاشـــوا 
مــــن أشــــهرهم حيــــوي البلخــــي الــــذي تأثــــر بالنزعــة 
الربانيـــون  اليهـــود  وحتـــى  العقليــــة،  االعتزاليــــة 
-ضمـــن  النقديـــة  اإلســـامية  الحجـــج  نقلـــوا 
ــيحية-  ــام والمســ ــد اإلسـ ــة ضـ ــم الجدليـ مؤلفاتهـ
ــبانيا  ــن إســ ــم مــ ــد فرارهــ ــا بعــ ــى أوروبــ ــم إلــ معهــ
واضطهـــاد  اإلســــامي  الحكــــم  عقــــب ســــقوط 
المســـيحيين اإلســـبان لهـــم، وكان مـــن أهـــم تلـــك 
الشـــخصيات أبراهـــام بـــن داود وأبراهـــام بـــن عـــزرا 
ــا بعــــض  ــا أيًضـ ــا نقلهـ وسـليمان بـن عدريـــت، كمـ
ــروس  ــل: بتــ ــيحية مثــ ــن للمســ ــود المتحوليــ اليهــ
ــل:  ــيحيين مثـ ــان المســ ألفونــــس، وبعــــض الرهبــ
ريمونـــدس مارتينـــي، وذلـــك فـــي إطـــار مؤلفــات 
الجــــدل الدينــــي، التــــي ترجمــــت إلــــى الاتينيــــة مــــع 
نهايــــة العصــــر الوســــيط وبدايــــة عصــــر النهضــة.
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انقســام  المنهجــي  النظــر  اقتضــى  وقــد 
هــذا البحــث إلــى خمــــسة مباحــــث وخاتمــــة: أمــا 
بالكتــاب  للتعريــف  فمخصــص  األول  المبحــث 
المقــدس العبــري ونســخه، وفــي المبحــث الثانــي 
المقــدس،  الكتــاب  داخــل  مــن  الكتابــي  النقــد 
للكتــاب  اإلســامي  النقــد  الثالــث  المبحــث  وفــي 
المقــدس منــذ بدايتــه وحتــى مســتهل العصــور 
الوســطى، وفــي المبحــث الرابــع النقــد اليهــودي 
للكتــاب المقــدس فــي العصــور الوســطى، وفــي 
عصــر  خــال  الكتابــي  النقــد  الخامــس  المبحــث 
النهضــة وبدايــات العصــر الحديــث، أمــا الخاتمــة 

فتحتــــوي علــى أهــــم النتائــــج. 

الكلمات المفتاحية: 
الكتــاب المقــدس - نقــد التــوراة - علــم األديــان 

- المتكلمــون - علــم الــكام - العقائــد المســيحية - 

شــريعة موســى

Abstract
This study aims to accurately trace out 

the history of Biblical criticism, and to show 
the fundamental role of Muslims regarding 
this area. Muslims effectively contributed 
to the field of criticism, and it’s well known 
that their knowledge was transmitted to 
the Jew scholars who lived under Muslim 
rule, most prominent among them was 
Hiwi Al-Balkhi who was affected by the 
Mutazili rational school. Additionally, those 
belonging to the rabbinic Judaism quoted 
the critical arguments of Muslims in their 
theological writings against Islam and 
Christianity, transmitting this knowledge to 

Europe before escaping from persecution 
by Spanish Christians after fall of the Muslim 
rule there. Among these rabbinic scholars, 
there were Abraham ibn Ezra, Abraham ibn 
Daud, and Suleiman ibn Aderete. This Islamic 
knowledge was also transmitted by those 
Jews who converted to Christianity such as 
Petrus Alphonsi, and some other theologians 
such as Raymond Martini, and this was 
through their theological writings that were 
translated into Latin by the end of the Middle 
Ages and beginning of the Renaissance.

The methodological approach requires 
dividing this study into five sections and a 
conclusion; the first section is to inform about 
the Hebrew Bible and its editions, the second 
focuses on Biblical criticism based on the 
Bible, the third deals with the Islamic criticism 
of the Bible from the early Islamic era to the 
medieval era, the fourth discusses the Jewish 
criticism of the Bible during the medieval era, 
and the fifth section is devoted to the Biblical 
criticism during the Renaissance and the 
early modern times. Finally, the conclusion 
includes the main findings of this study.

Keywords  

The Bible - Biblical criticism - Religious 

studies - Kalam (theology) -  Mutakallimun 

(Kalam theologians) - Christian doctrines -  

Law of Moses- Christian theology.
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الفكــر السياســي اإلســامي فــي العصــر 

الوســيط إلرفــن روزنتــال

د. أحمد محمود إبراهيم

الملخص:
قــراءة  تقديــم  إلــى  المقــال  هــذا  يســعى 
»الفكــر  كتــاب  لترجمــة  نقــدي  واســتعراض 
الوســيط  العصــر  فــي  اإلســامي  السياســي 
إلرفــن روزنتــال«. ولمــا كان الكتــاب ال يعــــدو أن 
يكــــون سوى مدخــــل لدراســــة »الفكــــر السياســــي 
اإلســامي«؛ لهـــذا شـــفع كاتبــه عنوانــه الرئيــس 
ــًرا  ــة« مفســ ــة تمهيديــ ــو »رؤيــ ــي هــ ــوان فرعــ بعنــ
ذلــك بــأن المرحلــة التــي اضطلــع خالهــا بتأليفــه 
حالــت دون تقديــم عمــل أكثــــر طموًحــا؛ إذ كانــــت 
معظــــم النصــــوص ذات الصلــــة ال تــــزال حبيســــة 
دور المخطوطــــات أو منشــــورة فــــي طبعـــات غيـر 
محققـــة، فضـــًا عـــن أنهـــا لـــم تكـــن قـــد درســت 

دراســة وافيـــة مـــن الوجهـــة السياســـية.

لوضــع  المنهجــي  النظــر  اقتضــى  وقــد  هــذا 
الكتــاب المترَجــِم فــي إطــاره التاريخــي والمعرفــي 
مجموعــة  عبــر  اإلســامية  الحكــم  تجربــة  َعــْرَض 
ا  مــن المراحــل التــي مــرت منهــا، عرًضــا موجــًزا مركًز
علــى أهــم المراحــــل الكبــــرى مــــن حيــــث مامحهــــا 
العامــة وقســماتها األساســية، دون خــوض فــي 
الدقائـق والتفاصيـل التـي ال يتسـع المقـام لبيانهـا 
ومناقشــــتها. هــذا وقــد تألــف الكتــاب المعــروض 
أساســـيين،  وقســـمين  مختصــرة  مقدمــة  مــن 
حــــاول روزنتــــال فيهمــــا أن يســــتوعب االتجاهــات 
مــن  اإلســـامي،  السياســـي  للتـــراث  الرئيســـة 
خــال دراســــة جملــــة مــــن المصنفــات المرجعيــة 
الممثلــة.  الشــــواهد  بمنزلــــة  لتكــــون  المنتقــــاة 
وهــــذه االتجاهــات هــــي: »الفقــــه السياســــي« أو 

مـــا ُيعـــَرف فـــي المصطلـــح اإلســامي بــاألحـــكام 
ــة  ــرعية والنصيحــ ــة الشــ ــلطانية أو السياســ الســ
السياســية أو مــا ُيعــَرف فــي الثقافــة المســيحية 
بمرايــا األمــراء والفلســفة السياســية. باإلضافــة 
إلــــى النظريــــة الخلدونيــــة التــــي أفــــرد لهــــا روزنتــــال 
ا يكافئ مــــا كانــــت تحظــــى بــــه فــي  فصــــًا مســــتقلًّ
تــــراث الفكــــر السياســــي مــــن تفــــرٍد وخصوصيــــة.

الكلمات المفتاحية: 
 - السياســي  الفكــر   - الشــرعية  السياســة 

- الواليــة - األمــة -  - الخافــة  اإلســام - اإلمامــة 

الوســيط اإلســام   - الحكــم 

Abstract
This essay aims to provide a critical 

overview of Rosenthal’s “Political Thought 
in Medieval Islam”. This book is just an 
introduction to the study of ‘Islamic political 
thought’, so the author added a subtitle, 
namely “An Introductory Outline”, to the 
main one, as while this book was in progress, 
the provenance of most original texts related 
to its theme was limited only to manuscripts 
houses, and even the published texts were 
neither edited nor adequately studied in 
terms of politics.  

In order to put this translated book 
within its historical and knowledge context, 
the methodological thinking requires to 
review the political experience of the Islamic 
government throughout some historical 
phases; a brief review focusing on the major 
phases with regard to general characteristics 
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and the basic sections, and without getting 
into minutiae these lines aren’t enough to 
explain and discuss. This book consists of a 
brief introduction and two basic sections, 
through which Rosenthal tries to deal 
with the major tendencies embodied in 
the Islamic political history, studying a 
group of reference sources selected to be 
representative evidence. These tendencies 
can be summarized in two elements: Political 
jurisprudence, also known in the Islamic 
terminology as Sultani decrees, legal politics, 
or political advice, and known in the Christian 
tradition as mirrors of princes or political 
philosophy. The second tendency can be 
represented in Ibn Khaldun’s theory to which 
Rosenthal devoted a separate chapter, which 
reflects its importance and impact on the 
history of political thought.  

Keywords
Legal politics - political thought – Islam 

– Imamate - Caliphate - authority – nation – 

government - medieval Islam

 
ِ
ــة: بَداهــُة الـــَمفهوم المســؤولّية التربويَّ

ِ
وُمفارقــاُت الـــُممارسة

د. لطفي حجاوي

الملخص
شــّد  إلــى  التحليليــة  الدراســة  هــذه  تهــدف 

مفهــوم  فــي  النظــر  إعــادة  ضــرورة  إلــى  االنتبــاه 

وآليــات  ممارســتها،  وطــرق  المربــي،  مســؤولية 

مراقبتهــا، خاصــة أن المســؤولية تضعنــا مباشــرة 

فــي قلــب مفارقــة، فهــي مــن ناحيــة أهــّم مفهــوم 

فــي ثقافــة المربــي، ولكنهــا مــن ناحيــة ثانيــة مــن 

يمكــن  ال  التــي  واألخاقيــة  المعياريــة  المفاهيــم 

المفاهيــم  بهــا  ُتضبــط  التــي  بالّدقــة  ضبطهــا 

موضــوع  جعــل  األمــر  هــذا  األخــرى.  التربويــة 

معاصــرة  فكريــة  جــداالت  مركــَز  المســؤولية 

عميقــة وخصبــة، يجــدر بالباحــث التربــوي تكويــن 

عنهــا. الّدقيقــة  األفــكار  بعــض 

منهــج  اســتخدام  الدراســة  هــذه  حاولــت 

التــي  الفكريــة  المــدارس  ألهــم  الخطــاب  تحليــل 

بذلــك  فتمكنــت  المســؤولية،  موضــوع  عالجــت 

فــي البدايــة مــن إظهــار مــا فــي هــذا المفهــوم مــن 

طابــع إشــكالي، ثــم تمكنــت الدراســة بعــد ذلــك 

التغيــر فــي األحــوال االجتماعيــة  أثــر  مــن كشــف 

التقنيــة  والتطــورات  الحضــاري  والتســارع 

المعاصــرة، علــى التحــّول فــي معنــى المســؤولية 

وظيفــة  بتطــور  ذلــك  كل  وعاقــة  وتطــوره، 

المدرســة وأدوارهــا، ثــم أخيــًرا تمّكنــت فــي الخاتمــة 

الموضــوع. مــن  نهائــي  موقــف شــبه  بنــاء  مــن 

Abstract
L’objectif de cette étudeanalytique 

et d’attirer l’attention sur la nécessité de 
remettre en question le concept de la 
responsabilité éducative, la manière dont on 
le pratique et les mécanismes de le contrôler. 
En effet, la responsabilité éducative 
nous met directement dans le cœur d’un 
paradoxe ; puisqu’ elle est, d’une part l’un 
des concepts clés indispensables dans le 
profil de l’éducateur, et d’autre part elle est 
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une notion qualitative non quantifiable et 
par conséquent non mesurable. Cet aspect 
paradoxal de la responsabilité éducative a 
produit plusieurs polémiques et querelles 
entre les doctrines morales. Actuellement 
l’ambigüité de ce sujet incite nos éducateurs 
à repenser ce concept. 

Cette étude a essayé de bénéficier de 
la méthode de l’analyse du discours des 
grands textes moreaux qui ont traité la 
responsabilité. Le premier résultat de cette 
étude est de dévoiler l’aspect paradoxal 
de ce sujet, ensuite elle a pu mettre en 
évidence les effets des mutations sociales, 
technologiques et culturelles récentes sur 
les significations de la responsabilité, ainsi 
que sur le rôle de l’école. En fin, et en guise 
de conclusion l’étude a pu aboutir à un point 
de vue adéquat concernant le sujet de la 
responsabilité éducative qui nous permet 
de dépasser toutes sortes d’incertitudes 
morales. 

أزمــة التربيــة والتعليــم فــي المجتمعــات 
الحديثــة عنــد علــي عــزت بيجوفيتــش

عماد عبد الرزاق

الملخص: 
والتحليــل  بالــدرس  البحــث  هــذا  يتنــاول 

عــزت  علــي  عنــد  التعليمــي  التربــوي  المشــروع 

بيجوفيتــش، وذلــك مــن خــال طــرح مجموعــة مــن 

مــــا  قبيــل:  مــن  المفتاحيــة،  اإلشــكالية  األســئلة 

مفهـــوم التربيـــة عنـــد بيجوفيتـش؟ مـا أثـر التعليـم 

فــــي نهضــــة األمــة؟ مــا ســمات التربيــة والتعليــم 

التربيــــة  التربيــــة وخاصــــة  تحقــــق  كيــــف  عنــــده؟ 

اإلســــامية نهضــــة األمــــة؟ كيــــف نحقــــق التــــوازن 

بيــن التربيــة والتعليــم فــي مجتمعاتنــا المســلمة 

ومــــا هــــو قــــادم مــــن الغــــرب؟ مــــا أهــــم مرتكــــزات 

النهضــــة اإلســــامية؟ 

هــذه  فــي  المنهجــي  النظــر  اقتضــى  وقــد 
انطاًقــا  عنهــا  الجــواب  المشــكلة  األســئلة 
عــزت  علــي  ومؤلفــات  حيــاة  اســتعراض  مــن 
ذات  المســائل  مــن  تخللهمــا  ومــا  بيجوفيتــش 
مــا  أهــم  ولعــل  هــذا  والتعليــم،  بالتربيــة  الصلــة 
بأهميــــة  تتعلــق  نتائــج  مــن  البحــث  هــذا  أفــرزه 
إعــــادة النظــــر فــــي التعليــــم التقنـــي والكاســـيكي 
بــدور األســـرة والمســـجد  وكــذا تأكيـــد االهتمـــام 
والمدرســـة، ومــن ذلــك تأكيـــد بيجوفيتـــش علـــى 
ــر إلــى  ــي النظــ ــة فــ ــامية متكاملــ ــرة اإلسـ أن النظـ
ال  بيجوفيتــش  فــإن  ذلــك  اإلنســــان، وألجــل كل 
يفتــأ يؤكــد علــى أن مــــن أهــــم مرتكــــزات النهضــــة 
عنــــده  والقــــرآن  الكريــــم،  القــــرآن  اإلســــامية 
ليــــس مجـــرد القـــراءة والحفـــظ فقـــط، بـــل التدبـــر 
والتأمـل، وكذلك فالتربيــة ُتَعدُّ لــب وجوهــر الديــن 
اإلســامي، بــل هــي المعــول عليهــا فــي تحقــــيق 
القيــــم والمثــــل العليــــا، وِمــن َثــمَّ فــإذا أرادت األمــة 
أن تنهــض مــن عثرتهــا عليهــا االهتمـــام بالتعليـــم، 
ووضـــع خطـــط واســـتراتيجيات ومناهـــج تعليميـــة 

متطـــورة تتفـــق مـــع مقتضيـــات العصــــر.

الكلمات المفتاحية:
ــروح  ــم - ال ــة - التعلي علــي عــزت بيجوفيتــش - التربي

اإلبداعيــة - النظــرة اإلســامية - المســجد - األســرة - 

الحضــارة - األخــاق - الفــن - النهضــة اإلســامية
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Abstract
This study aims to analyze the education 

and upbringing program adopted by Alija 

Izetbegović, posing some key questions such 

as: What does the concept of upbringing 

mean for Alija Izetbegović? What about the 

impact of education on national renaissance? 

What are characteristics of education, for 

him? How can upbringing, especially the 

Islamic, achieve national renaissance? How 

do we ensure balance in upbringing and 

education in our Muslim societies, under the 

influence of Western culture? What are the 

basic principles of Islamic renaissance? 

Methodologically, thinking about answers 

for these questions requires starting from a 

review of Alija’s life and writings including all 

cases related to upbringing and education. 

Of the findings of this study, those concerned 

with technical and classical education are 

the most important, in addition to those 

emphasizing the major role played by family, 

mosque and school in this respect. For Alija, 

the Islamic view regards humankind in an 

integrated manner. He repeatedly affirms 

that Holy Quran is one of the most important 

cornerstones of Islamic renaissance, and 

upbringing as well is considered the core 

of Islam. Upbringing for Alija is the only 

reliable channel through which to implant 

the Islamic morality in Muslims’ mind. So, 

our Islamic renaissance can’t be achieved 

save by focusing on education and adopting 

advanced educational strategies and 

programs able to keep pace with an ever-

changing world.   

Keywords
Alija Izetbegović – upbringing – education 

– creativity - Islamic view - mosque – family – 

civilization – ethics - art - Islamic renaissance. 

حــدود الفلســفة التربويــة التونســية مــن 
 1958 ســنة  التعليــم«  »توحيــد  قانــون 

إلــى »مدرســة الغــد« ســنة 2005

د. عبد الباسط الغابري

الملخص:
إلــى معالجــة إشــكالية  المقــال  يســعى هــذا 

خــال  مــن  وذلــك  التربويــة،  بالفلســفة  تتعلــق 

فرضيــة محوريــة ُتقــّر باســتحالة وجــود منظومــة 

تربويــة دون رؤيــة فكريــة أو فلســفية معّينــة حّتــى 

فــي حالــة عــدم وجــود نســق معرفــي واضــح تحتكــم 

إليــه تلــك الرؤيــة أو الفلســفة. وتبــرز أهّميــة هــذه 

اإلشــكالية فــي ارتباطهــا بالســياق العــام المتعّلق 

يقتضــي  الــذي  الديمقراطــي  الثــوري  بالمســار 

تكريــس قيــم االختــاف والتعّدديــة والديمقراطية؛ 

التربويــة  الفلســفة  عــن  الحديــث  أن  معلــوم  إذ 

مقتــرن بالسياســات العامــة والثقافــة السياســية 

والمناهــج المّتبعــة واألهــداف العامــة والمبــادئ 

المعلنــة والمضمــرة فــي تونــس بعــد مضــي مــا 
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ملخصات العدد
قانــون  أّول  إصــدار  مــن  قــرن  نصــف  علــى  يربــو 

)نوفمبــر  )قانــون  لــه  وموّحــد  للتعليــم  منّظــم 

للبحــث والنظــر  )))1(، وهــي فتــرة كافيــة تصلــح 

ليــس فقــط لعمــق امتدادهــا الزمنــي، وإّنمــا كذلــك 

وتنّوعهــا.  التونســية  التربويــة  الخيــارات  لتعــّدد 

وقــد اقتضــى النظــر المنهجــي أن تكــون معالجــة 

اإلشــكالية فــي ثاثــة محــاور أساســية: محــور أّول 

تــّم فيــه تنزيــل اإلشــكالية فــي ســياقها المعرفــي 

والنظــري، ورّكزنــا علــى مــا يصلــح ألن يكــون مهــاًدا 

ــا لإلشــكالية المطروحــة، ومحــور ثــاٍن تحليلــي  نظريًّ

ــة  ــا فيــه اســتقراء تجّليــات الفلســفة التربوي حاولن

التونســية مــن خــال البحــث عــن أهــّم المرجعيــات 

ومحــور  المؤّسســة،  العناصــر  أو  والمرتكــزات 

ثالــث تأليفــي نقــدي حاولنــا فيــه اســتثمار مختلــف 

المراحــل الســابقة  إليهــا فــي  المتوّصــل  النتائــج 

وطــرح أســئلة جديــدة.

الكلمات المفتاحية:
 - االختــاف   - تونــس   - التربيــة   - الفلســفة 

التعدديــة - السياســة العامــة - منظومــة تربويــة

Abstract
This paper aims to deal with a problem 

associated the philosophy of education, 
proposing a central hypothesis that it’s 
impossible to create an educational system 
without an intellectual or philosophical 
vision, even if there is no a well-defined 
cognitive system for such a vision to refer 
to. The importance of the education-related 
problem, mentioned above, comes from 
its connection with the general context of 

the democratic revolutionary movement 
that requires inculcating concepts such 
as individual differences, pluralism and 
democracy. It’s well known that talking 
about a philosophy of education, in Tunisia, 
is basically associated with public policy, 
political culture, the established curricula 
and the general goals, in addition to both 
enunciated and implied principles. Now, 
more than 50 years have passed since issuing 
the first education reform law to regulate and 
unify the education system, on November ,4 
1958, which is a sufficient period of time to 
be considered not only for its extension, but 
also due to the multiplicity of educational 
choices in Tunisia.    

Methodologically, dealing with this 
problem requires dividing the paper into 
three sections; the first for placing the 
problem in its knowledge context and 
providing a theoretical framework for it, the 
second for analyzing and examining the 
different aspects of the Tunisian philosophy 
of education through a research for the main 
fundamentals and basic elements, and the 
third provides a critical view in order to make 
use of the findings of the study, and to raise 
new questions.

Keywords 

Philosophy- education- Tunisia- difference- 

pluralism- public policy - educational system.     
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المرحلــة  فــي  اإلعاميــة  التربيــة 
واألهــداف المفهــوم  الجامعيــة: 

خولة مرتضوي

ملخص
القــرن  مطلــع  فــي  ــة  اإلعاميَّ التربيــة  بــدأت 

 Levi Thomson اقتــرح العشــرين، وذلــك عندمــا 

الُعليــا  الثقافتيــن  تمييــز  كيفيــة  الشــباب  تعليــم 

والشــعبية خــال خمســينيات القــرن الماضــي فــي 

بريطانيــا، وفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ظهــر 

ــة لُيصاِحــب التأثيــر الكبيــر  مفهــوُم التربيــة اإلعاميَّ

الراديــو  مثــل:  حينئــٍذ  اإلعــام  لوســائل  المتنامــي 

ــر مفهــوم التربيــة اإلعاميــة فــي  والتلفــاز. وقــد ُأطِّ

ــة فــي ســتينيات  شــكِل نظريــاٍت ومناقشــاٍت علميَّ

المناقشــات  هــذه  وهدفــت  الماضــي،  القــرن 

والثقافــة  الوعــي  تنميــة  إلــى  ة  الجــادَّ العلميــة 

هــذه  انتقــال  المرحلــة  تلــك  تَلــت  ــة.  اإلعاميَّ

ــة إلــى طــورٍ عالمــي، فأصبحــت  المناقشــات المحليَّ

فــي  التدريــس  مناهــج  ضمــن  ــة  اإلعاميَّ التربيــة 

العديــد مــن جامعــات العالــم، وقــد ناقشــت تلــك 

المقــررات التســاؤل العريــض: )مــا الــذي يتعلمــه 

اإلعــام؟(.  مــن وســائل  المختلفــة  الجماهيــر 

الكلمات المفتاحيَّة 
ــة  ــة اإلعاميَّ اإلعــام - التربيــة – التوعيــة - األميَّ

ــة  - المضاميــن اإلعاميَّ

Abstract
Media education began in the early 20th 

century when Levi Thomson suggested 

educating young people on how to 

distinguish the upper and popular cultures 

of Britain in the 1950s. In the United States, 

the concept of media education was 

accompanied by the growing influence 

of the media, such as radio and television. 

The frameworks of the concept of media 

education in the form of scientific theories 

and discussions in the sixties of the last 

century and aimed these serious scientific 

discussions to develop awareness and media 

culture. This was followed by the transition 

of these local discussions to a global stage. 

Media education has become part of the 

curricula of many universities around the 

world. These courses discussed the broad 

question: What do the different audiences 

learn from the media?

Keywords

 Media- Education – Awareness - Media 

Literacy - Media content
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إلعــادة  الماســة  للحاجــة  نظــًرا 

اإلســامية  العلــوم  تاريــخ  قــراءة 

استكشــاف  قصــد  نقديــة،  قــراءة 

التــي  الفكريــة  والمنظومــة  البنيــة 

العلــوم  نشــأة  فــي  أســهمت 

واإلنســانية  منهــا  اإلســامية 

الحضــارة  فــي  والطبيعيــة 

اإلســامية، تقتــرح دوريــة نمــاء علــى 

علمييــن  ملفيــن  الباحثيــن  عمــوم 

لتاريــخ  التوالــي  علــى  مخصصيــن 

العلــوم فــي الحضــارة اإلســامية؛ 

وينبــع ذلــك مــن اإلشــكال العلمــي 

العلــوم  كانــت  كيــف  اآلتــي: 

اإلســامية واإلنســانية والطبيعيــة 

مدخًا إلى نشــأة حضارة إســامية؟ 

مــا هــي حــدود تأثيرهــا وتأثرهــا؟ ومــا 

حدودهــا  هــي  ومــا  بنياتهــا؟  هــي 

؟ قهــا نطا و

الملف األول:

تاريخ العلوم في الحضارة 
اإلسامية

العلوم اإلسامية: نطاقها 
وحدودها.

المحــور األول: تاريــخ العلــوم فــي الحضــارة 

العلــوم  نشــأة  تاريــخ  فــي  قــراءة  اإلســامية: 

اإلســامية

التــي  العوامــل  أهــم  المحــور  هــذا  يتنــاول 

أســهمت فــي نشــأة العلــوم اإلســامية؛ ســواء 

الحضــارة  داخــل  مــن  العوامــل  تلــك  كانــت 

خارجهــا. مــن  أو  اإلســامية 

المحــور الثانــي: مامــح مــن اإلبــداع الفكــري 

والعلمــي والثقافــي فــي العلــوم اإلســامية.

اإلبــداع  مــن  مامــح  المحــور  هــذا  يتنــاول 

الفكــري والعلمــي والثقافــي المتمثلــة فــي العلــوم 

وأصــول  والحديــث  القــرآن  كعلــوم  اإلســامية 

وغيرهــا...  اللغويــة  والعلــوم  الفقــه 

المنهجيــة  الوظيفــة  الثالــث:  المحــور 

اإلســامية. للعلــوم  واإلبســتمولوجية 

يتطرق هذا المحور إلى الكشــف عن الوظائف 
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المنهجيــة واإلبســتمولوجية للعلــوم اإلســامية، 

مــن حيــث عاقاتهــا ببعضهــا اســتمداًدا واســتناًدا 

ومــن حيــث المنهــج والمفاهيــم والمصطلحــات 

والتداخــل والتكامــل.

المحــور الرابــع: قــراءة نقديــة ألهــم األعمــال 

العلــوم  تأريــخ  علــى  ــت  انصبَّ التــي  والجهــود 

اإلســامية.

الجهــود  عــن  للكشــف  المحــور  هــذا  يســعى 

التــي حاولــت دراســة العلــوم اإلســامية وتحليلهــا 

ونقدهــا، حتــى يتمكــن الباحثــون مــن بنــاء صــورة 

العلــوم  تشــكل  وراء  الكامنــة  البنيــة  عــن  عامــة 

اإلســامية.

الملف الثاني:

تاريخ العلوم في الحضارة 
اإلسامية

العلوم اإلنسانية والطبيعية: 
النطاق والحدود.

االنســانية  العلــوم  تاريــخ  األول:  المحــور 

نقديــة رؤيــة  والحقــة: 

ــة للمعــارف  ــاول هــذا المحــور دراســة نقدي يتن

ذلــك  ومــن  والحقــة،  اإلنســانية  العلــوم  لتاريــخ 

والعلــوم  والرياضيــات  والترجمــة  الفلســفة 

الطبيعيــة والطبيــة واالختراعــات الصناعيــة فــي 

مبكــر. وقــت  منــذ  اإلســامي  العالــم 

التقليــد  العلوم مــن  تاريــخ  الثانــي:  المحــور 

االجتهــاد إلــى 

 يتنــاول هــذا المحــور إبــراز أهــم مامــح التقليــد 

توضيــح  مــع  االجتهــاد  وكــذا  العلــوم  تاريــخ  فــي 

قــة  الثغــرات العلميــة التــي تحتــاج الــى دراســة معمَّ

ــة. فــي جميــع المجــاالت المعرفي

لبعــض  نقديــة  قــراءة  الثالــث:  المحــور 

اإلســامية. العلميــة  اإلســهامات 

أهــم  والنقــد  بالــدرس  المحــور  هــذا  يتنــاول 

همــت  التــي  اإلســامية  العلميــة  اإلســهامات 

وعلــى ســبيل  والطبيعيــة،  اإلنســانية  المجــاالت 

التمثيــل: قــراءة نقديــة فــي نشــأة علــم االجتمــاع 

القضايــا  وبعــض  التاريــخ  وعلــم  النفــس  وعلــم 

إلــخ.  والطبيــة،  والبصريــة  والفيزيائيــة  الرياضيــة 

وعاقتــه  العلــوم  تاريــخ  الرابــع:  المحــور 

لخطــأ با

وأهميتهــا  األخطــاء  المحــور  هــذا  يتنــاول 

أهــم  هــي  ومــا  اإلنســانية،  المعرفــة  تطويــر  فــي 

األخطــاء التــي اْرُتِكبــت فــي تاريــخ العلوم االنســانية 

)ماهيتهــا وأســبابها(. والطبيعيــة 

nama-journal@nama-center.com          تُرسَل  المقاالت كافة  إلى البريد اإللكتروني التالي



أكـاديميـة نمـــاء
للعـلـوم اإلسـالمـية واإلنســانيـة

أكـاديميـة نمـــاء
للعـلـوم اإلسـالمـية واإلنســانيـة

أكـاديميـة نمـــاء
للعـلـوم اإلسـالمـية واإلنســانيـة

أكـاديميـة نمـــاء
للعـلـوم اإلسـالمـية واإلنســانيـة

تعــليـــم أكاديمي تخصصــي بأعلـى معاييـــر 
الجـــودة العلميـة والتقنية مجانا.

نخـبـــة مـن الـمتخصـصيـن األكـاديمييـــــــن العــــــــــرب 
فــــي التخصصات التي ترغـــــــب فيهـــا بيـن يديك.

160

المميزات:

دبلومات أكادمية نماء التخصصية:
دبلوم الفلسفة ومناهج البحث.

دبلوم العلوم اإلسالمية.

دبلوم العلوم اإلنسانية.

دبلوم اللغــة واالتصال والترجمة.

أكثــرمـن ١٦٠ ساعة أكاديميــة فــي كل دبلوم.

شهـادات مصـادقة مـن األكاديمية.

الثمن: 10 دوالرات
أو ما يعادهلـا

n a m a - c e n t e r. c o m 
i n f o @ n a m a - c e n t e r. c o m
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