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ــارة  ــة بالعب ــذه االفتتاحي ــدء يف ه إن الب

والعمــل  املعرفــة  يف  قصــٌد  لهــو  األوىل، 

ــل عــن  ــل العق ــا يتعطَّ عــى حــد ســواء، ف

ــلوك عــن انطالقــه، إالَّ عندمــا  إبداعــه، والسُّ

ــه،  ــة عــى عقل يجعــل اإلنســان لغــره ِوصاي

ــر،  ــق التَّدب ــه طري ــم ل ــه، ويرس ــر مكان يَُفكّ

بينــا األصــوب هــو كَــْر هــذه الدائــرة 

واالعتــداد بالــّذات يف االستشــكال والَفْحــص، 

ــظ مــن حــال الغفلــة الفكريــة، وهــذا  والتيقُّ

ــل  هــو املعنــى الــذي يجعــل الفكــر يتأمَّ

ــة  ــوص املَْقُصوص ــن النُّص ــزل ع ــياء مبع األش

ــائدة أو اآلراء املفروضــة ليــس بقــوة  السَّ

الربهــان، وإمنــا بقــوة التَّقليــد والعجــز عــن 

االنطــالق والحركــة، ومــن املعلــوم أنــه ال 

فــرق بــن إنســان يقلّــد وبهيمــة تنقــاد.

ـــدة  ـــهد معان ـــاب ش ـــة ب ـــس يف املعرف ولي

وقَلَقـــا وتَيْهـــا، مثـــل مـــا شـــهده بـــاب 

ـــة،  ـــي روح املعرف ـــم ه ـــم، ألن املفاهي املفاهي

ـــان هـــذا  ـــاة عـــى حـــّد ســـواء، وبي وروح الحي

األمـــر أنَّ املفهـــوم ال ينحـــر يف االســـتنباط 

الّنظـــري لألفـــكار، بـــل هـــو موصـــول بنمـــوذج 

ــار  ــا االختيـ ــي مبناهـ ــة التـ ــاة العمليـ الحيـ

اإلرادي، ولـــو أنَّنـــا صنَّفنـــا منزلـــة املفهـــوم 

ـــه »الّنســـيج  ـــا إنّ ـــوم، لقلن ـــواب العل ـــن أب ضم

ــل العلـــوم ِبرُّمتهـــا،  الّضـــام« الـــذي يتخلَـّ

ــري  ـــذا فحـ ــة. ول ــا والعمليـ ـــة منهـ الّنظري

ـــكلني  ـــوم، مستش ـــر املفه ـــوض بح ـــا أن نخ بن

تََشـــكُّله،  لقوانـــني  وفاحصـــني  ملســـائله، 

ومســـتنبطني للكيفيـــة املنهجيـــة التـــي نتحـــرَّر 

ـــا،  ـــى مفاهيمن ـــن ع ـــا اآلخري ـــن وصاي ـــا م به

ـــا هـــو  ـــل، مب ـــل األصي ـــل التََّعقُّ ـــارس فع وأن من

ــز  ــز: التَّمييـ ــى التَّمييـ ــدرة عـ ــل القـ تحصيـ

بـــني اإلبداعـــي والتَّقليـــدي، والتَّمييـــز بـــني 

املتشـــابهات و املُتشـــاكالت، والتَّمييـــز بـــني 

ـــم املرصوصـــة.  ـــم املقصوصـــة واملفاهي املفاهي
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ــب أن  ــن الواج ــذا، فم ــرَّر ه       وإذ تق

ــعي إىل مقصودنا،  نقتــر عليــه، ونــرف السَّ

يف  املفهــوم  اعتباريــة  عــن  اإلبانــة  وهــو 

االعتباريــة  هــذه  وتــأيت  الحــايل،  فكرنــا 

ى لهــا  مــن أن مســألة املفهــوم كــا تصــدَّ

الّنــص الــرايث اإلســالمي، كانــت منحــرة 

ــات؛ ومل  ــات واملنطقي ــث اللُّغوي ــن مباح ضم

ــة إىل  ــية أو الرؤي ــردات التَّأسيس ــس املف تالم

ــا إىل  ــرب منه ــات أق ــي إىل الجزئي ــامل؛ فه الع

ــد  ــذاك يعان ــل حين ــد كان العق ــات؛ فق الكلي

محلّهــا  ويُِحــلُّ  اليونانيــة،  االصطالحــات 

اصطالحــات مأصولــة، تجــد ذخريتهــا اللغويــة 

ــص  ــص القــرآين مبــا هــو النَّ ــة يف النَّ واإلجرائي

املؤســس للثقافــة اإلســالمية. فســادت آليــات 

إليــه  واملدخــل  املنطــق  لحــد  التَّقريــب 

باألمثلــة الفقهيــة واأللفــاظ العاميــة، وآليــات 

ــم  ــم الفقــه بعل ــه املنطــق، أو دمــج عل تفقي

املنطــق اســتصالحا واســتكاال واســتعاال.

إال أن مســألة املفاهيــم، تعــّدت هــذا 

ــة  ــر يف الثقاف ــو ظاه ــا ه ــزيئ ك ــد الج الح

اإلســالمية املورورثــة، وباتت تالمــس املفاهيم 

الكــرى املَُؤّسســة للثَّقافــة اإلســالمية، فدخــل 

مفهــوم الديــن ومفهــوم العلــم ومفهــوم 

اإلنســان ومفهــوم األرسة ومفهــوم الثقافــة 

يف  التَّوحيــد  ومفهــوم  الحكمــة  ومفهــوم 

قلــق والتبــاس، بســبب االســتناد يف فهــم 

ــدايث  ــم الح ــاظ إىل املعج ــذه األلف ــاين ه مع

الــذي يَْعتـَـِر باإلنســان وليــس باإللــه، ويَْعتـَـر 

ــاة  ــر بالحي ــب، ويَْعت ــس بالغي ــل و لي بالعق

ــذا،  ــل ه ــة، وقب ــاة الثاني ــس بالحي األوىل ولي

ــط بالســياقات  ــر بالنِّظــام اللغــوي املرتب يَْعتَ

الثقافيــة الغربيــة، وليــس الّنظــام اللغــوي 

ــه ال عمــران  ــوم أن ــه. ومعل ــذي ينتمــي إلي ال

ــان  يف العلــوم مــن غــري انتــاء معــريف وجري

عــى عــادات اللغــة يف التعبــري و التَّبليــغ.

ــتخرج  ــن يســ ــارص ل ــي املعـــ إنَّ الوعـــ

الحصيــف  بالبحــث  إال  املفاهيــم،  دفائــن 

واالستشــكال واملقارنــة بــني نظامــه اللغــوي، 

واألنظمــة اللغويــة الســائدة، ألن املفهــوم 

ــذي  ــرد، وال ــي املج ــدرك العق ــو امل ــس ه لي

يريــد أن يتعــاىل عــى األلفــاظ، إمنــا هــو 

املُــدرك العقــي  الــذي يســتنبطه القــارئ 

ــكاك  ــه ال انف ــى هــذا أن ــظ، ومقت ــن اللَّف م

ــكاك  ــظ، وال انف ــوم عــن اللَّفــظ والالّف للمفه

ــوالت))) عــن  ــم أو لألفــكار أو للمق للمفاهي

ذخريتهــا اللُّغوية؛ ومناذجهــا املعرفية يف إدراك 

الوجــود. وإذا كان هــذا هكــذا، فــإنَّ املطلوب 

ــّمي وحــدات الخطــاب اإليديولوجــي  ــن نُس ــو: » نَح ــول أالن بادي ))) يق

الخطــاب  ووحــدات  مفاهيــم،  العلمــي  الخطــاب  َوَوحــدات  أفــكارا، 

الفلســفي مقــوالت«. أوردهــا الريــي، فتحــي، يف مســاهمته »نشــوء 

املفهــوم والفكــرة واملقولــة وســرورتها يف مختلــف الّتشــكيالت الخطابية«، 

يف كتــاب : عبــد الســالم املســّدي و آخــرون، تأســيس القضيــة االصطالحيــة، 

ــة، 989)، ص 09).  ــت الحكم ــس، بي تون
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هــو إعــال منهجيــة جديــدة يف تفكيــك 

ــة.  ــة اإلبداعي ــامل املفهم ــم ورســم مع املفاهي

إن هــذا العــدد الجديــد واملــزدوج 7/6 

مــن مجلــة منــاء لعلــوم الوحــي والّدراســات 

ــه  اإلنســانية« يبتغــي وصــل األبحــاث وتوجي

العقــول نحــو املســألة املفهوميــة يف مجــاالت 

عيــة، يك نرتقــي مــن  العلــوم اإلنســانية والشَّ

رتبــة النَّقــل للمفاهيــم مــن املــوروث أو 

مــن الحديــث، إىل رتبــة املكابــدة املفهوميــة، 

ــدة مبــا هــي التحــام عقــي وروحــي،  واملكاب

ــوأ  ــور األَْض ومبــا هــي جهــاد علمــي هــي النُّ

ــر الفعــل هــو اآلخــر مــن االضطــراب  لتحري

والرَّتابــة واالرتــكاس؛ واألخــذ بــه إىل املُبَــاَدءة 

واملبــادرة واإلنجــاز. وهــذا معنــى قولنــا مــن 

قبــل إن للمفاهيــم جــزءا نظريــا وآخــر عمليا. 

جوانــب  بــكل  أحطنــا  أننــا  نّدعــي  ال 

وأبعــاد املســألة املفهوميــة، وإمنــا نبتغــي 

ــوم  ــة املفه ــر إىل قيم ــات الفك ــت اهتام لف

وأسســه  اللُّغويــة  مرُكّباتــه  حيــث  مــن 

ــراءات  ــت إج ــم ليس ــة، فاملفاهي امليتافيزيقي

محايــدة ال أثــر للتحيّــز فيهــا؛ إمّنــا تندمــج يف 

صميــم خيــارات الباحــث واملفكــر، وتتفاعــل 

املبنــي  املعــريف  النمــوذج  مــع  جدليــا 

التحيّــز واالختــزال واالختيــار رأســا.  عــى 

وهــذا مــا ســعى ملــف هــذا العــدد 

املــزدوج 7/6 إىل استشــكاله وفحصــه مــن 

مــن  والبــد  متباينــة.  معرفيــة  مرجعيــات 

القــول بأنّــه فضــال عــن مقــاالت امللــف 

هــذا  فــإن  املفاهيــم؛  لســؤال  صــة  املَُخصَّ

أهميــة  ذات  نصوصــا  أيضــا  العــدد ضــمَّ 

قصــوى؛ بخاصــة يف ســياق مــا ميــور بــه 

ــام، وأمرهــا  ــري االهت الفكــر مــن مســائل تث

يســتلزم أن نفكــر فيهــا، وندخــل يف حواريــة 

والتَّصــاُوب  املَُصاَححــة  ألجــل  الغــري  مــع 

ــكال  ــث »استش ــكان بح ــكاالتها. ف ــول إش ح

ــاب  ــون للخط ــد أرك ــد محم ــب يف نق التَّغري

الّدينــي«، واقفــا عــى وقــوع محمــد أركــون 

ــي  ــالمي و املتلق ــي اإلس ــني املتلق ــدل ب يف ج

ــؤال  ــه لس ــة مقاربت ــث قيم ــن حي ــريب م الغ

هــذا  أن  الباحــث  يــرى  بينــا  الديــن، 

االعتقــاد قــد حجــب األدوات املعرفيــة التــي 

ــوروث  ــتيعابه للم ــون يف اس ــا أرك ــل به توّس

حامــال  الثــاين  البحــث  وجــاء  والحديــث. 

الثالثــة بــن املتقدمــن  »العقــول  عنــوان 

حيــث  الّتكامــل«،  ومعضلــة  واملتأخريــن 

عــرض الجــدل بــني العقــل الفقهــي والعقــل 

صيغتــه  يف  ــويف؛  الصُّ والعقــل  الفلســفي 

التاريخيــة ويف صيغتــه املعــارصة؛ مقرحــا 

ــني  ــل ب ــاق التَّكام ــدي إلحق ــوذج املقاص الّنم

مراتــب هــذه العقــول. أمــا البحــث املوســوم 

الجــذور  يف  قــراءة  املــزدوج  »بالعنــف 

ــك  ــد ســعى إىل تفكي ــف« فق املؤسســة للعن

ــث،  ــرأي الباح ــو، ب ــذي ه ــف، ال ــل العن أص
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ولــة الحديثــة وعنــف  آت مــن طريــق الدَّ

الســيادة يف الســياق الحــدايث، وآت أيضــا مــن 

تأويــل املقــّدس يف الســياق الــرايث، منتهيــا إىل 

ــة  ــة األحادي ــرُّر مــن عقلي أن التَّســامح والتّح

هــي األفــق للقطــع مــع العنــف املســتشي 

يف هــذه الســياقات الســائلة. أمــا البحــث 

املوســوم بـ«النحــو والبالغــــة: مــن صــور 

التكامـــل املعــريف يف خدمــة النــــص األديب« 

فقــد وجــد يف النمــوذج التكامــي بينهــا يف 

ــث  ــل الباح ــا جع ــة، م ــد جّم ــخ فوائ التاري

التأســييس«. »التَّكامــل  بـــ  عليــه  يصطلــح 

الفقهيــة  »املارســة  بحــث  وتعــرّض 

ــة األرض يف البــالد  ــة ملكي ــد أهميــ وتصاعــ

التونســية ويف مــر خــالل القــــرن الســادس 

الفقهيــة  املنظومــة  محوريــة  إىل  عــر«، 

وإىل دورهــا يف توجيــه الحيــاة االجتاعيــة 

ورســم رهاناتهــا، مطبقــا هــذا املنظــور عــى 

التَّشيــع وعالقــة  ملكيــة األرض، وقوانــني 

ــع. ــا و املجتم ــة بالجغرافي الظــروف التاريخي

املفرتضــة«،  »الدولــة  بحــث  أمــا 

ــق  تتحقَّ مل  الدولــة  أنَّ  إىل  ذهــب  فقــد 

بســبب  ليــس  اإلســالمية،  الثقافــة  يف 

الرؤيــة الدينيــة اإلســالمية، وإمنــا بســبب 

ــا هــو روحــي.  ــلطان التســلطي باســم م السُّ

»التجديــد  العــدد  ملــف  أبحــاث  أمــا 

يف املفاهيــــم مــن منظـــــور علــوم الوحــي 

افتتحــت  فقــد  اإلنســانية«،  والدراســات 

ببحــث عنوانــه »إبــداع املفهــوم وصناعــة 

املصطلــح يف تجربــة طــه عبــد الرحمــن«، رام 

كاتبــه رســم منهــج الخروج مــن ضيــق االتباع 

ــة التَّأثيــل واإلبــداع. تــاله  والتَّهويــل إىل رحاب

ــوم يف  ــكلة املفه ــوم بـــــ»مش ــث املوس البح

تاريــخ العلــوم: جــورج كانغيــالم أمنوذجــا«، 

ــان عــن وحــدة املصــدر يف املفهــوم،  ــد أب وق

وأن االختــالف آت مــن اختــالف موضوعــات 

ــة ال  ــرار الكلم ــا إىل أن تك ــا نبَّهن ــوم، ك العل

يعنــي تكــرار املفهــوم، وأن املطلــوب هــو 

بحــث  وتعــرض  دومــا.  الّركيــب  إعــادة 

ــد املفهومــي إىل  ــز املفاهيــم: مــن النّق »تحّي

ــوم  ــوذج مفه ــاري« إىل من ــاء الحض ــق البن أف

الثقافــة عنــد مالــك بــن نبــي؛ ورصــد آليــات 

ــن  ــة م ــوم الثقاف ــره ملفه ــي يف تحري ــن نب ب

أســلوب الهــدم ووصلــه بأســلوب البنــاء. 

أمــا بحــث »مفهــوم اإلســتطيقا وإشــكالياته 

يف فلســفة الصــورة عنــد إدمونــد هــورسل«، 

فقــد راهــن عــى توفــر مالمــح جاليــة 

عنــد هــورسل، مل تعــرف نفــس االهتــام 

ــوم واملنطــق  ــا العل ــه قضاي ــت ب ــذي حظي ال

يرمــي  غرضــه  يف  فالبحــث  لهــذا  عنــده، 

هــورسل.  عنــد  اإلســتطيقا  إظهــار  إىل 

ــد الوهــاب  ــود عب وتعــرّض بحــث »جهــ

املســــري يف بنــاء فقــه التحّيــز« إىل مســاءلة 

عدائــه  عــن  والكشــف  م  التّقــدُّ مفهــوم 
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ــط  ــاث يف خ ــة األبح ــارت بقيّ ــان. وس لإلنس

التفكــري يف املفهــوم استشــكاال واســتدالال؛ 

ــن  ــوم ب ــفة واملفه ــث »الفلســ ــي بحــ وه

توســــط املعنـــــى واملعرفــــة يف الديانــة 

ــد  ــة عن ــوم العلّ ــث »مفه ــيحية«، وبح املس

ــن واملتكلّمــن«، وبحــث  الفالســفة واألصولي

»التَّخصصيـــة الّتكامليــــــة واملوضوعيــــة 

ــن املفهومــن يف  ــف نعمــل بهذي املتحّيزة:كي

ســياق املراكــز البحثيــة«، ثــم بحــث »مفهــوم 

ــة: قــراءة  ــة يف البحــوث اإلنرثبولوجي الثقافــ

ــداول«.  ــارات الّت ــياقات الّنشــأة ومسـ يف سـ

وتضمــن العــدد املــزدوج أيضــا: قــراءة يف 

كتــاب »روح التفلســف لحمــو النقــاري«، 

»العالقــة  تواليــا:  هــي  ثــالث  وترجــات 

الحــق  فلســفة  والقانــون:  األخــالق  بــن 

ــة  عنــد هابرمــاس مــن وجهــة نظــر الّتداولي

الرتنســندنتالية«، لــكارل أوتــو آبــل«، ترجمها 

د . عبــد العزيــز ركّــح؛ واألخــرى »أيُّ أخــالق 

للزّمــن الحــارض: قــراءة زيغمونــت باومــان«، 

ــة  ــاردل«؛ و»الوضعي ــوان ش ــري أنط لــــــ: بي

ــة« لــــ ريتشــارد  ــة للفلســفة األخالقي الحالي

ــدي.  ــد جدي ــني: أ.د محم ــم الّنص روريت، ترج

ــع  ــدا م ــوار جدي ــدد ح ــن الع ــا تضّم ك

ــه يف  ــول منهج ــالق، ح ــل ح ــور وائ الروفس

الّنظــر الفكــري، وضفــرية مفاهيمــه، وأبعــاد 

واألخالقيــة. اإلبســتمولوجية  مشوعيــة 

بــأن  اإلقــرار  مــن  بــدَّ  ال  األخــري،  ويف 

مجلّــة منــاء، مــا تــزال تواصــل إنــارة الــدروب 

لإلنســان  والقيميــة  واملنهجيــة  املعرفيــة 

ــْشق،  ــذي يُ ــور األضــوأ؛ ال ــن النُّ الباحــث؛ ع

التَّقليــد ويُْســكنها  ات مــن  الــذَّ يُحــّرر  يك 

ــز:  ــع والحاف ــوان اإلنســاين الرَّاف ــا يف العن دوم

االجتهــــاد يف العقــــل والجهــاد يف اإلرادة. 

ــاهات  ــي املس ــا، بتلق ــة دوم ــعد املجل وتس

البنــاء  تعكــس  التــي  الرصينــة  العلميــة 

علــوم  بــني  والركيبــي  التكامــي  الفكــري 

ــوم اإلنســانية، وتســعد بتلقــي  الوحــي والعل

الجديــدة  والرجــات  الحــرة  الدراســات 

والشعيــة.  اإلنســانية  املعرفــة  حقــول  يف 

ـــكر  ـــم الش ـــري إال تقدي ـــعنا يف األخ وال يس

إىل كل الفريـــق  املرابـــط مـــن أجـــل أن 

يواصـــل العقـــل املســـلم اإلرشاق بنـــوره 

ــت  ــي باتـ ــة التـ ــذه املجلّـ ــمس هـ ــن شـ مـ

مديـــر  مـــن  وتواصـــل،  اهتـــام  محـــل 

ــر  ــريف إىل مديـ ــارس املطـ ــتاذ يـ ــز األسـ املركـ

التحريـــر األســـتاذ هشـــام املـــي، فـــإىل 

العلميـــة  والهيئـــة  التحريـــر  هيئـــة  كل 

اإلخـــراج  يف  العاملـــني  وإىل  االستشـــارية، 

الفنـــي والتحريـــري للمجلـــة، كل الشـــكر 

ـــان  ـــِق بإنس ـــات األلْيَ ـــذه الواجب ـــى أداء ه ع

الُعمـــران الحضـــاري الـــذي يصنـــع التاريـــخ 

بهـــذا الفكـــر القويـــم و الســـلوك الرّشـــيد. 


