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مصطفى العادل)))

)1( باحث بسلك الدكتوراه في النقد اللساني ولسانيات العربية بجامعة محمد األول )المغرب(،
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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(.



٢1 نقد الحداثة الغربية عند طه عبد الرحمن 

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(.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية ٢٢

»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، 
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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 
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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




