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 القياس�الحم.ي�عند�الفارابي

 ∗∗∗∗مغربي�زين�العابدين. د

  الجزائر�–بلعباس�جامعة�سيدي��–كلية�العلوم��نسانية�و>جتماعية�

*********************  
 11/04/2019   :تاريخ�القبول                       21/02/2019: تاريخ��رسال

 :اLلخص

�من�أهم�ا!فكرين��ي�تاريخ�الفلسفة،�حيث�عالجت�أعماله�العديد�من�
ً
ُيعت()�الفارابي�واحدا

�الفارابي�ع.ى� ،�وهذا�لعّدة�أسباب،�م12ا�أنَّ
ً
�رئيسا

ً
ا!وضوعات�ا!ختلفة،�وف@1ا،�لعب�ا!نطق�دورا

� �لهمثَل ا�أرسطو�كان Jفكري�
ً
�اللسان�مشروعا �منظومة �إصNح �إQى �طرح�. 1Sدف �يمكن وهنا،

  الفارابي،�_سيما�القياس�الحم.ي؟��دما�قيمة�ا!نطق�عن: السؤال�التاQي

  .الفارابي؛�أرسطو؛�ا!نطق؛�القياس�الحم.ي: الكلمات�اLفتاحية

Abstract : 

Al-Farabi has always been recognized as one of the most 

important thinkers in the history of Philosophy. His numerous works 

have treated different themes, but the presence of logic played a key 

role in his contributions for several reasons, one of them shows that 

al-Farabi had a same intellectual project as the First Teacher. So, we 

can ask a question about the value of logic, especialy, the categorical 

syllogism.  

Keywords : Al-Farabi ; Aristotle ; logic ; categorical syllogism. 
  
  

  :     مقدمـة

������� �موقف �حقيقِة �ع.ى وف
ُ
�يتطلُب�" الفارابي"الوق �dرسطي، �ا!نطق من

ه�كتَب�عن� ؛�ُمؤلًفا،�gنَّ
ً
�وشارحا

ً
ا�الفحص��ي�نُصوصه�ال�ijكان�ِف@1ا�ُمؤلفا منَّ

� �ي�مشُروعـِه�اللغوّيِ� ة�ُم()ًزا�معالم�رصيِده�ا!نطقّيِ معظم�القضايا�ا!نطقيَّ

                                                 
�ا!رسل�∗ ��/logiquezino@yahoo.fr: الباحث �ي� �الفكرية�عضو �للتحوQت �القيمية مخت���Tبعاد

  2جامعة�وهران- والسياسية�بالجزائر
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� �مسائل
َ
�بسط ه �gنَّ ،

ً
�وشارحا ،

ً
�اليونانخاصة �أثر�مناطقة ا Jُمقتفي� ة . منطقيَّ

� �ي�مصنفات� ،�" الفارابي"وإذا�كان�الغوُر
ً
�وص()ا �وقًتا ا �منَّ

ُ
نـِزف

َ
ة�َيست ا!نطقيَّ

�الجهد �هذا �_�يحتمل �الدراسة �هذه �من �هو�. فمقصدنا �إليه، �سنس�ى وَما

،�"الفارابي"من�جهة�ما�هو�حم.ي�وما�هو�شرطي�لدى�" نظرية�القياس"إظهار�

!�
ً
�عُم نظرا �ا!نطق �ي� �القياس �كانة �كتاب �صاحب �يصّرُِح �إذ ،

ً
ا!نطق�"وما

�القديم �القياس" الصوري �هو �ا!نطق �موضوع �هذا�. 1بأنَّ �لنا �يتأتى ولن

�إذا�رجعنا�إQى�كتاب�
َّ
فرقة�" أرسطو"لـِ�" أنالوطيقا�أوQى"ا!طلب�إ_ ُمحاوِل�ن�التَّ

ة��ي�ا!ؤلِف�نفس �ما�أدرجُه�هو�من�قضايا�منطقيَّ
َ

ه�ب�ن
َ
ن " الفارابي"ِه�وما�دوَّ

ة�ِمن
َّ
ا�ببعض�نصوصه�ا!ستل

َ
�ي�نظرية�القياس�ُمستأِنِسين�

ً
�وتأِليفا

ً
  :شرحا

  ؛"تعاليق�ابن�ماجة�ع.ى�ا!نطق�الفارابي" -

 ".رفيق�العجم"تحِقيق�" ا!نطق�عند�الفارابي" -

ة ة�التاليَّ راد�من�البحث،�نطرح��شكاليَّ
ُ
  :وبعد�تحديد�ا!

� �كتاب�" يالفاراب"ما�هو�موقف �" القياس"من ؟�هل�حافظ�ع.ى�"أرسطو"لـِ

ة�ا!عُروضة��ي�كتاب� ة�ا!نطقيَّ �" أنالوطيقا�أوQى"نفس�البنيَّ
َ

ن أم�تجاوزها�ليكّوِ

ا�خاًصا�به؟� Jمنطقي�
ً
  رِصيدا

�القياس�عند� .1   ":الفارابي"َحـدُّ

������� �َيُحدُّ ،
ً
ه" أرسطو"بداية �بأنَّ �أك¤)�«: القياس �أشياء �فيه �وضعت قول�إذا

�ا!وضوعة� �dشياء �تلك �§ضطرار�لوجود �آخر�من �ما �i©ªء �لزم �واحد من

�يلزم�. 2»بذاته �ثان@1ما �قسم�ن �من
ُ

�يتألف �القياَس �أنَّ �ُيفيُد حديد والتَّ

�أولهما �عن �. بالضُرورة �إQى �عدنا �إذا ا �فالقياس"الفارابي"أمَّ �توضع�«: ، قول

�_� �بذا1ا �ع12ا �لزم فت
ّ
�أل �إذا �واحد �أك¤)�من �أشياء �آخر�فيه �i©ªء بالعرض

 
ً
�اضطرارا �. 3»غ�)ها

ُ
�تعريف �كان �ا!وضع،�" الفارابي"وإذا �هذا �ي� للقياس

�يصّرُِح� �آخر، �مقاٍم �ي� �فهو �ا!قدمات، �عدد �تحديده �لعدم
ً
�واسعا

ً
تعريفا

�حدود« �ثNثة �من �مقدمتان �الحم.ي �القياس �يأتلف �منه �ما ،�4»وأقل

حد�dوسط،�والحد�ال: فا!قدمات�_�تخرج�عن�مقدمت�ن�بثNثة�حدود،�و±ي

  . dك()�والحد�dصغر



 
 
 
 
 
 

 2019 /1السدا&%$��-09العدد/ مخت���الفلسفة�والعلوم��نسانية�–مجلة�مقاربات�فلسفية

11 
 

�نذكُر�و �ُمهَمة، �دقاِئق �أشاَر�إQى �قد �تحديَده �نرى ،
ً
�عُموما �القياس �مفهوم �ي

  :  بعضها

�  . أ راُد
ُ
�تكوُن�"بالقْوِل "ا! �بحيث �بي12َا �ِفيما ركَبة

ُ
�ا! عاني

َ
�ا! �ُيعِ(ُ)�عن �هو�َما ،

́يجاِب  صِديق�با ها�َدالة�علْ@1ا�وَيقُع�عل@1ا�التَّ
ُ
لب�ألفاظ و_�يمكن�اعتبار�. أو�السَّ

� �جازم، �هو �قول �الصدق�«كّل �فيه �يوجد �الذي �القول �الجازم ما
ّ
                  وإن

�ف�Nتوَصف�بالصدق�و_�5»أو�الكذب
ً
�عن�dقاويل�ال�ij_�تحمل�خ()ا

ً
،�َبعيدا

�ي�الدعاء�والنداء؛��
ً
Nبالكذب،�كما�هو�الحال�مث 

�  . ب �لفظة ا وضع"وأمَّ
ُ
�"ت �عند i¶ف� �باجةا"، �استعمال��∗∗∗∗∗∗∗∗منقولة«" بن من

�يقولون  �عندما �الحال: الجمهور �·1ذه �أنزله �بمع¹¸ �كذا، �هذا فمع¹¸�. ضع

قتضب�من�حيث�ت«ºل�معلومة،�
ُ
مة،�أو�ت

َّ
توضع�هنا�توجد�هذه�dشياء�ُمتسل

�ال¼)تيب �هذا )كيِب�. 6»وترتب
َّ
�وال¼ أليِف �بالتَّ �ُيوِ½ي �ُمرتٌب �قوٌل            فالقياس

�ي�القضايا؛ 

�  .ج  �فيه رتب
ُ
�ا! �الوضع �واحد"وهذا �من �أك¤) �لفظة�"أشياء �واستعمل ،

�هو�جزء�" أشياء" �ب¿©iء �ا!عرَّف �َحدَّ �قد �لكان �لو�قالها ه �gنَّ مات، �ا!قّدِ بدل

�وهو�7منه �أخص �تعريف ما �وإنَّ �جامًعا، �يكون _� �الوصف �·1ذا حديد �والتَّ ،

�ي�ا«�
ً
لعقل�من�تعريف�أخفى�ع.ى�العقل�من�dعم،�كون�الخاص�أقل�وجودا

�غ�)� �من �فيه �العام �وجود �يستلزم �العقل �ي� �الخاص �وجود �وgن العام،

�والقول� �العقل، �عند �أخفى �يكون �العقل �ي�
ً
�وجودا �أقل �هو �وما عكس؛

�ا!عرَّف �من �أوضح �يكون �وأن �_�بد �. 8»الشارح �لفظة ف
َّ
�وظ " أشياء"لهذا،

مات�وَما�َجَرى�نحوها عّم�ا!قّدِ
َ
¸�ت َّjش. حdأردف�ع.ى��

َ
◌ أك¤)�من�"ياء�عبارة�ثمُّ

�للتعِب�)�عن�"واحد
ً
�أيضا �صالحة �و±ي �الجمع �بصيغة �جاءت �عبارة �و±ي ،

� �dشياء �ب�ن أليف �فالتَّ �الجازمة- اثن�ن، �dقوال �هنا �د_لة��-و±ي َيحِمُل

�عنه� �وَيخرُج �غ�)�ُمباشر،
ً
�استد__ �القياُس �فيكوُن باشر،

ُ
�غ�)�ا! §ستنتاج

وي؛§ستد_ل�ا!باشر�الذي�يلزم�من�ق
َ
ست

ُ
قابل�والَعكس�ا!  وٍل�واحٍد؛�كالتَّ

 "وقوله�  .د 
ً
فت�لزم�ع12ا�بذا1ا�_�بالعرض�i©ªء�آخر�غ�)ها�اضطرارا

ّ
،�"إذا�أل

� �هو �القياس �أساس �أنَّ �هما�" اللُزوم"ُيفيُد �سابق�ن �قول�ن �يتطلب الذي
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�. ا!قدمتان�ينتُج�ع12ما�قول�_زم�هو�النتيجة
ً
ويكون�ُحُصول�النتيجة�اضطرارا

� ـ
َ
�معناه�يخرج«ف �الذي �والتمثيل �جزئي�: §ستقراء �i©ªء �ي� �الحكم إثبات

�ع12ا� �يلزم _� �·1ا �سلم �إذا �مقدما1ما �gن �له، �آخر�مشابه �جزئي �ي� لثبوته

́مكان�تخلف�مدلول@1ما�ع12ما وتوِضيًحا�!ا�َسَبق،�. 9»بالضرورة�i©ªء،�وذلك�

�ي�§ستقراء�
ً
ـورُد�ِمثا_

ُ
 : ن

ه�dسفل�ع
ّ

  ند�ا!ضغالفيل�حيوان�يحرك�فك

ه�dسفل�عند�ا!ضغ
ّ

  الحمار�حيوان�يحرك�فك

ه�dسفل�عند�ا!ضغ
ّ

  �نسان�حيوان�يحرك�فك

هـا�dسفل�عند�ا!ضغ
ّ

  كّل�الحيوانات�تحرك�فك

�gّن� �ا!ضغ، �عند �dسفل ها
َّ

�فك �تحرُك �الحيوانات �كلَّ �بأنَّ �القول �يمكن _

ه�
َّ

�عن�هذه�القاعدة،�فهو�يحرك�فك
ُ

مساَح�يشذ   dع.ى�أثناء�ا!ضغ؛الّتِ

ا�لفظة�  ه  ت�لNح¼)از�أن�يكون�اللُزوم�من�مقدمة�غِريبة"بذا1ِا"أمَّ
َ

ف ِ
ّ
. ،�فوظ

وأع�i¹بذا1ا�أن�نكون�_�نحتاج��ي�«: هذه�اللفظة،�فيقول " أرسطو"ويشرح�

وجوب�ما�يجب�عن�ا!قدمات�ال�ijألف�م12ا�القياس�إQى�i©ªء�آخر�غ�)�تلك�

 . 10»ا!قدمات
ً
Nفمث:  

مساوية�ِلـ�" أ"،�مّما�يستلزم�أن�تكون�"ج"مساوية�ِلـ�" ب"و�،"ب"ِلـ�مساوية�" أ"

كّل�مساٍو�للمساوي�ل¿©iء،�: "_�لذا1ا،�بل�بواسطة�مقدمة�أجنبّية،�و±ي" ج"

  ؛11"مساٍو�له

�  .و  �عند �" الفارابي"والقياس �عند �هو �" أرسطو"كما �إQى i©Ëء�«ُيفi©ª

 12»آخر
ْ
�إذ �ا!ذكورة، �غ�)�ا!قدمات �النتيجة �تكون �أْن �أي �وهو��، �الذهَن أنَّ

� �يتحصل مات �ا!قّدِ �ترتيب �ع.ى
ُ

�كان�«ُيشِرف �آخر�قد �i©ªء �ع.ى �محالة _

�Ìن �فيعلمه �ذلك �قبل �عل@1ا�13»يجهله ل تحصَّ
ُ
�ا! �النتيجة ة �ِجدَّ �يفيُد �هذا ،

ة�_�" الفارابي"من�القياس،�فالNزم�عن�القياس�عند� ناتج�عن�ُصورة�لزوميَّ

ة �الو �.استنتاجيَّ �هذه �استخNص �يمكن �لفظ �من ره�" ينتج"صورة �كرَّ الذي

ة�" الفارابي" دة�_�زمنيَّ أكيد�ع.ى�عNقة�مجرَّ �أضرب�dشكال�الثNثة�للتَّ �ي�كّلِ

مات�والنتيجة وكل�قضية�جعلت�جزء�قياس�أو�«: فهو�يقول . تجمع�ب�ن�ا!قّدِ
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�له�
ً
أعدت�لتجعل�جزء�قياس�فإ1Íا�بما�±ي�جزء�له�أو�معّدة�gن�تجعل�جزءا

 تسّم¸�مقدمة�
ً
�كان�أو�موضوعا

ً
�محمو_

ً
 .14»وجزء�ا!قدمة�يسّم¸�حدا

������� �عند �الِقياس �حدَّ �تعريف�" الفارابي"الظاِهر�أنَّ �عن
ً
�كِث�)ا

ْ
�يختلف لم

�"أرسطو"
ُ

�يتألف
ً
�جازما

ً
�قو_ �اعتباره �ع.ى ا

ً
�ومضُمون

ً
Nشك� ـا

َ
�اتفق �فكNهما ،

�نتيجة �ع12ا �يلزم �مقدمات �مج. من �حمَل حديَد �التَّ �أنَّ �من�با´ضافة ُموعة

�الُحجَج 
ُ

�ُيخالف
ً
�دقيقا

ً
�تحديدا �ِمنُه �َجعلت �سياق�. dخرى �15§ح¼َ)اَزات و�ي

� ُد ابق،�يحّدِ �من�القياس�فيقول " الفارابي"النص�السَّ
َ
والقياس�إنما�«: الغاية

�تصحيحه� �يلتمس �ثم
ً
�أو_ �فيفرض �يتقدم �محدود �مطلوب �ع.ى يؤلف

�ا!سائل16»بالقياس �ع.ى �لل()هنة �فهو�أداة �من�لهذا. ، �ُصورة �تعت()�ال()هنـة ،

  .صور�القياس،�القصد�م12ا�إنتاج�ا!عرفة

رى�������
َ
�إQى�أجزاِئه؛�بحيث�ن

ً
ة �ِضمِنيَّ

ً
�قد�أشاَر�إشاَرة

َ
عريف �التَّ كما�َيظهر�أنَّ

�الوْضِع� ¸�بعَد و±ي�" مقدمة"الِقياس��َيشتِمُل�ع.ى�أزَيد�من�قوٍل�جازٍم�ُيسمَّ

�ا ا �أمَّ تيجة،
َ
�الن قدَمِت

َ
�ت ة �قِضيَّ �ِبـ ى

َ
Ôُيد� مات �ا!قّدِ �عن �الNزم " النتيجة"لقول

�والنتيجة� �ا!قدمة �وأجزاء قدمتْ�ن،
ُ
�ا!

َ
�ب�ن أِليف �التَّ �ِمن �حاِصلة ة �قضيَّ و±ي

� ¸ سمَّ
ُ
�ت  "كقضايا

ً
�موضوع�". ُحُدودا �من نة �ُمكوَّ �ُمفرَدات �الُحُدود �كانت فإن

�ُمركب �ُمفرَدات �الُحُدود �كانت �وإن ا، Jحملي� �يكون �فالقياس �من�ومحمول، ة

ا Jشرطي� �يكون �فالقياس اQي،
َ
�وت �نِجُدُه�. ُمقَدم �القياس، �مواد �طبيعة وبحَسِب

�وآخر�شرطّيٍ : َينقِسم�إQى والقياس�«: وهو�ما�اسُتخِلَص�من�قوله. قياٍس�حم.ّيٍ

ف�عن�قضايا�حملية،�والشرطي�ما�و �منه�حم.ي�ومنه�شرطي،
ّ
�أل الحم.ي�ما

�شرطية �قضايا �عن ف
ّ
�قياو �.أل �جزء �جعلت �قضية �لتجعل�كل �أو�أعدت س

�له�تسّم¸�مقدمة�
ً
جزء�قياس�فإ1Íا�بما�±ي�جزء�له�أو�معّدة�gن�تجعل�جزءا

�كان�أو�موضوًعا
ً
�محمو_

ً
قسيم�للقياس�. 17»وجزء�ا!قدمة�يسّم¸�حدا هذا�التَّ

�عند�ا!ناطقة�ا!سلِم�ن�من�بي12م� �وشرطّيٍ ا�"الفارابي"إQى�حم.ّيٍ " أرسطو"،�أمَّ

� �القياس �لفظ �استخدم �فقد �أنَّ �بيَد �الحم.ّي، �القياس �ع.ى _لة يان�"للدَّ

�" لوكاشيفتش �صادقة،�«يرى �لزومية �قضية �فهو �أرسطي �قياس �كل أن

�هو�النتيجة �وتال@1ا �معا، �القياس ijمقدم� �ع.ى �يحتوي �18»مقدمها �أنَّ �أي ،
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�الحم.ي �القياس �ي� �ُمضمرة �الشرطّي �القياس �القياس�. صورة �إQى �عدنا فإذا

  :التاQي

من�§ضطرار�فـكانت�َب�تقال�ع.ى�كل�َجـ،�وة�ع.ى�كل�َب�كانت�مقول�إنآ�«

�َجـ �كل �ع.ى �آ �تقال ة�19»أن �قضيَّ �شكل �ع.ى
َ

�ِصيغ �الحم.ي �القياس ا
َ
وجدن

َ
�ل ،

�نموذجها ة �ك: "لزوميَّ ـ
َ
�ف �ق �"إْن �أّن

ً
�علما �ا!قدمت�ن�" ق"، ُل

ّ
�يمث قدم

ُ
وهو�ا!

Qا�النتيجة�فيمثلها�التا   ".ك"ي�الصغرى�والك()ى�بي12ما�حرف�العطف،�أمَّ

 Syllogisme catégorique: القياس�الحم.ي .2

������� �ينتقل �القياس، �تحديد �القياس�" الفارابي"بعد نات �ُمكّوِ �إظهار إQى

�فيقول  �مق¼)نتان�«: الحم.ّي، �مقدمتان �الحم.ي �القياس �يأتلف �منه �ما وأقل

�واحد� �بجزء �تش¼)كان �اللتان �هما �ا!قّدمت�ن �أن �وذلك �حدود، �ثNثة من

� �حساس،�وتتباينان �حيوان �وكل �حيوان ��نسان �كقولنا �آخرين، بجزأين

فهاتان�مق¼)نتان�اش¼)كنا�بجزء�واحد�وهو�الحيوان،�وتباينتا�بجزأين�آخرين�

�والحساس ��نسان �بالقياس�. 20»وهما �الحم.ّي �القياس �ارتبط �جهة، فمن

�§سِتثناء �أدوات �بُدون �ا!قدمات �ُحُدود �_ق¼)ان يِص�)�الِقياس. §ق¼)انّي
َ
�ف

ا Jَجزِمي�،
ً
ا،�وقد�ُيسّم¸�أيضا Jاق¼)اِني�

ً
وتْجُدر��شارة�أّن�الِقياَس�. 21الَحم.ّي�ِقياسا

�ع.ى� �ُيْحَمُل �قد �كَما �َحملّية، ها
ّ
�كل َضاياُه

َ
�ق �ِقَياٍس �ع.ى �ُيْحَمُل �قد §قِ¼)انّي

�حملّية� �ب�ن �َممُزوَجة �قضاَياه ون
ُ
�تك �آخر �وقياس �شرطّية �قضاياُه ِقياٍس

�هذ. وشرطّية i¹َيع� �أّن �أنواع«ا �ثNثة �§ق¼)اني �من�: القياس �ي¼)كب ما

�م12ما �ي¼)كب �وما �فقط، �الشرطيات �من �ي¼)كب �وما �فقط، . 22»الحمليات

قدَمات�
ُ
�ا!

َ
�ي�َمادة�الِقياس�وتش¼)ك��ي�خاِصيِة�§ق¼)اِن�ب�ن�

ُ
فاgنواع�تختلف

�] وهو�َما�ترتَب�عن�ا!قدمت�ن[=الNزم�«: ع.ى�أّن 
ً
هو�إما�أن�_�يكون�مذكورا

�بالقّوة �بل �بالفعل �القياس �ي� ذكر�ِبماد1ِا�23»و_�نقيضه
ُ
�ت �النتيجة �أّن �أي ،

)ِتيبّية
َ
�ال¼ �هيئ1âِا �الّتقِسيم�. ُدون �هذا باع

ّ
�ات �ا!ناِطقة �عند

ُ
�الُعرف �َجَرى وقد

� �نص �ي� شار�إليه
ُ
�الطوi©ä"ا! �م¼ُن�". نص�)�الدين �يوضُح �أخرى، �جهة ومن

  :ا�هو�مشار�إليه��ي�الخطاطة�التاليةأجزاَء�القياس�الحم.ّي،�كم" الفارابي"

 



 
 
 
 
 
 

 2019 /1السدا&%$��-09العدد/ مخت���الفلسفة�والعلوم��نسانية�–مجلة�مقاربات�فلسفية

15 
 

  �نسان�حيوان: مقدمة�صغرى 

  كّل�حيوان�حساس: مقدمة�ك()ى 

  �نسان�حساس���:   النتيــجة

� �ساقه �الذي �ا!ثال �هذا �ا!قدمة�"الفارابي"و�ي �قّدَم ه
ّ
�أن �نNحظ ،

ه�كما�هو�معلوم�النتيجة�تتألف�من�حّد�أصغر�ثّم�
ّ
الصغرى�ع.ى�الك()ى،�gن

� �حّد �شكل �ع.ى �النتيجة �كانت ا
ّ
�و! �حساس"أك()، �حّد�"�نسان �أّن �يفيد ،

هو�dك()،�وإذا�ما�رجعنا�إQى�ا!قدمت�ن�" حساس"هو�dصغر�وحّد�" �نسان"

ا�من�موض�ي�
ً
نرى�أّن�ا!قدمة�الصغرى�تقّدمت�ع.ى�ا!قدمة�الك()ى�انطNق

كال�القياس�الحم.ّي�أّما�إذا�رجعنا�إQى�أش. الحّد�dصغر�وdك()��ي�ا!قدمت�ن

. §ق¼)انّي،�ف¶�iُمرتبة�بحسب�وضعّية�الحّد�dوسط��ي�ا!قّدمت�ن�ا!ق¼)نت�ن

� �إQى �عرجنا �وضعّية�" أرسطو"فإذا �أساس �ع.ى �القياس �أشكال �توضيح �ي

�يقول  �فهو �dوسط، �ا!قدمة�«: الحد �ي�
ً
�محمو_ �dوسط �الحد �كان فإن

�أو� �dخرى، �ي� �عليه �وآخر�محمول �وآخر�الواحدة، �الواحدة �ي�
ً
�محمو_ كان

�dول  �الشكل �يكون �فإنه �dخرى، �ي� �عنه �dوسط�. مسلوب �الحد �كان فإن

� �dوسط �الشكل �يكون �فإنه �dخرى، �ي� �مسلوًبا �الواحدة �ي�
ً
[= محمو_

�الثاني �أو�الواحد�]. الشكل �dوسط �الحد �ع.ى �محمول�ن �الحدان �كان � فإن

�وÌخر�مسلوًبا،�فإنه�يكون�ا
ً
أّما�. 24»]الشكل�الثالث[= لشكل�dخ�)�محمو_

�ي�تحديد�نسبة�الحّد�" أرسطو"فهو�لم�يختلف�عن�" الفارابي"إذا�انتقلنا�إQى�

�يقول  �حيث �شكل، �كّل �ي� �أو�«: dوسط
ً
�جمعيا �ف@1ا

ً
�محمو_ �يكون �أن إّما

�ي�أحد1Sما�وموضوًعا��ي�Ìخر�
ً
�أو�محمو_

ً
فإّن�كان�. 25»موضوًعا�ف@1ا�جميعا

�ي�أحد1Sما�وموضوًعا��ي�dخرى�هو�الشكل�dول،�الحد�dو «�
ً
سط�محمو_

�والذي� �الثاني، �هو�الشكل �جميًعا �ف@1ا
ً
�محمو_ �dوسط �الحد �يكون والذي

  .26»يكون�الحد�dوسط�موضوًعا�ف@1ما�جميًعا�هو�الشكل�الثالث

� �عند �الحملّية �وضعّية�" الفارابي"فا!قاّييس �حسب �حّددت �أشكال، ثNثة

 :و±ي�موضحة��ي�الجدول�التاQي. طالحّد�dوس
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  الشكل�الثالث  الشكل�الثاني  الشكل�Tّول   وضعّية�ا!قدمت�ن

  مقدمة�صغرى 

  مقدمة�ك()ى 

  نتيجة

  "ب""      آ�" 

  "ج"      "ب"

  "ج"   "آ�"    ∴

  

  "ب""     آ�" 

  "ب""      ج"

  "ج"   "آ�"  ∴

  "آ�"      "ب"

  "ج"      "ب"

  "ج"    "آ�"  ∴

  

أربعة�عشر�ضرًبا�«الضُروب�ا!نتجة�من�dشكال�الثNثة�تصل�إQى�ومجموع�

وكل�واحد�م12ا�من�مقدمت�ن�مق¼)نت�ن�ك()ى�وصغرى�ومن�ثNثة�حدود�أول�

أرسطوطاليس�أخذ�مكان�«أّن��-"الفارابي"يضيف�–علًما�. 27»أخ�)و �وأوسط

ا!عجمة�،�لتكون�هذه�dحرف�)ج(ومكان�dخ�)�) ب(ومكان�dوسط�) أ(dول�

�صناعة� �ي� �ا!قدمات �أجزاء �تؤخذ �أن �تتفق ijال� �dمور �جميع �تعّم مثا_ت

�دالة�ع.ى�معان�لئ�Nيظّن�أن�
ً
صناعة،�ولم�يأخذ�بدل�هذه�الحروف�ألفاظا

ت�عل@1ا�dلفاظ
ّ
. 28»الذي�لزم�عن�تأليفها�إنما�لزم�gجل�تلك�ا!واد�ال�ijدل

� ُه
َ
�نقل �ما �النص، �هذا �ُيعّزُز �لوكاش"والذي �" يفتشيان �سكندر�"عن

i©ðفروديd " أّن� �أن�«: �ي �يب�ن ¸jح� �حروف، �من �أقيسته �صاغ أرسطو

�واجتماعهما،� �صورت@1ما �عن �تلزم �بل �ا!قدمت�ن، �مادة �عن �_�تلزم النتيجة

�كانت�
ً
�أيا

ً
�دائما �النتيجة �لزوم �ع.ى �تدل �و±ي �الشمول �عNمات فالحروف

�نختارها ijال� �. 29»الحدود �بناء �هو�أّن �نستشفُه، �حُروف�ما �ع.ى dقيسة

هجائّية�بدَل�حدوٍد�لفظّيٍة�ُمتعّينٍة،�يعطي�خصوبة�ومرونة�أك¤)�للقياس�ع.ى�

�
ً
�1Íائّيا _�

ً
Nبدي� �يكون �اعتبار�الحرف �ي� �غ�)�محدودة �استنتاجاته �تكون أن

�. لôلفاظ �إل@1ا �توصل �مهمة �نتيجة �لوكاشيفتش"و±ي �ا!نطق�" يان �كون �ي

�ي�اعتبار�تلك�"أرسطو"نت�بدايته�مع�كا�La logique symboliqueالرمزي��،

تعوض�الرموز�ا!وظفة��ي�ا!نطق�" التحليNت"الحروف�ا!تداولة��ي�الكتاب�

  .ا!عاصر

� �ِلـ �القياس �كتاب �إQى �لôشكال�"الفارابي"وبالرجوع �dضرب �هذه �نجمل ،

 :الثNثة��ي�الجدول�التاQي
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>سم�  الصيغة�الرمزية  الضرب  الشكل

$tتيuال∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

ل  ّو
T

  

موجودة��ي�" ب"،�"ب"موجودة��ي�كل�ما�هو�" آ"  Tّول 

  "ج"موجودة��ي�كل�ما�هو�" آ"ينتج�" ج"كل�ما�هو�

ARARBAB 

موجودة��ي�" ب"،�"ب"موجودة��ي�كل�ما�هو�" آ"  الثاني

  "ج"موجودة��ي�بعض�" آ"ينتج�" ج"بعض�

IIRAD 

 

موجودة��ي�كل�" ب"،�"ب"و_��ي�i©ªء�مّما�هو�" آ"  الثالث

  "ج"و_��ي�i©ªء�مّما�هو�" آ"ينتج�" ج"ما�هو�

NTERALEC 

�هو�" آ"  الّرابع �مّما �i©ªء �ي� �"ب"و_ �ي�" ب"،� موجودة

" آ("أو�"  ج"ليست��ي�بعض�" آ"ينتج�" ج"بعض�

  ∗∗∗∗")ج"ليست��ي�كل�

IOREF 

ني
ثـــا

ال
  

" آ"ينتج�" ج"�ي�كل�" ب"،�"آ"و_��ي�i©ªء�من�" ب"  Tّول 

  "ج"و_��ي�i©ªء�من�

ERASEC 

" آ"ينتج�" ج"و_��ي�i©ªء�من�" ب"،�"آ"�ي�كل�" ب"  الثاني

  "ج"و_��ي�i©ªء�من�

ESTREMAC

S 

ينتج�" ج"�ي�بعض�" ب"،�"آ"و_��ي�i©ªء�من�" ب"  الثالث

  "ج"ليست��ي�كل�" آ"أو�" ج"ليست��ي�بعض�" آ"

ONISTEF 

�" ب"  الّرابع �كل �"آ"�ي �" ب"، �بعض �ي� ينتج�" ج"ليست

  "ج"ليست��ي�كل�" آ"أو�"  ج"ليست��ي�بعض�" آ"

OCORAB 

ث
ـال

لثـــ
ا

  

�ي�بعض�" آ"ينتج�" ب"�ي�كل�" ج"،�"ب"�ي�كل�" آ"  Tّول 

  "ج"

IPTARAD 

" آ"ينتج�" ب"�ي�كل�" ج"،�"ب"و_��ي�i©ªء�من�" آ"  الثاني

  "ج"ليست��ي�بعض�

NOPTALEF 

�" آ"  الثالث �كل �"ب"�ي �" ج"، �بعض �" ب"�ي �ي�" آ"ينتج

  "ج"بعض�

ISITAD 

�" آ"  الّرابع �بعض �"ب"�ي �" ج"، �كل �"ب"�ي �ي�" آ"ينتج

  "ج"بعض�

SIMASID 

" آ"ينتج�" ب"�ي�بعض�" ج"،�"ب"و_�i©ªء��ي�" آ"  الخامس

  " ج"ليست��ي�بعض�

NOSIREF 

�" آ"  السادس �بعض �ي� �"ب"ليست �" ج"، �كل ينتج�" ب"�ي

  "ج"ليست��ي�بعض�" آ"

ORDACOB 
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� �القياس �عرض �خNل �الظاهر�من �نرى �أثر�" الفارابي"الحم.ّي، ى
َ

�اقتف قد

�ي" أرسطو":  

ه" أرسطو"تقسيم�القياس�إQى�كامل�وغ�)�كامل؛�فأّما�الكامل�فيحّده� .1
ّ
: بأن

هو�القياس�الذي�ليس�يحتاج��ي�بيان�ما�يجب�عن�مقدماته�إQى�استعمال�«

�غ�)ها �بكامل. [i©ªء �ليس �عن�] وأّما �يجب �ما �بيان �ي� �يحتاج �الذي هو

�ا �إQى �ا!قدمات�مقدماته �عن �هو�واجب �مما �أو�أشياء �واحد �i©ªء ستعمال

�ا!قدمة �ي� �استعملت �تكن �لم �أ1Íا �غ�) �م12ا، فت
ّ
�أل ijأّن�. 30»ال� بمع¹¸

� �عند �و±ي �برهان، �إQى �تحتاج _� �بذا1ا ت
َ
ن �َبّيِ �الكاملة يان�"القياسات

وإQى�القياسات�الكاملة�ترد�. 31»مسلمات�نظرية�القياس«تدÔى�" لوكاشيفتش

�الشكل ��أضرب �يقول �الثالث، �والشكل �إنما�«": الفارابي"الثاني وغ�)�الكاملة

،�والكاملة�±ي�dضرب�dربعة�من�32»تبّ�ن�لنا�أ1Íا�منتجة�بأن�ترد�إQى�الكاملة

�وا!سماة �dّول، فاختNف�. Ferio, Celarent, Darii, Barbara: الشكل

�صح �عدم �أو
ّ
�بصحة �dمر �يتعلق _� �الكاملة �عن �الكاملة ة�القياسات

� �القياسات �بداهة �ي� �يكمن �§ختNف ما
ّ
�وإن  L’évidence desالقياسات،

syllogismes.  

�فهو�يقول  .2 �الثNثة، �dشكال �ضُروب �_حتواء
ً
Nتسهي� �الحُروف : استخدام

لتكون�هذه�الحروف�ا!عجمة�مثا_ت�تعّم�جميع�dمور�ال�ijتتفق�أن�تؤخذ�«

� �بدل �يأخذ �ولم �صناعة، �صناعة �ي� �ا!قدمات ا�أجزاء
ً
�ألفاظ �الحروف هذه

دالة�ع.ى�معان�لئ�Nيظّن�أن�الذي�لزم�عن�تأليفها�إنما�لزم�gجل�تلك�ا!واد�

ت�عل@1ا�dلفاظ
ّ
ه�. 33»ال�ijدل

ّ
ونحن�نعلم�أّن�من�خصائص�ا!نطق�الرمزي�أن

�من� �كّل �أّن �يتبّ�ن �الرموز �مسألة �و�ي �الرموز، �ويستخدم �استنباطي نسق

�" الفارابي"و" أرسطو" �الصيغة ـ�وظفا
َ
�ف �اللفظّية، �الحدود �بدل الرمزّية

�أحد« �إليه �يسبقه �لم �أرسطي �اخ¼)اع �ا!نطق �ي� �ا!تغ�)ات ،�34»استخدام

بعه��ي�ذلك�
ّ
 ".الفارابي"وات

3. � �" الفارابي"ال¼ºَم �صاغها ijال� �الكتابة �إلينا�"بنفس �ينقل �وهو أرسطو

�كتابة�. dقيسة �كتبت ما
ّ
�وإن �عمودي، �استد_ل �صورة �ي� �توضع �لم بحيث
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�الّسابقأفقيّ  �الجدول �ي� �هو�مدّون �كما �إQى�. ة، �عدنا �إذا �ذاته �الوقت و�ي

� �أّن �نرى �الثNثة، �dشكال �ي� �القضايا �نفس�" الفارابي"صيغة �ع.ى حافظ

� �·1ا �كتب ijال� �يقو_. قضاياه" أرسطو"الكيفّية �لم �: فهما ،�"ب"هو�" آ"كل

� ما
ّ
�هو�" آ"وإن �ما �كل �ي� �". ب"موجودة �أّن ،

ً
Nفض� �لنا��"الفارابي"هذا بسط

�dنساق� �بناء �ي� �اللزوم �ليظهر�أهمّية �لزومّية �صورة �شكل �ع.ى أقيسته

 .§ستنباطّية

" أرسطو"ال¼ºم�باgشكال�الثNثة�فقط�من�dقيسة�الحملّية�كما�أوردها� .4

 ".  جالينوس"ُدون�أن�يتكلم�عن�الشكل�الّرابع�الذي�هو�من�اخ¼)اع�

  :قائمة�اLصادر�واLراجع

فريد�ج()،�دار�الفكر�. د: ل�!نطق�أرسطو،�كتاب�القياس،�تحقأرسطو،�النص�الكام .1

  .1�،1999اللبناني،�ب�)وت،�ط

�تحق .2 �القياس، �كتاب �الفارابي، �منطق �ع.ى �باجة �ابن �تعاليق �باجة، ماجد�: ابن

  .1�،1994فخري،�دار�ا!شرق،�ب�)وت،�ط

�مهدي�فضل�هللا،�الشمسية��ي�القواعد: القزويi¹،�نجم�الدين�عمر�بن�ع.ي،�تحق .3

 .1�،1998ا!نطقية،�ا!ركز�الثقا�ي�العربي،�ب�)وت،�ط

�الصوري� .4 �ا!نطق �نظر �وجهة �من �dرسطية �القياس �نظرّية �يان، لوكاشيفتش،

  .1961،�)ط(عبد�الحميد�ص()ة،�ا!عرف،��سكندرية،�د: الحديث،�تر

5. � �ب�)وت �العلمية، �دار�الكتب �ا!نطق، �ي� �معيار�العلم �أبو�حامد، ،�)لبنان(الغزاQي،

  .1990 ،1ط

�جز .6 �ا!نطق، �ي� �§قتباس �أساس �نص�)�الدين، ،i©äتر1الطو� �تحق: ، : من�Nخسرو،

حسن�الشاف�ي،�ومحمد�السعيد�جمال�الدين،�مطابع�الهيئة�ا!صرية�للكتاب،�مصر،�

  ).ط،�ت(د

�دار�الفكر�اللبناني،� .7 �ا!نطق، �علم �ي� �البصائر�الّنص�)ّية �سهNن، �عمر�بن الّساوي،

  .1�،1993،�ط)لبنان(ب�)وت�

فهم�iزيدان،�محمود،�ا!نطق�الرمزي�نشأته�وتطّوره،�دار�ال12ضة�العربية،�ب�)وت،� .8

  .1979،�)ط(د�

9. Bochenski, Ancient formal logic, Publishing company Amsterdam, 1951. 
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   :الهوامش

                                                  
1 Bochenski, Ancient formal logic, Publishing company Amsterdam, 1951, 

P.25. 
فريد�ج()،�دار�الفكر�. د: أرسطو،�النص�الكامل�!نطق�أرسطو،�كتاب�القياس،�تحق��2

  .184،�ص1�،1999اللبناني،�ب�)وت،�ط
�تحق 3 �القياس، �كتاب �الفارابي، �عند �ا!نطق �دار�ا!شرق،�: الفارابي، �العجم، رفيق

 .19،�ص1987ب�)وت،�
 .20ا!صدر�نفسه،�ص� 4
�تحق�5 �العبارة، �كتاب �أرسطو، �!نطق �الكامل �النص �دار�الفكر�. د: أرسطو، �ج()، فريد

 .114،�ص1�،1999اللبناني،�ب�)وت،�ط
نُقول�وهو��∗∗∗∗∗∗∗∗

َ
�«ا!

ً
�له،�ثابتا

ً
أن�ينقل�§سم�عن�موضوعه،�إQى�مع¹¸�آخر،�ويجعل�اسما

 
ً
�شرعيJ . »دائما

ً
�منقو_ �ا!نقول ¸ �فيسمَّ �الشرُع، �يكون �أن �إّما Nة،�والناقُل �الصَّ �كلفظ ا،

ع.ى�-والزكاة،�والَصوم�والحّج،�فإ1Íّا��ي�اللغة�تع�i¹الدعاء،�والنماء،�و�مساك�والقصد�

قد�يكون�الناقُل�هو�و �.ثّم�نقلها�الشرع�إQى�أحواٍل�َمخُصوصة�تمثل�أركان��سNم�-التواQي

�ي �من �كّل طلُق�ع.ى
ُ
�ت ijال� ابِة �كالدَّ ا، Jُعرفي�

ً
�منقو_ �فُيسم¸ �لكن�الُعرف، �dرض، دّب�ع.ى

ائُع�لدى�الّناس�ع.ى�ذواِت�dربع
ّ

�الش
ُ

َها�التوظيف
َ
�. نقل

ُ
�الناقُل�هو�الُعْرف

ً
كما�يكوُن�أيضا

،�ِفْعل
ً
Nفمث�،

ً
�اصطNحّيا

ً
اُص،�فيدÔى�منقو_

َ
،�أو�َسَجَد : الخ

َ
�ي�dْصِل�كاَن�. كَتَب،�أو�قرأ

�ع.ى�مع¹َ¸� ون�إQى�لفٍظ�دلَّ ُه�النحويُّ
َ
،�ثّم�نقل

ً
�بأحِد�dزمنة�الثNثةاسما

ً
�ي�ذاِته�ُمق¼)نا.  

ماجد�فخري،�: ابن�باجة،�تعاليق�ابن�باجة�ع.ى�منطق�الفارابي،�كتاب�القياس،�تحق�6

  .180،�ص1�،1994دار�ا!شرق،�ب�)وت،�ط
  .181ا!رجع�نفسه،�ص��7
�تحق� 8 �ع.ي، �عمر�بن �الدين �نجم ،i¹القواعد�: القزوي� �ي� �الشمسية �هللا، �فضل مهدي

  .67،�ص1�،1998،�ا!ركز�الثقا�ي�العربي،�ب�)وت،�طا!نطقية
�تحق� 9 �ع.ي، �عمر�بن �الدين �نجم ،i¹القواعد�: القزوي� �ي� �الشمسية �هللا، �فضل مهدي

  .147ا!نطقية،�ص
 .184أرسطو،�النص�الكامل�!نطق�أرسطو،�كتاب�نظرية�القياس،�مرجع�سابق،�ص�10
�تحق�11 �ع.ي، �عمر�بن �الدين �نجم ،i¹هللا: القزوي� �فضل �القواعد�مهدي �ي� �الشمسية ،

 .148ا!نطقية،�ص
 . 184النص�الكامل�!نطق�أرسطو،�كتاب�نظرية�القياس،�مرجع�سابق،�ص: أنظر�12
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�تحق�13 �ا!نطق، �ي� �ا!ستعملة �dلفاظ �كتاب �دار�الشروق،�: الفارابي، �مهدي، محسن

 .100ب�)وت،�ص
 .20الفارابي،�ا!نطق�عند�الفارابي،�كتاب�القياس،�مصدر�سابق،�ص�14
15�� �ويحّدها �حجة، �الساوي "مفرد �سهNن �به�«: بأ1Íّا" ابن �يقصد �أقوال �من �مؤلف قول

. »القياس�و�ستقراء�وا!ثال: إيقاع�التصديق�بقول�آخر�غ�)�مصّدق�به،�وأصنافها�ثNثة

،�1ق�العجم،�دار�الفكر�اللبناني،�ب�)وت،�طرفي: البصائر�النص�)ية��ي�علم�ا!نطق،�تحق

 . 139،�ص1993
 .19الفارابي،�ا!نطق�عند�الفارابي،�كتاب�القياس،�مصدر�سابق،�ص�16
  .20،�ص1987 مصدر�سابقالفارابي،�ا!نطق�عند�الفارابي،�كتاب�القياس،�� 17
،�لوكاشيفتش،�يان،�نظرّية�القياس�dرسطية�من�وجهة�نظر�ا!نطق�الصوري�الحديث 18

  .63،�ص1961،�)ط(عبد�الحميد�ص()ة،�ا!عرف،��سكندرية،�د: تر
 .192أرسطو،�النص�الكامل�!نطق�أرسطو،�كتاب�القياس،�مرجع�سابق،�ص� 19
 .20،�صمصدر�سابقالفارابي،�ا!نطق�عند�الفارابي،�كتاب�القياس،��20
،�1،�ط)لبنان(الغزاQي،�أبو�حامد،�معيار�العلم��ي�ا!نطق،�دار�الكتب�العلمية،�ب�)وت��21

  .112،�ص1990
�جز� 22 �ا!نطق، �ي� �§قتباس �أساس �نص�)�الدين، ،i©äتر1الطو� �تحق: ، : من�Nخسرو،

حسن�الشاف�ي،�ومحمد�السعيد�جمال�الدين،�مطابع�الهيئة�ا!صرية�للكتاب،�مصر،�

  .199،�ص)ط،�ت(د
�دار�الفكر�اللبناني،��23 �ا!نطق، �علم �ي� �البصائر�الّنص�)ّية �سهNن، �عمر�بن الّساوي،

  .141،�ص1�،1993،�ط)لبنان(ب�)وت�
�ص�24 �ص �سابق، �مرجع �القياس، �كتاب �أرسطو، �!نطق �الكامل �النص ،�296أرسطو،

297.  
  .21،�صمصدر�سابقالفارابي،�ا!نطق�عند�الفارابي،�كتاب�القياس،� 25
 .21،�صمصدر�سابقنطق�عند�الفارابي،�كتاب�القياس،�الفارابي،�ا! 26
  .22،�صمصدر�سابقالفارابي،�ا!نطق�عند�الفارابي،�كتاب�القياس،� 27
 .22،�صمصدر�سابقالفارابي،�ا!نطق�عند�الفارابي،�كتاب�القياس،�  28
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ّ
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  ا*لخص�

�الدعوات �بعض �النص�قامت �عن �القداسة �نزع �النص،و �تاريخية �ع ى  التجديدية

�لغويا �نصا �باعتباره �,نسانية �العلوم �0ي �الحديثة �التأويل �مناهج �وفق �معه ،�الدي=>،وتعاملت

�والنقد �للتحليل �يخضع �النصوص �كباBي �بسيطا، �أمرا �ليس �القراءة �فعل �لكن �بعد�، �ذا وليس

� �واحد �كبNOا، �جهدا �،ويتطلب �معقدة �هو�عملية �Uتجاهات��بل �واحتماVت �نتائج �إYى ويرتكن

،�وقد��وقف�نصر�أبو�زيد�ضد�تثبيت�رؤي�واجabادات�تخص�عصر�بعينه. ا\نهجية�ا\عاصرة�

فناهض�الخطاب�الدي=>،ـ�nنه�0ي�نظره�يطمس�البعد�التاريlي�الذي�يفصله�عن�زمان�النص،�و�

<rى�القصد�,لYيزعم�لنفسه�القدرة�ع ى�الوصول�إ.  

�تاريخ �وتعد �نصر�أبو�زيد �يطرحها �عديدة �قضايا �مauا �تنطلق �مركزية �فكرة �النص �ية لعل�،

�أهمية �أكNvها �التاريخية، �مفهوم �لب �التأويل �يمكن�، V� �تصوره �0ي �ا\قدس �الدي=> فالنص

التعامل�معه؛�باعتباره�نصا�أزليا�فوق�التاريخ؛�nن�من�شأن�ذلك�أن�يفصله�عن�سياق�نزوله،�

عن��-بحسب�اعتقاد�نصر�أبو�زيد��–ول�النص�إYى�أسطورة��وخيالويتح. و�حداث�ا\ؤسسة�له

�لتساؤVت� �ا\جال �يفسح ��مر�الذي �الغي�>، �بعده �وال�Nك��Oع ي �,نساني �بعده �إزاحة � طريق

�النص �طبيعة �عن �شكلعقيمة �وعن ��aا��ه، �يمت ئ �أسئلة �من �وغNOها �ا\كتوب �الخط ونمط

�نتيجة�لتثبيت�ا\عاني�والدVVتويتحول�الواقع�إYى�أسطورة�أي،�الخطاب�الدي=> وإضفاء�،�ضا

  . طابع��aائي�عل�aا�تأسيسا�ع ى�مصدرها�الغي�>

 فما�تصور�أبو�زيد�ل�نسنة؟ -

التاريخية�0ي�تطبيقاته� وهل�للمرجعية�,س�مية�والفلسفية�أثر�0ي�توظيف�وتوجيه�مصطلح -

 ؟ع ى�النص�القرآني

  القرآنخلق�؛�الخطاب�الدي=>�؛التأويل�؛النص�؛الدنيوية�؛التاريخية�:ا*فتاحية الكلمات

Abstract : 

There are some innovative calls to the historical text, the removal 

of holiness from the religious text, dealing with religious texts as 
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language texts, such as other texts subject to analysis and criticism, 

reading is not easy, but a complex process.              
Nasr AbuZayd was against the assertion of a particular era. He 

opposed  the religious discourse, because in his view it obscures the 

historical dimension that separates it from the time of the text and 

claims the ability to reach divine intent.                                                                               
The historical of the text is a central idea from which many issues 

arise. The most important of these is the interpretation of the 

historical concept. The sacred religious text in its conception can not 

be treated as a transcendent text over history, because this would 

separate it from the context of its descent.                                                                                            
The text turns into a fantasy - by displacing its human dimension 

and focusing on its idiotic dimension, which opens the way for many 

questions that have no answers to the text, the problem and pattern 

of the written line and other questions filled with religious discourse. 

What did Abu Zeid imagine for humanization? Is the Islamic and 

philosophical reference influenced the recruitment and guidance of 

the term historical in its applications to Text of the Qur'an. 

 

  :ا*قدمة�

�زيد �أبو �حامد �نصر �العرب� ،توقف �والباحثOن �ا\فكرين �من كغNOه

�العلوم� �مناهج �تطبيق �إYى �وس�ي �بال�Nاث، �الحتمية �ع�قتنا �عند وا\سلمOن

�من� �القرآني، ص �النَّ �ع ى �الجديدة �التأويل �وفلسفات �ا\عاصرة، ,نسانية

�يستجيب�فيما�وراء�طابعه�ا\قدس��ليات�التحليل��������������حيث�هو� خطاٌب�لغويٌّ

صوص قت�ع ى�مختلف�النُّ ّبِ
ُ
  .و�التفكيك�ال¦>�ط

�0يو �,نتقاد�� �صل �حال �إYى �Uعتقاد �حال �من �هو�Uنتقال مشروعه

�من� والتحليل، �,س�مي �الفكر �يتجرد �عندما Vأ� �هذا �يحدث ولن

� إيديولوجياته؛ ،ليتبلور
ّ
�,نسانية �وال¨�عة �لعصر�الحديث �وفقا �جديد  من

التعامل�مع�النّص�يجب�ع ى�هذا�و  فأنسنة�,س�م�تعد�امتدادا�\شروعه،

  . القرآني�تعام��واعيا؛ليصبح�,س�م�فكري�إنسانيا�بالدرجة��وYي�

�مع�� �التعامل �وأراد �,س�مي �العقل �نقد �غمار �زيد �أبو �خاض وقد

وفقا�\ناهج�و ،�النصوص�الّدينّية�بصيغة�مغايرة�تختلف�عن�الّصيغ�ا\ألوفة

و�ترسيخ�هذا�التجديد�بصفته�مشروعا�عق�نيا�علميا�،�الحداثة�وما�بعدها
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�و يت �وعلمّية �منهجية �مبادئ �ع ى �للموروث�أّسس �مختلف �تصّور وضع

  .مي,س� 

من�أجل�فهم�؛�ولم�يجد�أبو�زيد�غضاضة�0ي�نقل�وتطبيق�ا\ناهج�الغربية

لكن��رغبتة��0ي�،�طبقات�النص�الدي=>�ع ى�الرغم�من�تعرضه�لحملة�شرسة

Uنتقال�بالعقل�العربي�من�الجمود�والتقليد�إYى�,نتاج�وا\عاصرة�يبدو�أ�aا�

ل�ع ى�تطبيق�فعم،�كانت�أقوي�من�خوفه�أن�يتعرض�ل�ضطهاد�وا\�حقة

�قراءة�تجديدية،�مناهج�العلوم�الغربية�0ي�قراءة�ال�Nاث قصد�مauا��تحرير�،

�سلبياa²ا� �بكل �القديمة �ا\ورثات �و �الخاطئة �الشعارات �من �العربي العقل

وإيجابياa²ا،�و�عمد�من�خ�ل�ذلك�إYى�العمل�بمناهج�الحاضر�0ي�محتويات�

نادي�أبو�.ه>�يعتمدها�مشروعو�كان�الّنص�هو�الّرك�Oة��ساسية�ال¦،�ا\ا´³>

�ال�Nاث �نصوص �عن �القداسة �ب¨�ع �زيد �عائقا�، �يشكل �Uيديولوµي فالفهم

  ،�خطNOا

�ع ى�ذلك�تعرُّضه�\شاريع�،قضية�الرئيسة�عندهالوقضية�ا\نهج�¶ي� يدلُّ

 
ً
�أساسا �ا\نهجية �الزاوية �من ة �الفكريَّ �اق�Nاح�.الauضة �دراساته �0ي �حاول لهذا

� �أخرى ة �منهجيَّ �إل�aا�وتطبيق �افتقرت �ال¦> �الصفة ة،تلك �العلميَّ �القراءة 0ي

ة�لل�Nاث   .القراءات�التقليديَّ

وقف�أبو�زيد�ضد�اكتساب�ال�Nاث�صبغة�مقدسة،�ف��ينب«ي�اعتبار�كل��

،�وكان�موضوعه�الشاغل،�اجabاد�حول�أصول�ال�Nاث�و�مرتكزاته�مساس�به

ع ى�مر��كيف�يمكن�أن�نخلص�ال�Nاث�من�طابعه��سطوري�الذي�لصق�به

  القرون�السابقة؟

�القرآن و   �نظر�أبو�زيد�–يعّد �-0ي �وفقا�� �التحليل �قبل �أي <rإل� خطابا

وهو�نص�تاريlي�له�،�فقد�تجسد�باللغة�العربية،�للمناهج��العلمية�الغربية

�وا\كان �الزمان �0ي �الفع ي �وجوده �\عطيات�، �وفقا �تأوي�ته �تكون �أن وVبد

  . الواقع�ا\عاصر�

توافقا�مع�هذه�الرؤية�استخدم�ا\نهج�التاريlي�وهو�ا\نهج�الذي�یعمل�و 

�النص،دون� �ف�aا �أنتج �ال¦> �وUجتماعیة �التاریخیة �الظروف �إبراز ع ى
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��؛�Uهتمام�با\ستویات�الدVلیة��خرى  أي�ربط�النص�بـمجاله�التاريlي�بكّلِ

 . أبعاده�الثقافية�و�يديولوجية�والسياسية�وUجتماعية

تطمح�منظورية�القراءة�عند�أبو�زيد�نحو�ارساء�رؤية�حداثية�للنصوص�و 

�ف�aا �وUجتماÀي �التاريlي �Uعتبار�للبعد �تعيد �ال�Nاثية ،�NOغ� �الدور وتستبدل

حيث�،�الفاعل�لÁنسان�ا\تلقي�لتلك�النصوص�بدور�أك�Nvفاعلية�وحضورا�

توي�,بداع�يتم�Uنتقال�فيه�من�مستوي�التلقي�و�الجمع�والتلخيص�إYى�مس

�السلفي�. والتنوير� �الخطاب �مقابل �0ي �الزيدي �الخطاب �يضع �ما �هذا ولعل

�الخطاب� �وتفكيك �غياب �ظل �0ي Vأ� �الزيدي �التنظ�NOللخطاب �يمكن Vو،

  .السلفي�التقليدي�

� �ا\تشّدد �العقل �ضد �الوقوف ��–إن � �أبو�زيد �يري �حصر��-فيما والذي

�و�متعصب �جامد �تفس�NOضيق �0ي �القرآن ،� �الظل�ووضع � �دائرة �0ي ,س�م

�يمكن� �ما �تحديد �غاية،تناهض �والعقل �والعلم �للفلسفة �رفضه بسبب

  .و�ما��Vيمكن،�التفك�NOفيه

� �تجديد �فالتفك0�NOي �قراءة�التأويل �مشروع �مواجهة �0ي �يضعنا القرآني

يauض�دون�الحفر�0ي�ما�عد�أن�تاريخية�جديدة�للنص،و�هو�مشروع��Vيمكن�

�تم �بقداسة ف
ّ
�وغل �0ي�بدaÂيا �مسلمات �استقر�من �النظر�فيما �إعادة �من نع

  .شأن�تاريخ�القرآن�

هدفها��،�إن�التأويلية�ال¦>��تبناها�أبو�زيد�منهجية�تستخدم�ضد�ال�فهم�

�تطرح� �ال¦> �ا\ع=> �أسئلة �كل �عن �,جابة �ع ي �القدرة �عدم �ضد الوقوف

�علينا،أ�aا�صناعة�تجديد�فهم�النص�ح¦>�يواكبنا�ويواكب�مستجداتنا�،و¶ي

�النص �يعجم �الذي �التقادم ��–ضد ��حيان �بعض �-0ي �الذي�� �الغبور وضد

� �فهم �كل �عن �استحضار�للمعاني. يغلقه � �فالتأويلية �الدVVت�، �عن وبحث

  .ا\ضمرة�داخل�النص�

�أساسية �مقاصد � �جملة � �تحصيل �الدراسة �وتسabدف ،� مفهوم�: ومauا

وهرية�ال¦>�يحيل�فما�¶ي�الدVVت�الج. التاريخية�0ي�فكر�نصر�حامد�أبوزيد

�للمرجعية� �وهل �؟ �ل�نسنة �تصوره �عنده؟وما �التاريخية �مفهوم إل�aا
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�ع ى� �تطبيقاته �0ي �ا\صطلح �وتوجيه �توظيف �أثر�0ي �خاص �بشكل ,س�مية

�¶ي� �وما �؟ �التاريlي �سياقه �0ي �ونؤوله �النص �نفهم �وكيف � �القرآني؟ النص

� ��أهدافه�؟ �أبو�زيد�للوصول�إYى �¶ي�و . Åليات�ال¦>�يتوسلها �التاريخية هل�

�وأساليaÆا� �مناهجها �وهل �؟ �الراهن �الوضع �وتصويب �لتقويم �ا\ث ي �داة

  أفضل��ساليب�0ي�قراءة�النص�الدي=>�؟

فا\وضوع�متفّرع�يمّس�،�اصطدمنا��aا��0ي�هذه�الدراسة،�وهناك�صعوبات

� �مختلفة �معرفية �جوانب �ع�قته�، �و0ي �ا\قدس �مجال �0ي �الخوض كذلك

�مسألة ��بالثقافة �يكون�. شائكة �أن �دون �ا\قدس، �التفك0�NOي �يمكن فكيف

؟�فالتفك0�NOي��ا\قدس�والبحث�0ي�نصوصه�
ً
فعل�التفك�NOذاته�فع���َّانabاكيا

أي�جعلها�ظاهرة��؛�هو�نقل�الظاهرة�من�أفقها�ا\تعاYي�ا\فارق�إYى�أفق�بشري 

  .دنيوية

�تحليل�� �ُبغية �التحلي ي �با\نهج �الّدراسة �هذه �اس�Nشدت النصوص��وقد

� �معناها �حقيقة �ع ى �سNOة�. للوقوف �تطور �يراÀي �الذي �التاريlي وا\نهج

�أخرى  �إYى �بيئة �من �وانتقاVته �الوصفي�. ا\فهوم �با\نهج �أيضا �استعنت وقد

� �الدراسة �تخدم �الظواهر�ال¦> �ع ى �الوقوف �إYى �aÂدف �الذي �أبرز�، ووصف

  . �فكار��وUتجاهات�الفلسفية�0ي�فكر�نصر�حامد�أبو�زيد�

�رئيسة �مباحث �أربعة � �إYى �الدراسة �تقسيم �تم �وقد �ا\قدمة�، فض��ًعن

  :والخاتمة�ع ى�النحو�التاYي

  مقدمة�

-��Vصط�ح:أوUمفهوم�التاريخية�0ي�اللغة�و  

  مفهوم�التاريخية�عندنصر�حامد�أبو�زيد:ثانيا��-

  التاريخية�والتأويل،�أية�ع�قة�؟�:ثالثا��-

  . �صول�الفلسفية��للتأويل: رابعا��-

  خاتمة�

�نصر� �عند �التاريخية �مفهوم �عـن �صورة �يقدم �البحث �هذا �أن وحسبنا

وتكمن�جدة�هذا�البحث�0ي�أنه��يحاول�تجاوز�الرؤي�السابقة�،�حامد�أبو�زيد
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�أبو�زيد �عند � �ومفهومها �التاريخية �عن �غلبت��؛ �قد �الباحثOن �معظم �إن اذ

0ي�بعض��–وتجنب�بعضهم،�ية��لنصوصه�ا\ختلفة�عل�aم�ا\عالجة�الحداث

� ��حيان �عام_  من �بشكل �بالفلسفة �تأثره �بشكل�، �بالفكر�,س�مي وتأثره

  . خاص�

�Sحمفه: أوBصطWي�اللغة�وZوم�التاريخية� :  

و�يشتق�هذا�.  0ي�اللغة�تع=>�النسبة�إYى�ما�هو�تاريlي�Historiteالتاريخية��

بغرض�،�ا\صطلح�من�مصطلح�التاريخ��أي��حداث�والوقائع�������السابقة

�وتحليلها �وصفها �محايدة، �علمية �أسس �دراسة�.  ع ى �بالتاريخية و�ُيقصد

التغي�NOالذي�يصيب��فكار�وا\ؤسسات�و�خ�ق�بحسب�اخت�ف�العصور�

  ).1(و�تحمل�التاريخية��أيضا�مع=�Ðالتحقق�العي=>�،�وا\جتمعات

) عالم�اجتماع�فرن³Ú>�معاصر�(  AlaineTourineوقد�عرف�أ�ن�توران��

�التاريخية �والثقا0ي�: بأ�aا، �UجتماÀي �مجاله �إنتاج �ع ى �مجتمع �كل مقدرة

�الذاتي �التاريlي �ومحيطه �به، �الخاص ،� �معجم �"روبNO"و�0ي �بكلمة�، يقصد

وضمن�،�اسة�ا\وضوعات�و�حداث�0ي�بيئabا�ومحيطها�الثقا0يدر : التاريخية

  . )2( شروطها�التاريخية

�عن� �ونتج �الحديثة �الفكرية �الحركة �مع �التاريخية �مصطلح �تشكل وقد

وبدأ�ظهوره�0ي��aاية�القرن�التاسع�عشر،�،�الوÀي��وربي�0ي�العصر�الحديث

�ع �الذي �للتطور �تبعا �إليه �الحاجة ت
ّ
�وتجل �صيته � �ذاع �العلوم�ثم رفته

�الحداثة �نـزعة �واستفحال �,نسانية، �تفكيك�، �0ي �الرغبة �و �بعدها، �ما و

 .لكو�aا��وليدة�محيط�ثقا0ي�وتاريlي�معOن���؛��نساق�الفكرية�الكNÝى 

مصطلح�التاريخية�بمع=>�الواقعية�ال¦>�يسهل�التحقق�من�صحabا،�ُيردُّ و

أي�ما�ليس�؛�هو�تاريlي�فالتاريخية�تع=>�تلك�الخاصية�ال¦>�يتمa���Oا�كل�ما

Vأو�خيا� �انطولوجية, وهما �بمفاهيم �وترتبط �وا\كان، �كالزمان �لحظة�، و¶ي

 )3( .وتقابل�بOن�الواق�ي�والغي�>�،�تقاطع�ا\يتاف�Oيقا�مع�التاريخ

�العربي��� �الحداثي �الخطاب �0ي �التاريخية �مصطلح �توظيف �تم وقد

�ا\عاصر �التاري، �مقابل �0ي �الوقائ�ي �التاريخ �الذي�لصالح �الغي�> �ا\فارق خ
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يقوم�ع ى�القراءة�الدينية�ل�حداث�والوقائع،�فوقائعية�التاريخ�تؤكد�أن�هذا�

 )4( .التاريخ�له�طابع�دنيوي�بحت�

Uعتقاد�بأن�التاريخ�قد�تم�تحديده�من�خ�ل�:و�التاريخية�تع=>�أيضا����

�القوانOن ،� �فهًما �يتطلب �والثقافات �الناس �فهم �بأن nحداaãم�و,يمان

التكّيف�ع�NÝآلّية�التأويل،�ال¦>��Vُيقصد��aا�الرجوع�،�وتع=>�أيضا،�التاريخية

إYى�ا\ع=��Ðص ي�و�الثابت،�بقدر�ما�يراد��aا�التصنيف�ا\كيف�\ا�يمكن�أن�

�باطنة �و�آخري �ظاهرة �معان �من �نص �أّي �يحمله �وضع�، �من �التحول أي

النسبة�إYى�عصر�آخر،�ليتم�النص�0ي�حقل�ظهوره�إYى�ما�يمكن�أن�يوäي�به�ب

 .  )5(تأويله��وتفسNOه�بمنهج�آخر�و�رؤى�مغايرة�

�قراءات� منو  �منهجيات ستخدم
ُ
�ت �التاريخية �مصطلح �تطبيق خ�ل

ه�äي�قابل�،�معاصرة
ّ
�ا\ع=�Ðتتعامل�التاريخّية�مع�كل�ما�هو�تراثي�كأن و�aذا

�ا\ص�NOالثقا0ي �معركة �0ي �للتجنيد ،Yإ� �طامح �الحاضر�إYى �تجاوز مستقبل�ى

�منفتح �ا\ؤسسات�����، �يصيب �الذي �التطّور �بدراسة �يقوم �اتجاه فالتاريخية

 )6( .و�ا\فاهيم�من�خ�ل�مرور��زمان�وتعاقب�السنوات

�Uط�قيةو  �مفاهيم �من �الدي=> �النص �تفريغ �إYى �التاريخية �تدعو ال¦>�،

�الزمان �ع ى �متعالًيا �موقًفا �تتخذ �الفكري ، �ا\نهج �صحة �ع ى �تعتمد �وال¦>

a�nا�؛�الذي�تنهجه�بغض�النظر�عن�أثر�التطورات�وا\ستجدات�Uجتماعية

  .تفسر�ا\ا´³>�بأدوات��جديدة�

تربط�تاريخية�القرآن�بسياقات�تنـزله،�وتفس�NOمعانيه�تفسNOا�تداوليا�من�

�Uشكاليات �بعض �0ي �الخوض �خ�ل �النـزول، �أسباب �ومauا والناسخ�،

فالقرآن�. ن�قضايا�تختص�بالنص�الدي=>�وغNOها�م،�وا\كي�وا\دني،�وا\نسوخ

خطاب�تاريlي�يتغ�NOفهمه�مع�تغ��NO-0ي�تصور�القائلOن�بالتاريخية��-الكريم��

و�Vيقصد�بذلك�ا\رونة�0ي�Uجabاد�الفقr>�ا\واكب�\تغNOات�الواقع�،�الوقت

�لكل� �الشرÀي �الحكم �ص�حية �عدم �به Ð=يع� �بمقدار�ما �وا\كان ع�NÝالزمان

ولم�يعد�يت�ءم�،�فهو�حكم�وق¦>،�بمع=�Ðأنه�جاء�لوقت�محددزمان�ومكان،�
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�ونوازله مع �الحاضر �تتغ، �أن �يجب �يناسب�وبالتاYي �بما �تفسNOاته NO

 .ا\ستجدات

تكشف�،�أن�قراءة�النص�القرآني�كنّص�محكوم�بسقف�التاريخ�والثقافة�

لنا�عن�الخلفية�السياسية�والثقافية�للت�عبات�الفكرية،غ�NOأن�هذا�سوف�

 .)7( 0ي�خلع��صفة�القداسة�عن�النص�الدي=>- فيما�يري�البعض�-اهم��يس

�وقطعية� � �شمولية �بعدم �يحكم �مذهب �التاريخية �أن �ندرك �هنا من

�الشرعية ��حكام �و�ح¦> �ا\ختلفة �القوانOن �بالتاريخية�، �القول �ع ى وي�Nتب

,عتقاد�بأن�النص�الدي=>�نس�>�فيما�أر³ë>�من�تصورات�وما�يتضمن�من�

�أحكام �وأخ�ق، �آداب �من �عليه �حث �و�فيما �لبيئته�، �فهو�صالح وبالتاYي

 . )U)8جتماعية

�و�هو�التاريخانية��� �آخر، �مصطح � Historirisme  وهناك �خلط�� و�قد

�البعض�بينه�وبOن�مصطلح�التاريخية�وتم�استخدمهما�بمع=>�واحد ونحن�،

�اخت�فات �ا\صطلحOن�واجدون �بOن ،� �التاريخانية �ظهر�مصطلح متأخر�فقد

م�1937و�يرجع�استخدام�مصطلح�التاريخانية�لعام�،�عن�مصطلح�التاريخية

� �التاريخ �مع �الحقيقة �بتطور <³ðتق� �معينة �عقيدة �ع ي �كانت�. ويدل و�اذا

�والواقعية �الزمنية �تع=> �التاريخية �وا\ادة، �ا\يتاف�Oيقا �بOن ،�والتقابل

 . فالتاريخانية�سمة�لكل�ما�هو�تاريlي�

ما�¶ي�موقف�أخ�Bي�يرى�0ي�ليست�التاريخانيّ و 
ّ
ة�مذهبا�فلسفّيا�تأّملّيا،�وإن

. التاريخ،�بصفته�مجموع�الوقائع�,نسانّية،�مخNÝا�ل�خ�ق�وبالتاYي�للسياسة

والتاريخ�0ي�نظره،�هو�. و�Vُيع=�Ðالتاريخاني�بالحقيقة�بقدر�ما�ُيع=�Ðبالسلوك

  . )9("ملّية�أّو�VوأخNOامعرفة�ع

� �استخدام �البعض �التاریخانیة،ویفّضل �ع ى �التاریخیة باعتبار� مصطلح

�نب«ي� �¶ی �التاریخ،وأن �مع �یتطور �³ó>ء �كل �بأن �القول �ôي �التاریخانیة أن

�التاریخیة، �بالظروف �ارتباطها �خ�ل �من ��حداث �a²دف� دراسة بینما

�للتاریخ، �و,یدیولوµي �الدي=> �Uستخدام �إقصاء �إYى �تحدیدا  التاریخیة

 .ولة�التفس�NOالتاریlي�للقرآن�و,فضاء�بالتاYي�إYى��مق
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ساؤل 
ّ
0ي�حيـــن�،�هكذا�إذن�تتيح�لنا�الّتاريخية�أن�نبقى�دائما�0ي�موضع�الت

�محّدد جاه
ّ
�ات �بوجود �الوهـــم �تغذي �الّتاريخانيـــة �أّن �و�، �حيــد �و �معنــى أو

فالّتاريخانية�تنحصر�فقط�0ي�اكتشاف�التّسلسل�الّزم=>�و�،�معروف�للتاريخ�

ابتةالحقيقي�للنّ 
ّ
و�استبعاد�العقائد�و�،�صوص�و�سرد�الوقائع�و��حداث�الث

و�بالّتاYي�تمنع�من�السّيطرة�ع ى�،��ساط�NOو�الخياVت�ال¦>�اق�Nنت�بالواقع�

قافية�واللغوية�
ّ
 . Åليات�Uجتماعيةو�الث

  :نصر�حامد�أبو�زيد التاريخية�عند�مفهوم�:  ثانيا�

� �تعريف �أبو�زيد �نصر�حامد �بOن�يقدم �الفصل �لحظة �بأ�aا، التاريخية

 )10(. و�الوجود�ا\شروط�الزماني�،�)الوجود�,لr>�(الوجود�ا\طلق�

�أن �معناه �وهذا �ا\تعاYي�، �عن �انفصل �أنه �يع=> �الكريم �القرآن ت¨�يل

�وما� ،NOكب� �بشكل �البشري �بالواقع �يرتبط �دنيويا �كتابا �وأصبح ا\قدس

  .و�السياق�الزم=>،�وليس�ا\تعاYيارتباطه�هذا�سوى�تعب�NOعن�أن�اهتمامه�ه

أي�البعد�التاريlي�؛�ويوضح�أبو�زيد�مقصوده�من�تاريخية�معاني�القرآن�

�الدينية �للنصوص �ال¨�ول، �أسباب �علم �به �ا\قصود �ليس �بأنه أو�ارتباط�،

،�أو�علم�الناسخ�وا\نسوخ،�والحاجات�ا\ثارة�0ي�ا\جتمع،�النصوص�بالواقع

 NOلتغ� �وفقا �الظروف�أو�تغU�NOحكام �له�، �يتعرض �الذي �التاريlي �البعد فإن

�منطوقها �خ�ل �من �النصوص �تطرحها �ال¦> �ا\فاهيم �بتاريخية �يتعلق ،�هنا

� �قراءة �لكل �بل �النصوص �0ي �ثابتة �عناصر�جوهرية �ثمة با\ع=��Ð–فليس

� �أيضا��–التاريlي�وUجتماÀي جوهرها�الذي�تكشفه�0ي�النص،�ينطبق�هذا

�وع ى �التشريعية �النصوص �العقائد�ع ى �نصوص �قد�، �الدينية فالنصوص

�)تأنسنت( �واللغة�، �التاريخ �0ي �تجسدت �منذ �دنيوية �نصوص �إYى �تحولت أي

NOوالتغ� �الثبات �بجدلية �محكومة �و¶ي �ا\نطوق ، �0ي �ثابتة ،�فالنصوص

  .)11(متحركة�متغNOة�0ي��ا\فهوم�

�و �� �إYى �الّتاريخية �التم��Oإعطاءa²دف �,نسان �0ي�؛ �الفاعل �الوحيد لكونه

ه�هو�فقط�من�يصنع�الّتاريخ�و�يحّركه؛�التاريخ�و0ي�إنتاج��حداث
ّ
 .وnن
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ا�و  ûحداثي� �القرآن �درس �üمكان �وسيلة �باعتبارها �التاريخية �أبو�زيد يقدم

Vطبيعته�وإثبات�صلته�بالتاريخ،�و¶ي��NOو�،�تع=>��تجميده�0ي�سياق�ت¨�له بتغ

آخري��نحو�الهدف��و�ينطلق�من�جهة،�يحاول�إثبات�اتصال�Åيات�بالتاريخ

 .وضع�النصوص�0ي�سياقها�التاريlي�،��سا³ë>�له�وهو

�هذا��� �تدعم �ال¦> �الركائز؛ �أهم �إحدى �ال¨�ول �أسباب �ذريعة وتمثل

� �وفقا �نزل �قد �الكريم �القرآن �كان �فإذا �التصور، �وأسباب�، �محِدد ل�Nتيب

�مNÝرا �اعطته �نزوله ، ّ�Vأو� �الواقع �قرأ �القرآني �النص �أن �يع=> �فهذا ،� تم�ثم

 .)12(إنزاله�ثانيا�

بل�و�يربط�كل�حكم�كان�له�ع�قة�بذلك�،�يتجاوز�أبو�زيد�أسباب�ال¨�ولو 

�بالتاريخية �بل�. ا\جتمع �أو�التشريعات، �العملية، ��حكام �يقتصر�ع ى ولم

تعداها�إYى�Uعتقادية�مauا،�وحجته�0ي�ذلك�أن�العقيدة�ارتبطت�بتصورات�

 . )13( وهمية�و�أسطورية

�كذلك � �هو�ثابت�و�ينطلق �ا\تعاYي,  مما �ا\يتاف�Oيقي �ع ى و�هذا�, لينفتح

�العي=> �الواقع �¶ي �لديه �الثابتة �الحقيقة �أن �لنا �يثبت ،� أما�, فهو�الشاهد

و�V,  فالوجود�0ي�العالم�هو��ساس, الغائب�أو�ا\جهول�فهو�كّل�ما�وراء�ذلك

�أو�تجاوزه �üهداره �سبيل ،� �والوقائع �الواقع �تكونمن � �, فالنص لغته��������ومن

 .و�ثقافته�صيغت�مفاهيمه

فكرة�مركزية�تنطلق��–عند�أو�زيد�-وهكذا�فمفهوم�تاريخية��النص�������

�عديدة �قضايا �مauا �أهمية، �أكNvها �لعل �النصوص،�، �قراءة �وآليات التأويل

�والواقع �النص �وجدلية �بالسلطة�، �ا\ثقف �و�ع�قة �الدي=>، �الخطاب ونقد

�0ي�أع�مه�قراءةو ،�،وتحليل�خطاب�الauضة
ً

 :ومauم،�نصر�لهذا�الخطاب�ممث�

�عبده �محمد ،� �الخطاب �هذا �ومشكلة �حسOن، �طه �أبو�زيد-ثم �يؤكد �- فيما

 ).14(غياب�الوÀي�التاريlي�: يمكن�اجماله�0ي�جملة�واحدة��¶ي�

�معه؛����� �التعامل �يمكن V� �ا\قدس �الدي=> �النص � �أن �زيد �أبو ويري

�nن �التاريخ؛ �فوق �أزليا �نصا �سياق��باعتباره �عن �يفصله �أن �ذلك �شأن من

�له �ا\ؤسسة �و�حداث �النص،ّ��.نزوله، �تاريخّية �عن �الكريم و�يع�NÝّالقرآن
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ويقصد�أبو�زيد،�بذلك،�أنّ��النص�الدي=>�سقطت�منه�أجزاء�بحكم�التاريخ،�

�تاريخيا �شاهدا �وصارت �مجال�، �إYى �ا\باشرة �الدVلة �مجال �من � فتحولت

  .)15(الشاهد�التاريlي

 جدلية�النص�والواقع�

�مع�  �,نسان �جدل �الثقافة �وأقام �الحضارة، �أنشأ �الذي �أن �أبو�زيد يري

  .الواقع�من�جهة،�وحواره�مع�النص�ا\قدس�من�جهة�أخري�

�Vيمكننا�أن�ندرس�النص�خارج�معطياته�ا\باشرة�متمثلة�0ي�اللغة�وإذا�و 

�م �مستوى �0ي �،فسندخل �ا\فارقة �أبعاده �0ي �دراسته �حاولنا �من�ما تعال

و�لقد�كان�هدف�أبو�زيد�0ي��ساس،�اخضاع�.التحليل�أقرب�إYى�Uسطورة�

�واستبداله� ��سطوري �و �الغي�> �üزاحة �والّدرس �للسؤال �الدي=> النّص

�و,نساني �بحكم�.   بالتاريlي �بشرية �نصوص �الدينية �النصوص �كانت فإذا

ها�وإنتاجها،�فr>�انتماaþا�للغة�والثقافة�0ي�ف�Nة�تاريخية�محددة��ف�Nة�تشكل

كانت�النصوص�الدينية�أيضا�تشكلت��وإذا .)16(بالضرورة�نصوص�تاريخية��

 .)17(فان�لكل�aما�دورا�0ي�تشكيل�ثقافة�هذه�النصوص��،�0ي�الواقع�والثقافة

و�Vيمكن�فهم�،�عندما�قام�أبو�زيد�بتعريف�النص�رأي�فيه�أداة�اتصالو 

�ضوء� �0ي �اللغوية �معطياته �إ�Vبتحليل �النص �يتضمauا �ال¦> �الرسالة طبيعة

�خ�له �من �النص ل
َّ
�تشك �الذي �أن�. الواقع �يؤكد �رسالة �نص �كل والقول�إن

،�القرآن�يمكن�أن�نطبق�عليه�مناهج�تحليل�النصوص،�كأي�نصوص�آخري�

وص�الدينية�ومع=�Ðذلك�أن�تطبيق�نهج�تحليل�النصوص��دبية�ع ى�النص

��Vيت�ءم�مع�طبيعabا
ً
إن�ا\نهج�هنا�نابع�. �Vيفرض�ع ى�هذه�النصوص�نهجا

 . )18(.من�طبيعة�ا\ادة�ومت�ءم�مع�ا\وضوع

فيما��–،�وا\قصود�بذلك�)منتج�ثقا0ي(أن�النص�0ي�حقيقته�وجوهره����

�أبو�زيد ��-يري �سنة �عشرين �خ�ل �والثقافة �الواقع �0ي �نزول�( تشكل ف�Nة

� �الرسول �ع ي �)الوäي �عل�aا،�، �ومتفًقا �تبدو�بدaÂية �الحقيقة �هذه �كانت وإذا

�الحقيقة �هذه �لينكر �يعود �للنص �سابق �ميتافزيقي �بوجود �,يمان �فإن

 .)19(البدaÂية،�ويقوض�من�ثم�إمكانية�الفهم�العلم>�لظاهرة�النص
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�النص�� �فهم �من �ل�ق�Nاب �وآلية �منهجا �التاربخية �زيد �أبو �اتخذ وقد

،� �التقديس �هالة �تجاوز �Vالدي=>،محاو� �دراسة�ال¦> �كل �عن �منأى �0ي تجعله

مستعصيا�،�متجاوزا�البشر�0ي�محدوديabم�،ليبقى�منغلقا�ع ى�ذاته،�وتحليل

�الفهم �النصوص�� .ع ى �بتاربخية �للقول �ليؤسس �أبوزيد �ينطلق �هنا ومن

�البشر�فالدينية، �بأن �القول �،يستلزم �,لهية �النصوص �طبيعة اüصرار�ع ى

ما�لم�تتدخل�العناية�,لهية�-بحسب�رأيه�–عاجزون�بمناهجهم�عن�فهمها

�تتحول�النصوص��همبوهب�بعض طاقات�خاصة�تمكauم�من�الفهم،و�هكذا

�الوäي��الدينية �مقصد �العادي �,نسان �فهم �ع ى �تستع�³> �نصوص إYى

 )20( .وتصبح�شفرة�إلهية��Vتحلها�إ�Vقوة�إلهية�خاصة

�وترتيب� �تاريخيته، �بناء �الحاضر�üعادة �قراءة �ع ى و�يرتكز�فكر�ابو�زيد

مرجعياته؛�من�أجل�محاولة�الخروج�من�,لتباس�الذي�وقع�فيه�الحاضر،�

يد�عنده�ما�هو�إ�Vمحاولة�لتحريك�ا\فاهيم�فتأسيس�الخطاب�الدي=>�الجد

 .0ي�الثقافة�,س�مية�بكل�حرية

�الدي=>و   �للنص �التاريlي �إهدار�البعد �أبو�زيد �يناهض �بذلك ،� 0ي��–فهذا

�الواقع�-رأيه �مشك�ت �ع ي Nوالتس�� �,نسان �اغ�Nاب �تعميق � �0ي يساهم

�الدي=> �الخطاب �0ي �الفعلية ،� �تاريخيا �واقعا ��صل �0ي محددا�فالنصوص

�شريطة� �ل�نفتاح �دائما �قابلة �الدVلة �هذه �لكن � �دVلabا �خ�له �من تتحدد

  )21(. مع�الدVلة��صلية�،�عدم�التناقض

� �التاريخية �الدVلة �تنفك Vو�-� �نصر�ابو�زيد �اللغوي�–عند �النظام عن

�مستوي� �إYى �بالقراءة �Uرتقاء �رؤيتة �وتحاول � �منه
ً
�جزءا �تعد �الذي الثقا0ي

�التجديد �تاريlيالفعل �وÀي �ع ى �ا\ؤسس �ي ،� �التأويل��ع ىوتؤكد ضرورة

� �للنص �موضوعية �تاريخية �رؤية �إYى�.  بحسب �مرجعه �التأويل فاخت�ف

  .)22(اخت�ف�الواقع�التاريlي�الذي�تنشأ�عمليات�التـأويل�0ي��كنفه�

باكتشاف�–0ي�اعتقاد�أبو�زيد� – لتقنية�نتمكن�من�تحريك�النصاو�aذه�

� �تمنحه �ال¦> �وحضور كلياته �حركةو وقائعية �مع�؛ �التعامل �رفض � ولذلك
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�إYى� �الوصول �إمكانية �تزعم �سلطوية �تأويلية �يستلزم �نصا �بوصفه القرآن

 )23(.  الحقيقة�ا\طلقة�

�ليات�العقل�و �ويؤسس�أبو�زيد�لقراءة�النصوص�طبقا�\فهوم�التاريخية

�الغي�> �العقل V� �التاريlي �أن�و ، �رأي �الذي �حسOن �طه �مواقفه �0ي يستلهم

�NÝاث�سوف�تفرض�نفسها�علينا�جميعا،�ولهذا�فهو�يعتNالقراءة�التاريخية�لل�

�¶ي� �العلمانيOن، �من �وخصومهم �,س�ميOن �بOن �الدائرة �الفكرية �ا\عركة أن

�حسOن �حول�طه �قبله �من �طرحت �ال¦> �الشعر�: كتابهو �استمرار�للمعركة 0ي

�الجاه ي �و ، �UجتماÀي �التقسيم �داخل �نفسه �أبو�زيد �يضع السيا³ë>�و�aذا

�العلم�نفسه،�ا\عاصر فقد�تفاعل�مع�الهموم�،�ويصبح�عرضة�nيديولوجيا

وحاول�إعادة�قراءة�النص�الدي=>�عن�طريق�ا\ناهج�،�السياسية�وUجتماعية

  )24( .العلمية�وباVعتماد�ع ى�القراءة�التاريخية

متوافقا��-عند�أبو�زيد�-يعد�النص�الدي=>�،�ومن�خ�ل�مفهوم�التاريخية

بنية�الثقافية�واللغوية�ال¦>�تشكلت�0ي�إطارها�و�مرتبطا�با\كان�والزمان�مع�ال

فحضور�التاريخ�0ي�النص�ضرورة�يفرضها�عليه�،�التاريlي�الدي=>�وUجتماÀي

�وا\كان�� �الزمان �0ي �الواقع �امتداد �النّص �يواجه �أن �ف��يمكن �نفسه، ا\تلق

  .)25(اللغوي�وداخل�إطار�نظامها�،�إ�Vإذا�كان�غ�NOمفارق�للثقافة

�الواقعو �� �يفارق �أن �الدي=> �للنص � ��Vيمكن �بشري�، �معطى �الدين ففهم

�الشرÀي، �النص �جدل �عن �الفرق�و  ناتج �نشأة �أسباب �تفهم �أن �يمكن V

�نشأت� �الذي �للواقع �الواعية �القراءة �دون �من �وتحوa²Vا �ومقوa²Vا الدينية

�إفرازته �من �a�nا �فيه، �الحد، �الفكرية �ا\شروعات �فان �قراءة�وبذلك �0ي يثة

النص�¶ي�استجابة�للمستجدات�و�للتحدي�الحضاري�الذي�فرضه�الصدام�

�والسياسية� �وUجتماعية �الفكرية �ومنتجاa²ا �بمقوa²Vا �الغربية �الحضارة مع

 . )26(ال¦>�تحولت�إYى�مكون�رئيس�من�مكونات�فكرنا�العربي�الحديث�

والنصوص�،�سيالة\ا�كانت�الوقائع�والنوازل�0ي�حالة�حركة�مستمرة�و ��

�بحكم �الوقائع �تلك �استيعاب �ع ى �قادرة �كانت �وإن �اللغة��محدودة قدرة

�والتجريد �أن�. علىالتعميم �Vبد �الجديدة �للوقائع �النصوص فاستيعاب
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إما�0ي�بنية�النص�وإما�0ي�السياق�UجتماÀي�للخطاب�أي�) دوال�(يستدل�إYى�

 )27( 0ي�أسباب�ال¨�ول

� و� �للثقافة �نتاج �اللغة عّد
ُ
�نص�ت �لفهم �و� �التاريخ، �من �وترعرعت ولدت

ولذلك�يجب�أن�نعود�إYى�اللغة�العربية�والتاريخ�الثقا0ي�وUجتماÀي�،�القرآن

�ا\بكر �لÁس�م <³ëوالسيا� �وUقتصادي �فأبو�زيد، �فوكو، �مثل يعت�NÝهذا�،

 
ً
�وتاريخيا

ً
�لغويا �نظر�فوكو. التفاهم �وجهة �ومن �الحقائق�، �ع ى �,جابة يجب

وتعيش�0ي�تاريخ�وسياق�الخطابات�و�ساط�NOو�سئلة�الفلسفية�ال¦>�تولد�

�التاريخ �عرض �طريق �عن �النهج. أو�ا\عرفية �لهذا �ووفقا �ع ى�، �أبو�زيد أكد

� �لفهمه �الدي=> �النص �قراءة �و�إعادة �ابو�.التأويل �يرفض ��ساس �هذا وع ي

�لغة� �0ي �تاريخية �اجتماعية �\فاهيم �الحرفية �بالدVVت �التمسك زيد

�فقطالنص �والنص �اهدار�الواقع �إYى V� �يؤدي �مما �وص �تزييف�، �إYى انما

  .)28(مقاصد�الوäي�الكلية

�القول  �:  وخ�صة �القرآني �أبو�زيد�-النص �واقع��- عند �أنتجه �ثقا0ي منتج

كنص�لغوي�مرتبط�بالثقافة�،�العرب�التاريlي�وUجتماÀي�خ�ل�عهد�النبوة

ذا�التصور�يتعامل�أبو�زيد�مع�و�a،�ال¦>�تشكل�خ�لها�وباللغة�ال¦>�كتب���aا

النص�القرآني�بوصفه�نصا�لغويا�يقرأ�كما�يقرأ�النص��دبي�أي�خارج�كل�

هو�نتاج�،�و��يعت�NÝأن�الخطاب�القرآني�شأنه�شأن�أي�خطاب�دي=>،�بعد�دي=>

�النتاجات�ا\عرفية�Åخري� �النقدية�ال¦>�تخضع�لها معر0ي�يخضع�للشروط

  .)29( أي�خطابات�البشر�

�إشكالية�ا\زج�التلفيقي�بOن�ال�Nاث�والدين،�ويسلط�أ بو�زيد�الضوء�ع ى

بعبارة�أخرى،�الكشف�عن�اللحظة�التاريخية؛�ال¦>�وقع�ف�aا�الخلط�بOن�ما�

�بشكل�عام،�و¶ي� ينتم>�إYى�الدين�الرسم>،�وبOن�ما�يدخل�0ي�مجال�ال�Nاث�َّ

�,ما �لدى �والدين �النبوية �السنة �بOن �الخلط �0ي �تتحدد �ال¦> م�اللحظة

�ثم� �النبوية، �السنة �ع ى �ليشتمل �الوäي �مجال �من �وسع �حيث الشاف�ي،

  .)30(.,جماع،�تاركا�\جال�التدخل�العق ي�القياس�فحسب

   :نقد�الخطاب�الدي=$
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إن�كشف�وتعرية��ا\ساحات�ا\ستبعدة�من�النقاش�0ي�الخطاب�الدي=>�

الدي=>�غاية�أبو�زيد�0ي�كل�كتاباته�و�كذلك�رفض�تصور�أن�معضلة�الفكر�

�والطبيعية� �,لهية �الطبيعة �عن �مذهبية �عقائدية �تصورات �من �يبدأ أنه

�ع ى�
ً
,نسانية�وع�قة�كل�مauما�با�خرى،�وبعبارة�أخرى�نجد�ا\ع=�Ðمفروضا

�الفكر� �يحاول �تاريlي �إنساني Ð=مع� �وهو�بالضرورة �خارجها، �من النصوص

 
ً
�ميتاف�Oيقيا

ً
�لباسا �يلبسه �أن

ً
�دائما �الدي=> �علي؛ �طابليضفي ��بدية�ه ع

 . )31(  والسرمدية�0ي�آن�واحد

�الخطاب�و �عند �سواء �واحدة �¶ي �الدي=> �الخطاب �تحكم �ال¦> Åليات

ا\عتدل�أو�ا\تطرف،�ويؤكد�أبو�زيد�أن�تلك�Åليات�تتداخل�مع�ا\نطلقات�

الفكرية�للخطاب�إYى�درجة�التوحد�بحيث�يستحيل�التفرقة�بيauما،�وجميعها�

.  جميعا�إYى�مبدأ�أو�علة�أوYى�وتعتمد�ع ى�سلطة�ال�Nاث�تفس�NOالظواهر�بردها

� �وانغ�قه �الدي=> �الخطاب �سلطة �تتج ى ��–و�aذا �ابو�زيد �يراها 0ي��-كما

وبالتاYي�تحويل�أقوال�السلف�واجabاداa²م�إYى�نصوص�،�إYى�ا\ا´³>�,رتكان

 .ثابتة�ثبات�النص�الدي=>�

�� �الحقيقية �ا\شكلة � �زيد�–وتكمن �أبو �يري �-فيما �البعض�� �توهم 0ي

��صلية �النصوص �وبOن �,نساني Ð=أو�ا\ع� �الفكري �Uجabاد �بOن ،�التطابق

<rل,� �القصد �إYى �الوصول �ع ى �القدرة �لنفسها �الخطابات �هذه .           ف��عم

abادات،�لكنه�و�يؤكد�أبو�زيد�أن�الخطاب�الدي=>��Vيطرح�أفكاره�بوصفها�اج

�نفسه �الدين �¶ي �أ�aا �يجزم �بOن�، �التوحيد �ع ى �الدي=> �أصر�الخطاب فقد

وUعتماد�ع ى�سلطة�،�الفكر�والدين�وإلغاء�ا\سافات�بOن�الذات�وا\وضوع

�أصلية����������� �نصوص �إYى � �ال�Nاثية �النصوص �تحويل �بعد �وذلك ال�Nاث

  .)32(قدسية�

�ا���� �قد �القرآني �النص �أن �البعض �ظن �دVلتهوقد �ع ى �ستوى وأصبح�،

�مغلقا �آياته NOوتفس� �فهمه �إYى �الطريق �وانتظمت�، �أحكامه �وضحت فقد

قراءته�بجهود�أولئك�ا\فسرين�القدامى،�مما�يعد�تسلطا�ع ى�كل�فكر�قادم�

فقد�تحولت�اجabادات��ئمة�0ي�تاريخ�الثقافة�العربية�،�0ي�العصور�القادمة
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�إYى�نصوص�أصلية�يدور�حولها�,س�مية�و0ي�مجال�علوم�التفس�NOوالف قه

NOالشرح�والتفس. 

�الدي=>و  �الخطاب �زيد�-يحتم> �أبو �نظر �وجهة �-من �والسلف�� بال�Nاث

�القداسة �طابع � �ليضفي �و�يحتكر�أفكار�الفقهاء، �تقليديته و�قد�. ويداري

�ومساÀي� �الauضوية �الحركة �بداية �إYى �الشمولية �التقديسية �النظرة امتدت

 .)33( التجديد

�من����� �،و�\ساءلabا �لفهمها �القديمة �النصوص �إYى �العودة �يجب ولهذا

،�üعادة�النظر�0ي�ا\شك�ت�الفكرية�والدينية�ال¦>�عالجها�السابقون�،�جديد

� �ضد �الواقع�للوقوف �عن �معزول �,س�م �أن �يتصور �الذي �الدي=> الخطاب

  .والتاريخ��رغم�أن�الوäي�واقعية�تاريخية��

�و ��� �الدينية �ال¦>�النصوص �واللغوية �الثقافية �للبنية �مفارقة ليست

�وUجتماÀي �التاريlي �والزمان �با\كان �مرتبطة �¶ي �إنما �إطارها �0ي ،�تشكلت

فكيف�يواجه�،�وحضور�التاريخ�0ي�النص�ضرورة�يفرضها�عليه�ا\تلق�نفسه

النّص�امتداد�الواقع�0ي�الزمان�وا\كان�؟��إ��Vإذا�كان�غ�NOمفارق�للثقافة�و�

  .)34(ر�نظامها�اللغوي��داخل�إطا

�الواقع���� �مشك�ت �نحو�التس��Nع ى �يسحبنا �التاريlي �إهدار�البعد إن

�تاريخيا� �واقعا ��صل �0ي �النصوص �إن �حيث � �الدي=> �الخطاب �0ي الفعلية

�ل�نفتاح� �دائما �قابلة �الدVلة �هذه �لكن � �دVلabا �خ�له �من �تتحدد محددا

ع ى�أن�النص�القرآني�نص�،)35(مع�الدVلة��صلية��،�شريطة�عدم�التناقض

� � <rإل -� �أبو�زيد �طرحه�–عند �ما �كل �برغم �الثقافة�، �لقوانOن �يخضع لكنه

�,نسانية �الحيثية، �هذه �حيث �من �تأسس �فقد �إط�قها�، �ع ى فالنصوص

�سباب�انتقد�نصر�حامد��لكل�هذه.  إلهية�أو�بشرية�محكومة�بقوانOن�ثابتة�

،�ري�الواقع�والتاريخس�م��Vيجاالخطاب�الدي=>�الذي�يتصور�أن�, �أبو�زيد

 )n)36نه�aÂدر�البعد�,نساني�ويركز�ع ى�البعد�الغي�>،�وهذا�العزل�غ�NOمقبول 

.  
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�و �� �أبو�زيد �من�يري �ينتقص �فقط �وقائله �مصدر�النص �ال�Nك��Oع ى إن

�ذاته �النص �طبيعة �الواقع، �0ي �لوظيفته �إهدارا �ويعد �بل �0ي�، �حدث وهو�ما

�سيطر� �الذي �إYى�الفكر�الدي=> �ثقافتنا �0ي �فاع� �زال �ما �والذي �ال�Nاث ع ى

�ا\تشدد. )37(اليوم �الدي=> �الخطاب �ضد �زيد �أبو �يقف �و�aذا �غيب�، فقد

الواقع��وقلل�من�الدور�الذي�يؤديه�0ي�تشكيل�النص�الدي=>�عامة�والقرآني�

بشكل�خاص�،كما�تباعد�بفهمه�عن�تاربخية�هذا�النص،ح¦�Ðوصل�به��مر�

�الدين �اللغة �من�لتقديس �ا\م��Oلها ��مر�الطابع �حقيقة �0ي �تحمل �أ�aا ية،مع

  .)38(خ�ل�ثقافة�,نسان

��V–و¶ي�نتاج�عق ي�بشري��–كنا�0ي�مجال�تحليل�النصوص��دبية��وإذا 

فإن�الخطاب�الدي=>��V،�نزعم�تطابق�التفس�NOمع�النص�أو�مع�قصد�كاتبه

�فقط �النص �زمان �عن �يفصله �الذي �التاريlي �البعد �يطمس و�يزعم��بل،

� <rل,� �القصد �إYى �الوصول �ع ى �قدرته �من�, لنفسه �نفسها وبالدرجة

الوضوح�يبدو�إهدار�البعد�التاريlي�0ي�تصور�التطابق�بOن�مشك�ت�الحاضر�

�وهمومه � �ا\ا´³> �و�مشك�ت �وهمومه �حلول�، �ص�حية �إمكانية واف�Nاض

وال�Nاث�ويؤسس�لÁستناد�إYى�سلطة�السلف�،�ا\ا´³>�للتطبيق�ع ى�الحاضر

�النصوص� �قدسية �بذات �تتمتع �أولية �نصوصا �بوصفها �نصوصهم واعتماد

�Åولية �التاريlي، �إهدار�البعد ��لية �تكثيفا �اغ�Nاب�، �تعميق �إYى �يؤدي مما

  )39(,نسان�والتس��Nع ى�مشك�ت�الواقع�الفعلية�0ي�الخطاب�الدي=>

عن��-بحسب�اعتقاد�نصر�أبو�زيد��–يتحول�النص�إYى�أسطورة��وخيال���

�الغي�> �بعده �وال�Nك��Oع ي �,نساني �بعده �إزاحة � �طريق �يفسح�، �مر�الذي

�النص �طبيعة �عن �عقيمة �لتساؤVت �ا\جال �الخط�، �ونمط �شكلة وعن

�الدي=> �الخطاب ��aا �يمت ئ �أسئلة �من �وغNOها �ا\كتوب �إYى�، �الواقع ويتحول

aائي�عل�aت�وإضفاء�طابع��VVا�تأسيسا�أسطورة�نتيجة�لتثبيت�ا\عاني�والد

�الغي�> �مصدرها �ع ى �ع ى�، �ا\ف�Nض ��زYي �الثابت �ا\ع=> �اضفاء �محاولة ثم

�,نساني �,جتماÀي �الواقع �والواقع�، �إهدار�النص �لذلك �الحتمية والنتيجة

�معا ��aما، ��سطورة �واستبدال �أن�، �الدي=> �الخطاب �علينا �يحكم وهكذا
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استقطار��إمكانات ويق³ð>�من�ثم�بكيفية�حادة�ع ى،�ندور�0ي�دائرة�مفرغة

  )40(وUجتماÀيضعنا�التاريlي�الدVVت�و�ا\عاني�ا\مكنة�وا\�ئمة�لو 

�� 0ي�اعتقاد�أبو��–وبرغم�كل�هذا�فاüيمان�با\صدر�,لr>�للنص�الدي=>

� �ينتم>��-زيد �ال¦> �الثقافة �فهم �خ�ل �من �النص �تحليل �مع أمر��Vيتعارض

�أخرى  �و�بعبارة �ا\ستقبل�: إل�aا، �بلغة �محمد �نبيه �إYى �اختيار�هللا�ليوäي إن

, لدي=>�ا\عاصرليس�اختياًرا�لوعاء�فارغ،�وإن�كان�هذا�ما�يؤكده�الخطاب�ا

�Vذلك�أن�اللغة�أهم�أدوات�الجماعة�0ي�إدراك�العالم�وتنظيمه،�ع ى�ذلك�

�نتحدث� �أن �و�Vيمكن �والواقع، �للثقافة �مفارقة �لغة �عن �نتحدث �أن يمكن

�اللغوي� �إطار�النظام �داخل �نص �فهو �وللواقع، �للثقافة �مفارق �نص عن

�. للثقافة �مصدر�النص �ألوهية �فإن �أبو��–وهكذا �يري �تنفي��- زيدفيما V

�مع� �الجدلية �وع�قته �البشر، �ثقافة �من �نبوعه �تنفي Vو� �محتواه، واقعية

 . الواقع

 : دنيوية�ا*قدس

إن�التفك0��NOي�ا\قدس�والبحث�0ي�نصوصه�هو�نقل�الظاهرة�من�أفقها��  

�دنيوية �ظاهرة �سيجعلها �التفك�NOحولها �أن �أي �بشري، �أفق �إYي . ا\تعاYي

� �يخرج �ما � �هو�كل �به�فا\قدس �Uعتقاد �nجل �موجود � �nنه �التفكNO؛ عن

�و¶ي�. فقط �للمقدس، �ا\قابلة �الكلمة �Vستعراض �ملحة �الحاجة ستكون

 .الدنيوي�

� �نظر�أبو�زيد �0ي �إنسانًيا �بعًدا �للقرآن �آخر: أن �نص �أي �مثل �مثله له�،

�حاجة� �ع ى �كرد �ذلك �جاء �وقد ��ساسية، Ð=بالب� �يتعلق �به �خاص خطاب

. و��تم�تحريره�وتدوينه�بعد�وقوع�الوäي،�يخية�معينةا\جتمع�0ي�مواقف�تار 

� �ع ى �القرآن �اعتماد �البشرية"فإن �طبيعته �يع�NÝعن �اللغة ويخضع�.مجال

�القرأني �- النص �أبو�زيد �,نسانية�-عند �الثقافة �لقوانOن �من�، �تأسس فقد

�الحيثية �هذه �حيث �محكومة�، � �بشرية �أو �إلهية �إط�قها �ع ي فالنصوص

 )41(. بقوانOن�ثابتة�
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وبأنه�ينتم>�،�زيد�أن�القول�بأن�النص�القرأني�مرتبط�بالواقع�أبو يؤكد��و   

إYى�ثقافة�البشر��Vيتعارض�مع�Uيمان�بألوهية�مصدره�لكن�هذا��Vيغ�NOمن�

فأبو�زيد�صريح�فيما�يقوله�،�حقيقة�موقفه�النقدي�و�Vيقيه�مما�يحاذر�منه

لكن�،�وطه�محايثةو�يتعامل�مع�القرأن�ليس�بوصفه�ظاهره�مشر ،�ويطرحه

 . )42(بوصفه�ممارسة�خطابية�¶ي�0ي�ا\نتr>�فعالية�بشرية�تاريخية�دنيوية�

إن�القرآن�نص�إلr>�ع ى�مستوى�Uعتقاد،�ولكن�ع ى�مستوى�الدراسة���

�أي� �بدون �ثقا0ي �ومنتج �لغوي �نص �بأنه �يعرفه �إذ �يقر�بذلك، V� والتطبيق

ليستوي�بذلك�مع�خصوصية،�فهو�ي¨�ع�صفة�القدسية�عن�النص�القرآني�

سائر�النصوص�البشرية،�ويجعله�كأي�نص�لغوي�أدبي�بشري�عربي�يخضع�

 .للقراءة�والتحليل�

    � �اللغوي �ا\نهج �تطبيق �بOن �تعارض �Vيوجد �تحليل��–و�aذا منهج

فالبحث�عن�. ع ي�النص�الدي=>�وبOن�Uيمان�بمصدره�Uلr>���–النصوص�

مفهوم�للنص��ليس�أ�Vمحاولة�Vكتشاف�طبيعتة�ال¦>�تمثل�مركز�الدائرة�0ي�

  )43(ثقافتنا�

  أية�عBقة؟�،�التاريخية�والتأويل: ثالثا�

�قر       �كل �تلك�تبحث �عن �مختلفة �تفسNOات �عن ص �للنَّ قة �ُمتَعّمِ اءة

طحية �السَّ �القراءات �خ�ل�، �من �الّنص �معاني �كل �تسabلك �أن �يمكن ف�

وكل�ما�َيْصُبو�إليه�ا\ؤول�الوصول�إYى�أقرب�،�أو�عدة�تأوي�ت،�تأويل�واحد

NOين�كانوا�َيَرون،�ا\فاهيم��0ي�التفسNOِن
َ
ْست

ُ
ؤّولOن�ا\

ُ
�بعض�ا\ ��ولذلك�فإنَّ أنَّ

ية ّنِ
َ
ما�¶ي�ظ ِزمة،�وإنَّ

ْ
ِعية�ُمل

ْ
ط
َ
موه�من�مبادئ��ليست�ق دَّ

َ
ولذلك�فإنه��V،�ما�ق

 )44(مانع�من�Uخت�ف�0ي�وجاهabا�

�لتوليد�ا\عاني�واستنباط�الدVVت�
ً
و�V. و�Vيتوقف�النص�عن�كونه�مح�

�حقيقته �ع ى �للقبض ��Vيستنفذها�. مجال �وا\راجع ��صول �أن �ذلك ومآل

�NOأو�شاملتفس� �والحقيقة�.)    45(واحد ص �النَّ �بOن �ع�قة �تقام �أن وVبد

�الواقع، �يتجاهل �أن �للمؤول �ُيمكن �ف� اريخية، �التَّ �أن�، �يمكن V� ص فالنَّ

�والواقعية �,نسانية جربة �التَّ �عن �زيد�. يتباعد �أبو �أثار�نصر�حامد ولقد
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�عديدة �موضوعات ،� �ال: مauا �وتطور �والحداثة �الدينية �النصوص فكر�تأويل

�,س�مي �ا\وضوع�، �إYى �ترتد �موضوعات �وجلها �والنقل، �العقل و�إشكاليات

�التأويل �وهو�قضية �عنده ��هم �النقدي�، �مشروعه �0ي �الرئيس �ا\قّوم و¶ي

الساÀي�إYى�إعادة�تقييم�ال�Nاث�من�خ�ل�إعادة�النظر�فيه�و0ي�التفسNOات�

  .ال¦>�حّولها�الخطاب�الدي=>�إYى��حقائق�ثابتة�

Uعتبار�\فهوم�التأويل�هو�ا\رتكز��سا³ë>�للتاريخية�عند�نصر��إن�إعادة

توقعنا�0ي�إشكاVت�- 0ي�رأيه���-فالفهم�الحر0ي�والقراءات�السطحية،�أبو�زيد�

�عقيدتنا �علينا �تشوش ،�،NOوتفس� �تأويل �بدون �النص �توظيف �يمكننا Vو

�ال �ُيم��Oهذه �ما �nن �,س�مية؛ �العربية �للعلوم سبة ِ
ّ
�بالن �أ�aا�وبخاصة علوم

ي=>� ص�الّدِ  .)46(تدور�حول�النَّ

والتأويل�عند�أبو�زيد�هو�الوجه�Åخر�للنص�ويمثل�آلية�هامة�من�آليات��

�إYى�،�وبناء�ع ي�ذلك،�الحضارة�والثقافة�0ي�انتاج�ا\عرفة فإنه��Vحاجة�بنا

فمهمة�القارئ�،�تثبيت�ا\ع=>�الدي=>،�وإنما�نحتاج�إYى�فتحه�إYى�أق�³>�مدي

  .)47(أ�aا�محاولة�Vستكشاف�ا\ضمر�0ي�النصتظهر�ع ى�

وكيف�تب=>�،�لكن�كيف�اخ�Nق��نصر�حامد�أبو�زيد�أسوار�العقل�الدي=>��

�الغربية� �الثقافة �ع ى �باVنفتاح �ذلك �حدث � �هل � �الحديثة؟ �العق�نية قيم

�لواقع� �الحديثة �قراءa²م �0ي �سواء �وا\نهجية؛ �العقلية �مكتسباa²ا واستخدام

� �؟ �,س�مي �والنصوص�العالم �الدينية �ل�صول �النقدية �تحلي�a²م �0ي أو

و0ي�إطار�مشكلة�التأويل�أراد�نصر�حامد�أبو�زيد�إعادة�Uعتبار� .)48(ال�Nاثية�

�العصر� �مقتضيات �مع �يتناقض �الذي �التقليد �Uستمرار�0ي �وعدم للعقل

  .لتفسNOات�تجاوزها�الزمان�وا\كان�

� � �زيد �تقدير�أبو �0ي �النص �من �موقفان �الغي�>��:وهناك �العقل قراءة

�ا\فارق  �ا\عاصرين، �,س�ميOن �وبعض �القدماء �قراءة �و¶ي �العقل�، وقراءة

�ا\حدثOن �قراءة � �و¶ي �,نساني �التاريlي �الثاني، �الخيار �بالطبع �يتب=> ،�و

  .)49(ويحاول�تقويض�مفهوم�النص�ككيان�مفارق��للوقائع�التاريخية
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دعا�،�والشمول�والقطع��ولكي�نتحرر،�كعقول�قارئة�من�مفاهيم�الهيمنه

�النص �قراءة �عتد �أك�Nvحداثية �آليات �اتخاذ � �إYى �أبو�زيد �عصرية�، قراءات

��من�. معتمدة�ع ي�سيادة�العقل� �الدي=> �تجديد�الخطاب �آليات� فهذه�¶ي

�Uنغ�ق�� �ا\عاصر�من �تحرير�الفكر�الدي=> �ع ى �يعمل �تنويري �خطاب أجل

  .لدين��ومحاربة�Uستخدام�النف�ي�وUيديولوµي�ل

�تشّده� �ودVVت �وتراكيب Ð=لب� �ثقافّيا،متضّمنا �لغوّيا �نّصا �القرآن �كان ا
ّ
و\

�تأويلّيا
ّ
Vإ� �ُيفهم �أن ��Vيمكن ه

ّ
�فإن ��خرى، �النصوص �من �جملة �إYى  . بقوة

�جهة� �من �أو�تفسNOه �فهمه �إمكانّية �مع �تتنا0ى V� �مصدره �ألوهّية �أّن ذلك

�Vيتم�خارج�الزمان�وا\كان،أي�من�فالفعل�,لr>�،ارتباطه�بالواقع�التاريlي

�للحقائق� �محتويا �اعتباره ��Vيمكن �لذلك �عا\نا؛ �تحكم �ال¦> �القوانOن خ�ل

 .)50(ا\طلقة�ويظل�قاب��للتفس�NOو�للتأويل�ع ى�حد�السواء

�القول� �ع ي �تأسيسا �النقدي �التاريخ �ع ي �قامت �الدينية �الحداثة إن

�نظرا �تأويليا �توجها �بذلك �لتشكل �الوÀي��بالتاريخية �بOن �الت�زمية للع�قة

 . بالتاريخ�والعمل�التأوي ي

تتج ي�ع�قة�التأويل�بالتاريخية�0ي�كون�التأويل�آلية�من�آليات�القراءة�و 

�القراءة�ا\عاصرة�0ي�مجال�النصوص�عموما� ومساءلة�النص�ال¦>�تعتمدها

�خاصة �بصفة �الدي=> �النص �مجال �و0ي �أهم�، �من �كانت �ال¦> �القراءة هذه

ذلك�؛�ا�تاسيس�الرؤية�التاريخية�بعد�أن�كان�من�أهم�أدواa²ا�التأويلنتائجه

�العصر �\ستجدات �طبقا �مناهجها �وتعددت �تغNOت �القراءة �nن خاصة�،

�الحديثة �اللغوية �البحوث �ازدهرت �عندما �عملية�، �من �جعل �الذي �مر

�التاريlي �والتساؤل �اللغوي �التحليل �بOن �تجمع �شاملة �عملية �القراءة nن�؛

 )51( .الفكر�يعتمد�ع ى�قراءة�النصوص��تاريخ

�الدينية�وإذا  �الظاهرة �يقر�بتاريخية �أبو�زيد �خطاب �كان �إYى�، �ترتكن ال¦>

�التأويل �حتمية، �ضرورة �وتراه �بل �النص�، �لقراءة �منهج �تأسيس �حاول فقد

�كل� �ع ى �للتطبيق �قابلة �تجريدية �بلغة �عامة �محاور �إيجاد ��aدف الدي=>

 .0ي�التأويل���هري�له�رؤيته�للنص�وطرائقاتجاه�فكفكل�؛�تجربة�منهجية



 
 
 
 
 
 

 ISSN :  2352-9776 / EISSN: 2600-660X      --------------------  تاريخية�النص�ودنيوية�ا*قدس

44 
 

�و�إYى��� �الحرفیة، �والقراءة �النص �سلطة �من �للتحرر �أبوزید �دعا ولهذا

��زمنة� �و�التغ0�NOي �التطور �مبدأ �ضوء �0ي �التاریlي �ا\نهج Ð³ðبمقت� التأویل

،�وبسبب�اعتناقه�لهذه�الفكرة�كان�علیه�أن�یواجه�اa²امات�عديدة .و�حوال

 . Uرتداد�عن�الدین: لعل�أخطرها�

: وهو�ما�ي�Nكز�0ي�ُبعدين�غ�NOمنفصلOن،�ويفرق�ابو�زيد�بOن�ا\ع=�Ðوا\غزى�

�Vإ� �اليه �الوصول ��Vيمكن �أنه �أي �تاريlي، �ذو�طابع Ð=ا\ع� �أن ��ول البعد

�الثقا0ي� �والسياق �الداخ ي �اللغوي �السياق �من �لكل �الدقيقة با\عرفة

�الخارµي �ا\غزى أم. UجتماÀي �وينطلق��-ا �ُي�مسه �بل Ð=ا\ع� �عن �ينفك ف�

�عصر�غ�NOعصر� �لقراءة �محصلة �أنه Ð=بمع� �معاصر، �ذو�طابع �nنه منه؛

�من�آفاقه�تدخل�القراءة�.النص
ً
�للمع=�Ðومنطلقا

ً
وإذا�لم�يكن�ا\غزى�م�مسا

� �دائرة �"    التلوين"داخل �دائرة �عن �تتباعد �الثاني�"التأويل"بقدر�ما �البعد ،

�ب �وا\غزى للفرق Ð=ا\ع� ��ول �-Oن �للبعد �نتيجة �بمثابة �يعد �وهو�بعد ويتم�،

�مع� �متحرك �ذو�طابع �وا\غزى �النس�>، �الثبات �بقدر�ملحوظ�من Ð=ع� عالم

�أو� �وترشدها، �حركته �تضبط Ð=با\ع� �ع�قته �كانت �وإن �القراءة تغ�NOآفاق

  .  )52(هكذا�يجب�أن�تفعل

�الفيل � �نظرية �ع ي �يعتمد �أنه �أبو�زيد �أوضح �هNOش�وقد �Uمريكي سوف

)� �عام �0ي �اعت�NÝ)م1928ولد �عليه �وبناء � �وا\غزي �ا\ع=> �بOن �تفريقه �0ي ،

 .)U )53حكام�الشرعية�تاريخا�م�V�<³ðيصلح�لحكم�الواقع�ا\عاصر�

�التاريlي�� �بظرفه �النص �ارتباط �مبدأ �أساس �ع ي �التأويل �ويقوم nن�؛

ينظر�دعاة�التأويلية�إYى�أن�كما�،�الوÀي��كامن�0ي�التاريخ�و�Vيستطيع��تجاوزه

فقد�وظف��أبو�زيد�التأويل�توظيفا�يدل�ع ي�دور�،�السياق�جزء�من�النص

�ذاته �النص �ف�aا �برز �ال¦> �الثقافة ،� �فيقول �التاريخية �إYى �يؤدي �ما : و�ذلك

��Vيبدأ� �ومن�ثم�التأويل��Vيبدأ�من�ا\عطي�اللغوي�للنص�أي فعل�القراءة

�ا\نطوق  �من �ذ، �قبل �يبدأ �قد �بل �من �أفق��,طار لك �يمثل �الذي الثقا0ي

  .)54(القارئ��
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فالنص�. 0ي�النص�أيضا�كانت�خاضعة�دائًما�لظروف�تاريخية�وUجabادات

�زمن�وثقافته فهناك�. القرآني�محكوم�بعصره؛�والتفس�NOارتبط�بحاجات�كّلِ

أحكام�0ي�القرآن�تنتم>�إYى�زمن�تاريlي�محدد؛�وهذا�يع=>�أننا�ملزمون�عند�

  . بفهم�السياق�التاريlي�ل¨�ولهاقراءa²ا�

�- 0ي�تصور�أبو�زيد��–إن�ما�يجمعنا�نحن�ا\سلمون�موجود�0ي�النص����

لكن�بلوغه�لن�يكون�إ�Vمن�خ�ل�القراءة�التأويلية،�باعتبار�التأويل�العملية�

�مواجهة� �0ي �العمق �من �عالية �درجة �ع ى �ذهنية �عمليات �للتعب�NOعن �مثل

التعامل�مع�النص�سواء�كان�دينيا�أم�تاريخيا�ام�وآلية�من�آليات�،�الظواهر

  )55(. فلسفيا�

�التجديد� �آليات �¶ي �هذه �خطاب�، �أجل �من �النصوص �قراءة تجديد

�Uنغ�ق �ا\عاصر�من �تحرير�الفكر�الدي=> �ع ى �يعمل �تنويري ومناهضة�،

عازما�ع ي�تقويض�مفهوم�النص�،�Uستخدام��النف�ي�وUيديولوµي�للدين

  )56( .للوقائع�التاريخية�ككيان�مفارق��

�مفتوحة �حية �تأويلية �تأسيس �إYى �الس�ي �إن �التأوي�ت�، �ضد تقف

إن�تأويل�القرآن�هو�0ي�حقيقته�س�ي�،�السلطوية�ينطلق�من�حقيقة�فحواها

�لتحرير�الفكر�الدي=>� �سعينا �0ي �جادين �حقا �كنا �واذا �الحياة �مع=> لصياغة

�دين �أم �اجتماعية �أم �كانت �القهر�سياسية �سلطة �يةمن �اعادة�، �أجل من

ف��سبيل�أمامنا�أ�Vمحاولة�بلورة�،�الحق�0ي�صياغة�ا\ع=>�الدي=>�للمسلمOن

 .)57(تب=>�عليه�أو�تعارضه�،�منهجية�تأويلية�تقبل�تأويل�غNOها

�والقرآني��� �الدي=> �النص �تاريخية �حول �زيد �أبو �أطروحة �ارتبطت وقد

�وUستن �التأويل �0ي �ومستحدثة �جديدة �\auاجيات �وUجabادبطرحه . باط

�ثقافيا�لغويا�كسائر�النصوص��Vيرى�أن�ينفرد� فالنص�القرآني�عنده�نصا

�النص�بمنهجيات�خاصة بل�تنطبق�عل�aا�منهجيات�تحليل�النصوص�،�هذا

  .ال¦>�قدمها�الفكر�الغربي�ا\عاصر�

تع=>�أن�دVلabا��Vتنفك�عن�النظام��- عند�أبو�زيد�-إن�تاريخية�النصوص�

�منه��مما�يجعل�من�اللغة�ومحيطها�الثقا0ي�اللغوي�الثقا0ي�
ً
الذي�تعد�جزءا
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ومن�ثم�يوجه�نقدا�للمنهجيات�ا\تداولة�0ي�ال�Nاث� ،مرجع�التفس�NOوالتأويل

�واللغة� �القرآن �علوم �أن �يرى �إذ �وUستنباط؛ �التأويل �0ي �خاصة <rالفق

وأنه�قد�صار�. وغNOها�ا\طروحة�0ي�إرث�القدماء�أضحت�غ�NOكافية�أو�مرضية

ع ى�ا\حدثOن�0ي�ضوء�التطور�0ي�علم�التحليل�اللغوي�وتحليل�الخطاب�أن�

 .)58(يدلوا�بدلوهم�ف�aا�من�منظور�آخر�ووفق�مفاهيم�آخرى 

الوجه�Åخر�للنص،�و�يمثل�آلية�هامة�من��-0ي�نظر�أبو�زيد��–و�التأويل��

،�أي�. آليات�الثقافة�والحضارة�0ي�إنتاج�ا\عرفة
ً
قد�يكون�هذا�التأويل�مباشرا

�دVلته� �استخراج �إYى �قصدي �وتوجه �النص �مباشر�مع �تعامل �عن
ً
ناتجا

�وقد�يكو . ومعناه،�وهذا�هو�التأويل�0ي�مجال�العلوم�الدينية
ً
ن�التأويل�تأوي�

  . غ�NOمباشر،�نجده�0ي�مجاVت�العلوم�Åخرى 

إن�النص�القرآني�بوصفه�منظومة�عقيدية�دينية�مفتوحة��أسهمت�بقوة�

�
ً
�محورا �يكون �حOن �و�النص �متعددة، �لقراءات �متعددة �احتماVت �نشوء 0ي

�وتأوي�ته �تفسNOاته �تتعدد �أن �Vبد �أو�ثقافة �التعدد�. لحضارة �هذا ويخضع

�طبيعة�العلم�الذ. التأوي ي�\تغNOات�متنوعة
ً
ي�يتناول�أهم�هذه�ا\تغNOات�مث�

�وطرائقه �التأويل �أهداف �يحدد �الذي �الخاص �ا\عر0ي �ا\جال �أي .  النص

�النص،� �خ�له �من �ا\تخصص �العالم �يتناول �الذي �ا\عر0ي ��فق وكذلك

  . فيحاول�أن�يفهم�النص�من�خ�له،�أو�يحاول�أن�يجعل�النص�يفصح�عنه

�هو  �ويكون �أحدها �ينفرد �أن �يصعب �ا\تغNOات �هذه �أن �القول �عن �وغ=>

�هذه� �إن �القول � �و�وYي ،NOوالتفس� �التأويل �عملية �0ي �ا\سيطر NOا\تغ

وإذا�كانت�. ا\تغNOات�تعمل�0ي�حالة�تفاعل�نشٍط�خ�ق�0ي�أي�عملية�تأويلية

الثقافة�العربية�ثقافة�تعطي�للنص�القرآني�هذه��ولية،�وتجعل�من�التأويل�

�نهجا ،� �مفهوما �الثقافة �لهذه �أن �ولطرائق�\ا�- ولو�ضمنيا–ف�بد �النص هية

�ركزت�. التأويل �ال¦> �الدراسات �ببعض �التأويل �جانب �حظي �فقد �ذلك ومع

�بدراسة� �النص �يحظ�مفهوم �ولم �سواها، �ما �وتجاهلت �الدينية �العلوم ع ى

�تحاول� �أو �وجود، �له �كان �إن �تراثنا �0ي �ا\فهوم �هذا �استكشاف تحاول

  .)59(صياغته�وبلورته�إن�لم�يكن�له�وجود�
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 : الفلسفية��للتأويل�عند�نصر�حامد�أبو�زيد�hصول�: رابعا�

�من��� �Uستفادة �ا\عاصرين �العرب �ا\فكرين �من �كغNOه �زيد �أبو حاول

ومن�الحضارة�الغربية�ُبمناهجها�ونظرياa²ا�من�جهة�،�ال�Nاث�العربي�,س�مي

�القراءة�. أخرى  �حول �أفكاره �لتأصيل �كمNÝر �الفلسفي �الخطاب واستدÀي

�ا �الفلسفية �لها�التأويلية �نجد �ال¦> � �قراءته �مشروعية �إل�aا،مNÝرا �يركن ل¦>

  . حضورا��واضحا�عند�ا\ع��لة��وغNOها�من�ا\فكرين�والف�سفة�ا\سلمOن�

�تم�مناقشته�منذ�  �التاريخية� والفاحص�للفكر�,س�مي�يجد�أن�مفهوم

�بعيد �زمن �العصر�، �0ي Vأ� �اصط�äي �حضور �له �يظهر�بشكل �لم �أنه Vأ

  .  الحديث

�آالتأو  �كلها،وتقنياته �ا\ناهج �جوهر �إخضاع�لياويل �هدفها �فلسفية ت

ف؛بل�إّن�. النص�للعقل�
ّ
والنّص�ليس�له�صوت�واحد�قد�يكون�مقصد�ا\ؤل

�ومصدر� �القراءات، �تعدد �تح�Nم �أن �يجب �التلقي �لتاريخ �منتaÆة �تأويلية أّي

؛�ولذلك�فالنّص�تتناوبه�تفسNOات�متعددة،�التعدد�ليس�النص�0ي�حّد�ذاته

� ��صوات �يكون�إ�Vمتّعدد �أن �يقت�V .�<³ðيمكن �النص �0ي ��صوات وتعدد

  .)60(وجود�قراءات�متعددة،أو�قراءة�0ي�الجمع�

�مر� �ع ى �التأويل �آليات �الثقافات �و �الفلسفات �مختلف �مارست ولقد

العصور،�0ي�إطار�ع�قabا�وتفاعلها�مع�وجودها�وصناعabا�لتاريخها�ع�NÝسلطة�

وكذلك�0ي�الفلسفة�،�لتأويل�0ي��الفلسفة�,غريقية�فقد�تم�ممارسة�ا.اللغة

�,س�مية �وا\عاصر، �الحديث �الغربي �الفكر �الف�سفة�.و0ي �أكد � �لقد و

ا\سلمون�أن�التأويل�ضروري�للتوفيق�بOن�ظاهر��الشرع�وباطنه�،وللتوفيق�

�إYى� �الحقيقية �الدVلة �من �اللفظ �دVلة �؛Vستخراج �والفلسفة �الدين بOن

�ا\ج �تفسNOا�الدVلة �تفسر V� �الشرع، �ألفاظ �من NOالكث� �nن ازية؛

صحيحا،وحملت�فقط�ع ى�ظاهرها،�و�ربما�تتعارض�مع�ما�أدى�إليه�الNÝهان�

�0ي�.  العق ي �ا\سائل �بعض �حول �يقينية �بطريقة �كإجماع �هنا �كان �اذا أما

التأويل،�فإذ�اتم�ذلك�,جماع�بطريقة�ظنية،يصح�عندئذ�الشرع،�ف��يصح�

 )61(. ل؛وكلما�يتطرق�إليه�التأويل��Vيدرك�إVب�الNÝهانعندئذ�التأوي
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�ضرورة� �التأويل �يكون ��–و�aذا �الف�سفة �رأي �الشرع��–بحسب لتوضيح

وتأييده�وذلك�من�منظور�أن�التأويل�ا\شروع�هو�الوسيلة�الفعالة�Vيضاح�

ومن�حيث�كونه�يعالج�ا\ستجدات�الناتجة�عن�تطور�الزمن�وتقدم�،�النص�

� �وللت¨�يهوال. الحياة � �التوحيد �مفهوم �لتقريب �وسيلة �أيضا �تأويل وVتاحة�،

الفرصة�لعامة�الناس�لتقبل�الدVلة�ع ى�الوجه�ا\طلوب�0ي�إطار�بنية�النص�

�كل� �يسabدفه �وهو��مر�الذي ��فعال، �مستحدثات �لبنية �النظNOية الشرÀي

��aا� �يتظاهر �ال¦> �الدVلة �عمق �إYى �والتعرف �الكشف �بغرض الناس

 .)62(واقعهم

�القياس� �ع ي �يعتمد �الذي �الNÝهان �¶ي �الفلسفة �لغة �أن �أبو�زيد أدرك

�يقينية �حقائق �إYى <³ðا\ف� �العق ي �ال¦>�، �الحقائق �نفس �¶ي �الحقائق هذه

� ��بعاد �ث�ثية �لغة �0ي �الشريعة �للعامة: تتضمauا �الخطابية �اللغة واللغة�،

�وا\تكلمOن � �للخطابيOن �الجدلية �للف�سفة، �الNÝهان �ولغة �طباع�وذل، �nن ك

 .  )63(الناس�متفاضلة�0ي�التصديق�

�الفكري  �تراثنا �0ي �التأويل �مفهوم �ويتسع �والنقل؛ �العقل �ثنائية ،�ليتجاوز

NOا�،�كما�يتجاوز�ثنائية�التأويل�والتفسNOويمكن�لهذا�ا\نظور�أن�يصحح�كث

ويعيد�اسكشاف�،�من��فكار�ا\ستفزة�عن�تراثنا�الفكري�والفلسفي�والدي=>

�صالة�ال¦>�غابت�0ي�دوامة�البحث�عن��صول�وا\قارنة�بOن��صل�جوانب�

� �أو�الصواب �بالخطأ �والحكم �يزيل�, و�النقل �أن � �ا\نظور�أيضا �لهذا ويمكن

ف��نقيس�الفكر�؛�التصدع�القائم�بOن�جوانب�ال�Nاث�0ي�أذهاننا�و0ي�مauاجنا

خ�ل�منظور��و�Vنقيس�هذا�الفكر�من،�,س�مي�ع ى�الفكر�اليوناني�وغNOه

 . )64(دي=>�مغلق�يحكم�عليه�0ي�الauاية�بالخروج�عن�دائرة�,س�م�

�أمر�طبي�ي� �بالفكر�Uع��اYي �زيد �أبو �إشادة �أن �القول �عن �وغ=> nن�؛

�الشرع �ع ى �وسابقا �أوليا �دورا �للعقل �أعطت �ا\ع��لة �الدليل�، �جعلت و

�للدليل�العق ي�وم�Nتبا�عليه �أصل�فالدليل�العق ي،�السم�ي�تابعا والدليل�،

�فرع �و�القرآن.السم�ي �العقل �بOن � �ا\ع��لة �عند �تعارض Vو� �ك�هما�، nن
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�بالضرورة �يتفقان �0ي�، �خطئه �من �بالقرآن �يستدل �من �خطأ �يأتي وإنما

 .UستدVل�العق ي

�Ð¦ح� �الNÝاهOن �إقامة �من �,نسان �تمكن �ُسلطة �العقل �أن �ا\ع��لة ورأت

�الحقيقة �إYى �يصل ��Vتضاه، �ُسلطة <rفلقد�ف� �الخصوم، �\نازلة �ُسلطة �aا

�ع ى� �وUعتماد �العق ي �البحث �مظاهر �من �فيه �\ا �Uع��ال �مذهب راج

أساليب�ا\نطق�والجدل،�فمالت�له�الطبائع،�وك�Nvأنصاره�وتمتاز�ا\ع��لة�عن�

��Vحدود�له
ً
  . سائر�الِفرق��خرى�بتعظيم�العقل�تعظيما

قل،�nنه�يم��OبOن�الحسن�والقبيح�و�دلة�عند�ا\ع��لة،�أولها�دVلة�الع��

�العقل �إ�Vأهل �يخاطب �وهللا�لم �ترفع�، �ال¦> �ا\زية �تلك �¶ي �العقل فشريعة

�,نسان �شأن �ومشروعه.من �فكر�أبو�زيد �مع �يتوافق �التفرقة�.وهذا �أن كما

وتأويل�ا\تشابه�برده�إYى�ا\حكم�قد�نضج�ع ى�أيدي�،�بOن�ا\حكم�وا\تشابه

وصارت�قانونا�يحكم�تأوي�a²م�بناء�ع ى�أصولهم�العقلية�ال¦>�يقال�،�ا\ع��لة

� �الع�ف �هزيل �أبا �(أن �الكاملة�) ه��235ت �صورa²ا �0ي �لهم �وضعها أول�من
)65( .  

���� � �وضوحا �أشد �تتج ي V� �التاريخية �لب �و¶ي �Uنسانية �ال¨�عة 0ي�-إن

� �ابو�زيد أن�العقل�كما�تتج ي�0ي�الفكر�Uع��اYي�حيث�Uع�ء�من�ش-تصور

بل�كان�نابعا�،�الذي�لم�يكن�مجرد�أثر�من�أثار�Uحتكاك�بالثقافات��خري 

وهو�أن�العقل�أعدل�قسمة�بOن�،�من�ا\وقف�UجتماÀي�السيا³ë>�للمع��لة�

البشر�شعارا�مضادا�للعصبية�ال¦>�بدأت�تطل�برأسها�عقب��وفاة�الرسول�

 )66(مباشرة��

�ع �� �اعتمادها �بسبب �ا\ع��لة �وضعت �للتأويل�وقد �أصو�Vعامة �العقل ي

تسمح�لهم�بتأويل�آيات�القرآن�تأوي��يتفق�مع�أصولهم�العقلية،�و0ي�نفس�

الوقت�تمنع�خصومهم�من�UستدVل�أو�التأويل�ع ي�عكس�هذه��صول�أو�

�ضدها �التأويل، �ضوابط �Vرساء �منفذا �وا\تشابه �ا\حكم �0ي �وجدوا ،�وقد

�موق �يدعم �ما �كل �أن �ا\ع��لة �محكماواعتNÝت �فها �هذه�، �يخالف �ما وكل
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�تأويلة �يجوز �متشا�aا �الوجهة �ا\ع��لة�، �خصوم �يلجأ �أن �الطبي�ي �من وكان

  .   )67(فخصوم�ا\ع��لة�كانوا�يستفيدون�من�نهجهم،�لنفس�النهج

أن�تتخ ي�عن�أدلabا�الدينية��-0ي�اعتقاد�أبو�زيد��–كان�لزاما�ع ي�ا\ع��لة�و 

�أ �إYى �والسنة �الكتاب �من �من�ا\ستمدة �بدا �الخصم �يجد V� �جديدة دلة

� ��aا �العقل�. التسليم �أدلة �بOن �يم�Oوا �أن �ا\ع��لة �ع ي �كان �أخري وبعبارة

  .)68(أو�ما�عرف�بعد�ذلك�0ي�علم�الك�م�بالعقل�والنقل��،�وأدلة�الشرع

���� �أمثال �ا\ع��لة �أقطاب �إYى �ا\ؤرخون � �الع�ف،�:  وينسب �هزيل أبي

,ط�ع�ع ي�كتب�الف�سفة�والتأثر��aا،�ويعدا�aما�بداية�) ه�230ت( والنظام�

التحول�من�ا\نهج�الدي=>�الخالص�إYى�الطريقة�الجدلية�ال¦>�aÂمها�Uنتصار�

تطيع�الخصم�ع ى�الخصم�عن�طريق�ايراد�مقدمات�شائعة�مشهورة��Vيس

  . )69(ا\نازعة�0ي�صحabا�

  :القرآنخلق�

أشار�ابو�زيد�\سألة�خلق�القرآن�عند�ا\ع��لة�للدVلة�ع ى�وجود�الفكر����

�لدaÂم �ا\سألة �لهذه �و�تعرض �ا\سلمOن �عند �العق ي �التحرري �مسألة�، و¶ي

�ا\سلمOن �بOن �خ�فية �أم�، �مخلوق �الك�م �حقيقة �حول �جرى فالخ�ف

ا\ع��لة�إYى�أن�القرآن�ك�م�هللا�والك�م�فعل�وليس�صفة�وقد�ذهبت�،�حادث

  . فالك�م�,لr>�ظاهره�تاريخية،�فهو�مخلوق 

ويتفق�أبو�زيد�مع�ا\ع��لة�0ي�القول�بخلق�القرآن�ويركز�ع ى�طبيعة�هذه�

الصفة،�فيل«ي�كو�aا�من�صفات�الذات�ويجعل�مauا�صفة�من�صفات�الفعل�

nن�Uفعال�ليست�أزلية�بل�تاريخية�؛�ح¦>�يتسق�ذلك�مع�مقت³ð>�التاريخية

طا\ا�أن�أول�مج ي�فع ي�من�مجاYي�القدرة�Uلهية�كان�ايجاد�العالم�الذي�

  .)70(هو�ظاهرة�محدثة�تاريخية��

�خاص�و  �بتصور �مرتبطة �فكرة �القرآن �أزلية �فكرة �لكون �زيد يش�NOأبو

للصفات�,لهية،�يخلط�ما�بOن�صفات�الفعل�وصفات�الذات،�فيخلط�بOن�

�الفعل�ا\رتبط�بالحوادث،�والذي� �وبOن القدرة�كصفة�أزلية�قائمة�بالذات،

يدل�ع ى�هذه�القدرة�رغم�حدوثه�0ي�الزمان�وتاريخيته،�فبمثل�هذا�الخلط�
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��تّم  �صفة �بOن �» الك�م«الخلط �قائمة�»العلم«وصفة �أزلّية �صفة �فالعلم ،

�إحكام� �0ي �فتظهر �القدرة، �تفعلها �ال¦> �الحوادث �0ي �تتج ى �لكauا بالذات

�0ي� �ساد �الذي �التصور �لكن �ا\ع��لة، �يىستدّل �كما �الحوادث، �هذه وحكمة

تج�ال�Nاث�,س�مي�قام�بربط�صفة�الك�م�بصفة�العلم،�كصفة�أزلية�مما�أن

تصور�أزلّية�القرآن؛�لذا�يقوم��أبو�زيد�بإعادة�الك�م�,لr>�لصفات�الفعل�

  .)71(كأحد�تجليات�القدرة�0ي�التاريخ�

�أبوزيد� �توسل �,س�مي �الفكر�الفلسفي �إYى �باüرتكان �متصل �سياق و0ي

�رشد �)ه595ت( Vبن �قراءته�، �مشروعية �به �،ليعضد �عنده �التأويل و\فهوم

�للعقل� �النص �اخضعوا �الذين �,س�م �أك�Nvف�سفة �nنه �ذلك للنصوص؛

،� �فقr>�وقد �أساس �ع ى �التأوي ي �مشروعه �أسس �رشد �ابن �أن �أبو�زيد أكد

  .متOن�

ويري�أبو�زيد�0ي�ابن�رشد�العقل�الذي�طردته�الثقافة�العربية�,س�مية،�

�ثقاف �0ي�وتلقفته �ويساهم �أنحاaþا �0ي �بنوره �ليشرق �ناهضة، �كانت �آخرى ة

� )72( .تبديد�ظلمات�القرون�الوسطى �� ��–أننا�نحتاج�Vبن�رشد �- 0ي�تصوره

�الحضارة� �صنع �0ي �ا\شاركة �ع ى �وللعمل �والفكرية �الثقافية Vجتياز�أزمتنا
)73(.  

�تكمن�و � �الذي �رشد �ابن �عند �التأويل �مفهوم �ع ى �الضوء �أبو�زيد يلقي

مهمته�0ي�إخراج�دVلة�اللفظ�من�الدVلة�الحقيقية�إYى�الدVلة�ا\جازية�من�

��- حسب�ابن�رشد�-فإذا�كان�الفقيه،�غ�NOأن�يخل�ذلك�بعادة�لسان�العرب

�ذلك� �يفعل �أن ��وYى �فمن �الشرعية؛ ��حكام �الكث�NOمن �0ي �هذا يفعل

 .صاحب�علم�الNÝهان

   �� �ع ى �الدي=> �الخطاب �جعل �رشد �ابن �غاية �يقرره�إن �ما �مع وفاق

�تحكمه� �ال¦> �القواعد �¶ي �هذه �التأويل �عملية �0ي �وا\حك �العق ي، الNÝهان

التعب0�NOي�اللغة�العربية،�و�هو��Vيكتفي�بحجية�استخدام�الفقهاء�للتأويل�و�

�Vيوضع�القيود�اللغوية�ال¦>�تمنعه�من�الجنوح�عن�مقصوده�الشرÀي�الذي�

�ا\سلمOن �هو�إجماع �أج، Ð=ا\ع� �أن�و�لهذا �يجب V� �أنه �ع ى �ا\سلمون مع
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�ظاهرها� �عن �كلها �تخرج �أن Vو�� �ظاهرها، �ع ى �كلها �الشرع �ألفاظ تحمل

  .)74(بالتأويل�

�إنتاج�و  �تعيد �و �التاريخ، �0ي �أساسا �ا\تولدة �القرآنية �الظاهرة �كانت \ا

و�تلك�الدVVت�بنيت�عل�aا�الظاهرة�,س�مية�بالنظر�إYى�،�دVVت�أك�Nvدواما

�نظ �أخرى القرآن �و�بعبارة �كلية، �و�: رة �التاريlي �للقرآن �ا\جازية �اللغة إن

�و� �التسامي �توليد �تعيد �ثم �مطلق �مجال �إYى �بالتسامي �تتسم UجتماÀي

من�البديr>�أن�يحدث�ذلك�. تصفيته�ع ى�التاريlي�و�UجتماÀي�0ي�كل�مرحلة

�ع ى� �الكلية �صفة �أضفت �ال¦> �¶ي �تلك �التأويل �ودائرة �التأويل �دائرة بفعل

  .)75(الظاهرة�القرآنية،�و¶ي�ظاهرة�0ي�تاريخيabا�مجزأة�

إYى�أن�الNÝهان�الذي�هو�معرفة��–فيما�يري�أبو�زيد�  - و�ينتr>�ابن�رشد

العالم�بقوانOن�العلم�الفلسفي،أسا³ë>�وضروري�\عرفة�الدين،و�أنما�ظاهره�

�تصفح� �التأويل،بشرط �يقبل �،�Vبدأن � �الNÝهان �الشرÀي،بـخالف �الخطا � 0ي

  .اب�كله�بكل�أجزائه�وتفاصيله�الخط

 ؟لتأويل�عن�العامة�0ي�رأي�أبو�زيدهل�يجب�منع�ا

�� �إYى �ا\عرفة �مستويات �رشد �ابن �وأخرى�:قسم �بالّصفوة �خاصة معرفٍة

�ابن�رشد�هذا�نوًعا�من�
َ

aافت"خاصة�بالعامة�ويعت�NÝِأبو�زيد�موقف َّbالذي�" ال

�الرَّج�ّي�� �الخطاب �لسلطة �رشد �ابن �عند �طاٍغ �حضور �مدى �عن يكشف

ه�الغزاYي�و�شاعرة
ُ
ل ِ

ّ
رشد�من��وأحيانا�يصف�أبو�زيد�موقف�ابن.   الذي�ُيمث

ة �العامَّ �واحتقار عاYي �بالتَّ �للمعرفة صنيف �التَّ �هذا �من�، �نابٌع �موقف وهو

ة�ومشك�a²م�بحكم�كونه�فق�aًا�وقاضًيا�   . معايشة�ابن�رشد�للعامَّ

�بأحكام� �عب �التَّ �من �لقلقه �صًدى ل ِ
ّ
�ُيمث �هذا �رشد �ابن �موقف أنَّ

�آليَّ  فون ِ
ّ
�يوظ �الذين �والفقهاء مOن ِ

ّ
�ا\تكل �قبل �من ريعة

َّ
��Vالش �ال¦> �الجدل ة

عطي�يقينيات�صارمة�با\قارنة�بالNÝهان�الذي�من�ا\ف�Nض�أْن�يكون�الوحيَد�
ُ
ت

ريعة�بحسب�ابن�رشد�����
َّ

َل�Vستنباط�أحكام�الش   .  )76(ا\خوَّ

�معو ����� �أبوزيد �يتفق Vرشد�� �عن��ابن �التأويل �منع �إYى �الدعوة 0ي

أن�ابن�رشد�و�قع�0ي�العامة،وبالتاYي��قصره�ع ى�خاصة�الناس،�حيث�يرى�
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نقده��من�حيث�أنه�أراد�التصدي�له،وراح�يقدم�التنازVت،�0ي ،شراك�الغزاYي

�ل�  <³ëضيات،القاNأو�ال�� �التنازVت �عموما،هذه �و�ا\تكلمOن �وا\ع��لة  شاعرة

�س �أن �بعد �الغزاYي،خاصة �خطاب �مارسها �ال¦> �الضغوط �إYى يطر،إ�aا�ترجع

الهامش�فعاليته�تحت�وطأة�تلك��فكيف�يمارس ،ضغط�ا\ركز�ع ي��الهامش

غ�NOأن�البعض�يرى�أن�عدم�إفشاء�التأوي�ت�للعامة،أو�للجمهور�،�الضغوط

ليس�له�مع=�Ðآخر،سوى�شجب��ممارسة�السياسة�0ي�الدين،حيث�يدحض�

الجابري�مقولة�التوفيق�بOٌن�الحكمة�و�الشريعة�عند�ابن�رشد�لصالح�فكرة�

إنه�يؤكد�فع��ع ى� :يئا�آخرمقصد�ابن�رشد�كان�ش" أخرى،حيث�Vحظ�أن

�NOغ� �هذا �الفلسفة،و �مع �,س�مية �الشريعة �تعارض توافق،وعدم

�قائم� �التعارض �أن �و�¶ي �عنده، �أساسية �قضية �يركز�ع ى التوفيق،ولكنه

�الجدYي� �والخطاب �الفلسفة، �تعتمده �الذي �الNÝهاني �االخطاب �بOن فع�

�يكن �لم �الك�مية،ال¦> �الفرق �تعتمده �الذي �بناء��السوفسطائي هدفها

�إYى� �أدى �،وهذا �ومعتقداته �آرائه �،وهدم � �الخصم �0ي �NOالتأث� �إنما � الحقيقة

  . )77(تشتيت�شمل��مة�و�إلحاق��Uذي�بالشريعة�والحكمة��

�شكله� �زيد،0ي �أبو �نصر �تأويلية �نحو �الرشدي �الخطاب �استدعاء إن

�لباسا �يلبسها �ال�Nاث،ح¦> �قراءة �لعملية �مشروعية �ليعطي �جاء �التNÝيري

تراثيا،من�خ�ل�ربط�الراهن�با\ا´³>�و�ا\نق³ð>�وص��به�الراهن�إYي�فهم�و�

�وفهمها� �استيعا�aا �يمكن V� �ال¦> �و �رمزيا، �الكثيفة �ا\جازية �ا\عاني تمثل

وتدبرها،إ�Vمن�خ�ل�النظر�العق ي،الذي�يجعل�الخطاب�القرآني�مفتوحا�و�

ع ى�حيوية�الخطاب��منفتحا�أمام�القراءات�ا\تعددة،ال¦>�يمكauا�أن�تحافظ

كما�أن�هذه�. القرآني�أمام�اخت�ف���زمنة��و�التباعد�عن�زمن�التلقي��ول�

Uستعانة�بالخطاب�الرشدي�،من�زاوية�أخري��Vتخرج�عن�فكرة�البحث�عن��

ا\شروعية�للقراءة�التأويلية�عند�أبوز�يد�ويؤسس�هذا�لنوع�من�ا\شا�aة�بOن�

�م �جهة،وأفكارهما �من �الرفض�الشخصيتOن �محنة �و¶ي Vأخرى،أ� نجهة

  )78( .والتكفNO،�باعتبار�تعرضهما�إYى�نفس�ا\حنة
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�التأويلية�و  �القراءات �من �زيد �أبو �نصر �استفادة �مدى �علينا �بخفى V

�أرباب� �من �غNOه �أو NOغدام� �عند �والتفكNO،سواء �البحث الغربية،ومناهج

�استخ �خ�ل �من �التأويلية، �قراءته �ع ى �مشروعية دام�التأويل،باضفاء

�الذين� �ا\فكرين �أبرز �من �كان �وال¦> �الهNOمنيوطيقا �من �الغربية النسخة

�ع�قة� �ال�Nك��Oع ى �جازماأن �يعتقد �،إذ �,س�مي �العقل �0ي �توطيauا حاولوا

�للفكر� �تمتد �،بقدر�ما �وحدها �الغربية �الفلسفة �م�Oة �ليس �بالنص القارئ

�ا\ركزي�0ي�ال�Nاث العربي�القديم��العربي�,س�مي،�فr>�قضية�لها�وجودها

والحديث�،كما�أن�صيغة�الحوار�الجدYي�بOن�القارئ�ا\تلقي�من�جهة�والنص�

من�جهة�ثانية�ليست�صيغة�تلفيقية�تعمل�ع ى�التوسط�بOن�نقيضOن،بقدر�

  .ما�¶ي��ساس�الفلسفي�nي�معرفة،�و�nي�وÀي

الحقيقة�أن�نصر�أبو�زيد�س�ى�إYى�دخول�الهNOمنيوطيقا�كمنهج�حداثي�و 

� �الغربي،ع ى�غربي �ال�Nاث �0ي �إجابات �عن �العربي،للبحث �الثقا0ي �الوسط إYى

�ا\عرفية �ل�شكاVت �الحلول �خ�له �من �الوافد،يمكن �هذا �أن ،�اعتبار

فالهNOمنيوطيقا�وغNOها��من�مناهج�غربية�تفتح��أفاقا�واسعة�للنظر�إYى�دور�

�NOالنصوص�ا\فسر�وا\تلقي�0ي�قراءة�وتفس .  

أن�الهNOمنيوطيقا�الجدلية�عند�غدام�NO،تعد�بعد��كما�يؤكد�نصر�أبو�زيد

�مادي �جدYي �منظور �خ�ل �من �ع�قة�" تعديلها �للنظر�إYى �أصيلة �بدء نقطة

�إعادة� �0ي ��دب،فحسب،بل �ونظرية ��دبية �النصوص ا\فسر�بالنص،0�Vي

 )79(النظر0ي�تراثنا�الدي=>�حول�تفس�NOالقرآن�منذ�أقدم�عصوره،�وح¦Å�Ðن

  :خاتمة

�العرض�\فهوم�التاريخية� �0ي�اللغة�وUصط�حبعد�هذا ومفهوم�التاريخية�،

�مفهومه� �عauا �نتج �ال¦> �Åراء �تتبع �خ�ل �أبوزيد،ومن �حامد �نصر عند

�للتاريخية �أرتكز�عل�aا، �ال¦> �و�سس �0ي �التأويلية �قراءته �Åليات�، ومختلف

القراءة�التأويلية�ال¦>�ال¦>�توسل�من�خ�لها�ال�Nاث�الدي=>،و�ما�نتج�عن�هذه�

�هذه� �لحقائق �استقرائنا �خ�ل �من �،و �توافقات �و �صدامات �من قدمها

  :الدراسة�تتضح�النتائج�التالية�
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1- � �أبو�زيد �تصنيف �يصعب �–قد �حرب �ع ي �رأي �,س�م��- كما �خانة 0ي

�كمرجعية� V� �ثقا0ي �كمعطي �,س�م �مع �يتعاطي �nنه �والعقائدي، <rالفق

لنص�القرآني�دخول�ناقد�محلل��Vدخول�مؤمن�وnنه�يدخل�ع ي�ا،�مقدسة

�تراثيا�. مصدق �عمقا �بوصفه �,س�م �إYى �ينتم> �فإنه �ذلك �من بالرغم

 . ومخزونا�فكريا��

�والتبعية�� -2 �الوÀي �وتغييب �ال��ييف �سياسة �ضد � �زيد �أبو �نصر وقف

. والثقافات�السائدة�والخطاب�الدي=>�الذي�يستغل�لصالح�مآرب�سياسية�

�القرا �آليات �سلطة�ووضع �من �و,نسان �النصوص �تحرر �ال¦> �البّناءة ءة

 . �وصياء�من�م�ك�الحقيقة�ا\طلقة

�أبو�زيد -3 � �اجabد �النّص ، �ليخلص �شوهت�، �ال¦> �التفسNOات �بعض � من

��ذهان �0ي � �ورسخت �مدلوVته �بالتدريج�، �فNÝز �الدين، �صميم �من لتصبح

�بدأ � Ð¦ح� � �ا\غلق �العقل �ساد �و� ،
ً
�مقّدسا �يكن �لم �ما �ثورات��تقّديس ت

  . مناه³ð>�الرجعية�من�أصحاب�الفكر�التنويري�والحداثة�

�ظل� -4 �0ي �ا\وجودة �النصوص �لتأويل �محاولة �زيد �أبو �مشروع كان

,هتمامات�الحداثية�الراهنة�وهو�اتجاه�فرض�نفسه�بشكل�أك�Nvوضوحا�0ي�

إ�aا�قراءة�،�ع ى�شريعاتي،�الفكر�,س�مي�الحديث�من�خ�ل�مفكرين�أمثال

�ف�aا �نفسها�تجد �بشرية �ذات �تحرير�. كل �الجديدة �القراءات �مهمة فكانت

العقل�,س�مي�و�إخراجه�كلّيا�و�aائيا�من�كل�كل�الب�غيات�التعسفّية�و�من�

�ا\نطقية �ال�Nكيبات �كّل �قيل�، �من �ا\فروضة �الخادعة ��نظمة �كل و�من

 .أو��يديولوجية،�القراءات�الفقهّية

üشكالية�النص�والتأويل�ممارسة��Vتخلو�يعت�NÝتحليل�نصر�حامد�أبو�زيد� -5

) فقد�واجهت�انتقادات�أثناء�حياته�وبعد�مماته�( من�إشكاVت�واستفهامات�

  .فقد�عمل�الباحث�وبذل�وسعه�من�أجل�تجاوزها�فكريا�–ومع�ذلك��–

�أو�ال�Nضيات، -6 �التنازVت �قدم �تصوره �0ي �nنه �رشد؛ �ابن �أبو�زيد  انتقد

ارسها�خطاب�الغزاYي،خاصة�بعد�أن�سيطر،�وأرجع�ذلك�إYى�الضغوط�ال¦>�م

فكان�ضغط�ا\ركز�ع ى�الهامش�،فكيف�يمارس�الهامش�فعاليته�تحت�وطأة�
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�<³Úالتجربة�وربما�أق� �نصر�أبو�زيد�عاش�نفس �أن تلك�الضغوط،�والغريب

�مauا �مع�، �تتوافق �تكن �لم �وال¦> �أيضا �ال�Nضيات �بعض �تقديم فاضطر�إYى

 . باحثا�عن�النجاة�من�Uضطهاد��الذي�عاناه�0ي�أزمته�،�أرائه

�العقل� -7 �إعمال �مع �ينطلق �ال�Nاث �قراءة �مع �زيد �أبو �نصر�حامد تعامل

فيسيطر�ع ى�خطابه�اتجاه�نقدي��Vيرى�،�وUرتكاز�ع ى�الفهم�و�Uستنباط�

لذلك�يدرس�التاريخ�دراسة�،�لل�Nاث�قداسة�بوصفه�فكرا�بشريا�حول�الدين

�نقدية �,س�ميةويد، �الفرق �تاريخ �رس �الفقهية، �وUتجاهات ،�والك�مية،

الذي��V،�ويفرق��بOن�الدين�والفكر�الدي=>،�والفلسفية�من�ا\نظور�النقدي

  . يكتسب�من�الدين�قداسته�

8- � ( أننا�مع�أـبو�زيد�0ي�خطورة�البقاء�0ي�مرحلة�العقل�ا\غلق،�أو�ا\نغلق�

� �جمة �أمور �0ي �معه �نحتلف �كنا �العالم�فا)  وإن �عن �يعزلنا �ا\غلق لعقل

�متحجر�وغ�NOمتجدد �مجتمع �إYى �بنا �ويذهب �وتكرار�، �ركود �حالة �0ي فنظل

�ل�خطاء ،NOالتفك� �نتعود �لم �nننا �تجاهل�.  وذلك �يتم � �ا\رحلة �هذه و�0ي

Åخرين،�ويتم�التنكر�لحقهم�0ي�Uجabاد�وحرية�الرأي،�وتعمل�هذه�العقول�

 Å� �نفي �ع ى �قوa²ا �بكل � �وإقصائها\غلقة �أفكاره �خر�وتسفيه فتوفر�ا\ناخ�،

ولقد�أنكر�النص�الدي=>��ع ى�أقوام�كانت�حجabم�. ا\�ئم�للجمود�الفكري�

�و�جداد� �Åباء �من �السابقOن �وجدوا � �أ�aم �فكري �أو�منهج �طريقة �إتباع 0ي

  .تابعOن�له�

�يسabدف� -9 �الذي �با\ع=> �التاريخية �مفهوم �بOن
ً
�جذريا

ً
�تفريقا �أبو�زيد فرق

قراءة�0ي�ا\ستجدات�وبOن�القياس�الفقr>�وا\قاصد�الشرعية�الكلية�وانتقد�

�أربعة� �من �تنطلق �الشاف�ى �عند �الفقه �أصول �،وVحظ�أن <rالفق� القياس

نة�و,جماع�والقياس،�أّما�القياس�فقد��بدا�عند� مصادر،�¶ى�الكتاب�والسُّ

�ال �النصوص �0ى �بالفعل �موجود �ُحكم �اكتشاف �0ى �منحصًرا دينية�الشاف�ى

�أو�مست�Nًا �خافًيا �لو�كان Ð¦ح� �زيد�، �نظر�أبو� �وجهة �من �القياس و�Vيقدم

غ�NOأننا�نري�أن�القياس�خطوة�من�خطوات�وضع�القاعدة�الفقهية��،�جديدا

�لم� �واقعة �تسوية �طريقه �عن �ويتم �UستدVل �صور �من �شهNOة وهو�صورة
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ص�لتساوي�ا �عليه�النَّ لواقعتOن�0ي�يدل�ع ى�حكمها�نص�0ي�الحكم�الذي�َدلَّ

�الَوقاِئع� نا¶ي
َ
�ت �وعدم ص �النَّ َنا¶ي

َ
�ت �من �الِقياس �0ي الية

َّ
ك
َ

�,ش �وتأتي ة،
َّ
الِعل

�Ð=اكهما�0ي�ا\عNش�Vى�آخر�جزئي�Yنتقال��من�حكم�جزئي�إUوازل،�فيتم� والنَّ

 .فالقياس�ممارسة�ضرورية��Vيمكن�استبعادها�. ا\ش�Nك�الك ي

ذاa²ا�إذا�ما�تعاملت�مع�النص�الدي=>��Vتمثل�التاريخية�مشكلة�0ي�حد� -10

حينما�يكون�التعامل� تكمن�ا\شكلة�أي�الخطاب�الدي=>�لكن�،)ال�Nاث(الثاني�

  ).الوäي(مع�النص�الدي=>��ول�

ا\شكلة�إن�أطروحة�نصر�حامد�أبو�زيد،�حول�تاريخية�النص�القرآني،� -11

�صح �أو�غ��NOدبية، ��دبية �النصوص �كباBي �نصّ� �مجرد �إYى �أن�تحوله يح

�تشا�aا �هناك �ابو�زيد�، �كان �واذا �الدي=> �النص �خصوصية �هذ�Uيل«ي � لكن

�بنيته� �يطمس �ا\قابل، �0ي �فإنه �الواقع، �مع �وتفاعله �النص، �تاريخية يؤكد

ونسقه�الخاص،�باعتباره�وحيا�مقدسا�ويتم��Oعن�باBي�النصوص�التاريخية،�

 V�<¦ي�بنية�النص��ما�يجعله�يسقط�0ي�نوع�من�التاريخانية�ا\نغلقة،�الÀترا

  .القول�بنسبية�الثوابت�يضعف�مكانabا�العقائدية��. وخصوصيته��صلية

�نزوله� -12 �تاريخ �ضوء �0ي �النص �قراءة �حاولت �ا�aا �أبو�زيد �يم��Oّمقاربة ما

�ال¨�ول �أسباب �باعتباره�، �النص، �تشكيل �0ي �الواقع �استحضار�أهمية ثم

ف�هذه�الجدلية؛�ال¦>�تكش. معطى�أساسيا�ومركزيا�0ي��بناء�نسقه�التشري�ي

�أي �النص؛ �غايات �عن �والواقع، �النص �بOن �أبو�زيد �من�: يقيمها �يتحول أنه

غاية�0ي�ذاته،�وهو�التصور�الذي�تدافع�عنه��دبيات��الفقهية،�إYى�وسيلة�

لتحقيق�غايات�معينة،�فالهدف،�من�خ�ل�النص،�ليس�التشريع�نفسه،�بل�

زا��لكل�تشريعاته�ذلك�انه��Vهو�,نسان�الذي��يجعله�النص�القرآني�مرك

�أن�يكون�هو� �للنص�ّ مع=�Ðللنص�وتشريعاته�0ي�غياب�,نسان،�و��Vيمكن�ّ

�ذاته؛ �حدّ� �0ي � الهدف �منه �يجعل �أن �ذلك �شأن �من � �مع=>nن �دون . نصا

 :قائمة�ا*صادر�وا*راجع

�
ً
Sمصادر�الدراسة�: أو:  
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�أبو�زيد .1 �نصر�حامد �الفكر�، �الحقيقة، �السلطة، �ا\عرفة�النص، �إرادة �بOن الدي=>

  . 1995،�الطبعة��وYي،�ا\ركز�الثقا0ي�العربي،�وإرادة�الهيمنة�بNOوت

ــــــــــــــــــــــــــــــ .2 ـــــــــــــــــــــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،�العربيا\ركز�الثقا0ي�،�بNOوت،�مفهوم�النص،�نصر�حامد�أبو�زيد،

  .م1990،�الطبعة��وYي

�أبو�زيد .3 �نصر�حامد ،NOالتفك� �زمن �التكف0�NOي �القاهرة، �مدبوYي، �مكتبة الطبعة�،

  م1995 –الثانية�

ــــــــــــــــــــــــــــــ .4 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،�الطبعة�الثانية،�القاهرة�،مدبوYيمكتبة�،�التكف0�NOي�زمن�التفكNO،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م1995

5. � ــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ �و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �التحريم �و �التأويلالتجديد �العربي، �الثقا0ي �ا\ركز ،�بNOوت،

  .م2010 �وYيالطبعة�

ــــــــــــــــــــــــــــــ .6 ـــــــــــــــــــــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،�� �التأويل �ابن�( فلسفة �الدين �م�ي �عند �القرأن �تأويل �0ي دراسة

  .م1983،�الطبعة��وYي،�دار�التنوير�للطباعة�والنشر،�لبنان،�،�بNOوت)عربي�

�ــــــــــــــــــــ .7 ــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ �التفسNOــــــــــــــــــــــــ �0ي �العق ي �Uتجاه �الدار�البيضاء، �العربي، ،�ا\ركز�الثقا0ي

  .م1996 ،�الطبعة�الثالثة

ـــــ .8 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الطبعة�،�الدار�البيضاء،�الدار�البيضاء،�Uتجاه�العق ي�0ي�التفسNOـــــــــــــــــــــــــ،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م1996،�الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــ .9 ـــــــــــــــــــــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،� �( دوائر�الخوف �ا\رأة �خطاب �0ي �ر�البيضاءالدا)  قراءة الطبعة�،

  .م�2004،�ا\ركز�الثقا0ي�العربي،�الثالثة

10. � ــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �التأويل �تأوي( فلسفة �0ي �ابن�دراسة �الدين �م�ي �عند �القرآن ل

  .م1983،�الطبعة��وYي،�دار�التنوير�للطباعة�والنشر�،لبنان،�بNOوت،�)عربي

ــــــــــــــــــــــــــــــ .11 ـــــــــــــــــــــــــــــــ   .م1994سينا�للنشر،�،�2ط،�القاهرة،�نقد�الخطاب�الدي=>،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ .12 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــــــــ ،� �الوسطية ��يديولوجية �وتأسيس �الشاف�ي �القاهرة�0,مام دار�،

  . 1992،�الطبعة��وYى،�سينا�للنشر

ـــــــــــــــــــــــــــــ .13 ـــــــــــــــــــــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �والتوزيعـ، �للنشر �،سينا �الدي=> �الخطاب �نقد �الثانية، ،�الطبعة

  . م1994

14. � ــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ �والتأويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �التحريم �و �التجديد �بNOوت، �العربي، �الثقا0ي ،�ا\ركز

  م2010،�الطبعة��وYي
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ً
  مراجع�الدراسة: ثانيا

  ا*راجع�العربية�

�رشد .1 �ابن �عبد�، �تحقيق �اتصال، �من �و�الشريعة �الحكمة �بOن �فيما �ا\قال فصل

  .1999،�الكريم�ا\راق،�تونس،�ا\نشورات�لÁنتاج�والتوزيع،�الطبعة��وYي

�والتبيOن،�الجاحظ .2 �البيان �تحقيق�، الجزء�،�مكتبة�الخان�ي،�عبد�الس�م�هارون،

  .ت.د،�الطبعة�الثالثة،�مكتبة�الخان�ي،�القاهرة،�،��ول 

�يفوت .3 �سالم �,س�مية، �العربية �ا\عرفة �الطبعة�. حفريات �بNOوت، دار�الطليعة،

  .م�1990وYى،�

 .م1933،�دار�ا\عارف،�الطبعة�الثالثة�،�القاهرة،�طه�حسOن،�0ي��دب�الجاه ي .4

�ت�Oي=> .5 �طيب ،� �البنية �إشكالية �أمام �القرآني �والقراءةالنص �الخامس، ،�الجزء

 . م�1997،�دار�الينابيع،�دمشف

6. � �القادر�فيدوح �: عبد �الفكر�,س�مي �0ي �الNÝهان �وتحصيل �كتاب��–التأويل ضمن

،�بNOوت،�مجموعة�مؤلفOن�-)دراسات�0ي�اليات�القراءة�والتفس�NO( التأويل�والهرمنوطيقا

  .م�2011مركز�الحضارة�لتنمية�الفكر�,س�مي��،الطبعة��وYي،�
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  . م2006،�الثقا0ي،�الطبعة�الرابعة

�حرب .8 �ع ي ،� �النص ��–نقد �العربي ��–ا\ركز�الثقا0ي ��–بNOوت �الخامسة  –الطبعة

2008.  

ـــــــــــــــــــــ .9 ــــــــــــــــــــــــــــــ،�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . 2007 –بNOوت��–دار�التنوير��–التأويل�والحقيقة�ــــــــــ

10. � ــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ �و�نصر�حامد�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �غاوردي �روجيه �بOن �,س�م � �0ي �وUرتداد Uست�ب

  .م1997،�ا\ركز�الثقا0ي�العربي،�بNOوت،�ابو�زيد

�دريدي .11 �ع ي �ا\عاصر�، �الفكر�العربي �0ي �التأويل �-مفهوم �زيد�� �أبى نصر�حامد

�الجزائر �نموذجا، ،� �العامة �الفلسفة �0ي NOا\اجست� �,نسانية��0رسالة �العلوم كلية

<³ëجتماعية�والعلوم�,س�مية،�العام�الدراUم2014 2015،�و .  

�سسالتأويليةوآلياتالقراءة،�ا\غرب��0نصرحامدأبوزيدقارئاللقرآن،�يق�هللافوزية�ض .12

  . م2017مؤمنون�ب�حدود�للدراسات�و�بحاث،�مايو�،�-مؤسسة

�مفتاح. د .13 �سنة�: محمد ��وYى، �الطبعة �العربي، �الثقا0ي �ا\ركز �والتأويل، التلقي

  . م1994

�الجابري  .14 �عابد �ت:محمد �0ي �معاصرة �وال�Nاث،قراءات �الفلسفي،ا\ركز�نحن راثنا

  .1986الطبعة�الخامسة،�.الثقا0ي�العربي،�الدار�البيضاء،ا\غرب،
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�العمري  .15 �مرزوق �العربي�، �الحداثي �الخطاب �0ي �الدي=> �النص �تاريخية إشكالية

  .م2012،�منشورات�,خت�ف،�الطبعة��وYي،�الجزائر،�ا\عاصر�

  ا*راجع�hجنبية�
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  الدوريات�

ا\جلة��ردنية�،�كريمة�محمد�كربية،�منهج�نصر�حامد�أبي�زيد�0ي�قراءة�النص�الدي=> .1

  .م2017،�اا\جلد��العاشر�،�العدد��ول ،�للعلوم�Uجتماعية

�ا\سكي=> .2 �والقرآن� فت�ي �الفلسفة ،� �12عدد �ألباب، �مجلة �مؤسسة، �ب��، مؤمنون

   م2018نوفم5��NOحدود�

  ا*واقع�Wلك�pونية�
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  القرآني،-النص-فهم-0ي التاريخية�-الفجوة-ينوطيقا�وعبور ،�مقال�الهNOمأحمد�بوعود-

  https://www.mominoun.com/articles. ا\غرب�

قراءة في فكر  ..إYى�التاريخّيةمن�القداسة�: استبدال�هوّية�النّص�القرآني،�إلياس�قويسم

 http://almultaka.org/site.php?id=572نصر حامد أبو زيد، 
  الهوامش�

 
راجــع،�مــرزوق�العمــري،�إشــكالية�تاريخيــة�الــنص�الــدي=>�0ــي�الخطــاب�الحــداثي�العربــي�) 1( 
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راجع،�كريمة�محمد�كربية،�منهج�نصر�حامـد�أبـي�زيـد�0ـي�قـراءة�الـنص�الـدي=>،��ا\جلـة�)2(

  .م�2017ردنية�للعلوم�Uجتماعية،�العدد��ول،�اا\جلد��العاشر�،�

إشــكالية�تاريخيــة�الــنص�الــدي=>�0ــي�الخطــاب�الحــداثي�العربــي�: راجــع،�مــرزوق�العمــري�) 3(

  ،�25: 21ص�. ا\عاصر

 .    32ا\رجع�السابق،�ص�)4(

  حفرّيات�0ي�مصطلح�التاريخّية�: إلياس�قويسم) 5(

https://vb.tafsir.net/tafsir37106/#.XELBsCRMTIU  

 https://www.yourdictionary.com/historicismوأيضا،�

 .إلياس�قويسم،�السابق�)6( 

  القرآن�الكريم�ع ى�ضوء�القراءة� الشيخ�حسن�بدران،�) 7(  

    https://www.allikaa.net/subject.php?id=91 التاريخانية

مقدمـة�كتـاب�إشـكالية�تاريخيـة�الـنص�الـدي=>�0ـي�الخطـاب�الحـداثي�: مرزوق�العمـري�) 8(  

  http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Historicismالعربي�ا\عاصر،�و�

)9 (https://www.allikaa.net/subject.php?id=91  

الـــــنص،�الســـــلطة،�الحقيقـــــة،�الفكـــــر�الـــــدي=>�بـــــOن�إرادة�ا\عرفـــــة�: نصـــــر�حامـــــد�أبـــــو�زيـــــد) 10

  . 71م،�ص�1995وإرادة�الهيمنة�بNOوت،�ا\ركز�الثقا0ي�العربي،��الطبعة��وYي،�

ر�حامــــد�أبــــو�زيــــد،�نصــــر�حامــــد�أبـــو�زيــــد،�مفهــــوم�الــــنص،�بOــــNوت،��ا\ركــــز�الثقــــا0ي�نصـــ) 11(

  .وما�بعدها��82م،�ص�1990العربي،��الطبعة��وYي،�

نحــــو�-راجــــع،�مصــــطفي�العــــارف،��تاريخيــــة�الــــنص�الــــدي=>�عنــــد�نصــــر��حامــــد�أبــــو�زيــــد�)12(

  .  4،�ص�2017يونيو��5منهج�إسالم>�جديد�للتأويل،�الرباط،�مؤمنون�ب��حدود،�

-الـــــنص-فهـــــم-0ـــــي-التاريخيـــــة-الفجـــــوة-وعبـــــور -،�مقـــــال��الهNOمينوطيقـــــاأحمـــــد�بوعـــــود)  13( 

 . م�2014أكتوبر،�-ا\غرب،�مؤسسة�مؤمنون�ب��حدود القرآني،
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https://www.mominoun.com/articles 

قـراءة�0ـي�فكـر�نصـر�حامـد�.. مـن�القداسـة�إYـى�التاريخّيـة: استبدال�هوّية�النّص�القرآنـي)  14(

  أبو�زيد

 http://almultaka.org/site.php?id=572إلياس�قويسم

 .  4مصطفي�العارف،�تاريخية�النص�الدي=>�عند�نصر�حامد�أبو�زيد،�ص) 15

نصــــــر�أبــــــو�زيــــــد،��نقــــــد�الخطــــــاب�الــــــدي=>�،ســــــينا�للنشــــــر�والتوزيــــــع،�الطبعــــــة�الثانيــــــة،�) 16( 

  .9صر�حامد�أبوزيد،�مفهوم�النص،�ص،��وأيضا�راجع�ن209م،�ص�1994

  .25نصر�أبو�زيد،�مفهوم�التص،�ص�) 17( 

  26�،27السابق،�ص�)  18(

  24نصر�أبو�زيد،��مفهوم�التص�صح�ص�) 19( 

نصــــــر�حامــــــد�أبــــــى�زيــــــد���-ع ــــــي�دريــــــدي،�مفهــــــوم�التأويــــــل�0ــــــي�الفكــــــر�العربــــــي�ا\عاصــــــر) 20(

كليــــــة�العلــــــوم�,نســــــانية��0أنموذجــــــا،�الجزائــــــر،�رســــــالة�ا\اجســــــت0�NOــــــي�الفلســــــفة�العامــــــة�

و�راجـــع�أيضـــا،�نصـــر�أبـــو�زيـــد،���121م،�ص2014 2015وUجتماعيـــة�والعلـــوم�,ســـ�مية،�

  . 206نقد�الخطاب�الدي=>،�ص

 .96-95نقد�الخطاب�الدي=>،��: نصر�د�أبو�زيد�.. راجع��)21(  

�0نصـــــــر�أبـــــــو�زيـــــــد،��,مـــــــام�الشـــــــاف�ي�وتأســـــــيس��يديولوجيـــــــة�الوســـــــطية�. راجـــــــع،�د) 22( 

  .198،�ص��1992،�دار�سينا�للنشر،�الطبعة��وYى،�:القاهرة

ز�الثقــا0ي�نصــر�أبــو�زيــد،��التجديــد�والتحــريم�والتأويــل،�الــدار�البيضــاء،��ا\غــرب،�ا\ركــ) 23(

  .215م��ص2010العربي،�الطبعة��وYي،��

كريمة�محمد�كربية،�منهج�نصر�حامد�أبـي�زيـد�0ـي�قـراءة�الـنص�الـدي=>،��سـابق،�ص�)24( 

طـــــه�حســـــOن،�0ـــــي��دب�الجـــــاه ي،�القـــــاهرة،�دار�ا\عـــــارف،�الطبعـــــة�الثالثـــــة�،�:  ،��و�راجـــــع3

 .116م،ص�1933

  .106نقد�الخطاب،�ص�: نصر�أبو�زيد�)  25( 

كريمة�محمد�كربية،�منهج�نصر�حامد�أبـي�زيـد�0ـي�قـراءة�الـنص�الـدي=>،�سـابق،�ص�))36 (

2..  

  . 104-103نصر�حامد�أبو�زيد،�مفهوم�النص،�ص��) 27( 

  .133نصر�أبو�زيد،�نقد�الخطاب�الدي=>،�ص�) 28(
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29) Atash zayi Mostafa   A review on the thoughts of Nasr Haamid Abu Zayd ,  

Journal of Novel Applied Sciences  , 2014 JNAS Journal- Nov. Appl Sci., 3  , 

2014,  P4-7  

،�و�نصـر��5مصطفي�العارف�،�تاريخية�النص�الدي=>�عنـد�نصـر�حامـد�أبـو�زيـد،��ص)  30( 

  . 16حامد�أبو�زيد،�النص،�السلطة،�الحقيقة،�ص�

  . 28مفهوم�النص،�ص�: نصر�حامد�أبو�زيد)  31( 

 .67جع،�نصر�أبو�زيد،��السابق��،�ص�را)  32(  

راجــع،�نصـــر�أبــو�زيـــد،��التكفOــ0�Nـــي�زمـــن�التفكOــN،��القـــاهرة،�مكتبــة�مـــدبوYي،�الطبعـــة�) 33( 

التجديــد�و�التحــريم�والتأويــل،�:نصــر�أبــو�زيــد�... ،�وراجــع�أيضــا�122م،�ص1995 –الثانيــة�

  .34م،�ص�2010بNOوت،�ا\ركز�الثقا0ي�العربي،��الطبعة�UوYي،�

  106نقد�الخطاب،�ص�: راجع،�نصر�حامد�أبو�زيد�)  34( 

  . 95�،96راجع،�السابق�،�ص�)  35( 

  99راجع،��السابق�،�ص�) 36( 

  . 57نصر�أبو�زيد،�مفهوم�النص،�ص�)  37( 

  ,121عليدريدي،��مفهوم�التأويل�0ي�الفكر�العربي�ا\عاصر،��ص)  38( 

  .  95نصر�أبو�زيد،�نقد�الخطاب�الدي=>،�ص�)  39( 

  . 131-130السابق،�ص�)  40( 

  . وما�بعدها�95نصر�أبو�زيد،�نقد�الخطاب،�ص�) 41( 

ع ـــي�حـــرب،�Uرســـت�ب�وUرتـــداد�بـــOن�روجيـــه�غـــارودي�ونصـــر�حامـــد�أبـــو�زيـــد،�ا\ركـــز�) 42( 

  . 11م،��ص�1997الثقا0ي�العربي،�

  .28راجع،��نصر�حامد�أبو�زيد،�مفهوم�النص،�ص�) 43( 

التلقــــــي�والتأويــــــل،�ا\ركــــــز�الثقــــــا0ي�العربــــــي،�الطبعــــــة��وYــــــى،�ســــــنة�: محمــــــد�مفتــــــاح. د) 44( 

إرشـــــاد�الفحـــــول�إYـــــى�.. ،،�وراجـــــع�أيضـــــا�عـــــن�شـــــروط�التأويـــــل�وضـــــوابطه222م،�ص1994

  وأيضا�. ،�وما�بعدها156ص. تحقيق�الحق�من�علم��صول 

Bur Jon – Watson ,Interpretation, Article, The Journal of Philosophy , No. 11-

No. , 1981,p. 695,. 

  .17م،�ص��2007التأويل�والحقيقة،�بNOوت،�دار�التنوير،��.. ع ي�حرب�) 45(

سالم�يقوت،��حفريات�ا\عرفة�العربية�,س�مية،�بNOوت،��دار�الطليعـة،�الطبعـة�. د)46(

  . 13م،�ص�1990وYى،�
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  . 240  مفهوم�النص، :راجع�،نصر�حامد�أبوزيد)  47( 

  .U11ست�ب�وUرتداد�،�ص�: راجع�ع ي�حرب�) 48(

نقد�النص،�بNOوت،��ا\ركـز�الثقـا0ي�العربـي،��الطبعـة�الخامسـة،��: راجع�،�ع ي�حرب�) 49( 

 .  205.م،�ص�2008

سالم�يقوت،��حفريات�ا\عرفة�العربية�,س�مية،�بNOوت،��دار�الطليعـة،�الطبعـة�. د)46(

 . 13م،�ص�1990وYى،�

سالم�يقوت،��حفريات�ا\عرفة�العربية�,س�مية،�بNOوت،��دار�الطليعـة،�الطبعـة�. د)46(

  . 13م،�ص�1990وYى،�

  . 240  مفهومالنص، :راجع�،نصرحامدأبوزيد)  47( 

  .U11ست�ب�وUرتداد�،�ص�: راجع�ع ي�حرب�) 48( 

الطبعـة�الخامسـة،��نقـد�الـنص،�بOـNوت،��ا\ركـز�الثقـا0ي�العربـي،��: راجع�،�ع ي�حـرب�) 49(

  .  205.م،�ص�2008

  فوزية�ضيق�هللا،��فوزية�ضيق�هللا،�نصرحامد��أبوزيد�قارئا�) 50( 

مؤمنـون�ب�حـدود�للدراسـات��-للقرآن���سس�التأويليـة�وآليـات�القـراءة،�ا\غـرب��مؤسسـة

  .8ص.م2017و�بحاث،�

  )51  (� �الخطاب �0ي �الدي=> �النص �تاريخية �إشكالية � �العمري، �العربي�مرزوق الحداثي

 .89ا\عاصر�،��ص�

 . وما�بعدها��217راجع،�نصر�أبو�زيد،�نقد�الخطاب�الدي=>،��ص�)  52(

  . 217السابق،�ص�) 53( 

مـــــرزوق�العمـــــري��،إشـــــكالية�تاريخيـــــة�الـــــنص�الـــــدي=>�0ـــــي�الخطـــــاب�الحـــــداثي�العربـــــي�) 54( 

  .  89�،90ا\عاصر�،�ص�

  . 182،�ومفهوم�النص،�ص��77نقد�الخطاب�الدي=>،�ص:  راجع��نصر�أبو�زيد�) ) 55(

 .  205نقد�النص،�ص�: ع ي�حرب�.. راجع�)  56(

  , 215التجديد�والتحريم�والتأويل،�ص: نصر�د�أبو�زيد�) 57(

  د�نصر�أبو�زيد،�,مام�الشاف�ي�وتأسيس��يديولوجية�الوسطية) 58(

 . وما�بعدها��217يد،�نقد�الخطاب�الدي=>،��ص�راجع،�نصر�أبو�ز )  52(

  . 217السابق،�ص�) 53( 

مـــــرزوق�العمـــــري��،إشـــــكالية�تاريخيـــــة�الـــــنص�الـــــدي=>�0ـــــي�الخطـــــاب�الحـــــداثي�العربـــــي�) 54( 

  .  89�،90ا\عاصر�،�ص�
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  . 182،�ومفهوم�النص،�ص��77نقد�الخطاب�الدي=>،�ص:  راجع��نصر�أبو�زيد�) ) 55(

 .  205نقد�النص،�ص�: ع ي�حرب�.. راجع�)  56(

  , 215التجديد�والتحريم�والتأويل،�ص: نصر�د�أبو�زيد�) 57(

  د�نصر�أبو�زيد) 58(

 . وما�بعدها��217راجع،�نصر�أبو�زيد،�نقد�الخطاب�الدي=>،��ص�)  52(

  .217السابق،�ص�) 53( 

 . بعدها��وما�217راجع،�نصر�أبو�زيد،�نقد�الخطاب�الدي=>،��ص�)  52(

  . 217السابق،�ص�) 53( 

 . وما�بعدها��217راجع،�نصر�أبو�زيد،�نقد�الخطاب�الدي=>،��ص�)  52(

  . 217السابق،�ص�) 53( 

مـــــرزوق�العمـــــري��،إشـــــكالية�تاريخيـــــة�الـــــنص�الـــــدي=>�0ـــــي�الخطـــــاب�الحـــــداثي�العربـــــي�) 54( 

  .  89�،90ا\عاصر�،�ص�

  . 182،�ومفهوم�النص،�ص��77ي=>،�صنقد�الخطاب�الد:  راجع��نصر�أبو�زيد�) ) 55(

 .  205نقد�النص،�ص�: ع ي�حرب�.. راجع�)  56(

  , 215التجديد�والتحريم�والتأويل،�ص: نصر�د�أبو�زيد�) 57(

 . 198ص��0د�نصر�أبو�زيد،�,مام�الشاف�ي�وتأسيس��يديولوجية�الوسطية�) 58(

  .10-9نصر�أبو�زيد،�مفهوم�النص،��)  59(

،�مجلــة��ألبــاب،�مؤسســة،�مؤمنــون�بــ��12الفلســفة�والقــرآن،�عــدد�� ي=>فت�ــي�ا\ســك) 60(

  م�2018نوفم5��NOحدود،�

نحـــــو�ال�Nاث،قـــــراءات�معاصـــــرة�0ـــــي�تراثنـــــا�الفلســـــفي،�الـــــدار�:محمـــــد�عابـــــد�الجـــــابري،�) 61(  

  .242،ص 1986 البيضاء�ا\ركز�الثقا0ي�العربي،ا\غرب،�الطبعة�الخامسة،

ل�وتحصـــيل�الNÝهــــان�0ـــي�الفكـــر�,ســـ�مي،��ضـــمن�كتــــاب�عبـــد�القـــادر�فيـــدوح،�التأويـــ) 62( 

،��مجموعـة�مـؤلفOن،��بOـNوت�)دراسات�0ي�اليـات�القـراءة�والتفسـ�NO( التأويل�والهرمنوطيقا
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 النص�الدي/$�ب,ن�التفس,��والتأويل
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  :اMلخص

الرئيسة�ال*��تواجه�غالبية�ا�شتغل ن�بالحقل�الدي�����دف�هذه�ا�قالة�إ�ى�إظهار�ا�شكلة�

�هما �أساس ن، �بمفهوم ن �يتعلق �ا�شكلة �لهذه �ا�ركزي �والسؤال �?س<مي، �العالم التفس B :�Eي

�Bي�كيفية�استخ<ص�ا�ع��Iمن�النص�الدي��
ً
�الخلط�بي�Oما�أنشأ�التباسا   .والتأويل،�Sنَّ

 . ؛�التأويل؛�التفس Eالنص�الدي��،�الEWاث�:الكلمات�اMفتاحية
Abstract : 

This article aims to show  the major problem faced by the majority 

of religious thinkers in the Islamic world,  the central question of this 

problem focuses on the two terms : Exegisis and Interpretation, 

because the first confusion that arose related to extract a meaning 

from the text.  

Keywords : Religious Text ; Tradition ; Interpretation ; Exegesis. 

  :مقدمة

ن<حظ�أن�اخت<ف�النقاد�Bي�ا�صطلح،�والتباين�و]خت<ف�ب ن�النقاد�������

�من� E الكث� �فهناك �ا�صطلح، �استقرار �عدم �أن �إ�ى �يعود والدارس ن

�إرساء� �الصعب �من �فإنه �ولذلك �وا�فهوم، Iا�ع�� دة �ا�تعّدِ ا�صطلحات

� �أنَّ �كما �للمصطلح �وا�فهوم Iا�ع�� �وتحديد �توحيد �دون �واضحة قواعد

�uراء� �تضارب �إ�ى �يؤدي �مما �الواحد �ا�صطلح �من �ا�واد �فهم �Bي ]خت<ف

  . واخت<ف�النتائج

                                                 
�ا�رسل�∗ ��/kassoul.tabet@gmail.com: الباحث �الفكرية�عضو�Bي �للتحو�ت �القيمية مخت���Eبعاد

  2جامعة�وهران-والسياسية�بالجزائر�
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�أبرزها������� �من �لعّل �الكث Eة، �أسبابه �له �ا�صطلح �يشهده �الذي �القلُق هذا

�العربي� �وتع��Eقراءتنا �ا�عاصرة، �?بداعية �الفاعلية �Bي �ا�شاركة العجز�عن

�هذ �يصبح �لم �حيث �الغربي، �أو�نEWجمه�للمصطلح �نعربه �الذي �ا�صطلح ا

�موروث� �مصطلح �ب ن �ا�صالحة �تم �الثقافية،حيث �خ�Eاتنا �من جزًءا

�لدمج� �محاولة ��ي ا �أك��Eممَّ ة �اسميَّ �ا�صالحة �هذه �فتبدوا �وافد ومصطلح

�يخت��Eهذه� �بفكر�نقدي �التسلح �غياب �بسبب �ذلك �وكّل �ا�اضية، الخ�Eة

  . فيةا�فاهيم�الوافدة�ويخضعها�بخ�Eاتنا�الثقا

�بأن������� �كفيلة �ا�عاصرة �النقدية �خ�Eاتنا �ضوء �Bي �للEWاث �واعية �قراءة إن

�من� E الكث� �لها ه �تنبَّ �ال*� �وا�صطلحات �ا�فاهيم �من E كث� �عن تكشف

�الشقاوة� ��ن �وأنه �ا�عاصر، �اللساني �الفهم �لد¡�م �يكن �لم �وإن القدامى،

ا�انع�فتفوض��الجامع�هامصطلحاتنا�شرطها�ا�نطقي�وتعريف�بمكان�أن�تفقد

بالتا�ي�سلط¨�ا�ا�فاهيمية�وقد�اتصلت�اللغة�العربية�بميادين�الفكر�ا�ختلفة�

وشاعت�Bي�البيئات�?س<مية�وكان�لها�صداها�القوي�Bي�كث �Eمن�الدراسات،�

�صارت� �ألفاظ �ع»ى �أو�يعتمد �يدور �الدراسات �هذه �معظم �أن �الواضح ومن

�ت�الفكرية،�و��جدال�Bي�أن�تلك�فيما�بعد�مصطلحات�تحدد�سمات�ا�جا

�ا�صطلح� �اختلف �كيف �تحدد �ال*� �الكافية �العناية �تلق �لم ا�صطلحات

 .الواحد�Bي�أك��Eمن�بيئة

�Bي�إبطال�التأويل،�Sنه�يتضمن�التشبيه�
ً
لقد�وقف�ابن�تيمية�موقًفا�واضحا

والتعطيل�والت<عب�بالنصوص�وإساءة�الظن�®�ا،�وهذا�ما�دفعه�إ�ى�معالجة�

القضية�Bي�أهم�مؤلفاته�وتعرض�إ�ى�النقد�إ�ى�معالجة�هذه�القضية�Bي��هذه

�الفكر� �Bي �مكان¨�ا �لها �فلسفية �لشخصيات �النقد �إ�ى �وتعرض �مؤلفاته أهم

?س<مي�أمثال�الفارابي�وابن�سينا�وابن�رشد�والرازي،�ورأي�أن�تأويل�هؤ�ء�

  .غ �Eالتأويل�الذي�تحدث�®�ا�القرآني

� �يأتي �ا�نطلق، �هذا �تأويل�من �من �تيمية �ابن �±براز�موقف �البح�² عملنا

�تيمية� �ابن �ال³Wام �مدى �ما �عن �التساؤل �الوقت �ذات �وBي �القرآني، النص

�وقفه�الرافض�للـتأويل،�ولنا�Bي�ذلك�شواهد�نصّية�سنعمل�ع»ى�استنطاقها�
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�هذه� �أعطت �ال*� �الدراسات �أحدث �عن
ً
�فض< �الخاصة، �مؤلفات من

  .تأويل]زدواجية�ب ن�التفس �Eوال

  النص�الدي/$�من�الد_لة�إ[ى��صZح .1

�كلمة�تدل�ع»ى�معاني�متعددة،�وقد�وردت�بمع��Iالرفع�حس̧يا��������� النصُّ

كان�أو�معنو̧يا�ع»ى�النحو�الذي�يتعلق�بحركة��بدان�و�عضاء�بغرض�أداء�

  .عمل�ما

�لغة �َنًصا�:النص ُه �ينصُّ �الحديث �نص �من �ال¼«�ء، �أظهر�: رفع �ما �وكل رفعه

نصت�الظبية�جيدها�أي�رفعته،�والظبية�ترفع�: فقد�نص،�ومنه�قول�العرب

نص�الداية�: عتقها�لتتمكن�من�رؤية�أك��Eمسافة�تتاح�لها�ومنه�أيضا�قولهم

E ي�السBينصها،�أي�رفعها� .  

من�هذا�ا�ع��Iمشتقات�الكلمات�مثل�كلمة�منصة�و�ي�ا�كان�ا�رتفع���������

�ويجعل �عليه �يقف �من �يرفع �أمر�سهل�الذي �رؤيته �وتصبح �وظاهًرا، �بارًزا ه

� �كلمة �ومنه �العروس، �كمنصة �هذا�" النصة"متاح �ع»ى �للد�لة �توظف ال*�

  .)1(ا�ع��IالحÁ«��وتع���ما�ع»ى�من�شعر�الج�Àة�فقد�نصصنه

إثبات�أن�هناك�زيادة�Bي�الظهور�والوضوح�وأن��:فعماد�التعريف�eي�النص

�حيث� �ا�تكلم �من �جاءت �وإنما �نفسها، �الصيغة �من �تكن �لم �الزيادة هذه

  .يعرف�ذلك�بالقرينة

وا�نصة�اسم�للعرش�الذي�تحمل�عليه�العروس��ÄSا�سبب�زيادة�ظهورها�

  .)2(والقصد�من�ذلك�إيضاح�الفارق�ب ن�الفارق�والنص

وتع���الس �Eالشديد��)3(عرب�وردت�بمع��Iالتحريكفكلمة�النص�Bي�لسان�ال

� �كلمة �فمث< �والتحريك، �الحركة �من �ضرب �حرك،�" نصنص"وهو تع��

  . )4(والنصنصة�تع���تحرك�البع �Eإذا��Äض،�والتنصيص�تع���الس �Eالشديد

�محدد������� Iع��� �تع�� �أي �والتعي ن، �الوقف Iبمع�� �النص �كلمة وجاءت

لنص�القرآني�أو�ما�اصطلح�عليه�بالنص�الشرÉي�للفظ�ما�لم�يتعداه،�ومنه�ا

  . وإ�ى�ما���يحتمل�إ��مع��Iواحد) السنة�-القرآن(
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�أو�نًصا������� �ظاهرا �كان �سواء Iا�ع�� �مفهوم �ك<م �ع»ى �يطلق �قد والنص

مفسًرا�اعتباًرا�منه�للغالب،�Sن�عامة�ما�ورد�من�صاحب�الشريعة�نصوص،�

  . )5(ر�ع»ى�ا�وردوالنص�إذ�لم�يدرك�مناطه�لزم�]نحصا

وقيل�نص�الحقائق�منت�IÐبلوغ�العقل،�ونص�الرجل�إذ�سأله�عن�Î«�ء�������

�السؤال �Bي �?لحاح �إي �عنده، �ما �»Ñيستق� I*ا�عاني��)6(ح� �هذه �خ<ل من

�الحسية� �د�ل¨�ا �أساس �ع»ى �د�ليا �تطورا �عرفت �النص �كلمة �أن ندرك

  . وا�عنوية

�@صطZح �eي �عديأما �تعريفات �وردت �فقد �إ�ى�، �تصنيفها �يمكن �للنص دة

أحدهما�Bي�اصط<ح�القدماء�ا�سلم ن�والثاني�Bي�اصط<ح�الدراسات�: نوع ن

أما�النص�عند��وائل�فقد�كانت�له�تعريفات�متعددة�كانت�أغل�Àا�. ا�عاصرة

يعرفه�بأنه�" �مام�الشافiي"عند�علماء��صول،�وها�هو�صاحب�الرسالة�

�ا" �عن �بالت³Óيل �فيه �ع»ى�. )7("لتأويلا�ستغ�� �إ� �يصدق �� �تعريف وهو

� �ويعرفه �هو�الت³Óيل �الذي �الوÕي �أصول�" الجوي��"نصوص �Bي �ال�Eهان Bي

���يتطرق� �مقيد �وهو�لفظ �التأويل، �أحكام �فحواه �إ�ى ���تتطرق �بما الفقه

�التأويل �)8(إليه �التعريف �وهو�نفس �الشافiي، �تم��لkمام �ذلك �ضوء وع»ى

  . قرآني�ونص�نبوي تقسيم�النص�الدي���إ�ى�نص�

  :النص�ب,ن�اMجاز�والتأويل .2

�هما������ �أساسي ن �قسم ن �Bي �الدي�� �حصر�النص �هو�: يمكن ��ول النص

�تقسم� ��ساس �هذا �وع»ى �النبوي، �النص �هو �والثاني �الكريم، القرآن

�مستوى� �ع»ى �إما �يكون �والقطع �وطنية، �قطيعة �إ�ى �العلماء �عند النصوص

الثبوت�أو�ع»ى�مستوى�الد�لة�أو�ع»ى�مستوى�الثبوت�والد�لة�معا�والظ���

ا�قد�يكون�ع»ى�مستوى�الثبوت�أو�ع»ى�مستوى�الد�لة،�أو�ع»ى�مستوى�أيض

الثبوت�والد�لة�معا،�أما�مستوى�الد�لة�فمنه�الظ���ومنه�القطØي�وuيات�

ال*��أفادت�الظن�Bي�د�ل¨�ا��ي�ال*��سميت�با�تشا®�ات،�أما�السنة�النبوية�

�معا �الوصف ن �تضمنت �معا: فقد �ا�ستوي ن �ع»ى �والقطع الثبوت��:الظن

�هو�قطØي� �ما �وم�Oا �الضعيفة �كاSحاديث �الثبوت �هو�ظ�� �ما �فم�Oا والد�لة
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الثبوت�كاSحاديث�الصحيحة�وم�Oا�ما�هو�قطØي�الد�لة،�وم�Oا�ما�هو�ظ���

  .)9("ابن�قتيبة"الد�لة�كما�ذهب�إ�ى�ذلك�

�خ<ل������� �من �ك�Eى، �أهمية �ا�عرفية �ا�نظومة �Bي �الدي�� �النص �»Áويكت

Bي�الثقافة�التأمل�Bي�النصوص�الدينية�قرآنا�وسنة،�وقد�احتل�مركز�الدائرة�

�صار� �الدي�� �النص �Sن �ا�عرفة �إنتاج �آليات �عن �واعت��Eالكشف ?س<مية،

  .  )10(ا�ولد�لكل�أو�لبعض�أنماط�النصوص

أما�النص�الدي���ب ن�?ثبات�والتأويل�فيع���أننا�أمام�منهج ن�متباين ن�������

  .حدلفهم�النص�الوا

ا�: فاnثبات  �أمَّ �الظاهرة، �صورته �ع»ى �الدي�� �النص �إبقاء �ع»ى هو�الحرص

  . فهو�نزوع�طرف�آخر�يخرج�من�الحقيقة�إ�ى�مجاز�التأويل

�Bي������� �ا�ستخدمة �و�دوات �ا�فاهيم �من �حزمة �يع�� �السلفي فالخطاب

النظر�إ�ى�النص�الدي��،�ع»ى�أن�مصطلح�السلف���يخلو�من�أشكال�ذلك�

�لك �Bي�أن ��ساس �يكون �وح ن �السلف، �إ�ى �تنتم� �ا�سلم ن �من �طائفة ل

�العقيدة� �تلك �كانت �وإذا �الصحيحة، �هو�العقيدة �بالصلح �السلف وصف

الصحيحة��ي�ما�ترويه�تلك�الفئة�بعي�Oا�ال*��تسم�Iالسلف�الصالح،�وإذا�

�يرويه� �ما �ا�خالف �ا�بتدع �من ���يؤخذ �أنه �الرواية �قبول �قواعد �من كان

  .)11(دعتهموافقا�ب

�رفض������� �فكرة Iيتب�� �الذي �الطرف �النظري �ا�ستوى �ع»ى �السلف ويعدُّ

�بالتفس �Eمنهجا� �ويتمسك �والسنية �القرآنية �النصوص �لفهم �كمنهج التأويل

  .وأداة

السلف�هو�الفEWة�التاريخية�ال*��عاش¨�ا�: أولهما: ويطلق�السلف�ع»ى�معني ن

�والتا �الصحابة �®�ا �وا�راد ��و�ى، �الذين�الجماعة �التابع ن �وتابعوا بعون،

�قول� �وهو �الزمنية �بالسلفية Iوتسم� ��و�ى �الث<ثة �القرون عاشوا

�وثان�âما)12(الجمهور  �النصوص�: ، �فهم �Bي �الجماعة �تلك �هو�منهج السلف

  .وتسم�Iالسلفية�ا�نهجية
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�ثبته������� �أن �بعد �والسنة، �الكتاب �نصوص �لفهم �منهجا �التأويل �بات لقد

�تيا �أغلب �مزية�واستعمله �وتلك �ا�ختلفة، �ومدارسه �الفكر�?س<مي رات

�معرفيا �كائنا �بوصفه �الخاصة �هويته �ع»ى�)13(أكسبته �يكن ��مر�لم �إ��أن ،

تلك�الحال،�إذ�ظل�ا�صطلح�يبحث�عن�هويته�ومشروعيته�خاصة�غوامض�

�واعت�Eوا� �أو�فهمه �القرآني �النص �تغفل �أوجه �من �عداه �ما �وطرح الت³Óيل

كبات�و]نحرافات�ال*��وقعت�ف�âا��مة�?س<مية�ومن�التأويل�أصل�كل�الن

جهة�ثانية�نجد�مؤيدون�اعت�Eوه�أفضل�مناهج�وأدوات�فهم�النص�القرآني�

  . إ�ى�جانب�التفس E،�وبقي�ا�شروع�يبحث�عن�هويته�داخل�الفكر�?س<مي

التأويل�ب ن�الرفض�: هذا�التمهيد�يفä«��إ�ى�تراكم�جملة�من�التساؤ�ت�م�Oا

  .أييدوالت

�عند� - �التأويل �ضرورة �وا�نع؟ �الرفض �أهل �عل�âا �اعتمد �ال*� القواعد

 .    ا�ؤيدين�له

�تساؤ�ت� - �و�ي �آخر، �حينا �والقبول �حينا �الرفض �ب ن �ا�تذبذب ن بعض

 . ستكون�موضوع�الدراسة�وا�عالجة�Bي�هذا�الفصل

�السلف�ع»ى�ا�ستوى�النظري�الطرف�الذي�يتب��Iورفض�فكرة�التأويل� يعدُّ

  . كمنهج�لفهم�نصوص�القرآن�والسنة�وخاصة�فيما�يتعلق�بالصفات�?لهية

فالخ<ف�Bي�إجازة�ا�جاز�أو�منعه�كان�منشأه�ع»ى��رجح�هو�البحث�Bي�������

ا�تشابه��أسماء�هللا�وصفاته،�فقد�وردت�Bي�القرآن�نصوص�يوهم�ظاهرها

بالحوادث،�ففريق�من�العلماء�أجرى�هذه��مور�ع»ى�ظواهرها،�وأبقاها�ع»ى�

مدلو���ا�وأقرها�ع»ى�ما��ي�عليه�من�غ �Eتأويل�و��تمثيل�و��تعطيل�وهو�ما�

�ا�ذهب� �هذا �أصحاب �حارب ��ساس �هذا �وع»ى �السلف، �بمذهب عرف

�آخر �موقف �آخرون �ووقف �الشرع، �نصوص �إعجاز�Bي �وقوع �فأولوا�إمكان ،

�عرف� �التأويل �مذهب �أي �ا�ذهب �وهذا �وتجسيما �تمثي< �ظاهره �أوهم ما

  . )14(بمذهب�الخلف

������� �ا�جاز �لنفي �القول �عنه �عليه �أثر �من �أشهر �إسحاق�"ولعلَّ أبو

$rسفرائ��) هـ488ت" ( �قول �Bي �جاء �" السيوطي"وقد ��ستاذ�"عنه وقال
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�Sن �العرب؟ �لغة ���مجاز�Bي �êسفرائ�� �أن��إسحاق �مثبتيه �إعجاز�عند حد

�لنوع� ��ص»ي �غ �Eموضوعه �إ�ى ��ص»ي �موضوعه �عن �به �تحوره �ك<م كل

ع<قة�بي�Oما�Bي�الذات�وا�ع��Iوهذا�ما�يستدÉي�منقو��عنه�متقدما�ومنقو��

E ي�لغة�العرب�تقديم�أو�تأخB15(إليه�متأخرا�وليس�(  .  

������� �?مام �الرأي �لهذا �أك��Eا�نتصرين �تي"من �تلميذه�" ميةابن �بعده ومن

�الجوزية" �قيم � ،"ابن �?مام �يقف �تيمية"حيث �ا�انع ن�" ابن �رأس ع»ى

�?س<مية،� �الفرق �للكث �Eمن �متصديا �السلف �منهج �ذلك �Bي للمجاز�متبنًيا

ع»ى�ا�جاز،�" ابن�تيمية"ولقد�كان�السبب�لهذه�الحملة�القاسية�ال*��حملها�

هو�التصديق�القل�ì،�أما��عمال�ف<�أن�فريقا�من�العلماء�رأى�أن�?يمان�

تدخل�Bي�?يمان،�إ�ى�جانب�ذلك�دخول�ا�جاز�Bي�مباحث�العقيدة�والتوحيد�

�واستنباط�ا�عاني�وتعطيل� �القوم�Bي�التأويل �بصفات�هللا،�وتعسف وتعلقه

� �رآه �والذي �ذلك �Bي �ا�جاز�س<ح �مستخدم ن �تيمية"الصفات ��ديدا�" ابن

  . )16(لصحة�العقيدة

الحقيقة�أ�Äا�اللفظ�ا�ستعمل�قيما�وضع�له�من�" ابن�تيمية"وقد�عرف��     

�Iا�ع�� �من �له �وضع �غ �Eما �Bي �ا�ستعمل �وهو�اللفظ �ا�جاز، �يقابله Iمع�

�الصريحة� �النصوص �إ�ى �واتجهوا �وا�ماثلة �الشبه �Bي �واعت���Eصل لقرينة،

�وامتطو�ا�جاز�لتح �الفاسد، �والتأويل �الهدم �معاول �ف�âا �هذا�فأعملوا قيق

  .)17(الهدف

للمجاز�عندما�يتعلق�بالقضية�العقائدية�و�ي�" ابن�تيمية"ويشتد�إنكار�������

�ع»ى� �والواجب �الغيبية، ��مور �من �و�ي �?لهية �والصفات ��سماء قضية

�إ�ى� �يرجع �أن �دون �جاءت �ما �ع»ى �®�ا �يؤمن �أن �الغيبية �نحو��مور ?نسان

��يوصف�هللا�إ��بما�": "أحمد��مام"،�وف�âا�قال�)Î)18«�ء�سوى�النصوص

�والحديث �القرآن ���يتجاوز �رسوله، �به �أو�وصفه �نفسه، �به �وهذا�"وصف ،

يع���أننا���نصف�هللا�إ��بما�وصف�نفسه�Bي�كتابه،�أو�ع»ى�لسان�رسوله�

  . ويدل�لذلك�القرآن�والعقل
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َف ������
ْ
�ال َي �َرّبِ َم �َحرَّ َما �ِإنَّ ْل

ُ
�﴿ق �عز�وجل �يقول�هللا �القرآن َهَر�ففي

َ
�ظ �َما َواِحَش

�ِبِه� ْل ِ³ّ
َ
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َ
�ل �َما ِه

ّ
�ِبالل

ْ
وا

ُ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
�َوِ?ث َن

َ
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َ
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ّ
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َ
�َع»

ْ
وا

ُ
ن�َتُقول

َ
�َوأ

ً
انا

َ
ط

ْ
  . )19(ُسل

يمكن�Bي��مور��وأما�الدليل�العق»ي،�فòن�صفات�هللا�من��مور�الغيبية،�و� 

�و�� �نفسه، �به �يصف �بما �هللا ���نصف �وحينئذ �العقل، �يدركها �أن الغيبية

  .)20(نكيف�صفاته،�Sن�ذلك�غ �Eممكن

وع»ى�هذا��ساس�وجب�إجراء�النصوص�لواردة�Bي�الكتاب�والسنة�ع»ى�������

�ا�راد� �نقول �هل �عينا، �له �بأن �نفسه �هللا �وصف �فلما �و��تتعداها، ظاهرها

بالع ن�الرؤية���حقيقة�الع ن؟�ولو�قلنا�ذلك،�ما�وصفنا�هللا�بما�وصف�به�

�هللا �أن �لو�قلنا �يدين، �له �بأن �نفسه �هللا �وصف �و�ا �يد��نفسه، �له ليس

�به� �وصف �بما �هللا �وصفنا �فهل �عباده، �ع»ى �النعم �باليد �ا�راد �بل حقيقة،

  .)21(نفسه

������� �ك<م �تيمية"وعموم �من�" ابن �نفسه �به �هللا �وصف �ما �كل يشمل

  . الصفات�الذاتية�ا�عنوية�والخ Eية�والصفات�الفعلية

�الذاتية �نوعان: الصفات �و�ي �®�ا �متصفا �و��يزال �يزل �لم �ال*� معنوية�: �ي

  : وخ�Eية

�والحكمة �والقدرة �الحياة �مثل �سبيل�... فا�عنوية �ع»ى �وهذا �ذلك �اشبه وما

  . التمثيل���الحصر

�والعين ن �والوجه �اليدين �مثل �نظ Eه�... والخ�Eية �سماه �مما �ذلك �أشبه وما

  . أبعاض�وأجزاء�لنا

فلله�تعا�ى�لم�يزل�له�يدان�ووجه�وعينان،�لم�يحدث�له�Î«�ء�من�ذلك�بعد�

ن�لم�يكن�ولم�ينفك�عن�Î«�ء�منه،�كما�أن�هللا�لم�يزل�حيا�و��يزال�حيا،�أ

وهكذا�يع���ليس�... لم�يزل�عا�ا�و��يزال�عا�ا،�ولم�يزل�قادرا�و��يزال�قادرا

حياته�تتجدد�و��قدرته�تتجدد�و��بسمعه�يتجدد�بل�هو�موصوف�®�ذا�أز��

  .)22(وأبدا

  : ة�بمشيئته�و�ي�نوعانأما�الصفات�الفعلية�ف��Ðالصفات�ا�تعلق
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صفات�لها�سبب�معلوم�مثل�الر�I»ôفا�õإذا�وجد�بسبب�الر�I»ôر�I»ôكما�

�تعا�ى ْفَر�َوِإن�: قال
ُ

ك
ْ
�ال �ِلِعَباِدِه I َ»ôَيْر�

َ
�َو� ْم

ُ
�َعنك ٌّ��ِ

َ
�غ َه

َّ
�الل ِإنَّ

َ
�ف ُفُروا

ْ
�َتك ﴿ِإن

ْم﴾
ُ

ك
َ
ُروا�َيْرَضُه�ل

ُ
ْشك

َ
  .)23(ت

السماء�الدنيا�Bي�ثلث�الليل��ال³Óول�إ�ى: وصفات�ليس�لها�سبب�معلوم�مثل

E خ� .  

وقد�اصطلح�العلماء�رحمهم�هللا�أن�يسموا�هذه�الصفات�بالصفات�الفعلية�

  . Sن�من�فعله�سبحانه�وتعا�ى�ومن�كماله�أن�يكون�فاع<�بما�يريد

�وهللا� �للوقت، �ومضيعة �فكري �ترف �?لهيات �Bي �الحديث �أن �البعض ويظن

صفاته�وأفعاله،�وأمر�عباده�بتدبر�الكتاب�تعا�ى�قد�م�òكتابه�الكريم�بذكر�

بما�فيه�من�آيات�الصفات،�و��يملك�أحد�منا�Bي�قرارة�نفسه�تصورا�ما�عن�

  . ?له�بغض�النظر�عن�هذا�التصور 

�تعا�ى        �قوله �بفهم ��ساس �هذا �وهو�السميع�: "وع»ى �Î«�ء �كمثله ليس

E يفهم�ع»ى�أساس��فهو���يفهم�ع»ى�أنه�نفي�جنس�ونوع�ا�ماثلة�بل" البص

�يعقلو�Äا� �و� �البشر �يجهلها �كيفية �إثبات �مع �ا�ماثلة �ونوع �جنس إثبات

  .)24(فقط

�������� �يقال �ح ن �الصورة �هللا"وتكتمل �معرفة �طريقة �هو �العقل ،�"ليس

�يبحث� �أن �ينبðي �ما �أوجه �معزو��عن �العقل �يصبح �وهكذا �الفطرة ولك�Oا

كينونته،�ف<�سبيل��عرفة�عنه�عن�سر�وجوده�وكينونته�وسر�وجود�العالم�و 

فإذا�عرف�العقل�أن�الكتاب�هو�دليل�صدق�الرسول�. )25(هذا��إ��بالفطرة

�أسوة� �ليكون �تطبيقه �وهو�ا�خول �الكتاب �هذا �هو�مبلغ �الرسول �كان وإذا

للمتبع ن،�ف<بد�من��خذ�بسنته�لتكون�دلي<�شرÉي�يؤخذ�به�ويعتمد�عليه�

جتمع�ع»ى�ض<لة�فا±جماع�دليل�يؤخذ�وإذا�كان�الرسول�أخ��Eأن��مة���ت

�قاعدة� �و�ي �الثقل �أصل �العقل �هو�أن �القول �وخ<صة �عليه �ويعتمد به

� �استفرغ �الذي �الرازي، �فخر�الدين �?مام �وم�Oم �الك<م �علماء ابن�"يقررها

 . )26(كل�ما�Bي�وسعه��ناقشة�والرد�عليه�"تيمية
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إن�تعارض�الشرع�مع�"يقدم�الظاهر�ع»ى�العقل�فيقول�" ابن�تيمية"إن�������

�Bي�كل�ما�أخ��Eبه،� �تقديم�الشرع،�Sن�العقل�مصدق�للشرع العقل��وجب

والشرع�لم�يصدق�العقل�Bي�كل�ما�أخ��Eبه،�و��العلم�بصدقه�موقوف�ع»ى�

تقديم�ا�عقول�ع»ى��دلة�الشرعية�ممتنع�"ويقول�كذلك�. )27(كل�ما�يخ��Eبه

�فهو�مم �الشرعية ��دلة �تقديم �وأما �الثاني�متناقض، �فوجب �مؤتلف، كن

�بالعقل،� �أو�غ �Eمعلوم �بالعقل �معلوما �ال¼«�ء �كون �Sن �وذلك ��ول، دون

ليس�هو�صفة��زمة�ل¼«�ء�من��شياء�بل�هو�من��مور�النسبية�?ضافية�

  .)28(فإن�زيدا�قد�يعلم�بالنقل�ما���يعلمه�بعقله

ذا�أقدح�Bي�يقدم�الشرع�ع»ى�العقل�مطلقا�ومن�أجل�ه" ابن�تيمية"إن�������

�ودليل� �التوحيد �Bي �منهجهم �ا�تكلمون �عليه �يقيم �الذي �الحدوث دليل

: Bي�أربع��ي�)29(الحدوث�قائم�ع»ى�مقدمات�تلك�ا�قدمات�يصفها�بأ�Äا�باطلة

��ي�" �ال*� �كاSكوان �بعضها �أو��أو�إثبات �الصفات، ��ي �ال*� ��عراض إثبات

�øاق�وإثبات�حدوEWا�الحركة�والسكون�و]جتماع�و]ف�øا�ثانيا،�وإبطال�حدو

�خلو� �امتناع �إثبات �ثم �محل �إ�ى �محل �من �انتقالها �وإبطال �الكمون بعد

�الجسم� �أن �بإثبات ��عراض �أجناس �من �جنس �كل �من �أما �ثالثا، الجسم،

قابل�لها�وأن�القابل�لل¼«�ء���يخلو�عنه�وعن�ضده�وإثبات�امتناع�حوادث���

�رابعا �لها، �: )30(أول �تيمية"وإذن �النظر�و]ستد�ل���ير " ابن �طريقة �أن ى

ال*��يقول�®�ا�ا�تكلمون�تؤدى�إ�ى�العقيدة�الصحيحة�و��تؤدي�بالضرورة�إ�ى�

�و�ي� �الطريقة �هذه �عن �بدي< �يقدم �هذا �ع»ى �وبناء �التوحيد، �منهج إقامة

  . معرفة�هللا�ضرورة�بالفطرة

يعود��أننا���نستطيع�أن�ننكر�الفطرة�ال*��يفطر�العباد�عل�âا،�وعندما������

أي�ا�علومات�" فطرة�عقلية"نجده�يطلق�ع»ى�الفطرة�بأ�Äا�" ابن�تيمية"إ�ى�

ال*��تنفك�ع»ى�?نسان،�وينقل�عن�?مام�أحمد�أنه�فسر�الفطرة�بأ�Äا��ي�

�أبواه� �مات �إذا �الطفل �با±س<م �يحكم �هذا �أجل �من �أنه �عنه �وينقل الدين

  .)31("ه�أو�ينصرانهفأبواه�¡�ودانه�أو�يمجسان: "ا�شركان�مستد��بحديث
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أنه�يع���بالفطرة�?س<م،�وهناك�ما�هو�" ابن�تيمية"فهذا�صريح�من�������

والد�ئل�ع»ى�أنه�أراد�فطرة�?س<م�كث Eة،�كألفاظ�: أصرح�من�هذا�إذ�يقول 

" ما�من�مولود�يولد�إ��وهو�ع»ى�ا�لة: "الحديث�ال*��Bي�الصحاح�مثل�قوله

  .)32("ب ن�عنه�لسانهإ��ع»ى�هذه�ا�لة�ح*�I"وقوله�

�وفق� �ع»ى �ا�قدمات �ع»ى �النتائج �تركيب ��مر�بطريقة �ننظر�إ�ى �ح ن ولكن

  : علم�ا�نطق�نجده�يقرر�بأن

 الفطرة�ضرورة������������������?س<م�ضرورة���يمكن�انفكاكه�عن� -

 .     الفطرة��ي�?س<م����������������������?نسان -

كام�وتشريعات�فهل�يولد�الطفل�ح ن�يولد�وهو�وإذا�كان�?س<م�عقائد�وأح

معلم�®�ذا�كله؟�الواقع�ليفي�هذا،�والواقع�الضروري�يقول�أن�الطفل�يولد�

�ويتفكر� �عقله �يعمل I*ح� �?يمان �الكفر�ومن �من �خال �وأنه �ب¼«�ء غ �Eعلم

يبطل�هذا�" ابن�تيمية"ويتعلم�وهذا�التصور�هو�ما�يقول�به�ا�تكلمون،�لكن�

� �أن �بحجة �والتنص �Eوالتمجيس�التصور �ال¨�ويد �ب ن ���يفرق �التصور هذا

�ع»ى� �يولد �الطفل �أن �فنتج �يمسلمانه �يقل �لم �الحديث �Sن �?س<م، وب ن

  .)33(?س<م�أصالة

وإذا�كانت�خصال�الفطرة�ا�عروفة�الواردة�Bي�حديث�مسلم�وهو�قول�������

�وسلم �عليه �هللا �ص»ى �وإعفاء�: "الرسول �الشارب �قص �الفطرة عشر�من

�ونتف� �ال�Eاجم ��ضفار�وغسل �وقص �ا�اء �واستنشاق �والسواك، اللحية

?بط�وحلق�العانة�وانتفاض�ا�اء،�قال�زكرياء�قال�مصعب�ونسيت�العاشرة�

  ". إ��أن�تكون�ا�ضمضة

�تعلم،������� �بدون �بالضرورة �?نسان �يعلمه �مما �الخصال �هذه �كانت إذا

�تر  �بدون �الصحراء �Bي �يEWبى �إنسان �تتخيل �مع�فيكف ��دغال �Bي �أو بية

�بتلك� �أشبه �سيكون �أنه �?نسان؟ �هذا �سيكون �كيف الحيوانات؟

الحيوانات،�سيش�Àها�Bي�مسببته،�وBي�تصرفاته،�Bي�ردود�أفعاله�فهل�سيعلم�

   )34(هذا�?نسان�التوحيد؟�وهل�سيعلم�خصال�الفطرة�بالضرورة؟
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�ا�تحضر�فهل������� �?نسان �إليه �تتوصل �ما �أرúى �من ��ي �الخصال �تلك إن

  ؟)35(سيعرفهما��بالضرورة�الفطرية�لو�ترك�وحده

لقد�رأينا�قبل�عقد�من�الزمن�فلما�يصور�ف*�Iيعيش�Bي�جزيرة�نائية�تربية�

� �التوحيد �عرف �وقد �مفكرا �الطفل �هذا �نشأ �ثم �تعليم-غزالة وهو��-بدون

  .)36(ضان�ال*��ألفها�الفيلسوف��ندلÁ«��ابن�طفيلتصوير�لقصة�Õي�بن�يق

������� �يقرر �تيمية"وبينما �" ابن �كتابه �Bي �التعارض"بصفحات �هللا�" رد إن

�الك<م� �هذا �أن �من �بالرغم �?س<م ��ي �الفطرة �وأن �بالفطرة �ضرورة يعرف

متناقض�وغريب�نجده�يقول�أن�هللا���يعرف�إ��بالسمع�لكن�السمع�نفسه�

��يعرف�ع»ى�معرفة�مسبقة�بأن�هللا�تعا�ى�موجود�وأنه�قادر�ع»ى�) أو�النص(

  . الك<م�و?يحاء

�تؤدي������� �تفاصيل �دون �هللا ��عرفة �الوحيد �الطريق ��ي �الفطرة �كانت وإذا

�يؤولون� �خ<لها �من �ال*� �ا�تكلم ن �طريقة �بحسب �النظر�و]ستد�ل إل�âا

  . النصوص�ف<�سبيل�آخر��عرفة�تلك�التفاصيل�إ��النص

�عقلية������� �قرائن �تكن �لم �وإذا �هللا، �معرفة �إ�ى ���¡�تدي �العقل �كان وإذا

صرف�النص�عن�ظاهره،�بحكم�أن�العقل�معزول�عن�معرفة�هللا�فيجب�ن

� Iب�� �هذا �وع»ى �تأويلها �وعدم ��ي �كما �بظواهر�النصوص �تيمية"�خذ " ابن

� �والنقل"كتابه �العقل �تعارض �ا�تكلم ن�"درء �مقدمات �فيه �أبطل �إذا ،

  . العقلية�ال*��ع»ى�أساسها�يؤولون�النصوص�عن�ظاهرها

" ليس�Bي�ظاهر�النص�ما�يخالف��دلة�العقلية"أنه�وفيه�أقام�د�ئله�ع»ى�

�يقول  �)37(كما �عند �»äيقت� �ظاهره �عن �النص �صرف �Sن �تيمية"، أن�" ابن

�هو�النص� �ظاهر�النص �من �فهو�يجعل �العقل، �أدلة �يخالف �نفسه النص

نفسه،�وهذا�ما�ينكره�ا�تكلمون�الذين�يرون�أن�النص�Î«�ء�وظاهر�النص�

  . )38(��مع��Iمن�ا�عاني�ال*��يحتملها�النصÎ«�ء�آخر،�وظاهر�النص�ما�هو�إ

  : ث<ثة�ذكرها�Bي�أك��Eمن�موضع" ابن�تيمية"وللتأويل�عند�

�بالتأويل .1 �يقصد �جرير�: فقد �كابن �ا�فسرين �ك<م �Bي �هو �كما E التفس

 . الط�Eي�وغ Eه
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�به .2 �يراد �القرآن�: وقد �Bي �بالتأويل �وهو�ا�راد �الك<م �إليه �يؤول �ما حقيقة

�الوجها �أن �وهذا �ويضيف �ف�âما �ريب �� �التفس �Eفكان�"ن Iبمع�� التأويل

السلف�يعلمونه�ويتكلمون�فيه،�وأما�ا�ع��Iالثاني�فمنه�ما���يعلمه�إ��هللا،�

ولهذا�كانوا�يثبتون�العلم�بمعاني�القرآن�وينفون�العلم�بالكيفية�كقول�مالك�

تفس �E]ستواء�معلوم�والكيف�مجهول،�فالعلم�با�ستواء�من�باب�ال: وغ Eه

�إ��هللا� ���يعلمه �الذي �فهو�التأويل �الكيف �وأما �نعلمه، �الذي وهو�التأويل

 .)39(وهو�ا�جهول�لنا

�صرف� .3 �ا�تأخرين �اصط<ح �وهو�Bي �التأويل �أقسام �من �القسم�الثالث أما

اللفظ�عن�]حتمال�الراجح�إ�ى�]حتمال�ا�رجوح،�وهذا�الذي�تدعيه�نفاة�

 .)40(الكتاب�والسنة�الصفات�والقدر�ونحو�ذلك�من�نصوص

�ب ن������� �الخ<ف �نشوب �Bي �السلف �رآها �ال*� �القضايا �أهم �من ولعلَّ

�وبمسألة� �جهة �من �القرآني �بالنص ��تصالها �التأويل �مشكلة ا�تكلم ن

الصفات�?لهية�من�جهة�ثانية،�فوقفوا�موقفا�متحفظا�من�هذا�النوع�من�

  . التأويل

موقًفا�واضًحا�Bي�أبطال�التأويل�ح ن�رأى�أنه�" ابن�تيمية"ولقد�وقف�������

� �بالنصوص�وإساءة�الظن �والت<عب ®�ا،�وهذا� ليتضمن�التشبيه�والتعطيل

إ�ى�معالجة�هذه�القضية�Bي�أهم�مؤلفاته،�وتعرض�إ�ى�" ابن�تيمية"ما�دفع�بـ�

النقد�لشخصيات�فلسفية�لها�مكان¨�ا�Bي�الفكر�?س<مي�أمثال�الفارابي�وابن�

�و  �الذي�سينا �غ �Eالتأويل �هؤ�ء �تأويل �أن �ورأى �والرازي �والغزا�ي �رشد ابن

  . تحدث�به�النص�القرآني�وتخاطب�به�السلف�والتابعون 

������� �تيمية"وموقف �وب ن�" ابن �uية �تأويل �ب ن �يفرق �نجده �التأويل من

فهمها،�فهو�إذ�ينبðي�تأويل�uية،�إ��أنه�يثبت�ا�ع��Iويقول�به،�حيث�يقول�

�أحج" �من�أن ���نكون I*ح� �تدبر�معناها �من ���يمنعنا �uية �تأويل �عن امنا

،�من�هنا�)41("وم�Oم�أميون���يعلمون�الكتاب�إ��أماني: "الذين�قال�هللا�ع�Oم

�منه� �رفض �وإنما �ا�طلق، �بمعناه �التأويل �يرفض �لم �بأنه �القول نستطيع

S� �والتبديل، �التحريف �أهل �أصحابه �ا�تأخر�وسم� �]صط<Õي Iم�ا�ع��Ä
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فتحوا�الباب�ع»ى�مصراعيه�للف<سفة�والباطنية�والقرامطة�حملوا�ك<م�هللا�

،�ومن�)42(وك<م�رسوله�ع»ى��معان�âم�واصط<حا��م�ال*��ضللوا�®�ا�ا�سلم ن

  .     أجل�هذا�حارب�هذا�التأويل�]صط<Õي

������� �يناقشهم �الذين �ا�تكلم ن �هؤ�ء �تيمية"وعيب �يضعون�" ابن هو�أ�Äم

هم�قانونا�عقليا�يفهمون�به�نصوص�الكتاب�والسنة،�ويحملون�ظواهر�Sنفس

�العق»ي،� �الدليل �هذا �يوافق �ما �ع»ى �ظواهرهما �ويحملون �والسنة الكتاب

ومع��Iهذا�يرون�أن�ظواهر�نصوص�الكتاب�والسنة��ي�بخ<ف�هذا�القانون�

�العق»ي� �القانون �هذا �Sن �بالتأويل �يقومون �ولهذا �يضعونه �الذين العق»ي

�كان�منظو  �هو�وما �كما �أخذ �وافقها �فما �النص، �عن �بنفسها �مستقلة مة

�عند� �أو�يفوض �التأويل، �يقبل �كان �إن �يؤول �أن �فإما �خ<فها، �ع»ى ظاهره

  .)43(بعض�ا�تكلم ن�ويقر�العقل�بعجزه�عن�استيعابه

������� كل�الرفض،�إذ�التأويل�مب���ع»ى�القول�" ابن�تيمية"وهذا�ما�يرفضه

�الك �القرآن �با�جاز�Bي �يبطله �وهو�ما �تيمية"ريم �ا�تكلم ن،�" ابن �ك<م ل�âدم

أما�التفويض�فمب���ع»ى�أن�هللا�خاطب�العباد�بما���يعقلون�و��يفهون،�ثم�

� �¡�اجم �ولهذا �هللا، �حق �Bي �يجوز �� �ما �وهذا �وفهمه، �بتدب Eه ابن�"يأمرهم

ن�ع»ى�هؤ�ء�الف<سفة�وا�تكلم ن�أ" ابن�تيمية"،�ويقرر�)44(التفويض" تيمية

  : لهم�Bي�نصوص��نبياء�طريقت ن

 طريق�التبديل�  . أ

 طريق�التحصيل�  . ب

  : أما�أهل�التبديل�عنده�فطائفتان

 أهل�الوهم�والتخيل� .1

 . أهل�التحريف�والتأويل .2

إن�أخبار��نبياء�عن�: أما�أهل�الوهم�والتخيل�فهم�الف<سفة�الذين�يقولون 

هللا�واليوم�uخر�وا�<ئكة�والجنة�والنار�وغ Eها�ليست�مطابقة�لòمر�نفسه،�

�ي�مجرد�تمثي<ت�وتخي<ت�لتقريب��مر�للبشر���أك�E،�ف<�أبدان�تعاد،�و��

 E الواقع�نعيم�ملموس�و��عقاب�محسوس،�فهو�أخبار�بغ .  
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�الذين������� �ا�سلم ن �ا�تكلم ن �®�م �فهو�بع�� �والتبديل �التحريف �أهل أما

يقولون�أن��نبياء�يريدون�®�ذه�النصوص�ال*��بلغوها�للعباد،�إنما�يريدون�

�نحمل� �أساسه �وع»ى �عليه، �العقل �يدل �ما �وهو ��مر، �نفس �Bي الحق

�بعقولنا، �إليه �توصلنا �ما �ظواهرها �تخالف �ال*� �Bي��النصوص �يج¨�دون ثم

�التأويل� �Sنفسهم �يسّوغون �وأخذوا �معقو���م، �لتوافق �النصوص تأويل

  .    )45(بأدلة�عقلية،�وبالقول�با�جاز�و]ستعارة�وغ Eهما

�الطائفتان �والتأويل-: هاتان �التحريف �وأهل �والتخيل، �الوهم هما��- أهل

�مدرسة� �أهل �لها �فيقول �التجهيل �طريقة �أما �التبديل �طريقة أصحاب

لتفويض�وغاية�ما�يؤدي�ك<مهم�أن��نبياء�أخ�Eوا�ع»ى�هللا�بما���يعلمون،�ا

 : وأهل�التفويض�أقسام

�أن �يقول �من �نجهل�: م�Oم �ذلك �مع �ولكننا �غ �Eمراد �ظاهر�النصوص إن

�ا�راد �يقول . معناها �من �ف<�يعلم�: وم�Oم �هذا �وع»ى �ظاهرها �تجري�ع»ى أ�Äا

�الرسول�لم�يعلم�ا�راد�تأويلها�إ��هللا�وهؤ�ء�اختلفوا،�فم �Oم�من�قال�بأن

من�تلك�النصوص،�وتركها�للعق<ء�يبحثون�ويعلمون�معناها،�ويج¨�دون�Bي�

� �جهل��-وك<�الفريق ن–فهمها�وتأويلها �لم�يعلم�بل مشEWكون�Bي�أن�الرسول

 .)46(معناها�أو�جهلها��مة

،�فهو�أمر�أما�الزعم�بأن�الرسول�لم�يكن�يعلم�أو�بفهم�ما�أمر�بتبليغه������

،�ذلك�أن�القرآن�نزل�بلسان�عربي�مب ن،�فالقول�بأن�"ابن�تيمية"يرفضه�

�لهذه�uية�أيضا�نسبة�الظلم� هللا�خاطب�العباد�بما���يعقلون�هو�تكذيب

إ�ى�هللا�تعا�ى�Bي�أنه�كلف�عباده�ما���يطيقون�إذا�أمرهم�بفهم�ما���يعقل�

  .)47(وتدبر�ما���يفهم

رسول�لم�يفسر�الكث �Eمن�النصوص�لينظر�ف�âا�العباد�والقائل�من�أن�ال������

� �يقول �وف�âا �باSمر�ا�ستنكر، �ليس �فهمها �Bي �ويج¨�دوا �ف�âا ابن�"ويتفكروا

و�ا�كان�بيان�مراد�الرسول�ص»ى�هللا�عليه�وسلم�Bي�هذه��بواب���": "تيمية

��نبياء �نصوص �ع»ى �ذلك �تقديم �وامتناع �العق»ي �ا�عارض �إ��بدفع ،�"يتم

�عن�ب �الناس �به �صدوا �الذي �الفاسد �القانون �فساد �الكتاب �هذا �Bي ينما
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�وقدحا�... سبيل�هللا،�وعن�فهم�مراد�الرسول  �Bي�الرسول وبص �Eذلك�قدحا

  .)48(بمن�استدل�بك<مه

�Bي������� �وهم ��نبياء، �لنصوص �مخالف ن �ا�تكلم ن �يجعل �عندما �أنه إ�َّ

�ويح �النصوص �تلك �ظواهر �يخالفون �إنما �ع»ى�الحقيقة �النصوص ملون

  . معاني�تحتملها�وتقتض�âا�ع»ى�وفق�اللغة�العربية�وأسالي�Àا

يرى�أنه�يجب�دفع�" ابن�تيمية"أن�: وب ن�ا�تكلم ن" ابن�تيمية"فالفرق�ب ن�

من�يرد�ع»ى�ظاهر�النص�من�أدلة�عقلية�توجب�التعارض�فيعمل�ع»ى�إثبات�

�ا�ت �أما �العقلية، �ا�عارضات �تلك �وإلغاء �تلك�ظاهر�النص، �فيثبتون كلمون

ا�عارضات�العقلية�ال*��يرو�Äا�عقلية�ويقومون�بتأويل�النص�لينسجم�معها�

 . )49(بحسب�قانون�لغة�العرب

������� �ك<م �من �السابقة �الفقرة �من �تيمية"ويتضح �علماء�" ابن �يصف أنه

�ظواهر� �من �يجعل �فهو �النصوص، �ع»ى �عقولهم �يقدمون �بأ�Äم الك<م

وهذا�ك<م���يصح�Sن�ظاهر�النص�ما�هو��النصوص��ي�النصوص�نفسها،

�بأ�Äم� �يصفهم �وكذلك �نفسه، �هو�النص �وليس �النص �يقتضيه Iمع�� إ�

�هللا" �سبيل �عن �الناس �إ�ى�" يصدون �يؤدي �النص �ع»ى �العقل �تقديم وأن

  .)50(إفقاد�]ستد�ل�بنصوص�القرآن�فائدته

إن�النص�القرآني�نفسه�إنما�هو�خطاب�معقول�موجه�للمعقول،�يرجع�إ�ى�

�فا�نافسة� �وعليه �ا�خالف ن، �ع»ى �وال�Eاه ن �الحجج �إقامة �Bي �العقل إحكام

ع»ى�الحقيقة�ليست�قائمة�ب ن�العقل�والنص�أو�ب ن�من�يقدم�العقل�ع»ى�

�منظومت ن� �ب ن �ا�ناقشة �ولكن �العقل �ع»ى �النص �يقدم �من �أو النص

  . يت نعقل

�ال*�� .1 �العقلية ��دلة �كل �وتلقي ��ي �كما �ظواهر�النصوص �تثبت منظومة

تخالف�تلك�الظواهر�وترى�بط<ن�ا�جاز�Bي�القرآن�وتعتمد�ع»ى�الفطرة�دلي<�

 . أساسيا�ع»ى�وجود�هللا
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�وتؤول� .2 �قطعية �تراها �افقل*� �العقلية ��دلة �تثبت �لها �مقابلة ومنظومة

و]ستعارة�Bي�القرآن�وتعتمد�ع»ى�العقل�النص�لينسجم�معها�وتقول�با�جاز�

 .تفي�معرفة�هللا�وإثبات�وجوده

�ومن������� �وعقل، �عقل �ب ن �بل �والنص �العقل �ب ن �نزاعا �القضية فليست

�يجعله� �هذا �يقول �من �والنقل، �العقل �ب ن �نزاع ��ي �إنما �القضية �أن يصور

  .)51(فهمه�للنص�هو�النص�نفسه،�وإذن�فلفهمه�للنص�قداسة�النص�نفسه

وإذا�كان�الخطاب�موجها�إ�ى�أهل�التحريف�والتأويل�من�علماء�الك<م،�����  

ومنذ�البدء�يعلن�حربا�ع»ى�هذا�التأويل،�فيخ�Eنا�بأن�ا�ع��I" ابن�تيمية"فإن�

�لفظ� �أن �ذلك �والتابع ن �الصحابة �عهد �Bي �يكن �لم �للتأويل ]صط<Õي

� �كان �وإن ��مر�إليه، �يؤول �ما �به �يراد �القرآن �Bي �وهو�التأويل �له، موافقا

�ع»ى� �اللفظ �صرف �به �ويراد �وغ Eه �كمجاهد �ا�تقدم ن �ا�فسرين اصط<ح

  .)52(]حتمال�الراجح�إ�ى�]حتمال�ا�رجوح�لدليل�يقEWن�به

  : فالتأويل�الذي�عرفه�الصحابة�والتابعون�له�معنيان

�فاليوم�: أحدهما ،� �الواقع �Bي �تحققه Iبمع�� �الواقع، �الخ�B�Eي �إليه �يؤول ما

  . والحساب�والجزاء�كل�هذا�سيتحقق�Bي��مر�الواقع�وسيأتي�تأويله�uخر 

  .هو�تفس Eه�وبيانه�وشرحه�ويدخل�Bي�ذلك�تطبيق�ما�يراد�العمل�به: وuخر

أما�التأويل�بتعريفه�]صط<Õي�فهو�لم�يعرفه�الصحابة�والتابعون�لهم�بل�

و��به�Bي�هو�من�وضع�ا�تأخرين�وهذا���يع���أنه�ليس�أسلوب�موجود�ومعم

  . فهم�بعض��لفاظ�والنصوص

�الكلمة�القرآنية،�ويتصور�العقل�معناها�Bي�الذهن�فهذه� ولهذا،�فح ن�نقرأ

�يكن� �لم �وإذا �أخذناه، �مقبو� �ا�تصور Iا�ع�� �هذا �كان �فإذا �حقيق¨�ا �ي

  .)53(مقبو��علمنا�أن�ظاهره�غ �Eمراد،�فأولناه�ع»ى�وقف�اللغة

ونظرته�إ�ى�التأويل،�فاSلفاظ�القرآنية�" ن�تيميةاب"وهنا�نعود�إ�ى�ك<م�������

��كل� Iمع�� �فما �الدعاوي �مجرد �إ� �حقيق¨�ا ��عرفة �وسيلة �� �نظره Bي

�والوجه� �اليد Iمع�� �وما �ا�ج��êو?تيان؟ Iمع�� �وما �والنار؟ �والجنة والشرب

  و]ستواء؟�
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�����»Îء�ع»ى��»Îء،�أو�هو�ارتفاع��»Îء�ع»ى��»Îء�فا�ستواء�مث<،�هو�صعود��

وحقيقة�]رتفاع�انتقال�من�السفل�إ�ى�العلو�بغض�النظر�ع»ى�الكيفية�فإن�

�?نسان� �وصعود �?نسان، �صعود E غ� �النملة �فصعود �تختلف الكيفية

�كهربائي� �بمصعد �وصعود �بسلم �صعود �وهناك ��فراد �حسب �ع»ى مختلف

  .     )54(إلخ...وصعود�بحبل

�كو  �حال �هو�أمر�معقول �ل�نسان �الصعود �جنس �يخلو�من�لكن �جسما نه

  . مكان�ليمت»ئ�منه�مكان�آخر

ابن�"،�ولكن�ا�شكل�عند�"ابن�تيمية"هذه��ي�حقيقة�]ستواء�وهو�ما�يثبته�

�عنه�" تيمية �نسكت �أن �يجب �ما �وهذا �]نتقال، �هذا �كيفية �نجهل هو�أننا

  . )55(وتفوض�معناه�وكيفيته�إ�ى�هللا،�Sنه�اختص�وحده�بعلم�هذه�الكيفية

ع»ى�أن�]نتقال�من�محل�إ�ى�آخر�إنما�يكون�للحاجة�إ�ى�هذا�]نتقال�������

مشكلة�" ابن�تيمية"و]نتقال�من�محل�إ�ى�آخر�إنما�هو�حركة،�وليس�عند�

�مسألة �Bي �يتكلم �نجده �بل ،õ� �الحركة �أم�: نسبة �هللا �يخلو�من �العرش هل

  .يخلو�من�هللا،�أي�أن�العرش���)56(�؟�ثم�يقرر�أنه���يخلو�منه�العرش

وقل�مثل�هذا�Bي�صفة�اليد�مث<�فحقيقة�اليد�أ�Äا�عضو�من��عضاء،������

�النملة،� �يد �عن �مختلفة �?نسان �يد �فإن �العضو�فمختلفة �هذا �كيفية أما

� �رأي �Bي �تعا�ى õتيمية"فا� �إ��" ابن �الحقيقية �اليد �و��تعقل �حقيقية، يد

  .)57(عضوا�ولكن�نجهل�كيفي¨�ا�فتثب¨�ا�ب<�كيف

� �عند �ا�حرم �التشبيه �أن �نجد �هذا �تيمية"ومن �كيفية�" ابن �هو�تشبيه إنما

أي�أن�التشبيه�هو�أن�يقال��õيد�كأيدي�البشر،�أما�أن�يقال�إن��õيدا�

�حقيق¨�ا� �عنده �تشب�âا �ليس �فهذا ���نعلمها �كيفية �اليد �لتلك �وأن حقيقية

  .)58(ال*��تؤول�إل�âا�الك<م�وليس�ما�يتصوره�الذهن

�و ������ �يتصوره �الذي �التأويل �لتقييم �عدنا �تيمية"إذا �بمع��I"ابن �فتأويل ،

التفس �Eوتأويل�بمع��Iحقيقة�الك<م�وهذا�أن�القسمان�ثابتان�وأما�القسم�

  الثالث�هو�يرفضه�وهو�التأويل�عند�ا�تكلم ن،�
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�حمله� �تمنع �لقرينة �آخر�مؤول Iمع�� �الظاهر�إ�ى Iا�ع�� �من �الك<م وهو�نقل

 .)59(يقيع»ى�ا�ع��Iالحق

حقيقة�ما�يؤول�إليه�الك<م�هو�ع»ى�" ابن�تيمية"وإن�فإن�التأويل�عند�������

�حقيقة�ما�"ابن�تيمية"التحقيق�ما�يقول�به�ا�تكلمون�والذي�يرفضه� ،�إذ

�القطØي� �الواقع �Bي �ينظر �والعقل �العقل، �يعلمها �إنما �الك<م �إليه يؤول

�الوا �هذا �هو�خ �Eعن �الذي �النص �وينظر�Bي �يحتمل�اليقي��، �والخ �Eما قع،

�الواقع� �طريق �عن �تكون �إنما �وكذبه �صدقه �ومعرفة �والكذب الصدق

إن�ا�ركب�من��بعاض�و�جزاء�أما�النص�: اليقي��،�والواقع�اليقي���يقول 

  . فظاهره�يوÕي�من�هللا�القديم�له�أبعاض�وأجزاء�أيضا

القرآن�ويجب�أن�يعلم�أن�الن��ìص»ى�هللا�عليه�وسلم�ب ن�Sصحابه�معاني�

âِْ�ْم﴾: كما�ب ن�لهم�ألفاظه�فقوله�تعا�ى
َ
اِس�َما�ُنّزَِل�ِإل َن�ِللنَّ �. )60(﴿ِلُتَبّ ِ

َ
ة �ُحجَّ

َ
�﴿

ُم﴾
ُ

َنا�َوَبْيَنك
َ
  َبْين

� �قال �السلمي"وقد �الرحمن �القرآن�": أبو�عبد �يقرئوننا �كانوا �الذين حدثنا

ن��ìعشر�أ�Äم�كانوا�إذا�تعلموا�من�ال: كعثمان�وعبد�هللا�بن�مسعود�وغ Eهما

�قالوا �والعمل �العلم �من �ف�âا �ما �يتعلموا I*ح� �يجاوزوها �لم فتعلمنا�: آيات

  .القرآن�والعلم�والعمل�جميعا

�و�� �والحساب �كالطب �العلم �من �فن �Bي �كتابا �قوما �يقرأ �أن �تمنع فالعادة

  .)61(يستشرحوه�فكيف�بك<م�هللا�تعا�ى

�قل����� �تفس �Eالقرآن �Bي �الصحابة �ب ن �ال³Óاع �كان �Bي�ولهذا �كان ي<�وهو�وإن

�والعلم� �و]ئت<ف �]جتماع �كان �اشرف �العصر �كان �وكلما Eأك�� التابع ن

E62(والبيان�فيه�أك�(.  

�علم� �ع�Oم �تلقوا �كما �الصحابة �التفس �Eعن �تلقوا �التابع ن �أن وا�قصود

  . السنة�وأن�كانوا�قد�يتكلمون�Bي�بعض�ذلك�با�ستنباط�و]ستد�ل

�التفس �Eعند �Bي �تيمية" و]خت<ف �نوع ن" ابن �النقل�: ع»ى �مسنده �ما منه

�استد�ل� �وأما �مصدق �نقل �أما �العلم �إذ �بغ �Eذلك �يعلم �ما �ومنه فقط

  .)63(محقق�وا�نقول�أما�عن�ا�عصوم�أو�غ �Eا�عصوم
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والخ<ف�من�جهة�النقل�أن�جنس�ا�نقول�سواء�كان�عن�ا�عصوم�أو�������

��� �ما �ومنه �والضعيف، �منه �الصحيح �معرفة �يمكن �ما �فمنه غ �Eا�عصوم

يمكن�معرفة�ذلك�فيه�ف<�يفيد�Bي�]خت<ف�Bي�لون�كلب�أصحاب�الكهف،�

وBي�البعض�الذي�ضرب�به�قتيل�مو	«�Iمن�البقرة�وBي�مقدار�سفينة�نوح،�

Bي�اسم�الغ<م�الذي�قتله�الخضرو.  

ومعلوم�أن�ا�نقول�Bي�التفس �Eأك�Eه�كا�نقول�Bي�ا�غازي�وا�<حم�ولهذا�������

�أحمد �?مام �إسناد: قام �لها �ليس �أمور �وا�غازي،�: ث<ث التفس �Eوا�<حم

�الناس� �أعلم �Sن �ا�راسيل، �عل�âا �الغالب �Sن �إسناد �أصل، �لها �ليس وبروي

�دينة�ثم�أهل�الشام�ثم�أهل�العراق،�فأهل�ا�دينة�أعلم��ÄSا�با�غازي�أهل�ا

�العلم� �من �لهم �فكان �وجهاد، �غزو �أهل �كانوا �الشام �وأهل �عندهم كانت

  .  بالجهاد�ما�ليس�لغ Eهم

وأما�التفس �Eفإن�أعلم�الناس�به�أهل�مكة��ÄSم�أصحاب�ابن�عباس،�������

وا�راسيل�إذا�تعددت�وكذلك�أهل�الكوفة�من�أصحاب�عبد�هللا�بن�مسعود�

�صحيحة� �كانت �بغ �Eقصد �]تفاق �أو �قصدا �ا�واطأة �عن �وخلت طرقها

�للخ�E،�وإما�أن�يكون�كاذبا� قطعا،�فإن�النقل�إما�أن�يكون�صادقا�مطابقا

�كان� �العهد �الكذب �من �سلم I*فم� �فيه، �أخطأ �أو �الكذب �صاحبه تعمد

  . )64(صادقا

  :خاتمة

��يمكن�أن�نتحدث�عن�إشكالية�التفس �Eوالتأويل�دون�ربطها�بنسقها��������

�الباحث ن� �الكث �Eمن �ويذهب ��ول، �الفصل �Bي �إليه �تطرقنا �الذي ا�فاهيم�

�والتفس �Eوالحديث� �والفقه ��صول �لعلماء �الكث Eة �ا�ساهمات �أن العرب

�لع �العامة ��سس �وضع �من �أول �العرب �من �جعلت �وغ Eهم لم�واللغة

�]صط<حات،� �لجميع �العربية �اللغة �اتساع �أن �كما �وا�صطلحات، ا�فاهيم

�ومEWادفة� �ومثقفة �متباينة �ألفاظ �ف�âا �ا�خارج �لطيفة �ا�رونة �كث Eة �لغة إ�Äا

�ع»ى� �دلت �وربما �متقاربة �معان �ع»ى �دالة �مختلفة �ألفاظ �وف�âا ومشتقة،

��حي �بعض ���تخلو�Bي �ا�رونة �هذه �إ��أن �مختلفة �]لتباس�أحوال �من ان
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�والفائدة� �ا�عاني �باخت<ف ��لفاظ �اخت<ف �الك<م �Bي ��صل �Sن و�شكال

�اللفظ� �ف<�يستعمل �وتوضيحها ��لفاظ �معاني �تحديد �للنسق �دراستنا من

إ��فيما�وضع�له،�و��يدل�ع»ى�ا�ع��Iالواحد�إ��بلفظ�واحد،�Sن�ا�عاني�إذا�

�� �وكذلك �وفهمها �شرحها �سهل �محددة �مطابقة�كانت �كانت �إذا لفاظ

�هو� �البحث �Bي ��ساس �وSن �أتم، �ووضوحها �أدق �صار�استعمالها للمعاني

��فهام� �بلغت �لغة �فبأي �كشفت �إذا �الحقيقة �وإن �الحقائق �عن الكشف

فذلك�هو�البيان�ا�طلوب،�و�ي�أن�السبب�الذي�من�أجله�احتيج�إ�ى�وضعها�

حات�العلمية�يفيد�العلماء���يقتصر�ع»ى�?®�ام�وحده،�Sن�تثبيت�]صط< 

وا�تعلم ن�كما�يفيد�جمهور�القراء�هذا�ما�جعلنا��Äتم�بتحديد�ا�صطلحات�

�Bي� �خلط �منشأها �ا�ذهبية �]خت<فات �كث �Eمن �Sن �با±شكالية الخاصة

�إ�ى� �تؤدي �]خت<فات �كث �Eمن �Sن �با±شكالية �الخاصة �الحدود استعمال

�م �والف<سفة �ا�فكرين �ب ن �تفاهم �التأويل�سوء �ف�âا �يجد �تغ Eات �يفتح ما

 . منفذا�ف<�يبقى�ا�ع��Iخالصا�واضحا

�®�ذا� �نØي �أن �علينا �لزاما �فبات �وثقافية �علمية ��Äضة �بصدد �اليوم ونحن

�وقواعد� �راسخة �أصول �ع»ى �ا�عاصرة �مفاهيمنا �لتقام �الضروري الجانب

�واضحة�متم ³ة�Sن�تصورات�العلم�كما���تخفى�تصاغ�Bي�صيغ�لفظية�وكل

�تصور� �إ� �اللغة �وليست �لغوية �قوالب �Bي �الظهور �إ�ى �ي³Óع �عق»ي حكم

لòشياء،�فالعلم�وا�عرفة�تتوقفان�ع»ى�اللغة،�لذلك�كان�من�الضروري�أن�

تكون�لدينا�عناية�بتحديد�ا�فاهيم�خاصة�Bي�مجال�العلوم�?نسانية�إذ�أننا�

�غيب �قد �كنت �وإذا �ا�صطلحات �وضع �Bي �وخلط �لغوية I»ôفو� ت�نشكو�من

�بناء� �كل �أساس �البحث �هذا �أن �اعتقادي �إ�ى �ذلك �فمرد �ا�فاهيم� بالنسق

فلسفي�وخ �Eوسيلة�ل�بداع�الفكري�ا�نظم�هو�]تفاق�ع»ى�معاني��لفاظ�

ووجوه�استعمالها�بالرجوع�إ�ى�النصوص�ال*��ورد�ف�âا�سواء�كانت�نصوص�

  . قديمة�أو�نصوص�حديثة�وبما�Bي�ذلك�ا�EWجمة�إ�ى�اللغة�العربية

  :اMصادر�واMراجع

 .7لسان�العرب،�دار�إحياء�الEWاث�العربي،�ب Eوت�ج: ابن�منظور  .1
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�صالح�-  2 �أديب �ب Eوت،�: محمد �?س<مي �ا�كتب �?س<مي، �الفقه �Bي تفس �Eالنصوص

  . 148،�ص�3�،1984ط
  .98،�ص�7العرب�جلسان�: ابن�منظور �- 3
  . 98ص: ا�صدر�نفسه�- 4
،�2�،1993مؤسسة�الرسالة،�ط: الكليات: أي�البقاء�أيوب�بن�مو	«�Iالحسي���الكوBي�- 5

  .908،�ص�7ج
  .99ص�: لسان�العرب: ابن�منظور �- 6
تحقيق�أحمد�محمد�شاكر،�ا�كتبة�العلمية،�ب Eوت،�ص�: الرسالة: ?مام�الشافØي�- 7

14.  
�عبد�العظيم�محمد�الديب�دار�البيضاء،�: �Eهان�Bي�أصول�الفقهال: الجوي���-  8 تحقيق

  .277،�ص�1،ج3�،1992ط



 
 
 
 
 
 

 2019 /1السدا&%$��-09العدد/ �نسانيةمخت���الفلسفة�والعلوم��–مجلة�مقاربات�فلسفية

89 
 

 
  .101ص�: ا�رجع�نفسه - 9

  
  .149النص�والسلطة�والحقيقة،�ص�: نصر�حامد�أبو�زيد�- 10
  .150ص: ا�رجع�نفسه - 11
  .52?مام�ابن�تيمية�وقضية�التأويل،�ص�: محمد�السيد�الجليند�- 12
  .109بنية�العقل�البشري،�ص�: عابد�الجابري محمد��- 13
ا�زهر�Bي�علوم�اللغة�وأنواعها�مطبعة�عي�I»Áالبابي�الحل�ì،�: السيوطي�ج<ل�الدين�- 14

  .364،�ص�1القاهرة،�ج
  .366ص: ا�رجع�نفسه - 15
  .52،�ص�4الفتاوي،�ج: أحمد�بن�عبد�الحليم�بن�تيمية�- 16
  .197،�ص�5ا�صدر�نفسه،�ج�- 17
18 -�� �بن �تيميةأحمد �ابن �الحيليم �السلفية�: عبد �دار�الدعوة �الواسطية �العقيدة شرح

  .30،�ص2�،1998مصر،�ط
  .u :33ية: �عراف�- 19
  .34ص�: ا�رجع�نفسه�- 20
  .34ص�: ا�صدر�نفسه�- 21
  .51ص�: ا�صدر�نفسه�- 22
  .07من�uية�: سورة�الزمر�- 23
  .325منشورات�الجمل،�ص 01�،20نقد�الخطاب�السلفي،�ط: السمهوري�رائد - 24
  .330ص: ا�رجع�نفسه - 25
  .340ص: ا�رجع�نفسه - 26
دار�الكتب��1درء�تعارض�العقل�والثقل،�تحقيق�محمد�رشاد�سالم،�ط: ابن�تيمية�- 27

  .180،�ص�1،�ب Eوت�مج1985العلمية�
  .184،�ص�1مج: ا�صدر�نفسه�- 28
  .167ا�صدر�نفسه،�ص��- 29
  .168ا�صدر�نفسه،�ص��- 30
  .90ص�: 13الفتاوي�ج�مج�- 31
  .88ا�صدر�نفسه،�ص��- 32
  .149،�ص�4مج�الفتاوي،�ج�- 33



 
 
 
 
 
 

 ISSN :  2352-9776 / EISSN: 2600-660X      -- --------------  النص�الدي/$�ب,ن�التفس,��والتأويل

90 
 

 
  .150ص�: ا�صدر�نفسه - 34
  .240نقد�الخطاب�السلفي،�ص�: رائد�السمهوري - 35
  .245ص�: ا�رجع�نفسه - 36
  141،�ص�2مج: درء�التعارض�- 37
  .115ص�: ا�صدر�نفسه��- 38
  .118ص�: ا�صدر�نفسه�- 39
  . 118ص�: ا�صدر�نفسه�- 40
  305،�ص�13مجموع�الفتاوي،�ج: ابن�تيمية�- 41
  .307،�ص�13ج: صدر�نفسها��- 42
  .313ص�: ا�صدر�نفسه - 43
  .320ص�: ا�صدر�نفسه - 44
  .598،�ص1درء�التعارض،�مج: ابن�تيمية�- 45
  .117ص�: ا�صدر�نفسه�- 46
  .120ص�: ا�صدر�نفسه�- 47
  .123ص: ا�صدر�نفسه�- 48
  .240،�ص�2ج: ا�صدر�نفسه - 49
  .390،�ص�4مجموع�الفتاوي،�ج: ابن�تيمية��- 50
  .395ص�: ا�صدر�نفسه - 51
  .115،�ص�1مج: درء�التعارض�-52
�تيمية -53 �ط: ابن �ا�عقول، �الصريح �ا�نقول �صحيح �العلمية�1موافقة �دار�الكتب ،

  .120،�ص�1،�ج1985ب Eوت،�لبنان،�
  .125ص�: ا�صدر�نفسه - 54
  .130ص�: نفسها�صدر� - 55
  .85،�ص�5مج�الفتاوي،�ج: ابن�تيمية�- 56
  .86ص�: ا�صدر�نفسه�- 57
  89ا�صدر�نفسه،�ص��- 58
  90ا�صدر�نفسه،�ص� - 59
  44من�uية�: سورة�النحل�- 60
  .145،�ص�4مجموعة�الفتاوي،�مج: ابن�تيمية- 61



 
 
 
 
 
 

 2019 /1السدا&%$��-09العدد/ �نسانيةمخت���الفلسفة�والعلوم��–مجلة�مقاربات�فلسفية

91 
 

 
  .32ص�: ا�صدر�نفسه�- 62
  .32ص: ا�صدر�نفسه�- 63
  .34ص�: ا�صدر�نفسه - 64



  

  

  

  

 

 2019 /1السدا&%$��-09العدد/ مخت���الفلسفة�والعلوم��نسانية�–مجلة�مقاربات�فلسفية

92 
 

  ا0ؤسسة�للفكر� الروافد�والجذور��الفلسفية

  التداو3ي�ا0عاصر

  2مسلم�خ>�ة. د،�1واضح�أحمد.د

  ،�الجزائرجامعة�الدكتور�موEي�الطاهر�بوEية�سعيدة،�آداABاو �قسم�اللغة�العربية1
  ،�الجزائرجامعة�الدكتور�موEي�الطاهر�بوEية�سعيدة،�آداABاو �قسم�اللغة�العربية 2

*********************  
  12/04/2019 :تاريخ�القبول ����������������������23/02/2019  : تاريخ��رسال

  :ا0لخص�

�الصعبة� ��مور �من �ا�عاصر �التداو�ي �الفكر �لظهور ��و�ى �رهاصات� �عن �الحديث لعل

،�ا�ختلفةال01عات�الفلسفية�و �مرد�ذلك�أن�هذا�الدرس�مدين�لعدد�من�التيارات،�و ا�ستصعبة

�الدراسات� �نقل �عجلة �تحريك �مسألة �>ي �به �يس@?ان B� �طويل �باع ��خFGة �لهذه �كان حيث

،�إ�ى�طابع�آخر�قوامه�الحركية) ا�عياري�و �السكوني( الفلسفية�التقليدية�من�طابعها�التقليدي�

إسهامات�شارل�،�فلسفة�اللغة: ومن�بGن�أهم�هذه�الروافد�الفلسفية�. التواصل�وZستعمال�

�بFGس �ساندرز �شارل �وإسهامات �موريس ،� �لذلك �تفصيل �ا�عرفية �السطور �هذه و�قد�.و>ي

  .اعتمدنا�>ي�نسج�خيوط�هذا�البحث�عeى�ا�نهج�الوصفي�التحليeي�

� �ا0فتاحية �اللغة�؛التواصل: الكلمات �التداو�ي ؛فلسفة �اللغة؛ �فتغنشتاين�؛ألعاب شارل�؛

 .Zستعمال�؛�سندرز�بFGس

Abstract: Maybe talk about the first appearance of deliberative 

thought marks contemporary difficult the find difficult, And due to 

this lesson , Indebted to a number of currents. And various 

philosophical trends, Where the latter quite long No mean feat The 

question of moving the traditional philosophical studies transfer 

wheel of traditional character (static & standard) To The nature of 

most motor strength, communicate and use, Among the most 

important of these philosophical reaches philosophy of language, the 

contributions of Charles Morris and the contributions of Charles 

Sanders Pierce, In these lines of knowledge. And have adopted in 

weaving this search on descriptive analytical. 

Keywords:  communication; philosophy of language; deliberative; 

language games; Wittgenstein; Charles Sanders Pierce; using 
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  :    إسهامات�فلسفة�اللغة- 1

�>ي� �الفلسفية �ال01عة �تأث�FGهذه �كيفية �مسألة �معالجة �>ي �الشروع قبل

 �� �من �بنوع �نرصد �أن �Bبّد �التداولّية؛ �النظرّية �ظهور �اتجاهيجاز�ماهية

التحليل�الفلسفي�وخلفياته�وقضاياه�الكFtى�حيث�استطاع�هذا��خ��FGأن�

�ا�عاصر� �التّداو�ي �للّدرس ��و�ى بنة
ّ
�الل �لوضع �يؤّهله

ً
�مكانا �لنفسه يجد

� �yي �اللغة �فلسفة �أن �،بحكم �ا�فاهيمّية ��نهج��استمراريةوأجهزته فكرية

  .التحليل�الفلسفي

�إ�ى�لعل�منهج�التحليل� الفلسفي�>ي�أجeى�معا�ه��هو�تقسيم�ا�ركبات

>ي��1جزئيات�بسيطة،�ويتحقق�ذلك�عن�طريق�حذف�كّل�ما�هو�مركب�رمزي 

��جزاء� �تحديد �>ي �الدقة �إ�ى �الوصول �من �للتمكن �لغوية �صياغة أي

�الصياغات �هذه �>ي �الكائنة �ا��?�ي�)2(والع�قات �ا�عر>ي �ا�قت��� �هذا �إّن ،

 
ّ
،�محققا�التوصل�)ذات�ا�ظهر�الرمزي�الغامض(Fكيبات�يؤّدي�إ�ى�تفادي�ال�

�تضعنا�بدورها�أمام�عناصر�جديدة�ذات�
ً
إ�ى�حدود�تعاب�FGأخرى�أك��Fوضوحا

  .طبيعة�معرفّية�مباشرة

�كان� �الفلسفي �ا�نهج �هذا �م�يء �إّن �القول �يمكن �ا�نطلق �هذا ومن

ى�بوتقته�بمثابة�ثورة�فلسفية�أخذت�عeى�أعناقها�توجيه�الفكر��نجل0Gي�إ�

�التجريـ�� �Zتجاه �>ي �ا�تمثلة �مع��)3(�صلّية �التفاضل �عeى �يقوم الذي

. يتحقق�هذا�>ي�إطار�تجريب�كّل�ما�هو�جزئي�مباشرو �القضايا�و�شكاليات

�وا�ثالية� �الهيجلية �عeى �فيه �ثار �الذي �ا�قال �ذلك �عeى �دليل FGخ� ولعل

ى�أن�العالم�كّل�فريد��Bالّ���كانت�سائدة�آنذاك�والّ���كانت�تر �)4(الجديدة

ينقسم�إ�ى�أجزاء�>ي�حقيقته،�وأّي�محاولة�لتجزيئه�تشويه�زائف�و�Bيوجد�

  .)5(حقا�سوى�الواقع�ككل�وهو�ما�يسم��مطلق

إنما�قامن�عeى�،�الجدير�بالذكر�>ي�هذا�ا�قام�أن�هذه�ال01عة�الفلسفيةو 

�بال �ع�قاتنا �لفهم �الوحيد �السبيل �yي �اللغة �أن �قوامه �عام �عالممبدأ

� �والبشر، �لشؤوننا" إذ �ا�وضوعية �الحاBت �جميع �و إن �الع�قات�، جميع

��فراد �مع �و ا�جتمعو �الذاتية �البشري ، �الجنس �تاريخ �مع �أساس�، �عeى قائم
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� �مع � �له �يكون �أن �أراد �إن �دائما. لغوي �مرتبط �اللغوي أبدا�و �فالطابع

�بالفهم ،� �يص�FGملموسا B� �اللغة �لنا �تنقله �الذي �ا�ع � �هذا�مادام إ�Bعeى

  . 6"فالوجود�الذي�يمكن�أن�يكون�مفهوما�أو�Bهو�اللغة�. النحو��

�الثورة� �هذه �خلق �>ي �ساهموا �الذين �الف�سفة �الّرواد �أهم �من ولعّل

�برتراند �للمثالية، �ا�ناهضة � الفلسفّية �إدوارمور��B. Russell 7راسل وجورج

G.E Moore 8�� �تشارلزوت �حسب �يعّد ذي
ّ
�حركة�مؤّس �Charleswotthال س

� �سنة �الفلسفي �آنفا- 1903التحليل �ا�ذكور �مقالة �عeى��->ي �ثار�فيه والذي

؛�وهذا��خ�FGهو�الذي�كان�له�L. Wittgenteïn 9ا�ثالّية،�ولودفيج�فتغنشتاين

�ظاهرة� �وyي �التداولية �النظرّية �>ي �ا�هّمة �Àلّية �انبثاق �>ي �الفّعال الدور

 VAN DJICK–كما�يقول�فان�ديك�. ية�فعال�الك�مّية�بحكم�أّن�هذه�النظر 

غة،�"
ّ
�الل �فلسفة �من

ً
�أساسا �تستنبط �إذ �ا�نطق، �من �وجودها �تستلهم تكاد

�خاص �بوجه �الك�م �أفعال �من�. )10("ونظرية �ب��Ëء �نبينه �سوف �ما وهو

  .التفصيل�Bحقا

أّما�بالنسبة�Îهم�ا�رتكزات�والدعائم�الّ���اعتمدÍ?ا�حركة�الّتحليل�وyي�

�الظوا �مع �حسب�تتعامل �إجمالها �فيمكن �الفلسفية، �والقضايا هر�اللغوّية

  :  >ي�ما�يأتي�Sholimowiskiشوليموفسكي�

غة،�واعتبارها�دعامة�أساسّية�>ي�التفك�FGالفلسفي؛-أ
ّ
  Zعتماد�عeى�دور�الل

  جزءا؛/ تفتبت�ا�شك�ت�الفلسفّية�إ�ى�أجزاء�صغFGة��عالج@?ا�جزء�-ب

  خاصي@?ا�ا�عرفية؛-ج

أي�ا�عالجة�ا�ش�Fكة��Inter SubjectivitéالبGن�ذاتية�"ى�مبدأ�اعتمادها�عe-د

  .بGن�الذوات�>ي�عملّية�التحليل

�الفلسفية� �و�نساق �الفلسفات �الكث�FGمن �أن �القول �يمكننا وعليه

ت�?ض�عeى�هذه�ا�بادئ،�ولكن�ا�ظهر�الكفيل�بزرع�الحد�الفارق�بي�?ا�وبGن�

� �اجتماعها �هو ��خرى �الفلسفّية �إطار��نواع �داخل �واحد �آن �و>ي
ً
معا

  .)11(الفلسفة�التحليلية
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�تيار�الفلسفة� �مقومات �فتغنشتاين �الّنمساوي�لودفيج �الفيلسوف اتبع

� �زميله �مع �محاولته، �>ي �جلّيا �ذلك �وظهر �لغة�" راسل"التحليلية، إقامة

�الفلسفية،�وكان�ذلك�يصّب�>ي�إطار�نظرّية�سمياها��12مثالية لحل�القضايا

"� �الذرية �وا�حاولة�13ا�نطقيةالنظرية �النظرّية �عن �م�?ما �كّل �تراجع �ثم ،

�يستحيل� �مشروع �ا�ثالية �اللغة �إقامة �وإّن �عيوبا، �بالنظرية �أن باعتبار

�الوضعية� �ومرتكزات �مبادئ �انتقاد �إ�ى �جهوده �اتجهت �لذلك تنفيذه،

�أسمياه�
ً
،�وقوامها�)14(فلسفة�اللغة�العادية"ا�نطقية،�وأسس�اتجاها�جديدا

� �عن �وقد�الحديث �العادي، �نسان� �ك�م �>ي �ا�ع � �وطبيعة �اللغة طبيعة

�كتابه� �>ي �ا�نطقية �والنظرّية �ا�ثالية �اللغة �مشروع �عن �جليا ظهر�تراجعه

�بعد�. Philosophical Investigation�بحاث�الفلسفّية�
ّ
Bالذي�لم�ير�الّنور�إ

  .     )15(وفاته

  :و�اتجاهات�كFtى�yيثم�انقسمت�الفلسفة�التحليلّية�إ�ى�ث�ثة�فروع�أ

  .بزعامة�رودولف�كارناب�positivisme Logicالوضعانية�ا�نطقية�-

-� �اللغوّية �إدموند�Phénoménologie du languageالظاهراتية �بزعامة ،

  .هوسرل 

-� �العادية غة
ّ
�الل �بزعامة�Philosophie du Langage ordinaireفلسفة ،

  .)16(فتغنشتاين

� ��خ�FGهو�الذي �Zتجاه �منه�وهذا �انبثقت �الذي �طار�الفكري� ل
ّ
مث

��فعال� �ظاهرة �م�?ا �انبعثت �حيث غة،
ّ
�الل �>ي ��وستينية الفلسفة

،�وال���تعت�Ftمن�أهم�محاور�الدرس�التداو�ي�ا�عاصر،�حيث�أّن�)17(الك�مّية

غوية�ال���أّسس�لها�
ّ
هذه�الظاهرة�yي�استمرارّية�وتطوير�لنظرية��لعاب�الل

�مهما�18الفيلسوف�فتغنشتاين
ً
،�وهكذا�استطاع�هذا��خ�FGأن�يحتّل�موقعا

بGن�الف�سفة��وائل�الذين�كان�لهم�باع�طويل�>ي�تطعيم�الظاهرة�اللغوية�

�>ي� ��و�ى �أعماله �خ�ل �من �ظهر�ذلك �وقد �Zستعما�ي، �بالطابع ودراس@?ا

� �>ي �ان@?ت �وال�� �والفلسفة �التمثيلية��1918ا�نطق �الوظيفة ز�عeى
ّ

�رك حيث

�تقوم�عeى�Zعتداد�بتقييم�ا�لفوظات�من�حيث�صح@?ا�وخطÞ?ا،�للغة�ال ��
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كما�ظهر�أك��Fتجليا�>ي�مؤلفاته�ال�حقة�ال���راح�يصّور�فà?ا�تصورات�جديدة�

>ي�تلك�ا�رحلة�بحكم�أنه�كان�ينفي�القطيعة�وZنفصال�بGن�اللغة�والفكر،�

فية�ال���بل�أك��Fمن�هذا�حيث�دأب�ينفي�عeى�تنفيذ�بعض�Zدعاءات�الفلس

�عموم� �للغة �تراكيبه �>ي �يتبع �الفرد �أن
َ

َبت
ْ
�وأث �خاّصة �لغة �بالفرد ألصقت

�>ي� �التواصلّية �مع � �استبدال �بضرورة �إثر�ذلك �عeى �مستلزما مجتمعه،

�اللغة� �إ�ى �تسند �ال�� ��ساسّية �الوظيفة �أن �أساس �عeى �بالتعبFGّية غة،
ّ
الل

�ل �آلّية �بقدر�ماyي �له
ً
�وتفسFGا �تمثي��للعالم �إطار�ليست �>ي �Àخرين لتأث�FG>ي

  .)19(عملّية�التواصل

�قطب� �بمثابة �كانت �ال�� �Zستعمال �الكب�FGبفكرة �اهتمامه �ظهر� وهنا

�إ�ى� �البنيوي�ال�Fكي�� �بالنموذج �Zهتمام �من �وذلك �ا�عاصرة، �الفلسفة رåى

�Zستعما�ي �التداو�ي �عن��������������������������. النموذج �متحدثا �فتغنشتاني يقول

�الفلسفة �عقولها�: "...مهام �>ي �تحدث �ال�� �البلبلة �ضّد �معركة �>ي �أæ?ا أي

�اللغة� �استخدام �إ�ى �ينبه B� �قد �نسان� �فعقل غة،
ّ
�الل �استخدام نتيجة

،�)20("نتيجة�Bفتنانه�ç?ا،��مر�الذي�قد�يؤدي�إ�ى�قيام�ا�شك�ت�الفلسفية

" ه�ا�شهورةوأفضل�دليل�اعتمد�عليه�>ي�تثبيت�دعائم�هذا�التصّور�نظريت

" 1921بحث�>ي�الفلسفة�وا�نطق�" ال���طرحها�>ي�طّيات�كتابه"ألعاب�اللغة�

� �عن �فيه �أفصح �أحد�"الذي �بعد �فيما �وأصبح �بالك�م، �الّت�عب مفهوم

�منحه� �الذي �الفعeي �با�ع � �مرتبط �أنه �ذلك �التداولية؛ �ظهور دعائم

� �خ�ل �من �الّتأويل �ممارسة �عeى �إذا �فهو�قائم، �الفعeي�للملفوظات؛ �داء

غة
ّ
  .)21("لل

�لعّدة� �إنتاجّية �آلة �الكلمة �أّن غة
ّ
�الل �ألعاب �نظرّية �نجمل �أن ويمكن

وفقا�BستعماBتنا�ا�ختلفة�لها��-غ�FGالسكونية–معان،�وتأتي�هذه��نتاجية�

�ا�هم� �من ه
ّ
�أن �أساس �عeى �فيه �ترد �الذي �باعتبار�السياق �اليومّية �الحياة >ي

�Zعتبار�سياق" �بعGن �دBلة���خذ �فهم ��مر�بعملّية �ارتبط �إذا ا�لفوظية

�أو�شرحه �ال01عة�)22("التعب�FGاللغوي �تلك �عeى �فتغنشتاين �ق��� �وبالتا�ي ،

�تخضع� �اللغة �تعت�Ftأّن �كانت �وال�� �سائدة �كانت �ال�� �الفلسفية التصويرية
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�
ً
�واحدا �مع � غة

ّ
�الل �>ي �كلمة �لكّل �تحكم �دقيقة �منطقية لحسابات

�وينجّر�)23(ومحّدًدا �معGّن�، �لفظ �دBلة �لفهم �محاولة �أّية �أّن �الطرح �هذا عن

مرهون�باìدراك�الشامل�و�حاطة�الّتامة�باستعماBت�الفعلّية�عeى�الواقع،�

  .         وكيفيات�صياغاته�>ي�سياقات�متعّددة

�أن� �يرى �فتغنشتاين �أن �القول �يمكن �التصوري، �ا�عطى �هذا �ظل >ي

ا�وثيقا�بأشكال�الحياة�وا�مارسات�الّ����فعال�ال���نتلفظها،�ترتبط�ارتباط

نحياها،�إذ��Bمجال�من�وضع�الحدود�والحوافز�بGن�النشاط�اللغوي�والحياة�

�بقول  �الصّدد �هذا �و>ي �Zجتماعّية، �مدينة�: "اليومية غة
ّ
�اعتبار�الل يمكننا

�ç?ا� �الّ�� �والجديدة �القديمة �وا�نازل �والساحات ��زقة �من �متاهة قديمة

قاب�مختلفة،�وكّل�هذا�محاط�بسلسلة�من�الضواåي�ذوات�إضافات�من�أح

�الشكل �موحدة �منازل �ç?ا �ومنتظمة �مستوية �النظرية��)24("أزقة �هذه ومرّد

�إطار� �>ي �بخطاباÍ?م �بالّت�عب �للمتكلمGن �تسمح �ال�� �ا�ساحة �تلك �إ�ى يرجع

� �باعتبار �الخطاب �طّيات �داخل �مباحة �من�"اختيارات مة
ّ
�منظ مجموعة

  .)25("مارسات�وا�صالحوجهات�النظر�وا�

�Ftيعت� �كان �الذي ��ّول �موقفه �عن �اللغوي �الفيلسوف �هذا ى
ّ

eتخ� لقد

� �وظيفة �yي غة
ّ
�الل �وظيفة �أّن �وتصوير�" الصورة"أو�" الرسم"فيه �رسم أي

إّن�القضية�: "،�حيث�كان�يقول )>ي�كتابه�الّرسالة�ا�نطقية(العالم�الخارïي�

ه�عليهرسم�للوجود�الخارïي،�عeى�النحو�الذي�نعت
ّ
إ�ى�رؤية�مغايرة��)26("قد�أن

: مفادها�أّن�وظيفة�اللغة�yي�Zستعمال�والتفاهم�مع�Àخرين�والتأث�FGعلà?م

�نقول�: ف��نقول " ما
ّ
�وإن �باñخر، �مّنا �الواحد �Zتصال ��Bيمكننا غة

ّ
�الل بدون

غة��Bيمكننا�التأث�FG>ي�Àخرين،�عeى�هذا�النحو�وذاك،�و�B: بالتأكيد
ّ
بدون�الل

�كذلكبن �نقول �كما �وغ�FGذلك، �BÀت �وصناعة �للطرق �استخدام�: اء بدون

�ببعضهم �Zتصال �الناس �يستطيع �لن �والكتابة �هذا��)27("الك�م و�Bض�FGأن

�بات�/ التفاعل�التواصeي �ضمن�سياقات�معّينة،�وهكذا
ّ
Bينتج�إ�Bي�FGالتأث

ا�عاصرة�من�الضروري�تب ��فرضّية�جوهرّية�قامت�علà?ا�النظرية�التداولية�

�التواصلّية�>ي�إطار� غة�الطبيعّية�ووظيف@?ا
ّ
وyي�إلزامّية�عدم�الفصل�بGن�الل
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�س�Fاتيجية�� �تحديد �عeى �ا�سؤولة �باعتبارها �Zستعمال �بظروف Zهتمام

  .التشكيلية�لبني@?ا

�الفلسفة� �سياق �>ي
ً
�كبFGا

ً
�أثرا �الفتغنشتاي � � �الطرح �لهذا �كان لقد

�الجديد �وتياراÍ?ا �الفلسفة�التحليلّية �تاريخ �>ي �يعرف �أصبح �ما �وخاّصة ة

� �بمدرسة ��Cambridge" كمFtدج"ا�عاصرة �أكسفورد أو��Oxfordومدرسة

�الك�م �أفعال �)28(مدرسة �أوستGن، �جون �من �كل �تنظFGات �بعمق �مثل@?ا �وقد

��فعال�الك�ميةو  ال���تعت�Ftبحق�أهم�نظرية�و �جون�سور�ا�تعلقة�بنظرية

  أجهزته�ا�فاهيمية�و �>ي�الدرس�التداو�ي�ا�عاصر 

  :إسهامات�شارل�موريس- 2

>ي�إطار�البحوث�الفلسفية��Charles Morisتصّب�جهود�شارل�موريس�

ال���راحت�تدرس��الدليل�الذي�حظي�بمقاربات�كثيفة�من�طرف�الباحثGن�

�هيمنت� �ال�� �الّسلوكي �النفس �علم �وبحوث �الفلسفية �ال01عة �ذوي اللغويGن

�باعت �ما، �وقت �>ي غة
ّ
�الل �اللغة�عeى �تنظر�إ�ى ��خFGة �البحوث �هذه بار�أّن

  .)29(بوصفها�نظاما�من�السلوك�ي�õöا�تلقي�إ�ى�رّد�فعل�ما

إن�ا�فهوم�الذي�أوكل�للتداولية�>ي�العصر�الحديث�وا�عاصر�قد�صدر�

عندما�استخدمه�للدBلة�عeى�فرع�من�فروع��1938من�شارل�موريس�سنة�

�أو�ا �الع�مات �علم �علà?ا �يشتمل يميائيةث�ثة �إطار��Semiotics 30لّسِ وهو�>ي

غة،�وهذه�الفروع�yي
ّ
  :)31(التمي�0GبGن�مجاBت�ث�ثة�>ي�دراسة�الل

�ال�hكيب-أ ��:Syntacticعلم �بGن�"والذي �الكلّية �الع�قات �بدراسة ُيع �

،�أي�أّن��مر�هنا�يتعلق�بمجموعة�من�القوانGن�"الع�مات�بعضها�مع�بعض

�لدى�
ً
Bال���تضبط�عملّية�الصّحة�النحوية�للك�م،�من�أجل�أن�يكون�مقبو

غة�>ي�التمي0G،�بصيغة�أدق
ّ
يتجه�هذا�العلم�إ�ى�دراسة�اللغة�: مستخدمي�الل

باìشراف�عeى�مجموع�الع�ئق،�الّ���يمكن�أن�تحدú?ا�الكلمة��دراسة�نسقية

ظراû?ا�>ي�ال�Fكيب،�باìضافة�إل�تحديد�الضوابط�ال���تسهر�عeى�س�مة�
ُ
مع�ن

�ا�نصوص� �أسوار �>ي �مطروحة �نجدها �الّ�� �العبارة �أو �الجملة تحويل

  .  والخطابات
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� �ا�جال �هذا �عليه �ينب � �الذي �التصور �هذا �/ووفق �فإّن سياق�العلم،

�أي� �تمثل B� �البنية �عن �خارجة �ظروف �من �ومصاحباته �الك�مي الحديث

غة،�والّ���
ّ
ق��مر�بالعملّية��نتاجّية�لل

ّ
�تعل

ً
موضع�و�Bتؤخذ�>ي�Zعتبار�سواءا

� �الك�م �بمنتج �عن�) الباث(ترتبط �الباحثة �التفسFGية �التأويلية، �بالعملّية أم

  .ة�ا�والGن�كما�سF1ى ا�ع ��وا�رتبطة�با�تلقي،�بخ�ف�الفرعي

�الّدEلة-ب ��:علم �عeى �العلم �هذا �مجال �الع�مات�"ويقوم �ع�قة دراسة

�إلà?ا �تحليل �أو �علà?ا �تدّل �ال�� �يلقي�)32("باÎشياء �مجال �نظره �>ي �فهو ،

�و�شياء� �ا�عاني �بGن �الع�ئق �مجموع �ووصف �فهم �>ي �ومقارباته انشغاBته

�بصيغ غة،
ّ
�الل �إطار�سياق �>ي �تعي�?ا �أدقالّ�� �يوجه�: ة �الذي �العلم هو�ذلك

�ا�ع �� �أن
ّ
Bي،�إýي�الواقïاهتمامه�إ�ى�دراسة�ع�قة�الكلمات�بالعالم�الخار

�ا�ع �� �يعكس B� �قد �بليت؛ �هF1ش �حسب �ا�ستوى �هذا �إليه ا�توّصل

�الحسبان� �>ي �أدخلنا �إذا �خاّصة �اللغوية، �الّصياغات �من �ا�راد الحقيقي

�ا� �وغياب �حالة،� �انقطاع �صوره�مسألة �ا�جاز�بمختلف �وحضور راجع،

  .)33(وأشكاله،�>ي�الخطاب��دبي�عeى�وجه�الخصوص

دراسة�ع�قة�الع�مات�"وي�?ض�مجال�هذا�العلم�حسبه�عeى��:التداولّية-ج

�الع�مات��)34("بمفّسر�?ا �بGن �الع�قة �يعالج �الّسيميائية، �من �جزء �yي أو

�طار�التو )35(بمستخدمà?ا� �تركز�عeى �أæ?ا �بمع � �لتحديد�، �محاول@?ا �>ي اصeي

�العادي �اليومي �Zتصال �>ي �يستخدمها �ومن �شارة� �بGن �القائمة . الع�قة

�معزولة� �شكلّية �بنية �أو�عبارة �جملة �اعتبار�أي ��Bيمكن �الطرح؛ �هذا ووفق

� �سياقها �بدراسة�). التداو�ي/التواصeي(عن �ُيع � �مجال �هو �آخر FGوبتعب

�ا �وبGن غة،
ّ
�الل �بGن �الحاصلة �لهاالع�ئق �وا�ؤولGن �ç?ا، وانط�قا�. )36(لناطقGن

ذي�أوكله�موريس�للتداولية�بجعلها�أحد��سس�القاّرة�
ّ
من�هذا�الّتحديد�ال

الّ���ينب ��علà?ا�علم�السيميائية�يمكن�الخروج�بنتيجة�مفادها�أن�الع�مة�

� �موريس �ومجالها�"َحْسَب �السيميائي، �ا�جال �إ�ى سان
ّ
�الل �مجالها تتجاوز

  .)37("ا�جال�الحيواني،��Àي،�الطبيýي: ى�مجاBت�أخرى �نساني�إ�
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لقد�جعلت�هذه�النتيجة�الفكرّية�الّ���انبثقت�من�إطار�تقسيم�موريس�

�م�?ا؛�إ�ى�إعراض�بعض�الباحثGن�اللغويGن�
ً
للّسيميائية�وجعله�الّتداولية�فرعا

رح،�كما�هو�الحال�للباحث�الجزائري 
ّ
،�"نواري�سعودي�أبو�زيد: "عن�هذا�الط

الذي�َعزف�عن�تصنيف�موريس�بحّجة�أّن�هذا�الّتصور�قد�يؤّدي�إ�ى�إخراج�

الدراسة�التداولّية�عن�سبيلها�وجدي@?ا�وجدواها�>ي�آن،�كما�يعت�Ftأن�إدراج�

�اعتبار� �إ�ى �العرب �بالباحثGن �يؤّدي �قد �الّسيميائية �النظرية �ضمن التداولية

أي��نتقال�إ�ى��)38(يمياءالتداولّية�مجا�Bيقع�تحت�لواء�علم�الع�مات�أو�الّس 

  أوسع�يصعب�تحديده�و �فضاء�أرحب

�>ي�تدعيم� �خصوصياÍ?ا�عند�"إّن��مر�الجوهري� �وزرع فكرة�التداولية

�الع�مات�" موريس �بGن �الحاصلة �الع�ئق �بمقاربة �التداو�ي �ا�جال هو�ربطه

�ضرورة� �الربط �هذا �عن �وينتج �التداولّية، �وأطرافها �ومقاماÍ?ا باستعماÍB?ا،

��Bتأخذ� �الع�مات �هذه � �Îن �الك�مي، �للحدث �ا�صاحبة �با�عطيات �خذ

�للحيثيات� �يخضع �الذي �Zستعما�ي �بالبعد �تدّعمت �إذا
ّ
Bإ� �الحقيقي معناها

�الفكرة� �هذه �مصداقية �وتتبGّن �التفاعلّية، �التواصلّية �بالعملّية �تحيط ال��

الظروف�و �يثياتعند�الباث�وهو�يحاول�تقفي�اس�Fاتيجية�خطابية�ت�ئم�الح

� ب
َ
خاط

ُ
�ا� �تلقي �بعملّية �ا�يم(ا�حيطة �هذا�)بضّم �س�مة �تتبGن �كما ،

�العناصر�الّ��� �استثمار�كّل �إ�ى ب
َ
خاط

ُ
�ا� �يلجأ �عندما �التصوري ا�قت���

�منه�>ي�الوصول�إ�ى�الفهم�والتأويل�الّصحيح�
ً
�باìطار�الّتواصeي،�رغبة

ُّ
تحف

  .للتعبFGات�ا�ختلفة

�وعليه �اعتبار ، �مّهدت��يمكن �جوهرّية �بذرة �بمثابة �موريس إسهامات

الّسبيل�لظهور�الّنظرية�التداولّية�ا�عاصرة�من�خ�ل�ترسيخ�بعض�ا�فاهيم�

�و�طار� �وا�ؤولGن �وا�ستخدمGن �كاBستعمال �اللغوية �الدراسات �>ي الجديدة

� �أّهله �ذلك �وكّل �Zجتما�ي، �والسياق �) موريس(التواصeي إ�ى�"للخلوص

� �تداو�ي �اجتماعّيةتعريف �طبيعة �ذا ،
ً
�أساسا �تواصeي �نشاط �بأæّ?ا غة،

ّ
�)39("لل

�صريحة �دBلة �هذا �هذا�و �و>ي �>ي �ا�وريسية �الفلسفة �أن �عeى واضحة
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��فق� �وخلق �بتحريك �ساهمت �إستعمالية �أبعاد �عeى �قامت �إنما ا�ضمار�

 .الذي�نراه�يشكل�بحق�نواة�الفكر�التداو�ي�ا�عاصر) الوظيفي�( التواصeي�

  :ت�تشارلس�ساندرز�ب>�سإسهاما- 3

�أنه� �يرى B� �أنه �بحكم �شمو�ي، �طابًع �ذات �بFGس �عند تعت�Ftالسيمياء

� �إطارها �إ�B>ي �علم �أي �دراسة �. باìمكان �يقول �"حيث
ً
�أبدا �بوسýي �يكن لم

�عن�طريق�...) دراسة�أي�
��ء�كالرياضيات،��خ�ق�وا�يتاف0Gيقا،�اقتصاد
ّ
Bإ

�السيميائية �ا�)40("الّدراسة �هذا �بFGس�ووفق �حسب �السيمياء �فإّن لتأسيس

�والظواهر�وZختصاصات� �القضايا �كل �يستوعب �عاّما
ً
�شام� �منطقا تمثل

�إقامة�قواعد�تفيد�التمي�0Gالسليم�. العلمّية كما�يسýى�>ي�الوقت�نفسه�إ�ى

إن�ا�نطق�بمعناه�العام�هو�علم�الفكر�"بGن�كل�ماهو�صحيح�وماهو�خاطئ،�

أي�أنه�يساوي��)41(غة�أدق�السيمياء�العامةالذي�تجسده�الع�مات،�إنه�بصي

  .السيمياءو �بGن��ا�نطق

كيف�نجعل�"وقد�ظهرت�ال01عة�التداولية�>ي�أعماله��مع�ظهور�مقاله�

� �عام �واضحة �عليه�1978أفكارنا �يقيم �جوهري �سؤال �من �انطلق �وقد ،

�مفاده �عeى�: دعائمه �دأب �ا�عطى �إثر�هذا �وعeى �مع �، �للفكرة �يكون م��

� �الذوات�دراسة �بGن �يحدث �الذي �التفاعل �بواسطة �إدراكه �وأثبت الدليل

إّن�الواقع�ا�دلول�عليه�يف�Fض�تجربة�إنسانية�مبنية�"والنشاط�Zجتما�ي�

ومن�هنا�بدأت�أفكاره�ا�تجهة�. )�B")42عeى�ماهو�فردي�بل�عeى�ماهو�اجتما�ي

�وه �لهما �ثالث B� �أساسيGن �مجالGن �>ي
ً
�منفص� �طابعا �تأخذ ما�للع�مات

  .الّتجربة�وا�جتمع

�تبناها�� �الّ�� �العلمّية �الفرضية �لهذه �حصيفة �تفحصية �نظرة �أي إّن

�للشك
ً
Bيدع�مجا�Bس�تكشف�بما�FGى�بوادر�أفق�إنتقا�ي�يأخذ�بيد�حياة�. بeع

الع�مات�إ�ى�مجال�يضع�نصب�أعينه�تلك�ا�مارسات�و�نشطة�اللغوّية�بما�

��حقيقي�قوامه�التجربة�الّ���تأخذ�تحمله�من�معاٍن�ودBBت�إ�ى�منهج�علم

�من� �يحمله �وما �الخارïي �بالواقع �ا�حتكة سانية
ّ
�الل �ا�مارسة �من جوهرها

�بأن� �قناعته �ومرّد �سّر �هو �وهذا �متحركة �ديناميكية �سياقية تمفص�ت
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�متعلقة�بتنفيذها�عeى�
ً
الكيفّية�ا�ناسبة�والفعالة�لجعل�أفكارنا�أك��Fوضوحا

�ا� �النتائج �وقياس �بالدرجة�الواقع �هو�منفýي �ما �إ�ى �ال01وع �أي �ع�?ا �Fتبة

  ).وهو�ما�مثل�أحد�الركائز�ال���تتبناها�التداولية�( �و�ى�

و>ي�هذا��طار�ا�ع ��بدراساته�ا�تعلقة�باìشارة؛�بحث�عن�الطرق�ال���

يتم�بواسط@?ا�التواصل�الفّعال�ا�نظم�بGن�ب ��البشر�لينكشف�له�>ي�ال�?اية�

� �التداولية �>ي�أّن �وع�Ftّعنه �كتبه �فيما �وذلك �السيميائيات �من �مهم فرٌع

�من�
ّ
�ك� �تف�Fض �ا�تداولة سانيات

ّ
�الل �أّن �وذلك �العام، �ìطارها تلخيصه

�والدBلّية �ال�Fكيبية �التداولية��)43(الّدراسة �فإّن �التخّريج �هذا �من وانط�قا

�يمكن� �كما �الواقع، �نقل �خ�لها �من �يمكن �مهّمة �أداة �yي �بFGس حسب

�ميادين�اعتبار  �لجميع �ومنهج �وZتصال، �ا�عرفة �وسائل �من �وسيلة ها

سانية�
ّ
�الل �الع�مة �تحديد �إرجاعه �إطار �>ي �جلّيا �ذلك �ويظهر ا�عرفة،

بتحديدها�التداو�ي�Zستعما�ي�>ي�تنسيق�مع�ع�مات�أخرى�من�طرف�أفراد�

  .)44(جماعة�معّينة

�أ �فهم �يمكن �. وعليه ��V. Masseماس >ي� D. Venderlichوفندرليش

�بـ �ا�وسوم �حGن��Pragmatics and sprachlichersكتاç?ما ا �لو�سطحي� فهًما

أرجعا�البدايات�والجذور�الفعلّية�للفكر�والّدرس�التداو�ي�ا�عاصر�إ�ى�أربعة�

� ��مريكية �الّدرائعية �بي�?ا �من �كان �أساسّية ال���) Pragmatisme)45أصول

ل���أدت�وبطريقة�وا�1905>ي�سنة�" شارلس�سندرز�بFGس"أسست�عeى�يد�

�عeى� �دأبت �ال�� �والعق�نية �ا�ثالية �الفلسفة �مقوBت �تحطيم �إ�ى مباشرة

�
ً
�نظاما �العالم �تعددّية �عeى �ُيف��� �التصّور �من �الّنوع �هذا �Îّن FGالتنظ

 
ً
  .      )46(واحدا

  :خsصة�البحث�

  :لقد�توصل�البحث�إ�ى�مجموعة�من�النتائج�ا�عرفية�كان�من�أهمها�

نزعات�فلسفية�مختلفة�و �التداو�ي�ا�عاصر�مدين�لعدة�تياراتإن�الدرس� .1

� �أهمها �من �له�: كان �كان �الذي �فتغنشتاين �بزعامة �اللغة �فلسفة إسهامات

 .�ثر�البالغ�عeى�تحوBت�الفلسفة�ا�عاصرة�
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�ا�عروفة� .2 �لنظريته � �ينظر� �نلفيه �عندما �التصوري �ا�قت��� �هذا يتضح

 ال���اهتمت�بالبعد��ستعما�ي�للغة�� )  (jeux de languageبـاÎلعاب�اللغوية�

�نظرية� .3 �تعت�Ftأهم لقد�أسس�جون�أوستGن�نظرية��فعال�الك�مية�ال��

�التداو�ي �ا�فاهيم� �الجهاز �تشكل �تقفي، �عeى �نظرية�و �بناءا �معالم بلورة

 .�لعاب�اللغوية

�موريس� .4 �شارل �إسهامات �عن �نتغا��� �أن �يمكن B� �ا�لمح �هذا >ي

�جذور  �وطابعها�باعتبارها �التداولية �ال01عة �لظهور �مهدت �حقيقية �فكرية ا

 Zجتما�ي�/ �ستعما�ي�

كما��Bيمكن�غض�الطرف�عن�إسهامات�شارل�ساندز�بFGس�حيث�أمدت� .5

الذي�أض�ى�) الذرائýي�( التداولية�بعدة�أبعاد�كان�من�أهمها�البعد�ا�نفýي�

  .ي�ا�عاصر�بمثابة�أحد�ا�عالم�ا�همة�ال���تشد�كيان�الدرس�التداو�

  :الهوامش
 

 1 � �ا�ركبة ��B: الرموز �ال�� �العامة �الدBBت �عeى �يدل �بل �جزئي، 
��ء� �عeى �رمز��Bيدل �كل yي

تنطوي�عeى�اللغة،�وبالتا�ي�يحصل�تف���Ëنوع�من�الغموض�حول�القضايا�الفلسفية�واللغوية�

�الفاهرة�: ينظر �والنشر�والتوزيع، �للطباعة �دار�قباء �اللغة، �فلسفة �>ي �دراسات �رشوان، مهران

 .37: ،�ص1998
  .37-36: ا�رجع�نفسه،�ص: ينظر 2
  .وما�بعدها�23ا�رجع�نفسه،�ص�: ينظر 3
  .28ا�رجع�نفسه،�ص�: ينظر 4
غة،�دار�ال�?ضة�العربية،�بFGوت�: ينظر5

ّ
  .44/45ص: ص. 1985ف���زيدان�>ي�فلسفة�الل

6 � �الحديث �الكتب �عالم �اللغة، �إستعمال �علم �التداوليات �علوي، �إسماعيeي ،الطبعة�حافظ

 35: ،�ص�2011�و�ى�
�راسل��7 �يكن�)  B.Russell )1872-1970برتراند �لم �التحليلية، �الفلسفة �ف�سفة �من فيلسوف

�ثار�عeى� �وإص�ح، �تربية �ورجل �وأدبيا �وسياسيا �منطقيا �رياضيا، �كان �بل �فحسب فيلسوفا

��ساسي �مساهمته �تتمثل �الجديد، �التحليeي �ا�نهج �مستخدما �ا�ثالية �محاولته�الفلسفة �>ي ة

تزويد�الفلسفة�با�نهج�العلم�،�من� الجمع�بGن�ا�نهج�التجري���والعقeي�من�جهة�وكذا�محاولته�

مهران�رشوان،�دراسات�>ي�فلسفة�اللغة،�: ينظر" برنكبيا�ماتيماتيكا�"كتبه�أصول�الرياضيات�و

 .وما�بعدها��32: ص�
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8 � �مور �إدوارد �:  G.E.Mooreجورج �إنجل0Gي �لراسل�)1958-1873(فيلسوف �صديقا �كان ،

وفتغنشتاين،�وشارك�>ي�تأسيس�الحركة�التحليلية�إضافة�إ�ى�دوره�الكب�FG>ي�تجديد�الواقعية�

>ي�بلده�إنجل�Fا،�لكنه�كان�يرزح�تحت�وطأة�ا�ثالية�الهيجيلية�الجديدة،�له�عدة�أعمال�فلسفية�

 وما�بعدها��28ينظر�ا�رجع�نفسه،�ص�.ئ��خ�ق�دفاع�عن�الحس�ا�ش�Fك�ومباد: مهمة�مثل�

 9�� �فتغنشتاين �الFtيطانية�:   L.Wittgensteinلودفيج �الجنسية �عeى �تحصل �نمساوي منطقي

�من�) 1889-1951( �وبداية �الرياضيات، �أسس �>ي �بحث �كامFtيدج، �جامعة �>ي �الفلسفة ،أستاذ

�ا�1903 �ألعاب �نظرية �وضع �الطبيعية، �اللغات �دراسة �إ�ى �إتجه �دBش،�. للغة ينظر�الجي��ي

مدخل�إ�ى�اللسانيات�التداولية،�ترجمة�محمد�يحياتن،�ديوان�ا�طبوعات�الجامعية،�الجزائر،�

 .21-20:ص)د،ت(
�عبد� 10 �ترجمة �والتداو�ي، �الد�Bي �الخطاب �>ي �البحث �استقصاء �الّسباق، �النص �ديك، فان

  .255،�ص�2000القادر�قني �،�إفريقيا،�بFGوت،�سنة�
  .140ا�رجع�السابق،�ص�: نظري 11

�بحيث� 12 �العادية، �اللغة �عيوب �كّل �تتجنب �رمزّية �لغة �إقامة �راسل �وزميله �فتغنشتاين حاول

�الصحيح� �ال�Fكيب �بدراسة �أيضا �اللغة �هذه �وتع � �معGن، �مسم� �عeى Zد� �اسم �كل يكون

ن�الجمل��فردات�اللغة�بوضع�قواعد�هذا�ال�Fكيب،�كما�تدرس�قواعد�Zستبدال�من�صورة�م

�دار�ال�?ضة� �اللغة، �فلسفة �>ي �زيدان، �فهم� �ينظر�محمود �أخرى، �صور �من �ينجر�ع�?ا �ما إ�ى

 .43،�ص�1985العربية،�بFGوت�
�ا�نطقية 13 �الذرية �من�: النظرية �مجموعة �عeى �جابة� �تحاول �تجريبية، �ميتاف0Gيقية نظرية

�أنواع�ا�وجودات�فيه؟�وما: �سئلة�مثل �يتألف�العالم�وما �ال���تعت�Ftعنه��مّما أنواع�القضايا

 .31؟�ا�رجع�نفسه،�ص...؟�وما�الع�قة�بGن�اللغة�والواقع...هذه�ا�وجودات
  .43ا�رجع�نفسه،�ص�: ينظر 14
 .46ا�رجع�نفسه،�ص�: ينظر 15
مسعود�صحراوي،�التداولية�عند�العلماء�العرب،�دراسة�تداولية�لظاهرة��فعال�الك�مّية�>ي� 16

  .22،�ص�2005اني�العربي،�دار�الطليعة�والنشر،�بFGوت�الطبعة��و�ى،�تموز�يوليو�ال�Fاث�اللس
�العربي�: ينظر 17 �الدرس �>ي �تأصيلية �مخالفة �مع �التداولية �اللسانيات �>ي �بوجادي، خليفة

  .50،�ص�2009القديم،�بيت�الحكمة،�الطبعة��و�ى،�الجزائر�
يؤثر�الكث�FGمن�الباحثGن�استخدام�عبارة�فتغنشاين��و�ى�والثاني�التفريق�بGن�مشروعه��ول� 18

والثاني،�فإذا�كان�فتغشتاين��ول�يختصر�مهمة�الفيلسوف�>ي�التوضيح�ا�نطقي�ل�فكار،�أو�

يا�القضايا�ال����Bتصور�الواقع�مثل�قضا: التحليل�ا�نطقي�للقضايا�ويقّسم�القضايا�إ�ى�نوعGن

� �وا�نطق �حامل(الرياضيات �اليومية�)تحصل �الحياة �وyي�قضايا �الواقع �تصور �ال�� �والقضايا ،

وقضايا�العلوم�الطبيعية�باìضافة�إ�ى�حصره�وظيفة�الفيلسوف�>ي�تحليل�هذين�النوعGن�من�

�بسيطة،� �قضايا �إ�ى �تنحل �أن �يجب �مركبة �العلماء �وقضايا �اليومية �الحياة �فقضايا القضايا،
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�إ�ى�وأبسط�الق �الثاني�رفض�هذه�ا�همة�واستبدلها �دقيقا؛�فإّن

ً
ضايا�ما�يصور�الواقع�تصويرا

،�وذلك�بإعادة�الف�سفة�إ�ى�اللغة�العادية،�Thérapiesمهمة�جديدة�تكمن�>ي�ا�عالجة�النسبية�

دBش�: ينظر. وتركهم�أي�محاولة�ìقامة�لغة�مثالية�أو�استخدام�مصطلحات�اخ�Fعها�الف�سفة

 .وما�بعدها�18مدخل�إ�ى�اللسانيات�التداولية،�ص�الجي��ي،�
�القومي،�: فرانسواز�أرمينكو: ينظر 19 �مركز��نماء �علوش، �سعيد �ترجمة �التداولية، ا�قاربة

  .22/23ص: ،�ص1986،�)ا�غرب(الرباط�
�نغورة 20 �واللغة: الزواوي �دار�الطليعة�: الفلسفة �ا�عاصرة، �الفلسفة �>ي �اللغوي �ا�نعطف نقد

  .103،�ص�2005اعة�والنشر،�الطبعة��و�ى،�بFGوت،�للطب
  .52خليفة�بوجادي،�>ي�اللسانيات�التداولية،�ص� 21
  .51ا�رجع�نفسه،�ص�22
غة،�ص�: محمود�فهم��زيدان: ينظر23

ّ
  .57>ي�فلسفة�الل

سانيات�الّتداولية،�ص: الجي��ي�دBش 24
ّ
 .20/21ص�: مدخل�إ�ى�الل

  .52ات�التداولية،�ص�خليفة�بوجادي،�>ي�اللساني25
غة،�ص�: الزاوي�بغورة 26

ّ
  .104الفلسفة�والل

  .104ا�رجع�نفسه،�ص� 27
  .104ا�رجع�الّسابق،�ص�: ينظر 28
  .56خليفة�بوجادي،�>ي�اللسانيات�التداولية،�ص�: ينظر 29

�سوس�FGهو�مبتدع�  30 �دي �فرديناند ساني
ّ
�الل �أّن �ا�قام �هذا �>ي �ذكره �من ��Bمناص �مر�الذي

� �Zجتماعية،�وا�راد�هو�Semioticsمصطلح ،�وهو�علم�يدرس�حياة�الع�مات�>ي�صلب�الحياة

دراسة�كل�أنظمة�التواصل�دون�Zقتصار�عeى�نظام�التواصل�اللغوي،�ومن��نظمة�الع�ماتية�

�و�شارات�العسكريةنجد�الخط�و  . أبجدية�الصم�والبكم�والطقوس�الرمزية�وع�مات�التأدب

أحمد�الوردني،�قضية�اللفظ�وا�ع ��ونظرية�الشعر�عند�العرب�من��صول�: للتفصيل�ينظر

 .74،�بFGوت،�ص�2004م،�دار�الغرب��س�مي،�ا�جلد�الثاني،�الطبعة��و�ى�13/هـ7إ�ى�القرن�
�إ�ى�القرن�3الخطاب�التداو�ي�>ي�ا�وروث�الب��ي�العربي،�من�القرن��واضح�أحمد،: ينظر�31 هـ

 81:،�ص2012هـ،�مخطوط�دكتوراه�،جامعة�وهران،�7
�الجامعّية،� 32 �دار�ا�عرفة �ا�عاصر، غوي

ّ
�الل �البحث �>ي �جديدة �آفاق �نحلة، �أحمد محمود

  .09،�ص�2002�سكندرية،�
الب�غة�و�سلوبية،�نحو�نموذج�سيميائي�لتحليل�ا�ع �،�ترجمة�محمد�: هF1يش�بليث: ينظر 33

  . 100،�ص�1999العمري،�إفريقيا�الشرق،�ا�غرب،�
  .09محمود�أحمد�نبلة،�آفاق�جديدة�>ي�البحث�اللغوي�ا�عاصر،�ص�34
سانيات�التداولّية،�ص�: ينظر 35

ّ
  .56خليفة�بوجادي،�>ي�الل
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�الحكمة،�ن: ينظر 36 �بيت �و�جراء، �ا�بادئ ��دبي، طاب

ّ
�الخ �تداولية �>ي �أبو�زيد، �سعودي واري

  .23،�الجزائر،�سطيف،�ص�2009الطبعة��و�ى�
سانيات�الّتداولية،�ص� 37

ّ
  . 56خليفة�بوجادي،�>ي�الل

  .24نواري�سعودي�أبو�زيد،�>ي�تداولّية�الخطاب��دبي،�ا�بادئ�و�جراء،�ص�: ينظر 38
  .57ليفة�بوجادي،�>ي�اللسانيات�التداولية،�ص�خ 39
�إ�ى�القرن�3واضح�أحمد،�الخطاب�التداو�ي�>ي�ا�وروث�الب��ي�العربي،�من�القرن�: ينظر��40 هـ

 84:،�ص2012هـ،�مخطوط�دكتوراه،�جامعة�وهران،�7
 84:ا�رجع�نفسه�،ص�41
  .198نعمان�بوقرة،�ا�دارس�اللسانية�ا�عاصرة،�ص� 42
  .09حمد�نحلة،�آفاق�جديدة�>ي�البحث�اللغوي�ا�عاصر،�ص�محمود�أ43
  .41ينظر�ا�رجع�نفسه،�ص�44
  .4/5الجي��ي�دBش،�مدخل�إ�ى�اللسانيات�التداولية،�ص�: ينظر 45
�: ينظر 46

ً
�تيارا �خمسGن �Îك��Fمن �إضافة ��دبي، �النقاد �دليل �الياز�ي، �سعد �الرويeي، ميجان

� ،
ً
�معاصرا �نقديا

ً
�ومصطلحا �الثانية �الطبعة �العربي، �ص�2000ا�ركز�الثقا>ي �الدار�البيضاء، ،

102.  
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عاصرة
ُ
  د44ت�الو3ي�2ي�الجماليات�ا-

 -سس�وا-فاهيم5 �-           

 ∗∗∗∗مخلـوف�سيد�أحمد .د

  جامعة�سيدي�بلعباس�-كلية�العلوم��نسانية�وAجتماعية

*********************  
  11/04/2019:  تاريخ�القبول �                     18/02/2019:تاريخ��رسال

  :ا-لخص

� �هذه �انط�قا���دف عاصرة،
ُ
�ا� �الغربية �الفلسفة ��ي �الو ي �إشكالية �ُمقاربة �إ(ى الدراسة

�و-دراك� �الف0/ �الذوق �تنمية �باعتبار�أّن �و-ستطيقية، �الجمالية �الخ?<ة �مفهوم من

�السياقات� �عن ��Gتخرج �خ?<ات �عIى �يستند �الجمالية، �الرؤى �وترقية �والعقIي، /NOالح

�و  �الثقافية �وا�حاضن �أفرز��ا، /Wلهاال� �أسست /Wال� �الجديد� .الفلسفية �ا�نظور هذا

  .يعطي�لbنسان�إمكانية�حّل�مشاكله�ا�عاصرة

�ا-فتاحية �-دراكـ؛��:الكلمات �الجسد؛ �الفن؛ �الهرمنيوطيقا؛ �الفينومينولوجيا؛ الو ي؛

  .-غj<اب
Abstract : 
  This study aims to approach the problem of consciousness in 
contemporary western philosophy which is focused on the concept of 
aesthetic experience.  The development of artistic taste and the mental 
perception are based on the experiences which could not deviated 
from the contexts that produced by the cultural and philosophical. 
This new perspective gives some solutions to the human to solve his 
problems.  
Keywords : Awareness ; Phenomenology ; Hermeneutics ;  Arts ; 
Body ; Perception ;  Alienation 
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  :مقدمة

تكُمن�أهمية�الفُتوحات�الفينومينولوجية��ي�جميع��منا�ي�حقول�البحث�

�والعلم/ �والف0/ �والفلسفي �الدراسات� ،�دبي �حقل ��ي وأساسا

�فلسفة �من �تتخذ �نجدها �حيث ��ساس،�" هوسرل "الهرمنيوطيقية، ا�رجع

�اعادة� �ا�عر�ي،كّل �ومحض��ا �الفكرية �مرجعي��ا �من �انط�قا �ُيب�0 الذي

�الف �الذي.لسفةلتأسيس �التعب�< ��ي �فالفينومنولوجيا صاغ� وبالتا(ي

حدث�للفلسفة�ولص�حي��ا" هوسرل "به
ُ
  .تصوره�ا�

�هو�جهد� �للفينومينولوجيا �كّل�تحديد �أّن �الواضح �من �بات �فقد ولذلك،

�ومنهجها� �وموضوعها �أسسها �حول �الفلسفة، �حول �السؤال عاودة
ُ
�� فكري

  .وغاي��ا

� �حسب �الفلسفة، �تتعّ�ن G" من��"هوسرل� �ُمغلق �نسق �فكرة �حدود �ي

طلقة
ُ
�ليس� .�فكار�ا� �ا�وقف، �ذلك �غ�<�أّن �فكريا، �موقفا �تعرض �قد إ¤�ا

�عقلية �نزعة �أو�مجرد �خالص �نظري �توجه �الW/�. ُمجرد �الفلسفة �نموذج إّن

� ��ي�" هوسرل "طّورها �الحّقة �للكلمة،فالفلسفة �الصارم �با�ع�0 �العلم هو

�وصفي، �علم �إّ¤�ا �العلمية، �دون� يختصالفلسفة �ذا��ا ��شياء بوصف

�مسبق �و�فكار�.افj<اض �الرؤى �إ(ى ̈نصات �با �معنيا �ليس والفيلسوف

ستمدة�من��نساق�الفلسفية�السائدة،�أو�تلك�الW/�مضت،�ودافع�بحثه،�
ُ
ا�

شك�ت
ُ
  .)�G)1يتأتى�من�الفلسفات�بل�من��شياء�وا�

 
ُ
�ا� �الفكر�الغربي ��ي �حدثت /Wال� همة

ُ
�ا� �التقاطعات �وأفرزت�ومن عاصر،

�التقاطع� �نجذ �الجما(ي، �الو ي �مسألة �حول �وُمتباينة، �ُمتعددة رؤى

�الهرمنيوطيقي �لتجذير�. الفينومينولو®ي �الهرمنيوطيقا �س¯ي �ذلك �من نلمس

�اللغوي� �بالشرط �ُمرهف، �بشكل �نظر��ا، �وتعميق �الفينومينولوجيا برنامج

�التاريخ �عIى �-نفتاح �إ(ى �والساعية �ا�ع�0، �يبدو�أنه��هذا. لبلوغ التقاطع،

نجز�عIى�النقيض�من�-متياز�ا�منوح�للمعرفة�النظرية،ومن�-دراك�القائم�
ُ
أ

�بـ �ارتباطا >µك�� �الفينومينولوجية �التأوي�ت �هذا�". هوسرل "�ي �كان وإذا

التقاطع،�قد�وضع�موضع�تساؤل�التصور�التأسيNO/�للفلسفة،�الذي�ُيمكننا�
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تصورا�أكµ<�أصالة،�وأكµ<�تجذرا��ي�ف¶نه�اكتشف� ،"هوسرل "أن�نجده�عند

غة
ّ
  .)2(التجربة�الهرمنيوطيقية�لل

�الفلسفة� ��ي �السائدة ��ساسية �التيارات �أهم �الهرمنيوطيقا ُتمثل

عاصرة�داخل�الفلسفة�
ُ
ل��ي�صورته�ا�

ّ
عاصرة،و�Gشك�أّن�هذا�التيار�تشك

ُ
ا�

ولقد�".امرغاد"ح�W" هيدغر"ومرورا�بـ" دلتاي"و"ش�يرماخر"��انية،بدءا�من

عاصر،بسبب�
ُ
�ا� �الفكر�الفلسفي ��ي �بارزا �مكانا �يحتل �التيار�أن ّدر�لهذا

ُ
ق

�بمعناها� �الفلسفة �حدود �يتخطى �أن �له �أتاح �أفقه،الذي مرونته،واتساع

�بـ ���ان �ُيسميه �ما �ليخj<ق �الروح"-صط��ي، �العلوم�"علوم �تشمل /Wال� ،

  .)3(¹نسانية�والعلوم�-جتماعية

� �كذلك لت
ّ
�الفلسفي�شك �الفضاء �فرانكفورت ��درسة �النقدية النظرية

تعددة،�الW/�ساهمت��ي�الخروج�
ُ
ختلفة�وا�

ُ
الهام�الذي�صبت�فيه�الرؤى�ا�

�للعق�نية� �كIي �تحكم �ظل ��ي عاصرة،
ُ
�ا� �ا�جتمعات �عرف��ا /Wال� ��زمة من

�واشكاليا��ا �الحداثة �تناقضات �وحّل �والتكنولوجية، �الُبعد�. �داتية ونجد

�¹نسان�الج �بناء �اعادة �أجل �من �النقدية، �فلسف��ا ��ي �بقوة، �حاضرا ما(ي

  .وفق�أطر،�ُتبعده�عن�الشقاء�والتمزق�والتقهقر�و-رتكاس

عاصرة،�ساهمت��ي�تفكيك�وهدم�
ُ
بأي�مع�0،�ُيمكن�القول�أّن�الجمالية�ا�

�يتجاوز� �إنساني، �وضع �تحقيق ��ي ساهمة
ُ
�وا� �الراهنة، �العق�نية وتقويض

فق�الح
ُ
عاصرة؟أ

ُ
تأزم،�و�ي�صورته�العق�نية��داتية�ا�

ُ
                  داثة�ا�

  :تحرير�الهرمنيوطيقا�من�فكرة�ا-نهج

�فينومينولوجيا         �كتابه"هوسرل "كشفت ��ي �عرضها �كما �العلوم�"، أزمة

�الحياة،� �عالم �فكرة �عIى �ا�وضوعية، �لل¾½عة �نقدها �خ�ل �من �وروبية،

�أ �ا�جال �يفتح �الفهمالذي �انطولوجيا �.مام �اليه �Àانت� �ما بعد�" هوسرل "إّن

�من� �النوع �ذلك �عIى �الضوء �تسليط �هو �ا�وضوعية، �لل¾½عة نقده

�ا�عيش �العالم �كتجربة �لها، �العلم �معالجة �يسبق إّن�.التجربة،الذي

عطى�"هوسرل "
ُ
�ا� �الحياة �عالم �Gستكشاف تواصلة

ُ
�ا� �ُمحاولته �خ�ل ،ومن

�القصد �للهرمنيوطيقا�نَفسا�جديدا�من�بعد�سلفا،وتجاوزه�للو ي ي،�أعطى
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�"دلتاي" �يرى �كما �أّنه Gإ� �مقاصده،عندما�" غادامر"، �¤�اية �إ(ى �يصل لم

�يرجع� �الذي �الحياة، �عالم �تكوين �عن �ُمفارقة �وبصورة �الحديث، يواصل

من�التحّرر�" هوسرل "لم�يتمكن�. أو�نا�الj<نسندنتالية"دائما�إ(ى��نا��صIي

�التفك �تصورات �كّل�من �تحويل �عIى �يعمل �الذي �وا�ثا(ي، �<�-بستمولو®ي

�معرفة� ��ثال �ُمكّرسة �فلسفة �لصالح �ومؤسسة �ُمستقلة �ذاتية �من معطى

  .)4(ضرورية

  : 5صل�الفينومينولوeي�والجماdي�لهرمنيوطيقا�غادامر

تعت?<�الفينومينولوجيا�أداة�منهجية�لوصف�الظاهرة�بدون�تح�½ات،حيث�

�عن �منهجيا �التخIي �السوسيولوجية��يتم �باÅصول تعلقة
ُ
�ا� �التفس�<ات كّل

وهكذا�نجد�.والسيكولوجية،الW/�ُتحاول�استنباط�من�مبادئ�مفهومة�ُمسبقا

�عند �ل¶حاسيس �الديناميكية �الخاصية �ا�نفعة��Mach" ماخ"أّن ومذهب

� �عند �-جتماعية ��خ�ق ��ي �وال?<اغماتية�Spencer"سبنسر"-نجل�½ي ،

� �عند �عندJames" سجيم"-مريكية ية
ّ

�اللذ ،�Freud" فرويد"،وا�درسة

�-نتقادات� �وطأة �تحت �ت��ار�جميعها �العميقة، �النفسية �بالدوافع الخاصة

�عند �أّن� .)5("هوسرل "الفينومينولوجية �عام �بوجه �القول ويمكن

كانت�،�"الحقيقة�وا�نهج"الهرمنيوطيقا�الغادامارية�عIى�نحو�ما،�تبلورت��ي�

هتمة�بعالم�¹نسان�ُمحاولة�¨دماج�
ُ
تأخرة�ا�

ُ
�الهوسرلية�ا� الفينومينولوجيا

هتمة�بتفس�<�الوجود�¹نساني،�ي�" هيدغر"ا�عيش،مع�الهرمنيوطيقا�لدى�
ُ
ا�

�العام �بالوجود �الحميمة �التوجه�.صلته �تواصل �غادامر �هرمنيوطيقا إّن

�نزعة� �كل �من �التحرر �نحو �يس¯ى �الذي �للفينومينولوجيا، �العام ا�عر�ي

هجية،�تحتذي�نموذج�العلم�الطبي¯ي�التقليدي،�الذي��Ôدف�إ(ى�تأسيس�من

�وعا�ه� �¹نسان �عن �ُمستقل �بشكل �توجد �ُمطلقة، �موضوعية حقيقة

�عموما� �والفكر�الغربي �¹نسانية �العلوم �تبنته �الذي �وهو�النموذج ا�عيش،

�العصر�الحديث �تأث�<. )6(منذ �"هيدغر"وتحت �أسس ��ي�" غادامر"، نظريته

�للحياةا�عرف /N×سا�� �للنشاط �التفك�<�الفينومينولو®ي ��ي �¹نسانية فتح�.ة

�" هيدغر"تحليل� باشر��Daseinلتنا�ي�الوجود�¹نساني
ُ
إمكانية�-عj<اف�ا�
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��ي� G�½ُمتم�� �موقف �يوجد G� �أنه �وإدراك �الهرمنيوطيقي، �بالو ي والواضح

Gو� �الحاضر، ��ي Gو� /NÙُيم ا�اG،خاصة� �ُمتناقضة �مواقف �تعلم�يوجد كن

�نقديا� �واع�ن �نكون �Åن �ف�Úا �Gنحتاج �خالصة �أوضاع Gلها،و�خ� �من NÛ/ء

مكنة
ُ
حددات�ا�

ُ
 .)7(با�

�اكتشاف �التحول�" هيدغر"إّن �نقطة ��ي �للفهم ��نطولوجية ل¶همية

�عمل �فهم �ويمكن �الهرمنيوطيقية، �النظرية ��ي باعتباره�" غادامر" الرئيسة

�ال �البدء �لنقطة �تطبيقات �لعمل �يقدمهاُمحاولة /Wال� فكل�".هيدغر" جديدة

�التفس�<�العلم/�–تفس�<� �W-ح���تع�ن،ف
ُ
فسر�ا�

ُ
�ا� �بموقف �محكوما يكون

سبقة،أي�تفس�<ات�
ُ
،�Åنه�بينما�ُيمكن�"�Gُمتح�½ة"يوجد�استبعاد�للفروض�ا�

للُمفسر�أن�ُيحّرر�نفسه�من�هذا�ا�وقف�أو�ذاك،�فانه��Gيستطيع�أن�ُيحّرر�

�ال �واقعيته �من �باGمت�ك�نفسه تعلق
ُ
�ا� ��نطولو®ي �الشرط خاصة،من

�تحوز� �فيه �الذي ��فق �باعتباره �ُمتناه، �زم0/ ��وقف سبق
ُ
�وا� الدائم

  .)8(ا�وجودات�الW/�يفهمهما�ا�فسر�معناها��و(ي�بالنسبة�له

تقوم�أغلب�النظريات�الحديثة�عن�الفن�عIى�ا�بدأ�القائل�بأن�الفن�غاية�

/Nßك� �الجميل �ذاته،وأن �عن��ي �ُيع?<�ببساطة Gُمطلقة،و� �قيمة �له �جميل ء

� �لغاية ��ي��Schelling"شلنج"ولعّل .أخرى  قيمة �ذلك �عIى �حيا Gمثا� ُيقدم

� �لنظرية �-صط�حية �للفن"صياغته �الفن�". الفن �ينظر�إ(ى �الرأي �هذا و�ي

ويطلق�. كمجال�ُمستقل،�Gيخضع�Åية�قوان�ن�ومعاي�<�ماعدا�ا�عيار�الجما(ي

�" غادامر" �للعمل�عIى �الشكIي �الجانب �عIى �ُتركز�اهتمامها /Wال� �النظرة هذه

الف0/�وخصائصه�الجمالية،�وتجرده�عن�عا�ه�وأي�مضمون�معر�ي�وأخ�áي�

جرد"ُيمكن�أن�يحمله�اسم
ُ
 ".الو ي�الجما(ي�ا�

�تضرب� �الجميل، �عIى �ذاتيا �طابعا �تضفي /Wال� تطرفة
ُ
�ا� �النظرة هذه

�كتاب ��ي �الحكم" بجذورها �ملكة �". كانط"ـل" نقد ��رضية�" كانط"إّن �N×أر

�بحاGت� �الجما(ي �الحكم �ربط �عندما �الجما(ي، �الو ي �لهذا �الصلبة ا�نهجية

وهو�نتيجة��–ثم�إّن�هذا�التجريد�الذي�ُينجزه�الو ي�الجما(ي�.وظروف�الذات

�الحديث �العلم �اسمية �لهيمنة �الحقيقية��-طبيعية �التجربة �مع يتناقض
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�الفن.للفن �نتلقى �حينما �عنه،��فنحن �نغj<ب �الجما(ي �وعينا �من �أساس عIى

. ونتنا×��Nأن�العمل�الف0/�هو�أو�Gوقبل�كل�NÛ/ء،�ُمشاركة��ي�خ?<ة�الحقيقة

�الهرمنيوطيقا �مهمة �تكمن �بالضبط �غادامر�-وهنا �حّددها �-كما �تجاوز�� �ي

�و�ي� �فنية، �خ?<ة �كّل ��ي �القابعة �الحقيقة �تلك �واستعادة �-غj<اب هذا

لذا�فان�.أن�نشرع�أو�G�ي�تقويض�ما�يمنعنا�من�رؤي��ا�حقيقة�ُمتوارية،�Gبد

���ديم� �منا /Nâتقت� �للفن، �الحقيقة �للخ?<ة �ُم�ئمة �خ?<ة �Åية ��و(ى اللحظة

الو ي�الجما(ي�الذي�ينظر�إ(ى��عمال�الفنية�كموضوعات�جمالية�خالصة،�

�وا�عر�ي ��خ�áي �مضمو¤�ا �من �الخ?<ة�.وُيجردها �هذه �نستعيد �عندما وفقط

�الW/�بال �اللغة �من �الحقيقة �تحرير�مفهوم �لنا �يتس�0 �جديد، �من حقيقة

�اخj½ال� �عن �الناتجة �السلبية �النتائج �ومواجهة �الحديث، �العلم يفرضها

  .)9(العلوم�¹نسانية�إ(ى�ُمجرد�مسألة�جمالية

  :الفن�كظاهرة�تتطلب�تفس�gا

�-نفصام �يقبل G� �نحو �عIى �بالهرمنيوطيقا �-ستطيقا �يرى�.ترتبط و

�الهرمنيوطيقا،�" غادامر" �علم ��ي �ُمستغرقا �يكون �أن �ينبäي �الجمال أّن�علم

�ك��يحكم� �باعتبارها �ُمحّددة �تكون �أن �الهرمنيوطيقا �عIى قابل،ينبäي
ُ
�ا� و�ي

�الفن �خ?<ة �. )10(عIى �تلك�" غادامر"ويظهر�حرص �عIى �التأكيد ستمر�عIى
ُ
ا�

�ال �وب�ن �والهرمنيوطيقا، �-ستطيقا �ب�ن �الوثيقة ��ي�الصلة �والفن حقيقة

� �ُمستقل ��قال �رأسها�–تخصيصه �وعIى �أخرى، �كتابات �إ(ى با¨ضافة

�بعنوان" الحقيقة�وا�نهج" والحقيقة�أّن�عبارة�". الهرمنيوطيقا�و-ستطيقا" ـ

�ب�ن�" غادامر" �ع�قة ��ي �بالهرمنيوطيقا �الفن �ع�قة �أّن �تع0/ G� السالفة

�وçخر�متبوع �تابع �أحدهما �ع. طرف�ن، ��ي �يفيد�وإنما �تبادلية �داخلية �قة

�واحد �آن ��ي �ويستفيد �طرف �كل �أساس� .ف�Úا �عن �ُمتعمقة �دراسة وتكشف

�الفينومينولوجيا ��ي تمثلة
ُ
�ا� �الداخلية �الع�قة فباعتبار�الهرمنيوطيقا�.تلك

الغادام�<ية�فينومينولوجية�الطابع،�فكان�طبيعيا�أن�ُيمثل�الفن�بالنسبة�لها�

�ك �مثلما �خصبا، �محوريا �ذا��ا،الW/�موضوعا �للفينومينولوجيا �بالنسبة ان

  .)11(كانت���تم�بما�يتجIى�لخ?<تنا�عIى�نحو�عياني�وحد×N/�وُمباشر
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�من� �وا�نهج �الحقيقة �ب�ن �ماهوي �ارتباط �هناك �أّن �سبق �مما �لنا يتبّ�ن

و�ما�يدفعنا�.ناحية،�وب�ن�الفهم�والتفس�<،�كعملية�ابداعية�من�ناحية�أخرى 

�الح �عند �بالفن �الوقوف �يخضع�إ(ى �موضوع �ُمجرد �منه �تجعل /Wال� دود

� �الهرمنيوطيقي �البحث �لطرح�.êليات �فهمنا �نظر �وجهة �من �الفن فخ?<ة

�استيعا�ëا،�"غادامر" �أجل �من �هرمنيوطيقي �نشاط �إ(ى �حاجة ��ي �ليست ،

مارسة�الهرمنيوطيقية
ُ
و�ي�هذا�الصدد�. بقدر�ما�تكون��ي�ذا��ا�نوعا�من�ا�

�عرف" غادامر"يذكر �أّننا �لو �عبورا�أّنه �باعتبارها �الهرمنيوطيقا �مهمة نا

�برم��ا� �تسقط �سوف �الفن �خ?<ة �فإن �إذن �العقول، �ب�ن �التاريخية للمسافة

�الهرمنيوطيقا �نطاق �الطبيعة�.خارج ��ي �نلقاها /Wال� ��شياء �كّل �ب�ن �من Åّنه

�نحو�ُمباشر �عIى �إلينا �يتحدث �هو�الذي �الف0/ �العمل �يكون إّنه�.والتاريخ،

�غامض �حميمية �توجد�يمتIئ G� �لوأّنه �كما �كلية، �وجودنا �عIى �تستحوذ ة

 .)12(مسافة�عIى�¹ط�ق،�وكل�لقاء�به�إّنما�يكون�لقاء�مع�أنفسنا

�تفس�<ه� �بقصد �الف0/ �العمل �إ(ى �نتوجه G� �فإّننا �ذلك، �عIى بناء

إّن�و ي�.فحسب،ولكننا�ندخل��ي�مجال�خ?<ته�من�أجل�تفس�<�أنفسنا�أيضا

�وليس �أكµ<�نقاء، فسر�ليس
ُ
�العمل��ا� �من �لنفسه �بالنسبة أكµ<�شفافية

إّننا�أيضا��ي�حاجة�إ(ى�فهم�أنفسنا،�تماما�كما�أّن�الفن�أكµ<�من�فن،�.الف0/

كذلك�أيضا�خ?<ة�الفن�أكµ<�من�خ?<ة�جمالية�خالصة،�إّ¤�ا�حالة�من�الفهم�

  . )13(الذاتي

$lلوبون�gالجمالية�الفينومينولوجية�عند�م :  

،�Åن�العمل�"م�<لوبونW/"فينومينولوجيا��أهمية�خاصة��ي" الجسد"يحتل�

�من� �أو�الكينونة �بالوجود �وارتباطنا �للعالم �انتمائنا �عن �رأيه �ُيعّ?<��ي الف0/

��نطولوجية �شك�.الناحية �دون �من �يشغل �الجسد �أّن �القول �ُيمكن لذلك

�فلسفة ��ي �مركزية �". م�<لوبونW/"مكانة �ليس�" م�<لوبونW/"ويرى �الجسد أّن

ويتب�ن�من�. �ي�العالم،�بل�هو��صل�الجذري�لكل�إدراك�مجرد�ش�îïنصادفه

��ي� �قبل �من �سائدا �كان �الذي �-عتقاد �تجاوز �أنه �الجديد، �طرحه خ�ل

الفلسفة�التقليدية�والديكارتية�عIى�وجه�الخصوص،�الW/�قامت�عIى�فكرة�
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�عالم� �عا��ن، �إ(ى �¹نسان �ينشطر�وجود �بحيث �والجسد، �النفس ثنائية

�الج �وعالم �النفس �حسب �للنفس ��ساسية �والصفة �ي�" ديكارت"سد،

التفك�<�الذي�يخص��نا�أو�الذات�بوصفها�موجودا،�يقوم�عIى�نفس�تفكر،�

�ا�كان ��ي �ُممتد �كNß/ء �الجسد �عن ستقلة
ُ
�ينظر�إ(ى�.ا� �كان �السبب، لهذا

الفكر�كفعل�ذه0/�خالص�ُمستقل�عن�الجسد،�بل�إن�هذا��خ�<�باعتباره�

�يك �قد �من�مح��للغرائز، �كان �ولهذا �التفك�<�نفسه، �عملية �أمام �عائقا ون

  .)14("التفك�<�السليم"ال�زم�أن�ننفك�عنه،�اذا�كنا�نريد�أن�نصل�إ(ى

�التقليدية،�" م�<لوبونW/"س¯ى �النظرة �لهذه �تماما �ُمغايرة �رؤية �تأسيس إ(ى

�الجسد،� �عن �أوُمستقل �تفك�<�ُمنفصل �يكون�هناك �أن ��Gُيمكن �Åنه وذلك

��خ �هذا �Å�Gن �Wح� �بي��ما، �الفصل �ُيمكن Gو� �للفكر، �تابعا �كيانا �<�ليس

�هو�كلية �حيث �من �¹نسان، �وحدة �واجه. تضيع النظريات�" م�<لوبونW/"كما

،�بسبب�نزوع�هذه�Objetالوضعية�الW/�اخj½لت�الجسد��ي�صورة�موضوع�

�الطبيعية� �للظواهر �ومحدود �اخj½ا(ي �تفس�< �تقديم �نحو النظريات

�انط�.و¹نسانية �رفض �ذلك، �من �وانتقدها�" م�<لوبونW/"قا �النظريات هذه

�¹نساني،� �الوجود �حقيقة �إ(ى �النفاذ �عIى در��ا
ُ
�ق �عدم �عIى �وأكد بشّدة،

�بمنهج،� �تلj½م �ا�وضوعية، �العلمية �ا�عرفة �Åن �الجسد، �حقيقة وإدراك

يحول�دون�الوصول�إ(ى�الحقيقة،�الW/�ُيمكن�س?<�أغوارها�عن�طريق�ا�نهج�

�ُيمثل�الفينومين �Åنه �العالم، ��ي �ا�وجودة ��شياء ��Gُيشبه �والجسد ولو®ي،

تفرد�بالتجربة�الذاتية�الW/�يتعذر�تفس�<ها�علميا�Le vécu" ا�عيش"ذلك�
ُ
،�ا�

� �بأن �منه ��Gُيفهم �الك�م �هذا �غ�<أن �موقفا�" م�<لوبونW/"وموضوعيا، يقف

�عم �وإنما لية،
ُ
�بالك �العلمية �ا�عرفة �أورفض �للعلم ��ي�ُمعاديا �وضعها �عIى ل

��ه�وماهيته
ُ

. السياق�الفلسفي،�الذي�يقود�إ(ى�فهم�حقيقة�الجسد�وإدراك�ك

ولهذا�أكد�عIى�ضرورة�الرجوع�إ(ى�عالم�الحياة��صIي،�والعودة�إ(ى��شياء�

�الرؤية� �تحقيق �إ(ى ��Ôدف �الذي �الفينومينولو®ي، �للمنهج �تطبيقا ذا��ا،

باشرة�للعالم،�وفق�تجربتنا،�Åن�هذه
ُ
التجربة��ي�ا�جال�الحقيقي،�الW/��ا�

 .)15(تتضمن�عالم�العيش�وعالم�الحياة
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�قراءة �¹دراك�" م�<لوبونW/"إّن �لخ?<ة �وتحليله �الفينومينولوجية ل¶صول

�الخ?<ة� �عIى �الفلسفي �-شتغال �لتأسيس �ارادة �عن �كشفت ،/NOالح

�للتقليد�الفلسفي�.الجمالية �-رادة،��ي�جانب�م��ا،�استمرارا وإن�كانت�هذه

�مر  �مفهومي �النظر��ي �وإعادة �الك�سيكية، �ا�يتاف�½يقا �بداهة كزية�لتجاوز

�فتح��ا،� /Wال� �ا�جاGت ��ي �تتم�½�بخصوصي��ا �فإ¤�ا �العالم، �وتمثل الذات

  .)16(" هيدغر"و"هوسرل "ضمن�هذا�التقليد�الفلسفي�عند�

� �عودة �إّن �سبق �مما ��و(ى�" م�<لوبونW/"يتب�ن �الفينومينولوجية ��صول إ(ى

�أمرين �عIى �الوقوف ��خ�<�من �هذا �مكنت �¹دراك �فهم:لخ?<ة �أن �أولهما،

�وثبات� �-نغ�ق �لتجاوز �¹مكانية �يفتح �¹دراك �تجربة �خ�ل �من التمثل

�الذاتية �ميتاف�½يقا ��ي �كما �جديدا�.التصور، �تصورا �ُيبلور وثاني��ما،

وهذا�يفj<ض�. ل�نطولوجيا،�يجعل�من�الجسد�ذاتا�جديدة�لكشف�الوجود

�تعب �Wح�Gو� �موضو ي، �انتاج �أو�اعادة �ُمحاكاة �ليس �الفن �أّن �جهته �<ا�من

،�بل��ي�هذا�-تصال�ال�مرئي�للجسد�بالعالم�)17("نيتشه"عن�نزوع�كما�عند�

��ي� �العالم �يكشف �وهو درك،
ُ
�ا� �للمرئي �القصدية �هذه ��ي �به، ا�حيط

�للجسد� �يأتي �كما �حكم،أي �وكّل �تأمل، �كّل �قبل �هو، حضوره،كما

  .)18(الفينومينولو®ي

�مع �ن�حظ �أن �ُيمكن �النحو، �هذا �التجربة�" م�<لوبونW/"وعIى ��ي أّن

�دائما �إّنه ��شياء، �عداد ��ي �ا�رئي �الجسد �يكون ،�"هنا"الفينومينولوجية،

�ب�ن� �وا�رئي، �الرائي �ب�ن �ُمجددا �أو�التقاطع �التشابك �من �نوع �يحدث بحيث

تواجدة��ي�العالم�من�
ُ
الع�ن�والNß/ء��خر،�Åن�الجسد�الخاص،�و�شياء�ا�

�واحد �التشابك. نسيج �ا�نظور �هذا �الرؤيةوضمن �تتم �بي��ما �والتقاط¯ي . ي

�تتم� �أن �فينبäي �نفسه، �النسيج �من �مصنوعان �وجسدي ��شياء �أّن وبما

  .)19(رؤيته�بشكل�ما��ي��شياء�أو�أّن�ُتضاعف�فيه�مرئي��ا�البّينة�خفية

� �الجمالية،�" م�<لوبونW/"يتخذ �فلسفته �لعرض Gمثا� �التصوير �فن من

�لوحات �التعب�<��ي �أسلوب �-ستطيقية" س�½ان" ويقدم �نظريته �عIى Gمثا. 

�لـ م�½ة
ُ
�ا� ��و(ى �الخاصة �فإن �م�<لوبونW/" ولذلك �إ(ى�" استطيقا �العودة �ي
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� �يقول �كما �عودة، �و�ي �من" م�<لوبونW/"اللون، �بالقرب �تحملنا قلب�"نفسه،

�للف�سفة�)20("�شياء �بالنسبة �ثانويا ��لوان �وضع �كان �بعدما ،

لوان�مثل�بعض�الخصائص�الحسية،�مجرد�الك�سيكي�ن،�الذين�اعت?<وا��

�أمام� �من �تزول �أن �يجب �وأعراض �قيمة، �وبدون �ُمتبدلة، �وأعراض صفات

الخصائص��و(ى،�والصور،�والحركات،�ومن�هنا�كانت�الصدارة�للرسم�عIى�

�للوجود،� /N×سا�� �بانجاز�الشكل �الرسم �يقوم �بينما �Åنه �الخصوص، وجه

  .)21(فإن�اللون��Gُيمثل�سوى�ا�ظاهر

� �موقف �إ(ى �العودة �ُيمكن �السابق، �التحليل �سياق الذي�" م�<لوبونW/"�ي

�هذا� �وعIى �حوار�أوحديث، �ولّغة �تعب�<ا �بكو¤�ا �الجسد �خ?<ة �فيه يصف

�تعب�<ات� �أّن �الوصف �هذا �وُمجمل �الجمالية، �نظريته �يؤسس الوصف

�فعل� ��ي غوية
ّ
�الل �التعب�<ات �تماما �تشبه �إيمائية، �تعب�<ات ��ي الجسد

�الجسد�الحديث، �أفعال �من �فع� ��ي�. بوصفه �حركته �خ�ل �من فالجسد

العالم،�أي�من�خ�ل�ص�ته�الدينامية،�يؤسس�ا�عاني��ولية�الW/�ُيدركها�

ن�الخ?<ة�فيما�بعد��ي�رموز 
ّ
ولذلك�فإن�تعب�<�. الذهن،�عندما�ُيحاول�أن�يق¾

اشارات�الجسد�يكون�أوليا،�فهو�Gيكون�تعب�<ا��ي�رموز�أوتصورات،�وإّنما��ي�

  .)22(أوايماءات

غ�nب�2ي�الفن�ا-عاصر
ُ
  :الو3ي�الجماdي�ا-

�العصور� �ُتراث ��ي �وردت �اغj<اب �كلمة �أّن �التاريùي �الصعيد �عIى نجد

فقد�كانت�الكلمة�ال�تينية�. الوسطى�الفكري،بطريقة�عرضية�غ�<�مقصودة

Alienatio ثة�رئيسية��ي�سياقات�ُمختلفة،�ُيمكن�تصنيفها�إ(ى�ث�اق�سي: ترد�

/NOا�وتحولها�إ(ى�أخر،سياق�نف�ûقانوني،�بمع��0انفصال�ا�لكية�عن�صاح -

��ي� �شائع �هو ��ا �وُمخالفته �ذاته �عن �¹نسان �انفصال �بمع�0 اجتما ي،

�هللا �عن �¹نسان �انفصال �بمع�0 �دي0/، �وسياق جتمع،
ُ
�العصور�. ا� و�ي

� �أطلق �� " روسو"الحديثة، �ف�Úا �تخIى /Wال� �الحالة �عIى �-غj<اب فراد،�كلمة

إّن�الظاهرة�. )23(عما�يمتلكون�من�حقوق�طبيعية��ي�نظرية�العقد�-جتما ي

� �ب�ن �تجمع �أن �ُيمكن �ُمعقدة، �مسألة عد
ُ
�ت �الفن، ��ي " -نفصال"-غj<ابية
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�واحد" -تصال"و �آن �. �ي �التاريخية عالجات
ُ
�ا� �كانت ) الفلسفية(وإذا

ّددة�من�-غj<اب،�وإذا�و-جتماعية�والفنية،�قد�كشفت�لنا�عن�أنواع�ُمتع

�هذه� �كّل �ترد �أن �ُيمك��ا �نفسها، عالجات
ُ
�ا� �لهذه �الفاحصة �النظرة كانت

��ي �واحدة �بكلمة �التعب�<�عنه، �ُيمكن �واحد، �مع�0 �إ(ى ،�"-نفصال" �نواع

  ".-غj<اب" عن" غادامر" فإن��مر��Gيختلف�كث�<ا�بالنسبة��فهوم

�اهتمامو �برغم �الحقيقة، ��G" غادامر" �ي �إ�Gأننا صطلح،
ُ
�ا� ��ëذا j½ايد

ُ
ا�

�باستثناء� �الصدد، �هذا ��ي �وُمستقلة �صريحة �دراسات �عIى �نعµ<�لديه نكاد

فيمكننا�أن�نلمح�".-نعزال�كع�مة�عIى�-غj<اب�الذاتي" مقالته�الW/�عنوا¤�ا

�العمل،� �تقسيم �عن �ناجما �الحديث، �ا�جتمع ��ي �وإداريا �اقتصاديا اغj<ابا

جتمع�من�خ�ل��-فيما�يرى�غادامر�-دد�هذا��خ�<حيث�يح
ُ
وضع�الفرد��ي�ا�

�بـ �تسميته �عIى �أصطلح �ا�þ/"ما �التوحد�"الوضع �من �شكل �لها �فا�هنة ،

� باشر�مع�الكIي
ُ
�ا�هام�وا�سؤوليات�الW/�" ا�هنة"،�Åن�Universalا� تع0/�أن

�الك �خ�ل �من �نحو�واع �عIى �مشروعة �تكون �الفرد، �أنشطة �من Iي،�تنشأ

-غj<اب�الذاتي�لbنسان��ي�"وزيادة�امكانية�التوحد�مع�الكIي،�هو�ما�ُيسم��

  .)24("ا�جتمع

الظواهر�-بداعية�الحديثة�إ(ى�تغّ�<�فكرة�النظام��ي�الفن�" غادامر"يرجع

�للخ?<ة�. والعالم �التفس�<�-سطوري �يعكس G� �الحديث �الفن ��ي فالنظام

� �متجسدا �عا�ا �يعكس Gو� �ومألوفة�¹نسانية، �علينا �عزيزة �أشياء �ي

�عا�نا.لدينا �من �-ختفاء �إ(ى �طريقه ��ي �هذا �الحديث�.فكل �الصنا ي فالعالم

الذي�نحيا�فيه،�ليقص�فحسب��شكال�البارزة�من�الطقوس�والعبادة�إ(ى�

�تحطيم ��ي �أيضا �نجح �وإّنما �للحياة، �الخار®ي بمعناها�" �شياء"السطح

ُيمكن�شراؤها�وقتما�شئنا،�بالضبط�Å¤�ا�فكل�NÛ/ء�çن�هو�سلعة،�. �صيل

ُيمكن�إنتاجها�وقتما�شئنا،�أي�ُيمكن�شراؤها�وإنتاجها�إ(ى�أن�يتوقف�انتاج�

وإذا�. )25(وهذه��ي�طبيعة�-نتاج�و-س���ك�اليوم .ذلك�الطراز�الخاص��ëا

�إ(ى� �أدى �هو�الذي �إليه �ينتم/ �الذي �وعا�ه ��كانه �الف0/ �العمل �فقدان كان
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�العالم�هو�الذي�أدى�اغj<ابه،� ��ي �ووضعه �أيضا��كانه، فإن�فقدان�الفنان

  .  به�إ(ى�نوع�آخر�من�-غj<اب

  :الفن�باعتباره�موضوعا�تاريخيا

�مزدوجة �بع�قة �والتاريخ �الفن �وإشكالية�:يرتبط �ناحية، �من �وثيقة /Àف

�أخرى  �ناحية �جانب.   من �أكµ<�من ��ي �الوثيق �-رتباط �هذا حيث�.  ويتبدى

والتاريخ�أن�يكون�فنا،�ويؤدي�كّل�من�الفنان�. أن�يص�<�تاريخيا�يمكن�للفن

�الجمال�والتاريخ،� وا�ؤرخ�الدور�نفسه،��ي�ظل�حالة�من�التقارب�ب�ن�علم

�ا�وضوعية �ا�نهجية �بالرؤية �الذاتية �الحدسية �الرؤية �ف�Úا وتظهر�. تمj½ج

�الخ �عIى �تأبى /Wال� �للفن، �الخاصة �الطبيعة ��ي �الع�قة �هذه ضوع�إشكالية

�انتقده �الذي �ا�وضو ي، �التاريùي �من�" غادامر" للبحث �مؤسسيه لدى

�وجود� �باستحالة �للقول �البعض �دفع �وهو�ما �التاريخية، �ا�درسة أصحاب

�أدبي ��خرى،�. تاريخ �باÅعمال �ُمقارنته �يع0/ �تاريخيا �تفس�<�العمل �كان فإذا

�بو  �للعمل حايث
ُ
�ا� �ينكر�التفرد �فعندئذ �ُمع�ن، �تتابع �كشف صفه�لغرض

. أدبا،�قدر�ما�يكون�ُمتحو�Gإ(ى�نتاج�سوسيوثقا�ي�Åحداثه�السابقة�أو�لبيئته

لهذا�ليس�للعمل�الف0/��دبي�أي�مكان��ي�التاريخ،�و�Gُيمكن�ل¶دب�إ�Gأن�

  .)26(يكون�مصدر�ح�<ة�للتاريخ

�ا�ع�0،�" غادامر"ويعت?<� �بنية �من �خاصا �نمطا �ُيصّور �الف0/، �العمل أّن

��Gالذي�ُتقارب�نم �وتفس�<ه، �فخ?<ته وذجيته��بعاد�التاريخية�للميتاف�½يقا،

�ا�ؤلف �مع�0 �بواسطة �تتحّدد �أن �حال �بأي ��عمال�. ُيمكن �فإن وبالتا(ي

�السياق� �هذا �داخل �يخضع �أن ��عناها �ُيمكن �حيويا، �سياقا �ُتؤسس الفنية

�ُمبدع�Úا �موت �بعد �Wح� �التاريùي، �ُيحّول�. للتطور �الفنان �أن �يصدق فكما

�نفسها،�ا� �الرسومات �أن �أيضا �يصدق �فإنه �رُسومات، �إ(ى �الف�½يقية واد

�بتوحيدها� حدثون
ُ
�ا� تلقون

ُ
�ا� �يقوم �عندما �لتغي�<�ا�ع�0، �تخضع �أن ُيمكن

بدع�بواسطة�الرسم
ُ
  .)27(مع�الواقع�ا�رئي�ا�

الشاملة�لتاريخية�العمل�الف0/،�والW/�تضم�كّل�" غادامر"وبالرغم�من�رؤية�

إ�Gأّنه�ُيو(ي�اهتماما�خاصا�باÅدب�.طبيعته،�وما�لم�يكن�كذلكما�كان�لغويا�ب
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فاÅدب�ليس�استمرارا�ميتا�لوجود�بعيد،�أصبح�ُمتاحا�. باعتباره�ُتراثا�مكتوبا

�فهو�يستحضر� �ثم �ومن �التاريخ، �لحفظ �وظيفة �إّنه �العصر�الحديث، لخ?<ة

�عصر �كّل �داخل ختفي
ُ
�ا� �بالحيا. )28(تاريخه تعلقة

ُ
�çثار�ا� �ا�اضيةإّن ما�: ة

طقس�مضروب��-فيما�يرى�غادامر�–بقي�من�ا�باني،��دوات،�النقوش،��ي�

�ُتفك� �عندما �ا�كتوب، �الj<اث �أن �ح�ن ��ي �عل�Úا، �هبت /Wال� �الزمن برياح

شفرته،�وُيقرأ،�يكون��ëذا�-عتبار�عق��خالصا،�يتحدث�إلينا�كما�لو�كان��ي�

 .)29(الحاضر

  :الفن�بوصفه�لعبا�ورمزا

�كانت�يبدو� �لقد �جديدة، �فكرة �ليست �والفن �اللعب �ب�ن �الربط أّن�فكرة

�خاصة� �الحديث، �الجمال �علم �تاريخ ��ي �بعيد �زمن �منذ �مألوفة فكرة

،�لكن�اللعب��ي�هذه�الحالة،�إّنما�كان�ُيعد�سمة�ُمم�½ة�"شللر"و" كانط"عند

تعة�بالجميل،�باعتبارها�حالة�ذهنية�من�" كانط"وصف�. للذاتية
ُ
خاصية�ا�

�الت�عب�الحس �من �نوع ��ي �والخيال �الذهن �ملكتا �معا �ف�Úا �تj<افق اسية،

�. الحر �ونسب�" شللر"ونقل بعدئذ�هذا�الوصف�إ(ى�أساس�نظرية�الدوافع،

الُسلوك�الجما(ي�إ(ى�دافع�من�اللعب،�يكشف�عن�امكاناته�الحرة�الخاصة،�

عIى�الحدود�الواقعة�ب�ن�الدافع�ا�ادي�من�جهة،�والدافع�الشكIي�من�جهة�

  .)30(أخرى 

،�"دريدا"و" فتجنشت�ن"و" نيتشه"ونلتمس�أيضا،�خارج�علم�الجمال،�عند�

�سؤال� �لطرح �موظفان باراة
ُ
�وا� �اللعب �أّن ناقشة،

ُ
�ا� �يقبل G� �مما إّنه

  .)31(الحقيقة،�أو�عIى�نحو�أكµ<�وضوحا�لتقويض�دعوى�الحقيقة

�عند�إو � �والحقيقة �واللعب �الفن وث
ُ
�ثال �أّن �البعض �يرى �ذلك �عIى ن

والحقيقة�أّن��خذ�بأي�. ،�ُيمكن�اعتباره�إما�رجعية�أومابعد�حداثة"غادامر"

� �موقف �لتوصيف �-عتبارين، �هذين �" غادامر"من �لن�من �اللعب، مفهوم

نفسه�قد�حّدد�الهدف�ُمباشرة�من�اعادة�طرح�" غادامر"ذ�أن�إُيفيدنا�كث�<ا،�

ي�آمل��ي�تحرير�إن:" و�ي�هذا�الصدد�يقول . هذا�ا�فهوم��ي�نظريته�الجمالية
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�يسود� �والذي �وشيللر، �كانط �يحوزه �الذي �الذاتي، �ا�ع�0 �من �ا�فهوم هذا

  .)32("ُمجمل�علم�الجمال�الحديث�وفلسفة�¹نسان

ـ�"غادامر"بناء�عIى�ذلك،�إّن�اللعب�ـ�من�حيث�-رتباط�بخ?<ة�الفن�وفقا�لـ

�ا �أو�هؤGء �للُمبدع، �العقلية �للحالة �Wح�Gو� �موقف، ستمع�ن��Gُيش�<�إ(ى
ُ
�

�وجود� �لحالة �ولكن �اللعب، ��ي ع?<�ع��ا
ُ
�ا� �الذاتية �و�Gللحرية �الف0/، بالعمل

�ذاته ��ي �الف0/ �. )33(العمل �تشغل /Wال� �الرئيسة �القضية �إّن �ي�" غادامر"ثم

تضييق�الفجوة�ب�ن�الفن�التقليدي�الذي�نستمتع�به،�والفن�ا�عاصر�الذي�

ك�عن�طريق�التأكيد�عIى�عنصر�وهو�يفعل�ذل. يتحدانا�كي�ُنحاول�أن�نفهمه

 
ُ
شاركة،�من�جانب�ا�

ُ
  .)34(أو�ُمعاصر �حظ،��Gغ��0عنه�لكل�فن،�تقليديا�

  :جماليات�الحداثة�وAنعطاف��ستطيقي

،�"أدرنو"مع�العودة�إ(ى�النظرية�النقدية،�نلتمس�-نعطاف�الذي�سجله�

�اس �عIى �قادرة �رؤية �كفي��بصياغة �كان �والذي �الُنضج، �مرحلة تشراف��ي

�أداتيا� �أخفقت �ما �بعد �إستطيقيا �الحداثة �انقاذ �ثم �ومن �غ�<�ُمرتادة، آفاق

�ي�و .والتحّرر�الW/�ما�انفكت�تخلفهاوتقنيا،�والحفاظ�عIى�وعودها�بالسعادة�

�çتي �ا���	ي �السؤال �تقديم �لنا �يحق �ا�ن
ى، �البديل�: هذا �بإمكان هل

 �� �العقلنة �أتون �من �الحداثة �ينتشل �أن �¹�Gستطيقي �والحسابية؟ داتية

�تعد� �فلم عّممة،
ُ
�ا� �-يديولوجيا �اكتساح �من �النقدية �النظرية تسلم

-يدولوجيا�مسألة�طبقية،�ُيمكن�التخلص�م��ا�بواسطة�قوة�النقد،�وإّنما�

س��دف�هو�النسق�: صارت�ُمتماهية�وُمتطابقة�مع�نسق�العقلة�ذاته�
ُ
ليس�ا�

�وال �برمته، �العقلنة �نسق �بل �من�البورجوازي، �التخلص �يجعل ذي

عمم�أمرا�غاية��ي�الصعوبة،�إن�لم�نقل�ضربا�من�
ُ
-يدولوجيا��ي�طابعها�ا�

ستحيل
ُ
�نظرية�.ا� �إ(ى �تتحول �أن �سوى �النقدية، �النظرية �أمام �يكن لم

��ي� تمثلة
ُ
�ا� �مهم��ا �عن �تتنكب �وأن �والجدل، �النقد �عن �تتخIى �وأن سلبية،

�العقلنة �نسق �مض. تفكيك �نفسها �وجدت �ثم �عن�ومن �التباعد �إ(ى طرة

عممة�تكتسح�كل�ا�جاGت،�
ُ
الواقع،�فيما�يشبه�السلبية،�Åن�-يديولوجيا�ا�

ل
ّ
" هابرماس"ويعت?<. )35(و�Gتj<ك�للنظرية،�كيفما�كانت�فرصة�للتكّون�والتشك
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شّوه�للعقلنة،�ما�هو�سوى�ُبعد�واحد�للعقلنة�من�ب�ن�أبعاد�
ُ
هذا�الشكل�ا�

�ليس �فهو �أكµ<�أهمية، ��مر��أخرى �تعلق �وسواء �للعقلنة، �حتمية نتيجة

�مصطلح ��ي ��داتي �عند�"هوركايمر"و" أدرنو"بالعقل �التشيؤ �بمفهوم �أو ،

�زائفا�"لوكاش" �شك� ��ول �يمثل �الزائفة، �للعقلنة �خيارين �يقدم �ك�هما ،

للعقلنة،�والذي�تتحول�بُموجبه�هذه��خ�<ة�إ(ى�ميثولوجيا�حديثة،�والثاني�

�العقلن �الدوائر�ينظر�إ(ى �عIى �وطغيا¤�ا ��داتية �ـ �ا�عرفية �للدائرة �كتطور ة

  .�خرى 

إّن�تشخيص�مشروع�العقلنة�ـ�حسب�هابرماس�ـ�والذي�يقj<حه�هو�نفسه�

�العقل� �ضد �للعقل، �ُموسعا �مفهوما �يطرح �عندما �التواصلية، �الحداثة �ي

ى�إ(" أدرنو"التحّول�-ستطيقي�عند�" هابرماس"ينسب�. ا�تمركز�عIى�الذات

�حيث� �من �العقلنة، �أزمة �وخاصة �الحداثة، �Åزمة �غ�<�ا�شروع تشخيصه

�ومن� �القمعية، �وقوته ��داتي �والعقل �التحّررية، �وطاقته �العقل �ب�ن خلطه

�عIى� �اصراره �حيث �من �بعيد، �حد �إ(ى �وموسوم �غ�<�ُم?ّ<ر، �فهو�انعطاف ثم

�ع �ويحتج �يستنكرها /Wال� �و�سطورة �بال�عق�نية �-ستطيقي، إّن�.ل�Úاالُبعد

�أزمة� �حّل �عIى �قدر��ا �حيث �من �للتجربة-ستطيقية، �فيه بالغ
ُ
التقدير�ا�

فاGستطيقا�.أمله��ي�طاق��ا�التحّرريةالعقلنة�جملة�وتفصي�،�بسبب�خيبة�

�فُيضفي� �الحديثة، �العقلنة �ونقائض �إحراجات �حّل �عIى �قادرة �تصّوره، �ي

  .)36(عل�Úا�قوة�سحرية�أشبه�بأسطرة�جديدة

�العقل�الذي�إّن�ُمفار  �تتمثل��ي�أّن�هذا �حسب�أدرنو�ـ قة�العقل��داتي�ـ

اس��دف��ي�عصر�التنوير�والحداثة،�تحقيق�التقدم�¹نساني،�وزيادة�فرص�

سعادة�¹نسان،�من�خ�ل�فتح�ا�جال�أمام�سيطرة�¹نسان�الفّعالة�عIى�

�çليات� �مجموع �وقدم �Gستعباده، �أداة �إ(ى �ال��اية ��ي �تحّول الطبيعة،

رد�
ّ
�مط �نحو �عIى �فيه، �التحكم �سهلت /Wال� �والتقنية، �ا�عرفية و�دوات

�وذلك� ،/NÙا�ا� ��ي �لها �تعّرض /Wال� �السيطرة �أشكال �كّل �تتجاوز الفاعلية،

كما�أّن�العقل�. Åّ¤�ا�اتخذت��ي�هذا�الزمن�الراهن�طابعا�عق�نيا�ومؤسساتيا

�با�ؤسسا �الغربية �مسار�الحداثة �سياق ��ي �ارتبط �قد �السياسية��داتي ت
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�التأسيسية� �اللحظة �منذ �تولدت /Wال� �والثقافية، �و¹دارية و-قتصادية

�السيطرة� �أهداف �تحقيق �إ(ى ��خ�< ��ي �ان��ت /Wوال� �التنويري، للمشروع

�القائمة� �ا�ؤسسات �هذه �لصالح �¹نسان �واستبعاد �الشمو(ي، والتسلط

تحكمة��ي�كّل�NÛ/ء
ُ
  .)37(وا�

  :خاتمة

�الفلسف قاربات
ُ
�ا� �ُمحاولة�سعت �إ(ى عاصرة،

ُ
�ا� �الغربية �وا�ناهج ية

�الطبيعية،� �العلوم �حقل ��ي �ا�عرفة �مجال �من �والنظريات استثمار�ا�فاهيم

�¹نسان �علوم �حقل ��ي �ا�عرفة �مجال �الجوهرين�. إ(ى �الفروقات �أهم ورغم

�عن� �تمّ�½ه �سمات �من �معر�ي �حقل �كّل �يحمله ��ا �الحقل�ن، �ب�ن ا�وجودة

�ال �أّن Gإ� �¹نسان�çخر، �أزمات �أعماق ��ي �غاصت /Wال� �الراهنة دراسات

�من� �س¯ى /Wوال� �النقدية، مارسة
ُ
�ا� �عIى �تأسست �فلسفية، عاصر،بروح

ُ
ا�

خ�لها�الف�سفة،�إ(ى�-نتقال�من�الوصف�والتشخيص،�إ(ى�مواجه��زمات�

�ي�أطرها�وسياقا��ا،�ومن�التفس�<�إ(ى�الفهم�وفهم�الفهم،�الذي�يتجIى�بدوره�

�تحل �الواقع�ي �ُمستوى �عIى يا��ا
ّ
�تجل �و�ي �ُمنطلقا��ا ��ي �ظواهر�¹نسان، . يل

�الظاهرة� �راهنيته، ��ي �¹نسان عاناة
ُ
�� �الحاملة �الظواهر �هذه �ب�ن ومن

�ي�هذا�ا�ن
ى،�شكلت�.الجمالية،�بما�تحمله�من�معارف�وخ?<ات�وُممارسات

� �عند تعالية
ُ
�ا� �� " هوسرل "الفينومينولوجيا �العلوم �أزمة �حّل وروبية،�إ(ى

�ا�بادئ� �من �جملة �خ�ل �من �ذلك �وكان �أو�الطبيعية، �¹نسانية �م��ا سواء

�جعل�. وا�فاهيم �Åّنه �إنجاز�كب�<�للفينومينولوجيا، �بمثابة �ا�نهج عت?<�هذا
ُ
أ

من�الفلسفة�علما�صارما،�بالعودة�إ(ى�مجال�ا�عرفة��ول،�والذي�هوا�جال�

�الظو  �ماهيات �يحمل �الذي �تصدر�الحيوي�الخالص، �أن �قبل اهر�الخالصة،

�الذاتية �أو�حكام �العلم �أحكام �نظرية�.إزاءها �الهرمنيوطيقا �شكلت كما

شاملة�ومعيارية�للتأويل،�والW/�قامت�باقj<اح�قواعد�شاملة،�وصالحة�لكل�

�ظاهرة� �حول تمحور
ُ
�ا� �الفلسفي �للتأمل �مع�0 �وقدمت �التأويلية، العلوم

�ال �الهرمنيوطيقي، �التأمل �إّنه �لدىالفهم، �نجده �بول�(ذي هيدغر،غادامر،

�إ(ى�)ريكور  �نظروا �أّ¤�م �هو �الوحيد، شj<ك
ُ
�ا� �قاسمهم �كان �وقد ،
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�إ(ى� �الضرورة �غاية ��ي �هو �تحول �نو ي، �تحول ��ي �بما الهرمنيوطيقا،

�عن�. الفينومينولوجيا �ع?<وا �فقد �فرانكفورت، �مدرسة �ف�سفة أما

العلم�بالتقنية،�انشغالهم�الخاص�بالخطاب�الوض¯ي،�وبموقفهم�من�ع�قة�

�ونتائج� �لنظريات �وتوظيفهم �سوسيولوجية، �مقاربة �تب0/ �خ�ل �من وذلك

�نقد� ��ي �التعمق �من �مك��م �الذي ��مر �و¹نسانية، �-جتماعية العلوم

� �أهم �ومناقشة �الوض¯ي، �نقاط��¹شكاGتالخطاب لت
ّ
�شك /Wال� الفلسفية

عاصر
ُ
  .-رتكاز��ي�أزمة�¹نسان�ا�

  :ا-راجـــع

1. � �ا�ثالية،�محمد �ومسألة �الفينومينولوجيا �هوسرل �إدموند �الزار ي، محسن

  .131:،ص2010،�دار�التنوير�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ب�<وت،�لبنان،�1ط

�عمر�مهيبل،� .2 �ترجمة �للفينومينولوجيا، �الهرمنيوطيقي �غراندان،ا�نعرج جان

�للعلوم ،1ط �العربية �-خت�ف، ناشرون،�-الدار �منشورات  ،�الجزائر ب�<وت،

  .20:ص،�2007

�حسن .3 �ا�حسن �ماهر�عبد �الهرمنيوطيقا�، ��ي �الجما(ي �الو ي غادامر�مفهوم

،�2009 ،�لبنان�،�ب�<وت�،�دار�التنوير�للطباعة�والنشر�والتوزيع�،�1ط�،�الجمالية

  .5:ص

�معافة .4 �هشام �غادام�<، ، �جيورج �هانس �عند �والفن الدار�العربية� التأويلية

�ل �ب�<وت، �ناشرون �الجزائر،للعلوم �-خت�ف، �منشورات �1ط بنان، ،2010، 

  .70:ص

�حسن، .5 �ا�حسن �الهرمنيوطيقا� ماهر�عبد ��ي �الجما(ي �الو ي غادامر�مفهوم

  .31:ص الجمالية،�مرجع�سابق،

�الجميل، .6 �غادامر،تجIي �جيورج ��عIى� هانس �توفيق،ا�جلس �سعيد ترجمة

  .12:،ص1997للثقافة،�القاهرة،�

�حسن، .7 �ا�حسن �الهرمنيوطيقا�غادا ماهر�عبد ��ي �الجما(ي �الو ي مر�مفهوم

  .37:ا�رجع�السابق،ص ،�الجمالية

 .38:ا�رجع�نفسه،ص .8

�السابق،� .9 �ا�رجع �غادام�<، �جيورج �هانس �عند �والفن �معافة،التأويلية هشام

 .102:ص

�وعIي� .10 �عIي �ناظم �حسن �وا�نهج،ترجمة �الحقيقة �غادامر، �جيورج هانس



 
 
 
 
 
 

 ISSN :  2352-9776 / EISSN: 2600-660X      --------------------- ... د44ت�الو3ي�2ي�الجماليات�

125 
 

  .120:ص ،�1�،2007ط ليبيا، دار�أويا،�طرابلس، حاكم�صالح،

 ترجمة�سعيد�توفيق،�ا�رجع�السابق، تجIي�الجميل، هانس�جيورج�غادامر، .11

  .15:ص

12. Gadamer(H.G) : Philosophical Hermeneutics.Trans.by 

David.E.Linge(Berkly :University of California Press ,1985 ,p :95. 

  .106:ص هانس�جيورج�غادامر،تجIي�الجميل،�ا�رجع�السابق، .13

�بومن�<، .14 �ا�عاصرة، كمال �الجماليات ��ي �ضفاف،�1ط مقاربات �منشورات ،

 .160:،ص2017،الجزائرمنشورات�-خت�ف،� ب�<وت،�لبنان،

15. Francoise Dastur ,Philosophie et différence.Les éditions de la 

transparence,Paris,2004,p :99. 

�حمادي، .16 �ك حميد �ضمن �للمرئي، �الجمالية �الجسد�(تابالخ?<ة كوجيتو

/Wفلسفةم�<لوبون� ��ي �-خت�ف، ،1،ط)دراسات ،��2003الجزائر، منشورات

 .69:ص

17. Merleau-Ponty,Signes,Gallimard,Paris,1960,p :91. 

18.  

19. Merleau-Ponty,Phénoménologie de la perception,Gallimard,      

Paris,1945,p :357. 

 .166:ص ا�رجع�السابق،،�اصرةمقاربات��ي�الجماليات�ا�ع كمال�بومن�<، .20

21. Merleau-Ponty,L œil et L esprit ,Gallimard ,  Paris,1989,p :68.                             

�مفرج، .22 �م�<لوبونW/، جمال �عند �الفن �كتاب فينومينولوجيا �إ(ى�(ضمن الطريق

�الفلسفي�- الفلسفة /Wم�<لوبون� �مشروع ��ي �ط)دراسات ،1، � �-للعلومالدار�العربية

  .93:،ص2009الجزائر،� ب�<وت،�منشورات�-خت�ف، ناشرون،

�مخلوف، سيد .23 � أحمد �الفلسفي /Wم�<لوبون� ��شروع �الفلسفية �الخلفية �–�ي

�و�سس، �ا�نطلقات ��ي �كتاب قراءة �الوجودية�(ضمن �الفينومينولوجية الفلسفة

�/Wابن�النديم� ،1ط ،)من�أولية�الو ي�إ(ى�ُمساءلة�الوجود�–عند�موريس�م�<لوبون

 ،  2014 ب�<وت،�لبنان، ناشرون،�- دار�الروافد�الثقافية للنشروالتوزيع،�الجزائر،

  .67:ص

�-غj<اب .24 �رجب، �مصطلح،ط:محمود �ا�عارف،القاهرة،�2س�<ة ،دار

  .13:،ص1986

�حسن، .25 �ا�حسن �الهرمنيوطيقا� ماهر�عبد ��ي �الجما(ي �الو ي غادامر�مفهوم



 
 
 
 
 
 

 2019 /1السدا&%$��-09العدد/ مخت���الفلسفة�والعلوم��نسانية�–مجلة�مقاربات�فلسفية

126 
 

  .168:ص الجمالية،�مرجع�سابق،

�مرجع��هانس .26 �توفيق، �سعيد �الجميل،ترجمة �غادامر،تجIي جيورج

  .220:سابق،ص

�حامد،� .27 �خالدة �للتاريخ،ترجمة �الهرمنيوطيقية �النظرية �كوزنز�هوي، ديفيد

  .176:،ص2002الهيئة�ا�صرية�العامة�للكتاب،القاهرة،

�حسن، .28 �ا�حسن �الهرمنيوطيقا� ماهر�عبد ��ي �الجما(ي �الو ي غادامر�مفهوم

  .180:ص،�الجمالية

  .193:ص هانس�جيورج�غادامر،�الحقيقة�وا�نهج،�مرجع�سابق، .29

  .198:ص ا�رجع�نفسه، .30

�سابق، .31 �مرجع �توفيق، �سعيد �الجميل،ترجمة �غادامر،تجIي �جيورج  هانس

  .259:ص

�الهرمنيوطيقا� .32 ��ي �الجما(ي �الو ي �حسن،غادامر�مفهوم �ا�حسن ماهر�عبد

  .221:ص،�الجمالية

  .120:ص مرجع�سابق،هانس�جيورج�غادامر،�الحقيقة�وا�نهج،� .33

  .121:ص ا�رجع�نفسه، .34

�حسن، .35 �ا�حسن �عبد �ماهر ��ي� ُينظر �الجما(ي �الو ي �مفهوم غادامر

  .222:ص،�الهرمنيوطيقا�الجمالية،

�الحداثة .36 �جماليات �معزوز، �ط-عبدالعIي �فرانكفورت، �ومدرسة ،�1أدرنو

  .34:ص ،2011منتدى�ا�عارف،�ب�<وت،�لبنان،�

  .39:ا�رجع�نفسه،ص .37

 .57ـ��56:ص مقاربات��ي�الجماليات�ا�عاصرة،�مرجع�سابق، ،كمال�بومن�< ....38383838
   



 
 
 
 
 
 

 2019 /1السدا&%$��-09العدد/ مخت���الفلسفة�والعلوم��نسانية�–مجلة�مقاربات�فلسفية

127 
 

  

  يةلتاريخاالكتابة�و �*الب*�وني

  )مقاربة�9ي�خصوصيات�ا4نهج(

  ∗∗∗∗∗∗∗∗حمادي�السايح.د

   ،�الجزائرجامعة�عبد�الحميد�بن�باديس،�مستغانم ،شعبة�الفلسفة

*********************  
      11/04/2019:  تاريخ�القبول ��                     15/06/2018: تاريخ��رسال

  :ا4لخص

ف�بشهادة�استشرق��انيح�ن�يتعلق� بأعظم�عقلية�عرفها�التاريخ،�) ساخاو(�مر�بمفكر�ُصّنِ

 ) أي�الب�Cوني(لن�تكون�هناك�مغا;ة�إذا�قلنا�عليه�
َ
س�لثقافة�منهجية�جديدة�Lي�حقل�سَّ بأنه�أ

�TسSمية �العربية �التاريخية �كتبه�. الكتابة �مقدمات �Lي �فقط �مناهجه �تحديد �يحاول فهو�لم

�يوض �العقــلولكنه ـــــال �أفعـــ �بصدد �به د فرَّ
َ
�ت �ما �أيضا �اــنهج(ح �فــيـــه،�)أي ـــذرا ظهـر�حـــ

ُ
�يـ ـــذي �الــ ،

ــــه،� ـــن�الغـــرض�منـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــق�بــطريقــتنا�التــي�سلكناها�أن�نضيف�الشك�إhى�اليق�ن�"ومتــــيقـنا�مـ ;�يــليــــ

ــلك�) "القــانـــــون�الــمســــعودي(قــــدمة�كتـــابجــاء�فــي�م. واجهول�إhى�اعلوم ــــه�مسـ ــلك�فــيـ ـــ ولــم�أســ

�اجopدين �أفاضــــل ـــن ـــ �مـ rsــدمـــ �تقـ �اداخل�فيه. "من rsأعيت� �إليه(لقد �توصل �ما �حر�rtu)أي مع

  . الذي�تفردت�به�Lي�أيامي

 .;ل�انطقيد؛�zستقيقة�التاريخية؛�انهج؛�الحالكتابة�التاريخية؛�التاريخ: الكلمات�ا4فتاحية

Résumé: 
        Lorsqu’il s’agit d’un penseur classifié, selon un témoignage 
d’orientaliste allemand, nommé, SACHAU (Karl Eduard) en tant que 
grand penseur que l’histoire ait connu, on n’exagérait guère  si on dira 
qu’il (Al-Bīrūnī) a bien établi les fondements d’une nouvelle culture 
méthodologique aux champs de la culture historique arabo-
musulmane. Al-Bīrūnī n’a pas, seulement, essayé de déterminer ses 
méthodes à travers les différentes introductions de ses œuvres mais il 
explique, aussi, dont il est seul envers les actes de la raison (la 
méthode), avec toute prudence ainsi qu’une assurance vers ses visées. 
« Il n’est pas convenable d’ajouter, d’après nôtre méthode suivi, le 
doute à la conviction ni l’inconnu au connu. (Paru à l’introduction de : 
Al-Qanunu'l-Mas'udi (Canon Masudicus)). Et j’ai pas suivi le 
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parcours de ceux qui m’ont précédé parmi les meilleurs studieux. Les 
introductions de cette œuvre m’épuisaient (c'est-à-dire ce que j'ai 
atteint) surtout avec toutes mes attentions dont je me suis distingué 
pendant toute ma vie. 
Mots clés : Écriture historique; Histoire; Vérité historique; Méthode; 
Raisonnement logique. 

  :ومفهوم�التاريخالب*�وني� .1

موضوع�التاريخ� بصدد) عن�القرون�الخالية��ثار�الباقية(جاء�Lي�كتاب�

والتاريخ�مدة�معلومة�تعد�من�لدن�أول�سنة�ماضية�كان�": ومفهومه�ما�ي�ي

�أو�هSك� �الشأن �عظيم �مسلط �ملك �أو�قيام �وبرهان �بآيات rن�� �مبعث ف�oا

حادثة�عظيمة�من��يات��أو�انتقال�دولة�أو�تبدل�ملة�أو ..أمة�بطوفان�عام

�وأزمنة� �متطاولة �دهور �إ;�Lي �;�تحدث rال�� �اشهورة �والعSمات السماوية

م�Cاخية�تعرف��oا��وقات�احددة�ف�Sغ��sع�oا�Lي�جميع��حوال�الدنيوية�

   لكن�كيف�السبيل�إhى�فهم�هذا�اا�rt؟. 1.."والدينية

� �الكتابة �حكمت rال�� �انهجية �Lي �نفتش �عند�ح�ن �الب�Cوني �قبل التاريخية

) ه279البSذري�ت(و) ه270ابن�قتيبة�الدينوري�ت�(الكث��Cمن�اؤرخ�ن�ك

�ت(و �الدينوري �حنيفة �ت(و) ه282أبو الطCªي�(و) ه270اليعقوبي

�تتأسس�)ه310ت rال�� ثون �احدَّ �اعتمدها rال�� �بالطريقة �ارتبطت نجدها

الجرح�(ل�أو�نقد�السندبشكل�جوهري�ع�ى�الرواية�واعروفة�بدراسة�الرجا

  ،�فهل�الب�Cوني�سلك�نفس�اسلك؟)والتعديل

 :أهمية�ا4نهج�عند�الب*�وني .2

�فكرة� �بأن �التنويه �من �;بد �الب�Cوني �عند �وأهميته �انهج �عن �الحديث قبل

�ال�oائي� �شكلها �وأخذت �تبلورت �اليوم، �استعمل �zصطS¯ي �sع�با انهج

�العصر�الحديث �Lي rوالعلم" .� �عن�انهج �الكشف �إhى �اؤدي �الطريق هو

�Cس�� �ع�ى �±oيمن �العامة �القواعد �من �طائفة �بواسطة �العلوم �Lي الحقيقة

  .2"العقل�وتحدد�عملياته�ح���يصل�إhى�نتيجة�معلومة

لكنه�من�الواضح�أنه�يتحدث�) منهج(صحيح�أن�الب�Cوني�لم�يستخدم�كلمة

كرية�Lي�أوربا�أو�عن�انهج�بالذات�كما�تم�الحديث�عنه�Lي�عصر�ال�oضة�الف

�العصر�الحديث �أعارها� .Lي rال�� �كتبه �مقدمات �خSل �من �ذلك �ع�ى نقف
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� �بتحديد �يرتبط �ما �سيما �خاصة �العلم�"عناية �تستطيع rال�� �العقل أفعال

  .،�أي�انهج3"وzكتشاف

�كتابه �مقدمة �هو�Lي �الذي�) �ثار�الباقية(فها �تعب���Cصل �تارة يستخدم

ع�ى�أن��صل�الذي�أصلته�والطريق�الذي�" بيل،أصلته�وتارة�أخرى�تعب��Cس

فإن�الذي�ذكرته�أوhى�سبيل�يسلك�بأن�يؤدي�"،�4"مهدته�ليس�بقريب�اأخذ

�الشبه� �شوائب �من �يشوبه �ما �إزالة �ع�ى �مع�ن �وأقوى �اقصود �حاق إhى

�الشديد� �العناء �بعد �ولو �اطلوب �نيل �لنا �يتأتى ;� �وبغ��Cذلك والشكوك

  .5"والجهد�الجهيد

يمكن�القول�بأن�الب�Cوني�قد�اعت�Cªوجود�منهج�قبل�القيام�بأية�عملية���oذا

rعلم�Cي�كل�تفك�Lسمة�أساسية��Cªأبو�الريحان(إنه�حرص�يكون�. بحثية�تعت (

د�به�ع�ى��قل�Lي�عصره فرَّ
َ
  .قد�ت

  :الب*�وني�والتفرد�اghi4ي .3

�يوضح� �ولكنه �كتبه �مقدمات �Lي �فقط �مناهجه �تحديد �الب�Cوني �يحاول لم

ظهر�حــــــذرا�فــيـــه�)أي�اــنهج(ضا�ما�تفرد�به�بصدد�أفعــــــــال�العقــلأي
ُ
،�الـــــذي�يـ

� �منـــــه �الغـــرض �مـــــن �نضيف�"ومتــــيقـنا �أن �سلكناها �التــي �بــطريقــتنا ;�يــليـــــــق

�اعلوم �إhى �واجهول �اليق�ن �إhى � .6"الشك �مقــــدمة �فــي القــانـــــون�(كتـــابجــاء

�أفاضــــل�" *)الــمســــعودي �مـــــــن rsتقـــدمـــ� �من �مســـلك �فــيـــــه �أســـــــلك ولــم

�فيه. "7"اجopدين �اداخل rsأعيت� �إليه(لقد �توصل �ما �الذي�)أي rtuحر� مع

�الب�Cوني�بإقراره�هذا�يكون�قد�اطلع�ع�ى�. 8"تفردت�به�Lي�أيامي هذا�يع�rsأنَّ

  .ل�اناهج�استخدمة�Lي�الكتابة�التاريخية�قبلهمجم

له� ْرق�باب�التنظ��Cا�Áoي�ع�ى�ما�) أي�الب�Cوني(إن�هذا�التفرد�هو�الذي�أهَّ
َ
ط

ت� ،)محمود�إسماعيل(يقول 
َ
ل ذلك�أنه�تناول�الحوادث�التاريخية�بطريقة�َعوَّ

�zستنباط،� �Lي �بالقياس �zستد;ل �يعتمد �الذي �النقدي �العقل ع�ى

�حاول� �فقد �zستقراء، �Lي �والدراسة �للمشاهدة �كوسيلة �اعيشية والتجربة

كل�كتاباته�zعتماد�ع�ى�النقد�والتمحيص�الذي�يقيم�الدليل�ع�ى�أهمية�"Lي

وإhى�اشاهدة�واستقراء�القوان�ن� Lي�كل�تفك��Cعلم�rبناء،�من�جهة،..العقل
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�أخرى  اته�الشكية�ال��rدون�أن�نن��tÇمنطلق .9"العامة�بعد�ترتيoÆا�من�جهة

  .ُتمثل�إحدى�الركائز��ساسية�لكل�منهج�علم�rيتوÈى�س�Cªأغوار�الحقيقة

  : الب*�وني�والشك�اghi4ي .4

يـنطـلـق�الــبيــروني�Lي�تقــييمه�التحلــي�ي�للمعلومات�ومصادر�معــطياته�من�

صاحبه�بإرادته�ورغبة�منه�Lي�امتحان�معلوماته� الشــك�اـ�Áoي�الذي�يفرضه

�أوواخ �التاريخية �بالكتب �خاصة �بصفة �يتعلق �ما �بنتائج� تبار�كل �يتعلق ما

�الطبيعية �العلوم �مجال �Lي �والتجارب �الب�Cوني��.الدراسات �عند �الشك إن

��خرين، �تجاه �متعمدا �سلبيا �موقفا ن� ليس� �رفض �عملية �مجرد وليس

�البحث، سبقه �ميادين �نحو� Lي �الباحث �يخطوها rال�� ��وhى �هو�الخطوة بل

ة�أو�تفك��Cبل�نجده�يناقش�. الحقيقة فهو�لم�يسرد�التواريخ�و�عياد�دون�رويَّ

وعليه�نقول�أن�انجSء�اواقف�والوقوف�ع�ى�. أصولها�وأسباب�الخSف�ف�oا

�الذات�من �إذ�أول�خطوة�نحو�اليق�ن� صحopا�مشروط�بما�تطرحه شكوك،

يتأتى�لنا�نيل�إزالة�ما�يشوبه�من�شوائب�الشبه�والشكوك�وبغ��Cذلك�;�"Ìي�

�الجهيد �والجهد �الشديد �العناء �ولو�بعد �الشكوك�. 10"اطلوب �ُتزال فعندما

يحصل�العلم�وُيْستأصل�الجهل�ويحل�اليق�ن�محل�الشك،�حينذاك�يحصل�

  .11"ف�Sراحة�لشاك"zرتياح�

حينما�اعت�Cªالشك�الذي�يقوم�) أرسطو(هذا��مر�يذكرنا�بما�ذهب�إليه  

�والتبصر�وس �ال�Cوي �ذلك�ع�ى �الصواب، �إhى �أدنى �تكون rال�� �اعرفة يلة

الذين�يقومون�ببحث�علم�rمن�غ��Cأن�يسبقوه�بشك�يزاولونه،�"حسبه�أن�

�أن� �ينبÎي �الذي �zتجاه �ف�Sيعرفون �غ��Cهدى �ع�ى �يس�Cون oÆِون�الذين
ْ

ُيش

. الذي�يعد�القدوة�الكCªى�Lي�هذا�اجال)سقراط(دون�أن�نن�tÇ. 12"يسلكوه

� �رأيا �يدع �إ;�فهو�لم �الناس �ب�ن �مستقرا �أو�تصورا �سابقا �أو�حكما شائعا

فقد�كان�. ووضعه�موضع�شك�ليخضعه�فيما�بعد�إhى�امتحان�عق�ي�دقيق

�ثم�" �الجهل، �مصطنعا �بأقوالهم �فيسلم �م�oم �يتعلم �وكأنه �محدثيه يبدو�مع

�rtÏي�صحة�ما�يقولون،�ويمLل�وإثارة�الشكوك� ُ
يأخذ�Lي�zستفسار�والتساؤ

�مستنب �أسئلته �تناقضهم،�Lي �فيبدو��oذا �تروقهم ;� �أفكارا �أقوالهم �من طا
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��خطاء �من �تحرير�العقل �إhى rÒينت� ��خ��Cما�. 13"وهكذا �Lي �tÇنن� �أن دون

rtÇالفرن� �الفيلسوف �إليه �منهجه�) م1650-1596ديكارت(ذهب �أسس الذي

ع�ى�قواعد�أربعة�وجد�ف�oا�الكفاية�التامة�Lي�عصمة�العقل�عن�الخطأ�Lي�

أن�;�أقبل�"ام�ن�وصوله�إhى�الحقيقة،�نكتفي�بذكر��وhى�م�oا�التفك��CوLي�ت

شيئا�ع�ى�أنه�حق�ما�لم�أعرف�أنه�كذلك،�بمع��sأن�أتجنب�بعناية�الopور�

ل�أمام�
َّ
ْدخل�Lي�أحكامي�إ;�ما�َيتمث

ُ
والسبق�إhى�الحكم�قبل�النظر،�وأن�;�أ

  .14"كعق�ي�Lي�جSء�وتم��Ôبحيث�;�يكون�لدي�أي�مجال�لوضعه�موضع�الش

من�منطلق�الشك�دائما�يدعو�إhى�ال�Cيث�Lي�)الب�Cوني(من�جهة�أخرى�نجد�

�من� �طويلة �ف�Cة �وقوعها �ع�ى �tÏم� rال�� �تلك �خاصة ��خبار�انقولة، قبول

الزمن،�و�خذ�بما�هو�مقبول�ومعقول،�بعد�أن�يعرض�كل�rtÕء�ع�ى�العقل،�

ِبل�وما�رفضه�ُرِفض
ُ
إن�"حجة�والCªهان�ولكن�دوما�بالرجوع�إhى�ال. فما�قبله�ق

�النوع�ن� �وبمجموع �الجسد، �من �الروح �مقام �قائم �القضية �من الCªهان

�بمجموع� �يقوم �كما �والتبيان، �به �الحجة �;ق�Cان �با;ستيعان �العلم يحصل

ا�ِ� �استوفق �عز�وجل �وهللا �للعيان Sكام� �Tنسان �شخص �والبدن النفس

  . 15"عزمت�عليه

�نقول  �: باختصر �تخطئ �(M.PATRICK)لم �الشك�"ح�ن، اعتCªت

�قوة�موقضة�Lي�تاريخ�النشاط �إليه�كل�نزوع�إhى� الب�Cوني العق�ي،�وأرجعت

�من� �أثرا �إ; �ليست �العقلية �ال�oضات �وأن �البحث، �وحرية �الصحيح النقد

�أو� Cالغ�� �عن �معرفopم �الناس �تلقى �لو �إذ �الوثاب، �لروحه �وصدى آثاره

�الحي �ازدهرت �ما �ف�oا �شك Cغ�� �من �تجار�oم �عن �العقلية�استقوها اة

لكن�هل�يكتفي�الب�Cوني�بالشك�Lي�تحريه�. 16"واستقامت�ال�oضات�الفكرية

  .عن�الحقيقة؟

  :nستدmل�ا4نطقي .5

�يمكن� �ولكن �zتجاهات، �اتعددة �انطق �تعريفات �Lي �نخوض لن

ا�يطلبه�عنصر�البحث zستئناس�ببعضها�خدمة.  
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�ضرورية) الب�Cوني(ينظر   �وسيلة �أنه �ع�ى �انطق �يحoÆا��إhى �أن يجب

� �البيان �وإفصاح �اللسان �تقويم �وراoåا �من �قاصدا �كان�"Tنسان، وإذا

�خصيما،� �مجاد; �و�خرة �الدنيا �أمور �Lي �مخالفيه �ومع �ناطقا، Tنسان

احتاج�إhى�م�Ôان�لكSمه،�وإذا�كان�الكSم�Lي�ذاته�محتم�Sللصدق�والكذب،�

ضلة�والصحة�ابينة،�والقياس�اركب�منه�Lي�الجدال�معرضا�للمغالطة�ا

.. ح���يع�Cه�ويصححه�بطرقه�عند�zشتباه،�فاستخرجه�وهو�اسم��منطقا

  . 17"وأعجب�بمن�يكرهه�وَيِسُمه�بالسمات�العجيبة�إذا�عجز�عنه

�(وعند   �;�يخلو�تعريفه�)ه260/339الفارابي �الذي �الثاني �باعلم القب

� �يمثل ��رسطي �اضمون �من �تأكيد �بكل �تعطي�الصنا"للمنطق rال�� عة

م�العقل،�وتسدد�Tنسان،�نحو�طريق� بالجملة،�القوان�ن�ال��rشأoêا�أن�ُتقّوِ

أما�. 18.."الصواب،�ونحو�الحق�Lي�كل�ما�يمكن�أن�يغلط�فيه�من�اعقو;ت

�سينا(عند �بالصبغة�) ه370/428 ابن �هو��خر�مصبوغ �تعريفا �عنده فنجد

ال��rتعرفنا�من�أي�الصور�الصناعة�النظرية�"�رسطية�حيث�يعت�Cªانطق�

واواد�يكون�الحد�الصحيح�الذي�يسم��بالحقيقة�حدا�والقياس�الصحيح�

  .19"الذي�يسم��بالحقيقة�برهانا

�وبخاصة   �اليوناني�ن، �عند �وغ�Cها �التعريفات �هذه �أساس �نجد  وعموما

)� �أي) م. ق348/م. ق427أفSطون �نظر�إليه �أنه)انطق(الذي وسيلة�"ع�ى

�الحقيقة ��.20"فهم �اليوناني �الفيلسوف �tÇنن� �أن . ق384أرسطو(دون

�أسسه،�)م. ق322/م �وإرساء �قواعده �وضع �Lي �الفضل �إليه �يعود الذي

خ��Cأداة�لتحصيل�اعرفة�السليمة�وفضح�"واعتباره�آلة�العلم،�فهو�بذلك�

�اضللة �. 21"�باطيل �بأنه �انطق �نعرف �أن �يمكن دراسة�"باختصار

  .z"22ستد;ل

،�فما�)مباشر�وغ��Cمباشر(لنظر�عن�أنواع�zستد;ل�ع�ى�كل�وبغض�ا  

�لهذه �الب�Cوني �هو�استخدام ��سباب�  oíمنا �دراسة �تحاول rال�� الوسيلة

�التاريخية� �سيما �الحقيقة �يكتنف �غموض �كل �تبديد �بغية �عل�oا والوقوف

�مع�. م�oا �تنسجم ;� rخبار�ال��� �فمن �ذلك، � �بتوضيح �كفيل �التاhي واثال
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الج�oاني،�(عن�) أي�الب�Cوني(اعقول�بالقياس�وال��rتدعو�للعجب�ما�يرويه

�ايSدي �العاشر �القرن �Lي �) عاش �كتاب �وامالك(Lي �أمر�" )اسالك من

�فزعم� �هو، �ما �جوهرهما �و;�يدري �بق�Cوان �الجامع �Lي �اللت�ن وانت�ن
ُ
zسط

�Cوني�عن�،�يعلق�الب23"أoêما�ترشحان�ماء�كل�يوم�جمعة�قبل�طلوع�الشمس

موضع�العجب�من�كونه�يوم�الجمعة�فلو�قيل�يوُم�من��سبوع�مطلقا�"ذلك�

�وما�يشبه�ذلك�ولكن� ُيحمل�ع�ى�بلوغ�القمر�موضعا�من�الشمس�مفروضا

  لكن�ما�الذي�يدعو�للعجب؟.  24"يوم�الجمعة�مش�Cط�;�َيْحَتِمَل�ذلك

فما�ينطبق�فما�دامت��يام�واحدة�من�حيث�زماoêا،�: فساد�الحكاية�منطقيا

بذلك�يكون�الب�Cوني�قد�توصل�إhى�معرفة�. ع�ى�مجموعها ع�ى�أحدها�ينطبق

  .يمثل�صميم�zستد;ل�وجوهره وهو�ما. جديدة�من�أخرى�سابقة

من�جهة�أخرى�ونظرا�لكون�zستSل�هو�دراسة��سباب،�نجد�الب�Cوني�  

�الوقوف �دون �تحول rال�� �العوائق �متسائ�Sعن �فCðاه �الصفة �هذه ع�ى��ع�ى

�فيقول  �ااضية ��خبار�و�نباء ��سباب�: "حقيقة �أقرب �أن �فأقول وأبتدئ

�القرون� �وأنباء �السالفة �أخبار��مم �هو�معرفة �عنه �سئلت �ما �إhى اؤدية

�و;� �ونواميسهم �رسومهم �من �باقية �ورسوم �ع�oم �أحوال �أكCòها �óن ااضية

ذلك�. 25"ت�والقياسسبيل�إhى�التوسل�إhى�ذلك�من�جهة�zستد;ل�باعقو; 

� �كمعرفة �فلسفية �قضايا �ليست �التاريخية �الحوادث �والشهور�"أن السن�ن

�من� �بوجه �إدراكه �إhى �بالقياس �للعقول �ف�Sمساغ �وكميopا، �ااضية و�يام

�26"الوجوه �العودة �من �;بد �ثم �ومن ��راء�"، �وأصحاب �والل �الكتب óهل

يب��sعليه�بعده�ثم�قياس�والنحل�استعمل�ن�لذلك�وتصي��Cما�هم�فيه�أسا�

والقياس�هنا�يش��Cإhى�جمع�. 27"أقاويلهم�وآراoåم�Lي�إثبات�ذلك�بعضها�ببعض

�قاويل�و�راء�السابقة�ثم�مقارنopا�بما�هو�حاضر،�أي�الوقوف�ع�ى�الغائب�

ع�الب�Cوني�فيه. من�خSل�معرفة�الشاهد
ُّ
َضل

َ
  .وليس�القياس��رسطي�رغم�ت

  � �يكون �ذلك �تÔðيه"كل �óك�Còالخلق��بعد �اردية �العوارض �عن النفس

�الحق �عن �لصاحoÆا �اعمية �يسلك�.. و�سباب �سبيل �أوhى �ذكرته �الذي فإن

�يشوبه�من�شوائب� �وأقوى�مع�ن�ع�ى�إزالة�ما بأن�يؤدى�إhى�حاق�اقصود
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الشبه�والشكوك�وبغ��Cذلك�;�يتأتى�لنا�نيل�اطلوب�ولو�بعد�العناء�الشديد�

  . 28"والجهد�الجهيد

�العودة�إhى�اصادر�وما�ُيحكى�Lي�الكتب،�فإنه� لكن�الب�Cوني�ح�ن�يدعو�إhى

�والتحري،� �الضبط �إhى �اؤرخ �التفات �ضرورة �ع�ى ��وhى �بالدرجة يركز

  .   واستعمال�العقل�والنظر�والرجوع�إhى�اصادر

  :ا4صادر�سبيل�الحقيقة�التاريخية .6

مختلط�"القرون�ااضية�يعتقد�الب�Cوني�أن�أخبار��مم�السالفة�وأنباء�

 Cويرات�وأساط�Ôب���rsعت
ُ
لبعد�العهد�به�وامتداد�الزمان�بيننا�وبينه،�وعجز�ا

يأتكم�نبأ�الذين�من�قبلكم�قوم�ألم�: (به�عن�حفظه�وضبطه�وقد�قال�تعاhى

ْوhى�أن�;�نقبل�29)نوح�وعاد�وثمود�والذين�من�بعدهم�;�يعلمهم�إ;�هللا
َ
óفا�،

َهد�به�كتاب�معتمد�ع�ى�صحته�أو�خ�Cªمشفوع�من�قولهم�Lي�مثله�إ;�
ْ

ما�َيش

��غلب �الظن �Lي �الثقة �بشرائط �الب�Cوني� .30"به �حسب �التاريخ �يكون �oذا

ليس�سردا�لöخبار�إنما�هو�تحر�لöصول�والوقوف�ع�ى��سباب�ال�o��rا�ومن�

  .    خSلها�يتم�التمي��Ôب�ن�الحق�والباطل

� �الحذر�فنقوم �توÈي �من �;بد �Lي�بج"وعليه �ع�oا �والبحث �اعلومات مع

�أولية� �عملية �وÌي �وأقاويلهم، �اال �أصحاب �وآراء �ورسائل �كتب �من الوثائق

�Cªهامة،�ثم�يقارن��خبار�بعضها�ببعض�ويقيس��قوال�و�راء�÷ثبات�الخ

أو�تفنيده،�وأخ�Cا�يم��Ôالخ�Cªامكن�من�الخ�Cªاستحيل�امتنع�تم�Ôا�عقليا�

  . 31"ر�امكنة�عصر�ذاكوبالقياس�مع��خبا

�اطلوب،� �نيل �إhى �تؤدي rال�� ��ليات �حدد �قد �الب�Cوني �يكون و�oذا

ى�نيل�اطلوب�ولو�بعد�العناء�الشديد�والجهد�الجهيد"
ّ
  .32"فبغ��Cذلك�;�يتأت

�rستد;ل�ال�zبنية�ع�ى�مما�سبق�نكون�قد�;حظنا�أن�الروح�الوثائقية�ا

rي�ال�Ìوني�Cاعتمدها�الب�  

� �للخ�CªواخCªينتكمن �نقده �التاريخ�. وراء �فلسفة �أن �ذلك rsيع� �هل لكن

  .ع�ى�العقل�zستنباطي�فقط؟� عنده�تستند

  :الب*�وني�والتجربة�ا4عيشية .7
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� �السابقة �الروح �التعامل�"إّن �طريقة �أيضا �بل �الوحيدة، �Ìي �تكن لم

. 33"ال��rتفرض�اشاهدة�والَعيان�والتجربة العلم�rمع�اعرفة�بصفة�عاّمة

�الحق rالعلم� �الباحث �طريقة �الشواهد،�. وÌي �من �تشتق �التاريخ فحقائق

�أهل�"و �عند �سائدا �كان �الذي �Tشراùي �انúى �وليس rtÇالح� �انúى من

�الرياضة� �طريق �اعرفة �إhى �يسلكون �كانوا �والذين �عصره، �Lي التصوف

واجاهدة،�ويذهبون�إhى�أن�اعرفة�تستفاد�و;�تكتسب�;�بفعل�من�العقل،�

برياضة�النفس�بالزهد�عن�متاع�الحياة�وzنصراف�عن�شواغل�الحس��بل

وzنقطاع�إhى�التأمل�الباطrs،�ح���يصل�طالب�اعرفة�إhى�حال�يذهل�ف�oا�

�الخارûي �الوجود �بفيض�و �عن �اعرفة �عليه �فتشرق �نفسه، �عن �ف�oا يغيب

rÒنهج،�ذ. 34"إللك�هنا�نكتشف�أن�الب�Cوني�استحدث�آلية�ثانية�Lي�مجال�ا

�مما� �أك�Còأهمية �بنفسه �يلمسه �وما �باشاهدة �ارء �يحصله �ما �أّن حسبه

�عيانا �واطالعة �النقل �إhى �هو�" ف. يستند �العيان �óن �الخ�Cªكالعيان، ليس

�ولو;� �حصوله، �مكان �وLي �وجوده �زمان �Lي �انظور �الناظر�ع�ن �ع�ن إدراك

�والناظ �العيان �ع�ى �تب�ن �فضيلته �بالخ�Cªلكانت �آفـات ر�لقصورهمـا�لواحق

�من� �قبلهـا �وما �وتناول�الخ�Cªإياها �الزمان �أنات �;�يتعدى �الذي �الوجـود ع�ى

�الخ�Cªلذلك�اوجود�واعدوم� ما���rtزمنة�وبعـدهـا�من�مقتبلهـا�ح���يعـم

 
ً
  ؟�)الخCª(،�ولكن�ما�الذي�يجعل�اشاهدة�والعيان�أهم�من�السماع�35"معـا

�من �القصد �توضيح �من �;بد �Tجابة �العلمية��قبل �اSحظة �إoêا اSحظة،

�وَبِص�Cة� �البحث، �لغرض �ترك�z�Ôنتباه �Ìي �بل �اشاهدة، �مجرد �تتجاوز rال�

�وقدرته� �الذهن �وحدة �وzختSف، �الشبه �óوجه �عق�ي �وإدراك ،Ôتمي�� ذات

  .ع�ى�التمي��Ôوالفهم�العميق

�ع�ى�كل�وباختصار�تضعنا�أمام�الحدث�التاريþي�بكّل�تفاصيله�الدقيقة،

� �يجعلها �حضـاري "�مر�الذي �اجتمـاعـي �تاريـخ �لكل �أساسية �بل ،�36"ضرورية

�sع�ا ��oذا rÒعيشية-ف�ا ��فــراد�- التجربة �عـيـش �نـمـط �لفهم حيويـة

�كان� �واجتمعات، �القبائل �Lي �أو �ادروسة �الحضارات �فـي واجموعـات

�الخ�Cªوال �ع�ى �zعتماد �قبل ��ن�Cوبولوûي �كالعالم �واصادر�الب�Cوني رواية
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�rال�� �الهندية �للحضـارة �وموضوعيـة �دقيقـة �صورة �يقدم �كان اكتوبـة،

الذي�جعل�الب�Cوني� ولكن�ما�.37"شاهدهـا�وتفاعل�معها�ونقدها�وحفظ�لغopا

;�يحفظ�لغة�الهنود�فقط،�إنما�لغات�أخرى؟�هنا�;بد�من�وقفة�عند�هذه�

  .اسألة

  :اللغة�أيضا�آلية�منهجية .8

- عند�الب�Cوني،�كباحث�حاذق�متم��Ôُمْتـِقن�للغات�عديدة�لم�تكن�اللغة

،�مجرد�أداة�للتواصل�كما�-38"من�علماء�اللغةإننا�لنجد�فيه�عاا�مفتخرا"و

هو�معروف،�بل�نراه�oíتم��oا�اهتماما�خاصا�حرصا�منه�ع�ى�سSمة�منهجه�

العلم�rوكذا�مساهمopا�Lي�الوقوف�ع�ى�الحقيقة�العلمية،�وذلك�من�خSل�

ام�وفهم�ما�تحتويه�اصادر��صلية�خاصة�اكتوبة�وكذا�Tا�ع�ى�o±مساعد

فها�هو�مث�Sيتحدث�عن�تاريخ�الطب�عند�اليونان�فيذكر�. �قوال�انطوقة

�أمثال �من �عن�) جالينوس(و) أبوقراط(و) غورس(كبارهم �يمتنع �نجده ح��

ن�تSميذهم�اL�rtÏي�الحديث�عن�ذكر�الروايات�الضعيفة�ال��rب�ن�يديه�ع

�يقول  �من�غ��Cأن�نذكر�: "حيث �Lي�مقالة�اسحق �الجدول�ما ولنضع�Lي�هذا

تSمذ±oم�ف�Sفائدة�فيه�إذ�لم�ننقله�عن�خط�سرياني�أو�يوناني�يعطينا�أمانا�

  .39"من�التصحيف

�ونقول  �اجتمع�الهندي� إن: نعود مكوث�الب�Cوني�Lي�الهند�جعله�يدرس

�علماءه �ويجادل �ويقف وتاريخه �وع�ى��وأدباءه �وحكمه، �حياته �أساليب ع�ى

;�"فمما�يحكيه�مث�Sعن�الهنود�أoêم�. مناهجه�Lي�الفلسفة�والتفك��Cوالعلم

�وLي�الناس�غ��Cسكاoêا�وأن�للخلق�غ�Cهم� يظنون�أن�Lي��رض�غ��Cبلداoêم

�Cªخعلما�ح���أoêم�إن�حدثوا�بعلم�أو�عالم�Lي�خرسان�وفارس�استجهلوا�ا

ورة،�ولو�أoêم�سافروا�وخالطوا�غ�Cهم�لرجعوا�عن�ولم�يصدقوه�ل�فة�اذك

�أفق� ،40"رأoíم �خSلها �من �تنفتح � �بحيث �اشاهدة �دور �ع�ى �هنا فهو�يؤكد

اعرفة،�ذلك�أن�الذي�لم�يشاهد�ولم�يعايش�سيظل�منغلقا،�مما�يؤدي�إhى�

�محال ;� rالعلم�Cالتفس�� �عن �الك�ي �يكتفي�"غ�z .�Cبتعاد ;� �الب�Cوني أن

�الع �ع�ى�باستعمال �يقتصر �أو �سابقا �أشرنا �كما �القوان�ن �واستنباط قل
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�بالتجربة �م�oا �التحقيق �دائما �يحاول �بل �اشاهدات، ولكن� .41"تسجيل

�أساسه�" التجربـة" �إلـى �بالعلم �وصل �الب�Cوني �أن rsتع� ;� �ذا±oا �حد Lي

rالتجري� .� �ب�ن �فـرق �منهجية�"فهناك �فالتجريبيـة �والتجريبية، التجربـة

�تطلـب �الكــم��متطـورة �Lي �تقنيا � �وتطورا �هائلة �إبستمولوجيـة ثـورة

  .42"والكـيـف

وإذن�ف�Sيقصد�بالتجربة�حمل�الحادثة�إhى�اخ�Cªوصنعها�باستخدام��;ت�

للظواهر�الطبيعية،�إنــما�هــي�التــجربــة�الحســية�التـي� بالنسبة�كما�هو�الشأن

فا÷حساس�والتفك��Cهما�"،�43"بةالتجر  جمــيع�معارفــنا�مستــقاة�من"تــقــر�بأن�

معارف،�ثم�هما�شعبتان�أو� اصدران�اللذان�ينبع�كل�م�oما�كل�ما�لدينا�من

�التجربة �هو �واحد �أصل �عن �ينشآن �مختلفان �الب�Cوني .44"فرعان : يقول

�وصعوبته�" �بعده �من �كأنه �بل �اأخذ �بقريب �ليس �مهدته �الذي والطريق

 �� �لكCòة �إليه �غ��Cموصول �يكون �أن ��خبار�يشبه �جل �تدخل rال�� باطيل

لكن�ما�كان�م�oا�. و�حاديث�وليست�كلها�داخلة�حد�zقتناع،�فتم��Ôو±oذب

�شواهد� �ببطSنه �يشهد �لم �إذا �ألحق ،Cªالخ� �مجرى �وجرى �Tمكان �حد Lي

�من� �مثلها �لو�حكى �ما �الطبيعية ��حوال �من �وشوهد �يشاهد �قد �بل أخرى،

�ع� �الحكم �لثبتنا �به �عهدنا �بعيد �امتناعهازمان �قائS. 45"ى ثم�: ".. يضيف

�Còا�;�يخرج�طول��عمار�وعظم��شخاص�وأكoشاهدة�فقط�والقياس�عل�ا

�ع�ى� ��زمنة �Lي �يÁيء ��شياء �هذه �يشبه �ما �فإن �Tمكان �عن �أخ�Cªعنه ما

ضروب�كث�Cة�فم�oا�مالها�أوقات�معلومة�تدور�ف�oا�متعاقبة�وتغاير�عند�كوoêا�

�إhى�ممكنة�فإذا�لم� �استبعدها�وربما�يسارع يشاهدها�اشاهد�أوقات�كوoêا

  .بذلك�يكون�الب�Cوني�قد�مزج�ب�ن�التجربة�وzستنباط. 46"نف�oا

  :الب*�وني�والتجريب .9

�هو� �كما �التجريب �يمارس �لم �الب�Cوني �أن rsيع� ;� �أخرى �ناحية من

�Lي �عليه �فروع متعارف �وضعه� ش�� �;�وقد �كيف �والحياة، �الطبيعية علوم

من�استحيل�أن�"ضمن�قائمة�أكابر�العلماء�) أريو�بوب(استشرق��مريكي

علم�Tنسان�أو�النبات� الفلك�أو�الجغرافيا�أو يكتمل�أي�بحث�للرياضيات�أو
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اعادن�دون�Tقرار�بمساهمته�العظيمة�Lي�كل�علم�من�تلك� الصيدلة�أو أو

�ال�r. 47"العلوم �اباحث �من �ذلك �كان �ولكن �فقط �هذا قد�. "عشقها�ليس

�وثSثمائة�للهجرة،� �وثمان�ن كنت�أزمعت�توhي��رصاد�Lي�سن��rأربع�وخمس

�ولم�أتمكن� �خمس�عشرة�ذراعا�مع�سائر�ما�تبعه، �لها�دائرة�قطرها وهيأت

  .48.."من�الرصد

�كان � �كل �فقال) الب�Cوني(ع�ى �عينيه �أصاب �أذى �من �اشتكى إن�: "قد

. 49"الشمسية�Lي�حداث�rالعمل�من�رصد�الكسوفات� بصري�فسد�بمثل�هذا

�;�يتوقف� �غ��Cأنه �الب�Cوني، �لدى �التجريبية �الروح �ع�ى �كذلك �دليل وهذا

�التعليل� �مستوى �إhى ��oا �ينتقل �بل �ومشاهد±oا، �الحوادث �وصف عند

�Cي�دراسة�"والتفس�Ìتعليل�مجرد�تقويم،�فدراسة�التاريخ��Sذلك�أن�تاريخا�ب

الخطوة��وhى،�فان�التعليل��أسباب،�وإذا�كان�جمع�اادة�التاريخية�يشكل

إنه��مر�الذي�يذكرنا�بما�ذهب� .50"يشكل�الخطوة�الحاسمة�Lي�كتابة�التاريخ

�من� حيث) روح�القوان�ن(Lي�كتابه)م1755-م1689مونتسكيو(إليه يعتقد�أنَّ

� �العمياء"السخف �الصدفة �إhى �التاريخ �وقائع �البشر�تحكمه. رد  فسلوك

  .51"من�طبيعة��شياء مبادئ�مشتقة

�إhى� �ومشاهد±oا �للحوادث �الوصف �مستوى �من �الب�Cوني �ينتقل هكذا

مستوى�التعليل�والتفس��Cوالفهم�العلم�rلها�وذلك�من�خSل�النظر�العق�ي��

�اواد�. "بالعودة�إhى�اصادر�اوثوقة �Ìي �والوثائق ذلك�أن�اخلفات��ثرية

): أي�الب�Cوني(يقول . 52"الخام�ال��rيمكن�أن�يستخلص�م�oا�التاريخ�ثم�ُيكتب

�ع�oم�" �يحكي �من �أقاويل �من �يسمعون �و; �الطب �كتب �Lي �ينظرون Sأف

� �اتقدم�ن) م200/م130جالينوس(الفاضل �من �كتبه �هنا�. L"53ي الكSم

ه�لفرقة�من�النصارى،�لكن�هو�Lي�حقيقته�موجه�لكل�الذين�;�يحللون� ُموجَّ

  .و;�يتأملون�ويكتفون�بالنظرة�السطحية�الساذجة�للعلم

�لدى الطريقة"أن لحاصلوا �اشاهدات�)الب�Cوني(العلمية �ع�ى تــعــتــمد

��قوال� وzســتــنــتــاجات والتجارب، �ودراسة �اعلومات، �وجمع انطقية،
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�اعلومات� �لهذه �النقدي �التفهم �وكذلك �ادونة �والتعليقات الشفهية

  .54"واصادر�ومقارنة�أحدها�مع��خر�لغرض�الوصول�إhى�الحقيقة

  

  :الخاتمة

�مقتضبة �بصفة �نقول �العرض �هذا �ختام �: Lي ��ستاذ �يخطئ فتúي�(لم

ًسا�لفكر�تاريþي�عربي�إسSمي،��ح�ن�اعتCª )ال�Cيكي ولم�يجانب�الب�Cوني�ُمؤّسِ

�الدكتور  �إسماعيل(الحقيقة �وضعه�)محمود �الذين��ح�ن �اؤرخ�ن �خانة Lي

�،فقطاوضوع��النظرة�إhى�طفروا�بالفكر�التاريþي�طفرة�كCªى،�;�من�حيث

  .من�حيث�انهج�الذي�وصل�حد�التنظ�Cأيضا�و بل�

 :�حاmت
                                                 

*� �الب�Cوني، �أحمد �بن �فار�rtهو�محمد �أصل �من �فلكي،�)ه440-362(عربي ،rtريا�� حكيم،

� �كتابي �التاريخ �Lي �آثاره �أهم �من �ومؤرخ، �لغوي، �أديب، �مقولة�(طبيب، �من �للهند �ما تحقيق

  ).�ثار�الباقية�عن�القرون�الخالية(و) مقبولة�Lي�العقل�أو�مرذولة
  .13الب�Cوني،��ثار�الباقية،�دار�صادر�ب�Cوت،�ص�-1

.03،�ص3�،1977بدوي،�مناهج�البحث�العلمr،�وكالة�اطبوعات�الكويت،�طعبد�الرحمن� - 2  

.     78،�ص4�،2004نجيب�بلدي،�دروس�Lي�تاريخ�الفلسفة،�دار�توبقال�للنشر،�ط  -3  

.5-4الب�Cوني،��ثار�الباقية،�صص  -4  

.04اصدر�نفسه،�ص��- 5  
6-�� �اليونسكو، �أحمد �بن �محمد �أبو�الريحان �مطبعة�العالم ولده،� ��لفية �الذكرى الب�Cوني،

  .107،�ص1974جامعة�دمشق،�

)  مسعود�الغزنوي (،�وأهداه�إhى�السلطان�)هـ421عام(يعت�Cªمن�أهم�مؤلفات�الب�Cوني�وضعه�* 
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 د11ت�ا-ع0/�وتجليات�ا-فهوم: التواصل

   ∗∗∗∗حساين�دوا6ي�غا4ي. د                  

  ،�الجزائرجامعة�سيدي�بلعباس�–جتماعية�كلية�العلوم��نسانية�و: 

*********************  
  15/04/2019  :تاريخ�القبول                      26/02/2019  :تاريخ��رسال

  :ا-لخص

� ��نسانية�هناك �العلوم ��ي ��سيما �مختلفة، �تخصصات ��ي �أنجزت �&بحاث �من العديد

وهذا�يدل�ع:ى�أن�التواصل�يمس�مختلف�،��45تتناول�التواصل�وفلسفة�اللغةو,جتماعية�ال

�البشرية �الفعالية �والثق: مجا�ت �والسياسية، �و,قتصادية,جتماعية، �السياق. افية �هذا ،��ي

  .م�بعض�تعريفات�التواصل�وتحاول�ربطها�بفلسفة�اللغةKLدف�اIقالة�إGى�تقدي

  التواصل؛�فلسفة�اللغة،�الد�لة؛�اIفهوم: الكلمات�ا-فتاحية

Abstract: 
There are many researches in different disciplines, especially in the 
humanities and social sciences which deal with communication and 
philosophy of language. This indicates that the communication 
touches the various areas of human effectiveness: social, political, 
cultural and economic. In this context, the article aims to present some 
definitions of communication and tries to connect them with the 
philosophy of language. 
Keywords: Communication; Philosophy of language; Significance; 
Concept. 

  

�سياق�إ ��ي �اIنجز�التلفظي �خXل �من �إ� �تظهر�خصائصها �� �اللغة ن

معeن�فقد�اتضح�عدم�كفاية�الدراسة�الشكلية�سواء�أكان�ذلك�من�حيث�

�الخطاب �فمكونات �اIنطقية �الد�لة �حيث �من �أم �ال�45/الjkكيب النص

تدرسها�العلوم��نسانية�rي�مكونات���تقبل�,خpkال�إGى�مظهرها��شاري�

                                                 
�-  2جامعة�وهران�–&بعاد�القيمية�عضو��ي�مخت�daouadjiphilos@yahoo.fr     /�j:   الباحث�اIرسل�∗

 الجزائر
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� �ال�pوع�الصرف �ذات �,خpkالية �التوجهات ��ي �به �معمول �هو كما

�لبنيوية(اIوضو�ي �اللسانيات �السلوكية �إنتاج�). السيكولوجيا �تتطلب بل

  .1معرفة�بطابعها�السميائي�الذي�يجعل�م�Kا�مكونات�حية�ومتفاعلة

وهذا�ما�دعا�الباحثeن�لتطوير�الدراسات�اللغوية�بدراسة�استعمالها��ي�

�إطار  �صمن �يجري�التواصل �الذي �السياق �دراسة �استد�ى �مما �,جتما�ي ه

�عناصره�ودور�كل� فيه�التلفظ�بالخطاب�اللغوي�بدءا�من�تحديده�بمعرفة

عنصر�م�Kا��ي�تشكيل�الخطاب�وتأوليه�وكذا�دراسة�افjkاضات�اIرسل�عند�

�أنواع� �ومعرفة ��Kا، �التنبؤ �أو �ومقاصده �وأهدافه �ووسائله �خطابه إنتاج

� �السياق �مثل �توليد�السياق �ع:ى �م�Kا �تأث�jeكل �وإدراك �و,جتما�ي النف��4

        2.الخطاب�والضوابط�لكل�ذلك

�اIا��4،� �القرن �عشرينيات �منذ �هاما �تطورا �التواصل �نظريات شهدت

وتعمقت�أشكال�البحث�والتحليل�واIقاربة��ي�هذا��طار،�بموازاة�مع�تطور�

�اIجتمعا �أصبحت �بحيث �وعوK¢Iا، �التواصلية �مج�jة�التقنيان �الحديثة ت

�,قتصادية� �بمصالحها �العملية �هذه ��رتباط �نظرا �التواصل، ع:ى

�Iقاربة� �مجا� �التواصل �قضايا �أصبحت �لذلك �و,جتماعية، والسياسية

�مثل �الحقول �من �والس�jنتيقا�: العديد �والسميولوجيا اللسانيات

  3. و&نjkوبولوجيا�والسيكولوجيا�والفلسفة�وغjeها�من�الحقول�اIعرفية

�التداولية� �الدراسات �م�Kا �كثjeة �مناهج ��ي �التواص:ي �,تجاه �تمثل وقد

�مراحله� ��ي �الخطاب �وتحليل �,جتماعية، �واللسانيات �الوظيفي، والنحو

اIتأخرة،�من�خXل�ربطه�بسياق�إنتاجه،�إذ�انفتح��ي�تحليله�ع:ى�كث�jeمن�

  .  علم�النفس�وغjeهاو �العلوم�مثل�علم�,جتماع

�إرجاع �أشكال��ويمكن �تنوع �إGى �اIقاربات �مستوى �ع:ى �التنوع هذا

فمن�التواصل�الجسدي�القائم�ع:ى�الحركات��شارية،�: التواصل�وتعددها�

�إGى� �اللغة، �رموز �فيه �تستخدم �الذي �والكتابي �الشفاrي �التواصل إGى

�,تصال� �وسائل �وتطوره �بلورته ��ي �ساهمت �والذي �الجماهjeي التواصل
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�إGى �والبصرية، �العوIة��السمعية �نتاجات �من �كنتاج �الرقم4 التواصل

  .,قتصادية�والتكنولوجية�

�ع:ى� �انعكاساKLا �لها �يكون �سوف �التطورات �هذه �فإن �الحال وبطبيعة

،�بحيث�)سياسيا�واقتصاديا�واجتماعيا(العXقات�بeن�اIجتمعات�والشعوب�

�الهوية� �مثل �قضايا �وستصبح �القيم، �منطق �مع �اIصلحة �منطق سيتصارع

سية�والدينية�و,جتماعية�والحوار�بeن�الثقافات�واIواجهة�بeن�القيم،�السيا

  4.مجا��لتأويXت�وقراءات�عديدة،�يشكل�رهان�التواصل�موضوعها�اIركزي 

وما�rي�أشكاله�،�؟من�مفهوم�التواصل�من�هنا�يمكننا�أن�نتساءل�عنو�

  .      ؟والنظريات�ال�45تناولت�موضوع�التواصل�rي�أهم�اIقاربات وما وأنواعه؟

  : ]ي�مفهوم�التواصل .1

�أن�نع�jµع:ى�تعريٍف�جامٍع�مانٍع�Iفهوم�التواصل،�³نه�لم�
َ
ة ��يمكن�البتَّ

يعد�يستقيم�ع:ى�حال،�ونجده��ي�جميع�الحقول�اIعرفية�اIختلفة�كهندسة�

ات�واللسانيات�الطjeان�والرياضيات�و�عXم�و,قتصاد�والطب�والسيميائي

وهلم�جرا،�كما�تتجاذبه�كل�مظاهر�الحياة��نسانية�النفسية�و,جتماعية�

إن�التواصل�موضوعة،�بمعناها�الفلسفي،�. و,قتصادية�والسياسية�وغjeها

�بعينه �تعريف �عند �تقف �واختXفها�.� �التواصل �تعريفات ��ي �التعدد فهذا

�العلوم،�حيث�ينظر�ال �وعالم�يرجع��ي�جوهره�إGى�اختXف �إGى�اللغة، لساني

النفس�إGى�الذات�اIتحدثة،�وعالم�,جتماع�إGى�الجماعة�الناطقة،�واIنطقي�

   5.إلخ...إGى�اIرج،�والتق¸�4إGى�القناة،

�العلمية �&وساط �خارج �بكjµة �متداول �التواصل �مفهوم فمعجم�. إن

)1974( Le " Petit Larousse"  ُباعتبارهعرِّ ي� �التواصل �4�Èء�فع�X«:ف Éيصال

ضيف�ع:ى�أن�اIصطلح��ي�علم�النفس�يش�jeإGى�ويُ   ،»رأي،رسالة،�معلومة:ما

�هذه�« �بنية �مع �عXقاته ��ي �إليه �والنظر �ما �مجموعة �داخل jالخ�� نقل

  اIجموعة
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�معجم �)Le "Littré"  )1974ويتصور �مظاهره�، �خXل �من التواصل

4�Ìأسا� �هو �ما �م�Kا �نستخلص �نتيج«: اIختلفة �أي ��خبار �هذا�فعل ة

  .»...معلومة…عند�معرفة�الخصم…تبادل�اIستندات…الفعل

�اتَّ  �كلمة �عن �أرسل،�« : Communiquer َصَل ونقرأ �شارك، عمم،

  6.»له�عXقات،�يكون�ع:ى�عXقة�بأحد�ما…أطلع

� �تواصل �فعل �فإن �,شتقاقية، �الناحية مصدره��Communiquerمن

. كرة�التبادل�والتبليغإنه�يتضمن�إذا�ف". جعل�ال4�Óء�مشjkكا"�تي¸�4ويع¸�4

فالتواصل�كفعل�هو�تحقيق�&فعال�,جتماعية�وبالفعل�فإن�دراسة�اللغة�

ليس��ي�حد�ذاKLا�ولكن�من�خXل�وظائفها�,جتماعية،�لم�تتم�إ���ي�مراحل�

�كازنزوف( يشje كما 7متأخرة �,شتقاØي��J.Cazeneuve) جان �&صل �أن إGى

� �التواصل ��communiquerلفعل �مشjkكا �ال4�Óء �جعل . communيع¸4

�وهو�ما� �اجتما�ي �وضع �إGى �فردي �وضع ��خبار�من �عملية �يع¸4 فالتواصل

الذي�يتضمن��خبار�و�بXغ�والتخاطب،�ويتعلق�بنقل�" اتصل"يفيده�فعل�

  .الرسائل�أو�الرموز�الحاملة�للد��ت

ت�ويمكن�للتواصل�كنشاط�تبادGي�أن�يتم�بواسطة�&صوات�أو��شارا

�مستوى� �ع:ى �الدقة �مراتب �ويتم�peبأع:ى �اIكتوبة، �أو�العXمات أو�الصور

   8.اللسان،�³ن�هذا�&خ�jeنسق�صوتي�خاضع�لس�ن�محدد

هو�بمثابة�نقل�لرسائل�وتبادل�لدوال�بeن�ذات�باختصار،�فإن�التواصل�

   récepteur.9وذات�مستقبلة��Emetteurمرسلة�

�مرسل �من �معلومة �نقل �التعريفات �أبسط �حسب �متلقي�) أ(إنه إGى

وهو�كل�ما�ينطبق�ع:ى�كل�&وضاع�التواصلية�ع:ى�) ج(ع��jقناة�اتصال�)ب(

وبالرغم�من�هذه�اIعضلة�التعريفية�يمكن�أن�نسلم�بأن�التواصل�. اختXفها

�هو��يصال،�والعبور،�والنقل،�و�فهام،�و�خبار،�و�بXغ،�وا
ً
لوصول�لغة

�غ�jeاللفظية �اللغة �باعتماد �يكون �وقد �لغويا، �با³ساس �فكلمة�. يكون ومنه

�نفسه �اIدلول �تص�jeإGى �&جنبية �اللغات �أو��ي �العربية �اللغة ��ي : التواصل

 .العXقة��بXغية�الناظمة�بeن�البشر�من�أجل��يصال�والتشارك�والتفاهم
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�التواص �بeن �الخصوص، �ع:ى �العربية، �اللغة pe�4وتم�ßيقت� �الذي ل

�تخاطبية� �وضعية �وفق �مستقِبل �والثاني �مرِسل �&ول �طرفeن، �بeن التفاعل

�Xمرِس� �يصبح �اIقامية، �الشروط �بالنظر�إGى �اIستقِبل، �من �تجعل معينة

�بينما� �بي�Kما، �والتخاطب �التفاعل �يحصل �وهكذا �مستقِبX؛ ويغدو�اIرِسل

eمختلف� �الطرفeن �يجعل �أحادي، �باتجاه �,تصال �مرسل�: نيرتبط &ول

�السلطة� �من �فيه �,تصال �أن �كما �لزوًما، �مستقِبل �والثاني بالضرورة،

والعنف�الرمزي�ما�ليس��ي�التواصل،�والتواصل�فيه�من�التفاعل�والتأدب�

 .ما�ليس��ي�,تصال

�تعددية� �متاهات �عن �بعيدا �,صطXحية، �الناحية �من �التواصل أما

ب�الحقول�اIعرفية،�فهو�مجموع�&وليات�ا
َ
ل�45تجمع�طرفeن�مختلفeن�مخاط

�بالقصد �ترتبط �بي�Kما �محددة �أهداف �تحقيق �إGى �الوصول ��ي . ومخاِطب

ولهذا�كان�التواصل�خاصية�إنسانية،�ما�دام�متعلقا�بالثقافة�ال���45يمتلكها�

إنه�أساس�التفاعل�بeن�البشر�وتطور�العXقات��نسانية،�يسهم�. الحيوان

�ودينام �حيوي¢Kا ��ي �مقام�بالضرورة �وفق ��Kا �اIنوطة �&فعال �تجاه ي¢Kا

مخصوص،�قد�تكون�إدارية�أو�تعليمية�أو�رياضية�أو�غ�jeذلك؛�إذ���يمكن�

��ي� �التداولية �الشروط �اعتمدت �إذا �إ� �تتفاعل �أن ��نسانية للجماعة

فا³ستاذ��ي�القسم،�مثا�،���يمكنه�أن�يصل�إGى�التXميذ،�. التواصل�الفعال

�م �َجٍوّ �بخلق �àإ� مَّ
َ
�ُين �و�Kذا ،à�áو&ق� �&دنى �بنوعيه �والتأدب �التعاون ن

ِم�4التعليم4،�ورئيس�إدارة�ما���يمكنه�أن�
ُّ
َعل التفاعل�الصفي��ي�الفعل�التَّ

�اIبادئ� �ع:ى �بالحفاظ �إ� �دينامية �جماعة �يؤسسون �له �التابعeن يجعل

�والع �معه، �والعاملeن �بينه �الفعال �التواصل �تحقيق ��ي �نفسها م�التداولية
َ
ال

�كل� �يخلو�من �الذي �الفعال �إ��بالتواصل �يكون�منتظما �أن ���يمكن بأسره

��نسانية� �الحياة �مجا�ت �بتعدد �متعددة �الشأن �هذا ��ي �و&مثلة تشويش؛

 .سلوكا�وممارسة

�وبمجال� �باللغة �عXقته �بجXء �تبeن �للتواصل �&ولية �الدراسة وأن

�هو�ع �أشرنا �كما �التواصل، �³ن �وذلك �اللغة، �أو�فلسفة �معلومة �نقل ملية
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خطاب�من�باعث�إGى�مستقبل�أو�من�مرسل�إGى�متلقي،�وهذا�يتفق�وتعريف�

�مونى( �يقول �G.Mounin )جورج �حيث �التواصلية، �وظيف¢Kا �بحسب « :للغة

التواصل�هو�الوظيفة�&وGى�و&ساسية�للغة،��ي�حeن�بقية�الوظائف�&خرى�

) أندريه�مارتينه(الفكرة��كما�أكد�ع:ى�هذه�10»مجرد�مXمح�لها�غ�jeضرورية

A.Martinet� ركزية�« : عندما�يقولIيجب�اعتبار�التواصل�بمثابة�الوظيفة�ا

�اللغة �rي �ال45 �والوسيلة �&داة �اIنêى� .11»لهذه �هذا �ع:ى �أكد وكذلك

اIلكية�الخاصة��ي�مجال�اللغة���وجود�لها،�فكل�« :جاكبسون�حينما�يقول (

�اجتما�ي � .4�È«12ء �ه�jماس �عرف �بقولهكما �التواصل�« :التواصل أسم4

�مخطط� �تحقيق �أجل �من �اIشاركون، �حولها �يتفق �ال45 �الjkابطات مجمل

�أو�فعالة �ذكية �بطريقة �بمقدار�اIعرفة�. أعمالهم �يتحدد �الحاصل و,تفاق

     . 13»الخاصة�بeن�الذوات�وشروط�الصحة�أو�متطلبات�الصدق

  : تاريخ�التواصل�وأنواعه .2

� �التواصل �قضايا � �ويعيش��وأزماتتواكب �اIجتمع، �نشأة �منذ �نسان

�تعقيدات �تواصل،� الفرد �rي �فالحياة �الو�دة، �منذ �وخصائصه التواصل

�بالتواصل �والو�ي �التواصل �بeن peالتمي� �ويمكن �الحياة، �هو . والتواصل

�آلية،� �وعملية �البداية، �منذ �البشرية �ترافق �طبيعية، �خاصية فالتواصل

فهو�خاصية�ثقافية�مجردة�مرتبطة�بتطور�وضرورة�بيولوجية،�أما�الو�ي�به�

�واIكان �الزمان ��ي �التواصل �حدود �حول �والنقدي وهذا�. الفكر�الفلسفي

. الو�ي�هو�الذي�ساهم�بالدرجة�&وGى��ي�تطوير�تقنيات�التواصل�ونماذجه

إذ�بفضله�اخjkع��نسان�التواصل�الشفوي�ع��j&صوات،�وتطور�التواصل�

�طبيع �وع��jأدوات �التواصل�. يةع��jالجسد �تطور �الحوافز�ع:ى �أهم ولعل

�التفاعل� �وعن �أطول، �Iدة �اIعلومات �كل �تحفظ �مثالية، �ذاكرة �عن تبحث

  .مع�أك��jعدد�من�&شخاص،�وعن�التعب�jeبطريقة�أقل�إ�Kاما�وأك�jµوضوحا

�أن� �حيث �ومختلف، �متعدد �التواصل �تاريخ �إن �القول، �يمكن �ثمة ومن

�التواصل، �مضامeن �تاريخ �مجا�ته،و �هناك �تاريخ �اIساهمeن�و �هناك تاريخ

   14.تاريخ�أنواعهو �فيه،
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والذي�يكون�فيه�الجسد�هو�الوسيط�للتفاعل�: تواصل�جسدي�شخ4�á  .أ 

�باÉيماء� �تطوير�التواصل �اIرحلة �هذه �عرفت �وقد �و&فكار، �الرموز وتبادل

و&صوات،�والشم�والذوق�واللمس،�ثم�اللغة،�مع�العلم�أنه�أقدم�تواصل�

�البداية،ا عرفته �منذ �الشعوب �كل �تعرفه �كوني �تواصل �أنه �كما �لبشرية،

  .ينشأ�الطفل�بداخله�ومن�خXلهو 

�اIكتوبة��  .ب  �بالرموز �ال�45: تواصل �اIجتمعات �داخل �بنخبة �خاص وهو

�أو� �دينية �إما �النخبة �وهذه �والكتابة، �القراءة �وآليات ��نتاج �أدوات تمتلك

�ا �هذه �أو�كل �أو�علمية، �أو�اقتصادية �مجتمعةسياسية وتمتد�. لخصائص

�التكنولوجيا� �هذه �للكتابة، �&ولية ��رهاصات �ظهور �من �اIرحلة هذه

�مادية� �ركائز ��ي �الزمان، jع�� �الذاكرة �بحفظ �تسمح �ال45 اIتطورة

 .وبنقل�اIعلومات�من�فضاء�ðخر). ورق،حجر،جلد(

�جماهjeي   .ج  �وبإخبار�شرائح�عريضة�من�: تواصل يسمح�بالنخبة�للتواصل،

�اخjkاع��اIجتمع، �بفضل �إذ �والصورة، �والصوت �الحرف، �خXل �من وذلك

�البصري  �السمñي �الجماهjeي �التواصل �وآ�ت  مذياع،. (الطباعة

�أك�jµ) فيديو تلفاز،سينما، �وأصبحت �البشري �التواصل �عملية تحولت

 .فعالية،�وذات�خ��jواسع

�الرقم4  .د  �اIدمجة،�: التواصل �و&قراص �&نjkنت، �استغXل ويرتكز�ع:ى

�&فراد،والح �بeن �التفاعل �قصد �,فjkاضية، �والتحكم�و �قائق �òراء، توجيه

je15.�ي�الجماه 

  :نظريات�التواصل .3

) ejسوسدي�(يقدم�: De Saussure التواصل�اللساني�عند�دو�سوسور  - 1

� � �اجتما�ي �كحدث �اللساني �يمكن��évènement socialالتواصل والذي

� �الكXم �فعل ��ي �acte de paroleمXحظته �يسميه �ما �Éقامة ،� �e jسوسدي

� �الكXم �ع:ى�circuit de la paroleدورة �شخصان �هناك �يكون �أن �يجب ،

�ي:ي �كما �الكXمية �الدورة �هذه �تلخيص �ويمكن �شخصeن: &قل، ) أ(لنفرض

حيث�وقائع�الو�ي�) أ(يتحادثان،�يمكن�أن�تولد�دورة�الكXم��ي�دماغ�) ب(و
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،�توجد�مرتبطة�بتمثXت�الدوال�اللسانية،�أو�conceptال�45نسم÷Kا�مفاهيم�

اacoustiquesالصور�&كوستيكية�
ً
4�Èء�ما�دماغ��،�ال�45تع��jع�Kا،�يحدث�إذ

يدفع�عضXت�النطق�لكي�تنتج�&صوات�اIناسبة،�هذه�&صوات�تنقل�): أ(

) ب(ثم�إGى�دماغه،�إذا�أجاب�) ب(إGى�أذن�) أ(ع��jاIوجات�الصوتية�من�فم�

إGى�فمه�ثم�) ب(كXمية�أخرى،�وهذه�اIرة�سيتم�النقل�من�دماغ�تنتج�دورة�

 .هكذا�دواليك�مادامت�اIحادثة�قائمةو �،)أ(دماغ�و �إGى�أذن

�عمليتان� �إذن �هناك �سيكولوجيا، �حدثا �إذن �سوسور يحدد

النطق�والسمع،�وعملية�فpeيائية،�أي�اIوجات�الصوتية�وال�45: فpeيولوجيتان

 :الخطاطةتمثلها�النقط�اIتقطعة��ي�

  ....................                    

  

  مفهوم= م               

  صورة�صوتية= ص            

                                                                                 

                        .                    ..    ......................  

  

� �ويقابل ��e jسوسدي �تنفيذي �هو �ما �بeن �أخرى �جهة نشيط،�_ من

exécutif – actif )م���ص(�4ûن�ما�هو�تلقي�سلeوب�،réactif _ passif�،)ص���

  16).م

�وإذا� �,نغXق، �ظاهرة �rي �الخطاطة �ع:ى �البادية �&ولية �اXIحظة إن

� �كانت �لغوية �اللغوية_ خاصية �بالظاهرة �صرفة �عXقة �حدود�_ لها ��ي فإنه

�العXقة �&فكار�استثمار�هذه �التخاطبية، �العملية �يعت��jالكXم�. �ي حيث

وتكون�اللغة�الجزء�الهام�منه،�. دعما�فرديا�دائما،�وللفرد�طغيان�دائم�عليه

�كلية �عل÷Kا �يعتمد �ال.بل ��ي �الخالص �,جتما�ي �الجانب �بفضل خطاب،�إذ

  17.يبقى�استخدام�القدرتeن،�اIستقبلة�واIنسقة

  
  م     ص

 

  
 ص     م
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�,ستقبال،� �ع:ى �القدرة �تشكلهما �و�رسال �,ستقبال �محوري إن

تنسيق�ما�للرموز�اللغوية،�وrي�قدرة�يستحيل�بدورها�أن�تتشكل�ما�لم�يكن�

�هذه� �استخدام ��ي �متقاربة �أو �متماثلة �لياقة �ع:ى �اIتخاطبان الطرفان

�الس�ن(&سنان �توفر�òلية��)من �وكذلك ،4�áالشخ� �فكرهما �التعب�jeعن �ي

النفسية�القادرة�ع:ى�إدراك�وفهم�وتفكيك�الوحدات�الصوتية،�الوافدة�إGى�

�يستخدمها� �الفpeيائية �والقدرة �لها، �والقارئة �الناشرة �البيولوجية، اIراكز

�jلربط�الطرف�الثاني�لجهازه�التواص:ي،�بحيث�يعيد�إرسال�تصور�جديد�ع�

 18.معية،�فيتحقق�التواصل��ي�ظروف�وشروط�مXئمةصورة�س

هو�صاحب�النظرية�التوزيعية��ي�اللسانيات،�: التواصل�عند�بلومفيلد - 2

�النفس �علم ��ي �السلوكية �اIدرسة �تأثر�بنظريات �بافلوف،�(وقد واطسون،

�اIث�jeو,ستجابة)ثورندايك �نظرية �ع:ى �اIعتمدة ��ي�. ، �تطبيقها �حاول وقد

�م �اللسانيات، �ضمن�مجال �التواصل ��ي �توزيعية �نظرية �بواسط¢Kا �لنا قدما

 .كتابه�اللغة�

�للحوار�� �تحليله �من �اللساني �التواصل �عن �رأيه �بلومفيلد يستخلص

� �لـ �اIعروفة �القصة �تضمنته �وجاك"الذي �ممر�": جيل ��ي �وجيل �جاك يت�pه

�تشعر� �" جيل"ضيق، �تحدث �شجرة، �فوق �تفاحة �وتشاهد " جيل"بالجوع،

�ح �بواسطة �وشفت÷Kاأصواتا �ولساKþا �الحاجز،�" جاك"يقفز�. نجرKLا �فوق من

� �يد ��ي �ويضعها �التفاحة �يأخذ �الشجرة، �"جيل"يتسلق �تأكل " جيل"،

   19.التفاحة

فهو�يصف�ما�يمكن�،�إن�بلومفيلد�يطرح�هنا�اIشكلة�بمفاهيم�سلوكية

�التطبيقية �&حداث �بeن peيم� �حيث �الخارج �من �مXحظته �الوقائع�، أي

� �عامةوالحركات، �وبصفة �الكXم، �فعل �قبل �مباشرة �تتمثل �كما . الوضعية

  :فهذا�الحدث�يقدم�لنا�ثXث�لحظات�أساسية��ي�عملية�التواصل�rي

 .الوضعية�ال�45سبقت�فعل�الكXم  .أ 

 .الكXم  .ب 

 .الوضعية�ال�45تلت�فعل�الكXم  .ج 
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� �اللحظة �اIتكلم) أ(فمن �لدى �الحافز �. استخلص �لحظة ) ج(ومن

جواب�السامع،�وألح�بصفة�عامة�ع:ى�أهمية�هذا�استخلص�رد�الفعل،�أو�

  20.الجواب�بالنسبة�لجيل

مع�وسائلها�الوحيدة،�سيكون�" جيل"يXحظ�بلومفيلد،�أنه�إذا�ما�تركت�

�الحالة،� �هذه �و�ي �جائعة، �أو�تظل �بنفسها �التفاحة �تقطف �أن �إما عل÷Kا

�ورؤية�. ستكون��ي�نفس�وضعية�الحيوان�اIحروم�من�الكXم و�أ(إن�الجوع

الطعام�rي�مثjeات،�والحركات�من�أجل�الوصول�إGى�هذا�الطعام�rي�) رائحة

�بدون� �للحيوان �كما �وحدها �لجيل �بالنسبة �العملية �هذه �وتتمثل �الفعل، رد

  .سم��: Xم�ع:ى�الشكل�التاGيك

: بد��م�Kا" جاك"ث�ردا�للفعل�عند�أن�تحد" جيل"وبكXمها،�استطاعت�

عندما�) ر(رد�الفعل�والذي�نرمز�له�بالرمزيسمح�الكXم��نساني�إذن�بخلق�

،�وعند�التعليق�ع:ى�هذه�)ح(يخلق�شخص�آخر�مثjeا�والذي�نرمز�له�بالرمز

  21.اXIحظة�&وGى،�استخلص�بلومفيلد�أن�الكXم�هو�مصدر�تجزيء�العمل

  :يحلل�بلومفيلد�فعل�الكXم�كما�ي:ي

 لفوظ�جيلاIطابق�réaction substitutive�I) ر(رد�الفعل�البديل�� - 1

 .اIطابق�للسمع�عند�جاك�stimulus substitutif) ح(اIث�jeالبديل� - 2

" جاك"ع:ى�توليد�حفز�بديل�لدى�" جيل"قد�عمل�فعل�الكXم�لدى�و � 

  : دفعه�إGى�رد�فعل�عم:ي�هو�قطف�التفاحة،كما�يتج:ى��ي�اIخطط�التاGي

   

                                                                                                                             

          ر�����������������ح��������.....................ر��                                           ح�

  رد�فعل�عمgي  بديل   حافز�  رد�فعل�بديل  حافز�حقيقي

  بالجوعالشعور�

  عند�رؤية�التفاحة

  صدور�اIنطوق 

  الصوتـي

  سماع�اIنطوق 

  التفوه�به

  قطف�التفاحة
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�أي� �الذكر، �السابقة �الثXث �اللحظات �بeن �الروابط �كل �فإن وهكذا

،�يسم�à)ج(و) أ(،�وملخص�لحظ�45)ب(روابط�اIنطوق�اIتفوه�به��ي�لحظة�

� �لدى �بالغة �أهمية �يكتسب �كان �إن à¸عIا� �وهذا ،à¸فهو��ي�مع� �نسان،

  .22الوقت�نفسه�خارج�نطاق�حقل�علم�الكXم

�يستمر�الحديث�بي�Kما�ع:ى�نحو�يصبح��ي�كل�كXم�مث��jeستجابة� وقد

�أخرى  �بلومفيلد�. كXمية �يدعوه �اللغوي�كما à¸بIأو�ا� �اللفظ، �يصبح وبذلك

شام�Xللموقف�الذي�ينطق�فيه�اIتكلم�ذلك�اIب¸à،�و,ستجابة�ال�45يحد�Kا�

�او�الكلمة��23.السامع��ي à¸عIا� �بدل à¸بIا� �Iصطلح �استخدامه �سبب ويعود

  .إGى�اعتبارات�منهجية�تقوم�عل÷Kا�النظرية�السلوكية�أساسا

�الطابع�� �ع:ى �يركز �حeن ،jeبسوس� �شبيه �اIنظور ��Kذا �بلومفيلد إن

,جتما�ي�للغة،�وع:ى�وجود�تكتXت�لغوية،�أي�ع:ى�وجود�جماعات�بشرية�

�أنظمة �إقامة��تستخدم �أساسها �ع:ى �يتم �منطوقة �لعXمات ��Kا خاصة

  .التواصل�فيما�بeن�أفرادها

�التخاطب .4 �ومنطق �غرايس �: بول �التخاطب"إن هو�أشهر�مقال�" منطق

،�حيث�يسجل�هذا�اIقال�تطورا��ي�مفهوم�الد�لة�1975نشره�غرايس�سنة�

�حصر  �غ�jeتواضعية �وتأويلها �الجمل �Éنتاج �مقاربة �ويصوغ . اغ�jeالطبيعية،

�هما �مهمeن �مفهومeن �غرايس �فيه �أدخل �ومبدأ�: وقد �الخطابي �لpkام

�ال�45. التعاون  �غ�jeالطبيعية �الد�لة �أمثلة ْتُه
َ
ن �بيَّ �كما �فهم �قد �غرايس وكان

� �سنة �مقاله ��ي �كثjeا�1957عرضها �يتجاوز �ما �غالبا �ما �جملة �تأويل �أن ،

لتمي�peبeن�الجملة�ولهذا�السب�يمكن�ا. الد�لة�ال�45نعزوها�إل÷Kا�باIواضعة

�أو�عمر�التلفظ� �لزيد �يمكن �ال45 �الكلمات �من �سلسلة �rي �فالجملة والقول،

�فهو� �القول �أما �اXIبسات، �تتغ�jeبتغ�jeهذه �و� �مختلفة �مXبسات ��ي �Kا

   24.حاصل�التلفظ�بجملة�وهو�يتغ�jeبتغ�jeاXIبسات�والقائلeن

�التعاون  �اIحادثة��:مبدأ ��ي �اIساهمeن �اIتخاطبeن �أن �غرايس يفjkض

اIشjkكة�يحjkمون�مبدأ�التعاون،�فاIشاركون�يتوقعون�أن�يساهم�كل�واحد�

�ومتعاونة �عقXنية �بكيفية �اIحادثة ��ي �اIباد�ت�«:يقول . )25(م�Kم أن
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�peتتم� �بل �اIتنافرة، �التصريحات �من �سلسلة �من �عادة �تتكون �� الكXمية

�جهد �من�بكوKþا �أو�مجموعة �هدف �تحقيق �مشارك �كل �فيه �يرمي �تعاونيا ا

�البداية� �منذ �يحدد �أن �يمكن �أو�,تجاه �الهدف �وهذا �اIشjkكة، &هداف

�يjkك� �أو�م	Kما �واضحا، �محددا �يكون �وقد �التبادل �يظهر�أثناء �أن ويمكن

  26».تباعدا�كبjeا�بeن�اIشاركeن

� �اعت�jها �ال45 �القواعد �من �مجموعة �غرايس �وضع �حوار�وقد �بكل مرتبطة

� �التعاون �Iبدأ �كلها �تخضع �اIفjkض�. principe de coopérationلغوي، من

  :أن�يحjkمها�اIتخاطبون�وأن�يستغلوها،�وتتمثل�هذه�القواعد��ي

1. � �الكم �مساهمة�: quantitéقاعدة �تتضمن �أن �القاعدة �هذه وتفرض

�و��يزي �اIقام ��ي �هو�ضروري �ما �يعادل �اIعلومات �من �حدا �عليه،�اIتكلم د

 .بمع¸�àيجب�أن�تكون�مساهمتك�بالقدر�اIطلوب،�وأن���تتجاوز�اIطلوب

2. � �النوع �يكذب،�:  qualitéقاعدة �أ� �ينب�ي �الذي �القائل �نزاهة وتفرض

بمع¸�àحاول�أن�تكون�مساهمتك�صادقة،�ف�Xتقل�ما�تعتقد�أنه�خاطئ،�و��

 .تقل�إ��ما�تقدر�إثباته

3. � �اIناسبة �قاع�:relationقاعدة �يكون�وrي �أن �تفرض �وال45 �العXقة دة

حديث�اIشارك�داخل�اIوضوع،�وذلك�من�خXل�مراعاة�اIناسبة��ي�الكXم�

 .من�خXل�العXقة�با³قوال�السابقة�وأقوال�òخرين

وال�45تنص�ع:ى�وجوب�التعب�jeالواضح�الخاGي�:  modalitéقاعدة�الكيف� .4

ام،�أي�تقديم�من�اللبس�والغموض�من�خXل�تجنب�الحشو،�ووجوب�النظ

 .27اIعلومات�وفق�ترتيب�معeن�مفهوم،�كالjkتيب�الزم¸�4عند�رواية�&حداث

وقد�أشار�غرايس�إGى�أن�تلك�القواعد�ذات�قيمة�أخXقية�حيث�ترتبط�

�عنه� �وتنفي �العملية �القيمة �تعطيه �لكي �اللساني، �للتواصل �التعام:ي بالبعد

  .اIتخاطبeنما�يتعارض�مع�اIصالح�اIشjkكة�والنبيلة�بeن�

�إتباعها� �للمخاطبeن �معاي�jeينب�ي �مجرد �تمثل �� �اIحادثة �قواعد إن

�أك�jµمن� �تأويل �مبادئ 4�ف �مخاطب÷Kم، �من �ينتظرونه �ما �تمثل �بل فحسب،

�سلوك �أو�قواعد �معيارية �قواعد �اIحادثة� .كوKþا �قواعد �تنخرط �هذا، وع:ى
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�والتو  �اIعيارية �للقواعد �خXفا �اIعر�ي �التيار ��ي �الخاصة�بوضوح اضعية

�ع:ى� �القدرة �مجرد �إGى ���تستند �اIحادثة �فقواعد �اللغوية، �&فعال بنظرية

�مثل�هذه�الحا�ت� اكتساب�حا�ت�ذهنية�بل�إGى�القدرة�كذلك�ع:ى�إسناد

�اIقاصد �نسبة �ع:ى �قدرKLا �الحد،�. وخصوصا �هذا �تتجاوز �غرايس ونظرية

� �قائل �ين¢Kك �عندما �اIحادثة �قواعد �توظيف �تتضمن 4�جلية�ف �بصورة ما

وجب�ع:ى�òخر�أن�يصرف�كXم�محاوره�عن�ظاهره��28.هذه�القاعدة�أو�تلك

�بطريق� �يحصل �إليه �اIصروف à¸عIا� �وهذا �اIقام، �يقتضيه �خفي à¸مع� إGى

�عنه� jَ �ُعّ�ِ �ما �بالذات �وذلك �القرائن، �ومن �الظاهر à¸عIا� �من ,ستد�ل

   29"با�ستلزام�الخطابي"

انطXقا�: R.Jackebson ند�رومان�جاكبسون عوامل�التواصل�اللغوي�ع .5

من�الدائرة�الكXمية�عند�سوس�jeيمكن�أن�نستخلص�مجموعة�من�العناصر�

�العناصر� �هذه �وأهم �التواصلية، �دارته �جاكبسون �عل÷Kا à¸ب� �ال45 الجوهرية

�أي �التحاور �أو �التخاطب �إليه_ طرفا �واIرسل �سوس�je_ اIرسل �بعبارة أو

�واIستمع" ��وكذلك" اIتكلم �أو �واIرسلة �اIستقبلة ،�code" الس�ن"القدرة

 )أ(اIوجهة�من�اIتحدث�" الصورة�السمعية"والعنصر�الرابع�هو�الرسالة�أو

  ).ب( إGى�السامع

�لسانية،� �سjeورة �أو�كل �لفظي �تواص:ي �فعل �كل �أن يعت��jجاكبسون

وقد�اعت�jت�أعمال�كل�. تتكون�من�مجموعة�من�العوامل�اIنظمة�للتواصل

� �وجهت�) بوهلر(و) سوسje(من �ال45 �اللسانية �والخلفية �اIعرفية، اIرجعية

من�خXل�قيامه�بإرساء�&سس�اIنهجية�لدراسة�الوظيفة�الشعرية�. أعماله

Fonction Poetique .  

� �محاضرات ��ي �) سوسje(واXIحظ �توضيح�" التقابل"هو�ظاهرة قصد

فقد�أثر��ي�تصور�جاكبسون�تأثjeا�) بوهلر(ال4�Óء�بما�يقابله�أو�يناظره،�أما�

�Éضافة� �&وGي �اIرجع �جعله �حيث �الثXثي، �التقليدي �بنموذجه مباشرا

بإنشاء�أو�تشكيل�عملية�العناصر�الفرعية�ال�45أكمل��Kا�العوامل�اIحيطة�

إن�النموذج�التقليدي�للغة�كما�أوضحه�ع:ى�وجه�« :يقول . 30تخاطبية�معينة
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� �إفهامية،�)بوهلر(الخصوص �انفعالية، �وظائف، �ثXث �ع:ى �يقتصر ،

�أي� �ضم�jeاIتكلم �اIثلث، �النموذج �لهذا �الثXثة �القمم �وتناسب مرجعية،

�jeرسل�إليه،�وضمIخاطب�أي�اIا�jeرسل،�وضمIالغائب�إن�ا_jeصح�التعب _

� �ما"أي �ما"أو" شخص �ع�Kما" شيئا �النموذج�. نتحدث �هذا �من وانطXقا

�اللسانية� �الوظائف �بعض �ع:ى �بسهولة �نستدل �أن �مسبقا �أمكننا الثXثي

  .31»�ضافية

�عند� �التواصل �عوامل �ضبط �سوس�jeوبوهلر�يمكن �نموذ�ي �من وانطXقا

  :جاكبسون�بست�عوامل�rي

سواء�كانت�سمعية�أم� وهو�الذي�يرسل�الرسالة :Destinateurا-رسل�� )1

بصرية�أم�غjeها،�ويمكن�أن�يكون�ذاتا�أو�آلة�أو�عنصرا�طبيعيا،و�هو�مصدر�

 .&ول�ع:ى�إنشاء�خطاب�يوجه�إGى�اIرسل�إليه الباعثو �الخطاب�اIقدم

2( � �إليه �بعملية��:Destinataireا-رسل �ويقوم �الرسالة �يتلقى وهو�الذي

�التواصلية �الدائرة �داخل �اIرسل �يقابل �وهو�ما �أثناء�-�ستسنان، اللفظية

� �اIستقبل �مصطلح �عليه �أطلق �وقد �وتكون�le récepteurالتخاطب، ،

،�لكل�أجزاء�الرسالة�مهما�كانت�Décodageوظيفته�القيام�بعملية�التفكيك�

 ...صا�طبيع¢Kا،�كلمة�أم�جملة�أم�ن

3( � �نتحدث��le référantا-رجع �ما �أي �الحوار�أو�التخاطب، وهو�موضوع

�اIفعل� �العامل �باعتباره �جاكبسون �عليه �ألح �وقد �التواصل، �عملية ��ي عنه

�أيضا� �عليه �ويطلق �توضيحية، �ومXبسات �ظروف �من �يمدها �بما للرسالة،

 . Contexteالسياق�

4( � �والذي�: Codeالس�ن �واIتلقي، �اIرسل �بeن �اIشjkكة �القواعد هو�نسق

�اصطXحات� �تعددت �وقد �تؤول، �أو �تفهم �أن �للرسالة �يمكن �� بدونه

� �اللغة �استعمل �فبعضهم �العامل، ��Kذا �يتعلق �فيما ،�langueاللسانيات

�النظام �مصطلح �استعملوا �القدرة�Système وآخرون �وكذلك ،

CompétenceIا� �اختXف �وع:ى �وعموما ،�à¸مع� �إGى �تحيل �فإKþا صطلحات

peمjkواحد�هو�نظام�ال. 
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5( � �حيث�: Messageالرسالة �التخاطبية �العملية ��ي �اIلموس �الجانب وrي

�،4�الشف �التخاطب �حالة ��ي �سمعية، �صورة ��ي �أفكار�اIرسل �عند تتجسد

 .وعXمات�خطية��ي�حالة�الرسالة�اIكتوبة�وrي�ال�45تحقق�عملية�التواصل

اIرسل�إليه،�و �ال�45تسمح�بقيام�التواصل�بeن�اIرسل�وrي: Canalالقناة� )6

�العامل� �هذا �بتوظيف �اIتصXن �الطرفان �يقوم �ع�jها، �الرسالة �تصل حيث

التواص:ي،�قصد�تمرير�أنماط�تعبjeية�خاصة�قصد�التأكد�من�سXمة�اIمر�

 .32ووصول�الرسالة�سليمة�إGى�جهاز�,ستقبال

اIرسل،�: rي عناصر�أساسيةيستند�التواصل�إذن�حسبه�إذن�إGى�ستتة�

  :كما�يتبeن��ي�اIخطط�التاGي القناة،�واIرجع�واللغةو �اIرسل�إليه،�الرسالة

                                                         

   

 

 

 

 

  

���يمكن� �وال45 �للتواصل، �&ساسية �العوامل �هذه �عن يع��jجاكبسون

�يقول  �اللغة �وظائف �ندرك �أن �تنوع�« :بدوKþا ��ي �اللغة �تدرس �أن ينب�ي

وظائفها�بأكمله،�وقبل�أن�نخوض��ي�الوظيفة�الشعرية�علينا�أن�نعeن�مكانة�

ة�هامة�عن�تلك�هذه�الوظيفة�بeن�الوظائف�&خرى�للغة،�ولكي�نعطي�فكر 

��مفر�لنا،�من�إلقاء�نظرة�وجpeة�ع:ى�العوامل�اIكونة�لكل�عملية� الوظائف

  .لسانية،�وكل�فعل�يتم�فيه�التواصل�عن�طريق�&لفاظ

�تستد�ي� �الرسالة �فإن �وأخjeا �إليه، �اIرسل �إGى �رسالة �اIرسل يوجه

� �إليه، �اIرسل �مع �اIرسل �تربط �نفسية �ورابطة �مادية، �وقناة وهذا�اتصا�،

  33.»,تصال�يسمح�لها�بإقامة�التواصل�واستمراره

 المرجــــــــــــــع  

 قنــــــــــــــــــاة

المرســل  ـلالمرسـ
 إليـــــه

 ـنسن ـالةالرس
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�&ساسية�للغة�عند�جاكبسون�rي�بالدرجة�: وظائف�اللغة .6 إن�الوظيفة

�بالضرورة� �يستلزم �التواصل �عوامل �تعدد �غ�jeأن �تواصلية �وظيفة &وGى

  :ذه�العوامل�وقد�حصرها�جاكبسون��يتعدد�الوظائف��ي�مقابل�ه

�ا-رجعية .1 �عملية� Fonction Référentielle:الوظيفة �تنحصر��ي �ال45 وrي

�خبار�والتفس�jeالدقيق�و�عXم،�باختصار�هذه�الوظيفة�تبeن�أننا�نتحدث�

لنعّرِف�ب4�Óء،�وهذه�rي�الوظيفة�ال�45نفكر�ف÷Kا�قبل�كل�4�Èء،�وبما�أن�هذه�

�بالوظيفة� �يسم÷Kا �جاكبسون �فإن �به �وتتعلق �باIرجع �ترتبط الوظيفة

 .اIرجعية

2. � �أيضا��Fonction émotive:التعب��يةالوظيفة �عل÷Kا �يطلق �ما وrي

بالوظيفة�,نفعالية،�وrي�ترتبط�مباشرة�باIرسل�أي�حول�الذات�اIتحدثة�

الغضب،�(حيث�يتجسد�انطباع�بانفعال�معeن�تجاه�اIوضوع�اIتحدث�عنه،�

�اIفاجأة �ترتبط�) السرور، �بل �والخطأ �بالصواب �ترتبط �� �بالتاGي وrي

 .والكذببالصدق�

وف÷Kا�نتحدث�لنجعل�شخصا�آخر��Fonction Conative:الوظيفة��عازية .3

يتصرف�كما��ي�حالة�&مر�والنصيحة،�أو�الرجاء،�أو�اIنع،�وهذه�&خjeة�rي�

 34.الكذبو �&خرى���ترتبط�بالصدق

أو�ما�يطلق�عل÷Kا�أيضا�الوظيفة�� Fonction Poétique:الوظيفة�الشعرية .4

�الجم �أو �هو�البXغية، �اIرسول �هدف �يكون �أن �يحصل �قد �بحيث الية،

�rي� �وهذه �معناه، �عن �بمعزل �مادي، �واقع �هو �حيث �من �ذاته، اIرسول

�أهمية� �للدال �يكون �أن �بمجرد �الوظيفة �هذه �وتظهر �الشعرية، الوظيفة

 .معادلة�³همية�اIدلول 

وrي�ال�45يكون�ف÷Kا�اIرسول�إGى�� Fonction phatique:الوظيفة�القولية .5

� �فقط�لهدف �نتحدث �أي �شيئا، �لنقول �نتحدث �� �بحيث �,تصال، إقامة

 .لنتحدث،�كما�هو�الشأن�عند�&طفال
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6. � �لغوية �الفوق �يكون��Fonction métalinguistique:الوظيفة �ال45 وrي

ف÷Kا�اIرسول�متعلقا�بالقانون�والقواعد�ال�45تجعله�مفهوما،�وتتجسد�هذه�

 د�أن�تقول؟�ماذا�تري: الوظيفة�اللغوية�من�خXل�تساؤل 

  35و�يمكن�أن�نوجز�هذه�الوظائف��ي�الجدول�التاGي

  

  القيمـــــــــة  الوظيـــــــــــــفة  قطب�التواصــل

  اIرجـــــع�

  اIرســـــل

  اIرسل�إليـــه�

  اIرســــول 

  ,تصـــــال��

السنــــــن�������������������

  مرجعيـــــــــــــة

  تعبيـــــــــــــرية

  إيعـــــــــــــازية

  شعــــــــــريـــة

  قــــــــــــــولية

  فوق�قوليــــــــــــة

  الحقيـقـــــــة

  الصــــــــدق

  اIشروعيــــــة

  الجمــــــــال

  اIجــــــــاملة

  موافقة�القواعـــــد

  

عن�التقنية��ي�الحضارة�) هيدجر(عندما�تساءل�: الفلسفة�والتواصل

�والصواريخ� �النووية �الطاقة � �استغXل �تقنيات �بالخصوص �تصور الحالية،

فهذه�التقنيات�جاءت�إGى��نسان�من�الخارج،�وإن�كان�هو�. العابرة�للقارات

ويرى�هيدجر�. الذي�تصورها�وأنجزها��ي�الحقيقة،�لكي�تعود�إليه�فيما�بعد

إن�ماهية�« :كل�خطرا�ع:ى��نسان،�وقد�كتب��ي�ذلك�ما�ي:يبأن�التقنية�تش

�,ستفسار� ��ي �تكمن �من�L’arraisonnementالتقنية �جانبا �قوKLا �تشكل ،

jeصIا destin «36 

�تأثjeات�  �تنتج �التواصل �تقنيات �هو�أن �اليوم، �نضيفه �أن �يمكن وما

بالرغم��تغjeنا�من�الداخل،�بحيث���يمكن�معالج¢Kا�كقوى�آتية�من�الخارج،

من��قرار�بكون�أجهزة�التلفزة�والحاسوب�ال�45نستعملها،�rي�آ�ت�موجودة�

  .خارجنا�كمعطيات�فpeيائية

من�أجل�: عصر�الفعل"�ي�كتابه�D.Huisman) دوني�هويسمان(وقد�أثار�

�التواصل �الجديدة�"أخXق �الوسائل �عن �الناتج �,ستعباد �إGى �,نتباه ،

ت�اIنقطعة�النظ�jeال�45تمنحها�هذه�الوسائل�للتواصل،�وأيضا�إGى�,متيازا
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�الوراء �إGى �بالتكنولوجيا �رجوع �أي �تصور �عن �زمننا �مفكري �تث¸4 كما�.وال45

�ال�45 �,جتماع �وظاهرة �التواصل �بeن �&ساسية �العXقة �ظاهرة �عن تحدث

  .تقع�أمام�أعيننا�

�القديمة� �العصور ��ي �ومهيمنا �غالبا �كان �الذي �التواصل �أن ومعلوم

�الشفوي والوسط �هو�التواصل �والرعوية�. ى، �الزراعية �&نشطة �كانت فقد

��ي� �تجد �با³ساس، �اIجتمعات �هذه �عل÷Kا �أنبنت �ال45 �اليدوية والصناعات

    37.التواصل�الشفوي�خ�jeتعب�jeع�Kا

�تعرف� �كانت �وثقافيا �اجتماعيا �اIحظوظة �&قليات �فإن باIقابل

لحديثة�شغل�التواصل�&خ�jeوخXل�&زمنة�ا. التواصل�الكتابي�وتستخدمه

jµفأك�jµبالتدريج�مكانا�هاما�أك.  

وهنا�أيضا�أدت�,نقXبات�الحاصلة��ي�الحياة�,جتماعية�إGى�تغي�jeع:ى�

مستوى�النمط�اIهيمن�للتواصل،�إGى�درجة�يمكن�القول�معها�بأن�كل�نوع�

�يع��jعنه �التواصل �من �نوع �يقابله �,جتماع �إ. من 4�الشف �من Gى�فا�نتقال

�مختلف� �عن �و� �الفXسفة �اهتمام �عن �يغب �لم �تواص:ي، �كنمط الكتابي

  . ,ختصاصيeن��ي�مجال�العلوم�,جتماعية

jم�) هويسمان(ويعت�Xع�� �لهيمنة �الخاضعة �مجتمعاتنا �إطار ��ي بأنه

�قبل �من �كانت �كما �والتواصل �,جتماع �بeن �العXقة �تعد �لم . والوسائط،

� �السابقة �اIجتمعات �عكس �ف÷Kا�فع:ى �كان �وال45 ��عXمية �الثورة ع:ى

�هو� �الجديد �التواصل �فإن �السائد، �التواصل �نمط ��ي �متحكما ,جتماع

  38.اIتحكم�حاليا��ي�أشكال�,جتماع

�بeن� �الجديدة �العXقة �هذه �مواجهة �الفلسفة �ع:ى �يتعeن لذلك،

eقة�السابقة�بXب�العXا�أو�،�أن�تقر�بانقK÷ن�التواصل�و,جتماع،�ويجب�عل

�مهمة� �بأن �ثانيا، �تعjkف �وأن �جديدة، �عXقة �وبانبثاق �والتواصل ,جتماع

فحص�هذه�العXقة�الجديدة�تؤول�أساسا�إGى�العلوم�اIسماة�اجتماعية،�أو�

�اIتمثلة��ي�تقدير� �باIهمة�الjkسندنتالية �ثالثا �تحتفظ�لنفسها إنسانية،�وأن

Xص�دروس�نظرية�وأيضا�التأثjeات�اIتعددة�&وجه�للثورة��عXمية،��ستخ
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�اIنظمة� �و�تيقا �العامة �&خXق �مستوى �ع:ى �نفسها �تفرض �عملية، نتائج

  .للممارسة��عXمية

و�ي�ضوء�كل�ذلك،�يتعeن�تفادي�الخلط�الشائع�بeن�التواصل�و�خبار،�

ذلك�أن��خبار�هو�جزء�من�التواصل،�وهو�يكمن�أساسا��ي�نقل�رسالة�من�

  .ستعمال�وسيلة�نقل�محددةمرسل�إGى�متلقي،�ع��jا

إن�التواصل�هو�عبارة�عن�عمليات�أك�jµتعقيدا،�بحيث���يمكن�اخpkاله�

��خبار �خطاطة �اIرسل. �ي �خطاطة �تندرج �التواص:ي �الفعل �إطار �-ففي

�آخر�اIطاف ��ي �د�ل¢Kا �يمنحها �أوسع �سياق �داخل �ال�45. اIتلقي فالفلسفة

بالتعاGي�عن�اخpkال�التواصل��ي�تتجاوز��طار�الضيق�للتخصصات،�مطالبة�

�خبار�إذ�يتعeن�عل÷Kا�أن�تأخذ�بعeن�,عتبار�ليس�فقط�الحركة�ال�45تنطلق�

من�اIرسل�إGى�اIتلقي،�بل�أيضا�كل�التأثjeات�الناجمة�ع�Kا�وال�45تجعل�من�

�أيضا �والعكس �متلقيا، �والسيد�. اIرسل �العبد �لجدلية �جيدة �صورة وهذه

  .فه�فينومينولوجيا�الروحكما�طرحها�هيجل��ي�مؤل

  خاتمة�

�مفهوم� �بأن �ذكرها، �ع:ى �أتينا �ال45 �اIعطيات �هذه �خXل �من يتضح

��نسانية �الفعالية �مجا�ت �مختلف �ويشمل �واسع ,جتماعية�: التواصل

�و,قتصادية �والثقافية �وتحديداته،�. والسياسية �تعريفاته �تعددت لذلك

�واIجا�ت �الحقول �هذه �بتنوع �ذ. وتنوعت �يرى�ومع �كما �اIمكن �من لك،

  :أساسية�معاٍن �ة،�أن�نخpkل�الفعالية�التواصلية��ي�ثXثWolton) فلوطون (

- �،jeتبادل�مع�الغIوبولوجية�تتمثل��ي�التفاعل�اjµهو�عبارة�عن�تجربة�أن

�تواصل �بدون �أو�جماعية �فردية �لحياة ���وجود �تواص:ي�. إذ �فعل وأبسط

والجماعات،�أي�ع:ى�تاريخ�سjeورة��يحيل�ع:ى�التفاهم�والتشارك�بeن�&فراد

�وثقافته �يعرف� 39.اIجتمع �ما �عوضت �ال45 �التقنيات �مجموع �أيضا هو

�بواسطة� �وذلك �بعد �عن �أو�أك�jµبالتبادل �شخصeن �اIباشر�بeن بالتبادل

  ...الهاتف�والتلفزة�والفكس�و�نjkنت: تقنيات�,تصال�مثل
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وقد�أصبح�التواصل،��ي�ضوء،�ذلك،�ضرورة�اجتماعية�وعملية�وظيفية� -

�أيضا �العالم4 �بل �والوط¸4، �اIح:ي �اIستوى �ع:ى �فقط �تعلق�. ليس وسواء

�فإن� �أو�الثقافية، �أو�الدبلوماسية �أو�,قتصادية �التجارية &مر�باIباد�ت

�با �òن �يعرف �إطار�ما ��ي �وظيفية �ضرورة �òخر�أصبح لعوIة،�,نفتاح�ع:ى

��ي� �غ�jeمتكافئة àالعظم� �والبلدان �الصغرى �البلدان �بeن �العXقة �كانت وإن

 . ظل�هذا�النظام

�من��� �يعنيه �بما �التفاعل، �ع:ى �يقوم �التواصل �مبدأ �كون �من �الرغم وع:ى

�التاGي �طرح�السؤال �من ���يمنع �ذلك �أن �إ� �وتفاهم، �وتبادل هل�: تشارك

�والج �الذوات �بeن �التفاعل �هذا �حد�باستطاعة �وضع �والثقافات، ماعات

 للjkاتبية�بeن�&طراف�وIنطق�الهيمنة�وÉرادة�&قوى�و&فضل؟

إن�هذا�السؤال�يحيلنا�ع:ى�ما�يعرف�برهانات�التواصل،�وrي�رهانات�عديدة�

�ي�خمسة�أساسية��A. Mucchielli) أليكس�مكيي:ي(اخpkلها�اIفكر�الفرن���4

  الرهان��خباري : rي

�أمام �التموقع �الرهان��رهان �العXئقي، �الرهان ،jeالتأث� �رهان òخر،

 40.اIعياري 

وهو�ما�دعاه�جاكبسون�كما�. فالرهان�&ول�لXتصال�هو�نقل�اIعلومات� -

 . أشرنا�سالفا�بالوظيفة�اIرجعية

ويتمثل�الرهان�الثاني��ي�لعبة�التموقعات�ال�45يقوم��Kا�أطراف�العملية�  -

�. التواصلية �مع �اعت�jنا �ما �كوفمانإف(وإذا �العXقات��e (E.Goffmanن بأن

�للذات �مسر�ي �إخراج �عملية �rي �mise en scène de soi   �نسانية فإن��

التواصل�سيكون��ي�أساسه�بروزا�أمام�òخر�بمظهر�خاص�وسيكون�الهدف�

�وت�jير�مواقفها�والدفاع�عن�ما�يمpeها� منه�تقديم�صورة�متمpeة�عن�الذات

 .كهوية

� jeإذ�( الوظائف�,جتماعية�و&دوار�ع:ى�عملية�التواصل��ومن�هنا�يتج:ى�تأث

��4مثX،�يختلف�عن�الوضع�داخل�&سرة�أو��ي�اIق�àأو�أمام�Iأن�الوضع�ا
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ضمن�ما�يمكن�تسميته�بلعبة�التموقع�ورسم�الحدود�أو�الخطوط�..) كامjeا

   41.الحمراء�ال�45يجب�ع:ى�òخر�عدم�اجتيازها

�الثالث - �الرهان �&خر�وإقناعه�فيتعلق. أما �وتمويه�. بالتأث��jeي �إغرائه بل

الحقيقة�عليه��Kدف�جعله�مشاركا�لنا��ي�الرأي،�وت�jز�هنا�أهمية�الحجاج�

�التواصلية �العملية ��ي �ضرورية �. كأداة �سبق �بIjeان(وقد ) لحاييم

C.perelmanبأن�� �أكد �التواصل� بأن �أشكال �أغلب �بيت �يسكن الحجاج

�ب. اللساني �&مر �تعلق �أو�سواء �الفكرية �باIطارحات �أو �العادي الحوار

�العلمية ��ي�. بالعروض ��رادة �تكمن �ما، �Iعلومة �العادي �النقل فوراء

 .42اIحاجة،�أي��ي�إخضاع�òخر�لرأينا�والتأث�jeعليه

�التواصلية - �العملية �تنظيم �إGى �فهو��Kدف �الرابع، �الرهان ذلك�. بخصوص

�وهادئةأن�العXقة�بeن�شخصeن�نادرا�ما�تكون�تلقا �وبسيطة ف�4ع:ى�. ئية

�السلوك� �مستوى �,ستقرار�ع:ى �بعدم �الغالب، ��ي �تتسم �ذلك �من العكس

�والفكري  �العاطفي �اIستوى �ع:ى �قواعد� وهنا. وبالصراع �وضع �ضرورة ت�jز

�والحوار �اIجاملة �ðداب �وإخضاعها �التواصل �عملية �من�. لتنظيم والهدف

ع:ى�الرابطة�الوجدانية�ال�45هو�ضمان�استمرارية�التواصل�والحفاظ�. ذلك

 43.تجمع�بeن�اIرسل�واIتلقي

�&خ�jeمعياريا�� - �ال�45. ويعت��jالرهان ��نسانية �العXقة �أفاق �يخص ³نه

تتلخص��ي�ضرورة�بناء�مجتمع�حواري�يواجهه�مبدأ�قبول�&خر�اIختلف،�

�.فالتواصل،�وإن�كان�ينطلق�من�إسjkاتيجية�تأكيد�الذات�والتأث��jeي�òخر

�بـ �ه�jماس �يسميه �ما �بناء �إGى �العمق ��ي �Kدف� �أنه �العمومي"إ� " الفضاء

كفضاء�للعXقات�القائمة�ع:ى�,ختXف�والحوار�وسيادة�روح�الديمقراطية�

 .والتسامح

يعوض�. ويمكن�تحقيق�ذلك،�إذا�ما�نحن�شيدنا�نموذجا�آخر�للتواصل��

�واIجتمع �الفرد �بeن �الكXسيكي �,جتما�ي �اIناقشة�. التعاقد �تبلوره بتوافق

ويؤكد�ه�jماس�بأن�". اIواطنة�الديمقراطية"بeن�جميع�&فراد��Kدف�تحقيق

�من� �أرØى �مستوى �تشكل �تشاورية �عXقات �بخلق �سيسمح �&مر هذا
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�التمثيليةا �ف÷Kا�). ال�Ijانية(لديمقراطية �يتم �أوسع �تباد�ت �إGى �ستؤدي Kþ³ا

      .44إعادة�,عتبار�إGى�الذات�الفاعلة��ي�فضاء�اIجتمع

إن�التواصل�وإن�كان�ينطلق�من�إسjkاتيجية�تأكيد�الذات��والتأث��jeي��

�إ��أنه�يروم�بناء�فضاء�عXئقي�يقوم�ع:ى�الحوار�ويرتكز�ع: ى�معيار�òخر،

�òخر�اIختلف �زمن�. قبول ��ي �أصبح �التواصل �فعل �أن �هنا، وتجدر��شارة

�&فراد �ع:ى �مقتصرا �يعد �ولم �اIتباينة �والحضارات �الثقافات �Kم� �العوIة

  .الجماعات�و 

�بقضايا� �,هتمام �استلزمت �الكوني، �اIستوى �ع:ى �الحالة فالتطورات

�العXقات �بمستقبل �&مر�يتعلق �³ن �ال��45التواصل، �البشر�وباIنتظرات بeن

  . Kم�اليومي¢KLم�مختلف�جوانب�معيش

ومن�جهة�أخرى�فإن�التطور�التق¸4،�و,نفجار�العلم�4الذي�يم�peعلمنا�

�ضرورة� �بفرض �سوف � �العلم4 �التطور �هذا �عن �ترتبت �òثار�ال45 اIعاصر،

�&نساق� �خXله �من �يتجاوز �جديدا �طرحا �و�تيقا �&خXق �سؤال طرح

Xق�&خXأخ� ��ي jeوالتفك� �والنسبية، �بالجهوية peتتم� �ال45 �التقليدية قية

�&خØXي� �النموذج �لهذا �اIمثلة �rي �الحوار�والتخاطب �إتيقا �كانت عاIية،

jeرتبط�بالتواصل�والذي�خصصنا�له�ففصلنا�&خIا  .  
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  :ا2شروع�ال/.ضوي�العربي

 قراءة�;ي�مقاربة�محمد�عابد�الجابري 

   ∗∗∗∗يموتن�علجية� .د         

 الجزائر،�2جامعة�وهران ،كلية�العلوم�Eجتماعية���������  

*********************  

  12/04/2019 : تاريخ�القبول             12/03/2019 : تاريخ��رسال

  : ا2لخص

�محمد��تعّد  �عمل �وقد �وا�عاصر، �الحديث �الفكر�العربي ��ي �محورية �إشكالية �ال*(ضة إشكالية

" ا�شروع�ال*(ضوي�العربي�"و" الخطاب�العربي�ا�عاصر�" من�خ3ل�مؤلفاته�مثل� عابد�الجابري 

�*(ضة�العربية��ي�القرنيDن�ا�اضيDنعBى�الكشف�عن�ظروف�تبلور�مشروع�ال كما�عمل�عBى�،

  تحليل�بنية�الخطاب�ال*(ضوي�وذلك�لكشف�مزاياه�وعيوبه

�العربية� �ال*(ضة ��شروع �الجابري �قراءة �عند �الوقوف �الدراسة �هذه �خ3ل �من وسنحاول

  وكيف�انت�YZإXى�حكم�عBى�هذا�ا�شروع�بالفشل.الحديثة�

  .الخطاب؛�محمد�عابد�الجابري ؛�العربيالفكر�ال*(ضة؛� :الكلمات�ا2فتاحية
Abstract: 
Renaissance is the central problem in modern and contemporary Arab 
thought. Mohamed Abed Al jabri revealed through his writings such 
as: contemporary Arab discourse and the Arab renaissance project the 
circumstances of Arab renaissance in the past two centuries, he is also 
analyzed the structure of renaissance discourse in order to know its 
advantages and mistakes  
Keywords: Renaissance; Arab Thought; Discourse; Mohamed Abed 
Al Jabri   
 
 
 
 

                                                 
�ا�رسلةالباح ∗ ��yamoutenm@gmail.com: ثة �عضو��ي �الفكرية�مخت���Xبعاد �للتحوZت القيمية

  2جامعة�وهران- والسياسية�بالجزائر
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 مقدمة� .1

� �هذا ��ي �باعتبارها�نتناول �ال*(ضة �nشكالية �الجابري �قراءة البحث

�بل� �وا�عاصر، �الحديث �العربي �الفكر �حركت pqال� �rساسية sشكالية

�vك�tuمن� �اتجاهاw(م �اخت3ف �عBى �العرب �ا�فكرين �اهتمام �محور وشكلت

: يقول�الجابري . قرنDن�من�الزمن،�و�zتزال�إXى�اليوم�محور�اهتمام�ا�فكرين

�اليقظ" �بدء �الحديثةمنذ �العربية �والفكر��،ة �عشر، �القرن�التاسع �أوائل مع

،�أو�عBى�rصح�"ال*(ضة"العربي�بمختلف�اتجاهاته�وتياراته،�يعيش�مشكلة�

إن�مشكلة�ال*(ضة��ي�ال�pqكانت�و�zتزال،�وراء�...يبحث�عن�مشروع�لل*(ضة

   . 1"انبعاث�الفكر�العربي�وانقسامه�إXى�اتجاهات�وتيارات

عBى�كشف�التناقض��ي�" الخطاب�العربي�ا�عاصر"عمل�الجابري��ي�كتابه��

الخطاب�ال*(ضوي�من�خ3ل�تحليل�بنية�هذا�الخطاب،�مؤكدا�أن�هدفه�هو�

�عن� �بالكشف �فاكتفى �sيديولو�ي، �النقد �دون ��بستيمولو�ي النقد

�التطرق� �دون �فيه �ال3معقولة �الجوانب �وتعرية �الخطاب �هذا تناقضات

�نش �ذلك�لظروف �فيه، �ا�ضيئة �أو�إبراز�الجوانب �وتطوره، �الخطاب �هذا أة

أنه�كان��(دف�الهدم�أك�tuمنه�البناء،�كشف�عيوب�الخطاب�وليس�جوانب�

  .الجدة�ف�(ا

� �كتابه ��ي �العربي"أما �ال*(ضوي �ظروف�" ا�شروع �تحليل �عBى فيعمل

�بفحص� �وذلك �ا�ستقبلية، �وآفاقه �واقعه �وفحص �ا�شروع، �هذا نشأة

ال�pqتأسس�عل�(ا��(دف�معرفة�ما�بقي�م*(ا�صالحا�للتوظيف،�وما�مقوzته�

�تشخيص� �هنا �الجابري �ف��3(دف �تعديل، �إXى �يحتاج �وما �صالحا، �يعد لم

  .العيوب�فقط�بل�كذلك�الكشف�عن�ا�زايا�لتوظيفها��ي�¡(ضتنا�اليوم

؟�ال*(ضوي�كما�تمثل��ي�فكر�الجابري فما�مفهوم�ال*(ضة�وما�محددات�الفكر�

  ؟ال*(ضوية�الحديثة��ي�فكر�الجابري اب�فشل�ا�حاوzت�وما�أسب

 ;ي�مفهوم�ال/.ضة� .2

� p¤ى�أن�مصطلح�ال*(ضة�يعXوأن�2"القيام�والحركة�"يذهب�الجابري�إ� ،

� �كلمة �تحملها pqال� �ا�عاني ��ي�" ال*(ضة"هذه �أو �اليوم �الناس �أذهان �ي
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� �مازالت �أفو " القواميس �من �جمعت �أن �منذ �العربية �اللغة ��ي �كانت اه�كما

  .  3"العرب��ي�صدر�sس3م

� �مصطلح �بDن �الجابري �الفرنسية�" ال*(ضة"ويقارن �اللغة ��ي ومقابله

)Renaissance(والحركة�� �القيام �العربية �اللغة ��ي �ال*(ضة p¤تع� �حDن �ففي ،

  .4"الوzدة�الجديدة�"تع¤�p�ي�قاموس�الحداثة�rوروبية�

� �لفظ �فرض ��اذا �" ¡(ضة"أما �العربي �الخطاب ��ي �وا�عاصر�نفسه الحديث

الذي�هو�أقرب�كثtDا�إXى�ا�ع¤r�Yوروبي�لكلمة�" انبعاث"أو�" بعث"بدل�لفظ�

� �الجابري�أن �فيجيب �الجديدة؟ �ال�pq" الوzدة ��ي �الناس �وحاجات الظروف

�شعارات�للمرحلة�وليس�التطابق�مع�مضمون� تفرض�رواج�الكلمات�لتكون

فالظروف�ال�pqعاشµ(ا�الب3د�. 5"هذه�الكلمات��ي�ا�رجعيات�ال�pqتقتبس�م*(ا

�بدل� �ال*(ضة �مصطلح �استعمال �rوائل �الرواد �عBى �أملت pqال� ��ي العربية

�انبعاث �مثل �هو�ال*(وض�.. " تجديد, كلمات �إليه �حاجة ��ي �العرب �كان فما

�يكون� �أن �يجب �ال*(وض �وهذا ،p·جنr� �و�حت3ل �rوروبي �التدخل �قاومة

�القيا ،
ً
�وحركة �قياًما �واحد �آٍن �و�ستعداد،��ي �القوى �استجماع Y¤بمع� م

  6." والحركة�بمع¤�Yمواجهة�الµ(ديد�الخار�ي

ا��ي�اللغات�" ال*(ضة"ويواصل�الجابري�مقارنته�فtDى�أن�لفظ� صيغ�بعدي¼

�يش�tDإليه� �الذي �الجديد �فا�ي3د �فعلًيا، �تحقق �واقع �ليع¾�tعن rوروبية

دية�واسعة�وعميقة�يتمثل��ي�قيام�حركة�تجدي) "  Renaissance( مصطلح�

�sغريقي �الtÀاث �إحياء �اعتمدت �وÁداب،حركة �والعلوم �الفنون �- شملت

،�وال�pqانطلقت��ي�القرنDن�الخامس�عشر�والسادس�عشر،�بينما�7"الروماني

يش�tDلفظ�ال*(ضة��ي�الفكر�العربي�الحديث�وا�عاصر�إXى�مشروع�للمستقبل�

  8".ذه¤pمشروع�لم�يكتمل�بعد�ح�YqعBى�صعيد�التصور�ال" 

ويضيف�الجابري�أنه�بينما�كان�الرجوع�إXى�ا�ا�pÄÅ�ي�ال*(ضة�rوروبية�

�التقدم �تحقيق �أجل �من �تجاوزه �ثم �فيه �ل3نتظام ،�pÄÅا�ا� �إXى �الرجوع كان

�إحياء� �إXى �سعت pqال� �التيارات �فكل �برغماتية، �لدوافع �العربية �ال*(ضة �ي

فالتيار�القومي�. ةالtÀاث�إنما�كانت�w(دف�طلب�السند�لقضية�ظرفية�معاصر 
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�عمل�عBى�العودة�إXى�ا�ا��pÄÅ(دف�توظيفه��ي�تجنيد�طاقات�أبناء�rمة�
ً
مث3

� �أجل �القومية"من �ال*(ضة�" الوحدة �من �هدفهم �جعلوا �الذين �فعل وكذلك

�أن �الجابري �ويؤكد ��ستعمار، �توظيف�"مقاومة ��ي �ال¾tغماتي �السلوك هذا

�والحضا �منه p¤الدي� �sس3مي �العربي �العربية�الtÀاث �ال*(ضة �مشروع ري،�ي

�عBى�
ً
�آثار�سلبية�جدا

ً
�إXى�اليوم�كانت�له�دائما pÄÅي�القرن�ا�ا�� منذ�تبلوره

والحاجة�تدعو��-ومن�الضروري�اليوم�. عملية�ال*(ضة�ومشروعها�ا�ستقبBي

العمل�عBى�تعرية�هذا�الطابع�ال¾tغماتي��-إXى�إعادة�تأسيس�مشروع�ال*(ضة

  .  9"هوالكشف�عن�سلبياته�ومخاطر 

�الجابري�� �وجدنا �العربية �ال*(ضة �شملµ(ا pqال� �التاريخية �ا�رحلة وبخصوص

" الخطاب�العربي�ا�عاصر"متناقض��ي�تقرير�بداية�محددة�لها،�ففي�كتابه�

� �أن �من�"يقول �تمتد pqال� �تلك pZف� �البحث �هذا �يغط�(ا pqال� �الزمنية الفtÀة

أي�القرن��–10 ..."اpÄÅابتداء�اليقظة�العربية�الحديثة�مع�منتصف�القرن�ا�

أوائل�"بينما�يقtÀح�بداية�أخرى�لها��ي�نفس�الكتاب�و�ي�مع��- التاسع�عشر�

  .11" القرن�التاسع�عشر�

� �كتابه ��ي �العربي"أما �ال*(ضوي �لل*(ضة�" ا�شروع �بداية �أي �يقtÀح ف3

�أن�, العربية �ال*(ضوي�بعد �ا�شروع �عاشها �مراحل �ث3ثة �عن �يتحدث ولكن

ا�رحلة�rوXى�امتدت�من�"¡(اية�القرن�التاسع�عشر،�و�ي��تبلورت�أهدافه��ي

أواخر�القرن�ا�ا�pÄÅإXى�الحرب�العا�ية�rوXى،�وا�رحلة�الثانية��ي�مرحلة�ما�

 " الحرب�الباردة" بDن�الحربDن�العا�يتDن،�أما�الثالثة�ف�pZمرحلة�ما�عرف�بـ

  .12 "ن�هذا�القرن rربعينات�إXى�بداية�التسعينات�م وال�pqامتدت�من�أواخر�

�خار�ي �عامل �إXى �الجابري �فtDدها �العربية �ال*(ضة �مصادر �يتعلق , وفيما

� �أن �وليدة�"فيقول �البداية �ومنذ �أساًسا، �كانت �الحديثة �العربية ال*(ضة

�الرأسماXي� �وتوسعه �الغرب �قوة �ومهددة، �خارجية �قوة �مع الصدمة

خار�ي�عBى�حساب�،�و�(ذا�يعطي�الجابري�rولوية�للعامل�ال.13" �ستعماري 

  .العوامل�الداخلية،�بل�يقرر�أن�دور�العوامل�الداخلية�عوامل�ثانوية
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�يسميه� �الذي �الرد �ذلك �تحدث �أن �يمكن z� �الخارجية �الصدمة لكن

الجابري�تارة�¡(ضة�وتارة�يقظة�إن�لم�تكن�العوامل�الداخلية�مهيأة�لذلك،�

�يحمله �هو��ستعمار�وما �الخار�ي �العامل �ذلك �كان �إن �تدم��tDخاصة من

, مع�الغرب�الحضاري�ليس�بوسعها،والحال�كذلك" صدمة"أن�أية�" وخراب،�

�ي�ا�جتمع�العربي�الحديث،�إن�لم�يكن�هذا�" ¡(ضة"أو�" يقظة"أن�تحدث�

أو�" اضطراب"rخ�tDقاب�3لذلك�من�داخله،�وإ�zفإن�rمر�يظل�يع¤�pحدوث�

ا�تزول�بواعÏ(ا،�أو�تبقى�تجد�نفسها��ي�طور�الزوال�حا�" مؤامرة"أو�" انق3ب"

   .14"مستمرة�من�موقع�ابت3عها�وتمثلها�من�قبل�ذلك�الداخل

�
ً
�مؤكدا �العربية، �ال*(ضة �مشروع �مع �تزامنت �مشاريع �ث3ثة �الجابري ويحدد

�التأثtDات� �استحضار�مختلف �تتطلب �ا�شروع �لهذا �النقدية �ا�راجعة أن

�مشروع �من �كل �عليه �مارسها pqال� �والسلبية �rوروبية��sيجابية الحداثة

  .ومشروع�الحركة�الصهيونية�ومشروع��شtÀاكية�العا�ية

�لهذا� �وجهDن �بDن �الجابري ÑDّيم� �rوروبية �الحداثة ��شروع بالنسبة

أعBى�من�شأن�" ا�شروع،�وجه�تنويري�ساد�خ3ل�القرن�الثامن�عشر�والذي�

�ويبشر� �والعدل �وا�ساواة �الحرية �قيم �ا�ثBى، �sنسانية �القيم �ومجد العقل

�وتحرره �sنسان �يمثل. 15.." بتقدم �وا" ووجه ��ستعماري لتنافس�التوسع

ر�r" 16وروبي �برَّ �الذي �الوجه �عشر، �التاسع �القرن �خ3ل �ساد �والذي ،

سيطرة�أوروبا�عBى�غtDها�من�أمم�من�خ3ل�نظام�فكري�عمل�عBى�تمجيد�

�هيمنة� �عBى �أوروبا �جدارة �وتأكيد �غtDه، �شأن �من �والحط �rوروبي sنسان

  .العالم�لتمدينه�ونشر�الحضارة��ي�أرجاءه

�ال* �قدر��شروع �التاسع�وقد �أواخر�القرن ��ي �تبلور �الذي �العربي (ضوي

�" عشر �وطغيان �التنويري �عصر�انحسار�الوجه �يعيش �Áخر"أن �ي�" الوجه

�rوروبية �العربية�. 17"الحداثة �ال*(ضة �ا�شروعDن �بDن �الع3قة �كانت ولهذا

�الوجه� �هيمنة ��ي �تجسدت �متكافئة tDغ� �ع3قة �rوروبية والحداثة

� p·التخري� ��ستعماري �دورها �هنا �ومن �العربية، �ال*(ضة �الحداثة�–عBى أي

�ي�تع�tuال*(ضة�العربية�وبروز�ا�قاومة�الداخلية�للحداثة�rوروبية��-rوروبية
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�نظر� ��ي �v¡(ا �ومصداقية �مشروعية �من �اكتسبته �وما �العربي �الوطن �ي

� �وليس�" الجابري p·جنr� �والغزو ��ستعماري �للتدخل �كمقاومة برزت

  .18 "يدكمقاومة�للجد

�الحداثة� �داخل �تبلور �أنه �الجابري �فيؤكد �الصهيوني �ا�شروع �عن أما

�فلسطDن� �فشعار�اتخاذ ��ستعماري، �عناصر�وجهها �من �كواحد rوروبية

كان�" وطنا�قوميا�لل�(ود�إنما�ولد�مع�حملة�نابليون�عBى�مصر�والشام�حيث�

�نفوذ �تحت �فلسطDن،تكون ��ي ��(ودية �دولة �إقامة �من �يريد فرنسا،��نابليون

حصول�هذه�rخtDة�عBى�موطئ�قدم�اسtÀاتيÓي�يقطع�طريق�الهند�والشرق�

ÑDنجلs� �أمام �تتلقف�19"عموما �بريطانيا �جعل �نابليون �حملة �فشل �لكن ،

  .ا�شروع�الصهيوني�وتعمل�عBى�استخدامه�لتحقيق�مطامعها��ستعمارية

�ت �أجل �من �ال�(ود �به �قام �الذي �ذكر�النشاط ��ي �الجابري ثبيت�ويسtÀسل

�فلسطDن ��ي �أقدامهم ،� �الصهيوني �ا�شروع �أن ��ي �نتيجة �إXى pZمثله��-لينت

وباسم�نشر�الحضارة�تمكن�من�إقامة�دولة��(ودية��-مثل�الحداثة�rوروبية

�و�(ذا� �متعtuا، �nبقائه �العربي �ال*(ضوي �ا�شروع �ومحاصرة �فلسطDن، �ي

�rوروبية �الحداثة �إXى �باnضافة �الصهيوني �ا�شروع �وجهها���-شكل ي

  .أهم�عائقDن�واجها�ا�شروع�ال*(ضوي�منذ�وzدته�- �ستعماري 

�قول� �حسب �بدايته ��ي �شكل �الذي �العا�ية ��شtÀاكية �مشروع ويبقى

� �وقيمها" الجابري �الحداثة �أفكار �من �بالبحث��20".واحدة وتناول

�تصدر� �أ¡(ا �وأكد ��شtÀاكية �للحركات �عرضه ��ي �وا�اركسية السانسيمونية

� �rوروبية�داخل"من �21"ا�ركزية �رغم�، �ماركس �رأسهم �وعBى فاzشtÀاكيون

�إXى� �ا�ستعمرة �البلدان �ينقل �أنه �يرون �كانوا �أ¡(م zستعمار�إzبا� تنديدهم

�وتخلفها �الوسطى �القرون �استبداد �من �ويحررهم ويخلص�.الحضارة،

�يخدم� �لم �القومية ��ستعمار�ومن �من ��شtÀاكية �موقف �أن �إXى الجابري

�ال* �منتصف�قضية �إXى �ويضايقها �يتجاهلها �ظل �بل �العربية، (ضة

العربية�" الصداقة"أما�بعد�هذا�التاريخ�فـ"الخمسينيات�من�القرن�العشرين�

�pqالسوفي� ��تحاد �بDن �الباردة �الحرب �بظروف �محكومة �كانت السوفيتية
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�عند� �الصداقة �تلك �فقدت �هذه، �الباردة �الحرب �انµ(ت �وعندما والغرب،

pqمور���تحاد�السوفيrرها�فعادت�t¾قبل�سقوطه�وعند�روسيا�اليوم�ما�ي

  . 22" إXى�ما�كانت�عليه�من�قبل�عادت�إXى�حكم�ا�ركزية�rوروبية

�ال*(ضوي� �ا�شروع �ولد �باvساس �وrوروبي �العام �الدوXي �الفضاء �هذا �ي

�مشاريع �ث3ثة �جانب �إXى �الصهيوني�: العربي �وا�شروع �rوروبية الحداثة

� �ولد�و�شtÀاكية �ولهذا �متينة، �عضوية �بع3قات �بي*(ا �فيما �ترتبط العا�ية،

  .23"يتيما�محاربا�من�كل�جهة"ا�شروع�ال*(ضوي�العربي�

وإن�كنا�نؤكد�أن�للمشاريع�ال�pqذكرها�الجابري�تأثtDات�حاسمة�عBى�مشروع�

�إطار�الفكر� ��ي �العربي �ال*(ضوي �للمشروع �قراءته �ونؤيد �العربية ال*(ضة

�ظ �الذي pالعالم�pÄØساr� �الدور �جعل �أنه �فيه �نؤيده z� �ما �لكن هر�فيه،

�أن� �نرى �أننا �ذلك �العربية، �ال*(ضة �مشروع �إخفاق ��ي �الخار�ي للعامل

ا�حيط�العام�الذي�ولد�فيه�ا�شروع�ال*(ضوي�العربي��zيتحدد�تأثtDه�سلبا�

  .أو�إيجابا�إ�zوفقا�لطبيعة�البنية��جتماعية�وإشكاليµ(ا�وأهدافها

�ا �وأن �أن�أما �الطبيÙي �من �كان �فقد p¤الب� �لهذه �اهتماما �يوXي �لم لجابري

�أن �العربية" يستنتج �داخلية�... تع�tuال*(ضة �مقاومة ��zإXى �rساس ��ي يرجع

من�القوى�ا�حافظة��ي�ا�جتمع�العربي،�بل�إXى�الدور�التخري·�pالذي�قام�به�

�rوربية �للحداثة �Áخر �الذ...الوجه �هو p·التخري� �الدور �هذا �مكن�إن ي

�الشرعية� �من �العربي �الوطن ��ي �rوربية �للحداثة �الداخلية ا�قاومة

وا�صداقية،�v¡(ا�برزت�كمقاومة�للتدخل��ستعماري�والغزو�rجن·�pوليس�

  24".كمقاومة�للجديد

�rوربية� �للحداثة �الداخلية �ا�قاومة �هذه �أن �إليه tDنش� �أن �نود ما

كسب�شرعيµ(ا�فقط�v¡(ا�واجهت�وخاصة�ا�قاومة�التقليدية�ا�حافظة�لم�ت

�zوإ� � �العربي، �العالم ��ي ��جتماعية �البنية �جذور��ي �لها �vن �بل �ستعمار،

  فما�الذي�يكسÛ(ا�شرعيµ(ا�اليوم؟

�عBى� �الخارجية �العوامل �مارسµ(ا pqال� �للتأثtDات �الجابري �تأكيد �مع لكن

ال*(ضة�مسار�ال*(ضة�العربية�يش�tDإXى�الوضع�الداخBي�ا�عقد�الذي�وجدت�
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وم*(ا�صراع�قوى�التقليد�. نفسها�بإزائه،�هذا�الوضع�الذي�ساهم��ي�تعtuها

�tuظهر�بمظهر�أك� �الذي �الصراع �هذا �العربي �العالم �داخل �التجديد وقوى

�عدوانه� �ضد �واحد، �وقت ��ي �أجله �ومن �الغرب �ضد �وهو�الصراع تعقيدا

جهة��ومن�أجل�قيمة�اللي¾tالية�ومظاهر�التقدم�فيه�من،�وتوسعه�من�جهة

�وهو�. أخرى  �العربية �ال*(ضوية �الساحة ��ي �الصراع �آخر�من �بروز�نوع ثم

�بـ �يتمسك �فريق �والنماذج، �rصول �أجل �من الtÀاثية�" rصولية"الصراع

الحداثية�الغربية،�وهذا�أدى�" rصولية"العربية�sس3مية،�وفريق�يدعو�إXى�

  . إXى�انقسام�القوى�ال*(ضوية�عBى�نفسها

�ه �إXى �مظاهر�باnضافة �مظهر�آخر�من �الجابري �يضيف �الصراعات ذه

�أقطار� �إXى �العربي �الوطن �وهو�انقسام �العربية �ال*(ضة �قضية ��ي التعقيد

�البعض �عن �بعضها �منفصل �الدولة�، �وترسيخ �تكريس �إXى �أدى وهذا

�العربية �ال*(ضة �حلم �من pÄØأسا� �لجانب �العمBي �النقيض أي��-القومية،

�rقط�- الوحدة �بDن �التفاوت �والذي�وتكريس �التحديث �سلم �عBى ار�العربية

�آخر �إXى �بلد �من �ال*(ضة �ومشاكل �وأح3م �شروط �اخت3ف �إXى وكذلك�. أدى

�فتح� �وrك�tuتخلفا �rك�tuتطورا �rقطار�العربية �بDن �والعطاء �rخذ تبادل

�العربي �الوطن �داخل �ا�حافظة �rيديولوجيات �وتصدير �لتوريد �ا�جال

  25 .صعيد�الوÝي�والفكربالتاXي�قيام�انتكاسات�عBى�و 

�تمكن� �لم pqال� �والخارجية �الداخلية �والعراقيل �العtuات �هذه �كل ورغم

ال*(ضة�العربية�من�تحقيق�أهدافها��ي�الوحدة�والرÞي�والتنمية،�فإن�ال*(ضة�

 :حققت�بعض�rهداف�يجملها�الجابري�فيما�يBي

عBى�صعيد��تحاد�أصبح��نتماء�إXى�rمة�العربية�اليوم�مسألة�¡(ائية،�

�أمة� �العرب �يعت¾�tأن �العربي �sنسان �مازال �العربية �الدول �تعدد فرغم

�الوحدة� �عليه �تقوم �الذي �rساس �عBى �حافظت �العربية �فال*(ضة واحدة،

�نجح� �الفلسطينية �القضية �صعيد �وعBى �الثقافية، �الوحدة �وهو العربية

��-رغم�كل�الهزائم�العسكرية�والسياسية�ال�pqم¤��p(ا�العرب�-العمل�العربي�
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�يدعو�إXى� �الذي �هدفه �تحقيق �من �ومنعه �الصهيوني �ا�شروع �تحجيم �ي

  .إقامة�دولة�من�النيل�إXى�الفرات

أما�عBى�صعيد�التقدم،�فرغم�كل�النواقص�وsخفاقات�فإن�من�rمور�

�العرب �الوÝي ��ي �متجذرة �أصبحت pqالديمقراطية�ال� �تحقيق �ضرورة ي

  26 ..والعدالة��جتماعية�والتنمية

  

  . طبيعة�التصور�ال/.ضوي�ودوره�;ي�تع��dمشروع�ال/.ضة�العربية .3

�هما �حضاريDن �بنموذجDن �العرب �ا�فكرين �لدى �ال*(ضة �وÝي : ارتبط

� �تحديه �كان �الذي �rوربي ��-النموذج �وثقافيا �أيقظ��-عسكريا ا�هماز�الذي

عل�(م�مشكلة�ال*(ضة،�والنموذج�العربي�sس3مي�الذي�كان�و�zوع�(م�وطرح�

�تأكيد� �لعملية �منه �zبد �الذي �الوحيد �السند �إل�(م، �بالنسبة �يشكل، يزال

�آٍن� ��ي �يحمل �الغربي �النموذج �كان �و�ا �الخار�ي، �التحدي �هذا �أمام الذات

��ستعماري  �والتدخل �اللي¾tالية �ا�بادئ �والقمع، �الحرية �واحد �ك، ان�و�ا

�التخلف� �من �سلسلة t¾ع�
ً
�أيضا �نفسه �يقدم �sس3مي �العربي النموذج

و�نحطاط،�فقد�كان�zبد�أن�يكون�اختيار�أحد�النموذجDن�كنقطة�انط3ق�

�الشخص� ��ي �تزدوج �حيث pÄâالتوتر�النف� �من �بنوع �مصحوب �عربية ل*(ضة

" الواحد�و�ي�ذات�الوقت�مشاعر�الحب�والكراهية،�ومن�هنا�يؤكد�الجابري�

" الثورة"أو�" ال*(ضة"ك�البطانة�الوجدانية�ال�pqتجعل�الخطاب�العربي��ي�تل

�والعاطفة ��نفعال �يقوده �خطاب �كل �يتم�ÑDبه �يتم�ÑDبما ،
ً
�متوترا

ً
: خطابا

  27 ".نقصد�بذلك�الحذف�و�خÑÀال�تارة�والتضخيم�تارة�أخرى 

إن�تب¤�pالنموذج�rوربي�كان�يقت�pÄåمن�ا�ثقف�اللي¾tاXي�السكوت�عن�

�vن�ا
ً
�نظرا

ً
�ممكنا �يكن �لم �السكوت �هذا �غ�tDأن �فيه، ��ستعماري لجانب

�ستعمار�يعوق�عملية�ال*(ضة،�كما�أن�تب¤�pالنموذج�العربي�sس3مي�كان�

وهذا�غ�tDممكن�،�يتطلب�السكوت�عن�قرون�طويلة�من��نحطاط�والتخلف

  .vن�قرون��نحطاط�جزء�من�ذلك�النموذج
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يDن�اللذين�حددا�وÝي�ال*(ضة�لدى�ا�ثقفDن�هذا�عن�النموذجDن�الحضار 

�مرفوض�. العرب �كان �فقد �العربي، �الواقع �وهو �الثالث �ا�حدد �عن أما

� �الجابري �يرى �بل �الواقع�" عندهم، �هذا �وطأة �عل�(م �اشتدت �كلما أنه

ونقصد�بذلك�أن�طموحهم�. كان�هرو�(م�إXى�rمام�أشد�وأعنف" ا�رفوض"

  . 28"تضخم�وقع�الحاضر�عل�(مال*(ضوي�يزداد�ويتضخم�بازدياد�و 

إذن�الع3قة�بDن�الواقع�والوÝي�ال*(ضوي�ع3قة�عكسية،�وكلما�ازدادت�

�حلمهم� �تضخم �اطراد �ازداد �العرب �ا�ثقفDن �نفوس �عBى �الواقع وطأة

�p¤تب� �يدعو�إXى �من �بDن �الجابري �يذهب �كما �ذلك ��ي �فرق zو� ال*(ضوي،

rوربي،�أو�من�يقول�باvخذ��النموذج�العربي�sس3مي،�أو�من�يتب¤�Yالنموذج

  .بأحسن�ما��ي�النموذجDن

إن�ا�ثقفDن�العرب�عندما�كانوا�يخططون�لل*(ضة�لم�يكونوا�يخططون�

لها�كبديل�عن�الحاضر�الذي�يعيشونه،�بديل�يجب�تشييده�من�الواقع،�و�ي�

�أذها¡(م� ��ي p¤تغت� �البديل �صورة �يجعل �مما �ومعطياته، �إمكانياته ضوء

ل�كانوا�يخططون�لها�من�نماذج�جاهزة�آخذة��ي��بتعاد�بممارسة�ال*(ضة،�ب

�تجعل� �بصورة pÄÅا�ا� ��ي �يتوغل �الذي �sس3مي �النموذج �باستمرار، ع*(م

�مع� �يزداد �الذي �rوربي �والنموذج �ا�وضوعية، �أسبابه �يفقد التفك�tDفيه

�اطراد� �أمام �ينعدم �به �اللحاق �أمل �تجعل �بصورة �ا�ستقبل ��ي
ً
�بعدا الزمن

  .علم�pوالتكنولو�يالتطور�ال

زيادة�عBى�مسألة�تضخم�الطموح�ال*(ضوي�ومن�خ3ل�تحليله�للركنDن�

يحاول�الجابري�إبراز�) التقدم�-الوحدة(rساسيDن�اللذين�حركا�فكر�ال*(ضة�

�خاصة� �العربية، �تع�tuال*(ضة ��ي �ودورها �ال*(ضوية �الفكرية ��تجاهات دور

 
ً
�أهدافا �يشك3ن �يز�ن z� �والتقدم �الوحدة �يمكن��أن z� �بل �Áن، لحد

�العربية �ال*(ضة ��ي tDالتفك� ��ي �ع*(ا �بنفس�. �ستغناء tDالتفك� �كان وإن

�الداخلية� �الظروف �vن �غ�tDممكن �عصر�ال*(ضة ��ي �سادت pqال� الطريقة

والتطورات�الدولية�تغtDت،�إ�zأن�اسtÀجاع�الطريقة�ال�pqتعامل��(ا�مفكري�
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�عمل �والتقدم �الوحدة �إشكاليتا �مع �أخذ��ال*(ضة �أجل �من �وذلك مشروع،

  .الدروس�والكشف�عن�مواطن�الخلل��ي�تفك�tDمثقفي�ال*(ضة

  :إشكالية�الوحدة�1 .3

��تجاه� �ال*(ضة �فكر ��ي �الوحدة �nشكالية �معالجته ��ي �الجابري يتناول

  .السلفي�و�تجاه�القومي�

 Eتجاه�السلفي�1. 1 .3

pÄØفغاني�ومحمد�عبده�وع3ل�الفاrبالنسبة�. ويعالج�فيه�أراء�كل�من�

� �ال*(وض ��ي �واحدة، �قضية ��ي �ال*(ضة �لخص �أنه �الجابري �يرى " لçفغاني

�خطر��ستعمار�rوربي �السيا29�pÄØ" �قاومة �التوظيف �إXى �عمد �ولذلك ،

�مقاومة� �أجل �من �والتجنيد �للتعبئة �وسيلة �الدين �من �جعل �حيث للدين،

  .ستعمرا�

�ا�ستعمر� �وجه ��ي �للوقوف �rفغاني �دعوة �أن �إXى �الجابري ويذهب

�ما� �ولكن �للنقد، zمجا� �ليست �الجانب �هذا �من �و�ي �ومشروعة، معقولة

�vنه �rفغاني �يستعمله �الذي �والسجال �الجدل �هو�خطاب يرفض�:" ينقده

�بل� �والعمالة �بالغفلة ��(ا �rخذ �دعاة �ويµ(م �rوربية، �الحداثة أسس

�الدعوة�"خيانةال"وبـ �فهو�مجرد �إيجابي �كبديل �الخطاب �هذا �يقدمه �ما �أما ،

  .30"إXى�rخذ�باnس3م�كما�كان�عليه��ي�أول�أمره�

وكان�من�نتيجة�ربط�الدين�بالسياسة�ذلك�الربط�ال¾tغماتي�أن�تحولت�

�خصومه� �إXى �ينظر �جعله �الذي �rمر �عقيدة، �إXى �rفغاني �مع السياسة

�خصو  �أ¡(م �عBى �rمر�يفسح�السياسيDن �وهذا �لéس3م، �وأعداء �للدين ما

ا�جال�لظهور�الخ3ف�وانقسام�rمة�إXى�فرق�وأحزاب،�كما�عمل�هذا�الربط�

�من� �يتطلبه �وما �و�جتماÝي �والثقا�ي p¤الدي� �sص3ح �فكرة �استبعاد عBى

  .مرحلية�وتدرج�

ويش�tDالجابري�إXى�غياب�مشروع�سيا�pÄØحقيقي��ي�مشروع�rفغاني،�

لة�من�نوع�ماذا�بعد�ال*(وض�والثورة�؟�وما�شكل�الحكم�الذي�يجب�فاvسئ

�أم� �العثمانية؟ �الخ3فة �تحت �تكون �sس3مي �العالم �حكومة �هل إقامته؟
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�حكومة�لكل�قطر�من�rقطار�العربية�sس3مية؟�وما�الطريقة� تكون�هناك

�جوابا� �تجد �لم �rسئلة �هذه �كل �الحكام؟ �تنصيب ��ي �اعتمادها �يجب pqال

  .rفغانيعند�

�ومجالسها� �الغربية �للديمقراطية �rفغاني �رفض �إXى �يش�tDالجابري كما

�عBى� ��نتخاب �وأن �متخلفة، �sس3مية �الشعوب �أن �بدعوى النيابية،

�zو� �rمة �تمثل z� �مجالس �عن zيسفر�إ� �أن �يمكن z� �rوربية الطريقة

  .أهدافها�و�zمصالحها،�ولكنه�لم�يقدم�أي�مشروع�بديل

أما�دعوة�rفغاني�إXى�العودة�إXى�قواعد�الدين�وrخذ�بأحكامه�عBى�ما�

موضوع�للطعن�و�zالجدال،�إذا�ما�" كان�عليه��ي�بدايته�ف�3يجده�الجابري�

�التجديد� �مشروع �الجديدة، �الوzدة Y¤بمع� �ال*(ضة �مشروع �من �كجزء أخذ

�الع �متطلبات �تقتضيه �ما �وفق �رايته �وتحت �sس3م �داخل صر�والتحديث

�العامة � �الحضارية �الtÀاث�31" وتحدياته ��ي ��نتظام �من �تنطلق �فال*(ضة ،

��جµ(ادي،� ��نتظام �بل �السطêي، �الظر�ي �ال¾tغماتي ��نتظام �ليس ولكن

بمع¤s�Yص3ح�الدي¤�pأو�التجديد،�وهذا�ما�غاب�عند�rفغاني�ولكنه�حضر�

 
ً
�محضا

ً
�إص3حيا �اتجاها �اتجه �الذي �عبده �محمد �تلميذه �ي¾tئه�عند �والذي ،

  .الجابري�دون�سواه�من�التوظيف�ال¾tغماتي�للtÀاث�

عن�مسلك�أستاذه�rفغاني��-�ي�نظر�الجابري �–لقد�تخBى�محمد�عبده�

�ي�توظيف�الدين��ي�السياسة،�بل�عمل�عBى�نقيض�ذلك�فسÙى�إXى�توظيف�

السياسة�من�أجل�الدين،�وهو�ما�كان�يع¤�pعنده�sص3ح،�ومن�أجل�هذا�

�تق �الخديوي�الهدف �مصر�ومن ��ي �sنجلÑDي �كرومر�الحاكم �اللورد �إXى رب

�أثار� �ال¾tغماتي �السلوك �هذا �ولكن �sص3ح، ��ي �مهمته �لتسهيل إسماعيل

ضده�زعماء�الحركة�الوطنية�ا�صرية�ا�ناهضة�ل3حت3ل�sنجلÑDي�ورجال�

 .rزهر

�sص3ح� �مجال ��ي �عبده �محمد �دور �عBى �يؤكد �الجابري �كان وإن

��zيحجم�عن�ذكر�والتجد �الدينيDن�فإنه يد�عBى�مستوى�العقيدة�والسلوك

�ذلك��ي�آرائه�السياسية�مثل�رأيه��ي� �ويتجBى الجوانب�السلبية��ي�مسلكه،
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� �فيه �يقرر �الذي �السياسية �والحريات �النيابية �النيابي�" الحياة �الحكم أن

ان�ضرره�و�zيصلح��صر�ودول�الشرق�وإماراته،�بل�لربما�ك, ال¾�tاني��zيفيد

� �حكم �هو �نظره ��ي �rمثل �والحكم �نفعه �العادل"أك�tuمن فهو�" ا�ستبد

�عشر�عاما �خمسة ��ي �يفعل �أن �أو�: يستطيع �النيابي �النظام ��zيستطيع ما

  .32"غtDه�عمله��ي�قرون

�إXى� �الجابري pZينت� �وعبده �rفغاني �من �كل �ëراء �قراءاته �خ3ل ومن

�السلفية ��ي �موقفDن ��ي�مو : " sقرار�بوجود �الدينية �التعبئة �يوظف قف

pÄØالسيا� �الدي¤s ,�pص3ح �sص3ح ��ي �السياسية �ا�هادنة �يوظف وموقف

� �ثوري �rول �وقوًدا�" خار�ي"و�جتماÝي، p¤الدي� �الشعور �من يجعل

ليس��ي�sمكان�أبدع�مما�كان�" واقعية�" واقÙي" والثاني�محافظ�, للسياسية

هذان�ا�وقفان�. s" 33ص3ح�" لتمرير"يجعل�من�ا�هادنة�السياسية�وسيلة�" 

ظ�3يكرران�طيلة�العصور�ا�اضية�من�التاريخ�sس3مي،��-�ي�نظر�الجابري �-

� �ومعاوية �عBي �بDن �الÑìاع �ع*(ما(منذ �هللا pÄÅعن�) ر� �ويع¾tان �اليوم، وإXى

  . مسألة�لم�يتم�الحسم�ف�(ا�لحد�Áن�و�ي�الع3قة�بDن�الدين�والسياسة

الجابري�إXى�ا�غرب�وإXى�ا�غرب�rق�YÄîبصفة�خاصة�أما�عندما�ينتقل�

�وعبده� �rفغاني �مع �السلفية �ارتكبµ(ا pqال� �السياسية �rخطاء �أن �يجد فإنه

� � �ا�غرب �إXى �يتعداه �ولم �ا�شرق، ��ي �محصورا �مفعولها فالتيارات�"بقي

�ا�غاربة� �تعرف pqال� �والقومية، �واللي¾tالية �م*(ا �السلفية �ال*(ضوية، الفكرية

�و�تصاzت��عBى �وrسفار �والجرائد �ا�ج3ت t¾ع� �وأطروحاw(ا، أفكارها

. ا�باشرة،�كانت�تؤخذ�دائما�من�وجهها�sيجابي�الوط¤�pاال*(ضوي�التحرري

�فلم� �وsيديولوجية �السياسية �الخصومات �يعكس �Áخر�الذي �الوجه أما

  .34  "يكن�يع¤�pا�غاربة��ي�pÄïء

Xإ� �عبده �أفكار�محمد �انتقلت �جوانÛ(ا�فحينما �معها �ينتقل �لم �ا�غرب ى

�أفكار�زعماء� �مع �والtÀبوية �الدينية �sص3حية �أفكاره �اندمجت �بل السلبية،

�مع� �تفاعلت �واحدة، �سياسية �حركة ��ي �والتحديث �التجديد ودعاة

خصوصية�ا�غرب�وظروفه�وحاجاته،�فأنتجت�ما�ع¾�tعنه�أحد�رجال�هذه�
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تارة�" السلفية�الجديدة"تارة�وبـ�"السلفية�الوطنية" "الحركة�ع3ل�الفا�pÄØبـ

  .35"أخرى 

�السلفية� �ف�(ا �امÑÀجت �أن �بعد pÄØالفا� �ع3ل �آراء �الجابري ويتناول

بالوطنية�فيجد�أ¡(ا�قبلت�بكل�ما�دعت�إليه�سلفية�محمد�عبده�ولك*(ا�لم�

�pÄØونشر�"ترفض�ما�رفضته،�ف�3يرى�ع3ل�الفا�p¤ص3ح�الديsن�Dتناقضا�ب

�جه �من �والتعليم �النيابية�الtÀبية �والحياة �الديمقراطية �والحريات ة،

�والجامعة� �العربية �القومية �والفكرة �sقليمية �والوطنية الدستورية

�أخرى  �جهة �من �التحديث �ووسائل �الحداثة �بقيم �وrخذ هذه�.s"36س3مية

�القرن� �من �rول �النصف �للتفك�tD�ي �وأفًقا
ً
�برنامجا �كانت pqال� السلفية

� �نظر�الجابري –العشرين �وأفقا��-  �ي �للعمل �برنامجا �تكون �أن �اليوم تصلح

  .للتفك�tD�ي�ا�ستقبل��ي�العالم�العربي�والعالم�sس3مي

�السلفية� �الحركة �عBى �يعيب � �إذ �الجابري �أن �إليه �sشارة �ينبðي وما

�للديمقراطية� �ورفضها �السياسة، ��ي �الدين �توظيف ��ي �ال¾tغماتي طابعها

اكم�ا�ستبد،�فإنه�ينظر�إل�(ا�بعيدا�عن�والحكم�النيابي،�وإقرارها�بفكرة�الح

�ف�(ا �وجدت pqال� �و�جتماعية �السياسية �التاريخية �عاش�. الظروف لفقد

�جمع� �عاتقه �عBى �فأخذ �sس3مي، �العالم �أوصال �تفكك �مرحلة ��ي rفغاني

� �وأنه �خاصة ��ستعمار، �ومحاربة �ا�سلمDن �ينفعل�" أشتات �مواقف رجل

  .37"بكل�حدث�حدث�أو�كل�ظرف�ظرف

فالظروف�ال�pqعاشها�rفغاني��ي�ال�pqحتمت�عليه�rخذ�بأي�pÄïء��ي�

سبيل�توحيد�العالم�sس3مي،�ولهذا�لم�يرى�مانعا�من�قيام�وحدة�إس3مية�

  .ح�Yqلو�كانت�عBى�يد�حاكم�مستبد

 1849(وعبده�) 1897 – 1839(أما�عندما�يقارن�الجابري�بDن�rفغاني�

– 1905 (� pÄØالفار� �ع3ل �مرحلتDن�) 1974 – 1910(وبDن �بDن �يقارن فإنه

�تفكك� �عاشا �اللذان �وعبده �rفغاني �بDن �فهو�يقارن �مختلفتDن، تاريخيتDن

rمة�sس3مية،�وبDن�ع3ل�الفا�pÄØالذي�عاش�مرحلة�محاربة��ستعمار�ثم�
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�جوانÛ(ا�و ��ستق3ل، �بمختلف ��ستق3ل �التنظ��tDرحلة �عBى �عمل الذي

  .�قتصاديةالسياسية�و�جتماعية�و

إذن�فاvفغاني�وعبده�إن�لم�يوليا�اهتمام�للديمقراطية�والحياة�النيابية�

فçن�الظروف�ال�pqوجدا�ف�(ا�كانت�تحتم��هتمام�بتنقية�الدين�مما�علق�

��ي� �وجد �فقد pÄØالفا� �ع3ل �أما �ا�سلمDن، �وبوحدة �وبدع �خرافات �من به

اجة�ملحة،�وأصبحت�مرحلة�أصبحت�معها�الديمقراطية�والتمثيل�النيابي�ح

  .قيم�الوطنية�مرسخة،�بعد�أن�أصبح�العالم�sس3مي�عبارة�عن�دول�مجزأة

أما�عندما�يدعو�الجابري�إXى�جعل�سلفية�ع3ل�الفا�pÄØأفقا�للتفك�tD�ي�

ا�ستقبل�فقد�سبق�أن�دعا�إXى�استلهام�الروح�الرشدية،�فليس�غريبا�عBى�

  .ني�وعبده�الشرقيDنالجابري�أن�ينتصر�للفا�pÄØا�غربي�ضد�rفغا

  :Eتجاه�القومي�2. 1 .3

�لحظتDن �بDن �العربية �للقومية �تناوله ��ي �من�: يم�ÑDالجابري �rوXى تمتد

�وتمتد� �العشرين، �القرن �من �العشرينات �عشر�إXى �التاسع �القرن أواسط

�الراهن �الوقت �إXى �العشرينات �من �القومية�. *الثانية �الفكرة �أن ويرى

�لتشمل��**العربية �انتشرت �ثم �ا�سيحيDن �أواسط ��ي �لبنان ��ي ظهرت

�Áخر�الذي� �كان �ا�رحلة �هذه �و�ي �وفلسطDن، �وسوريا �لبنان �من ا�سلمDن

تتحدد�بالنسبة�إليه�الفكرة�القومية�العربية�هو�القومية�الtÀكية�الطورانية،�

�العربي� �ا�شرق �وخضوع �العثمانية �الخ3فة �بسقوط �اللحظة �هذه pZوتنت

�ا �إليه�للحكم �بالنسبة �تتحدد �Áخر�الذي �أصبح �وبذلك ،pÄâالفرن� ل¾tيطاني

��ستعمار �هو �العربية �القومية �الفكرة�. 38الفكرة �كانت �rوXى �ا�رحلة �ي

� �العربية �أيديولوجية" القومية �قضية �أك�tuمنه
ً
�سياسيا

ً
��ي�39"شعارا �أما ،

�بداية �العربية، �القومية �التنظ�tDللفكرة �فيبدأ �الثانية �ساطع��ا�رحلة مع

  .الحصري 

ويرى�الجابري�أن�مشكلتDن�واجهتا��تجاه�القومي�الذي�جعل�قضيته�

� �كوسيلة�" rساسية �والوحدة �ذاته، ��ي �كهدف �الوحدة �العربية، الوحدة

� �والتقدم �: هما40"للتحرر �الجغرافية �الحدود �وطن�" مشكل �هنا �يكن فلم
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rساس�لم�يجد�وعBى�هذا�. ومشكل�التعدد�العرÞي�والدي¤41p".محدد�مغلق�

�سوى� �القومية �الفكرة �عليه �يبنوا �أن �يمكن �مشtÀك �قاسم �من القوميDن

�نقده� �الجابري �يوجه �ا�قومDن �هذين �وإXى �ا�شtÀك، �والتاريخ �العربية اللغة

إن�حصر�مقومات�rمة�العربية��ي�اللغة�والتاريخ�بوصفهما�قالبDن�" فيقول�

  42".صوريDن�مجردين�إفقار��فهوم�rمة�

��فالذي �العربية �rمة ��–يجمع �نظر�الجابري �والتاريخ��–�ي �اللغة ليس

�القالبDن� çتم� pqال� �ا�ادة �و�ي �والثقافة �الtÀاث ��ي �اشtÀاكهم �بل فقط

�-ا�جردين �والتاريخ� �-اللغة �العربي�� �الtÀاث �عن �القوميDن �سكت ��اذا أما

�من� �العثمانية �الخ3فة �مع �مشtÀك �تراث �vنه �الجابري �فيجيب sس3مي

�مطلقة�جه �مرجعية �الtÀاث �هذا �من �يتخذ �sس3مية �تيار�الجامعة �وvن � ة،

  .من�جهة�أخرى�

�sقليمية� �بروز�دعاة �إXى �القوميDن �عند �الtÀاث �عن �السكوت �أدى ولقد

�الفكرة� �استطاعت �ذلك �رغم �لكن �ا�حلية، �اللهجات �ودعاة والوطنية

�الت �ذلك �طريق �عن �وذلك �الدعوات، �هذه �وجه ��ي �تصمد �أن عاXي�القومية

�هو� �هذا �وكان �والوجدان، �بالحب �ربطها �والذي �القومية �بمفهوم pÄâالرومان

� �الوحيد �نظر�الجابري �–الرد �الفكرية��-�ي �تربط �أن �أرادت pqال� �Áراء لتلك

ويؤكد�الجابري�. القومية�با�عطيات�ا�وضوعية�كالtÀاث�وا�نفعة��قتصادية

� �ا" أن �بمفهوم �الوجداني �التعاXي �هذا �ع¾�tعن ��ي�الذي �أمعن
ً
�تعبtDا لقومية

�تزخر�نصوصه� �الذي �عفلق، �ميشيل �rستاذ �منازع �هو�بدون الرومانسية

  43".الحب�والوجدان�واستنكار�ربطها�با�عرفة�و�ستدzل"بربط�القومية�بـ

ويستمر�الجابري��ي�تتبع�مسار�الفكرة�القومية�العربية�فtDى�أنه�برغم�

� �العا�ية �الحرب �بعد �القومي �ا�د �ال�pqاكتساح �ا�مÑDة �الصيغة �فإن الثانية

ذلك�أنه�" طغت�عBى�الوضع�العربي�هو�انفصال�rيدويولوجيا�عن�السياسة�

عBى�كل�" القومية�العربية"و" الوحدة�العربية"�ي�الوقت�الذي�كان�فيه�شعار�

�بعض� �لسان �وعBى �النخب، �صفوف �بDن �كما ،tDالجماه� �أوساط ��ي لسان

  .44"أخرى�وجهة�بناء�الدولة�القطرية��الحكام،�كانت�السياسة�تتجه�وجهة
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�أجل� �من �السياسة ��ي �الدين �وظف �الذي �السلفي ��تجاه �فشل وكما

�pqال� �sشكالية �به �يتجاوز �¡(ضوي �مشروع �بلورة ��ي �والوحدة؛ التعبئة

�الذي� �القومي ��تجاه �كذلك �فشل �والسياسة، �الدين �بDن �الع3قة تطرحها

�و �والتاريخ �باللغة �القومية �الفكرة �مشروع�ربط �بلورة ��ي �والحب؛ sيمان

�sيديولوجيا� �بDن �الع3قة �تطرحها pqال� �sشكالية �به �يتجاوز ¡(ضوي

�ا�شاريع� �جميع �فشل ��ي �السبب �كانت pqال� �sشكالية �و�ي والسياسة،

  .الوحدوية��ي�الوطن�العربي

  :إشكالية�التقدم�2 .3

�اتجاهات �ث3ثة �sشكالية �هذه �ضمن �الجابري �: يعالج السلفي��تجاه

�pqال� �rخطاء �عن �الكشف �ويحاول �التوفيقي، �و�تجاه �الحداثي و�تجاه

  .وقعت�ف�(ا�هذه��تجاهات�

وهو�الذي�يرى�أن�السبيل�الوحيد�ل*(ضة�العرب�هو�rخذ��Eتجاه�الحداثي

بالحداثة�rوروبية،�والقطيعة�مع�الtÀاث�العربي�sس3مي،�وينتقد�الجابري�

� �إذ �vنه ��تجاه �ذلك�هذا �أن �يتجاهل �rوروبية �الحداثة �باستلهام ينادي

�z" يتطلب�القطيعة�مع�ما�pÄÅهذه�الحداثة�بعد��مت3ء�منه،�vن�القطيعة�

تع¤�pمجرد�قطع�الروابط�أو�إع3ن�العداء،�بل�القطيعة��ي�ا�جال�التاريöي�

سواء��–إن�القطيعة�مع�مرحلة�تاريخية�ما�. �ي�تتويج�لعملية�امت3ء�وإشباع

Bع� �الجماعة �أو�تاريخ �الفرد �تاريخ �مستوى �ويكون��–ى Y¤مع� �لها �يكون إنما

�كل� �تستنفذ �عندما �م*(ا، ��مت3ء �يتم �عندما ،
ً
�مشروعا �ع*(ا الحديث

إمكانياw(ا،�وبعبارة�أخرى��zمع¤�Yللقطيعة�مع�pÄïء�لم�يعشه�sنسان�ولم�

ية�ولم�،�والعرب�لم�يعيشوا�ما�pÄÅالحداثة�rوروب45" يمتBئ�منه�ويتشبع�به

  . يتشبعوا�به

�عن� ��zتتعدى �rوروبية �الحداثة p¤لتب� �الدعوة �هذه �أن �الجابري ويرى

�الحداثة� �بقيم �ا�نÛ(رين �ا�ثقفDن �من �محدود �عدد �لرؤية �إسقاط عملية

�عBى� �الخاصة �الفردية �حالµ(م �وتعميم �العربي، �ا�جتمع �عBى rوروبية

  .يات�الثقافيةالجميع،�كما�أن�التحديث��zيع¤�pالتخBي�عن�الخصوص
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� �السلفيأما �الصالح��Eتجاه �السلف �سtDة �إXى �بالرجوع �التقدم �ربط فقد

هو�عدم�تمكنه�من�تحقيق�قطيعة��-�ي�نظر�الجابري - و�قتداء�به،�وعيبه�

تامة�مع�الفهم�الtÀاثي�للtÀاث،�الpÄùء�الذي�zبد�منه�ل3رتفاع�بالوÝي�الtÀاثي�

�بالح ��رتباط �من �يمكنه �الذي �ا�ستوى �فاعلة�إXى �كذات �ا�عاصرة داثة

�البدع�.46مبدعة �محاربة ��ي �السلفي ��تجاه �بنجاح �يشيد �الجابري �كان وإن

�pÄØالسيا� �ا�جال �يذكر��ي �pÄïء �vي �تحقيق ��ي �فشل �لكنه �الدين وتجديد

  . و�جتماÝي�و�قتصادي

فهناك�من�التوفيقيDن�من�يقرأ�قيم�الحداثة�rوروبية��Eتجاه�التوفيقيأما�

�الديمقراطية��ي�الشورى،�وم*(م�من�يقرأ�تراثنا�وقيمه��ي�تراثن
ً
ا،�فيقرأ�مث3

�rوروبية� �الطبيعية �العلوم �أن
ً
�مث3 �يقول �كالذي �rوروبية �الحداثة �ي

�العرب �علماء �من �مأخوذة �. الحديثة �هؤzء �أن �الجابري –والواقع �رأي �-�ي

  .يكونون�أقرب�إXى�أحد�ا�وقفDن�اللذين�يريدون�التوفيق�بي*(ما

ويؤكد�الجابري�أنه�مثلما�عانى�ا�شروع�ال*(ضوي�عBى�مستوى�الوحدة؛�

انفصال�sيديولوجيا�عن�السياسة،�حيث�كانت�القومية�تبشر�بالوحدة،��ي�

�عBى� �عانى �فكذلك �القطرية، �والدولة �التجزئة �تكرس �السياسة �كانت حDن

� �sشكالية �نفس �التقدم �عن�(مستوى �sيديولوجيا �انفصال إشكالية

�). ةالسياس �الث3ثة �بمواقفها �التقدم �ايديولوجيا �كانت الحداثي�(فبينما

�والتوفيقي �سياسة�) والtÀاثي �كانت �ا�تخلف، �الواقع �من �الخروج تحاول

�تميل� �كانت �بل �ا�واقف، �هذه �عن �استق3ل ��ي �تعمل �وrحزاب الحكومات

  .إXى�أحد�ا�واقف�أو�تضيق�عليه�zعتبارات�ظرفية�أو�سياسية

�و�  �التعارض �ا�شروع�هذا ��ي �والسياسة �sيديولوجيا �بDن نفصال

ال*(ضوي�العربي�يرجعه�الجابري�باvساس�إXى�تعارض�مصالح�الحاكمDن�مع�

�مرحلة� ��ي �أم �العثماني �الحكم �أثناء �سواء �وإرادw(م، �ا�حكومDن مصالح

�ستعمار�وح�Yqبعد��ستق3ل،�أو�بتعب�tDآخر�غياب�الديمقراطية��ي�الوطن�

� �ذلك �العربي، �ا�ضاعف، �مستوى�" الغياب �عBى �فقط �غائبة �ليست pZف

�عBى�مستوى�
ً
السياسة،�مستوى�أساس�الحكم�وأسلوبه،�بل��ي�غائبة�أيضا
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فالفكر�القومي� s "47يديولوجيا�نفسها�داخل�ا�شروع�ال*(ضوي�العربي�ككل

��ستق3ل،� �أجل �من p¤الوط� �الكفاح �أيام �أجلها �الديمقراطية، �يؤجل ظل

�ستق3ل�من�أجل�الوحدة،�واعت¾�tالتيار�ا�ارك�pÄâالديمقراطية�وأجلها�بعد�

�الطبقات� �عBى �سيطرw(ا �لفرض �ال¾tجوازية �تستعملها �وسيلة السياسية

�كانت� �إذا �الديمقراطية �يتحمل �يكن �لم �فإنه �التيار�اللي¾tاXي �أما الكادحة،

� p¤غلبية"تعr� �له" حكم �تكن �لم �rغلبية �تفقد�. vن �عنده فالديمقراطية

أما�السلفية�ف�pZ. معناها�إذا�لم�تكن�تع¤�pحكم�النخبة�العصرية�اللي¾tالية

�tDتحسن�استعمالها�وكث�zى�آليات�حديثة�Bا�تقوم�ع)¡vترفض�الديمقراطية�

   .48م*(ا�يتناقض�مع�القيم�ال�pqتدعو�إل�(ا

  خاتمة� .4

النتيجة�ال�pqينت�pZإل�(ا�الجابري��ي�¡(اية�تحليله�للمشروع�ال*(ضوي��ي�

�لهذا�ا�شروع�هو�انفصال�sيديولوجيا�ال
ً
�عائقا عصر�الحديث�أن�ما�شكل

�الفكرية� �ا�واقف �كل �تتمكن �لم �sشكالية �هذه �بفعل �وأنه �السياسة، عن

من�تحقيق�ما�كانت�تطمح�إليه�من�تقدم�وحرية�ومساواة�وديمقراطية،�بل�

� �موقع�" ظلت ��ي �وتثبت �الوراء �إXى �نكوص �مع �نفسها، �تكرر �مكا¡(ا سجينة

  .49"خلفية�وإغراق��ي�السطحية�

�ا�جتمعات� �هذه �أن �الجابري �يقرر �العربية �للمجتمعات �تشخيصه و�ي

قوامها�ب¤�pحديثة�اقتصادية�واجتماعية�وسياسية�" تعاني�من�ثنائية�أفقية�

� �تستنسخ �مباشر�وبتقليد�-وثقافية �ا�عاصر�-بشكل �rوروبي �ا�جتمع Y¤ب ...

شر�هنا�وهناك�و�ي�كل�مكان�ب¤�Yمجتمعنا�وإXى�جانب�هذه�الب¤�Yالحديثة�تنت

�الوسطى �القرون �عالم �استمرار �تكرس pqال� �50 ...".التقليدي
ً
�أيضا وتعاني

الثقافة�البدوية�القروية�" ثنائية�عمودية�تتمثل��ي�وجود�ثقافتDن�مختلفتDن�

� �التقليدية �ونخبµ(ا �الحداثية�"العا�ة"الريفية �العصرية �ا�دنية �والثقافة ،

  .51" "ثقفةا�"ونخبµ(ا�

�ال*(ضوي� �للمشروع �العامة �sشكالية �بDن �ربطه ��ي �الجابري �ي¾tز و�(ذا

�السياسة( �عن �rيدولوجيا �الدور�) انفصال �العربية؛ �ا�جتمعات Y¤وب
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rسا�pÄØللعوامل�الداخلية��ي�تع�tuا�شروع�ال*(ضوي�وإخفاقه��ي�تحقيق�ما�

وامل�الداخلية،�طرحه�من�أهداف،�لكن�الجابري�لم��(تم�بتحليل�هذه�الع

� �الخار�ي �للعامل �أوXى �للمشروع�(بل �وا�نافسة �ا�ÑÀامنة �الخارجية ا�شاريع

الدور�rسا�pÄØ�ي�إخفاق�مشروع�ال*(ضة�العربية��ي�حDن�) ال*(ضوي�العربي

� �أوXى �نظرنا�–كان �وجهة �العربي��-من �ا�جتمع Y¤وب� �هياكل �بتحليل �يبدأ أن

  .ليكشف�موطن�الخلل

 

   ا2راجعو �2صادر ا
1- p¤يÑDى��ستغراب�ا�غربي،�طيب, تXي�قراءة�الجابري�للفكر�( , من��ستشراق�الغربي�إ�بحث�

 1996،�دمشق،�1ط،�دار�ا�جد�للطباعة�والنشر) العربي�وآفاقها�التاريخية�

مركز�دراسات�) دراسة�تحليلية�نقدية�(  الخطاب�العربي�ا�عاصر،�،�محمد�عابد،�الجابري   -2
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�فهمp, جدعان -4 �ا�ؤسسة�، �الحديث، �العربي �العالم ��ي �sس3م �مفكري �عند �التقدم أسس

 .العربية�للدراسات�والنشر،�بtDوت

5-  � �العصر��ي �وتحديات �طالtÀاث �العربية، �الوحدة �مركز�دراسات �العربي، ،�1987 2الوطن
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  .63ا�صدر�نفسه�ص  - 4

  .64 – 63ا�صدر�نفسه�ص�- 5

  .64ا�صدر�نفسه�ص�- 6

  .22ص, العربي�ا�عاصرالخطاب�،�الجابري - 7

  .22ص, ا�صدر�نفسه- 8

  .67ص�, الجابري،�ا�شروع�ال*(ضوي�العربي- 9
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  .21ص, ا�صدر�نفسه-11
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  .14الجابري،�ا�شروع�ال*(ضوي�العربي،�ص�-12

صراع�طبقي�أم�: اصرإشكالية�rصالة�وا�عاصرة��ي�الفكر�العربي�الحديث�وا�ع،�الجابري -13

�ثقا�ي �العربي�-مشكل �الوطن �العصر��ي �وتحديات �الtÀاث �ندوة �الوحدة�, ضمن مركز�دراسات

  .41ص, لبنان, 1987, 2ط, العربية

14-p¤يÑDى��ستغراب�ا�غربي،�طيب, تXي�قراءة�الجابري�للفكر�( , من��ستشراق�الغربي�إ�بحث�

  242ص،�1996،�دمشق،�1ط،�اعة�والنشردار�ا�جد�للطب) العربي�وآفاقها�التاريخية�

  .20ص, ا�شروع�ال*(ضوي�العربي،�الجابري �-15 

  20ص, ا�صدر�نفسه-16 

 21ص�،�ا�صدر�نفسه�-17  

 20ص�،�ا�صدر�نفسه�-18
  . 34ص�،�ا�صدر�نفسه-19 

  .39ص�،�ا�صدر�نفسه�-20

  .40ص�،�ا�صدر�نفسه�-21 

 .42ص�،�ا�صدر�نفسه�-22
 .43 ص،�ا�صدر�نفسه�-23 
 .20ص�،�ا�صدر�نفسه�-24 
 .44 -42إشكالية�rصالة�وا�عاصرة،�ص،�الجابري �-25 
  .53 -52 -51ص�،�الجابري،ا�شروع�ال*(ضوي�العربي�-26 

  .23الخطاب�العربي�ا�عاصر،�ص�،�الجابري �-27

 .23ص�،�ا�صدر�نفسه�-28 
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  .71ص�،�ا�صدر�نفسه�-30

  .73ص�،�نفسها�صدر��-31
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  .80ا�صدر�نفسه�ص-34
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�فهمp, جدعان-37 �الحديث، �العربي �العالم ��ي �sس3م �مفكري �عند �التقدم ا�ؤسسة�, أسس

 .163ص, بtDوت, العربية�للدراسات�والنشر
 .عنه�الجابري�هو�أواخر�التسعينات�من�القرن�العشرينيتحدث�الوقت�الراهن�الذي��*

وي¾tر�ذلك�" فكرة�القومية�العربية"وليس�" الفكرة�القومية�العربية"يستعمل�الجابري�عبارة� **

لم�ي¾tز�كشعار�قومي�عام�ورائج�إ�zمع�منتصف�الخمسينات�من�" القومية�العربية"بأن�شعار�
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