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افتتاحية العدد
ي�سرنا يف هيئة التحرير اأن متكّنا بحمد اهلل من اإخراج العدد الأول من جملة “جت�سري” العلمية، والتي 

نرجو لها اأن تكون بحقٍّ »ج�سًرا« يخرج عربه الباحث من تخ�س�س دقيق ليدخل ف�ساءات بحثية اأرحب، 

يلتقي فيها جمموعات من العلماء والباحثني من �سّتى التخ�س�سات والجتاهات الفكرية ويتفاعل معهم، 

اأخًذا وعطاًء. اإذ اإن ر�سالة املجلة هي اإثراء البيئة الفكرية يف الأو�ساط العلمية، وال�سعي احلثيث لتج�سري 

الهّوة بني فروع العلوم الإن�سانية والجتماعية من جانب، وبينها وبني العلوم ال�سرعية من اجلانب الآخر 

و�سوًل لدرجة من التكامل املعريف.

الإن�سانية  للعلوم  خلدون  ابن  مركز  يتبناها  التي  الرئي�سة  العمل  اأطر  من  “جت�سري”  جملة  تنطلق 

يوفر  اأن  يف  املركز  طموح  ومن  واملواكبة.  والأقلمة  والتج�سري،  والتجديد،  املثاقفة،  وهي  والجتماعية، 

للباحثني من�سات تناف�سية لن�سر وتداول اإنتاجهم البحثي يف تخ�س�سات العلوم الجتماعية والإن�سانية 

املختلفة. وتطّلعه اإىل حتويل عبور التخ�س�سات من جمرد دعوة حلركة خاّلقة فاعلة يف الدفع بالعلوم 

الجتماعية اإىل تقدمي اأجوبة حّية متكاملة عن اأ�سئلة الفكر والواقع العربي، من حميطه اإىل خليجه.

لقد كانت العلوم الجتماعية، ولعهد قريب، متيل نحو العزل والتجزئة، �سواء ب�سبب الظواهر التي 

تدر�سها، اأو املناهج التي ت�ستخدمها. وقد ترّتب على ذلك اأن جتّزاأت العلوم اإىل حقول خمتلفة، وُربط 

كل حقل علمي بجانب من جوانب الظاهرة الجتماعية؛ فهنالك علوم اقت�سادية لتقابل حاجات ال�سوق 

الذي  الفرد  حاجات  لتقابل  نف�سية  واأخرى  الدولة،  حاجات  لتقابل  واإدارية  �سيا�سية  وعلوم  واملعا�س، 

ي�ساب بالنهيار حتت ثقل ال�سوق والدولة. ثم �سيدت بني هذه العلوم فوا�سل �سارمة، و�سارت املوؤ�س�سات 

اجلامعية جت�ّسد تلك الفوا�سل �سكاًل وم�سموًنا.

الجتماعية  العلوم  اأعادت  قد   - الع�سرين  القرن  مطلع  منذ   - احلاّدة  العاملية  الأزمات  اأن  غري 

ا واحًدا - مهما برع اأ�سحابه - ل  والإن�سانية ل�سيء من التكامل والتوّحد؛ اإذ توؤكد للجميع اأن تخ�س�سً

ي�ستطيع اأن يحيط بالظواهر اجلديدة التي تتخطى التخ�س�سات وتعرب القارات. فظاهرة الك�ساد العظيم 

التطرف  اأو ظاهرة  الع�سكرية،  النقالبات  اأو ظاهرة  العامليتني،  اأو ظاهرة احلربني  مثال،   )1931(

اأو �سيا�سية فح�سب، بقدر ما هي ظواهر اجتماعية �ساملة، تتداخل  والإرهاب، لي�ست ظواهر ع�سكرية 

التاريخية  اخللفيات  وتعززها  والدينية،  النف�سية  العوامل  فيها  وتتالقى  القت�ساد،  مع  ال�سيا�سة  فيها 

واملوروثات الثقافية. وملجابهة هذا الو�سع �سارت كثري من املوؤ�س�سات اجلامعية واملنظمات الدولية تويل 

ا بالعلوم الجتماعية كمنظومة متكاملة تعمل على حت�سني اأو�ساع احلياة الإن�سانية، ومتّكن  اهتماًما خا�سً

اأن تتعاىل الأ�سوات التي تنادي برفع  من ال�ستجابة لتحديات امل�ستقبل. ولذلك فقد �سار من املاألوف 

»احلواجز« وو�سع »اجل�سور«، لتظهر من َثمَّ الدرا�سات البينية، واملتداخلة، والعابرة للتخ�س�سات. 

                                                                                                          

اأ. د. التيجاين عبد القادر 

رئي�س ق�سم العلوم 

الجتماعية، مركز ابن خلدون 

للعلوم الإن�سانية والجتماعية، 

جامعة قطر
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�سنا يف هذا  وحيث اإن جملة “جت�سري” ت�سري يف هذا الجتاه التكاملي، �سيالحظ القارئ اأننا خ�سّ

العدد ملفا للدرا�سات اللغوية والقراآنية، يت�سمن مقاربات متداخلة التخ�س�سات وقفت على ق�سايا 

العدد  �سم  كما  القراآنية،  بالدرا�سات  عالقته  يف  والأل�سني  واملفاهيمي  امل�سطلحي  بالبحث  تتعلق 

م�ساهمة تاأ�سي�سية يف علم لغة القراآن الكرمي. واإذ تخ�س�س املجلة عددها الأول لهذا امللف، فاإنها 

تنفتح كذلك على موا�سيع متنوعة ت�سمل التج�سري املعريف من حيث روؤيته ومنطلقاته وم�ساراته، كما 

ال�سيا�سي يف العامل الإ�سالمي، وتتناول درا�سة  تقف على الإ�سكالت التي تثريها مرجعية التحديث 

من�سورة يف هذ العدد كذلك مو�سوًعا يتعلق بالتوظيف ال�سيا�سي اخلارجي لالأقليات العربية يف اإيران 

املفاهيم  ببناء  تتعلق  منهجية  ق�سايا  درا�ستان  تتناول  كما  العربية،  الإيرانية  العالقات  على  واأثره 

وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية بالتحليل النقدي للخطاب.

اأوروبا«،  غري  من  »الإ�سالم  لكتاب  مراجعة  العدد  ت�سّمن  الكتب،  مبراجعات  املتعلق  ال�سق  ويف 

اأهميتها  راأينا  كتب  كلها  وهي  عربية«،  اأنرثوبولوجيا  �سياغة  يف  والتحليل  »امل�سافة  لكتاب  ومناق�سة 

من حيث الأ�سالة يف الطرح واحلداثة يف الإ�سدار، و�سوف تداأب املجلة على ن�سر مراجعات جلديد 

الكتب ال�سادرة يف اأعدادها الالحقة. وقد ت�سمن العدد كذلك تقريًرا حول موؤمتر دويل بالغ الأهمية 

نّظمه مركز ابن خلدون للعلوم الإن�سانّية والجتماعّية بجامعة قطر، حول مو�سوع التعدد القومي يف 

ال�سرق الأو�سط.

نعترب يف جملة “جت�سري” العلمية اأن من اأدوارنا امل�ساركة الفاعلة يف تكوين جماعة علمية جادة، 

وق�سايا  ق�ساياها  يف  اإب�ستمولوجي  بحذر  مفكرة  متعددة،  تخ�س�سات  وعلى  بع�سها،  على  منفتحة 

العامل من حولها، بعيًدا عن التعميم والقطع النهائيني، ولها التزام واإح�سا�س بامل�سوؤولية اإزاء الواقع. 

تدعم املجلة البحوث البينية اجلريئة التي ترتاد اآفاًقا بعيدة من املعرفة، وتبتدع يف �سبيل ذلك مناهج 

وقد  التنظري.  يف  والفقر  ال�سيقة  الإمربيقية  وعن  والتقليد  التكرار  عن  وتناأى  البحث،  يف  جديدة 

تخرينا لهذا العدد اأف�سل ما تو�سلنا به، بعد عملية �سارمة من التحكيم الداخلي واخلارجي. ونرجو 

اأن يكون هذا املنهج دافًعا لنا وللباحثني نحو املزيد من الإتقان والتمّيز يف الأعداد املقبلة باإذن اهلل، 

والتي ندعو الباحثني من خمتلف امل�سارب واخللفيات اإىل امل�ساهمة الفاعلة فيها.

وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل.

لالقتبا�س: عبدالقادر ا. ، »افتتاحية العدد«، جملة جت�سري، املجلد الأّول، العدد الأّول، 2019

ووفًقا  الو�سول احلر  بوا�سطة  البحثية  املقالة  ن�سر هذه  ن�سر جامعة قطر. مت  دار  لها:  املرخ�س  2019، عبدالقادر، اجلهة   ©
التوزيع،  اإعادة  حرية  تتيح  الرخ�سة  هذه   .Creative Commons Attribution license CC BY 4.0 ل�سروط 

التعديل، التغيري، وال�ستقاق من العمل، �سواء اأكان ذلك لأغرا�س جتارية اأو غري جتارية، طاملا ين�سب العمل الأ�سلي للموؤلفني.



Editorial Foreword
On behalf of the Editorial Committee members, we are pleased 

to present the first issue of Tajseer, the peer-reviewed journal of Ibn 
Khaldon Center for Humanities and Social Sciences published by 
Qatar University Press (QU Press).

Tajseer publishes original research papers, critical book and article 
reviews, and various reports and briefs in interdisciplinary studies. 
The journal aims to challenge the limited approaches of isolated sci-
entific disciplines by opening the disciplinary boundaries and bridging 
the gap between social sciences and Islamic studies. This allows for 
a better understanding of different concerns related to the Arab and 
Islamic world, in addition to helping resolve outstanding intra-regional 
issues.

There is an urgent need to increase interest in interdisciplinary 
research approaches and to re-integrate global knowledge in aca-
demia. Driven by the Center’s vision to play a pioneering role in the 
Arab and Islamic world in re-examining the theoretical and practical 
aspects of social sciences and humanities, Tajseer seeks to contrib-
ute to this new vision and become a platform for interdisciplinary re-
search in the region and beyond.

In our view, such interdisciplinary projects necessitate the involve-
ment of researchers from different disciplinary backgrounds along 
with the joint establishment of original theoretical models that inte-
grates conceptual frameworks from different disciplines, considering 
the actual needs of Arab and Muslim societies.

This first special issue of Tajseer tackles “the Arabic language and 
the Holy Quran“ and includes the following articles: ”Terminological 
Research in Quranic Studies: Scientific Pillars and Methodological 
Problems“ by Omar Hidoussi; ”The Quranic Language and its Vision 
of the World as a Methodological Basis for Building Concepts: The 
case of the concept of ‘acquaintance’” by Chaymae Fouikhri; “The 
Fallacy of Prioritizing the Arabic Language over Quranic Language 
and its Impact on the Conceptualization of Quranic Terms and Con-
cepts“ by Abdelfettah Ezzouini; and a foundational contribution in 
what the author, Ayad Al-Arnawtee called ”The Science of the Holy 
Quran Language: Its reasons and insights“.

Prof. Eltigani Abdelgadir
Head of the Social

Sciences Department,
Ibn Khaldon Center for

Humanities and
Social Sciences

https://doi.org/10.29117/tis.2019.0005



This edition also includes five lengthy articles on various interdisci-
plinary topics, including an opening contribution by Meshari Alruwaih 
titled “Knowledge Bridging: Vision, Justifications, and Pathways” fol-
lowed by “The Logical Construction of Concept and the Ambiguity in 
Term Formation” by Boualem Maater; “Political Modernization and 
the Question of References: A Values Input“ by Mohammed Amz-
ziane; ”The External Political Use of Arab Minorities in Iran and its 
Impact on the Iranian-Arab Relations“ by Nassireddine Baki; and 
“Analyzing the Social Discourse: An Overview of Concepts and Ter-
minologies“ by Hassan Malek.

Other contributions are also featured in this diverse issue of Taj-
seer, including a book review by Naser Dumairieh of ”Islam without 
Europe: Traditions of Reform in Eighteenth-Century Islamic Thought 
by Ahmad Dallal“. In addition, Elmehdi Lahmamed reviews the distin-
guished career and contributions of the Arab anthropologist Abdellah 
Hammoudi through his new book titled “Convergence and Analysis: 
Towards the Elaboration of an Arab Anthropology“. This edition of 
Tajseer concludes with a report by Hossain Mohamed Naimul Hoque 
on the International Conference on National Pluralism in the Middle 
East that was hosted by Ibn Khaldon Center for Humanities and So-
cial Sciences in March 2019.

We believe that it is our core mission to support the Arab and Mus-
lim scientific communities and, at the same time, reflect on the on-
going interdisciplinary progress and development within humanities 
and social sciences in the Western world, and critically benefit from 
their achievements. 

Finally, we would like to thank all who have contributed to this is-
sue. We expect that Tajseer will continue to publish original, theoret-
ically grounded, and well-written papers from regional and interna-
tional academics and researchers. 

لالقتبا�س: عبدالقادر ا. ، »افتتاحية العدد«، جملة جت�سري، املجلد الأّول، العدد الأّول، 2019

ووفًقا  الو�سول احلر  بوا�سطة  البحثية  املقالة  ن�سر هذه  ن�سر جامعة قطر. مت  دار  لها:  املرخ�س  2019، عبدالقادر، اجلهة   ©
التوزيع،  اإعادة  حرية  تتيح  الرخ�سة  هذه   .Creative Commons Attribution license CC BY 4.0 ل�سروط 

التعديل، التغيري، وال�ستقاق من العمل، �سواء اأكان ذلك لأغرا�س جتارية اأو غري جتارية، طاملا ين�سب العمل الأ�سلي للموؤلفني.
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علم ل�سان القراآن الكرمي: م�سّوغاته ومعامله 

 اإيـاد حممـّد علـــّي الأرناوؤوطّي

جامعة بغداد

eyad_1961@yahoo.com

ملخ�ص 

ُه َلَتنِزيُل  البحث دعوة لتاأ�سي�ص علم لغة خا�ص بالقراآن الكرمي و�سمته بـ )علم ل�سان القراآن الكرمي(؛ تيمًنا بقوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ

بنٍِي﴾]ال�سعراء: 193ــ195[. ولهذا  وُح اْلَِمنُي * َعَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن اْلُنِذِريَن * بِِلَساٍن َعَرِبٍّ مُّ َربِّ اْلَعاَلنَِي * َنَزَل بِِه الرُّ
العلم ثالثة م�سّوغات: الأول هو وجود ثغرات يف علوم العربية، ومنها علم الّنحو العربي: منهًجا ومفردات. والثاين هو خ�سو�سّية 

القراآن الكرمي بو�سفه كالم اهلل العربّي املعجز، والأخري هو احليف الكبري الذي وقع على القراآن الكرمي من الّنحويني. 

ا، قادرة قدرة تاّمة على الإبانة عن نف�سها، يف حتقيق مقا�سدها.  واأبرز معامله: اأّن القراآن الكرمي يوؤّلف منظومة يف�سر بع�سها بع�سً

ويرتّتب على ما مّر:

اأوًل: كّل ما يف القراآن الكرمي كالم يف الّذروة من الّدّقة والإحكام، لذا كان مهيمنًا وحّجة على ما �سواه، من كّل العلوم، والّنظرّيات، 

والقواعد، فاإّن عار�سه �سيء منها اأعيد الّنظر فيما عار�سه.

ثانًيا: خلود املعجزة القراآنّية، وتفّتحها عن جديد با�ستمرار، يقت�سي اإبقاء باب الّدر�ص اللغوَي القراآيّن مفتوًحا، اإذ يك�سف الإعجاز 

املتجّدد عن اأ�سرار لغوّية مل تكن معروفة من قبل، فينبغي لدار�سه اأن يعي�ص رغبة ال�ستك�ساف، والبحث عن اجلديد، واأل ي�ست�سلم 

اأّنهم �سلف �سالح، ف�سالحهم، جزاهم اهلل عن القراآن خرًيا، ل يعني الّتحّجر واجلمود على  لروح تقليد القدمي لقدمه، بحّجة 

اأقوالهم.

عي  ثالًثا: عروبة القراآن ل تعني خ�سوعه لقواعد العربّية، بل تعني مرجعّيته لها، وهيمنته عليها، فاإّن جاء ما ظاهره خمالًفا ملا ادُّ

اأّنه من قواعدها، اأعيد الّنظر يف ا�ستنباط تلك القواعد، اأو ُبحث عن �سّر الّتعبري الكامن وراء هذا التفّرد، فال �سك يف اأّن وراء كّل 

ا ينبغي ا�ستك�سافه، فال يوؤّول الّن�ّص القراآيّن ملوافقة قواعد اللغة. حرف وحركة يف القراآن الكرمي �سرًّ

رابًعا: قدرة املنظومة القراآنّية على الإعراب عن نف�سها، ت�ستدعي ا�ستنطاقها بكّل الو�سائل املمكنة، كجمع اآيات املو�سوع الواحد، 

ورّد بع�سها اإىل بع�ص، ومتابعة املفردة اللغوّية اأينما وردت يف القراآن الكرمي، ل�ستجالء خ�سو�سّية ال�ستعمال القراآيّن. 

خام�ًسا: اإذا ا�ستع�سى تف�سري ظاهرة، اأو ن�ّص، اأو واجه الّدار�ص اأّي م�سكلة بحثّية، قال: ل اأعلم، وترك الباب مفتوًحا لدار�سني 

اآخرين، ولأجيال قادمة، فاإّن ذلك اأف�سل من القول يف كالم اهلل بغري علم قاطع، اأو حّجة بينة. 

الكلمات املفتاحية: ل�سان، القراآن، م�سوغاته، معامله

ملف العدد: الن�ص القراآين واللغة العربية

OPEN ACCESS
Submitted: 19 March 2019
Accepted: 15 April 2019

لالقتبا�ص: الأرناوؤوطّي اإ.، »علم ل�سان القراآن الكرمي: م�سّوغاته ومعامله«، جملة جت�سري،املجلد الأّول، العدد الأّول، 2019

https://doi.org/10.29117/tis.2019.0007
© 2019، الأرناوؤوطّي، اجلهة املرخ�ص لها: دار ن�سر جامعة قطر. مت ن�سر هذه املقالة البحثية بوا�سطة الو�سول احلر ووفًقا ل�سروط 

Creative Commons Attribution license CC BY 4.0. هذه الرخ�سة تتيح حرية اإعادة التوزيع، التعديل، التغيري، 
وال�ستقاق من العمل، �سواء اأكان ذلك لأغرا�ص جتارية اأو غري جتارية، طاملا ين�سب العمل الأ�سلي للموؤلفني.



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر10

The Science of the Holy Quran Language: Its reasons and insights
Ayad Mohammed Ali al-Arnawtee
University of Baghdad
eyad_1961@yahoo.com

Abstract
This study is a call to establish a science of linguistics for the Holy Quran (the Science of the 
Language of the Holy Quran). The reasons to establish this science include the existing gaps in 
the Arabic sciences, especially the science of the Arabic language grammar and its method and 
vocabulary; the specialness of the Holy Quran as it is the words of Allah; as well as the injustice 
afflicting the Quran by the grammarians. The study aims to analyze what is mentioned in the 
Quran and highlights the accuracy of the holy text and its dominance to all other texts: if any 
sciences, laws and theories are incompatible with the Quran, they are considered as invalid and 
should be reviewed.
 
Additionally, this study claims that the miracle of Quran is timeless and eternal. It highlights the 
necessity to utilize the linguistic sciences in order to discover and rediscover the miracle of Qu-
ran. Thus, one should study the Quran to discover and search for new meanings and not just rely 
dogmatically on the past interpretations of the Quran. The Quranic text is not static, it is always 
open to new meanings. Despite the fact that the Quran is written in Arabic language, the Quranic 
text should not be subject to the grammatical and linguistic rules of the Arabic language. Reason-
ably, the Arabic language should be viewed as a reference for the interpretation of the Quranic 
text. In this regard, the Arabic rules and grammar should be reviewed or search for the secrecy of 
expression laying behind the uniqueness of the Quranic text. Each letter of the Quranic text has, 
undoubtedly, a secret that should be discovered, and it should not be changed or altered based 
on the rules of the Arabic language.
 
Furthermore, the ability of Quran to express itself requires all the possible ways of interpretation 
such as collecting Ayahs of subjects and finding the relationship between them. Additionally, it is 
important to follow up the linguistic vocabulary mentioned in the Quran to explain the specialty 
of using Quran. Finally, if it is difficult for researchers to interpret the Quran, the future genera-
tion of scholars should have the opportunity to interpret the Quran instead of relying on a single 
interpretation.

Keywords: Language; Quran; Reasons; Insights
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مقدمة

لقد ُعني كثرًيا بدقة نقل الّن�ّص القراآيّن اإّل اأن هذه العناية الكبرية مل تقرتن بدّقة مماثلة يف اإفراد درا�سته مبنهج خا�ّص 

ميّيزه من كالم املخلوقني، فراح الّدار�سون يوؤّولون ن�سو�سه، مبا يفقدها يف كثري من الأحيان مزاياها يف كونها كالًما اإلهيًّا 

اأبلغ معجًزا. ولقد فات منهج الّدر�ص القراآيّن عموًما حقيقة اأّن هلل �سبحانه كتابني: كتاب تكوينّي هو هذا الوجود بكل مكوناته، 

وكتاب ت�سريعّي هو هذا القراآن الكرمي، وقد اأحكم اهلل تعاىل و�سع كّل ذّرة من ذّرات الكتاب التكويني يف مو�سعها اّلذي 

تقت�سيه احلكمة، وكذلك اأحكم و�سع كّل حرف من حروف الكتاب الت�سريعي. 

الدرا�سات ال�سابقة

ماآخذ عديدة،  العربي  النحو  على  اأخذت  درا�سات  �سبقتني  ولكن  نف�سه،  املو�سوع  لدرا�ستي يف  �سابقة  درا�سة  هنالك  باأّن  اأعلم  ال 

واأ�سارت اإىل مواطن اخللل فيه، واأخرى يف الدعوة اإىل نحو قراآين، اأو االإ�سارة اإىل ماآخذ على النحويني يف منهج معاملتهم الن�ص 

القراآين. و�ساأقف على كليهما يف ثنايا البحث.

اإّن �سعوبة تقومي الفكر الّنحوّي العربّي الذي هو قلب الأنظمة اللغوية، تقومًيا علميًّا تتاأّتى من:

االأّول: �سخامة هذا الرّتاث.

الّثاين: تداخله مع م�ستويات الّتحليل اللغوّي الأخرى.

الّثالث: تعّدد العوامل الفكرّية وال�ّسيا�سّية الفاعلة فيه.

الّرابع: الغمو�ص واحللقة املفقودة يف ن�ساأته.

ب للقدمي، ومتحامل عليه. اخلام�ص: �سعوبة الّت�سام باملو�سوعّية احلّقة، والعلمّية الّدقيقة، بني متع�سّ

ف�ساًل عن احلاجة اإىل اكت�ساف املنهج اّلذي اعتمده الّنحوّيون، وتقوميه، يقول الّدكتور مازن املبارك: »اإّن كّل درا�سة 

للّنحو تبداأ من قّمة الهرم، درا�سة ناق�سة... ونحن اليوم يف حاجة اإىل تاأريخ الّنحو العربّي تاأريًخا ال يهّتم بتتّبع امل�سائل 

الفرعّية، واإّنا ين�سرف اإىل الك�سف عن �خلّط العري�ص، �أو املنحى اّلذي �سار الّنحو فيه«1. اإّن درا�سة اللغة تت�سمن مرحلتني: 

ال�سعف  مواطن  اأبرز  على  للوقوف  �ساأ�سعى  القواعد.  ا�ستنباط  مرحلة  واالأخرى:  اللغوية،  املادة  ا�ستقراء  مرحلة  اإحداهما: 

والق�سور يف املرحلتني التي ت�سّخ�ص ثغرات الدر�ص اللغوي العربي عامة، والّنحوّي خا�سة. 

املبحث الأول: ماآخذ ا�ستقراء املادة اللغوية 

لقد مّتت عملية جمع املاّدة اللغوّية العربّية من خالل طريقني:

ة داأبوا يف  الّطريق االأّول: �سوؤال الأعراب القادمني من البوادي اإىل املدن والأم�سار، وقد ن�ساأت لهوؤالء االأعراب مكانة خا�سّ

املحافظة عليها ولو كّلفهم ذلك االختالق والّزيادة والّتحريف، فقد �ساأل يون�ص بن حبيب روؤبة بن العّجاج عن م�ساألة، فقال له: 

»حّتى متى ت�ساألني عن هذه الأباطيل، واأزّوقها لك؟ اأما ترى ال�ّسيب قد بلغ من راأ�سك وحليتك؟«2.
الّطريق الّثاين: رحالت العلماء اإىل البادية، وال�ّسماع من الّناطقني بالعربّية م�سافهة.

ا للعروبة ال يدخله كّل العرب، يقول اأبو زيد الأن�سارّي )ت 215هـ(: »ل�ست اأقول: )قالت  واختّط الّدار�سون حرًما خا�سًّ

 ،
العرب( اإل اإذا �سمعته من هوؤلء: بكر بن هوازن، وبني كالب، وبني هالل، �أو من عالية ال�ّسافلة، �أو من �سافلة العالية«3

1- مازن املبارك، النحو العربّي )العلة النحوية ن�ساأتها وتطورها( )دم�سق: املكتبة احلديثة، 1965(، �ص 5-4.
2- حممد بن �ساّلم اجلمحي، طبقات فحول ال�ّسعراء )بريوت: دار النه�سة العربية، 1968(، �ص 581.

3- اأبو زيد �سعيد ابن اأو�ص الأن�ساري، النوادر يف اللغة )القاهرة: دار ال�سروق، 1981(، �ص 5. وجالل الدين ال�سيوطي، املزهر يف علوم اللغة واآدابها، حتقيق 
حممد جاد املوىل بيك واآخرون، )بريوت: املكتبة الع�سرية، 1992(، اجلزء الأول، �ص 51. 
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فاللغة توؤخذ، كما يقول ال�ّسيوطّي )ت 911هـ(، من الف�سحاء املوثوق بعربّيتهم، وهم قي�ص، ومتيم، واأ�سد، ثم هذيل، وبع�ص 

ق�سيت من احلرم قبائل 
ُ
كنانة، وبع�ص الّطائيني، ا�ستناًدا اإىل ما رواه الّثقاة يف اأ�سانيدهم من املنثور واملنظوم، فيما اأ

عربّية معروفة ملخالطتها الأعاجم4. هذا يعني اأّنه ال بّد من الف�ساحة فيمن توؤخذ منهم اللغة، وعدم خمالطة االأعاجم، وال بّد 

من الوقوف عند هذين ال�ّسرطني، وت�سخي�ص مدى و�سوحهما، وحتديدهما، وواقعّية العمل بهما، ليت�سّنى لنا احلكم على ما ترّتب 

عليهما من نتائج.

الف�ساحة

، فاخلليل، اإًذا، حّدد الف�ساحة بالبعد من ظواهر 
يقول اخلليل »من ترك عنعنة متيم، وك�سك�سة ربيعة، فهم الف�سحاء«5

، فيما ُروي عنه قول اآخر باأّن اأف�سح الّنا�ص اأزد 
6

�سوتّية حمّددة، وذكر اأّن اأف�سح العرب هم ن�سر قعني من بني اأ�سد

 ،
، فيما يروي الأ�سمعّي  فيقول: »كّنا ن�سمع اأ�سحابنا يقولون: اأف�سح الّنا�ص متيم، وقي�ص، واأزد، ال�ّسراة، وبنو عذرة«8

7
ال�ّسراة

اإّن هذه الّن�سو�ص واأ�سرابها تدّل على الآتي:

االأّول: اأّن مفهوًما حمّدًدا للف�ساحة كان حا�سًرا يف عقول الّدار�سني، واإّل كيف ت�سدر الأحكام؟ فاإن مل يكن هذا املفهوم 

حا�سًرا، داخلنا ال�ّسّك فيما ترّتب عليه من اأحكام.

الّثاين: اأّن الّدار�ص قد اأعطى لنف�سه ولية على اللغة، والّناطقني بها، فهو اّلذي يحّدد الف�سيح، وغري الف�سيح، ول بّد 

لذلك من معايري، ترى ما هذه املعايري؟ ومن اّلذي اأقّرها؟ اأهي مو�سع اإجماع اأم خالف؟ فاإن مل توجد كانت الأحكام 

انطباعات ذاتّية تقوم على الّتذّوق الفردّي، ال على اأ�س�ص علمّية مو�سوعّية ذات معامل وا�سحة.

فهل عرف الّدر�ص اللغوّي العربّي تعريًفا حمّدًدا للف�ساحة؟

يحّدد ثعلب )ت 291 هـ( مقيا�ًسا للحكم بف�ساحة الكلمة املفردة، فيقول: »مدار الف�ساحة يف الكلمة على كرثة ا�ستعمال 

، ويف املو�سوع نف�سه ين�سب ال�ّسيوطّي اإىل )بع�سهم( قوله: »عالمة كون الكلمة ف�سيحة اأن يكون ا�ستعمال العرب 
العرب لها«9

، ويعّلق الّدكتور عفيف دم�سقّية على ما مّر فيقول: »ويقودنا هذان الّتعريفان اإىل الّنتائج 
املوثوق بعربّيتهم لها كثرًيا«10

:11
الآتية

�أ ـ اأّن ف�ساحة الكلمة قائمة على كرثة ال�ستعمال.

ب ـ اأّن كلمة )العرب( كثرًيا ما ترد مطلقة من اأي حتديد يف كتب اللغة والّنحو.

13 اأحياًنا يف تلك الكتب لرت�سيخ مفهوم )الف�ساحة(«.
ـ اأّن »املوثوق بهم« تزاد

12
ت

ا: ال�سيوطي، املزهر يف  4- ينظر: جالل الدين ال�سيوطي، االقرتاح يف علم اأ�سول النحو )القاهرة: مطبعة ال�سعادة، 1976(، �ص 56-57، 64، وينظر اأي�سً
علوم اللغة واآدابها، اجلزء الأول، �ص 212-211.

5- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، العني، حتقيق مهدي املخزومي واإبراهيم ال�سامرائي )الريا�ص: موؤ�س�سة دار الهجرة، 1409 هـ(، �ص 104. 
6- املرجع نف�سه، �ص 193.

7- اأبو العبا�ص حممد بن يزيد املربد، الفا�سل، حتقيق عبد العزيز امليمني )القاهرة: دار الكتب، 1956(، �ص 113.
8- املرجع نف�سه.

9- جالل الدين ال�سيوطي، املزهر يف علوم اللغة واآدابها، �ص 185.
10- املرجع نف�سه، �ص 187.

11- يف الأ�سل )الّتالية(، والأّوىل ما اأثبّته.
واب ما اأثبّته. 12- يف الأ�سل )ج(، وال�سّ

واب ما اأثبّته. 13- يف الأ�سل )ت�ساف(، وال�سّ
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واإذا كانت الّنتيجة الأوىل مّما ميكن اأن يطمئّن اإليه الباحث، لأّن الأخذ بال�ّسائع يف ال�ستعمال من املُرتَكزات العلمّية اّلتي 

 ،
ال �سبيل اإىل اإنكارها، فاإّن الّنتيجة الّثانية، وهي اإ�سناد ذلك ال�ستعمال اإىل العرب جميًعا، مّما يدفعه البحث العلمّي«14

ول�سّك يف اأّن معيار كرثة ال�ستعمال معيار �سليم يف اإ�سدار الأحكام يف درا�سة اللغة، ولكن تبقى عملّية حتديد هذه الكرثة 

بدّقة اأمر يطول فيه الكالم. اأّما ما اأريد بـ )العرب( فيحتمل اأن يكون القبائل الّتي اأ�سرنا اإليها �سابًقا. ال�ّسيخ عبد القاهر 

اجلرجايّن )ت471 �أو 474هـ( وّفر علينا كثرًيا من العناء اإذ قال: »مل اأزل منذ خدمت العلم اأنظر فيما قاله العلماء يف 

معنى الف�ساحة، والبالغة، والبيان، والرباعة، ويف بيان املغزى من هذه العبارات، وتف�سري املراد منها، فاأجد بع�ص ذلك 

كالّرمز والإ�سارة يف خفاء، وبع�سه كالّتنبيه على مكان اخلبيء ليطلب، ومو�سع الّدفني يبحث عنه فيخرج«، وي�ستطرد موؤّكًدا: 

»اإّننا مل نر من العقالء قد ر�سوا من اأنف�سهم يف �سيء من العلوم اأن يحفظوا كالًما لالأّولني ويتدار�سوه، ويكّلم به بع�سهم 
ا من غري اأن يعرفوا له معنى، ويقفوا منه على غر�ص �سحيح، ويكون عندهم اإن ي�ساألوا عن بيان له وتف�سري، اإّل علم  بع�سً

الف�ساحة، فاإّنك ترى طبقات من الّنا�ص يتداولون فيما بينهم األفاًظا للقدماء، وعبارات، من غري اأن يعرفوا لها معنى اأ�ساًل، 

، وامل�سكّلة يف مفهوم الف�ساحة، لأّن مفهوم العلم وا�سح بنّي ال 
وي�ستطيعوا اإن ُي�ساألوا عنها اأن يذكروا لها تف�سرًيا ي�سّح«15

ي�ستدعي حرية ال�ّسيخ اجلرجايّن.

وبهذا يت�سح اأّن مفهوم الف�ساحة غائم عائم مل ُيحّدد حتديًدا دقيًقا: اأهو يف الإفراد اأم يف الرّتكيب اأم يف كّليهما؟ 

اأيف الألفاظ اأم يف املعاين اأم يف كّليهما؟ اأيقّرر الف�ساحة دار�ص اللغة اأم الّناطق بها؟ قال الّدكتور عفيف دم�سقّية: »فما 

الف�ساحة؟ احلّق اأّننا ال نلك من كّل الّتعريفات الّتي اأوردها اللغوّيون والّنحاة واأ�سحاب الرّتاجم اإّل اأن نقول: اإّنها، يف اأغلب 

الّظّن، قيا�ص ارت�ساه اأولئك القوم، وفر�سوه على كّل من اأتى بعدهم«16.

خمالطة الأعاجم

خل�ص الّدكتور عفيف دم�سقّية بعد مناق�سة مو�سوع الختالط مناق�سة م�ستفي�سة اإىل ما ياأتي:17

اأّواًل: ال وجود لبيئة لغوّية خال�سة متاًما، وال لف�ساحة خالية من كّل �سائبة.

ثانًيا: مهما عال كعب الّناطق بالعربّية يف الف�ساحة، ُيحتَمل اأنه قد تكّرر على �سمعه كالم غري ف�سيح، فحفظه لكرثة 

�سماعه، و�سرى يف كالمه، فُنِقل عنه.

ثالًثا: اإن جاز تطبيق معيار الف�ساحة على الفرعني: املعجمّي والفقهّي من اللغة، فاإّن تطبيق ذلك على قواعد اللغة �سرفيًّا 

عوبة.  ونحويًّا، ول �سّيما الّنحو مبعناه الوظيفّي، اأمر يف غاية ال�سّ

ا، يف املفردات والرّتاكيب مًعا، ول �سّيما اإذا راعينا الآتي: وال بّد من الّتذكري باأّن ال�ستقراء يف اللغة ال بّد اأن يكون ناق�سً

�أ. اّت�ساع الّرقعة املكانّية للعربّية.
ب. المتداد الّزمايّن الوا�سع لع�سر الحتجاج.

ت. الإمكانات املاّدّية املتوا�سعة لع�سر ال�ستقراء.

ا يف هذا امليدان، فيقول: »اإّن ع�سور الحتجاج وتعيينها، م�ساألة ترّدد  وي�سّجل الّدكتور حمّمد �ساري حّمادي اعرتا�سً

فيها الكالم طوياًل منذ ن�ساأة البحث اللغوّي عند العرب حّتى اليوم. على اأّن وجهة الّنظر ال�ّسائدة هي اأّن العرب اّلذين 

يوثق بعربّيتهم، وُي�ست�سَهد بكالمهم، هم عرب اجلاهلّية، و�سدر الإ�سالم اإىل اأواخر القرن الّثاين يف الأم�سار، واإىل اأوا�سط 

القرن الّرابع يف اجلزيرة العربّية. ولي�ص على اأئمة اللغة جناح اإن عّينوا هذا الّتعيني، ولي�ص يل من اعرتا�ص على �سيء من ذلك 

14- عفيف دم�سقية، املنطلقات التاأ�سي�سية والفنية اإىل الّنحو العربي )بريوت: معهد الإناء العربي، 1978(، �ص 13.
15- عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز )القاهرة: مكتبة القاهرة، 1969(، �ص 350.

16- عفيف دم�سقية، املرجع نف�سه، �ص 21.
17- ينظر: املرجع نف�سه، �ص 94-92. 
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قدر االعرتا�ص على ا�سطرابهم يف الّتطبيقات العملّية لهذه الّنظرّية«18. وبعد اأن يذكر قول اأبي عمرو بن العالء: »ما انتهى 

 يقّرر، فيقول: »وهكذا مل يعد ممكًنا اأن 
اإليكم مّما قالّته العرب اإل اأقّله، ولو جاءكم وافًرا جلاءكم علم، و�سعر كثري«19

، بل اإّن قول اأبي عمرو بن العالء: 
يقول �سيبويه مثاًل يف بع�ص اأحكامه: )وذلك يف لغة جميع العرب اإّل اأهل احلجاز(20

)اأعمل على الأكرث، واأ�سّمي الباقي لغات(21 قول مل يجد �سبيله اإىل الّتطبيق احلقيقّي الكامل، اإذ اأّن )الأكرث( اإّنا كان ذلك 
بالإ�سافة اإىل ما جمعه اللغوّيون، ال بالإ�سافة اإىل ما قالّته العرب«22.

ويعزو الّدكتور عفيف دم�سقّية عدم قدرة علماء العربّية على تتبع ال�ستعمال اللغوّي تتبًعا علميًّا دقيًقا اإىل ما ياأتي:23

اأّواًل: قيام احلركة اللغوّية والّنحوّية بعيًدا عن موطن اللغة الأّول اّلذي راأوه امليدان الأوحد ال�سالح لإجراء عملية امل�سح اللغوّي.

ثانًيا: تنّوع املجموعات الب�سرّية القاطنة لذلك امليدان، فاأ�سحى من الع�سري اإجراء عملّيات اإح�سائّية دقيقة عليها.

ثالًثا: عدم ثبات الأ�سول اللغوّية اّلتي ا�ستند اإليها الّدار�سون، نظًرا لندرة الكتابة من جانب، و�سيطرة الّتقليد ال�سفوّي من 

جانب اآخر.

رابًعا: جعل الّدار�سون قبيلة قري�ص قطب الف�ساحة الأ�سا�سّي، ولهجتها معيار الف�ساحة الأّول.

خام�ًسا: تغافل الّدار�سون عن الهجرات والغزوات اّلتي ت�سهدها اجلزيرة العربّية لأقوام اأجانب، واّلتي ال بّد لها من اأن توؤّثر 

يف ل�سان العربّي يف موطنه فينقلها اإىل موطن اآخر، فا�سطنعوا لأنف�سهم م�سّلمة غري واقعّية تقول بنقاوة الل�سان من �سوائب 

العجمة النا�سئة عن الختالط بالأقوام غري العربّية.

�ساد�ًسا: اإغفال الّتطّور اللغوّي، واإقامة حواجز زمانّية وجغرافّية ثابتة، اأظهرت الّدرا�سات الّنحوّية وكاأنها �سادرة من غرباء 

يعاجلون لغة لي�ست لغتهم.

�سابًعا: عدم الّتمييز اإّل نادًرا بني ما هو م�ستعمل يف لغة الّتخاطب اليومّي، واللغة الأدبّية الف�سحى امل�سرتكة بني العرب.

املبحث الثاين: املاآخذ على ا�ستنباط القواعد الّنحوّية

قام النحو العربي على اأ�سول، من اأبرزها: ال�سماع، والقيا�ص. اإّن �سالمة الأحكام الّنحوّية ت�ستلزم �سالمة هذه الأ�سول، 

اًل اإىل الأحكام الّتف�سيلّية، فلنقف على ذلك.  ومنا�سبتها لدرا�سة اللغة، و�سالمة تطبيقها تو�سّ

الأّول: ال�ّسماع

حيح، �خلارج عن  عّرف اأبو الربكات الأنبارّي )ت 577هـ( ال�ّسماع باأّنه: »الكالم العربّي الف�سيح، املنقول الّنقل ال�سّ

، وقد �سبق الكالم على العروبة املق�سودة، والف�ساحة، وال�سطراب يف حتديدها. اأّما )الّنقل 
حّد القّلة اإىل حّد الكرثة«24

حيح( فقد اعُتِمدت امل�سافهة طريًقا للّنقل، وهذا يعني اأّن املاّدة املنقولة تتعّر�ص ملا يتعّر�ص اإليه اأّي عمل ب�سرّي من  ال�سّ

الّن�سيان واخلطاأ غري املق�سود يف الّرواية، ف�ساًل عن تدّخل الع�سبّيات املذهبّية وال�ّسخ�سّية بني الّنحوّيني. اأّما )القّلة( 

و)الكرثة( فينبغي اأن نلحظ فيهما الآتي:

اأّواًل: )القّلة( و)الكرثة(، على احلقيقة، ن�سبة اإىل ما جمعه الّدار�سون من كالم العرب، ال اإىل عاّمة كالمهم، ب�سبب ال�ستقراء 

18- حممد �ساري حمادي، احلديث النبوي ال�سريف واأثره يف الدرا�سات اللغوية والنحوية )بغداد: اللجنة الوطنية لالحتفال مبطلع القرن اخلام�ص ع�سر الهجري، 
1982(، �ص 302-301.

19- اأبو الربكات عبد الرحمن الأنباري، نزهة االألباء يف طبقات االأدباء، حتقيق اإبراهيم ال�سامرائي )بغداد: مكتبة الأندل�ص، د.د.ت(، �ص 33.
20- اأبو ب�سر عمرو بن عثمان بن قنرب �سيبويه، الكتاب، حتقيق و�سرح عبد ال�سالم حممد هارون )بريوت: عامل الكتب، 1983(، �ص 110.

21- اأبو بكر حممد بن احل�سن الزبيدي الأندل�سي، طبقات الّنحويني واللغويني، حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم )القاهرة: دار املعارف، 1973(، �ص 
.39

22- حممد �ساري حمادي، مرجع مذكور، �ص 294
23- ينظر: عفيف دم�سقية، مرجع مذكور، �ص 32-31.

24- اأبو الربكات عبد الرحمن الأنباري، االإغراب يف جدل االإعراب، حتقيق �سعيد الأفغاين )دم�سق: مطبعة اجلامعة ال�سورية، 1957(، �ص 45. 
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الّناق�ص لّلغة.

ثانًيا: مل يحّدد مفهوم دقيق للقّلة والكرثة، فكم هي الّن�سبة املئوّية للكثري؟ وللقليل؟ وما احلّد الفا�سل بينهما؟ اإّن عدم 

و�سوح فوا�سل دقيقة بني املفاهيم املختلفة ي�سع البحث الّنحوّي يف اإرباك وا�سح يبعده من العلمّية، ويعّر�سه لجتهادات 

واأحكام جزافّية.

اأما الكالم امل�سموع فحّده ال�ّسيوطي باأّنه »ما ثبت يف كالم من ُيوَثق بف�ساحته، ف�سمل كالم اهلل تعاىل، وهو القراآن، 

وكالم نبّيه )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، وكالم العرب قبل بعثته، ويف زمنه، وبعده، اإىل اأن ف�سدت الأل�سنة بكرثة املوّلدين 

، فامل�سموع اإذن هو: القراآن الكرمي، 
نظًما ونرًثا، عن م�سلم، �أو كافر، فهذه ثالثة اأنواع ال بّد يف كّل منها من الّثبوت«25

واحلديث ال�ّسريف، وكالم العرب يف ع�سر الحتجاج �سعًرا ونرًثا. �ساأوؤجل احلديث عن القراآن الكرمي اإىل اآخر البحث.

احلديث الّنبوّي ال�ّسريف 

عملية الحتجاج باحلديث الّنبوّي ال�ّسريف تواجه امل�سكالت الآتية:

االأوىل: تدوين احلديث مّت يف ع�سر متاأّخر عن ع�سر البعثة ال�ّسريفة، وبعد ع�سر الحتجاج، مّما يجعله عر�سة للّتغيري.

الّثانية: كرثة الو�سع على ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(.

الّثالثة: الختالف بني املدار�ص الإ�سالمّية يف �سّحة كثري من الأحاديث. 

كالم العرب املنظوم واملنثور

خذ على ا�ست�سهاد الّنحوّيني بال�ّسواهد ال�ّسعرّية، وتغليبها على ال�ّسواهد الّنرثّية على نحو يلفت نظر الّدار�ص، ما ياأتي:
ُ
اأ

االأّول: الّرواية ال�ّسفوّية لل�ّسعر، و�سياع الكثري منه.

الّثاين: »مل يفّرق الّنحاة بني لغة ال�ّسعر ولغة الّنرث، بل جعلوهما مبنزلة واحدة من الحتجاج، واكتفوا مب�سطلح )�سرورة 

ال�ّسعر(، وم�سطلح اآخر هو )ال�ّسذوذ(، واحلّق اأّنهما ال يكفيان يف �سيد الّظواهر الكثرية اّلتي ي�سطلع بها ال�ّسعر، وال توجد 

يف لغة الّنرث«26. 

الّثالث: اإهمال الّتطّور يف لغة ال�ّسعر يف اأثناء ع�سر الحتجاج الّطويل. 

والمتداد الّزمايّن الّطويل لع�سر الحتجاج، واإهمال الّتطّور اللغوّي، مّما يوؤخذ على الّدر�ص الّنحوّي العربّي يف �سواهد املنظوم 

واملنثور مًعا.

الّرابع: ظاهرة ال�ّسعر املنحول، والّنحل: اأن تعزو ق�سيدة، �أو قطعة، �أو بيًتا اإىل �ساعر وهو لغريه، يقع ذلك منك �سهًوا �أو 

ق�سي عنه، وُيق�سى عنه بع�ص اأهله.
ُ
عمًدا«27. ويف ميدان الّدر�ص الّنحوّي قد ُيدخل النتحال حرم الحتجاج من اأ

الّثاين: القيا�س

، وقال فيه: »علم باملقايي�ص 
حّد اأبو الربكات الأنبارّي القيا�ص باأّنه: »حمل غري املنقول على املنقول اإذا كان يف معناه«28

امل�ستنبطة من ا�ستقراء كالم العرب، فمن اأنكر القيا�ص فقد اأنكر الّنحو، وال نعلم اأحًدا من العلماء اأنكره، لثبوته بالّدلئل 

ثر عن اأبي علّي الفار�سّي )ت 377هـ( 
ُ
القاطعة، والرباهني ال�ّساطعة«29. وقد اأنزل الّنحوّيون القيا�ص منزلة كربى، حّتى اأ

، وجاء بعده تلميذه ابن جني ليحّلق بالقيا�ص 
قوله: »اأخطئ يف خم�سني م�ساألة يف اللغة، وال اأخطئ يف واحدة من القيا�ص«30

25- جالل الدين ال�سيوطي، مرجع مذكور، �ص 48.  
26- حممد خري احللواين، اخلالف النحوي بني الب�سريني والكوفيني وكتاب االن�ساف )حلب: دار القلم العربي، 1974(، �ص 64.

27- نوري حمودي القي�سي واآخرون، تاريخ االأدب العربّي قبل االإ�سالم )املو�سل: مطبعة التعليم العايل، 1989(، �ص 68.
28- اأبو الربكات عبد الرحمن الأنباري، االإغراب يف جدل االإعراب، �ص 45.

29- اأبو الربكات عبد الرحمن الأنباري، ملع االأدلة، حتقيق �سعيد الأفغاين )د.د.ت، 1982(، �ص 95.
30- اأبو الربكات عبد الرحمن الأنباري، نزهة االألباء يف طبقات االأدباء، �ص 27.
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عالًيا فيقول: »م�ساألة واحدة من القيا�ص، اأنبل واأنبه من كتاب لغة عند عيون النا�ص«31.

وحمل الّدكتور مهدّي املخزومّي على القيا�ص يف الّنحو فقال: »فاإذا قال الّنحوّي: اإّن الفاعل مرفوع كان ي�ستند يف ا�ستنباط 

هذا الأ�سل اإىل ا�ستقراء واع، ومالحظة دقيقة، ونظر �سائب يف الأ�ساليب، ولي�ص له اأن يفل�سف ذلك، �أو يبنيه على حكم 

من اأحكام العقل، لأّن اللغة ظاهرة اجتماعّية تخ�سع ملا يخ�سع له املجتمع من اأحكام ت�ستند اإىل عقل املجتمع نف�سه، وقد ال 

، لكّنه عاد لري�سم مالمح قيا�ص مالئم لدرا�سة اللغة والّنحو، فقال: »القيا�ص 
يّتفق مع ما يعرفه منطق العقل والفل�سفة«32

اّلذي يجب اأن ُيّتبع يف درا�سة اللغة والّنحو، هو القيا�ص القائم على اأ�سا�ص من امل�سابهة، وحماكاة امل�سموع، واملعروف من 

كالم العرب واأ�ساليبهم«33.

ومل ترد عن علماء العربّية، فيما اأعلم، حتديدات دقيقة مل�سطلحات ا�ستخدمت لتبيان مراتب القيا�ص، كالّطراد، والكرثة، 

و)نادًرا(،  و)كثرًيا(،  )غالًبا(،  ي�ستعملون  اأّنهم  قال: »اعلم  اإذ  الأنبارّي،  الربكات  اأبو  ذكره  ما  �سوى  وغريها,  وال�ّسذوذ، 

و)قلياًل(، و)مّطرًدا(، فـ )املّطرد(: ال يتخّلف، و)الغالب(: اأكرث الأ�سياء، ولكّنه يتخّلف، والكثري: دونه، و)الّنادر(: اأقّل من 

القليل، فـ )الع�سرون( بالّن�سبة اإىل )ثالثة وع�سرين( غالب، و)اخلم�سة ع�سر( بالّن�سبة اإليها كثري، ال غالب، و)الّثالثة( قليل، 

، وهذا كالم فيه نظر ملا ياأتي:
و)الواحد( نادر«34

االأّول: من اأين جاء الأنبارّي بهذه الّتحديدات؟ اأهي اجتهاد فردّي ميّثل وجهة نظره ال�ّسخ�سّية اأم اّتفاق اأجمع عليه الّدار�سون؟

الّثاين: مل ت�سهد عملية ا�ستقراء اللغة اإح�ساءات عددّية ليت�سّنى اإ�سدار الأحكام بهذه الّدّقة.

الّثالث: مل ميتلك ع�سر ا�ستقراء اللغة، وا�ستنباط قواعدها، الو�سائل اّلتي جتعل ما اّدعاه الأنبارّي ممكًنا.

الّتعليل 

جاء يف الأخبار اأّن اخلليل »�ُسئل عن العلل اّلتي يعتّل بها يف الّنحو، فقيل له: عن العرب اأخذتها اأم اخرتعتها من نف�سك؟ 

فقال: اإّن العرب نطقت على �سجّيتها وطباعها، وقام يف عقولها علله، واإن مل ينقل ذلك عنها، واعتللت �أنا مبا عندي اأّنه 

عّلة ملا عّللته منه، فاإن اأكن اأ�سبت العّلة فهو اّلذي التم�ست،... فاإْن �سنح لغريي عّلة ملا عّللته من الّنحو هو األيق مّما ذكرته 

باملعلول فلياأت بها«35. ومن يتاأّمل كالم اخلليل هذا يخل�ص منه اإىل الآتي:

اأّواًل: اأّن علل الّنحو قائمة يف عقول العرب وهي تتكّلم �سليقيًّا، واإن مل ينقل ذلك عنهم.

ثانًيا: اأّن تعليل الّنحوّي تعليل ظنّي قد يطابق الواقع، وقد ال يطابقه. وهذا يبقي الباب مفتوًحا ملن بعده يف اأن يدلو دلوه 

يف ميدان الّتعليل الّنحوّي. 

ادقة، والرباهني الوا�سحة. ثالًثا: ثبوت حكمة وا�سع اللغة الأّول، بالأخبار ال�سّ

اإّل اأّن ما ح�سل خالف ذلك، فقد »تتابع الّنحاة، وتكاثرت اآراوؤهم، وهم يتناف�سون يف ا�ستنباط العلل، وتعليل الأحكام؛ فكّل 

، وهذا ت�سّبب يف حرف الّدر�ص الّنحوّي 
حكم نحوّي يعّلل، وكّل ظاهرة نحوّية، كّلّية �أو جزئّية، ال بّد لها من عّلة عقلّية«36

عن وظيفته الّتعليمّية يف الأخذ بيد من يريد تعّلم قواعد العربّية، والّتعبري بها تعبرًيا �سليًما من اللحن »وبات الّنحو �سرًبا 

من الّريا�سة الذهنّية، يتبارى فيه علماء الّنحو، مزايًدا بع�سهم على بع�ص، حّتى كان لنا منه مع الّزمن هذه احل�سيلة اّلتي 

ناءت بها الأجيال جياًل بعد جيل«37.

31- اأبو الفتح عثمان ابن جني، اخل�سائ�ص، حتقيق حممد علي النجار )القاهرة: الهيئة امل�سرّية العاّمة للكتاب؛ بغداد: دار ال�سوؤون الثقافية العامة؛ 1990(، 
�ص 88.

32- مهدي املخزومي، يف الّنحو العربي نقد وتوجيه )بريوت: من�سورات املكتبة الع�سرية، 1964( �ص 20-19.
33- املرجع نف�سه، �ص 22-20.

34- جالل الدين ال�سيوطي، االقرتاح يف علم اأ�سول النحو، �ص 59.
35- اأبو القا�سم عبد الّرحمن بن اإ�سحاق الزجاجي، االإي�ساح يف علل النحو، حتقيق مازن املبارك )عمان: دار النفائ�ص، 1979(، �ص 66-65.

36- املرجع نف�سه، مقدمة �سوقي �سيف، �ص 6-5.
37- عفيف دم�سقية، مرجع مذكور، �ص 129.
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املبحث الّثالث: النحو العربي والقراآن الكرمي 

يكتنز القراآن الكرمي خ�سي�ستني ال تنفّكان عن بع�سهما، اإحداهما: اأّنه كالم الّذات اخلالقة املتعالية املحيطة بكّل �سيء 

علًما، والأخرى: اأّنه كتاب هداية للب�سر.

ويف حني حتّلق الأوىل بالّن�ّص القراآيّن عالًيا، حيث ال حدود لعلم اهلل، وال منتهى لكلماته، تنزل الأخرى به اإىل م�ستوى 

اأفهام الب�سر، جتلًيا لرحمة من ال حدود لرحمته. 

ُم�ستلَزمات فهم الّن�ّس القراآيّن

القراآن الكرمي: كالم اهلل املوحى اإىل ر�سوله الكرمي حممد )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، فهل م�ستلزمات فهم كالم اهلل 

هي نف�سها م�ستلزمات فهم اأي كالم عربّي اآخر؟ يف ذلك ثالثة اأقوال:

االأّول: يرى اأن القراآن الكرمي كالم عربّي، يت�سّمن معارف عالية، وم�سائل دقيقة؛ وهو زاد معريّف، ينهل منه كّل بح�سب 

طاقاته العقلّية، ومواهبه الّذهنّية، وال �سيء ور�ء ذلك.

ة  الّثاين: يرى »اأّن خطابات القراآن مّما يخت�ّص باأحباء اهلل املتاأّلهني، واأوليائه املقّربني، ال املُبَعدين... فالأهل القراآن خا�سّ

اأعني يب�سرون بها، ولهم اآذان ي�سمعون بها، ولهم قلوب يعقلون بها، دون غريهم من اّلذين هم عمي القلوب عن م�ساهدة 

الأّنوار، �سّم العقول عن ا�ستماع ذكر اهلل واأحبائه«38.

الّثالث: يجمع بني القولني ال�ّسابقني، وي�سع مراتب متعّددة لفهم الّن�ّص القراآيّن، فيخت�ّص كّل �سنف مبرتبة. وهو القول 

ا اأدنى من الفهم  الّراجح، لأّنه يراعي حقيقتني يف الّن�ّص القراآيّن، اإحداهما: اأّنه كتاب هداية لعاّمة الب�سر، وهذا يقت�سي حدًّ

يتي�ّسر لكّل ذي لّب يجيد العربّية؛ والأخرى؛ اأّنه كتاب هداية ملن يوؤمن به، مرتقًيا به يف م�سرية تكاملّية اإىل حيث الولية 

الإلهّية، وهذا يقت�سي اإ�سراقات متدّرجة بح�سب مراحل ال�ّسري اإىل اهلل تعاىل.

كيف نفهم الّن�ّس القراآيّن؟

يف فهم اأّي ن�ّص لغوّي ال بّد لنا من اأن ن�سلك اأحد طريقني:

االأّول: ا�ستبعاد كّل العنا�سر غري اللغوّية، فاأمامنا مفردات منظومة يف جمل، واجلمل من�سبكة يف ن�ّص، وللمفردة معنى 

معجمّي، ومعنى �سياقّي لغوّي يتحّدد من خالل �سياق اللغة، من بني املعاين املعجمّية للمفردة اّلتي غالًبا ما تتعّدد، ومعنى 

نحوّي )تركيبّي(، تكت�سبه املفردة من خالل وظيفتها يف الرّتكيب. وللجمل دللتها املختلفة بني اخلرب ب�سروبه واأغرا�سه، 

ا له نوع من الّتوّحد، ينماز به مّما �سواه. فلكّل جملة درجة  والإن�ساء باأ�ساليبه؛ وتاأتلف هذه اجلمل يف عالقات لتوؤّلف ن�سًّ

من ال�ستقالل، ت�سكّل هوّيتها يف الّن�ّص، ودرجة من الرتباط باجلمل الأخرى لتكوين الّن�ّص.

الّثاين: ا�ستح�سار كّل العنا�سر الفاعلة يف احلدث اللغوّي، اإذ تنظر الأل�سنّية املعا�سرة اإىل احلدث اللغوّي بو�سفه يتاأّلف 

من اأربعة اأركان: خماِطب، واأداة اخلطاب، وم�سمون اخلطاب، وخماَطب، وا�ستح�سار هذه العنا�سر يجعل للكالم: مفردات، 

وتراكيب، معاين جديدة. 

املنظومة القراآنّية

اأعني باملنظومة: جمموعة من املكّونات اجلزئّية اّلتي متتلك نوًعا من ال�ستقالل من جانب، يف حني تت�سافر لأداء مهّمة 

واحدة، تتحّلل اإىل جمموعة من املهاّم اجلزئّية من جانب اآخر، فاملنظومة واحدة، من حيث اآلّية اأدائها لعملها مبكّوناتها 

املتعّددة، والغاية اّلتي تعمل من اأجلها. يوؤّلف القراآن الكرمي منظومة ي�سّح ت�سميتها )املنظومة القراآنّية(، لها معاملها. والطريق 

ال�سحيح يف فهم الن�ص القراآين، فهمه بو�سفه منظومة متكاملة، بن�سه وببيانات ال�سنة ال�سريفة له.

38- �سدر الدين حممد بن اإبراهيم ال�سريازي، مقدمة وتعليقات مفاحت الغيب )بريوت: موؤ�س�سة التاريخ العربي، 2003(، �ص 88-86. 
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احليف الكبري الذي وقع على القراآن الكرمي من الّنحويني

ة، مقولة: اإّن القراآن الكرمي كان امل�سدر الأّول لهذه الّدرا�سات،  توارثت الّدرا�سات اللغوّية العربّية عاّمة، والّنحوّية خا�سّ

يف حني ارتفعت اأ�سوات متفّرقة، يف الّزمان واملكان، تدعو الّنحوّيني اإىل اإعادة الّنظر يف منهج درا�سة القراآن الكرمي نحوّيا، 

ف�سهد البحث القراآيّن �سيحات وبحوًثا تنكر على الّنحوّيني بع�ص ما فعلوه، من اأربابها: 

ابن م�ساء القرطبّي 

اأّلف ابن م�ساء كتابه )الّرّد على الّنحاة( �سعًيا لو�سع اأنوذج جديد للّنحو العربّي وا�ستنباط قواعده، على وفق اأ�سول 

ومبادئ فكرّية وفل�سفّية تختلف عن تلـك اّلتي داأب فيها الّنحوّيون، فيقول: »اإين راأيت الّنحوّيني )رحمة اهلل عليهم(، قد و�سعوا 

�سناعة الّنحو حلفظ كالم العرب من اللحن، و�سيانته عن الّتغيري، فبلغوا من ذلك الغاية اّلتي اأّموا، وانتهوا اإىل املطلوب اّلذي 

اّتبعوا، اإل اأّنهم التزموا ما ال يلزمهم، وجتاوزوا فيها القدر الكايف فيما اأرادوا منها، فتوّعرت م�سالكها، ووهنت مبانيها«39.

وما يهّمنا من اآراء ابن م�ساء ما تعّلق منها مبنهج معاملة القراآن الكرمي نحويًّا، كالقول بالّزيادة فيه، فيقول: »واّدعاء 

الّزيادة يف كالم املتكّلمني من غري دليل يدّل عليها، خطاأ بنّي، لكّنه ال يتعّلق بذلك عقاب، واأّما طرد ذلك يف كتاب اهلل 

ب  ، واّدعاء زيادة فيه من غري حّجة وال دليل اإّل القول باأّن كل ما ُين�سَ
اّلذي )اَل َياأِْتيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه(40

اإّنا ين�سب بنا�سب ال يكون اإل لفًظا يدّل على معنى اإّما منطوًقا به، واإّما حمذوًفا مراًدا، ومعناه قائم بالّنف�ص، فالقول 

بذلك حرام على من تبنّي له ذلك... ومن بنى الّزيادة يف القراآن بلفظ �أو معنى على ظّن باطل، قد تبنّي بطالنه، فقد قال 

يف القراآن بغري علم، وتوّجه الوعيد اإليه. ومّما يدّل على اأّنه حرام الإجماع على اأّنه ال يزاد يف القراآن لفظ غري املجمع 

على اإثباته، وزيادة املعنى كزيادة اللفظ، بل هي اأحرى، لأّن املعاين هي املق�سودة، والألفاظ دللت عليها، ومن اأجلها«41.

فخر الّدين الّرازّي

يواجه الرازّي ما داأب فيه الّنحوّيون بالّتعّجب وال�ستغراب فيقول: »اإذا جّوزنا اإثبات اللغة ب�سعر جمهول، منقول عن قائل 

جمهول، فالأْن يجوز اإثباتها بالقراآن العظيم، كان ذلك اأوىل،... وكثرًيا �أرى الّنحوّيني يتحرّيون يف تقرير الألفاظ الواردة يف 

القراآن، فاإذا ا�ست�سهدوا يف تقريره ببيت جمهول، فرحوا به. و�أنا �سديد الّتعّجب منهم، فاإّنهم اإذا جعلوا ورود ذلك البيت 

املجهول على وفقه دلياًل على �سّحته، فالأن يجعلوا ورود القراآن به دلياًل على �سّحته كان اأوىل«42.

اأحمد عبد ال�ّسّتار اجلوارّي

اأّلف الّدكتور اأحمد عبد ال�ّسّتار اجلوارّي من املحدثني كتابه )نحو القراآن(، م�ستنًدا اإىل اأّن »القراآن كتاب العربّية الأكرب، 

فينبغي اأن تقوم عليه درا�سة تراكيب العربّية واأ�ساليبها. واأخذ على النحويني اإيثار جانب املنطق، فت�سّوروا القاعدة قبل 

ا�ستقراء املاّدة اللغوّية، و�سلطوها على املروّي املاأثور، حتى حكموا على موا�سع من اآي القراآن بخروجها على نحو العربّية، 

وركنوا اإىل ّتاأويلها، لتن�سجم مع ما افرت�سوا من قواعد. ولو �سّلموا للقراآن من حيث تاريخ نزوله على الأقل، مبا �سّلموا 

.43
للمروّي من كالم العرب يف ع�سور الحتجاج، ملا �سقطوا يف مثل تلك املزالق، وملا وقعوا يف مثل تلك الأخطاء

39- ابن م�ساء القرطبي، الرد على الّنحاة، حتقيق �سوقي �سيف )القاهرة: دار الفكر العربي، 1947(، �ص 80.
40- )�سورة ف�سلت، الآية: 42(.

41- ابن م�ساء القرطبي، مرجع مذكور، �ص 93-92.
42- حممد بن اأبي بكر الرازي، التف�سري الكبري، اجلزء 9، ط 3 )د.د.ت(، �ص 55.

43- ينظر: اأحمد عبد ال�ستار اجلواري، نحو القراآن )بغداد: مطبعة املجمع العلمي العراقي، 1974(، �ص 8-6. 



19 جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر

حممد عبد اخلالق ع�سيمة

اأّلف ال�سيح حممد عبد اخلالق ع�سيمة كتابه )درا�سات لأ�سلوب القراآن الكرمي( يف اأحد ع�سر جمّلًدا، ومّما قاله يف 

، وعن 
كتابه: »وللّنحوّيني قوانني كثرية مل يحتكموا فيها لأ�سلوب القراآن، فمنعوا اأ�ساليب كثرية جاء نظريها يف القراآن«44

ال�ستقراء الّناق�ص لبع�ص الّنحوّيني مع اجلزم بال�ستقراء الّتاّم، يقول: »ولبع�ص الّنحوّيني جراأة عجيبة، يجزم باأّن القراآن 

، وعّلل خمالفة بع�ص القواعد الّنحوّية للّن�ّص 
خال من بع�ص الأ�ساليب من غري اأن ينظر يف القراآن، وي�ستقري اأ�ساليبه«45

القراآيّن بقوله: »لأّن ال�ّسعر قد ا�ستبّد بجهد الّنحاة، فركنوا اإليه، وعّولوا عليه، بل جاوز كثري منهم حّده، فن�سب اللحن اإىل 

القّراء الأئمة، ورماهم باأّنهم ال يدرون ما العربّية«46.

اأحمد مكّي الأن�سارّي

مناهج  بني  »جمع  الكتاب:  يف  منهجه  اأّن  وذكر  القراآيّن(،  الّنحو  )نظرّية  كتابه  الأن�سارّي  مكّي  اأحمد  الّدكتور  اأّلف 

47... وا�ستعر�ص القواعد 
ال�ستقراء، والّتحليل، وال�ستنتاج بعد الّتاأّمل الّطويل... اعتمد الّن�ّص القراآيّن اأ�سا�ًسا ل�ستنباط القواعد

و�ص القراآنّية... فما وافق منها القراآن اعتمدناه، بعد اأن كان الأمر  الّنحوّية كّلها من اأّولها اإىل اآخرها... وعر�سها على الّن�سّ

على العك�ص من ذلك يف الّنحو املاألوف... حيث كانت القاعدة الّنحوّية تو�سع �أّوال ا�ستنباًطا من ال�ّسعر العربّي يف الغالب 

الكثري، ثم ياأتي القراآن بعد ذلك يف املرتبة الّثانية، �أو الّثالثة، �أو ما ور�ء ذلك من املراتب، لأّنهم كانوا يقّدمون كالم 

العرب الأقحاح على اأّي ن�ّص اآخر... وكالم العرب متعّدد الألوان كما هو معلوم: منه ال�ّسعر، ومنه الّنرث الفنّي، ومنه الّنرث 

العادّي اّلذي يجري يف لغة الّتخاطب يف الأحاديث اليومّية، اّلتي لي�ست ذات بال... القراآن الكرمي يجب اأن يكون امل�سدر 

، وي�سّر الّدكتور الأن�سارّي على اأّن القدا�سة للّن�سو�ص القراآنّية ال 
الأّول لكّل القواعد والقوانني، ومنها القواعد الّنحوّية«48

للقواعد الّنحوّية، ويرتّتب على ذلك �سرورة تعديل هذه القواعد على اأ�سا�ص ال�ّسواهد القراآنّية املحكمة، و�سرورة ت�سافر 

.49
اجلهود لتوطيد بناء الّنحو القراآيّن ون�سره وت�سهم يف ذلك املوؤ�ّس�سات الّدينّية والعلمّية والجتماعّية

ل الّدكتور الأن�سارّي ما �سّماه )نظرّية الّنحو القراآيّن(، فيقول: »تتكّون )نظرّية الّنحو القراآيّن( من العنا�سر الآتية: ويف�سّ

1ـ الإطار العام، �أو ميدان البحث.
2ـ املحور.

3ـ العمود الفقرّي.
.50

4ـ املقّومات الأ�س�ص
.51

اأّما الإطار العاّم لهذه الّنظرّية فهو القراآن الكرمي، وهو اأوثق م�سدر يف الوجود، فينبغي اأن يكون امل�سدر الأّول للقواعد

واأّما املحور اّلذي ترتكز عليه هذه النظرّية فهو ال�سطدام بني القواعد الّنحوّية والآيات القراآنّية.

واأّما العمود الفقرّي فهو املواطن نف�سها... تلك املواطن اّلتي ت�سطدم فيها القواعد الّنحوّية بالّن�سو�ص القراآنّية... فكّل 

مو�سع ا�سطدمت فيه قاعدة نحوّية باآية قراآنّية... يعّد فقرة من فقرات هذا العمود الفقرّي وما اأكرث احللقات والفقرات يف 

52 فلها جانبان: جانب الّتفاق، وجانب الختالف، اأّما جانب الّتفاق بني القواعد الّنحوّية 
هذا العمود... واأّما املقومات الأ�س�ص

44- حممد عبد اخلالق ع�سيمة، درا�سات الأ�سلوب القراآن الكرمي )القاهرة: دار احلديث، 2004(، �ص 13.
45- املرجع نف�سه، �ص 15.
46- املرجع نف�سه، �ص 9.

واب ما اأثبّته. 47- يف الأ�سل )لكل تقعيد(، وال�سّ
48- اأحمد مكي الأن�ساري، نظرية النحو القراآين: )ن�ساأتها وتطورها( )جدة: دار القبلة للثقافة الإ�سالمية، 1984(، �ص 14-13.

49- املرجع نف�سه، �ص 29.
50- يف الأ�سل )الأ�سا�سّية(، وال�سواب ما اأثبته.

واب ما اأثبّته. 51- يف الأ�سل )للّتقعيد(، وال�سّ
52- يف الأ�سل )الأ�سا�سّية(، وال�سواب ما اأثبته.
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والّن�سو�ص القراآنّية فهو الغالب الكثري، وهو الق�سم الأكرب يف هذه الّنظرّية غري اأّن اأمره ي�سري لأّنه مو�سع اّتفاق بني اجلميع.

واأّما جانب الختالف بني القواعد الّنحوّية والّن�سو�ص القراآنّية فهو مو�سع الّثقل والرّتكيز يف هذه الّنظرّية، وله مظاهر 

متعّددة تنح�سر يف الّظواهر الآتية:

ريحة 1ـ ظاهرة املعار�سة ال�سّ
2ـ وظاهرة املعار�سة اخلفّية

 .53
3ـ وظاهرة الّتاأويل

حمّمد عبد القادر هنادي

اأّلف الّدكتور حمّمد عبد القادر هنادي كتاًبا بعنوان )ظاهرة الّتاأويل يف اإعراب القراآن الكرمي(، ذكر يف مقّدمته اأّن له 

اأهداًفا كثرية منها:

55 قواعدهم الّنحوّية، 
54 تتمّثل يف تبيان موقف الّنحاة من الّن�سو�ص اّلتي ال توافق

اأّواًل: الك�سف عن ظاهرة نحوّية مهّمة

وتتّبع اأ�ساليبهم اّلتي ي�سلكونها للّتخّل�ص من هذا الّتخالف بني الّن�ّص والقاعدة.

ثانًيا: الّدفاع عن فكرة العتماد على الّن�سو�ص القراآنّية يف و�سع القواعد الّنحوّية، وتقدمي الّن�ّص على القاعدة اأّيا كان 

، ويوؤّكد ا�ستفحال الّداء و�سموله جميع الّنحوّيني بال ا�ستثناء، فيقول: »وكنت يف بع�ص درا�ساتي ال�ّسابقة 
56

م�سدرها و�ساحبها

اأفّرق بني الّنحوّيني من حيث املذاهب واملدار�ص، مثل الب�سرّيني، والكوفّيني، والبغدادّيني... الخ، ولكّنني يف هذا البحث ال 

58 عندي �سواء«59.
57 اإىل هذه الّتفرقة، فكّلهم

�أرى بي حاجة

خليل بنّيان احل�ّسون

اأّلف الّدكتور خليل بنيان احل�ّسون كتاًبا بعنوان )الّنحوّيون والقراآن(، قال يف مقدمته: »ولقد تك�ّسف يل بعد ما يدنو 

من العقدين يف تدري�ص ماّدة )اأثر القراآن يف الّدرا�سات الّنحوّية( لطالب درجة الّدكتوراه يف ق�سم اللغة العربّية يف كلّية 

الرّتبية )ابن ر�سد( بجامعة بغدادـ اأّن نحونا ما زال بعيًدا عن ا�ستيعاب كّل ما متّثل يف القراآن من الأحكام والأ�ساليب، 

البعد اّلذي يكون من عواقبه اأّن دار�ص هذا العلم ال يعرف الكثري من ذلك، واإن بلغ فيه اأعلى مراتب الّدرا�سة، ونال به 

اأعلى ال�ّسهادات«60 ويوؤّكد اإمكانّية ال�ستمداد من القراآن الكرمي لكّل ما ُيحتاج اإليه من قواعد اللغة موؤاخًذا الّنحوّيني على 

ا�ستقرائهم الّناق�ص له وعدم اإيالئهم الّن�ّص القراآيّن ما ي�ستحّقه من عناية، فيقول: »وعلى هذا فكان الأجدر بالّنحوّيني اأن 

يعكفوا على هذا الكتاب، كتاب اهلل، لي�ستنبطوا منه كّل اأحكام اللغة... وما يّت�سل باأمور الّدين. ولقائل اأن يقول: اإّن الّنحوّيني 

وجدوا اأنف�سهم ُملَزمني بت�سّقط �سواهد اللغة الأخرى، لأّن القراآن مل ي�ستوعب كّل اأحكام اللغة. نقول: بل اإّن القراآن ا�ستمل 

على كّل املحتاج اإليه من اأحكام اللغة، �سوى ال�ّساّذ والّنادر، وما ال تقت�سيه احلاجة، وزيادة.

نعم، وزيادة، والّدليل على ذلك اأن الّنحو منذ ن�ساأته حّتى الآن مل ي�ستوعب كّل ما متّثل يف القراآن من الأحكام والرّتاكيب 

الأ�سلوبّية، واآية ذلك اأننا جند الّنحوّيني على مّر الع�سور ي�ستدركون على اأ�سالفهم ما اأخّلوا به مّما ورد يف القراآن من 

53- اأحمد مكي الأن�ساري، مرجع مذكور، �ص 51-50.
واب ما اأثبّته. 54- يف الأ�سل )هامة(، وال�سّ

55- يف الأ�سل )تتفق مع( وال�سواب ما اأثبته.
56- حممد عبد القادر هنادي، ظاهرة التاأويل يف اإعراب القراآن الكرمي )املقدمة( )مكة املكرمة: مكتبة الطالب اجلامعي، 1988(، �ص 5.

57- يف الأ�سل )ال اأراين بحاجة(، ال�سواب ما اأثبّته.
واب ما اأثبّته. 58- يف الأ�سل )الكّل(، وال�سّ

59- اأحمد مكي الأن�ساري، مرجع مذكور، �ص 14.
60- خليل بنيان احل�سون، النحويون والقراآن )املقدمة( )عمان: مكتبة الر�سالة احلديثة، 2002(، �ص 9.
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، ومّما اأخذه على الّنحوّيني، ف�ساًل عن ال�ستقراء 
الأحكام، وبدليل ما ظهر يف زماننا مّما ا�سطلح عليه )نحو القراآن(«61

الّناق�ص للقراآن الكرمي، عدم تخ�سي�سهم ال�ّساهد القراآيّن مبكانة متّيزه من ال�ّساهد ال�ّسعرّي، وجلوئهم اإىل تاأويل الّن�ّص 

القراآيّن، اإذا خالف قواعدهم، فقال: »وال نلمح متّيًزا لل�ّساهد القراآيّن، �أو اإحالًل له يف مرتبة تعليه على ال�ّساهد ال�ّسعرّي، 

اإذ ال يكتفى به يف اإقرار الأحكام، واإّنا جند اأنهم حري�سون على اأن يع�سدوا ما ميّثله مبا )قال ال�ّساعر(، فاإذا اأ�سابوه كان 

عندهم اأمثل، واأحظى بالقبول، واأر�سخ ملا يقّررون. ومل يكن اجلدال ينقطع ويح�سم اإذا قدم ال�ّساهد القراآيّن، واإّنا جندهم 

يعمدون اإىل �سرفه بالّتاأويل عما يدّل عليه ظاهره، وهو بذلك ال يختلف عن ال�ّساهد ال�ّسعرّي اإذا كان حّجة بيد املذهب 

رورة، �أو يرّد باأنه جمهول القائل. ولقد كانوا حري�سني كّل احلر�ص على اأن يجدوا لل�ّساهد  املخالف، اإذ ُيحَمل على ال�سّ

القراآيّن ظهرًيا موؤّيًدا، �أو �سفيًعا مّما )قال ال�ّساعر(، اإذا جاء منفرًدا فيما ميّثله، فاإذا مل يجدوا له �سيًئا من ذلك ظّلوا 

رورة، وقد يق�سون باأّنه خمالف  يف حرية ب�ساأنه، اإذ قد مينعونه، وقد يحكمون عليه بال�ّسذوذ، وقد يحملون ما فيه على ال�سّ

للقيا�ص، �أو يحملونه على الّتوّهم، �أو يحكمون عليه مبا هو اأ�سّد من ذلك«62.

هذا بع�ص ما ُكِتب يف املو�سوع مّما اّطلعت عليه، ولكي نتحّرى العلمّية واملو�سوعّية، ال بّد من اإعادة الّنظر لتمحي�ص ما 

ة، حتّقًقا من  توارثناه توارث امل�سّلمات، من اأّن القراآن الكرمي كان امل�سدر الأّول للّدر�ص اللغوّي العربّي عاّمة، والّنحوّي خا�سّ

ا حديًثا  �سّحته، فاإن كان الأمر كما قالوا، ازددنا به اإمياًنا، واإّل هدمناه فانهدم كل ما قام على اأ�سا�سه. و�سّيدنا در�ًسا لغويًّ

على اأ�س�ص وا�سحة املعامل، �ساخمة البنى، مفيدين من تقنّيات الع�سر يف جمال احلا�سب الإلكرتويّن، واجلّيد من مناهج 

الّدر�ص اللغوّي احلديث.

ابتداًء ال بّد من الإجابة عن ال�ّسوؤال الآتي بدّقة وو�سوح: ما اّلذي ينبغي حتّققه ليت�سّنى لنا احلكم باأّن القراآن الكرمي 

كان امل�سدر الأّول لهذا الّدر�ص؟ 

يرى الباحث اأّنه ال بّد من توافر الآتي لي�سوغ لنا احلكم بذلك:

ا حّتى ال يرتك ال�ّسابق لاّلحق �سيًئا يف هذا امل�سمار. االأّول: ا�ستقراء الّنحوّيني اآيات القراآن الكرمي ا�ستقراًء تامًّ

الّثاين: تقدمي ال�ّساهد القراآيّن على �سواه من ال�ّسواهد الّنحوّية، رعاية لكونه الكالم العربّي الأف�سح، ف�ساًل عن الأقد�ص.

الّثالث: ترجيح ال�ّساهد القراآيّن على �سواه عند الّتعار�ص بينهما.

الّرابع: اإجازة ا�ستنباط القاعدة الّنحوّية من ال�ّساهد القراآيّن الواحد، فح�سب القاعدة دلياًل على �سّحتها ا�ستنادها اإىل 

كالم العليم احلكيم.

ناعة الّنحوّية، ف�ساًل عن قواعدها الّتف�سيلّية. فاأ�سول  اخلام�ص: عدم تاأويل ظاهر الّن�ّص القراآيّن لإخ�ساعه لأ�سول ال�سّ

ناعة الّنحوّية علم ب�سرّي، وقواعد الّنحو ال تخلو من اأن تكون م�ستنبطة من القراآن الكرمي، �أو من �سواه، فاإن كانت  ال�سّ

من القراآن الكرمي نف�سه فال م�سّوغ لرتجيح بع�ص القراآن على بع�ص يف هذا امل�سمار، واإن كانت م�ستنبطة من غريه، فكيف 

حّكموا يف الوحي الإلهّي �سواه؟!

ال�ّساد�ص: امتياز ال�ّسواهد القراآنّية الكرمية من �سائر ال�ّسواهد الّنحوّية، اإجالًل لكالم اهلل عن اأن يقرن ب�سواه من الكالم، 

وبذلك ي�سبح و�سف ال�ّساهد القراآيّن بالقّلة، �أو بالّندرة، �أو الكرثة، ن�سبة اإىل القراآن الكرمي نف�سه، ال ن�سبة اإىل كالم العرب، 

وبذلك نحفظ لكالم اهلل �سبحانه قدا�سته وتفّرده.

وملّا كانت عملية الف�سل بني هذه ال�ّسروط ال�ّسّتة للحكم باأولوّية القراآن الكرمي م�سدًرا ل�ستنباط القواعد الّنحوّية، ع�سرية، 

لتداخلها يف الكثري من امل�سائل الّنحوّية، �ساأعر�ص يف هذا البحث مثاًل واحًدا �سادًقا يف تاأكيد ما قلت. 

61- املرجع نف�سه، �ص 9-8.
62- املرجع نف�سه، �ص 10.



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر22

اجلملة احلالّية الفعلّية املا�سوّية ل تاأتي حاًل.

احلال: هو »الو�سف، الف�سلة، املنت�سب، للّدللة على هيئة، نحو: »فرًدا اأذهب »ف ـ« فرّدا«: حال، لوجود القيود املذكورة 

فيه«63. 

والأ�سل يف احلال الإفراد، وتقع اجلملة موقع احلال، قال الّزخم�سرّي: »واجلملة تقع حاًل، وال تخلو من اأن تكون ا�سمّية 

�أو فعلّية... واإن كانت فعلّية مل تخل من اأن يكون فعلها م�سارًعا �أو ما�سًيا، فاإْن كان م�سارًعا مل يخل من اأن يكون مثبًتا 

 ،
�أو منفيًّا، فاملثبت بغري واو، وقد جاء يف املنفّي الأمران، وكذلك يف املا�سي، وال بّد معه من )قد( ظاهرة �أو مقّدرة«64

65 وا�سرتاط )قد( ظاهرة �أو مقّدرة، �أو اأن يكون الفعل املا�سي و�سًفا ملحذوف، هو راأي 
وبذلك قال ابن احلاجب والّر�سّي

الب�سرّيني اإّل الأخف�ص، وخالفهم يف ذلك الكوفّيون اإل الفّراء اّلذي قال: »والعرب تقول: )اأتاين ذهَب عقُله( يريدون: قد 

، وامل�ساألة من م�سائل اخلالف يف الّنحو العربّي.
ذهب عقُله«66

َأن  ْت ُصُدوُرُهْم  َجآُؤوُكْم َحِصَ َأْو  يَثاٌق  مِّ َوَبْينَُهم  َبْينَُكْم  َقْوٍم  إَِلَ  َيِصُلوَن  ِذيَن  الَّ إاِلَّ   ﴿ تعاىل:  بقوله  بالّنقل،  الكوفّيون  احتّج 

رًة �سدوُرهم(، وهي  ، فـ )ح�سر( فعل ما�ص، واجلملة يف مو�سع احلال، وتقدير الكالم )ح�سِ
ُيَقاتُِلوَنُكْم َأْو ُيَقاتُِلوْا َقْوَمُهْم ﴾67

ل عن عا�سم. قراءة احل�سن الب�سرّي، ويعقوب احل�سرمّي، واملف�سّ

ورّد الب�سرّيون احتجاج الكوفّيني بالّن�ّص القراآيّن باجلنوح اإىل الّتاأويل والحتمالت البعيدة، من اأربعة اأوجه:

فة  الوجه االأّول: اأنَّ )ح�سرت( �سفة لـ )قوم( املجرور يف اأّول الآية. ويف هذا الّتوجيه نظر، ملا فيه من الف�سل بني ال�سّ

فة واملو�سوف من  )ح�سرت(، واملو�سوف )قوم( يف اأّول الآية الكرمية، باجلملة الفعلّية ﴿َجاآوؤُوُكْم﴾، ومن املعلوم اأّن ال�سّ
املتالزمات يف الّنحو العربّي، وال يف�سل بينهما اإّل يف ا�ستثناءات قليلة، ويف هذا الّتوجيه تقطيع لأو�سال الّن�ّص القراآيّن، وهو 

كما و�سفه الّدكتور خليل بنّيان »ال ي�سوغ اإل على �سبيل اإرادة اإبطال مذهب، واإ�سقاط حّجة«68.

رت �سدوُرهم(، واملا�سي اإذا وقع  َرْت﴾ �سفة لـمقّدر وهو )قوًما(، فالّتقدير: )�أو جاوؤوكم قوًما ح�سِ الوجه الّثاين: اأنَّ ﴿َح�سِ

�سفة ملو�سوف حمذوف، جاز اأن يقع حاًل بالإجماع. ويف هذا الّتوجيه نظر، فهو تكّلف ظاهر، ال �سيء وراءه غري ال�ّسعي 

لفر�ص القاعدة الّنحوّية على الّن�ّص الأبلغ، اّلذي اأنزله الباري من فوق �سمواته ال�ّسبع. ويتعّجب الّدكتور خليل بنّيان قائاًل: 

مري املجاور يف ﴿َجاآوؤُوُكْم﴾«69. َرْت﴾ �سفة لـ )قوًما( املقّدر، وال يكون حاًل من ال�سّ »واإّنه ملن العجب اأن يكون ﴿َح�سِ

َرْت﴾. ويف هذا الّتوجيه نظر، ملا فيه  الوجه الّثالث: اأن يكون خرًبا بعد خرب كاأّنه قال: )�أو جاوؤوكم(، ثم اأخرب فقال: ﴿َح�سِ

من تقطيع غري م�سّوغ للّن�ّص القراآيّن امل�سبوك بالغيًّا، فالفارق بنّي بني اأن تكون اجلملة حاًل �أو خرًبا بعد خرب.

70 كاأّنه قال: )�سّيق اهلل �سدورهم(، كما يقال: 
الوجه الّرابع: اأن يحمل الكالم على الّدعاء ال على احلال، وهو قول املربّد

ُ يَده(، فاللفظ يف ذلك كّله لفظ املا�سي، 
ُ له( و )�سرَق قطَع اهلل

ُ رزَقه( و )اأح�سن اإيلَّ غفر اهلل
)جاءين فالٌن، و�ّسع اهلل

ومعناه الّدعاء وهذا كثري يف كالمهم، قال قي�ص بن ذريح:

63- ابن عقيل الهمداين، �سرح ابن عقيل )القاهرة: املكتبة التجارية الكربى، 1964(، �ص 625.
ل )بريوت: عامل الكتاب؛ القاهرة: مكتبة املتنبي؛ د.د.ت(، �ص 65.   64- يعي�ص بن علّي بن يعي�ص الّنحوّي، �سرح املف�سّ

65- ينظر: ر�سي الدين الإ�سرتاباذي، �سرح الر�سي على الكافية )طهران: موؤ�س�سة حممد ال�سادق، 1975(، �ص 43-40.
66- اأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاين القراآن، حتقيق اأحمد يو�سف جناتي وحممد علي النجار )القاهرة: مطبعة الكتب امل�سرية، 1955(، �ص 282.

67- )�سورة الن�ساء، الآية: 90(.
68- خليل بنيان احل�سون، مرجع مذكور، �ص 45.

69- املرجع نف�سه.
70- اأبو العبا�ص حممد بن يزيد املربد، املقت�سب، حتقيق حممد عبد اخلالق ع�سيمة )بريوت: عامل الكتب، د.د.ت(، �ص 124.
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ُاأل يا غراَب البنِي قد ِهجَت لوعًة

            
فويحكَ خّبين مبا اأنتَ ت�سرخُ

ُخاأبالبنِي من لبنى؟ فاإْن كنَت �سادًقا فال زاَل عظٌم من جناِحك ُيف�سَ

ك ُم�سَدُخول زلَت من عذِب املياِه ُمنـّفًرا ووكُرك مهـدوٌم وبي�سُ

فال اأنَت يف اأمـٍن ول اأنَت ُتفِرُخول زاَل راٍم قد اأ�سـابَك �سهـُمُه

ًجا على حرِّ جمِر الناِرُي�سوى وُيطَبُخواأُب�سرَت قبَل املوِت حلُمَك ُمن�سَ

فاأتى بالفعل املا�سي يف هذه املوا�سع ومعناه الّدعاء.

ويف هذا الّتوجيه نظر، فاإنَّ ا�ستعمال الفعل املا�سي للّدعاء اأمر مفروغ منه، ال حاجة به اإىل �ساهد، لكّن هذا الفهم 

يبدو بعيًدا عن �سياق الآية الكرمية، يقّطع اأو�سال الّن�ّص، ويبعد فهمه عن املعنى املتبادر يف املاأنو�ص املاألوف من ال�ستعمال 

ة. اللغوّي عاّمة، والقراآيّن خا�سّ

واحتّج الكوفّيون بقول اأبي �سخر الهذيّل:

واإيّن لتعروين لذكراِك نف�سٌة           كما انتف�َس الُع�سفوُر بّللُه الَقطُر

فـ )بّلله( فعل ما�ص وهو يف مو�سع احلال.

واحتّجوا كذلك بالقيا�ص، فكّل ما جاز اأن يكون �سفة للّنكرة نحو: )مررُت برجٍل قاعٍد( جاز اأن يكون حال للمعرفة، نحو: 

)مررت بالّرجل قاعًدا(؛ والفعل املا�سي يجوز اأن يكون �سفة للّنكرة نحو: )مررت بالّرجل قعَد(.

ا�ستند موقف الب�سرّيني يف منع وقوع اجلملة الفعلّية املا�سوّية حاًل اإىل الّتنايف بني دللة الفعل املا�سي على زمان م�سى 

ل الّر�سّي ال�سرتابادّي القول يف امل�ساألة، فقال: »وي�سرتط يف امل�سارع الواقع  وانتهى، ودللة احلال على الّزمن احلا�سر، وف�سّ

حاًل: خلّوه من حرف ال�ستقبال، كـ )ال�ّسني( و)لن(، ونحوهما، وذلك اأّن احلال اّلذي نحن يف بابه، واحلال اّلذي يدّل عليه 

امل�سارع، واإن تباينا حقيقة لأّن يف قولك: )ا�سرْب زيًدا غًدا يركُب(، لفظ )يركُب(، حال باأحد املعنيني، غري حال بالآخر، 

لأّنه لي�ص يف زمان الّتكّلم، لكّنهم التزموا جتريد �سدر هذه اجلملة، اأي امل�سّدرة بامل�سارع عن علم ال�ستقبال لتناق�ص احلال 

وال�ستقبال يف الّظاهر، واإن مل يكن الّتناق�ص ههنا حقيقيًّا، وملثله التزموا )قد( اإّما ظاهرة �أو مقّدرة يف املا�سي اإذا كان 

حاًل، مع اأّن حالّيته بالّنظر اإىل عامله، ولفظة )قد( تقّرب املا�سي من حال الّتكّلم فقط، وذلك لأّنه كان ُي�ستب�َسع يف الّظاهر 

لفظ املا�سي واحلالّية، فقالوا: )جاء زيد العام الأّول وقد ركب(، فاملجيء بلفظ )قد( ههنا، لظاهر احلالّية، كما اأّن الّتجريد 

مري،  عن حرف ال�ستقبال يف امل�سارع لذلك، ... وقال الأندل�سّي: امل�سارع املنفّي بـ )مل(، ال بّد فيه من الواو، كان مع ال�سّ

اأو، ل، ولعّل ذلك لأّن نحو )مل ي�سرب(: ما�ص معنى، كـ )�سرب(، فكما اأّن )�سرب(، ملناق�سته للحال ظاهًرا، احتاج اإىل 

)قد( املقّربة له من احلال، لفًظا �أو تقديًرا، كذلك، )مل ي�سرب(، يحتاج اإىل الواو اّلتي هي عالمة احلالّية، ملّا مل ي�سلح 
معه )قد(، لأّن )قد( لتحقيق احل�سول، و )مل( للّنفي، واإذا انتفى امل�سارع بلفظ )ما( مل تدخله الواو، لأّن امل�سارع املجّرد  

ي�سلح للحال، فكيف ل، اإذا ان�سّم معه ما يدّل بظاهره على احلال، وهو )ما(«71.

71- ر�سي الدين الإ�سرتاباذي، مرجع مذكور، �ص 45-43.
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لذا اخت�سر ابن يعي�ص الكالم يف الّن�سو�ص اّلتي احتّج بها الكوفّيون: »باأّن )قد( مرادة فيها، ولذلك ح�سن احلال 

، وال اأدري كيف تلّقى ابن يعي�ص العلم من رّبه العظيم باأّنه اأراد )قد( يف الآية الكرمية، وال اأدري ما اّلذي منع 
باملا�سي«72

اهلل �سبحانه عن اأن يقول )قد ح�سرت(73.

رفّية للفعل وحدها،  يرى الباحث اأنَّ يف موقف الب�سرّيني نظًرا، فالّدللة الّزمانّية تاأتي من ال�ّسياق عاّمة، ال من البنية ال�سّ

اأَولي�ص دخول )مل( على امل�سارع يقلب دللته اإىل املا�سي؟ اأَولي�ص جميء الفعل املا�سي يف �سياق ال�ّسرط يقلب دللته اإىل 

امل�ستقبل يف نحو قولنا: )اإن جاء زيد فاأكرمه(؟ وللموقع يف اجلملة دللته، ففي قولنا: )اأكرَم مو�سى عي�سى(، )مو�سى( فاعل 

ال غري، و)عي�سى( مفعول به ال غري، بدللة تقدم )مو�سى( على )عي�سى(، والفاعل متقّدم رتبة على املفعول، وعدم ظهور 

َرْت﴾ يف الآية الكرمية يف موقع احلال بعد �ساحبها  حركة اإعرابّية مائزة بينهما يف اجلملة، فلماذا ال يكون وقوع ﴿َح�سِ

املعرفة، ويف �سياق يرّجحه املعنى، دلياًل على اإفادة الفعل املا�سي معنى احلالّية الّزمانّية؟ وملاذا ال تعّد الآية دلياًل على �سّحة 

وقوع اجلملة الفعلّية املا�سوّية حاًل من دون �سبقها بـ)قد(؟ وملاذا نحا الب�سرّيون ومن تبعهم، كابن احلاجب، والّر�سّي، وابن 

، منحى الّتاأويالت البعيدة للّن�ّص القراآيّن، املخالفة للمعنى الّظاهر املتبادر منه، ومل ينحوا منحى البحث عن �سّر 
74

عقيل

الّتعبري عن احلال بالفعل املا�سي؟ وهاّل �ساألوا اأنف�سهم: ملاذا مل يقل رّب العّزة �سبحانه: )قد ح�سرت(، ليقّروا بحالّيتها بعد 

اأن توافق قواعدهم اّلتي ظّنوا �أّنها اأحاطت بكل تراكيب اللغة العربّية علما؟ وحججهم اّلتي اأح�سن من قال فيها:

75
ترنو بطرٍف فاتٍر فاتٍن        اأ�سعَف من حّجِة نحوّي

لقد جعلوا الّن�ّص القراآيّن تابعا لقواعدهم امل�ستنبطة من كالم الب�سر، بالعقل الب�سرّي الّناق�ص املحدود، بدًل من اأن تكون 

تلك القواعد تابعة له، وم�ستنبطة منه، ومنقادة اإليه. 

والأدهى من هذا ما ذكره الّدكتور خليل بنّيان اإذ قال: »ومن يتتّبع  وقوف الّنحوّيني على اخلالف بني الكوفّيني والب�سرّيني 

ب�ساأن هذه امل�ساألة يرتاءى له اأّن الكوفّيني مل يجدوا من القراآن غري هذه الآية... دلياًل على ما يذهبون اإليه، واأّن الب�سرّيني 

 76
يرّدونهم لأّنهم ال ميلكون من القراآن دلياًل غريها... واإّننا لنجد يف القراآن اآيات اأخر جاء فيها الفعل املا�سي حاًل من دون

، فـ ﴿ ُقدَّ ﴾ حال، اإذ الّتقدير) مقدوًدا من دبر(، وقد 
اأن ت�سبقه )قد(، وهي: قوله تعاىل: ﴿ َفَلمَّ َرَأى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر﴾77

ْنَيا  78. وقوله تعاىل: ﴿ َوإِْن َأَصاَبْتُه فِْتنٌَة انَقَلَب َعَل َوْجِهِه َخِسَ الدُّ
ْت اإَِلْيَنا اَعُتَنا ُردَّ جاء الفعل بعد معرفة. وقوله تعاىل: َهِذِه ِب�سَ

، فـ )َخ�ِسَر( حال ل�سّحة تاأويلها بـ )خا�سر الّدنيا(، و)قد خ�سر الّدنيا(... ومّما جاء فيه الفعل املا�سي حمتماًل 
َواْلِخَرَة ﴾79

لنَِي اْكَتَتَبَها ژ81،... اإذ ي�سّح فيها الّتقدير: )هذه اأ�ساطري  وَّ 80 اأن ت�سبقه )قد( قوله تعاىل:﴿ َوَقاُلوا َأَساطِرُي اْلَ
للحالّية من دون

الأّولني قد اكتتبها �أو مكتتًبا اإّياها(«82.

72- يعي�ص بن علّي بن يعي�ص الّنحوّي، مرجع مذكور، �ص 67.
73- )�سورة الأنعام، الآية: 18(.

74- ينظر: ابن عقيل الهمداين، مرجع �سابق، �ص 569-658.
75- اأبو من�سور الثعالبي، يتيمة الدهر، �سرح وحتقيق مفيد حممد قمحية )بريوت: دار الكتب العلمية، 1983(، �ص 469.

واب ما اأثبّته. 76- يف الأ�سل ال توجد )من(، وال�سّ
77- )�سورة يو�سف، الآية: 28(.
78- )�سورة يو�سف، الآية: 65(.
79- )�سورة احلج، الآية: 11(.

واب ما اأثبّته. 80- يف الأ�سل ال توجد )من(، وال�سّ
81- )�سورة الفرقان، الآية: 5(.

82- خليل بنيان احل�سون، مرجع مذكور، �ص 44-43.
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هذا ما اأورده، فاإن قيل: اإّن هذه الّن�سو�ص �سواهد حتتمل توجيهات اأخرى غري احلالّية، وقدميا قيل: اإذا وقع الحتمال 

بطل ال�ستدلل، قلت: اإّن احتمالها للحالّية وحده ي�ستدعي ذكرها ومناق�ستها لو مّتت عملية ال�ستقراء الّتاّم للّن�ّص القراآيّن، 

واإْن كنت متيقًنا اأّنهم اإن فطنوا اإليها �سيواجهونها مبعول الّتاأويل اّلذي ال ُيبقي وال يذر. اإّن من ينعم الّنظر يف امل�ساألة يذهله 

ال�ستقراء الّناق�ص لآيات القراآن الكرمي، قبل اأن يذهله تناول الآية الكرمية بالّتاأويالت البعيدة، والّتوجيهات املتكّلفة، فذلك 

اأمر قد األفناه من الّنحوّيني كثرًيا، األي�ص الأوىل مبن يدر�ص )احلال( يف العربّية اأن يبداأ بكتاب اهلل في�ستقريه اآية اآية، ثّم 

ينتقل اإىل ما دونه من الّن�سو�ص الف�سيحة، والّنماذج البليغة، ليحّق له القول: اإّن القراآن الكرمي كان امل�سدر الأّول لدر�سي 

وقواعدي؟!  

   
واأغرب ما يف هذه الأمثلة ال�ستقراء الّناق�ص لن�سو�ص القراآن الكرمي، اإذ يحّق للباحث املو�سوعّي اأن يعجب، بل يذهل، 

حني يواجه هذه الّظاهرة، ملا ياأتي:

ا مكتماًل مبّدة طويلة. فاإذا كان ال�ستقراء  �أ ـ جمع القراآن الكرمي يف م�سحف واحد قبل ظهور الّدر�ص الّنحوّي وقيامه �سويًّ

ا كيف يتاأّتى للّنحوّيني اأن يّدعوا ا�ستقراءهم لكالم العرب، يف اأ�سقاعهم الّنائية، وبواديهم  لكتاب جمموع بني دّفتني ناق�سً

املتناثرة، فيقول الّنحوّي: )هذا مل يرد يف كالم العرب(، وهذا )قليل(، وهذا )�ساّذ(، وغريها من الأحكام املت�سّمنة دعوى 

ال�ستقراء ال�ّسامل التاّم.

روا  ب ـ اإجماع الّدار�سني على اأّن القراآن الكرمي هو الّن�ّص الأف�سح بني ن�سو�ص العربّية، اّلذي اأعجز اأرباب البيان. فاإذا ق�سّ

يف ا�ستقراء الّن�ّص الأف�سح، فهم يف �سواه اإّما اأكرث تق�سرًيا، واإّما اأحرى باللوم، اإذ تركوا الأف�سح و�سغلوا مبا دونه ف�ساحة.

ت ـ قدا�سة الّن�ّص القراآيّن بو�سفه الوحي الإلهّي، اّلذي يدينون بالت�سديق به؛ فال �سّك يف اأّن دار�سي القراآن الكرمي، 

وم�ستنبطي قواعد الّنحو، كانوا من امل�سلمني ح�سًرا.

ث ـ تواتر الّن�ّص القراآيّن، وعدم اخلالف يف روايته، يف حني نرى اختالًفا كثرًيا يف رواية ال�ّسواهد الأخرى مّما يفوق 

احل�سر، ويعرفه كّل دار�ص للّنحو العربّي.
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اخلامتة ونتائج البحث

ي�سهل ويكرث احلديث عن املاآخذ، وغالًبا ما يرتك احلل جانًبا ويهمل، فما البديل من الدر�ص اللغوي القا�سر عن درا�سة 

ا، قادرة  القراآن الكرمي؟ اإّنه علم ل�سان القراآن الكرمي، اإّنه باخت�سار �سديد: يوؤّلف القراآن الكرمي منظومة يف�سر بع�سها بع�سً

قدرة تاّمة على االإبانة عن نف�سها، يف حتقيق مقا�سدها. ويرتّتب على ما مّر:

االأّول: كّل ما يف القراآن الكرمي كالم يف الّذروة من الّدّقة والإحكام، لذا كان مهيمًنا وحّجة على ما �سواه، من كّل العلوم، 

والّنظرّيات، والقواعد، ومنها اللغوّية؛ فاإّن عار�سه �سيء منها اأعيد الّنظر يف املعاِر�ص.

الّثاين: خلود املعجزة القراآنّية، وتفّتحها عن جديد با�ستمرار، يقت�سي اإبقاء باب الّدر�ص القراآيّن مفتوًحا، اإذ يك�سف الإعجاز 

املتجّدد عن اأ�سرار يف لغة القراآن الكرمي مل تكن معروفة من قبل، فينبغي لدار�سه اأن يعي�ص رغبة ال�ستك�ساف، والبحث عن 

اجلديد، واأن ال ي�ست�سلم لروح تقليد القدمي لقدمه، بحّجة اأّنهم �سلف �سالح؛ ف�سالحهم، جزاهم اهلل عن القراآن خرًيا، ال 

يعني اجلمود والّتحّجر على اأقوالهم.

الّثالث: عروبة القراآن ال تعني خ�سوعه لقواعد العربّية، بل تعني مرجعّيته لها، وهيمنته عليها، فاإّن جاء ما ظاهره خمالًفا 

ملا ُزعم اأّنه من قواعدها، اأعيد الّنظر يف ا�ستنباط القواعد، �أو ُبحث عن �سّر الّتعبري الكامن ور�ء هذا التفّرد، فال �سك يف 

اأّن ور�ء كّل حرف وحركة يف القراآن الكرمي �سّرا ينبغي ا�ستك�سافه، فال يوؤّول الّن�ّص القراآيّن ملوافقة قواعد اللغة.

الّرابع: قدرة املنظومة القراآنّية على الإعراب عن نف�سها، ت�ستدعي ا�ستنطاقها بكّل الو�سائل املمكنة، كجمع اآيات املو�سوع 

الواحد، ورّد بع�سها اإىل بع�ص، ومتابعة املفردة اللغوّية اأينما وردت يف القراآن الكرمي، ل�ستجالء خ�سو�سّية ال�ستعمال القراآيّن، 

وال�ّسعي للتحّلي باأق�سى درجات املو�سوعّية، والّتزّود من معني مدر�سة القراآن الكرمي. 

اخلام�ص: اإذا ا�ستع�سى تف�سري ظاهرة، �أو ن�ّص، �أو واجه الّدار�ص اأّي م�سكلة بحثّية، قال: ال اأعلم، وترك الباب مفتوًحا 

لدار�سني اآخرين، ولأجيال قادمة، فاإّن ذلك اأف�سل من القول يف كالم اهلل بغري علم قاطع، �أو حّجة بينة. فكالم اخلالق ال 

يحيط باأ�سراره املخلوق، و�سيبقى القراآن الكرمي متقّدًما على الّزمان مهًما امتّد، وعلى احل�سارة مهما �سمخت.
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ملخ�ص 

تناق�ص هذه الدرا�سة جمموعة من الإ�سكاليات املتعلقة بعلم بيان الل�سان القراآين من خالل تعامل املف�سر مع الن�ص القراآين، 

اإذ كيف ميكن التوفيق بني الل�سان العربي الذي يحمل ُروؤَْيَة املف�سر، وبني الروؤية القراآنية املودعة يف كلماته واآياته و�سوره؟ وهل 

ي�سلح املنهج الل�ساين يف اإقامة امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية مبعزل عن ال�سياق الذي ا�ستعمل فيه الل�سان القراآين م�سطلحاته 

ومفاهيمه؟ وكيف ميكن اإقامة املفاهيم القراآنية دون توجيه دللت الل�سان القراآين املطلقة، تقدمًيا وتغليًبا لل�سان العربي الن�سبي، 

يف حفاظ تام على خ�سو�سية عاملية الل�سان القراآين و�سموليته التي تتخطى حدود الزمان واملكان والإن�سان؟ 
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Abstract
This study aims to discuss a number of significant problems related to the linguistic rev-
elation of the Quran based on the interpretation of Quranic texts. It also aims to iden-
tify how the Arabic language can be reconciled with the Quranic vision and the terms 
and verses of the Quranic text. Does the linguistic approach fit in the establishment of 
the Quranic terms and concepts separately from the context of the Quranic language, 
terminology and concepts? How can the Quranic concepts be established without pro-
viding the utter Quanic connotations of the language to the Arabic language in order 
to preserve the universality of the Quranic language and its comprehensiveness that 
transcends the limits of time, place and human being?
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مقدمة

من اأهم مظاهر اإعجاز الل�سان القراآين تلك الثورة الكربى التي اأحدثتها م�سطلحاُته ومفاهيُمه، اإذ اختريت اختياًرا 

ا، وا�ستعملت ا�ستعماًل جديًدا مل يعهده الل�سان العربي، فاأحدثت ظاهرة لغوية فريدة يف تاريخ اللغات الب�سرية، ارتقى  خا�سً

الل�سان القراآين – من خاللها – بالل�سان العربي فكان خطابه للعاملني يف اأعلى مراتب البيان، جدد يف الل�سانيات العربية 

كل �سيء تقريًبا )امل�سطلحات، املفاهيم، الأ�ساليب، ال�سياقات، اجلمل، التعبريات، ال�سور، القواعد، املاآلت...(؛ وبهذا تكون 

اللغة العربية قد مرت بطفرة لغوية مباغتة من املرحلة الل�سانية العربية اإىل ل�سان قراآين منظم معجز فنيا، قادر على نقل 

فكرة الثقافة اجلديدة واحل�سارة الوليدة للنا�ص اأجمعني.

ويف هذا ال�سياق تربز اإ�سكالية بالغة الأهمية تتعلق بعلم بيان الل�سان القراآين من خالل تعامل املف�سر مع الن�ص القراآين؛ 

اإذ كيف ميكن التوفيق بني الل�سان العربي الذي يحمل ُروؤَْيَة املف�سر، وبني الروؤية القراآنية املودعة يف كلماته واآياته و�سوره؟ 

وهل ميكن العتماد على معجم الل�سان العربي فقط يف تف�سري مفردات الل�سان القراآين؟ اإىل اأي حد ي�سلح املنهج الل�ساين 

يف اإقامة امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية مبعزل عن ال�سياق الذي ا�ستعمل فيه الل�سان القراآين م�سطلحاِته ومفاهيَمه؟ وكيف 

نفهم جتليات الل�سان القراآين بدون اأن نفهم ما يتعلق بها من اأ�سباب و�سياقات متعددة؟ وكيف ميكن اإقامة املفاهيم القراآنية 

دون توجيه دللت الل�سان القراآين املطلقة، تقدمًيا وتغليًبا لل�سان العربي الن�سبي، يف حفاظ تام على خ�سو�سية عاملية الل�سان 

القراآين و�سموليته التي تتخطى حدود الزمان واملكان والإن�سان؟

ومن هذا املنظور، فلهذه الدرا�سة املو�سومة بـــــ »خلل تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين واأثره يف بناء امل�سطلحات 

واملفاهيم القراآنية« اأهمية كربى يف تبيان جتليات اخللل يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية عند تقدمي اأو تغليب الل�سان 

العربي على الل�سان القراآين من جهة، والوقوف على اآثارها وتداعياتها املنهجية يف اإقامة املفاهيم وامل�سطلحات القراآنية من 

جهة ثانية. وحول �سابقة البحث، فبعد بذل اجلهد فيه واملطالعة مل اأهتد اإىل درا�سة �ساملة تتناول هذا املو�سوع من حيث 

خلل تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين واأثره يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية. غري اأنه ل بد من الإ�سارة هنا 

ا موجًزا لبع�سها بهدف ال�ستفادة منها يف  اإىل وجود بع�ص الدرا�سات والبحوث القّيمة ذات ال�سلة باملو�سوع، و�ساأقدم عر�سً

حتديد م�سار الدرا�سة وبناء منهجيتها، وذلك ح�سب تاريخ ن�سرها بدًءا بالأقدم كما يلي:

هناك العديد من املوؤلفات الرتاثية املتعلقة ببيان معاين القراآن الكرمي، تعددت م�ساربها واأ�سنافها، و�سنفرد بع�سها 

بالتحليل واملناق�سة يف هذا البحث، وت�سمل: م�سنفات »معاين القراآن« التي ا�ستهر فيها: الفراء )ت 207 هـ(، الأخف�ص )ت 

215 هـ(، الزجاج )ت 311 هـ(، وم�سنفات »اإعراب القراآن« لأبي جعفر النحا�ص )ت 338 هـ(، ابن خالويه )ت 370 
هـ(، مكي بن اأبي طالب )ت 437 هـ(، اخلطيب التربيزي )ت 502 هـ(، وم�سنفات »غريب القراآن«، ولعل اأول من األف يف 

حابي اجلليل عبداهلل بن عبا�ص )ر�سي اهلل عنهما( )ت 68 هـ(، ثم تبعه ابن قتيبة )ت 276 هـ(، حممد  نف ال�سّ هذا ال�سّ

بن عزيز ال�سج�ستاين )ت 330 هـ(، وابن اجلوزي )ت 597 هـ(، واأبو حيان النحوي )ت 745 هـ(.

وامللحظ العام حول هذه املوؤلفات اأنها كانت – عموًما – من نتاج علماء الب�سرة والكوفة موطني ال�سناعة النحوية، ومعلوم 

ما كان بينهما من خالف وتناف�ص علمي يف هذا املجال الذي ل يبُعد اأن يكون قد انتقل اإىل البحث اللغوي، فاإذا تاأملت 

دخل فيها اإعراب القراآن، فاإنك تكاد جتزم باأن البحث النحوي هو الأ�سل يف هذه الكتب، 
ُ
جممل امل�سنفات ال�سابقة التي اأ

واأن البحث اللغوي تابع له، ويدل على ذلك: كرثة البحوث واملناق�سات النحوية؛ وي�ستنبط من هذا اأن هوؤلء العلماء كاأنهم 

َد  اأرادوا بالتاأليف يف »معاين القراآن« اإبراز مذهبهم النحوي الذي ينتمون اإليه، ولي�ص بيان الل�سان القراآين، فاإنه لو ُجرِّ

ما يتعلق بالتف�سري يف هذه الكتب، فاإنها ل تعدو اأن تكون كتاًبا يف غريب القراآن. دون اأن نن�سى التفا�سري اللغوية كجامع 

البيان عن تاأويل اآي القراآن للطربي )ت: 310(، واجلامع لعلم القراآن للرماين )ت: 382(، واملحرر الوجيز لبن عطية )ت: 
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542(، وغريها من التفا�سري. غري اأنها هي الأخرى مل ت�سلم من �سطوة النزعة النحوية، وطغيان حاكمية الل�سان العربي 
عموًما اأثناء البناء املفاهيمي للمفردات القراآنية.

اأما املوؤلفات والدرا�سات املعا�سرة املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، فنجد:

اأوًل: درا�سة الدكتور الطيار، م�ساعد بن �سليمان بن نا�سر، بعنوان: »التف�سري اللغوي للقراآن الكرمي«، فهر�سة مكتبة 

امللك فهد الوطنية، الريا�ص/ال�سعودية، 1421هـ. حاول املوؤلف جاهًدا من خاللها اأن يلملم اأطراف مو�سوع التف�سري اللغوي، 

عرب بحث عدة م�سائل، وقد ا�ستلب منه اأطراًفا راأى اأنها جديرة بالبحث والتحرير، وقد خُل�ص اإىل اأن اللغة لي�ست امل�سدر 

الوحيد الذي ميكن ملن اأحكمه اأن يف�سر القراآن، اإذ ل بد للمف�سر من معرفة م�سادر اأخرى يعتمد عليها يف تف�سريه، فراأى 

اأن ي�سع لذلك قواعد �سابطة للتف�سري اللغوي نذكر منها: اأن كل تف�سري لغوي وارد عن ال�سلف يحكم بعربيته، وهو مقدم 

على قول اللغويني، ل ي�سح اعتماد اللغة وحدها دون غريها من امل�سادر التف�سريية.

ثانًيا: درا�سة الدكتور طه جابر العلواين بعنوان »الل�سان القراآين وم�ستقبل الأمة القطب«، والتي اأ�سار فيها املوؤلف – بنف�ص 

علمي فريد – اإىل حاجة الأمة لبناء »قامو�ص قراآين مفاهيمي« ُيعتمد فيه على القراآن املجيد اأ�سا�ًسا، وجُتعل لغات العرب 

فيه مراجع �ساندة ومع�سدة ل حاكمة، وتكون احلاكمية يف ذلك للقراآن املجيد على كل ما عداه من �سعر العرب ونرثهم، 

و�سجعهم و�سائر فنون كالمهم1.

ثالًثا: درا�سة الدكتور راتب بن عبد الوهاب بن حممد ال�سمان، بعنوان »اإحياء ل�سان القراآن مقدمة اإىل كتاب ل�سان 

القراآن«، طبعة 2009م. والتي حاول املوؤلف من خاللها ك�سف الألفاظ الأ�سول جلميع األفاظ القراآن الكرمي، وبيان املعنى 

الوحيد لها، كما تطرق اإىل ظاهرة الوجوه والنظائر يف القراآن الكرمي، وخل�ص اإىل اإعادة بناء ميزان �سريف وا�ستقاقي 

خا�ص باملفردات القراآنية.

اأما من حيث ال�ستفادة والإ�سافة، فتتعلق – يف العمق – بدح�ص نظرية تغليب الل�سان العربي على الل�سان القراآين يف 

بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية، وذلك باإبراز املخالفات النظرية واملنهجية يف تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين 

والآثار املرتتبة على ذلك، واملرتبطة بَحْجِب املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين، واإ�سعاف التطور الدليل 

لألفاظه، واإهدار مقا�سده ال�سرعية، وا�ستبعاد حاكميته. واأما منهج البحث، فهو منهج و�سفي يقوم على ا�ستعرا�ص الن�سو�ص 

وحتليلها �سعًيا للو�سول اإىل نتائج �سحيحة اعتماًدا على اأدّلة نقلية وعقلية – بعد طرح بع�ص املقدمات – مع تو�سيح بع�ص 

امل�سطلحات ومناق�سة الآراء املطروحة يف هذا ال�سدد، باعتبار اأن املنهج الو�سفي يقوم على ا�ستقراء املادة العلمية، التي 

ا، مرتًبا ترتيًبا منهجًيا2. حتكم اإ�سكاًل ما اأو ق�سية ما وعر�سها عر�سً

باملزاوجة كذلك مع املنهج ال�ستقرائي-ال�ستق�سائي اأو املنهج التوثيقي يف حماولة ل�ستقراء خمتلف الآراء الواردة حول 

اإ�سكالية تقدمي اأو تغليب الل�سان العربي على الل�سان القراآين، باعتبار اأن املنهج التوثيقي ُيعنى به: »جمع اأطراف اأو اأجزاء 

ج�سم علمي ما، متناثرة يف اأح�ساء الرتاث، واإعادة تركيبها تركيبا علميا متنا�سقا«3. وبناء عليه، حاولت اأن اأن�سد م�سامني 

هذه الورقة البحثية واأرتبها حتى تكون ُكالًّ مت�سًقا للوفاء بالغر�ص، من خالل مقدمة ومبحثني من اأربعة مطالب مت�سمنة 

ُن فيها اأهم النتائج والتو�سيات ح�سب خطة العمل التالية: مِّ �سَ
ُ
لأمثلة مو�سحة، وخامتة اأ

1- طه جابر العلواين، ل�سان القراآن وم�ستقبل الأمة القطب )القاهرة: مكتبة ال�سروق الدولية، 2006(، �ص 77.
2- املرجع نف�سه، �ص 67.

3- فريد الأن�ساري، اأبجديات البحث العلمي يف العلوم ال�سرعية )الدار البي�ساء: من�سورات الفرقان، 1997(، �ص 75.
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ُنها اأهم التو�سيات واملقرتحات مِّ �سَ
ُ
خامتة: اأ

التجليات  القراآنية:  واملفاهيم  امل�سطلحات  بناء  يف  القراآين  الل�سان  على  العربي  الل�سان  تغليب  الأول:  املبحث 

والتداعيات

يروم هذا املبحث بيان اأن الل�سان العربي رغم اأنه من اأهم م�سادر التف�سري اإل اأنه ل ي�ستقل العتماد عليه دون امل�سادر 

الأخرى بفهم القراآن، واأنه يوقع يف الغلط، لأن التف�سري ال�سديد للكتاب املجيد قد يكون من جهة هذه امل�سادر، اأو تكون هذه 

امل�سادر حمددة للمعنى اللغوي املحتمل عند تعدد وجوه التف�سري، وتغليب التف�سري اللغوي على الل�سان القراآين يوقع �سناعة 

التف�سري يف خمالفات وِخاَلٍل )جمع َخلل( نظرية ومنهجية؛ نتطرق بال�سرح والتو�سيح لأهمها يف مطلبني اأ�سا�سني:

املطلب الأول: ِخاَلٌل وخمالفات نظرية يف تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين

»4
اأوًل- خمالفة قاعدة »احلقيقة ال�سرعية مقدمة على احلقيقة اللغوية

جاء ال�سرع مب�سطلحات ومفاهيم جديدة على الل�سان العربي، واإن كان اأ�سلها ل يزال باقًيا يف امل�سطلح، واإمنا زاد ال�سرع 

عليه بع�ص ال�سوابط، فخرج بذلك عن كونه حقيقة لغوية اإىل كونه م�سطلًحا �سرعًيا مو�سوًما بــــ »احلقيقة ال�سرعية«، ون�ساأ 

عن ذلك اإ�سكالية: فيما لو جتاذب اللفَظ احلقيقُة اللغوية واحلقيقُة ال�سرعية، اأيهما يقدم؟

وكانت القاعدة: »احلقيقة ال�سرعية مقدمة على احلقيقة اللغوية، لأن ال�سارع معني ببيانها ل ببيان اللغات«. واملق�سود 

اأن الأ�سل يف ما جاء من الأ�سماء ال�سرعية يف الل�سان القراآين، اأن يف�سر على م�سطلح ال�سرع، واإن ف�سر على اللغة فقط، 

كان يف ذلك ق�سور واإخراج للفظ عن مفهومه ال�سرعي5. فـ »ل�سان القراآن« ُيخرج اللفظ عن كونه جمرد لفظ، لأنه يحّمل 

اللفظ طاقات دللية مل يعهدها اأحد يف تلك الألفاظ قبل نطق القراآن بها، فهو يفرغها وميلوؤها، ومينحها معاين ودللت 

جديدة متاًما6. ومن الأمثلة البارزة يف تبيان اإ�سكالية تقدمي اأو تغليب الل�سان العربي على الل�سان القراآين، واأثر ذلك يف 

بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية بل اخلطورة يف حتريف مرادها وحتريف الكثري من مدلولتها ال�سرعية: مفهوم الإميان 

4- جنم الدين الطويف، �سرح خمت�سر الرو�سة، حتقيق عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي )دم�سق: موؤ�س�سة الر�سالة، 1987(، �ص 209.
5- وقد األف يف هذا املو�سوع بع�ص علماء اللغة: كابن قتيبة )ت 246 هـ( يف اأول كتابه: »غريب القراآن«، واأبي حامت الرازي )ت 322 هـ(، 
احبي يف فقه اللغة«، كما كتب فيه علماء اأ�سول الفقه  ينة يف الكلمات الإ�سالمية«، وابن فار�ص )ت 395 هـ( يف كتابه: »ال�سَّ يف كتابه: »الزِّ

والعقائد حتت م�سمى: )احلقيقة ال�سرعية(، اأنظر: املرجع نف�سه، �ص 634.

6- طه العلواين، مرجع مذكور، �ص 17.
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ومفهوم الولء والرباء.

فالإميان يف امل�سطلح ال�سرعي ي�سمل: الت�سديق بالقلب، والقول بالل�سان، والعمل باجلوارح، وهو يزيد بالطاعة وينق�ص 

، وبتتبع توجيهات الل�سان القراآين بخ�سو�ص مفردة الإميان؛ نخُل�ص اإىل اأنه مطلوب التحقيق للنجاة الأخروية؛ وهو 
7

باملع�سية

ُبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّالنَِِي بِآَياِت اللَِّ  ُْم َل ُيَكذِّ �سيء زائد على الت�سديق يف ل�سان القراآن، كقوله تعاىل حكاية عن امل�سركني: ﴿َفإِنَّ

ِذيَن آَمنُوا َوَلْ َيْلبُِسوا إِيَمَنُم  َيَْحُدوَن﴾]الأنعام: 33[، وجعل الرباءة من ال�سرك �سرط الدخول اجلنة؛ كما يف قوله تعاىل: ﴿الَّ
ْهَتُدوَن﴾]الأنعام: 82[. ِئَك َلُُم اْلَْمُن َوُهم مُّ بُِظْلٍم ُأوَلٰ

وبتغليب الل�سان العربي، قال قوم: هو الت�سديق، وبنوا على ذلك: اأن ما يف القلب من الإميان لي�ص اإل الت�سديق فقط، 

دون اأعمال اجلوارح، واأن الإميان الذي يف القلب يكون تاًما بدون �سيء من الأعمال وكافيا لدخول اجلنة، واأنكروا كذلك 

ِذيَن َقاَل َلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَمًنا﴾ اأن يكون يف الإميان ذاته زيادة، كما يف قوله تعاىل: ﴿الَّ

]اآل عمران: 173[؛ لأنه عندهم هو الت�سديق فقط، وهو �سيء واحد، ل يت�سور فيه الزيادة، وجعلوها زيادة يف متعلقاته، 

ولي�ص يف ذاته8. وهذا التغليب اللغوي حتريف خطري ملدلول الإميان يف الل�سان القراآين، وق�سور يف فهم م�سامينه القراآنية 

حني القول باأن جمرد الت�سديق كاف للنجاة الأخروية، وخمالف ملا نبه اإليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كثري من الأحيان كقول: »َوالَفْرُج 

ُبُه«9.  ُه َوُيَكذِّ ُق َذلَِك ُكلَّ ُيَصدِّ

ولقد تطرق ابن تيمية )ت 728 هـ( بتف�سيل دقيق لإ�سكالية مفهوم الإميان بني الل�سان العربي والل�سان القراآين يف رده 

على من زعم اأن الإميان هو الت�سديق بالقلب فقط، وخ�ص ذلك بكتاب �سماه »كتاب الإميان«. حيث يقول يف الوجه العا�سر 

من رده على تغليب الل�سان العربي يف تف�سري مفهوم الإميان : »اإنه لو فر�ص اأن الإميان يف اللغة الت�سديق، فمعلوم اأن 

الإميان لي�ص هو الت�سديق بكل �سيء، بل ب�سيء خم�سو�ص، وهو ما اأخرب به الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، وحينئذ فيكون الإميان يف كالم 

ال�سارع اأخ�ص من الإميان يف اللغة، ومعلوم اأن اخلا�ص ين�سم اإليه قيود ل توجد يف جميع العام«10.

وي�سيف يف الوجه الثاين ع�سر من رده على تغليب الل�سان العربي بحجة اأن ال�سارع خاطب النا�ص بلغة العرب: »فاإمنا خاطبهم بلغتهم 

اأن ال�سم يكون مطلًقا وعاًما، ثم يدخل فيه قيد اأخ�ص من معناه؛ فبتقدير اأن يكون يف لغتهم الت�سديق،  املعروفة، وقد جرى عرفهم 

فاإنه قد يبني اأين ل اأكتفي بت�سديق القلب والل�سان، ف�ساًل عن ت�سديق القلب وحده، بل ل بد اأن يعمل مبوجب ذلك الت�سديق، كما يف 

ِذيَن إَِذا ُذِكَر الُل  َم اْلُْؤِمنُوَن الَّ ِذيَن آَمنُوا بِاللَِّ َوَرُسولِِه ُثمَّ َلْ َيْرَتاُبوا﴾ ]احلجرات: 15[، ﴿إِنَّ َم اْلُْؤِمنُوَن الَّ قوله تعاىل:﴿إِنَّ

؛ فبتتبع 
12

َوِجَلْت ُقُلوُبُْم﴾ ]الأنفال: 2[«11. ومن الأمثلة اجلديرة بالدرا�سة كذلك يف هذا ال�سياق؛ مفهوم الولء والرباء
.13

هذا امل�سطلح يف ل�سان العرب جنده يت�سمن اأربع دللت متقاربة تتج�سد يف القرب والقرابة وال�سداقة واملحبة

7- تقي الدين ابن تيمية، كتاب الإميان )عمان: املكتب الإ�سالمي، 1996(، �ص 162. 
وتقي الدين ابن تيمية، جمموع الفتاوى، اجلزء 7 )املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، 1995(، �ص 672.

8- اأبو حممد ابن عطية، املحرر الوجيز، اجلزء 3 )بريوت: دار الكتب العلمية، 1422 هـ(، �ص 424.
ُهْم َل َيْرِجُعوَن﴾]الأنبياء: 95[ ]ح 6612،  نَّ

َ
ْهَلْكَناَها اأ

َ
9- رواه البخاري يف �سحيحه عن اأبي هريرة، كتاب القدر، باب ﴿َوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة اأ

اجلزء 8، �ص 125[.

10- ابن تيمية، كتاب الإميان، مرجع مذكور، �ص 105.
11- املرجع نف�سه، �ص 106.

12- يق�سد مبفهوم الولء والرباء حمبة ون�سرة اهلل تعاىل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص واملوؤمنني وحمبة كل عمل يحبه اهلل تعاىل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، وبغ�ص 
ومعاداة كل من حاد اهلل تعاىل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص، وبغ�ص كل عمل ل يحبه اهلل ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص وفق ال�سريعة؛ ع�سام بن عبد اهلل ال�سناين، حقيقة 

الولء والرباء )الكويت: مكتبة الإمام الذهبي، 2008(، �ص 44. 

13- ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون )دم�سق: دار الفكر، 1979(، �ص 1104.
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َه وتباَعَد«14. يقول ابن فار�ص:  اأما الرباء؛ فهو من التباعد والتنزه واملزايلة، قال ابن الأعرابي: »َبِرَئ إِذا خَتلََّص، وَبِرَئ إِذا َتنَزَّ

ِء َوُمَزاَيَلُتُه«15. وعلى هذا يتبني اأن الولء هو القرب وما يدخل �سمنه من مظاهر املحبة والن�سرة والإعانة،  ْ »التََّباُعُد ِمَن الشَّ
والرباء هو البعد وما يدخل �سمنه من مظاهر البغ�ص واملجانبة واملعاداة. فلو مت تف�سري العديد من ن�سو�ص الوحي بتغليب 

الل�سان العربي اأو يف معزل عن مراد الل�سان القراآين، �سيوقع الأمة اأفرادا وجماعات يف اأخطار حمدقة وخطرية، تزداد خطورة 

رة. كلما ُغلَِّب يف فهم مناطات الولء والرباء التف�سرُي احلريف للن�ص النقلي، حيث ي�سري احلوار والهدنة مع الآخر مولة ُمَكِفّ

ولذلك جند اجلماعات الغالية تتخذ مثل هذه الفهوم اخلاطئة ك�سبب وذريعة للتكفري وجواز قتل املعاهدين وامل�ستاأمنني 

يف بالد امل�سلمني من منطلق »الرباء اللغوي املطلق«، فكان ذلك مطيًة لت�سويه �سورة الإ�سالم النقية التي ُبنيت على ال�سلم 

والرب والرحمة والت�سامح، فنبذوا َعْقَد التفاقيات والأحالف واملعاهدات، وقرروا بطالنها جملة وتف�سيال؛ واأ�س�سوا راأيهم على 

اأنها تخالف ن�سو�ص الولء والرباء العامة، واأنها تنازل �سريح عن العقيدة، و�سعف براء مع الكفار. فكم من مفاهيم خاطئة 

اأنتجت تطبيقات باطلة ومنحرفة، حتى اأ�سبح يرمى الإ�سالم واأهله بالغدر واخليانة وعدم التزام العهود واملواثيق الدولية ذات 

الطابع ال�سلمي والإن�ساين؛ وهذه املفاهيم اخلاطئة تردها ن�سو�ص الل�سان القراآين يف ن�سقها العام وتكذبها ن�سو�ص املدونة 

احلديثية ال�سحيحة وال�سواهد التاريخية ل�سرية الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص.

ثانًيا- خمالفة تراتبية املنهج ال�سديد يف تف�سري الكتاب املجيد

يروم هذا املطلب القول باأن تقدمَي الل�سان العربي اأو تغليَبه على الل�سان القراآين هو منهج خمالٌف لرتاتبية املنهج ال�سديد 

يف تف�سري الكتاب املجيد التي تنطلق من الل�سان القراآين، بتف�سري القراآن بالقراآن، مروًرا بال�سنة، واأقوال ال�سحابة، والتابعني، 

واأئمة التف�سري، و�سوًل لل�سان العربي. يزخر تراثنا الإ�سالمي بالعديد من العلماء الأماجد الذين حاولوا �سرب اأغوار الل�سان 

القراآين، فتجدهم ل يجعلون الل�سان العربي مركًبا وحيًدا لالجتهاد يف تف�سري الل�سان القراآين، ومل يجعلوا منه و�سيلة لنبذ 

الروافد الأخرى ال�سرورية لفهم القراآن؛ كال�سّنة وال�سرية ومرويات ال�سحابة والإجماع وغريها. منهم من �سّنف يف »غريب 

القراآن«، ومنهم من �سّنف يف »اإعراب القراآن«، ومنهم من �سّنف يف »معاين القراآن« وغريها من العلوم. 

لِعلمهم الأكيد باأن اأطروحة تغليب الل�سان العربي يف تف�سري الل�سان القراآين تهدف بالأ�سا�ص اإىل متييع الن�ّص القراآين 

وجعله طّيعا يف اأيدي اأ�سحاب هذا الطرح، يذهبون به كل مذهب، وي�سعونه على اأي معنى يريدون، بلجوء البع�ص اإىل املعنى 

اللغوي للكلمات، ِلِعلمهم باأّن ل�سان العرب وا�سع، جتُد للكلمة الواحدة فيه العديد من املعاين وال�ستعمالت، وُيعينهم على ذلك 

الطبيعة ال�ستقاقية لّلغة العربية، حيث ميكن بالنزول اإىل اجلذر لالأ�سفل، ثم العودة لالأعلى باجتاه اآخر للعثوُر على معاٍن 

جديدة واإل�ساقها باللفظ الوارد يف الن�ّص القراآين، ومن ثم اخلروج بتف�سري جديد متاًما للن�ّص، مما يوؤدي اإىل حتريفه!

ومن الأمثلة التي تظهر مبادرة الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص لدفع التوهم الذي قد يح�سل لدى �سحابته من تقدمي الل�سان العربي على 

الل�سان القراآين:

ًة َوَسًطا﴾ ]البقرة: 143[، قال ملسو هيلع هللا ىلص: )والو�سط: العدل(16. ـــ تف�سريه معنى الو�سط يف قوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

َ َلُكُم اْلَْيُط اْلَْبَيُض ِمَن اْلَْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر﴾ ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ ــــ تف�سريه اخليط الأبي�ص والأ�سود يف قوله تعاىل: ﴿َوُكُلوا َواْشَ

.17
]البقرة: 187[، عندما اأ�سكل على عدي بن حامت، فف�سره ملسو هيلع هللا ىلص باأنه بيا�ص النهار و�سواد الليل

14- حممد بن مكرمابن منظور، ل�سان العرب، اجلزء الأول )بريوت: دار �سادر، 1414 هـ(، �ص 33. 
15- ابن فار�ص، مرجع مذكور، �ص 236.

ْن 
َ
ْنِذْر َقْوَمَك ِمْن َقْبِل اأ

َ
ْن اأ

َ
ْر�َسْلَنا ُنوًحا اإِىَل َقْوِمِه اأ

َ
ا اأ 16- رواه البخاري يف �سحيحه عن اأبي �سعيد، كتاب اأحاديث الأنبياء، باب قوله:﴿اإِنَّ

ِليٌم﴾]نوح: 1[، ]ح 3339، اجلزء 4، �ص 134[.
َ
ِتَيُهْم َعَذاٌب اأ

ْ
َياأ

�ْسَوِد ِمَن 
َ
ْبَي�ُص ِمَن اخَلْيِط الأ

َ
َ َلُكُم اخَلْيُط الأ 17- رواه البخاري يف �سحيحه عن عدي، كتاب ال�سوم، باب قوله: ﴿َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ

الَفْجِر﴾]البقرة: 187[،]ح 4509، اجلزء 6، �ص 26[.
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 ، ِ
َّ

ِذيَن َآَمنُوا َوَلْ َيْلبُِسوا إِيَمَنُْم بُِظْلٍم﴾]الأنعام: 82[، حيث قال ال�سحابة: َيا َر�ُسوَل الل ــــ تف�سريه الظلم يف قوله تعاىل: ﴿الَّ

يَُّنا َل َيْظِلُم َنْف�َسُه؟ 
َ
اأ

َلُظْلٌم  َك  ْ إِنَّ الشِّ بِاللَِّ  ْك  ُتْشِ َل  ُبنَيَّ  ِلْبنِِه: ﴿َيا  ُلْقَمَن  َقْوِل  إَِل  َتْسَمُعوا  َأَوَلْ  ٍك،  بِِشْ بُِظْلٍم﴾:  إِيَمَنُْم  َيْلبُِسوا  َتُقوُلوَن ﴿َلْ  َكَم  َلْيَس  َقاَل: 

َعظِيٌم﴾]لقمان: 13[18.
ويف معر�ص رد الدكتور بن نا�سر الطيار عن �سوؤال: هل ورد عن النبي تف�سري لغوي؟

ي�سرح: »لقد ا�ستقراأت التف�سري النبوي للقراآن الكرمي، ووجدته اأنه مل يف�سر لل�سحابة من األفاظ القراآن اإل ما احتاجوا 

اإليه، وهو قليل«19.

ويف ذلك اإ�سارة اإىل اأن مفردات القراآن قابلة للتطور اأو التحول الدليل �سمن دائرة جتليات الل�سان القراآين تروم حتقيق 

ال�سهود احل�ساري، وت�ستوعب حدود املكان والزمان، والإن�سان والعمران، لذلك ظل الل�سان القراآين حموًرا لكثري من الدرا�سات 

منذ اللحظة الأوىل لنزوله، وعلى الرغم من تنوع هذه الدرا�سات وتعددها، وما بذله العلماء فيها من جهود م�سنية لالإحاطة 

بالكثري من جوانبه، فقد بقيت هذه اجلهود قا�سرة، �ساهدة بذاتها على اأن الل�سان القراآين يجاوز كل طاقات النف�ص الب�سرية. 

وعلى الرغم من توايل الأحقاب وال�سنني، وتنوع الأعمال املعجمّية التي األِّفت حول القراآن الكرمي وقراءاته عموًما، فقد بقي 

.20
املجال مفتوًحا لأعمال معجمية اأخرى ت�ساف اإىل الأعمال املعجمية ال�سابقة، وت�سد فراًغا ل ت�سده هي جمتمعة اأو متفرقة

يقول ابن عا�سور يف مقدمة تف�سريه التحرير والتنوير بخ�سو�ص التطور الدليل لل�سان القراآين من منطلق اأن القراآن ل 

تنق�سي عجائبه: »ولول ذلك لكان تف�سري القراآن خمت�سًرا يف ورقات قليلة، ثم لو كان التف�سري مق�سوًرا على بيان معاين 

مفردات القراآن من جهة العربية لكان التف�سري نزرا«21. ومن الأمثلة املعا�سرة يف تقدمي الل�سان العربي عن الل�سان القراآين 

َن لِلنَّاِس ُحبُّ  بدون احرتام الرتاتبية املعروفة عند اأهل �سناعة التف�سري، تف�سري الدكتور حممد �سحرور لقوله تعاىل: ﴿ُزيِّ

ْنَيا َواللَُّ ِعنَْدُه  َمِة َواْلَْنَعاِم َواْلَْرِث َذلَِك َمَتاُع اْلََياِة الدُّ ِة َواْلَْيِل اْلَُسوَّ َهِب َواْلِفضَّ َهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبننَِي َواْلَقنَاطِرِي اْلَُقنَْطَرِة ِمَن الذَّ الشَّ
ُحْسُن اْلََآِب﴾ ]اآل عمران: 14[

حيث انتقى من بني ال�سروحات املتعلقة بالن�ساء املعنى اللغوي ال�سرف املت�سمن يف الن�سيء مبعنى التاأخري، يقول: »ومن 

هنا جاءت كلمة الن�ساء على اأنها املتاأخرات، وميكن اإطالق هذا امل�سطلح على كل �سيء جاء متاأخًرا«. وي�سيف يف نف�ص 

ال�سياق: »وهنا يظهر معنى الن�ساء يف اآية ال�سهوات، والتي تعترب ال�سهوة رقم واحد، والتي ي�ستهيها كل النا�ص؛ وهي املتاأخرات 

من املتاع »الأ�سياء«، اأي ما ن�سيء منها اأو نقول عنه يف امل�سطلح احلديث »املو�سة«، فالإن�سان ي�ستهي اآخر مو�سة يف اللبا�ص 

ويف ال�سيارات ويف الأثاث وال�ستائر ويف البيوت، فرنى اأن هذه ال�سهوة املوجودة عند الإن�سان يف الأر�ص قاطبة والإن�سان ي�ستهي 

املتاأخر »اجلديد« من الأ�سياء كلها، فالأ�سياء عام 1986 جاءت متاأخرة عن الأ�سياء املنتجة عام 1985، فكل الأ�سياء 

املتجددة اأي جاءت متاأخرة، َن�ِسَئْت عما قبلها؛ جملها القراآن مب�سطلح واحد هو الن�ساء«22.

18- رواه البخاري يف �سحيحه عن عبد اهلل بن عمر )ر�سي اهلل عنهما(، كتاب تف�سري القراآن الكرمي، َباُب ﴿َومَلْ َيْلِب�ُسوا اإِمَياَنُهْم ِبُظْلٍم﴾
]الأنعام: 82[،]ح 4629، اجلزء 6،�ص 56[.

19- بن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 65.
20- اأحمد خمتار عبد احلميد عمر، املعجم املو�سوعي لألفاظ القراآن الكرمي وقراءاته )املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف 

ال�سريف، د.ت(، �ص 1.

21- الطاهر ابن عا�سور، التحرير والتنوير، اجلزء الأول )تون�ص: الدار التون�سية للن�سر، 1984(، �ص 28.
22- حممد �سحرور، الكتاب والقراآن، �سل�سلة درا�سات معا�سرة )دم�سق: دار الأهايل قراءة معا�سرة، د.ت(، �ص 643.
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وعلته يف ذلك ات�ساق هذا املعنى مع �سياق الآية التي تتحدث عن »متاع الدنيا«، منبًها اإىل رابطة التجان�ص بني الأ�سياء 

واحلاجات ال�ست املذكورة ذات الطبيعة املادية، فهو ينكر اأن يكون معنى »ن�ساء« جمع امراأة، لأنها خملوق عاقل ل يت�سق 

مع جتان�ص ال�سهوات ال�ست، واإمنا يزعم اأّن الن�ساء هنا جمع »ن�سيء«، اأي التاأخري. ومن ثّم ي�سبح املعنى: الأ�سياء املوؤّخرة، 

.23
اأي الأ�سياء اجلديدة املحبوبة للنا�ص، اأي املو�سة

وبنف�ص الطريقة، وبتغليب الل�سان العربي يوؤول لفظ »البنني »حيث يقول:« البنون: جاءت من الأ�سل »بنن« وتعني اللزوم 

والإقامة، وعندما يتزوج الذكر، فاإنه يبنى على الأنثى، وكان يبنى له خيمة منف�سلة عند العرب« وعلى هذا القيا�ص يلخ�ص 

اإىل اأن: »املعنى احلقيقي للبنني هو اللزوم والإقامة، وهذه هي �سفة الأبنية والبنيان، وقد جاءت يف املعنى احلقيقي يف قوله 

ُكْم بَِأْنَعاٍم َوَبننَِي﴾ ]ال�سعراء: 133[، وهنا ربط البناء بتذليل الأنعام، فلول تذليل الأنعام ملا ا�ستقر الإن�سان وبنى  تعاىل: ﴿َأَمدَّ

ْنَيا﴾ ]الكهف: 46[، فالبنون هنا هي الأبنية من اللزوم، ولي�ص الذكور من  له م�سكنا. وقوله تعاىل: ﴿اْلَاُل َواْلَبنُوَن ِزينَُة اْلََياِة الدُّ

.24
الأولد واملال كل ما ميول الإن�سان من نقد ومواد حتويلية، فقوله تعاىل )البنون( يعني الأبنية التي هي املواد غري املنقولة

املطلب الثاين: ِخاَلٌل وخمالفات منهجية يف تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين

اأوًل- خمالفة اأ�سباب النزول املرتبطة بل�سانيات اخلطاب ال�سرعي

يف نظري اأن التعامل مع الل�سان القراآين يفر�ص ا�ستح�سار ات�ساق م�سطلحاته وتعا�سد مفاهيمه املطلقة وتطابقه كوحي 

مقروء مع الوحي املنظور املتج�سد يف الكون، فمفرداته لها خ�سو�سية »احلياة وال�سهود احل�ساري« متيزها عن باقي الأل�سنة 

الب�سرية، ول ميكن اإدراك مفاهيم الل�سان القراآين املطلقة اإدراًكا �سديًدا، وتنزيلها تنزياًل �سحيًحا اإل بربطها مبختلف 

�سياقاتها الجتماعية والنف�سية وال�سيا�سية والتاريخية... باعتبارها مفردات »حية« ولي�ست »جمردة« من منطلق اأنها نزلت 

من رب العاملني على النبي الأمني على مكث، ومداومة نزولها طيلة ثالث وع�سرين �سنة؛ قال تعاىل: ﴿َوُقْرَآًنا َفَرْقنَاُه لَِتْقَرَأُه 

ٍل يِف َثاَلٍث  ْي: »َعَلى ُتوؤََدٍة َوَتْرِتيٍل َوَتَر�سُّ
َ
ْلنَاُه َتنِْزيًل﴾]الإ�سراء: 106[. يقول الإمام البغوي يف تف�سريها اأ َعَل النَّاِس َعَل ُمْكٍث َوَنزَّ

. اإنها ثالث وع�سرون �سنة من التنزيل بكامل تفا�سيلها، فكيف نفهم جتليات الل�سان القراآين بدون اأن نفهم 
َوِع�ْسِريَن �َسَنًة«25

ما يتعلق بها من اأ�سباب و�سياقات متعددة؟

حتى اإن الل�سان القراآين نف�سه يرف�ص فكرة التنزيل املجّرد الذي ياأتي جملة واحدة، معزوًل عن معرتك احلياة ومالب�ساتها، 

ْلنَاُه َتْرتِيًل﴾ ]الفرقان: 33[. ويف  َل َعَلْيِه اْلُقْرَآُن ُجَْلًة َواِحَدًة َكَذلَِك لِنَُثبَِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّ ِذيَن َكَفُروا َلْوَل ُنزِّ قال تعاىل: ﴿َوَقاَل الَّ

هذا ال�سياق، ل زالت اأت�ساءل مع اأ�سحاب هذا الراأي، هل ميكن لل�سان العربي اأن يفهم مراد الل�سان القراآين يف معزل عن 

فهم اأ�سباب النزول وفهم ال�سرية النبوية؟ وهل ميكن تفهم احلكم والدرو�ص والعرب والأحكام امل�ستفادة من ع�سرات الآيات 

بل املئات بدون معرفة اأ�سباب نزولها؟ وما مدى علمية تقدمي وتغليب الل�سان يف اقتنا�ص مفاهيم الل�سان القراآين مبا�سرة 

مبعزل عن اأ�سباب النزول وال�سياقات املوؤطرة؟

23- وعلى نف�ص النهج ذهب يف تاأويل الن�ساء؛ بقوله اإن لفظة الن�ساء يف الكتاب جاءت مبعنى جمع ن�سيء ل جمع امراأة يف الآيات: 223 
من �سورة البقرة، الآية 14 من �سورة اآل عمران، الآية 31 من �سورة النور، الآية 55 من �سورة الأحزاب، انظر: حممد �سحرور، مرجع 

مذكور، �ص 647.

24- املرجع نف�سه، �ص 644.
25- احل�سني الفراء ال�سافعي البغوي، معامل التنزيل يف تف�سري القراآن )تف�سري البغوي(، حتقيق عبد الرزاق املهدي، اجلزء 3 )بريوت: دار 

اإحياء الرتاث العربي، 1420 هـ(، �ص167.
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من املغالطات التي وقع فيها كثري من املف�سرين الذين اآثروا الل�سان العربي اإيثاًرا مطلًقا يف فهم واإفهام املفردات القراآنية 

ومفاهيمها:

- تف�سريهم قوَل الِل تعاىل: ﴿َوَلْيَس اْلِبُّ بَِأْن َتاُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمِن اتََّقى َوأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواِبَا﴾ ]البقرة: 
.]189

َره اأبو عبيدَة )ت: 210(: »اأي اطلبوا الرِبَّ مْن اأهِله ووجِهه، ول تطلبوه عنَد اجلهلِة امل�سركنَي«26. ف�سَّ

ي املراأَة  ، والعرُب ُت�َسمِّ
27 ُ

�َساَء مْن حيُث اأمَركم الل �َساِء، ويكوُن املعنى: واأتوا النِّ َره بع�سهم على »اأنَّ البيوَت كنايٌة عِن النِّ وف�سَّ

:28
بيتًا، قاَل ال�ساعُر

يِن اأْم َبيُت َ اأيُت ... اأِكرَبٌ َغريَّ َما يِل اإَذا اأْنِزُعَها �سَ

29
اأراد بالبيِت املراأَة

وهذاِن التف�سرياِن ل يحمالِن لفَظ البيوِت على احلقيقِة، بل يجعالنه من ات�ساِع العربية يف املجاِز والكنايِة، وهذا خمالٌف ملا 

.30
لِف من حملهم البيوت على احلقيقة اعتماًدا على �سبِب نزول الآيِة ورَد عن ال�سَّ

وكال هذيِن القولنِي َيْظَهُر منهما عدُم العمِل ب�سبِب النزوِل الوارِد يف الآيِة الذي يدلُّ على اأنَّ املراَد بالبيوِت البيوُت امل�سكونُة، 

لِف الذي   العمِل مبا ورَد من التَّف�سرِي عِن ال�سَّ
ِ
َبُب وارًدا لحتمَل ما قالوا، واإمنا ذهبوا اإىل ذلَك التَّف�سرِي لعدم ولو مل يكِن ال�سَّ

.31
يجعُل اللَّفَظ على حقيقِتِه

َرُكْم  َمِء َماًء لُِيَطهِّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ يُكُم النَُّعاَس َأَمنًَة ِمنُْه َوُينَزِّ - وتف�سريهم كذلك ﴿َوُيَثبَِّت بِِه اْلَْقَداَم﴾ من قول اهلل تعاىل: ﴿إِْذ ُيَغشِّ
بَِط َعَل ُقُلوبُِكْم َوُيَثبَِّت بِِه اْلَْقَداَم﴾]الأنفال: 11[، قال اأبو عبيدة )ت: 210(: »جمازه:  ْيَطاِن َولرَِيْ بِِه َوُيْذِهَب َعنُْكْم ِرْجَز الشَّ

يفرغ عليهم ال�سرب، وينزله عليهم، فيثبتون لعدوهم«32.

وق�سة نزول الآية تدل على اأن املعنى اللغوي الذي ذكره غري مراد، واأن املراد: يثبت اأقدامهم التي مي�سون بها على 

الرمل كي ل ت�سوخ فيه، كما وردت بذلك الرواية عن ال�سلف، منها ما قال ابن عبا�ص )ت: 68(: »وذلك اأن امل�سركني من 

قري�ص ملا خرجوا لين�سروا العري ويقاتلوا عنها، نزلوا على املاء يوم بدر، فغلبوا املوؤمنني عليه فاأ�ساب املوؤمنني الظماأ، فجعلوا 

ِدِثني، حتى تعاظم ذلك يف �سدور اأ�سحاب ر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، فاأنزل اهلل من ال�سماء ماء حتى �سال الوادي،  ِنِبني حُمْ ي�سلون جُمْ

ف�سرب امل�سلمون، ومالأوا الأ�سقية، و�سقوا الركاب، واغت�سلوا من اجلنابة، فجعل اهلل يف ذلك طهوًرا، وثبت الأقدام وذلك اأنه 

كانت بينهم وبني القوم رملة، فبعث اهلل عليها مطًرا، ف�سربها حتى ا�ستدت، وثبتت عليها الأقدام«33.

26- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، جماز القراآن، اجلزء الأول، حتقيق حممد فواد سزگين )القاهرة: مكتبة اخلاجنى، 1381 هـ(، �ص 68.
27- العز بن عبد ال�سالم ال�سلمي، تف�سري القراآن )وهو اخت�سار لتف�سري املاوردي(، اجلزء الأول، حتقيق عبد اهلل بن اإبراهيم الوهبي 

)بريوت، دار ابن حزم، 1996(، �ص 195.
اأبو بكر حممد القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، اجلزء 2، حتقيق اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص )القاهرة: دار الكتب امل�سري، 1964(، 

�ص 346.

ة مراجع: حممد بن احل�سن بن دريد الأزديـ، جمهرة اللغة، حتقيق رمزي منري بعلبكي )بريوت: دار العلم  28- الرجز بال ن�سبة يف ِعدَّ
للماليني، 1987(، �ص 241.

ِعيًفا. وًتا �سَ �ساأيت: من َقْولهم �ساأى الفرخ اإِذا �َسِمعت َلُه �سَ

29- املرجع نف�سه، �ص 257.
30- ورد لالآية اأكرث من �سبب، واجلمهور على اأنه ب�سبب اعتقاد امل�سركني يف الإحرام، اأي اأن املحرم ل يدخل بيته من الباب، بل يفتح له 

باًبا من ظهره ويدخل منه، ينظر: حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، اجلزء 3، حتقيق اأحمد وحممود �ساكر )بريوت: 

موؤ�س�سة الر�سالة، 2000(، �ص 555.

31- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 516.
32- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، مرجع مذكور، �ص 242.

33- الطربي، مرجع مذكور، اجلزء 13، �ص 424.



39 جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر

مٌة  وهذه الأقواُل واأ�سباُهها يف التَّف�سرِي فيها �سعٌف؛ لأنها تعتمُد اللُّغَة فقط، دوَن النَّظِر يف امل�سادر الأخرى التي هي مقدَّ

، بل قد تكون منه، لكنها  حيحَة يف فهم الآيِة لي�ست من التَّف�سرِي اللُّغويِّ ِد اللُّغِة. وهذا ل يعني اأنَّ الأقواَل ال�سَّ على جمرَّ

َحِت املعنى  اأويِل، و�سياِق الآياِت، وهذه هي التي رجَّ ِة من اأهِل التَّ اعتمدت م�سدًرا اآخَر معه؛ ك�سبب النُّزوِل، واإجماِع احُلجَّ

، وَيُعّد ال�ساطبي )ت 790 هـ(، دللة ال�سياق اأحد امل�سالك املهمة يف التعرف على الق�سد ال�سرعي، 
34

اللُّغويَّ املقبوَل دوَن غرِيه

 ،
35

فاإن ال�سياق وما يقرتن به من القرائن احلالية، اأو القرائن املقالية تدل على امل�سالح يف املاأمورات، واملفا�سد يف املنهيات

ن الفقيه من الرتجيح  ن من الك�سف عن مراد الل�سان القراآين بفهم مقا�سده باختالف جتلياتها، وكذلك ميكِّ وهو مما ميكِّ

بني الأقوال املتعار�سة وتقوية القول الراجح.

ثانًيا- خمالفة ال�سلف يف بيان الل�سان القراآين

ومق�سود ذلك اأن العتماد على اللغة، واإهمال الوارد عن ال�سلف من التف�سري اللغوي اأحد اأ�سباب خمالفة تف�سري ال�سلف 

36. ويف هذا ال�سياق ينبه اأبو حيان)ت: 745 
يف بيان الل�سان القراآين، وقد يكون القول مما ل حتتمله الآية مع قول ال�سلف

هـ( على زعم الكتفاء بلغة العرب يف فهم التف�سري: »ومن اأحاط مبعرفة مدلول الكلمة واأحكامها قبل الرتكيب، وعلم كيفية 

تركيبها يف تلك اللغة، وارتقى اإىل متييز ح�سن تركيبها وقبحه، فلن يحتاج يف فهم ما تركب من تلك الألفاظ اإىل مفهم 

ول معلم، واإمنا تفاوت النا�ص يف اإدراك هذا الذي ذكرناه، فلذلك اختلفت اأفهامهم، وتباينت اأقوالهم«37.

نف�ص الأمر درج عليه اأبو عبيدة )ت 210 هـ( بالقول: »فلم يحتج ال�سلف ول الذين اأدركوا وحيه اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن ي�ساألوا 

عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الأل�سن، فا�ستغنوا بعلمهم به عن امل�ساألة عن معانيه«38. وهنا تطرح م�ساألة منهجية – يف غاية 

الأهمية – تتعلق ب�سرورة ا�ستح�سار ال�سياق املجتمعي لتداول املفردات القراآنية يف اجتهادات ال�سلف الذين عاي�سوا نزولها على 

مكث؛ فهم الذين عاي�سوها وتعاملوا معها؛ لأّنهم هم الذين عا�سروا جتلياتها الواقعية، ل �سيما عندما يتعلق الأمر مبفردات 

ْفَهَم الأمة ملراد نبّيها واأْتَبَعله، واإمنا كانوا 
َ
الل�سان القراآين ذات البعد ال�سرعي والقيمي. يقول ابن القيم: »وقد كانت ال�سحابُة اأ

َّ ملسو هيلع هللا ىلص ثم َيْعِدُل عنه اإىل غريه البتَّة«39.
ُيَدْنِدُنوَن حول معرفة مراده ومق�سوده، ومل يكن اأحد منهم يظهر له ُمَراُد ر�سول الل

ل ريب اأن بع�ص املفردات جاءت يف القراآن الكرمي، ومل تكن معروفة يف ال�ستعمال العربي، وذلك ما اأ�سار اإليها لبحث 

؛ فيلجاأ يف 
40

من الل�سان العربي القراآين، يف مقام التفريق بني جذور املفردات وال�ستعمال التداويل، وال�ستعمال القراآين

معرفة ذلك من اأقوال املع�سوم وال�سحابة العرب. ومثاله: م�سطلح »الَتَّفث« قال الأزهري )ت 370 هـ(: الَتَّفُث يف كالم 

؛ وذلك 
42

،  فقد ا�ستعمل على ل�سان الفقهاء يف اإذهاب ال�سعث والدرن والو�سخ مطلقا
41

العرب ل يعلم اإل منقوًل بن عبا�ص

م�ستوحى من فهم ال�ستعمال القراآين؛ وملا مليكن لهذه املفردة اأ�سل ا�ستعمال يفي ل�سان العرب، فالأ�سحاب املعاجم باأن التََّفَث 

34- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 516.
35- اأبو اإ�سحاق اللخمي ال�ساطبي، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، اجلزء 3، خرج اأحاديثه اأحمد ال�سيد، وعلق عليه عبد اهلل دراز )القاهرة: 

املكتبة التوفيقية، 2003(، �ص 412.

36- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 516.
37- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، مرجع مذكور، �ص 13.

38- املرجع نف�سه، �ص 8.

39- �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، اجلزء 2، حتقيق طه عبد الروؤوف �سعد )بريوت: دار اجليل، 1973(، 

�ص 387.

40- ح�سن كاظم اأ�سد، الأداء املنهجي يف تف�سري اآيات الأحكام، ر�سالة دكتوراه )جامعة الكوفة، 2009(، �ص 36.
41- حممد بن اأحمد الهروي الأزهري، تهذيب اللغة، اجلزء 14، حتقيق حممد عو�ص مرعب )بريوت: اإحياء الرتاث العربي، 2001(، �ص 

.191
42- ابن الأثري، النهاية من غريب احلديث، اجلزء الأول، حتقيق طاهر الزاوي )بريوت: املكتبة العلمية، 1399 هـ(، �ص 191.
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يف املنا�سك: ما كان من نحو قلم الأظفار وال�سارب وحلق الراأ�ص والعانة، ورمي اجلمار، ونحر البدن واأ�سباه ذلك. قال 

اأبوعبيدة: »ومل يجئ فيه �ِسْعٌر يحتجبه«43. فلم يعهد لهذه اللفظة وجود؛ فمادتها املتكونة من )التاء والفاء والثاء( كلمة 

واحدة فيقول اهلل ﴿ُثمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم﴾]احلج: 29[.

ولذلك درج املف�سرون يف بيان املفهوم الدليل مل�سطلح »التفث« م�ستندين اإىل تف�سري ابن عبا�ص وابن عمر )ر�سي اهلل 

عنهما(44: التفث باأنه جميع املنا�سك، وذلك يدل على فهم ال�سحابة من العرب ما جاء يف القراآن الكرمي من مفردات، 

ما ي�ستدعي الرجوع اإىل فهم هم يف التف�سري، واحرتام منهجية الرتاتبية يف تف�سري املفردات القراآنية املذكورة �سابًقا، وعدم  

الإخالل بها بتغليب الل�سان العربي يف فهم الل�سان القراآين، لأن هناك بع�ص الألفاظ القراآنية وردت يف الل�سان القراآين ولي�ص 

لها �ساهد يف الل�سان العربي، ومل يعرف مدلولها اأهل اللغة، واإمنا اأخذوها عن املف�سرين.

انِيِّنَي بَِم ُكنُْتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوبَِم ُكنُْتْم َتْدُرُسوَن﴾]اآل  ومثال ذلك: م�سطلح »الربانيني« يف مثل قوله تعاىل: ﴿َوَلِكْن ُكوُنوا َربَّ

، يق�سد بقوله: »مل يعرفوا«: اأهل اللغة، نف�ص الأمر 
عمران: 79[؛ قال اأبو عبيدة )ت: 210(: »مَلْ َيْعِرُفوْا الربانيني«45

؛ لذلك فتف�سري 
درج عليه اأبو عبيد )ت: 224( بقوله: »واأح�سب الكلمة لي�ست بعربية، واإمنا عرفها الفقهاء واأهل العلم«46

لوى من  ا: ما ورَد يف تف�سرِي ال�سَّ ال�سحابة العرب حجة يف اللغة يلزم قبوله، وهو مقدم على قول اللغويني. ومثال ذلك اأي�سً

لِف، واإن اختلفوا يف  لوى: َطرٌي، باإجماٍع مْن مف�سري ال�سَّ ْلَوى﴾ ]البقرة: 57[، فال�سَّ قوِلِه تعاىل: ﴿َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم اْلَنَّ َوالسَّ

.47
�سفته

: وُنقل عن اأهل الل�سان العربي باأنه الع�سل وا�ستدلوا له بقول الُهَذيِلِّ

ْلَوى اإذا َما َن�ُسوُرَها َوَقا�َسَمَها ِبالِل َجْهدًا لأْنُتُم ... اأَلذُّ ِمَن ال�سَّ

.48
َي بذلك؛ لأنه ُي�ْسَلى به وُذكَر اأنَّه الع�سل ِبُلَغِة ِكَناَنَة، و�ُسمِّ

ْلَوى يف الآية، قاَل ابُن الأعرابيِّ )ت: 231(:  ُة حمِله على معنى ال�سَّ وَكوُن ال�سلوى يف لغِة العرِب: الَع�َسُل، ل يلزُم منه �سحَّ

. ولو اأردَت اأن حتمَل الآيَة على املعنينِي، فاإنَّ الآيَة ل  لوى: طائٌر، وهو ـ يف غرِي القراآِن ـ الَع�َسُل«49. وهذا هو احلقُّ »وال�سَّ
.50

لِف ُ حمُلها على اأحِدهما، ول �سكَّ اأنَّ الأوىل حمُلها على الوارِد عِن ال�سَّ حتتمُلهما معًا، ولذا يتعنيَّ

ومن الأمثلة التي وقع فيها اعرتا�ص من بع�ص اللغويني، ما ياأتي: م�سطلح »الطلح« يف قوله تعاىل: ﴿َوَطْلٍح َمنُْضوٍد﴾

43- اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، ال�سحاح، اجلزء الأول، حتقيق اأحمد عطار )بريوت: دار العلم للماليني، 1407 هـ(، �ص 274.
وهو نف�ص ما درج عليه ابن فار�ص، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 350.

44- العب�سي ابن اأبي �سيبة، م�سنف ابن اأبي �سيبة، اجلزء 3، حتقيق كمال يو�سف احلوت )الريا�ص: مكتبة الر�سد، 1409 هـ(، �ص 429. 
رُي،  ْلُق، َوالتَّْق�سِ ْبُح، َواحْلَ ْمُي، َوالذَّ قال ابن عمر )ر�سي اهلل عنهما(: »َما َعَلْيِهْم يِف امْلََنا�ِسِك«، وقال ابن عبا�ص )ر�سي اهلل عنهما(: »التََّفُث الرَّ

ْظَفاِر َواللِّْحَيِة«.
َ
اِرِب َواْلأ ْخُذ ِمَن ال�سَّ

َ
َواْلأ

45- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، مرجع مذكور، �ص 97.
46- اأبو من�سور موهوب اجلوالقي، مرجع مذكور، �ص 161.

47- ابن عطية، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 305، وقد اأورد الطربي الرواية عن: ابن م�سعود وابن عبا�ص ونا�ص من ال�سحابة، من 
رواية ال�سّدي، وعن ال�سعبي، وجماهد، وقتادة، والربيع بن اأن�ص، ووهب، وابن زيد. ينظر: حممد بن جرير الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآيات 

القراآن، اجلزء 2، �ص 96 وما بعدها، وزاد ابن اأبي حامت ِذْكَر الروايِة عن ال�سحاك، واحل�سن، وعكرمة. ينظر: ابن اأبي حامت الرازي، تف�سري 

القراآن العظيم )مكة املكرمة: مكتبة نزار الباز، 1419 هـ(، �ص 178.

48- القرطبي، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 407.
49- حممد بن اأحمد الهروي الأزهري، مرجع مذكور، اجلزء 13، �ص 49.

ً﴾ ]يو�سف: 31[، جماز القراآن، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 
َكاأ ْعَتَدْت َلُهنَّ ُمتَّ

َ
50- من الأمثلة يف هذا: تف�سري اأبي عبيدة لقوله تعاىل: ﴿َواأ

308، وقد ردَّ عليه اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، �سرح به الطربي، مرجع مذكور، اجلزء 16، �ص 71.
كما �سبق نقا�ص بع�ص هذه الأمثلة من قبل ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 640.
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]الواقعة: 29[، قال اأبو عبيدة )ت: 210(: »زعم املف�سرون اأنه املوز، اأما العرب، فالطلح عندهم: �سجر كثري ال�سوك«51.
وعبارته هذه فيها ت�سعيف ملا ورد عن املف�سرين من ال�سلف، كما اأن فيها اإ�سارة اإىل اأن ما ورد عنهم لي�ص من قول العرب! 

وقد ورد تف�سريه باملوز عن �سحابيني، هما: علي )ت: 40(، وابن عبا�ص )ت: 68(، وورد عن جمع من التابعني، وهم: ق�سامة 

بن زهري )ت: بعد 80(، وجماهد )ت: 104(، وعطاء )ت: 114(، وقتادة )ت: 117(52.

املبحث الثاين: اآثار خلل تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية

املطلب الأول: اأثر التغليب اللغوي يف َحْجِب املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين

اأروم من خالل هذا املطلب تبيان الفرق بني دللت اللفظ حني ُي�ستعمل يف احلقل القراآين وحني ُي�ستعمل بوا�سطة الل�سان 

العربي، فهو كالفرق بني املطلق والن�سبي، فالن�سبي ل ميكن اأن يحيط باملطلق اأبًدا، لذلك فالعتماد عليه وحده َيْحُجُم املعاين 

العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين؛ فال جرم اأن الل�سان القراآين ل تنق�سي عجائبه وهو منا�سب لكل الع�سور اإىل 

اأن تقوم ال�ساعة، وكل جيل اإىل يوم القيامة �سيجد يف هذا القراآن �سيًئا جديًدا ول نهاية ل�سرب معانيه ول �ساحل لها ول 

غورل تاأويله اإىل يوم القيامة. من خالل تتبع كتاب »جماز القراآن« لأبي عبيدة )ت 208 هـ(، جنده قد حاول فيه جاهًدا 

�سرح مفردات الل�سان القراآين لكن غلب عليه التف�سري اللغوي ال�سرف، ومل يراع ال�ستعمال القراآين للكلمة ول ال�سياق الذي 

وردت فيه؛ فاأوقع املفاهيم املت�سمنة يف الل�سان القراآين يف تعار�ص مع ال�سياق العام للن�ص القراآين املَف�سر.

ولعل الدكتورة عائ�سة عبد الرحمن امل�سهورة ببنت ال�ساطئ )ت 1419 هـ( من املعا�سرين الذين اأدركوا اأثر التغليب اللغوي 

يف َحْجِب املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين، فبادرت يف نهج منهجية علمية تتاأ�س�ص على الت�ساق الداخلي 

للمفردات القراآنية من جهة، والتعا�سد اخلارجي بينها وبني الل�سان العربي من جهة ثانية، دون اإغفال امل�سادر الأخرى 

كل ح�سب درجتها ومنزلتها؛ فجعلت هذا الأمر منهًجا يف درا�ستها البيانية للمفردات القراآنية بقولها: »واملنهج املتبع هنا، 

هو الذي خ�سعت له فيما قدمت من قبل، ب�سوابطه ال�سارمة التي تاأخذنا با�ستقراء اللفظ القراآين يف كل موا�سع وروده، 

للو�سول اإىل دللته، واإذ نخ�سع معاجم اللغة العربية، وكتب التف�سري يف خدمة هذا املنهج؛ فاإننا نحاول اأن ندرك ح�ص 

العربية لالألفاظ التي نتدبرها من الن�ص القراآين عن طريق ملح الدللة امل�سرتكة يف �ستى وجوه ا�ستعمالها لكل لفظ، ووا�سح 

اأنه ل �سبيل اإىل درا�سة اأي ن�ص يف لغة ما، دون فقه لألفاظه يف لغته، ثم يكون للن�ص بعد ذلك اأن يحدد لكل لفظ دللته 

اخلا�سة، من �ستى الدللت العجمية، اأو ي�سيف اإليها ملحًظا ينفرد به«53.

ولقد حاولت الدكتورة عائ�سة مبنهج و�سطي يجمع بني الل�سانني القراآين والعربي، وباإدراك تام اأن القراآن العظيم له ل�سانه 

ومعجمه اخلا�ص وبيانه املعجز، اأن ُتْظهر ذلك جلًيا يف بيانها ملعنى ال�سالل يف قوله تعاىل: ﴿َوَوَجَدَك َضالًّ َفَهَدى﴾]ال�سحى: 

7[؛ اإذ تقول باأن اأ�سل ال�سالل: يف ال�ستعمال اللغوي من فقدان الطريق: اأر�ٌص ُم�سلة، ُي�سل فيها، وال�سلُة احلرية، ونقي�ص 
ال�سالل الهدى، وقد ا�ستعملته العربية ح�سًيا يف ال�سخرة الناتئة يف املاء يوؤمن بها من العثار، ويف وجه النهار، يك�سف معامل 

الطريق فيوؤمن ال�سالل، ثم جاء ال�ستعمال املعنوي لل�سالل والهدى ملحوًظا فيهما الأ�سل احل�سي. وال�ستعمال يف امل�سطلح 

الديني لل�سالل والهدى مبعنى الكفر والإميان، وَقوَي هذا ال�ستعمال حتى كاد يكون املتبادر على الإطالق، والقراآن الكرمي قد 

ا�ستعمل ال�سالل مبعنى الكفر والباطل، مع بقاء امللحظ احل�سي اللغوي الذي هو �سالل الطريق، بدليل اقرتان ال�سالل بال�سبيل 

ِْم َكافُِروَن﴾ ]ال�سجدة:  فيه ع�سرين مرة، ومعها اآية ال�سجدة ﴿َوَقاُلوا َأِئَذا َضَلْلنَا ِف اْلَْرِض َأِئنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهْم بِِلَقاِء َربِّ

10[، ويوؤيد هذا امللحظ ا�ستعمال العمى يف ال�سالل يف قوله تعاىل: ﴿ َوَما َأْنَت ِبَاِدي اْلُعْمِي َعْن َضَلَلتِِهْم ﴾ ]النمل: 81[، 

51- معمر بن املثنى اأبو عبيدة، جماز القراآن، مرجع مذكور، اجلزء 2، �ص 250.
52- ينظر الرواية عنهم يف: حممد بن جرير الطربي، جامع البيان يف تاأويل اآيات القراآن، اجلزء 23، مرجع مذكور، �ص 111 وما بعدها.

53- عائ�سة بنت عبد الرحمن، التف�سري البياين للقراآن الكرمي، اجلزء 2 )القاهرة: دار املعارف، د.ت(، �ص 7.
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54. فهل يت�سق هذا املعنى اللغوي مع العتبار ال�سرعي؟
ومن املف�سرين من قالوا يف اآية ال�سحى: اإن ال�سالل هنا هو الكفر

ولقد ردت الدكتورة عائ�سة كل التاأويالت الناجتة عن منهج تغليب الل�سان العربي يف اقتنا�ص مفاهيم مفردات الل�سان 

القراآين من خالل تاأويالت غري �سديدة ملفردة »ال�سالل« بقولها: »وما بنا حاجة اإىل كل هذه التاأويالت، يكفي يف الرد على 

َمن ف�سروا ال�سالل بالكفر، اأن ال�ستعمال القراآين ل يلتزم دائًما املعنى ال�سطالحي، واإمنا حُلظ فيه – كما راأينا – الأ�سل 

اللغوي من �سالل الطريق اأو عدم الهتداء اإىل ال�سواب: قال اإخوة يو�سف لأبيهم: ﴿ َتاللَِّ إِنََّك َلِفي َضَللَِك اْلَقِديِم﴾]يو�سف: 

95[، وقالوا: ﴿ إِنَّ َأَباَنا َلِفي َضَلٍل ُمبنٍِي﴾]يو�سف: 8[، ولي�ص ال�سالل هنا الكفر، واإمنا هو ال�سغف بيو�سف، وقالت الن�سوة 
ا َلنََراَها ِف َضَلٍل ُمبنٍِي﴾]يو�سف: 30[، ولي�ص �سيء من هذه الآيات بالذي يحمل  يف امراأة العزيز ويو�سف: ﴿َقْد َشَغَفَها ُحبًّا إِنَّ

ال�سالل فيه، على معناه ال�سطالحي وهو الكفر، فالحتكام للقراآن نف�سه، يعفينا من التزام امل�سطلح يف لفظ ال�سالل مبعنى 

ا يعفيًنا من تلك التاأويالت الع�سرين التي تكلفوها يف تف�سري الآية لينفوا الكفر عن �سيدنا حممدملسو هيلع هللا ىلص  قبل  الكفر، وهو اأي�سً

يَمن﴾]ال�سورى: 52[، فقد  اأن يبعث، ل نقول هنا اإل ما قاله اهلل تعاىل لنبيه امل�سطفى: ﴿ َما ُكنَْت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَل اْلِ

كانت حالته قبل املبعث حالة حرية، عاف حال قومه واأنكرها، ولكن اأين الطريق امل�ستقيم؟ وكيف املخرج والنجاة؟ ولبث على 

حريته اأمًدا حتى جاءته الر�سالة؛ فهدته اإىل الدين القيم، واأبانت له �سواء ال�سبيل بعد طول حرية و�سالل«55.

ويظهر من خالل تتبع الدكتورة عائ�سة بنت ال�ساطئ يف تف�سريها البياين، اأنه كانت لها طريقة منهجية تت�سم بالدقة 

يف احل�سول على املعاين الدقيقة؛ فرناها تذكر املعنى اللغوي وال�سطالحي، وتعر�ص اآراء املف�سرين للفظة )ال�سالل(، وترد 

عليهم، ول تغفل ال�سياق القراآين ل�ستخراج املعنى الدقيق، فاأعادت اللفظة اإىل اأ�سل لغوي ا�ستخل�سته من ذلك ال�سياق نف�سه، 

56. واحلا�سل يف هذا ال�سياق: اأن املفردة يف الل�سان القراآين 
فال�سالل هنا تعني احلرية كما ير�سحها ال�سياق الذي وردت فيه

لها ثقل معنوي تتعدد جتلياته ال�سرعية والقيمية والإن�سانية؛ فهي حتمل ر�سالة اإلهية موجهة اإىل الروح والعقل، اإىل الإن�سان 

والعمران، جتمع بني ال�سمولية والعاملية وتتوخى ال�سهود احل�ساري؛ لذلك فاختيار الل�سان القراآين ملعجمه جاء بعناية خا�سة، 

وبدقة عالية تنا�سب اأجواءها ملعنوية ال�سامية، ومبيزة الإعجاز لتمايزه عن الل�سان العربي، واحلقيقة اأن معاجم الل�سان العربي 

.57
جاءت يف ن�سقها العام لبيان املعاين املحتملة للمفردة القراآنية

املطلب الثاين: اأثر تغليب الل�سان العربي يف كبح التحول الدليل لألفاظ الل�سان القراآين

اأرنو من خالل هذا املطلب الإ�سارَة اإىل التحول اأو التغري الدليل احلا�سل على األفاظ الل�سان القراآين، كدليل على 

َن كثرٌي من القدماء اإىل هذا التغري الدليل احلا�سل على  ا�ستقاللية الكلمة القراآنية يف معناها عن لغات الب�سر، حيث َتَفطَّ

األفاظ القراآن الكرمي من خالل تفريقهم بني الأ�سماء العرفية والأ�سماء ال�سرعية. وميكن الوقوف على اأثر هذا اخللل من 

خالل »جامع البيان« للطربي )ت 310 هـ(، حيث ا�ستح�سر فيه بح�ص نقدي اأثَر تغليب املنهج اللغوي على ح�ساب الل�سان 

القراآين، وحيث تناول فيه يف نف�ص الوقت بقوة وبعمق علمي ر�سني منهَج التحول الدليل لألفاظ الل�سان القراآين، فوظف 

هذا املنهج يف تف�سريه اأح�سن توظيف، ديدنه فيه اأن للكلمة معنى يف الل�سان القراآين هو غري املعنى الذي كان يف الل�سان 

58. ومن الدرا�سات املعا�سرة التي تنبهت اإىل معامل مهمة من اآثار هذا اخللل الدرا�سة التي قام بها الدكتور حميد 
العربي

الدين الفراهي )ت 1349 هـ(، املو�سومة بــــ »مفردات القراآن الكرمي: نظرات جديدة يف تف�سري األفاظ قراآنية«، تتبع فيها 

54- املرجع نف�سه، اجلزء الأول، �ص 44.

55- املرجع نف�سه، اجلزء الأول، �ص 45.
56- ح�سني جليل علوان، الأ�سل اللغوي واأثره يف التف�سري البياين عند الدكتورة بنت ال�ساطئ )القاد�سية: جامعة القاد�سية، 2014(، �ص 14.

57- ح�سن كاظم اأ�سد، »جمالت املفردة اللغوية يف تف�سري القراآن الكرمي«، جملة مركز درا�سات الكوفة، )2011(، �ص 11.
58- وملزيد َنَظر وتدبُّر، تراجع درا�سة حممد املالكي املو�سومة بــدرا�سة الطربي للمعنى من خالل تف�سريه، �ص 310 وما بعدها. )املغرب، 

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، 1996(
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الكلمات العربية التي اأخذت معاين جديدة داخل احلقل القراآين، باعتبار نظرية احلقول الدللية يف الل�سانيات احلديثة، فبنّي 

تعميم الدللة وتخ�سي�سها، وال�سياقات التي ت�ستعمل فيها الكلمة يف القراآن.

والدرا�سة احلديثة التي قام بها الدكتور عبد العال �سامل مكرم املو�سومة بـــ »الكلمات الإ�سالمية يف احلقل القراآين«، 

حيث اعتمد فيه على كتاب »الزينة« لأبي حامت الرازي )ت 322 هـ( واأ�ساف اإ�سافات علمية موفقة. حيث تربز اأهمية 

الدر�ص الدليل ملفردات الل�سان القراآين من خالل الآثار املتواترة؛ فال�سلف املتلقون ملفردات الل�سان القراآين كانوا على وعي 

تام بتطور دللتها املطلقة امل�ستوعبة لكل الأعيان والأزمنة والأمكنة، حتى قال علي بن اأبي طالب )ت: 40( لبن عبا�ص )ت: 

، كما اأن التطور الدليل 
68( ملا اأر�سله اإىل اخلوارج ملجادلتهم: »اذهب اإليهم، ول تخا�سمهم بالقراآن، فاإنه ذو وجوه«59
.60

للمفردات القراآنية التي ت�ستوجب اأوجها تف�سريية يحتملها الن�ص بال ت�ساد مقبولة عند ال�سلف

ومما �سرح به ال�سنقيطي )ت: 1393( يف بيانه لل�سان القراآين اأنه ملا تقرر عند العلماء من اأن الآية اإن كانت حتتمل 

.62
، كما حققه باأدلته ابن تيمية )ت 728 هـ( يف ر�سالته يف علوم القراآن

61
معاين كلها �سحيحة، تعني حملها على اجلميع

نف�ص الأمر درج عليه الطاهر بن عا�سور )ت: 1393( يف مقدمة حتريره للمعنى ال�سديد للكتاب املجيد، وعنون لها بقوله: 

، واأ�سهب يف احلديث عن هذه املقاربة 
»املقدمة التا�سعة: يف اأن املعاين التي تتحملها جمل القراآن، تعترب مرادة بها«63

64. وهنا تربز اأهمية املعاين املتجددة لل�سان القراآين كخا�سية اأ�سا�سية من خوا�سه 
اجلديدة مبا يقرب من ع�سر �سفحات

املتعددة واملتنوعة، وذلك يف معاجلة جميع امل�سكالت التي يعاين منها امل�سلم يف خمتلف الأزمنة والأمكنة.

فهو من هذا املنطلق حمال اأوجه، وتغليب الل�سان العربي الن�سبي يف اقتنا�ص مفاهيمه املتجددة واملطلقة، تكبح التطور 

الدليل، وتذهب خا�سية الأوجه التي هي �سفة مالزمة لل�سان القراآين املطلق، حيث تظهر بجالء خا�سية التطور الدليل 

ملفردات الل�سان القراآين لتحقيق ال�سمولية والعاملية وال�سهود احل�ساري الكوين، فا�ستبعاد حاكمية الل�سان القراآين تذهب تلك 

ْقاَلم«، الأ�سل يف املعنى 
َ
اخل�سائ�ص املطلقة. ومن الأمثلة الدالة على التطور الدليل ملفردات الل�سان القراآين، مفردة »اأ

اللغوي للَقْلِم عند الو�سع كان: الربي والق�ص بطريقة معينة، حتى �سار �سبًبا لت�سمية اأداة الكتابة بالَقَلِم فيما بعد؛ قال 

، والأ�سل فيه 
فَر، اإِذا ق�س�سته«65 اأهل الل�سان العربي يف القلم – الأداة التي ت�ستعمل للكتابة – هو »َمْعُروف، وَقّلمُت الظُّ

ْظَفاِر. َواْلُقاَلَمُة: 
َ
ِعيِف: ُهَو َمْقُلوُم اْلأ ُفَر َوَقلَّْمُتُه. َوُيَقاُل ِلل�سَّ اَلِحِه. ِمْن َذِلَك: َقَلْمُت الظُّ �سْ »َيُدلُّ َعَلى َت�ْسِوَيِة �َسْيٍء ِعْنَد َبْرِيِه َواإِ

ُفِر«66. ُه ُيْقَلُم ِمْنُه َكَما ُيْقَلُم ِمَن الظُّ نَّ
َ

َي ِبِه ِلأ َي اْلَقَلُم َقَلًما، َقاُلوا: �ُسمِّ ُفِر اإَِذا ُقِلَم. َوِمْن َهَذا اْلَباِب �ُسمِّ َما َي�ْسُقُط ِمَن الظُّ

لقد ورد القلم مبعناه امل�سهور يف الل�سان القراآين، وثمة دللة جديدة لهذا اللفظ يف قوله تعاىل: ﴿َذلَِك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب 

تعني:  اإذ  44[؛  عمران:  َيَْتِصُموَن﴾]اآل  إِْذ  َلَدْيِْم  ُكنَْت  َوَما  َمْرَيَم  َيْكُفُل  ُْم  َأيُّ َأْقَلَمُهْم  ُيْلُقوَن  إِْذ  َلَدْيِْم  ُكنَْت  َوَما  إَِلْيَك  ُنوِحيِه 

59- اأخرجه بن �سعد الها�سمي بالولء، الطبقات الكربى لبن �سعد، اجلزء الأول، حتقيق حممد بن �سامل ال�سلمي )الطائف: مكتبة ال�سديق، 
1993(، �ص 181.

60- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 597.
61- حممد الأمني ال�سنقيطي، اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، اجلزء 3 )بريوت: دار الفكر للطباعة والن�سر،1995(، �ص 124.

62- تقي الدين ابن تيمية، مقدمة يف اأ�سول التف�سري )بريوت: دار مكتبة احلياة، 1980(، �ص 49.
63- الطاهر ابن عا�سور، مرجع مذكور، �ص 93.

64- ابن نا�سر الطيار، مرجع مذكور، �ص 604.
65-  حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة، اجلزء 2، مرجع مذكور، �ص 974.

حممود بن عمرو الزخم�سري، اأ�سا�ص البالغة، اجلزء 2، حتقيق حممد با�سل )بريوت: دار الكتب العلمية، 1998(، �ص 99.

66- ابن فار�ص، مرجع مذكور، اجلزء 5، �ص 15.
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؛ فتحولت 
69

، واأزلًما
68

، كانوا ي�سمونها ِقَداًحا
67

»�ِسَهاُمُهُم الَِّتي ا�ْسَتَهَم ِبَها امْلُت�َساِهُموَن ِمْن َبِني اإِ�ْسَراِئيَل َعَلى َكَفاَلِة َمْرمَيَ
اج يف هذا ال�سياق اأنَّ العالقة  جَّ الدللة من الأقالم والكتابة اإىل ال�سهام والقرعة. فما �سر هذا التحول الدليل؟ ميدنا الزَّ

بني القلم وال�سهم عالقة م�سابهة، فكالهما يربى ويق�ّص مرة بعد اأخرى، وهذه امل�سابهة كانت �سببا يف انتقال دللة اللفظ 

من اأداة الكتابة اإىل �سهام القرتاع، وكاأنَّ هذا ال�سهم املقرتع به؛ �سيكتب ويحدد ن�سيب كل واحد من املقرتعني، وكالهما 

ا«70. عموًما فالدللت اجلديدة املبتكرة يف الل�سان القراآين قد  ا اأو معنويًّ �سار »و�سيلة يف �سبط اأمر واإحداثه ونظمه ماديًّ

ل ترجع اإىل اجلذر ودللته الكامنة، اأو اأنها نقلت عن معناها الأ�سلي، فال حجة حينئذ بالأ�سل من الل�سان العربي، ولكن 

العرب قبل النزول ا�ستعملوها يف معنى اآخر، ونقلها القراآن اإىل معنى جديد، كما عرب عن ذلك �ساحب امل�سباح باعتماد 

.71»
ِ
ْحَكام

َ
�ْسِخ يِف الأ ْقَل يِف اللَُّغاِت َكالنَّ نَّ النَّ

َ
النقل بالقول: »لأ

واحلا�سل اأن هذا التبدل يف املعاين ل ميكن درا�سته مبناأى عن املنهج التاريخي الذي يهتم ببيان ال�سرية التاريخية للمفردة 

، واملقدار الذي ل بد من توافره لدى 
72

املدرو�سة ليت�سنى لنا معرفة الدللت التي رافقتها من اأول و�سعها اإىل اآخر ا�ستعمالها

املف�سر من الل�سان العربي لي�ص بال�سرورة كل ما اندرج حتت الل�سان العربي الذي ي�سع ل�سان العرب، وما اتفق معه واإن مل 

 ،
73

ي�ستعمل اأو هجر، واإمنا ال�سروري هو ل�سان القراآن وجملة مما يتعلق به من امل�ستعمل من الألفاظ العربية ع�سر النزول

فدرا�سة األفاظ القراآن الكرمي، وما تتبع األفاظه يف ل�سان العرب اإن هي اإل مرحلة اأولية من مراحل الدرا�سة ملعرفة التطور 

احلا�سل على اللفظ يف ل�سان العرب ثم التطور الذي اأحدثه القراآن على اللفظ، وبهذا يكون تتبع األفاظ القراآن يف ل�سان 

.74
العرب لي�ص هدًفا يف ذاته، واإمنا هو و�سيلة معينة على الفهم

املطلب الثالث: اأثر تقدمي املنهج اللغوي على الل�سان القراآين يف اإهدار املقا�سد ال�سرعية

اأهدف من خالل هذا املطلب تو�سيح اأن املنهج اللغوي يف تف�سري اخلطاب وا�ستثماره ميكن اأن ي�سعف يف جتلية مراد 

الن�ص، لكنه ل يقوى على مالحظة احلكمة املتوخاة من ت�سريع ذلك احلكم، مما يكون له اأثر يف تكييف املعنى مبا يناق�ص 

75. ولقد اأ�سار الفقيه املقا�سدي الطاهر بن عا�سور )ت 1393 هـ( يف حتريره للمعنى ال�سديد 
مق�سود ال�سارع املعلوم قطعا

من الل�سان القراآين، املو�سوم بـــ »حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد«، حيث ي�سرح باأ�سلوبه 

ومنهجه يف املقدمة العا�سرة يف اإ�سارة بليغة اإىل عدم كفاية التف�سري اللغوي و�سرورة اللتفات اإىل الل�سان القراآين يف فهم 

َق القراآُن على كل كالم بليغ مبا توفر فيه من اخل�سائ�ص  اخلطاب ال�سرعي، بقوله: »ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تَفوَّ

التي ل جتتمع يف كالم اآخر للبلغاء حتى عجز ال�سابقون والالحقون منهم عن الإتيان مبثله«76.

67- حممد بن جرير الطربي، مرجع مذكور، اجلزء 6، �ص 407.
68- اإبراهيم بن ال�سري بن �سهل الزجاج، القراآن واإعرابه، اجلزء الأول، حتقيق عبد اجلليل �سلبي )بريوت: عامل الكتب، 1988(، �ص 410.
69- حممود بن عمر الزخم�سري، الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، اجلزء الأول، حتقيق عبد الرزاق املهدي )بريوت: 

دار اإحياء الرتاث العربي، د.ت(، �ص 262.

70- ح�سن امل�سطفوي، التحقيق يف كلمات القران الكرمي، اجلزء 9 )طهران: وزارة الثقافة، 1416 هـ(، �ص 345. وملزيد من �سور التطور 
الدليل ملفردات الل�سان القراآين يراجع اأطروحة ابتَهاج اجلبوري، �سّماع َعلي ح�سني، اأثر املف�سرين يف توجيه دللة ال�ستعمال القراآين. ر�سالة دكتوراه 

)جامعة القاد�سية، �سنة 2015(، �ص 188.

71- اأحمد بن حممد بن علي املقري الفيومي، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، اجلزء 5 )بريوت: املكتبة العلمية، د.ت(، �ص 254.
72- يحيى عبابنة واآمنة الزعبي، »علم اللغة املعا�سر مقدمات وتطبيقات«، 2008، �ص 102.

aljazeeratalk.net 73- عمر حممد �سعيد ال�سفيع، »الل�سان العربي تعريف وت�سنيف« يف
74- ح�سن كاظم اأ�سد، »اأهمية الل�سان العربي يف فهم املراد من القراآن«، جملة القاد�سية للعلوم الإن�سانية، املجلد 4، العدد 14 )2011(، 

�ص 94.

75- عبد الهادي اخلمل�سي، تغليب املنهج اللغوي يف ا�ستثمار اخلطاب ال�سرعي، يف جمموعة موؤلفني، مناهج ال�ستمداد من الوحي )الرباط: دار 
اأبي رقراق للطباعة والن�سر، 2008(، �ص 121.

76- الطاهر بن عا�سور، مرجع مذكور، اجلزء الأول، �ص 101.
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َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي  َم الصَّ ومثال ذلك: اختالف الفقهاء يف م�سارف الزكاة، املذكورة يف القراآن الكرمي: ﴿إِنَّ

بِيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّ َواللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم﴾]التوبة: 60[؛ هل يجزئ  َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِف َسبِيِل اللَِّ َواْبِن السَّ َفِة ُقُلوُبُْم َوِف الرِّ َعَلْيَها َواْلَُؤلَّ
 .77

�سرفها كلها اإىل واحد فقط من الأ�سناف الثمانية املذكورة يف هذه الآية اأم ل بد من توزيعها على جميع الأ�سناف؟

فمنهم من راأى وجوب ا�ستيفاء كل الأ�سناف الثمانية، واأ�س�ص راأيه على حتكيم قواعد النحو واللغة، وبنوا على ذلك اأن 

املقت�سر بالإعطاء على �سنف واحد، مثل اأن يعطي جميع زكاته للفقراء اأو يعطي جميعها الغارمني معطل للفظ الآية، وحجتهم 

يف ذلك اأن الالم لال�ستحقاق والتمليك، والعطف بالواو للجمع والت�سريك.

غري اأن هذا التغليب للمنهج اللغوي يف فهم الل�سان القراآين قد اأ�سهم يف اإهدار املقا�سد ال�سرعية للزكاة املتعلقة يف ن�سقها 

العام ب�سد َخَلّة ذوي احلاجات والنظر يف م�سالح النا�ص، مما يكون له اأثر يف تكييف املعنى مبا يناق�ص مق�سود ال�سارع 

78. واحلا�سل: �سحيح اأنَّ اللغة هي مفتاح تف�سري األفاظ القراآن، وحتديد دللته، وعليها املعول يف ا�ستنباط 
املعلوم قطعا

، مع علمهم اليقني باأن املقدار الذي يحتاجه املف�سر 
79

اأحكامه، َفَجدَّ علماء الل�سان القراآين يف درا�ستها والدعوة اإىل تعلمها

ملعرفة دللت اللغة ل بد اأن ل يقل عن ل�سان القراآن، لي�ص جميع دللت الل�سان العربي الذي يوؤلف اجلامع الأعلى لكال 

لأل�سنة العربية حتته التي ميكن ت�سورها يف ثالثة األ�سنة )هي ل�سان العرب ول�سان القراآن والل�سان الكامن(80.

ويق�سد بالل�سان الكامن: اجلذور غري امل�ستعملة والناجتة من تبادل اجلذر الثالثي. ول�سان العرب: هو كل الألفاظ التي 

ا�ستعملتها العرب يف كل ع�سورهم، ومن �سمنها كثري من األفاظ القراآن، �سواء اختلفت دللتها وتداولها مع القراآن اأو اتفقت 

را يف القراآن الكرمي التي تنتظم األفاًظا م�سرتكة بني الأل�سنة العربية يف الدللة  معه. ول�سان القراآن: وهو الألفاظ املذكورة ح�سً

والتداول، »ول�سان القراآن يتميز باملحدودية والتناهي فهو حمدود يف جذوره و�سياغاته التي ميكن اإح�ساوؤها عدًدا ولكنه غري 

متناٍه يف امتداد معانيه عرب الزمان واملكان...«81. فاألفاظ القراآن الكرمي هي املفتاح لفقهه وفهمه، وبفهمها وفقهها يفهم 

وي�سبط الدين، فالوحي مركب من جمموعة من املفاهيم التي تتولد عن األفاظه. ول �سبيل اإىل املفاهيم املكونة للقراآن بغري 

.82
درا�سة األفاظه؛ فهي املفتاح اإىل فهم املراد

املطلب الرابع: اأثر تقدمي الل�سان العربي يف ا�ستبعاد حاكمية الل�سان القراآين

هدف هذا املطلب الإ�سارة اإىل و�سع م�سطلحات ومفاهيم الل�سان القراآين يف مرتبتها املنا�سبة عند ا�ستنباط الأحكام 

واملقا�سد ال�سرعية، باعتبار مفرداتها حتمل معاين مطلقة، تنفتح يف كل ع�سر على م�ستجداته واإ�سكالياته، لت�ستوعب تلك 

امل�ستجدات، وتقوم برتقيتها لتنفتح على معاين اأخرى يف ا�ستمرارية فريدة، حيث اإن التعامَل مع »مفردات الل�سان القراآين« 

ل ميكن اأن يتم بطرق التحليل الل�سانية املعا�سرة، بل يحتاج الباحث اإىل تتبع »تاريخ املفردة قبل ع�سر التنزيل«، ثم درا�سة 

معناها يف »ال�ستعمال القراآين يف ع�سر التنزيل«، ثم تتبع م�سريتها بعد ذلك، ليت�سح اأن مفاهيَم الل�سان القراآين مفاهيٌم 

77- ابن ر�سد احلفيد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، اجلزء 36 )القاهرة: دار احلديث، 2004(، �ص 2 وما بعدها.
78- اأبو املعايل عبد امللك اجلويني، الربهان يف اأ�سول الفقه، حتقيق �سالح بن حممد بن عوي�سة )بريوت: دار الكتب العلمية، 1997(، �ص 

.398
ال�سريف الإدري�سي، كفاية طالب البيان، مرجع مذكور، اجلزء 2، 8 �ص 39.

عبد الهادي اخلمل�سي، تغليب املنهج اللغوي يف ا�ستثمار اخلطاب ال�سرعيفي جمموعة م�ساركني، مناهج ال�ستمداد من الوحي، ندوة دولية، الرابطة 

املحمدية للعلماء )الدار البي�ساء: دار اأبي رقراق للطباعة والن�سر، 2008(، �ص 134.

79- اأماين بنت عبد العزيز، الأثر الدليل للمف�سرين يف املعجم العربي )التهذيب منوذًجا(، ر�سالة ماج�ستري )جامعة اأم القرى/ال�سعودية، 
1423 هـ(، �ص 6.

http://tiny.cc/3ikj6y 80- عمر ال�سفيع، »الل�سان العربي تعريف وت�سنيف«، موقع اأهل القراآن، 2008/7/31 يف
81- املرجع نف�سه.

82- ال�ساهد البو�سيخي، القراآن الكرمي والدرا�سة امل�سطلحية )تنزانيا: دار ال�سالم، 2012(.
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كاملٌة ولي�ست مفرداٍت لفظيًة كما درج على ذلك كثرٌي من املتقدمني واملتاأخرين.

ولعل عمل الراغب الأ�سفهاين )ت 502 هـ( يف كتابه املو�سوم بـــــ »املفردات اأو مفردات القراآن الكرمي« ميكن اعتباره 

من اأوائل من التفت اإىل هذا اجلانب املنهجي؛ حيث تتبع املفردات يف اآيات القراآن الكرمي لتحديد املعاين التي ا�ستملت 

عليها ا�ستناًدا على ال�سياق الذي وردت فيه، لكن مق�سود »حاكمية الل�سان القراآين« ي�سمل جهد الراغب الأ�سفهاين وي�ساف 

اإليه »التتبع التاريخي للمفردات القراآنية« لئال نقع يف ن�سبة »مفردات الل�سان القراآين« اإىل الن�سبية، فبدل اأن تكون حاكمة 

تكون حمكومة باأحكام ومعاين »التطور الدليل للمفردات اللغوية«83. فـحاكمية الل�سان القراآن تخرج اللفظ عن كونه جمرد 

لفظ، لأنه يحمل اللفظ طاقات دللية مل يعهدها اأحد يف تلك الألفاظ قبل نطق القراآن بها، فهو يفرغها وميلوؤها، ومينحها 

معاين ودللت جديدة متاًما.

نة، حيث يريد به الفقهاء من اأهل اللغة ال�سهود، مع اأنه يف ا�سطالح ال�سرع اأرحب واأو�سع، وحني  ومثال ذلك م�سطلح البيِّ

فهموا ن�سو�ص ال�سرع مبا اأ�سلوه من معنى حجروا و�سيقوا وا�سًعا، واأغلقوا اأبواًبا من اإثبات احلقوق فتحها ال�سارع احلكيم؛ 

يقول ابن القيم )ت 751 هـ( يف تقرير ذلك: »وباجلملة: فالبينة ا�سم لكل ما يبني احلق ويظهره، ومن خ�سها بال�ساهدين، 

اأو الأربعة، اأو ال�ساهد مل يوف م�سماها حقه. ومل تاأت البينة قط يف القراآن مراًدا بها ال�ساهدان، واإمنا اأتت مراًدا بها 

احلجة والدليل والربهان، مفردة وجمموعة«84. ومن هنا تظهر �سطوة هذه احلاكمية، كون القراآن ل يف�سره اإل ل�سان القراآن 

ذاته، فل�سان القراآن واإن كان عربًيا مبيًنا، اإل اأنه قد حول تلك املعاين الب�سيطة ال�ساذجة املعربة عن م�ستوى فكر العربي 

يف تلك املرحلة، اإىل معاٍن مل تكن معهودة من قبل: فكل الكلمات ال�سرعية مثل »الإميان وال�سالة والزكاة وال�سيام واحلج 

والكفر وال�سرك والنفاق... وما اإليها« كانت معايَن ب�سيطة يف ال�ستعمال العربي اجلاهلي، فقام القراآن بتنقيتها و�سحنها 

.85
باملعاين التي اأراد لها اأن حتمل وت�ستمل عليها

كما اأن حاكمية الل�سان القراآين هي الختبار احلقيقي ل�سحة الدرا�سة اللغوية لكلمة ما، فالهدف احلقيقي هو فهم اأعمق 

ا، فاملفردات القراآنية مرتابطة  ، فاألفاظه ومفاهيمه ل تخطئ اأبًدا، فالقراآن ي�سرح بع�سه بع�سً
86

ملفردات الل�سان القراآين

بينها ول ميكن فهمها اإل برد بع�سها اإىل بع�ص، وتطبيق هذه احلاكمية املطلقة التي ت�ستوعب كل جتليات الل�سان العربي 

87. وعليه، فمن اأهم واجبات ع�سرنا الراهن اأن نبحث عن معاين القراآن 
الن�سبي، فهو من هذا املنطلق اأعظم مرجع لغوي

دة �ساندة، ولي�ست  يف القراآن ذاته، وجنعل من التاريخ اللغوي، والتطور الدليل، ومعرفة الواقع وعالقة اللغة به مراجع مع�سّ

اأ�سوًل وم�سادر حاكمة، فذلك املنهج �سيجعلنا يف ماأمن من النحراف يف معاين القراآن، ودللت األفاظه، اأو ال�سطراب يف 

فهم معانيه، اأو اإ�سقاط قواعد لغات الب�سر عليه. ومن هنا فاإن احلاجة ما�سة اإىل بناء »قامو�ص قراآين مفاهيمي« ُيعتمد 

دة ل حاكمة، وتكون احلاكمية يف ذلك للقراآن  فيه على القراآن املجيد اأ�سا�ًسا، وجتعل لغات العرب فيه مراجع �ساندة ومع�سّ

.88
املجيد على كل ما عداه من �سعر العرب ونرثهم، و�سجعهم و�سائر فنون كالمهم

83- طه جابر العلواين، ل�سان القراآن وم�ستقبل الأمة القطب، مرجع مذكور، �ص 77.
84- ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية، املجلد الأول، حتقيق نايف بن اأحمد احلمد )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، 

د.ت(، �ص 25.
وملزيد نظر يراجع درا�سة عبد الوهاب عبد ال�سالم طويلة، اأثر اللغة يف اختالف املجتهدين )القاهرة: دار ال�سالم، 2000(.

85- طه جابر العلواين، مرجع مذكور، �ص 17.
http://tiny.cc/c9kj6y 86- حامد العولقي، »ن�سوء البيان«، بوابة اخليمة، يف
http://tiny.cc/c9kj6y 87- نعيمة البداوي، »لغة القراآن«، بوابة اخليمة، يف

88- طه جابر العلواين، مرجع مذكور، �ص 77.
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كما اأن فهم القراآن الكرمي يف »وحدته البنائية« وقراءته عرب »اجلمع بني القراءتني« ومن خالل »ل�سان القراآن« ذاته، 

هو وحده القادر على اأن ي�سهم يف معاجلة م�سكالت اأمتنا وعاملنا املعا�سر، فعندما ن�ستطيع �سياغة م�سكالتنا ب�سكل �سحيح 

و�سامل يف �سكل اأ�سئلة حمددة، ونتجه بها اإىل القراآن املجيد بهذه املحددات املنهجية، �سارعني مفتقرين، فمن املوؤكد اأن 

القراآن �سيقودنا اإىل الكامن فيه، وامل�سمر يف ثنايا ن�سه، وقد يقودنا باجتاه التاريخ ن�ستنطقه، واإىل مناذج الأمم ال�سابقة 

ن�ساألها عن اأخبارها، والأ�سباه والنظائر لنحللها، حتى يعطينا اأجوبة �سافية وحلوًل �سديدة مل�ساكل عاملنا املعا�سر.

النتائج والتو�سيات

هكذا ناأتي بعون اهلل وتوفيقه اإىل نهاية هذه الورقات البحثية التي تروم درا�سة مو�سوع جدير بالبحث والدرا�سة واملتابعة 

مو�سوم بـــــ »خلل تقدمي الل�سان العربي على الل�سان القراآين واأثره يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية«، حيث ميكن 

تلخي�ص اأهم نتائجها وتو�سياتها يف املحاور التالية:

نتائج

اأوًل: اأبان البحث باأن الل�سان العربي رغم اأنه من اأهم م�سادر التف�سري اإل اأنه ل ي�ستقل بفهم الل�سان القراآين، واأن 

العتماد عليه دون امل�سادر الأخرى يوقع يف الغلط، وتغليب التف�سري اللغوي على الل�سان القراآين يوقع �سناعة التف�سري يف 

خمالفات نظرية ومنهجية ت�سهم يف حتريف املراد عند بناء امل�سطلحات واملفاهيم القراآنية وحتريف الكثري من مدلولتها 

ال�سرعية.

ثانًيا: كما اأو�سح البحث باأن املنهج اللغوي يف تف�سري اخلطاب وا�ستثماره ميكن اأن ي�سعف يف جتلية مراد الن�ص، لكنه 
ل يقوى على مالحظة احلكمة املتوخاة من ت�سريع ذلك احلكم، مما يكون له اأثر يف تكييف املعنى مبا يناق�ص مق�سود 

ال�سارع املعلوم قطًعا.

ثالًثا: التعامل مع الل�سان القراآين يفر�ص ا�ستح�سار ات�ساق م�سطلحاته وتعا�سد مفاهيمه املطلقة، وتطابقه كوحي مقروء مع 
الوحي املنظور املتج�سد يف الكون، فمفرداته لها خ�سو�سية »احلياة وال�سهود احل�ساري« متيزها عن باقي الأل�سنة الب�سرية، 

ول ميكن اإدراك مفاهيم الل�سان القراآين املطلقة اإدراًكا �سديًدا، وتنزيلها تنزياًل �سحيًحا اإل بربطها مبختلف �سياقاتها 

الوجودية، باعتبارها مفردات »حية« ولي�ست »جمردة«.

رابًعا: كما َخُل�َص البحُث اإىل اأن تقدمي الل�سان العربي اأو تغليبه على الل�سان القراآين هو منهج خمالٌف لرتاتبية املنهج 

ال�سديد يف تف�سري الكتاب املجيد التي تنطلق من الل�سان القراآين، بتف�سري القراآن بالقراآن، مروًرا بال�سنة، واأقوال ال�سحابة، 

والتابعني، واأئمة التف�سري، و�سوًل لل�سان العربي، واأن اأطروحة تغليب الل�سان العربي يف تف�سري الل�سان القراآين تهدف بالأ�سا�ص 

اإىل متييع الن�ّص القراآين وجعله طّيعا يف اأيدي اأ�سحاب هذا الطرح للعثوُر على معاٍن جديدة غري �سديدة واإل�ساقها باللفظ 

الوارد يف الن�ّص القراآين، ومن ثم اخلروج بتف�سري جديد متاًما للن�ّص، مما يوؤدي اإىل حتريفه!

خام�ًسا: اأ�سار البحث اإىل اأن الفر�سية القائمة على اإهمال الوحدة البنائية للقراآن من جهة، وعلى اعتبار »احلاكمية 

على ل�سان القراآن« للغة العربية من جهة اأخرى، هي نظرية خاطئة التجليات وخطرية التداعيات، فاملفردة القراآنية مفهوم 

متكامل ي�سم معاين عديدة ي�ستوعب بها لغات ع�سر التنزيل، وينفتح بعدها على �سائر املعاين الأخرى التي ي�ستفيد منها 

الفكر الإ�سالمي والإن�ساين عرب خمتلف الع�سور.
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�ساد�ًسا: كما َخُل�َص البحُث اإىل اأن هناك فروًقا مهمة بني دللت اللفظ حني ُي�ستعمل يف احلقل القراآين، وحني ُي�ستعمل 

بوا�سطة الل�سان العربي، فهو كالفرق بني املطلق والن�سبي، فالن�سبي ل ميكن اأن يحيط باملطلق اأبًدا، لذلك فالعتماد عليه 

وحده يحجم املعاين العظيمة واملطلقة التي يحملها الل�سان القراآين على اعتبار اأن املفردة يف الل�سان القراآين لها ثقل معنوي 

تتعدد جتلياته ال�سرعية والقيمية والإن�سانية، فهي حتمل ر�سالة اإلهية موجهة اإىل الروح والعقل، اإىل الإن�سان والعمران، جتمع 

بني ال�سمولية والعاملية وتتوخى ال�سهود احل�ساري.

�سابًعا: كما اأ�سار البحث اإىل التحول اأو التغري الدليل احلا�سل على األفاظ الل�سان القراآين، كدليل على ا�ستقاللية الكلمة 

القراآنية يف معناها عن لغات الب�سر، ا�ستقاللية تروم التفريق بني الأ�سماء العرفية والأ�سماء ال�سرعية، ومن هنا تربز اأهمية 

املعاين املتجددة لل�سان القراآين كخا�سية اأ�سا�ٍص من خوا�سه املتعددة واملتنوعة، وذلك يف معاجلة جميع امل�سكالت التي يعاين 

منها الإن�سان يف خمتلف الأزمنة والأمكنة، وتغليب الل�سان العربي الن�سبي يف اقتنا�ص مفاهيمه املتجددة واملطلقة، تكبح التطور 

الدليل، وُتْذِهُب خا�سية الأوجه التي هي �سفة مالزمة لل�سان القراآين املطلق.

التو�سيات

اأوًل: موا�سلة هذه ال�سبل الناجحة يف اإثراء مو�سوعات الندوات واملوؤمترات امل�ستقبلية، وتنويع املقاربات لت�سليط ال�سوء على 

الأ�س�ص املنهجية للبحث يف املفاهيم وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية وال�سرعية، فكل حمور من حماور الندوة ي�ستحق اأن 

يكون مو�سوًعا رئي�ًسا للدرا�سة واملناق�سة والإثراء.

ثانًيا: حتفيز الباحثني والدار�سني على الهتمام مبعاجلة ق�سايا املجتمع وم�سكالته املعا�سرة من خالل توجيهات الل�سان 
القراآين؛ وذلك بو�سع م�سطلحات ومفاهيم الل�سان القراآين يف مرتبتها املنا�سبة عند ا�ستنباط الأحكام واملقا�سد ال�سرعية، 

باعتبار مفرداتها حتمل معاين مطلقة تنفتح يف كل ع�سر على م�ستجداته واإ�سكالياته، لت�ستوعب تلك امل�ستجدات، وتقوم 

برتقيتها لتنفتح على معاين اأخرى يف ا�ستمرارية فريدة، وحتفيز الباحثني املتخ�س�سني على تلّم�ص ذلك ومعاجلته املعاجلة 

العلمية ال�سائبة.

ثالًثا: الهتمام باملنهج التاريخي يف درا�سة املفاهيم واملفردات القراآنية لإدراك التطور الدليل، وذلك ببيان ال�سرية 
التاريخية للمفردة املدرو�سة ليت�سنى لنا معرفة الدللت التي رافقتها من اأول و�سعها اإىل اآخر ا�ستعمالها، حيث اإن التعامَل 

مع »مفردات الل�سان القراآن« ل ميكن اأن يتم بطرق التحليل الل�سانية املعا�سرة، بل يحتاج الباحث اإىل تتبع »تاريخ املفردة 

قبل ع�سر التنزيل«، ثم درا�سة معناها يف »ال�ستعمال القراآين يف ع�سر التنزيل«، ثم تتبع م�سريتها بعد ذلك ليت�سح اأن 

مفاهيَم الل�سان القراآين مفاهيٌم كاملٌة ولي�ست مفرداٍت لفظيًة كما درج على ذلك كثرٌي من املتقدمني واملتاأخرين.

رابًعا: حتفيز الباحثني املتخ�س�سني على الإنتاجات العلمية ذات ال�سلة التي تتوخى تتبع املفردات يف اآيات القراآن الكرمي 

لتحديد املعاين التي ا�ستملت عليها ا�ستناًدا على ال�سياق الذي وردت فيه، وذلك من خالل التتبع التاريخي للمفردات القراآنية 

بغية بناء »قامو�ص قراآين مفاهيمي« يعتمد فيه على القراآن املجيد اأ�سا�ًسا، وجتعل الل�سانيات العربية  فيه مراجع �ساندة 

دة ل حاكمة، وتكون احلاكمية يف ذلك لل�سان القراآين، مبا يحمله من خ�سائ�ص قادرة على منح اللغة العربية طاقات  ومع�سّ

احلياة واخللود، وا�ستيعاب معطيات العمران وال�سهود احل�ساري وحتقيق مبداأ ال�ستخالف على الأر�ص بالإ�سالح والتعمري.
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لغة القراآن �ر�ؤيته للعامل اأ�سا�س منهجي لبناء املفاهيم

»مفهوم التعارف منوذًجا«
�شيماء فوخري
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ملخ�ص 

من  للمو�سوع  معاجلته  وينطلق يف  له،  العربي  وروؤية  للعاَل  القراآنية  الروؤية  بني  القراآين  املفهوم  بالبحث يف  املقال  هذا  ُيعَنى 

اإ�سكالّية »متعني« الن�ص القراآين، اأي اإمداد الن�ص القراآين باملعنى عو�ص ا�ستمداد املعنى من القراآن، وهو ما يثرُي اإ�سكاًل رئي�ًسا 

هو: هل املفاهيم التي نتداولها وتو�سف ب »املفاهيم القراآنية« هي مفاهيم قراآنية حقا بكل ما يحمله و�سف )قراآين( من دللة، 

اأم اأنها بناء لغوي لي�ص له من القراآن اإل اللفظ بينما املعنى الذي ُملئ به اللفظ و�سّكل املفهوم هو �سناعة و�سياغة اإن�سانية عربية 

بحتة ؟

وتقارنه  القراآين  فتبحث يف معناه  قراآنيا  باعتباره مفهوما  »التعارف«،  الدرا�سة من منوذج  تنطلق  ال�سوؤال  لالإجابة عن هذا 

باملعنى الذي �ساغه املتلقي لهذا املفهوم، مقارنة تنفذ اإىل الأ�ُس�ِص املنهجية التي اأقيم على وفقها املفهوم القراآين، واملتمثلة يف 

لغة القراآن اخلا�سة وروؤيته للعال؛ والأ�س�ِص التي اأنتجت املفهوم الإن�ساين، العربي، واملتمثلة يف لغة العرب وروؤية العربي للعال 

وذلك باعتماد املنهج التحليلي واملنهج املقارن، حتليال لعملية تلقي املعنى القراآين من خالل كتب التفا�سري ومقارنة للموجود 

التف�سريي باملن�سود القراآين.

ِملها يف �سرورة التمييز بني املثال القراآين والتمثل الإن�ساين لتحرير املفهوم القراآين من  يخل�ص البحث اإىل نتائج ميكن اأن ُنْ

الفهم الإن�ساين، وذلك باإعادة بناء املفاهيم القراآنية يف �سوء النظام القراآين: لغة وروؤية للعال، حفاًظا على الكثافة واحلركة 

واحلياة لالألفاظ القراآنية، وهي اخل�سائ�ص التي يفقدها اللفظ القراآين حني ُيعّباأ باملعنى، وهو ما يظهر جلًيا حني املقارنة بني 

املفهوم القراآين للفظ التعارف واملفهوم العربي له.

الكلمات املفتاحية: املفهوم القراآين، النظام القراآين، التعارف، روؤية العال، لغة القراآن
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Abstract
This study explores the Quranic concept and the Quranic and the Arab’s perception of the world. It 
is based on the problematic of “providing a meaning” to the Quranic text by supplying it with a mean-
ing instead of drawing the meaning from it. This raises the fundamental problematic of whether the 
concepts dealt with are really “Quranic concepts” as described, or are they linguistic constructions 
that have nothing to do with the Quran, and the meaning filling the word and shaping the concept 
is a purely Arabic coinage?

In order to answer this question, the study starts from the “acquaintance” model as a Quranic concept. 
It examines its Quranic meaning and compares it with the meaning formulated by the recipients of 
this concept. This comparison delves into the methodological foundations, which are represented in 
the language of the Quran and its conception of the world, as well as the foundations that produced 
the human and Arabic concept represented in the Arabic language and the Arab’s perception of the 
world by adopting the analytical and comparative approaches. This study analyzes the process of 
receiving the Quranic meaning through the interpretation books and compares the reception process 
between supplying and extracting the meaning from the Quran.

The study findings highlight the need to distinguish between the Quranic term and its human rep-
resentation to liberate the Quranic concept from the human understanding by reconstructing the 
Quranic concepts in the light of the Quranic system: the language and perception of the world, in 
order to preserve the fullness, movement and life of the Quranic terms. These characteristics are 
lost when the Quranic term is loaded with meaning, which is evident when comparing the Qur’anic 
concept of the word “acquaintance” and its Arabic meaning.

Keywords: Quranic concepts; Quranic system; Acquaintance; Perception of the world; Language 
of the Quran
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مقدمة

متثل املفاهيم يف عمقها ذاكرة معرفية تختزن بني ثناياها اأمنوذَج النظام املعريف الذي ينتظم فكر اجلماعات املن�سئة 

للمفهوم، ولذلك فاإن املفهوم ل يكن يوًما حم�ص بناء لغوي ول جمرد ا�ستقاق لفظي، بل هو �سجل وم�ستودع معريف ُتخّزن 

فيه بيانات عقل الأمة. وملا كان الأمر كذلك، كانت عملية تفكيك املفاهيم على الظاهر عمليَة تفكيك للبنى اللغوية ويف العمق 

عملية تفكيك للبنى العقلية والأن�ساق املعرفية التي ينتمي لها املفهوم، وكان بناء املفاهيم بناًء لعقل الأمة، وهند�سة املفاهيم 

هند�سة للبنى العقلية لالأمة1. فاإذا كانت الأمم دائمة ال�سعي اإىل بناء العقل فاإن من اأهم مداخل هذا البناء؛ بناء املفاهيم 

لكونها متثل النواة الأوىل يف �سناعة الأفكار التي ت�سكل بدورها وعي املجتمعات.

ِذيَن أَمنُوا َل َتُقوُلوا َراِعنَا  َا الَّ ولذلك لفت ال�سارع احلكيم النتباه اإىل �سرورة انتقاء اللفظ املعّب به. يقول تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

َوُقوُلوا انُظْرَنا َواْسَمُعواۗ  َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب َألِيٌم﴾ ]البقرة: 104[. اإن امل�ساألة يف هذه الآية اأكب من جمرد النهي عن 
، اإن امل�ساألة هنا م�ساألة تقومي للعقل. اإن لفًظا �سغرًيا هو }راعنا{ قد ي�ستبطن يف اأعماقه نظاًما 

2
الت�سبه باليهود يف مقالهم

معرفًيا يناق�ص النظام الذي جاء القراآن لري�سيه يف العقل الإن�ساين، نظام اخلالفة وال�ستخالف ل نظام الرعي والرعية3. 

اإن الق�سية هنا ق�سية تقومي للمجتمع انطالًقا من اإقامة املفهوم. من هنا، كانت عملية اإقامة املفاهيم يف م�ستواها الأول فن 

1- طه جابر العلواين، بناء املفاهيم درا�سة معرفية ومناذج تطبيقية، اجلزء الأول، اإ�سراف علي جمعة حممد و�سيف الدين عبد الفتاح )القاهرة: املعهد 
العاملي للفكر الإ�سالمي، 1998(، �ص 7.

2- »قيل: كانت اليهود تقول للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم راعًنا من الرعونة؛ من قولك للرجل: يا اأرعن وللمراأة يا رعناء. وكان احل�سن يقروؤها راعنا 
بالتنوين. وقال الكلبي: كان يف كالم اليهود: راعنا �سبا قبيحا؛ ي�سب بع�سهم بع�سا به، وكانوا ياأتون حممدا �سلى اهلل عليه و�سلم فيقولون: راعنا، 

وي�سحكون، فينهى املوؤمنني عن ذلك خالفا لهم«. ينظر: اأبو من�سور، حممد بن حممد بن حممود املاتريدي، تاأويالت اأهل ال�سنة، اجلزء الأول )بريوت: 

دار الكتب العلمية، 2005(، �ص 529.

3- حممد اأبو القا�سم حاج حمد، العاملية الإ�سالمية الثانية: جدلية الغيب والإن�سان والطبيعة )بريوت: دار الهادي للطباعة والن�سر والتوزيع، 2004(، �ص 
.56

وقد يت�ساءل القارئ هل نظام الرعي والرعية الذي جاء احلديث النبوي »كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته« داًل عليه يناق�ص النظام الذي جاء القراآن 

لرُي�ِسَيه؟ وهو �سوؤال م�سروع يفتح للتفكري اأبعاًدا اأخرى اإذ ينقدح يف الذهن �سوؤال التنا�سب بني املعجم القراآين واملعجم النبوي، ويف اإطار الت�سليم بالتوافق 

بني القراآن وال�سنة مبنى ومعنى باعتبار ال�سنة تطبيًقا عملًيا للقراآن، والت�سليم التام بحاكمية القراآن على ال�سنة، يطرح �سوؤال مدى اإمكانية حتليل متون 

احلديث بعر�سها على اللغة القراآنية والنظام القراآين وهو ما يقرتحه حاج حمد اإذ يقول: فلغة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم تتوافق بال�سرورة املنهجية مع 

لغة القراآن، لتوثيق وحدة املقا�سد واملعاين، ولهذا جعلت من لغة القراآن املميزة مرجًعا لتوثيق )منت( الأحاديث اأًيا كان �سندها.

واإذا كان حاج حمد يرى اأن هذا احلديث من�سوب اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذ يقول: فكيف يجيز البع�ص لنف�سه اإ�سناد حديث للر�سول يتناق�ص 

يف متنه مع منهجية القراآن و�سوابط معانيه ملجرد ان�سرافه اإىل ال�سند ولي�ص املنت فاإين اأرى غري ما راآه، ذلك اأن الأجوبة التي يجب اأن نقدمها جواًبا 

على �سوؤال التنا�سب بني احلديث النبوي ومنهجية القراآن املعرفية ل ينبغي اأن تن�سرف ابتداء اإىل طرح احلديث جانًبا ول اإىل الت�سحية مبنهجية القراآن 

املعرفية مقابل احلفاظ على احلديث، بل ينبغي اأن تقدم جمموعة من الفر�سيات التي تف�سر وجود هذا احلديث دون الت�سكيك يف �سحته، ومن ثم 

متحي�ص هذه الفر�سيات ل�ستبانة التف�سري الأرجح لوجود تعبري الرعية يف القامو�ص النبوي حتى اإذا ا�ستحال ذلك على الإطالق كان احلاكم واملرجع هو 

القراآن.

اإن الفر�سيات التي ميكن اأن تف�سر وجود معجم الرعي �سمن التعبري النبوي هي كالتايل:

الفر�سية الأوىل: اأن يكون احلديث قد نقل بلفظ الرعية مع اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قاله بغري ذلك اللفظ فتكون الرواية اآنذاك قد متت باملعنى 

فُظنَّ اأن تعبري الراعي والرعية يحقق املطلوب، ما دام قد ر�سخ يف املجتمع اآنذاك مبداأ ال�سورى الذي يتعار�ص مع الدللة الأ�سلية ملفردات الراعي والرعية، 

فتكون بذلك منهجية القراآن املعرفية واآية »ل تقولوا راعنا« قد ر�سخت يف املجتمع اإىل احلد الذي اأدى اإىل انزياح مفهومي بات معه مفهوم الرعاية يحمل 

دللة النظر بحيث ق�سى القراآن على الدللة الأ�سلية التي حتملها األفاظ »راعي« و »رعية« وحلت مادة »نظر« يف مادة »رعي« وهو الأمر الذي ل يُرده 

القراآن اإذ دعا اإىل ترك اللفظ ودللته وذلك لأن الدللت الأ�سلية لالألفاظ �سرعان ما ت�ستعيد عافيتها ليعود املفهوم اإىل ما كان عليه اأول مرة.←

الفر�سية الثانية: اأن يكون النبي عليه ال�سالة وال�سالم قد قال احلديث بلفظ الراعي والرعية وهو اأمر ممكن يف حالة واحدة هي اأن يكون احلديث قد 

قيل قبل نزول النهي عن قول »راعنا« فا�ستمرت روايته بهذا اللفظ حتى بعد نزول النهي لالأ�سباب التي ذكرتها يف الفر�سية الأوىل واملتعلقة بالنزياح 

املفهومي.

واإذا كانت الفر�سية الثانية �سحيحة فاإنها تفتح الباب اأمام البحث يف تطور املعجم النبوي تدريجًيا جراء نزول القراآن منجًما، وهذا ما ميكن اأن يظهر 

حقيقة »تثبيت الفوؤاد« وهو ما ميكن اأن يوؤكد امل�سدرية العليا للقراآن وي�سع فر�سية اأن يكون القراآن »من تاأليف حممد« يف مو�سع �سك حتى من 

وا�سعيها. 
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4 ويف العمق نهو�سا بالعمران الب�سري.
عمارة لغوي

ولأن القراآن الكرمي هو د�ستور موؤ�س�ص للعقل الإ�سالمي والإن�ساين عموًما، ولأن املفاهيم القراآنية هي مفاهيم توؤثث البنية 

العقلية للمجتمعات العربية والإ�سالمية على وجه اخل�سو�ص، فاإن اإقامة هذه املجتمعات واإعادة بنائها رهني بتقومي هذه 

املفاهيم متّثاًل ومتثياًل. ولذلك جاء هذا البحث لي�ستعر�ص مفهوًما من املفاهيم املحورية يف القراآن وهو مفهوم التعارف، 

وذلك من خالل النظر يف كتب التف�سري ور�سد ما قدمته هذه املدونات من معنى لهذا املفهوم ومن َثمَّ عر�ص حماولت 

»التمعني« تلك، على الروؤية القراآنية ق�سد حت�سيل اإجابة عن فر�سية انطلق منها البحث تقول:
}اإذا كان القراآن الكرمي ينحت اأمثل املفاهيم ويقدمها لالإن�سانية فاإن متّثلنا ومتثيلنا لهذه املفاهيم قد ل يكون على نف�ص 
القدر من املثالية التي نزل بها املفهوم القراآين اأول مرة، ويحدث هذا ال�سرخ بني املثال القراآين والتمثل الإن�ساين حني تغيب 

عنا اأثناء البحث يف املفهوم القراآين الأ�س�ص املنهجية القراآنية التي كانت وراء اإقامته{.

م�شكلة البحث

اإن ال�سوؤال الذي ينبغي اأن نطرحه ونحن نبحث يف املفهوم القراآين هو: هل حفظنا للمفاهيم القراآنية �سبغتها القراآنية؟ 

اأم اأن متثلنا للمفهوم القراآين قد تلب�ص بثقافتنا؟ فكانت النتيجة اأن اأ�سقطنا فهمنا على املفهوم القراآين؟ وب�سياغة خمت�سرة 

هل وافق الفهم الإن�ساين املفهوم القراآين؟

اإن عملية متثل املفهوم القراآين – وباعتبار القراآن خطاًبا يتحقق عنده وبال�سرورة التفاعل بني الإر�سال والتلقي – ميكن اأن 

تكون عملية ي�ستمد فيها املجتمع ثقافته من القراآن، كما ميكن اأن تكون عملية ميد فيها املجتمع القراآن بثقافته، ولذلك فاإن 

احلديث عن مفهوم التعارف ل بد اأن يعيد للواجهة �سوؤال العالقة بني ال�سبغة القراآنية للمفهوم وال�سياغة الإن�سانية له، 

بحًثا عن نقاط التفاق والفرتاق بني ال�سبغة وال�سياغة.

اإن اجلواب عن هذه الإ�سكالت ل يكون اإل بعر�ص املفاهيم القراآنية على الأ�س�ص املنهجية القراآنية التي ُبني واأقيم وفقها 

املفهوم القراآين اأول مرة، لتحديد ما اإذا كان املفهوم القراآين قراآنًيا اأم غري ذلك، وهو ما ي�ستدعي الوقوف على الكيف 

الذي به اأقام القراآن املفاهيم، اأو ما ميكن اأن ن�سميه – ا�ستعارة – فن العمارة اللغوي يف القراآن. 

هدف البحث واأهميته واملنهجية املعتمدة

اإن الهدف الذي يرمي اإليه البحث يتجلى يف الوقوف على الأ�س�ص املنهجية التي اأقيمت وفقها املفاهيم القراآنية، وذلك بغية 

ا�ستخال�ص مفهوم قراآين خام للتعارف، يت�سق مع النظام القراآين ومنهجية القراآن املعرفية ويبز من خالله البون ال�سا�سع 

بني املفهوم املتني يف �سبغته القراآنية واملفهوم الهزيل يف �سياغته الب�سرية. ولتحقيق هذا الغر�ص فقد اعتمدت يف البحث 

املنهجني التحليلي واملقارن، حيث وقفت على تف�سري اآية التعارف عند بع�ص املف�سرين، ق�سد حتليل ن�سو�ص التف�سري والوقوف 

من خاللها على الكيِف الذي به بنى املف�سر مفهوم التعارف، وذلك ا�ستجالًء ملالمح الروؤية التي اأطرت املمار�سة التف�سريية 

ومن ثم مقارنتها بالروؤية القراآنية التي كان من املفرت�ص اأن توؤطر عملية التلقي والتف�سري، حتلياًل للعملية التف�سريية ونقًدا 

لها بهدف الت�سويب وت�سحيح امل�سار.

4- �سيف الدين عبد الفتاح اإ�سماعيل، بناء املفاهيم درا�سة معرفية ومناذج تطبيقية، اجلزء الأول، اإ�سراف علي جمعة حممد و�سيف الدين عبد الفتاح 
)القاهرة: املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 1998(، �ص 29.
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الدرا�شات ال�شابقة

اإن طبيعة هذا البحث املت�سمن ل�سق نظري يعالج م�ساألة بناء املفاهيم القراآنية، و�سق تطبيقي يعالج م�ساألة اإقامة مفهوم 

قراآين للتعارف، تقت�سي ا�ستدعاء الدرا�سات ال�سابقة يف ال�سقني كليهما: �سق بناء املفاهيم و�سق اإقامة مفهوم التعارف.

اأما الدرا�سات ال�سابقة يف مو�سوع بناء املفاهيم فهي على حد اطالعي: 

بناء املفاهيم: درا�سة معرفية ومناذج تطبيقية

وقد ت�سمن هذا الكتاب اجلماعي جمموعة من املقالت املوؤّطرة لعملية بناء املفاهيم نذكر منها:

مقدمة اأ�سا�سية حول عملية بناء املفاهيم، د. �سيف الدين عبد الفتاح اإ�سماعيل5. -

وهي ورقة تقف عند اأهمية قواعد التاأ�سي�ص يف عملية بناء املفاهيم واأهم تلك القواعد – كما يوؤكد �ساحبها – هو عدم 

التعامل مع املفاهيم على اأنها كتل �سماء، ذلك اأن بناء املفهوم ينبغي اأن ياأخذ بعني العتبار طبيعة املفاهيم و�سياقات 

ا�ستعمالها وغري ذلك من التفا�سيل التي حتدد قواعد الهند�سة والعمارة املفاهيمية.

تو�سيح املفاهيم �سرورة معرفية، د. �سالح ا�سماعيل عبد احلق6. -

 وقد �سّدد هذا املقال على �سرورة تو�سيح املفاهيم، كما اأثار جمموعة من امل�سكالت التي تك�سف عنها عملية اإي�ساح 
املفاهيم مثل احلراك املفهومي والحتالل املفهومي، وهي الظواهر التي حتول يف معظم الأحيان دون اإقامة املفهوم، مقدًما 

جمموعة من القواعد الدللية التي حتكم التعامل ال�سحيح والدقيق مع املفاهيم.

بناء املفاهيم الإ�سالمية �سرورة منهاجية، د. �سيف الدين عبد الفتاح اإ�سماعيل7. -

وميكن ا�ست�سفاف الفكرة املحورية التي يدور حولها املقال من عنوانه، وهي بناء املفاهيم الإ�سالمية حتقيًقا للهوية وتاأكيًدا 

على التمايز بني املنظومة الإ�سالمية وغريها من املنظومات، يف امل�سدر والو�سائل والغايات، مع الإ�سارة اإىل خ�سائ�ص 

املفاهيم الإ�سالمية والتي ينبغي اأخذها بعني العتبار حني بناء املفهوم الإ�سالمي.

اإن ما ميكن اأن ن�سجله من مالحظات حول هذا الكتاب اجلماعي اأو هذا امل�سروع باعتباره كتاًبا ي�سم جمموعة من 

الدرا�سات التي ميكن اعتبارها درا�سات �سابقة يف مو�سوع هذا البحث، هو اأنه اأر�سية ميكن النطالق منها والتاأ�سي�ص عليها 

حني البحث يف املفاهيم، لكونه يقدم روؤى جمموعة من الباحثني الذين انغم�سوا يف جمال اإقامة املفاهيم، فهو يطوي امل�سافات 

اإذ يقدم املعرفة املعززة باخلبة، اإّل اأن ما ميكن اأن يعتب غائًبا يف هذا الكتاب هو احلديث عن بناء املفاهيم القراآنية 

وما لها من خ�سو�سية يف عملية اإقامة املفاهيم ومن اأهمية يف عملية تقوميها.

واأما الدرا�سات ال�سابقة يف مو�سوع »التعارف« فهي على حد اطالعي:

التعارف والعرتاف وامل�ساحلة، عبد الرحمن ال�ساملي8. -

وهي مقالة افتتاحية جتلي العالقة بني ثالثية التعارف والعرتاف وامل�ساحلة التي ينبغي – ومن وجهة نظر الكاتب - اأن 

ت�سود العالقات الإن�سانية، تعرًفا على الآخر واعرتاًفا به وحتقيًقا للم�ساحلة معه يف ظل العي�ص امل�سرتك.

منزلة التعارف والعرتاف يف منظومة القيم القراآنية، احميده النيفر9. -

يناق�ص املقال التعارف باعتباره قيمة قراآنية جت�سر – وفق الروؤية القراآنية – العالقة مع الآخر يف ظل الختالف معه، 

فتوؤ�س�ص يف م�ستواها الأول للتعرف على الآخر املخالف، وتنفذ يف م�ستوى ثان اإىل العرتاف بالآخر وبخ�سو�سيته، باعتبار 

5- املرجع نف�سه، �ص 30-27.

6- املرجع نف�سه، �ص 51-31.
7- املرجع نف�سه، �ص 103-53.

8- عبد الرحمن ال�ساملي، »التعارف والعرتاف وامل�ساحلة التفاهم«، التفاهم العمانية، العدد 36 )2012(، �ص 11-7.
9- احميده النيفر، »منزلة التعارف والعرتاف يف منظومة القيم القراآنية«، التفاهم العمانية، العدد 36 )2012(، �ص 34-13.
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اأن مقاربته املختلفة عنا مرثية لنا وللتوازن الثقايف الكوين.

الإ�سالم والديانات الإبراهيمية بني التعارف القراآين والتجربة التاريخية، عزالدين عناية10. -

ير�سد املقال التجربة التاريخية لالإ�سالم يف عالقته مع الديانات الإبراهيمية وما ت�ستبطنه هذه التجربة من ح�سور 

للتعارف، هذه القيمة التي ح�سرت باعتبارها قيمة م�ستبطنة يف التجربة الإ�سالمية الكلية، وغابت يف بع�ص اجتهادات 

الفقهاء، بات من ال�سروري ت�سليط ال�سوء عليها فتًحا لالأفق الإن�ساين الرحب.

اإن ما ميكن ا�ستدراكه على هذه املحاولت التاأ�سي�سية لقيمة التعارف هو قفزها على ال�ستك�ساف املتاأين للمعنى القراآين 

للتعارف، فاحلديث عن مركزية التعارف واأهميته يف جت�سري العالقة مع الآخر ل ميكن اأن يحقق املتوخى منه ما ل ُيَجلَّ 

مفهوم التعارف قراآنًيا، وما ل يو�سح الفرق ال�سا�سع بني عمق املفهوم القراآين للتعارف و�سطحية املفهوم ال�سائد، وبني عمق 

دللة التعارف و�سطحية امل�سطلحات املقابلة له خارج اجلهاز املفاهيمي القراآين.

اأوًل- املفهوم: بني املثال القراآين والتمثل الإن�ساين

اإننا حني نقراأ القراآن يف اأغلب الأحيان نقارب لغته مقاربتنا للغة العرب، فنقراأ القراآن دون اأن ن�ستح�سر اأن لغته تتحد مع 

لغتنا العربية يف اجلهاز وتختلف عنها متاما يف الإناز11.

، فعلو بيان اهلل على بيان  نقراأ القراآن يف كثري من الأحيان دون اأن ن�ستح�سر اأن: »بالغة البيان تعلو على قدر علو املبنيِّ

خلقه بقدر علو اهلل على خلقه«12.

1- لغة القراآن ولغة العرب: احتاد يف اجلهاز وافرتاق يف الإناز
اإن الفرق بني فن العمارة اللغوية القراآين يف اإقامة املفاهيم وفن العمارة اللغوية الإن�ساين هو كالفرق بني فن العمارة 

الإلهية يف الكون وفن العمارة الإن�سانية يف الأر�ص؛ اإنه الفرق بني احلياة الأبدية واحلركة الدائمة وبني احلياة الفانية 

واجلمود.

اإن اخل�سائ�ص التي تتميز بها العمارة الإلهية املتمثلة يف الكواكب واملجرات والأجرام وغريها هي: احلركة الدائمة 

واحلياة الناب�سة والتجدد الذاتي امل�ستمر، وهي خ�سائ�ص تفتقر اإليها العمارة الإن�سانية اجلامدة التي ُيفنيها الزمان وتبليها 

املتغريات. وكذلك هي املفاهيم؛ فاللفظ واملفهوم القراآين هو جرم يكتنز طاقة متنامية وحياة ناب�سة. اإن اللفظ القراآين اأكب 

من جمرد لفظ كثيف املعنى، اإنه نم لغوي ن�سط تتنامى كثافته بحركته الداخلية فينمو داخل الزمان لي�ستوعب كل زمان. 

2- التعارف: بني الروؤية القراآنية للعال والروؤية العربية للعال
من هنا كانت اإعادة النظر يف املفاهيم القراآنية حاجة معرفية و�سرورة منهجية، خا�سة اإذا تعلق الأمر باملفاهيم الكبى 

املنظمة لالجتماع الب�سري، ولعل من اأبرز هذه املفاهيم: مفهوم التعارف.

ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ۚ إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ يقول تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

َأْتَقاُكْمۚ  إِنَّ اللََّ َعِليٌم َخبرٌِي﴾ ]احلجرات:13[. اإن املتتبع ملاهّية التعارف انطالًقا من كتب التف�سري يجد اأن معناه ل يخرج 
عند املف�سرين عن تعارف النا�ص بع�سهم ببع�ص اأو لنُقل تعارف القبائل بع�سها ببع�ص.

10- عز الدين عناية، »الإ�سالم والديانات الإبراهيمية بني التعارف القراآين والتجربة التاريخية«، التفاهم العمانية، العدد 36 )2012(، 
�ص 51-35.

11- ملزيد من التعمق يف امل�ساألة ينظر: �سعاد كورمي، �سنة الل�سان بني اجلهاز والإجناز واأثرها يف تعيني الق�سد ال�سرعي، اأطروحة دكتوراه حتت 
اإ�سراف حممد ال�سي�سي، )مكنا�ص: جامعة مولي اإ�سماعيل - كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، ال�سنة اجلامعية: 2012-2011(.

12- اأبو احل�سن احلرايل املراك�سي، تراث اأبي احل�سن احلرايل املراك�سي يف التف�سري )الدار البي�ساء: مطبعة النجاح اجلديدة، 1997(، �ص 
.29
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ا ن�سًبا قريًبا  ا ن�سًبا بعيًدا، وبع�سكم ينا�سب بع�سً جاء يف تف�سري الطبي: »وجعلناكم متنا�سبني، فبع�سكم ينا�سب بع�سً

فاملنا�سب الن�سب البعيد من ل ين�سبه اأهل ال�سعوب، وذلك اإذا قيل للرجل من العرب: من اأّي �سعب اأنت؟ قال: اأنا من 

م�سر، اأو من ربيعة. واأما اأهل املنا�سبة القريبة اأهل القبائل، وهم كتميم من م�سر، وبكر من ربيعة، واأقرب القبائل الأفخاذ 

وهما ك�سيبان من بكر ودارم من متيم، ونحو ذلك«13.

ا بالن�سبة اإىل القبائل والأفخاذ؛ فيقال:  وقال املاتريدي: »} لتعارفوا { اأي جعل فيكم هذه القبائل ليعرف بع�سكم بع�سً

فالن الّتيمّي، والها�سمّي«14.

وقال البقاعي: »} لتعارفوا { اأي ليعرف الإن�سان من يقاربه يف الن�سب لي�سل من رحمه ما يحق له، ل لتوا�سفوا 

وتفاخروا«15. واملتتبع ملا اأورده املف�سرون من معان للتعارف ل بد واأن ينقدح يف ذهنه �سوؤال بناء املفهوم؛ كيف بنى املف�سر 

مفهوم التعارف؟ اأو لنقل كيف بنى املتلقي لالآية مفهوم التعارف؟

اإن تاأمل ما اأورده املف�سرون فيما يتعلق مبفهوم ال�سعوب والقبائل والتي دار معناها يف معظم كتب التفا�سري حول م�سر 

وربيعة وبني متيم وبني ها�سم وغريها من قبائل العرب، يجعلنا نت�ساءل حول طبيعة عالقة املف�سر بالعال وبتعبري اأدق 

عن طبيعة روؤية املف�سر للعال؛ فهي اإما اأن تكون روؤية منطلقها القراآن حيث يرى املف�سر العال من خالل القراآن، واإما اأن 

تكون روؤية منطلقها العال حيث يرى املف�سر القراآن من خالل العال. اإن اقت�سار جل املف�سرين على القبائل العربية للتمثيل 

لل�سعوب والقبائل يجعلنا ن�ستنتج اأن املف�سر واملتلقي عموًما اإمنا كان يرى القراآن، اأو لنقل كان يرى هذه الآية على الأقل، 

من خالل منوذجه الثقايف الذي ر�سخه يف ذهنه واقعه وثقافته، فكان يف�سر القبيلة وال�سعب انطالًقا من حميطه ل انطالًقا 

من الغو�ص املعريف يف القراآن ل�ستخال�ص معنى قراآين خام للمادة اللغوية.

والغريب اأن املف�سرين من غري العرب ل يتميزوا عن العرب يف تف�سريهم ملفردتي ال�سعوب والقبائل، واإن كان املنتظر 

منهم اأن ي�ستح�سروا عاملية اخلطاب القراآين لأنهم وبحكم اأعجميتهم الأكفاأ على ا�ست�سعار معنى عاملية اخلطاب. فها هو 

ال�سمرقندي يف�سر ال�سعوب والقبائل بقوله: »وجعلناكم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل يعني: روؤو�ص القبائل، مثل م�سر، وربيعة }َوَقَباِئَل{ يعني: 

الأفخاذ مثل بني �سعد، وبني عامر«16. وها هو الزخم�سري يجلي معنى ال�سعب والقبيلة بقوله: »ال�سعب: الطبقة الأوىل من 

الطبقات ال�ست التي عليها العرب، وهي: ال�سعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والف�سيلة؛ فال�سعب يجمع القبائل، 

والقبيلة جتمع العمائر، والعمارة جتمع البطون، والبطن جتمع الأفخاذ، والفخذ جتمع الف�سائل: خزمية �سعب، وكنانة قبيلة، 

وقري�ص عمارة، وق�سى بطن، وها�سم فخذ، والعبا�ص ف�سيلة، و�سميت ال�سعوب؛ لأّن القبائل ت�سعبت منها«17. ولعلنا بعد هذين 

الن�سني تنقدح يف اأذهاننا فر�سية اأن يكون املف�سر قد ورث القراآن وورث معه روؤية املف�سر العربي للعال وللقراآن!

اإن الق�سية هنا لي�ست فقط ق�سية مرتبطة بروؤية املف�سر للقراآن انطالًقا من عامله، اإن الق�سية هنا ق�سية ا�ستعارة 

ب باعتباره منظومة مرجعية يفكر العال الإ�سالمي من  عني العربي ملقاربة القراآن والعال معا، اإننا اأمام عقل عربي ُيَن�سَّ

خاللها18. من هنا كان �سوؤال روؤية العال ركًنا اأ�سا�ًسا يف اإعادة �سياغة املفاهيم، حتى نتبني املفهوم القراآين من املفهوم 

13- اأبو جعفر الطبي، جامع البيان يف تاأويل القراآن، اجلزء 22، حتقيق اأحمد حممد �ساكر )دم�سق: موؤ�س�سة الر�سالة، 2000(، �ص 309.
14- حممد بن حممود املاتريدي، تاأويالت اأهل ال�سنة، اجلزء 9 )بريوت: دار الكتب العلمية، 2005(، �ص 337.

15- برهان الدين البقاعي، نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور، اجلزء 18 )القاهرة: دار الكتاب الإ�سالمي، 1984(، �ص 382.
16- اأبو الليث ال�سمرقندي، بحر العلوم، اجلزء 3 )بريوت: دار الكتب العلمية، 1993(، �ص 329.

17- اأبو القا�سم الزخم�سري، الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل، اجلزء 4 )بريوت: دار الكتاب العربي، 1987(، �ص 374.
18- وهو ما اأ�سار له حممد عابد اجلابري بقوله: الأعرابي �سانع العال العربي، ينظر: حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العربي )الدار 

البي�ساء: املركز الثقايف العربي، 2000(، �ص 71.
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العربي. اإننا جميًعا وبعد الوقوف على روؤية املف�سر للقراآن وللعال انطالًقا من حميطه حيًنا وانطالقًا من }العربي املرجع{ 

اأحياًنا اأخرى، نت�ساءل عن الأ�سباب الكامنة وراء تراجع روؤية القراآن للعال اأمام روؤية العربي للعال يف ذهن املف�سر واملتلقي 

للمفهوم القراآين.

3- حاكمية القراآن و�سوؤال بناء املفهوم
اإن احلديث عن العربي املرجع ل بد اأن يخرج للوجود جملة من ال�ست�سكالت اأهمها: �سوؤال احتالل الثقافة العربية لذهن 

مف�سر القراآن ومتلقيه واحتالل الفهم العربي للمفهوم القراآين.

ا لالإمام الغزايل، بهدف تفكيكه والوقوف على الأ�سباب التي كانت وراء هذا الحتالل  جواًبا على هذا ال�ست�سكال نورد ن�سًّ

املفهومي19.

يقول الغزايل: »اإن لالأ�سياء وجوًدا يف الأعيان ووجوًدا يف الأذهان ووجوًدا يف الل�سان، اأما الوجود يف الأعيان فهو الوجود 

الأ�سلي احلقيقي، والوجود يف الأذهان هو الوجود العلمي ال�سوري، والوجود يف الل�سان هو الوجود اللفظي الدليلي«20.

فلكل �سيء يف الوجود اإًذا وجود عيني ووجود ذهني ووجود ل�ساين، وليكن ال�سيء الذي �سنمثل له يف هذا املقام هو 

ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ۚ إِنَّ  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ }ال�سعب والقبيلة{ يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ َأْتَقاُكْم ۚ إِنَّ اللََّ َعِليٌم َخبرٌِي﴾ ]احلجرات: 13[.

اإن لكلمة }�سعوًبا{ وكلمة }قبائل{ وجوًدا عينًيا يف املجتمع العربي، ووجوًدا ذهنًيا يف عقل املتلقي العربي، ووجوًدا ل�سانًيا 

يف ل�سان املتلقي العربي، غري اأنه وبعد نزول هذه الآية بات لهذه الكلمة وجود رابع هو الوجود يف الل�سان القراآين.

اإن عدم انتباه املتلقي للقراآن للنقلة النوعية التي اأحدثها القراآن وهو ينقل الألفاظ العربية من التوظيف الإن�ساين اإىل 

21 جعل التلقي يقف باألفاظ القراآن عند امل�ستويات الثالثة: الوجود العيني يف الواقع العربي والوجود الذهني 
التوظيف الإلهي

يف العقل العربي والوجود الل�ساين يف الل�سان العربي واعتماًدا على هذه امل�ستويات الثالثة كانت تتم عملية التف�سري دون 

النتباه اإىل الوجود الأ�سلي يف الل�سان القراآين. والناظر اإىل ثالثية الل�سان العربي والواقع العربي والعقل العربي التي ف�شر 

القراآن وبنيت مفاهيمه انطالقا منها، يجدها مثخنة بالثقافة العربية، فاأّنى للمتلقي اإًذا اأن يفلت من قب�سة الروؤية العربية 

للعال وقد اأحيط بهذا ال�سياج املنيع الذي يجعل الثقافة العربية �سندوًقا ل �سبيل للتفكري خارجه!

اإن عملية اإدراكنا للموجودات تتم عادة عب ال�سل�سلة التي ذكرها الإمام الغزايل، فنحن نرى الأ�سياء يف عال الأعيان 

فت�سبح حينها جزًءا من عال اأذهاننا لنطلق عليها فيما بعد ا�سًما فت�سبح بذلك جزًءا من عال الل�سان، وهكذا هو احلال 

22 يقلب هذه ال�سل�سلة، في�سبح الوجود الأ�سلي للفظ 
مع جميع املوجودات، اإل اأن القراآن وهو ي�سطر للنا�ص خ�سي�سة حاكميته

القراآين هو الوجود يف الل�سان ثم الوجود يف الأذهان ومن ثم الوجود يف عال الأعيان. اإن خ�سي�سة احلاكمية جتعلنا نفك 

القرتان بني دللت اللفظ القراآين ودللة اللفظ العربي الذي قد مياثله مماثلة تامة يف املادة اللغوية، وننطلق من املفهوم 

19- اأطلق �سالح اإ�سماعيل م�سطلح الحتالل املفهومي على عملية تفريغ املفاهيم من دللتها الأ�سيلة وملئها بدللت اأخرى، ينظر: �سيف 
الدين عبد الفتاح واآخرون، بناء املفاهيم درا�سة معرفية ومناذج تطبيقية، اجلزء الأول )القاهرة: املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 1998(، �ص 

 .33
20- اأبو حامد الغزايل، املق�سد الأ�سنى يف �سرح معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى )قب�ص: اجلفان واجلابي، 1987(، �ص 25.

21- جلى اأبو القا�سم حاج حمد، الفرق بني التوظيف الإلهي للغة والتوظيف العربي لها يف كتابه: حممد اأبو القا�سم حاج حمد، مرجع 
مذكور، �ص 52.

22- ملزيد من التعمق يف ماهية احلاكمية يحبذ الطالع على: طه جابر العلواين، حاكمية القراآن )القاهرة: املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 
.)1996
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القراآين لتوجيه و�سناعة مفاهيم اإن�سانية م�سددة بالوحي الإلهي، ونعتب لغة العرب منطلًقا لفهم القراآن دون اأن نعتبها 

منتهى للفهم.

وما ذكرناه عن ال�سعوب والقبائل من احتالل مفهومي للفظني ين�سحب على قوله تعاىل: }لتعارفوا{ ويظهر ذلك جليا يف 

مقاطع عديدة من تاأويالت املف�سرين نذكر منها:

ا يف قرب الن�سب، وبعده ل لتفاخروا«23. جاء يف تف�سري الك�سف والبيان: »}ِلَتَعاَرُفوْا{ اأي: يعرف بع�سكم بع�سً

وقال ابن عبد الب: »يف قول اهلل تعاىل : }�سعوبا وقبائل لتعارفوا{، دليل وا�سح على تعلم الأن�ساب«24.

اإن املف�سر هنا وهو يجلي املفهوم، يحد من اإمكانات لفظ التعارف لأنه يقارب مفهوم التعارف انطالًقا من الروؤية العربية 

للعال التي كان التعارف فيها رهيًنا مبعرفة الأن�ساب فقط.

اإن املداخل التي يقراأ العربي – ومن ورث عنه روؤيته – التعارف القراآين من خاللها هي: القبائل العربية و�سعوبها والأن�ساب 

والتفاخر وهي عنا�سر تنتمي للبيئة العربية ل للبيئة القراآنية – اإذا جاز لنا ا�ستخدام هذا اللفظ – واإذا كنا نروم بناء 

املفهوم القراآين فاإن ذلك غري متاأت ما ل ُنّل الكيف الذي به نبني مفهوًما هو ابن البيئة القراآنية.

ثانًيا- التعارف القراآين: من تدبر منظومة اال�شتخالف اإىل تدبري قيمة االختالف

اإن القراآن الكرمي كتاب هداية، جاء ليهدي النا�ص اإىل اأقوم ال�سبل التي ينبغي اأن ي�سلكها امل�ستخلفون لتحقيق اخلالفة 

الرا�سدة والعمران الر�سيد، ولذلك فاإن املنظومة املعرفية التي يقدمها القراآن ل ميكن ا�ستيعابها ا�ستيعابا تاما اإل يف الإطار 

العمراين ال�ستخاليف؛ فمفهوم ال�ستخالف هو املحور الذي ت�سبح يف َفلكه املفاهيم القراآنية كلها، وعلى اأ�سا�ص هذا املفهوم 

�سيغت العالقة بني عنا�سر ال�سبكات املفهومية التي يحويها القراآن الكرمي. اإن النظر اإىل العال عب العني القراآنية يجعلنا 

نرى الإن�سان حموًرا للوجود، لكن حموريته تلك ت�سعه يف منطقة التكليف قبل اأن ت�سعه يف مو�سع الت�سريف.

اإن الروؤية القراآنية تدعونا اإىل مقاربة املفاهيم القراآنية كلها مقاربة ت�ستح�سر مفهوم العمران واملهمة ال�ستخالفية التي 

جاء الإن�سان ليوؤديها يف الكون. اإن مفهوم التزكية والعبادة ومفهوم الزواج واملعروف والق�سا�ص والقتال وغريها من املفاهيم 

القراآنية، ل ميكن متثلها التمثل الأقوم لتمثيلها التمثيل القّيم، اإل اإذا �سيغت يف اإطار نظام ال�ستخالف الذي جاء القراآن 

لري�سيه. ولذلك فاإن املدخل الرئي�ص لإعادة قراءة مفهوم التعارف يف بيئته القراآنية هو النظر اإليه عب نافذة ال�ستخالف.

1- تدبري الختالف مدخاًل لإعادة قراءة مفهوم التعارف
لقد خلق اهلل الإن�سان ليوؤدي املهمة ال�ستخالفية ويعمر الأر�ص، وقد اآتى اهلل – عز وجل – الإن�سان خ�سائ�ص ذاتية 

متكنه من ممار�سة هذه املهمة واإعمار الأر�ص، وقد كان من بني هذه اخل�سائ�ص واأعظمها }الختالف{؛ قال اهلل عز وجل: 

ْلَعالنَِِي﴾]الروم: 22[. لقد  لَِك َلَياٍت لِّ َمَواِت َواْلَْرِض َواْختَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْمۚ  إِنَّ ِف َذٰ ﴿َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ
قدم اهلل – عز وجل – اختالف الأل�سنة والألوان25 بني بني الب�سر على اأنه اآية من اآياته، والناظر يف جمال كوكبنا يجد اأن 

ما اأنزه الإن�سان من اإبداع جمايل واإناز جاليل اإمنا مرّده اإىل الختالف، ولول هذا الختالف يف هيئاتنا ويف ظواهرنا 

ويف األ�سنة التفكري واأل�سنة التعبري بيننا، ما ُعّمرت الأر�ص ول اأدى الإن�سان مهمة ال�ستخالف كما ينبغي.

23- اأبو اإ�سحاق الثعلبي، الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن، اجلزء 9 )بريوت: دار اإحياء الرثاث العربي، 2002(، �ص 88.
24- ابن عبد الب، الإنباه على قبائل الرواة )القاهرة: دار الفكر العربي، 1982(، �ص 14.

25- لن نحمل اللفظتني »األ�سنة« و»األوان« على معناهما الن�سبي، اللغة ولون الب�سرة، واإمنا �سنحملهما على املعنى املطلق الوا�سع لأن الأ�سل 
يف املعنى القراآين ال�سالح لكل زمان ومكان اأن يبقى على �سعته واإطالقه، �سنحمل اللون على معنى الهيئة، لأن اللون هيئة، و�سنحمل الل�سان 

على معنى: اجلهاز امل�سوؤول عن عملية الكالم )تفكرًيا وتعبريًا، توا�ساًل وات�ساًل( ، لأن الل�سان هو جارحة الكالم.  
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ًة َواِحَدًة  اإل اأن الختالف ل يكن دائمًا اآية من اآيات اهلل ولذلك قال اهلل عز وجل: ﴿َوَلْو َشاَء َربَُّك َلََعَل النَّاَس ُأمَّ

لَِك َخَلَقُهْم﴾]هود: 118[. ِحَم َربَُّك ۚ َولَِذٰ ۖ َوَل َيَزاُلوَن ُمَْتِلِفنَي إِلَّ َمن رَّ
ً

اإن الختالف �سنفان: 

26 هلل عز وجل وهو ال�سنف الذي و�سفه القراآن ب}الآية{ يف قوله تعاىل: ﴿َوِمْن 
�سنف هو م�سيئة كونية واإرادة �سرعية

ْلَعالنَِِي﴾؛ لأن ما كان اآية هلل – عز  لَِك َلَياٍت لِّ َمَواِت َواْلَْرِض َواْختَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْمۚ  إِنَّ ِف َذٰ آَياتِِه َخْلُق السَّ
وجل – ل ميكن اإل اأن تتعلق به الإرادتان الكونية وال�سرعية مًعا، و�سنف اآخر هو م�سيئة كونية دون اأن يكون اإرادة �سرعيّة، 

ومثاله؛ اأن اهلل �شاء مبقت�سى م�سيئته الكونية اأن يوجد الكفر، ولكنه ومبقت�سى اإرادته ال�سرعية اأراد لنا الإميان ول يرد لنا 

الكفر. ولذلك قال اهلل – عز وجل: }ول يزالون خمتلفني{ اأي ول يزالون خمتلفني مبقت�سى اإرادة اهلل الكونية،}اإل من رحم 

ربك{ اأي اإل من رحمهم اهلل بالئتالف مبقت�سى اإرادته ال�سرعية، }ولذلك خلقهم{ اأي خلقهم لالختالف وللرحمة مًعا.

اإن فهم اآية التعارف يف اإطار ال�ستخالف يحتم علينا فهم الآية يف اإطار الختالف27.

ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا ۚ إِنَّ َأْكَرَمُكْم  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ يقول اهلل عز وجل: ﴿َيا َأيُّ

ِعنَد اللَِّ َأْتَقاُكْمۚ  إِنَّ اللََّ َعِليٌم َخبرٌِي﴾]احلجرات: 13[. لقد جاء اخلطاب يف هذه الآية لي�سمل النا�ص كافة، اأي لي�سمل كل 
اإن�سان م�ستخلف على وجه الب�سيطة، وهي اإ�سارة اأخرى اإىل �سرورة قراءة هذه الآية يف �سوء ال�ستخالف، فهي ل ت�سدر ل 

بقوله تعاىل: »يا اأيها الذين اآمنوا« ول باأي نداء يخ�س�ص الفئة املخاطبة. اإن يف قوله تعاىل }اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى{ 

تذكرًيا بالأ�سل امل�سرتك بني بني اآدم ويف قوله تعاىل }وجعلناكم �سعوًبا وقبائل{ اإ�سارة اإىل الختالف.

وقد ذكرنا اآنفا اأن الختالف لي�ص دائًما مظنة الئتالف، فكم من اختالف كان �سبًبا للخالف، ولكن رغم اأن الختالف 

ل يكن دائًما مظنة الئتالف فاإن اهلل اأبقاه مبقت�سى م�سيئته الكونية، وجعلنا �سعوًبا وقبائل رغم قدرته على جعلنا اأمة 

ًة َواِحَدًة ۖ َوَل َيَزاُلوَن ُمَْتِلِفنَي﴾. لقد اأبقانا اهلل خمتلفني رغم  واحدة؛ يقول تعاىل: ﴿َوَلْو َشاَء َربَُّك َلََعَل النَّاَس ُأمَّ

ن هذا  كون الختالف مدخاًل اإىل اخلالف؛ اأبقانا خمتلفني مبقت�سى م�سيئته الكونية، لكنه ومبقت�سى اإرادته ال�سرعية ح�سّ

الختالف بالرحمة؛ }اإل من رحم ربك{. فرحمنا بالختالف الآية ورحمنا من الختالف اخلالف، وكان من رحمته بنا اأن 

اأمرنا بالتعارف. اإن تعرف ال�سعوب والقبائل بع�سها على بع�ص هو فعل توا�سلي بني ثقافات خمتلفة، اإنه حوار بني بيئات 

اجتماعية قد تت�سارب بناها الفكرية، ولذلك فاإن الإقبال على الآخر بهدف التعرف والتعارف قد يكون �سبًبا للتنافر والتناحر، 

فكيف ح�سن القراآن الختالف بالتعارف وكيف ح�سن التعارف بالتعارف؟

2- التعارف القراآين: بني م�ستوى الو�سيلة وم�ستوى الغاية
ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفواۚ  إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ َأْتَقاُكْمۚ  إِنَّ اللََّ  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ ﴿َيا َأيُّ
َعِليٌم َخبرٌِي﴾ ]احلجرات: 13[. اإن الناظر يف هذه الآية التي ا�ستهلت بتوجيه اخلطاب للنا�ص اأجمعني }يا اأيها النا�ص{ ثم 
ا�ستاأنفت لتذكرهم بالأ�سل امل�سرتك }اإنا خلقناكم من ذكر واأنثى{ ثم وا�سلت لتوؤكد لهم ح�سول الختالف بينهم }وجعلناكم 

�سعوًبا وقبائل{ ل بد واأن يتاأرجح يف ذهنه التعارف بني كونه و�سيلة وكونه غاية، فاإذا كان التعارف غاية فما و�سيلة حتقيقه 

26- يقول الإمام �شيخ الإ�سالم ابن تيمية: »ينبغي اأن يعرف اأن الإرادة يف كتاب اهلل على نوعني: اأحدهما: الإرادة الكونية وهي الإرادة 
امل�ستلزمة لوقوع املراد، التي يقال فيها: ما �شاء اهلل كان وما ل ي�ساأ ل يكن، وهذه الإرادة يف مثل قوله – تعاىل: }فمن يرد اهلل اأن ←  

يهديه ي�سرح �سدره لالإ�سالم ومن يرد اأن ي�سله يجعل �سدره �سيًقا حرًجا{... وهذه الإرادة هي مدلول الالم يف قوله: }ول يزالون خمتلفني 

اإل من رحم ربك ولذلك خلقهم{... واأما النوع الثاين: فهو الإرادة الدينية ال�سرعية وهي حمبة املراد ور�ساه وحمبة اأهله والر�سا عنهم 

وجزاوؤهم باحل�سنى كما قال تعاىل: }يريد اهلل بكم الي�سر ول يريد بكم الع�سر{ وقال: }ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 

ليطهركم وليتم نعمته عليكم{«. ابن تيمية، دقائق التف�سري، اجلزء 2 )دم�سق: موؤ�س�سة علوم القراآن، 1404(، �ص 528. 

27- ينظر عبد الرحمن ال�ساملي، مرجع مذكور، �ص 7.
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وحت�سينه يف ظل عال ي�سوده الختالف املف�سي يف كثري من الأحيان اإىل اخلالف؟

اإن اأ�سئلة كتلك ل بد واأن ت�سعنا يف حوار مع القراآن ومع منظومته املعرفية، ول بد اأن يدفعنا ف�سولنا املعريف اإىل اأن 

ُنقلب اآيات القراآن ذات اليمني وذات ال�سمال، بحًثا عن اأجوبة ل�ست�سكالت تتمحور حول معهود القراآن يف ب�سطه للغايات 

ومدى واقعية اأن ي�سطر القراآن الغايات دون اأن يحدد و�سائل حتقيقها، ومدى معقولية اأن يقدم القراآن كل »تعارف« على 

اأنه غاية لوجودنا وغاية لختالفنا حتى واإن كان هذا التعارف مظنة للخالف الذي قد يف�سي اإىل ما ل ميكن اأن يكون غاية 

للوجود وغاية لالختالف. اإن الإجابة عن هذه ال�ست�سكالت امل�سروعة تقت�سي منا اإجراء ا�ستقراء لالآيات القراآنية للوقوف 

على الكيف الذي يقدم به القراآن الغاية، ويح�سن به املفهوم.

ولأن ال�ستقراء متعذر يف هذا املقام فاإين �ساأورد مثاًل لتو�سيح املقال:

لَِك  ًة َوَرْحًَة ۚ إِنَّ ِف َذٰ َودَّ َتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِّ قال تعاىل: ﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

ُروَن﴾ ]الروم: 21[. اإن الزواج يف هذه الآية مفهوم منظم لالجتماع الب�سري، وال�سكن هو غاية الزواج  َقْوٍم َيَتَفكَّ َلَياٍت لِّ
ن مفهوم الزواج؟ اإن مفهوم الزواج القراآين حم�سن بذاته وبغايته، اأي اأنه  ومق�سده، فكيف قدم القراآن هذه الغاية وكيف ح�سّ

ن بالبناء اللفظي لكلمة »زوج« وبالغاية التي يفرت�ص اأن يوؤديها الزواج والتي هي ال�سكن، فبناء املفهوم القراآين للزواج  حم�سّ

يقت�سي اإًذا، اأن يوؤخذ اللفظ القراآين الدقيق بعني العتبار واأن ُي�سّمن ال�سكن يف مفهوم الزواج باعتباره غاية له. اإن لفظة 

»زواج« حتمل معنى كثيفا فالزوج: »ما ل يكمل املق�سود من ال�سيء اإل معه على نحو من ال�سرتاك والتعاون والتطهري«28. 

والزوج من خالل الآية: من كان ال�سكن اإليه متحقًقا. والزواج: ما حقق للزوجني ال�سكن اإىل بع�سهما.

منت يف الآية، فال�سكن ل يتحقق  ولدقة اللفظ القراآين فاإن ال�سكن باعتباره غاية للزواج قد حتددت و�سيلة حتقيقه و�سُ

اإل بوجود الزوج الذي ل يكمل املق�سود اإل معه، والزوج ل يكون زوًجا اإل اإذا حتقق معه ال�سكن، وهكذا كان لفظ الزوج 

جملًيا لو�سيلة حتقيق ال�سكن وكان ال�سكن جملًيا ملاهية الزوج. كما اأن العبارة القراآنية الدقيقة يف قوله تعاىل: »لت�سكنوا 

اإليها« جعلت معنى ال�سكن وا�سح املعال فلو قال – جل وعال: ]لت�سكنوها[، لكان الزواج ان�سهاًرا وذوباًنا يف الآخر ولو قال 

]لت�سكنوا معها[، لكان الزواج جمرد عي�ص م�سرتك ولكنه قال: ]لت�سكنوا اإليها[ لأن ال�سكن اإىل الآخر طماأنينة وقرار بغري 
ذوبان وان�سهار29. فالنظام القراآين اإًذا قائم على »البيان«، والبيان يقت�سي اأن يكون اللفظ مبيًنا بذاته وجملًيا ملا يحيط 

ًنا للغايات  به من األفاظ، ولذلك فاإن من متام بيان القراآن اأن كانت األفاظه جملية لذاتها وملا حولها، وكان القراآن حم�سِّ

ة عنها. بالو�سائل املت�سمنة فيها وللمفاهيم بالألفاظ املعبِّ

ۚ إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ  ن َذَكٍر َوُأنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا  ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

َأْتَقاُكْمۚ  إِنَّ اللََّ َعِليٌم َخبرٌِي﴾ ]احلجرات: 13[. اإن ما ذكرناه ب�ساأن ال�سكن والزواج ي�سري على التعارف، فقد جاء التعارف 
يف هذه الآية غاية لالختالف، وكان ال�ست�سكال الذي افتتحنا به هذه اجلزئية يدور حول اإمكانية اأن يعر�ص القراآن الغاية 

دون اأن يوؤطرها بالو�سائل املح�سنة واملحققة لها. واجلواب عن هذا ال�ست�سكال هو: ل، فعر�ص الغاية دون بيان الو�سيلة 

لتحقيقها لي�ص من معهود القراآن، لأن من متام بيان القراآن ومن متام و�سوح منظومته املعرفية ومتا�سكها، اإن كان نظامه 

املعريف مبيًنا بقدر بيان األفاظه، فبيان القراآن غري مقت�سر على البيان اللغوي بل يتعداه اإىل البيان املعريف، ذلك اأن بيان 

ا حم�ص انعكا�ص لبيان املنظومة املعرفية التي اأنبت اللفظ. اللفظ وبالغته هو دائًمً

28- اأبو احل�سن احلرايل املراك�سي، مرجع مذكور، �ص 176-175.
29- ملزيد من التعمق يف معنى الزواج وماهيته انطالًقا من املنظومة املعرفية للقراآن، ينظر: فريد �سكري، الأ�سرة يف القراآن الكرمي ح�سن 

بالعدل وح�سن بالف�سل )الدار البي�ساء: مركز الدرا�سات الأ�سرية والبحث يف القيم والقانون، 2018(، �ص 18-17.
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ولذلك فاإن الكلمة القراآنية وب�سبب دقة ا�ستعمالها وكثافتها و�سعتها البيانية حتمل دائًما املاهية والكيف بني ثناياها، 

فالزواج والعبادة والعدل والقتال وغريها من الألفاظ العربية حني ت�ستعمل يف القراآن يكون ا�ستخدامها الدقيق مبيًنا لغوًيا 

ومعرفًيا بياًنا ل يعلى عليه. لأجل ذلك كله وجب طرح ال�سوؤال: هل التعارف القراآين هو تعارف يقف عند املاهية دون بيان 

الكيف؟ واإذا كان اجلواب هو: ل وهو حتما كذلك، فما املفهوم املبني للتعارف القراآين؟ اإن النظام القراآين وخا�سية البيان 

التي جاءت �سفة لهذا الكتاب تقت�سي اأن يكون مفهوم التعارف القراآين وا�سح املعال، كما تقت�سي اأّل ين�سب املفهوم اإىل 

املنظومة القراآنية اإل اإذا كان وا�سًحا مبيًنا بقدر بيان هذا الكتاب ونظامه. وملا كان املفهوم الدارج للتعارف غري م�ستوف 

ل�سروط البيان؛ ذلك اأنه يفتقر للكيف الذي به يحافظ هذا املفهوم على غايته، كان من ال�سروري اإعادة النظر يف هذا 

املفهوم مبا يتواءم مع نظام القراآن وبيانه.

اإن املفهوم الدارج للتعارف يقف بالتعارف عند م�ستوى الغاية دون اأن يحدد الو�سيلة التي يحافظ بها املفهوم على بعده 

الغائي، ول يعقل اأن يكون كل تعارف غاية يق�سد اإليها القراآن الكرمي، لأن القراآن اإمنا يق�سد اإىل ما به يتحقق التاآلف بني 

الب�سر، ول ميكن اأن يق�سد القراآن اإىل ما قد يكون �سبياًل للخالف والتناحر. فلما كان التعارف مظنة اخلالف، كان من 

د الكيف الذي به يح�سن التعارف  َد الكيف الذي به يدبر الختالف لئال يتحول اإىل خالف واأن يحدَّ متام بيان القراآن اأن يحدِّ

لئال يف�سي اإىل التناحر. لأجل ذلك كله، كان من الواجب وات�ساًقا مع النظام القراآين ومنظومته املعرفية، وا�ستح�ساًرا لبيان 

القراآن وف�ساحة جهازه املعريف، اأن تعاد �سياغة مفهوم القراآن وفق ما يقت�سيه البيان والنظام القراآين.

َا النَّاُس  اإن ا�ستح�سار بيان القراآن يخرج اإىل الوجود فر�سية مفادها: األ ميكن اأن يكون التعارف يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ

إِنَّ اللََّ َعِليٌم َخبرٌِي﴾   ۚ َأْتَقاُكْم  َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ  إِنَّ   ۚ لَِتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  َوُأنَثٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا  َذَكٍر  ن  ا َخَلْقنَاُكم مِّ إِنَّ
ن الختالف من اخلالف، وليعزز الجتماع الب�سري وينظمه؟ اإن التعارف يف هذه الآية وا�ستح�ساًرا للبيان  مفهوًما جاء ليح�سّ

القراآين يفرت�ص اأن يتحقق فيه ُبعدان: الأول هو ُبعد الغاية والثاين هو بعد الو�سيلة. اأما ُبعد الغاية فهو الذي اأدركه جل 

املف�سرين بقولهم اإننا ماأمورون بالتعرف على احل�سارات الأخرى وماأمورون مبد ج�سور التثاقف. ويظهر هذا البعد حني نقراأ 

الأمر بالتعارف على اأنه مق�سد لالختالف. واأما بعد الو�سيلة فهو الذي غاب عن جل كتب التف�سري، وهو �سرورة اأن يكون 

التعارف ل جمرد غاية بل و�سيلة لتدبري الختالف وحتقيق الئتالف ومن ثم اأداء واجب ال�ستخالف.

اإن اإعادة قراءة مفهوم التعارف يف �سوء ال�ستخالف وتدبري الختالف يجعلنا ننظر اإىل التعارف باعتباره مفهوًما منظًما 

لالجتماع الب�سري؛ اأي باعتباره غاية وو�سيلة يف اآن واحد. لقد اأمرنا اهلل بالتعارف باعتباره غاية لالختالف، اإل اأن من 

حكمة هذا القراآن وروؤيته البنائية للعال اأن جعل الغايات ت�ستبطن يف عمقها الو�سائل، فا�ستبطن التعارف يف عمقه الكيف 

الذي ينبغي اأن يكون عليه هذا التعارف حتى يحقق املنتظر منه. اإن النظر اإىل التعارف باعتباره و�سيلة لتدبري الختالف 

يجعلنا نقراأ التعارف على اأنه يف امل�ستوى الغائي هو: التعرف على الآخر والإقبال عليه ومد ج�سور التثاقف معه، اأما يف 

م�ستواه الو�سيلي فاإنه يفرت�ص اأن يكون و�سيلة توؤَّمن حتقيق امل�ستوى الغائي. 

اإن فهم التعارف وفق النظام ال�ستخاليف الذي جاء القراآن لري�سيه ل ميكن اأن يقف بنا عند امل�ستوى الغائي للتعارف، 

لأن هذا امل�ستوى ل ميثل اأي اإ�سافة ح�سارية للعمران، فالتعارف باملعنى الغائي هو حت�سيل حا�سل، لأن طبيعة الإن�سان 

الجتماعية تدفعه اإىل التعرف على الآخر، اأي اأنه ظاهرة كونية متحققة مب�سيئة اخلالق �سواء حث عليها الآمر اأم ل يفعل، 

ولذلك كان من متام بيان القراآن اأن يقدم الإ�سافة املنهجية واملعرفية باأن يرتقي ببناء مفهوم التعارف من البعد الغائي 

للتعارف اإىل البعدين الغائي والو�سيلي مًعا. اإًذا، ما البعد الو�سيلي للتعارف الذي يحفظ للمفهوم غايته والذي يقت�سي النظام 

القراآين اأن يكون م�سمنا يف اللفظ نف�سه؟
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اإن ما يحفظ املجتمعات الب�سرية عادة من التناحر وما يحفظ اجلماعات الإن�سانية من اخلالف هي القوانني والأنظمة 

والت�سريعات التي ي�سنها املجتمع ل�سمان حق الفئات املكونة له، ولذلك فاإن دخول الأفراد واملجتمعات يف عالقات ل ميكن 

اأن يرتتب عنه التاآلف اإل اإذا انتظمت هذه العالقات يف قوانني واأنظمة حتفظ حق اجلميع.

وبالرجوع اإىل معاجم اللغة ند اأن »التعارف« ي�ستبطن يف مادته اللغوية معنى »املتفق عليه بني فئات معينة«، فاملعروف 

يف اللغة: من العرف واملعروف وهو خالف املنكر وما تعارف عليه النا�ص يف عاداتهم ومعامالتهم30. لذلك فاإن هذا ال�ستبطان 

ل بد واأن يوقظ يف اأذهاننا احتمالية اأن يكون التعارف يف بعده الو�سيلي هو توا�سع ال�سعوب والقبائل على ما به يحققون 

التعارف الغائي. اإن الواقع املحيط بنا يقدم جواًبا اأولًيا عن هذا ال�سوؤال مفاده اأن ما يح�سن واقعًيا الختالف من اخلالف 

وميكننا من ممار�سة }الختالف الآية{ الذي يعزز التنوع، كما ميكننا من حتقيق التعارف املف�سي اإىل التعا�سد ومن �سون 

التعارف عن اخلالف املف�سي اإىل التباغ�ص، هو التزامنا بالأنظمة والقوانني والت�سريعات املتعارف عليها.

ثالًثا- املفهوم بني التعبري القراآين والتعبري االإن�شاين

اإن روؤية القراآن للعال هي البو�سلة الهادية التي يفرت�ص اأن يتم ت�سويب املفاهيم القراآنية يف �سوئها، فهي العا�سم من 

تاأويل القراآن تاأوياًل عربًيا ب�سرًيا، اأو لنقل هي العا�سم من تاأويل القراآن بالراأي غري اأن هذه الروؤية ل ميكن حت�سيلها 

وحت�سينها ما ل نقراأ القراآن بل�سانه. اإن اأ�سباب انحراف تلقي املعنى القراآين من الروؤية القراآنية اإىل الروؤية العربية كان 

�سببه – كما راأينا اآنفا – الإ�سقاط املفهومي للمعنى العربي على املعنى القراآين لحتادهما يف اجلهاز اللغوي.

1- لغة القراآن: بني املعهود العربي واملعهود القراآين
اإن فهم القراآن وفق املعهود العربي31 حجب عن املتلقي املعهود القراآين، وبات املتلقي للقراآن يقارن ال�سنعة اللغوية 

ب ال�سنعة اللغوية العربية مرجًعا يقي�ص بناء عليه جمال ال�سياغة القراآنية وجاللها. القراآنية بال�سنعة اللغوية العربية، وُين�سّ

نعم، لقد فا�سل املتلقي بني لغة العرب ولغة القراآن ونظر اإىل القراآن على اأنه اكتمال بدر البالغة، لكن هذه املقارنة نف�سها 

واإن كانت قد اأعلت من �ساأن ال�سياغة القراآنية، فاإنها قد و�سعت ال�سياغة العربية يف مو�سع النظري بالن�سبة لل�سياغة 

القراآنية، لأن املفا�سلة بني ال�سنعتني ل تكن مفا�سلة نكت�سف من خاللها خ�سائ�ص كل �سنعة، بل كانت مفا�سلة تفا�سل 

بني م�ستوى الأداء يف �سنعة راآها املتلقي واحدة؛ ف�سار يبحث يف القراآن عن مظاهر ا�ستيفائه ل�سروط البالغة والف�ساحة 

املعروفة، فقيل بالغة القراآن وال�سحيح اأنها بالغة العرب؛ اأو لنقل بالغة القراآن يف حماكاة بالغة العرب بتفوق.

2- لغة العرب مرجًعا ذوقًيا ملقاربة القراآن
يقول الإمام الطاهر بن عا�سور: »ل اأر غر�سا تنا�سلت له �سهام الأفهام، ول غاية ت�سابقت اإليها جياد الهمم فرجعت 

دونها ح�سرى... مثل اخلو�ص يف وجوه اإعجاز القراآن، فاإنه ل يزل �سغل اأهل البالغة ال�ساغل... ولقد �سبق اأن األف علم 

البالغة م�ستمال على مناذج من وجوه اإعجازه، والتفرقة بني حقيقته وجمازه. اإل اأنه باحث عن كل خ�سائ�ص الكالم العربي 

30- املعجم الو�سيط، مادة عرف.
31- يقول ال�ساطبي: »اإن القراآن نزل بل�سان العرب واإنه عربي واإنه ل عجمة فيه، مبعنى اأنه اأنزل على ل�سان معهود العرب يف األفاظها 
اخلا�سة واأ�ساليب معانيها، واأنها فيما فطرت عليه من ل�سانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام يف وجه واخلا�ص يف 

وجه، وبالعام يراد به اخلا�ص، والظاهر يراد به غري الظاهر، وكل ذلك يعرف من اأول الكالم اأو و�سطه اأو اآخره، وتتكلم بالكالم ينبئ اأوله 

عن اآخره، اأو اآخره عن اأوله، وتتكلم بال�سيء يعرف باملعنى كما يعرف بالإ�سارة، وت�سمي ال�سيء الواحد باأ�سماء كثرية، والأ�سياء الكثرية با�سم 

واحد، وكل هذا معروف عندها ل ترتاب يف �سيء منه هي ول من تعلق بعلم كالمها«. اأبو ا�سحاق ال�ساطبي، املوافقات، اجلزء 2 )القاهرة: 

دار ابن عفان، 1997(، �ص 103. 

ويف هذا الكالم نظر كما ذكرنا يف املنت اأن القراآن مّتحد مع لغة العرب يف اجلهاز ومفرتق معها يف الإناز، فهو على معهود العرب جهاًزا 

ل اإناًزا.
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البليغ ليكون معياًرا للنقد اأو اآلة لل�سنع، ثم ليظهر من جراء ذلك كيف تفوق القراآن على كل كالم بليغ مبا توفر فيه من 

اخل�سائ�ص التي ل جتتمع يف كالم اآخر للبلغاء حتى عجز ال�سابقون والالحقون منهم عن الإتيان مبثله«32. اإن امل�ساألة هنا 

هي فقط م�ساألة تفوق القراآن على الكالم العربي يف خ�سائ�ص ا�ستمدت من الكالم العربي، ون�ص الإمام الطاهر بن عا�سور 

يثبت لنا اأن لغة العربي وا�ستعماله لها واأ�ساليب بيانه هي املرجع، وبناء عليها تتحدد بالغة القراآن.

اإن لهذا الكالم اأبعاًدا �سديدة اخلطورة، فاإذا كانت بالغة القراآن تقا�ص بتفوقها على بالغة العرب، فاإن معنى ذلك اأن 

القراآن لي�ص بليًغا بذاته واأنه دائم الفتقار اإىل وجود املرجع الذي بناء عليه تقا�ص بالغته. ولنفرت�ص اأننا اأ�سبحنا يوًما ل 

نذكر من اأ�ساليب بالغة العرب �سيًئا، ففتحنا القراآن لنقراأه، هل �سندرك حينها وجوه بالغة هذا الكتاب؟ وهل �سن�ست�سعر 

حالوة عبارته وطالوتها دون اأن يكون مرجعنا يف احلكم هو املقارنة بني لغة القراآن ولغة العرب؟ واإذا كان اجلواب بنعم 

وهو حتًما بنعم، فلَم نن�سب اأ�ساليب العرب معياًرا للحكم على لغة القراآن؟ ل ل نقراأ القراآن وكاأنه الن�ص العربي الأول 

والأوحد يف الوجود؟ واإذا جازت املقارنة بني لغة القراآن وغريها من اللغات فاإن الأ�سل اأن القراآن متفوق على كل اللغات 

الإن�سانية واأبلغ من كل عبارة تلفظ بها خملوق، فاإذا كان الأمر كذلك فاإن احلديث عن تفوق البالغة القراآنية على بالغة 

العرب وا�ستثناء اللغات الأخرى ل يثبت بالغة القراآن واإعجازه واإمنا يثبت فقط بالغة القراآن على بالغة العرب.

3- العمارة اللغوية القراآنية: خروج من لغة العرب عن لغة العرب
اإن املقارنة بني فن العمارة اللغوية القراآين وفن العمارة اللغوية الإن�ساين ميكن اأن يكون �سبياًل اإىل اإدراك اأ�سرار لغة 

القراآن، لكن هذه املقارنة ينبغي اأّل يكون مرتكزها هو اإظهار التفا�سل بني ال�ستعمال القراآين وال�ستعمال العربي لال�ستعارة 

اأو للمجاز اأو لالإيجاز لأن ذلك ل يثبت اإعجاز القراآن، فالتفا�سل قائم يف ا�ستعمال اأ�ساليب اللغة حتى بني ال�سعراء والعرب 

اأنف�سهم، وتفوق �ساعر على اآخر يف تو�سل اللغة ل يثبت اإعجازه ول ُنبّوته.

اإن ما ينبغي البحث عنه حني املقارنة هو اجلديد الذي جاء به القراآن ول يكن للعرب به �سابق عهد. يقول �سهاب الدين 

الق�سطالين: »اإن اإعجازه هو الو�سف الذى �سار به خارًجا عن جن�ص كالم العرب من النظم، والنرث، واخلطابة، وال�سعر، 

والرجز، وال�سجع، فال يدخل يف �سيء منها، ول يختلط بها مع كون األفاظه وحروفه من جن�ص كالمهم، وم�ستعملة يف نظمهم 

ونرثهم، ولذلك حتريت عقولهم، وتدلهت اأحالمهم، ول يهتدوا اإىل مثله يف ح�سن كالمهم«33. نعم، لقد خرج القراآن من 

لغة العرب، لكنه خرج عن لغة العرب. فحني خرج القراآن عن اأجنا�ص الكالم التي عرفها العرب، فاإن الر�سالة التي ُمّررت 

حينها وفِهمها العربي الأول كانت: اأن هذا القراآن ي�سرتك معكم اأيها العرب يف املادة لكنه يخالفكم يف ال�سنعة ولهذا كانت 

ال�سدمة والده�سة متالآن كل لقاء حدث بني القراآن وبني املتلقي العربي الأول.

يقول د. طه جابر العلواين: »اإن ل�سان القراآن يخرج اللفظ عن كونه جمرد لفظ؛ لأنه يحّمل اللفظ طاقات دللية ل 

يعهدها اأحد يف تلك الألفاظ قبل نطق القراآن بها، فهو يفرغها وميلوؤها، ومينحها معان ما كان ل�ساعر اأو ناثر اأو جمموعة 

كبرية من اأ�ساطني العربية اأن متنحها تلك الدللت«34. اإن اللفظ القراآين – وكما ذكرت اآنفا – لفظ مبني و َحّي، و ميتلك 

خ�سائ�ص التمدد والتجدد الذاتي؛ واإن الكلمة القراآنية ولكونها كلمة مبينة فاإنها حتمل بيانها فيها وتك�سف عن معناها 

بنف�سها. اإن تف�سري القراآن بالقراآن قبل اأن يكون تف�سرًيا لآية باآية اأخرى فاإنه تف�سري لكلمة بنف�سها، لأن الألفاظ القراآنية 

اأقمار تنري نف�سها اأول ثم تنري ما يجاورها، وت�ستمد نورها من �سم�ص املنهجية املعرفية الناظمة للقراآن.

32- الطاهر ابن عا�سور، التحرير والتنوير، اجلزء الأّول )تون�ص: الدار التون�سية للن�سر، 1984(، �ص 101.
33- �سهاب الدين الق�سطالين، املواهب اللدنية باملنح املحمدية، اجلزء 2 )القاهرة: املكتبة التوفيقية، د.ت(، �ص 246.

34- اأحمد ب�سام �ساعي، املعجزة اإعادة قراءة الإعجاز اللغوي يف القراآن الكرمي، اجلزء الأّول )القاهرة: املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي، 2012(، 
�ص 15.
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رابًعا- التعارف القراآين يف �شوء لغة القراآن القا�شدة 

اإن كلمة }زوج{ مثاًل ولكون القراآن ي�ستخدمها ا�ستخداًما ينقلها من م�ستوى اللفظ اإىل م�ستوى امل�سطلح، بحيث توؤدي نف�ص 

؛ فاإنها حتمل معناها داخلها. اإن الزوج يحيل على معنى التكامل ومعنى الت�سال 
35

املعنى حيثما ا�ستخدمت يف القراآن الكرمي

ومعنى الن�سجام ومعنى التاآلف، فهذه الكلمة الكثيفة املليئة باملعنى ينبغي اأن تفهم داخل ال�سياق القراآين بناء على هذه 

املعاين الكثيفة التي حّمل بها اللفظ، اإن توجيه اللفظ بناًء على البو�سلة الداخلية التي ي�ستبطنها اللفظ نف�سه يقي املتلقي 

من توجيه اللفظ بناء على البو�سلة الثقافية امل�سمرة يف ذهنه. ما قلناه حول كلمة }زوج{ نقوله ب�ساأن كلمة }تعارفوا{؛ اإن 

هذا اللفظ الذي انتقاه القراآن بعناية، يحمل بني مفا�سله دللت قوية ومعان كثيفة ل ي�ستح�سرها املف�سر وهو يف�سر هذا 

اللفظ تف�سرًيا �سطحًيا.

36 ووروده يف القراآن على �سيغة 
اإن فعل التعارف مليء مبعاين الت�سال وال�سكون والطماأنينة واملعرفة والعرفان واملعروف

}لتفاعلوا{ يحمله معنى اإ�سافًيا هو الإقبال الدائم. اإن هذا اجِلرم ال�سغري }لتعارفوا{ هو طاقة لغوية متنامية ومتحركة، 
وبناء على هذه احلياة وهذه احلركة الدائمة والدائبة ينبغي فهمه يف ال�سياق القراآين، وفهم ما جاوره من األفاظ قراآنية.

1- التعارف من م�ستوى العرتاف بالآخر اإىل م�ستوى العرفان به
اإن الختيار الدقيق لالألفاظ يف ال�ستعمال القراآين، يوؤكد اأن لغة القراآن هي لغة قا�سدة ول مدخل فيها لالعتباط اأو للع�سوائية 

، ومن مقت�سيات هذه الق�سدية اأن يوؤدي اللفظ جميع املعاين التي تتحرك بداخله دون اأن يغفل عن اأي معنى 
37

اأو للعبث

منها. ولذلك، فاإن اإقامة مفهوم التعارف وفق اللغة القراآنية؛ يقت�سي اأن ي�ستوعب املفهوم طاقة اللفظ وكثافته الدللية التي 

يحتملها ال�سياق، دون اأن تبرت منه بع�ص اأجزائه املعنوية التي تعزز املفهوم ومتنت دللته.

وبناء عليه، فاإن مفهوم التعارف القراآين ل بد واأن ي�ستثمر الطاقة الدللية للتعارف يف كليتها، اأي اأن ي�ستثمر معاين 

الت�سال وال�سكون والطماأنينة واملعرفة والعرفان واملعروف والعرف والإقبال الدائم، فال ي�سقط من هذه املعاين ما يعزز 

مفهوم التعارف ويجلي دللته. ولذلك فاإن اإقامة مفهوم التعارف وفق اللغة القراآنية، تقت�سي اأن يكون مفهوم التعارف حمقًقا 

لل�سكون والطماأنينة، وممتًنا لروابط الت�سال والإقبال الدائم، وم�ستثمًرا ملعاين املعرفة والعرفان واملعروف. اإن امل�ستوى الذي 

يتحقق فيه اجلمع بني هذه املعاين والدللت الكثيفة للتعارف هو النظر اإىل كلمة }لتعارفوا{ يف بعديها الو�سيلي والغائي لأن 

التعارف املحقق لالإقبال الدائم واملعزز لل�سكون والطماأنينة؛ هو التعارف امل�سون عن اخلالف، وهو التعارف املدبر لالختالف، 

و�سون التعارف عن اخلالف – وكما ذكرنا اآنفا – غري متحقق اإل يف اإطار معروف متعارف عليه.

اإن التعارف الغائي حني ي�سدده ويوؤطره التعارف الو�سيلي يتحقق الإقبال على معرفة الآخر وعرفانه والتعارف معه على 

املعروف، فريتفع الختالف ويحل الئتالف وتتحقق الطماأنينة وال�سكون. اإن اإقامة مفهوم التعارف دون ا�ستيعاب الإمكانات 

املعنوية للفظ القراآين يجعلنا نقيم مفهوًما �سطحًيا للتعارف يقف باللفظ عند امل�ستوى الغائي له؛ اأي عند م�ستوى الإقبال 

والتعرف على الآخر، دون تاأطري هذا التعارف وحت�سينه مبا يحفظ هذا الإقبال والتعرف على الآخر من الإدبار اأو اجلور 

38 اإىل م�ستوى 
فيتاأ�س�ص بذلك مفهوم للتعارف ل يحقق الطماأنينة وال�سكون ول ينتقل بالتعارف من م�ستوى العرتاف بالآخر

عرفانه.

35- ينظر: اأبو القا�سم حاج حمد، مرجع مذكور، �ص 53.
36- ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، كتاب العني، باب العني والراء وما يثلثهما، مادة: عرف )دم�سق: دار الفكر، 1979(.

37- يراجع يف ذلك كتاب: عال �سبيط النيلي، النظام القراآين )بريوت: دار املحجة البي�ساء للن�سر والتوزيع، 2006(.
38- جاءت اإحدى مقالت: احميده النيفر، مرجع مذكور.

وتعقيًبا عليه اأقول: اإن منظومة القيم القراآنية ل تقف بالتعارف عند م�ستوى العرتاف بالآخر بل ترتقي به اإىل م�ستوى العرفان، لأن التعارف 

القراآين هو اإقبال على الآخر والإقبال على الآخر هو عرفان ل جمرد اعرتاف.
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اإن اإقامة مفهوم التعارف �سمن ما يتيحه اللفظ القراآين من كثافة معنوية و�سمن الإطار ال�ستخاليف العمراين الذي ر�سمه 

القراآن يقت�سي منا النظر اإىل التعارف باعتباره }و�سيلة{ و}غاية{ يف اآن واحد؛ اأي باعتباره تثاقًفا وتعرًفا على احل�سارات 

الأخرى، وباعتباره تعارًفا وتوافًقا وتوا�سًعا على ما به يتحقق التثاقف والتعرف وما به ُينّظم الجتماع الب�سري. واحلقيقة 

اأنه ما ل ينظر اإىل التعارف يف كال بعديه فاإنه �سيظل فعال اأبرت، ل يحقق جدواه، لأن الوقوف عند امل�ستوى الأول للتعريف 

باعتبار التعارف حواًرا للح�سارات فقط، لن يحقق النتيجة املبتغاة ولن يرتقي بالتعارف من م�ستوى العرتاف بالآخر اإىل 

م�ستوى العرفان به. ثم اإن حتقيق قيمة التعاون والتبادل الثقايف بني املجتمعات واحل�سارات غايات ل ميكن اأن تتم اإل على يد 

جمتمع ي�ستح�سر عاملية اخلطاب القراآين }يا اأيها النا�ص{ وي�ستح�سر امل�سرتك الإن�ساين }من ذكر واأنثى{، ويوؤمن بالختالف 

}�سعوًبا وقبائل{ هذا املجتمع الذي ميد مع الآخر ج�سور التعارف ليدبر الختالف ويحقق التاآلف.

2- التعارف القراآين مفهوًما بدياًل للتعاي�ص والت�سامح الإن�ساين
ملاذا تقومي الوعي الإن�ساين يف �سوء املفهوم القراآين؟

اإن ال�سوؤال الذي قد ُيطرح حني احلديث عن تقومي املفاهيم الإن�سانية يف �سوء املفاهيم القراآنية هو �سوؤال اجلدوى، فلم النظر 

يف القراآن؟ ول اعتماد القراآن اأ�سا�ًسا يف بناء املفاهيم الإن�سانية؟ وما اخل�سو�سية التي قد تتميز بها املفاهيم القراآنية وتفتقر 

اإليها املفاهيم الو�سعية؟ اإن حاجة الإن�سان للمفاهيم القراآنية لي�ست ترًفا فكرًيا ينطلق من حما�ص امل�سلم جتاه القراآن، بل 

هي حقيقة تثبتها ه�سا�سة العمران املفاهيمي الإن�ساين الو�سعي. اإن الناظر يف مفهوم }التعارف{ القراآين واملفاهيم الإن�سانية 

التي تقابله يف العمران املفاهيمي الإن�ساين كالتعاي�ص والت�سامح، يجد الفرق �سا�سًعا بني العمارة املفاهيمية القراآنية والعمارة 

املفاهيمية الإن�سانية �سواء على م�ستوى القالب اللغوي اأو القلب املفاهيمي.

اإن مفهوم التعارف يف قوله تعاىل: }لتعارفوا{ ممتلئ مبعاين املعرفة والعرف واملعروف والعرفان، ممتلئ مبعاين الطماأنينة 

وال�سكينة والإقبال على الآخر، اإنه مفهوم يتفجر باملعاين التوا�سلية والت�سالية مع الآخر وذاك ما يفتقر اإليه مفهوم التعاي�ص 

ومفهوم الت�سامح. يقف مفهوم التعاي�ص بالعالقة مع الآخر عند م�ستوى تقبله وحتمله لأن لفظة }تعاي�ص{ لفظة فقرية املعنى 

معوزة الدللة، فالناظر يف مادتها اللغوية يجدها ل توؤدي اأكرث من معنى حتمل الآخر والعي�ص معه، فكاأنه قبول لالآخر على 

م�س�ص. وما قيل ب�ساأن مفهوم }التعاي�ص{ يقال ب�ساأن مفهوم }الت�سامح{، اإن الت�سامح يحمل معنى الت�ساهل وال�سال�سة ولذلك 

فاإنه ل يوؤدي اأكرث من معنى التغا�سي والتجاوز عن الآخر. اإنه مفهوم يحيل على التف�سل على الآخر بال�سفح، ويحيل كذلك 

على وجود ما ي�ستدعي الت�سامح والتجاوز والتغا�سي. اإن هذا امل�ستوى التوا�سلي الذي يقف عنده لفظا »التعاي�ص« و»الت�سامح« 

ل ميكن اأن يرقى اإىل امل�ستوى الذي يوؤديه مفهوم التعارف القراآين، والذي ينتقل بالتوا�سل مع الآخر من م�ستوى قبوله اإىل 

م�ستوى الإقبال عليه، ومن م�ستوى العرتاف به اإىل م�ستوى العرفان به، ومن م�ستوى العي�ص معه اإىل م�ستوى ال�سكن اإليه.
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نتائج البحث

ميكن اإجمال النتائج التي تو�سل اإليها البحث يف:

 �سرورة التفريق يف التعامل مع املدونات التف�سريية بني ما ميكن اأن نعتبه »متعينا« للن�ص القراآين، مبعنى اإمداد  -
للن�ص القراآين باملعنى، وبني ما ميكن اأن نعتبه ا�ستمداًدا للمعنى من الن�ص، ولتحقيق ذلك ل بد من التمييز بني 

روؤية القراآن للعال وبني روؤية العربي للعال. فاملعنى القراآين اخلا�سُع حني اإنتاجه لثقافة املف�سر وما يحدها من �سروط 

الزمان واملكان ل ميكن اأن يكون اإل متعينا للن�ص، ول يرَق بعد اإىل درجة الت�ساف ب »املعنى«، لأن املعنى القراآين ل 

ميكن اأن يت�سف بهذه ال�سفة اإل اإذا تاأطر املف�سر حني ا�ستك�سافه للمعنى بروؤية القراآن للعال، والتي ل ميكن حت�سيلها 

وحت�سنيها ما ل نقراأ القراآن بلغته اخلا�سة؛ التي احتدت مع لغة العرب يف اجلهاز وافرتقت معها يف الإناز.

 الحرتاز من و�سف املفاهيم ب»القراآنية« ملجرد كونها األفاًظا قراآنية، لأن املفهوم لفظ ومعنى وما ل يكن اللفظ  -
واملعنى قراآنيني فاإن احلديث عن املفهوم القراآين �سيظل �سطحًيا، ويظل املفهوم حائًما حول حمى القراآن ل يقع فيه، 

ا َلُه َلَافُِظوَن﴾. فهل يقف  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ولذلك كان من ال�سروري اإعادة النظر يف معنى قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

معنى احلفظ عند م�ستوى اللفظ اأم يتجاوز ذلك اإىل م�ستوى املعنى، حيث ي�ستبطن القراآن بو�سلة توجه املعنى وتقيه 

من التمعني والإ�سقاط املفاهيمي الذي قد ميار�سه املتلقي دون وعي منه.

 �سرورة اإعادة بناء مفهوم التعارف يف �سوء النظام القراآين، �ساأنه يف ذلك �ساأن كل املفاهيم القراآنية وذلك انتقاًل به  -
من م�ستوى اللفظ القراآين اإىل م�ستوى املفهوم القراآين، وارتقاء به من م�ستوى التمثل العربي اإىل م�ستوى املثال القراآين، 

ا�ستك�ساًفا للمعاين الثانوية بني تفا�سيل هذا اللفظ حني ُيقراأ يف بيئته القراآنية وعلى وفق لغة القراآن وروؤيته للعال.

 �سرورة النتقال مبفهوم التعارف من م�ستوى اللفظ القراآين اإىل م�ستوى املفهوم القراآين، ذلك اأن هذا النتقال يظهر  -
للوجود معان اأخرى يكتنزها هذا املفهوم ل تكن قد ا�ستك�سفت من قبل، اإذ ات�سح اأن التعارف مبعناه القراآين ينتقل 

بالإن�سان يف عالقته مع الآخر من م�ستوى قبول الآخر اإىل م�ستوى الإقبال عليه ومن م�ستوى العرتاف به اإىل م�ستوى 

العرفان به، ومن م�ستوى العي�ص معه اإىل م�ستوى ال�سكن اإليه، وهي املعاين التي غابت عن من اأطرته الروؤية العربية حني 

تلقي الآية، فوقف باملفهوم عند اأبعاد �سطحية، ولي�ص احلديث عن ال�سطحية قدًحا فيما و�سل اإليه املف�سرون، اإمنا هو 

جمرد و�سف ملا هو كائن، حيث ظل التلقي عند م�ستويات اأوىل للفهم ل تنفذ اإىل اأعماق اللفظ ودللته.

 بناء مفهوم التعارف على اأ�س�سه القراآنية يتيح اإمكانية اإدراك البون ال�سا�سع بني املفاهيم القراآنية وما يقابلها من  -
مفاهيم اإن�سانية، حيث يظهر الفرق جلًيا بني مفهوم التعارف القراآين وما ين�سوي عليه هذا املفهوم من دللت عميقة 

ترقى بالتوا�سل مع الآخر اإىل م�ستويات الإقبال والعرفان وال�سكن، وبني مفهومي التعاي�ص والت�سامح اللذين اختريا ليكونا 

نظريين ملفهوم التعارف ولكن هزال بنيتهما الدللية اأبقاهما يف مراتب دون التعارف بكثري، ما يحيلنا من جديد على 

مفهوم الت�سديق والهيمنة الذي ل ميكن اأن يظهر جلًيا ما ل نحافظ للمفاهيم القراآنية على �سبغتها القراآنية احلاكمة 

واملهيمنة على املوروث الإن�ساين تفكرًيا وتعبرًيا.
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خامتة

اإن القراآن الكرمي هو كون م�سطور يوازي الكون املنظور، فاإذا كانت احلقائق الكونية ل تتجلى ول تفهم اإل يف اإطار 

قوانني الكون نف�سه، فاإن للقراآن نظاًما وقوانني ل تفهم اأ�سراره وحقائقه اإل يف �سوئها. اإن النظام القراآين ميثل ما ميكن 

اأن ن�سطلح عليه بـ »البيئة القراآنية اأو املجرة القراآنية«، وكل ا�ستدعاء لأجرام وكواكب من خارج الكون واملجرة القراآنية 

من �ساأنه اأن يحدث خلاًل يف نظام هذا الكون املدّون، فاإذا كنا نروم ا�ستخال�ص مفاهيم وم�سطلحات تو�سف باأنها قراآنية، 

فاإن ال�سبيل اإىل ذلك هو قراءة هذه املفاهيم وامل�سطلحات يف جمرتها القراآنية. اإن هند�سة عقل الأمة واإعادة اإعمار التفكري 

الإن�ساين يف �سوء الهدي الرباين ي�ستلزم ا�ستخال�ص املفهوم القراآين اخلام واإعادة ت�سكيل الوعي الإن�ساين وفقه.

اإن فهم القراآن خارج النظام القراآين يجعلنا نن�سئ قراآًنا جديًدا، ونهند�ص القراآن ون�سكله ليوافق روؤية الإن�سان للعال اأو 

روؤية العربي للعال، فيكون القراآن حينها حمكوًما ل حاكًما. فاإذا كنا نروم اليوم اإعادة تقومي الوعي الإن�ساين يف �سوء املفهوم 

القراآين، فاإن ذلك ي�ستدعي التزامنا بالنظام القراآين الذي ينتظم القراآن؛ لغة وروؤية للعال و�سياًقا داخلًيا ومنهجية معرفية، 

لأن فهم القراآن وفق نظامه يجعلنا نقيم مفاهيم كثيفة املعنى وعميقة الدللة، ول اأدل على ذلك من املفهوم القراآين للتعارف 

الذي ينتقل بالتعارف من م�ستوى قبول الآخر اإىل م�ستوى الإقبال عليه، ومن م�ستوى العرتاف به اإىل م�ستوى عرفانه، ومن 

م�ستوى العي�ص معه اإىل م�ستوى ال�سكن اإليه، وهي املعاين الدافقة التي تفتقر اإليها املنظومة الو�سعية الإن�سانية التي ت�ستعمل 

مفهوم التعاي�ص والت�سامح يف مقابل مفهوم التعارف.

بناء على ذلك فاإنني اأقرتح ما يلي:

تقومي منظومة املفاهيم الإن�سانية يف �سوء املنظومة القراآنية، وذلك بال�ستعا�سة عن املفاهيم الو�سعية املفتقرة اإىل املعنى 

الدال، باملفاهيم القراآنية املتفجرة باملعنى.

اإعادة قراءة املفاهيم القراآنية كالقتال والق�سا�ص واجلهاد والزواج يف �سوء النظام القراآين، اإقامة للمفهوم القراآين وتقوميا 

للفهم الإن�ساين.

العكوف على مراجعة الرتاث التف�سريي للقراآن بهدف تخلي�سه من الروؤية العربية للعال وتعوي�سها بالروؤية القراآنية للعال.
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البحث امل�شطلحي يف الدرا�شات القراآنية: اأ�ش�شه املعرفية واإ�شكاالته املنهجية

عمر حيدو�سي
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ملخ�ص 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل بيان ماهّية منهج الدرا�سة امل�سطلحية القراآنية واأهميته كرافد معريف جديد ينه�ص بالبحث القراآين 

ويراكم جهوده التاريخية، من التحليلية اإىل املو�سوعية، ليفتح اأفًقا جديًدا ينطلق من التعامل مع األفاظ القراآن الكرمي كم�سطلحات 

لها �سياجها اللغوي و�سخ�سيتها املعنوية ودللتها ال�سياقية اخلا�سة. 

وتوؤ�ّس�ص الدرا�سة ملنهجها من خالل ثالث جتارب رائدة يف العامل الإ�سالمي: املدر�سة الهندية واإمامها عبد احلميد الفراهي، 

املدر�سة ال�سامية وعميدها اأحمد ح�سن فرحات واملدر�سة املغاربية ورائدها ال�ساهد البو�سيخي. هذه الأخرية تقرتح خم�سة اأركان 

من  يحتويه  وما  امل�سطلحي،  العر�ص  اإىل  و�سول  واملفهومية،  الن�سية  املعجمية،  الإح�سائية،  الدرا�سة  امل�سطلحية:  للدرا�سة 

تعريفات و�سفات وعالقات و�سمائم وم�ستقات وق�سايا.

من هذا املنطلق، حتاول الدرا�سة اأن تتبع اأهم الأ�س�ص املعرفية للبحث امل�سطلحي القراآين، والتي تتمحور حول مرجعية ت�سّورية 

ثالثية: قراآنية امل�سدر، وعقالنية املنهج، وواقعية التطبيق. فامل�سدرية القراآنية متّثل الغاية املوجهة للبحث امل�سطلحي وجماله 

الن�سي، والعقالنية املنهجية ت�ستح�سر بعدين اأ�سا�سني: منهجية البحث القراآين التف�سريي عامة، ومنهجية الدر�ص امل�سطلحي 

خا�سة، يف ف�ساء الدرا�سات الأدبية. اأما الواقعية التطبيقية، فهي تعّب عن مدى ح�سور الواقع وق�ساياه يف البحث امل�سطلحي، 

مما ي�سفي عليه الوظيفية واجلدوى والفعالية العملية.

الدرا�سات  فيها مع عموم  يتقاطع  امل�سطلحي.  بالبحث  التي حتيط  املنهجية  الإ�سكالت  لفيف من  الأ�س�ص ح�سم  �ساأن هذه  من 

الإن�سانية والإ�سالمية، ويخت�ص ببع�ص الإ�سكالت املتعلقة بكونه در�ًسا قراآنًيا وتف�سريًيا من جهة، ثم بكونه در�ًسا م�سطلحًيا من 

جهة ثانية. هذا جمالًيا، اأما حمورًيا فاإ�سكالت الدر�ص امل�سطلحي توؤول اإىل م�سدريته القراآنية، اأو اإىل عقالنّيته املنهجية، اأو اإىل 

واقعيته امليدانية. اأي اأنها متعلقة بالن�ص اأو املنهج اأو الواقع.

وفعاليتها  كفاءتها  لتثبت  امل�سطلحية  الدرا�سات  حتّفز  منو  عالمات  هي  ما  بقدر  وكوابح،  عوائق  هي  ما  بقدر  الإ�سكالت  هذه 

واأهليتها لتحمل اأمانة الن�ص واأداء ر�سالة املنهج وحّل م�سكالت الواقع املعا�سر.

الكلمات املفتاحية: امل�سطلح، امل�سطلح القراآين، البحث امل�سطلحي، الدرا�سات القراآنية، الدرا�سات امل�سطلحية
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Abstract
The purpose of this study is to understand the methodology of Quranic termi-
nological studies and explain its interpretative significance. It also analyzes the 
new knowledge of Quranic research and its historical efforts, from being an ana-
lytical to an objective study, while opening new horizons that stem from dealing 
with the words of the Holy Quran, not only as Arabic words, but also as concepts 
and terms with a contextual significance.

This study is based on the historical experiences of three interpretative schools 
in the Islamic world: the Indian School and its Imam, Abdul Hamid Al-Farahi; the 
Shami School and its Dean, Ahmed Hassan Farhat; and the Maghrebian School 
and its pioneer, Shahid Al-Busheikhi. The latter proposes five pillars of the termi-
nological study: the statistical study, the lexical study, the textual study, and the 
conceptual study, as well as the terminological presentation and its definitions, 
characteristics, relations, coordination, derivatives, and issues. From this point 
of view, this study attempts to follow the most important cognitive foundations of 
research in Quranic terminology, which revolves around a tripartite conceptual 
reference: the Quranic source, the rationality of the methodology, and the real-
ism in practice.

The Quranic source represents the objective directed by the conceptual re-
search and its textual field. The methodological rationalism evokes two basic 
dimensions: the methodology of the Quranic research and the methodology of 
the conceptual lesson in Arabic and Western literature. 

For the applied realism, it expresses the extent to which reality and its issues 
are present in the conceptual research, which gives it functionality, feasibility, 
and practical effectiveness. These foundations will resolve the methodological 
issues of terminological research, which intersects with the general understand-
ing of humanities and Islamic studies. In addition, it deals with problems related 

Submitted: 15 January 2019
Accepted: 25 February 2019

OPEN ACCESS



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر74

to the aspect of the terminological research itself, as a Quranic and theological lesson 
on the one hand and as a terminology lesson on the other hand. The pivotal problematic 
of the terminology study accrues to its Quranic source, its methodological rationalism, 
or its realism. Therefore, it is related to the text, the methodology, or the reality. As many 
obstacles and restraints as these problems are, they are also the signs of growth that 
stimulate the terminological studies to prove their efficiency, effectiveness, and eligibility 
to carry the textual integrity and the methodological performance, as well as to solve the 
problems of the contemporary reality.

Keywords: Term; Quranic terms; Terminological research; Quranic study; Terminological 
study
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مقدمة

�سهد البحث يف الدرا�سات القراآنية تطورات ونقالت منهجية نوعية يف الع�سر احلديث، فقد كان الدر�ص القراآين يف 

ع�سر ال�سلف در�ًسا عملًيا فقهًيا باملعنى العام للفقه، اأي الإدراك الوا�سع العميق، ثم باملعنى اخلا�ص للفقه اأي العلم بالأحكام 

ال�سرعية العملية، ليتاأ�س�ص جمال معريف »بينّي« بني الفقه والتف�سري هو تف�سري اآيات الأحكام. عرف الدر�ص التف�سريي بعدها 

تو�سعا تدوينًيا على �سفاف اآيات القراآن و�سوره، مو�سًعا مو�سًعا، اأ�ّس�ص للمنهج التحليلي يف التف�سري الذي اكت�سح جّل – بل 

كّل – امل�ساحة التدوينية، فال نكاد جند مدّونة تف�سريية قدمًيا وحديًثا اإال وغلب عليها الطابع التحليلي، اإال نادًرا. 

ومع تكاثف املادة التف�سريية، انفتح العقل التف�سريي على املو�سوعات الواقعية امل�ستجدة، ليبحث لها عن اإجابات قراآنية، 

وتطّور بذلك املنهج املو�سوعي يف التف�سري لي�سري اجتاًها تف�سريًيا جديًدا يحّل اإ�سكالت وق�سور املنهج التقليدي التجزيئي، 

بلغته التوحيدية التكاملية اجلامعة للن�سو�ص املتعلقة باملو�سوع الواحد. يف ظل هذه الثنائية: )التحليلي واملو�سوعي(، بداأ يبز 

منهج جديد ال يرّكز على املو�سع القراآين وال على املو�سوع الواقعي، بل ينطلق من مدخل لغوي معريف هو امل�سطلح، وهو 

ما يعرف باملنهج اأو البحث امل�سطلحي، اأو الدرا�سة امل�سطلحية، وهو مو�سوع هذه املقاربة.

اإ�سكالية الدرا�سة

من خالل هذا التتبع التاريخي للبحث التف�سريي ومناهجه، تت�سح معامل امل�سكلة املدرو�سة يف هذه املداخلة: اإىل اأّي 

مدى ميكن اأن ي�سهم البحث امل�سطلحي يف حّل مغاليق الدرا�سات القراآنية التف�سريية وجتاوز م�سكالتها، وتثمني مقارباتها 

املنهجية املتداولة مو�سعًيا ومو�سوعًيا؟ ويف خ�سم حماولة الإجابة عن هذه الإ�سكالية الهامة، تطرح جملة اأ�سئلة اإ�سكالية 

معرفية فرعية نف�سها، لت�سّكل ج�سم البحث ومادته، على راأ�سها �سوؤال املفهوم، لتحديد املق�سود بالدرا�سة امل�سطلحية. يليها 

�سوؤال التاأ�سيل، ل�ستك�ساف اجلهود التاريخية التي اأ�س�ست للدر�ص امل�سطلحي القراآين �سلًفا وخلًفا. يطرح بعدها �سوؤال املنهج، 

املجّلي لأركان الدر�ص امل�سطلحي القراآين. تعر�ص الدرا�سة بعدها �سوؤاًل نقدًيا ا�ست�سرافًيا ثالثًيا: �سوؤال التاأ�سي�ص املعريف 

للبحث امل�سطلحي يف الدرا�سات القراآنية، و�سوؤال الأ�سكلة املنهجية جمالًيا وحمورًيا، و�سوؤال ال�ست�سراف الآفاقي مل�ستقبل منهج 

الدرا�سة امل�سطلحية القراآنية يف الع�سر احلديث.

اأهمية الدرا�سة

من خالل هذه الإ�سكالية اجلديرة بالبحث، تاأخذ الدرا�سة اأهميتها الذاتية واملو�سوعية. فمو�سوع امل�سطلح والدرا�سة 

امل�سطلحية غدا اأحد املباحث املتجددة التي ت�سغل العقل املنهجي املعا�سر �سرًقا وغرًبا، لكون امل�سطلح مفتاح العلم واأداته، 

وخّزان املعرفة وعنوانها. خا�سة ونحن يف ع�سر يجمع بني التخ�س�ص الدقيق والتكامل العميق بني املعارف والعلوم. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، ال�ستعمال التداويل للم�سطلحات واملفاهيم يف �سياقات علمية ومعرفية متداخلة مت�سابكة ت�ستخدم امل�سطلح خارج 

�سياقاته اللغوية والعرفية الأ�سلية. كما يوؤكد ال�سطراب املعريف والواقعي املعا�سر اأهمية بحث امل�سطلح ودرا�سة خمتلف 

ق�ساياه وح�سم اإ�سكالته، لتاأطري املعرفة املتجددة املتداخلة من جهة، وتاأطري الواقع الإن�ساين املت�سارع امل�ستدعي لالإ�سكالت 

املحتاجة ملعاجلات واإجابات معرفية ومنهجية متوالية من جهة اأخرى.

اأهداف الدرا�سة

تهدف هذه املقاربة اإىل بيان حقيقة البحث امل�سطلحي القراآين كاأداة منهجية معا�سرة لها جذورها املعرفية العريقة التي 

تراكمت مع الزمن و�سّكلت روافد اجتهادية فردية وجماعية حتّولت اإىل مدار�ص قائمة لها اأعالمها ومعاملها. كما تهدف – 

تبًعا لذلك – اإىل ب�سط خطوات املنهج امل�سطلحي واأركانه الكلية وتف�سيالتها. ومن ثم ت�ستهدف تتبع اأ�س�سه والوقوف على 

اإ�سكالته احلالية وا�ست�سراف اآفاقه امل�ستقبلية. 
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منهج الدرا�سة

بتتبع منهج و�سفي حتليلي ي�ستقرئ الدرا�سة امل�سطلحية وي�ستنبط من جهود اأ�سحابها، تفرت�ص الدرا�سة حتّول البحث 

امل�سطلحي من خيار منهجي جديد ي�ستثمر تطور الدرا�سات اللغوية �سرًقا وغرًبا، اإىل اأداة قراآنية فعالة يف جتاوز اإ�سكالت 

الدر�ص القراآين القائم، وتفتح مغاليقه التي ا�ستع�ست على اللغة التحليلية وحتى املو�سوعية.

الدرا�سات ال�سابقة

لتحقيق ذلك، حاولت الدرا�سة ال�ستفادة من اجلهود التاأليفية املتوافرة حالًيا، منها درا�سات الأ�ستاذ ال�ساهد البو�سيخي يف 

جمال امل�سطلح، خا�سة كتابه الهام »درا�سات م�سطلحية«، وكذلك الدرا�سات النظرية-التطبيقية التي اأنتجها بع�ص تالميذ 

البو�سيخي، مثل كتاب »مفهوم التقوى يف القراآن واحلديث: درا�سة م�سطلحية وتف�سري مو�سوعي« للدكتور حممد البوزي، 

وكذلك درا�سة الدكتورة فريدة زمرد املو�سومة بـعنوان »مفهوم التاأويل يف القراآن الكرمي: درا�سة م�سطلحية«، وغريهما من 

اجلهود التي اأثرت على البحث يف هذا املجال احلديث. ولعل جمال التقاطع وال�ستفادة من هذه الدرا�سة، وتلكم اجلهود 

املذكورة، هو ا�ستمداد تفا�سيل منهج البحث امل�سطلحي القراآين على امل�ستويني النظري والتطبيقي من منظور املدر�سة 

الفا�سية. اأما جمال الإ�سافة التي حتاول الدرا�سة تقدميه، فهو تلخي�ص وتب�سيط املنهج امل�سطلحي من جهة، ثم تفعيله عب 

بحث اأ�س�سه وتتّبع اإ�سكالته وا�ست�سراف اآفاقه من جهة اأخرى. 

خطة الدرا�سة

بناء على نتائج الدرا�سات ال�سابقة وبقية امل�سادر واملراجع املعتمدة، وحماولة لالإجابة عن الإ�سكال املطروح، جاءت هذه 

الدرا�سة يف ثمانية عنا�سر، مع مقدمة وخامتة. فبعد مدخل مفاهيمي موجز لألفاظ العنوان: )الدرا�سة، الدرا�سة القراآنية، 

امل�سطلح، الدرا�سة امل�سطلحية(، عرجت الدرا�سة على تاريخ البحث امل�سطلحي القراآين، واأهم اأ�سوله ومدار�سه وجهوده 

الفردية واجلماعية، مع الرتكيز على املدار�ص الثالث التي تعتقد هذه املقاربة اأنها اأْثرت وطورت البحث امل�سطلحي يف 

الدرا�سات القراآنية املعا�سرة، لتوؤ�س�ص لأركان الدر�ص امل�سطلحي اخلم�سة، ثم اأ�س�سه املعرفية م�سدرًيا ومنهجًيا وواقعًيا، تليها 

اأهم الإ�سكالت املنهجية للدرا�سة امل�سطلحية القراآنية، وبع�ص اآفاقها املعا�سرة.

ويف ختام هذا التقدمي، تاأمل هذه املحاولة اأن ترثي الدرا�سات املنهجية االإ�سالمية التي ال زالت بحاجة ما�ّسة لكثري من 

اجلهود والجتهادات ملواكبة البحث العلمي والتطور املنهجي يف ال�ساحة الإن�سانية والجتماعية. 

اأوًل: مدخل مفاهيمي حول الدرا�سة القراآنية والدرا�سة امل�سطلحية

تت�سمن هذه املداخلة جملة م�سطلحات، حتتاج وقفة تعريفية �سريعة.

اأ- مفهوم الدرا�سات القراآنية
لتعريف هذا امل�سطلح املرّكب، من املفيد اأن نعّرج على مفهوم الدرا�سة مطلًقا، ثم نخ�س�سه بو�سف القراآنية.

مفهوم الدرا�سة. 1

الدرا�سة لغة م�ستقة من اجلذر الثالثي )َدَر�َص( والدر�ص مبعنى الطريق اخلفي، وَدَر�َسْتُه الريح َدْر�ًسا اأي حمته اإذا تكررت 

عليه فعفته... وعليه فاإنَّ الدال والراء وال�سني اأ�سل واحد يدل على خفاٍء وخف�ٍص وعفاٍء، يقال: َدَر�َص املنزل مبعنى عفا ومنه 

ُدِر�َسِت احِلنطُة وغريها يف �سنبلها... ودر�ست ال�سيء، والر�سم يدر�ُص ُدُرو�ًسا والدار�ص اأي الدريا�ص – بلغة اأهل ال�سام. فكلمة 

»درا�سة« تدل على جتلية اخلفاء واخلف�ص والعفاء.1

1- ابن منظور اأبو الف�سل حممد بن مكرم الإفريقي، ل�سان العرب، اجلزء 6 )بريوت: دار �سادر، 1414هـ(، �ص 79. 
الفريوز اآبادي بن يعقوب، القامو�ص املحيط، حتقيق حممد نعيم العرق�ُسو�سي، اجلزء الأول )بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، 

2005(، �ص 544.
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الدرا�سة يف ال�سطالح: ن�ساط يوؤديه الفرد، بحيث يقوم بتكري�ص جزء من وقته للقراءة والكتابة واحلفظ والفهم والبحث 

والطالع يف اأحد العلوم اأو املواد العلمية، ق�سَد الإملام والإحاطة بالعلم املدرو�ص اأو بجزئيات منه2. فالدرا�سة عملية ممار�سة 

للمنهج، واملنهج اأداة لعملية الدرا�سة.

مفهوم الدرا�سة القراآنية. 2

اإن اإ�سافة �سفة »القراآنية« ي�سفي على امل�سند اإليه �سبغة خا�سة، فهو: قراآين: متعلق بالقراآن، تابع له، نابع منه، م�ستمد 

منه، من�سوب وراجع اإليه، ممتد اإليه، خمتزن خل�سائ�ص القراآن ومتخّلق ب�سفاته، م�ستلهم لدالالت وهدايات القراآن وروحه، 

وموّظف للن�ص القراآين ومعمل له. وقد ا�ستخدم م�سطلح الدرا�سات القراآنية كلقب خا�ص لفنٍّ مدون، لكن ب�سكل حمدود، 

ولعل قلة ال�ستخدام لتعدد ال�سطالحات، وتعّود العقل االإ�سالمي على ا�ستعمال م�سطلح »علوم القراآن« رغم تداخل معنييه 

اخلا�ص والعام. ويف حدود اطالعي، مل يحظ م�سطلح »الدرا�سات القراآنية« بتعريفات كثرية، لذا نكتفي هنا بتعريفني 

متباينني، اأحدهما ي�سّيق املفهوم، والآخر يو�ّسعه.

تعريف املرع�سلي: الدرا�سات القراآنية تاآليف فكرية ت�ستند يف اأبحاثها اإىل القراآن الكرمي، فتاأخذ جانًبا من جوانب احلياة 

الفردية ال�سلوكية اأو الجتماعية اأو القت�سادية اأو العلمية، وتعر�ص نظرة القراآن له يف جممل �سوره واآياته3.

تعريف البو�سيخي: الدرا�سات القراآنية هي كل الدرا�سات التي جعلت مو�سوًعا لها القراآن الكرمي وعلومه وما يت�سل بذلك، 

فكل تلك الدرا�سات هي من الدرا�سات القراآنية4.

فنلحظ الت�سييق يف تعريف املرع�سلي الذي يجعل الدرا�سة القراآنية تاأليًفا فكرًيا ي�ستح�سر القراآن الكرمي جزئًيا. اأما 

البو�سيخي، فيو�سع املفهوم لي�سمل كل درا�سة تت�سل بالقراآن كمو�سوع. وبني ال�سيق والت�ساع، تختار هذه املقاربة تعريف 

الدرا�سات القراآنية باأنها: كل عملية ممار�سة بحثية منهجية ت�ستند اإىل القراآن الكرمي، يتم فيها تعامل وتفاعل العقل االإ�سالمي 

مع الن�ص القراآين، عب الإحاطة بق�سايا ومو�سوعات القراآن الكرمي كله اأو بع�سه، لتلبية حاجات وحّل م�سكالت الواقع 

الإن�ساين، اإر�ساء هلل عز وجل وابتغاء جلنته.

�سرح التعريف:

الدرا�سات القراآنية ح�سب هذا التعريف، عملية تعامل وتفاعل بحثي منهجي بني ثالثية الت�سور الوجودي االإ�سالمي: الن�ص 

القراآين والعقل االإ�سالمي والواقع الإن�ساين، هذه العملية املنهجية متار�ص دوًرا معرفًيا ثالثًيا، يجمع بني التاأ�سي�ص النظري 

املنتج للمعارف والعلوم، والتف�سيل التطبيقي املرثي لتفا�سيلها، وكذا التوظيف التنظريي املج�سد للمعرفة يف الواقع، اأي اأن 

الدرا�سات القراآنية تبحث »عن« القراآن وعلومه تاأ�سي�ًسا، اأو تبحث »يف« القراآن وعلومه تف�سياًل، اأو تبحث »بـ« القراآن 

وعلومه توظيًفا. وختم التعريف ببيان غايات الدرا�سة القراآنية، فهي تهدف اإىل تلبية ما يحتاجه الواقع الإن�ساين وحّل 

م�سكالته وق�ساياه، هذا على املدى العملي القريب، اأما غاياتها البعيدة فهي غاية كل عمل عبادي يقوم به امل�سلم: اإر�ساء 

هلل تعاىل وابتغاء جنته. 

2- عبد النور خبابة، »ن�سائح من اأجل درا�سة �سحيحة«، مدونة عبد النور خبابة الإلكرتونية، 29-8-2015، يف
 http://abdennourkhababa.blogspot.com/2015/08

3- يو�سف بن عبد الرحمن املرع�سلي، م�سادر الدرا�سات الإ�سالمية ونظام املكتبات واملعلومات، اجلزء الأول )بريوت: دار الب�سائر الإ�سالمية، 2006(، 
�ص 94.

4- ال�ساهد البو�سيخي، »اأولويات البحث العلمي يف الدرا�سات القراآنية«، موقع الفطرية، 2012-07-05. 
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تعريف الدرا�سة امل�سطلحية القراآنية:

بعد تعريف لفظ الدرا�سة يف العن�سر ال�سابق، بقي لفظ »م�سطلح«

امل�سطلح لغة: م�ستق من اجلذر الثالثي )�سلح( الدال على ال�سالح والإ�سالح مبعنى املنا�سبة والنفع وال�سلح وال�سلم 

والت�سالح التفاق والتوافق5. فامل�سطلح يدور حول جممل تلك املعاين، فهو معنى متفق عليه ملنا�سبته لها و�سالحيته للدللة 

عليها بوجه �سليم.

اأما ا�سطالًحا: فامل�سطلح عند اجلرجاين اتفاق قوم على ت�سمية �سيء با�سم ما، بنقل مو�سعه الأول واإخراج اللفظ من 

معنى لغوي اإىل اآخر ملنا�سبة بينهما6.

وقال الزبيدي اإن امل�سطلح اتفاق طائفة خم�سو�سة على اأمر خم�سو�ص7.

ويرى بكر اأبو زيد اأن امل�سطلح هو اللفظ املختار للدللة على �سيء معلوم لتمييزه عما �سواه8.

وامل�سطلح – كما يقول البو�سيخي – عنوان املفهوم، واملفهوم اأ�سا�ص الروؤية، والروؤية نظارة الإب�سار التي تريك الأ�سياء 

كما هي9.

وامل�سطلحات هي لغُة العلم، فلكل علم لغته اأي لكل علم م�سطلحاته. فهي – اأي امل�سطلحات – خال�سات العلوم ورحاق 

املعارف ورحيقها املختوم، وهي اأبجدية التوا�سل املعريف ومفاتيحه الأوىل10. وميكن زيادة بيان دللة امل�سطلح بالتفريق بينه 

، فاملفهوم اإذن 
11

وبني املفهوم، فاإذا كان املفهوم يرّكز على ال�سورة الذهنية للفظ، فاإّن امل�سطلح يرّكز على دللته اللفظية

لي�ص هو امل�سطلح بل هو م�سمونه، وهو اأ�سبق منه، فكل مفهوم م�سطلح ولي�ص العك�ص. هذا عن امل�سطلح، اأما امل�سطلح 

القراآين فهو – اإجماًل – كل لفظ قراآين عّب عن مفهوم قراآين، وهو – تف�سياًل – كل لفظ من األفاظ القراآن الكرمي 

مفرًدا كان اأو مركًبا اكت�سب – داخل ال�ستعمال القراآين – خ�سو�سية دللية قراآنية، جعلت منه تعبرًيا عن مفهوم معني له 

موقع خا�ص داخل الروؤية القراآنية ون�سقها املفهومي12.

فامل�سطلح يحمل معناه الداليل اللغوي الو�سعي الأ�سلي الذي تختزنه املعاجم والقوامي�ص، ثم ي�سبغه ال�ستعمال التوا�سلي 

بداللة ا�سطالحية توا�سعية قد تكون عامة داخل املجتمع اللغوي، وقد ت�سري خا�سة با�ستعمال نوعّي عريّف اأو علمي اأو 

ا،  تخ�س�سي جمايل، فاإذا ورد يف ال�سياق القراآين بداللة تخالف جزئًيا اأو كلًيا املعنيني ال�سابقني �سار م�سطلًحا قراآنًيا خا�سً

ياأخذ دللته من ن�سق ا�ستعمال القراآن له، يف ظل الروؤية القراآنية وتوابعها القيمية والت�سريعية يف الفقه والفكر االإ�سالمي.

5- حممد بن علي بن القا�سي التهانوي، مو�سوعة ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم، اجلزء الأول، حتقيق علي دحروج، ترجمة عبد اهلل
اخلالدي )بريوت: مكتبة لبنان نا�سرون، 1996(، �ص 27.

اإبراهيم م�سطفى واآخرون، املعجم الو�سيط، اجلزء الأول )القاهرة: دار الدعوة، د.ت(، �ص 520.

6- ال�سريف اجلرجاين، التعريفات، حتقيق عبد الرحمن عمرية )بريوت: عامل الكتب، 1987(، �ص 50. 
7- مرت�سى الزبيدي، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، اجلزء 6 )ال�سكندرية: دار الهداية، د.ت.(، �ص 548.

8- بكر اأبو زيد، املوا�سعة يف ال�سطالح على خالف ال�سريعة واأف�سح اللغة، درا�سة ونقد، )الريا�ص: مطابع دار الهالل الأوف�ست، ط1، د.ت(، �ص
.35

9- ال�ساهد البو�سيخي، درا�سات م�سطلحية )القاهرة: دار ال�سالم، 2012(، �ص 83.

10- وغلي�سي يو�سف، اإ�سكالية امل�سطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد )اجلزائر: من�سورات الختالف، 2009(، �ص 11.
11- اأحمد ابراهيم خ�سر، »الفروق بني املفهوم وامل�سطلح والتعريف«، 2013/3/2، يف:

https://www.alukah.net/web/khedr/0/51050/
12- ال�ساهد البو�سيخي، مرجع �سابق، �ص 109.
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بعد بيان دللة امل�سطلح، ننتقل اإىل املق�سود، وهو الدرا�سة امل�سطلحية. قد يتبادر اإىل الأذهان – بداهة – اأن الدرا�سة 

امل�سطلحية هي تلك التي جتعل من امل�سطلح مو�سوًعا لها13. ولي�ص الأمر كذلك، فمجال ذلك امل�سطلحية وعلم امل�سطلح.

الدرا�سة امل�سطلحية – التي نق�سدها هنا – �سرب من الدر�ص العلمي مل�سطلحات خمتلف العلوم، وفق منهج خا�ص، بهدف 

تبنّي وبيان املفاهيم التي عّبت اأو تعب عنها تلك امل�سطلحات، يف كل علم، يف الواقع والتاريخ مًعا14. ووا�سح من اإجالة 

النظر يف هذا التعريف عموم املفهوم وعدم تخ�سي�سه بالدر�ص القراآين فقط، وعليه فاإن الدرا�سة امل�سطلحية لألفاظ القراآن 

الكرمي – من منظور تعريف البو�سيخي ال�سابق – هي �سرب من الدر�ص العلمي مل�سطلحات القراآن وفق منهج خا�ص، بهدف 

تبنّي وبيان املفاهيم املعّب عنها يف الواقع والتاريخ مًعا.

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل جملة اأمور:

الأمر الأول: التاأكيد على علمية الدرا�سة امل�سطلحية، فالبحث القراآين مبناهجه التقليدية، ال يقال اإنه مل يكن علمًيا، 

لكنه يفتقر اإىل قدر من علمية البناء اللغوي وال�سبط املنهجي لأدواته الداللية، ولذا تخلله بع�ص الغمو�ص والعموم وال�سبابية 

التي �سو�ست على نتائجه وم�سداقيتها الواقعية وفعاليتها العملية. 

الأمر الثاين: تاأكيد التعريف على اأن لكل حقل دليل وجًما ملعرفة م�سطلحاته اخلا�سة، مبا يف ذلك الن�سق القراآين، فال 

يكفي الوعاء اللغوي التقليدي، وال الفهم املتوارث تف�سرًيا وت�سريًعا لإدراك الدالالت القراآنية اخل�سو�سية لألفاظ القراآن الكرمي.

الأمر الثالث: حاجة ذلك اإىل منهج خا�ص ذكره البو�سيخي يف موا�سع اأخرى من درا�ساته، واأعطاه مفهومني اأحدهما عام 

رة للمجهود البحثي امل�سطلحي كّله، القائمة  والآخر خا�ص، اإذ يقول: فاملنهج باملفهوم العام هو طريقة البحث املهيمنة املوؤطِّ

على روؤية معينة يف التحليل والتعليل والهدف، وهذا الذي يو�سف بالو�سفي اأو التاريخي اأو ما اأ�سبه، متييًزا له عن غريه. 

واملنهج باملفهوم اخلا�ص هو طريقة البحث املف�سلة املطبقة على كل م�سطلح من امل�سطلحات املدرو�سة، يف اإطار منهج من 

مناهج الدرا�سة امل�سطلحية باملفهوم العام15. و�سنعود لالأركان التف�سيلية للمنهج امل�سطلحي يف ثنايا هذه الدرا�سة.

الأمر الرابع: اأ�سار التعريف للهدف من الدرا�سة امل�سطلحية، وهو تبنّي وبيان املفاهيم املعب عنها، فالغر�ص الأول هو تبنّي 

دللة امل�سطلح تبّيًنا ذاتًيا، ومن ثم ال�سعي لبيانه اأي تبليغه واإي�ساله للمعنيني به واملحتاجني لتفهمه اأو ت�سحيح فهمهم له. 

، مع قلب الرتتيب وتغيري الرتكيب.
16

وجليٌّ توظيف البو�سيخي لثنائية اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني

الأمر اخلام�ص: ا�ستح�سار التعريف لعامل الزمن وربطه بنتائج الدرا�سة امل�سطلحية، فاملفاهيم امل�ستح�سرة قد تكون –

كما ن�ص التعريف – عبت عنها اأو تعب عنها امل�سطلحات املدرو�سة، ولذلك قرن تعريف امل�سطلح بالواقع والتاريخ مًعا. 

فهو مقرون بتاريخ ا�ستخدامه قبل النزول القراآين، ملعرفة ف�سائه الداليل وو�سعه املفهومي، قبل خ�سو�سية ا�ستخدام الن�سق 

القراآين له. وهو مقرون كذلك بواقع ا�ستخدامه بعد ع�سر التنزيل، اأي يف ع�سر الدرا�سة، لالطالع على خ�سو�سيات الن�سق 

القراآين اجلديد للم�سطلح من جهة، وحلرا�سته من اأي اختالل عن ذلك اأو عودة به ملعهود اخلطاب اللغوي ال�سابق، اأو اأي 

حتريف موجه له نحو دللت ال تتواءم ومقا�سد القراآن وا�سطالحاته.

13- زمرد فريدة، مفهوم التاأويل يف القراآن الكرمي: درا�سة م�سطلحية )الرباط: مركز الدرا�سات القراآنية-الرابطة املحمدية للعلماء، 2014(، 
�ص 27.

14- ال�ساهد البو�سيخي، مرجع �سابق، �ص 44.
15- املرجع نف�سه، �ص 30.

16- اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ، البيان والتبيني )بريوت: دار ومكتبة الهالل، 1423هـ(.
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واإىل جانب هذا التعريف، نورد بع�ص املحاولت التعريفية القريبة منه، منها تعريف فريد الأن�ساري: الدرا�سة امل�سطلحية 

بحث يف امل�سطلح ملعرفة واقعه الداليل من حيث مفهومه وخ�سائ�سه املكونة له وفروعه املتولدة عنه �سمن جماله العلمي 

املدرو�ص17. 

ومنها تعريف اإدري�ص الفا�سي: الدرا�سة امل�سطلحية منهاج عمل يح�سر وي�سف ا�ستعمالت وا�سطالحات علم ما يف ن�ص 

من ن�سو�ص ذلك العلم18.

وكذا تعريف م�سطفى اليعقوبي: الدرا�سة امل�سطلحية تناول امل�سطلح باإعمال الذهن يف ن�سو�سه، ق�سد الك�سف عن 

واقعه الداليل وال�ستعمايل، ك�سًفا يجعله حمدد املعاين واخل�سائ�ص والعالقات وال�سمائم، ومعاجلة ما يتعلق به من ق�سايا 

وم�سائل19.

ا ت�سمية  ويف �سوء هذه التعاريف ال تكتفي الدكتورة فريدة زمرد باقرتاح تعريف للدرا�سة امل�سطلحية، بل تقرتح اأي�سً

جديدة لهذا املجال املعريف، رفًعا ل�سبهة التداخل مع علم امل�سطلح مبعناه العام، وهي »علم ا�سطالح الن�ص« لربط الدرا�سة 

امل�سطلحية ب�سياقها الن�سي، متييًزا لها عن الدرا�سة العامة للم�سطلح. علم ا�سطالح الن�ص اأو الدرا�سة امل�سطلحية عند 

زمرد هي: درا�سة منهجية جامعة تتبني مفاهيم امل�سطلحات من ن�سو�سها، وتبني املقومات الداللية الذاتية للم�سطلح، 

وامتداداته داخل الن�سيج املفهومي للن�ص عب �سمائمه وا�ستقاقاته والق�سايا املو�سولة به20.

ونالحظ على هذا التعريف مالحظتني اأ�سا�سيتني:

الأوىل: اللتفاتة الدقيقة لربط امل�سطلح ب�سياقه، ت�سمية وتعريًفا.

والثانية: تركيز التعريف على اخلطوات املنهجية الكبى للمنهج امل�سطلحي، عب ثالثية املفاهيم واملقومات والمتدادات، 

اخت�ساًرا لالأركان اخلم�سة للدرا�سة امل�سطلحية التي قررها اأ�ستاذها البو�سيخي. و�سنعود اإىل هذا يف مقامه.

لذا �سنعتمد تعريًفا ا�سطالحًيا للدرا�سة امل�سطلحية، يوّظف ما تفّرق يف التعريفات ال�سابقة. الدرا�سة امل�سطلحية لألفاظ 

القراآن الكرمي – من منظور هاته املقاربة – هي �سرب من الدرا�سة املنهجية العلمية للم�سطلحات القراآنية من �سياقاتها 

الن�سية، لتبني وبيان مفاهيمها ومقوماتها وامتداداتها القراآنية واللغوية والواقعية والتاريخية.

فقد حاول التعريف اجلمع بني و�سف الدرا�سة امل�سطلحية بالعلمية واملنهجية والن�سية. كما ا�ستح�سر غايتها التبّينية 

والبيانية واأردف بخطواتها الثالث: املفاهيم واملقومات والمتدادات. كما ا�ستح�سر الف�ساءات الداللية الأربعة: الف�ساء القراآين 

املحوري، والف�ساء اللغوي التاأ�سي�سي، والف�ساء الواقعي التنزيلي، والف�ساء التاريخي التوظيفي. كما خ�س�ص التعريف الدرا�سة 

امل�سطلحية بالن�ص، لكن يف ف�ساء اأكرث دقة و�سموًل، عب ال�سياق، فامل�سطلح القراآين ال يبنى يف نظم الآية فقط، بل ي�سكل 

�سخ�سيته الداللية من ال�سياق القراآين بكل م�ستوياته: ال�سياق الكلي )القراآن ككل(، وال�سياق ال�سَوري )ال�سورة القراآنية(، 

17- فريد الأن�ساري، امل�سطلح الأ�سويل عند ال�ساطبي )فا�ص: معهد الدرا�سات امل�سطلحية، 2004(، �ص 51.
18- اإدري�ص الفا�سي، تعقيًبا على ورقة فريد الأن�ساري »منهجية درا�سة امل�سطلح الرتاثي«، دورة: نحو منهجية للتعامل مع الرتاث الإ�سالمي،

معهد الدرا�سات امل�سطلحية واملعهد العاملي للفكر االإ�سالمي، �ص 235. نقاًل عن فريد زمرد، مرجع �سابق، �ص 28.

19- م�سطفى اليعقوبي، تعقيًبا على ورقة الدكتور فريد الأن�ساري »منهجية درا�سة امل�سطلح الرتاثي« �سمن اأعمال دورة: نحو منهجية 
للتعامل مع الرتاث الإ�سالمي، التي نظمها معهد الدرا�سات امل�سطلحية واملعهد العاملي للفكر االإ�سالمي، �ص 245. نقاًل عن فريدة زمرد، 

مرجع مذكور، �ص 29.

20- املرجع نف�سه، �ص 40.



81 جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر

وال�سياق املقطعي )املقطع القراآين(، وال�سياق النظمي )ال�سابق والالحق(21.

ثانًيا: تاريخ البحث امل�سطلحي يف الدرا�سات القراآنية

اإّن التتبع التاريخي لتدوين التف�سري خا�سة والعلوم االإ�سالمية عامة، يك�سف عن اأ�سالة وجتّذر البحث امل�سطلحي ولو 

كاإ�سارات وتطبيقات جزئية يف جهود القدامى واملْحدثني، قبل اأن يتحول اإىل اجتاهات مدر�سية يف الع�سر احلديث، لذا 

�سنقف عند ذلك وقفة �سريعة.

اأ- اجلهود التاأ�سي�سية للبحث امل�سطلحي القراآين
تعتب جهود القدامى اإجماًل تاأ�سي�سات معرفية اأ�سيلة لكل درا�سة م�سطلحية معا�سرة.

كان للمف�سرين ف�سل ال�سبق يف هذا امل�سمار، خا�سة اللغويون منهم، بحكم انطالق اجلهد التف�سريي من البناء  -

اللغوي للن�ص القراآين، ودللت األفاظه ومعانيها اللغوية وال�سطالحية، وا�ستعمالتها العرفية والتخ�س�سية، ومرتتباتها 

ال�سرعية والواقعية، �سعًيا لفهم كالم اهلل وك�سف مراده بقدر الطاقة الب�سرية. وميكن عّد التفا�سري اللغوية وكتب 

املعاين واالإعراب والغريب وتاأويل امل�سكل اأ�س�ًسا للدر�ص امل�سطلحي، وموؤّدى ذلك اأن القراآن له لغته اخلا�سة التي 

متيزه عن لغة العرب اجلاهليني22.

ة ما تعّلق باآيات الأحكام من القراآن، اأو ما عرف  - ت�ساف اإىل اجلهود التف�سريية، اإ�سهامات الفقهاء والأ�سوليني، خا�سّ

بالتف�سري الفقهي، فهو عمل ا�سطالحي بامتياز، اإذ يتاأ�س�ص على تتبع خ�سو�سية ال�ستعمال القراآين مل�سطلحاته املتعلقة 

بالعبادات واملعامالت والأحكام ال�سرعية عامة. ولذلك طّور الفقهاء والأ�سوليون املباحث اللغوية املتعلقة با�ستمداد 

احلكم ال�سرعي من مظانه الن�سية، حتت م�سّمى القواعد اللغوية لتف�سري الن�سو�ص اأو دللت الألفاظ.

 وال يجب اأن نغفل هنا اجلهود الهامة لعلماء الكالم مبختلف مذاهبهم، يف اإثبات اآرائهم واأقوالهم يف ق�سايا العقيدة -
والإميان والتوحيد والغيب وما يتعلق بها من م�سطلحات ودللت.

وال نن�سى يف هذا ال�سياق اجلهود املعجمية وكتب فقه اللغة وما يت�سل بذلك، ككتاب »الزينة« للرازي وكتابات ابن  -

فار�ص والراغب الأ�سفهاين...

ونختم جهود القدامى بابن تيمية الذي انتبه يف ت�سخي�سه لأزمة الأمة االإ�سالمية اإىل اأهمية �سبط امل�سطلحات ومتييز  -

الأ�سيل من احلادث منها، فهو يرى اأن »من اأعظم اأ�سباب الغلط يف فهم كالم اهلل ور�سوله اأن ين�ساأ الرجل على 

ا�سطالح حادث، فرييد اأن يف�سر كالم اهلل بذلك ال�سطالح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها«23.

وقد وقف يف موؤلفاته عند عّدة مناذج تطبيقية حاول فيها اإعادة �سبط جملة م�سطلحات متعلقة بالإميان والإ�سالم 

والتقوى وغريها، والتي اأ�س�ص فيها لقواعد ا�سطالحية، منها قانون الجتماع والفرتاق. فالألفاظ القراآنية اإذا اجتمعت يف 

الذكر افرتقت يف املعنى، واإذا افرتقت يف الذكر اتفقت يف املعنى. وعلى نهج ابن تيمية �سار تلميذه ابن قيم اجلوزية.

21- عقيد خالد العزاوي، حممد �ساكر الكبي�سي، وظائف ال�سياق يف التف�سري القراآين )دم�سق: دار الع�سماء، 2015(، �ص 79 وما بعدها.
22- حممد البوزي، مفهوم التقوى يف القراآن واحلديث: درا�سة م�سطلحية وتف�سري مو�سوعي )القاهرة، دار ال�سالم، موؤ�س�سة البحوث والدرا�سات،

2011(، �ص 22.
23- تقي الدين ابن تيمية، جمموع الفتاوى، حتقيق عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم، اجلزء 12 )املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة

امل�سحف ال�سريف، 1995(، �ص 107.
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اجلهود احلديثة يف البحث امل�سطلحي

ومنيز هنا بني اجلهود الفردية واجلهود املدر�سية.

اجلهود الفردية. 1

ميكن اأن ن�سرد العديد من اجلهود امل�سطلحية يف الع�سر احلديث، بدًءا بتف�سري املنار وجهود اخلويل، وبقية النماذج. 

فمدر�سة املنار التف�سريية انطلقت من كون القراآن كتاب هداية، و�سرورة فهم األفاظه يف ظل تلك الهداية، بتجميع موا�سعها 

القراآنية وا�ستخراج دللتها القراآنية املو�سوعية الإجمالية ال املو�سعية اجلزئية. وهذا يف حّد ذاته تاأ�سي�ص م�سطلحي، وقريب 

�ص لداللة اللفظ  منه جهد اأمني اخلويل وزوجته بنت ال�ساطئ اللذين رّكزا على اجلانب البياين يف القراآن الكرمي، املوؤ�سِّ

القراآين يف خمتلف ا�ستعمالته اللغوية واحل�سية واملجازية.

ومن اجلهود امل�سطلحية الفردية اجلديرة بالذكر كتاب »التطور الداليل بني لغة ال�سعر ولغة القراآن« لعودة اأبو خليل 

عودة، وهو درا�سة دللية للم�سطلحات االإ�سالمية يف القراآن الكرمي، من منظور اإعجازي تطوري؛ ومنها قامو�ص املفاهيم 

القراآنية لعبد اللطيف بري، وهو قوم�سة وتك�سيف للم�سطلحات القراآنية من منظور تف�سريي مو�سوعي مقارن؛ ومنها درا�سة 

عبد العظيم املعطي: »درا�سات جديدة يف اإعجاز القراآن من خالل مفرداته«، وهي حماولة تدقيق لغوي قراآين بني جملة 

ثنائيات، اأثبت املوؤلف عدم ترادفها، عب ك�سف فروق اإعجازية دقيقة بينها. ن�سري كذلك اإىل البحث القيم الذي األفه اأبو 

الأعلى املودودي حتت عنوان: »امل�سطلحات الأربعة يف القراآن: الإله والرب والعبادة والدين«. وال نن�سى الكتاب الهام ملحمد 

الغزايل: »املحاور اخلم�سة للقراآن الكرمي«، وهي: اهلل، الكون، الق�س�ص، البعث واجلزاء، الرتبية والت�سريع24.

اجلهود املدر�سية. 2

رغم القيمة العلمية لكل تلك اجلهود، اإال اأن ثالثة منها فقط – يف اعتقادي – ا�ستطاعت اأن ت�سكل روافد حمورية يف 

البحث امل�سطلحي املعا�سر، وقد جاءت منوعة جغرافًيا وزمنًيا اإىل حد ما، مما يوحي باهتمام العقل امل�سلم الوا�سع بامل�سطلح 

القراآين ودرا�سته م�سرًقا ومغرًبا. ونق�سد يف هذا املقام اجلهود الرائدة للعالمة عبد احلميد الفراهي الهندي الذي اعتبناه 

مدر�سة قائًمة بذاتها، والأ�ستاذ اأحمد ح�سن فرحات وتلميذه �سالح عبد الفتاح اخلالدي اللذين متيزا بدرا�ساتهما امل�سطلحية 

تنظرًيا وتطبيًقا على هام�ص الدرا�سات املو�سوعية التجميعية، والأ�ستاذ ال�ساهد البو�سيخي موؤ�س�ص معهد الدرا�سات امل�سطلحية 

بفا�ص املغربية.

املدر�سة الهندية: عبد احلميد الفراهي -

عبد احلميد الفراهي، العالمة امل�سلح، موؤ�س�ص اجلامعة العثمانية بحيدر اأباد واملدر�سة االإ�سالحية باأعظم كره. رغم 

حمدودية �سهرة الفراهي، اإال اأن كتاباته تفر�ص نف�سها كمدر�سة منهجية متكاملة، لها نهجها املميز يف البحث امل�سطلحي 

احلديث خا�سة، ويف الفكر االإ�سالمي عامة، ومل يخطئ من �سماه ابن تيمية الع�سر احلديث.

من موؤلفات الفراهي �سل�سلة درا�سات قراآنية منها: مفردات القراآن، اأ�ساليب القراآن، التكميل يف اأ�سول التاأويل، تاريخ القراآن، 

دلئل النظام، وتف�سريه: نظام القراآن وتاأويل الفرقان بالفرقان.

ومن اأ�س�ص البحث امل�سطلحي عند الفراهي، م�سدرية وحمورية النظم القراآين ال الرتاث اللغوي يف تاأ�سي�ص دللت اللفظ، 

ثم ح�سر وجوه الكلمات وجهاتها وتف�سري العالقات بينها، عب العودة اإىل منابعها اللغوية وا�ستعمالتها القراآنية، مع توظيف 

كالم العرب القدمي وحتى الكالم العباين يف غري املعاين ال�سرعية، دون الأخذ باملعاين اللغوية ال�ساذة.

املدر�سة ال�سامية: اأحمد ح�سن فرحات -

من اأعالم الدرا�سات امل�سطلحية املعا�سرين، الأديب املحقق ال�سوري املخت�ص يف الدرا�سات القراآنية، اأحمد ح�سن فرحات. 

24- حممد الغزايل، املحاور اخلم�سة للقراآن الكرمي )دم�سق: دار القلم، 2000(، �ص 19، 55، 93، 143، 183.
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ومن اأ�سهر موؤلفاته: املدخل لقامو�ص القراآن، القراآن ومعركة امل�سطلحات، والعديد من الدرا�سات التطبيقية حول الأمة وال�سنة 

والفطرة وغريها. من خ�سو�سيات طرحه اأنه جعل التف�سري املو�سوعي للم�سطلح القراآين نوًعا ثالًثا من اأق�سام التف�سري 

املو�سوعي مع الك�سفي )التف�سري املو�سوعي لل�سورة القراآنية( والتجميعي )التف�سري املو�سوعي للمو�سوع القراآين(. ووظف هذا 

اللون التف�سريي كاأداة لإ�سالح حال الأمة وجتديد اأو�ساعها واإحياء تراثها، بتجديد فهم امل�سطلحات القراآنية واإحيائها، 

ومراعاة نظم الكالم وت�سل�سله املو�سوعي واعتبار تف�سري القراآن بالقراآن اأ�سل القواعد التف�سريية.

وعلى نهجه �سار تلميذه الدكتور �سالح عبد الفتاح اخلالدي الذي وا�سل التاأليف النظري والتطبيقي يف التف�سري املو�سوعي 

للم�سطلح القراآين، كما فعل يف درا�سته التف�سريية امل�سطلحية املقارنة حول التف�سري والتاأويل.

املدر�سة الفا�سية: ال�ساهد البو�سيخي -

اإذا كانت اجلهود الهندية وال�سامية اأ�س�ست للدر�ص امل�سطلحي، فاإن ال�ساهد البو�سيخي العالمة املغربي قد ج�ّسد ذلك 

ميدانًيا، بتاأ�سي�سه ملوؤ�س�سة البحوث والدرا�سات العلمية »مبدع«، ومعهد الدرا�سات امل�سطلحية بكلية الآداب بظهر املهراز بفا�ص 

املغربية. وقد كتب الكثري من الدرا�سات يف املنهج امل�سطلحي نظرًيا وتطبيقًيا، والذي �سار اجتاًها بحثًيا اأكادميًيا ممتًدا يف 

املغرب االإ�سالمي خا�سة والعامل االإ�سالمي عامة. وكّون جياًل من الباحثني فيه نذكر منهم فريد الأن�ساري وحممد البوزي 

وفريدة زمرد وغريهم، ومن موؤلفات البو�سيخي: القراآن والدرا�سات امل�سطلحية، نحو ت�سور ح�ساري للم�ساألة امل�سطلحية، 

نحو معجم تاريخي للم�سطلحات القراآنية... وقد اأ�س�ص البو�سيخي ملنهج الدرا�سة امل�سطلحية باأركانه اخلم�سة التي مار�سها 

تالميذه يف مناذج تطبيقية كثرية اأثبتت فعالية هذا املنهج.

ثالًثا: اأركان البحث امل�سطلحي

ينطلق البحث امل�سطلحي من تناول خما�سي الأركان للم�سطلح املدرو�ص، خالًفا للمنهجني التحليلي واملو�سوعي املتداولني 

يف ال�ساحة القراآنية غالًبا، اإ�سافة للمنهج املقارن الذي انتقل من البحث القراآين اإىل الدرا�سات الفقهية الت�سريعية. وينح�سر 

والعر�ص  املفهومية  الدرا�سة  الن�سية،  الدرا�سة  املعجمية،  الدرا�سة  االإح�سائية،  الدرا�سة  خم�ص:  مراحل  يف  الدار�ص  عمل 

امل�سطلحي.

وبا�ستح�سار التق�سيم الثالثي للدكتورة فريدة زمرد، املفاهيم واملقومات والمتدادات، ميكن القول باأن الدرا�سة املفهومية 

ت�سمل الأركان الأربعة الأوىل من الدر�ص امل�سطلحي، بينما يت�سمن الركن اخلام�ص املرحلتني املتبقيتني، فهو موزع بني املقومات 

الذاتية للم�سطلح، من �سفات وخ�سائ�ص وعالقات، وبني المتدادات بنوعيها الداخلية )ال�سمائم( واخلارجية )ال�ستقاقات 

والق�سايا(. لكننا �سنحتفظ هنا بالتق�سيم اخلما�سي ا�ست�سحاًبا للت�سور املتداول يف املدر�سة امل�سطلحية غالًبا، زيادة يف 

التف�سيل والتو�سيح.

الركن الأول: الدرا�سة الإح�سائية

تعّد الدرا�سة االإح�سائية اأهم مرحلة يخطوها الباحث اأثناء الدر�ص امل�سطلحي، فهي الدعامة الأوىل والأ�سا�ص لهذا ملنهج.

اأ. مفهوم الدرا�سة الإح�سائية
يق�سد بالدرا�سة االإح�سائية الإح�ساء التام لكلِّ الن�سو�ص التي ورد بها امل�سطلح املدرو�ص وما يت�سل به لفًظا ومفهوًما 

وق�سيًة يف املنت املدرو�ص25. اإذ ي�سكل اأ�سا�ص الدعامة العلمية يف منهج الدرا�سة امل�سطلحية و�سرًطا من �سروطها، اإذ ال علمية 

يف الدرا�سة امل�سطلحية ما مل تقم على الإح�ساء التام، الذي به يتحقق جمع الن�سو�ص التي وردت بها ق�سد ت�سنيفها 

وحتليلها، وكذا حتديد حجم ح�سور امل�سطلحات املراد درا�ستها يف املنت املدرو�ص26.

25- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج )فا�ص: مطبعة اأنفو برنت، 2004(، �ص 22.
26- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 61.
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ب. مراحل وموجبات الدرا�سة الإح�سائية
مراحل الدرا�سة الإح�سائية. 1

 تقوم الدرا�سة االإح�سائية على مراحل هي:
اإح�ساء لفظ امل�سطلح اإح�ساًء تاًما، حيثما ورد، وكيفما ورد، وباأيِّ معنى ورد، يف املنت املدرو�ص، ما دام قْدر من 

ة وما  ال�سطالحية – داخل جماله العلمي اخلا�ص – ملحوًظا فيه، مثل: ورود لفظ التقوى، يف القراآن الكرمي 258 مرَّ

ة فامل�سطلح مفرًدا كان اأو جمموًعا، مثل: اتَّق، اتقى، يتقون، تقواهم، معرًفا اأو  دلَّ منها على املعنى ال�سطالحي 240 مرَّ

منكًرا ا�سًما اأو فعاًل، مثل: الأتقى، اأتقاكم، يتق، اتقوا، م�سموًما اإىل غريه اأو م�سموًما اإليه غريه27. كل ذلك �سروري يف 

املراعاة عند الإح�ساء.

اإح�ساء الألفاظ االإح�سائية امل�ستقة، وذلك من جذرها اللغوي واملفهومي اإح�ساًء تاًما كذلك، على التف�سيل نف�سه مثل: 

ورود م�ستق لفظ التقوى يف القراآن الكرمي 27 مرة فعاًل ما�سًيا و55 مرة م�سارًعا، 86 مرة اأمًرا، وامل�سدر ورد 18 مرة، 

وا�سم الفاعل 49 مرة، وهكذا. اإح�ساء الرتاكيب التي ورد بها مفهوم امل�سطلح اأو بع�سه دون لفظه اإح�ساًء تاًما كذلك، مع 

اإح�ساء الق�سايا العلمية املندرجة حتت مفهومه، واإْن مل يرد بها لفظه. والإح�ساء بهذا املعنى مبنيٌّ اأ�سا�ًسا على ال�ستقراء 

التام لكل الن�سو�ص التي ورد بها امل�سطلح اأو مفهومه28.

موجبات الإح�ساء. 2

 ونلخ�سها فيما يلي:
اأنَّ الإح�ساء ال�سامل وال�ستقراء التام يع�سم البحث من ال�سقوط يف مهالك النتقائية والعفوية، وهي عيوب منهجية -

ال ُتبنى عليها نتائج علمية دقيقة.

اأنَّ معطيات الإح�ساء ُتعّد اأول موؤ�سر على بيان ال�سمات الداللية املميزة للم�سطلح29. -

ج. غايات الإح�ساء و�سروطه
 لالإح�ساء �سروط وغايات، اأهمها:

غايات الإح�ساء. 1

 وجنملها يف غايتني اأ�سا�سيتني:
حتديد ن�سبة ح�سور امل�سطلح يف الن�سو�ص وما ي�ستفاد من ذلك من دللت؛ اأي حجم امل�سطلح فقد يكون اآية اأو  -

حديثًا اأو غري ذلك.

جتميع املادة العلمية واإعدادها للت�سنيف والتحليل يف املراحل الالحقة30. -

�سروط الإح�ساء. 2

 ويق�سد بها اإجراءات التمهيد لالإح�ساء، وهي:
التمر�ص باملجال العلمي الذي ينتمي اإليه ن�ص امل�سطلح: م�سائله، ق�ساياه واإ�سكالته. -

حتديد الن�ص جمال الإح�ساء – بعد توثيقه اإذا كان يحتاج اإىل ذلك – ح�سب القواعد املتعارف عليها وح�سبما  -

تفر�سه – اأحياًنا – خ�سو�سية بع�ص املجالت العلمية، كما يف جمال القراآن الكرمي مثاًل: حتديد الآية اأو املقطع 

27- املرجع نف�سه.

28- املرجع نف�سه.
29- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 45-44.

30- املرجع نف�سه، �ص 45.
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اأو ال�سورة.

التعرف على الن�ص قراءًة وفهًما، وما راج حوله من �سروح اأو تلخي�سات اأو درا�سات.   -

، وذلك لدرا�سته درا�سة قائمة بذاتها.  -
31

املعرفة الأولية بامل�سطلح املدرو�ص، معرفة ت�ساعد على حتديد معامله الكبى

د. اأدوات الإح�ساء
تتنوع اأدوات الإح�ساء بح�سب طبيعة امل�سطلح املدرو�ص، وما تفرزه املعطيات االإح�سائية اخلا�سة به، وللباحث الجتهاد 

يف اختيار الأدوات اخلا�سة واملنا�سبة، كاجلذاذات، القوائم احلا�سوبية اأو الورقية التي تقيِّد فيها معطيات الإح�ساء، وكنظام 

رة حل�سور امل�سطلح وما  الرتقيم والرتميز امل�ساعد على ت�سنيف املعطيات االإح�سائية و�سبطها، وكالر�سوم والبيانات امل�سوِّ

يتعلَّق به. ومما يجب التنبيه عليه اأنَّ الإح�ساء يف هذه املرحلة قد ي�سطر الباحث اإىل اإعادته مرات للتثبت من النتائج، 

، فالإح�ساء ينبني على الرتكيز والتاأين واال�ستنتاج بالعقل واحلكمة.
32

وح�سبما يعّن له من مالحظ يف املراحل املوالية

الركن الثاين: الدرا�سة املعجمية

تعتب الدرا�سة املعجمية ممهدة ملا بعدها، وبها تتم درا�سة امل�سطلح من جذوره الأوىل، و�سنعر�ص هنا ملفهومها واأهدافها، 

ومن ثّم اأ�سبابها وغاياتها، انتهاء ب�سروطها.

اأ- مفهوم الدرا�سة املعجمية
 يق�سد بها درا�سة معنى امل�سطلح يف املعاجم اللغوية فال�سطالحية درا�سة تبتدئ من اأقدمها م�سجلة اأهم ما فيه، 
خذ، وباأيِّ 

ُ
وتنتهي باأحدثها م�سجلة اأهم ما اأ�ساف، درا�سة ت�سع ن�سب عينيها مدار املادة اللغوية للم�سطلح ومن اأيِّ املعاين اأ

ال�سروح �سرح33.

ب- اأهداف الدرا�سة املعجمية
تهدف الدرا�سة املعجمية اإىل اأمور عدة؛ تنبني على مراعاة الرتتيب التاريخي للم�سطلح، من الأقدم اإىل الأحدث.

معرفة املعنى العام للجذر اللغوي للم�سطلح. -

معرفة املعنى اخلا�ص للم�ستق املدرو�ص. -

ترتيب املعاين اإن تعددت ترتيًبا م�ستمًدا من التطور الداليل وال�ستعمايل للم�سطلح. -

تعيني املاأخذ اللغوي للم�سطلح. -

ا�ستخال�ص ال�سروح امل�سطلحية للم�سطلح مع الرتكيز على الأقرب منها اإىل املجال العلمي املدرو�ص واختيار الأدق  -

منها والأجمع34.

ج. اأ�سباب وغايات الدرا�سة املعجمية
اأ�سباب الدرا�سة املعجمية. 1

للدرا�سة املعجمية و�سع متميز ناجت عن اأ�سباب دافعة للبحث، وهي:

طبيعة العالقة بني اللغة اللغوية وال�سطالحية، وامل�سطلح باعتباره جزًءا مت�سمًنا يف اللغة الطبيعية يتميز مبقومات 

املفردات العامة، ومن ثمَّ فهو يف حاجة اإىل �سرح وبيان معجمي.

اأهمية معرفة الداللة اللغوية للم�سطلح قبل �سريورته اإىل ا�سطالح خا�ص وفيه موؤ�سر على قوته و�سعفه.

31- املرجع نف�سه.

32- املرجع نف�سه.
33- ال�ساهد البو�سيخي، مرجع �سابق، �ص 24-23.

34- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 46.
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غايات الدرا�سة املعجمية. 2

للدرا�سة املعجمية غايات ت�سبوا اإليها وترمي اإىل حتقيقها، منها:

ت�سحيح الأخطاء التي قد ترتكب يف مرحلة الإح�ساء، بفرز ال�سطالحات من الألفاظ.

بلوغ مرتبة من التذوق للم�سطلحات تو�سل اإىل »فقه امل�سطلح«، بحيث ت�سبح للدار�ص حا�سة خا�سة ي�ستمُّ من خاللها 

رائحته ال�سطالحية مهما اختلطت باللغة العادية35.

د. �سروط الدرا�سة املعجمية
لكي توؤدي الدرا�سة املعجمية دورها وحتقق هدفها املتوخى منها وجب اأن تتوفر فيها �سروط خم�سة، هي:

ال�ستيعاب: بالإحاطة بجل املعاين اللغوية العامة واخلا�سة للم�سطلح ومادته. -

التدرج: هو اأخذ الأمور �سيًئا ف�سيًئا، قلياًل فقلياًل، وعدم تناول الأمور دفعة واحدة. -

التكامل: اجلمع بني الأ�سياء و�سوًل اإىل غر�ص واحد، كتكامل الأ�سياء بع�سها اإىل بع�ص؛ وتكامل العمل تكاماًل تاًما  -

اأي متا�سك وارتباط بع�سه ببع�ص.

القت�سار: اأي القت�سار على ما يفي باحلاجة وهو اأخذ ما يحتاج اإليه فقط دون الإكثار والغو�ص داخل ال�سيء،  -

والتعمق فيه اإىل حد الإطناب.

ف الون�سري�سي علومه باأنَّها »من اأجلِّ العلوم قدًرا واأعالها اإنابة وخطًرا، اإذ بها تثبت احلقوق ويتميز  - التوثيق: يعرِّ

احلر من املرقوق، ويوثق بها، ولذا �سميت معانيها وثاًقا«36.

اإذا توفرت هذه ال�سروط اخلم�سة، حققت الدرا�سة املعجمية الهدف املرجو منها.

الركن الثالث: الدرا�سة الن�سية

الدرا�سة الن�سية عمود الدرا�سة امل�سطلحية، وهي الأكرث الت�ساًقا بن�سو�ص امل�سطلح.

اأ. مفهوم الدرا�سة الن�سية
يق�سد بها درا�سة امل�سطلح وما يت�سل به، يف جميع الن�سو�ص التي اأح�سيت قبل، بهدف تعريفه، وا�ستخال�ص كل ما 

ح�سن فيه بوركت النتائج 
ُ
ي�سهم يف جتلية مفهومه، من �سفات وعالقات و�سمائم، وهذا الركن هو عمود منهج الدرا�سة؛ فاإذا اأ

وزكت الثمار، واإذا اأ�سيء فيه مل تف�ص الدرا�سة اإىل �سيء يذكر، ومدار الإح�سان فيه على الفهم ال�سليم العميق للم�سطلح 

يف كل ن�ص، وال�ستنباط ال�سحيح الدقيق لكل ما ميكن ا�ستنباطه مما يتعلَّق به، فالن�سو�ص هنا هي املادة اخلام التي يجب 

اأْن تعالج داخل خمتب التحليالت بكل الأدوات والإمكانات، فمعطيات الإح�ساء ومعطيات املعاجم، وحتليل اخلطابات املقالية 

واملقامية مًعا، ومعطيات املعارف داخل التخ�س�ص وخارجه ومعطيات املنهج اخلا�ص والعام، النظري والعملي، ... كل ذلك 

�سروري مراعاته عند التفهم، وكل ذلك مما يتمكن به من املفهوم وما يجلي املفهوم37.

ب. مراحل الدرا�سة الن�سية
للدرا�سة الن�سية مراحل تتلخ�ص فيما يلي: 

مرحلة القراءة: وفيها تتم قراءة ما متَّ اإح�ساوؤه من الن�سو�ص التي تت�سمن م�سطلًحا ما، قراءات كثرية متاأنية  -

�سحيحة ومتفح�سة بهدف احل�سم يف مدى ا�سطالحية امل�سطلحات املدرو�سة، ثم ت�سنيف الن�سو�ص التي وردت بها 

35- املرجع نف�سه.
36- اأبو العبا�ص الون�سري�سي، املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق يف اآداب املوثق واأحكام الوثائق، حتقيق لطيفة احل�سني )الرباط: طبعة

وزارة الأوقاف، 1997(، �ص 209.

37- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 25-24.
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امل�سطلحات املدرو�سة ح�سب الأهم فالأهم من امل�ستقات38.

ا، من اأجل تبنيُّ ما فيها، وال  - ا ن�سً مرحلة التفهم: وفيها يتم تتبع الن�سو�ص لفهم امل�سطلحات الواردة فيها ن�سً

ن الفهم ال�سليم قدر الإمكان، بعد قراءة  �سبيل اإىل ذلك اإالَّ بتفهم ن�سو�ص كل م�سطلح تفهًما ي�ستعني بكل ما يوؤمِّ

ًدا. الن�سو�ص قراءة �سليمة وفهمها فهًما جيِّ

مرحلة ا�ستخال�ص نتائج التفهم: وفيها يتم ا�ستخال�ص ما ي�ساعد على جتلية امل�سطلح املدرو�ص؛ من �سمات دللية  -

م اإليها؛ مثل: م�سطلح التقوى حني  مت اإليه اأو �سُ زه وعالقات تربطه بغريه، و�سمائم �سُ وخ�سائ�ص و�سفات متيِّ

مت اإليه �سيغ اأخرى، وم�ستقات ت�سرتك معه يف اجلذر اللغوي واملفهومي وق�سايا علمية ترتبط به، حيث يكون كل  �سُ

هذا عن طريق ال�ستنباط ال�سحيح الدقيق لكل ما ميكن ا�ستنباطه مما يتعلق بامل�سطلح يف كل ن�ص. 

مرحلة ت�سنيف نتائج التفهم: وفيها يتم الت�سنيف ح�سب العنا�سر املكونة ملفهوم امل�سطلح املدرو�ص، انطالًقا مما  -

جتمع من �سمات دللية، مع ال�ستغناء عن بع�سها، ح�سب خ�سائ�ص وعالقات امل�سطلح؛ وح�سب ال�سمائم الإ�سافية 

اأو الو�سفية، وكذا الق�سايا املرتبطة بامل�سطلح39.

ج. اأهداف الدرا�سة الن�سية
للدرا�سة الن�سية اأهداف تتوخاها، هي:

�سبط مفهوم امل�سطلح بر�سد �سماته الداللية املميزة له، وذلك بعد تتبع دللته اجلزئية يف كل ن�ص، مثل: دللة لفظ 

التقوى على الوقاية من الأ�سرار املادية. 

ا�ستخال�ص كل ما له تعلق بامل�سطلح �سفة اأو عالقة، مثل: املفاهيم التي متثل ال�سفات احلكمية وعالقتها باملتقني، باعتبار 

، وهي اأهداف متعلقة باملفهوم.
41

، اأو �سميمة اأو ا�ستقاق اأو ق�سية
40

التقوى �سبًبا لها وهي عالقة جزئية

اأما الأهداف املتعلقة بامل�سطلح، فهي:

التاأكد من ا�سطالحية امل�سطلح، فالتفهم الدقيق ملعانيه يف الن�سو�ص يزيل كل �سك ويح�سم الأمر يف ال�سطالحية اأو 

عدمها، وكذا يف قوتها اأو �سعفها.

ا، فال تكون دللته معتبة،  فرز ال�ستعمال ال�سطالحي من ال�ستعمال اللغوي، فقد ي�ستعمل امل�سطلح ا�ستعماًل لغوًيا حم�سً

والدرا�سة الن�سية هي التي تك�سف هذا الأمر42.

د. اأدوات الدرا�سة الن�سية
حتتاج الدرا�سة الن�سية اأدوات علمية واأخرى منهجية، نبزها كالتايل:

اأدوات علمية: ويق�سد بها ما على الباحث الإملام به من علم باللغة ومباحثها، وبكل اأدوات حتليل اخلطاب املعينة على 

فك رموز الن�سو�ص، والإملام باملجال العلمي الذي ُيدر�ص فيه امل�سطلح، وهذا يقت�سي اأن تكون الدرا�سة �سمن تخ�س�ص 

الباحث وتوجهه العلمي.

اأدوات منهجية: قوامها النتقال يف هذه الدرا�سة من اجلزء اإىل الكل، اأي من ال�ستيعاب اإىل التحليل اإىل الرتكيب يف كل 

38- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 64.
39- املرجع نف�سه، �ص 65.

40- املرجع نف�سه، �ص 343.
41- املرجع نف�سه، �ص 65.

42- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 47.
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، فبعد درا�سة الن�سو�ص وفق املراحل املطلوبة وا�ستح�سار الأهداف املرجوة وتطبيقها والأخذ بالأدوات �سالفة الذكر، 
43

ن�ص

تكون املادة العلمية للبحث قد جمعت، ولكن يف �سورة متفرقة ولذلك كان ال بد من العر�ص امل�سطلحي. 

وميكن اإ�سافة اأداة ثالثة وهي الأداة اخُلُلقية: �سواٌء تعلق الأمر باأخالقيات البحث العلمي عموًما، اأو باأخالقيات البحث يف 

جمال خا�ص، كالبحث يف القراآن الكرمي الذي يتطلب اأخالقاً خا�سة وتاأدًبا متميًزا يليق بالتعامل مع كالم اهلل. 

الركن الرابع: الدرا�سة املفهومية

لقد ُمهّد الطريق لهذه الدرا�سة من خالل ما �سبقها، كونها ترمي اإىل تكوين مفهوم امل�سطلح املدرو�ص.

اأ- مفهوم الدرا�سة املفهومية 
يق�سد بها درا�سة النتائج التي فهمت وا�ستخل�ست من ن�سو�ص امل�سطلح وما يت�سل به، وت�سنيفها مفهومًيا ُيجلي خال�سة 

نة  الت�سوير امل�ستفاد ملفهوم امل�سطلح يف املنت املدرو�ص؛ من تعريف له يحدده بت�سّمنه كل العنا�سر وال�ِسمات الداللية املكوَّ

للمفهوم و�سفات له تخ�سه كالت�سنيف يف اجلهاز املفهومي لعلم اأو جمال معريف معني، وعالقات له تربطه بغريه كاملرادفات 

والأ�سداد و�سمائم اإليه تكرث ن�سله، وم�ستقات حوله من مادته حتمي ظهره، وق�سايا ترتبط به اأو يرتبط بها، فهذه ال�سجرة 

املفهومية وافرة الظالل، زكية الغالل يف اأغلب الأحوال، هي التي يجب اأن جتلىَّ بعر�سها يف الركن اخلام�ص على اأح�سن 

نة فيها، لكن  حال44. كل هذه العنا�سر جندها مبثوثة يف ن�سو�ص امل�سطلح القراآين وبني ثنايا الرتاكيب والتعابري املُ�سمَّ

ا قبلها فيكون جمزاأ ح�سب  ا ينتظم يف هذه املرحلة، اأمَّ على غري هذا الرتتيب كما اأنَّ فهم هذه العنا�سر وا�ستنباطها، اإمنَّ

الن�سو�ص، والدرا�سة املفهومية هي التي جتليها بت�سنيفها يف الرتتيب املنهجي الدقيق45.

ب. مراحل الدرا�سة املفهومية
للدرا�سة املفهومية مراحل تعد مبثابة بناء لها، وهي كالتايل:

درا�سة النتائج امل�ستخل�سة من الن�سو�ص: . 1

ن  رها الن�سو�ص القراآنية، كال�سابط ال�ستقاقي الذي ميكِّ ويق�سد بدرا�ستها املقارنة بينها عب جمموعة ال�سوابط التي توفِّ

من املقارنة بني نتائج الن�سو�ص التي ورد فيها امل�سطلح ب�سيغ ا�ستقاقية معينة، بنتائج ن�سو�ص اأخرى يرد فيها ب�سيغ 

ن من املقارنة بني نتائج ن�سو�ص ورد فيها امل�سطلح ب�سمات لغوية معينة بنتائج اأخرى،  خمالفة، وكال�سوابط اللغوية التي متكِّ

مل ترد فيها تلك ال�سمات، كال�سابط املقامي الذي تقارن من خالله الن�سو�ص ح�سب مقاماتها التداولية املختلفة. قال تعاىل: 

َلَة َوِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن﴾ ]البقرة: ِذيَن ُيوِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ ﴿َذلَِك اْلِكَتاُب َل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي. الَّ
؛ فيعتب اإجراء

46
2-3[. فالإميان والتقوى يف الن�ص القراآين يدلن على اأنَّ الإميان ي�ستلزم التقوى، فمن اتقى فقد اآمن حًقا

املقارنة هذا مبثابة الت�سنيف اجلزئي لنتائج الن�سو�ص.

الت�سنيف املفهومي للنتائج. 2

بعد اإخ�ساع الن�سو�ص القراآنية لكل ال�سوابط الت�سنيفية املمكنة، تكون مرحلة الت�سنيف املفهومي للنتائج اأول خطوة يف 

م�سار الإخراج النهائي لنتائج الدر�ص امل�سطلحي، ب�سكل ي�سمح بتن�سيقها يف ترتيب ين�سجم مع العنا�سر املفهومية املكونة 

للم�سطلح، من تعريف و�سفات وعالقات، بحيث يتم احل�سول يف النهاية على الهيكل العام للمفهوم47.

43- املرجع نف�سه، �ص 48.
44- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 26-25.

45- فريدة زمرد، مرجع مذكور، �ص 49.
46- حممد البوزي، مرجع مذكور، �ص 131.

47- فريدة زمرد، مرجع مذكور، �ص 50.
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ا�ستخال�ص التعريف . 3

وتعتب هذه اخلطوة اأول حلقة يف بناء املفهوم وتاأ�سي�ص اأركانه، كما اأنها حلقة م�سدودة اإىل ما قبلها من مراحل ي�ستفاد 

ا اأفادته الدرا�سة الن�سية  فيها من كل املعطيات الن�سية واملعجمية والت�سنيفية ال�سابقة، مثل: درا�سة لفظ التقوى وممَّ

واملفهومية اإمكانية تعريف اللفظ تعريًفا جامًعا ت�ستوفى كل ال�سروط املتطلبة48.

فا�ستخال�ص التعريف اإًذا هو عملية ذهنية يعتمد فيها على قدرة الفكر على الختزال والرتكيب والتن�سيق، كما اأنها تعبِّ 

بدقة عن اآلية ال�ستدلل الذي �سياأتي بعد ذلك يف مرحلة العر�ص.

الركن اخلام�ص: العر�ص امل�سطلحي

كل دار�ص مل�سطلح من امل�سطلحات القراآنية ال بد له من عر�ص �سامل لتحرير خال�سة وافية ووا�سحة متعلقة بالعر�ص 

م. امل�سطلحي املقدَّ

اأ. مفهوم العر�ص امل�سطلحي
يق�سد به الكيفية التي ينبغي اأن تعر�ص وحترر عليها خال�سة الدرا�سة امل�سطلحية للم�سطلح ونتائجها، وهو الركن الوحيد 

الذي ُيرى بعينه ال باأثره49. وتبداأ هذه املرحلة من حيث انتهت ال�سابقة – اأي التعريف – والبدء بهذا العن�سر �سببه اأن 

التعريف ي�سّكل ماهية امل�سطلح اأو ذاته التي على اأ�سا�سها تبنى �سائر الأركان، فهو النواة الذي ميّهد للنظر يف اخل�سائ�ص 

وال�سفات التي هي اللحمة والك�سوة، ثم تاأتي العالقات بعد ذلك لتت�سح معامل تلك الذات اأكرث مبعرفة ما مييزها عن 

غريها، ليبداأ احلديث عن امل�سطلح يف م�ستوى ثان، اأي من خالل ال�سمائم التي متثل �سكاًل من منو امل�سطلح بانتمائه 

اإىل تركيبات نحوية ودللية تولد على اإثرها دللت جديدة له. ويليها امل�ستقات املمثلة لنمو امل�سطلح، من خالل اإخوة له يف 

ال�ستقاق يجمعهم رحم اجلذر اللغوي واأبوة اجلذر املفهومي50.

ب. �سروط وغايات العر�ص امل�سطلحي
ة. ا غايات ي�سبو اإليها، ت�ساعده على ا�ستنباط النتائج املرُجوَّ اإذا كان للعر�ص امل�سطلحي �سروط يقوم عليها، فاإن له اأي�سً

�سروط العر�ص امل�سطلحي. 1

ي�سرتط يف العر�ص امل�سطلحي �سروط اأهمها: الدقة وح�سن الرتتيب. فالدقة تطلب يف العر�ص امل�سطلحي على م�ستويات 

عدة: 

على م�ستوى ال�ستيعاب لكل عنا�سر املفهوم. -

على م�ستوى النتائج بالرتكيز على اخلال�سات ال�سحيحة التي متَّ التو�سل اإليها. -

على م�ستوى التعبري باأن تعر�َص النتائج بلغة �سليمة دقيقة جامعة بال اإيجاز خّمل وال اإطناب مُمل مثل ما تو�سل  -

اإليه البوزي حني َعَر�َص لفظ التقوى بالدقة وال�ستيعاب.

اأما ح�سن الرتتيب فيتم بعر�ص نتائج الدرا�سة امل�سطلحية مرتبة ترتيًبا مفهومًيا، بتقدمي ما حقه التقدمي، وتاأخري ما 

حقه التاأخري من عنا�سر العر�ص امل�سطلحي51.

48- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 119.
49- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 26.

50- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 51.
51- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 66.
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غايات العر�ص امل�سطلحي. 2

متثل الغاية الأ�سا�ص من العر�ص امل�سطلحي يف تقدمي ما تو�سل اإليه من نتائج البحث امل�سطلحي اإىل القارئ بطريقة 

جتعله يدرك املراد منه ب�سهولة وي�سر، وُيلِّم بكل خ�سائ�سه وميزاته52.

ج. املحاور الأ�سا�س للعر�ص امل�سطلحي
�ستاذ البو�سيخي: وجماع القول فيه ح�سب ما انتهت اإليه التجربة اأن 

ُ
هذه العنا�سر مقرونة باأهم �سروطها يجمعها قول الأ

يكون مت�سمنا للعنا�سر الكبى التالية على الرتتيب53:

التعريف. 1

ويت�سمن ما يلي:

املعنى اللغوي: وال �سيما الذي يرتجح اأخذ املعنى ال�سطالحي منه. 

املعنى ال�سطالحي: العام يف الخت�سا�ص، وال �سيما الأقرب اإىل مفهوم امل�سطلح املدرو�ص.

ا عنه باأدق واأو�سح واأجمع لفظ ما اأمكن. ً مفهوم امل�سطلح املدرو�ص: معبِّ

ا  ف يف الكالم ال ين�سجم الكالم واإمنَّ و�سرطه مطابقة امل�سطلح، و�سابطه لو و�سعت عبارة التعريف مكان امل�سطلح املعرَّ

نة للمفهوم، امل�ستفادة من جميع ن�سو�ص  ين�سبط ذلك اإذا راعى الدار�ص يف تعريف املفهوم كل العنا�سر وال�سمات الداللية املكوَّ

امل�سطلح، وما يتعلق به يف املنت املدرو�ص، فال تبقى خ�سي�سة دون اإظهار وال ميزة دون اعتبار.

�سفات امل�سطلح. 2

لكّل م�سطلح �سفات يتميز بها، وللم�سطلح القراآين �سفات خا�سة متيزه عن غريه من امل�سطلحات الأخرى وهذه ال�سفات 

هي:

فة: وهي اخل�سائ�ص التي حتدد طبيعة وجود امل�سطلح يف اجلهاز امل�سطلحي مو�سوع الدرا�سة،  - ال�سفات امل�سنِّ

والإح�سان  الإميان  لفظ  بني  التقوى  م�سطلح  موقع  مثل  ذلك،  وغري  يحتله  الذي  واملوقع  يوؤديها،  التي  كالوظيفة 

والإ�سالم، والوظيفة التي يوؤديها هذا اللفظ والتي هي اإ�سالح الأو�ساع واإزالة العوائق، وكذا هي وظيفة دعوية تربوية 

الهدف منها اإيقاظ جذوة الإميان يف القلوب وتقوية الوازع الديني يف العقول54.

نة: وهي اخل�سائ�ص التي حتدد درجة الت�ساع اأو ال�سيق يف حمتوى امل�سطلح، ومدى القوة اأو ال�سعف  - ال�سفات املبيِّ

يف ا�سطالحية امل�سطلح، وغري ذلك. وهي �سفات الت�ساع وال�سعف للم�سطلح، مثل ما جاء يف الكتاب العزيز يف 

قوله تعاىل: ﴿َوَأْوُفوا اْلَكْيَل إَِذا ِكْلُتْم َوِزُنوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُْسَتِقيِم َذلَِك َخْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِويًل﴾ ]الإ�سراء: 35[ 

ر وتو�سح ما جاء قبلها55. فلفظ التاأويل يف �سورة الإ�سراء جاء ب�سيغة التمييز، وهي �سفة تبنيِّ وتف�سِّ

ال�سفات احلاكمة: وهي ال�سفات التي تفيد حكًما على امل�سطلح، كالنعوت اأو العيوب التي ينعت اأو يعاب بها وغري  -

اِد  ُدوا َفإِنَّ َخْيَ الزَّ ذلك56. وهي ال�سفات التي حتكم على امل�سطلح باملدح اأو الذم. ومثال ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَتَزوَّ

ُقوِن َيا ُأوِل اْلَْلَباِب﴾ ]البقرة: 197[. فقد ورد لفظ اخلري يف القراآن الكرمي ا�سًما و�سفة، واأكرث التَّْقَوى َواتَّ
املوارد التي جاء فيها �سفة تدل على معنى التف�سيل وهو من ال�سفات الدالة على املدح يف اخلطاب القراآين57.

52- املرجع نف�سه.
53- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 26.

54- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 512.
55- فريدة زمرد، مرجع �سابق، �ص 154.

56- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 28.
57- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 155.
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فاإذا متت ال�سفات اخلا�سة بالذات، بداأ احلديث عن العالقات بغري الذات مما ياأتلف مع امل�سطلح �سرًبا من الئتالف، 

اأو يختلف معه �سرًبا من الختالف.

عالقات امل�سطلح. 3

وتت�سمن كل عالقة للم�سطلح املدرو�ص، بغريه من امل�سطلحات، وال �سيما العالقات الثالث التالية:

، مثل: لفظ التقوى وماله من مفاهيم متاآلفة كالإميان، فقد اقرتن لفظ التقوى 
58

عالقة الئتالف كالرتادف والتعاطف

َقْوا َلَُثوَبٌة ِمْن ِعنِْد  ُْم آَمنُوا َواتَّ بلفظ الإميان يف �سياقات القراآن الكرمي يف ثالثني مو�سًعا، نذكر منها قوله تعاىل: ﴿َوَلْو َأنَّ

اهلل َخْيٌ َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 103[.

فاإما اأن يقرتن الإميان بالتقوى يف مقام و�سف املتقني بالإميان اأو و�سف الإميان بالتقوى، اإىل جانب عالقات اأخرى كالعلم 

واخل�سية وال�سب والإح�سان والعبادة، وغريها.

؛ فاإذا كانت التقوى اجتناب كل املنهيات واملفا�سد فاإنَّ لها اأ�سداًدا كثرية 
59

عالقة الختالف: كالت�ساد والتخالف وغريهما

ت�سمل كل ما يدخل حتت الكفر والنفاق واملع�سية، ومن تلك الأ�سداد لفظ الظلم الذي يقرتن بلفظ التقوى يف القراآن 

ُقوا اهللََّ َوُيَعلُِّمُكُم اهللَُّ َواهللَُّ بُِكلِّ  ُه ُفُسوٌق بُِكْم َواتَّ الكرمي يف موا�سع عدة منها ما جاء يف قوله تعاىل: ﴿َوإِْن َتْفَعُلوا َفإِنَّ

ٍء َعِليٌم﴾ ]البقرة: 282[. فقد جاءت الآية يف �سياق الأمر بكتابة الديون والإ�سهاد عليها، وهناك اأ�سداد اأخرى منها: َشْ
الفجور والفاح�سة والف�ساد، وهي كلها منافية مل�سطلح التقوى وم�سادة له.     

عالقة التداخل والتكامل كالعموم واخل�سو�ص، وكعالقة الأ�سل والفرع وغريها؛ وقد وردت باأ�سلوب الإخبار والإ�سناد  -

وت�سمل مثاًل: لفظ التقوى مع ال�سدق فقد و�سف املتقون بال�سدق وال�سادقون بالتقوى؛ باأ�سلوب ال�سرط واجلواب 

كالعبادة والتقوى؛ وكذا اأ�سلوب التعاقب وعطف اجلمل كلفظ التقوى والتزكية، ال�ستقامة والتقوى60.

ال�سمائم )�سمائم امل�سطلح(. 4

وتت�سمن كل مركب م�سطلحي )�سميمة( مكوَّن من لفظ امل�سطلح املدرو�ص م�سموًما اإىل غريه، اأو م�سموًما اإليه غريه، 

لتفيد ال�سميمة املركب يف النهاية مفهوًما من داخله. واأبرز اأ�سكال ال�سمائم:

، مثل اإ�سافة لفظ التقوى لكل من القلوب والنف�ص 
61

�سمائم الإ�سافة: �سواء اأ�سيف امل�سطلح اإىل غريه، اأو اأ�سيف غريه اإليه

والأ�سخا�ص، وهذا من باب اإ�سافة الفعل لفاعله، اأو ال�سفة ملو�سوفها، ك�سميمة )تقوى القلوب( يف قوله تعاىل: ﴿ٍَذلَِك َوَمْن 

َا ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب﴾ ]احلج: 32[، فال�سميمة اإ�سافية اأ�سيفت فيها التقوى للقلوب جمًعا واإفراًدا ُيَعظِّْم َشَعاِئَر اهللَِّ َفإِنَّ
من نوع اإ�سافة ال�سيء اإىل مكانه اأو مظروفه؛ كون القلب موطنا للتقوى تغمره ويت�سف بها فيكون قلًبا تقًيا اأو اأتقى62.

63 مثل: تغيري نعمة اهلل، قال تعاىل: ﴿َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ َلْ 
�سمائم الو�سف: فقد يكون فيها امل�سطلح وا�سًفا اأو مو�سوًفا

وا َما بَِأْنُفِسِهْم َوَأنَّ اهللََّ َسِميٌع َعِليٌم﴾ ]الأنفال: 53[. قال ابن عا�سور يف ُ ا نِْعَمًة َأْنَعَمَها َعَل َقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ ً َيُك ُمَغيِّ
تف�سري هاته الآية: »تغيري النعمة اإبدالها ب�سدها وهو النقمة و�سوء احلال؛ اأي تبديل حالة ح�سنة بحالة �سيئة، واملراد بهذا 

التغيري تغيري �سببه، وهو ال�سكر باأن يبدلوه بالكفران«64. ف�سميمة تغيري نعمة اهلل هي �سميمة �سمت اإىل م�سطلح التغيري 

58- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 28.
59- املرجع نف�سه.

60- حممد البوزي، مرجع �سابق، �ص 220.
61- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 29.

62- حممد البوزي، مرجع مذكور، �ص 234-233.
63- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 29.

64- حممد الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير، اجلزء 10 )تون�ص: الدار التون�سية للن�سر، 1984(، �ص 45.
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ت اإىل لفظ التقوى كلها �سمائم الإ�سافة، كونها اأقوى من  مَّ يف القراآن الكرمي65. اإنَّ ما يلفت النتباه اأنَّ ال�سمائم التي �سُ

�سميمة الو�سف ل�سدة تعلق امل�ساف اإىل ما بعده بامل�ساف اإليه ما قبله.

امل�ستقات )م�ستقات امل�سطلح(. 5

وتت�سمن كل لفظ ا�سطالحي ينتمي لغوًيا ومفهومًيا اإىل اجلذر الذي ينتمي اإليه امل�سطلح املدرو�ص، كاملجتهد مع الجتهاد، 

والبليغ مع البالغة، وال يدخل فيها املنتمي لغويا فقط كالإنفاق مع النفاق وال املنتمي مفهومًيا فقط كالق�سيدة مع ال�سعر. 

وامل�سطلح مب�ستقاته من حوله، كاأمنا ينمو وميتد مفهومًيا من خارجه66.

ومن اأمثلة ذلك امل�ستقات الفعلية وهي: م�ستقات الفعل املا�سي وامل�سارع والأمر ومنها: »اتَّقوا« وقد وردت هذه ال�سيغة يف 

تَِها اْلَْنَاُر َخالِِديَن  ِري ِمْن َتْ ُْم َلُْم َجنَّاٌت َتْ َقْوا َربَّ ِذيَن اتَّ القراآن الكرمي ت�سع ع�سرة مرة منها يف قوله تعاىل: ﴿َلِكِن الَّ

فِيَها ُنُزًل ِمْن ِعنِْد اهللَِّ َوَما ِعنَْد اهللَِّ َخْيٌ لأَِلْبَراِر﴾ ]اآل عمران: 198[.

وكذلك الأمر مع لفظي »اتَّقى« و»اتقينت«، وغريهما، اأما »يتَّق« فقد ورد يف القراآن الكرمي على عدة اأوجه منها: بحذف 

الياء، جمزوما مبن وبالم الأمر و�سنورد ذلك يف مناذج نذكر منها:  

ْر َعنُْه َسيَِّئاتِِه َوُيْعظِْم َلُه َأْجرًا﴾ ]الطالق: 5[. ما ورد بحذف الياء: ﴿َذلَِك َأْمُر اهللَِّ َأْنَزَلُه إَِلْيُكْم َوَمْن َيتَِّق اهللََّ ُيَكفِّ

َخَر ورد فيها الفعل منها الآيتان 283، 282 من �سورة البقرة، والآية 52 من �سورة النور67.
ُ
بالإ�سافة اإىل اآيات اأ

الق�سايا )ق�سايا امل�سطلح(. 6

وهي كل امل�سائل امل�ستفادة من ن�سو�ص امل�سطلح املدرو�ص وما يت�سل به، املرتبطة بامل�سطلح اأو املرتبط بها امل�سطلح، 

مما ال ميكن التحكم من مفهومه حق التحكم، اإالَّ بعد التمكن منها حق التمكن. اإذ ال ميكن الإحاطة باملفهوم العام للق�سايا 

اإالَّ بعد التمكن منها يف ذاتها وفهمها جيًدا وا�ستيعابها.

ومن اأ�سناف الق�سايا جند: »الأ�سباب والنتائج، امل�سادر واملظاهر، ال�سروط واملوانع واملجالت واملراتب، والأنواع والوظائف، 

والتاأثر والتاأثري«68 ون�سرب لذلك اأمثلة حول اأ�سناف الق�سايا يف م�سطلح التقوى، وذلك من قبيل الإي�ساح والفهم:

ما هو من قبيل الأ�سباب والنتائج، وت�سم: اأعمال املتقني وجزاءهم ومكانتهم عند ربهم واجلنات التي ُوِعَد املتقون،  -

َيَْزُنوَن﴾ ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوَل  ِه  َربِّ ِعنَْد  َأْجُرُه  َفَلُه  ُمِْسٌن  َوُهَو  هللَِِّ  َوْجَهُه  َأْسَلَم  َمْن  ﴿َبَل  تعاىل:  قال 

]البقرة: 112[.
ما هو من قبيل املجالت واملراتب، وت�سم: درجات التقوى وموقعها �سمن منظومة الإ�سالم، الإميان، الإح�سان وما  -

يت�سل بذلك؛ فاإذا كان لالإ�سالم والإميان والإح�سان درجات ومراتب، فللتقوى اأي�سا درجات ومراتب.

اِلَاِت  َقْوا َوآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ اِلَاِت ُجنَاٌح فِيَم َطِعُموا إَِذا َما اتَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ قال تعاىل: ﴿َلْيَس َعَل الَّ

َقْوا َوَأْحَسنُوا َواهللَُّ ُيِبُّ اُلْحِسننَِي﴾ ]املائدة: 93[.  َقْوا َوآَمنُوا ُثمَّ اتَّ ُثمَّ اتَّ
اأما التداخل الوارد بني املفاهيم ال�سالفة فيدل على اأن العالقة لي�ست عالقة خطية متدرجة ولكنها عالقة عنقودية 

متاآلفة مركبة، وموقع التقوى هو مركز ثقلها، حيث يقع بني الإميان والإح�سان69.

ما هو من قبيل ال�سروط واملوانع، وت�سم: اأ�سباب �سعف التقوى والإميان يف النفو�ص كما هو مو�سح يف لفظ التقوى  -

65- ال�ساهد البو�سيخي، نحو معجم تاريخي للم�سطلحات القراآنية )د.ط، د.ت(، �ص 384-374.
66- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 31.

67- حممد البوزي، مرجع مذكور، �ص 282-271.
68- ال�ساهد البو�سيخي، نظرات يف امل�سطلح واملنهج، �ص 30.

69- حممد البوزي، مرجع مذكور، �ص 383-369.
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عند البوزي حني قال: »�سوء املعامالت وف�سو الظلم وقلة الثقة وانتهاك املحارم اأكب دليل على قلة التقوى و�سعفها، 

اأو غياب اأثرها يف احلياة الجتماعية وهذا ما ي�ستكي منه النا�ص ويالحظ اأثره يف جمتمعنا احلايل«70.

من قبيل التاأثر والتاأثري، وت�سم: الرتبية على التقوى وفعاليتها يف بناء �سخ�سية الأفراد واجلماعات؛ قال تعاىل: ﴿َمْن 

َعِمَل َصاِلًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيعَمُلوَن﴾ ]النحل:
97[. فحاجة امل�سلمني اإىل الرتبية على التقوى نابعة من حاجتهم اإىل التقوى نف�سها، ملا لها من ف�سل على من ات�سف 

بها يف حياته الدنيوية والأخروية.

باحلديث عن الأ�سناف املتعلقة بالق�سايا ينتهي احلديث عن مدار العر�ص وهو الركن الأخري من اأركان اأو خطوات املنهج 

يف الدرا�سة امل�سطلحية عند البو�سيخي. وجماع القول اأنَّ ملنهج الدرا�سة امل�سطلحية معامل كبى يقوم عليها، والتي و�سعها 

املوؤ�س�ص الأول لهذا املنهج الأ�ستاذ الدكتور ال�ساهد البو�سيخي، واأولها الدرا�سة االإح�سائية ل�ستقراء الن�سو�ص التي ورد فيها 

امل�سطلح، ثم الدرا�سة املعجمية لدرا�سة معنى امل�سطلح يف املعاجم اللغوية وال�سطالحية، ثم الدرا�سة الن�سية التي تعنى 

بدرا�سة امل�سطلح وما يت�سل به ثم الدرا�سة املفهومية وذلك لدرا�سة النتائج التي فهمت وا�ستخل�ست من ن�سو�ص امل�سطلح، 

فالعر�ص امل�سطلحي الذي هو خال�سة الدرا�سة امل�سطلحية.

وجتدر الإ�سارة يف ختام هذا العر�ص لالأركان اخلم�سة اأن تو�سيفها بهذا ال�سكل هو تتبع لعملية البحث امل�سطلحي، اأما 

من حيث التقدمي التقني للعمل املنجز، فاإن كل خطواته اجلزئية مف�سلة يف الركن اخلام�ص، ركن العر�ص امل�سطلحي، الذي 

يب�سط فيه الباحث خال�سة درا�سته ونتائجها.

رابًعا: البحث امل�سطلحي اأ�س�سه – اإ�سكالته – اآفاقه

الأ�س�ص املعرفية للبحث امل�سطلحي. 1

البحث امل�سطلحي كاأّي عمل منهجي وجهد معريف له اأ�سا�سه الت�سوري الذي ينبني عليه وينطلق منه، وي�سنع من خالله 

مبادئه ومواقفه ونتائجه واآفاقه. وهو نابع – بال�سرورة – من الت�سور االإ�سالمي وروؤيته التوحيدية، يف اإطار ثالثية: )اهلل-

الإن�سان-الكون( وجتّليها التنزيلي: الن�ص والعقل والواقع، وهي تعّب – على الرتتيب – عن امل�سدر املرجعي، وعن املنهج 

التناويل، وعن الواقع التج�سيدي. والتفكري يف ظل هذه الثالثية، يحّل كثرًيا من اإ�سكالت الفكر االإ�سالمي عامة واجلهد 

التف�سريي خا�سة، وهل التف�سري – مثاًل – اإال التفاعل املنهجي للعقل امل�سلم مع الن�ص الإلهي، حلل م�سكالت الواقع الإن�ساين؟

اأ- الأ�س�ص امل�سدرية
الدرا�سة امل�سطلحية تتاأ�س�ص من م�سدريتها الن�سية، بحكم تتبعها للم�سطلح املدرو�ص من كامل ن�سو�ص القراآن الكرمي، 

مبختلف ا�ستقاقاته و�سيغه اللغوية. كما تتاأ�س�ص كذلك من الت�سورات والقيم االإ�سالمية الكلية التي توجه عملية بيان وتبني 

�سبط  لإعادة  والأخالقية،  وال�سرعية  منها  العقدية  االإ�سالمية  املعاين  �ست�ست�سحب  التي  القراآنية  وامل�سطلحات  املفاهيم 

امل�سطلحات يف �سياقاتها القراآنية. وما قيل عن الت�سورات يقال عن الغايات احلاكمة للدر�ص امل�سطلحي، فغايات الباحث 

يجب اأن ت�ستلهم من غايات كل جهد و�سلوك اإ�سالمي، والتي تبداأ من اأداء الواجب وحتمل الأمانة، وتعرج على اإثبات الذات 

وخدمة الأمة، وت�سمو اإىل اإر�ساء اهلل وابتغاء جنته.

70- املرجع نف�سه، �ص 496-495.
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ب- الأ�س�ص املنهجية
اأما منهجًيا، فاإن البحث امل�سطلحي هو يف الأ�سا�ص بحث قراآين تف�سريي، يقرتب من املنهج املو�سوعي، بل يعد جزء 

منه، لذا يجب اأن ين�سبط البحث امل�سطلحي ب�سوابط العمل التف�سريي. ومن جهة ثانية، فالبحث امل�سلحي ي�ستح�سر الدر�ص 

اللغوي ا�ستح�ساًرا وا�سًحا، يف تاأ�سي�سه اللغوي واملعجمي للم�سطلح املدرو�ص وا�ستقاقاته، وهذا ديدن كل در�ص تف�سريي، لكنه 

هنا يبدو اأكرث كثافة وا�ستمداًدا من اللغة ومناهجها. 

ت- الأ�س�ص الواقعية
بقي البعد الثالث يف املعادلة الروؤيوية، وهو الواقع وما ي�سبغ به الدرا�سات امل�سطلحية التي يفرت�ص اأن تتّوج يف اآخر 

عر�سها امل�سطلحي بجملة من الق�سايا الواقعية التي تبني كيفية اإ�سهام الدرا�سة يف اإعادة بناء امل�سطلح بناء يخدم الواقع 

ويجيب حاجاته وطموحاته. لذا ينبغي اأن تتاأ�س�ص الدرا�سة امل�سطلحية على قدر مقنع من اجلدوى الواقعية من اختيار 

امل�سطلح اإىل طريقة تناوله اإىل النتائج املتّوجة للجهد البحثي. وليكون البحث جمدًيا ال بد اأن ينطلق من غائية اإ�سالحية 

وفعالية ميدانية، فال جدوى جلهد ال يوؤثر يف امليدان وال ي�سهم يف اإ�سالحه.

الإ�سكالت املنهجية للبحث امل�سطلحي. 2

اإن ا�ستح�سار الواقع كاأ�سا�ص بحثي، يفر�ص مواجهة حتديات وعقبات ال منا�ص منها، وتلك عالمة �سحية، وميكن تتبع 

العديد من الإ�سكالت املنهجية يف طريق البحث امل�سطلحي، ميكن ح�سرها جمالًيا وحمورًيا.

اأ. التتبع املجايل
 فلو تتبعنا ما قد ي�سادف البحث امل�سطلحي من اإ�سكالت يف خمتلف املجالت، �سرن�سد اإ�سكالت اإن�سانية واإ�سالمية 
عامة اأو قراآنية تف�سريية خا�سة، وبع�سها اإ�سكالت مو�سوعية تخ�س�سية واإ�سكالت اأكادميية بحثية. ففي حماولته لإعادة بناء 

امل�سطلح املدرو�ص، ي�سطدم البحث ببع�ص املفاهيم واملعاين التي تلت�سق بامل�سطلح وت�سو�ص على دللته القراآنية ال�سليمة، 

مما ي�سعب العمل ويعيق م�ساره، ويحرره من اأ�سر العرف ال�ستعمايل والتداول التناويل، خا�سة اإذا ت�ستت مدلول امل�سطلح 

بني عدة تخ�س�سات وجمالت معرفية اإن�سانية و�سرعية وكونية. كما اأن الواقع الأكادميي ومقت�سايته وحمكوميته بتقاليد واآجال 

و�سكليات قد ال يخدم البحث امل�سطلحي يف �سورته املثالية النظرية.

ب. التتبع املحوري
بغ�ص النظر عن املجالت ال�سابقة، قد تكون الإ�سكالت راجعة لأحد اأقطاب الثالثية الت�سورية املعرو�سة �سلًفا. فقد يواجه 

البحث اإ�سكالت م�سدرية ن�سية، اأو اإ�سكالت منهجية تقنية، اأو رمبا اإ�سكالت واقعية تنزيلية، ففي جمال ا�ستقراء وا�ستق�ساء 

موا�سع ودللت امل�سطلح يف مظانها الن�سية يواجه البحث امل�سطلحي م�سكالت متعلقة باحل�سر ومدى م�سداقيته وا�ستغراقه، 

خا�سة فيما يتعلق با�ستيفاء ال�ستقاقات الكبى وال�سغرى يف اأول الدر�ص املعجمي، ثم �سبها وتق�سيمها وا�ستبعاد البعيد 

منها يف الدرا�سة الن�سية واملفهومية.

كما ي�سادف البحث امل�سطلحي م�سكالت متعلقة باجلانب التقني املنهجي، راجعة اأحياًنا اإىل تداخل جملة من املجالت 

واالآليات فيه، بدء باللغوي والتف�سريي وال�سرعي، وبقية ما يطرحه امل�سطلح من جمالت وخ�سو�سيات وامتدادات، ف�ساًل عن 

امل�سكالت املنهجية التي يعاين منها البحث يف العلوم االإ�سالمية والإن�سانية. اأما امل�سكالت الواقعية التنزيلية، فمن الطبيعي اأن 

ت�سادف البحث العلمي عامة، يف مدى قدرته على ا�ستيعاب امل�سكالت وجتاوزها. فاإذا تعّلق ذلك ببحث قراآين تف�سريي زاد 

حتدي الواقع، من حيث حمذور ان�سياق اجلهد وراء حاجات الواقع وتداعياته، على ح�ساب مرجعيات الن�ص و�سوابط هيمنته.
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اآفاق البحث امل�سطلحي يف الع�سر احلديث. 3

يف ظّل ما مّت ب�سطه حول البحث امل�سطلحي من حيث مفاهيمه املفتاحية، وتطوره التاريخي، واأركانه املنهجية، واأ�س�سه 

الت�سورية، واإ�سكالته امليدانية، ميكن تلم�ص اآفاق الدرا�سات امل�سطلحية يف واقعنا املعا�سر.  اإّن البحث امل�سطلحي املعا�سر 

مطالب بفر�ص وجوده البحثي، كاأداة منهجية فّعالة ومغرية للباحثني، ال من باب خمالفة التقاليد املنهجية ال�سائدة فح�سب، 

بل على �سبيل البديل املعريف املجدي يف جتاوز اإ�سكالت الواقع البحثي احلايل، وحّل مغاليقه املعرفية واملنهجية وامليدانية. 

عليه كذلك اأن يبز اأ�سالته القراآنية والتف�سريية، حتى ال يتهم بالوفود املعريف من جمالت لغوية واأل�سنية ال عربية فح�سب 

ا. وهذا لي�ص اإغفاًل لإن�سانية املعرفة وعامليتها وكونيتها، لكنه ا�ستح�سار لروح العلم ولغته واأ�سوله وانتماءاته  بل غربية اأي�سً

املعرفية والت�سورية، فكل من ي�سادف البحث امل�سطلحي ي�ستح�سر جمالت اأدبية لغوية مبعناها التخ�س�سي، ال مبعناها 

ا.  الأداتي الذي ت�ستح�سره كل العلوم، خا�سة العلوم االإ�سالمية والقراآنية خ�سو�سً

كما اأن البحث امل�سطلحي مدعو ل�سبط مناهجه، ور�سم خطواته املرحلية بدقة وان�سباط، لتوحيد مناهجه وتقريب نتائجه، 

وتاأ�سي�ص معياريته املنهاجية. اأفق اآخر يطرحه واقع املنهج امل�سطلحي، متعلق بتغطية ال�ساحة الواقعية، بالإجابة عن خمتلف 

الن�سغالت املتداولة والجتاه العملي يف طرحها، خلدمة الواقع من جهة، وحتكيم الن�ص قبل ذلك، وحتقيق املنهج وت�سديقه 

من جهة اأخرى. ولتج�سيد ذلك، على البحث امل�سطلحي دعم تكامليته البحثية باأكرث انت�سارية معرفية، فهو يف اأ�سا�سه منهج 

تكاملي يف توظيف املناهج اللغوية واملناهج التف�سريية، وعليه ميكن اأن يرثى هذا التكامل بتوظيف نتائج املعارف الإن�سانية 

والجتماعية، وحتى الكونية الطبيعية، لتغطية خمتلف امل�ساحات اخلادمة للن�ص القراآين، حتى تنتج الدرا�سة بناء م�سطلحًيا 

متكاماًل، قاباًل للتوظيف وال�ستدعاء يف خمتلف املجالت وال�ساحات.

خامتة

اإّن الدر�ص القراآين والتف�سريي حا�سر يف ال�ساحة العلمية والبحثية، وموكلة له اأدوار منهجية هامة، مللء فراغات الواقع 

املعا�سر، وا�ستح�سار الن�ص القراآين يف حياة النا�ص، وت�سديق هيمنته و�سالحيته لكل زمان ومكان واإن�سان، ولإثبات كفاءة 

وفاعلية ور�سالية العقل امل�سلم يف حتّمل م�سوؤولياته وتغطية واجباته واأداء اأماناته جتاه دينه وكتابه، وجتاه تاريخه وتراثه، 

وجتاه ع�سره واأمته، وجتاه م�ستقبله والإن�سانية. لذلك كان على الدر�ص التف�سريي جتديد اأدواته وتطوير ذاته يف كل مّرة، 

ليواكب م�ستجدات الواقع وت�سارعه وحاجاته املتكاثرة املرتاكمة، فقد مار�ص الدر�ص التف�سريي اأداة التحليل قرونا طويلة، ثم 

ان�سغل بالثقافة الفقهية واملنطق الت�سريعي ردًحا من الزمن، اإىل اأن انتقل العقل التف�سريي من التناول املو�سعي اإىل التعامل 

املو�سوعي، ومن تتبع الن�سو�ص اإىل تتبع الوقائع، وقد تعددت اأوجه ذلك وم�سمياته واآلياته، لكن يف ظل ن�سق م�ستمر. 

اإال اأن تراكم اخلبة املو�سوعية يف املنهج التف�سريي مل يعد كافًيا وال قادًرا – لوحده – على حتمل اأعباء التجدد الواقعي 

املت�سارع، لذلك وجد البحث امل�سطلحي نف�سه مطاَلًبا بتحمل م�سوؤوليات عاجلة، ل�سرتجاع فاعلية املنهج التف�سريي يف �سّد 

متطلبات الواقع الإن�ساين. من اأجل ذلك يجب على الباحثني يف احلقل القراآين عامة وامل�سطلحي خا�سة، اأن ي�ستح�سروا 

روح املنهج والبحث باأكرث جدية وفاعلية، واأن يتجهوا بالبحث القراآين والتف�سريي وامل�سطلحي اإىل توظيفات وتطبيقات اأكرث 

ن�سًجا واأ�سالة، واأكرث واقعية وعملية، واأكرث عقالنية وعلمية، فالبحث »االإ�سالمي« مّتهم – �سئنا اأم اأبينا – بالعمومية 

وال�سكالنية والتمطيط الل�ساين، والنغالق الفكري والهجرة التاريخية واال�ستالب الرتاثي، وغريها من الأمرا�ص البحثية التي 

اأنهكته و�سّوهت ن�ساعة �سورته النموذجية. لتجاوز تلكم الأدواء القاتلة، ينبغي التحّلي بقدر كاف من ال�سجاعة العلمية، لتوجيه 

البحث املنهجي نحو ت�سخي�ص واقع البحث يف العلوم االإ�سالمية والإن�سانية من خمتلف جوانبه وت�سّكالته، مع التوجه كذلك 

نحو مالمح احلل واآفاق جتاوز ذلك، دون اإغفال م�ستجدات الواقع ومتطلباته، للرتقي بالبحث اإىل م�ستويات متقدمة، مواكبة 

للن�ص القراآين املقد�ص، والعقل االإ�سالمي الفاعل، والواقع الإن�ساين املتجّدد.
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ملخ�ص 

�شيطر التنظيم الأك�دميي التخ�ش�شي على اإنتاج املعرفة لفرتات طويلة خالل القرن الع�شرين، بحيث بدا وك�أن كل جمتمع 

تخ�ش�شي قد ا�ستقر داخل الأطر الفكرية واملوؤ�س�سية التي تعرف تخ�ش�شه، باحًثا عن ونا�شًرا ملعرفة اأكرث دقة وتف�شياًل 

حول جم�ل حمدد من الواقع. اإل اأن هذا الهتم�م باملعرفة التخ�ش�شية الدقيقة نتج عنه فقر يف الت�سور للظواهر 

الجتم�عية ل ي�شمح باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية.

على الرغم من الهتم�م املتزايد ب�لتوا�سل املعريف العابر للتخ�س�س�ت العلمية لإع�دة الرتابط بني املعارف مبا يقدم 

�سورة اأكرث اتزاًنا للظواهر الجتم�عية ت�شمح باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية من جهة، وجزئياتها وعن��سره� من جهة 

اأخرى، خ��سة يف اأدبيات الدرا�شات البينية )Interdisciplinary Studies( اإل اأن هذه الأدبي�ت ما زالت تعاين من 

ارتب�ك وعدم و�سوح يف حتديد منطلق�ت وكيفية القي�م بعملية التك�مل بني روؤى تخ�ش�شية لتكوين فهم متك�مل و�س�مل 

لظاهرة ما. تقرتح هذه الدرا�شة مفهوم التج�شري ك�إط�ر ع�م للتوا�سل املعريف يت�شمن عدًدا من املنطلق�ت النقدية 

وتلك اخل��سة بحل امل�س�كل )Problem Solving(. تقدم بعد ذلك الدرا�شة، اعتماًدا على اأدبيات الدرا�شات البينية، 

م�شاهمة حول كيفية التج�شري بني التخ�ش�شات العلمية. ما ينتج عنه تو�سيح لثالثة م�شارات جت�شريية بني التخ�ش�شات 

العلمية: م�شار التج�شري ال�ستطالعي، وم�شار التج�شري التوفيقي، وم�شار التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية. تعتمد 

الدرا�شة يف الو�سول لهذه النتائج على مراجعة لالفرتا�س�ت الفل�سفية للعلوم الجتم�عية، مقرتحة اأر�سية واقعية نقدية 

بدًل من كل من الأ�س��س الو�سعي والأ�س��س الت�أويلي اللذين ي�شيطران على تخ�ش�شات العلوم الجتم�عية.

الكلمات املفتاحية: التج�شري املعريف، الروؤية، املنطلق�ت، امل�شارات
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Abstract
The specialized academic regulation has dominated the production of scientific knowl-
edge during a long period of the twentieth century. Specialized communities seemed to 
settle within their intellectual and institutional boundaries pursuing and publishing more 
specialized and detailed knowledge about their respective fields. However, the interest 
in accurate specialized knowledge engendered a poor perception of social phenomena, 
as it does not consider their comprehensive goals and nature. There is an increasing in-
terest in interdisciplinary communications to reach a level of re-integration of knowledge 
allowing a more balanced approach to study and research social phenomena while taking 
into consideration their comprehensive goals and nature on the one hand, and their de-
tails and components on the other hand, especially in interdisciplinary studies. However, 
interdisciplinary studies seem to suffer from confusion and lack of clarity in defining the 
concepts and the know-how of the integration process between the visions of specialties 
to create an integrated and comprehensive understanding of a phenomenon. In this con-
text, this study proposes the concept of bridging (tajseer) as a framework for knowledge 
communication that includes a number of critical benchmarks, especially those related 
to problem solving. The study also contributes to displaying the bridging between scien-
tific disciplines, which results in three tracks: the bridging exploration track, the bridging 
synthetic track, and the transdisciplinary track. In order to reach these results, the study 
benefits from a revision of the philosophical assumptions of social sciences suggesting a 
critical realist foundation for such efforts as an alternative to the substantive and herme-
neutical basis of social sciences.
 
Keywords: Knowledge bridging; Vision; Benchmarks; Tracks
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مقدمة

ل يلقي لنا الواقع ب�أ�سئلته واإ�شكالياته، طبًق� لتق�سيمن� العلمي التخ�ش�شي احلديث بل طبًق� ملنطقه. فمعرفتنا ب�لواقع 

ت�سكله� اإىل حد كبري التخ�ش�شات العلمية واحلدود الف��سلة بينها. لذلك قد تقع كثري من الق�س�ي� واملوا�سيع امل�ستحقة 

للدرا�سة والبحث يف الفجوات، اأو التق�طع�ت، بني التخ�ش�شات العلمية واأطره� الفكرية. من هنا تاأتي اأهمية التج�شري 

بني التخ�ش�شات العلمية للم�س�همة يف تقدمي �سورة اأكرث واقعية عن ع�مل تتجاوز ظواهره احلدود النظامية امل�شطنعة يف 

التخ�ش�شات العلمية وتت�س�رك يف هيكل اأ�شا�س )Underlying Structure( ل يعاين من فجوات حتى واإن ظهر لنا كذلك 

على امل�ستوى النظري واملنهجي. قد يتمثل التوا�سل الناجت عن التج�شري يف العبور املتفرق واملتباعد والذي ل ينتج عنه اأكرث 

من جمرد التعارف والطالع والتب�دل وال�ستع�رة. وقد يكون من الكثافة بحيث ينتج عنه اإعادة تعريف الأطراف والعن��سر 

املفرتقة يف كل واحد، لت�شبح اجل�سور والقنوات احل�ملة لهذا التوا�سل جزًءا من بن�ء اأو هيكل متك�مل. وكذلك الأمر يف 

املعرفة، ف�لأ�سل يف املعرفة احلديثة هو التخ�ش�س يف جم�ل اجتماعي حمدد، وال�ستقاللية التخ�ش�شية يف �سي�غة الأ�سئلة 

حمل الهتم�م وب�لت�أكيد تقدمي الإج�ب�ت عليه�. �شيطر هذا التنظيم الأك�دميي لإنت�ج املعرفة لفرتات طويلة خالل القرن 

الع�شرين بحيث بدا وك�أن كل جمتمع تخ�ش�شي قد ا�ستقر داخل الأطر الفكرية واملوؤ�س�سية التي تعرف تخ�ش�شه باحًثا عن 

ونا�شًرا ملعرفة اأكرث دقة وتف�شياًل حول جم�ل حمدد من الواقع بعيًدا عن املعرفة التقليدية املت�شمة ب�لعمومية وال�سمولية 

الباحثة عن نظريات كونية لتف�شري كل �سيء، تقريًب�. اأو هكذا بررت املعرفة احلديثة خريطته� الفكرية واملوؤ�س�سية.

تقدمه�  التي  التخ�ش�شية  باملعرفة  الت�شحية  بال�شرورة  يعني  ل  والتك�مل  الرتابط  معاين  من  يت�شمنه  وما  التج�شري 

الطبيعية  الظواهر  لتف�شري  واأهميتها  اجلزئية  املعرفة  تقدر  ل  التي  الروؤى  اإىل  والعودة  الأك�دميية  العلمية  التخ�ش�شات 

والجتم�عية. بل ميكن اعتبار التج�شري عملية للتوفيق بني نقي�سني )Synthesis(: املعرفة التخ�ش�شية احلديثة والروؤى 

املعرفية ال�سمولية التقليدية. مبا ي�شمح باإعادة الرتابط بني املعارف مبا يقدم �سورة اأكرث اتزاًنا للظواهر الجتم�عية ت�شمح 

باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية من جهة، وجزئياتها وعن��سره� من جهة اأخرى. فمنذ القرن الثامن ع�شر تعر�ست الروؤى 

والنظم الفكرية الكلية لهجوم م�شتمر. حيث بداأ الفال�شفة وعلم�ء ال�شيا�شة والقت�س�د ب�لتخلي عن تلك الروؤى الكلية لفهم كل 

من الع�مل الجتم�عي والع�مل الطبيعي، داعني اإىل جتزيء الكيانات الجتم�عية والطبيعية اإىل عن��سره� الأ�س��سية. فطبيعة 

وغاية الرتابط بني الأ�سي�ء مل تعد مفرت�سة اأو معطاة من خالل الدين اأو الفل�سفة، ومن ثم ل ميكن احلديث عن اأي ترابط 

بني الأ�سي�ء اإل من خالل التجربة واملالحظة للربهنة على اأي عالقات �شببية اإن وجدت1. حيث انعك�س جتريد العالقات من 

الغاية واإعادة متو�سعه� يف اجلوهر الداخلي لالأ�سي�ء، الكيانات، والأفراد اإىل )احتف�ل( علمي و�شيا�شي واقت�شادي بالتجزئة، 

ال�ستقاللية، التفرد، وكل ما يربط اجلوهر الداخلي بالغاية، بينما مت التع�مل مع الرتابط املفرت�س بني الأ�سي�ء بنوع من 

الريبة والرتدد. 

مع ذلك ميكن تتبع تاريخ التخ�ش�شات العلمية اإىل ما قبل التحول املعريف امل�شار اإليه اأعاله بقرون، مع الأخذ يف العتب�ر 

بالطبع تغرّي دللة لفظ تخ�ش�س )Discipline(. يعود الأ�سل اللغوي مل�سطلح: )تخ�ش�س( اأو )Discipline( ب�لإجنليزية 

اإىل امل�سطلح الالتيني )Disciplina( املتعلق بـ )Disciple( اأي التلميذ اأو ط�لب العلم، اأي اأن امل�سطلح الالتيني ي�شري اإىل 

ذاك الإط�ر الذي يتم فيه نقل املعرفة بني املعلم والتلميذ، معرفة تعلم وتهّذب وتوؤدب وتلزم التلميذ بتبني روؤى، ومبادئ، 

وقيم و�سلوكي�ت معينة2. هذه الدللة مل�سطلح )التخ�ش�س( والتي ت�شري اإىل اخل�سوع ل�سلطة جمموعة من القيم العملية، 

والتي تفر�س نوًع� من النظ�م على العقل واجل�سد تبدو غري من�شجمة مع ال�ستخدام الأكرث ع�شرية )للتخ�س�س( يف الإط�ر 

1- Christian Reus-Smit, The Moral Purpose of the State: Culture, Social Identity, and Institutional Rationality in 
International Relations (New Jersey: Princeton University Press, 1997), p. 124.
2- Peter Osborne, “Problematizing Disciplinarity: Transdisciplinarity Problematics”, Theory, Culture, and Society, 
Volume 32, Issue 5-6, (2015), p. 6.
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الأك�دميي الذي يجعل من البتك�ر وحرية البحث اأحد غاياته الأ�س��سية3. للوهلة الأوىل قد ل تعك�س التخ�ش�شات الأك�دميية 

اليوم تلك العالقة ال�سلطوية التي ت�شري اإليها دللة ال�ستخدام التقليدي للم�سطلح اإل اأنه، كم� ي�شري بيتري اأ�سبورن يف درا�شته 

ا�ست�سك�ل التخ�ش�شية، فاإن النظر اإىل الإط�ر املوؤ�س�سي املحيط بها يظهر اأن ما حدث هو حتول لتلك العالقات ال�سلطوية 

ولي�س اختف�ءه�، ف�لأحك�م واملعايري التي ت�شعها املجالت العلمية واجلمعي�ت املهنية هي من تتحكم يف �سوق العمل وحتدد – 

4 لتخلق تراتبية وتعيد اإنتاجها بني اأع�س�ء 
من خالل مدى اللتزام مبعايريها يف البحث – امل�ستقبل املهني لأع�س�ء التخ�ش�س

التخ�ش�س طبًق� ملدى التزامهم باملعايري التخ�ش�شية اأو النظريات الرئي�شة.

يف كثري من الأحي�ن يتطلب البتك�ر النظر خ�رج ال�سندوق، اأي �سندوق التخ�ش�س، ومد ج�سور مع تخ�ش�شات اأخرى 

خللق م�شاحة مفاهيمية ونظرية اأكرث ات�شاًعا، اإل اأنه، ب�لإ�س�فة اإىل القيود الفكرية، فاإن القيود املوؤ�س�سية ترفع من تكلفة 

تلك املغامرة ملبتكر املعرفة. فالدوريات العلمية الأهم والتي تتميز بع�مل تاأثري )Impact Factor( اأعلى تف�سل ن�شر 

تلك الأبح�ث الأكرث تخ�ش�شية، ومبا اأن الن�شر يف تلك الدوريات يعترب الع�مل الأهم يف ملف ترقية الأك�دمييني فاإن عبور 

احلدود التخ�ش�شية قد ميثل خم�طرة غري �سرورية. بالطبع ل يجب ح�شر التج�شري والرتابط املعريف يف اإط�ر التخ�ش�شات 

الأك�دميية واأروقة اجل�مع�ت ومتاهات الأق�س�م العلمية. مع ذلك عند البحث يف التج�شري بني العلوم ل ميكن جت�هل الأدبي�ت 

اخل��سة بالعالقات البينية بني التخ�ش�شات العلمية يف �شياقها الأك�دميي )Interdiciplinarity( باعتبارها اأكرث الأدبي�ت 

جدية وتو�سًع� يف ق�شايا الرتابط والتك�مل املعريف. ب�لإ�س�فة اإىل تلك الأدبي�ت �شتعتمد هذه الدرا�شة على اأدبيات فل�سفة العلوم 

الجتم�عية ومناهج البحث بهدف التع�مل مع افرتا�س�ت اأ�شا�شية تعيق اأو ت�سهل عملية التج�شري بني العلوم. 

يف هذا الإط�ر، �سيقدم املبحث الأول حم�ولة لتعريف التج�شري ك�إط�ر ع�م تندرج حتته ممار�شات ومبادرات فكرية وعلمية 

خمتلفة لبن�ء قنوات من التوا�سل والرتابط والتك�مل املعريف. ومن ثم يقدم املبحث الثاين تربيًرا للتج�سري كم�سروع معريف 

جاد ذي اإمكانات حقيقية لتطوير املعرفة من خالل الرتكيز على منطلق�ته، خ��سة حل م�س�كل الواقع ونقد معريف للنظم 

الفكرية واملعيارية املوؤ�س�سة لهذا الواقع، ومن ثم يقوم هذا املبحث بربط تلك املنطلق�ت مب�ستوي�ت الرتابط املعريف املمكنة 

لتنتج م�شارات للتج�سري بني التخ�ش�شات العلمية )م�شار ا�شتطالعي، م�شار توفيقي، وم�شار متجاوز للحدود التخ�ش�شية(. 

يقدم املبحث الثالث مراجعة للمواقف امليت�فيزيقية للتخ�س�س�ت العلمية يف العلوم الجتم�عية، يت�شح من خالله� اأهمية 

الفل�سفة الواقعية النقدية ك�أر�سية وجودية ومعرفية منا�شبة مل�شارات التج�شري، مق�رنة ب�لأ�س�س الو�سعية واملق�رب�ت الت�أويلية. 

بينما يقدم املبحث الأخري اقرتاحات منهجية لآلي�ت م�شارات التج�شري على م�ستوى العالقات ال�شببية والأطر املفاهيمية.

التج�صري كاإطار عام للتوا�صل املعريف

يعترب تقرير منظمة التنمية والتعاون القت�س�دي )OECD( ال�شادر �شنة 1972 اأحد اأهم املح�ولت املبكرة خالل 

الن�سف الثاين من القرن الع�شرين ملالحظة ومع�جلة ق�سور التق�سيم املعريف الأك�دميي احلديث يف التع�مل مع م�س�كل الواقع. 

على الرغم من الأ�س�س الأك�دميية الفكرية للتقرير كونه معتمًدا على نق��س�ت عدد من املوؤمترات وور�س العمل يف جامعات 

اأوروبية اإل اأن تبّنيه من منظمة دولية ذات توجه�ت اقت�شادية وتنموية قد ي�شري اإىل البعد الآداتي والعملي للعالق�ت البينية 

بني املعارف التي تقدمه� التخ�ش�شات الأك�دميية. منذ ذلك احلني �شهدت الدرا�شات البينية اهتماًما كبرًيا على امل�ستويني 

الأب�ستمولوجي واملنهجي من خالل البحث يف الفرتا�س�ت املعرفية التي تعيق اأو ت�شمح ب�لتك�مل املعريف، وامل�ستوى العملي 

الذي يقوده البحث يف التعاون الأداتي العملي بني التخ�ش�شات املختلفة بهدف تقدمي اإجابات على اأ�سئلة واقع اأكرث تعقيًدا 

وت�شابًكا. يف كل الأحوال عانت تلك الدرا�شات وما زالت مما ميكن و�سفه بفو�سى التو�سيف والت�سنيف. اأي اأن امل�سكلة 

الأ�س��س ك�نت وما زالت حول التف�ق على مفهوم وا�سح ملا تعنيه )الدرا�شات البينية(. اإل اأن تعريف كل من كلني ونيويل 

3- Ibid., p. 7. 
4- Ole Weaver, “The Sociology of a not So International Discipline: American and European Development in Inter-
national Relations”, International Organization, Volume 52, Issue 4 (Autumn 1998), p. 697.
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للدرا�س�ت البينية يعترب الأكرث انت�شاًرا يف تلك الأدبي�ت واللذين عرفاها من خالل كونه� عملية لالإجابة على اأ�سئلة اأو حل 

م�سكلة اأو التع�مل مع ق�شية معقدة اأو عامة لدرجة ل متّكن الباحثني من التع�مل معها من خالل اأدوات تخ�ش�س واحد5. 

ا جلنة الدرا�شات البينية يف جامعة اإميوري )Emory University( تعريًفا للدرا�س�ت البينية مع الرتكيز  قدمت اأي�شً

على الأبع�د العلمية واملعرفية لها: هي تلك املمار�شات املعرفية والعلمية التي تهدف اإىل تعزيز واإغن�ء )Enrichment( اأحد 

التخ�ش�شات من خالل ا�ستخدام م�سطلح�ت ومناهج ومبادئ تخ�ش�س اآخر اأو اأكرث، وال�ستك�س�ف امل�سرتك لق�س�ي� وموا�سيع 

عامة كونية ك�ل�سحة والعدالة والعنف، ب��ستخدام مفاهيم ومناهج ومبادئ تخ�ش�شني اأو اأكرث6. ب�سكل ع�م تعترب عملية 

اجلمع بني التخ�ش�شات جوهر الدرا�شات البينية، �سواء مت هذا اجلمع على م�ستوى �شطحي من خالل اإ�س�فة روؤى واأدبيات 

من تخ�ش�شات خمتلفة اإىل بع�شها البع�س اأو على م�ستوى التك�مل املعريف )Integration( الذي ميثل معياًرا هاًما لتقييم 

مدى جودة املمار�شات البينية �سواء على م�ستوى البحث اأو التدري�س. على الرغم من �شبه الإجم�ع على كون التك�مل املعريف 

�شمة اأ�شا�شية لهذه الدرا�شات اإل اأن امل�سكلة الأ�س��س ك�نت وم� تزال يف عدم و�سوح معايري وموؤ�سرات قيا�س التك�مل املعريف 

يف الأبح�ث واملقررات الأك�دميية وبالتايل عدم و�سوح م�ستوى اأو درجة التك�مل الذي ميكن من خالله و�سف تلك الأبح�ث اأو 

املقررات باأنها بينية اأم ل. نتج عن تلك امل�س�كل يف الت�سنيف تداخل مربك يف املفاهيم. فنجد على �سبيل املث�ل ما ي�شميه 

 )Cross-disciplinary( ي�شميه اآخر بدرا�شات عابرة للحدود البينية )Interdisciplinary( اأحد الباحثني بدرا�شات بينية

.)Transdisciplinary( واآخر ي�شميه درا�شات متجاوزة للحدود الأك�دميية

مع ذلك قد جند اتف�ق ما يف تلك الأدبي�ت على التفريق بني املمار�شات املعرفية البينية طبًق� للم�ستوي�ت التالية: امل�ستوى 

الأول: ل تتعدى املبادرات البينية يف هذا امل�ستوى جمرد الإ�س�فة اأو التجاور، بحيث تقدم ظ�هرة اأو �سوؤاًل يف �سي�ق بحثي 

اأو تدري�شي ومن ثم تقدم الروؤى املنطلقة من تخ�ش�شات خمتلفة يف التع�مل مع تلك املظاهر دون حم�ولة الربط بني تلك 

الروؤى. قد تكون تلك الإ�س�فة اأو التجاور بني تخ�ش�شات خمتلفة ل يبدو بينها عالقة وا�سحة ك�لت�ريخ والري��سي�ت واملو�سيقى 

على �سبيل املث�ل، واأحياًنا اأخرى تكون اأكرث و�سوًح� ك�لعالقة بني الري��سي�ت والفيزي�ء اأو تخ�ش�س اللغة الفرن�شية والالتينية، 

يطلق تقرير التنمية والتعاون القت�س�دي، امل�شار اليه اأعاله، )Multidisciplinary( على احل�لة الأوىل، بينما يطلق على 

 .)Pluridisciplinary( احل�لة الثانية

يت�شمن امل�ستوى الثاين نوًع� من اأنواع الرتابط ي�شتهدف م�ستوى من م�ستوي�ت التك�مل املعريف بني التخ�ش�شات الأك�دميية، 

يف هذا امل�ستوى تتداخل وتت�س�بك مفاهيم الدرا�شات البينية ب�سكل اأكرب اإل اأن تقرير التنمية والتعاون القت�س�دي يقدم 

حم�ولة لفك هذا الت�س�بك من خالل التفريق بني الدرا�شات البينية )Interdisciplinary( وبني الدرا�شات العابرة للحدود 

التخ�ش�شية )Transdisciplinary(، حيث يعرف الأول باأنه تف�عل بني تخ�ش�شني اأو اأكرث بحيث ميتد نط�ق هذا التف�عل 

من جمرد التوا�سل الفكري ال�شطحي اإىل التك�مل املتب�دل للمف�هيم املوؤ�س�سة ومناهج البحث واملمار�شات الإجرائية وافرتا�س�ت 

املعرفة وامل�سطلح�ت والبيانات، مما يقود اإىل تنظيم البحث والتعليم يف حقل معريف كبري ن�شبًيا. بينما يعرف الثاين باأنه 

خلق نظ�م م�سرتك من الفرتا�س�ت واحلق�ئق )axioms( ملجموعة من التخ�ش�شات7. يف امل�ستوى الثالث جند املق�رب�ت 

التي قد يراها البع�س اأكرث تطرًفا وراديكالية، والتي ترى اإلغ�ء التخ�ش�شات الق�ئمة ب�سكل ك�مل، وبن�ء نظ�م معريف جديد 

ل يعتمد على التق�سيم التخ�ش�شي املعروف. تنتمي تلك الروؤى اإىل ما ي�سمى بـ )De-disciplinary( والتي يعتمد الكثري 

5- Julie Thompson Klein & William Newell, “Advancing Interdisciplinary Studies” In J. G Gaff., J. L. Ratcliff (edi-
tors), Handbook of the Undergraduate Classroom: A Comprehensive Guide to Purposes, Structures, Practices, 
and Change (San Francisco: Jossey-Bass, 1997), p. 394. 
6- Angelique Chettiparma, Interdiciplinarity: Literature Review (Southampton: University of Southampton, 2007), 
p. 35. 

7- تقرير منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية، “اإ�سك�لي�ت البحث والتدري�س يف اجل�مع�ت”، 1972.
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منها على اأعم�ل عدد من املفكرين املا بعد بنويني كفوكو وغريه8.

تقدم ليزا لتوك� روؤية اأكرث و�سوًح� لت�سنيف املعرفة البينية اعتماًدا على معيار الأ�سئلة وموقعه� من التخ�ش�شات. حيث 

تق�سم م�ستوي�ت املعرفة البينية ك�لت�يل: 

اأوًل: املعرفة التخ�ش�شية ال�ستطالعية )Informed Disciplinarity(، والتي تت�شمن املمار�شات املعرفية الق�ئمة على 

ال�ستطالع والتعرف وال�ستع�رة بني التخ�ش�شات الأك�دميية. تعتمد تلك املمار�شة على اأ�سئلة تخ�ش�شية تتطلب النظر فيما 

عند التخ�ش�شات الأخرى لتطوير اإجابات عليه�. على الرغم من ح�سور املمار�شة البينية يف هذه احل�لة اإل اأنها تظل يف 

خدمة اأ�سئلة تنتمي اإىل تخ�ش�س معني. 

ثانًيا: املعرفة البينية التوفيقية )Synthetic Interdisciplinarity( والناجتة عن احل�جة لتقدمي اإجابات حول نوعني 
من الأ�سئلة والق�س�ي�: تلك التي تقع يف التق�طع بني تخ�ش�شني، اأو تلك التي تقع يف فجوة بني التخ�ش�شات، يف احل�لة 

ا ترى لتوك� اأن  الأوىل ينتمي ال�سوؤال اأو الق�سية اإىل التخ�ش�شني، بينما يف احل�لة الثانية ل ينتمي اإىل اأي منهما. هنا اأي�شً

اأدوار واإ�شهامات التخ�ش�شات امل�ستقلة تكون وا�سحة اإل اأن املمار�شة التوفيقية نف�شها قد ل تنتمي لأي منها9. 

ثالًثا: املعرفة املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية )Transdisciplinarity( والتي تتمثل يف تطبيق النظريات واملفاهيم، اأو 
طرق البحث عرب التخ�ش�شات بهدف تطوير مركب �س�مل. وهي تختلف عن ما قبله� يف اأنها ل تعتمد على ا�شتعارة النظريات 

10. يف هذه احل�لة 
واملفاهيم بني التخ�ش�شات بل تتجاوز التخ�ش�شات وتكون بالتايل ق�بلة للتطبيق يف حقول معرفية خمتلفة

 .)Super Disciplines( ت�شبح التخ�ش�شات مندرجة يف اإط�ر اأو�شع ي�شميه نيويل بالتخ�ش�شات الكربى

رابًعا: املعرفة البينية املفاهيمية )Conceptual Disciplinarity( وهي املعرفة البينية الناجتة عن التع�مل مع ق�شايا 

اأو اأ�سئلة ل تتميز بق�عدة تخ�ش�شية تخ�شع لها، والتي ل ميكن الإج�بة عنها اإل من خالل عدد من التخ�ش�شات. تت�شمن 

عادة املعرفة البينية املفاهيمية نقًدا للفهم والتف�شري التخ�ش�شي لق�سية اأو �سوؤال ما. خالل هذه الورقة البحثية �سيمثل 

تق�سيم ليزا لتوك� منطلًق� لتطوير م�شارات للتج�سري ملا تتميز به من و�سوح وق�بلية للتطوير على امل�ستوى التف�شريي لالإجابة 

على �سوؤال كيفية التج�شري ولي�س امل�ستوى التو�سيفي فقط.

فيما يخ�س التو�سيف فاإن مفهوم التج�شري ل ينتمي اإىل اأي من تلك امل�ستوي�ت بل ي�سمله� جميًعا، ول يتخذ، بال�شرورة، 

موقًف� معيارًيا حمدًدا نحو اأي من تلك امل�ستوي�ت التي يجب اأن ت�سعى اإليها مبادرات التج�شري. فللوهلة الأوىل قد يبدو 

التج�شري التوفيقي الأكرث مالءمة ملفهوم التج�شري، اأو قد يبدو التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية طموًح� راديكالًيا يتعدى 

حدود الأ�س��س الفكري للمفهوم، بينما يبدو التج�شري ال�ستطالعي غري م�ستحق يف الأ�س��س للمخ�طرة الفكرية واملوؤ�س�س�تية 

املرتبطة بالتج�شري. لي�س بال�شرورة، فقد تنتمي بع�س الدرا�شات الأكرث اإثارة لالهتم�م ب�مل�ستوى الأول والتي قد ينتج عنها 

تو�سيح افرتا�س�ت وعالقات �شببية جديرة ب�لهتم�م. وقد تبدو درا�شات يف امل�ستوى الثالث اأقل راديكالية مما تبدو بعد 

تفكيك حدود موؤ�س�س�تية وفكرية م�شطنعة بني تخ�ش�شات حجبت لفرتة معرفة تلق�ئية وطبيعية، خ��سة عند التع�مل معها 

يف �شياقها احل�س�ري. ب�سكل ع�م، فاإن التج�شري ي�أخذ ب�لعتب�ر تراكمية املمار�شات البينية، والتي قد تبداأ يف م�ستوى التب�دل 

املعريف وال�شطحي بني التخ�ش�شات وتنتهي باقرتاح تراتبية معرفية وقيمية جديدة توؤ�س�س لتق�سيم معريف جديد.

8- Peter Osborne, op. cit., p. 9.
9- Lisa Lattuca, “Creating Interdiciplinarity, Grounded Definitions from College and University Faculty”, History of 
Intellectual Culture, Volume 3, Issue 1 (2003), p. 7 
10- Ibid., p. 8. 
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فالتج�شري كم� نقدمه اأكرث عمومية من الدرا�شات البينية، كونه اأكرث تقباًل لدرجات الربط املختلفة بني العلوم، كم� اأن 

منطلق�ته تتعدى احل�جة للربط بني التخ�ش�شات العلمية يف ال�سي�ق الأك�دميي اإىل الربط بني املعارف الأك�دميية وغري 

غريها.  مع  العالقة  وتفكيك  بعينها  علوم  وترابط  لن�شاأة  والثق�يف  احل�س�ري  ب�ل�سي�ق  الهتم�م  اإىل  ب�لإ�س�فة  الأك�دميية، 

فالرتابط والتك�مل املعريف يف �سي�ق الدرا�شات البينية الأك�دميية ميثل وجًها من وجوه التج�شري ول ي�سمله�. اإًذا ي�سمل مفهوم 

التج�شري اأي مبادرة بحثية اأو تدري�شية ت�سعى للتوا�سل املعريف مبختلف درجاته من اأكرثه� �شطحية – والتي ل تتعدى التب�دل 

وال�ستع�رة بني املعارف املختلقة – اإىل اأكرثه� عمًق� والتي ت�سعى اإىل التك�مل املعريف بهدف تطوير معارف متجاوزة للحدود 

التخ�ش�شية. 

كم� ي�سمل التج�شري اأبعاد التوا�سل املعريف الفكرية واملوؤ�س�س�تية، اأي تلك الأقرب اإىل التع�مل الأب�ستمولوجي والنظري 

واملفاهيمي للتقريب بني العلوم، وتلك التي ت�سعى لبن�ء ج�سور موؤ�س�س�تية بني الدوائر املعرفية املختلفة �سواء يف اإط�ر اجل�مع�ت 

ومراكز الأبح�ث اأو خ�رجه�. كم� ي�سمل التج�شري الوعي ب�ل�سي�ق احل�س�ري والثق�يف لتق�سيم التخ�ش�شات العلمية، وبالتايل 

فاإنه يرتبط ب�سكل وثيق مببادرات الأقلمة وتوطني العلوم وما يت�شمنه ذلك بال�شرورة من مراجعة لتق�سيم العلوم والعالقة 

بينها بهدف ا�شت�شكالها ونقده� واقرتاح عالقات وتراتبية واب�ستمولوجية وقيمية بديلة تعك�س التميز احل�س�ري والإقليمي. هذه 

ال�سمولية املق�سودة يف تو�سيف التج�شري ل تعني عدم الهتم�م بالبعد املنهجي للتج�سري، بل اإن البحث واقرتاح اآليات للتج�سري 

�شيمثالن اجلزء الأكرب من هذه الدرا�شة. ك�أي حم�ولة ملد اجل�سور يجب اأن يت�شمن التج�شري املعريف م�شارات واإر�شادات 

واإ�شارات ل�سلوك تلك امل�شارات وهذا ما �سيقدمه كل من املبحثني الثاين والثالث من خالل تو�سيح منطلق�ت واآليات التج�شري.

منطلقات التج�صري

تقدم اأدبيات املعرفة البينية جمموعة من املنطلق�ت لتربير الربط والتك�مل بني التخ�ش�شات العلمية. اإل اأنه كم� يف 

امل�ستوى املفاهيمي فاإن هن�ك حاجة لرتتيب وتنظيم تلك املنطلق�ت والأهداف املرتبطة بها والبحث يف تق�طع�ته� مع منطلق�ت 

واأهداف م�شروع التج�شري. يقدم تقرير منظمة التعاون القت�س�دي والتنمية )OECD( جمموعة من املنطلق�ت لتطوير املعرفة 

البينية، ميكن اخت�س�ره� يف التايل: 

احتياجات تطوير املعرفة.  -

احتياجات الطالب. -

-  .)Professional Training( احتياجات تطوير التدريب املهني

الحتي�ج�ت الأ�سيلة للمجتمع.  -

- .11
التع�مل مع م�س�كل اجل�مع�ت الإدارية والعملي�تية

بينما يف درا�شتهما لتطوير الدرا�شات البينية تقدم كل من جويل كلني وويلي�م نيويل �سي�غة اأكرث تطوًرا ملنطلق�ت املعرفة 

البينية لت�شمنها التايل: 

تطوير التعليم الع�م واملتطلب�ت العلمية الع�مة يف اجل�مع�ت. -

التدريب املهني. -

حل امل�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية. -

النقد الجتم�عي وال�سي��سي واملعريف. -

تطوير اأع�س�ء هيئة التدري�س.  -

- .)downsizing( التقلي�س التمويلي

- .12
اإنتاج معرفة جديدة

11- تقرير منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية، »اإ�سك�لي�ت البحث والتدري�س يف اجل�مع�ت«، 1972. 
12- Klein and Newell, p. 396 
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يقدم ني�شاين قائمة مو�سعة ملا ميكن و�سفه بتربير املعرفة البينية يف اإط�ر اإنتاج معرفة جديدة. تت�شمن الق�ئمة التايل:

اأن البتك�ر ع�دة يتطلب معرفة بينية. -

اأن ع�بري احلدود الأك�دميية و»الوافدين اجلدد« للتخ�س�س�ت ع�دة م� يقدمون اإ�سه�م�ت مهمة لتخ�س�س�تهم اجلديدة. -

تقع بع�س املوا�سيع والق�س�ي� التي ت�ستحق البحث يف فجوات بني التق�سيم التقليدي للتخ�س�س�ت. -

كثري من امل�س�كل الفكرية، والجتم�عية، والعملية تتطلب مق�رب�ت بينية. -

تعمل املعرفة البينية على تذكرين� ب�لنموذج املث�يل لوحدة املعرفة. -

يتمتع الع�ملون يف اإط�ر املعرفة البينية مب�ستوى اأعلى من املرونة. -

ت�س�عد املعرفة البينية على جت�وز فجوات التوا�سل داخل املوؤ�س�س�ت الأك�دميية مم� ي�س�عد يف ح�سد موارده� الكبرية لتحقيق  -

م�ستوي�ت اأعلى من العقالنية والعدالة.

من خالل قدرتهم على العبور بني التخ�س�س�ت، يقوم الع�ملون يف اإط�ر امل�س�ريع املعرفية البينية بدور مهم يف الدف�ع عن  -

.13
احلرية الأك�دميية

� ب�لعتب�ر  ت�س�طر هذه الدرا�شة ني�شاين اهتمامه بتطوير املعرفة كمنطلق اأ�شا�س للرتابط والتك�مل املعريف، اإل اأنها ت�أخذ اأي�سً

املنطلق�ت العملية الواقعية الأخرى كمنطلق�ت رئي�شة. يف احلقيقة، هن�ك غالًبا نوع من اأنواع التداخل بني احل�جة لتطوير 

املعرفة كغ�ية يف حد ذاتها وبني كون هذا التطور و�سيلة حلل امل�س�كل الواقعية والعملية. الأمر الذي ينتج عنه عادة تربيرات 

 ،)Redundant( يظهر فيه التطور املعريف كعن�سر زائد عن احل�جة )دائرية )من م�س�كل الواقع اإىل حل م�س�كل الواقع

اأي كو�سيلة لغاية حل م�س�كل الواقع ولي�س غاية يف حد ذاته. لذلك من اأجل تنظيم وترتيب اأكرث و�سوًح� ملنطلق�ت واأولوي�ت 

التج�شري ينبغي تو�سيح تلك العالقة بني منطلق تطوير املعرفة ومنطلق التع�مل مع الواقع ب�أ�سئلته واإ�شكالياته. متثل املنطلق�ت 

التي تقدمه� جويل كلني والتي تت�شمن – كم� متت الإ�س�رة اإليه – حل امل�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية، وتقدمي 

نقد اجتماعي و�شيا�شي ومعريف، ب�لإ�س�فة اإىل تقدمي معرفة جديدة واأر�سية منا�شبة لعملي�ت التنظيم هذه. 

يفرت�س كل من منطلق حل امل�س�كل )Problem solving( ومنطلق النقد )Critique( عالقة معينة بني املعرفة والواقع 

ودوًرا للمعرفة يف تلبية احتياجات حمددة يف اإط�ر هذه العالقة، والأهم اأن هذا الدور يقرتح، بدوره، النطالق نحو م�ستوى 

معني من الرتابط املعريف. فعندما يكون منطلق الرتابط املعريف هو حل امل�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية، يكون 

الهدف من تطوير املعرفة هو تقدمي اإجابات لأ�سئلة الواقع، اأو لتلبية احتياجات يف اإط�ر هذا الواقع دون ا�ست�سك�ل اأو م�س�ءلة 

الروؤى الفكرية املوؤ�س�سة والهي�كل الجتم�عية وال�شيا�شية والقت�س�دية املنظمة لهذا الواقع. بينما عندما يكون املنطلق هو 

تقدمي نقد اجتماعي و�شيا�شي ومعريف، تتعدى اأهداف تطوير املعرفة تقدمي الإج�ب�ت اإىل تقدمي الأ�سئلة وال�ست�سك�ل بدل من 

افرتا�س الروؤى املوؤ�س�سة للواقع وهيمنة هي�كله� احل�كمة. على �سبيل املث�ل، عندما يكون املنطلق هو تعزيز فر�س الطالب يف 

�سوق العمل بعد التخرج، فاإن دور تطوير املعرفة هنا هو حل م�س�كل الواقع، بينما عندما يكون املنطلق هو نقد اآلية ال�سوق 

وهيمنة ال�سرك�ت املتعددة اجلن�سي�ت على �سوق العمل يكون دور تطوير املعرفة نقد الواقع.

ميثل التج�شري نوًع� من اأنواع تطوير املعرفة وبالتايل فاإن ا�شتك�شاف م�شارات واآليات التج�شري تتطلب تو�سيح منطلق�ته 

من  وموقعه�  البحث  حمل  والق�س�ي�  لالأ�سئلة  طبًق�  البينية  للمعرفة  لتوك�  ليزا  تق�سيم  ا�ستدع�ء  هنا  املهم  من  وغاياته. 

التخ�ش�شات العلمية. كم� اأ�شرنا فان التق�سيم يت�شمن كاًل من املعرفة التخ�ش�شية ال�ستطالعية واملعرفة البينية التوفيقية 

واملعرفة البينية املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية، واملعرفة البينية املفاهيمية. ميكنن� الآن و�سع اأنواع املمار�شات البينية يف اإط�ر 

منطلق�ت تطوير معرفة بينية، وبالتايل ربط كل من م�ستوي�ت التك�مل املعريف مبنطلق�ته وغاياته. فنجد اأن كاًل من املعرفة 

13- Moti Nissani, “Ten Cheers for Interdiciplinarity: the Case for Disciplinary Knowledge and Research”, The Social 
Science Journal, Volume 34, Issue 2 (1997), p. 201-206.
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التخ�ش�شية ال�ستطالعية واملعرفة البينية التوفيقية تنطلق نحو حل م�س�كل الواقع التكنولوجية والقت�س�دية والجتم�عية، 

14 تنطلق نحو النقد الجتم�عي وال�شيا�شي واملعريف. اإًذا ينتج عن هذا 
بينما املعرفة البينية املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية

الربط بني م�ستوي�ت التك�مل املعريف يف املمار�شات البينية من جهة ومنطلق�ت املعرفة البينية من جهة اأخرى ثالثة م�شارات 

للتج�سري: اثنان ينتميان اإىل منطلق حل امل�س�كل )امل�شار ال�ستطالعي وامل�شار التوفيقي(، وواحد ينطلق اإىل املنطلق النقدي 

)امل�شار املتجاوز للحدود التخ�ش�شية(.

ب�لعودة اإىل املنطلق�ت الأخرى املت�شمنة يف كل من قائمة منظمة التعاون القت�س�دي والتنمية وقائمة جويل كلني، جند اأن 

بع�س تلك املنطلق�ت قد تكون اأقرب مل�شاري التج�شري والربط املعريف اللذين ميثلهم� كل من املعرفة التخ�ش�شية ال�ستطالعية 

واملعرفة البينية التوفيقية واللذين يهدف�ن اإىل حل م�س�كل الواقع الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية، واأخرى اأقرب اإىل 

م�شار التج�شري والربط املعريف الذي ميثله كل من املعرفة البينية املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية واملعرفة البينية املفاهيمية 

واللذين يهدف�ن اإىل النقد الجتم�عي وال�شيا�شي واملعريف. فنجد اأن احل�ج�ت الأكرث عملية ك�حتي�ج�ت الطالب والتدريب 

املهني والتنظيم املوؤ�س�سي والعملي�تي يف املوؤ�س�س�ت الأك�دميية تنتمي مل�شاري حل امل�س�كل، بينما قد ل جند يف الق�ئمتني ما 

ميكن ن�شبته اإىل امل�شار الثالث النقدي لحتي�ج�ت املجتمع الأ�سيلة والتي هي – يف احلقيقة، وتبًعا لتعريفها – قد تنتمي 

مل�شاري حل امل�س�كل اأو امل�شار النقدي. 

ب�سكل ع�م ميكن مالحظة هيمنة اجت�ه )حل امل�س�كل( على اأدبيات املعرفة البينية والرتابط املعريف منذ �شبعينيات القرن 

امل��سي مع مناف�شة م�شتمرة من الجت�ه�ت النقدية. بحيث قاد الجت�ه الأول مبادرات وممار�شات بينية يف وبني عدد من 

التخ�ش�شات ك�ل�سي��س�ت العامة والبيئة وال�شحة العامة ودرا�شات التنمية والهند�شة ال�شناعية واإدارة الأعم�ل والقت�س�د 

وغريها من التخ�ش�شات، التي تعترب اأكرث قرًبا من الواقع وم�س�كله. حيث اعتمدت هذه املبادرات التج�شريية على ت�شجيع 

ودعم من احلكوم�ت وال�سرك�ت الكربى. بينما يتمثل الجت�ه الثاين يف اأو�سح �سوره يف اإنتاج عدد من التخ�ش�شات البينية 

التي تعتمد بدورها على مفاهيم ونظريات من تخ�ش�شات خمتلفة وروؤى بديلة ومناف�شة للروؤى احلداثية وتنظيم للمجتمع 

احلديث، كتخ�س�س درا�شات املراأة اأو الدرا�شات اجلندرية، الدرا�شات املا بعد كولون�لية، وغريها من املعارف ذات احل�س 

النقدي. على الرغم من اأن تلك التخ�ش�شات معربة اإىل حد كبري عن م�شارات التج�شري اإل اأنها متثل اأطراًف� لطيف من 

اإمكانات التحرك بني التج�شري العملي الهادف حلل م�س�كل الواقع وبني التج�شري النقدي الهادف مل�س�ءلة افرتا�س�ته الأ�س��س، 

والتي قد تت�شمن ممار�شات معرفية جت�شريية انطالًقا من حل م�س�كل الواقع اأقل اأداتية، ت�أخذ ب�لعتب�ر البعد النقدي للواقع، 

واأخرى نقدية ل تذهب بال�شرورة بعيًدا نحو التطرف النقدي العدمي. 

اإًذا، على الرغم من اأهمية مناق�شة منطلق�ت تطوير املعرفة التج�شريية لتربيرها كم�سروع ذي اأهمية معرفية وقيمية اإل اأنه 

ل ميكن جت�هل دور تلك املنطلق�ت يف تو�سيف اإط�ر وم�شارات التج�شري، والذي ميكن تلخي�سه يف: اأوًل: تو�سيح افرتا�س�ت 

عالقة املعرفة ب�لواقع لكل م�شار من م�شارات التج�شري، ودور التج�شري يف تلبية احتياجات حمددة يف اإط�ر هذه العالقة. ثانًيا؛ 

تقرتح عالقة املعرفة ب�لواقع لكل م�شار اإعادة النظر يف الأ�س�س املعرفية والوجودية للمعرفة العلمية )يف العلوم الجتم�عية( مبا 

ي�شمح ببن�ء اأر�سية نظرية اأكرث ق�بلية ملد ج�سور تو�سيفية وتف�شريية عرب التخ�ش�شات ملح�ك�ة الظواهر الواقعية و/اأو نقده�.

14- لن تت�شمن هذه الدرا�شة ومبحثها حول كيفية التج�شري م�شاًرا يعك�س الدرا�شات البينية املفاهيمية بل �شيتم التع�مل مع البعد املفاهيمي للتج�سري من 
خالل م�شار التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية.
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التج�صري وفل�صفة العلوم االجتماعية

ميثل التف�ق على خريطة ا�شرت�شادية لعملية التج�شري بل وعلى خطوات وا�سحة لل�سعي للرتابط والتك�مل املعريف حتدًيا 

لأغلب الأك�دمييني. فحتى مع التف�ق على اإط�ر ع�م ملاهية التج�شري وقبول عدد من منطلق�ته تظل الإج�بة على �سوؤال كيفية 

التج�شري ع�ئًق� رئي�ًشا اأم�م حم�ولت الرتابط والتك�مل املعريف. يف هذا الإط�ر، يقول ويلي�م نيويل رئي�س وحدة الدرا�شات 

البينية يف جامعة ميامي: »قد ي�شتطيع اأغلبن� اأن ي�شري اإىل عدد من الأمثلة الناجحة للم�س�ريع البينية. لكن ل يبدو اأن 

هن�ك اأحًدا ممن حتدثت اإليهم ي�شتطيع اأن يف�شر بو�سوح كيف ميكن القي�م بعملية التك�مل بني روؤى تخ�ش�شية لتكوين فهم 

متك�مل و�س�مل لظاهرة ما«15. مع ذلك قدم عدد من الباحثني حم�ولت تعترب خطوًط� اإر�شادية يف هذا الجت�ه. من هذه 

املح�ولت ما قدمته جويل كلني، والذي – على اأهميته – ل يخرج عن كونه خطوات عملية للع�ملني على الق�س�ي� والأ�سئلة 

16. حيث ت�شمنت قائمة جويل كلني بع�س الإر�س�دات العملية 
البينية، اأكرث من كونه اإط�ًرا نظرًيا للتع�مل مع املعارف البينية

كتحديد جميع الحتي�ج�ت املعرفية، مبا يف ذلك التخ�ش�شات ذات العالقة ومن �سيمثل تلك التخ�ش�شات من الباحثني، 

والتف�و�س حول الأدوار بني الباحثني الذين ميثل كل منهم تخ�ش�شه، واحلف�ظ على التوا�سل خالل العمل التقني التك�ملي، 

على الرغم من الفائدة الوا�سحة لبع�س اخلطوات املذكورة اإل اأنها ل جتيب على �سوؤال: كيفية التج�شري والرتابط املعريف.

نظرية  على  اعتم�ده  خالل  من  التج�شري  لعملية  نظري  اإط�ر  بن�ء  اأهمية  ب�لعتب�ر  ت�أخذ  روؤية   17
بولدجن كينيث  قدم 

18 حيث اقرتح و�سع النظريات النظامية بني 
النظم العامة )General System Theory( والتي طوره� فيما بعد باجن

Meta-( م�ستويني: الأعلى ي�شم الري��سي�ت وامليت�فيزيق� كونه� علوم جتريدية قادرة على القي�م بدور التخ�ش�شات ال�شارحة

Disciplines( والأدنى ي�شم التخ�ش�شات العلمية ونظرياتها العامة. وبالتايل، تكون النظريات النظامية اأقل جتريًدا من 
19. ق�م زويك ب�لبن�ء على روؤى كل من بولدجن وباجن 

الري��سي�ت وامليت�فيزيق� واأكرث جتريًدا من النظريات التخ�ش�شية العامة

ليقدم هيكاًل لرتاتبية معرفية تبداأ من الأعلى بالتخ�ش�شات ال�شارحة ك�لري��سي�ت وامليت�فيزيق�، ثم النظريات النظامية، ومن 

 )Models and Mid-range Theories( ثم النظريات التخ�ش�شية العامة، والنماذج اجلزئية والنظريات متو�سطة النط�ق

.20
داخل التخ�ش�شات العلمية، والعالقات والقوانني والفر�سي�ت، واأخرًيا البيانات واملالحظات

طبًق� لهذا الرتتيب، يفرت�س اأن تقوم النظريات النظامية بالدور الأكرب يف عملية التك�مل املعريف، اإما ا�ستقرائًي�، اأي 

من خالل النظر يف النظريات التخ�ش�شية والبحث يف املتماثالت بينها، اأو ا�ستدللًي�، من خالل النظر يف املنطق الري��سي 

واملواقف امليت�فيزيقية وت�أويله� والبن�ء عليه�. ب�سكل ع�م يف هذا الرتتيب تظهر النظريات التخ�ش�شية ك�أنظمة فرعية عن 

النظ�م الرئي�س الذي متثله النظرية العامة. ل ميكن املبالغة يف اأهمية هذه الإ�سه�م�ت، وخ��سة تقدميه� ملا ي�شميه نيويل 

اأر�سية م�سرتكة للرتابط والتك�مل بني املعارف التخ�ش�شية. اإل اأن نيويل يرى اأن الظواهر يف الواقع اأكرث تعقيًدا من اأن 

حتيط بها النظم الب�شيطة )Simple Systems( ذات العالقات اخلطية، حيث ل ي�أخذ هذا النوع من النظم احتم�ل 

اختالف م�ستوى م�شاهمة النظم الفرعية بل والختالف والت�شارب بني النظم الفرعية، لذلك يقرتح اأنه اإذا كن� نتع�مل مع 

 ملح�ك�ته�. 
21)Complex Systems( ظواهر معقدة فيجب علين� تطوير نظم معقدة

15- William Newell, “A Theory of Interdisciplinary Studies”, Issues in Integrative Studies, No. 19 (2001), p. 18.
16- Julie Thompson Klein, Interdisciplinarity, History, Theory and Practice (Ohio: Wayne State University Press, 
1990), pp. 188-189.
17- K. E. Boulding, “General Systems Theory: The Skeleton of Science”, Management Science, Volume 2, Issue 
3 (1956), pp. 197-208.
18- M. Bunge, Method, Model, and Matter (Boston: Reidel, 1973).
19- Ibid.
20- M. Zwick, “Understanding Imperfection”. In Ragsdell, G. and Wilby, J. (eds.), Understanding Complexity (New 
York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001).
21- William Newell, op. cit., p. 16.
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بدًل من اأدبيات النظم املعقدة التي ينتهجها نيويل يف اأعماله �ستقوم هذه الدرا�شة ب�لتع�مل مع تطوير اأر�سية منا�شبة 

للتج�سري املعريف من خالل م�ستوى اللتزام�ت امليت�فيزيقية واأثرها على البنى النظرية للتخ�س�س�ت العلمية مبا يف ذلك 

اإمكانات تتبع العالقات ال�شببية والأطر املفاهيمية عرب احلدود النظامية املفرت�سة، اأي اأن هذه الدرا�شة ت�سرتك مع كل من 

اإ�شهامات زويك ونويل يف عدم الكتف�ء بتقدمي اإر�شادات عملية للرتابط والتك�مل املعريف بل و�سع هذا املجهود يف اإط�ر نظري 

من خالل بن�ء اأر�سية م�سرتكة م�ستقرة متثل خريطة معرفية لتلك العملي�ت. فمن جهة، يتميز ما قدمه نيويل ب�لهتم�م 

بالطبيعة املعقدة للظواهر حمل الدرا�شة واحل�جة ملح�ك�ته� من خالل بن�ء نظم معرفية بينية معقدة تتعدى العالقات اخلطية 

بني النظم التخ�ش�شية الفرعية وافرتا�س اإ�شهامها املت�شاوي يف النظ�م الع�م، اإل اأن التعقيد يف م�ستوى النماذج العلمية 

ملح�ك�ة الظواهر الجتم�عية يحتاج تربيًرا ميت�فيزيقًي� )معرفًيا ووجودًي�(. من جهة اأخرى، فاإن ما قدمه كل من بولدجن وبوجن 

وزويك، واإن ك�ن يفتقد اإىل دينامية نظم نيويل املعقدة اإل اأنه يقدم روؤية اأكرث و�سوًح� للرتاتبية املعرفية بني التخ�ش�شات 

املختلفة مع الرتكيز على اأهمية املواقف امليت�فيزيقية للمم�ر�س�ت والإمك�ن�ت التج�شريية. فتخ�ش�شات العلوم الجتم�عية ب�سكل 

ع�م، وهي حمل الهتم�م يف هذه الدرا�شة، تعود دائًما اإىل تخ�ش�س فل�سلفة العلم بحًثا عن اأر�سية معرفية ووجودية ت�شمح 

لها بتربير م�شاريعها املعرفية. 

على الرغم من تنوع املواقف التي تقدمه� فل�سلفة العلوم اإل اأن اختي�رات العلوم الجتم�عية ما زالت تتاأرجح بني تيار 

و�سعي م�شيطر وتيار ت�أويلي ناقد له. يف احلقيقة ل تقدم اأي من الفل�سفة الو�سعية اأو تلك الت�أويلية اأ�شا�ًشا ميت�فيزيقًي� ي�شمح 

ببن�ء اأر�سية معتربة للعملي�ت التج�شريية بني التخ�ش�شات العلمية. من جهة، ف�لأوىل ل ت�شمح ب�أكرث من اأر�سية �شطحية مت�ًم� 

كونه� ل تقبل ب�لتع�مل مع غري املرئيات، وبالتايل فاإن اأي حديث حول هيكل اأ�شا�س )Underlying Structure( جامع 

لأبع�د متعددة وعالقات معقدة لظاهرة ما ينظر اإليه تلق�ئًي� بنوع من الريبة. ينعك�س هذا على الفقر املفاهيمي للنظري�ت 

والروؤى ذات الأ�س�س الو�سعية وكذلك اإمكانات الك�سف عن عالقات �شببية بعيًدا عن الق�نون الهيومي )ن�شبة اإىل الع�مل 

الجتم�عي هيوم( والذي ل يتعدى مالحظة التغري بني العوامل واإيعازها ل�شرورة طبيعية. ب�لإ�س�فة بالطبع اإىل القيود على 

حم�ك�ة تعقيدات الواقع الناجتة عن حم�ولة حم�ك�ة منطق التجارب العلمية للعلوم الطبيعية من خالل ما ي�سمى بالتثبيت 

املنهجي )Methodological Bracketing( لعزل الأثر بني الع�مل امل�ستقل والع�مل الثابت عن تاأثريات العوامل الأخرى، 

اإل اأن هذه ال�سرتاتيجية املنهجية حتولت اإىل افرتا�س وجودي ي�شر على اأن النظم الجتم�عية نظم مغلقة مت�ًم� ل تتاأثر 

بعوامل خ�رجية وهو الأمر الذي يف�شد تقريًب� اأغلب املح�ولت البينية للتج�سري بني العلوم. 

من جهة اأخرى، فاإن املق�رب�ت الت�أويلية ل تقبل اإمكانية الف�سل بني الظاهرة حمل الدرا�شة وبني الن�شاط العلمي ملح�ك�ته� 

بل ترى اأن هذه املح�ك�ة ل ت�شري اإىل �سيء حقيقي يف الواقع. فاإذا ك�نت الو�سعية متهمة ب�لفقر املفاهيمي ف�ملق�رب�ت الت�أويلية 

متهمة ب�ل�سيولة وعدم ال�شبط املفاهيمي. اإن الروؤى الت�أويلية ل ت�شمح ببن�ء اأر�سية م�سرتكة للعملي�ت البينية لأنه� ترف�س 

م�سطلح�ت ك�لأر�سية، والأ�س��س، والنظم، ولأنه� تراها جميًعا تركيًب� اجتماعًيا، يحتاج لتفكيك، هذا واإن ك�ن مفيًدا لنقد 

حدود فكرية وموؤ�س�س�تية م�شطنعة بني التخ�ش�شات احلديثة اإل اأنه ل يفيد كثرًيا يف بن�ء اأر�سية م�سرتكة بينها. يف املق�بل 

تقدم الروؤية الواقعية النقدية )Critical Realism(22 – كم� قدمها روي با�شكار واآخرون – التزاًما معرفًيا ووجودًي� ي�شمح 

بعالقة متوازنة بني املعرفة والواقع، اأو بني ما ميكن معرفته واإمكانية معرفته كم� �سيقدمه� املبحث الق�دم.

22- تنطلق الواقعية النقدية من الواقعية العلمية كفل�سفة للعلوم الجتم�عية ت�أخذ ب�لعتب�ر اختالف الإط�ر الجتم�عي عن الطبيعي. 
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الواقعية النقدية كاأ�صا�س فل�صلفي-علمي للتج�صري

تتميز الواقعية النقدية بعدد من املبادئ التي جتعله� اأر�سية منا�شبة للتج�سري بني التخ�ش�شات العلمية مق�رنة بغريها من 

الفل�سف�ت العلمية ك�لو�سعية واملق�رب�ت الت�أويلية. ف�لواقعية النقدية تعيد العتب�ر اإىل الأ�سئلة الوجودية/الأنطولوجية وت�شعها 

قبل الأ�سئلة املعرفية/الأب�ستمولوجية. وبالتايل فاإنها تعالج الأثر ال�سلبي للتع�مل مع �سوؤال: ماذا ميكن اأن نعرفه؟ قبل �سوؤال: 

ما هو موجود يف الواقع لنعرفه؟ والذي اأدى اإىل اعتماد ما هو موجود على ما ميكن معرفته اأو مالحظته. حيث تظهر هذه 

امل�سكلة ب�سكل اأو�سح يف الروؤى الو�سعية التجريبية والتي ل ميكن اأن ت�سف �سيًئ� باأنه موجود اإذا مل يكن ممكًنا مالحظته 

وهو ما يعرب عنه املبداأ امل�سهور )to be is to be perceived(. هذه املمار�شة التي تتلخ�س يف حم�ولة حتديد معايري 

معرفية ومنهجية للعلم قبل اتخاذ موقف وجودي، الأمر الذي ميثل قيوًدا غري �سرورية على املعرفة. بل اإن اأي حديث حول 

23. اإًذا من حيث املبداأ تقدم الواقعية 
املعايري املعرفية واملنهجية يكون غالًبا ع�سوائًي� دون حتديد طبيعة الظاهرة حمل الدرا�شة

النقدية تربيًرا فل�سفًي� علمًي� لكل املمار�شات العلمية التي تنطلق من حتديد طبيعة الظاهرة حمل البحث ولي�س من بنى 

فكرية وموؤ�س�سية معينة تقيد التع�مل مع الظاهرة فيما بعد. من تلك املمار�شات بالطبع التج�شري والرتابط املعريف الذي يحدد 

طبيعة الظواهر الجتم�عية كظواهر معقدة ومتداخلة ومن ثم يبحث يف الإمك�ن�ت املعرفية لتو�سيفه� وتف�شريها ولي�س العك�س.

تقرر الواقعية النقدية اأن هن�ك واقًعا منف�شاًل عن معرفتنا، واقع )هن�ك يف اخل�رج( م�ستقل عن اأفكارنا حوله، وهذا 

ما مييزها عن الروؤى الت�أويلية التي ل تعرتف بهذا ال�ستقالل وي�شعها بج�نب الو�سعية التي ت�سرتك معها يف تقرير هذا 

ال�ستقالل. اإل اأن ما مييزها عن الأ�س��س الو�سعي هو تقريره� للعمق الوجودي )Ontological Depth( للواقع. يحدد روي 

با�شكار ثالثة م�ستوي�ت للواقع: امل�ستوى التجريبي )Empirical( وامل�ستوى اجل�ري اأو الفعلي )Actual( وامل�ستوى احلقيقي 

)Real(. ف�لأول يت�شمن مالحظاتنا وخربتن� ب�لواقع، والثاين يت�شمن الأحداث اجل�رية، بينما يت�شمن الثالث الهي�كل والآلي�ت 
 .24

امل�سوؤولة عن اإنتاج الأحداث اجل�رية يف امل�ستوى الثاين ومالحظتنا لها يف امل�ستوى الأول

وبالتايل، فاإن الأحداث التي قد نراها منف�سلة ونتع�مل معها جتريبًيا من خالل فر�سية �شببية �شطحية واأحادية بني 

الأحداث والتي ت�أخذ �سكل كلم� حدث )A( اأعقبه )B( قد تعود اإىل اآلية �شببية م�سرتكة ومعقدة تتطلب الك�سف عن عدد من 

العوامل والعالقات امل�سوؤولة جميًعا عن اإنتاج الأحداث اأو الظواهر حمل املالحظة. لذلك هن�ك حاجة لتجاوز املمار�شة العلمية 

 )Regularities( ال�شطحية التي ل تتعدى امل�شاحة بني امل�ستوى الأول والثاين: مالحظة وت�سجيل وا�شتنتاج عالقات منتظمة

بني الأحداث. ف�لع�مل كم� يراه روي با�شكار ل يتكون من اأحداث بل من اأ�سي�ء، اأ�سي�ء غالًبا معقدة، وب�سبب هذا التعقيد 

متتلك هذه الأ�سي�ء جمموعة من النزعات والقوى والأعب�ء. واأنه ب�لإ�س�رة اإىل تلك النزعات والأعب�ء والقوى واكت�س�فه� ميكن 

 .25
تف�شري الظواهر يف الع�مل

فالت�شكالت ال�شطحية للظواهر ومالحظتنا لها لي�شت كل الواقع. فما نالحظه ما هو اإل نتاج لتفاعالت معقدة لآلي�ت 

�شببية قد تربط بني عوامل تقبع يف جم�لت وم�ستوي�ت خمتلفة من الوجود اأي ل تنتمي بال�شرورة لنظ�م اجتماعي اأو م�ستوى 

حتليل واحد، على �سبيل املث�ل يف تخ�ش�س العالقات الدولية عند البحث يف اأ�شباب ا�ستقرار البيئة الدولية، عادة يتم النظر 

يف العوامل اخل��سة بهذه البيئة ك�لقطبية وتوازن�ت القوى والتحالفات بل وحتى ا�ستقالل املنظمات الدولية واآدائها املوؤ�س�سي، 

بينما يف احلقيقة قد يكون ال�ستقرار املالحظ نتيجة لآلية �شببية تتعدى حدود البيئة الدولية اأو نتيجة لتف�عل اآلية �شببية 

دولية مع اآلية/اآليات �شببية خ�رج »حدود« البيئة الدولية تنتمي اأك�دميًي� اإىل تخ�ش�شات اأخرى ك�ل�سي��سة املق�رنة والقت�س�د 

وعلم الجتم�ع والدرا�شات الثق�فية وعلم النف�س الجتم�عي وغريها.

23- Colin Wight, Agents, Structures, and International Relations: Politics as Ontology (Cambridge: Cambridge 
University Press: 2006), p. 25.
24- Roy Bhaskar, A Realist Theory of Science (Leeds: Leeds Books: 1975), p. 56.
25- Ibid., p. 51.
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تقدم الواقعية النقدية تو�سيًف� اأكرث �سمولية للهي�كل الجتم�عية وبالتايل م�شاحة اأرحب لعمل اآلياتها ال�شببية وحم�ك�ة 

الظواهر الجتم�عية املعقدة. طبًق� لروؤي با�شكار فاإن احلي�ة الجتم�عية حتدث على اأر�سية ت�سكله� اأربعة اأبعاد متداخلة، اأو 

 :)Social Cube( ما ي�شميه ب�ملكعب الجتم�عي

اأوًل: التفاعالت املادية مع الطبيعة )املوارد، ال�شمات الطبيعية، اإلخ(.

ثانًيا: املعاين امل�سرتكة )القيم، الأفك�ر، املعتقدات، املوؤ�س�س�ت، اإلخ(.
ثالًثا: العالقات الجتم�عية )الطبقية، الأدوار الجتم�عية، عالقات الإنت�ج، اإلخ(.

رابًعا: ذوات الف�علني )الذات، الهوية، اإلخ(26.

لي�س من ال�سعب هنا روؤية كيف ميكن لهذا التو�سيف لأبع�د احلي�ة الجتم�عية اأن يعمل ك�أر�سية لفهم اأكرث �سمولية 

ا. فبن�ًء على النق�س�م يف املواقف امليت�فيزيقية عن  للظواهر الجتم�عية لي�س بني التخ�ش�شات بل وداخل التخ�ش�شات اأي�شً

ماهية الوجود تنق�سم اأغلب النظريات يف العلوم الجتم�عية بني تلك التي تعطي الأولوية يف التف�شري للعوامل املادية وتلك 

التي تعطي الأولوية للعوامل الثق�فية والفكرية. بينما ما يقدمه هذا التو�سيف هو اإمكانية الربط بني العوامل الثق�فية واملادية 

والعالقاتية والنف�شية من خالل اآليات �شببية معينة تف�شر ظ�هرة ما ومنطها ال�سلوكي بعيًدا عن الروؤى الوجودية اجلزئية 

التي تنتج بدورها مفاهيم ونظريات ق��سرة وبالتايل مالحظة �شطحية وجزئية للواقع. ي�أخذن� ت�شمني ذاتية الف�علني ك�أحد 

اأبعاد احلي�ة الجتم�عية اإىل اأف�سلية اأخرى لالأ�شا�س الواقعي النقدي ل تتوفر ملتبني الفل�سف�ت العلمية الأخرى، ف�لو�سعية ل 

تعطي اهتماًما كبرًيا بذاتية الف�عل اأو املعنى الذي يوؤول ويربر �سلوكه من خالله ول تعتمد هذا املعنى كعن�سر اأ�شا�س يف 

تف�شري الظواهر الجتم�عية، بينما الت�أويلية تختزل التف�شري يف ت�أويل الف�عل ل�سلوكه. 

الجتم�عية  للظواهر  �سمولية  اأكرث  روؤية  يف  ي�شاهم  بينهما  والعالقة  والثق�فية/الفكرية  املادية  الأبع�د  اإبراز  ك�ن  فاإذا 

من خالل الربط الأفقي بني الأبع�د الهيكلية املختلفة، فاإن ت�شمني ذاتية الف�علني ي�شاهم يف روؤية اأكرث �سمولية للظواهر 

الجتم�عية من خالل الربط الع�مودي بني الف�عل وبيئته. ف�لظواهر قد تت�سكل يف م�ستوى ويعاد اإنتاجها يف م�ستوى اآخر. 

تعرب اأغلب تخ�ش�شات العلوم الجتم�عية عن تلك العالقة الع�مودية ب�رتب�ك وتداخل وا�سح بني عدد من امل�س�كل املختلقة: 

اإ�شكالية الف�عل-الهيكل )Agent-Structure Problem(، م�ستوي�ت التحليل )Levels of Analysis(، م�سكلة الكلي 

 .)Macro-Micro Problem( واجلزئي

يف هذا الإط�ر، يو�سح كولن وايت اأن اختي�ر كل من م�ستوى التحليل ووحدة التحليل ل بد منهما لكل باحث. ال�سوؤال هو 

اأي من هذين الختي�رين يجب اأن ميثل الأولوية للب�حث عند تطوير برنامج بحثي؟ فوحدة التحليل تعني الق�سية اأو الظاهرة 

حمل البحث، بينما م�ستوى التحليل يعني كيفية تف�شريها. يرى كولن وايت والواقعيون النقديون ب�سكل ع�م اأن حتديد وحدة 

التحليل يجب اأن ميثل اأولوية للب�حث، كون وحدة التحليل م�سكلة وجودية تخت�س بتحديد طبيعة الظاهرة حمل الدرا�شة، بينما 

27. فالظاهرة كم� مت الإ�س�رة اإليها قد تتجاوز م�ستوي�ت التحليل التقليدية وامل�ستقرة 
م�سكلة م�ستوى التحليل م�سكلة منهجية

يف اأي تخ�ش�س. وبالتايل، يحتاج الباحث اإىل النظر واتخاذ قرار وموقف وجودي من طبيعة العالقة بني اجلزئي�ت والكلي�ت 

الجتم�عية قبل حتديد م�ستوي�ت للتحليل والختي�ر من بينها. 

26- Roy Bhaskar et al.: The Problems of Philosophy and Their Resolutions, (London, Verso: 1994), p. 96.
27- Colin Wight, Ibid., p. 104 
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اآليات التج�صري

ميكننا الآن العودة اإىل نظم الرتاتبية املعرفية التي قدمها كل من بادجن باوجن وزويك بعد اتخاذ موقف ميت�فيزيقي 

يعتمد على الفل�سفة الواقعية النقدية، ومالحظة امل�شاهمة التي تقدمه� يف جتاوز القيود التخ�ش�شية التي ت�شعها اللتزام�ت 

امليت�فيزيقية الأخرى. الآن ن�شتطيع اأن ن�شع خ�رطة النظم املعرفية على اأر�سية واقعية نقدية تت�شم ب�لعمق وال�سمولية، 

بحيث تعك�س هذه اخل�رطة اأكرث من جمرد خطوات منهجية ومعايري معرفية )مالحظة، فر�سي�ت، مناذج تخ�ش�شية، اأطر 

نظرية، اإلخ( بل حم�ك�ة لعمق و�سمولية الظواهر الجتم�عية. اإل اأنه وطبًق� ملبادئ الواقعية النقدية فاإن الظواهر الجتم�عية 

و�شروط اإنتاجها اأو اآلياتها ال�شببية قد تتعدى النظم الجتم�عية كم� تقدمه� التخ�ش�شات العلمية، وبالتايل يلزم هنا تطوير 

خ�رطة تعك�س اأهمية التج�شري بني التخ�ش�شات مبا ي�شمح ب�لإح�طة ب�لظواهر حمل البحث، وذلك من خالل و�سع م�ستوي�ت 

ا�شتك�شاف م�ستوي�ت الواقع جنًبا اإىل جنب، ومن ثم الربط اأو التج�شري بينها طبًق� لأمن�ط اأو م�شارات التج�شري امل�شتخدمة 

)ال�ستطالعية والتوفيقية واملتجاوزة(.
تقرتح هذه اخلريطة ثالثة موا�سع لكل من م�شارات التج�شري: 

التج�شري ال�ستطالعي: يربط امل�شار ال�ستطالعي بني التخ�ش�شات يف امل�ستوى الأكرث �شطحية اأي م�ستوى املالحظات  -

وتطوير الفر�سي�ت.

التج�شري التوفيقي: يربط م�شار التج�شري التوفيقي بني التخ�ش�شات العلمية يف م�ستوى النماذج اجلزئية والنظريات  -

متو�سطة النط�ق.

الفكرية  - النظم  بني  التخ�ش�شية  للحدود  املتجاوز  التج�شري  م�شار  يربط  التخ�ش�شية:  للحدود  املتجاوز  التج�شري 

واملعيارية املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية.

اآليات م�صار التج�صري اال�صتطالعي 

ما مييز هذا امل�شار كم� ذكر اأعاله هو انتم�ء كل من ال�سوؤال البحثي اأو الظاهرة حمل البحث والعوامل الرئي�شة لتف�شريها 

اإىل نف�س التخ�ش�س، مبعنى اأن الع�مل التابع )ما يراد تف�سريه( والع�مل امل�ستقل )امل�سوؤول عن تقدمي هذا التف�شري( ينتميان 

اإىل حقل معريف لتخ�ش�س واحد. اإل اأن العالقة بني الع�مل امل�ستقل والع�مل التابع لي�شت مبا�شرة مت�ًم�، اأي اأن تاأثري الع�مل 

امل�ستقل ل يحدث اإل من خالل التف�عل مع ع�مل تعديلي )Moderating Variable( والذي توؤثر قيمته على مدى قوة 

تاأثري الع�مل امل�ستقل على الع�مل التابع، على �سبيل املث�ل اإذا كن� مهتمني بدرا�شة تاأثري )التدين( على )تف�شيالت الأ�سخ��س 

النتخ�بية بني الأحزاب ال�شيا�شية(، اإذا وجدنا اأن هذه العالقة اأقوى عند الذكور من الإن�ث ن�شتطيع اأن ن�شتنتج اأن )اجلن�س( 

ع�مل تعديلي يف العالقة بني )التدين( وبني )تف�شيالت الأ�سخ��س النتخ�بية بني الأحزاب ال�شيا�شية(28. اأحياًنا كثرية ينتمي 

الع�مل التعديلي اإىل جم�ل اآخر يتطلب النظر يف التخ�ش�س امل�سوؤول عن درا�شته، اإل اأنه ويف هذه احل�لة فاإن النظر يكون 

نظًرا ا�شتطالعًيا مبعنى اأن ما يهم الباحث هنا هو القيمة الرقمية )املوؤ�سر( للع�مل التعديلي واأثرها على قوة العالقة بني 

الع�مل امل�ستقل والع�مل التابع اللذين ينتميان اإىل نف�س التخ�ش�س. اإذا اتخذ الباحث هذا امل�شار طبًق� لنتم�ء الظاهرة 

حمل البحث والعوامل الرئي�شة لتف�شريها يف تخ�ش�شه، فاإنه قد ل يوجد حاجة للنظر يف الإط�ر املفاهيمي والنظري للع�مل 

التعديلي يف التخ�ش�س الآخر. اإًذا م�ستوى التج�شري الذي يتطلبه هذا النوع من الأ�سئلة البحثية ل يتعدى م�ستوى املالحظة 

وت�سجيل الأحداث وتطوير الفر�سي�ت ا�ستقرائًي�.

28- Norman Blaike, Analyzing Quantitative Data (London: Sage Publications, 2003), p. 138.
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اآليات م�صار التج�صري التوفيقي 

ينطلق هذا امل�شار من احل�جة لتقدمي اإجابات حول نوعني من الأ�سئلة البحثية: تلك التي تقع يف التق�طع بني تخ�ش�شني، 

اأو تلك التي تقع يف فجوة بني التخ�س�س�ت. يف احل�لة الأوىل ينتمي ال�سوؤال اأو الق�سية اإىل التخ�ش�شني، بينما يف احل�لة 

الثانية ل ينتمي اإىل اأي منهما. مبعنى اأن يف هذه احل�لة اإما اأن ينتمي الع�مل التابع )اأو املفهوم الذي مت ا�ستخال�سه منه( 

اإىل تخ�ش�شني اأو اأنه ل ينتمي اإىل اأي منها. اإل اأنه يف كل الأحوال فاإن البحث يف الأ�سب�ب امل�سوؤولة عن اإنتاج الظاهرة 

حمل البحث يتطلب النظر فيما يقدمه التخ�ش�شان من مفاهيم ونظريات. هنا يكون امل�ستوى الأف�سل للتج�سري التوفيقي هو 

م�ستوى النظريات املتو�سطة النط�ق )Mid-range Theories( اأو ما ي�شميها البع�س النظريات اخل��سة. تختلف النظريات 

املتو�سطة النط�ق عن النظريات الكربى اأو ما ي�سمى )Grand Theories( يف الطموح التف�شريي ب�سكل اأ�شا�شي. فالثانية 

حت�ول اأن تقدم اأطًرا لتف�شري جم�ل التخ�ش�س ب�سكل ع�م، بينما الأوىل حت�ول اأن تقدم تف�شرًيا جلزء من هذا املج�ل، على 

�سبيل املث�ل تعترب الواقعية وحم�ولت تقدمي نظرية نظامية �س�ملة تعرب عن افرتا�س�ته� كم� قدمها كينيث والتز نظرية كربى 

)Grand Theory( بينما نظريات التحالفات اأو احلرب هي نظريات متو�سطة النط�ق، وكذلك الأمر بالن�شبة لنظرية ال�سالم 
الدميقراطي بالن�شبة للروؤية الليربالية للعالق�ت الدولية. قد يكون هن�ك عدد من نظريات التحالفات املختلفة واملتناف�شة، 

والتي تزعم جميعها اأنها اأكرث تعبرًيا عن الفرتا�س�ت الواقعية وكذلك الأمر بالن�شبة لنظريات ال�سالم الدميقراطي والروؤية 

الليربالية للعالق�ت الدولية.

داخل التخ�ش�س الواحد عادة ما يكون ال�شراع الأكرث �شرا�شة بني النظريات الكربى والتي يعترب كل منها برادمي اأو 

برناجًما بحثًيا ودرا�شًيا، يعرف املتخ�س�سون اأنف�شهم من خالل النتم�ء لها، ما يجعل التوا�سل بل والتوفيق بينها اأمًرا لي�س 

ب�ل�سهل حتى داخل نف�س التخ�ش�س. اإن النظريات ذات النط�ق املتو�سط من خالل متو�سعه� بني اجلزئي�ت والكلي�ت، وبني 

التجريد واملالحظة، وبني الأحداث اليومية و�شروط اإنتاجها الهيكلية، تت�شم مبرونة اأكرب يف جتاوز عدد من امل�سلم�ت النظرية 

التي جتعل من عملية التج�شري التوفيقي اأكرث قبوًل على هذا امل�ستوى من م�ستوى النظريات الكربى. فبدًل من النطالق للدف�ع 

عن جمموعة من الفرتا�س�ت، تعمل النظريات املتو�سطة النط�ق على التع�مل مع م�س�كل واقعية يف املج�ل حمل الدرا�شة 

29. �شببًيا، قد يكون من املفيد النظر يف البداية يف الختالف بني العالقات ال�شببية 
من خالل بن�ء نظريات خ��سة بها

التي تت�شمن عاماًل تعديلًي� )الذي اأ�شرنا اإليه اأعاله( وبني الع�مل الو�سيط )Mediating Variable( اأو ما ي�شميه البع�س 

الع�مل املتداخل )Intervening Variable(، فالثاين، اأي الع�مل الو�سيط اأن�سب مل�شار التج�شري التوفيقي كونه يعرب عن 

عالقة ت�سل�سلية: الع�مل امل�ستقل يوؤثر على الع�مل الو�سيط الذي بدوره يوؤثر على الع�مل التابع يف اإط�ر التج�شري والرتابط 

املعريف، وقد ينتمي الع�مل امل�ستقل اإىل حقل تخ�ش�شي والع�مل الو�سيط اإىل حقل تخ�ش�شي اآخر بحيث ينتج عن التوفيق 

بينهما حل ل�سوؤال بيني. فهذه ال�سل�سلة من العوامل، اأو الآلية ال�شببية، على الأقل ب�ملنطق الو�سعي ال�شطحي »متالأ« الفجوة 

بني التخ�ش�شات مبا ي�شمح ب�لتع�مل مع الق�س�ي� التي ل تنتمي لأي منها.

اإل اأن فجوات الع�مل الجتم�عي وتق�طع�ته قد تتطلب اأكرث من اقرتاح عالقات �شببية ب�شيطة تربط اإمربيقًي� بني عوامل 

خمتلفة كموؤ�سرات رقمية اأي كم�س�ر اأو �سل�سلة من العوامل )ع�مل م�ستقل، اآلية �شببية، ع�مل تابع( بل قد تتطلب ا�شتك�شاف 

اآليات �شببية اأكرث تعقيًدا تعك�س تعقيد الظاهرة حمل البحث، بحيث تكون الآلية ال�شببية هي امل�سوؤولة عن التاأثري ولي�شت 

 .30
جمرد بند م�شاعد اأو اإ�س�يف يف العملية، اأي اأن تكون الآلية ال�شببية هي تلك اجلزء الفع�ل واملحرك يف نظ�م ينتج التاأثري

ب�خت�س�ر، يتطلب التج�شري يف هذه احل�لة اأكرث من جمرد مالحظة قيا�س القيمة الرقمية ملوؤ�سرات تعك�س اأحداًثا مرتبطة 

اإمبرييقًي�، بل بيان وتف�شري وفهم طبيعة الآلية/الآلي�ت ال�شببية التي تنتج تلك الأحداث، اأي بيان وفهم وتف�شري طبيعة الكيانات 

والعملي�ت احلقيقية التي ت�شمح لها بالتاأثري الذي مت قيا�شه. على �سبيل املث�ل، ل يجب اأن يكون هدف البحث العلمي، فقط، 

29- David Lake, “Theory is Dead, Long Live Theory: the End of Great Debates and the Rise of Eclecticism in Inter-
national Relations”, European Journal of International Relations, Volume 19, Issue 3 (2013), p. 573. 
30- Colin Wight, op. cit., p.34.
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النظر يف )اأثر اتفاقيات التجارة احلرة على منط ال�ستهالك( يف دولة ما، بل بيان وفهم وتف�شري اآليات ال�سوق احلرة والتي 

ل حترتم كثرًيا احلدود التخ�ش�شية بني حقل القت�س�د، ال�شيا�شة، علم النف�س الجتم�عي، والتاريخ. يف هذه احل�لة يجب 

على الباحث النظر يف ال�سوق كنظ�م متك�مل ولي�س النظر يف الأحداث املتفرقة التي ينتجها بل النظر يف اآلياته التي تت�شمن 

عملي�ت وعوامل اقت�شادية، و�شيا�شية، واجتماعية، نف�شية، اإلخ. 

فقد تكون العملية اأو الكيان احل��سم يف ظ�هرة ما اقت�شادية، اأو �شيا�شية اأو نف�شية اأو غريها، اإل اأن هذه العملية اأو 

الكيان ل تقوم بهذا الدور اإل من خالل كونه� جزًءا من اآلية لوله� ملا متيزت بهذا التاأثري. هنا ل نبحث عن ع�مل م�ستقل 

وع�مل تابع ثم نبحث يف درجة الرتب�ط بينهما اإح�شائًيا، بل عن اآليات تعك�س عملي�ت واقعية يف كل جم�ل ونعمل على 

فهم وتف�شري التف�عل بينها بهدف حم�ك�ة ظ�هرة حقيقية معقدة ل تنتمي لأي من التخ�ش�شات حمل الهتم�م. تتم��سى هذه 

الروؤية ال�شببية مع احتياجات م�شار التج�شري التوفيقي للتع�مل مع الأ�سئلة والق�س�ي� التي تتطلب حم�ك�ة الظواهر الواقعية 

املعقدة من خالل اإ�شهامات التخ�ش�شات امل�ستقلة واملمار�شة التوفيقية بينها. كم� مت الإ�س�رة اإليه متثل النظريات متو�سطة 

النط�ق امل�ستوى الأن�سب لهذه املمار�شات التوفيقية والنتق�ئية )Electicic( لأنه� اأكرث اقرتاًبا من الواقع وبالتايل اأكرث قدرة 

على حم�ك�ة ظواهره من النظريات الكربى ذات النكهة التجريدية والتي تزعم تقدمي روؤية �س�ملة ملجالها ب�سكل م�ستقل عن 

الظواهر التي تنتمي لنظم اجتماعية اأخرى. 

اآليات م�صار التج�صري املتجاوز للحدود التخ�ص�صية 

اإذا ك�ن منطلق التج�شري التوفيقي حل م�س�كل الواقع وما يتطلبه من حم�ك�ة اأكرث دقة لظواهره املعقدة فاإن النقد 

املعريف، ال�شيا�شي والجتم�عي كمنطلق للتج�سري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية يتطلب ا�ست�سك�ل القيم الكربى والنظم الفكرية 

التي تعمل ك�فرتا�س�ت وبديهيات للبنى النظرية لكل تخ�ش�س. ف�لأول يتع�مل، تقنًي�، مع الأبع�د املادية واملوؤ�س�سية للظواهر، 

من خالل الفهم والتف�شري ومن ثم اإعادة الرتتيب والتنظيم بهدف التحكم يف اآليات اإنتاجها. بينما الثاين يتطلب ا�ست�سك�ل 

الأ�س�س القيمية والفكرية التي ت�شمح باإعادة اإنتاج الظاهرة حمل النقد وبن�ء اأ�ش�س بديلة لها، اأي اأن التج�شري يف هذا امل�ستوى 

ي�شتهدف امل�ستوى الهيكلي، حيث �شروط اإنتاج الظواهر حمل النقد، على �سبيل املث�ل، الف�شاد الإداري كظ�هرة قد ينعك�س 

يف �سلوك موظفي احلكومة اأو يف اأجواء الإدارات احلكومية ال�شغرى، اإل اأن هذا ال�سلوك اأو الظاهرة ل ميكن تو�سيفه� 

وتف�شريها وبالتايل نقده� اإل من خالل ا�شتك�شاف �شروط اإنتاجها الهيكلية.

ميكن و�سف �شروط الإنت�ج من خالل كونه� مبادئ للتنظيم )Organizing Principles( حتكم العالقات وتوؤ�س�س 

لرتاتبية بني جمموعة من القيم، املوؤ�س�س�ت، والأدوار الجتم�عية اعتماًدا على نظ�م فكري يقدم التربير املعياري لهذه الرتاتبية 

ا، قد ل تنتمي القيم واملوؤ�س�س�ت والأدوار الجتم�عية لنف�س احلقل املعريف كم� تقدمه  وقبوله� وعدم مق�ومته�. هنا اأي�شً

التخ�ش�شات العلمية. ف�لظواهر حمل النقد قد تظهر متثالته� اجلزئية يف جم�ل ما اإل اأن �شروط اإنتاجها قد تكون متجاوزة 

لعدد من املج�لت. ف�ل�ستبداد ال�شيا�شي قد ي�سنف كظ�هرة �شيا�شية اإل اأن �شروط اإنتاجه تتجاوز املج�ل ال�شيا�شي ب�لت�أكيد 

بل اإن يف هذا الإط�ر يظهر ال�ستبداد ال�شيا�شي كنوع اأو حالة من مفهوم متجاوز )ال�ستبداد(. هنا، مرة اأخرى، يجب الأخذ 

ب�لعتب�ر الفرق بني التج�شري التوفيقي وبني التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية، ف�لأول يعمل على حم�ك�ة الظاهرة من 

خالل تتبع جزئياتها وتنظيم اأفكارنا حوله� من خالل مناذج الآلي�ت ال�شببية، اأي اأنه يقدم اإجابة توفيقية ل�سوؤال )ملاذا(؟ 

بينما الثاين يبحث يف ال�شروط الفكرية والقيمية التي �شمحت بارتباط واإعادة ارتباط تلك اجلزئي�ت، اأي اأنه يقدم اإجابة 

متجاوزة ومتعالية ل�سوؤال )كيف اأمكن( اإنتاج الظاهرة؟
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اإذا ك�نت التخ�ش�شات العلمية وتق�سيمه� املعريف يعانيان فقًرا وا�سًح� يف تتبع العالقات ال�شببية العابرة حلدود النظم 

الجتم�عية وحم�ك�ة ارتباط جزئياتها ببع�شها البع�س فاإنها اأ�شد فقًرا يف الك�سف عن �شروط اإنتاج الظواهر والعالقات 

والرتاتبية التي توؤ�س�س لها بني القيم واملوؤ�س�س�ت والأدوار عرب احلقول املعرفية، بل اإنها يف اأحيان كثرية تعمل كح�جب لها 

)وهذا ما يعطي البعد النقدي للتج�سري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية(. لذلك فاإن م�شار التج�شري يف هذا امل�ستوى يتطلب العمل 
على امل�ستوى املفاهيمي والفكري والقيمي ولي�س م�ستوى العالقات ال�شببية بني املتغريات والعوامل امل�ستخل�سة منها.وبالتايل 

يكون مو�سع التج�شري هنا بني م�ستوى النظريات التخ�ش�شية الكربى وبني الروؤى امليت�فيزيقية التي توؤ�س�س لها معرفًيا ووجودًي�. 

ما يجعل هذه الروؤى امليت�فيزيقية موؤ�س�سة اأنه ل يوجد اأ�شا�س اأعمق ميكن تاأ�شي�س املعرفة العلمية عليه، على الأقل بالن�شبة 

31. اإل اأن ا�ستخال�س وتطبيق هذه الروؤى امليت�فيزيقية يف جم�ل معريف ما يتطلب م�ستوى فكرًيا وقيمًيا و�سيًط�. 
للعلم احلديث

يف هذا امل�ستوى جند جمموعة من الأنظمة الفكرية والقيمية التي من وجه تعك�س ما مت ا�ستخال�سه من حق�ئق كربى من 

الروؤى امليت�فيزيقية ومن وجه اآخر تقوم بدور الفرتا�س�ت الأ�س��سية للنظري�ت التخ�ش�شية الكربى، على �سبيل املث�ل، جند 

يف هذا امل�ستوى معاين ومفاهيم متجاوزة للتخ�س�س�ت العلمية ك�مل�سلحة، العقالنية، التقدم، الهوية، وغريها من الفرتا�س�ت 

امل�سرتكة لعدد من التخ�ش�شات والتي يف الأ�س��س ترتجم روؤى ميت�فيزيقية معينة. ف�لعقالنية الآداتية احلديثة، مثاًل، تعك�س 

موقف� ميت�فيزيقًي� معينا حول طبيعة النف�س الب�شرية والتفاعالت الب�شرية، تنعك�س يف اأطر فكرية وقيمية حول عالقة الإط�ر 

املادي والجتم�عي ب�ل�سلوك الإن�س�ين، والتي تعمل بدورها ك�فرتا�س�ت لعدد من التخ�ش�شات املختلفة من خالل تقدميه� 

لأطر )متلوؤه�( تلك التخ�ش�شات مبحتواه� املفاهيمي والنظري اخل��س، لت�شبح العقالنية الأداتية افرتا�س ال�شعي للرثوة يف 

احلقل القت�س�دي، وال�سلطة يف ال�شيا�شة، والقوة يف العالقات الدولية.

32 )الظواهر، الأحداث، 
يتطلب التج�شري يف هذا امل�ستوى التع�مل مع املفاهيم كت�سورات ذهنية لتق�سيم الأ�سي�ء يف الواقع

الف�علني، اإلخ(. تلك الت�سورات ت�شاعدنا على الإج�بة على �سوؤال: اإىل اأي نوع تنتمي هذه الظاهرة اأو احلدث، اأو الف�عل، 

اإلخ. ما يعني اأن تق�سيم الأ�سي�ء اإىل اأنواع )Classification( يعترب جوهرًي� لعملية بن�ء املفاهيم بل وتفكيكها. يتطلب تق�سيم 

 Fundamentum( ب�لإجنليزية و )Classificatory Principle( الأ�سي�ء اإىل اأنواع ما ي�سمى مبورد الق�سمة بالعربية و

Divisionis( بالالتينية، والذي يعني ب�خت�س�ر تلك اخل��سية املعينة التي اعتربت خ��سية مفتاحية لتق�سيم الظواهر اإىل 
اأنواع اأو جمعها مًعا يف نوع ما، على �سبيل املث�ل عند حم�ولة تو�سيف النظم الدولية من خالل مورد ق�شمة: توزيع القدرات 

املادية بني القوى العظمى ينتج ثالثة اأنواع )مفاهيم(: نظ�م اأحادي الأقط�ب ونظ�م ثنائي الأقط�ب ونظ�م متعدد الأقط�ب. 

بينما اإذا ا�شتخدمنا انت�شار القيم عرب احلدود لنتج لنا: نظ�م دويل، جمتمع دويل وجمتمع عاملي، وكذلك على م�ستوى الأنظمة 

ال�شيا�شية الوطنية اإذا ك�ن مورد الق�سمة اأ�ش�ًشا ل�شرعية النظ�م احل�كم فينتج الأنواع التالية: ديني، دميقراطي، وراثي، اإلخ. 

وكذلك النظ�م القت�س�دي اإذ ميكن ا�ستقراء عدًدا من موارد الق�سمة ك�ملن�ف�سة والنفت�ح ودور الدولة يف الن�شاط القت�س�دي 

وغريها. ال�سوؤال هو: ما هي اأ�ش�س اختي�ر مورد للق�سمة دون غريه؟ ما هي اأ�ش�س اختي�ر خ��سية ما والتع�مل معها كخ��سية 

رئي�شة اأو مفتاحية لتو�سيف الظاهرة، اأو مبعنى اأدق اختزال الظاهرة يف تلك اخل��سية وجت�هل خوا�سه� الأخرى؟ دون التدخل 

يف هذا امل�ستوى املفاهيمي وا�ست�سك�ل مورد الق�سمة واأ�شا�شه املعياري، �ستقود �سل�سة الختزال الباحث نحو الكتف�ء بقي��س 

املوؤ�سرات التي تعك�س كمًي� تغري تلك اخل��سية التي اعتربت مفتاحية يف الواقع.

31- Nuno Montero & Kevin Ruby, “IR and the False Promise of Philosophical Foundations”, International Theory, 
Volume 1, Issue 1 (2009), p. 26.
32- Robert Adcock, “What is a Concept?, Political Concepts, The Committee on Concepts and Methods”, Working 
Paper Series, (April 2005).
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قد يرى البع�س اأن اختي�ر اأو قبول مورد الق�سمة ما هو اإل اختي�ر عملي�تي يخدم ال�سوؤال البحثي ول يت�شمن بال�شرورة 

اأي اأ�شا�س معياري. بالطبع ل تقبل اأي ممار�شة بحثية ذات منطلق�ت نقدية هذه احلجة، على �سبيل املث�ل، قد يرى البع�س 

اأن اختي�ر توزيع القدرات املادية كمورد للق�سمة لتو�سيف اأنواع النظم الدولية اختي�ر بحثي مربر ب�أ�سئلة بحثية تتطلب النظر 

يف البيئة الدولية وظواهره� انطالًقا من هذا التو�سيف. بالطبع قد يكون هذا منا�شًبا ك�ختي�ر بحثي موؤقت ولي�س كحقيقة 

وجودية ثابتة. فهذا الختزال للنظم الدولية يف خ��سية القطبية ينتج مفاهيم رئي�شة ت�سكل روؤيتنا لظواهر اأكرث تعقيًدا من اأن 

تف�شر انطالًقا من توزيع القدرات املادية. الأهم وهذا حمل النقد، اأن تلك الروؤى تربر ل�شيا�شات وممار�شات معينة يف الواقع، 

ك�حلروب الهجومية، الهيمنة، البتزاز، اخل�سوع احل�س�ري، والتحالفات مع قوى عظمى، وغريها من ال�شيا�شات واملمار�شات 

املنطلقة من تعريف معني للم�سلحة الوطنية اعتماًدا على مفاهيم نظرية نحتت طبًق� لختي�رات معيارية لتق�سيم الظواهر 

اعتماًدا على خ��سية معينة مع جت�هل خوا�س اأخرى.

يف هذا الإط�ر، تعنى عملية التج�شري ب��ستقراء موارد الق�سمة للمف�هيم الرئي�شة يف التخ�ش�شات املختلفة بهدف ا�ستخال�س 

الأ�س�س املعيارية امل�سرتكة لختي�ر اخلوا�س الرئي�شة التي يتم من خالله� تو�سيف الظواهر يف تلك التخ�ش�شات، على اأن 

تقود هذه العملية للك�سف عن النظم الفكرية واملعيارية امل�سرتكة املتجاوزة للتخ�س�س�ت والتي توؤ�س�س لتو�سيف املفاهيم يف 

احلقول املختلفة. يتطلب هذا املجهود ف�سل املفاهيم الرئي�شة عن اأطره� النظرية الكربى كعزل مفهوم توازن القوى عن الروؤية 

الواقعية، اأو مفهوم املناف�شة عن الروؤية القت�س�دية النيوليربالية. ميّكن هذا الف�سل الباحث من جتاوز املحتوى التخ�ش�شي 

للمفهوم والذي ي�سكله مو�سع املفهوم يف النظرية التخ�ش�شية، مما ي�سهل الو�سول ملورد الق�سمة واأ�شا�شه املعياري املتجاوز 

ا عملية مق�رنة بني املفاهيم يف التخ�ش�شات ذات العالقة بحًثا عن التناق�شات اأو  للتخ�س�س. يتطلب هذا املجهود اأي�شً

الختالف�ت من جهة وعن امل�سرتك�ت واملتماثالت من جهة اأخرى، مع الرتكيز دائًما على �سوؤال الت�يل: م� هو الأ�س��س املعياري 

اجل�مع لتق�سيم اأنواع الظواهر عرب التخ�ش�شات؟ 

من جهة اأخرى، فاإن م�شار التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية وما يتطلبه من تدخل على امل�ستوى املفاهيمي يجب اأن 

ي�شتهدف اقرتاح اأ�ش�س فكرية وقيمية بديلة تقدم تربيًرا ملعايري تو�سيف الظواهر الجتم�عية وتق�سيمه� لأنواع وعدم الكتف�ء 

مبجرد النقد. هنا تكون احلركة يف الجت�ه املع�ك�س، اأي بدًل من ا�ستقراء موارد الق�سمة يف التخ�ش�شات العلمية ل�ستخال�س 

 � اأ�شا�شها املعياري والك�سف عن النظم الفكرية والقيمية املوؤ�س�سة لها، ينطلق الباحث من نظ�م فكري وقيمي معني م�ستخل�سً

منه قيمه واأفك�ره املركزية ومن ثم النظر يف الظواهر الواقعية والعمل على تو�سيفه� طبًق� ملا تقرتحه تلك القيم والأفك�ر 

كخوا�س مفتاحية لتق�سيم الظواهر اإىل اأنواع. يف هذا الجت�ه يجب على الباحث العمل على ر�شم خ�رطة مفاهيمية بحيث 

تت�شمن اأق�شاًما اأو اأنواًع� )Classes( مع تو�سيح اأوًل: اخل��سية املفتاحية التي تعمل كمورد للق�سمة يفرق بني تلك الأنواع 

اأو ع�ئلة املفاهيم، اأي تلك اخل��سية الرئي�شة التي جتعل الظاهرة تنتمي لنوع ول تنتمي لنوع اآخر. وثانًيا: تو�سيح اخل��سية 

الرئي�شة التي جتعله� مميزة داخل النوع اأو ع�ئلة املفاهيم التي تنتمي لها. بحيث يكون التق�سيم: ح�شرًيا، مبعنى األ تنتمي 

ظ�هرة لأكرث من نوع، و�شاماًل، اأي ل تكون هن�ك ظ�هرة خ�رج الأنواع اأو ل تنتمي لأي من الأق�س�م. 

33 اإل اأنه يجب على الباحث التج�شريي اأن يكون اأكرث 
على الرغم من �سيوع هذا املنهج يف اأدبيات التو�سيف املفاهيمي

مرونة وانفتاًحا على حقيقة اأن الظواهر الجتم�عية اأكرث تعقيًدا من حم�ك�ته� من خالل هذه اخل�رطة امليكانيكية. يف هذا 

 ،
34

ال�سي�ق، من املفيد النظر يف منهج �سلم للتجريد )Ladder of Abstraction( الذي قدمه )�س�رتوري( لبن�ء املفاهيم

33- Peter Mair, “Concepts and Concept Formation in Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A 
Pluralist Perspective” In Donatella Porta and Michael Keating (Editors), The Social Sciences: A Pluralist Perspec-
tive, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), p. 183.
34- Giovanni Sartori, “Guidelines for Concept Analysis” In Giovanni Sartori (editor), Social Science Concepts: A 
Systematic Analysis (London: Sage, 1984).
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حيث يرى اأن املفاهيم التي تعرف من خالل عدد كبري من اخلوا�س يكون لديها نط�ق حمدود من التطبيق على احل�لت، 

والعك�س، املفاهيم التي تعرف من خالل خ��سية اأو اثنتني يكون لديها نط�ق وا�شع من التطبيق على احل�لت. الأوىل تكون يف 

قاع �سلم التجريد، بينما الثانية تكون يف اأعاله، على �سبيل املث�ل، قد يكون يف اأعلى �سلم التجريد مفهوم الكيانات ال�شيا�شية 

وهو بو�سوح مفهوم ع�م يتطلب عدًدا قلياًل جًدا من اخلوا�س لتعريفه ويف املق�بل ميكن تطبيقه على نط�ق وا�شع من احل�لت 

اأو الف�علني ال�سي��سيني.يف درجة اأدنى من �سلم التجريد املفاهيمي قد جند مفهوم الأحزاب ال�شيا�شية، يف هذه الدرجة يكون 

هن�ك حاجة لزيادة اخلوا�س لتو�سيف املفهوم على ح�شاب احل�لت التي يغطيها )الأحزاب اأقل من الكيانات ال�شيا�شية(، ويف 

ا عدًدا اأكرب من اخلوا�س لتعريفها وبالتايل نطاًقا اأقل  درجة اأدنى جند مفهوم الأحزاب ال�شيا�شية ال�سعبوية، والتي تتطلب اأي�شً

للتطبيق. هذا ال�سلم التجريدي – املقرتح لبن�ء املفاهيم – ذو فائدة هامة يف م�شار التج�شري املتجاوز للحدود التخ�ش�شية، 

حيث تتلخ�س هذه الفائدة يف مالحظة اأن النظ�م الفكري والقيمي البديل يجب اأن يحتل الأ�س��س املعياري للتق�سيم يف اأعلى 

ال�سلم، بحيث يعك�س تراتبية معيارية وتو�سيفية وتف�شريية بديلة وذلك من خالل عمله ك�سرط واأ�شا�س لتق�سيم الظواهر يف 

الدرجات اأدنى من التجريد اأو اأقرب اإىل الواقع.

كم� يف اجت�ه نقد النظم الفكرية والقيمية املهيمنة، فاإن احلركة التج�شريية نحو بن�ء اأ�ش�س معيارية جديدة للتو�سيف 

وبالتايل للتف�سري وجت�هل م�ستوى النظريات الكربى قد يخدم هذا املجهود. مبعنى اأن نحو بن�ء خ�رطة معرفية جديدة قد 

يكون من الأف�سل النطالق من الروؤى امليت�فيزيقية الأ�س��س وتطوير اأو العتم�د على نظم فكرية وقيمية بديلة، ومن ثم 

ربطها بنظريات متو�سطة النط�ق. والتي كم� اأو�سحن� �س�بًق� هي اأقدر على التع�مل مع امل�س�كل الواقعية وحم�ك�ة الظواهر 

الجتم�عية املعقدة من خالل متو�سعه� بني اجلزئي�ت والكلي�ت )الكلي�ت يف هذه احل�لة املق�سود بها النظم الفكرية والقيمية 

املتجاوزة للحدود التخ�ش�شية ولي�س النظريات التخ�ش�شية الكربى(، وبني التجريد واملالحظة، وبني الأحداث اليومية و�شروط 

اإنتاجها الهيكلية، ما ي�شمح بتجاوز م�سلم�ت النظريات التخ�ش�شية وفتح م�شار مبا�شر، �سواء يف اجت�ه التفكيك اأو البن�ء بني 

حم�ك�ة الظواهر الجتم�عية من خالل الآلي�ت ال�شببية من جهة، وبني حم�ك�ة �شروط اإنتاجها من خالل التج�شري املتجاوز 

للحدود التخ�س�سية من جهة اأخرى.
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خال�صة

قدمت هذه الدرا�شة التج�شري ك�إط�ر للتوا�سل والتك�مل املعريف بني التخ�ش�شات العلمية من خالل تو�سيح منطلق�ته 

وم�شاراته واآلياته املقرتحة وذلك بن�ًء على اأدبيات الدرا�شات البينية وفل�سفة العلوم الجتم�عية. 

ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�شة م� يلي:

اأهمية النظر يف منطلق�ت املمار�شات العلمية التج�شريية وتق�سيمه� بني منطلق�ت نقدية واأخرى خ��سة بحل امل�س�كل،  -

حيث يحدد املنطلق م�شار التج�شري املن��سب بني التخ�ش�شات العلمية.

 اأهمية ا�ست�سك�ل ومراجعة الفرتا�س�ت املعرفية والوجودية التي قد متثل عوائق وقيوًدا على التك�مل املعريف بني  -
التخ�ش�شات العلمية. يف هذا الإط�ر، تظهر الواقعية النقدية كفل�سفة علمية اأكرث ق�بلية للعمل ك�أر�سية م�سرتكة 

للتج�سري بني حقول املعرفة املختلفة من الأ�س�س الو�سعية واملق�رب�ت الت�أويلية.

اأهمية ا�شتك�شاف دور النظريات املتو�سطة النط�ق )Mid-range Theories( كم�ستوى من��سب للتج�سري التوافقي  -

وتتبع العوامل ال�شببية عرب املج�لت حمل الدرا�شة. يف املق�بل، من املفيد النظر يف الدور التقييدي الذي قد تقوم 

به النظريات التخ�ش�شية الكربى )Grand Theories( على املمار�شات التج�شريية وذلك من خالل تقدميه� ك�أطر 

نظرية نظامية حت�كي نظم اجتماعية مغلقة.

ال�ستف�دة من املق�رب�ت الت�أويلية والنقدية يف ا�ست�سك�ل احلدود املفرت�سة بني التخ�ش�شات العلمية، مع عدم الن�سي�ق  -

نحو ا�شتنتاجاتها العدمية حول الواقع واإمكانية اإنتاج معرفة علمية حول هذا الواقع.

يف النهاية، على الرغم من التحديات الفكرية واملنهجية اإل اأن القيود املوؤ�س�سية قد متثل الع�ئق الأكرب اأم�م عملية التج�شري 

بني التخ�ش�شات العلمية. ف�شروط اإنتاج الرتاتبية حمل النقد، متجاوزة حلدود املج�لت الجتم�عية، مبا يف ذلك جم�لت 

اإنتاج املعرفة، فنحن جزء من الع�مل الذي ندر�شه. هذه الرتاتبية تعمل على تقييد التج�شري خ��سة يف م�س�ره املتجاوز للحدود 

التخ�ش�شية املنطلق نحو النقد املعريف وال�شيا�شي والجتم�عي، واقرتاح اأ�ش�س جديدة لرتاتبية القيم واملوؤ�س�س�ت والأدوار مبا 

يف ذلك املج�ل الأك�دميي. يف هذا الإط�ر، قد يكون زعم عاملية التق�سيم التخ�ش�شي املعريف وزعم عاملية حمتوى ومناهج 

البحث والروؤى امليت�فيزيقية املوؤ�س�سة لهذه التخ�ش�شات العلمية القيد الأهم على مبادرات التج�شري. ف�فرتا�س عاملية هذا 

التق�سيم يعمل على ن�شر الروؤى ال�سيقة التي تقدمه� التخ�ش�شات العلمية واحلدود الف��سلة بينها. على م�ستوى حمتوى ومناهج 

البحث والروؤى امليت�فيزيقية املوؤ�س�سة لهذه التخ�ش�شات فاإن زعم العاملية يعمل على تعميق افرتا�س اأن تلك التخ�ش�شات 

تقدم »حق�ئق« متجاوزة للحدود احل�س�رية والإقليمية والوطنية من خالل ت�شطيح مدى النظر يف الواقع، من خالل اأدوات 

بحثية ومناذج نظرية ل تعك�س عمق الظواهر الواقعية و�شروط اإنتاجها الهيكلية. اإًذا من خالل تو�سيع نط�ق انت�شار الروؤى 

اجلزئية وتعميق قبول نتائجها من خالل اأدواتها وروؤاها ال�شطحية، يعمل زعم العاملية على اإعادة اإنتاج تراتبية معينة من 

خالل تو�سيع نط�ق وتعميق �شروط اإنتاجها الفكرية والقيمية. اإل اأنه – وكم� اأو�سحن� – فاإن �شروط الإنت�ج الهيكلية ذات اأبعاد 

ا، فزعم العاملية لتق�سيم التخ�ش�شات العلمية وحمتواه� جت�ّسده موؤ�س�س�ت اأك�دميية وبحثية وجمعيات  موؤ�س�س�تية ومادية اأي�شً

مهنية ت�شع اأحكاًما ومعايري و�سروًط�، تقيد اأو – على الأقل – تتج�هل الإنت�ج العلمي ال�شاعي لنقد زعم عاملية التخ�ش�شات 

العلمية، خ��سة تلك ال�شاعية لقرتاح اأ�ش�س بديلة لتق�سيم حمتوى التخ�ش�شات العلمية على اأ�شا�س ح�شاري اأو اإقليمي اأو 

وطني يوؤ�س�س لرتاتبية فكرية وقيمية بديلة.
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البناء املنطقي للمفهوم ومداخل اللب�س يف �صناعة امل�صطلح
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ملخ�ص 

يتناول هذا البحث ال�ضياغة املنطقية للمفاهيم وامل�ضطلحات باعتبارها اأحكاًما. فاحلكم هو قرار ذهني يثبت به العقل م�ضمون 

ر  عنا للم�ضطلح نحتكم ملبادئ العقل التي بدونها َتْخَتل املفاهيم، ومن خالل مبداأ الهوية يتقرَّ االعتقاد ويقلبه اإىل حقيقة. يف َو�ضْ

لدينا اأنَّ املفهوم يحافظ على معناه وداللته طيلة عملية الربهان الواحد. ومببداأ عدم التناق�ض ي�ضتحيل حمل �ضفة وعدم حملها 

على مو�ضوع واحد بعينه يف الزمن نف�ضه.

ال�ضفات  كل  هو  فاملفهوم  وما�ضدق؛  مفهوم  املناطقة  عند  له  الت�ضور  وهذا  الذهن،  يف  َت�ضوُّر  هو  حتديده،  قبل  وامل�ضطلح 

دق عليهم �ضفات املفهوم. وبالتعبري عن  واخل�ضائ�ض التي ت�ضرتك فيها كائنات عديدة، واملا�ضدق هو جمموع االأفراد الذين َت�ضْ

الت�ضور ي�ضري حدا. ولتجنب اللب�ض ناأخذ يف احل�ضبان اأنَّ احلد )امل�ضطلح( - بو�ضفه تعبرًيا عن املفهوم - قد يكون كلًيا ُيطلق 

على عدد من االأفراد. وقد يكون جزئًيا ُي�ضار به اإىل فرد بعينه.

يكون  ال  اإذ  النوعي؛  والف�ضل  القريب  واجلن�ض  املاهية  منها  قواعد  يراعي  �ضارًحا  قواًل  باعتباره  للتعريف  البحث  يتطرق  كما 

ف يف  التعريف �ضحيًحا اإال اإذا كان جامًعا مانًعا، ويتم التعريف باجلن�ض القريب والف�ضل النوعي، حتى يت�ضاوى التعريف مع املعرَّ

املا�ضدق. وعليه، فمن ال�ضروري االإحاطة بوحدات الفكر املنطقي وقواعده.

يركز البحث على منوذجني، ال�ضتخال�ض اأثر اخللل يف بناء املفاهيم وامل�ضطلحات، وما اأجَنّر عنهما من ماآخذ ا�ضتداللية: االأول 

البن ال�ضالح �ضاحب القيا�ض، اأما النموذج الثاين فاأ�ضتعر�ض من خالله مناظرة اأهل ال�ضنة للمعتزلة، والتي ب�ضطها »حممد 

املغيلي« يف كتابه »م�ضباح االأرواح يف اأ�ضول الفالح«، للوقوف على االنزالقات املت�ضّمنة يف املفاهيم وامل�ضطلحات، وما جنم عنها 

من اأغاليط: منهجية، منطقية، �ضيا�ضية وعقائدية.
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The Logical Construction of Concept and the Ambiguity in Term Formation
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Abstract
This research deals with the logical formulation of concepts and terminology as judg-
ments. Governance is a mental decision that proves the mind’s belief and turns it into 
reality. In our development of the term we control the principles of reason without which 
concepts are confused, and through the principle of identity it is determined that the 
concept maintains its meaning and significance throughout the proving process. The 
principle of non-contradiction makes it impossible to carry the attribute and not to carry 
it on one particular subject at the same time.

The concept is all the attributes and characteristics in which many beings share, and the 
truth is the sum of individuals who believe in the characteristics of the concept. In the 
expression of perception, it becomes a definition. To avoid ambiguity, we should bear 
in mind that the definition (term) is an expression of the concept – it may be holistic by 
referring to a number of individuals, or it may be partially referring to a particular person.
This research examines the definition as an explanatory word that takes into consid-
eration the important rules of logic such as substance, close category, and qualitative 
separation. It focuses on two models in order to discover the ambiguity in terms and 
concepts formation. The first is based on Ibn Salah, the innovator of syllogism, and the 
second is based on the assumptions of Muhammad al-Moghili, in order to identify meth-
odological, political and ideological limitations included in concepts and terms.
 

Keywords: Logical construction; Concepts; Terms; Term formation; Ambiguity
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املقدمة والإ�شكالية

اإّن االإن�ضان اجتماعي ال ي�ضتطيع العي�ض مبفرده، وهو يف عالقته مع غريه حمكوم عليه اأن يبادلهم االأفكار واملعاين مثلما 

يبادلهم االأ�ضياء واخلدمات. ولتج�ضيد هذا التوا�ضل ا�ضتلزم وجود لغة، باعتبارها جمموعة االإ�ضارات والرموز التي َيّتِخذها 

ق بوا�ضطتها اأغرا�ضه. باملقابل فاإن الفكر هو جمموع املفاهيم واملعاين التي ي�ضتوعبها  االإن�ضان كجهاز تعبري وتوا�ضل، ويحقِّ

الغري بوا�ضطة اللغة. على هذا االأ�ضا�ض فاإن طرح م�ضاألة املفهوم وامل�ضطلح ي�ضتدعي االإحاطة باإ�ضكالية اأخرى مالزمة لها، 

اأال وهي اللغة والفكر؛ فالفكر ال ميكن التعرُّف عليه خارج اللغة؛ اإن ر�ضم احلدود بني ما ميكن التفكري فيه وما ال ميكن 

التفكري فيه، هو يف حقيقته ر�ضم حلدود ما ميكن التعبري عنه وما ال ميكن التعبري عنه.  

ة بدّقة عن املفاهيم والت�ضورات العقلية،  ريَد لها اأْن تكون علمية معربِّ
ُ
واملاُلَحظ اأنَّ اللغة َتتَّ�ِضم بالطابع االنفعايل، واإذا اأ

فِمَن ال�ضروري انتزاع العنا�ضر االنفعالية واحل�ضية التي �ضاحبتها ِلَت�ضحى رموًزا جمّردة دقيقة، خالية من �ضوائب ال�ضاعرية 

ًدا؛ ال احتمال فيه وال ا�ضرتاك، وال ت�ضكيك وال  والغمو�ض والفو�ضى يف اال�ضتعمال، ِلُتعربِّ عن املعقوالت واملفاهيم تعبرًيا حُمدَّ

نًُّبا لفتح ثغرات التاأويل وما يلحقه من �ضبابية. اأما الدرا�ضات ال�ضابقة التي تناولت مو�ضوع املنطق كمنهجية للبحث  جماز، جَتَ

يف املفاهيم وامل�ضطلحات ال�ضرعية، فهي قليلة، وهذا بالنظر للموقف ال�ضلبي – الذي تبّناه الفقهاء – من الفل�ضفة واملنطق، 

اأما يف العلوم االجتماعية فيغلب عليها اجلانب اللغوي )اأي ال�ضكلي( اأكرث من امل�ضمون، هذا من جهة، ومن جهة ثانية طغيان 

التفكري املذهبي والن�ضقي الذي َيدَفع باملفهوم وامل�ضطلح اإىل دالالت اأخرى خارج ن�ضقه.

ومطمحي من خالل هذا املقال هو حماولة البحث عن مرجعية نظرية، للولوج بها اإىل حقل الدقة يف التفكري والتعبري، 

من منطلق اأن جناح اأي علم مرهون مبدى ات�ضاق اخللفية النظرية التي ي�ضتند اإليها يف �ضناعة م�ضطلحاته، ومدى اإيجاد 

مقابل لها يف الواقع ك�ضمان لوفاق جميع العقول. كما اأوّد اأن تكون هناك اإ�ضقاطات لنتائج البحث على واقعنا املعا�ضر، 

فجّل اخلالفات ال�ضيا�ضية والعقائدية وما جنم عنها من اتهامات الزندقة والكفر واالإرهاب، ما كان لها اأن تكون لو اأّننا 

دة، م�ضتهدفني داللة املطابقة. ولقد  تعّلمنا كيف نفّكر، وُنَعربِّ عن ق�ضايانا تعبرًيا دقيًقا، من حيث ا�ضتعمال م�ضطلحات حُمدَّ

ُوِجَد علم النحو – كمجموعة قواعد – لتقومي الل�ضان، اإال اأن ال�ضالمة اللغوية وحدها غري كافية، فكثرًيا ما ُنعرب يف قالب 

ة. وال�ضتدراك اعوجاج الفكر ال بّد من قواعد و�ضوابط، نعرث عليها يف املنطق. اإْذ ُيَعّد من  لغوي جمايل عن اأفكار ُمْعوجَّ

ة املنطق على املفاهيم وامل�ضطلحات يف  بني العلوم التي حتر�ض على دّقة املفاهيم وامل�ضطلحات. فكيف يت�ضنى لنا َحْمل ِدقَّ

العلوم االجتماعية وال�ضرعية؟ بعبارة اأخرى ما اأهمية الدراية بالفكر املنطقي اأثناء �ضياغة املفاهيم وامل�ضطلحات من جهة؟ 

وما هي مداخل اللب�ض يف غياب االأطر املنطقية من جهة ثانية؟ 

اأوًل: التنظري املنطقي للمفهوم وامل�شطلح

لقد حّلل اأر�ضطو خمتلف العمليات الفكرية فوجدها ترتّد اإىل معاٍن وكلمات وجمل وعبارات، فاأن�ضاأ َتبًعا لذلك مباحَث 

�َضّكَلْت العمود الفقري للمنطق ال�ضوري، وهي مبحث الت�ضورات واحلدود، ومبحث الق�ضايا واالأحكام، ومبحث اال�ضتدالالت.

املفاهيم والت�شورات. 1

اإن اأّول ما يت�ضّكل يف اأذهاننا هي الت�ضورات، فهي معاين قائمة يف الفكر »اإّن الت�ضور هو ح�ضول �ضورة �ضيء ما يف 

الذهن فقط«1. فالعاقل – على خالف املجنون – يت�ضّور املفاهيم ويت�ضّور َمْن ت�ضري اإليهم يف الواقع قبل التلّفظ بها. وَينُظر 

علماء املنطق اإىل الت�ضور من وجهتني: وجهة املفهوم )الت�ضمن(، ووجهة املا�ضدق )ال�ضمول(. فما املق�ضود باملفهوم، وكيف 

ميكن نقله لالآخر الذي هو خارج عن ذواتنا الإمكان ح�ضول احلوار؟ هل املفاهيم لوحدها �ضرورية لبناء تفكري منطقي؟ 

وهل يحافظ املفهوم على �ضفته املنطقية اإن هو تخّلى عن �ضبط احلدود وامل�ضطلحات؟

1- ابن �ضهالن، الب�سائر الن�سريية )القاهرة: بوالق، 1316 هـ(، �ض 4.
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فهوم  املفهوم هو جمموعة ال�ضفات املت�ضّمنة يف الت�ضور، والتي على اأ�ضا�ضها يتميَّز يف اأذهاننا عن بقية الت�ضورات، َومِبَ

ال�ضيء ميكننا ت�ضنيف احلوادث، مت�ضابهة كانت اأم متقاربة، ومن ثّم ميكننا التعميم الحًقا. وللمفهوم وظائف ِعّدة يف جمال 

املنطق – باعتباره �ضكاًل من اأ�ضكال انعكا�ض العامل يف العقل – هذه املزايا جمعتها املو�ضوعة ال�ضوفياتية فيما يلي: »مُيِكُن 

به معرفة ماهية الظواهر والعمليات، وتعميم جوانبها و�ضفاتها اجلوهرية. واملفاهيم تعطي املعنى لكلمات اللغة، والوظيفة 

نا من وجهة نظر املمار�ضة  املنطقية الرئي�ضة لها اأّنها تنتقي – يف الفكر ومن خالل �ضفات حُمّددة – تلك االأ�ضياء التي تهمُّ

ا يجعل ِمَن املمكن حتديد املعاين امل�ضبوطة  واملعرفة. وبف�ضل هذه الوظيفة تربط املفاهيم الكلمات باالأ�ضياء املحّددة، ِمّ

للكلمات، واال�ضتغال بها يف عملية التفكري«2. 

يف ذات ال�ضياق ي�ضرتط اللغوي واملنطقي »لودفيج فيتجن�ضتاين« )Ludwig Wittgenstein( ]1889م-1951م[ 

قابلية املفهوم للَتَميُّز بخ�ضائ�ض اأو بعالمة ما، حتى يدخل دائرة املنطق، »فال�ضيء اإّما اأن تكون فيه �ضفات لي�ضت موجودة 

ْن تكون فيه من ناحية اأخرى 
َ
يف �ضيء اآخر، وبالتايل ميكن متييزه مبا�ضرة عن غريه من االأ�ضياء َو�ضًفا اأو اإ�ضارة اإليه. واإّما اأ

�ضفات م�ضرتكة بينه وبني اأ�ضياء اأخرى متعّددة، ويف هذه احلالة يكون متييز اأي من هذه االأ�ضياء عن �ضواه اأمًرا م�ضتحياًل، 

الأّنه اإذا مل يكن ال�ضيء متمّيًزا ب�ضيء ما، فلي�ض با�ضتطاعتي متييزه«3. فال�ضفر والواحد واالثنان والثالثة، مفاهيم جتمعهم 

�ضفة م�ضرتكة تتمثل يف خا�ضية العدد الطبيعي. لكن عملية التمييز تتطّلب مّنا الوقوف على ال�ضفات التي يتفّرد بها كل 

مفهوم عن االآخر؛ فال�ضفر هو فئة الفئة اخلالية، وبتعبري اآخر ال�ضفر هو العدد االأ�ضلي للفئة اخلالية، والعدد 1 هو فئة 

حادية الع�ضو، والعدد 2 هو ِفئة كّل االأزواج، والعدد 3 هو فئة كّل الثالث، اإلخ.
ُ
كّل الفئات االأ

امل�شطلح )احلد(. 2

للتعبري عن الت�ضور ي�ضتلزم ا�ضتخدام األفاظ وم�ضطلحات، ُتعَرف يف لغة املنطق باحلدود )كل لفظ له معنى( »امل�ضطلح 

د مفهوًما معيًنا للعلم والتكنولوجيا والفن، اإلخ. وامل�ضطلح عن�ضر يف اللغة العلمية  هو كلمة ال يكون لها اإال معنى واحد، حُتدِّ

يحدد اإدخاله �ضرورة احل�ضول على داللة دقيقة غري ملتب�ضة ملعطيات العلم، وخا�ضة تلك التي ال تكون لها اأ�ضماء مطلقة يف 

لغة احلياة اليومية. اأما يف املنطق فاحلد عن�ضر جوهري يف الق�ضية )مو�ضوع اأو حممول( اأو يف القيا�ض )حممول النتيجة 

ي�ضمى احلد االأكرب، ومو�ضوعها هو احلد االأ�ضغر، واملفهوم املت�ضّمن يف مقدمتي القيا�ض وغري الوارد يف النتيجة ي�ضمى احلد 

االأو�ضط(«4. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأّن احلد – بو�ضفه تعبرًيا عن املفهوم – اإّما اأن يكون كليا ُيطلق على عدد من االأفراد، 

واإّما اأن يكون جزئًيا ٌي�ضار به اإىل فرد بعينه. قد يكون كلمة واحدة مثل َقَطر، اأو كلمتني على غرار ابن خلدون، اأو ثالث 

على �ضاكلة �ضاحب كتاب املقدمة، اإلخ. 

وكثرًيا ما ينحرف مفهوم امل�ضطلح وداللته كلما غرّينا التخ�ض�ض يف العلوم االإن�ضانية واالجتماعية؛ فالذكاء جمرد ظاهرة 

نف�ضية بح�ضب علماء النف�ض، وهو ظاهرة اجتماعية بح�ضب علماء االجتماع، فال منا�ض من وحدة العلوم من اأجل االإحاطة 

ا – من  التامة مبدلول امل�ضطلح: ن�ضاأته وامتداداته، وحتى اأهميته خارج الن�ضق العلمي للباحث. ومن ال�ضواهد على ذلك اأي�ضً

العلوم الدقيقة – ما حدث بعد اأزمة العلوم ب�ضفة عاّمة، واأزمة الّريا�ضيات على وجه اخل�ضو�ض يف الّن�ضف الّثاين من 

القرن الّتا�ضع ع�ضر، اإذ لوِحظ باأّن تقّدم الّريا�ضيات مل ي�ضحبه تقّدم على م�ضتوى لغتها؛ والتي اأ�ضبحت عاجزة عن تلبية 

حاجيات الّريا�ضيات املعا�ضرة، وميكن اعتبارها عائًقا اإب�ضتمولوجًيا، فهي م�ضابهة متاًما لو�ضعية املهند�ض الذي ال ميكنه 

�ُض�ض غري قادرة على حْمل هذه الطوابق، لذلك ينبغي عليه االنتقال اإىل اأر�ضّية اأخرى 
ُ
اال�ضتمرار يف بناء طوابق اأخرى على اأ

2- م. روزنتال، ب. يودين، املو�سوعة الفل�سفّية، ترجمة �ضمري كرم )بريوت: دار الطليعة، د.ت.(، �ض 488.
3- Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, Gilles Gaston Granger (trans.), )Paris: Editions Galli-
mard, 1992(, p. 36.

4- روزنتال. ب يودين، مرجع مذكور، �ض 480.
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ويوؤ�ض�ض، حيث يتحول اإىل منط بنائي اآخر يكون اأكرث جاهزية حلمل هذه الطوابق. اإّن هذا النمط اأو هذه الّلغة وجدها 

الريا�ضيون يف املنطق، بدًءا بتعريف العدد – لكونه اأ�ضا�ض الريا�ضيات – فهو فئة الفئات )Class of classes(، باعتبار 

ا. هذه الفئة مفهوًما منطقًيا خال�ضً

التعريف املنطقي وقواعده. 3

ال تكون املفاهيم واحلدود )امل�ضطلحات( وا�ضحة اإال بتعريفها. فما هو التعريف وكيف يكون منطقيا؟ ملاذا َيفرت�ض اأّي 

نقا�ض واأّي خطاب ُمْقِنع، تعريف كل ما نتحّدث عنه من حدود وت�ضورات، واحلفاظ على هذا التعريف اأثناء الربهنة؟ التعريف 

ّيًزا عّما عداه، بحيث ُي�ضاوي التعريف  ن هذا املفهوم ُمِ هو القول ال�ضارح ملفهوم ال�ضيء، اأو »هو جمموع ال�ضفات التي ُتكوِّ

ل«5. فالتعريف املنطقي عادة ما نراعي فيه املفهوم وما ي�ضدق عليه خارج  فه، مع العلم اأّن االأول موَجز، والثاين ُمَف�ضّ ُمعرَّ

الذهن؛ اإّن هذا التعريف: �ضكل هند�ضي، له ثالثة اأ�ضالع وثالث زوايا م�ضاوية لقائمتني غري وا�ضح وملتب�ض، اإْذ ال َي�ضُدق 

اإال على املثلث يف ن�ضق اإقليد�ض، القائم على ت�ضور املكان امل�ضتوي. وهو لي�ض كذلك يف الهند�ضات الالاإقليدية على غرار 

 B( »1792-1856[ ون�ضق الريا�ضي االأملاين »رميان[ )N I( Lobatchevski »ن�ضق الريا�ضي الرو�ضي »لوبات�ضف�ضكي

Riemann( ]1826-1866[*. لذلك ينبغي على وا�ضع امل�ضطلح حتيني مفاهيمه واأفكاره، واإبداع م�ضطلحات جديدة كلما 
تطّلب االأمر، واالإ�ضارة اإىل االختالفات اإن كان امل�ضطلح ال يحظى باالإجماع. 

ويكون التعريف منطقًيا اإذا قام على األفاظ خا�ضة، ُتدعى الكليات اخلم�ضة، وهي اأهم الطرق التي حُتَمل على احلد 

ف. منها ما هي حدود ذاتية، كاجلن�ض الذي هو حد كلي ُيطَلق على اأنواٍع جتمعها �ضفات م�ضرتكة. والنوع الذي هو حّد  املعرَّ

كلي ي�ضدق على اأفراد ي�ضرتكون يف �ضفات معّينة. والف�ضل النوعي واملتمّثل يف جمموع ال�ضفات اجلوهرية التي تف�ضل نوًعا 

عن اآخر داخل اجلن�ض الواحد. بينما هناك حدود عر�ضية تتمّثل يف جمموعة اخل�ضائ�ض الثانوية ملفهوم امل�ضطلح، ُتدعى 

اخلا�ضة اإذا كانت ميِّزة له عما �ضواه. وت�ضمى بالعر�ض العام اإذا كانت �ضفات عر�ضية ت�ضمل اأكرث من نوع على غرار )كائن 

دق على االإن�ضان وتتعّداه اإىل احليوان. مي�ضي على قدمني، اأو كائن له عينان(، فهي �ضفات َت�ضْ

لذلك ال يكون التعريف دقيًقا اإال اإذا ت�ضّمن اأواًل تعبرًيا عن ماهية املفهوم؛ اإن تعريف املاء بكونه مادة �ضرورية للحياة، 

تعريف غري دقيق الأننا حملنا عليه �ضفات عر�ضية، فالهواء اأكرث �ضرورة منه. وثانًيا اأن يكون باجلن�ض القريب والف�ضل 

النوعي. وثالًثا اأن يكون جامًعا مانًعا )جامًعا الأفراد النوع، مانًعا لدخول غريهم(. واأهم معيار ُيعَرف به اإن كان تعريف 

 ما اأّنه منطقي اإذا كان قابال لالنعكا�ض، ففي هذه احلالة يت�ضاوى التعريف مع املعّرف يف املا�ضدق، فنقول االإن�ضان 
ٍ
مفهوم

هو احليوان العاقل. ميكن عك�ضها اإىل: احليوان العاقل هو االإن�ضان.

الأحكام. 4

باجلمع بني ت�ضورين يف الذهن ينتج لنا احلكم، اإّنه »قرار ذهني ُيثِبت به العقل م�ضمون االعتقاد ويقلبه اإىل حقيقة«6. 

، وميكن النظر اإليه من وجهات متعددة: فاحلكم 
7
فهو اإ�ضناد ت�ضور الآخر اإيجاًبا اأو �ضلًبا، ينقلب بعد التعبري عنه اإىل ق�ضية

5- عبد الرحمان بدوي، املنطق ال�سوري والريا�سي )القاهرة: مكتبة النه�ضة امل�ضرية، 1962(، �ض 75.
ر. باملقابل  * اأعلن لوبات�ضف�ضكي عن هند�ضة، يكون جمموع زوايا املثلث فيها اأقل من قائمتني، وهذا ِمْن ُمنطلق اأّن املكان – بح�ضبه – ُمقعَّ

ر رميان املكان كروًيا، وتبًعا لذلك فاملثلث ينبغي اإعادة �ضياغة تعريفه من جديد، فهو �ضكل هند�ضي له ثالثة اأ�ضالع وثالث زوايا،  وَّ َت�ضَ

كر اأّن هذه الهند�ضات كلها �ضحيحة فيما ذهبت اإليه، ِبحكم اأّن امل�ضطلح )اأو الق�ضية يف لغة  جمموعها اأكرب من قائمتني. واجلدير بالذِّ

فها ح�ضب ن�ضقه الريا�ضي. ويف جمال اللغة فقد تراجع فيتجن�ضتاين عن فكرة اللغة  الريا�ضيات( مل يُعد ُينَظر اإليها مبفردها، بل كلٌّ ُيعرِّ

الكاملة منطقًيا، وقال باال�ضتعمال، اأو التداول االجتماعي للم�ضطلح.   

6- André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie (Paris: PUF, 2010), p. 548.  
7- الق�ضية جملة خربية تتكّون من حدين، ُيدعى االأول مو�ضوًعا، والثاين حممواًل. واإذا كانت الق�ضية هي التعبري اللفظي عن احلكم، فاإّن هذ 
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قة باالأ�ضخا�ض: باإرادتهم  و�ضائر وحدات الفكر املنطقي عند النزعة النف�ضانية )Psychologisme( ظواهر نف�ضية ُملت�ضَ

وانتباههم وميولهم وعواطفهم، فاحلكم بح�ضب كوندياك* هو جمٌع بني اإح�ضا�ضني يف الذهن. واحلكم عند »وليام جيم�ض« 

ينزل اإىل الواقع املح�ضو�ض الذي ال ينف�ضل عن الزمن وال عن الوقائع، فالفكرة ال�ضائبة هي الفكرة الناجحة ال اأكرث. واحلكم 

يف راأي النزعة االجتماعية )Sociologisme( عملية ن�ضتلهمها من الو�ضط االجتماعي؛ فالّنا�ض لكي يتناق�ضوا فيما بينهم 

مون �ضلوكهم على اأ�ضا�ضها. ويحكموا على ال�ضواب واخلطاأ، البد من اتفاقهم على اأو�ضاع وم�ضطلحات معينة ياأخذون بها، وُينظِّ

على خالف ذلك، اإّن احلقيقة التي ي�ضتهدفها احلكم من وجهة نظر املناطقة، ي�ضتوجب ا�ضتقالليتها عن االأفراد �ضواء كانوا 

يف جماعة اأو َخَلوا باأنف�ضهم، فامل�ضطلح َي�ضُدق الأّنه يف ذاته حقيقة كلية اأزلية تتعدى احلدود الزمانية واملكانية والنف�ضية. 

والن�ضبة التي ي�ضّدق بوجودها العقل من ال�ضروري اأن تكون جمّردة، ال عالقة لها باحلالة النف�ضية التي يجتازها االإن�ضان، 

وال بالو�ضعية االجتماعية التي يحياها، فهذه العالقة حتكمها ِن�َضب الكم والكيف )الكلي واجلزئي، االإيجاب وال�ضلب(. 

ويف اإ�ضنادنا حًدا الآخر ينبغي احليطة اأكرث؛ فاحلد اجلديد املرّكب منهما كثرًيا ما يتغرّي مفهومه عن احلدود املنف�ضلة 

كما هو احلال يف احلدود االآتية: اإن�ضان عامل، احلديد يتمّدد باحلرارة، اأبو الطيب املتنبي. وقد تتّم هذه االإ�ضافة بزيادة 

ا�ضم املو�ضول، على �ضاكلة: االإن�ضان الذي هو عامل، واملتنبي الذي هو اأبو الطيب، واآين�ضتاين الذي هو مكت�ضف نظرية الن�ضبية.

ئها بحدٍّ ما على  وينبغي الو�ضع يف احل�ضبان اأن املفاهيم املركبة وما ُيقابلها من م�ضطلحات، تتمظهر االإ�ضافة التي نبوِّ

نة مِلَا كان ُمت�ضّمًنا يف خ�ضائ�ض املفهوم، وهنا ال َيطال ال�ضرح اإال ما ي�ضُدق على  �ضاكلتني: فقد تكون االإ�ضافة �ضارحة؛ ُمبيِّ

امل�ضطلح من جهة كون هذا املعنى اأحد اأعرا�ضه، ب�ضرط اأن ي�ضدق عليه يف عمومه وعلى كل ما�ضدقه. ومثال ذلك: الغراب 

طائر اأ�ضود اللون، فهذه الزيادة جمرد تو�ضيحات ال مَت�ّض معنى امل�ضطلح. اأما النوع الثاين من اإ�ضافة حد الآخر فيكون على 

قه  �ضاكلة االإن�ضان االأبي�ض؛ ففي هذه احلالة تكون االإ�ضافة تخ�ضي�ضية، فهي ُتقّل�ض من ما�ضدق املفهوم )االإن�ضان(، وت�ضيِّ

ِليقت�ضر على ال�ضعوب اأ�ضحاب الب�ضرة البي�ضاء، وُتق�ضي �ضمنًيا من ال ميلكون هذه ال�ضفات.

لة للمعاين، ّما َيرتّتب عنه اال�ضرتاك املثري للخطاأ مثال م�ضطلح »الدين احلق«؛ اإْذ  وهناك من احلدود ما هو اإال حم�ضّ

ِلَفهمه يجب اإحلاقه مبعنى اآخر هو ِملَّة قائله؛ اإْن كان م�ضلًما، ن�ضرانًيا، اأو يهودًيا. اإنَّ احلدود املرّكبة على هذا النمط من 

اللفظ – من جهة املبداأ – امل�ضرتك تكون مثرية للوقوع يف الّزلل*، فهي حدود تت�ضّمن �ضفات غري قابلة لالإدراك احل�ضي، 

ا اأّهلها ل�ضدارة امل�ضطلحات املتباينة بني متلقيها. وعند ا�ضتبدالنا لفًظا باآخر مرادًفا  بل ذات منطلقات فكرية ذاتية، ِمّ

ُدق عليه من جهة ثانية؛ اإّن م�ضطلح اجلميل لي�ض هو  له، ينبغي اأن يكون م�ضاوًيا له يف املفهوم من جهة، وعلى من َي�ضْ

اجلمال، فاالأول جمرد مثال، وكثرًيا ما يتغري احلكم عليه من �ضخ�ض الآخر، ومنطقًيا ينبغي اأن ُت�ضمى االأمور مب�ضمياتها.

مبادئ العقل. 5

اإّن الربط بني حدود احلكم واالنتقال من ق�ضية الأخرى، وحتى فهم املو�ضوعات اخلارجية وعالئقها، ال يكون ذلك 

اعتباطًيا، واإمّنا يعتمد على مبادئ اأّولية ُتدعى باملبادئ املديرة للمعرفة، وي�ضمى جمموعها »بالعقل«. وهي �ضرط للحوار، 

د املمكن  وال�ضامن للتوافق املمكن بني كل العقول باختالف اأعمار اأ�ضحابها واأجنا�ضهم و�ضالالتهم وثقافاتهم. واإّنها اأخريا حُتدِّ

وامل�ضتحيل. واأهم هذه املبادئ: مبداأ الهوية، ومفاده اأن ال�ضيء هو نف�ضه، وهو ال�ضرط اجلوهري للخطاب العقلي الأّنه اإذا مل 

ة ملبداأ الهوية من حيث تو�ّضطه بني اال�ضم  نقبله، فاإن مدلول املفاهيم ميكن اأن يتغرّي يف كل حلظة، وتظهر حاجتنا امللحَّ

التمييز بينهما منهجيٌّ ال اأكرث، لذلك ي�ضتعمل العديد من املناطقة احلكم والق�ضية مبعنى واحد.

فيل�ضوف فرن�ضي )1715-1780( من اأهم موؤلفاته )La logique( والذي حاول التاأكيد فيه على اأن املعاين املجردة ال توجد يف االأ�ضياء 
 *

ذاتها، بل يف دماغنا فقط يف �ضورة اأ�ضماء لي�ض اأكرث. وي�ضري اإىل اأن اللغة لي�ضت و�ضيلة لالت�ضال، واإمنا اأداة للفهم، فهي التي ُتعلِّمنا كيف 

اأنه بفعل التحليل املنطقي، يتم االنتقال من املعلوم اإىل املجهول.
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والو�ضف، اأو بني و�ضفني، وتزداد حاجتنا اإليه يف مثل هذه الق�ضية »اإن اأول عدد زوجي هو العدد التايل لرقم 1«. اأما 

دقان معا، وال  مبداأ عدم التناق�ض فبمقت�ضاه ال ميكن اأن يكون ال�ضيء ونقي�ضه يف اآن واحد، وحكم املتناق�ضان اأّنهما ال َي�ضْ

يكذبان معا.

جدلية العالقة بني املفهوم وامل�شطلح               . 6

ر اأواًل بت�ضوره مِلا �ضيقوله ثانًيا، واإذا كانت طبيعة املفهوم هي َمْن َيَتحّدد على اإثرها امل�ضطلح، فاإّن  اإذا كان االإن�ضان يفكِّ

هذا االأخري دليل قاطع على مدى قّوة مفاهيمنا، من حيث الدقة اأو الغمو�ض، من حيث الذكاء والغباء، فامل�ضطلح ميثٍّل 

واجهة املفهوم اإّنه يف�ضح الرتكيبة الذهنية ل�ضاحبه، لكونه �َضكاًل من وجود الفكر و�ضكاًل للتعبري عنه »اإّن اللغة تقوم بدور 

هام يف ت�ضكيل الوعي، حيث ال يوجد وال ي�ضتطيع اأن يوجد خارج اللغة. والعالمة اللغوية – باعتبارها ا�ضطالًحا بالن�ضبة مِلا 

تدلُّ عليه بف�ضل طبيعتها املادية – م�ضروطة مع هذا اجتماعًيا، وهي و�ضيلة لتثبيت وحفظ املعرفة املرتاكمة، ونقلها من جيل 

اإىل جيل. واللغة وحدها تتيح وجود الفكر املجّرد، وح�ضورها �ضرط �ضروري للن�ضاط التعميمي للفكر«8.

اإّن ُمالب�ضة امل�ضطلح للمفهوم جتعل احلديث عن املفاهيم ُمالِزًما للحديث عن امل�ضطلحات* الّدالة عليها. فُيقال عن 

االألفاظ ما ُيقال عن املعاين. ومهما يتحّدث املنطقي عن االألفاظ فاإّن غر�ضه يبقى يف احلقيقة متعلًِّقا باملعاين التي تدّل 

ع امل�ضطلح  عليها هذه االألفاظ. اإال اأّن العالقة بينهما اأحدثت جداًل بني الفال�ضفة؛ لقد اأ�ضّر االجتاه العقلي واحلد�ضي على َو�ضْ

ل الفكر، على اعتبار اأّن اللغة رموز ا�ضطالحية ذات �ضلة  واللغة عموًما يف مرتبة اأقل �ضاأًنا من املفاهيم والت�ضورات التي ت�ضكِّ

ف باأنَّه خا�ضية ذاتية يعك�ض �ضخ�ضية الفرد، حيث ي�ضطر اإىل اإخراج اأفكاره يف قوالب اجتماعية  باملجتمع. بينما الفكر يو�ضَ

َتعاَرَف عليها الّنا�ض، وهذا ما ُيفِقد االأفكار حرارتها واأ�ضالتها.

لة ِمن  وتوؤدي اللغة يف بع�ض االأحيان دوًرا �ضلبًيا، اإذ تتمّيز االألفاظ بالثبات واجلمود اإذا قي�ضت باملعاين املتطورة واملتبدِّ

ر �ضعوبة التعبري بوا�ضطة االألفاظ عن احلياة الفكرية الباطنية تعبرًيا دقيًقا؛ فاللغة مبفرداتها  حني الآخر، وهذا ما ُيف�ضِّ

لني، اإىل حّد  وَّ
َ
ْلزَمت الفكر على اأْن ينتهج �ُضُبال تقليدية، حتى اإّن االأفراد ا�ضطروا اإىل انتقاء اأفكار االأ

َ
وب�ضيغتها الثابتة اأ

اأّن تفكريهم اأ�ضحى اأ�ضبه ما يكون بتفكري َمْن �ضبقوهم، ما يوؤّكد وجود وحدة ع�ضوية بني اللغة والفكر، وُيثِبت وجود تالزم 

ل اللغة، وما ُتفرزه من املفاهيم والت�ضورات التي ت�ضكل ما ندعوه فكًرا. هذا ويتمظهر التاأثري  بني االألفاظ والرموز التي ت�ضكِّ

ا من خالل حتديد ما�ضدق املفاهيم التي جتيء اإىل فكر االإن�ضان؛ اإّنها ال ت�ضتطيع اأْن تن�ضاأ وتوجد اإاّل على اأ�ضا�ض  اللغوي اأي�ضً

ماّدة امل�ضطلحات اللغوية، اأْي على اأ�ضا�ض االألفاظ واجلمل والعالمات، فال وجود ملفاهيم عارية م�ضتقلة عن مواد اللغة. اإنَّ 

املعنى ال وجود له اإاّل اإذا مَتيَّز عن غريه من املعاين، وال يكون التميُّز اإال بعالمة يدركها االإن�ضان، �ضواء بالتعبري عنها اأو 

ْن يت�ضّورها 
َ
تها وو�ضوحها اإال الأّنها قابلة اِلأ حَّ ف على الفكرة �ضِ االإ�ضارة اإليها، ما ي�ضمح للجميع باإدراكها، فاالإن�ضان ال يتعرَّ

ا تت�ضّمنه اأي فكرة: مدى و�ضوحها، متايزها، غمو�ضها، واختالطها؛ فالفكرة الوا�ضحة لي�ضت بال�ضرورة متمايزة ما  * ينبغي االحاطة علما مِبَ

علم معاوية بن اأبي �ضفيان مبقتل عمار بن يا�ضر، ومّت تذكريه بقول 
ُ
يفتح باب التاأويالت لتتفّرق حقيقة امل�ضطلح بني املنطلقات الفكرية. مَلَّا اأ

َو نحن قتلنا عمارا؟ لقد َقَتَله من جاء به اإىل هنا«. انظر 
َ
الر�ضول )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( »يا عمار تقتلك الفئة الباغية«. اأجاب قائاًل »اأ

منري حممد الغ�ضبان: معاوية بن اأبي �سفيان، �ض: 210.

8- م. روزنتال. ب يودين، مرجع مذكور، �ض 410.
* كان االإمام اأبو حنيفة النعمان يجل�ض مع تالمذته يف امل�ضجد، وكان ميّد رجليه. وبينما هو كذلك َقِدم عليه َرُجل عليه اأمارات الوقار، فجل�ض 

بني تالمذة االإمام. فما كان من االإمام اأبي حنيفة اإاّل اأن �ضم رجليه وطواهما اإىل اخللف، وتهّياأ ال�ضتقبال الرجل الوقور، وقد كان يعطي 

در�ًضا عن دخول وقت �ضالة الفجر. ثم بداأ الرجل ي�ضاأل قائاًل: يا اإمام متى يفطر ال�ضائم؟ اأجابه اأبو حنيفة اإذا غربت ال�ضم�ض. فقال 

الرجل وكاأّنه َوَجد على اأبي حنيفة ُحّجة بالغة: واإذا مل تغرب ال�ضم�ض؟ حينها َتَك�ّضف االأمر، اإْذ اأبان امل�ضكني عن حمدودية مفاهيمه واأفكاره، 

فقال اأبو حنيفة مقولته امل�ضهورة »اآن الأبي حنيفة اأن مَيدَّ رجليه«. )ويف احلقيقة اأّن �ضوؤال الرجل بعد تطور العلم – رغم داللته على قلة 

الفهم اآنذاك – كان اأكرب من �ضلوك اأبي حنيفة اليوم(.
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م تعاريف  االآخرون. على هذا االأ�ضا�ض فامل�ضطلحات هي الو�ضيلة الوحيدة الإبراز املفاهيم من الكتمان اإىل حيز الت�ضريح، وُتقدِّ

ف االأ�ضياء حتى ال تتداخل مع غريها. اإّنها ُتعطي للمعاين الوجود الواقعي، وُتلِب�ضها ُحلَّة اجتماعية، فاالإن�ضان ال  جاهزة، وَت�ضِ

ميكن اأْن َيت�ضور بو�ضوح، اإال ما انتظم يف ن�ضق من االألفاظ والرموز املكت�ضبة، وهو ي�ضمي االأ�ضياء حتى عندما ال يجد لها 

ا�ضما ُمعّينا، وهذا با�ضتبعادها عن االأ�ضياء املعروفة فتتمّيز باعتبارها االأ�ضياء التي ال ُيعرف لها ا�ضم.

ث له االأ�ضبقية على  اأما بول جراي�ض* )Paul Grice( ]1930-1988[ فقد ذهب اإىل اأّن املعنى الذي يق�ضده املتحدِّ

هات، وقد �ضاعدت املفاهيم اجلديدة  املعنى اللغوي، اأي اأنه َيُرّد ال�ضيمانطيقا اأو علم الداللة اإىل �ضيكولوجية البحث يف التوجُّ

التي قال بها بول جراي�ض علماء اللغة، كما �ضاعدت الفال�ضفة على و�ضع احلدود بني علم الداللة )ال�ضيمانطيقا( وعلم 

التداول )الرباجماطيقا( والتمييز بني املعنى واال�ضتخدام. وهي نظرية تنطلق ما ُي�َضّمى بفل�ضفة اللغة الطبيعية، والتي طرحها 

فيتجن�ضتاين من قبل يف كتابه بحوث فل�ضفية، وفى فكرته االأ�ضا�ضية عن االألعاب اللغوية، والتي مفادها عدم اإمكانية الف�ضل 

بني الداللة والرتكيب والتداول، اأي اال�ضتخدام الفعلي احلي للم�ضطلح، والتي تختلف جميًعا من لغة اإىل اأخرى.

ومُياثل لودفيج فيتجن�ضتاين بني التعبري اللغوي واالإ�ضقاط يف جمال الهند�ضة، فال�ضكل الهند�ضي باإمكاننا اإ�ضقاطه بطرق 

�ضّتى، مع اأّن ال�ضفات االإ�ضقاطية لل�ضكل االأ�ضلي تظل هي نف�ضها. فاملفهوم الواحد قد ُيعربَّ عنه لغويا باأكرث ِمن م�ضطلح، 

املعنى  يف  اال�ضرتاك  اللتبا�ض  جتنًُّبا  واحد  مفهوم  اإىل  به  ُي�ضار  اأْن  ينبغي  فامل�ضطلح  للعك�ض.  قابلة  غري  العملية  اأن  مع 

»اال�ضم الواحد ينبغي و�ضعه لل�ضيء الواحد، واال�ضم االآخر لل�ضيء االآخر«9. ويف �ضياق �ضرحه لعالج اخللط الذي ين�ضاأ يف 
اأفكارنا واأقوالنا – ب�ضبب االلتبا�ض يف امل�ضطلحات التي ن�ضتخدمها، ويف الفارق بني تعريف االأ�ضياء وتعريف االألفاظ – دعا 

فيتجن�ضتاين اإىل �ضرورة حتديد الرموز اللغوية، ِلُنعربِّ عن ق�ضايانا تعبرًيا دقيًقا من حيث ا�ضتعمال م�ضطلحات حّمددة »ولكي 

نتحا�ضى هذه االأخطاء، علينا اأن ن�ضتخدم جهاًزا من الرموز ن�ضتبدلها، ويكون ذلك بعدم ا�ضتخدامنا للعالمة الواحدة يف 

رموز خمتلفة، وبعدم ا�ضتخدامنا للعالمات بطريقة واحدة على حني اأّنها تكون ذات دالالت خمتلفة. يعنى اأن جهازنا الرمزي 

الذي ينبغي ا�ضتخدامه ال بد له اأن ي�ضاير قواعد الرتكيب املنطقي«10.

ثانًيا: ماآزق املفهوم وامل�شطلح يف غياب الأُطر املنطقية

ا�شتعمالت اللغة وتداعياتها على املفهوم وامل�شطلح . 1

دة. وهذه اال�ضتعماالت لها الدور الرئي�ض يف ترجيح َكّفة علم ما، اأو  من ال�ضروري االإحاطة علما باأّن للُّغة ا�ضتعماالت متعدِّ

اإغراقه يف متاهات البيان واخلطابة، فاال�ضتعمال االإخباري يهدف اإىل معرفة االأخبار ال�ضادقة ومتييزها عن الكاذبة، وهذا 

هو اال�ضتعمال اخلا�ض بامليادين العلمية. وهناك اال�ضتعمال التعبريي الذي ي�ضيع يف امليادين الفنية واالأدبية من �ضعر واآداب 

وفنون. واأخرًيا اال�ضتعمال التَّوجيهي اخلا�ض باالأوامر والنواهي واملطالب. و�ضعيًا نحو الدّقة فعلى اللغة اأن تتحّرر من اال�ضتعمال 

املفرط لالأ�ضلوب اخلطابي الذي يخ�ض الفنون واالآداب ب�ضورها املختلفة. فاال�ضتعمال االأن�ضب هو االإخباري. وهذا االأخري ميكن 

ر.  و�ضعه يف �ضكل فّني، لكن اإذا طغى الثوب على املحتوى يقع الّلب�ض، اإْذ لكلٍّ مكانته، فال نعربِّ عن ذواتنا ونقول اإننا نفكِّ

اإّننا كثرًيا ما نخلط بني هذه امل�ضتويات فيقع االلتبا�ض، فنحن »ندرك اأّن اجلندي الذي يتقّدم يف احلرب حتت وابل من 

نريان القنابل وخطر املوت املُحتمل، يقوم بعمل واحد، �ضواء كان هو اأحد جنودنا اأو اأحد جنود العدو، واأّن حماولة الّتمييز 

بينهما با�ضتعمال كلمة »التهّور« للّتعبري عن عمل العدو، وكلمة »البطولة« للّتعبري عن عمل جنودنا، هي حماولة فيها تزييف 

فيل�ضوف اإجنليزي تدور اأهم كتبه حول املعنى، على اخل�ضو�ض؛ العالقة بني املعنى الذي يق�ضده املتكلم واملعنى اللغوي. وقد اأدخل بع�ض 
 *

امل�ضطلحات التي ت�ضتخدم اليوم كثرًيا يف فل�ضفة اللغة مثل املعنى املت�ضمن يف املحادثة، اأي ما ي�ضمنه املتكلم ب�ضكل يكون م�ضاًدا مِلا يقوله اأو 

مِلا تنطوي عليه كلماته. ومفهوم اآخر هو الق�ضد التاأملي الذي يق�ضده املتكلم يف عملية التوا�ضل.

9- Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus, Gilles Gaston Granger (trans.), (Paris: Edi-
tions Gallimard, 1992), p. 54.
10- Ibid., p. 47.
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للواقع عن طريق ا�ضتخدام كلمتني للّتمييز بطريقة انفعالية بني عملني هما يف الواقع متطابقان«11.

فاال�ضتعمال الّتعبريي تتوّقف �ضالمته على اال�ضتخدام الّنحوي ال�ّضليم. لكنه �ضرط غري كاٍف للّتعبري عن الفكر ب�ضكل �ضديد، 

نـِه من قّوة احرتام قواعد الّلغة يف قالب فّني، متالعًبا بامل�ضطلحات؛ اإِذ التَّفّوق  فاالأديب قد يربز – مقارنة باملنطقي – لَتمكُّ

12 مل يكن اإاّل تفّوًقا لغوًيا ال اأكرث. اإّن التبا�ض 
الذي اأحرزه ال�ّضريايف – على �ضبيل املثال – يف مناظرته مع مّتى بن يون�ض

املفاهيم وا�ضتبدال بع�ضها بالبع�ض االآخر تغافاًل اأو ق�ضًدا، اأمٌر موؤّكد يف الكثري من امل�ضطلحات. ومن النماذج املرتتبة عن 

االختالالت املنطقية وخملفاتها على بناء املفهوم وامل�ضطلح:

نا�ٌض كثريون مبعاٍن متباينة، ّما 
ُ
اال�سرتاك اللفظي: )Homonymie( ويكون اللفظ م�ضرتًكا �ضواء ا�ضتعمله فرد واحد اأو اأ

د ملعنيني خمتلفني  يتعّذر على ال�ضامع َفْهم ما ي�ضتهدفه املتكلم، وهو م�ضطلح معناه »غلطة منطقية تن�ضاأ من اال�ضتخدام املوحَّ

للكلمة الواحدة، ما يوؤدي اإىل خرق قانون الهوية. وال�ضبب يف اال�ضرتاك اللفظي يرجع اإىل الكلمات امل�ضرتكة )ذات النطق 

ده، َواَل الثاين َفهَم  ل َمْق�ضَ ْو�ضَ
َ
الواحد واملعاين املختلفة(«.13 اإّن هذا اال�ضتعمال ُيوِقع الكاتب والقارئ يف لب�ض؛ فال االأول اأ

 ]Henri Bergson[ )1941-1859( املق�ضود. ومن النماذج يف جمال الفل�ضفة االلتبا�ض الذي اأورده الفرن�ضي برغ�ضون

عندما ا�ضتعمل كلمة »حد�ض« )Intuition(14. لقد وّظفها مبعان متباينة: فتارة ي�ضري بها اإىل املعرفة املبا�ضرة يف مقابل 

اال�ضتدالل، وتارة اأخرى اإىل االبداع، ومرة اإىل االحتاد بني املُدِرك وُمدَركاته.

ْخرَجت احلكم املفاد بها عن مو�ضعه من العقل 
َ
املجاز العقلي: وُيعَترَب من اأهم مداخل اللب�ض كذلك، باعتباره كل جملة اأ

ل�ضرب من التاأويل15. واملجاز – على الرغم من اأهميته اجلمالية – هو لغة يتم العدول فيها عن ا�ضتخدام اللفظ الدال على 

 Bertrand[ )1970-1872( احلقيقة. ففي اإطار بحثه عن اللغة الكاملة منطقًيا يتّحدث الريا�ضي واملنطقي برتراند را�ضل

ر يف  Russel[ عن اأبجديات هذه اللغة، والتي يكون بها الدال متعلًِّقا باملدلول ال ين�ضرف اإىل غريه، »اأقرتح االآن اأْن نفكِّ
نات الواقعة املناظرة لها َتَناُظًرا واحًدا  كيف ميكن اأْن تكون اللغة كاملة منطقًيا؟ ويكمن ذلك يف اأْن ُتناظر الكلمات مكوِّ

لواحد، فيما عدا كلمات مثل »اأو« و»لي�ض« و»اإًذا« و»اإذا« التي لها وظيفة خمتلفة«16.

الرواية باملعنى: وَتِرد على ل�ضان الباحثني الذين يكتفون باالإ�ضارات العامة واملعارف التقريبية، ّما يجعل املعنى الواحد 

ُينَقل مب�ضطلحات خمتلفة، متفاوتة الكفاءة يف الداللة على املعنى احلقيقي الذي تدلُّ عليه عبارة القائل االأ�ضلي. فيتوّزع 

املعنى االأ�ضلي بني ِعّدة احتماالت، ي�ضطّر الباحث عندئذ اإىل االجتهاد يف اختيار املقيا�ض الذي يرّجح به بع�ضها على بع�ض. 

خرى. ومن 
ُ
وهذا ما يجعله ين�ضرف عن املطلوب اإىل غري املطلوب17. وكثرًيا ما يحدث هذا خا�ضة عند نقل معنى من لغة اِلأ

ال�ضواهد على ذلك ما ُيْن�َضب للفيل�ضوف االأملاين هيغل، عندما َنعتوه ب�ضاحب املنطق اجلديل، من خالل فكرته عن االأطروحة 

ونقي�ض االأطروحة )Le thèse et l’antithèse(؛ فاالأطروحة هنا ر�ضموا لها نف�ض معنى الق�ضية )Proposition(، وهذا 

11- روبريت ثاول�ض، الّتفكري امل�ستقيم والّتفكري االأعوج، ترجمة ح�سن �سعيد الكرمي )الكويت: املجل�ض الوطني للّثقافة والفنون واالآداب، 1979(، 
�ض 15.

12- م�ضطفى طباطبائي، املفكرون امل�سلمون يف مواجهة املنطق اليوناين، ترجمة عبد الرحيم مالزئي البلو�ضي )بريوت، دار ابن حزم للطباعة 
والن�ضر والتوزيع، 1990(، �ض 40.

13- م. روزنتال، ب. يودين، مرجع مذكور، �ض 20.
14- Julien Benda, Du style d’idées (Paris: Gallimard, 1948), p. 119. 

15- عبد القاهر اجلرجاين، اأ�سرار البالغة )اإ�ضطنبول: مطبعة وزارة املعارف، 1954(، �ض 357-356. 
16- Bertrand Russell, The Philosophy of Logical Atomism In Bertrand Russell & Robert Charles 
Marsh, Logic and Knowledge: essays (1901-1950) (London: G. Allen & Unwin, 1950), p. 198. 

17- حممود اليعقوبي، اأ�سول اخلطاب الفل�سفي )اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، 2009(، �ض 58.
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غري �ضحيح؛ فالعبارة اللغوية ال تدخل جمال املنطق اإال اإذا كانت قابلة للت�ضديق والتكذيب، )اأي ق�ضية، �ضواء كانت َحْملية 

اأو �ضرطية(.

املفاهيم الرتيابية وانعكا�شاتها على امل�شطلح يف العلوم ال�شرعية - املناظرة منوذجا. 2

يروي »حممد املغيلي«* حكاية يف مناظرة اأهل ال�ضنة واجلماعة للمعتزلة دعا اإليها بع�ض امللوك؛ فلما اجتمع النا�ض، جاء 

رئي�ض اأهل ال�ضنة )�ض(، واأخذ نعله بيده، وجاز على النا�ض حتى انتهى ملكان املناظرة.

فقال رئي�ض املعتزلة )م(: انظروا اإىل جهل هذا الرجل الذي يزعم اأّنه على حق، كيف ميّر بنعله يف هذا املكان العظيم؟ 

)�ض(: ِخْفت على نعلي من املعتزلة، فاإنه بلغني اأّنهم كانوا ي�ضرقون الّنعال يف عهد ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(. -
)م(: مل تكن املعتزلة يف ع�ضر ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه و�ضلم(. -
)�ض(: �ضدقَت، بل يف ع�ضر اأبي بكر. -
)م(: انظروا اإىل كذبه، مل تكن املعتزلة يف زمن اأبي بكر. -
)�ض(: بل يف زمن عمر. -
)م(: وال يف زمن عمر.  -
)�ض(: )متوجها ملن ح�ضر(: �ضمعتم كيف اأقروا على اأنف�ضهم بال�ضالل؟ مذهب مل يكن يف عهد ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل  -

عليه و�ضلم(. وال يف عهد اأ�ضحابه؛ فِمْن اأين جاوؤوا به؟ اإمّنا هو بدعة، وكل بدعة �ضاللة، وكل �ضاللة يف النار18.   

وال�ضوؤال املطروح: ما هو ملخ�ض نتائج املناظرة؟ وما هي اختالالتها املنطقية وال�ضرعية؟ 

يتمحور جمرى املناظرة اإًذا حول ا�ضتدراج رئي�ض اأهل ال�ضنة لرئي�ض املعتزلة، لالإقرار باأّن املذهب االعتزايل اأْمٌر م�ضتحدث، 

على اعتبار اأّنه مل يكن موجوًدا يف عهد ر�ضول اهلل، وبيت الق�ضيد هو اإقامة احلجة ال�ضرعية ا�ضتناًدا للحديث ال�ضريف 

ا منه اأنها حجة كافية،  »واإّياكم وحمدثات االأمور، فاإّن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة �ضاللة، وكل �ضاللة يف النار«19 ظنًّ
ت�ضفع له باإ�ضدار حكم البدعة وال�ضاللة والزّج بهم يف نار جهنم. واملاُلَحظ اأّن املناظرة ينعدم فيها مو�ضوع النقا�ض، 

عال. فهل هذه هي منزلة  وَتْنَحّط فيها اأخالقيات اجلدال، وكاأّن النقا�ض كان يدور حول املرور يف املجل�ض، وحول �ضرقة النِّ

اأهل ال�ضنة واملعتزلة؟ وتت�ضّمن املناظرة اختالالت منطقية اأفرزت انزالقات ِعّدة، تتعّلق اأواًل بالتغا�ضي عن الغاية ال�ضرعية، 

وثانًيا بالتغا�ضي عن ق�ضايا املنطق. 

اأ- التغا�شي عن الغاية ال�شرعية

لقد اكتفى ال�ضني مبا جاء يف رواية »الن�ضائي« وجتاهل عن االأ�ضل يف احلديث الذي كان يفتتح به النبي )�ضلى اهلل عليه 

و�ضلم( ُخطبُه، وخا�ضة منها خطبة اجلمعة وهو قوله )�ضلى اهلل عليه و�ضلم( »اإّن خري الكتاب كتاب اهلل، وخري الُهدى ُهدى 

حممد، َو�َضُرّ االأمور حمدثاتها«. وعندما يغيب املنطق يخلو اجلوُّ لالأهواء والتمذهب. ففي �ضياق �ضرحه مل�ضطلح املحدثات، 

ا  حِدث ِمّ
ُ
يروي »البيهقي« باإ�ضناده يف »مناقب ال�ضافعي« عن »ال�ضافعي« قال: »املحدثات من االأمور �ضربان، اأحدهما ما اأ

حِدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من هذا، 
ُ
ُيخاِلف كتاًبا اأو �ُضّنة اأو اأثًرا اأو اإجماًعا، فهذه البدعة ال�ضاللة. والثاين ما اأ

وهذه حمدثة غري مذمومة«20. من جهة اأخرى ينبغي اأْن ن�ضع يف احل�ضبان اأّن البدعة نوعان دينية ودنيوية. فالبدعة يف 

* حممد املغيلي: عامل ولد بتلم�ضان يف بداية القرن 15، �ضاحب م�ضباح االأرواح يف اأ�ضول الفالح، وله يف منطقة توات )اجلنوب اجلزائري( 

م�ضاحنات �ضد اليهود، ووقع بينه وبني »جالل الدين ال�ضيوطي« نزاع يف علم املنطق، تويف بتوات عام 1503. انظر: 

ابن مرمي املديوين، الب�ستان يف ذكر االأولياء والعلماء بتلم�سان، حتقيق حممد بن اأبي �ضنب )اجلزائر: املطبعة الثعالبية، 1908(، �ض 253.

18- عمار طالبي، جريدة ال�سعب اجلزائرية، 1988-02-17.
19- رواه االإمام اأحمد يف م�ضنده )126/4، 127(، ورواه اأبو داوود يف �ضننه )200/4(، ورواه الرتمذي يف �ضننه )319/7، 320(. 

وكلهم من حديث العربا�ض بن �ضارية )ر�ضي اهلل عنه(. 

20- اأحمد البيهقي، مناقب ال�سافعي، اجلزء االأول، حتقيق ال�ضيد اأحمد �ضقر )القاهرة: مكتبة دار الرتاث، 1970(، �ض 469.
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الدين هي اإحداث عبادة مل ي�ضرعها اهلل تعاىل، وهي الواردة يف احلديث. واأّما الدنيوية فما غلب فيها جانب امل�ضلحة على 

جانب املف�ضدة، وهي مقبولة؛ فلي�ضت املحدثات يف حدِّ ذاتها �ضالاًل، واإمّنا الق�ضد منها؛ فالعربة باجلوهر.     

ب- التغا�شي عن ق�شايا املنطق

اإّن امل�ضطلحات واحلدود من املفرو�ض اأْن تكون على قدر كاف من الدقة، حتى يح�ضل احلوار، وهو ما ُغيِّب يف بع�ض 

احلدود االأ�ضا�ضية، والتي جاءت ُمبهمة مثل »رئي�ض« »اأهل ال�ضنة« »املعتزلة« »البدعة« و»ال�ضاللة«. اإذ اإن »رئي�ض اأهل 

ال�ضنة« هو حدٌّ مركب من رئي�ض، واأهل، وال�ضنة، وهي حدود حتتاج اإىل �ضبط. َفَمن هو هذا الرئي�ض؟ وما دام رئي�ًضا، 

فالبد اأْن يكون ا�ضمه م�ضهوًرا. فما هو؟ وهل الأهل ال�ضنة رئي�ض؟ واإذا كان َلْفَظا »اأهل« و»ال�ضنة« معروفني لغة وا�ضطالًحا، 

ا واأن بع�ض العلماء ي�ضفعونه باجلماعة اأحياًنا،  ومعناهما اأ�ضحاب الطريقة، فاإن احلد املركب منهما لي�ض بديهًيا، خ�ضو�ضً

وباجلمهور اأحياًنا اأخرى. اإّن اأهل ال�ضنة يف املعاجم اللغوية، هم الذين اأْفتوا ب�ضّحة اإمامة »اأبي بكر« بعد وفاة النبّي )�ضلى 

اهلل عليه و�ضلم(، واالإ�ضالم ال�ُضّني لدى بع�ض الباحثني مذاهب، انق�ضم على نحو اأ�ضّد خطورة بوا�ضطة الِفرق التي ظهرت 

منذ وقت مبّكر يف هذا الدين21.  

وم�ضطلح املعتزلة يت�ضّمن عدًدا لي�ض بالقليل من التعاريف واملفاهيم، »كان ا�ضم املعتزلة للتدليل على اأّنهم انف�ضلوا عن 

اأهل ال�ضنة، وقد يكون ب�ضبب ذلك قيل عن وا�ضل بن عطاء اإنه اعتزل، اأي انفرد براأي لي�ض هو راأي اجلماعة، وقيل اإنهم 

معتزلة الأنهم قالوا باملنزلة بني املنزلتني، اأي ابتعدوا عن اخل�ضومات، وَرَكنوا اإىل احلياد، وهناك �ضواهد ُتثبت هذا املعنى 

لالعتزال – احلياد – فلما بايع احل�ضن بن علي وَمْن معه معاوية، قالوا نلزم منازلنا وم�ضاجدنا ون�ضتغل بالعبادة والعلم، 

ف�ُضّموا بذلك معتزلة«22. واعتزال »وا�ضل بن عطاء« مِلجل�ض »احل�ضن الب�ضري« كان حول مرتكب الكبرية، وهي م�ضاألة واإِْن 

كانت يف ظاهرها دينية، اإاّل اأن يف اأعماقها �ضيًئا �ضيا�ضًيا خطرًيا.

ِحدثت ُتخالف االإميان، اأو اإحداث عبادة مل 
ُ
حِدث على غري مثال �ضابق، وهي يف الدين عقيدة اأ

ُ
وم�ضطلح البدعة لغة ما اأ

عها اهلل تعاىل، واختلف اأهل االخت�ضا�ض يف احلكم عليها وت�ضنيفها: لقد رف�ض بع�ضهم فكرة البدعة احل�ضنة اآخذين  ُي�ضرِّ

مبنطق ثنائي القيمة، وهو ما ا�ضتند اإليه ال�ضنّي يف تركيبه ال�ضتدالل قائم على مغالطة االإحراج الزائف »وحتُدث هذه 

املغالطة عندما يح�ضر ال�ضخ�ض عملية االختيار بني بديلني متناق�ضني، يف الوقت الذي توجد فيه اأو�ضاط كثرية بني الطرفني 

املتناق�ضني. ومن االأمثلة على هذه املغالطة: اإّما اأن تكون موؤمًنا حقيقًيا توؤدي كل ال�ضلوات يف امل�ضجد، واإّما اأن تكون ُملحًدا، 

ولكنك ال توؤدي كل ال�ضلوات يف امل�ضجد. اإذن اأنت ملحد«23. جتدر االإ�ضارة اإىل اأّن هناك َمْن ق�ّضم البدعة اإىل خم�ضة اأق�ضام 

)الواجبة، واملندوبة، واملحّرمة، واملكروهة واملباحة( وهو ما يفتح املجال للمنطق املتعّدد القيم. ولو اأخذنا مبقيا�ض: اال�ضتحداث 
هو علة البدع، فاإّن من اأطلق حكم البدعة على املعتزلة، قد ابتدع قيا�ضا فقهًيا مل يكن يف عهد الر�ضول )�ضلى اهلل عليه 

و�ضلم( »ولي�ض لقائل اأْن يقول، اإّن هذا النوع من النظر يف القيا�ض العقلي بدعة، اإْذ مل يكن يف ال�ضدر االأول. فاإنَّ النظر 

ا يف القيا�ض الفقهي، واأنواعه، هو �ضيء ا�ضُتْنِبط بعد ال�ضدر االأول، ولي�ض ُيرى اأّنه بدعة«24.  اأي�ضً

ًحا بدّقة النقطة الفا�ضلة بينه  اأّما حّد ال�ضاللة َفَيَتّ�ِضم باملرونة، ّما ي�ضعب اإيجاد تعريف له ويكون جامًعا مانًعا، مو�ضِّ

وبني البغي؛ اإْذ يتاأرجح بني اجَلْور، واخلروج عن الق�ضد، وَفْقد االهتداء، وبني امليل عن احلق اأو عن الدين، بني التيه والزيغ، 

والباطل والهالك، فمن ال�ضروري »اأن ُنح�ضن التمييز بني ال�ضرورة امليتافيزيقية التي ال جمال فيها لالختيار احلر، والتي ال 

21- األفرد بل، الفرق اال�سالمية يف ال�سمال االفريقي، ترجمة عبد الرحمان بدوي )لبنان: دار الغرب اال�ضالمي، 1981(، �ض 134. 
22- عبد املنعم احلفني، مو�سوعة الِفرق واجلماعات واملذاهب االإ�سالمية )القاهرة: دار الر�ضاد، 1993(، �ض 360.

23- اأحمد مو�ضاوي، مدخل جديد اإىل املنطق املعا�سر، اجلزء 2 )اجلزائر: معهد املناهج، 2007(، �ض 284.
24- ابن ر�ضد، ف�سل املقال فيما بني احلكمة وال�سريعة من االت�سال، حتقيق حممد عمارة )القاهرة: دار املعارف، 1969(، �ض 25.
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م اإاّل ُمِكًنا واحًدا، وال�ضرورة الفعلية التي ُتوجب على اأعظم عاقل اختيار االأف�ضل«25. هذا ف�ضاًل عن اأن )اأهل ال�ضنة(  ُتقدِّ

ت�ضّور عام، وهذا الت�ضور له مفهوم وما�ضدق. فاملفهوم – باعتباره جمموع ال�ضفات امل�ضرتكة بني كائنات عديدة – من 

املفرو�ض اأْن تكون هذه اخل�ضائ�ض وا�ضحة ودقيقة، الأّن عليها يتوقف �ضدق احلكم. اأما املا�ضدق فهو جمموع االأفراد الذين 

يوؤلفون الِفرقة، والذين ي�ضّمهم حدُّ اأهل ال�ضنة. ومن الوا�ضح اأّنه بقدر ما جاء املفهوم ُمبهما، كان ما�ضدقه غري حمّدد. 

املاآخذ ال�شتدللية على فتوى ابن ال�شالح يف حترمي الفل�شفة واملنطق. 3

اأما النموذج الثاين للخلل يف بناء املفاهيم وامل�ضطلحات، وما اأجنرَّ عنهما من ماآخذ ا�ضتداللية فيتمظهر يف فتوى ابن 

ال�ضالح، والتي م�ضمونها حترمي اال�ضتغال بالفل�ضفة واملنطق على �ضكل قيا�ض، ميكن �ضياغته كما يلي: الفل�ضفة �ضر. املنطق 

مدخل اإىل الفل�ضفة. املدخل اإىل ال�ضر �ضر26. ويف الظاهر هو قيا�ض من ال�ضكل االأول يتاألف من مقدمة كربى، تتكوَّن هي 

بدورها ِمن مو�ضوع )الفل�ضفة( وحممول )�ضر(، ومقدمة �ضغرى تت�ضّمن احلد االأ�ضغر )املنطق(، واالأو�ضط )مدخل اإىل 

الفل�ضفة( ونتيجة. اأّما ِمن حيث امل�ضمون – وباعتبار القيا�ض يتاأّلف ِمن حدود مركبة – فاإّن عدم الوقوف جيًدا عند معانيها 

ُيفِرز انزالقات مفاهيمية ُتلقي بظاللها على الهيكل املنطقي »اإّن م�ضتمع احلد ي�ضمع احلد الذي هو مرّكب من األفاظ كلٌّ 

منها لفظ دالٌّ على معنى. فاإن مل يكن عارًفا قْبَل ذلك مبفردات تلك االألفاظ وداللتها على معانيها املفردة، مل ميكنه فهُم 

الكالم. والعلم باأّن اللفظ دالٌّ على املعنى اأو مو�ضوع له م�ضبوق بت�ضّور املعنى، فَمْن مل يت�ضّور م�ضّمى اخلبز، واملاء، وال�ضماء، 

واالأر�ض، واالأب واالأم، مل يعرف داللة اللفظ عليه. واإذا كان مت�ضوًرا مل�ضمى اللفظ ومعناه«27. 

اإّن قيمة القيا�ض وم�ضداقيته ال ُينَظر اإليها ِمن خالل النتيجة التي يوؤول اإليها، بل ِمن حيث املقدمات التي ينطلق منها، 

ما مدى يقينية مفاهيمها؟ هل هي جمّرد م�ضلَّمات عند وا�ضع القيا�ض، وهل اأّنها تكت�ضي طابع ال�ضهرة ال اأكرث؟ هل هي 

لة ومّوهة؟. ففي �ضاأن تركيبة حمتوى القيا�ض، يقول ابن تيمية )اأحد نّقاد املنطق( »والقيا�ض اإِن  كانت مادته »يقينية«  خميَّ

لة«  فهو »الربهاين« خا�ضة، واإن كانت »ُم�ضّلمة« فهو »اجلديل«، واإْن كانت »م�ضهورة« فهو »اخلطابي«، واإْن كانت »خميَّ

عري«، واإْن كانت »مّوهة« فهو »ال�ضف�ضطائي«. ولهذا قد يتداخل الربهاين، واخلطابي، واجلديل، وبع�ض النا�ض  فهو »ال�ضِّ

َخر«28.
ُ
يجعل اخلطابيَّ هو »الظني«؛ وبع�ضهم يجعله »االإقناعي«. ولهم ا�ضطالحات اأ

وقد يجد الباحث نف�ضه اأمام مو�ضوع وا�ضع، ُم�ضّتت، غام�ض وغري حُمّدد، تتعّذر درا�ضته بطريقة علمية. من ذلك مثال 

د هذه املفاهيم بطريقة علمية، ال بد من اإعادة بنائها، بابتكار طريقة  مفاهيم الذكاء واال�ضتعداد، والروح املعنوية، ولكي حُتدَّ

لت�ضنيف االأفكار الثانوية التي تدخل حتتها وتدريجها، بحيث ت�ضبح قابلة للمقارنة فيما بينها، وقابلة للقيا�ض اإْن اأمكن. فِمَن 

ال�ضروري الرتكيز على الفروق اجلوهرية التي يجب تبنيها، ويتم ذلك بتو�ضيح االأبعاد امل�ضترتة خلف التنوع الذي ُيدخله 

اال�ضتعمال اللغوي*، وبهذه الطريقة ميكننا اأْن جنعل االأبحاث القريبة ِمن بع�ضها اأبحاًثا قابلة للمقارنة، واأْن ُنقلِّل ِمن دور 

الفروق بني امل�ضطلحات. 

25- G.W. Leibniz, Essais de théodicée sur la bonté de dieu-la liberté de l’homme et l’origine du mal, 
Léon Brunschvicg (trans. & chrono.), (Paris : Flammarion, 1969), p. 367.
26- ابن ال�ضالح، فتاوى وم�سائل يف التف�سري واحلديث واالأ�سول والفقه، املجلد االول، حتقيق عبد املعطي اأمني قلعجي )بريوت: دار املعرفة، 

1986(، �ض 210-209.
27- ابن تيمية، الرد على املنطقيني )بريوت: موؤ�ض�ضة الريان للطباعة والن�ضر والتوزيع، 2005(، �ض 52-51.

28- املرجع نف�ضه، �ض 47.
* تختلف درا�ضة مفهوم ما من حيث اأبعاده، عن درا�ضة الفروق يف الداللة املوجودة بينه وبني غريه من املفاهيم. فاإذا كانت الدرا�ضة الثانية 

ية يتكّون منها املفهوم. وي�ضبح االختالف بني  د للمو�ضوع معامِل ُمعّينة، اأو عنا�ضر كمِّ ذات �ضبغة لفظية، فاإّن الدرا�ضة االأوىل حتاول اأن حُتدِّ

املفاهيم عندئذ تابًعا لالختالف الذي يحدث يف تركيب العنا�ضر اأو االأبعاد. وهناك اختالف اآخر بني الدرا�ضتني؛ فالدرا�ضة الثانية ذات �ضبغة 

نقلية تعتمد على اال�ضتعماالت اللغوية ال�ضابقة، يف حني اأّن الدرا�ضة االأوىل و�ضعية اتفاقية، تدخل �ضمن و�ضع امل�ضطلحات يف علم من العلوم.
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بالعودة اإىل قيا�ض ابن ال�ضالح، ينبغي التمّعن جيًدا يف املفاهيم وامل�ضطلحات التي ا�ضتند اإليها، وال بّد ِمن حتديدها 

ُمنفردة وجُمتمعة: لقد ا�ضتهّل ابن ر�ضد كتاب »ف�ضل املقال« باحلديث عن الهدف منه وهو احلكم ال�ضرعي لال�ضتغال 

بالفل�ضفة وعلوم املنطق: مباح بال�ضرع؟ اأم حمظور؟ اأم ماأمور به اإّما على جهة الّندب واإّما على جهة الوجوب؟ فا�ضتنتج 

باأّن »فعل الفل�ضفة لي�ض �ضيًئا اأكرث ِمن النظر يف املوجودات، واعتبارها من جهة داللتها على ال�ضانع، اأعني من جهة كونها 

م�ضنوعات، فاإّن املوجودات اإمّنا تدلُّ على ال�ضانع مِبعرفة �ضنعتها، واأّنه كّلما كانت املعرفة ب�ضنعتها اأمّت، كانت املعرفة 

م يف طبيعة املوجودات، وهو التعريف املتداول  ل فكري وبحث منهجي ُمَنظَّ بال�ضانع اأمت«29. فالفل�ضفة عموًما هي عملية تاأمُّ

يف الع�ضور القريبة ِمن ابن ال�ضالح. فهل هذا املفهوم للفل�ضفة يت�ضّمن ال�ضر؟ 

د به يف الدين ويف االأخالقيات اجلوانب ال�ضلبية يف تفكري بني الب�ضر و�ضلوكهم، ويختلف تعريفه  اإّن م�ضطلح )�ضر( ُيق�ضَ

من ثقافة الأخرى. وباعتباره �ضفة اأخالقية ُي�ضار به اإىل ُكّل ما كان مو�ضوًعا لال�ضتهجان اأو الذم، فرتف�ضه االإرادة احلرة 

وحتاول التخل�ض منه. ومّت تق�ضيمه اإىل ثالث: االأول طبيعي كاملر�ض واالأمل، والثاين اأخالقي كالكذب، والثالث ميتافيزيقي 

وهو ُنْق�ُض كل �ضيء عن كماله. لكن اإذا كان اال�ضتهجان هو ما ُي�ضِفي على الفعل �ضفة ال�ضر. فهل كل ما يذّمه الب�ضر هو 

اًل لال�ضتئثار  �ضرٌّ حَم�ض وجب التخل�ض منه؟ وما هو املقيا�ض الذي ينبغي توّفره يف ال�ضخ�ض – دون غريه – حتى يكون موؤهَّ

بالفتاوى، ومن ثّم اإ�ضفاء �ضفة ال�ضر على االأفعال؟ اأما م�ضطلح )الفل�ضفة �ضر( فهو حكم مّت فيه اإ�ضناد حد الآخر. اإال اأنَّ 

لِلغة مراتب يقت�ضي مراعاتها اأثناء ا�ضتعمالنا لها؛ فِمْن غري املقبول َحْمل �ضفات للمو�ضوع لي�ضت من ُرتبه. وهو ما مل يتم 

احرتامه ِمن ِقَبل وا�ضع اال�ضتدالل، فاملو�ضوع من ُرْتَبة فكرية يتعلق باملجال امليتافيزيقي، بينما املحمول هو قيمة اأخالقية. 

فاملقدمة الكربى فا�ضدة منطقًيا. اإّن االقناع نوعان: عقلي منطقي – وهو ما تفاداه ابن ال�ضالح – واآخر �ضيكولوجي ُيراعي 

اجلانب الرباغماتي )ميول، عواطف، م�ضاعر اجلمهور(.

ًة ظاهرها عقلي ي�ضعى الإظهار احلقيقة. وباطنها براغماتي يهدف اإىل دغدغة العواطف لك�ضب م�ضاعر  لقد ا�ضَتعَمل ُحجَّ

فها بال�ضر يكون له َوْقع �ضديد يف نفو�ض اأ�ضحاب العقيدة. لقد ا�ضتبدل  اجلمهور، باالعتماد على اخلطابة والتهريج، الأنَّ و�ضْ

عبارتني مت�ضاويتني يف املعنى، قام على اإثرها بتعوي�ض الفل�ضفة مبدخل اإىل الفل�ضفة. وهي ُمغالطة* لها جانب اأخالقي واآخر 

منطقي، فبداًل من الربهنة على )اأن الفل�ضفة �ضر( يّت�ضح باأن ابن ال�ضالح �َضلََّم ب�ضدق ما هو مطلوب منه الربهنة عليه 

�ضة  يف املقدمة، وهو ما ُيعرف باأغلوطة امل�ضادرة على املطلوب. وَتْنَبني هذه املغالطة على اإظهار النتيجة َتَتبّدى كاأّنها موؤ�ضَّ

على ُحّجة، ولكّنها يف حقيقة االأمر هي تكرار لنف�ضها بعبارات خمتلفة من حيث اللفظ، ومتطابقة من حيث املعنى والداللة. 

اأما املقدمة ال�ضغرى )املنطق مدخل اإىل الفل�ضفة(، فتحتاج امل�ضطلحات الواردة فيها اإىل اإعادة ال�ضبط من خالل 

�ْضن توجيه عقلنا عند معرفة االأ�ضياء، �ضواء تعّلق االأمر بتعليمه الأنف�ضنا اأو بتعليمه  تفكيكها؛ فاملنطق هو »اأداة �ضناعية حِلُ

د العمليات االأربع االأ�ضا�ضية للفكر  لالآخرين. وتقوم هذه االأداة ال�ضناعية يف النظر والتاأّمل الذي مار�ضه االإن�ضان، حني جرَّ

وهي الت�ضور واحلكم واال�ضتدالل والرتتيب«30. 

29- ابن ر�ضد، مرجع مذكور، �ض 22. 
ا�ضتدالل فا�ضد اأو حماجة تبدو ظاهرًيا �ضليمة ولكنها لي�ضت كذلك يف حقيقتها، والفرق بني املغالطة واخلطاأ يف عملية اال�ضتدالل، هو اأّن 

 *

املغالطة مبنية على الق�ضد اإىل جعل الغري يقتنع مِبا هو غري �ضحيح، بينما يف احلالة الثانية فال وجود الأي ق�ضد، وت�ضيع املغالطات يف كل 

مات  دة ميكن ح�ضر عللها يف نقطتني: اأواًل ف�ضاد املقدِّ املجاالت التي تت�ضارب فيها امل�ضالح املادية واملعنوية. وعلى الرغم من �ضورها املتعدِّ

التي ُيبنى عليها اال�ضتدالل املغالطي، اإما من ناحية كذبها اأو من ناحية الغمو�ض يف الرتكيب اللغوي اأو االلتبا�ض يف املعنى والداللة، اأو 

االعتماد على ما هو ُم�ضَمر. وثانًيا غياب العالقة ال�ضرورية بني املقدمات والنتيجة. انظر: اأحمد مو�ضاوي، مرجع مذكور، �ض 278.

30- اأنطوان اأرنولد وبيار نيكول، املنطق اأو فن توجيه الفكر، ترجمة عبد القادر قنيني )الدار البي�ضاء: املركز الثقايف العربي، 2007(، �ض 
.31
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نُّبا للوقوع يف اأغلوطة  اأّما اأكرب خلل فيتمظهر يف احلد االأو�ضط، اإْذ ينبغي ا�ضتخدامه بنف�ض املعنى يف كال املقدمتني، جَتَ

احلد الرابع. فِمن غري املمكن الو�ضول اإىل نتيجة �ضحيحة انطالًقا ِمن مقدمتني تت�ضّمن اإحداهما )�ضحيح البخاري(، والثانية 

)املحّرك البخاري(، وهو ما ُيالَحظ اأي�ضا يف احلد االأو�ضط لقيا�ض ابن ال�ضالح، اإذ مل ُي�ضَتعَمل بنف�ض املعنى يف املقدمتني، 
ف�ضتان بني الفل�ضفة واملدخل اإليها. لقد اعرتف املنطقي ابن �ضينا بال�ضعوبة التي كان يجدها يف العثور على احلد االأو�ضط، 

لكونه نقطة تقاطع املقدمتني، وهو التقاطع الذي يتو�ّضط للمنطقي وي�ضمح له بالو�ضول اإىل النتيجة. اأما ابن ال�ضالح فلم 

فية اعتباطية. فاإذا كان املدخل اإىل املو�ضوع هو نف�ضه املو�ضوع، فلماذا  عه بطريقة تع�ضُّ ُيكّلف نف�ضه م�ضّقة البحث عنه، َوَو�ضَ

نتحدث عن االثنني؟

خامتة

من خالل ما �ضبق ن�ضل اإىل جملة نتائج ميكن ر�ضدها يف النقاط االآتية: 

اإّن االهتمام بتحديد املفاهيم وامل�ضطلحات، اأ�ضبح حتميًة فر�ضتها االختالفات املذهبية يف العلوم االجتماعية وكذا يف العلوم  -

ال�ضرعية، والتي منبعها اخَللط يف ا�ضتعمال احلدود، وغمو�ض االألفاظ وامل�ضطلحات ما اأدى اإىل �ضوء تفاهم بني الباحثني. 

بقدر ما ياأخذ اأي علم بقوانني املنطق مع االلتزام بها ميدانًيا، بقدر ما يقرتب من الدقة. على اخل�ضو�ض يف العلوم  -

لة يف االأ�ضول الفقهية، والنتائج املرتتبة عنها بال�ضرورة.  ال�ضرعية، التي تتطلب التما�ضك املنطقي بني املقدمات املتمثِّ

فاإذا كانت اجلمل واالألفاظ ُتعربِّ عن ال�ضدق وكيفية نقله اإىل االآخر اأكرث ما تنقل له الكذب، فاإن االأطر املنطقية 

هي املنهج املنا�ضب لذلك.

ولعلَّ ح�ضن ت�ضّور املفهوم هو اأكرث ال�ضبل ا�ضتقامة يف النهو�ض بالعلوم االجتماعية وال�ضرعية. اإال اأّن االقت�ضار على  -

طر الفكرية املالئمة ال�ضتقبال هذه املفاهيم يف �ضكل 
ُ
حتديد املفاهيم لوحده غري كاف، فمن ال�ضروري اإيجاد االأ

م�ضطلحات على مقا�ض تلك املفاهيم. فرغم كون العالمة اللغوية ا�ضطالحية توا�ضعية. اإال اأّن هذه االعتباطية ال 

تعني اأّن الفرد له احلرية يف و�ضع العالمات ح�ضب هواه، بل يتقيد يف ذلك باال�ضتعمال االجتماعي.

ّري الدقة يف و�ضع  - واإذا كان امل�ضطلح يف اإحدى اأهّم �ِضماته ُيعربِّ عن القطيعة مع كل ما هو مبهم، وجب حَتَ

امل�ضطلح، وبتعبري لودفيج فيتجن�ضتاين: اإّن ما ميكن قوله على االإطالق، ميكن قوله بو�ضوح، واأما ما ال ن�ضتطيع 

قوله، فال بد اأن ن�ضمت عنه.

وعندما نقول املفهوم وامل�ضطلح فمن الواجب ا�ضتحداث قوامي�ض ت�ضاير املفاهيم اجلديدة يف العلوم االجتماعية،  -

باإعادة تعريف م�ضطلحاتها وفق �ضروط منطقية، لنتمّكن من �ضرعنة الواقع واإخ�ضاعه للعلم ولي�ض العك�ض؛ اإّن 

م�ضطلح االإرهاب والربيع العربي وم�ضايرة الع�ضر، هي م�ضطلحات تتعّدد القراءات يف تف�ضريها، كل ذلك من �ضاأنه 

اأن يُرِبك العقل، ويرتك خطابه فري�ضًة لل�ضف�ضطة وال�ضذاجة. 
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ملخ�ص 

يعتمد هذ� �لبحث �ملدخل �لقيمي �أ�سا�ًسا لتقييم �سرعية �لدولة �حلديثة و�أد�ئها �ل�سيا�سي، ويفرت�ض هذ� �ملدخل �أن يتوحد �أفر�د 

تكت�سب  �ل�سلطة �حلاكمة ال  فاإن  وبناء عليه،  �مل�سرتكة،  �ملرجعية  �لقيم  �ل�سيا�سي حكاًما وحمكومني حول جمموعة من  �ملجتمع 

�سرعيتها �إال بقدر ما تعرب عن هوية �ملجتمع �لذي حتكمه. ومن هذ� �ملنظور، يقدم هذ� �لبحث �إ�سهاًما يف فهم حالة �ل�سد�م 

وبني  ر�سميا،  �لدولة  تتبناها  �لتي  �ملرجعية �حلد�ثية  �لقائم بني  �لتناق�ض  نتيجة  �لعربي  و�ملجتمع يف عاملنا  �لدولة  �لقائمة بني 

�ملرجعية �لدينية و�الأخالقية ل�سعوبها �لتي باتت حتتل مو�قع هام�سية خارج دو�ئر �لقر�ر ومر�كز �لتاأثري. كما يحاول �لبحث ر�سد 

بع�ض �ملظاهر �ل�سلبية �لناجتة عن هذ� �لتناق�ض من قبيل �زدو�جية �لقيم، و�نق�سام �لوعي �جلمعي، و�إجها�ض �لر�أ�سمال �لرمزي 

للمجتمع، وتفكك وحدة �لدولة و�ملجتمع، و�الختالالت �الأمنية وخماطر �النزالق نحو �حلرب �الأهلية.

ويف هذ� �ل�سياق �ل�سد�مي، ير�سد �لبحث �لعالقة �لتبادلية بني �لتحديث مب�ستوييه �ل�سيا�سي و�لثقايف، ودور �لنخب �حلد�ثية يف 

توفري �لغطاء �الأيديولوجي �ملطلوب ل�سرعنة تع�سف �لدولة �سد مو�طنيها، ودور بع�ض �ملر�كز و�ملنظمات �لدولية يف حتويل �لنخب 

�حلد�ثية �إىل جماعات �سغط موؤثرة يف �سنع �لقر�ر �ل�سيا�سي، و�رتهانها للقوى �الأجنبية �لتي باتت تتحكم يف ر�سم م�ستقبل �مل�سهد 

�لثقايف و�ل�سيا�سي للمنطقة. 

وفيما يتعلق باآليات �ال�ستغال، �جتهد �لبحث يف ر�سد مظاهر �لتجديف )Blasphemy( �لتي �متهنتها �لنخب �حلد�ثية الإ�سعاف 

مقد�سات �ملجتمع وتخريب قيمه �الأخالقية، وهو ما ي�سكل �نتهاًكا خطرًي� لالإجماع �لوطني، وتهديًد� للتعاي�ض �ل�سلمي بني �أفر�د 

�ملجتمع. وهذ� �لنزيف �الأخالقي �لذي حظي بدعم ر�سمي من �لدولة �حلديثة، و�لذي بات يعر�ض حياة �ملجتمعات �لعربية خلطر 

�النهيار و�الإفال�ض �ل�سامل، ي�ستدعي م�ساءلة �الأنظمة �ل�سيا�سية �لتي حتكم هذه �ملجتمعات يف �سوء ميثاق �ل�سرف �لذي يجب �أن 

يحكم عالقة �لدولة مبو�طنيها، وهو ما يجعل �سرعيتها مو�سع م�ساءلة.

الكلمات املفتاحية: �لدولة �لوطنية، �لتحديث، �لتجديف، �ل�سرعية، �لتجديد �الإ�سالمي، �خلطاب �لديني، �لقيم �ملرجعية
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Abstract
This study is based on the values approach to assess the legitimacy and political performance 
of the modern state. This approach assumes that members of the political community, governors 
and governed individuals, are united by a set of common reference values. Accordingly, the 
ruling power acquires its legitimacy only to the extent that it expresses the identity of the society 
governed by it. From this perspective, this study contributes to understanding the state of conflict 
existing between the state and society in the Arab world because of the contradictions between 
the modernist reference officially adopted by the state and the religious and moral authority of 
its people, which occupies marginal positions outside decision-making circles and centers of 
influence. This study also attempts to monitor some of the negative phenomena resulting from 
this contradiction, such as the double values, the division of collective consciousness, the mis-
carriage of symbolic capital of society, the disintegration of the state and society, security imbal-
ances, and the risks of sliding into civil war.

In this context, the study examines the reciprocal relationship between modernization in its polit-
ical and cultural levels and the role of modernist elites in providing the ideological cover required 
to legitimize the state’s abuse of its citizens. It also examines the role of some international cen-
ters and organizations in transforming modernist elites into influential lobbying groups in political 
decision-making and which are now in control of shaping the future of the cultural and political 
landscape of the region. With regard to the mechanisms of employment, the study endeavors 
to monitor the blasphemy of modernist elites in weakening the sanctities of society and destroy-
ing its moral values, which constitutes a serious violation of national consensus and a threat to 
peaceful coexistence among the members of society. This moral bleakness, which has received 
the official support of the modern state and which is putting the lives of Arab societies at the risk 
of collapse and total bankruptcy, calls for accountability of the political regimes that govern these 
societies in light of the code of honor that must govern the relationship between the state and 
its citizens.
 
Keywords: National state; Modernization; Blasphemy; Legitimacy; Islamic renewal;
Religious discourse; Reference values
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مقدمة

يعترب �ملدخل �لقيمي و�حًد� من �أهم �ملد�خل �ملعتمدة �سيا�سًيا يف تقييم �سرعية �لدولة و�أد�ئها ال�سيا�سي. مبدئًيا، يفرت�ض 

هذ� �ملدخل اأن يتوحد اأفراد �ملجتمع ال�سيا�سي حكاًما وحمكومني حول جمموعة من �لقيم �ملرجعية �مل�سرتكة التي متثل 

خيار�تهم �لكربى، و�لتي ترقى �إىل م�ستوى �لثو�بت التي ت�ستقي منها �لدولة نظمها �لقانونية و�القت�سادية، وتوؤ�س�ض عليها 

منظومتها �لتعليمية و�لثقافية، وت�ستلهم منها ُمُثلها. ووفًقا لهذ� �ملعيار، فاإن �لدولة – كما تقرر بع�ض �لدر��سات ال�سيا�سية 

�ملعا�سرة – ل تكت�سب �سرعيتها اإل بقدر ما تعرب عن هوية �ملجتمع، و�لقيم �مل�سرتكة التي حتكمه، و�لتي يتو�فق عليها الأفراد، 

وما ينتج عن هذ� �لتو�فق من توحد حول جمموعة من �لروؤى و�الأهد�ف، وهو ما يعطي معنى لوجودهم، و�إح�سا�سهم بهويتهم 

�مل�سرتكة. وبهذ� �العتبار، فاإن كل ع�سو يف �جلماعة – وب�سكل فردي – �سوف ي�سعر باأن �أي تدمري �أو �نتهاك موجه �إىل 

هذه �لقيم، اإمنا هو تهديد لهويته اخلا�سة«1. وتاأ�سي�ًسا على هذ� �ملبد�أ، فاإن »الوظيفة ال�سيا�سية �ملتعلقة بتنظيم �ملجتمع 

، كما اأن �حلكم ل يعترب قانونًيا فعاًل »اإل عندما يتفق �أولئك �لذين 
و�إد�رته تكون �سرعية فقط، عندما تعرّب عن هويته«2

يحكمون و�لذين يطيعون على تلك �لقيم ال�سيا�سة التي يعتربونها مو�سوعا لالرتقاء3. اإن هذ� �ملدخل �لقيمي لل�سرعية يفر�ض 

م�ساءلة �لدولة �لوطنية �حلديثة التي ت�سدرت قيادة �ملجتمعات �لعربية يف مرحلة �ال�ستقالل عن طبيعة �أد�ئها �الأخالقي، 

ومدى �حرت�مها لهوية �سعوبها وثو�بتها �لقيمية، وطبيعة �خللفيات �ملرجعية التي حكمت موؤ�س�ساتها �مل�سوؤولة عن �لتثقيف �لعام، 

�لدينية و�لتعليمية و�لثقافية و�الإعالمية و�لفنية، وكل �لقنو�ت الر�سمية �ملوجهة للتاأطري �ملجتمعي �لعام. 

ثمة در��سات مهمة �أجنزت يف هذ� �جلانب، ت�سري �إىل وجود خماوف جدية من �نحد�ر �ملجتمعات �لعربية �إىل حالة من 

�الإفال�ض �لقيمي، وحتّمل �لدولة �لوطنية م�سوؤولية هذ� �الإفال�ض ب�سبب �سيا�ساتها �خلاطئة التي نهجتها منذ ��ستقاللها جتاه 

ثقافة �سعوبها وم�سا�سها بالثو�بت التي حتكم هويتهم، وحتدد منط حياتهم. بل ويذهب �لبع�ض �إىل �أبعد من هذ�، حيث ُتتَّهم 

�لدولة باالإخالل باأد�ئها الوظيفي، وت�سرفها بعك�ض ما كانت تتوقعه �سعوبها، حيث �سحت �لنخب �حلاكمة بالقيم �ملرجعية 

ل�سعوبها قربانا للمغريات �خلارجية، وثمنا لبقائها و��ستمر�ريتها يف �ل�سلطة. اأما �ملوؤ�سر�ت و�لدالئل التي يقدمها هوؤالء برهاًنا 

على هذه �ملقاي�سة، فتبدو �سادمة، وهي ل ت�ستند فقط �إىل ��ستقر�ء مظاهر �الإفال�ض �ملجتمعي، بل تتجاوز ذلك �إىل �لتناق�ض 

�لقائم بني �ملرجعية �لقيمية التي تدين بها �ل�سعوب �لعربية الإ�سالمية وبني �ملرجعية �حلد�ثية �لنقي�سة التي كانت وال تز�ل 

حتكم نهج دولة ما بعد �ال�ستعمار. اإن حالة �لتناق�ض هذه، باتت ت�سكك يف حقيقة �لو�سائج التي تربط هذه �لدولة ب�سعوبها، 

و�لتي �أ�سبحت �ليوم تنظر �إليها كمولود غري �سرعي، ل ميت ب�سلة �إىل تقاليدها �لدينية و�الأخالقية و�لثقافية التي ورثتها 

عن خربتها �لتاريخية �ملمتدة، قبل اأن تتحطم بفعل �ل�سدمة �حل�سارية حتت وقع �حلد�ثة �لو�فدة.

املبحث الأول: دولة احلداثة4: املفهوم والتداعيات

لي�ض من قبيل �ل�سدفة اأن تت�ساعد �أ�سو�ت ناقدة مرموقة يف عامل الفكر وهي جتهر باعرت��سها على الو�ساية غري 

�ل�سرعية التي باتت تفر�سها �لدولة �حلديثة على �لقيم �ملرجعية ل�سعوبها، وما ي�ساحبها من �إجر�ء�ت ق�سرية �سادمة لثو�بتها 

�لدينية و�الأخالقية. و�جلديد يف �ملو�سوع، اأن هذه �الأ�سو�ت باتت ع�سية على �ملقوالت �حلد�ثية �ملكرورة التي �عتادت رمي 

خمالفيها بتهمة الرجعية و�لتخلف و�النغالق و�لرف�ض وغريها من �لعبار�ت �لقدحية التي جعلت منها »عالمة« مميزة لبقايا 

1- Jean-Marc Coicaud, Legitimacy and politics: A contribution on the Study of Political Right and Political Responsibility, 
David Ames Curtis (ed. & trans.), (Cambridge: the Press Syndicate of the University of Cambridge, 2002), p.16. 
2- Ibid., p.17. 
3- Ibid., p.14. 
4- �أ�ستخدم »�حلد�ثة« هنا باملعنى �لالديني �لذي ي�سادر حق �ملجتمع يف ��ستلهام مرجعيته �لدينية، وفًقا لتحديد �ملفكر �لفرن�سي األن تورين، و�لذي يرى 
باأنه »من غري �ملمكن اأن نطلق �سفة �حلد�ثة على جمتمع ي�سعى لتنظيم نف�سه وفق وحي �إلهي. اإن فكرة �حلد�ثة تعو�ض »�الإله« بالعلم يف �ملجتمع، تاركة 

يف �أح�سن �لظروف �العتقاد�ت �لدينية د�خل �حلياة اخلا�سة لكل فرد. ل يكفي اأن تكون �لتطبيقات �لتقنية للعلم حا�سرة لنتحدث عن جمتمع حديث«. 

.Alain Touraine, Critique de la Modernité (Paris: Fayard, 1992), pp. 23-24 :نظر�
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�ملوروث �لديني. لقد دخل على �خلط در��سات »غري تقليدية« لت�سارح رموز �حلد�ثة باأن �حل�ساد �ملر ل�سيا�ساتها �لهجينة، 

�أكرب من اأن يتحمل وزره عقيدة دينية بقيت مغلولة حتت اأ�سفاد �حلد�ثة التي قذفت بها خارج �أطر �لدولة وموؤ�س�ساتها 

وبر�جمها. وبح�سبان الطرح �ملعريف و�حليادي �لذي يحكم كثريًا من �لدر��سات �لنقدية �الأكادميية �ملعا�سرة التي ظهرت يف 

هذ� �الجتاه، نعتقد اأن ما قدمته من روؤى مغايرة للدعاوى �لفارغة التي �سغلت �خلطابات �ملوؤدجلة على مدى �لعقود �ملا�سية، 

باتت تدق يف ج�سدها �مل�سروخ �إ�سفيًنا يف�ض عذرية طروحاتها �لتقليدية �لز�ئفة. لقد حت�سنت �لدعاوى �حلد�ثية برت�سانة 

من �ملفاهيم التي جرى تهريبها عنوة من تاريخ ع�سر �الأنو�ر �لغربي التي مل يتجاوز ر�سيدها �حلقيقي بالغتها �جلوفاء، 

حيث بقيت �سعار�ت �لعقالنية و�لتحديث و�لع�سرنة و�لتنمية جمرد �أيقونات ز�ئفة ل يقابلها على �أر�ض �لو�قع غري �الإفال�ض 

بكل ما تعنيه �لكلمة من دللة. 

اأوًل: دولة احلداثة و�صراع املرجعيات

اإن �لفجوة �لقائمة بني �أد�ء �لدولة وبني توقعات مو�طنيها ي�ستدعي تو�سيح �ملفاهيم �حلاكمة لبنيتها �لعميقة، باعتبارها 

�مل�سوؤول �الأول عن �ل�سروخ �حلا�سلة التي باتت تف�سل �ليوم بني �لدولة و�ملجتمع، وتفر�ض على �أر�ض �لو�قع نوًعا من العالقة 

�ل�سد�مية بني �لطرفني. وتذهب بع�ض �لدر��سات �ملعا�سرة يف تف�سري هذه �لفجوة وما نتج عنها من �غرت�ب �لدولة عن 

حا�سنتها �ل�سعبية باالنقالب �جلذري �لذي تعر�ض له مفهوم �لدولة ذ�ته يف ظل هيمنة �لنموذج �حلد�ثي للدولة. وبح�سب 

الكاتب �الإجنليزي تيموثي ميت�سيل (Timothy Mitchel)، كانت �لنخبة ال�سيا�سية الإ�سالمية �إىل غاية �لقرن �لتا�سع ع�سر 

تنظر �إىل موؤ�س�سة �حلكم باعتبارها جزًء� من �لن�سيج الإ�سالمي �لعام، وجمرد ع�سو من �أع�ساء الأمة الإ�سالمية الوا�سعة. 

وعلى هذ� �الأ�سا�ض، كان �لنموذج �لتف�سريي �لذي ت�ستند �إليه يف معر�ض حتديدها لنمط العالقة �ملطلوبة بني �حلاكم 

و�ملحكوم، هو منوذج �جل�سم �حلي �لذي تتعدد وظائفه، ورمبا تتفا�سل فيما بينها، ولكنها يف كل �الأحو�ل ترت�بط وتتكامل مع 

بع�سها �لبع�ض5 ووفقا لهذ� �لت�سخي�ض، فاإن �أهم متغري حدث يف العالقة التي باتت حتكم �لدولة باملجتمع يف و�قعنا �لر�هن، 

يتعلق بان�سالخ �لدولة من ن�سيجها �الجتماعي ومن ثم فقد�نها �ندماجها �لع�سوي بقاعدتها �ل�سعبية. 

لقد ُولدت دولة ما بعد �ال�ستعمار وهي حبلى مب�سروع �سيا�سي �نف�سايل، لي�ض مبعناه �جلغر�يف فح�سب، بل – وهو 

�الأهم – مبعناه �لقيمي، حيث �أ�سبحت مف�سولة عن بيئتها �ملجتمعية، ونابذة لقيم �جلماعة التي �أ�سحت و�سية عليها بقوة 

�الإكر�ه. ولتو�سيح بع�ض جو�نب هذ� �النقالب �لتاريخي يف عالقة �لدولة باجلماعة، ن�ستح�سر هنا الدللة الرمزية لبع�ض 

�ملفاهيم �ملوحية بقوة على هذه �لقطيعة مع الكاتب �لفرن�سي �ملربز، اأ�ستاذ �لعلوم ال�سيا�سية و�لعالقات �لدولية برتر�ن بادي 

(Bertrand Badie)، خا�سة يف كتابه »�لدولة �مل�ستوردة«. و�أهمية �أطروحة بادي ل تكمن يف حماكاة �لدولة �لوطنية 
للدولة �لغربية يف �أجهزتها وموؤ�س�ساتها ونظمها �لد�ستورية و�لت�سريعية و�الإد�رية و�ل�سيا�سية فح�سب، ولكن �أي�سا يف تبنيها 

للقيم �حلد�ثية التي حكمت منوذج �لدولة �لغربية، و��ستري�د عو�ملها الرمزية. وهنا يوؤكد الكاتب اأن �المتياز�ت التي تقتطعها 

�لدول �ل�سيدة (�لدولة �ملهيمنة) على ح�ساب ما ي�سميه بـ »�لدولة �لزبونة« (دولة �لتبعية) تتعدى �إىل �لهيمنة على �ملجال 

�لرمزي، حيث يبقى من �خت�سا�ض �لدولة �ل�سيدة حتديد �لرموز و�ل�سعار�ت التي يجب على �لدولة �لزبونة اأن تتزيى بها 

ك�سرط لك�سب والئها6. اأما عن �ملنطلقات التي تربر بها �لدولة �لزبونة تبنيها للخيار �حلد�ثي، فينبغي اأن ُتفهم – كما يقول 

فها مع قيم �حلد�ثة التي ياأمل اأن  الكاتب – يف �سياق �حلفاظ على �ل�سلطة. فلكي يحافظ �حلاكم على �سلطته، يجب اأن ُيكيِّ

جتلب له مزيًد� من �ملو�رد �ملالية ومزيد� من �ل�سرعية يف نف�ض �لوقت، ومن ثم ي�سعى �إىل تقدمي �حلد�ثة كخيار حمايد 

وعاملي قابل للتكييف مع اأية ثقافة7. 

5- ينظر: رفيق عبد �ل�سالم بو�سالكة، »�جلذور �حلد�ثية لال�ستبد�د، �ال�ستبد�د �حلد�ثي �لعربي: �لتجربة �لتون�سية منوذًجا« يف علي خليفة �لكو�ري و�آخرون، 
ال�ستبداد يف نظم احلكم العربية (بريوت: مركز در��سات �لوحدة �لعربية، 2005)، �ض 93.

6- Bertrand Badie, L’Etat importé : Essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique (Paris: Fayard, 1992), p. 39 
7- Ibid., p.128. 
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اإن �أطروحة »�لدولة �مل�ستوردة« ت�سعفنا بال �سك يف فهم �ل�سياق �لتاريخي �لذي تنا�سلت فيه �لدولة �لوطنية، وك�سف 

�ملنظومة �لثقافية التي ينتهي �إليها ن�سبها »�للعني« على حد و�سف �ملفكر �جلز�ئري اأحمد بنبال8. ومع �أهمية هذه �ملقاربة 

�لتاريخية، ثمة حاجة �إىل مقاربة حتليلية ت�سعفنا يف فهم بع�ض �أوجه �الختالفات �جلوهرية �لقائمة بني �لدولة يف منوذجها 

�لغربي ذ�ت �ملرجعية �حلد�ثية، و�لدولة يف منوذجها الإ�سالمي �ملحكومة مبرجعية �ل�سريعة. يف هذ� �ل�سياق ن�ستدعي �الأطروحة 

�ل�سهرية لو�ئل حالق عن »�لدولة �مل�ستحيلة«، وهي تتمحور حول ��ستحالة �لتو�فق بني ماهية كل من �لدولتني بحكم �الختالف 

�جلوهري �لقائم بينهما. ووفقا ملا قام به حالق من مر�جعات حتليلية ونقدية للعديد من �الأدبيات ال�سيا�سية �لغربية، تتاأ�س�ض 

�لدولة يف مفهومها �لغربي على مبد�أ �ل�سيادة، وهو من �ملفاهيم �لالهوتية �ملعلمنة حيث جرى �إحالل و��ستبد�ل للت�سور 

�مل�سيحي لالإر�دة �الإلهية، و�إ�سقاطه على �إر�دة �لدولة. ويف هذ� �لت�سور �لديني �ملعلمن، ت�سبح �لدولة هدًفا يف حد ذ�تها 

ولي�ست و�سيلة الأي هدف �أ�سمى منها9. وبناء على هذ� �لت�سور �ملتعايل، فاإن �لدولة ككيان متمركز حول �الإن�سان متتلك 

ميتافيزيقا خا�سة، وهذ� يعني اأن �لدولة هي التي ت�سنع نظرتها �إىل �لعامل وفًقا ملعايريها اخلا�سة10. ومبوجب �سيادتها 

�ملطلقة، تتدخل �لدولة �حلديثة يف حتديد �ملعايري �لناظمة للجماعة التي حتكمها، وتهيمن على ثقافة �ملجتمع، كما تعمل على 

تدمري �لوحد�ت �الجتماعية �لثقافية �لتقليدية �ل�سابقة عليها. هكذ� تبدو �لدولة �حلديثة حمملة برت�سانة من �مليتافيزيقا ملا 

ينتج عنها من �آثار �سيا�سية و�جتماعية و�قت�سادية وثقافية ومعرفية ونف�سية، كما تعمل على ت�سكل �لذ�تية الفردية و�جلماعية 

للجماعة التي حتكمها11. 

اإن هذ� �لت�سور �مليتافزيقي – كما �سرحه حالق يف اأكرث من مو�سع – يتناق�ض مع نظام �حلكم الإ�سالمي �لذي ل ميكن 

اأن ي�سمح باأية �سيادة �أو �إر�دة غري �سيادة اهلل، وهو ما ينعك�ض على مفهوم �لدولة يف �سياقها الإ�سالمي من حيث هي �أد�ة 

تتو�سل بها �جلماعة �إىل تنفيذ �ل�سريعة التي تعترب �ملرجعية �لقيمية �حلاكمة لكل من �لدولة و�جلماعة، ولي�ست غاية يف 

حد ذ�تها. وبناء عليه، ل يحق للدولة يف �ملجتمع الإ�سالمي اأن تفر�ض عليه قيًما غري �لقيم �ملتعارف عليها �سرًعا، و�لتي 

حتظى باالإجماع. اإن تلب�ض �لدولة �لوطنية مبيتافيزيقا �لدولة �حلد�ثية جعل منها كائًنا مت�سامًيا ومتجاوًز� لي�ض فقط حلدود 

�جلماعة التي حتكمها، بل لل�سريعة �حلاكمة و�لناظمة لنظامها �لقيمي وكل ما يرتبط به من �أخالقيات �حلياة الفردية 

و�جلماعية. و�ملفارقة هنا – كما يقول عبد �لوهاب �أفندي – اأن هذ� �لنموذج �لغربي للدولة �لذي �أد�ر ظهره هلل، �أغرى 

�مل�سلمني با�ستلهامه بالرغم من مالحمه �لالدينية �لر�ف�سة للقيم، وهو ما �أوقع �مل�سلمني يف مع�سلة حقيقية12. ونتيجة لهذه 

�لقطيعة، �أ�سبحت �لدولة �حلديثة – كما يقول برهان غليون – مقطوعة عن �خلربة �لتاريخية التي �أن�ساأتها، وفاقدة لنظام 

�لقيم الفكرية و�الأخالقية �لذي يعطي للمجتمع �لقدرة على �لتعامل �ل�سحيح معها، وهو ما جعل من �لدولة �آلة خطرية 

تف�سي �إىل عك�ض ما هو منتظر منها. اإن �لدولة، يوؤكد الكاتب، لي�ض لها فيما يتعلق بقيم �ملجتمع من �سلطة اأكرث من تنفيذ 

�الختيار�ت العامة �ملجمع عليها13. ولذلك، ي�سود �العتقاد باأن الأيديولوجيا �حلد�ثية التي تلب�ست بها �لدولة �لوطنية ت�سكل 

�نتكا�سة ح�سارية غري م�سبوقة يف �لتاريخ ال�سيا�سي للمجتمعات �لعربية مبا �أحدثته من قطيعة �سبه كاملة مع »�ملخيال 

�الجتماعي«14 ل�سعوبها. 

8- اأحمد بنبال، »�لن�سب �للعني، نقد �لعقل �لغربي«، جملة املنعطف املغربية، العدد 23-24 (2004)، �ض 19.
9- و�ئل حالق، الدولة امل�ستحيلة: الإ�سالم وال�سيا�سة وماأزق احلداثة الأخالقي (�لدوحة: �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��سة �ل�سيا�سات، 2014)، �ض 71-70.

10- �ملرجع نف�سه، �ض 278. 
11- �ملرجع نف�سه، �ض 78-81 و�ض 275-276. ويف �ل�سياق ذ�ته من �ملفيد مراجعة ما كتبه �ملفكر �لباك�ستاين كليم �سديقي، حول و�قع �لتناق�ض 

بني �لدولة ووظيفتها يف �ملفهوم �لغربي ونظريه الإ�سالمي: »فعلى حني يوؤ�س�ض �الإ�سالم دولته كو�سيلة لغر�ض مقد�ض، فاإن �لدولة �لقومية ولدت لعك�ض ذلك 

�لهدف ونقي�سه �أ�ساًل: �إز�حة �الإله و��ستبد�له بـامل�سلحة �لقومية كما يحددها �لعقل �لب�سري«. �نظر: كليم �سديقي، ما بعد الدولة القومية »امل�سلمة«، ترجمة 

وتقدمي عبد �لرحمن �أبو ذكري (�الإ�سكندرية: من�سور�ت �الإ�سكندرية، 2013)، �ض 19.

12- عبد �لوهاب اأحمد �الأفندي، الإ�سالم والدولة احلديثة: نحو روؤية جديدة (لندن: د�ر �حلكمة، د. ت)، �ض 36.
13- برهان غليون، نقد ال�سيا�سة: الدولة والدين (بريوت/�لد�ر �لبي�ساء: �ملركز �لثقايف �لعربي، 2013)، �ض 560 و�ض 527-526.

14- ترجمة للم�سطلح �لفرن�سي (L’imaginaire social) وهو يدل على عدد من �ل�سور و�لرموز �لقائمة على �لذ�كرة �لتاريخية التي يتعرف من 
خاللها �ملجتمع على نف�سه، ويحدد نو�مي�سه وقيمه. �نظر: Pierre Ansart. Imaginaire Social. Encyclopaedia Universalis �لن�سخة 

https://urlzs.com/jkBZV :الإلكرتونية على �لر�بط�
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ثانًيا: دولة احلداثة وتداعياتها املجتمعية

اإن �ل�سيا�سات �خلاطئة التي �نتهجتها دولة �ال�ستقالل بنهجها �حلد�ثي كانت لها تد�عيات وخيمة على و�قع �ملجتمعات 

�لعربية وم�ستقبلها، وهي التي تبدو �ليوم فاقدة لبو�سلة �الإبحار، خا�سة يف هذه �ملرحلة �لتاريخية �حلرجة التي تو�جه 

فيها حتديات �إقليمية وعاملية غري م�سبوقة يف �العتد�ء على �سيادتها بل وم�سادرة حقها يف �حلفاظ على هويتها �لتاريخية 

و�لثقافية. وعندما تت�سلح �لدولة باأيديولوجية معادية لعقيدة جمتمعاتها، تكون قد دخلت معها يف حرب �سامتة طويلة الأمد. 

و�لذي يراقب ما �آلت �إليه �ملجتمعات �لعربية �لر�هنة، وبعد �أزيد من قرن من �لتفكيك �ملمنهج لنظامها �لقيمي، بدًء� من 

دخول �ال�ستعمار و�نتهاء بالدولة �لوكيلة زمن �ال�ستقالل، يدرك اأن حجم �الإفال�ض �لذي �أ�سابها يقف دليال على �سر�وة تلك 

�حلرب �ل�سامتة التي جنحت يف تدمري عو�ملها الرمزية، و�أفقدها وحدة هويتها، وزجت بها يف حالة من �لتفكك و�نق�سام 

وعيها �جلمعي، ف�سال عن �ل�سروخ �حلادة التي باتت حتكم عالقة �لدولة باملجتمع. وال �سك اأن �لك�سف عن مظاهر هذ� 

�النق�سام يتطلب در��سة �سو�سيولوجية متخ�س�سة، وح�سبنا اأن ن�سري يف هذ� �حليز �إىل بع�ض مالحمه العامة التي يعك�سها 

�لو�قع �ملعي�ض. 

ازدواجية القيم وتعدد الولء بني الوطن والأمة

تناوبت على �ملو�طن �لعربي �أ�سكال من �ل�سعور باالنف�سام تبًعا للتناق�سات ال�سيا�سية و�لثقافية التي ظل ي�ستقي منها 

مفاهيمه ويتغذى عليها وجد�نه. �سيا�سًيا، هو مو�طن وحامل جلن�سية تثبت له هوية هجينة ل تربطه ل بقوميته التي متثل 

فيها �لعروبة جو�ره �لطبيعي لغة ودًما وحلًما، وال باالأمة التي ينتمي �إليها بحكم �لعقيدة �جلامعة. وال �سك اأن هذ� �لو�سع 

ال�سيا�سي قد �أوجد مو�طًنا م�سوًها يعاين �النف�سام بحكم �زدو�جية �النتماء و�لوالء بني �لوطن و�الأمة. لكن حمنة �ملو�طن 

�لعربي �مل�سلم ل تقف عند تخوم �ملاأزق ال�سيا�سي، بل تتعد�ه �إىل عامله �لرمزي �لذي يوؤطر وجد�نه ويحفظ له تو�زنه �لنف�سي 

�لد�خلي. هكذ� يجد نف�سه بني عاملني رمزيني متناق�سني يغذيهما ف�ساء�ن منف�سالن: ثقافة دينية تقليدية مقموعة د�خل 

جدر�ن �ملعابد، وتعليم »ع�سري مدين«، وثقافة متحررة منحلة متّزق وجد�َنه. اإن هذه �الزدو�جية – كما يوؤكد برهان غليون 

– توؤدي �إىل حالة من �النف�سام �الجتماعي و�ال�ستالب �لثقايف، وهو ما يقود حتًما �إىل تكوين �سخ�سية ع�سابية م�سدوعة 
من �لد�خل، وهي �سخ�سية غري منتجة وغري مبدعة، تعي�ض رهينة تناق�ساتها �لد�خلية و�سر�عاتها �لذ�تية، وهي �أي�سا غري 

قادرة على �لتو��سل و�لتفاهم وبناء �الأطر �جلماعية �ملنظمة15. ومن �ملوؤ�سف اأن هذه �الأزمة باتت تتعمق اأكرث بفعل قوة 

�ملوؤثر�ت �خلارجية، خا�سة مع تطور �لتكنولوجيا �لذكية وما يرتبط بها من عو�مل �فرت��سية باتت تقتلع �الأجيال �جلديدة 

من ف�ساء�تها �لتقليدية. 

اإجها�ض الراأ�سمال الرمزي للمجتمع

اإن �لعو�مل الرمزية لل�سعوب هي التي حتفظ لها �سخ�سيتها ومتيز هويتها �حل�سارية، وتوؤّمن لها قوة الدافعية، وحتدد لها 

غاياتها �لكربى التي جتعل منها عقيدة مقد�سة يف وجد�ن الأفراد و�جلماعات. ومن �ملوؤ�سف اأن �أ�سكال �النف�سام الوجداين 

َل �غت�ساًبا لذ�كرتها �لتاريخية التي كانت تتعرف من خاللها على  و�لروحي و�الأخالقي �لذي تعر�ست له �ل�سعوب �لعربية مثَّ

ذ�تها، وعاملها �لرمزي، ونظامها �لقيمي، وحتى روؤيتها �لكلية لوجودها �ملادي وغايتها من هذ� الوجود، ووظيفتها كجماعة 

موؤمتنة على وظيفة �لبالغ. لذلك، مل تعد ت�ست�سعر يف قر�رة نف�سها تلك �خلريية �ملوعودة مبوجب �لتوجيه �لقر�آين »كنتم خري 

اأمة �أخرجت للنا�ض«، كما مل تعد تتطلع �إىل وظيفتها �الأخالقية التي �وؤمتنت عليها يف �ل�سهادة على �لنا�ض بحكم �لتكليف 

�الإلهي �لذي �أخلفت وعده. وعندما ي�ستبد هذ� �لتيه �الأخالقي ويهيمن على �لذ�كرة �جلماعية لالأمة، تفقد بو�سلتها التي 

كان ميكن اأن تهتدي بها يف �سق طريقها نحو �مل�ستقبل، وتو�جه بها �إكر�هات �لعامل وتناق�ساته و�سر�عاته، ومن ثم ت�سبح 

ن م�سالح �أ�سيادها. ومع اأن جمتمعاتنا �سجت بامل�سلحني  فري�سة للقوى �ملرتب�سة التي حتولها �إىل �سعوب فا�سلة وخدمية ُتوؤَمِّ

ودعاة �لتجديد �لذين ما �نفكو� ينبهون على خماطر �النزالق نحو م�ستنقع �ال�ستالب �لثقايف، اإل اأن �الأجندة الر�سمية التي 

15- برهان غليون، مرجع �سابق، �ض 310.
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، وحتطمت ذ�كرتها حتت »مرد��ض« 
16

مترت�ست بــ »�أ�ساطري �حلد�ثة« ح�سب تعبري فيل�سوف �الأخالق �لفرن�سي، �إدغار مور�ن

، مل تعد متلك نظاًما للت�سفري قادًر� على فك رموز 
17

ح�سارة »�مل�سخ« (Monstre) بعبارة �ملفكر �لفرن�سي �سريج التو�ض

�لثقافة �الأ�سلية �ل�سائعة و��ستعادتها. 

ويف تناق�ض مع هذ� �لتوجه الر�سمي، ت�سهد �ملجتمعات �لعربية حر�ًكا فكرًيا ودينًيا وثقافًيا دفاعًيا م�ساًد�. وهذ� �حلر�ك 

�ملتز�يد نحو ��ستلهام �لقيم �الجتماعية الإ�سالمية �الأ�سيلة ميثل – بر�أي برهان غليون – فر�سة نادرة للم�ساهمة يف �إعادة 

�جلماعي18.  �الندماج  وتاأمني  وم�سارها،  �جلماعية  �حلركة  وجهة  وحتديد  �ل�سفوف،  وتنظيم  �الجتماعية  �للحمة  تركيب 

و�حلقيقة اأن �الإ�سهام �ملميز �لذي قدمه برهان غليون، خا�سة يف كتابه »نقد ال�سيا�سة، �لدولة و�لدين« يعك�ض وعي �لنخب 

الفكرية �لعربية باأهمية �لقيم �مل�ستلهمة من �الإ�سالم يف �إعادة تاأثيث �أخالقيات �الجتماع �لعربي الإ�سالمي، وتالحمها مع 

�لدعو�ت الإ�سالحية التي كانت حكًر� على دعاة �حلركات الإ�سالمية الإ�سالحية التي جرى �سيطنتها من قبل �لقوى �حلد�ثية 

بهدف ��ست�سعافها و�إحكام عزلتها �الجتماعية. ولعل هذه �مل�ساحلة بني �لنخب الفكرية مبا متلكه من ثقل ثقايف، وبني 

�جلماهري الإ�سالمية مبا متلكه من ثقل �سعبي يكون بد�ية للتحرر من و�ساية دولة �لتبعية التي باتت متثل يف وعيهم، لي�ض 

ا. فقط منوذًجا للدولة �لفا�سلة، بل �ملارقة �أي�سً

تفكك وحدة الدولة واملجتمع

متثل ظاهرة �ل�سد�م بني �لدولة و�ملجتمع يف عاملنا �لعربي حالة مزمنة، وهي نتيجة منطقية وحم�سلة طبيعية لو�قع 

�لتناق�ض �لقائم بني �ملرجعية �حلد�ثية التي تتبناها �لدولة ر�سمًيا، وبني �ملرجعية الإ�سالمية التي متثل عقيدة �ل�سعب، و�لتي 

باتت حتتل مو�قع هام�سية، وذ�ت طابع طقو�سي وخارج عن دو�ئر �لقر�ر، ومر�كز �لتاأثري. وننوه هنا �إىل اأن التوتر �لذي 

�ساب عالقة �لدولة باملجتمع يف مر�حله �لتاريخية �ل�سابقة، �أي ما قبل مرحلة �ال�ستعمار، مل يكن �سر�ًعا حول هوية �لدولة 

ومرجعيتها، وهو على �لنقي�ض من �لو�قع �لر�هن حيث يوّلد �ختالف �ملرجعيات حالة من �ل�سد�م �مل�ستد�م بني �لدولة 

و�ملجتمع، بحكم �لتعار�ض �ملبدئي بني مرجعية كل منهما، ومن ثم بني �سيا�سات �لدولة وخيار�تها �لكربى من جهة، وبني 

مطالب �ملجتمع وثو�بته �لدينية من جهة ثانية. ومن هذ� �ملنطلق، نالحظ اأن مطالب �ملجتمعات �لعربية و�الإ�سالمية عموًما 

مل تعد تنح�سر فقط يف ملفات اإ�سالحية �أو حقوقية، بل �إنها تتجاوز كل ذلك لتو�جه �لدولة ب�سوؤ�ل �لهوية و�ملرجعية، وهي 

�لق�سية التي ترى �لنخب الإ�سالمية �ملعار�سة اأن �لدولة جتر�أت على �نتهاك حرمتها وتقدميها قرباًنا ال�سرت�ساء �لقوى �لدولية 

�ملهيمنة على قر�رها، ثمنا ال�ستقاللها �ل�سوري19. وباملقابل، بداًل اأن ت�سغي �الأنظمة �حلاكمة ملطالب �سعوبها، تر�هن على 

فر�ض خيار�تها متو�سلة باحتكارها لو�سائل �لعنف التي باتت ت�ستخدمها خارج نطاق �لقانون و�ل�سرعية. هذ� �الأفق �مل�سدود 

للحو�ر �لبناء، وما ينتج عنه من �حتقان مزمن هو �لعامل الأ�سا�سي يف توليد موجات التطرف التي �سهدتها جمتمعاتنا وال 

تز�ل. وكما يوؤكد برهان غليون – حُمًقا – فاإن ظو�هر تكفري �ملجتمع وهجره لي�ست �سوى �لتعبري �ملتطرف عن تنامي م�ساعر 

�لرف�ض �ملطلق لهذ� �لنظام �الجتماعي، و�لرغبة يف �لثورة عليه و�الأمل يف تغيريه20.

16- اإن �حلد�ثة كما يقول �إدغار مور�ن (Edgar Morin) متظهرت من خالل �أ�ساطري ثالث كربى: �أ�سطورة �لتحكم يف الكون، و�أ�سطورة �لتقدم 
و�ل�سرورة �لتاريخية، و�أ�سطورة �ل�سعادة. �نظر:

«Ouverture» in Modernité 2004, Auditions publiques au théâtre du Ron-Poin. Collection Cahier Laser, Broché 5 novembre 
2004, N°8. p. 41.
17- Serge Latouche, L’Occidentalisation du Monde (Paris: la Découverte, 1989), pp. 26-22.   

18- برهان غليون، مرجع �سابق، �ض 300. 
19- ينظر على �سبيل �ملثال ر�أي: عبد �حلليم عوي�ض، الدولة احلديثة يف املحيط الإ�سالمي بني احلقيقة والتزييف (�لقاهرة: د�ر �لكلمة، 2010)، �ض 57.

20- برهان غليون، مرجع �سابق، �ض 301. 
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الختاللت الأمنية وخماطر احلرب الأهلية

يت�سح مما �سبق اأن �الأنظمة �حلاكمة مل تف�سل فح�سب يف �حتو�ء �أزمة التوتر و�ل�سد�م، بل �إنها كانت وال تز�ل الطرف 

الأكرث م�سوؤولية يف تاأجيجها. اإن �إد�رتها لالأزمة مل يكن من موقع �حلياد ال�سيا�سي و�الإيديولوجي، فهي ك�سلطة حاكمة، مل 

تت�سرف باعتبارها �أد�ة تنفيذية مرتهنة الإد�رة الأمة و�ساهرة على �سالمة خيار�تها، بل من موقعها خ�سًما �إيديولوجًيا ي�سبح 

�سدها، همها �الأوحد فر�ض و�سايتها، وكاأنها تتعامل مع �سعوب قا�سرة، وبدون ذ�كرة تاريخية �أو �أر�سية ح�سارية. لقد 

�أخفقت �الأنظمة �لعربية يف �إد�رة تناق�ساتها �لد�خلية، وهذ� �الإخفاق ميكن مالحظته يف العديد من �ملظاهر �ل�سلبية التي 

باتت تقو�ض �إمكانات �ملجتمعات �لعربية، وحتد من قدر�تها وطاقاتها �لوجد�نية و�لعقلية، وتزج بها يف م�ستنقع �ال�ستالب 

و�النف�سام �لناجت عن �الإح�سا�ض بال�سياع. ويف ظل �سيا�سة �الإكر�ه التي تتبناها �لدولة يف فر�ض خيار�تها على مو�طنيها، 

ترفع �ملعار�سة �ل�سعبية – وخا�سة منها �ملعار�سة الإ�سالمية �ملنظمة – �سقف توقعاتها لتطالب بر�أ�ض �لدولة ذ�تها ال�ستعادة 

هويتها الإ�سالمية �ملغت�سبة – كما تقول – و�لعودة بها �إىل دورها الوظيفي يف قيادة �ملجتمع حتت �سيادة �ل�سريعة. اإن حالة 

�لتناق�ض هذه ت�سع �ملجتمعات �لعربية �أمام حالة من �ن�سد�د �أفق �لتعاي�ض حيث ت�سود عالقة �لتنايف �ملتبادل. وهذه العالقة 

�ل�سر�عية تك�سف �لنقاب عن وجود خالف جوهري �أ�سا�سه �التهام و�لتوج�ض وغياب �لثقة، وهو ما يقلل من �إمكانية �لتعاي�ض 

�ل�سلمي بني �مل�سروعني �ملتناق�سني. اأما �الأول، وهو م�سروع �لدولة �حلديثة، فمتهم بالتاآمر على �سرب �لقوى �لتحررية بدعوى 

مكافحة »�الإرهاب«، و»التطرف �لديني«، وحماربة »الأ�سولية«، وحماية �الإ�سالم من »�لتوظيف ال�سيا�سي«، وحماية �لعقيدة 

من �لتدني�ض با�سم ال�سيا�سة. و�أما �لثاين، فيقدم نف�سه با�سم �لنخبة �ملجاهدة يف �سبيل ��ستعادة كرامة الأمة، و�ملعربة عن 

�سمريها، و�حلامية لقيمها وثو�بتها. وعلى �أ�سا�ض هذ� �لتناق�ض، ت�سيق �خليار�ت �ملتاحة الإد�رة �ل�سر�ع، ومن ثم اإتاحة �ملجال 

�أمام �لعنف �سبياًل للح�سم، �سو�ء يف �سكله �لنظامي �لذي متار�سه �لدولة بذريعة مكافحة �الإرهاب وحفظ �ل�سلم و�الأمن، �أو 

يف �سكله �ل�سعبي �لذي متار�سه �لتنظيمات �جلهادية با�سم ��ستعادة �ل�سرعية �ملغت�سبة. 

املبحث الثاين: بني التحديث ال�سيا�سي والتحديث الثقايف: تبادل الأدوار واآليات وال�ستغال 

ثمة عالقة تبادلية بني �لتحديث مب�ستوييه ال�سيا�سي و�لثقايف، �الأول ذو طبيعة �سو�سيوقانونية مرتبط بنوع �ل�سيا�سات التي 

تتبناها �لدولة من خالل �أجهزتها �ملوؤ�س�سية يف تنظيم �ل�ساأن �لعام و�لتحكم يف م�سار�ته، و�لثاين ذو طبيعة �سو�سيوثقافية 

مرتبط بالتربير�ت الأيديولوجية التي تعطي لل�سيا�سات الر�سمية �أ�سا�سها �ملنطقي، ويك�سبها قدًر� من �مل�سروعية يف نظر 

مو�طنيها. وكما ر�أينا يف �ملبحث �الأول، فاإن حالة �لزبونية و�الرتهان للقيم �لو�فدة التي حتكمت يف �ل�سيا�سات العامة لنهجها 

�لتحديثي، جعل �لدولة يف عالقة �سدامية مع جمتمعاتها نتيجة �غرت�بها عن ن�سيجها �لقيمي وبيئتها �الجتماعية �حلا�سنة. 

هذه العالقة �ل�سد�مية كانت د�ئًما ت�سع �سرعيتها مو�سع م�ساءلة. فهي من منظور معريف �أكادميي »دولة م�ستحيلة« �لتحقق 

وجوديا، ومن منظور جمتمعي »دولة مارقة« وغري قابلة للتعاي�ض. اإن حالة �الغرت�ب باتت تربر حاجة �لنخب ال�سيا�سية 

�إىل �حت�سان �لنخب الفكرية التي تقا�سمها خلفيتها �حلد�ثية، و�لتي تر�هن عليها يف تربير �سيا�ساتها و�لدفاع عن �سرعيتها 

جمتمعيا. من جانب �آخر، ال بد من �الأخذ بعني �العتبار و�قع �الأزمات ال�سيا�سية و�الأمنية، وخماطر �حلروب �الأهلية التي �آل 

ا ي�ساعف  �إليها و�سع العديد من �لدول �لعربية، و�لذي يتوقع اأن تت�سع رقعته على امتداد �لوطن �لعربي. هذ� �لعامل �أي�سً

حاجتها �إىل �لنخب �حلد�ثية كقوة ناعمة ميكن اأن توظف بفعالية �سد �لتيار�ت الإ�سالمية التي تعتربها م�سدر تهديد ل�سرعية 

��ستمر�ها يف �ل�سلطة، م�ستفيدة يف ذلك بخربتها �ل�سابقة يف توظيف �لنخب �لعلمية �لتقليدية لنف�ض �لهدف. 

لذلك، كان لز�ًما اأن ت�ستعري �لنخب �حلاكمة من خ�سومها �الأيديولوجيني، وحتديًد� �الإ�سالميني منهم، بع�سا من �أدو�تهم، 

وحتاربهم بنف�ض �سالحهم، من خالل متكني خ�سومهم من منابرها �الإعالمية، وموؤ�س�ساتها �لثقافية، وبر�جمها �لتعليمية 

و�لفنية، وكل ما ميكن ��ستثماره يف �لت�سييق على �حل�سور �الإيجابي و�ملوؤثر للرموز �لثقافية �الأ�سيلة يف �ملجال �لعام، م�ستفيدة 

من هيمنتها وحتكمها يف قنو�ت �لتثقيف �لعام، و�حتكارها لدو�ئر �تخاذ �لقر�ر. وعلى خلفية هذه �ملناف�سة غري �ملتكافئة، 

دخلت �لتيار�ت �حلد�ثية على �خلط لتخو�ض بدورها معركة جتاوزت تلك �لتعبري�ت �لتقليدية من قبيل »حرية �لتعبري عن 
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�لذ�ت«، و»التعددية يف �لر�أي«، �إىل �جرت�ح اأمناط جديدة من �لتقاليد �الإق�سائية، لكن حتت م�سميات �أكادميية ومنهجية 

تفر�سها ما ت�سميه ب�سرور�ت �لتحديث، وتطوير �لذ�ت، و�ال�ستفادة من �ملكت�سبات �الإن�سانية. ومن هذ� �ملنطلق، وجدت �لنخب 

�حلد�ثية نف�سها �سريًكا ��سرت�تيجًيا ل غنى عنه يف جتديد �خلطاب �لديني، و�فتكاكه من اأ�سر »�لتقاليد �لبالية«. و�إذ� كان 

�سحيحا اأن �لنخب الفكرية �حلد�ثية كانت لها �أجندتها اخلا�سة، اإل اأن ثمة و�سائج متينة تربطها بالنخب ال�سيا�سية التي 

تقا�سمها خلفيتها الأيديولوجية، و�لتي وجدت فيها �سنًد� ت�ستقوي بها على خ�سومها، مبا يحقق لها بع�ض �لتو�زن يف مو�جهة 

خ�سم مدعوم بعمق �جتماعي وحا�سنة �سعبية عري�سة ووفية. ومع �إقر�رنا بهذه �حلقيقة، يجب اأن نوؤكد هنا اأن �إطالق 

ا، فمن اخلطاأ �ملز�يدة على كافة �لتيار�ت �حلد�ثية مبماالأة �ل�سلطة �أو �لتو�طوؤ  �لتعميمات �جلز�فية اأمر مناف للحقيقة �أي�سً

معها، لكننا نتحدث هنا عن و�قع قائم جت�سده �سر�ئح و��سعة من هذه �لنخب على تباين خلفياتها، وخا�سة منها تلك التي 

�أدمنت على حتري�ض �ل�سلطة �سد خ�سومها. 

ا باأن هذه �ل�سريحة الوا�سعة قد حققت مكا�سب مل تكن يف �حل�سبان لول �لدعم �ل�سلطوي �ل�سخي  ويجب اأن نعرتف هنا �أي�سً

يف �لتمكني مل�سروعها �لتحديثي �للرب�يل. لقد وجدت نف�سها تت�سدر �مل�سهد �لثقايف و�الإعالمي، و�أخرًي� �لديني مع �حلد�ثيني 

�ملخ�سرمني �لذين �أ�سبحو� »خرب�ء« يف �ل�ساأن �لديني، و�جلماعات الإ�سالمية، وحتى مفتني يف ق�سايا كانت حكًر� على �أهل 

�ل�سنعة من �لفقهاء كما حدث ويحدث مع �سوؤون �الأ�سرة وق�سايا �ملر�أة وما �ساكلها. ومهما يكن حجم هذه �ملكا�سب، تبقى 

هذه �لنخب يف وعيها بذ�تها كما يف وعي �ل�سلطة، بها جمرد ذر�ع من �الأذرع التي تتعامل معها كقطاعات خدمية تتو�سل 

بها �إىل ت�سريف بر�جمها »�لتثقيفية« �مل�سادة، �ساأنها �ساأن �لقطاع �لديني �لذي جنحت يف تطويعه الأد�ء نف�ض الوظيفة. 

اأوًل: النخب احلداثية بني مطالب الداخل واإكراهات اخلارج

�لو�قع اأن قوة �لتاأثري التي تعزى �إىل �لتيار�ت �حلد�ثية يف جمتمعاتنا وما تتمتع به من نفوذ و�سيطرة ل ميكن اأن تفهم 

مبعزل عن �ل�سياق �لدويل �لذي بات يتحكم يف �مل�سهد �لثقايف �لعربي برمته. ومن هنا، علينا اأن نفهم باأن �الأفكار �لليرب�لية 

و�حلد�ثية التي يجري �لرتويج لها بقوة يف جمتمعاتنا لي�ست جمرد �سطحات فكرية تروي جتارب فردية، بل ال بد من فهمها 

يف �سياقاتها ال�سو�سيولوجية، حيث تت�سارع �مل�سالح وجماعات �ل�سغط دفاًعا عن مو�قعها و�متد�د�تها يف رقعة �حلياة العامة، 

ف�ساًل عن �متد�د�تها �لدولية. لذلك، ثمة حاجة ملحة �إىل و�سع هذ� �حلر�ك �ملتعدد �الأوجه �سمن �سياقه �لدويل من جهة، 

و�ملحلي �لتبعي من جهة ثانية. وكما �سيظهر من �ل�سو�هد �لالحقة، يغلب على وظيفة �لنخب �حلد�ثية، خا�سة يف زمن اأمركة 

�لعامل، ت�سويق �لقيم �لليرب�لية، و�إعادة �إنتاج �لقيم �الأ�سلية مبا يجعلها خادمة للقيم �لو�فدة من خالل منهجية تاأويلية تعيد 

تف�سري �لن�سو�ض �لدينية مبا ي�سعف طلبات �لنخب �حلاكمة، ويربر �سيا�ساتها �لتحديثية �سمن بيئة جمتمعية نابذة.

يف �ل�سياق �لدويل، تقدم بع�ض �لتقارير الأمريكية �سورة دقيقة لالأبعاد �لدولية للحر�ك �لذي تخو�سه �لنخب �حلد�ثية 

�جلهود  �إىل   2007 �سنة  ر�ند  موؤ�س�سة  عن  �ل�سادر  �لتقرير  وي�سري  ال�سيا�سية.  �لنخب  مع  جنب  �إىل  جنًبا  و�لليرب�لية 

�لدبلوما�سية الأمريكية �ملكثفة للتاأثري على حكومات �لدول الإ�سالمية لدفعها �إىل تبني خطتها �ملعروفة بـ »مبادرة �ل�سر�كة 

مع �ل�سرق �الأو�سط«، مبحاورها �الأربعة: الإ�سالح ال�سيا�سي، و�الإ�سالح �القت�سادي، و�لتعليم، ومتكني �ملر�أة، وهي �ملفا�سل 

�لكربى و�الأ�سا�ض يف اإحداث �لتغيري، وخلخلة �لبنى �الأ�سلية للمجتمع. وي�سدد �لتقرير يف مقدمته على »فو�ئد �تباع �لقيم 

�لدميقر�طية �لليرب�لية مثل �مل�ساو�ة و�لت�سامح و�لتعددية وحكم �لقانون و�حرت�م �حلقوق �ملدنية وحقوق �الإن�سان، مبا ي�سهم 

يف تنمية بيئة �سيا�سية و�جتماعية تتيح بناء �سبكات معتدلة«. كما ي�سري �إىل �لدور �لذي تقوم به كل من وز�رة �خلارجية 

و�لوكالة الأمريكية للتنمية �لدولية ووكالة �لتنمية �لعاملية يف هذ� �ملجال، وذلك عرب العديد من �ملنظمات الأمريكية �الأهلية 

 (NDI) و�ملعهد �لدويل للدميقر�طية (IRI) التي يتم متويلها ر�سميا من قبل �حلكومة الأمريكية، كاملعهد �جلمهوري �لدويل

وموؤ�س�سة �آ�سيا ومركز در��سات �الإ�سالم و�لدميقر�طية (CSID) وغريها21.

21- Angel Rabasa et al., Building moderate Muslim networks (Santa Monica: RAND Corporation, 2007), p. XVIII.
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اأما عن �لنخب �حلد�ثية الفكرية، فيتحدث �لتقرير عن �الأدو�ر اخلدمية التي توفرها هذه �ل�سريحة التي يجري توظيفها 

حملًيا يف ك�سب معركة �لتحديث حتت �سعار »تنمية �ملجتمع �ملدين«. ثمة �قتناع ر��سخ لدى �سناع ال�سيا�سة الأمريكية بوجود 

عالقة تالزمية بني وجود �ملجتمع �ملدين وبني وجود من ت�سميهم بال�سبكات �ملو�لية و�حلليفة للواليات �ملتحدة. هذ� �القتناع 

�ساغه تقرير ر�ند يف �سكل معادلة تقول: »كلما برز �ملجتمع �ملدين كلما تبعه وجود �سبكات معتدلة و�لعك�ض �سحيح«22. 

ومفهوم �ملجتمع �ملدين – كما يحدده �لتقرير – ي�سري �إىل جمموعة من �ملوؤ�س�سات و�لقيم التي ميكن ��ستخد�مها يف عمليتي 

�لو�سل �أو �لقطع معا بني �لدولة و�الأفر�د، و�لتي يكون دورها اأكرث و�سوًحا عندما تتمكن من معار�سة �سلطات �لدولة23. هذه 

الوظيفة �ملزدوجة ملوؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين ذ�ت �أهمية بالغة يف تنفيذ �الأجندة »الإ�سالحية« التي باتت تفر�سها �لواليات 

�ملتحدة من �أجل اأمركة �ملجتمعات �لعربية. فهي من جهة تقوم بدور �لو�سيط يف ترجمة �لقيم �لليرب�لية ومتريرها جمتمعًيا 

يف حال �لدول »�ل�سديقة« التي تتطوع عن طيب نف�ض بتنفيذ �ل�سيا�سات الأمريكية، لكنها باملقابل، ميكن اأن توظف كقوة 

جمتمعية لتهديد �لدول »�ملارقة«، �أو �ملتحفظة التي ل تبدي ��ستعد�ًد� مماثاًل.  

و�نطالًقا من هذ� �لو�قع �لدويل �الإكر�هي، ي�سكل بناء �ملجتمع �ملدين مبفهومه �للرب�يل الأمريكي ركيزة اأ�سا�سية يف بناء 

�سبكة من �لوكالء �لن�سطني �لذين ي�سميهم �لتقرير باملعتدلني، بو�سفهم �لقاعدة �حلا�سنة للم�سروع الإ�سالحي الأمريكي 

وت�سويقه حملًيا. وبالنظر �إىل �أهمية هذ� �لدور، يوؤكد تقرير ر�ند 2007 اأن عملية ت�سميم �ملجتمع �ملدين ومر�قبته تتم 

حتت �إ�سر�ف وز�رة �خلارجية الأمريكية، ووكالة �لتنمية �لعاملية بالواليات �ملتحدة. وتعمل هذه �الأخرية بالتعاون مع جمموعة 

من �سركائها �لتنفيذيني منها »�لهيئة �لقومية للدميقر�طية« (NED) التي تقدم منًحا لدعم �ملوؤ�س�سات غري �حلكومية يف 

�لبلد�ن الإ�سالمية كاالحتاد �جلز�ئري للدفاع عن حقوق �الإن�سان، و�ملركز �الأردين لدر��سات �لتعليم �ملدين. ومن بني �ل�سركاء 

�لتنفيذيني �أي�سا موؤ�س�ستا DRL وNDI �للتان تعمالن ك�سركاء م�ساهمني يف �حلمالت �الإقليمية يف قطر وتون�ض يف تعزيز 

م�ساركة �ملر�أة يف �ل�سوؤون �ملدنية، وت�سهيل بناء �ل�سبكات بني �لقياد�ت �لن�سائية يف �ملنطقة24.

ون�سري هنا �إىل �لنزعة �لتحري�سية و�لعد�ئية �ملك�سوفة التي يظهرها حمررو �لتقرير �سد من ي�سمونهم باجلماعات �ملتطرفة 

وجماعات �لعنف. ويف هذ� �الإطار، يتحدث �لتقرير عن �إن�ساء قاعدة بيانات دولية عن �سركائها من الأفراد و�جلماعات 

و�ملوؤ�س�سات و�لهيئات و�الأحز�ب، كما يتحدث عن حتديد جمموعة من �الآليات الإد�رة وتنقيح �لرب�مج و�مل�ساريع و�لقر�ر�ت 

�ل�سركاء،  هوؤالء  بني  ومن  موثوقة25.  م�سادر  باعتبارهم  معهم  تتعامل  �لذين  �سركائها  قبل  من  ت�سلها  التي  و�لبيانات 

�لعلمانيون �للرب�ليون �لذين تعتربهم �لواليات �ملتحدة حماة �لقيم �لليرب�لية التي ي�سفها �لتقرير بـ »�لديانة �ملدنية”، ومن 

ثم تر�هن على هوؤالء يف �حلفاظ على �ال�ستحقاقات �لعلمانية التي �كت�سبتها �لبلد�ن الإ�سالمية �أثناء ت�سكلها �حلديث (�حلقبة 

�ال�ستعمارية)، و�لتي �أ�سبحت مهددة ب�سبب �سعود �الإ�سالميني وف�سل �الأجهزة ال�سيا�سية �لعلمانية �حلاكمة26. كما يتحدث 

�لتقرير عمن ي�سميهم بـ »�مل�سلمني �للرب�ليني«، وهم �سريحة م�ستقلة ت�سبه �لدميقر�طيني �مل�سيحيني �الأوروبيني، وتتميز بكونها 

تد�فع عن �أجندة تتو�فق مع �الأجندة �لغربية التي تدعو �إىل التعددية و�لدميقر�طية، وتروج لعدم تعار�ض �لقيم الإ�سالمية 

مع مبادئ �لدميوقر�طية و�لتعددية وحقوق �الإن�سان و�حلريات �ل�سخ�سية لدى الأفراد27. 

22- Ibid., pp. 50-49.
23- Ibid., p. 49.
24- Ibid., p. 50.
25- Ibid., p. 65.
26- Ibid., p. 70.
27- Angel Rabasa et al., op. cit., p. 71.
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ثانًيا: اآليات ال�ستغال: جتديد اخلطاب الديني 

من حيث �الخت�سا�ض، يبدو للوهلة �الأوىل اأن �ملجال �لديني يقع خارج �الهتمامات �الأكادميية و�ملعرفية للنخب �حلد�ثية 

التي يغلب على ن�ساطها �ال�ستغال بنظام �حلو��سي على هام�ض �ملنت �لغربي كما يجري عادة يف عالقة �الأطر�ف باملركز. 

لكن و�قع �حلال يثبت غري ذلك اإذ ميثل �ملجال �لديني، وحتديًد� �لن�ض �ملقد�ض بوؤرة ��ستغالها، وعامل �إغر�ء ع�سي على 

�ملقاومة رغم كل م�ساعر �ال�ستعالء وحتى �الزدر�ء التي تظهرها جتاه �ملعرفة �لدينية. وترتكز �آليات �ال�ستغال على �إعادة 

�إنتاج �لقيم �الأ�سلية من خالل منهجية تاأويلية مبا يجعلها قابلة للتعاي�ض مع �لقيم �لليرب�لية وحتت تاأثريها �ملبا�سر، وي�سل 

قدرتها �لتعبريية و�لتعبوية و�لرمزية، ويبقيها خارج د�ئرة �لتاأثري و�لفاعلية. هذه �لعملية �أ�سبه ما تكون بعملية �لتدوير التي 

ت�ستخدم مواد �أ�سلية يف ت�سميم منتجات من نف�ض �ملادة لكنها تختلف عنها من حيث �لتوظيف و�ال�ستخد�م. ونالحظ هنا 

كيف تقوم �لنخب �حلد�ثية، وحتديًد� منها �لليرب�لية بوظيفة مزدوجة حيث تتحرك يف �جتاهني متعاك�سني: فهي تعمل كج�سور 

توؤمن عبور �لقيم �لليرب�لية وتبيئتها حملًيا كما ر�أينا يف �لعن�سر �الأول، وباملقابل تعمل على تكييف �لقيم �الأ�سلية مبا يجعل 

منها �أوعية فارغة قابلة لل�سحن و�لتغذية كما �سن�سرحه هنا. يف �حلالة �الأوىل ترتكز �آلية �ال�ستغال على منطق �ال�ستعارة حيث 

يجري ��ستري�د �لقيم �لغريية �سمن عملية تهريب منظم وممنهج، اأما يف �حلالة �لثانية فرتتكز �آلية �ال�ستغال على منهجية 

تاأويلية حيث يجري حتوير �لقيم �الأ�سلية �سمن عملية تدوير ق�سري. ويف �حلالني معا توؤدي �لنخب �حلد�ثية وظيفة و�حدة 

عنو�نها �لتطبيع �لثقايف حل�ساب �لقيم �حلد�ثية �لدخيلة.

ومع اأن �لعملية يف جوهرها تندرج يف �سياق �لتطبيع �لثقايف مع �لقيم �لليرب�لية، يتم ت�سويقها حتت �سعار �لتجديد 

الإ�سالمي، وهو عنو�ن خمادع متاًما، هدفه �إ�سفاء نوع من �مل�سروعية على عملية �لتطبيع من خالل ت�سويقها حتت الفتات 

اإ�سالمية. وكنموذج على هذ� �لنوع من �الأن�سطة �مل�سبوهة �أحيل هنا �إىل �لتقرير �لذي كتبه عبد �ل�سالم �ملغر�وي حتت �إ�سر�ف 

معهد �ل�سالم الأمريكي بعنو�ن »ال�سيا�سة �الأجنبية الأمريكية و�لتجديد الإ�سالمي«. و�لتقرير كما يعرف نف�سه يف ديباجته هو 

جزء من م�سروع �أكرب حتت عنو�ن »م�سروع �لتجديد الإ�سالمي: ترجمة �الأفكار الإ�سالحية الإ�سالمية �إىل �سيا�سات ملمو�سة«، 

و�لذي يجري تنفيذه يف �إطار مبادرة �لعامل الإ�سالمي �لتابعة ملعهد �ل�سالم �الأمريكي. ويتمثل �لهدف �لرئي�ض للم�سروع – كما 

تقول �لديباجة – يف »ح�سد �ملعتدلني« يف �لعامل الإ�سالمي، بتو�سيع نطاق �لدعم �ملجتمعي للتحديث الإ�سالمي حول روؤية 

متما�سكة، وترجمة هذه �لروؤية �إىل عقود �جتماعية قابلة لال�ستمر�ر، وموؤ�س�سات قابلة للدو�م، و�سيا�سات ملمو�سة. ويت�سمن 

�مل�سروع جتميع قاعدة بيانات ل�سبكات �لتحديث الإ�سالمي حول �لعامل، وتنظيم �سل�سلة من حلقات �لعمل �الإقليمية يف �لبلد�ن 

ذ�ت �الأغلبية �مل�سلمة و�لبلد�ن التي ي�سّكل فيها �مل�سلمون �أقليات مهمة28.

وحتت عنو�ن »معنى �لتجديد الإ�سالمي« يحدد عبد �ل�سالم �ملغر�وي معامل هذ� �لتجديد باعتباره »عملية منهجية« 

ملر�جعة وتر�سيد �ملبادئ و�ملوؤ�س�سات و�ملعتقد�ت و�ملمار�سات الإ�سالمية، و�لتي يلعب �لكثري من الأفراد و�ملوؤ�س�سات دور� فيها. 

وبالرغم من اأن جهودهم لي�ست مرت�بطة ر�سمًيا، اإل �أنها تتالقى حول مراكز �لبحث و�لد�ر�سني �لفرديني و�ل�سخ�سيات �لدينية 

�ملنادية بالتحديث، و�ملنظمات �لدينية �ملعتدلة، و�الأحز�ب ال�سيا�سية، ومو�قع �النرتنت �لنا�سطة �ملنت�سرة يف �لعامل الإ�سالمي، 

وجماعات �ل�ستات الإ�سالمية يف �لغرب29. ووفًقا لهذ� �لن�ض، تاأخذ عملية �ملر�جعة و�لتجديد يف معناها الأمريكي بعدين 

متو�زيني: �الأول عمودي من خالل �إعادة تف�سري جمموع �ملبادئ و�ملعتقد�ت، وهي �لقيم �حلاكمة و�ل�سابطة و�ملنتجة للوعي، 

و�لثاين �أفقي، هدفه �إعادة �سياغة ما نتج وينتج عن هذه �ملبادئ من ممار�سات �سلوكية من خالل �لتحكم يف �ملوؤ�س�سات 

�حلا�سنة لقيم �ملجتمع. 

28- عبد �ل�سالم م. �ملغر�وي، ال�سيا�سة الأجنبية الأمريكية والتجديد الإ�سالمي، معهد �ل�سالم الأمريكي، (د.ت)، �ض 1. ينظر موقع معهد �ل�سالم 
  https://www.usip.org/sites/default/files/sr164_arabic.pdf :الأمريكي على �لر�بط التايل

29- �ملرجع نف�سه، �ض 6.
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و�ل�سوؤ�ل هنا، ما هي طبيعة �الآليات التي يجري ��ستخد�مها يف عملية �لتطبيع، وكيف يتم تاأمني هذ� �لعبور من �لقيم 

�الأ�سلية �إىل �لليرب�لية؟. �لو�قع اأن حجم �الإ�سهامات التي مت مر�كمتها يف هذ� �ملجال ت�ستع�سي على �حل�سر، منها ما هو 

حملي، ومنها ما مت �إجنازه بالتعاون مع �ملر�كز �لبحثية الأمريكية وبتمويل منها. لكن هذه �الآليات حتاكي يف طريقة ��ستغالها 

منط �لكتابات الإ�سالمية التي تندرج يف �سياق �لتاأ�سيل �ل�سرعي با�ستخد�م �لقو�عد و�ملناهج الأ�سولية �ملتعارف عليها يف 

�الجتهاد �لفقهي. فمن منطلق �ملحاكاة لهذ� �مل�سلك، يعمل �حلد�ثيون على تطوير �أدو�ت ��ستغالهم يف �جتاه اأكرث تطرًفا من 

خالل ��ستعارة �لنظريات �لغربية و��ستثمار ما ر�كمته من �أدو�ت منهجية يف تاأويل �لن�سو�ض وحتليل �خلطاب.

على هذ� �مل�ستوى، تبدو �لتنظري�ت �حلد�ثية ن�سخة م�سوهة ومعكو�سة الآليات �ال�ستغال �لفقهي، من حيث هي عملية مراجعة 

تاأويلية للن�ض �الأ�سلي، بهدف �إعادة تف�سريه خارج �سياقاته �ملجتمعية وف�ساء�ته �لقيمية حتت م�سمى جتديد �خلطاب �لديني. 

وال �أدل على هذ� �لتماهي �ل�سكلي من تلك �ال�ستعارة �ملكثفة لالأ�سول ال�ستدللية �ملتعارف عليها يف �خلربة الإ�سالمية. ومن 

هذ� �ملنطلق تتكرر �الأ�سو�ت �لد�عية �إىل �الجتهاد �لنقدي �ملتفتح بعيًد� عن �لتقليد و�جلمود، و�عتماد روح �لقر�آن ولي�ض ن�ض 

�لقر�آن، و�عتماد �ملنهج �النتقائي �لذي يت�سيد �الأ�سباه و�لنظائر و�أ�سباه �الأ�سباه، و�لتنقيب عن »�لعقالين« من �الأحكام �سمن 

ثنايا بنية فقهية تو�سف عادة بالظالمية، ومر�عاة �الجتهاد للتحوالت ال�سو�سيو-�قت�سادية، و��ستجابته لل�سروط �لدميقر�طية، 

�إىل غري ذلك من �ملقوالت �ملوؤدجلة التي يغلب فيها �لبعد �لتحري�سي و�لدعائي على الطرح �لعلمي �الأكادميي. و��ستناًد� �إىل 

هذه »�الأ�سول« �أو »�لقو�عد �لناظمة«، يوظف �لعقل �حلد�ثي مبد�أ »�الجتهاد« لكن بطريقة معكو�سة تتيح له �سرعنة �لقطيعة 

مع نظريه �لرت�ثي الأ�سويل �لذي يتمحور حول مركزية �لن�ض، بينما يتمحور �الجتهاد �حلد�ثي باملقابل حول مركزية �الإن�سان. 

ويف �سياق هذ� �لتوظيف �ملنهجي �ملوؤدلج تربز قائمة ل ح�سر لها من �الأ�سماء التي تكرر نف�سها يف الزمان كما يف �ملكان، 

و�لتي ل يت�سع لها هذ� �ملجال اإل بقدر ما تكون مناذج �أو عينات دالة.

وعلى �سبيل �ملثال، ي�سعنا عبد �ل�سالم �ملغر�وي يف تقريره �ملذكور �آنفا �أمام حزمة من �الآليات و�لقو�عد العامة �ملوجهة 

�إىل ك�سر �ل�سر�مة �ملنهجية �ملعهودة يف �ملنظومة الأ�سولية من خالل �التكاء على مفاهيم عائمة و�سديدة �لرخاوة بحيث تتيح 

»للفقيه �حلد�ثي« م�ساحة و��سعة من حرية �لتاأويل و�لتوليد و�لتطويع، وفقا ملو��سفات �لطلب الأمريكي. من هذه �الآليات: 
»�ال�ستناد �إىل �لفل�سفة ال�سيا�سية الإ�سالمية �لتقدمية«، و�ملفاهيم �الجتماعية يف �الإ�سالم مثل »�مل�سلحة العامة«، و»�ل�سالح 
�لعام« و»م�سالح �لعباد«، و»�لعدل« و»العدالة �الجتماعية«، و»الرحمة« و»�لتعاطف يف �لتعامالت �الجتماعية مع �أهل 

ا،  �سخ«، �أي »تغيري �أو �إبطال �لقو�نني �لقائمة«، وحتى »�الأو�مر �لقر�آنية« �أي�سً �لذمة« و»حقوق �الأقليات �لدينية«، و»�لنَّ

و»�لقيا�ض«، �أي »�لتفكري �لعقالين بالقيا�ض فيما ور�ء �لدالئل �لن�سية« اإلخ30.

ويف �ل�سياق ذ�ته، ميكن ��ستعادة العديد من �لنماذج �ل�سابقة زمنًيا، وهي ل ت�سعنا �أمام قو�عد منهجية حمددة بقدر ما 

جتتهد يف ��ستنفار جمهور �لقر�ء �لعرب وحتري�سهم على التمرد على �آليات ��ستغال �لثقافة �الأ�سلية بهدف جتاوزها. ومن هذ� 

�لقبيل، يجزم �ملختار بن عبد �لالوي باأنه »ل وجود لن�ض قطعي«، ويبني على ذلك اأن »اإقامة �الأحكام �ل�سرعية على ركني 

�لقر�آن و�ل�سنة اأمر ل يخلو من �ل�سطحية و�الختز�ل«31. لذلك، ل منا�ض من فتح باب �الجتهاد. ويف �سياق هذ� �الجتهاد 

�حلد�ثي، ت�سعنا �آ�سية �لها�سمي �لبلغيثي �أمام هذه �لقر�ءة �ملوؤدجلة ملنهجية عمر بن �خلطاب التي تعتمد على �ملقا�سد 

�ل�سرعية و�مل�سالح �جلماعية و�لتطور�ت �لزمانية و�ملكانية32. ولتجاوز مع�سلة العالقة بني �ملطلق و�لن�سبي، يقرتح عبد �ل�سمد 

�لدياملي ��ستعارة �لقو�عد التي حتكم �للعبة ال�سيا�سية لتجنب �لوقوع يف فخ �لفقهاء وو�سايتهم من خالل �لتعامل �ملبا�سر مع 

�لقر�آن دون �لو�ساطة �لفقهية ك�سرط لتحرير �حلقيقة الإ�سالمية من �حتكار �لفقهاء وحتويلها �إىل حقيقة دميقر�طية حيث 

30- �ملرجع نف�سه، �ض 7.
31- �ملرجع نف�سه.

32- �آ�سية �لها�سمي �لبلغيثي، ن�سال امراأة، يف جمال املراأة (�لد�ر �لبي�ساء: لينو �لنخلة، 1996)، �ض 13.
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يكون لكل �لنا�ض �حلق يف �إبد�ء �لر�أي و�قرت�ح �لتف�سري �ملنا�سب. ومن هذ� »�ملنظور« �لدميقر�طي يتحول �الإجماع من �إجماع 

�لفقهاء �إىل �إجماع �ل�سعب �لثوري، وتتحقق ماهية �لقر�آن، وتربز قدرته على �حتو�ء عقالنية �لع�سر �حلا�سر33. اأما �خليار 

�لثاين �لذي يقرتحه، فهو �عتماد �ل�ساذ من �الآر�ء بداًل من ر�أي �جلمهور، باعتبار �لفتوى �ل�ساذة رمًز� على �إمكانية �لعقل 

د�خل �لظالم نف�سه، �أي �لفقه. ومن هنا ي�سدد على اأن �إعادة كتابة تاريخ �ل�ساذ يف �لفقه بالذ�ت، باإمكانها اأن تربز �إىل 

الوجود �لعقالنية �ملكبوتة34. 

ويف مقابل هذ� �لتوظيف �لرت�ثي، ي�ستد �لطلب على ��ستعارة قو�عد �لتاأويل �ملتعارف عليها يف �لهرمنيوطيقا �لغربية، خا�سة 

يف ن�سختها �لفل�سفية الأكرث تطرًفا و�إ�سعاًفا يف تفكيك �لن�ض �لديني وتفجريه من �لد�خل. ويف هذ� �ل�سياق، يجد �لقارئ 

نف�سه �أمام ركام من �لقو�عد التي جرى ��ستن�ساخها حرفًيا، و�لعمل على تطبيقها يف تاأويل �لن�ض �لديني الإعادة �إنتاجه 

يف �إطار الزمان و�ملكان. ومن �الأ�س�ض التي يجري ��ستهالكها بقوة، �عتبار »عملية �لفهم تاريخية متغرية وغري نهائية«، 

و»��ستقاللية �لن�ض و�لعمل �لفني عن موؤلفه«، و�عتبار »عملية �لفهم حو�ر بني �لن�ض و�ملف�سر«، و»��ستقاللية �لن�ض عن 

�ملوؤلف«، ومقولة »موت �ملوؤلف«، و»�الأ�سل يف �لكالم �لتاأويل«، و�لقول بـ»�أن�سنة �لن�ض �لقر�آين«... �إىل �آخر هذه �لعبار�ت 

التي ل تعدو �أ�سالتها �جلهد �لذي بذله يف ترجمتها نخبة من »�لدعاة �حلد�ثيني« �لذين تعج بهم ال�ساحة الفكرية �لعربية 

و�الإ�سالمية، و�لذين باتت حماكاتهم مو�سع جدل م�ستمر35.

36
املبحث الثالث: جمالت ال�ستغال: موت العقائد وانتحار القيم

ي�سمل جمال �ال�ستغال �حلد�ثي �ملعتقد�ت و�لقيم �الأخالقية التي حتتل م�ساحات و��سعة جًد� من رقعة �حلياة العامة، اأما 

�الأدو�ت التي تتو�سل بها يف �إجناز مهمتها �لتاريخية، فيجب اأن تكون بال�سرورة من جن�ض هذه �لعو�مل الرمزية �مل�ستهدفة، 

ومن ثم يتم �لرتكيز على عامل �الأدب و�لفن باعتبارهما من جن�ض عامل �لعقائد، اإذ كالهما ي�سكل وجد�ن الفرد وير�سخ 

روؤيته وت�سوره وقيمه، وكل ما له �سلة بهويته و�نتمائه ووجوده �ملعنوي. اإن هذه الوظيفة �لوجد�نية لالأدب و�لفن هي التي 

تربر �الحتفاء �لبالغ للحد�ثيني بهذ� �لن�ساط �الإبد�عي �لذي �أنزلوه منزلة �لدين. ويكفي �ساهًد� على ذلك اأن �ل�ساعر يف نظر 

، اأما �لق�سيدة �حلديثة كما ير�ها فوؤ�د رفقة، فهي »تعبري عن فكرة غيبية 
خالدة �سعيد يلعب »دور �الآلهة التي �ختفت«37

كربى«38. ومن هذ� �ملنظور �ملو�زي للدين، حيث ينت�سب �ل�ساعر �إلها و�لق�سيد وحيا، يعتقد �حلد�ثيون �أنهم ر�سل �حلد�ثة 

يف جمتمعاتهم، ولي�سو� جمرد ع�سافري تزقزق يف الفراغ، وظيفتهم الأ�سا�سية اإحداث ت�سدعات كربى يف �لبنية �لدينية 

، و�أهم هذه �النزياحات 
و�لثقافية لهذه �ملجتمعات. اإن �حلد�ثة كما تتبدى يف وعيهم هي »حركة �نزياحات معرفية قيمية«39

33- عبد �ل�سمد �لدياملي، املعرفة واجلن�ص من احلداثة اإىل الرتاث (�لد�ر �لبي�ساء: من�سور�ت عيون، 1987)، �ض 127. 
34- �ملرجع نف�سه.

35- ثمة در��سات كثرية �هتمت بر�سد �آليات ��ستغال �حلد�ثيني �لعرب، ينظر على �سبيل �ملثال: 
اأحمد �إدري�ض الطعان، العلمانيون والقراآن الكرمي (�لريا�ض: د�ر �بن حزم للن�سر و�لتوزيع، 2007).

قطب الري�سوين، الن�ص القراآين، من تهافت القراءة اإىل اأفق التدبر، مدخل اإىل نقد القراءات وتاأ�سيل علم التدبر القراآين (�لرباط: من�سور�ت وز�رة �الأوقاف 

و�ل�سوؤون الإ�سالمية، 2010).

36- �سبق اأن در�سنا هذ� �ملو�سوع بتف�سيل يف در��سة �سابقة ر�سدنا فيها مناذج من �الأعمال �الأدبية التي تتجه �إىل �زدر�ء �الإ�سالم ومقد�ساته �لدينية 
و�الأخالقية. ينظر: حممد اأمزيان، »�خلطاب �حلد�ثي �لعربي و�إ�سكالية �لثابت و�ملتحول«، دورية مناء، العدد 4-5 (2018). ويف هذ� �لبحث �سنوظف 

العديد من �ل�سو�هد �الأدبية �ل�سابقة كمادة �أولية، �إىل جانب بع�ض �لفقر�ت التي �أعيد �سياغتها باخت�سار �سديد مبا يتنا�سب مع �سياق هذ� �لبحث، مع 

الإحالة �إليها عند �القت�ساء.

37- �نظر: حممد جمال باروت، جتربة »احلداثة« ومفهومها يف جملة »�سعر«، �سمن ق�سايا و�سهاد�ت، كتاب دوري، �حلد�ثة (1): �لنه�سة – �لتحديث – 
�لقدمي و�جلديد، �لكتاب �لثاين، حترير عبد �لرحمن منيف و�آخرون (قرب�ض: موؤ�س�سة عيبال للدر��سات و�لن�سر، 1990)، �ض 259.

38- �ملرجع نف�سه، �ض 262.
39- �نظر: �سكري حممد عياد، املذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيني (�لكويت: �ملجل�ض �لوطني للثقافة و�لفنون و�الآد�ب، عامل �ملعرفة، ع 177، 

1993)، �ض 61.
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و�أبلغها »هي نقلها حقل �ملقد�ض و�الأ�سر�ري من جمال �لعالقات و�لقيم �لدينية و�ملا�سوية �إىل �الإن�سان و�لتجربة و�ملعي�ض«40. 

لذلك، يخطئ من يعتقد اأن �حلر�ك �حلد�ثي معزول عن �ل�سر�عات �مل�سريية التي باتت تخو�سها �ملجتمعات �لعربية، وما 

تتعر�ض له من هز�ت عنيفة م�ست وعيها �جلماعي وذ�كرتها �لتاريخية، ووحدتها �ل�سعورية و�لوجد�نية، وتطلعاتها �مل�ستقبلية. 

اإن وظيفة �حلد�ثة يف هذ� �ملجال كما يتحدث عنها �إدو�رد اخلراط »تنطوي على نوع من �لهدم �مل�ستمر يف �لزمن دون اأن 

يتحول �إىل بنية ثابتة، تنطوي على �سوؤ�ل مفتوح ل تاأتي �ل�سنو�ت باإجابة عنه...، تنحاز د�ئما �إىل اأحد طريف ثنائية م�ستمرة 

�ض، �سائع، مقبول �جتماعيا على �مل�ستوى �لعري�ض، وما هو متمرد، د�ح�ض، مقلق،  عرب �لزمن، بني ما هو جاهز، ُمَعد، ُمَكرَّ

وهام�سي، ي�سعى �إىل نظام قيمي م�ستع�ض بطبيعته عن �لتحقق، ومتعد د�ئًما«41. ووفًقا لهذ� �لتو�سيف، تعترب �حلد�ثة �الأدبية 

مدخاًل حا�سًما يف عملية �لتحديث ب�سقيه ال�سيا�سي و�لثقايف، وهما يتكامالن وظيفًيا كل يف د�ئرة �خت�سا�سه. �سيا�سًيا، يتحرك 

�لتحديث �لنظامي يف �جتاه �إق�ساء �لتاأثري �لديني يف �ملجال �لعام، و�إجباره على �النزو�ء يف �سمائر الأفراد ووجد�هم، 

وتدمريه كنمط حياة مهيمن على حياة �لنا�ض وطر�ئق عي�سهم. اأما �لتحديث مبعناه �لثقايف، فيبد�أ من حيث �نتهى �سلفه، 

وظيفته �لكربى �قتالع �ملقد�ض من �سمائرهم، وهدم �ملعنى يف كيانهم ووجد�نهم. 

يف جمال العقائد

42 �لذي مل ي�ستثن �لذ�ت �لعلوية من �لتدني�ض �لذي �تخذ �ألو�ًنا من �لتعبري 
يف هذ� �ملجال متتهن �حلد�ثة �لعربية �لتجديف

غاية يف الإ�سفاف لفًظا ومعنى. ويف هذ� �ل�سياق، تعيد �لق�سائد �حلد�ثية �لعربية �إنتاج العديد من �أ�سكال �لتعبري �لرمزي 

�مل�ستعارة من �حلد�ثة �لغربية، وهي موغلة يف العدمية و�لتب�سري مبوت �الإله وتاأليه �الإن�سان. ومن هذ� �ملنطلق �لفل�سفي تعاملت 

مع نقي�سها �لديني �لذي ياأخذ يف وعيها و�سًعا معكو�ًسا، هدفه �إ�سقاط عقيدة �الألوهية من بناء �لنظام �لقيمي للمجتمع 

وما يتفرع عنه من ممار�سات حياتية، و�لتطبيع مع ثقافة �الزدر�ء، وتروي�ض �لذوق �لعام على التمرد على �ملقد�سات43. 

و�إىل جانب �ل�سعر، �سجلت �لرو�ية �حلد�ثية درجة غري م�سبوقة يف تدني�ض �أقد�ض �ملقد�سات الإ�سالمية حيث �أنزلت �لذ�ت 

�الإلهية منزلة �البتذ�ل �ملقزز، باتخاذها مادة لال�ستهالك �جلن�سي، وبلغة متوح�سة مرتعة بالتحر�ض. يف هذه �الأعمال �مل�سيئة 

ت�سل عقدة التمرد �لعمياء �إىل �لقاع، حيث يتك�سف �لت�سوير �حل�سي عن �أب�سع �سورة للذ�ت �لعلوية وت�سويرها يف �سورة 

�ملغت�سب �ملعتدي، �مل�سرف يف �لق�سوة و�لظلم، يحرتف �الغت�ساب ويد�هم �سحاياه لياًل دومنا �سفقة، وهي �سخرية ماكرة، 

تقو�ض م�سد�قية الأديان اإذ تدمغها بالنفاق و�لتزيي بالقد��سة �لكاذبة44. وبالرغم من طابعها �ل�سد�مي حيث تقم�ض رو�د 

�الأدب �حلد�ثي دور �ملل�سيات �ملنخرطة يف عمق �ل�سر�عات �الجتماعية، وبالرغم من جر�أتها �مل�ستفزة لعقيدة �ل�سعب و�سمريه 

�لديني، كانت وال تز�ل حتظى باالحتفاء و�لرتحيب �لالئق بها ر�سمًيا كنخبة خدمية، حيث تدرك �ل�سلطة �حلاكمة اأن مفعول 

كلماتها �أ�سد فتكا من ر�سا�سها �لذي مل يجلب لها غري مزيد من �لنقمة و�لكر�هية و�لعزلة. 

40- �ملرجع نف�سه، �ض 61.
41- �إدو�رد اخلراط، »قر�ءة يف مالمح �حلد�ثة عند �ساعرين من �ل�سبعينات«، جملة ف�سول (�لهيئة �مل�سرية العامة للكتاب)، �ملجلد 4، العدد 4، �ض 

.57
42- �الزدر�ء �أو �لتجديف (Blasphemy) ي�سري �إىل عدم �حرت�م �ملقد�سات �لدينية وما يرتبط بها من رموز دينية.

43- لالطالع على مناذج من هذه �لق�سائد، ينظر على �سبيل �ملثال: نز�ر قباين، الأعمال ال�سعرية الكاملة، �جلزء 3، (بريوت: من�سور�ت نز�ر قباين، 
1983)، �ض 342. 

ديوان حممد الفيتوري، �جلزء 2، (بريوت: د�ر �لعودة، 1979)، �ض 7. 

ديوان بدر �ساكر ال�سياب، (بريوت: د�ر �لعودة، 1971)، �ض 215. 

وينظر �لتفا�سيل يف در��ستنا �مل�سار �إليها �سابًقا عن �خلطاب �حلد�ثي �لعربي و�إ�سكالية �لثابت و�ملتحول، �ض 25. 

44- ينظر بهذ� �خل�سو�ض رو�ية: نو�ل �ل�سعد�وي، �سقوط الإمام (�لقاهرة: د�ر �مل�ستقبل �لعربي، 1987)، �ض 23. 
ينظر �لتفا�سيل يف در��ستنا �مل�سار �إليها �سابًقا: حممد اأمزيان، مرجع �سابق، �ض 45. 
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يف جمال القيم

�أًيا كان تقديرنا حلجم �الأ�سر�ر التي ت�سيب �لذ�كرة �جلماعية جر�ء هذ� �لق�سف �ملركز للعقائد �لدينية، يتمدد م�سل�سل 

�لتحديث �إىل جمال �ملمار�سات �الأخالقية بغية تروي�ض �لذوق �الأخالقي �لعام، و�إجباره – خل�سة – على �لتطبيع مع كل 

ا، يت�سدر عامل �لفن بكل �أ�سكاله �لتعبريية �أولوية  �أ�سكال �لبذ�ءة و�البتذ�ل. والأن جمال �ال�ستغال هنا من طبيعة وجد�نية �أي�سً

�لنخب �حلد�ثية، خا�سة و�أن الأمر يتعلق بو�سفات مدفوعة للخرب�ء �لدوليني، �لذين ين�سحون بتوظيف عامل �لفن ملا له من 

قوة �جلاذبية، وقدرته �ل�سحرية على �لتطبيع مع تابوهات �ملجتمع. وتقدم �الأعمال �ل�سعرية �ل�سادرة عن كثري من �الأدباء 

�حلد�ثيني �لعرب �سوًر� غاية يف �لبذ�ءة وبال تردد �أو خجل. �آالف من �ل�سفحات تطفو على �أ�سطحها �سور جن�سية مبتذلة. يف 

هذ� �ل�سياق ُيجِهد الأديب �لعربي �حلد�ثي ذهنه النتقاء الألفاظ �لبذيئة و�لكلمات �لنابية و�لتعابري �جلارحة، حيث تربز تلك 

الألفاظ كاأيقونات للقيم �حلد�ثية التي مل جتد ما تعرب به �إىل �لوعي �الأخالقي لل�سعوب �لعربية �مل�سلمة غري تلك �ملفرد�ت 

�ملقززة من قبيل »�لبول« و»�لرب�ز« و»�حلي�ض«، و»�ملر�حي�ض«، و»�لدم«، و»اخلرقة«، و»فتحة �ل�ساقني«، و»�الأفخاذ« 

و»�لنهود«، و»�الأثد�ء« و»�ل�سدور« و»�مل�ساجعة« و»ف�ض �لبكارة«، �إىل غريها من �ل�سور �ل�سعرية �لبذيئة التي مل ت�ستثن 

، فكلها �أ�سحت عنا�سر 
يف توظيفها �إن�ًسا وال جاّنا، وحتى �حليو�نات و�ل�سو�رع، و�ملدن و�لت�ساري�ض، و�لظو�هر �لطبيعية...45

لال�ستهالك �جلن�سي �ملقزز. �إنه الإدمان �ملزمن و�خليال �ملري�ض �لذي »يبدع« �سوًر� جن�سية موغلة يف �الإغر�ب، وجمردة 

من كل م�سحة فنية �أو ذوق �أدبي، لي�ض لها من مربر �سوى �البتذ�ل يف �لكالم، وهي تب�سر مو�طنيها بعهد جديد ل جمال 

فيها للعفة و�حل�سمة و�حلياء، حيث يجري �لتطبيع مع �لنذ�لة و�البتذ�ل، وتطويع �لذوق وتروي�ض �حلياء، باإز�حة �ل�سرت عن 

تلك �ملفرد�ت التي كان يجري تد�ولها �خلا�ض يف �سمت و�حت�سام لت�سبح مادة لال�ستهالك �لعام.

ا، �ساهمت �لرو�ية �حلد�ثية يف تفكيك منظومة �لقيم �ملجتمعية، و��ستخدمت �آليات فنية جتاوزت كل  ومن جهتها �أي�سً

، للتعبري عن �ل�سلوك �جلن�سي 
�ملحرمات �لدينية و�الأخالقية بتوظيف �الأدب �لف�سائحي �لذي يجد مرجعيته يف »�الإيرويتيكية«46

�لبهيمي �لذي ل يرتوي �أبًد�. هذ� �لتوظيف �سكل بالن�سبة للقارئ �لعربي ق�سًفا غر�ئزًيا مكثًفا ليفقده �تز�نه �لنف�سي، ويخلق 

لديه حالة من »�جلوع �جلن�سي« �ملتجدد دوًما، وهي حالة مر�سية، ت�ستهدف �ملو�طن �لعربي لتجعل منه منوذًجا لالإن�سان 

»�الإيروتيكي« من حيث هو جمرد حيوان غريزي مدمن وُم�سَتهَلٍك جن�سًيا حلد ه�ستريي. لقد كانت �لرو�ية �حلد�ثية بالفعل 
و�حدة من �أخطر �الأدو�ت �لفنية التي وظفها �الإرهاب �جلن�سي �لذي �تخذ من »�الإبد�ع �لفني« ذريعًة يتو�سل بها �إىل �لتعبري 

عن م�سامينه �الإباحية بلغة �سادية تن�سب وقاحًة، وتتميز بالتهييج �جلن�سي و�إثارة �لغر�ئز، ويغلب عليها �لت�سوير �حل�سي 

مل�ساهد �خلالعة �ملاألوفة يف �أفالم �لبورنو47. اإن هذ� �لق�سف �لغر�ئزي �ملوجه دوًما �إىل ��ستغالل نقاط �ل�سعف لدى �الإن�سان، 

�سّكل �عتد�ء �سافًر� على وعي �الإن�سان �لعربي، وتدمرًي� حل�سه �الأخالقي، و�قتالًعا لثقافة �حل�سمة و�لرب�ءة �ملغرو�سة يف 

فطرته، وجتريًد� له من كل ما يعطي معنى لوجوده.

45  ينظر �لتفا�سيل يف: حممد اأمزيان، مرجع �سابق، �ض 43.
46- »�الإيروتيكية« مذهب ُيعنى باجلن�ض و�ل�سهوة، وهو يعرّب عن تيار �أدبي عاملي، له جذوره �لتاريخية و�لدينية، وحمكوم بخلفيات فل�سفية حد�ثية. هذ� 

�لنزوع �الإيروتيكي/�جلن�سي/�ل�سهو�ين، متخ�ض عنه ما ي�سمى بـ »�الأدب �الأيروتيكي، و�سمل رو�يات و�أ�سعاًر� ت�سرح �لعملية �جلن�سية بتف�سيالتها �ململة. 

و»�الإيروتيكية« م�ستقة من �لكلمة �الإجنليزية »Erotic«، وتعنى �ملثري لل�سهوة �جلن�سية، ومنها �سيغ م�سطلح »Eroticism«. و�لكلمة ل تنفك عن �أ�سولها 

 .»Eros« :للغوية التي ترتبط باالأ�ساطري �لدينية �ليونانية �لوثنية، حيث �العتقاد باإله �حلب�

47- هذه �الأعمال �لرو�ئية جتد لها رو�ًجا كبرًي�، وهي ممتدة يف الزمان و�ملكان، نذكر منها على �سبيل �ملثال: حممد �سكري يف »�خلبز �حلايف« وعبده 
خال يف »�لطني« و»�ملوت مير من هنا« و»ف�سوق«، و�إبر�هيم بادي يف »حب يف ال�سعودية«، ولطيف �حلالج يف »�لقر�ن �ملقد�ض«، و�سلوى �لنعيمي يف 

»نهر �لع�سل«، ووردة عبد �مللك يف »�الأوبة«، وزينب غا�سب يف »مالمح«، و�سبا �حلرز يف »�الآخرون« اإلخ. ينظر �لتفا�سيل يف در��ستنا �مل�سار �إليها 
�سابًقا: حممد اأمزيان، مرجع �سابق، �ض 45. 
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خامتة: عودة اإىل �سوؤال ال�سرعية

ا من �لنخب �حلد�ثية  توؤكد هذه �لنماذج من �الإبد�عات �الأدبية �حلد�ثية �ل�سادمة الأمهات �لقيم �ملرجعية، اأن قطاًعا عري�سً

كانت يف تعاطيها مع مقد�سات الأمة حاّدة وجريئة، وخارج �إطار �لقانون و�الأخالق. اإن �لغاية �لثاوية يف هذ� �مل�سلك �لتدني�سي 

تكمن يف �إز�حة م�سروعية �ملنظومة �لقيمية بهدم �أ�سا�سها �لديني. لقد كانت �سرخُة �حلد�ثة �لعربية جريئة تنتهك �ملقد�سات 

و�الأعر�ف و�لتقاليد بال خجل وال حياء، كما ��ستنفذت كل ما �أتاحته ملكتها �للغوية و�الإبد�عية من الألفاظ و�لرموز و�ل�سور 

�لتعبريية �لنابذة لالأخالق و�لف�سيلة. لقد كانت كما وعدت �سرخة متمردة ود�ح�سة ونابذة لكل �أ�سا�ض ي�سون قد�سية �الأخالق، 

ويثّبت �سلطتها يف وجد�ن �لنا�ض و�سمائرهم. لقد كانت هذه �النتهاكات على �لدو�م تهدد �ل�سلم �الجتماعي، وتزرع بذور 

�لكر�هية، كما تهدد �لتعاي�ض �ل�سلمي بني مو�طنيها، وهو ما حدث فعال من خالل �لردود التي عك�ستها كثري من �لهيئات 

و�لدو�ئر �لعلمية الر�سمية و�ل�سعبية على �ل�سو�ء. وعندما ت�سمت �أجهزة �ل�سلطة التي ُتعترب �مل�سوؤول �الأول عن حماية عقيدة 

�ملو�طن، تتحرك م�ساعر �لغ�سب لتمالأ هذ� الفراغ باالعتد�ء �للفظي و�جل�سدي وحتى �الغتيال يف حق من ترى فيهم جمرمني 

طلقاء وخارج �سلطة �لقانون.

ومع اأن مثل هذه �ملمار�سات تدخل يف حّيز �جلر�ئم �ملوجهة �سد عقيدة الأمة – وهو اأمر يعاقب عليه �لقانون، ويتعار�ض 

مطلقا مع د�ساتري �لدول �لعربية التي تعترب �الإ�سالم دينها الر�سمي – اإل اأن تفاعل �الأجهزة الر�سمية �ملعنية كانت �سلبية يف 

كل �الأحو�ل، وهو ما يربر �إد�نتها يف نظر مو�طنيها �لذين يرون يف مو�قفها �ل�سلبية دلياًل على �لتو�طوؤ و�خليانة. �سحيح �أنه 

توجد قو�نني زجرية يف بلد�ن عربية عدة، تدين �الأ�سخا�ض �ملتهمني بازدر�ء الأديان، لكن تبقى يف جمملها �سكلية وعدمية 

الفعالية، وت�ستخدم ��ستخد�مات �سيئة، بغر�ض ت�سفية ح�سابات �سيا�سية �سد �ملعار�سني و�ملزعجني لي�ض اإل. ويالحظ هنا اأن 

طبيعة �لعقوبات �ملقررة ل تتنا�سب مع حجم �جلرمية، فعندما يتعلق الأمر بامتهان �لذ�ت �لعلوية، وهو �عتد�ء على عقيدة 

كل �ملوؤمنني بغ�ض �لنظر عن �أديانهم، ل تبدو �لعقوبات – �ملقدرة بب�سعة �سهور �أو حتى �أعو�م، وكذلك �لغر�مات �ملقدرة 

بع�سر�ت �لدوالر�ت – مقنعة يف الزجر. ومع �الإقر�ر بوجود وقائع مت فيها مالحقة بع�ض �لرموز التي �تهمت بالتجديف 

و�زدر�ء الأديان، اإل �أنها ل تعدو ُبعَدها �لدعائي �لذي يق�سي بالبحث عن كب�ض فد�ء، تقدمه �ل�سلطة �حلاكمة برهانا مينحها 

�سك بر�ءة �لذمة، ومتت�ض به بع�سا من م�ساعر �لغ�سب �لذي يوؤجج عليها نقمة �سعوبها، هذ� ما مل يكن لغر�ض يف نف�ض 

يعقوب. �سحيح �أنه �سجلت حاالت مت فيها �إ�سد�ر �أحكام قا�سية بلغت حد �الإعد�م، لكنها كانت �إعد�مات �سيا�سية بامتياز، 

وما حادثة منر �لنمر ببعيدة، حيث جرى �إعد�مه ب�سبب دوره يف �الحتجاجات �ملناه�سة للنظام �ل�سعودي يف �ملنطقة �ل�سرقية 

عام 2011. اأما �الإخر�ج الر�سمي للحادث، فهو اأن �حلكم جاء بعد اأن ثبت على �ملتهمني �عتناق �ملنهج �لتكفريي �مل�ستمل 

على عقائد �خلو�رج، �ملخالف للكتاب و�ل�سنة و�إجماع �سلف الأمة48!

اأما خارج هذ� �لتوظيف ال�سيا�سي، فالوقائع اليومية ت�سري �إىل اأن هوؤالء يحتلون �ل�سد�رة يف �أجهزة �لدولة مبا فيها 

وز�ر�ت �لثقافة و�الإعالم، ولهم ح�سور مكثف يف �لقنو�ت �لف�سائية الر�سمية التي ُي�سرف عنها من �أمو�ل �ل�سعب، كما اأن 

مقاالتهم ت�سكل وجبات يومية يقتات عليها جمهور �لقر�ء �مل�سلمني �لذين يتجرعون غ�س�ض �لتجديف و�الإباحية و�لبذ�ءة وهم 

�ساغرون. وباملقابل، تعمل �ل�سلطات الر�سمية على �إغالق �لقنو�ت �لدينية وغريها من �لقنو�ت �لهادفة، التي تعرب عن �سمري 

�ل�سعب، كما حدث على �سبيل �ملثال مع قناة م�سر 25، وهي �لقناة الر�سمية لالإخو�ن �مل�سلمني، و»�حلافظ« و»�لنا�ض« 

و»الرحمة« وغريها، ف�ساًل عن �سيا�سة �ملد�همات و�إغالق �ملكاتب، التي تتعر�ض لها بع�ض �لقنو�ت �ملحايدة و�جلادة، كما 

حدث ويحدث مع قناة �جلزيرة. 

48- ينظر بالغ وز�رة �لد�خلية ال�سعودية، 2016/1/2، يف: 
https://arabic.cnn.com/middleeast/02/01/2016/urgent-saudi-arabia-executes-47-convicted-terrorism  
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و�إذ� جتاوزنا قنو�ت �لت�سريف الر�سمية �إىل م�سامينها، ت�ستوقفنا بر�مج »�لرتفيه« التي ت�سوق �لعربدة و�لدعارة، وتهدر 

�ملال �لعام يف �سر�ء �مل�سل�سالت �ملدبلجة، �إىل جانب �ملهرجانات �لفنية �ملاجنة التي ترعاها �لدولة، وتنفق عليها من خزينتها 

على ح�ساب قوت �ملو�طن �لعربي، ف�ساًل عن �الأن�سطة �مل�سبوهة التي تنفذها �الأندية �ملا�سونية كالليونز و�لروتاري حتت �سمع 

وب�سر �لدولة ورعايتها �لقانونية، ناهيك عن �لفعاليات �ملرتبطة بال�سياحة يف �لبلد�ن �لعربية، وما يرتبط بهذ� �مللف من 

�عتد�ء على كرامة �ملو�طن �لعربي �لذي يتم �ملتاجرة ب�سرفه فيما تقف �لدولة متفرجة على جر�ئم ال�سياحة �جلن�سية. وبعيًد� 

عن �مل�سامني �لد�عرة لرب�مج �لرتفيه، ت�ستوقفنا �ملمار�سات اليومية التي تقتل �لف�سيلة يف كل مدينة عربية، حيث تن�سط 

جتارة �لدعارة، و�ملالهي �لليلية �ملرخ�سة من �ل�سلطات الر�سمية، وتغ�ض �ل�سو�طئ مباليني �لعر�ة من �جلن�سني، ناهيك عما 

يروج عن �نت�سار �أندية �لعر�ة يف �أرجاء و��سعة من �سو�طئ �لوطن �لعربي. 

اإن هذ� �لنزيف �الأخالقي �لذي يعّر�ض حياة �ملجتمعات �لعربية خلطر �النهيار و�الإفال�ض �ل�سامل، ت�ستدعي م�ساءلة �الأنظمة 

التي حتكمها يف �سوء ميثاق �ل�سرف �لذي يجب اأن يحكم عالقة �لدولة مبو�طنيها. وبالعودة �إىل �لقو�عد �ملتعارف عليها 

يف �الأدبيات ال�سيا�سية �إ�سالمًيا وعاملًيا، و�لتي �سبق �الإ�سارة �إليها يف مقدمة هذ� �لبحث، يتبني حجم �لفجوة �لفا�سلة بني 

ما هو قائم، وما ينبغي اأن يكون عليه �الأد�ء �الأخالقي للدولة. لقد �نتهكت �لدولة مبد�أ �حلفاظ على �لقيم �مل�سرتكة التي 

ت�سكل مو�سوع �إجماع، و�لتي حتدد هوية �ملجتمع، وتتحمل – تبًعا لذلك – غياب �لتو�فق �الجتماعي، و�إح�سا�ض الأفراد مبعنى 

وجودهم، و�إح�سا�سهم بهويتهم �مل�سرتكة، وهو ما ي�سكل تهديًد� حقيقًيا لهوية �ملجتمع وحتطيما لقيمه. وكما هو مقرر مبدئًيا، 

فاإن الوظيفة ال�سيا�سية للدولة ل تكون �سرعية اإل عندما تعرب عن هوية �ملجتمع، وال تعترب �أو�مرها ملزمة لالأفراد اإل يف 

�إطار منا�سبتها له، ومن ثم، فاإن �إخالل �لدولة بهذه �لوظائف كان وال يز�ل يعّر�ض �سرعيتها للم�ساءلة.
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يف حتليل اخلطاب االجتماعي: قراءة يف املفاهيم وامل�صطلحات
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ملخ�ص 

يتناول هذا البحث من خلل منهج حتليلي نقدي الأ�س�س النظرية واملنهجية والأدوات الإجرائية التي ينبغي اعتمادها ل�سياغة 

علمية للمفهوم وامل�سطلح، ويعالج اأزمة املفاهيم وامل�سطلحات يف اخلطاب الجتماعي العربي، املت�سمة بفو�سى ناجتة عن عدم 

اإدراك املفهوم يف اأ�سوله وكيفية ترجمته اإىل مفهوم نابع من اللغة العربية من جهة، وغياب فهم حقيقي يف اأغلب الأحيان ل�سروط 

تاأ�سي�س املفاهيم وامل�سطلحات يف اأ�سولها املعرفية والت�سورية من جهة اأخرى. تنطلق الدرا�سة من معطيات م�سطلحية منجزة 

يف احلقول املعرفية املبحوث فيها وحتللها نقدًيا، وتتفاعل مع امل�سطلح يف م�ستويات تراتبّيته وق�ساياه الراهنة وال�ست�سرافية، 

وَتعترب الدرا�سة اأن جناعة املفاهيم يف العلوم الجتماعية ت�ستند اإىل مدى فعاليتها العلمية و�سموليتها ودقة م�سطلحاتها، حيث 

ت�سبح اأكرث تداول يف جمالت اخلطاب املختلفة، كما تعترب امل�سطلح مفتاًحا للعلوم.
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Abstract
This study examines through a critical and analytical method the required theoretical and 
methodological foundations and procedural tools for a scientific elaboration of concepts 
and terms. It also deals with the crisis of concepts and terminologies in the Arabic social 
discourses resulting from the lack of understanding the origin of concepts. Furthermore, 
the study analyzes the ways of translating terminologies into concepts stemming from 
the Arabic language on the one hand, and mostly due to the lack of a real understand-
ing of terminology in its cognitive and conceptual origins on the other hand. The study 
proceeds from critically analyzing the terminology data in the fields of knowledge and 
interacts with concepts and terminology-related issues. It shows that the effectiveness 
of concepts in social sciences is based on a fundamental criterion, which is the extent of 
scientific effectiveness, comprehensiveness and accuracy of terminology, as it becomes 
greatly used in the various fields of discourse and a key for expanding sciences.
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مقدمة

اإذا كانت املفاهيم �سورة ذهنية خل�سائ�س جمردة يتم من خللها التمثيل الرمزي ل�سيء ما، مما ي�سمح بت�سنيف 

املو�سوعات واملوجودات، فاإنها بهذا املعنى تعد اأدوات اأولية لفهم العامل وتاأويله، كما تعد اآلية للتعميم ومدخًل �سرورًيا لإنتاج 

الفكر وتداوله، حيث ت�سهم يف حتديد الأفكار واملعاين وفق �سورة ذهنية ترمز اإىل املوجودات املادية اأو املعنوية، وتدل عليها 

تعييًنا ل�ستعمال خم�سو�س، يف حني تتوىل امل�سطلحات ت�سمية الوعي التاأويلي لها وتاأطريه بكل العنا�سر الل�سانية والتداولية 

التي ت�ستمر يف �سخ متّثلتها الرمزية ملو�سوعها. فبني امل�سطلح واملفهوم حدود ات�سال وانف�سال، فامل�سطلح – باعتباره دالًّ 

لغوًيا – يدل على املفهوم، وهو �سرورة لزمة للمنهج العلمي، اإذ ل ي�ستقيم منهج اإل اإذا بني على م�سطلحات دقيقة، ومن 

ثم فقد اأّهله هذا التحديد اأن ي�سري بناًء ذهنًيا جمرًدا، يتم بناوؤه لتلبية حاجة معرفية ومنهجية لت�سنيف العلوم واخلطابات. 

فامل�سطلح دال يجمع ما اتفق القوم عليه، اإنه اإًذا الدللة اللفظية للمفهوم1.

وب�سبب �سرورة امل�سطلحات يف املقاربات العلمية اأ�سبحت على حد تعبري اخلوارزمي مفاتيح العلوم، بل هي نواة وجودها، 

وترتبت عن هذا القول ال�سائر حقيقة علمية راجت بني املهتمني هي اأن: »فهم امل�سطلحات ن�سف العلم«. لقد جعل 

ا يف العلوم الجتماعية وجمالت حتليل اخلطاب – البحث يف الأ�س�س املنهجية للمفاهيم  تطور املباحث العلمية – خ�سو�سً

وامل�سطلحات من البديهيات التي ت�ساهم يف تدقيق اأدوات الباحث، فلم يعد ا�ستعمال »املفهوم« و»امل�سطلح« يتم على �سبيل 

الرتادف – مثًل – بل اأ�سبح الباحث يفرق بينهما، ويثبت لكل واحد منهما دللته وماهّيته. فاملفهوم يركز على ال�سورة 

الذهنية، يف حني يركز امل�سطلح على الدللة اللفظية للمفهوم، ورغم اأن املفهوم اأ�سبق من امل�سطلح، فكل مفهوم م�سطلح، 

والعك�س غري �سحيح، لأن املفهوم م�سمون امل�سطلح ودللته يف الأذهان2.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن جناعة املفاهيم يف العلوم الجتماعية ت�ستند اإىل معيار اأ�سا�س يتمثل يف مدى فعاليتها العلمية 

والثقافية  وال�سيا�سية  الجتماعية  املختلفة؛  اخلطاب  جمالت  يف  تداوًل  اأكرث  ت�سبح  حيث  م�سطلحاتها،  ودقة  و�سموليتها 

والإعلمية... وت�سبح اإطاًرا مرجعًيا ميّكن الباحث من القيا�س الذي يعد ج�سًرا بني امل�ستوى النظري املفاهيمي )م�ستوى 

العلوم  يف  وامل�سطلحات  فاملفاهيم  امللمو�س(.  اخلطاب  )م�ستوى  والختبار  امللحظة  وم�ستوى  املجرد(  املفاهيمي  اخلطاب 

الجتماعية – حتديًدا – تقوم بوظائف واأدوار متعددة؛ من �سمنها تنظيم العلقة بني الق�سايا النظرية والق�سايا الإجرائية.

اأوًل: الإطار العام للبحث 

1- ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة 
�سملت قراءة الأدبيات املتعلقة مبيدان البحث ثلثة جمالت اأ�سا�سية:

للنظريات  الإب�ستمولوجية  الأ�س�س  قبيل:  من  العربي،  امل�سطلح  وق�سايا  بامل�سطلحية  تتعلق  حديثة  درا�سات  الأول:  املجال 

واملدار�س واملقاربات امل�سطلحية، وم�ساألة التنا�سب الدليل بني املفهوم وامل�سطلح، ثم املنهجية امل�سطلحية اأو �سناعة امل�سطلح 

)الو�سع، التوليد، التعريف، التقيي�س، الرتجمة...(.
املجال الثاين: مراجع ومعاجم حديثة متخ�س�سة يف العلوم الجتماعية، ودرا�سات حديثة تتناول اإ�سكالت البحث يف العلوم 

الجتماعية من حيث ق�ساياها ومناهجها واإجراءاتها... 

املجال الثالث: درا�سات حديثة تتعلق بتحليل اخلطاب، والتحليل النقدي للخطاب، من قبيل: حتليل اخلطاب بني املفهوم 

والن�ساأة، واجتاهات منهجية يف حتليل اخلطاب، ونظريات حتليل اخلطاب، والتحليل النقدي للخطاب؛ اخلطاب وال�سلطة، 

اخلطاب والإعلم، اخلطاب والتغيري الجتماعي، التحليل الن�سي يف اخلطاب الجتماعي...

1 - عبد العاطي الزياين، يف حتليل اخلطاب: مداخل اأولية للفهم والتاأويل، )فا�س: من�سورات مقاربات للن�سر والثقافة، 2017( �س 402.
2 - املرجع نف�سه، �س 403.
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والأبحاث  امل�سطلحية،  النظريات  بخ�سو�س  دقيقة  علمية  ت�سورات  تاأ�سي�س  يف  وقيمتها  الأدبيات  هذه  اأهمية  ورغم 

الجتماعية، والدرا�سات املرتبطة مبجالت حتليل اخلطاب، اإل اأنها مل تتعمق يف درا�سة املفاهيم وامل�سطلحات املوجهة للخطاب 

الجتماعي، والتي تبلورت يف اإطار التحليل النقدي للخطاب، ول يف اأ�س�سها املنهجية وامتداداتها النظرية، كما اأنها مل تقدم 

اأدوات نظرية فعالة ملقاربة املعطيات اخلا�سة باإ�سكال بناء املفاهيم وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية، وهي املعطيات التي 

تتوافق مع احتياجات الباحثني ومطالبهم يف هذا املجال. وهذا ما حاول هذا البحث تداركه من خلل روؤية ن�سقية تدرك 

�سروط و�سياقات تكوُّن املفاهيم وامل�سطلحات، واأبعادها النظرية واملنهجية ب�سكل عام، وتدرك طبيعة املفاهيم وامل�سطلحات 

امل�ستعملة يف جمال العلوم الجتماعية وحتليل اخلطاب عموًما واأبعادها، والتحليل النقدي للخطاب على وجه التحديد. وهذا 

ما ميكن اعتباره قيمة م�سافة لهذه الدرا�سة.

2- م�سكلة البحث 
حتاول هذه الدرا�سة البحث يف الأ�س�س املنهجية للمفاهيم وامل�سطلحات التي تبلورت يف اخلطاب الجتماعي يف اإطار مقاربة 

حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب؛ وبناء على هذا التاأ�سي�س الإ�سكايل، يحاول هذا البحث الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:

كيف تناولت الدرا�سات والبحوث امل�سطلحية ق�سايا امل�سطلح واملفهوم مع ت�سعب م�سارات امل�سطلح و�سعوبة تاأ�سي�س  -

املفهوم يف اأن�ساق معرفية حمددة؟

ما الأ�س�س املعرفّية واملنهجّية ل�سياغة املفاهيم وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية؟ -

ما اأهم املفاهيم وامل�سطلحات التي تبلورت يف اخلطاب الجتماعي ويف مقاربة التحليل النقدي للخطاب على وجه  -

التحديد؟ وما اأهمية هذه املفاهيم وامل�سطلحات يف الدرا�سة والبحث والتحليل يف ميدان العلوم الجتماعية؟

الب�سرية  - واملجموعات  والأيديولوجيا  وال�سلطة  واملجتمع  للغة  قوًيا  اهتماًما  للخطاب  النقدي  التحليل  يعطي  كيف 

واملوؤ�س�سات الجتماعية والعلقات ال�سلطوية وغريها؟

3- اأهداف البحث واأهميته 
يتناول هذا البحث مو�سوًعا مركزًيا يف جمال العلوم الجتماعية وجمالت حتليل اخلطاب، اإذ يطرح للدرا�سة والتحليل 

ق�سية اأ�سا�سية بالغة التعقيد واحل�سا�سية، وم�ساألة دقيقة وحا�سمة يف �سريورة الأبحاث العلمية، تثري الكثري من ال�سجالت 

الفكرية على امل�ستويني الإب�ستمولوجي واملنهجي. ويتعلق الأمر بعمليتي �سياغة املفاهيم وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية 

والتحليل النقدي للخطاب. وي�ستعر�س البحث من خلل روؤية ن�سقية وبطريقة حتليلية نقدية خمتلف الأدوات الإجرائية، وكذا 

الأ�س�س النظرية واملنهجية التي ينبغي اعتمادها ل�سياغة علمية دقيقة للمفهوم وامل�سطلح، لفًتا النظر اإىل اأهمية تاأ�سي�س 

امل�سطلح باعتباره مفتاًحا لكل العلوم، فاأي علم يريد اأن يتطور، عليه اأن يح�سن بناء م�سطلحاته املنا�سبة لت�سوراته وامللئمة 

ملفاهيمه. اإن الهدف الأ�سا�س من هذا البحث هو: جعل الباحث العربي يف جمال العلوم الجتماعية وجمالت حتليل اخلطاب 

عموًما، مدرًكا وواعًيا بالظاهرة امل�سطلحية يف تراتب م�ستوياتها وحدود علقاتها، متمثًل للو�سع الإب�ستمولوجي املت�سل 

اأ�سا�ًسا بتاأ�سي�س املفهوم و�سناعة امل�سطلح، ومتفاعًل مع امل�سطلح الل�ساين الجتماعي يف جميع م�ستوياته وق�ساياه الراهنة 

وال�ست�سرافية. 

4- فر�سية البحث 
اإن الأ�سئلة املطروحة اليوم للبحث العلمي العربي هي اأ�سئلة اإب�ستمولوجية تت�سل – اأ�سا�ًسا – بتاأ�سي�س املفهوم و�سناعة 

امل�سطلح، لذلك نفرت�س يف هذه الدرا�سة اأن متيز العلوم الجتماعية وجمالت حتليل اخلطاب عموًما بدرجة كبرية من 

التداخل املنهجي والرتابط املعريف، يجعل من ال�سعب التحكم يف مفاهيمها وم�سطلحاتها، مما ي�سع الباحثني اأمام حتديات 

كبرية للو�سول اإىل نتائج دقيقة. وتزداد هذه التحديات تعقيًدا عندما ننظر اإىل اأزمة املفاهيم وامل�سطلحات يف اخلطاب 

الجتماعي العربي الذي يت�سم يف كثري من الأحيان بفو�سى كبرية ناجتة عن عدم اإدراك املفهوم يف اأ�سوله، وكيفية ترجمته 
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اإىل مفهوم نابع من اللغة العربية من جهة، وعدم فهم حقيقي – يف اأغلب الأحيان – ل�سروط تاأ�سي�س املفاهيم وامل�سطلحات 

يف اأ�سولها املعرفية والت�سوُّرية من جهة اأخرى.

5- منهج البحث
يحاول هذا البحث اأن يتناول ق�سايا املفهوم وامل�سطلح يف اإطار مقاربة حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب، وهي 

مقاربة تربط بني اخلطاب والق�سايا الجتماعية والعلقات ال�سلطوية والثقافية داخل املجتمع، كما يحاول ر�سد مظاهر 

التفاعل بني اخلطاب واملجتمع، ول يزعم البحث اأنه يقيم بو�سوح تام ج�سًرا وا�سًل بني التحليل الل�ساين للن�س وبني العلوم 

الجتماعية، ولكنه يحر�س – اعتماًدا على منهج حتليلي نقدي – على النطلق من معطيات م�سطلحية منجزة يف احلقول 

املعرفية املبحوث فيها، وحتليلها حتليًل نقدًيا ما و�سعه اجلهد، غايته يف ذلك فتح باب للنظر يف الأ�س�س النظرية واملنهجية 

للمفاهيم وامل�سطلحات يف اخلطاب الجتماعي.

ثانًيا: الأ�س�ض النظرية والتحديدات املفاهيمية للم�سطلح واملفهوم 

جتمع الدرا�سات والأبحاث امل�سطلحية على اأن امل�سطلحات متثل مفاتيح العلوم، وهي اأ�سا�س وجودها، ول ميكن لهذه 

العلوم اأن توؤ�س�س مفاهيمها ومعارفها دون �سبط هذا اجلهاز امل�سطلحي الذي يوؤ�س�س هوية كل علم من العلوم، وهو �سرورة 

لزمة للمنهج العلمي. ويعد تطور هذا اجلهاز وم�سايرته لأحدث النظريات العلمية اخلا�سة به معياًرا اأ�سا�سًيا لتفا�سل العلوم 

فيما بينها، واإذا كانت ظاهرة امل�سطلح تت�سم ب�سموليتها لتخت�س بكل العلوم واملعارف، فاإنها جميعها تت�سل باللغة ل�سناعة 

م�سطلحاتها، وهنا يربز الدور الل�ساين يف �سبط هذه ال�سناعة وتاأطريها وحتديد قوانينها الوا�سعة للم�سطلح واملوّلدة له، 

فيت�ساوق املفهوم مع �سناعة م�سطلحه يف اأن�ساق معرفية حتددها الأ�س�س الفل�سفية واملنطقية والأنطولوجية لتكوين املفهوم3.

وكما يرى في�سرت فاإنه »ل حت�سل يف العلوم �سفة الن�سقية اإل اإذا احتوت على اأن�ساق مفهومية، ول ميكنها ذلك اإل اإذا 

وجدت تلك الأن�ساق داخل اأن�ساق م�سطلحية«4. فالعلم يبنى على امللءمة بني الن�سقني املفهومي وامل�سطلحي، وهو الذي 

يوؤ�س�س النظرية امل�سطلحية بجانبيها النظري والتطبيقي، اإذ املفهوم تكوين ت�سوري يت�سكل يف ن�سق ذهني تربطه علقة 

ق�سدية مع م�سطلح يت�سكل يف ن�سق ل�ساين خا�س به.

1- امل�سطلحية واإ�سكال حتديد املفهوم
1-1 - م�سطلح اأم ا�سطالح؟

ت�سري التعريفات اللغوية الرتاثية اإىل اأن كلمتي »م�سطلح« و »ا�سطلح« مرتادفتان يف اللغة العربية، وهما م�ستقتان من 

»ا�سطلح« )وجذره �سلح( مبعنى »اتفق«، لأن امل�سطلح اأو ال�سطلح يدل على اتفاق فئة ما على ا�ستخدامه للتعبري عن 
مفهوم علمي حمدد. ومن يدقق النظر يف املعاجم العربية القدمية، يجد اأنها ت�ستمل على لفظي »م�سطلح« و»ا�سطلح« 

بو�سفهما مرتادفني، فالتعريفات اللغوية لل�سطلح ت�سري اإىل اأن كلمة »م�سطلح« م�ستقة من ا�سطلح القوم على الأمر اأي 

اتفقوا عليه. قال الزبيدي يف تاج العرو�س: »ال�سلح �سد الف�ساد، واأ�سلحه �سد اأف�سده، وال�سلح ت�سالح القوم بينهم وهو 

ال�سلم، وال�سلح اأي�سا ا�سم جماعة مت�ساحلني، وا�سطلحا و�ساحلا، وت�ساحلا وا�سطلحا... كل ذلك مبعنى واحد، وا�ست�سلح 

نقي�س ا�ستف�سد  و)ال�سطلح(: اتفاق طائفة خم�سو�سة على اأمر خم�سو�س«5.

3 - خليفة املي�ساوي، امل�سطلح الل�ساين وتاأ�سي�ص املفهوم، )الرباط: دار الأمان، 2013(، �س 15. 
4 - Wuster, E., L’étude scientifique générale de la terminologie, zone frontalière entre la linguistique, la logique, 
l’ontologie, l’informatique et les sciences des choses, In Guy Rondeau & Helmut Felber, Textes choisis de termi-
nologie (Québec: Université Laval, 1981), p. 56.

5 - ال�سيد املرت�سى احل�سني الزبيدي، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، حتقيق ح�سني ن�سار، )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1369(، �س 
.547
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وقال اجلوهري يف تاج اللغة و�سحاح العربية: »ال�سلح: �سد الف�ساد، تقول: �سلح ال�سيء ي�سلح �سلوًحا... وال�سلح: 

امل�ساحلة«6. ومن املعجميني الذين ا�ستخدموا لفظي »ا�سطلح« و»م�سطلح« بو�سفهما مرتادفني: عبد الرزاق الكا�ساين 

)املتوفى حوايل 736 هـ(، اإذ ا�ستخدم يف كتابه »ا�سطلحات ال�سوفية« لفظ »ا�سطلح«، وا�ستخدم لفظ »م�سطلح« يف 
مقدمة معجمه »لطائف الإعلم يف اإ�سارات اأهل الإلهام«7. اأما ابن خلدون فقد ا�ستعمل لفظ »م�سطلح« يف »املقدمة« 

وحتديًدا يف الف�سل الواحد واخلم�سني: »يف تف�سري الذوق يف م�سطلح اأهل البيان«. ويف القرن الثاين ع�سر الهجري، ا�ستعمل 

حممد التهانوي لفظي »ا�سطلح« و»م�سطلح« بو�سفهما مرتادفني يف مقدمة كتابه امل�سهور »ك�ساف ا�سطلحات العلوم«8.

من كل هذا ندرك اأن املوؤلفني العرب القدامى ا�ستعملوا لفظي »م�سطلح« و »ا�سطلح« بو�سفهما مرتادفني. واإذا كان لفظ 

 »Terminology/Terminologie« ا�سطلح« يف التعريفات العربية يرتبط بحمولة ا�ستقاقية ودللية معينة، فاإن لفظ«
ل يحتوي على هذه احلمولة. يقول الباحث الل�ساين عبد القادر الفا�سي الفهري يف كتابه »املقارنة والتخطيط يف البحث 

 Terminology الل�ساين«: »اإذا نظرنا اإىل لفظ »ا�سطلح« جنده يت�سل بال�سلح والتفاق يف الت�سور العربي، واأما لفظ

فلي�س له هذه احلمولة«9. وهو ما تو�سحه الدرا�سات الغربية احلديثة التي تناولت امل�سطلحية احلديثة، حيث جندها متيز 

 ،Terminography/Terminographie والثاين   Terminology/Terminologie الأول  العلم:  هذا  من  فرعني  بني 

فالأول هو العلم الذي يبحث يف العلقة بني املفاهيم العلمية وامل�سطلحات اللغوية، والثاين هو العمل الذي ين�سب على 

توثيق امل�سطلحات، وتوثيق م�سادرها واملعلومات املتعلقة بها، ون�سرها يف �سكل معاجم خمت�سة؛ اإلكرتونية اأو ورقية. والذي 

يجمع بني الفرعيني هو لفظ »امل�سطلحية« باعتباره ا�سًما �سامًل يجمع بني نوعني من الن�ساط: »علم امل�سطلح« الذي يعنى 

باجلانب النظري، و»�سناعة امل�سطلح« التي تعنى باجلانب العملي10.

1-2 -مفهوم امل�سطلحية
رغم اإ�سكال حتديد مفهوم »امل�سطلحية« وتعدد الت�سميات وامل�سطلحات يف الدرا�سات ال�سطلحية العربية احلديثة يف 

مقابل املفاهيم ال�سطلحية الغربية، فاإن التعريفات امل�سندة للم�سطلحيةت تفق يف كونها هي: العلم الذي يبحث يف العلقة 

بني املفاهيم العلمية والألفاظ اللغوية التي تعرب عنها. فكل حقل من حقول املعرفة الب�سرية يتوفر على جمموعة كبرية من 

امل�سطلحات التي تعرّب عن مفاهيمه لغوًيا، وتبنّي العلقة بني املفهوم وامل�سطلح الذي يعرب عنه يف التعريف العلمي الدقيق. 

فامل�سطلحات هي ت�سميات لغوية لتلك املفاهيم ووحدات رمزية تعرب عن املفهوم كما هو احلال يف كثري من العلوم.

ويعني م�سطلح »م�سطلحية« ح�سب كابريترياز ثلثة مفاهيم خمتلفة على الأقل:

جمموعة املبادئ والأ�س�س الت�سورية التي تتحكم يف درا�سة امل�سطلحات.. 1

جمموعة القواعد التي حتقق العمل امل�سطلحي.. 2

جمموعة امل�سطلحات التي تكّون جماًل من جمالت التخ�س�س املعينة11.. 3

6 - اجلوهري اإ�سماعيل بن حماد، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، حتقيق اأحمد عطار )بريوت: د.د، 1989( �س 384-383.
7 - علي القا�سمي، علم امل�سطلح: اأ�س�سه النظرية وتطبيقاته العملية )بريوت: مكتبة لبنان نا�سرون، 2008(، �س 262.

8 - املرجع نف�سه، �س 263-262.
9 - عبد القادر الفا�سي الفهري: املقارنة والتخطيط يف البحث الل�ساين، )الدار البي�ساء: دار توبقال، 1998(، �س 141.

10 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 264. 

11 - Cabré, M.T, La terminologie: théorie, méthode et applications, traduit du Catalin et adapté par 
Monique C. Crmier et John Humbley (Paris: University of Ottawa Press, 1998), p. 70. 
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ويعرف ديبوا »امل�سطلحية« باأنها: جمموعة من امل�سطلحات املعّرفة بدقة، يعرف العلم بوا�سطتها مفاهيمه12.

وربط األنراي امل�سطلحية بثلث ممار�سات: املمار�سة املعرفية، واملمار�سة الل�سانية، واملمار�سة الجتماعية، وهي: ممار�سات 

ذات علقة ترابط متينة13. وتتناول »امل�سطلحية« ح�سب علي القا�سمي جوانب ثلثة مت�سلة من البحث العلمي والدرا�سة 

املو�سوعية، وهي:

و�سع . 1 يف  الأ�سا�س  ت�سكل  مفهومية  منظومات  �سورة  يف  تتبلور  التي  املتداخلة  املفاهيم  بني  العلقات  يف  البحث 

امل�سطلحات امل�سنفة التي تعرب عن تلك املفاهيم.

البحث يف امل�سطلحات اللغوية والعلقات القائمة بينها، وو�سائل و�سعها، واأنظمة متثيلها يف بنية علم من العلوم.. 2

البحث يف الطرق العامة املوؤدية اإىل خلق اللغة العلمية ب�سرف النظر عن التطبيقات العملية يف لغة طبيعية بذاتها14.. 3

ويرجع اختلف التعريفات التي اأ�سندت للم�سطلحية؛ �سواء من حيث مبناها اأو معناها، اإىل ت�سعب م�سارات امل�سطلح، 

وت�سكل املفاهيم، اإذ كان الهدف من امل�سطلحية مبفهومها احلديث معاجلة امل�سطلحات العلمية والتقنية، وتقيي�سها، وجعلها 

�سهلة التناول بني العلماء والتقنيني واملهنيني. فاإذا اأطلقه م�ستعملوه يف علم من العلوم، اأو فن من الفنون، اأو �سناعة من 

ال�سناعات مبفهوم معني، كان املق�سود به هو: ما ا�سطلحوا عليه، وتعارفوا على مدلوله، دون ما �سوى ذلك من الدللت 

الأخرى. ولقد اأدى اختلف امليادين املعرفية والعلمية التي تعتمد عليها امل�سطلحية اإىل اختلف مناهجها، وتنوع مدار�سها 

ومقارباتها ونظرياتها، »ول �سك يف اأن اآثار هذا الختلف والتعدد انتقلت اإىل امل�سطلحية العربية التي مل ت�ستفد من هذا 

التنوع والختلف اإل �سلًبا، مما اأثر على جمراها النظري والتطبيقي، فاأنتج خلطا م�سطلحًيا عجيًبا يف الت�سور، واملفهوم، 

والو�سع، والتوليد، والتقيي�س، والتوحيد، والرتجمة، فاأّدى اإىل كرثة العوائق الإب�ستمولوجية التي حالت دون ن�ساأة م�سطلحية 

عربية اأ�سيلة ت�سوًرا ومفهوًما ومنهًجا«15.

2- املفهوم والنظرية املفهومية
2-1 - تعريف املفهوم 

لقد جاء ت�سور »املفهوم« يف الثقافة العربية الإ�سلمية القدمية جامًعا بني املعنى املعجمي واملعنى الفل�سفي وال�سطلحي، 

وهذا ما ت�سمنته كتب التعريفات، ومعاجم العلوم والفنون، وم�سطلحاتها. فاملفهوم يف هذه الكتب واملعاجم: ما جعل يف 

العقل بالقوة، اأو بالفعل، اأو هو ال�سورة الذهنية. واأ�سهمت كتب الأ�سول واملنطق اإىل جانب الكتب واملعاجم ال�سابقة يف منح 

املفهوم مكانة خا�سة وجماًل معيًنا. فالأ�سوليون يجعلون املفهوم بخلف املنطوق، ومعنى هذا اأنه هو ما يفهم من العبارة 

املكتوبة اأو املنطوقة، وبعبارة اأخرى هناك منطوق وهناك م�سكوت عنه. فما يوافق حكم امل�سكوت عنه فيه حكم املنطوق، هو 

مفهوم املوافقة اأو فحوى اخلطاب. وما يخالف مدلول لفظه ملحل النطق، �سموه مفهوم املخالفة اأو دليل اخلطاب. اإن النوع 

ا باملفهوم  الأول هو مطابقة املفهوم للمنطوق، والنوع الثاين يكون فيه املفهوم ناجًتا بطريق اللتزام. ولقد اهتم املناطقة اأي�سً

باعتباره مفردة، غري اأنهم فرقوا بني املا�سدق واملفهوم: فاملا�سدق ي�سمل جميع الأفراد الذين تطلق عليهم املفردة )الإن�سان 

ي�سدق على كل اإن�سان(، واملفهوم يخت�س بجميع ال�سفات التي يت�سمنها ت�سور ال�سيء: )الإن�سان يخت�س باحلياة، وبالقوام 

امل�ستقيم، وبالنطق...(. كما اأن القارئ لكتب املنطق يجد مفردة اأخرى لها �سلة وثيقة باملا�سدق، واملفهوم، هي الت�سور16.

12 - Dubois, J. et al, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage (Paris: Larousse, 1994), 
p. 43.  
13- A. Rey, La terminologie: Noms et Notions, Coll. Que sais -je ? (P.U.F: Paris, 1979), p. 80.

14 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 270. 
15 - خليفة املي�ساوي، مرجع مذكور، �س 16.

16 - حممد مفتاح، ما املفهوم؟ يف املفاهيم تكونها و�سريورتها )الرباط: من�سورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، 2000( �س 19-11.
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ويثري م�سطلح »مفهوم« العديد من الإ�سكالت املرتبطة بتداخل املفاهيم املحيلة عليه يف كثري من اللغات والثقافات 

الغربية، وهو الأمر احلا�سل كذلك يف اللغة والثقافة العربية. فامل�سطلحات املتداولة يف هذا املجال هي:

Notion-Concept-Intention-Extension-Compréhension-Conception وهكذا جند يف العربية املعا�سرة 
م�سطلحات متعددة للتعبري عن معنى »املفهوم«، مثل: مفهوم، ت�سور، معنى عام، فكرة... وترد هذه الألفاظ كلها اأو بع�سها 

 .17»Concept«و »Notion« :يف املعاجم الثنائية اللغة، )كاملورد واملنهل(، كاأنها مقابلت مرتادفة للم�سطلحني الأجنبيني

وهناك اإ�سكال اآخر يتعلق برتجمة مفردة »مفهوم«، حيث تختلف الرتجمات من حيث الدقة والأمانة والتمّثل اجليد للم�سطلح. 

»اإن اأهمية ترجمة ملئمة يجب اأن تعود اإىل التعرف على �سروط اإمكان انبثاق املفهوم وجمال توظيفه اعتماًدا على املعاجم 
التاريخية وامل�سطلحية اخلا�سة يف تلك اللغات. اإن املفهوم نتاج جتريد ونتاج تعميم انطلًقا من ال�سور اأو من الأ�سياء 

اخلا�سة. اإن الت�سور قد يكون فردًيا اأو جماعًيا، لكن املفهوم احلق ل يكون اإل جماعًيا لأنه ي�سري م�سطلًحا لدى جمموعة 

من النا�س يف جمال علمي اأو تداويل خا�س«18.

اإن من يراجع ما كتب حول املفهوم يف الثقافة الأجنبية يجد �سيوعه وثراءه و�سموليته، هكذا ر�سدته املعاجم واملو�سوعات 

املخت�سة يف جمال الفل�سفة العامة والعلوم الجتماعية، ويف الإب�ستمولوجيا العامة، ويف علم النف�س مبدار�سه املختلفة. اأما 

فيما يتعلق بالبحث يف م�ساألة التنا�سب املفهوميبني املفهوم وامل�سطلح فهو ل يتحدد اإل من خلل معاجلة املفاهيم باعتبارها 

عنا�سر تنتمي اإىل حقل ت�سوري معني، اأي حتديد هويتها املفهومية انطلًقا من ت�سنيفها و�سبط علقتها باملفاهيم املجاورة 

لها يف حقل تخ�س�سها. »فاملفهوم يت�سكل باإدراك تنظيم اخل�سائ�س املو�سوعية التي يتمثلها امل�سطلحي يف ذهنه، فيجردها 

اأو يعطيها �سورة جمردة، فتتحدد العلقات املفهومية داخل الن�سق املعريف الذي يحت�سن ال�سبكة املفهومية للعلم املعني، 

ولذلك فالنظرية املفهومية تعتني ب�سبط املفهوم وفق منظومته املعرفية التي حتيل على ت�سميته امل�سطلحية، ومتّكن من 

تعريفه تعريًفا مفهومًيا«19.

وعموًما تبقى للمفهوم خا�سّياته التي متيزه عن غريه من املفاهيم املجاورة له من حيث ال�سمات الدللية والأدوار املعرفية، 

ّيات التي توؤ�س�س للمنظومة املفهومية ب�سكل عام. هذه اخلا�سّيات مرتبطة باملعاين اللغوية، والأ�سولية، واملنطقية  وهي اخلا�سّ

ا با�ستعمالت املفهوم ونظرياته يف الثقافة الغربية. يف الثقافة العربية، واأي�سً

2-2 - النظرية املفهومية
تعتني النظرية املفهومية ب�سبط املفهوم وفق منظومته املعرفية التي حتيل على ت�سميته امل�سطلحية، ومتّكن من تعريفه 

تعريفا مفهوميا، وح�سب �ساجر )1990( فاإن امل�سطلحي ي�سف املفاهيم بطرق ثلثة؛ هي: 

حتديد املفاهيم يف حد ذاتها.. 1

حتديد املفاهيم وفق العلقات الرابطة بينها، كما يعرب عنها يف البناء املعريف، وتتحقق وجودًيا يف اأ�سكالها الل�سانية.. 2

و�سف املفاهيم ح�سب ال�سكل الل�ساين املنا�سب، �سواء اأكان ذلك م�سطلًحا اأم جملة اأم تعبرًيا، حتى نتمكن من . 3

معرفته يف اللغة الواحدة20.

17 - علي القا�سمي، مرجع مذكور، �س 327.
18 - حممد مفتاح، مرجع مذكور، �س 14.

19 - خليفة املي�ساوي، مرجع مذكور، �س 55-54.
20 - Juan C. Sager & Blaise Azeh Nkwenti, A Practical Course in Terminology Processing (Amsterdam: John 
Benjamins, 1990), p. 2.
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تك�سف هذه املراحل عن طبيعة ال�سبكة املفهومية التي تربط املفهوم باملفاهيم الأخرى املنتمية اإىل حقله املفهومي، وهي 

�سبكة قائمة على جمموعة من العلقات املعقدة واملتعددة يف نف�س الوقت، تهتم مبوقع املفهوم يف منظومة املفاهيم، وهو ما 

يطرح ظواهر تعدد املعنى والرتادف واملجان�سة املتجذرة يف طبيعة العلمة الل�سانية. وت�سعى النظرية املفهومية اإىل �سبط هذه 

العلقات )وهي علقات حمكومة ب�سرب من الرتاتب، والتكافوؤ، والب�ساطة، والتعقيد(، �سواء تعلقت بالبنية املفهومية الداخلية 

للمفهوم، اأو بكيفية تنا�سبه مع م�سطلح ل�ساين وخطابي متخ�س�س. 

ولأن املفاهيم لي�ست �سوى مقاربة عملية لربط امل�سطلحات بن�سقها املفهومي، بالعتماد على منظومة مفهومية خا�سة، 

تهدف اإىل اإن�ساء خطاب علمي ومعريف ين�سوي �سمن حقل من حقول املعرفة. فقد برزت مقاربات لت�سنيف الأن�ساق املفهومية 

وحتديد جمالتها، وت�سخريها خلدمة العلم بوا�سطة امل�سطلحات التي غر�سها املمار�سة العلمية بكل حيثياتها الفكرية. ومن 

�سمن هذه املقاربات التق�سيم الذي اعتمده اآلن راي لأ�سناف الأن�ساق املفهومية، حيث مّيز الباحث بني اأربعة اأمناط من 

الأن�ساق املفهومية: 

اأن�ساق افرتا�سية ا�ستقرائية ناجتة عن بلورة نظرية حم�سة، ت�ستمل على خا�سيات قابلة لل�سورنة، بحيث تكون . 1

مفاهيمها وظيفية )مثال ذلك: الريا�سيات واملنطق(.

اأن�ساق تعتمد ت�سنيًفا منهجًيا للمادة امل�ستقراة واملدرو�سة، وترتكز على بنية نظرية �سبيهة ببنية النوع الأول )مثال . 2

ذلك: علوم الطبيعة، والعلوم الجتماعية(.

اأن�ساق تقوم على التنظيم البنيوي للمعارف التطبيقية، اأو على ممار�سة معرفة من معارف النوع الأول اأو الثاين، . 3

حني تنتظم حزمة من الدالت للح�سول على نتيجة ما، وتلبية حاجات حمددة، ح�سب الغايات املتوخاة من امل�سروع 

)كالتقنيات مثل(.
اأن�ساق ناجتة عن دللة خطاب ممنهج، �سواء تعلق بالك�سف عن حقيقة خارجية، اأو عر�س خا�سياتها )كالديانات، . 4

والنظريات الفل�سفية، واخلطابات الأيديولوجيات يف العلوم الإن�سانية خا�سة(، وقد يتعلق الأمر اأي�سا ببناء جمموعة 

فة واملقي�سة م�سبًقا )يف مثل: القانون، واخلطابات املعيارية، والبلغية والجتماعية...(21. من املفاهيم الثقافية املعرَّ

3- الأ�س�ض املنهجية ل�سياغة امل�سطلحات واملفاهيم يف العلوم الجتماعية
ميثل املفهوم بنية ذهنية ت�سوُّرية ين�سئها امل�سطلحي يف ذهنه، وي�سبط دللتها، ثم يجريها يف م�سطلح ي�سكله معجمًيا 

ح�سب القواعد الل�سانية التي تتحكم يف النظام الل�ساين امل�ستعمل. ويقوم تكوين امل�سطلح على التما�سك الداخلي والتنا�سب 

املفهومي، اأي اأن الوحدة املعجمية الظاهرة يف ال�ستعمال تعرّب فعًل عن املحتوى املفهومي لها. فتكّون البنية الذهنية امللئمة 

لنظام ال�ستعمال. ويف غياب هذه امللءمة يختل املعنى وي�سطرب املفهوم، فتتعدد امل�سطلحات ملفهوم واحد ح�سب زاوية 

النظر وطبيعة املعنى. يف الأبحاث الجتماعية ب�سفة عامة، تتاأرجح طرق وكيفيات �سياغة امل�سطلحات واملفاهيم، بني قطبي 

العقلنية والإمربيقية، وثنائية ال�ستنتاج وال�ستقراء. ف�سواء تعلق الأمر بالأبحاث الأ�سا�سية اأو التطبيقية، فاإن ثنائية الكّم 

والكيف مطروحة وحا�سرة ب�سكل قوي، بحيث ل ميكن جتاهلها، اإما على م�ستوى املقاربات املتبعة اأو على م�ستوى البنية 

ال�ستدللية، فثنائية الكّم والكيف هي ما يغذي ويوؤطر يف الأخري كل الأبحاث يف العلوم الجتماعية.

وهذا ما ينعك�س على �سروط �سياغة امل�سطلحات واملفاهيم. فلي�س هناك منهج واحد �سالح لكل ال�ستعمالت، وقابل 

للتوظيف يف كل الق�سايا واملوا�سيع الجتماعية املختلفة، كل ما هنالك هو جمموعة من املناهج املختلفة، التي تدخل يف علقة 

جدلية تفاعلية ت�سطلع بدرا�سة الت�سورات، وكيفية حتويلها اإىل مفاهيم، وت�سميتها وفق مقايي�س ل�سانية. من خ�سائ�س العلم 

اأو البحث الذي يهدف اإىل تطوير العلم: اللجوء اإىل ت�سييد وبناء مفاهيم اإجرائية ت�ساعد على فهم وتف�سري املجتمع. »تتم 

هذه العملية يف الغالب على م�ستويني يتم من خللهما التمييز بني نوعني من املفاهيم: املفاهيم الن�سقية العامة؛ التي من 

21 - خالد اليعبودي، امل�سطلحية وواقع العمل امل�سطلحي يف العامل العربي )فا�س: من�سورات دار ما بعد احلداثة، 2004(، �س 91. 
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خللها نعطي دللت عامًة وجمردًة ملجموعة من املفاهيم، مثل: اخل�سائ�س الثقافية الأ�سا�سية ملجتمع معني...، واملفاهيم 

الإجرائية العملية؛ والتي تربز حينما ننخرط يف عملية اإجراء هذه املفاهيم اإمربيقًيا، وحينئذ نتحدث عن مفاهيم خا�سة«22.

اإن املفهوم الذي هو و�سيلة الباحث للتعبري عن اأفكار وحالت واأو�ساع حمددة، يكت�سي اأهمية ق�سوى يف عملية البحث 

الجتماعي، بل اإنه ي�سكل اجل�سد النظري، ويعد البو�سلة التي ي�سرت�سد بها الباحث اأثناء عملية القيا�س والتعاطي مع الواقع 

الجتماعي. فالعلوم الجتماعية تعج بالعديد من امل�سطلحات واملفاهيم التي تتباين، وتتعدد الت�سورات التي تعطى لها، 

باختلف املواقع الأيديولوجية واملذاهب ال�سيا�سية واملدار�س الفكرية. فاملفاهيم ت�ساعد الباحث فري�سد ظواهر اجتماعية 

معينة ودرا�سة علقتها مع خمتلف العنا�سر الأخرى �سمن جدلية خا�سة. لذلك ت�سّكل عملية حتديد هذه املفاهيم اإحدى اأهم 

الأبعاد الرئي�سة لبناء النموذج التحليلي، فبدونها ل ميكن ت�سور بحث اجتماعي مبوا�سفات علمية، فغياب حتديد املفاهيم 

اأو بنائها، يعني ال�سقوط يف فخ الغمو�س وعدم الدقة، والعتباطية. فاملفهوم عن�سر �سروري لكل ملحظة، فهو لي�س فقط 

ا اأداة لتنظيم العمل.  اأداًة للإدراك، اإنه اأي�سً

من هنا ياأتي التحدي الأكرب الذي يكمن يف قدرة املفاهيم على انعكا�س الواقع23. فعن طريق حتديد املفاهيم اأو بنائها 

ا اأن يعرف منذ البداية ماذا يق�سد الباحث بهذا  ميكن للباحث اأن يح�سر املعلومات التي عليه جمعها، وميكن للقارئ اأي�سً

املفهوم اأو ذاك؟ وما ذا يق�سد بامل�سطلحات الدالة عليها؟ ذلك اأن العديد من امل�سطلحات واملفاهيم قد يكون لها اأكرث 

من معنى – كما ذكرنا �سابًقا – فم�سطلح ومفهوم احلرية اأو الدميقراطية اأو حقوق الإن�سان يف املجتمعات الدميقراطية 

لها دللة تختلف عما هو موجود يف املجتمعات ذات الأنظمة الدكتاتورية، وم�سطلح ومفهوم البغاء يف املجتمعات الإ�سلمية 

لي�س له نف�س املفهوم يف املجتمعات غري الإ�سلمية، وكذلك م�سطلحاٌت ومفاهيُم اأخرى، مثل: التعاي�س، والنفتاح، والثقافة، 

والهوية، والتن�سئة الجتماعية والدينية، والتحولت الثقافية واملجتمعية، وغريها.

اإن التحديدات املفاهيمية لي�ست �سوى ت�سييدات ذهنية، وجتريًدا للواقع، ي�سمح لنا باإبرازه والتعبري عنه، بل ومتثله. غري اأن 

بناء املفاهيم ل يعني تعييًنا مطلًقا لكل جوانب الظاهرة، مبعنى اأن الباحث ل ي�سف كل جوانب الواقعة الجتماعية املعنية، 

فما ينبغي اأخذه يف احل�سبان هو: املبداأ املوؤ�س�س للعلم ب�سفة عامة، فل وجود لأي مفهوم علمي اأو حتى فل�سفي مهما كانت 

درجة دقة بنائه ميكنه ن�سخ الواقع ن�سًخا، لذا يقوم الباحث فقط باإبراز اجلوانب واخل�سائ�س التي يراها اأ�سا�سية، فالأمر 

يتعلق ببناء وت�سييد انتقائي. فوظيفة املفهوم الظاهرة هي التعرف على ال�سيء واخت�ساره، اأما وظيفته العملية فتتج�سد يف 

تنظيم معطيات امللحظة بطريقة متكننا من و�سفها من خلل م�سطلحات قابلة للمقارنة والقيا�س24.

»نظام  مثًل  نقول  فعندما  بعينها،  واقعة  عن  يتحدث  ل  ولكنه  ملحوظة،  لوقائع  جتريدي  و�سف  عن  عبارة  فاملفهوم 

�سيا�سي«، فنحن هنا مل نحدد اأي نظام �سيا�سي بال�سبط، هل هو نظام جمهوري اأم ملكي؟ رئا�سي اأم نيابي؟ دميقراطي اأم 

ا عن �سكل  دكتاتوري؟ فم�سطلح ومفهوم نظام �سيا�سي متفق على معناه العام، اإل اأن كل �سخ�س ميلك ت�سوًرا ذهنًيا خا�سً

هذا النظام ال�سيا�سي، وعليه فاإن مل يحّدد الباحث الذي ي�ستعمل هذا املفهوم منذ البداية املعنى الذي يق�سده، انطلًقا من 

اأبعاد وموؤ�سرات معينة، فاإن هذا �سيوؤدي اإىل اإرباك القارئ، مما يوؤثر يف عملية البحث برمتها. لذلك فاإن حتديد املفهوم، 

يعني اأوًل حتديد الأبعاد املكونة له والتي من خللها يتم تعيني الواقع، فاإمييل دوركامي مثًل، يف درا�سته لظاهرة »النتحار« 

وّظف مفهوم الت�سامن الجتماعي اأو التلحم الجتماعي، وقام بتحديد اأبعاد هذا الت�سامن الجتماعي يف الت�سامن الديني 

22 - حممد عبد اخللقي، ميينة مريي، الإ�سكالية يف العلوم الجتماعية )مراك�س: من�سورات ف�ساء اآدم للن�سر والتوزيع، 2018(، �س 121.
23 - Quivy Raymond, Van Capenhoudt Luc, Manuel de recherche en sciences sociales (Paris: Dunod, 2011), p. 
114.

24 - حممد عبد اخللقي، مرجع مذكور، �س 123. 
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والت�سامن العائلي، اأي يف البعدين الديني والعائلي.

وحتديد املفهوم يعني ثانًيا حتديد موؤ�سراته، هذه املوؤ�سرات هي التي متّكن الباحث من قيا�س اأبعاد الظاهرة، فبعد اأن 

قام دوركامي بتحديد اأبعاد املفهوم بحَث عن املوؤ�سرات املعربة عنها، وحددها يف: تاأثري الدين على احلياة اليومية، كممار�سة 

ال�سعائر الدينية جماعة... اإلخ. فالدقة والو�سوح يف ت�سكيل امل�سطلحات واملفاهيم تعد مرحلة ِجّد حرجة يف كل بحث 

اجتماعي، كما يوؤكد ذلك اإمييل دوركامي يف كتابه »قواعد املنهج يف علم الجتماع«25. ولتدقيق اأدوات الباحث املنهجية 

ومتكينه من بناء املعرفة العلمية ال�سليمة واخلالية من الهفوات، ولتمكينه اأي�سا من النتقال من املعرفة العادية اأو الراأي 

املتداول – على حد تعبري غا�ستون با�سلر – اإىل معرفة علمية يتم بناوؤها وفق �سوابط علمية، ل بد من توفر �سروط علمية، 

وخطوات منهجية كفيلة ب�سياغة م�سطلحات ومفاهيم م�سبوطة وحمّكمة علمًيا، فلي�س كل من ينتج خطاًبا ميكن اأن يدعي 

اأنه اجتماعي مثًل، ما مل يحرتم القواعد والأ�س�س املنهجية يف بناء امل�سطلحات واملفاهيم بناء علميا يف هذا املجال املعريف 

حتديًدا.

يف هذا الإطار يقرتح الباحثون يف الدرا�سات امل�سطلحية جمموعة من اخلطط املنهجية العلمية التي يتعني على الباحثني 

تتبعها يف اأبحاثهم، من اأجل بناء الوحدات امل�سطلحية – فيجانبيها الل�ساين واملفهومي – بناء منهجًيا وا�سًحا ودقيًقا. ومن 

اأبرز هذه اخلطط نذكر خطة الباحث خليفة املي�ساوي )2013(، التي يعدها خطة �ساملة جاءت بعد فح�س ومتحي�س 

ملجموعة من اخلطط التي �سبقتها. وهي على ال�سكل الآتي:

�سبط الت�سور -

�سبط املفهوم  -

�سبط التعريف -

�سبط التقيي�س -

حتديد املجال العلمي -

حتديد املجال الوظيفي -

حتديد التخ�س�س التطبيقي. -

هذه اخلطة كما يت�سح جتمع بني امل�سطلحية النظرية وامل�سطلحية التطبيقية، باعتبار اأن الدار�س اأو الباحث يجب اأن 

يجمع بني �سبط امل�سطلحات واملفاهيم، وكذلك معرفة ميدان الخت�سا�س امل�سطلحي الذي �سيبني فيه املفهوم، وي�ستعمل فيه 

امل�سطلح املولَّد اأو املو�سوع و�سًعا جديًدا لي�سمن بذلك الت�ساق الن�سبي بني املفاهيم الن�سقية التي يتم بناوؤها عرب املنطق 

التجريدي، واملفاهيم الإجرائية التي تنبني على ال�ستقراء الإمربيقي، اأي ت�ستند اإىل التجربة. وربط كل ذلك بالعلمة اأو 

العلمات الل�سانية وامل�سطلحات ال�سامنة لوجود هذه املفاهيم. من هنا فاإن الباحث لي�س مبقدوره حتديد املفهوم حتديًدا 

دقيًقا، ما مل يقم بتحديده ن�سقًيا اأوًل، ثم حتديده اإجرائًيا ب�سكل مت�سق ثانًيا، ثم بربطه بعد ذلك بامل�سطلح اأو العلمة 

الل�سانية ال�سابطة له وال�سامنة لوجوده وت�سميتها. وهذا ما يوؤكد �سرورة املنهج امل�سطلحي للتعامل مع ق�سايا ت�سمية امل�سطلح 

و�سناعته و�سبط مفهومه.

25 - املرجع نف�سه، �س 124.
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ثالًثا: حتليل اخلطاب يف العلوم الجتماعية؛ م�سطلحات ومفاهيم

الن�س، واخلطاب، وحتليل اخلطاب، والتحليل النقدي للخطاب... من امل�سطلحات واملفاهيم التي �سغلت الباحثني والدار�سني 

املهتمني بتحليل اخلطاب يف اأغلب مباحث العلوم الإن�سانية والعلوم الجتماعية. واإن تعيني املفا�سل التعريفية لهذه امل�سطلحات، 

�سرط يف متايز املفاهيم، حيث اإن �سبط ومتييز امل�سطلح واملفهوم يف جمال حتليل اخلطاب �سرط اأ�سا�س ل�ستقامة لغة 

البحث العلمي، ولتجاوز تناق�س املعاين يف ذهن كل من الباحث والقارئ.

1- الن�ض واخلطاب 
1-1 - مفهوم الن�ض

تتعدد تعريفات الن�س وتتنوع، بل وتتداخل اإىل حد الغمو�س اأحياًنا اأو التعقيد اأحياًنا اأخرى، فبع�س هذه التعريفات اعتمد 

على مكونات الن�س اجُلَملية وتتابعها، وبع�سها اأ�ساف اإىل تلك اجلمل الرتابط، وفريق ثالث اعتمد على التوا�سل الن�سي اأو 

ال�سياق الجتماعي، وبع�س اآخر اعتمد على الإنتاجية الأدبية اأو فعل الكتابة، وفريق خام�س اعتمد على جملة املقاربات املختلفة 

ا. وقد اكتفى العرب القدامى بالتحديد املعجمي ملفهوم الن�س، فهو ح�سب ابن منظور  واملوا�سفات التي جتعل امللفوظ ن�سً

الرفع، والإظهار، وجعل بع�س ال�سيء فوق بع�سه، وبلوغ ال�سيء اأق�ساه ومنتهاه، والتحريك، والتعيني على �سيء ما، والتوقيف26.

ولقي هذا امل�سطلح عند الأ�سوليني اهتماًما كبرًيا باعتباره طرًفا اأو جهة مـن جهات معادلة »علقة اللفظ باملعنى«، 

والتي كان لها حـظ الأ�سـد مـن الهتمـام عندهم، فنجدهم اأطلقوا على بع�س الألفاظ م�سـطلحات عديـدة تبعـا لدرجات 

ظهور املعنى فيها وخفائه، اأما الذي يرتبط بو�سوح املعنى، فذلك هو: الظاهر، والن�س، واملف�سر، واملحكم. واأما الذي يرتبط 

بغمو�س املعنى فذلك هـو: اخلفـي، وامل�سكل، واملجمل، واملت�سابه. ومدار حديثنا يف هذا املقام هو الن�س الذي جنـد فيه زيادة 

، اأي ما رفع بيانـه اإىل اأق�سى درجة. ويف هذا التعريف عودة للمعنى 
27

و�سوح، اإذ يفهم منه معنى مل يفهم من الظاهر

اللغوي للن�س الذي يفيـد الإظهـار والبيان والرفع. ومنه: الن�س القراآين، ون�س ال�سنة؛ اأي ما دل ظاهر لفظهما عليه من 

الأحكام، اإنه اإًذا اللفظ الدال على معنى ل يحتمـل غيـره، فـالن�س »مـا ازداد و�سوًحا على الظاهر، ملعنى يف املتكلم، وهو 

�سوق الكلم لأجل ذلـك املعنـى... والن�س ما ل يحتمل اإل معنى واحًدا، وقيل ما ل يحتمل التاأويل«28.

ويف ال�سطلح، ارتكز مفهوم الن�س على فكرة الظهور اأو الربوز التي قام عليها املعنى اللغوي، وربط هذه الفكرة بالوظيفة 

التي يقوم بها الن�س يف �سياقه، لتاأ�سي�س قاعدة املفهوم العام للن�س. اإن فكرة الظهور والرتفاع التي تعد قوام مفهوم 

الن�س، والتي ارتبط بها الن�س يف الرتاث اللغوي، جعلت الدر�س الل�ساين احلديث يتو�سل بها يف فهم اإجراء »الن�س« من 

ا  الناحية ال�سطلحية، فهو يطلق على الكلم املنجز نطًقا اأو كتابة، والذي به يظهر املعنى. ول بد لكي يكون الكلم ن�سً

من حتقيق وظيفة التوا�سل، اأي ل بد من ارتباطه بال�سياق الجتماعي. اإن الأ�سا�س املعتمد يف ات�سام الكلم املنجز بالن�سية 

هو: الوظيفة التوا�سلية الجتماعية التي يحققها. وانطلًقا من املقاربات التي اعتمدت الرتابط اأ�سا�سا للن�س، ذهب كل من 

هاليداي ورقية ح�سن اإىل اأن الن�س هو: »اأي فقرة منطوقة اأو مكتوبة على حد �سواء مهما طالت اأو امتدت... وهو وحدة 

اللغة امل�ستعملة، ولي�س حمددا بحجم... والن�س يرتبط باجلملة بالطريقة التي ترتبط بها اجلملة بالعبارة... والن�س ل �سك 

اأنه يختلف عن اجلملة يف النوع... واأف�سل نظرة اإىل الن�س اعتباره وحدة دللية... وهذه الوحدة ل ميكن اعتبارها �سكًل، 

لأنها معنى، لذلك فاإن الن�س املمثل بالعبارة اأو اجلملة، اإمنا يت�سل بالإدراك )الفهم( ل باحلجم«29. 

26 - اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم ابن منظور، ل�سان العرب )بريوت، دار �سادر، 1994(، �س 44-42.

27 - ال�سيد اأحمد عبد الغفار، الت�سور اللغوي عند الأ�سـوليني )الإ�سكندرية: مكتبات عكاظ للن�سر، 1981( �س 145-144.
28 - علي اجلرجاين، معجم التعريفات )بريوت: دار الكتاب اللبناين، 1991(، �س 251.

29 - M.A.K Halliday and Hassan Ruquaya, Cohesion in English (London: Longman, 1976), pp. 1-2.
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وعموًما حتتل مفاهيم الرتابط والت�ساق والن�سجام والتعلق وما �ساكلها، موقًعا مركزًيا يف الأبحاث والدرا�سات التي تندرج 

يف جمالت الن�س، وعلم الن�س ول�سانيات الن�س، ويظل الن�س ظاهرة ل�سانية يحكمها نظام لغوي بنيوي، ونظام اأ�سلوبي، 

ونظام من العلمات و�سناعة بلغية ذات حمولت فكرية واجتماعية، واأهداف توا�سلية، اإما �سريحة )اإخبارية، تاأثريية، 

تاأثرية(، اأو �سمنية )دللية(، اأو ق�سدية )تداولية(.

1-2 - مفهوم اخلطاب
ارتبط مفهوم اخلطاب معجمًيا عند العرب القدامى مبفهوم التخاطب، فهو عند ابن منظور مراجعة الكلم، والتخاطب 

به30. ونفهم من كلمه اأن اخلطاب عملية تلفظية وحوار متبادل بني �سخ�سني اأو اأكرث يف الزمان واملكان وفق �سروط مقامية 

و�سياقية. واخلطاب من الألفاظ املتداولة يف اأ�سول الفقه، ويراد به: »توجيه الكلم نحو الغري للإفهام«31. كما تتواتر يف 

كتب اأ�سول الفقه م�سطلحات: دليل اخلطاب، وفحوى اخلطاب، ومعنى اخلطاب. وياأخذ م�سطلح اخلطاب عند املْحدثني 

اأبعاًدا دللية اأخرى ت�سل اأحياًنا اإىل حد اللتبا�س، اإذ �سار له ال�ستعمال الوافر يف �ستى احلقول، حتى ما عاد يدل على 

�سيء حمدد مت�سابه، بل اكت�سى لكل حقل لبو�سه، ولعله �سار رديًفا يف ال�ستعمال  ملفهوم الن�س، باعتبارهما يتبادلن الأدوار 

يف املعنى، اإذ ل اأحد منهما ميكن اأن يدل على ذاته من دون الآخر32. ولعل هذا ما يف�سر زئبقية مفهوم اخلطاب يف كل 

حماولة ت�سعى اإىل تعريفه وتعريف حتليل اخلطاب ب�سكل دقيق، لكننا ن�ستطيع من الآن القول: اإن اخلطاب وحدة ل�سانية اأكرب 

من اجلملة، فهو لدى لوي غا�سبامنا يقابل امللفوظ، مما يعني اأن امللفوظ هو �سل�سلة اجلمل املر�سلة بني بيا�سني دلليني، بني 

وقفتني يف التوا�سل، اأما اخلطاب فهو امللفوظ منظوًرا اإليه من زاوية الآلية اخلطابية التي ت�سرتطه33.

وانطلًقا من منط ا�ستغال التلفظ قابَل بنفن�ست )1970( بني اخلطاب واللغة التي هي كٌل منتٍه ثابت ن�سبًيا من العنا�سر 

املمكنة. اإن الف�ساء الذي متار�س فيه الإبداعية و�سياقات ال�ستعمال اللغوي – ح�سب بنفن�ست – هو الذي مينح الوحدات 

اللغوية قيما جديدة. لذلك فهو يحدد التلفظ باعتباره »الفعل الفردي« الذي ي�سغل به املتكلم نظام اللغة، اأي حتويل اللغة 

اإىل خطاب. فاخلطاب – كما يوؤكد بنفن�ست – هو ذلك التجلي للتلفظ كلما حتدث �سخ�س34. ولقد اأعطى ميلد ل�سانيات 

التلفظ والتداولية نف�ًسا جديًدا لكيفية تناول اخلطاب بالفعل. ومنذ البدء يف مراعاة ظروف الإنتاج، �سار اخلطاب يحدد مثل 

اأي اإنتاج لغوي اأو غري لغوي مللفوظات م�سحوبة بظروف اإنتاجها وتاأويلها. فابتداء من هذه املرحلة مل يعد مو�سوع حتليل 

اخلطاب يقوم على البحث على ما يقوله الن�س، بل على الكيفية التي يقوله بها35.

واإذا كان م�سطلح اخلطاب قد ارتبط – اإىل عهد قريب – بالإنتاج ال�سفهي، فاإنه اليوم ي�سمل اإىل جانب اخلطاب ال�سفهي: 

الن�س املكتوب كذلك. اإنه �سيء مادي ملمو�س اأنتج يف مقام معني حتت تاأثري �سبكة معقدة من املحددات خارج الل�سانية 

)الجتماعية والأيديولوجية(. وهذا ما يذهب اإليها لباحث األفا اأو�سمان باري عندما يعرف اخلطاب بكونه: »جمموع ملفوظات 
من اأحجام خمتلفة، اأنتجت من موقع اجتماعي اأو اأيديولوجي، كما هو ال�ساأن مثل يف ت�سريح �سخ�سية �سيا�سية اأو نقابية. 

ا من التلفظ«36. اإن اخلطاب يعترب جماًل ل�ستعمال ملفوظات يف تركيباتها املختلفة  وقد يعني املحادثة باعتبارها منًطا خا�سً

30 - ابن منظور، مرجع مذكور، �س 361.
31 - حممد التهانوي احلقي، ك�ساف ا�سطالحات الفنون )بريوت: دار الكتب العلمية، 2006(، �س 5.

32 - عبد العاطي الزياين، يف حتليل اخلطاب: مداخل اأولية للفهم والتاأويل )فا�س: من�سورات مقاربات للن�سر وال�سناعات الثقافية، 2017(، 
�س 408.

33 - األفا اأو�سمان باري، »حتليل اخلطاب: اأ�س�سه النظرية«، ترجمة حل�سن بوتكلي، جملة البلغة وحتليل اخلطاب، العدد 5 )2014(، �س 148-133.
34 - Benveniste Emile, L’appareil formel de l’énonciation, In Jean-Cleaude Beacco (ed.) et al. (Paris: Larousse, 
1970), pp. 12-18.

35 - األفا اأو�سمان باري، مرجع مذكور، �س 135.
36 - املرجع نف�سه، �س 134.
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لإجناز اأفعال اجتماعية، اأي اأنه جمموع ملفوظات ذات بعد تفاعٍل وقدرة تاأثريية يف الآخر، بالإ�سافة اإىل اأنه يوؤدي وظائف 

تداولية خمتلفة، مما جعله يحتل موقًعا حمورًيا �سمن العلقات التي توجد بني ال�سلوك الثقايف والجتماعي، اإنه منظومة 

ثقافية حتيل على معطيات ذات اأ�سول متنوعة، ولي�ست ل�سانية فح�سب. 

فاخلطاب تتعلق به العنا�سر املقامية التي اأنتج فيها اجتماعًيا اأو اأيديولوجًيا، ف�سًل عما يحدده من تو�سيف تبعا للمو�سوع 

اأو الفئة الجتماعية التي �سدر عنها )خطاب العمال( اأو النوع )اخلطاب ال�سحايف( اأو الوظيفة التي يقوم بها )اخلطاب 

ال�سجايل( اإلخ. كما يخت�س بكونه عملية تخاطبية اإقناعية، واإجناًزا تفاعلًيا بني الأطراف املتخاطبة، متعلًقا ب�سياق وا�سح 

)الأطراف، الزمان، املكان(، وهادفًا اإىل بيان ق�سدية اأو موقف، وتتحكم فيه معايري النوع، والأعراف الثقافية، والجتماعية، 
واللغوية. ولذلك ذهب بارت – منذ وقت مبكر – اإىل اأن اخلطاب ينبغي اأن يكون مو�سوع ل�سانيات اأخرى، مكانها وراء 

اجلملة. فهو يعّد جملة كبرية، واجلملة تعّد خطاًبا م�سغًرا. اإنها دعوة للنتقال بالدر�س الل�ساين من م�ستوى درا�سة الكلمات 

واجلمل اإىل م�ستوى درا�سة اخلطاب37.

ولقد اأدى ظهور الل�سانيات الجتماعية اإىل اإعادة النظر بالفعل يف مناهج الدرا�سات الل�سانية ب�سفة عامة، »فربز نهج جديد 

يف تعريف اخلطاب وحتليله، خا�سة يف جمال الدرا�سات الل�سانية الأمريكية التي اعتمدت منحى ل�سانًيا اجتماعًيا، واأ�سبح 

اخلطاب يعرف باأنه حماولة لتو�سيع نظرية ل�سانية قادرة وموحدة تعنى باإجناز الكلم الطبيعي«38. ويبدو من خلل كل ما 

�سبق اأن مفهوم اخلطاب مفهوم غري ثابت، فهذا امل�سطلح ي�سم يف الآن نف�سه معاين عديدة وخطابات متنوعة، تعوق اأي 

حماولة لتعريف �سامل وموحد ملفهوم اخلطاب باملعنى الوظيفي الذي يربط مفهوم اخلطاب بنظريات حتليل اخلطاب. ويجد 

ا ذا مو�سوع حمدد، ولكنه مقاربات عديدة بينها علقات خا�سة. هذا التنوع تف�سريه يف كون حتليل اخلطاب لي�س تخ�س�سً

2- حتليل اخلطاب
م�سطلح حتليل اخلطاب مركب ا�سمي يتكون من كلمتني؛ حتليل: م�ساف اإىل ما بعده، واخلطاب: م�ساف اإليه ما قبله، 

والتحليل لغة يعني الفتح، جاء يف ل�سان العرب: »حل العقدة يحلها حًل: فتحها ونق�سها فانحلت«39 اأي فككها؛ فالتحليل 

يعني التفكيك، تفكيك ال�سيء اإىل مكونات جزئية؛ تتيح لنا معرفة بنياته الداخلية واخلارجية، وبنية التفاعل فيما بينها. 

اأما ا�سطلًحا: »فالتحليل هو بيان اأجزاء ال�سيء، ووظيفة كل جزء فيه، وينبني على ال�سرح، والتف�سري، والتاأويل، وال�سعي 

اإىل جعل الن�س وا�سًحا جلًيا. ومن هذا املنطلق يركز حتليل اخلطاب على اللغة، والأ�سلوب، والعلقات املتبادلة بني الأجزاء 

والكل، كي يغدو معنى الن�س واأبعاده الرمزية وا�سحني، ويلعب التن�سيد دوًرا هاًما ملا فيه من تنظيم للمعلومات ب�سكل 

منطقي، وقدرة على متلك الن�س«40. 

فالتحليل اإًذا م�سطلح جامع ي�ستدعي يف ممار�سته على اخلطاب م�سطلحات ومفاهيم عديدة، اإذ ت�سعى عملية التحليل اإىل 

تفكيك اخلطاب املحبوك املتما�سك �سكًل ودللة، �سفهًيا كان اأم مكتوًبا، اإىل بنيات جزئية فاعلة ومتفاعلة، داخلية وخارجية، 

من اأجل معرفة خمتلف املرجعيات اخلطابية )الأ�س�س املعرفية، واخللفيات النظرية للخطاب( التي �ساهمت يف ت�سكله، ومعرفة 

م�سامينه، وحمتوياته، واأهدافه، ومعايريه، وف�سائه، وبنياته، وجن�سه، وخا�سياته، و�سياقاته التلفظية والتداولية، اإلخ، والوعي 

بالدللت الجتماعية لألفاظه، واإدراك معطياته، واخرتاق بنيته، ليتحقق التحليل. الأمر الذي يجعل العملية يف غاية التعقيد 

والت�سابك، تتطلب من اأجل التحكم فيها معرفة مو�سوعية عميقة مبجالت: الل�سانيات، والتداوليات، وال�سيميائيات، وعلم 

37 - حممد بازي، حتليل اخلطاب: معامل الت�ساند املنهجي ومقومات تاأ�سيل النموذج يف جمموعة موؤلفني، املناهج وتكامل املعارف )فا�س: مقاربات للن�سر 
وال�سناعات الثقافية، 2017(، �س 35-34.

38 - خليفة املي�ساوي، مرجع مذكور، �س 178.
39 - ابن منظور، مرجع مذكور، �س 143.

40 - عبد العاطي الزياين، مرجع مذكور، �س 407.
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ا جهوًدا م�سنية وخربة طويلة  الجتماع، والأنرثوبولوجيا، والتاريخ، والفل�سفة، والآداب، وعلم النف�س التحليلي... وت�ستلزم اأي�سً

بالن�سو�س واخلطابات، وحفًرا باأدوات علمية م�سهود لها بالفعالية، وُعدة مفاهيمية وا�سطلحية اإجرائية ل غبار عليها، مثل: 

القراءة، وال�سرح، والتف�سري، والتاأويل...  

ميكن اأن ن�ستخل�س من خلل هذه التحديدات والتحديدات ال�سابقة ملفهوم اخلطاب، اأن حتليل اخلطاب يعّد من املفاهيم 

التي ت�ستمد اأدواتها العملية، ومقارباتها املنهجية، من تخ�س�سات ومباحث خمتلفة: اإن�سانية، واجتماعية، ومعرفية، فت�ستعري 

من كل تخ�س�س ت�سورات نظرية تعك�س روؤية معينة للعامل وللخطاب. وي�ساهم حتليل اخلطاب مبا له من نظام يف الت�سور، 

ومنطق يف التحليل، يف تعميق ال�سلة يف املجتمعات باآليات التوا�سل التي ت�سعى لتملك بنيات الوعي يف كل الأداءات اللغوية 

وغري اللغوية. ومن ثم ميكن فهم م�سّوغات التنوع املنهجي يف حتليل اخلطاب، حيث اإن درا�سة الن�س تقت�سي التحليل الل�ساين 

والوقوف عند بنيات عدة: لغوية، و�سوتية، وتركيبية، ونظام الن�س، ومتا�سكه، و�سياقاته الداخلية... لكن امتدادات اخلطاب 

وتعلقه بال�سياقات اخلارجية غري الل�سانية الجتماعية والنف�سية والتداولية، ا�ستدعى ت�سعب روافد التحليل، وتنويع املقاربات41. 

ولعل هذا ما يف�سر تاأكيد دومينيك مانغينو على �سعوبات حتديد مو�سوع حتليل اخلطاب، والتي تعود اإىل الختلط املاألوف 

بني حتليل اخلطاب، وخمتلف مباحث اخلطاب: )حتليل املحادثة، وحتليل اخلطاب، ونظريات احلجاج، ونظريات التوا�سل، 

والل�سانيات الجتماعية، والل�سانيات الإثنية...(. وكل تخ�س�س منها يدر�س اخلطاب من زاوية خا�سة به42.

لقد ح�سل انتقال نوعي وا�سح من حتليل اخلطاب باملنظور التقليدي القائم على حتليل املحتوى اأو امل�سمون، اإىل درا�سة 

اخلطاب التي اأ�سبحت ملتقى التخ�س�سات، والن�سغالت املعرفية يف العلوم الإن�سانية والجتماعية، كما اأثر ازدهار الل�سانيات 

الجتماعية واهتمامها بالنوع، ودور النتماءات الجتماعية يف ت�سكل مناذج حتليل اخلطاب، ف�سًل عن تطور اأعمال التحليل 

النقدي للخطاب مع فان دايك، وفريكلف، وفوداك؛ الذين اأولوا الهتمام لعلقة اللغة يف اخلطاب بالنوع وال�سلطة ال�سيا�سية 

والعن�سرية والعدالة الجتماعية وغريها43. ل جند اليوم لدى املهتمني بتحليل اخلطاب من يجزم بحدود مو�سوع حتليل 

اخلطاب، ول مبنهج وا�سح املعامل لي�سند ت�سورات النتماء اإىل جمال حتليل اخلطاب، بل اإن التطورات املعرفية والعلمية 

املتنوعة التي ارتبطت بهذا املجال، »كان لها اأثرها الوا�سح يف درا�سة اأ�سناف �ستى من اخلطابات يف الأدب، والإعلم، 

واأفعال  واملق�سديات،  واملعنى،  وال�سياق،  والن�س،  واجلملة،  والكلمة،  ال�سوت،  م�ستويات:  على  وبالأخ�س  واملجتمع،  واللغة، 

الكلم، والتفاعلت اخلطابية، ودور املعرفة، واملجتمع، وال�سياقات، والعتقادات، والآراء، والت�سورات، وغريها«44. مما يبني 

اأن حتليل اخلطاب جمال مفتوح اأمام جمموعة من املقاربات واملناهج التي ت�ستعري اأدواتها من علوم اإن�سانية، واجتماعية، 

ومعرفية متنوعة لدرا�سة مو�سوعاته.

41 - مع ات�ساع جمالت البحث يف اخلطاب، اأ�سبح كل اإنتاج لغوي اأو غري لغوي، �سفهي اأو مكتوب، مو�سوًعا لتحليل اخلطاب، لهذا ال�سبب فاإن تنوع متون 
ا= حقل حتليل اخلطاب نتج عنه تنوع يف املقاربات والروافد النظرية واملنهجية، هكذا �سعت ل�سانيات التلفظ اأو مقاربة التلفظ اإىل اأن تكون تخ�س�سً

تف�سريًيا لإنتاج اخلطابات، نف�س ال�سيء بالن�سبة للمقاربة التوا�سلية )خطاطة التوا�سل جلاكب�سون، والكفاية التوا�سلية لدى هاميز( التي ترى اأن اخلطاب 

يرتهن بظروف التوا�سل اخلا�سة، ثم مقاربة املحادثة التي ازدهرت مع الل�سانيات الجتماعية، والتي تعترب الكلم ن�ساًطا تفاعلًيا اجتماعًيا؛ وت�سم ثلثة 

ا، وهو ما  تيارات: التفاعلية الرمزية، والدرا�سة الإثنوغرافية للتوا�سل، والإثنولوجية املنهجية، واملقاربة التفاعلية التي تنظر اإىل اخلطاب باعتباره تفاو�سً

ي�سمح بفهم بنيته وا�ستغاله.

42 - Dominique, Maingueneau, Le tour ethnolinguistique de l’analyse du discours In Jean-Claude Beacco (ed.) et 
al. Paris: Larousse, 1970, p.p. 114-125.

43 - حممد بازي، مرجع مذكور، �س 34.
44 - املرجع نف�سه، �س 34.
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3- التحليل النقدي للخطاب
3-1 - املفاهيم واملجالت

يحيل التحليل النقدي للخطاب على مقاربات الل�سانيات النقدية التي تعتمد وحدات اخلطاب الأ�سا�س منطلًقا للتوا�سل بني 

، كما يحيل على عملية نقد وا�سعة لأفكار فل�سفية واجتماعية؛ 
45

امليادين املوؤ�س�سية، وال�سيا�سية، وخطابات الإعلم، والثورات

قام بها كل من: لكان، ودريدا، وبارت، وفوكو. فنظريات حتليل اخلطاب ت�سرتك يف �سمة اأ�سا�سية، وهي التوجه النقدي، فهي 

تنتقد النظرة البنيوية وروؤيتها لبنية اللغة بو�سفها بنية م�ستقرة، وترى – يف مقابل ذلك – اأن هذه البنية دائمة التغري، 

وهذا التغري مرتبط ب�سروط تاريخية واجتماعية. فل يوجد نظام واحد عام للمعنى، كما يف البنيوية، ولكن جمموعة من 

نظم اخلطاب التي عن طريقها تتغري املعاين46. بداأ التفكري يف التحليل النقدي للخطاب وبناء ت�سورات موؤ�س�سة بخ�سو�سه، 

مبجموعة من احللقات الدرا�سية واملناق�سات بني فان دايك، وفوداك، وفريكلف، تله اإ�سدار جمموعة من املوؤلفات يف هذا 

املو�سوع نهاية الثمانينات، وبداية الت�سعينات، مثل: »اللغة وال�سلطة« لــــــفريكلف 1989، و»اللغة وال�سلطة والأيديولوجيا« 

يعني  و»ماذا  لـــــفريكلف 1995،  الإعلم«  و»خطاب  دايك، 1990،  لــــفان  واملجتمع«  و»اخلطاب  لـــفوداك 1989، 

التحليل النقدي للخطاب« لـــــفوداك 2007، و»اخلطاب والتغري الجتماعي املعا�سر« لــــــفريكلف 2007...

وللتحليل النقدي للخطاب اجتاه حتليلي يندرج يف اإطار الأبحاث املوجهة اإىل درا�سة البعد الجتماعي للخطاب، وكيفية 

تاأويله يف خمتلف �سياقات ال�ستعمال، وو�سعه يف اإطار املقام الجتماعي الفعلي الذي يكتنفه. يربط هذا الجتاه بني الن�س، 

وتاريخه، وجمتمعه ا�ستناًدا اإىل مفاهيم ال�سلطة، والتاريخ، والأيديولوجيا. وي�ستخدم يف ذلك م�سطلحات التحليل الن�سي، 

للربط بني بنية اخلطاب والعلقات ال�سلطوية داخل املجتمع، ويتناول كيفية حتقيق هذه العلقات وتثبيتها، اأو مناه�ستها 

من خلل التفاعل اخلطابي. يتميز التحليل النقدي للخطاب بكونه يقيم ج�سًرا بني جمالني: جمال التحليل الل�ساين للن�س، 

وجمال العلوم الجتماعية، اأي اأنه يربط بني بنية اخلطاب والق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية، وير�سد مظاهر التفاعل 

بني اخلطاب واملجتمع. »اإن البحث يف موا�سيع اجتماعية باأداة ل�سانية كتحليل اخلطاب، يتعامل مع مواد لغوية هي اخلطاب 

الوا�سف للظواهر، واخلطاب الناقد، وهي مواد لغوية ذات دللت، وي�سهم يف دفع الأداة الل�سانية اإىل اأن تنخرط يف معاينة 

الجتماعية  الظواهر  من  وغريها  الجتماعية...  والعدالة  واملراأة،  والهوية،  الثقافة،  ق�سايا  ومعاجلة  الجتماعية،  الظواهر 

وال�سيا�سية املتوالدة املتجددة التي تولد ومعها ح�سد وركام من الن�سو�س واخلطابات امللزمة والوا�سفة والناقدة«47.

اإن اللغة جزء من احلياة الجتماعية، وهي ذات تاأثري عميق يف م�سالك احلياة الجتماعية، وللخطاب اللغوي تاأثري يف 

اإحداث التغيري الجتماعي. ويف كل حتليل اأو بحث اجتماعي يربز اخلطاب الل�ساين، وترجح كفة اللغة، مما يدفع الباحثني 

يف العلوم الجتماعية اإىل التو�سل باأدوات ل�سانية لتحليل مواد ذات طبيعة لغوية مثل: الن�سو�س املكتوبة، اأو املحادثات، اأو 

ا يف كيفية حتليل املعطيات  ا وغمو�سً املقابلت بغر�س البحث. ولأن الباحثني يف العلوم الجتماعية غالًبا ما ي�سكون نق�سً

الل�سانية والن�سو�س اللغوية التي بني اأيديهم، ويحتاجون اإىل تفا�سيل اأكرث عن هذه املعطيات، فاإن مقاربة التحليل النقدي 

للخطاب تهدف اإىل تقدمي اإطار عام باأدوات نظرية ومنهجية متعددة، لتحليل الن�سو�س املكتوبة واملحكية، حتليًل ل�سانًيا يهم 

عددا من امل�سائل الجتماعية التي يتناولها الباحثون يف العلوم الجتماعية.

45 - Teun A. Van Dik, Multidisciplinary CDA: A plea for diversity In Ruth Wodak & Michael Meyer, Methods of 
Critical Discourse Analysis (London: Sage Publications, 2001), p. 2.
46 - Jorgensen, M. & Philip, L., Discourse Analysis as Theory and Method (London: Sage Publications, 2002), p. 
10.

47 - عبد الرحمن بودرع، يف حتليل اخلطاب الجتماعي ال�سيا�سي؛ ق�سايا ومناذج من الواقع املعا�سر، )عمان: دار كنور املعرفة، 2014(، 

�س 7-6.
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تبدو اللغة باأدواتها التعبريية و�سيلة اإي�سال حمايدة، لكن اأمناط اخلطاب يف مثل هذا الو�سع، �سواء اأكانت حمكية اأو 

مكتوبة، تتحول يف واقع ال�ستعمال اإىل اأدوات تعبري عن املواقف والظروف الجتماعية التي ت�ستعمل فيها، مما يجعل علقة 

اخلطاب باملواقف علقة دقيقة ووظيفية. وتتعامل الل�سانيات الجتماعية مع خمتلف اأمناط ال�ستعمال اللغوي على اأنها انعكا�س 

للبنية الجتماعية، وتنظر اإىل الأ�سكال اللغوية على اأنها حتمية، وهي جزء من تركيبة اجتماعية معينة ونتيجة لها يف الوقت 

نف�سه48. لذلك فاإن درا�سة فريكلف للخطاب مثل، ت�ستند يف �سيغتها املتعلقة بالتحليل النقدي للخطاب اإىل الت�سليم باأن 

اللغة جزء من احلياة الجتماعية، وتقوم بينها وبني عنا�سر احلياة الجتماعية الأخرى علقة منطقية جدلية، ول يعني هذا 

اختزال احلياة الجتماعية يف اللغة فقط، بل يعني �سرورة اأن ي�ستند البحث والتحليل الجتماعي على اللغة، ويركز عليها، 

لأنها اإحدى الطرق املنتجة يف البحث الجتماعي49.

واإذا كان حتليل اخلطاب يهدف اإىل درا�سة ال�ستعمال احلقيقي للغة على ل�سان متكلمني حقيقيني يف اأو�ساع حقيقية، اأي 

بعبارة اأخرى درا�سة اللغة يف �سياق ال�ستعمال والربط بني اخلطاب واأطرافه وال�سياق التوا�سلي الذي يدور فيه، فاإن التحليل 

النقدي للخطاب ينظر اإىل اللغة مبعجمها وتركيبها وخ�سائ�سها ال�سكلية والدللية باعتبارها مراآة تعك�س قيما وخربات 

اجتماعية وثقافية معينة. واإطاًرا ي�سم ت�سورات معينة عن العامل؛ ت�سورات لي�ست بال�سرورة اأكادميية حم�سة، بل ترتبط 

بالواقع العام، وحتمل معاين اأخلقية واأيديولوجية؛ لذلك فاإن املحلل الناقد للخطاب يطرح جملة من الت�ساوؤلت حول عوامل 

ا منها: املعجم، والرتكيب، والأبنية الن�سية للخطاب، وما اإذا كانت  ت�سكل اخلطاب بنماذجه وم�ستوياته املختلفة، وخ�سو�سً

حتمل قيما خا�سة، اأو حتيل على اأطر ت�سنيفية، اأو تثري حتفظات اأيديولوجية معينة50. 

فعلى امل�ستوى املعجمي قد حتمل مفردات اخلطاب اإيحاءات اإيجابية، اأو �سلبية تبعا للمجال الدليل الذي تنتمي اإليه، 

وتبعا للحمولة الأيديولوجية التي تعك�سها، فقد تكون متعاطفة واإيجابية تارة مثل قولنا: جماعة، ثلة... وقد تكون عدائية 

ا يف ا�ستعمال بع�س املفاهيم من قبيل:  و�سلبية تارة اأخرى مثل قولنا: ع�سابة، �سرذمة... ومثل هذا الفرق وا�سح اأي�سً

مفهوم املقاومة، ومفهوم الإرهاب، ومفهوم التف�سري الأ�سويل للقراآن، ومفهوم احلركات الأ�سولية، اأو الفكر الأ�سويل، مفهوم 

الحتجاج، والتظاهر، ومفهوم الفو�سى، والتخريب... هذا بالإ�سافة اإىل اأن اخلطاب قد يقوم على مفردات هي يف حقيقتها 

جمازات تعك�س ت�سورات معينة عن الواقع، وت�ستبطن خلفيات �سيا�سية واأيديولوجية، مثًل: م�سطلح حمور ال�سر، وهو �سفة 

لدول ت�سميها اأمريكا بالدول املارقة لكونها تعار�س �سيا�سة الهيمنة الأمريكية؛ وم�سطلح العدالة املطلقة، وهي ت�سمية للحملة 

الع�سكرية �سد اأفغان�ستان؛ وخارطة الطريق. وهي مفهوم يق�سد به فر�س طروحات الطرف القوي على الطرف ال�سعيف؛ 

والإ�سلح الهيكلي، وهو مفهوم يحيل على الهيمنة القت�سادية للبنك الدويل وموؤ�س�ساته على الدول املتخلفة؛ وعا�سفة احلزم، 

وهو ال�سم الذي ا�ستخدم يف التدخل الع�سكري �سد اليمن...

اأما على م�ستوى الرتكيب فقد يربز اخلطاب من حيث بنيته الرتكيبية، اأو يبطن خلفيات اأيديولوجية معينة، فيكون بالتايل 

م�سحوًنا بت�سورات ومواقف، وياأتي ذلك نتيجة لختيار اأمناط تركيبية معينة بهدف الإقناع اأو الت�سليل مثًل. من ذلك اختيار 

املبني للمجهول كو�سيلة لإخفاء هوية الفاعل وحتويل جهة اخلطاب من طرف حمدد اإىل طرف اآخر، قد يكون اأي �سخ�س، وكل 

�سخ�س يف اآن واحد. اأي حتويل بوؤرة الرتكيز من الفاعل ال�سريح اإىل املفعول الذي ي�سبح مركز الرتكيب. ومن الأمثلة على 

الدور التعتيمي الناجت عن التحويلت الرتكيبية، ميكن املقارنة بني عنوانني خلرب �سحفي واحد: )جنود الحتلل يطلقون النار 

48 - حممد لطفي الزليطني، »من حتليل اخلطاب اإىل التحليل النقدي للخطاب«، جملة اخلطاب )جامعة مولود معمري(، العدد 17 

2014، �س 11.
49 - نورمان فاركلوف، مرجع مذكور، �س 19.

50 - حممد لطفي الزليطني، مرجع مذكور، �س 14.
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على متظاهرين فل�سطينيني ويقتلون منهم ثلثة(. والثاين: )�سقوط ن�سطاء فل�سطينيني يف اأحداث عنف بال�سفة الغربية(51. 

ففي ال�سيغة الأوىل حتديد �سريح للحدث، وللأدوار، وامل�سوؤوليات، واملعتدي، وال�سحية. اأما يف ال�سيغة الثانية فهناك تعتيم 

ا الأدوار وامل�سوؤوليات. وت�سليل مق�سودين، يختفي فيها الطرف املعتدي، وتختفي فيها اأي�سً

من هنا ياأتي دور التحليل النقدي للخطاب ب�سكل عام للبحث يف اللغة املربكة، وامل�سطلحات امل�سللة امل�ستعملة يف اخلطابات 

الجتماعية، وال�سيا�سية، والثقافية، والإعلمية، والدينية... والبحث عن امل�سوؤول وامل�ستفيد من ا�ستعمال اللغة على هذا النحو، 

واأهداف هذا ال�ستعمال، والذي هو يف نهاية الأمر انعكا�س للت�سورات الجتماعية وال�سيا�سية والأيديولوجية القائمة، ولل�سياقات 

الثقافية املتداولة. فالثقافة واحلدث الجتماعي وال�سيا�سي وما يت�سل بها من ظواهر، كل ذلك ميار�س تاأثريه وفعاليته يف 

النقد والتحليل وغريها من اأ�سكال اإنتاج اخلطاب. اإن التحليل النقدي للخطاب يرمي ح�سب فان دايك اإىل درا�سة اأ�سكال 

ال�سلطة التي تقوم من خلل اخلطاب بني الأجنا�س، والأعراق، والطبقات الجتماعية، ق�سد العمل على تطويرها، كما يهدف 

اإىل درا�سة مظاهر الأيديولوجيا، والت�سلط الجتماعي، والهيمنة، والتفاوت الطبقي، وكيف ميكن لها اأن تتج�سد وتتجدد وتقاوم 

من خلل املمار�سة اللغوية يف �سياقاتها الجتماعية وال�سيا�سية؟ 

ومبثل هذا النهج التحليلي الواعي يتخذ رواد التحليل النقدي للخطاب موقًفا �سريًحا معلًنا يف م�سعاهم اإىل ا�ستيعاب 

؛ لذلك فاإن فان دايك يدعو اإىل حتليل اخلطاب انطلًقا من 
52

مظاهر اللم�ساواة الجتماعية، ومن ثم ف�سحها ومقاومتها

تخ�س�سات متعددة، واإىل تنويع الأدوات املنهجية؛ فالتحليل النقدي للخطاب لي�س منهجا ول نظرية، واإمنا ملتقى جمموعة 

من التخ�س�سات مبا توفره اأجهزتها التحققية لدرا�سة اخلطابات53. وهذا ما جنده عند فريكلف الذي يدعو اإىل �سرورة 

تطوير الإطار النظري ملقاربة التحليل النقدي للخطاب، حيث اإن التحليل النقدي للخطاب يتاألف من جمموعة من الأو�ساع 

النظرية التي ل ميكن ف�سلها عن الأو�ساع املنهجية. وت�سري هذه املقاربة اإىل الدور الفعال للخطاب يف ت�سكيل العامل 

الجتماعي، حيث اإنه يتيح الفر�سة للك�سف عن العلقات بني: اخلطاب واملجتمع، الن�س وال�سياق، وبني اللغة والقوة. فاللغة 

عند فريكلف: »منط من اأمناط الفعل الجتماعي، تت�سكل اجتماعًيا وتاريخًيا، وترتبط بعلقة جدلية بغريها من الأفعال 

واملمار�سات الجتماعية، كما اأنها متتلك القدرة على اإعادة ت�سكيل الكل الجتماعي يف ظروف حمددة، وعليه فاإن املهمة 

الأ�سا�سية للتحليل النقدي للخطاب هي: الك�سف عن تاأثري ا�ستخدام اللغة، وتاأثرها بال�سياق الجتماعي«54.

اإن فريكلف الذي ي�سف م�سروعه باأنه حماولة للو�سول اإىل نظرية اجتماعية للخطاب، يعي جيًدا اأن املمار�سة اخلطابية 

وتف�سري  لفهم  باأدوات  متدنا  اأن  ميكن  للخطاب  النقدي  التحليل  مقاربة  اأن  ويعي  الجتماعية،  املمار�سة  اأبعاد  اأحد  متثل 

املمار�سات ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية املختلفة، التي تتغري اأ�سكالها بفعل العوملة، لذلك فهو يركز على الدور املحوري 

للغة يف �سياق العوملة، وميدنا يف الوقت نف�سه بو�سائل الت�سدي ل�سور الهيمنة ال�سائدة يف املجتمع55. وهكذا جند اأن التحليل 

النقدي للخطاب يعطي اهتماًما قوًيا للغة، وال�سلطة، واملجتمع، والأيديولوجيا، حماوًل بيان الكيفية التي يبني بها اخلطاب 

مواقع ال�سلطة يف املجتمع، وذلك لإخراج درا�سة اخلطاب من امل�ستويات الل�سانية املح�سة اإىل ف�ساءات مو�سعة: املجتمع، 

وال�سيا�سة، وال�سلطة، والأيديولوجيا، والهوية...

51 - املرجع نف�سه، �س 18.
52 - املرجع نف�سه، �س 13-12.

53 - Teun A. van Dijk, Ibid., p. 96.
54 - Norman Fairclough, Critical discourse Analysis: The critical study of language (London: Longman, 1995), p. 
131.
55 - Norman Fairclough, Language and neo-liberalism: Discourse & Society (London: Sage Publication, 2000), p. 
128.
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ورغم اأهمية هذه املقاربات يف الدرا�سة والتحليل، ويف تطوير مدخل التحليل النقدي للخطاب، يحق للباحثني واملهتمني 

م�ساءلة هذا املنظور النقدي، الذي يبالغ يف اخللفيات الل�سانية، والجتماعية، وال�سيا�سية والأيديولوجية للخطاب دون اقرتاح 

بدائل اأخرى ممكنة. ول �سك اأن تعميق النظر يحتم حترير هذا املفهوم من موجهات النقد الجتماعي وال�سيا�سي، وتعزيزه 

مبوجهات اأخرى من قبيل النقد اجلمايل، والبلغي، والديني، والأخلقي، فل توجد – كما اأو�سحنا �سابًقا – نظرية عاملية 

يف حتليل اخلطاب، واإمنا تقدم كل نظرية الأدوات والو�سائل التي تراها فعالة يف مقاربة معطيات خا�سة باخلطاب. كذلك 

من املهم الإ�سارة اإىل اأن معظم درا�سات التحليل النقدي للخطاب، ما زال ينظر اإليها حتى الآن بو�سفها عبارة عن تاأويلت 

انطباعية مبعايري ذاتية، تفتقر اإىل منهجية مو�سوعية وا�سحة يف التحليل. كما اأنها تفتقر اإىل ا�ستخدام عدد كاف من 

الن�سو�س يتيح لها الو�سول اإىل نتائج مربرة علمًيا واإمربيقًيا، ومن ثم ل ت�ستطيع اأن تقدم مربرات كافية حلدوث التغري 

الجتماعي من خلل املمار�سة اخلطابية.

اإجماًل، لي�ست هناك طريقة واحدة اأو منهجية معينة متفق عليها للتحليل النقدي للخطاب، ولذلك يجد الباحث نف�سه 

اأمام ق�سور منهجي يف هذه املقاربة يف مقابل غناها النظري، مما ي�سطره اإىل بناء اأدواته املنهجية اخلا�سة للك�سف عن 

النماذج اخلطابية اأثناء التحليل، انطلًقا من عمليات التاأويل الذاتي للن�س، وتبًعا للمرجعية الفكرية التي حتركه.

3-2 - التحليل النقدي للخطاب الجتماعي: خطاب الإعالم الجتماعي اجلديد منوذًجا
يقوم البحث يف اإطار التحليل النقدي للخطاب على درا�سة العلقة اجلدلية بني اللغة واخلطاب واملجتمع، وي�سعى اإىل 

ف�سح ال�سلطة املمار�سة على البنيات الإدراكية للمتلقني، اإذ اإن اللغة ح�سب هذه املقاربة تعد و�سيًطا فعلًيا لتكري�س اأطماع 

الهيمنة على امل�ستوى الجتماعي، وبها يتحكم يف القناعات والختيارات، لذلك تركز الأبحاث يف هذا الإطار على و�سف 

املمار�سة الن�سية وحتليل التفاعل اخلطابي، ثم نقد املمار�سة الجتماعية. ومعنى ذلك اأن هدف حملل اخلطاب هو: الك�سف 

عن ال�سلطة املمار�سة، من خلل تفكيك البنيات الل�سانية الداخلية، وحتليل عنا�سر ال�سياق والعلقات التفاعلية بني امل�ساركني، 

لتحديد املواقع واملراجع الأيديولوجية، ثم ف�سح ال�سلطة املتوارية خلف الختيارات اللغوية على ال�سعيد الجتماعي. لذلك فاإن 

مقاربة التحليل النقدي للخطاب تتجاوز حتليل اخلطاب، من حيث درا�ستها لل�ستعمال اللغوي امل�سلل الذي يخدم اأيديولوجيات 

معينة، والذي يهدف اإىل الهيمنة وال�سيطرة داخل املجتمع. ولي�س الكتفاء بتحليل امل�سمون فقط.

ولعل خطاب الإعلم الجتماعي اجلديد مثال منوذجي على هذا النوع من اخلطابات املوجهة، والذي ينبني على خلفيات 

اأيديولوجية قوية، واللغة فيه م�سخرة باأدواتها وو�سائلها املختلفة، لتكري�س حقائق اجتماعية و�سيا�سية خا�سة، وفر�س اأمناط 

من ال�سلوكيات وردود اأفعال مغايرة للواقع، وخدمة قيم وتوجهات اجتماعية و�سيا�سية وهويات معينة. اإن مفهوم الإعلم 

الجتماعي اجلديد مفهوم اأ�سا�سي من مفاهيم علم الجتماع، وهو يحيل على العلقات املنتظمة التي جتمع اأفراًدا اأو منظمات، 

ويت�سكل حول هذا املفهوم حقل معريف ي�سمى حتليل ال�سبكات الجتماعية. ولعل هذا ما دفع توما�س �ستاجنر واألك�سندر كوتان 

الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على   (réseaux socio-numériques( ال�سو�سيو-رقمية«  »ال�سبكات  م�سطلح  اقرتاح  اإىل 

واملنظومات الإلكرتونية املرتبطة بها، وهو م�سطلح ميزج يف اآن واحد البعدين الجتماعي والرقمي، واللذين يكونان معا 

تطبيقات امليديا الجتماعية التي تت�سكل من تفاعل التكنولوجيا مع امل�ستخدم على اعتبار اأنه منتج وم�ستهلك يف اآن واحد56.

ومن هذا املنطلق تعد و�سائل الإعلم الجتماعي اجلديد منظومات مركبة تتفاعل فيها الأبعاد التكنولوجية بالأبعاد الذاتية، 

والأبعاد املوؤ�س�سية ال�سرتاتيجية يف اإطار �سياقات اجتماعية، و�سيا�سية، وثقافية، ولغوية خا�سة. وقد خلق خطاب الإعلم 

الجتماعي اجلديد اجتاهات جديدة يف العلقات الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واللغوية والهوياتية، ولعب دوًرا حمورًيا يف 

56 - Stenger Thomas & Coutant Alexander, L’avènement des médias sociaux: Une histoire de participation (Paris: 
nouveau monde édition, 2012), p. 78.
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�سناعة واإعادة ت�سكيل هذه العلقات داخل املجتمعات. ولكل و�سيلة من و�سائل الإعلم الجتماعي اجلديد طبيعة متيزها عن 

الأخرى، فهي تقوم بتزويد اجلمهور باأكرب قدر من املعلومات، وبقدر ما تكون هذه املعلومات اأو احلقائق �سحيحة، بقدر ما 

يكون الإعلم الجتماعي اجلديد �سليًما يف ذاته، وقويا يف حمتواه، ويكون له تاأثري كبري و�سدى اإيجابي على الراأي العام.

وهنا يت�ساءل الكثريون عن واقعية ومو�سوعية لغة وخمرجات خطاب و�سائل الإعلم الجتماعي اجلديد، خ�سو�سا يف 

ظل الظروف الجتماعية وال�سيا�سية التي تطراأ على املجتمعات والدول، كما هو احلال بالن�سبة لكثري من الدول العربية 

مثًل، التي تعي�س �سراعات واأزمات �سيا�سية، �سواء على ال�سعيد الداخلي اأو اخلارجي، واإىل اأي مدى يعك�س هذا اخلطاب 

الواقع كما هو؟ واإىل اأي حد ي�سكله وي�سنعه ويبنيه واأحياًنا »يفربكه« وفق اأطر ومرجعيات لغوية، و�سيا�سية، واأيديولوجية، 

واجتماعية حمددة؟ ففي بع�س الأحيان يقدم احلدث اأو تعالج الأزمة من زوايا خمتلفة، وبروؤى متناق�سة، وبلغة وم�سطلحات 

م�سللة، وكاأن الأمر يتعلق بحدثني اأو اأزمتني خمتلفتني متاًما. فاللغة اختيار اأيديولوجي، كما اأن اخلطاب ممار�سة ذات طابع 

اأيديولوجي من حيث التكوين والتاأثري.

ت�سكل، اإًذا، و�سائل الإعلم الجتماعي اجلديد، خ�سو�سا يف اأوقات الأزمات ال�سيا�سية، ف�ساءات ملئمة ملمار�سة الت�سليل 

الإعلمي املتواري خلف اختيارات لغوية تخدم اأ�سكاًل معينة من ال�سلطة والأيديولوجيا والهيمنة الجتماعية وال�سيا�سية، حيث 

ت�سهم ب�سكل كبري يف ت�سليل الراأي العام وتغليطه وحتريف قناعاته، من خلل التلعب باللغة والأخبار وم�سادر املعلومات 

معلومات،  على  الرتكيز  خلل  من  جلًيا  يبدو  وهذا  املختلفة،  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  احلوارية  املنتديات  طريق  عن 

وتعليقات، وتدوينات، وتغريدات بعينها وتعميمها، واإق�ساء اأخرى، خدمة مل�سالح اأو توجهات ما، وبالتايل النتقال من حالة 

التفاعل ومناق�سة اخلرب، اأو املعلومة مبو�سوعية وتوازن، اإىل حتريفها وتغيري م�سارها حتت �سغط القرارات ال�سيا�سية، وذلك 

على ح�ساب النزاهة واملو�سوعية. وهذا ما ي�ساعد على اإحداث تغريات �سلبية على الآراء والجتاهات، ويخلق متّثلت غري 

�سحيحة لدى الأفراد واجلماعات وال�سعوب، ويفر�س اأ�سكاًل من الهيمنة الأيديولوجية، فتنت�سر ب�سبب ذلك اأ�سكال جديدة 

من اخلطابات، تنتقل من العامل الفرتا�سي اإىل العامل الواقعي، تدعو اإىل الكراهية والتحري�س، وتعتمد لغة التهديد وال�سب 

وال�ستم والقذف يف حق الأفراد، واملوؤ�س�سات والدول.

ولعل ما ميكن ا�ستنتاجه من هذا التحليل املركز هو اأن هناك علقة قوية ومتخفية بني البنية اللغوية، وبني البنية 

الجتماعية واأ�سكال الهيمنة وال�سلطة والأيديولوجيا، يف �ستى اأمناط خطاب الإعلم الجتماعي اجلديد. حيث اإن حتليل 

والهوياتية  وال�سيا�سية،  الجتماعية،  الرتكيبة  بني  املتبادل  التاأثري  ذلك  �سيبني  اخلطاب  من  الأمناط  لهذه  اللغوية  البنية 

القائمة، بعلقاتها املتداخلة من جهة، وبني النظام اللغوي مبختلف اأدواته ومكوناته، من حيث اأبنيته الن�سية، والرتكيبية، 

واملعجمية، والأ�سلوبية، والدللية، والتداولية، والنزياح عن م�ستويات اللغة واآلياتها، وخرق قواعدها �سكًل وم�سموًنا يف كثري 

من الأحيان من جهة ثانية، لتبليغ ت�سورات فكرية، واجتماعية، و�سيا�سية، وقيم، وتوجهات هوياتية، واأيديولوجية قد تكون 

�سمنية، اأو �سريحة للجمهور، وتوجيه املواقف وفر�س اأمناط معينة من التفكري وال�سلوك، وتكري�س ال�سلطة والهيمنة ال�سيا�سية، 

والجتماعية، والثقافية...



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر174

النتائج والتو�سيات

لقد حاولت من خلل هذه الدرا�سة البحث يف الأ�س�س املنهجية للمفاهيم وامل�سطلحات التي تبلورت يف اخلطاب الجتماعي 

يف اإطار مقاربة حديثة تت�سل بالتحليل النقدي للخطاب، وبناء على ذلك تناولت اأهم الق�سايا املتعلقة بامل�سطلحية، وعلم 

امل�سطلح، وباملفاهيم، وامل�سطلحات يف العلوم الجتماعية، وجمالت حتليل اخلطاب ب�سكل عام، وهكذا مت التو�سل اإىل النتائج 

والتو�سيات الآتية:

النتائج 

اإن التعريفات امل�سندة للم�سطلحية تكاد تتفق على اأنها علم يبحث يف العلقة بني املفاهيم العلمية والألفاظ الل�سانية  -

التي تعرب عنها؛ فكل حقل من حقول املعرفة الب�سرية يتوفر على جمموعة كبرية من امل�سطلحات التي تعرب عن 

مفاهيمه ل�سانًيا، فامل�سطلحات هي ت�سميات ل�سانية لتلك املفاهيم، ووحدات رمزية تعرب عن املفهوم، كما هو احلال 

يف كثري من العلوم.

اإن اختلف امليادين املعرفية والعلمية التي تعتمد عليها امل�سطلحية اأدى اإىل اختلف مناهجها، وتنوع مدار�سها  -

ومقارباتها ونظرياتها، مما اأثر �سلًبا على امل�سطلحية العربية التي مل ت�ستفد من هذا التنوع والختلف، الأمر الذي 

حال دون ن�ساأة م�سطلحية عربية اأ�سيلة، ت�سوًرا ومفهوًما ومنهًجا.

لكل  - �سالح  واحد  منهٌج  هناك  لي�س  الجتماعية،  العلوم  يف  واملفاهيم  امل�سطلحات  �سياغة  �سروط  بخ�سو�س 

ال�ستعمالت، وقابل للتوظيف يف كل الق�سايا واملوا�سيع الجتماعية املختلفة، كل ما هنالك هو جمموعة من املناهج 

املختلفة، التي تدخل يف علقة جدلية تفاعلية ت�سطلع بدرا�سة الت�سورات، وكيفية حتويلها اإىل مفاهيم وت�سميتها 

وفق مقايي�س ل�سانية.

اإن امتدادات اخلطاب وتعلقه بال�سياقات اخلارجية غري الل�سانية؛ الجتماعية، والنف�سية، والتداولية، ا�ستدعى ت�سعب  -

غات التنوع املنهجي يف حتليل اخلطاب. روافد التحليل، وتنويع املقاربات، من هنا ميكن فهم م�سوِّ

التحليل النقدي للخطاب اجتاه حتليلي يندرج يف اإطار الأبحاث املوجهة اإىل درا�سة البعد الجتماعي للخطاب، وكيفية  -

تاأويله يف خمتلف �سياقات ال�ستعمال، وو�سعه يف اإطار املقام الجتماعي الفعلي الذي يكتنفه.

العلوم  - وجمال  للن�س،  الل�ساين  التحليل  جمال  جمالني:  بني  ج�سرًا  يقيم  بكونه  للخطاب  النقدي  التحليل  يتميز 

الجتماعية، اأي اأنه يربط بني بنية اخلطاب، والق�سايا الجتماعية، وال�سيا�سية، والثقافية وغريها، وير�سد مظاهر 

التفاعل بني اخلطاب واملجتمع.

باملحادثات  - بدًءا  اجلماهريية،  الن�سو�س  لنقْل  اأو  املجتمع،  يف  الفاعلة  الن�سو�س  للخطاب  النقدي  التحليل  يجعل 

اليومية، ومروًرا باخلطابات الإعلمية والثقافية وال�سيا�سية والدينية... مو�سوًعا له، ويجعل من اأهدافه درا�سة كيفية 

ا�ستغال اللغة الواقعية يف احلياة، وتاأثريها يف ت�سورات النا�س واعتقاداتهم، وقد ي�سل به الأمر اإىل التوعية والتحرير 

ومناه�سة كل اأ�سكال الظلم والهيمنة.
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التو�سيات

لكي تكون الوظائف امل�سطلحية مفيدة يف التعبري عن مفاهيمها بطرق �سليمة، ولكي يكون التفاهم ممكًنا والتوا�سل  -

�سهًل بني الباحث والقارئ، من املهم اأن يطلع الباحثون يف العلوم الجتماعية على كيفية ت�سكل امل�سطلح، وطرق 

�سناعته املختلفة من و�سع، وتوليد، ونحت، وا�ستقاق، وتعريف، وتقيي�س، وترجمة.

�سرورة تكثيف اجلهود من قبل الباحثني العرب للعمل على جتاوز العوائق الإب�ستمولوجية التي تقف اأمام تاأ�سي�س  -

املفهوم امل�سطلحي الجتماعي العربي الدقيق وال�سامل، والتي تعود اإىل عدة م�سائل معرفية ومنهجية، من قبيل:

عدم اإدراك جوهر املفهوم الجتماعي وق�سديته، لرتباط عملية اإنتاجه بلغات، وحقول معرفية اأجنبية.▪▪

ولدة امل�سطلح العربي املرتجم م�سوًها يف معناه، و�سعيًفا يف اأدائه، ب�سبب تعدد م�سارب الرتجمة، وانعدام الدقة ▪▪

والأمانة العلمية، مما يعّطل حركة تاأ�سي�س املفهوم الجتماعي العربي على الوجه ال�سحيح.

ازدواجية الروؤية بني امل�سطلحات الوافدة من الرتاث مبفاهيمه القدمية، وامل�سطلحات الوافدة من الثقافة الغربية ▪▪

مبفاهيمها اجلديدة، مما يخلق التبا�ًسا وتداخًل عند توظيف امل�سطلحات وا�ستعمالها.

اختلف م�سادر التكوين العلمي واملعريف عند الباحثني العرب يف العلوم الجتماعية، وتوزعهم بني ثقافات خمتلفة: ▪▪

فرن�سية، واإجنليزية، واأملانية وغريها.

�سرورة العمل على جتاوز �سيادة النزعة الفردية، والتي تتحول اإىل نزعة قطرية يف و�سع امل�سطلح العربي املتخ�س�س. -

العربية  - الثقافة  �سلب  من  الجتماعية  للم�سطلحات  بنك  اأو  اجتماعية،  م�سطلحات  توفري  على  العمل  �سرورة 

الإ�سلمية، مل�سايرة التطور امل�ستمر للعلوم الجتماعية، وظهور املزيد من املفاهيم.

�سرورة توفري املعاجم املخت�سة القائمة على التعريف امل�سطلحي، والتقيي�س يف ميدان العلوم الجتماعية. -

اإذا كانت التوجهات الغربية احلديثة يف جمالت حتليل اخلطاب عموًما قد انطلقت من العلوم الل�سانية، والعلوم  -

الجتماعية، ومن الفل�سفات املعرفية، ومن قناعات وروؤى خا�سة منا�سبة للمجتمعات الغربية، يف ثقافتها، وفكرها، 

وتاريخها، ومنظورها لل�سيا�سة، واملجتمع، والإن�سان، والدين، والكون، فاإن القارئ اأو الباحث املنتمي للثقافة العربية 

والإ�سلمية �سيجد �سعوبة يف متثل الكثري من املفاهيم، والت�سورات، وامل�سلمات، والقتناع بها، وقد يح�س بالغربة 

املعرفية جتاهها، لذلك من املهم بالن�سبة للباحثني العرب املهتمني بالتحليل النقدي للخطاب النظر يف املقرتحات 

الآتية:

العمل على توظيف الأدوات التي توفرها مقاربة التحليل النقدي للخطاب للتموقع احل�ساري ال�سحيح �سمن الهوية ▪▪

العربية والإ�سلمية، مثلما يفعل اأ�سحاب الثقافة الغربية اأنف�سهم مع ثقافتهم. لكن مع احلر�س على ال�ستفادة من 

الأدوات الإجرائية لنظريات اخلطاب الغربية يف معاجلة الق�سايا الجتماعية، والفكرية، وال�سيا�سية امل�ستجدة.

العمل على اإنتاج م�سطلحات ومفاهيم اجتماعية وثقافية ت�ستند اإىل املرجعية العربية والإ�سلمية، للتخل�س من هيمنة ▪▪

امل�سطلحات واملفاهيم الغربية التي قد حتمل دللت خمالفة للمعرفة العربية وللهوية الإ�سلمية.

العمل على تقدمي روؤية نقدية لبع�س املفاهيم القدمية وبع�س املفاهيم امل�ستحدثة يف اآن واحد، والعمل على �سياغة ▪▪

مفاهيم حديثة ت�ستوعب ما ي�ستجد من اأمناط وظواهر اجتماعية، وثقافية، و�سيا�سية، واإعلمية.

العمل على تو�سيع مناذج حتليل اخلطاب ب�سيغتها الغربية، لت�ستوعب جمموعة من اخلطابات العربية ذات اخللفيات ▪▪

الدينية، اأو املذهبية، اأو الكلمية، اأو اخلطب ال�سيا�سية التي يحفل بها تراثنا الفكري والعقدي.
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التوظيف ال�سيا�سي اخلارجي لالأقليات العربية يف اإيران واأثره على العالقات الإيرانية العربية
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ملخ�ص 

ت�سلط هذه الدرا�سة ال�سوء على التوظيف ال�سيا�سي اخلارجي لالأقليات العربية يف اإيران من طرف القوى الإقليمية، وكيف اأنها 

اأثرت على العالقات الإيرانية العربية، هذه العالقات التي �سهدت على مدى عقود من الزمن توّترات وخالفات لأ�سباب خمتلفة 

اآخرها ديني وقومي، ولعل ال�سيا�سة الإيرانية يف املنطقة – بعد جملة التحولت الإقليمية والدولية – حّتمت على الدول العربية 

– خا�سة اخلليجية منها – تبني ا�سرتاتيجية مماثلة وجمابهة لالأداء الإيراين يف املنطقة، ومن بينها حتريك الداخل الإيراين 
عرب ال�ستثمار يف الأقليات – ل �سيما حراك الأحواز – بالتبني والدعم والتوظيف ال�سيا�سي، الأمر الذي زاد من فجوة التباعد 

الإيرانية  العالقات  على  اأثرها  هو  وما  �سيا�سًيا؟  اإيران  يف  العربية  الأقليات  اخلارجية  القوى  وّظفت  فكيف  العربي.  الإيراين 

العربية؟

 

د املنهج املتبع يف هذه الدرا�سة ليحيط بكل جوانب املو�سوع، فتنوع بني املنهج التاريخي واملقارن والو�سفي التحليلي وكذا  تعدَّ

منهج درا�سة حالة. اأما اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة فتت�سمن، اأوًل، اإن الأقليات العربية وحراكهم ي�سكل نقطة �سعف 

النظام الإيراين احلايل، حيث ف�سل هذا النظام يف احتواء النفجارات الجتماعية وح�سر الحتجاجات، عرب تبني الإ�سالحات 

الهيكلية التي يطالب بها �سكان املناطق العربية والتي حتولت بعد ذلك اإىل مطالب انف�سالية. ثانًيا، اإن دول الإقليم لعبت دوًرا 

يف حتريك القومية لتاأجيج ال�سارع الإيراين يف الأحواز وكان ذلك عرب الدعم ال�سيا�سي واملايل، بذريعة حماية روابط النحدار 

العرقي والقبلي لالأحوازيني مع الدول العربية املجاورة. ثم ثالًثا، �سيا�سة اإيران يف املنطقة العربية، والتي تدعو اإىل التدخل �سواء 

املبا�سر اأو غري املبا�سر، وهو ما حمل هذه الدول على املعاملة باملثل ونقل ال�سراع من اخلارج اإىل الداخل الإيراين. واأخرًيا، فاإن 

احلراك العربي �سواء الهادئ اأو العنيف �سّكل فر�سة لإيران للتدخل وتطبيق م�سروع ت�سدير الثورة الإ�سالمية باأبعادها املختلفة 

يف م�سارح �سوريا واليمن، مما زاد من تعقيد وتوتري العالقات مع الدول العربية على راأ�سها ال�سعودية.

الكلمات املفتاحية: الأقليات، التوظيف ال�سيا�سي، القومية، العالقات الإيرانية العربية
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Abstract
This study sheds light on the external political employment of the Arab minorities in 
Iran by regional powers and their impact on the Iranian-Arab relations. These relations 
have witnessed over the decades tensions and conflicts for various reasons, which are 
lately related to religious and national issues. The Iranian politic in the region – following 
a number of regional and national transformations – may have forced the Arab coun-
tries – especially the Gulf countries – to build a similar strategy disproving the Iranian 
performance in the region and including the agitation of the Iranian internal situation 
through investing into the minorities – particularly the Ahwaz Movement – through po-
litical adoption, support and employment. This contributed to nurturing the Iranian-Arab 
gap. How these external powers have politically employed the Arab minorities in Iran? 
What is their impact on the Iranian-Arab relations? This study adopts a historical, com-
parative, descriptive and analytical approach, as well as a case study. In the first place, 
the most important findings of the study show that the Arab minorities represent the 
point of weakness of the current Iranian regime. The regime failed to contain the social 
explosions and to limit the protests through the adoption of structural reforms claimed 
by the population of the Arab areas, which later turned into separatist demands. In the 
second place, the states of the region played a role in nationalist agitation in Ahwaz 
through political and financial support and under the pretext of protecting the ethnic and 
tribal links between the Ahwazis and the neighboring Arab countries. In the third place, 
the Iranian politic in the Arab region, which calls for direct or indirect interference, forced 
these states to retaliate transferring the conflict from outside to inside Iran. Finally, the 
Arab movement, whether it is conciliatory or violent, constitutes an opportunity to Iran 
to interfere and export the Islamic Revolution in its various dimensions in Syria and Ye-
men, which contributed to the complication and the tension in the relations between Iran 
and the Arab countries, in particular Saudi Arabia.

Keywords: Minorities; Political employment; National; Iranian-Arab relations
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مقدمة 

لطاملا �سكلت العالقات الإيرانية العربية على مر التاريخ منوذًجا للتعاي�س ال�سلمي املميز، فاجلوار الإقليمي والتمازج 

الجتماعي من عادات وتقاليد وكذا التداخالت القومية من اأعراق ووحدة دينية كلها عوامل وطدت من هذه العالقة، لكن 

التو�سعات الإيرانية يف البالد العربية يف اأعقاب النتداب الربيطاين لهذه الدول وحكم ال�ساه يف اإيران وبعدها الثورة الإ�سالمية 

�س�سها حمط خالفات عربية اإيرانية كان من ماآلتها ا�ستعال حرب اخلليج الأوىل بني 
ُ
الإيرانية �سنة 1979 والتي �سكلت اأ

اإيران والعراق �سنة )1988-1980( والتي كانت نقطة حتول كبرية يف تاريخ هذه العالقات، وقد لعب ال�ستعمار دوًرا 

اأ�سا�سًيا يف بلورة الإيديولوجيات كعامل لتفتيت كل �سبل الوحدة الإقليمية وهي اأهم النقاط املحورية يف اخلالفات احلالية. 

ُيعترب اأهم مبداأ للثورة الإيرانية عقبة يف وجه كل �سبل التقارب الإيراين العربي خا�سة مع جريانها يف اخلليج العربي، 

فت�سدير الثورة الإ�سالمية وجعل اإيران حموًرا دينًيا وفاعاًل �سيا�سًيا يف املنطقة حتم عليها التدخل يف ال�سوؤون ال�صيا�صية لبع�س 

الدول العربية واللعب على العوامل املختلفة من الدينية اإىل العرقية لإيجاد ولءات لها يف هذه الدول، لكن الرتكيبة العرقية 

والدينية املتنوعة للمجتمع الإيراين جتعلها ُعر�سة لتوظيف هذه املكونات �سيا�سًيا ل�سرب ال�ستقرار الجتماعي وال�صيا�صي 

وحتى الأمني لإيران، وهذا ما يربز من خالل حراك الأحواز ذات الأغلبية العربية وتوظيفها �سيا�سًيا من خالل دعم حراكها 

الجتماعي ال�ساعي يف اأ�سا�سه اإىل النف�سال يف اإطار التغريات الإقليمية والدولية التي ي�سهدها العامل.

فكيف وظفت القوى اخلارجية الأقليات العربية يف اإيران �سيا�سًيا؟ وما هو اأثرها على العالقات الإيرانية العربية؟

وقد تفرعت من الإ�سكالية املحورية جمموعة من الأ�سئلة الفرعية وهي كالآتي:

ما هي اأ�سباب حراك الأقليات العربية يف اإيران؟ -

ما هي جذور اخلالفات الإيرانية العربية؟ -

ما هي اآثار التوظيف ال�صيا�صي اخلارجي لالأقليات العربية على م�ستقبل العالقات الإيرانية العربية؟ -

تكمن اأهميت هذا البحث يف كونه يتعر�س للداخل الإيراين على خالف الدرا�سات املعروفة التي ت�ستعر�س ال�صيا�صة 

اخلارجية لإيران ودورها الإقليمي انطالًقا من اأ�س�سها العقائدية واحل�سارية، فتفكيك البنية الجتماعية الإيرانية والرتكيز 

على القوميات املركزية خا�سة العربية منها متمثلة اأ�سا�سا يف ت�سليط ال�سوء على اإقليم الأحواز ذي الغالبية العرقية والقومية 

العربية ومدى ارتباطه باجلوار العربي، يقودنا هذا اإىل ا�ستعرا�س التنوع الثقايف والعرقي والقومي الإيراين الذي يعطي لإيران 

�سرعية التواجد �سمن الف�ساء العربي تاريًخا وحا�سًرا، كما تهدف الدرا�سة اإىل اإبراز دور القوى الإقليمية يف توظيف حراك 

الأحواز �سيا�سًيا لل�سغط على اإيران داخلًيا باعتبار اأن الأحواز كقومية عربية واأقلية عرقية ُتعاين من ا�سطهاد وتهمي�س منظم 

ا اإىل ت�سليط ال�سوء على الآليات والو�سائل التي انتهجتها القوى  يخالف املواثيق والأعراف الدولية، كما تهدف الدرا�سة اأي�سً

الإقليمية لدعم هذا احلراك وحماولة توظيفه خلدمة اأغرا�س وم�سالح معينة.

ي�سكل البحث اإ�سافة نوعية للدرا�سات العربية حول اإيران وكذا العالقات الإيرانية العربية با�ستعرا�سه لعامل القومية 

كالعب اأ�سا�سي لتغيري وحتويل ال�صيا�صات الإيرانية اجتاه املنطقة العربية، ولعل �سح الدرا�سات والأبحاث يف هذا ال�سياق هي 

من جعلنا نركز اأكرث على حراك الأحواز كعامل �سغط مهم يف يد القوى الإقليمية �سد اإيران، ولعل اأبرز الدرا�سات ال�سابقة 

التي اهتمت هي درا�سة ن�سار اأحمد اخلزعلي، يف كتابه الأحواز املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل، وكذلك درا�سة اأحمد الباز يف 

كتابه الثورة واحلرب: ت�سكيل العالقات الإيرانية اخلليجية، كما تعترب درا�سة عرفات علي جرغون مهمة والتي تر�سد تطور 

العالقات العربية الإيرانية من بوابة اخلليج العربي يف كتابه العالقات الإيرانية اخلليجية: ال�سراع، النفراج والتوتر، لكن 

رغم ذلك مل تتعر�س اأي درا�سة حلراك الأحواز كنقطة جوهرية ومف�سلية وموؤثرة يف العالقات العربية الإيرانية وبالتحديد 

اأ�سباب وم�سببات التوتر امل�ستمر يف هذه العالقات من دور للقوى الإقليمية يف توظيف هذا احلراك خلدمة اأجندات معينة. 

لذلك حتاول الدرا�سة اإثبات جمموعة من الفر�سيات اأهمها:
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اإن �سعور الأقليات العربية يف اإيران بالتهمي�س والإق�ساء �ساعد على توظيفها من طرف القوى اخلارجية. -

اإن جذور اخلالفات الإيرانية العربية �سببها قومي وعرقي اأكرث منه ديني و�صيا�صي. -

اإن التوظيف ال�صيا�صي لالأقليات يف اإيران خا�سة العربية منها من طرف بع�س الدول العربية يوؤثر ب�سكل كبري على  -

التقارب العربي الإيراين.

من هذا املنطلق ا�ستعنا مبدخل امل�سلحة القومية للدولة نظًرا ل�ستخدام الدولة لالآليات املختلفة كالتوظيف ال�صيا�صي 

لتحقيق م�ساحلها القومية يف �ساحة العالقات الدولية لتاأمني حمايتها وبقائها �سد الأخطار والتهديدات اخلارجية، وهذا 

ينطبق على الدول التي توظف حراك الأحواز ل�ساحلها وكذا لدرا�سة ردت الفعل الإيرانية من هذه التهديدات، كما ا�ستعنا 

بعدة مناهج نظًرا لطبيعة املو�سوع، فاملنهج التاريخي لدرا�سة تاأ�سل وعمق العالقات الإيرانية العربية من بوابة اخلليج العربي 

�سواء اأكانت يف التقارب اأو التبعاد، ثم املنهج املقارن ملقارنة الأحداث، ثم منهج حتليل امل�سمون ومنهج درا�سة حالة. اأما 

النظريات، فنظًرا لدرا�سة العالقات الإيرانية العربية وجب توظيف نظريات العالقات الدولية واأخرًيا القرتابات فتعددت 

ا من ال�سلوكية اإىل النخبة واجلماعة. لإجابة الإ�سكالية املحورية والأ�سئلة الفرعية ت�سمنت الدرا�سة ثالثة حماور رئي�سية،  اأي�سً

حيث يتناول املحور الأول تاريخ الأحواز ومكوناته العرقية وارتباطاتها القومية، ويركز على اأهم الأعراق والطوائف والقوميات 

وي�ستعر�س ولءاتها واأثار ذلك على ا�ستقرار هذا الإقليم اجتماعًيا و�سيا�سًيا. اأما املحور الثاين، فريكز على اخلالفات الإيرانية 

العربية الأ�سباب وامل�سببات وي�ستعر�س اأهم اخلالفات يف العالقات بني اإيران وبع�س الدول اخلليجية واأ�سباب ذلك وماآلتها. 

اأما املحور الثالث، فيبحث يف اأثر التوظيف ال�صيا�صي حلراك اإقليم الأحواز من طرف بع�س دول اخلليج العربي، ومدى تاأزم 

العالقات الإيرانية العربية ب�سبب ذلك، كما يحاول هذا املحور ا�ستقراء م�ستقبل هذه العالقات بالنظر لتطور هذه الق�سية 

وامل�ساهمة يف اإعطاء حلول نراها ناجعة حلل ق�سية الإقليم مبا ير�سي جميع الأطراف.   

تاريخ اإقليم خوزي�شتان: مكوناته العرقية، ارتباطاتها القومية واأ�شباب حراكه ال�شعبي

يعترب اإقليم خوزي�ستان اأو الأحواز منطقة عربية قومًيا وعرقًيا نظًرا ل�سكانها العرب وتاريخها املرتبط باملنطقة العربية 

وجذورها املتاأ�سلة فيه، فهي منطقة يرتبط تاريخها مع العراق اإبان النتداب الربيطاين احتلتها اإيران اأيام ال�ساه ر�سا �ساه 

اإيران �سنة 1925، وتقع الأحواز يف منطقة جيوا�سرتاتيجية مهمة يحدها من الغرب العراق و�سط العرب ومن ال�سمال 

حمافظتا لور�ستان )بورجريو( وجبال بيجني )اإيران(، اأما �سرًقا فمحافظتا اأ�سفهان وفار�س )اإيران(، اأما جنوًبا فاخلليج 

، ويبلغ عدد �سكانها حوايل 8 ماليني ن�سمة، الن�سبة الأكرب منها 
2
، وترتبع على م�ساحة ما مقداره : 348 األف كم

1
العربي

من العرب، واأهم اإماراتها هي: املحّمرة والقوا�سم واملن�سور والعبادلة واآل علي واملرازيق، كما اأن عدد مدنها اأربع وع�سرون 

مدينة، فيما يبلغ عدد قراها اأكرث من ثالثة اآلف قرية وقد �سماها الفر�س قبل �سمها عرب�ستان ثم خوزي�ستان بعد 1925 

2 وهي الت�سمية التي هي عليها اليوم.

أ- مكوناتها العرقية 

متتلك اإيران ب�سكل عام ف�سيف�ساء متنوعة من الأعراق بحكم موقعها اجلغرايف املرتامي الأطراف والذي يجمع بني �سرق 

اآ�سيا وال�سرق الو�سط من جهة اخلليج العربي، كما اأن تراكم احل�سارات عرب تاريخها كون جمموعات عرقية ت�سكل الن�سيج 

الجتماعي الإيراين، كما اأن اإيران لي�ست جمرد دولة باملفهوم القانوين بل تتعدى ذلك لتاأخذ �صفة الأمة فمجموع �سكانها 

، يجعلها من بني الدول الأعلى ن�سبة لل�سكان يف املنطقة ويربر التنوع العرقي واحل�ساري 
3

البالغ عدده: 81 مليون ن�سمة

1- ن�سار اأحمد اخلزعلي، الأحواز املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل )القاهرة دار ال�سرق الأو�سط للن�سر، 1990(، �س 39.
2- �سيد طاهر اآل �سيد نعمة، »الأحواز: نبذة تاريخية عامة وموجزة«، �سبكة الأحواز للأنرتنت، د.ت، �سوهد يف 26 دي�سمرب 2018، يف 

http://tiny.cc4/zqi6y
3- Knoema, Atlas mondial de Données, accessed on 19/4/2019, at: https://www.knoema.fr
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الذي حتظى به.

اجلدول 1: ن�سبة الأعراق املكونة لإيران 

الن�شبة من عدد ال�شكانالعرق

51%الفر�س
24%الأذريني

8%واجليلكي واملازندراين
7%الكرد
3%العرب
2%اللور

2%البلو�س
2%الرتك

1%اأعراق اأخرى
امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر( 

بالنظر للمعطيات العالية فاإن العرب ي�سكلون %3 من �سكان اإيران وهذا اأمر طبيعي بالنظر للقرب اجلغرايف والعامل 

الديني والثقايف املت�سابك، لكن انح�سار املجموعة العرقية العربية يف منطقة معينة هي الأحواز يجعلها م�ستقلة لغوًيا وثقافًيا 

عن باقي املناطق الإيرانية، فرغم �صيا�صات اإذابة هذا الإقليم يف الوحدة الوطنية الإيرانية عرب حماولت تغيري الطابع العرقي 

العام والوجه ال�سكاين بت�سجيع الهجرة الداخلية ملختلف الأعراق اإىل الأحواز اإل اأنها ل متثل �سيًئا و�سط مت�سك الأحوازيني 

العرب باأ�سولهم وانتماءاتهم العرقية والقبلية.

اجلدول 2: الأعراق ذات الرتباط الديني املكونة لإقليم خوزي�ستان

الدينالعرق

ال�سابئةاملندائيون

املاجو�سيةالزراد�ستيون

الإ�سالمالعرب

اليهوديةاليهود

الإ�سالمالفر�س

امل�سيحيةاأعراق اآخرى

امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر(

الأقليات  اأهم  النت�سار:  الن�سب ومناطق  اإيران مع  للقوميات واملذاهب يف  العقائدي  العرقي والنتماء  التوزيع  التايل: يو�سح  ال�سكل 

العرقية يف اإيران.
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امل�سدر: مركز املزماة للدرا�سات والأبحاث، 16 اأبريل 2017
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ب- ارتباطاتها القومية 

ت�سكل القبائل العربية الن�سيج الجتماعي لالأحواز ما يجعلها مرتبطة ارتباًطا عرقًيا مع نظرياتها يف املنطقة وياأجج بذلك 

ال�سعور القومي بالنتماء اإىل العامل العربي، ولعل اأبرز القبائل جند: بني طرف وبني كعب وبني متيم واآل كثري واآل �صيد 

؛ وما زاد من هذا الرتباط الوثيق تعايل موجة القومية العربية يف �ستينيات و�سبعينيات 
4

نعمة، وغريها من القبائل العربية

، حيث اأ�سحى الرتباط بالعامل العربي مطلًبا �سعبًيا 
5

القرن املا�سي مع جمال عبدالنا�سر يف م�سر وحزب البعث يف العراق

باعتباره الف�ساء الطبيعي ل�سكان الأحواز، لكن قبل ذلك ومنذ �سم اإيران لالأحواز عام 1925 مل ي�سكت العرب الأحوازيون 

عن هذا الإجراء فقامت عدة ثورات وحركات مناه�سة للتواجد الإيراين داعية لال�ستقالل التام لكن �سعوبة حتقيق ذلك 

اأجربت الأحوازيني على طرح فكرة الفيديرالية كطريق خمت�سر يجدون فيه نوًعا من ال�ستقاللية الذاتية عن اإيران.

هذا التوجه نحو اإعالء القومية العربية واملطالبة باإعادة الرتباط التاريخي بالعامل العربي لقى دعًما كبرًيا حركته اأكرث 

القبائل العربية املتاخمة لالأحواز والتي جتمعها اأوا�سر عرقية مع نظرياتها يف الأحواز، خا�سة واأن القبائل العربية لها تاأثري 

كبري على الرتكيبة الجتماعية وال�صيا�صية وحتى القت�سادية للدول العربية خا�سة اخلليجية التي تتميز طبيعة اأنظمتها بالقبلية 

والع�سائرية. كما اأن حرب اخلليج الأوىل بني اإيران والعراق عام )1988-1980( والتي جعلت ق�سية عرب الأحواز تطفو 

اأكرث اإىل الوجود واأ�سبحت الق�سية اأداة لل�سغط على اإيران وعاماًل من عوامل التدخل يف ال�ساأن الإيراين الداخلي. 

اجلدول 3: الثورات واحلركات العربية يف الأحواز �سد اإيران

احلركاتالثورات

ال�سنةالثورة 

حركة ادعري بن ب�ستان1925ثورة الغلمان

حركة نعمة بن لوج1926حرب احلجاب )حرب الهوية(

حركة ارحيم ) رحيم(1928ثورة حميي الزئبق

حركة �سايع بن ح�سن الهاليل1940ثورة ال�سيخ حيدر بن طالل

حركة زامل )ازوميل(1943ثورة بني طرف

1943ثورة ال�سيخ كا�سب
1944ثورة ال�سيخ عبد اهلل ابن ال�سيخ خزعل

امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر( 

جـ - اأ�شباب احلراك ال�شعبي يف اإقليم خوزي�شتان

تعترب الأحواز منطقة غنية باملوارد الطبيعية ناهيك عن خ�سوبة اأر�سها الزراعية مما يوفر لإيران م�سدًرا لإنعا�س 

اقت�سادها املتعر�س لأزمات متتالية ب�سبب العقوبات الأمريكية املتالحقة، لكن هذا الرثاء ل ينعك�س اإجمال على �سكان هذه 

، لينتقلوا من احلراك 
6

املنطقة مما جعلهم يعربون عن اأنواع التهمي�س والإق�ساء من ال�سلطات املركزية يف عدة منا�سبات

4- حممد ب�سام يو�سف، »الأحواز اأو عرب�ستان املحتلة اإيرانيا«، �سبكة الأحواز للأنرتنت، 2016/11/12 �سوهد يف 2018/12/30 يف 
 http://tiny.cc/5lwf6y

5- نا�سر عزيز، »عرب الأحواز... من نحن وما الذي يحمله امل�ستقبل لنا؟«، نون بو�ست، 2017/3/12، �سوهد يف 2019/1/1 يف
http://tiny.cc/6xwf6y

6- See Report: Ahwazi Arab Solidarity Network, Ahwaz Human Rights Review 2012, p 20. At: 
http://www.hlrn.org/img/documents/AHRR2012.pdf
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الهوياتي اإىل احلراك الجتماعي الذي ل يخلو هو الآخر من مطالب �صيا�صية، فبعد �سبعينيات القرن املا�سي اأدرك الأحوازيون 

اأن املقاومة امل�سلحة يف ظل الطفرة الع�سكرية الإيرانية مل يعد جمدًيا لذلك فاإن خري و�سيلة يف الوقت الراهن هي حتقيق 

7 ولعل اأهم الحتجاجات التي �سهدتها الأحواز كانت كالآتي:
املطالب الجتماعية لالإقليم

انتفا�شة 15 ني�شان 2005:  -

جاءت هذه النتفا�سة ال�سعبية كنتيجة حتمية لل�سيا�سات الإيرانية جتاه منطقة الأحواز اأهمها التهمي�س واحلرمان والبطالة 

التي عان منها �سكان الأحواز رغم الرثوات التي حتت اأقدامهم، كما اأن م�سادرة الأرا�سي الزراعية من عرب الأحواز 

بذرائع اإقامة م�ساريع اقت�سادية كانت اأهم اأ�سباب النتفا�سة، وقد جاءت الوثائق امل�سربة من مكتب الرئي�س حممد خامتي 

اآنذاك والتي يحث فيها على تغيري الوجه الدميغرايف لالأحواز بفر�س عمليات التهجري الق�سري للعرب وتوطني الفر�س واأتراك 

، كانت مبثابة 
8

الأذربيجانيني بفرتة ع�سر �سنوات وتغيري ما تبقى من اأ�سماء املدن والأحياء والقرى من العربية اإىل الفار�سية

القطرة التي اأفا�ست الكاأ�س واأ�سعلت هذه النتفا�سة التي ت�سدت لها القوات الإيرانية بوح�سية.

اإحتجاجات 15 اأفريل 2011 )يوم غ�شب اأحوازي(: -

تراكمت عدة عوامل �ساعدت على احتجاجات الأحواز، فبالإ�سافة اإىل املطالب القت�سادية والجتماعية كانت هناك مطالب 

�صيا�صية معقولة كحق تر�سح العرب يف املجال�س املحلية املنتخبة ب�سفتهم ميثلون غالبية �سكان الأحواز، كما �سكل اإدراج اللغة 

، وقد زادت خماوف ال�سلطات الإيرانية من هذه الحتجاجات هو تزامنها 
9

العربية يف الأطوار التعليمية مطلًبا �سعبًيا ر�سمًيا

مع رياح التغيري يف الوطن العربي بداية باحلراك ال�سعبي يف تون�س وم�سر، وقد جابهت القوات الإيرانية هذه الحتجاجات 

ا بالقمع والعتقالت. اأي�سً

اجلدول 4: اأهم الأحزاب املطالبة با�ستقالل الأحواز

نهج املقاومة�سنة التاأ�سي�ساحلزب

-1946حزب ال�سعادة العمل ال�سيا�سي	

- املطالبة بال�ستقالل الذاتي	

-1956جبهة حترير عرب�ستان العمل امل�سلح	

- املطالبة بال�ستقالل التام	

-1960اجلبهة الوطنية لتحرير عرب�ستان العمل امل�سلح	

- املطالبة بال�ستقالل التام	

-1967جبهة حترير الأهواز العمل امل�سلح	

- املطالبة بال�ستقالل التام	

امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر(

7- Frank Jacobs, The Phantom Emirate of Ahwaz, Big Think, 15/11/2014, accessed on 9/1/2019 at: http://tiny.cc/nvzf6y
8- ح�سن را�سي، »انتفا�سة 15 ني�سان الأحوازية: اخللفيات، الإجنازات و الدرو�س«، موقع جبهة الأحواز الدميقراطية )جاد(، 2012/04/10، �سوهد يف 

 http://tiny.cc/u4zf6y 2019/1/10 يف
9- مقال مرتجم، »ماذا يريد النا�سطون العرب يف الأحواز؟«، موقع الدرج، 2018/10/3، �سوهد يف 2018/12/26 يف

http://tiny.cc/hmri6y



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر186

اخلالفات الإيرانية العربية: الأ�شباب وامل�شببات

تعترب العالقات الإيرانية العربية عالقات جتاذب وت�سارب، نظًرا ملا حتمل يف طياتها من ح�سا�سيات على عدة م�ستويات 

اأهمها اجلانب الديني العقائدي والرتباط الإيديولوجي والطموح امل�ستقبلي، فمنذ �سقوط نظام ال�ساه يف اإيران وتويل نظام 

ولية الفقيه يف اأعقاب الثورة الإ�سالمية �سنة 1979، �سهدت العالقات توترات كبرية خا�سة مع الدول العربية اخلليجية 

اجلارة، فمنذ النقالب الع�سكري يف اإيران �سنة 1921 بزعامة ر�سا �ساه الذي �سعى للتو�سع اأكرث على ح�ساب دول اخلليج 

العربي خا�سة اجلزر اخلليجية اجلنوبية والتي مكنته من اإ�سقاط احلكم العربي يف اإمارة املحمر )الأحواز(، وال�ستيالء على 

، الأمر الذي اعتربته القبائل العربية اآنذاك اأطماًعا فار�سية على البالد العربية 
10

جزر اأبو مو�سى واملطالبة بجزيرة البحرين

التي كانت تخ�سع لالنتداب الربيطاين.

لكن ما زاد اأكرث من اخلالفات العربية الإيرانية هو طرح فكرة ت�سدير الثورة الإيرانية نحو العامل العربي بداية بالدول 

11 الأمر الذي جعل العالقات 
اخلليجية وما اأعقبه من ا�ستعال حرب اخلليج الأوىل بني اإيران والعراق بدعم خليجي وا�سح

بني اأخذ وجذب، عالقات تتح�سن يف حرب اخلليج الثانية 1991 وغزو العراق 2003 وت�سوء يف عدة منا�سبات ب�سبب 

التوغل الإيراين لدعم الأقليات ال�سيعية يف البالد العربية على غرار لبنان و�سوريا واليمن وال�سعودية والبحرين والعراق.

اأ-الأ�شباب الدينية 

�سعت اإيران اإىل فر�س نف�صها بعد الثورة ال�سعبية التي اأ�سقطت نظام ال�ساه �سنة 1979 ومكنت نظام ولية الفقيه من 

الإم�ساك بزمام الأمور يف اإيران، فرغم كونها جمهورية اإ�سالمية متيل اإىل العامل العربي بحكم التاأثر الديني والثقايف الوا�سح 

يف كتابة اللغة الفار�سية بخط عربي بدل الالتيني، اإل اأن تبنيها للمذهب ال�سيعي وحماولة فر�سه كجوهر للدين الإ�سالمي 

داخلًيا ثم العمل على ت�سديره للعامل العربي الذي يحوي اأقليات اإذا ا�ستثنينا العراق، هو نقطة اخلالف اجلوهرية خا�سة مع 

مركز وحمور الدين الإ�سالمي ممثاًل يف ال�سعودية. فمن خالل تبني هذا التوجه اأ�سبحت لإيران عقيدة دينية اأفرزت بنية 

 ،
12

اإيديولوجية قائمة على ثالثة ركائز اأ�سا�سية هي: احلجاب الإلزامي للن�ساء واملعار�سة للوليات املتحدة الأمريكية واإ�سرائيل

كما ت�سعى اإىل دعم الأقليات ال�سيعية وت�سيي�س ق�ساياها يف العامل العربي، فامل�سروع الإيراين وامل�سروع ال�سيعي م�سروعان 

متمايزان الأول ي�سعى اإىل حتقيق دولة اإقليمية عظمى وهو حق م�سروع لكل دولة، اأما الثاين فهو اأ�سا�س اخلالفات العربية مع 

.13
اإيران لأنه ي�سعى اإىل خلق دولة �سيعية على غرار الدولة ال�سفوية، وت�سم اإيران والعراق واأجزاء من اخلليج العربي وغريها

اجلدول 5: و�سع املذهب ال�سيعي يف ال�سرق الأو�سط

الو�سعالدولة

اأغلبيةاإيران

اأغلبيةالعراق

اأغلبية البحرين 

الن�سفلبنان

اأغلبيةاليمن 

اأقلية �سوريا

اأقليةال�سعودية 

اأقليةالإمارات

اأقلية�سلطنة ُعمان

اأقليةقطر

امل�سدر: من اإعداد الباحث )بعد الطالع على عدة معطيات من عدة م�سادر(

10- حممود �ساكر، مو�سوعة تاريخ اخلليج العربي )عمان، دار اأ�سامة للن�سر والتوزيع، 2003(، �س 269-268
11- خملد مبي�سني، »العالقات اخلليجية الإيرانية 1997–2007: )ال�سعودية حالة درا�سة(«، جملة املنارة، املجلد 14، العدد 2 )2008(، �س347. 

12- كرمي �سجدبور، »يف فهم الإمام اخلامنائي: روؤية قائد الثورة الإ�سالمية الإيرانية«، وا�سنطن، موؤ�س�سة كارنيغي لل�سلم الدويل، 2008، �س 16.
13- حممد مورو، »ا�ستخدام الأقليات يف ال�سراع مع العامل الإ�سالمي«، جملة البيان، املجلد 2007، العدد 4 )دي�سمرب/كانون الأول 2007(، �س 302.
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اخلريطة التالية: تو�سح توزيع تقديري لل�سيعة يف ال�سرق الأو�سط

Source: CRS, Pew Research Center, CIA World, 2014.

ب-الأ�شباب الإيديولوجية

يعترب الختالف الإيديولوجي واحًدا من اأبرز الأ�سباب التي اأثرت ول زالت توؤثر على عالقات اإيران مع جريانها العرب، 

فبعد توجه نظام ال�ساه للتفتح على الغرب يف �سكله الليربايل الراأ�سمايل قامت الثورة الإيرانية مب�ساهمة من املع�سكر ال�سيوعي 

ذي النهج ال�سرتاكي الذي اأخذ على عاتقه دعم حركات التحرر �سد ال�ستعمار التقليدي املتمثل يف الدول الغربية الراأ�سمالية، 

وهو ما انعك�س على النظام الإيراين احلايل الذي يحمل ولءات للمع�سكر ال�سيوعي حتى بعد تقل�سه ويحاول وحيًدا جمابهة 

الدول الغربية التي حتا�سره اقت�سادًيا و�سيا�سًيا. ومبا اأن الدول العربية خا�سة اخلليجية منها حُت�سب على الراأ�سمالية العاملية 

نظًرا ملرورها بعدة مراحل �سواء التواجد الأمريكي يف املنطقة عقب حروب اخلليج اأو مراحل النمو القت�سادي للمنطقة الذي 

احتاج حترير اقت�سادياتها نحو الراأ�سمالية، كما اأن التواجد الأمريكي يف اخلليج العربي له مربراته فالبعد ال�سرتاتيجي 

14 كلها اأ�سباب جتعل الدول الغربية وعلى راأ�سها اأمريكا 
للمنطقة ومتركز امل�سالح النفطية لأمريكا وحماية اأمنها القومي

تدعم دول خلليج العربي �سد ال�صيا�صات الإيرانية وبالتايل ُت�سر باأي تقارب بني هذه الدول اجلارة.

ت-الأ�شباب املرتبط بالتوجهات امل�شتقبلية )املخططات(

ا كبرًيا من طرف الدول العربية  وهي الأ�سباب التي ترتبط بال�صيا�صة الداخلية واخلارجية الإيرانية والتي تلقى اعرتا�سً

عامة واخلليجية خا�سة، ملا ت�ستمل عليه هذه ال�صيا�صات من تهديد لالأمن القومي لهذه الدول ناهيك عن الإف�ساح العلني 

عن اأهداف هذه ال�صيا�صات التي ت�ستهدف ب�سكل مبا�سر الدول العربية، وقد ركزت جممل ال�صيا�صات الإيرانية على ثالثة 

عنا�سر رئي�سية وهي: 

14- م�سطقى ال�سمري، ع�سكرة اخلليج: الوجود الع�سكري الأمريكي يف اخلليج )القاهرة، العربي للن�سر والتوزيع، 2013(، �س 12.
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اأ-امللف النووي لإيران: وهو اأخطر اإجراء يهدد الأمن القومي جلريان اإيران، باعتبار امتالك التكنولوجية النووية 

ي�ساعف من قدرتها الع�سكرية ويجعلها معادلة �سعبة يف املجال الع�سكري على امل�ستوى العاملي، اإيران يف عزلة دولية جراء 

فر�س العقوبات القت�سادية التي انعك�ست بال�سلب على املجتمع، لكن رغم ذلك فاإن اإيران لها دوافعها التي تدافع عنها وترى 

15
يف ملفها النووي اأنه اأن�سئ لتحقيق الأهداف التالية

تدعيم القت�ساد الوطني -

الإ�سهام يف النه�سة العلمية -

حماية النظام الإ�سالمي -

مواجهة التهديدات النووية وتعزيز مكانة اإيران يف هذا املجال -

ب-ال�شرتاتيجية الع�شكرية: التوجه نحو الت�شلح

�صاير برنامج اإيران النووي �صعيها لمتالك تر�سانة �ساروخية قادرة على حمل روؤو�س نووية ي�سل مداها اإىل اأبعد حد 

ممكن، مما اأثار خماوف املجتمع الدويل ككل ودول اخلليج العربي ب�سكل خا�س، والتي ترى يف امتالك اإيران ال�سالح النووي 

16. كما اأن �صعيها للت�سلح 
تطلًعا لإطالق اأذرعها يف دول اخلليج كافة، وهذا بدوره �سيجعلها ت�سيطر على املنطقة ب�سكل كامل

رغم اأنه اأمر م�سروع اإل اأنه مفرط ومهدد وجنوين يوؤثر على عالقات ح�سن اجلوار ويهدم كل اأ�سكال اإعادة بناء الثقة بني 

اإيران والدول العربية، خا�سة اإذا نظرنا اإىل خم�س�سات امليزانية الإيرانية لالإنفاق الع�سكري وعدم وجود توازن قوى يف 

.17
املنطقة بعد خروج العراق من هذه املعادلة

ت-التدخالت يف ال�شاأن العربي: دعم الأقليات

ا اأ�سا�سية يف اإ�سعال النعرات الهوياتية  لطاملا ا�ستكت الدول العربية من التدخالت الإيرانية يف �ستى املجالت ولعبها اأدواًرً

من العرقية والقبلية والع�سائرية، اإىل الدينية والطائفية، خا�سة واأن املجتمعات العربية هي جمتمعات مو�سوفة باملتعددة 

وي�سهل ا�ستمالة اأي طرف على الآخر بحكم ال�سراعات التاريخية الداخلية التي ي�سهل اللعب عليها عرب ا�ستح�سارها ودعمها. 

فاحلراك العربي الأخري حمل فر�سة لدخول اأطراف خارجية لتطبيق اأجنداتها وال�ستفادة من حالة الفو�سى ال�سائدة يف 

بع�س الدول العربية بداية من 2011، وقد كانت مواقف اإيران من الثورات العربية متباينة تاأخذ منحى ت�ساعدًيا، فالو�سع 

يف اليمن و�سوريا يعك�س مدى احتدام ال�سراع العربي الإيراين على الأر�س، فدخول اإيران هذا ال�سراع بذريعة حماية الأقلية 

، ل تراه الدول العربية مربًرا لتدخل اإيران يف 
18

ال�سيعية وهو التزام اأخالقي ومواجهة القوى الغربية على راأ�سها اأمريكا

ال�ساأن العربي، وقد كان تدخل اإيران لدعم الحتجاجات ال�سعبية يف البحرين مبثابة القطرة التي اأفا�ست الكاأ�س وا�ستنه�ست 

الدول اخلليجية التي و�سعت البحرين كخط اأحمر وكو�سع ل ميكن العبث به. 

اأثر التوظيف ال�شيا�شي لالأقليات العربية يف اإيران على العالقات الإيرانية العربية 

عملت الدول العربية وعلى راأ�سها الدول اخلليجية على جمابهة �صيا�صات التوغل الإيرانية يف املنطقة عرب جملة من الآليات 

التي ترى فيها جناعة، يتقدمها العمل على املواجهة باملثل اأو تبني ال�سرتاتيجية الإيرانية والعمل على حتريك القوميات 

وتوظيفها �سيا�سًيا واقتنا�س فر�سة تهاوي الأو�ساع املعي�سية يف اإيران بعد ُحزمة العقوبات القت�سادية املتالحقة جراء التعنت 

يف الن�سياع للمجتمع الدويل فيما يخ�س امللف النووي. اإن دعم حراك الهوية يف الأحواز �سكل نقطة مغايرة مل�سار املجابهة 

التي مل تعهدها، فا�ستهدافها من الداخل جعلها تغري ا�سرتاتيجيتها من الهجوم اإىل حت�سني الداخل من خالل التموقع والعمل 

15- عطا حممد زهرة، الربنامج النووي الإيراين )بريوت، مركز الزهرة للدرا�سات وال�ست�سارات، 2015(، �س 16-9.
16- عبد الفتاح علي �سامل الر�سدان، الأمن اخلليجي م�سادر التهديد وا�سرتاتيجية احلماية )الوحة: مركز اجلزيرة للدرا�سات، 2015(، �س 97.

17- اإياد ر�سيد حممد الكرمي، »اأمن اخلليج العربي يف ظل التحدي الإيراين«، جملة جيل الدرا�سات ال�سيا�سية والعلقات الدولية، العدد 10، )�سبتمرب 
2017(، �س 20.

18- عزمي ب�سارة، �سورية: درب الآلم نحو احلرية، حماولة يف التاريخ الراهن )الدوحة: املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�صيا�صات، 2013(، �س 519.
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على بناء جمموعة عالقات مع الدول العربية والغربية، ورغم اخلالفات الكبرية بني اإيران والدول العربية اإل اأنها ل ترقى 

للخالفات مع كل من اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة لعدة اأ�سباب منها ما يتعلق بالنزاع حول الأر�س 

ومنها ما يتعلق باجلانب الديني.

اأ-اخلالف ال�شعودي الإيراين 

ي�ستند هدا ال�سراع على فكرة اإيرانية واحدة جاءت على ل�سان اخلميني بقوله: »نحن �سنقطع دابر جميع الظاملني يف 

الدول الإ�سالمية بعون اهلل تعاىل، و�سننهي هيمنة وظلم الطامعني من خالل ت�سدير ثورتنا التي هي يف احلقيقة ت�سدير 

لالإ�سالم احلقيقي، وبيان للمبادئ املحمدية، و�سُنمهد الطريق باإذن اهلل اأمام ظهور منقذ وم�سلح للجميع �ساحب الزمان 

، اإًذا فت�سدير الثورة للدول الإ�سالمية يف مقدمتهم ال�سعودية والتي ترى يف هذه الأفكار 
اأرواحنا فداه املهدي املنتظر«19

عداًءا مبا�سًرا ومطامع لل�سيطرة على املنطقة بذرائع دينية، هو لب اخلالفات الدائمة. وتتجدد هذه اخلالفات كل �سنة 

مبنا�سبة مو�سم احلج اإىل البقاع املقد�سة يف ال�سعودية يجمل التوترات يف هذه العالقات، ومبا اأن ال�سعودية متثل اجلزء الأكرب 

م�ساحة يف �سبه اجلزيرة العربية والكيان ال�صيا�صي امل�ستقل، واأغنى بلدانها بالرثوة البيرتولية، ولها من املميزات ما يجعلها 

تقود دول اخلليج العربي، خا�سة واأن لها الف�سل يف خلق جمل�س التعاون اخلليجي ومعاجلة عدة م�سائل متعلقة باحلدود بني 

.20
هذه الدول

من هذا املنطلق طورت ال�سعودية �سيا�ساتها اخلارجية و�ساغت جميع اأنظمتها ال�صيا�صية والقت�سادية مبا يتالءم مع املرحلة 

اجلديدة التي تركز على حتييد الدور الإيراين باملنطقة وتوظيف عالقاتها مع جميع الدول التي ترى اأنها موؤثرة يف املجتمع 

، خا�سة يف الق�سايا احل�سا�سة يف املنطقة كامللف ال�سوري واليمني والليبي، وجمابهة الدعم الإيراين للقوميات 
21

الدويل

والأقليات يف الوطن العربي بالدعم وال�ستثمار والتوظيف ال�صيا�صي للحراك ال�سعبي يف الأحواز ذو الغالبية القومية العربية.

ب-اخلالف الإماراتي الإيراين  

يطغى على العالقات الإماراتية الإيرانية النزاع حول اجلزر الإمارتية الثالث )طنب الكربى وال�سغرى وجزيرة اأبو مو�سى( 

التي ا�ستولت عليهم اإيران بعد الن�سحاب الربيطاين منها �سنة 1971، وقد اأقدمت اإيران على هذا العمل ملا ت�سكله اجلزر 

من اأهمية اقت�سادية وا�سرتاتيجية حيث تقع عند م�سيق باب ال�سالم )م�سيق هرمز(، حيث مير من هذا امل�سيق حوايل 

%75 من النفط العاملي، لكن رغم احتالل جزرها اإل اأن املواقف الإمارتية اإزاء التحولت ال�صيا�صية والع�سكرية العربية مع 
اإيران كانت تدعو دائًما للتهدئة و�سبط النف�س لتجنيب املنطقة حرًبا تكون الدول اخلليجية ال�سغرية م�سرحها، بل على عك�س 

22 وت�سويق �سلعها يف الإمارات باعتبارها �سوًقا ا�ستهالكية مهمة يف 
ذلك ت�سعى اإيران دائما جلذب ال�ستثمارات الإمارتية

العامل. لذلك فقد طغت امل�سلحة القت�سادية الآنية على امللفات واخلالفات العالقة بني البلدين، فنالحظ تقارًبا اقت�سادًيا 

وتباعًدا �سيا�سًيا لكنه ل يوجد متا�س موؤثر بني العالقتني، وهي ال�صيا�صة العامة لالإمارات العربية املتحدة التي انتهجتها لتحقيق 

هدف النهو�س القت�سادي ومتتينه وبعد ذلك ا�ستخدام العامل القت�سادي كعامل مهم لل�سغط ال�صيا�صي.

جـ - التوظيف ال�شيا�شي حلراك الأحواز

اأدركت الدول اخلليجية على راأ�سها ال�سعودية والإمارات ف�سل امل�ساعي ال�صيا�صية مع اإيران وعدم قدرتها على املجابهة 

23. لذا كان اللجوء 
الع�سكرية ب�سبب تزايد قدرتها الع�سكرية خا�سة مع ت�سبثها بربناجمها النووي الذي تعتربه م�سروع اأمة

19- حممد �سامل الكواز، العلقات ال�سعودية الإيرانية 1979–2011: درا�سة �سيا�سية تاريخية )عمان: دار غيداء للن�سر والتوزيع، 2013(، �س 35 
20- عبداحلكيم عامر الطحاوي، العلقات ال�سعودية - الإيرانية: واأثرها يف دول اخلليج العربي )الريا�س: مكتبة العبيكان، 2004(، �س 165.
21- عبد احلفيظ عبد الرحيم حمبوب، الت�سدي ال�سلب: ال�سعودية يف مواجهة الندفاعات الإيرانية )لندن: دار اأي كتب، 2017(، �س 181.

22- عبداهلل العلمي، لأطماع الإيرانية يف اخلليج )دبي: دار مدارك للن�سر، 2017(، �س 94-93.
23- راي تقية، اإيران اخلفية، ترجمة اأيهم ال�سباغ )الريا�س: مكتبة العبيكان للن�سر، 2010(، �س 204



جملة جت�سري، املجلد الأول، العدد الأول، 2019, دار ن�شر جامعة قطر190

اإىل حتريك اإيران من الداخل يف كل مرة �سواء بالدعم املايل اأو العرتاف بالق�سية الأحوازية كق�سية ت�سفية ا�ستعمار 

اخلليج  مبجتمعات  والقبلية  القومية  الرتباطات  حلجم  بالنظر  ولءاتهم  وك�سب  احلراك  هذا  قادة  مع  العالقات  وتوطيد 

العربي، فكانت انتفا�سة 2005 هي املوؤ�سر على بداية التوظيف ال�صيا�صي للقوميات يف اإيران انطالًقا من اإقليم الأحواز 

ال�سرتاتيجي واملهم ملحاولة �سرب اإيران يف ع�سبها القت�سادي، وقد بنت كل من ال�سعودية والإمارات ا�سرتاتيجيتها �سد 

اإيران بهذا ال�سكل اجلديد نظًرا حلجم التوغل الإيراين داخل القطر العربي وقدرته على اأن يكون معادلة �سعبة وطرًفا يف 

ال�سراعات العربية الداخلية على غرار لبنان و�سوريا واليمن وهي م�سارح ال�سراعات ال�سعودية والإماراتية مع اإيران، لذا 

جاءت هذه ال�سرتاتيجية كمحاولة حل�سر وتقلي�س نفوذ اإيران يف املنطقة والعمل على �سغلها داخلًيا و�سرف نظرها على 

الق�سايا العربية ولعل ت�سريح ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان كونه وزيًرا للدفاع ال�سعودي يف 3 مايو 2016 خلري 

دليل على ال�سرتاتيجية ال�سعودية اجلديدة ملجابهة اإيران حينما قال: »لن ننتظر حتى ت�سبح املعركة يف ال�سعودية بل 

؛ هو ما جتلى فعاًل من خالل توظيف القوى الإقليمية مللف الأحواز �سيا�سًيا 
�سنعمل لكي تكون املعركة لديهم يف اإيران«24

من خالل ت�سليط ال�سوء على و�سع حقوق الإن�سان يف اإيران بالرتكيز على منطقة الأحواز ذات القومية العربية والتي تعاين 

ال�سطهاد والتهمي�س، والعمل على ال�ستثمار يف هذه الحتقان ال�سعبي من خالل النتفا�سات والحتجاجات، ويعك�س هذا 

، وقد ا�ستغلت ال�سعودية والإمارات باعتبارهما 
25

التوظيف حتريك الق�سية كل مرة من طرف ال�سعودية يف الإمم املتحدة

املت�سرر الرئي�صي من ال�صيا�صات الإيرانية يف املنطقة كل الو�سائل املتاحة مبا فيها املالية ل�سراء الولءات يف بع�س الدوائر 

احلكومية للدول الغربية املناه�سة للتوجهات الإيرانية.

د- اأثر هذا التوظيف على العالقات الإيرانية العربية

من اأكرث نتائج التوظيف ال�صيا�صي حلراك الأحواز على العالقات الإيرانية العربية، هو ت�سنيف اإيران الدول العربية اإىل 

عدوة و�سديقة وحليفة وبناء عالقاتها ال�صيا�صية فقط على هذا الأ�سا�س، اأما العالقات القت�سادية فهي خارج هذا الت�سنيف 

للدواعي امل�سلحية، وبالرجوع اإىل اأثر هذا التوظيف الذي ينعك�س يف جملة الدعم املتبادل حلركات التحرر والتطرف التي 

م�سرحها العامل العربي والتي ظهرت منذ احلرب الأهلية اللبنانية يف )1975-1990( وبرزت اأكرث بعد �سقوط بغداد يف  

2003 وهي متوا�سلة بعد احلراك ال�سعبي الذي �سهده العامل العربي بعد 2011 اإىل يومنا هذا؛ ولعل اأهم الأ�سباب التي 
اأدت القوى الإقليمية اإىل تبني هذا الطرح �سد اإيران هي:

�صيا�صة املعاملة باملثل التي انتهجتها بع�س الدول اخلليجية اأبرزها ال�سعودية والإمارات وحلفائها الإقليميني والتي تق�سي  -

بالتدخل يف ال�ساأن الإيراين الداخلي مثلما تدخلت ول تزال اإيران يف ال�ساأن العربي.

ا�ستغالل القومية العربية لالأحوازيني ودعم توجههم التاريخي نحو النف�سال م�ستغليني فر�ستي: اأوًل تنامي املطالبة  -

بتقرير م�سري الأقليات يف كثري من دول العامل والدعوة اإىل ال�ستقالل على غرار اإقليم كاتالونيا يف اإ�سبانيا والأكراد 

يف العراق واإقليمي لومبارديا وفينيتو يف اإيطاليا، ثانًيا احلراك ال�سعبي العنيف والهادئ يف الوطن العربي والذي 

اأ�سقط الأنظمة ال�صيا�صية.

ا�ستخدام اإيران لأ�سلوب الرتهيب عرب التهديد بالقوة الع�سكرية املتنامية والرتغيب بالدعم يف حالة النظمام اإىل  -

ال�سف الإيراين.

ما ميكن ا�ستخال�سه من اأثر هذا التوظيف هو اأن العالقات الإيرانية العربية ي�سوبها احلذر وانعدام الثقة.

24- ثروت البطاوي، »هل متتلك ال�سعودية »اأوراقًا« لنقل ال�سراع اإىل داخل اإيران؟«، ر�سيف 22، 2017/06/04، �سوهد يف 2019/1/28 يف
http://tiny.cc/k8ri6y

25- »ال�سعودية تفتح ملف عرب الأحواز بوجه اإيران يف الأمم املتحدة« �سي ان ان العربية، 2017/10/26، �سوهد يف 2019/1/28 يف
 http://tiny.cc/ggsi6y
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اجلدول 6: الت�سنيف الإيراين للعالقات مع الدول العربية 

الت�سنيفالدول كاأنظمة �سيا�سية

عدوةال�سعودية - الإمارات - البحرين  - اليمن

حليفة�سوريا - العراق - لبنان -  ال�سلطة الفل�سطينية 

�سديقةباقي الدول العربية

امل�سدر: اإعداد الباحث

من خالل اجلدول يظهر اأن هناك �سبه توازن بني اأعداء اإيران وحلفائها يف املنطقة العربية اإل اأن الختالف يكمن يف 

القدرات والإمكانيات فالدول احلليفة جلها خرجت اأو ل زالت تعاين من تبعات احلروب املتتالية التي تلعب فيها اإيران دوًرا 

رئي�سًيا فعدم ال�ستقرار ال�صيا�صي والأمني يحتم على هذه الدول تكييف �سيادتها مبا يجنبها جمابهة القوة الإيرانية. 

امل�سدر: من اإعداد الباحث

امل�سدر: من اإعداد الباحث
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خامتة

رغم اجلهود املبذولة لإذابة اجلليد على العالقات الإيرانية العربية خا�سة اخلليجية منها ول�سنوات عديدة اإل اأن حراك 

الأحواز امل�ستمر مثل �سربة لكل مقومات بناء الثقة بني اإيران والدول الإقليمية املحاذية لها، وق�سم املنطقة اإىل مع�سكرين 

مناوئ ومعاد، ما خلق �سرًخا وفجوة اأثرت حتى على العالقات العربية-العربية، وزادت من ت�سرذم العامل العربي وقو�ست 

حلم بناء الوحدة العربية التي تطمح لها ال�سعوب العربية؛ ولعل ما ن�ستخل�سه من هذه الدرا�سة هو كالآتي: 

اإن حراك الأحواز نقطة �سعف النظام الإيراين احلايل، حيث ف�سل هذا النظام يف احتواء النفجارات الجتماعية وح�سر 

الحتجاجات عرب تبني الإ�سالحات الهيكلية التي يطالب بها �سكان الأحواز والتي حتولت بعد ذلك اإىل مطالب انف�سالية.

لعبت الدول الإقليمية على حمرك القومية لتاأجيج ال�سارع الإيراين يف الأحواز وكان ذلك عرب الدعم ال�صيا�صي واملايل،  -

بذريعة حماية روابط النحدار العرقي والقبلي لالأحوازيني مع الدول العربية املجاورة.

�صيا�صة اإيران يف املنطقة العربية والتي تدعو اإىل التدخل �سواء املبا�سر اأو غري املبا�سر، هو ما حمل هذه الدول على  -

املعاملة باملثل ونقل ال�سراع من اخلارج اإىل الداخل الإيراين.

احلراك العربي �سواء الهادئ اأو العنيف �سكل فر�سة لإيران للتدخل وتطبيق م�سروع ت�سدير الثورة الإ�سالمية باأبعادها  -

املختلفة يف م�سارح �سوريا واليمن، ما زاد من تعقيد وتوتري العالقات مع الدول العربية على راأ�سها ال�سعودية.

يف الأخري، تو�سلنا اإىل اقرتاح بع�س التو�سيات التي ت�سكل روؤية براغماتية حلل اأزمة انعدام الثقة التي متيز العالقات 

الإيرانية العربية ونطمح من خاللها اإىل املبادرة باإيجاد حلول عملية ت�سهم يف بناء عالقات متينة ومتوا�سلة، وتتمثل هذه 

التو�سيات يف:

بناء عالقات دائمة وم�ستمرة بني اإيران والدول العربية ل بد من الأخذ باحلالة الإيرانية الإماراتية املبنية على اأ�س�س اقت�سادية 

وجتارية م�سلحية ل تراعي التوتر يف العالقات ال�صيا�صية بل تعترب التعاون القت�سادي مانًعا لأي انزلقات �صيا�صية م�ستقبلية.

ت�سكل الق�سية الأحوازية ع�سب اخلالفات بني اإيران وجريانها لذا وجب على اإيران مراعاة الأو�ساع يف الإقليم ومنحه ا�ستقالًل  -

ثقافًيا يدعم التنوع احلا�سل يف اإيران منذ القدم.

مبا اأن اإقليم الأحواز هو الع�سب القت�سادي لإيران فال بد اأن ي�ستفيد الإقليم من موارده املتنوعة باإن�ساء م�ساريع اقت�سادية  -

و�سناعية متكن ال�سعب الأحوازي من العي�س يف رفاه واحلد بذلك من الحتجاجات ذات الطابع الجتماعي.

الرتكيز على التقارب الثقايف والديني كو�سيلة للتقارب الجتماعي ومن ثمة ال�سيا�سي.

ال�ستثمار يف القوميات والأقليات بحيث تكون اآداة ربط ثقايف وح�ساري ولي�ست اآداة �سراع وتفكك. -

التعاون الأمني والع�سكري لتنظيف املنطقة من كل اأ�سكال التطرف والعنف. -

اإن احلاجة لتح�سني العالقات العربية الإيرانية هي اليوم �سرورية اأكرث من اأي وقت �سبق خا�سة مع الظروف املاأ�ساوية التي متر بها 

املنطقة والتي تت�سم بالنهيار بناء الدولة وت�سرذمها وظهور فواعل جديدة جعلت املنطقة م�سرحا لت�سفية احل�سابات الدولية واأر�سا 

لتجريب كل اأنواع الأ�سلحة الفتاكة، لذلك وجب ف�س النزاعات الإيرانية العربية والر�سوخ لالأمر الواقع الذي يرى يف بناء تكتالت 

اقت�سادية و�سيا�سية احلل لتح�سني الدول من الأخطار اخلارجية.
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تاأتي الدرا�سات الأكادميية �ضمن اإطار جهود فكرية مرتاكمة تعمل على مراجعة ما مت اإجنازه �سابًقا، والبناء عليه، 

والتقدم باملعرفة الأكادميية خطوة اأخرى اإىل الأمام. ولذا فاإن عر�ض كتاب اأكادميي كهذا الكتاب يتطلب معرفة بتطور 

الدرا�سات الإ�سالمية يف الغرب، و�سياقاتها املعرفية املتعددة، واإ�سكالتها الراهنة، وما ت�سعى هذه الدرا�سات لالإجابة 

عنه. وتتبدى اأهمية ال�سياقات الفكرية من خالل كتاب الدكتور اأحمد دّلل الذي �سدر قبل عدة اأ�سهر حتت عنوان: 

»الإ�سالم من غري اأوروبا: تقاليد الإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر«، والذي يتقاطع مع عدد من 
ال�سياقات الفكرية املختلفة. فمن ناحية ياأتي الكتاب �ضمن ال�سياق الأول: الذي هو �سياق الأبحاث املتزايدة التي ترف�ض 

فكرة النحطاط واجلمود يف الفكر الإ�سالمي وتعمل على مراجعتها وتفنيد دعاويها، من خالل اإظهار جوانب التجديد 

والأ�سالة يف الفكر الإ�سالمي خالل هذه القرون التي كانت تو�سف باأنها ع�سور جمود وانحطاط. واأما ال�سياق الثاين: 

فيتعلق بالدرا�سات الأكادميية الغربية التي تتناول القرن الثامن ع�سر حتديًدا، اإذ يعمل املوؤلف على مراجعة وتقييم 

جهود العلماء ال�سابقني الذين رف�سوا فكرة النحطاط وعملوا على اإبراز جوانب الأ�سالة والتجديد يف الفكر الإ�سالمي 

يف القرن الثامن ع�سر، غري اأنهم - كما يناق�ض املوؤلف - وقعوا يف تعميمات واأخطاء تتطلب التمحي�ض واملراجعة والنقد. 

واأما ال�سياق الثالث: فيتعلق بدرا�سات ما يعرف بع�سر النه�سة العربية، وخا�سة ما يتعلق بجانب التوا�سل والقطيعة 

يف الفكر الإ�سالمي بني القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر، والدور الذي لعبه ال�ستعمار يف م�ساألة النه�سة. ونبذة 

�سريعة حول هذه ال�سياقات الفكرية �ست�سهم يف تقييٍم اأف�سَل لهذا الكتاب املعرو�ض وحتديد مكانه �ضمن ال�سياقات 

الفكرية امل�سار اإليها.  
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هيمنت على الدرا�سات الأكادميية الغربية املتعلقة بالعامل الإ�سالمي طوال القرن الع�سرين فكرة النحطاط، والتي اعتربت 

اأن العامل الإ�سالمي دخل يف مرحلة من النحطاط واجلمود بعد القرن ال�ساد�ض الهجري/الثاين ع�سر امليالدي، وا�ستمر 

هذا النحطاط حتى ما ي�سمى بع�سر النه�سة يف القرن التا�سع ع�سر. اأ�سباب عدة �ساهمت يف ن�ضر هذه الفكرة، منها اأن 

معظم النتاج الفكري الإ�سالمي خالل هذه الفرتة ل يزال خمطوًطا مل يحقق اأو يدر�ض بعد. ومنها اأن النتاج الفكري بعد 

املرحلة الكال�سيكية اأخذ طابع ال�سروح واحلوا�سي، وهو ما اعتربه البع�ض عالمة على انعدام الأ�سالة والتجديد، وبالتايل مل 

مت لتربير فكرة النحطاط اأن الغزايل يف نقده للفل�سفة  يحظ بن�سيب كاٍف من الهتمام الأكادميي. ومن الأ�سباب التي ُقدِّ

قد �ساهم بانح�سار الفكر العقالين، وق�سى على الدرا�سات الفل�سفية يف العامل الإ�سالمي. و�ساهم اهتمام بع�ض الباحثني 

باجلوانب ال�سوفية من الفكر الإ�سالمي يف تر�سيخ فكرة انح�سار الفكر العقالين، وقّدم الفل�سفة الإ�سالمية على اأنها جمرد 

روؤية دينية اأو حماولة للتوفيق بني الفكر اليوناين والعقيدة الإ�سالمية. وعلى الرغم من اأن املراجعات الغربية لهذه الفكرة قد 

بداأت منذ اأكرث من ن�سف قرن، اإل اأن ثمارها مل تبداأ بالظهور اإل موؤخًرا. فمار�سال هود�سون يف كتابه »جتربة الإ�سالم« 

)The Venture of Islam(، والذي ن�ضر قبل اأكرث من ن�سف قرن، قال: اإن فكرة النحطاط واجلمود غري �سحيحة يف 
و�سف العامل الإ�سالمي بعد القرن ال�ساد�ض الهجري/الثاين ع�سر امليالدي. 

لقد ن�ساأت بعد ذلك التاريخ نه�سات فكرية متنوعة يف كل من اإيران خالل الع�سر ال�سفوي، وكذلك الدولة املغولية يف 

الهند يف القرنني ال�ساد�ض ع�سر وال�سابع ع�سر، اإ�سافة اإىل الدولة العثمانية يف القرنني ال�ساد�ض ع�سر وال�سابع ع�سر. �ضمن 

اإطار املراجعات الأكادميية التي ت�سعى لرد فكرة النحطاط واجلمود �سدر يف ال�سنوات املا�سية كتابان اأ�سا�سيان، الأول: 

كتاب الدكتور خالد الرويهب اأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية يف جامعة هارفرد، واملعنون بـ »احلياة الفكرية يف العامل الإ�سالمي 

يف القرن ال�سابع ع�سر« )�سدر عن من�سورات جامعة كامربدج(، والكتاب الآخر: وهو الكتاب الذي نعر�ض له هنا، للدكتور 

اأحمد دّلل، عميد جامعة جورج تاون يف الدوحة، واملعنون بـ »الإ�سالم من غري اأوروبا«، والذي يتناول الفكر الإ�سالمي يف 

القرن الثامن ع�سر.

ومع اأن فكرة النحطاط بداأت بالرتاجع نتيجة جهود العديد من الباحثني املعا�سرين الذين بداأوا بالرتكيز على الفكر 

الإ�سالمي فيما اأطلق عليه مرحلة ما بعد الع�سر الكال�سيكي، اأي ما بعد القرن ال�ساد�ض الهجري/الثاين ع�سر امليالدي، اإل 

اأن هذه املراجعات ذاتها بحاجة لفح�ض ومراجعة، اإذ وقع الكثري منها يف تعميمات واأخطاء هي يف حاجة ملناق�سة وتدقيق. 

وجدت العديد من الدرا�سات الغربية الراف�سة لفكرة النحطاط يف القرن الثامن ع�سر �سالتها للتاأكيد على غنى وحيوية 

الفكر الإ�سالمي يف تلك املرحلة. فقد �سهد العامل الإ�سالمي يف ذلك القرن العديد من احلركات الإ�سالحية البارزة، اإ�سافة 

اإىل ظهور العديد من املفكرين الذين قدموا م�ساهمات فكرية هامة. فمن بني هذه احلركات امل�سروع الإ�سالحي ل�ساه ويل 

اهلل الدهلوي )ت. 1762/1176( يف الهند، احلركة ال�سنو�سية بقيادة حممد بن علي ال�سنو�سي )ت. 1859/1276( 

يف �سمال اأفريقيا، الفكر الإ�سالحي لكل من ال�سنعاين )ت. 1769/1182( وال�سوكاين )1834/1250( يف اليمن، 

وجهود عثمان ابن فودي )ت. 1817/1232( يف جنوب ال�سحراء الأفريقية، اإ�سافة اإىل حركة حممد بن عبد الوهاب 

)ت. 1791/1206( يف اجلزيرة العربية. 

غري اأن الدرا�سات الغربية التي تناولت هذه احلركات ركزت على اجلانب احلركي العملي لهذه اجلماعات، اأو على اجلانب 

الإ�سالحي الجتماعي وال�سيا�سي، مع اإهمال كبري للجانب الفكري. بروز هذه احلركات الإ�سالحية يف اأنحاء خمتلفة من 

العامل الإ�سالمي، وخالل قرن واحد دفع بع�ض الباحثني للت�ساوؤل عن اإمكان وجود موؤثر م�سرتك �ساهم يف حتفيز كل هذه 

احلركات. وبينما اعترب بع�ض الباحثني اأن احلركة الوهابية هي امللهم واملوؤثر يف هذه احلركات الإ�سالحية، عمل البع�ض 

الآخر على احلفر اأعمق يف التاريخ لإعادة جذور هذه احلركات الإ�سالحية ل�سبكة من العلماء الذين كانوا فاعلني يف احلجاز 

يف القرن ال�سابع ع�سر امليالدي، والذين ي�سار اإليهم يف الدرا�سات الأكادميية الغربية با�سم �سبكة احلرمني. جهود هوؤلء 
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العلماء - بح�سب هذه الرواية - كانت متمحورة حول احلديث النبوي والت�سوف، وهذان اجلانبان من اأبرز خ�سائ�ض احلركات 

الإ�سالحية يف القرن الثامن ع�سر امليالدي. 

واأما فيما يتعلق بال�سياق الثالث، اأي درا�سات ما ي�سمى بع�سر النه�سة، فاإن العديد من الدرا�سات الغربية ربطت فكرة النه�سة 

بال�ستعمار، اإذ اعترب العديد من الباحثني اأن الفكر الإ�سالمي بداأ بالتغري واأن املناداة بالإ�سالح بداأت مع احتكاك العامل 

الإ�سالمي باأوروبا من خالل احلمالت ال�ستعمارية. هذا الحتكاك مع احل�سارة الغربية فر�ض ت�ساوؤل ع�سر النه�سة، ملاذا 

تقدم الغرب وتاأخرنا؟ ومن هنا برزت الإجابات املتنوعة كرد فعل على التحدي الغربي. تعيد هذه الدرا�سات الوعي العربي 

مب�ساألة النه�سة والتغيري اإىل الحتكاك مع الفكر الأوروبي، متجاهلة جهود العلماء امل�سلمني ال�سابقة على هذا اللقاء. اإبراز 

اجلهود الفكرية لعلماء وم�سلحي القرن الثامن ع�سر، اأي قبل الحتكاك مع الفكر الغربي، هو اأحد اأهداف هذه الدرا�سة، 

ورف�ض فكرة التاأثري الغربي يف مفكري الإ�سالح يف القرن الثامن ع�سر ي�سكل الفكرة التي اأخذ الكتاب عنوانه منها.

�ضمن اإطار هذه ال�سياقات الفكرية املتنوعة ياأتي بحث الدكتور دّلل ليعمل على امل�ساهمة يف تقوي�ض فكرة النحطاط واجلمود 

من خالل الرتكيز على احلياة الفكرية يف العامل الإ�سالمي خالل القرن الثامن ع�سر لإبراز املنجزات الثقافية ال�ستثنائية 

لذلك القرن )�ص 3(. وقد عمل املوؤلف على منحيني متداخلني، يف املنحى الأول ي�سعى ملراجعة الدرا�سات الأكادميية الغربية 

التي رف�ست فكرة النحطاط يف القرن الثامن ع�سر غري اأنها براأيه وقعت يف اأخطاء وتعميمات ت�ستدعي املراجعة والفح�ض. 

ويف املنحى الثاين يعمل على اإبراز اجلانب الفكري لبع�ض من اأهم مفكري وم�سلحي القرن الثامن ع�سر يف �سبيل �سد 

الفجوة التي تركتها الدرا�سات الغربية باإهمالها لهذا اجلانب احليوي يف تاريخ ذلك القرن. و�سمن اإطار هذين املنحيني 

الكثري من التفا�سيل واملناق�سات التي ل ميكن عر�سها يف ب�سع �سفحات، واإمنا فقط الإ�سارة اإىل خطوطها العامة. ق�سم 

الدكتور دّلل كتابه اإىل خم�سة ف�سول وخامتة. ويف كل ف�سل من هذه الف�سول عمل على اإبراز جوانب الجتهاد والتجديد يف 

الفكر الإ�سالمي، �ضمن ال�سياقات املحلية اخلا�ضة، مع الإقرار بوجود جوانب م�سرتكة يف هذه احلركات ناجت عن ا�ستنادها 

اإىل الرتاث الإ�سالمي امل�سرتك، فالهتمام باحلديث النبوي وانت�سار الت�سوف والدعوة لالجتهاد خ�سائ�ض م�سرتكة ل ميكن 

جتاهلها، غري اأن هذه اخل�سائ�ض ذات �سياقات حملية، وبرزت نتيجة حاجات حملية خا�ضة ولأهداف حمددة، ولي�ض نتيجة 

موؤثرات م�سرتكة وفدت من خارج ال�سياق املعريف والتاريخي املحلي.

يف الف�سل الأول، واملعنون ب »حدود الإميان«، ي�سعى املوؤلف لإبراز اخل�سائ�ض العامة لكل حركة من احلركات الإ�سالحية 

التي تتناولها الدرا�سة، للتاأكيد على اأن الهتمامات الجتماعية والفكرية لكل حركة تختلف متاًما عن الهتمامات الفكرية 

والجتماعية لالأخرى، نتيجة تعبريها عن �سياقات حملية خمتلفة. وعلى الرغم من اتفاق معظم هذه احلركات حول �سرورة 

الجتهاد ورف�ض التقليد، فاإن براجمها الإ�سالحية ترتبط ب�سكل وثيق مب�سكالت املجتمع املحلي وتراثه الفكري اخلا�ص. امل�سكلة 

الأ�سا�ض التي يواجهها دّلل مع الكتابات الغربية التي بداأت مبراجعة فكرة النحطاط، وبداأت باإلقاء ال�سوء على احلركات 

الفكرية يف القرن الثامن ع�سر امليالدي، هي اأن الكثري من هذه الدرا�سات اعتربت احلركة الوهابية النموذج املعرب عن 

احلركات الإ�سالحية يف القرن الثامن ع�سر. بل اإن بع�ض الدرا�سات الغربية راأت يف احلركة الوهابية ملهًما وموؤثًرا يف الكثري 

من احلركات الإ�سالحية الأخرى التي انت�سرت يف العامل الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر. احلركة الوهابية، كما يناق�ض 

املوؤلف، مل تكن هي امللهم واملوؤثر يف احلركات الإ�سالحية الأخرى، بل كانت هي ال�ستثناء والن�ساز لدرجة اأن معظم مفكري 

القرن الثامن ع�سر قد يختلفون مع معظم ما جاءت به الوهابية )�ص 23(. 

فقد تركز اهتمام احلركة الوهابية على اجلانب العقدي، مع ب�ساطة يف اجلوانب الفكرية وانعدام الهتمام بالإ�سالح 

الجتماعي، بينما كان اجلانب الفكري، والن�سغال بالإ�سالح الجتماعي، من اأولويات احلركات الأخرى. التاأكيد على ال�سياق 

املحلي اأحد اأبرز خ�سائ�ض حماولة دّلل للرد على املراجعات الغربية التي اأقرت بوجود ن�ضاط حركي اجتماعي �سيا�سي 
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كبري يف القرن الثامن ع�سر، غري اأنها - ونتيجة الت�سابه الظاهري بني بع�ض خ�سائ�ض هذه احلركات - حاولت ردًها اإىل 

اأ�سل م�سرتك. دلل املوؤلف بو�سوح اأن هذه احلركات وم�ساريعها الإ�سالحية كانت متجذرة يف واقعها الجتماعي وال�سيا�سي 

والتاريخي، واأن الفكر الإ�سالحي الذي طرحه مفكرو ذلك القرن اإمنا ا�ستند اإىل اإدراكهم مل�ساكل واقعهم، ل نتيجة تاأثريات 

خارجية. 

يف الف�سل الثاين، واملعنون ب »الجتهاد والأ�سول املحلية لروؤية عاملية«، ينطلق املوؤلف من فكرة اأن التمذهب، اأي التع�سب 

املذهبي، وما �سببه من تفتت يف املجتمعات الإ�سالمية هو العلة الأوىل التي وجه مفكرو القرن الثامن ع�سر جهودهم حللها. 

هذا التع�سب الناجت عن التقليد خلق �سلطات معرفية فكرية مهيمنة على الفكر واملجتمع، �سلطات غدت و�سيطة بني الإن�سان 

واملعرفة: �سلطة املذهب املتمثلة يف الفقيه، و�سلطة ال�سيخ ال�سويف املحتكر للطريق اإىل اهلل، و�سلطة املتكلم املعرب عن حقيقة 

العتقاد. ملواجهة هذه الآفة كان ل بد من تقوي�ض فكرة التقليد، والتو�سع بفكرة الجتهاد، وخلق �سلطات معرفية اأخرى ت�سكل 

مناف�ًسا لل�سلطات التقليدية وتك�سر احتكارها للحقيقة. ومع التاأكيد على اأن فكرة الجتهاد مل تكن م�ساألة م�ستجدة يف القرن 

الثامن ع�سر اإل اأن الأبعاد الجتماعية والفكرية، اإ�سافة لل�سياقات املحلية متيزها عّما �سبق من دعوات لالجتهاد، وب�سكل 

حا�سم عن دعوات التجديد يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين. 

فدعوات التجديد يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين كانت رد فعل على التاأثري الفكري الغربي، بينما دعوات التجديد يف 

القرن الثامن ع�سر كانت ا�ستجابة لتحديات حملية، لي�ض للغرب والفكر الغربي اأي تاأثري بها. ومع التاأكيد على اأن الجتهاد 

كان دائًما جزًءا اأ�سا�سًيا من الفكر الإ�سالمي على مر الع�سور اإل اأن ما مييز الدعوة لالجتهاد يف القرن الثامن ع�سر هو 

حماولة تو�سيع نطاق الجتهاد وتعميمه لي�سمل كافة امل�سلمني )�ص 68(. ويف حني عمل بع�ض املفكرين على تخفيف �سروط 

الجتهاد، وتق�سيم الجتهاد لدرجات خمتلفة ميكن للجميع ممار�سة اأنواع منها، عمل اآخرون على نقد فكرة التقليد ورد 

اأ�س�سها الفكرية. تنوع املفاهيم املختلفة التي عر�ست لفكرة الجتهاد، توؤكد على الطابع املحلي لتلك احلركات، وت�سكل جانًبا 

هاًما يف نق�ض دعاوى احتكار املعرفة من قبل الفقهاء، اأو ال�سوفية، اأو الأ�سوليني، وهذه اجلواب �ستتناولها الف�سول التالية.

الدعوة لالجتهاد ونبذ التقليد كان لها تاأثري مبا�سر على الت�سوف يف القرن الثامن ع�سر، وهذا ما ي�سكل حمور الف�سل 

يعني  لالجتهاد  والدعوة  التقليد  فرف�ض  للروح«.  املتعددة  الأوجه  واجلديد:  القدمي  »الت�سوف  عنوان:  اأخذ  الذي  الثالث 

تقوي�ض فكرة الطاعة غري امل�سروطة لل�سيخ، وجتاوز و�ساطات الفقهاء اأو ال�سوفية باعتبارهم اأدوات لنقل املعرفة، وبالتايل 

ففكرة الجتهاد هي باملح�سلة عملية ا�ستعادة حلق الإن�سان باملعرفة من مدعي ال�سلطة الفكرية. وهنا جند موقفني متميزين 

من الت�سوف يف القرن الثامن ع�سر، الأول هو حماولة اإ�سالح الت�سوف من الداخل، اأي من م�سلحني منت�سبني للت�سوف 

وي�سعون لت�سحيح بع�ض الأفكار اأو ال�سلوكيات التي اعتربوها منحرفة عن النهج ال�سويف ال�سليم. واملوقف الثاين موقف ناقد 

للت�سوف، وي�سمل اجتاهني متباينني متاًما، الجتاه الراف�ض متاًما وب�سكل جذري للت�سوف وال�سوفية، وهو موقف حممد بن 

عبد الوهاب، والجتاه الناقد للمبالغات والنحرافات ال�سلوكية اأكرث مما هو رف�ض جذري للت�سوف ويتمثل يف مواقف كل 

من ال�سنعاين وال�سوكاين. 

ويف حني اأن الوهابية مل متيز بني الفعل وفاعله، عمل ال�سنعاين وال�سوكاين على نقد ال�سلوكيات اخلاطئة مع جتنب اتهام 

الأ�سخا�ض واإدانتهم ب�سكل مبا�سر. ويف هذا ال�سياق جند ال�سوكاين وال�سنعاين يوؤ�س�سان لإجراءات متدرجة تبداأ من �سرح 

املعنى ال�سحيح للفكرة، ال�سفاعة مثاًل، وتو�سيح اخللل يف ال�سلوك والعقيدة، وبعد ذلك يتم رفع الأمر للوايل الذي ير�سل 

عاملًا لي�سرح العقيدة وال�سلوك ال�سحيحني ويبني اخلطاأ ويعمل على اإزالته، ويف املح�سلة فاإن م�سوؤولية تطبيق احلكم ال�سرعي 

تبقى على عاتق الوايل وحده )�ص 110(. موقف كل من ال�سنعاين وال�سوكاين الناقد لل�سلوكيات ال�سوفية املنحرفة نابع 

من التقاليد الزيدية، اإ�سافة لكونه جزًءا من م�ساريعهما الراف�سة لفكرة التقليد والتبعية وح�سرية املعرفة. بل اإن ال�سوكاين 
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يقول �ضراحة اإن هذه ال�سلوكيات ال�سوفية املنحرفة م�ستمرة منذ ع�سور طويلة نتيجة ل�سيطرة فكرة التقليد، ولذا فاحلل 

لي�ض بالعقوبات اجلماعية واإمنا بالتعليم وال�سرح والتو�سيح. وهذا جانب اجتماعي مهم يو�سح كيف اأن ال�سوكاين كان يوؤمن 

برغبة النا�ض العاديني مبعرفة احلقيقة وقدرتهم على اإدراكها. نقد الدعاوى احل�سرية للمعرفة ترافقت دائًما مع الرتكيز 

على كون القراآن وال�سنة هما امل�سدران الأ�سا�سيان للمعرفة الدينية، وهما متاحان للجميع واإمكانية الجتهاد متوفرة ملن يحقق 

�سروطه. وهكذا جند اأن جميع امل�سلحني، �سواء من تبنى النهج ال�سويف منهم، اأو من اأخذ موقًفا نقدًيا من الت�سوف قد 

�ساهم يف تقوي�ض فكرة التبعية والو�ساطة الفكرية وح�سرية املعرفة، واإن بدرجات خمتلفة.

يف الف�سل الرابع، واملعنون ب »جينيولوجيا املعار�سة و�سيا�سة املعرفة«، يناق�ض دّلل عالقة الفكري بال�سيا�سي من خالل 

موقف مفكري القرن الثامن ع�سر من ال�سلطات ال�سيا�سية. اإذ اإن امل�ساريع الإ�سالحية جلميع مفكري ذلك القرن كان ل بد اأن 

ت�سطدم مع ال�سلطات ال�سيا�سية. فانتقاد الأو�ساع الجتماعية ال�سيئة والف�ساد وال�سرائب الظاملة تاأخذ اأبعاًدا �سيا�سية وا�سحة. 

وم�ساألة عالقة العامل بال�سلطة ال�سيا�سية م�ساألة خالفية بني العلماء، فالبع�ض كان ينهى عن التقرب من ال�سلطة ويف�سل عزلة 

العامل للحفاظ على ا�ستقالله الفكري، بينما راأى الآخرون، ومنهم ال�سوكاين اأن اعتزال احلياة ال�سيا�سية من قبل العلماء 

�سيوؤدي للمزيد من الف�ساد، واأن هناك منا�سب مثل الق�ساء ذات طابع �سيا�سي ول ميكن جتنبها من قبل جميع العلماء. 

ويف حني اأن ال�سنو�سي اختار التوجه جنوًبا ناحية ال�سحراء تفادًيا لل�سدام مع ال�سلطة ال�سيا�سية، وعمل �ساه ويل اهلل 

ا مثل  على تركيز جهوده على الإ�سالح الفكري والجتماعي بعد اأن يئ�ض من اإمكانية الإ�سالح ال�سيا�سي، فاإننا جند �سخ�سً

ال�سوكاين قد تبواأ اأحد اأعلى املنا�سب ال�سيا�سية يف البالد، قا�سي الق�ساة. انخراط عامل جمدد يرف�ض التقليد ويدعو 

ا مع رف�ض التقليد والدعوة امل�ستمرة لالجتهاد.  لالجتهاد �ضمن اإطار بنية �سيا�سية ت�سعى لتثبيت �سلطتها قد يبدو متناق�سً

فاأحد اأهداف الدعوة للتجديد هو تقوي�ض ُبنى ال�سيطرة القائمة، �سواء كانت فكرية، اأو اجتماعية، اأو �سيا�سية. ومن هنا يوؤكد 

املوؤلف على اأن الدور ال�سيا�سي الذي لعبه ال�سوكاين كان نتيجة لدوره الفكري، ولي�ض العك�ض، اأي اإن انخراطه يف الن�ساط 

ال�سيا�سي جاء نتيجة �سهرته الفكرية، واأن �سلطته الأ�سا�سية بقيت فكرية. وعلى الرغم من كون ال�سوكاين من اأعمدة ال�سلطة 

ال�سيا�سية، اإل اأن ذلك مل يعن الولء الأعمى، فقد كان ناقًدا للكثري من املمار�سات ال�سيا�سية، وهو ما اعتربه دّلل عالمة 

على ا�ستمرار فكرة تقوي�ض احتكار ال�سلطة، �سواء املعرفية اأو ال�سيا�سية، ودلياًل على اأن ا�ستقالل ال�سوكاين ال�سيا�سي هو 

انعكا�ض ل�ستقالله الفكري )�ص 163(. 

الف�سل اخلام�ض، والذي يحمل عنوان: »اأن�سنة املقد�ض«، يو�سح ب�سكل جلي كيف اأن ال�سياقات املختلفة حتكم عملية 

الإ�سالح حتى واإن ت�سابهت احللول، ولكن الغاية وال�ستخدام تتحدد �ضمن ال�سياق املحلي. اأي اأن الت�سابه الظاهري يف بع�ض 

اأوجه احللول التي طرحت مل تخف التباينات املهمة التي ميزت امل�ساريع الإ�سالحية. فعلى الرغم من اأن معظم م�سلحي 

القرن الثامن ع�سر قد اأكدوا على دور احلديث النبوي كمرجعية اأ�سا�سية لالجتهاد والتجديد، اإل اأن درا�سة التجربة اليمنية 

مع جهود ال�سنعاين وال�سوكاين وجتربة عبد احلق الدهلوي و�ساه ويل اهلل الدهلوي يف �سبه القارة الهندية تك�سف بو�سوح 

عن اختالف ال�سياقات املحلية والدور الذي كان منوًطا من احلديث لعبه يف هذه ال�سياقات. 

كما مر �سابًقا، فاإن م�سكلة املذهبية كانت اأ�ّض امل�سكالت التي �سعى مفكرو القرن الثامن ع�سر حللها، ويف هذا ال�سياق جند 

الدور املركزي الذي لعبه احلديث النبوي. اأما يف اليمن فاإن عملية اإدخال كتب احلديث املتداولة عند اأهل ال�سنة �ساهمت يف 

خلق �سلطة معرفية جديدة اإىل جانب �سلطة املذهب الزيدي امل�سيطر. كتب احلديث املعتمدة عند اأهل ال�سنة وعملية اإدخالها 

يف التقاليد الزيدية حملت اأبعاًدا فقهية وعقدية وراء البعد احلديثي الظاهر. فال�سنة هي اأحد م�سادر الت�سريع، وجزء اأ�سا�ض 

من اأي نقا�ض فقهي. كما اأن اإدخال مرويات ال�سنة احلديثية اأثار الكثري من النقا�سات العقدية املتعلقة مبرويات ال�سحابة 

الذين جتنب ال�سيعة والزيدية مروياتهم ب�سبب موقفهم من الإمام علي، وبذلك مت مناق�سة م�سائل مثل مفهوم العدالة، ورواية 
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املبتدع، وحجية ال�سحابة، وم�ساألة املفا�سلة بني ال�سحابة، والتف�سيل بني اخللفاء الرا�سدين. واأما يف �سياق �سبه القارة 

الهندية، فقد عمل احلديث على خلق �سلطة مناف�سة ل�سلطة املذهب احلنفي، ويف هذا ال�سياق يركز املوؤلف على دللة تف�سيل 

�ساه ويل اهلل الدهلوي ملوطاأ الإمام مالك واعتباره اأف�سل كتب احلديث، وكيف اأن هذا التف�سيل يرجع لكون موطاأ الإمام 

مالك يعترب كتاب حديث وكتاًبا موؤ�س�ًسا ملذهب فقهي م�ستقل، اأي الفقه املالكي؛ وبذا فاإن �ساه ويل اهلل من خالل تركيزه 

على موطاأ الإمام مالك دفع فقهاء احلنفية يف الهند لقبول �سلطة فكرية موؤ�س�سة ملذهب فقهي خمالف، ما يعني خلق نوع 

من التعددية وك�سر الأحادية املذهبية. وبذلك يو�سح هذا الف�سل كيف ا�ستخدم مفكرو القرن الثامن ع�سر احلديث النبوي 

ك�سالح ملحاربة املذهبية، باعتباره اأحد اأ�س�ض الجتهاد، والتي ل ميكن لأحد ادعاء الو�ساية عليها. 

يف اخلامتة املعنونة ب »حدود املقد�ض«، والتي ميكن اعتبارها ف�ساًل م�ستقاًل، يناق�ض املوؤلف ما اعتربه اأكرث اجلوانب 

الفكرية اأ�سالة يف القرن الثامن ع�سر، وهو م�ساألة التجديد يف الأ�سول، اأ�سول الفقه واأ�سول احلديث. فمراجعة الأ�سول 

ح الف�سل ال�سابق كيف اأن الكثري من قواعد اجلرح والتعديل  كانت تهدف لتقوي�ض �سلطة العلوم التقليدية ومناق�ستها. لقد و�سّ

ودرا�سة املنت وال�سند وغريها من علوم احلديث مت مناق�ستها من قبل ال�سنعاين وال�سوكاين يف �سبيل تقدمي م�سروعية 

ا�ستخدام كتب حديث اأهل ال�سنة يف �سياق زيدي. واأما فيما يتعلق باأ�سول الفقه فقد ا�ستندت جهود امل�سلحني على التاأكيد 

على تاريخية نظريات الأ�سول، ومناق�سة م�ساألة اليقني لتو�سيح اأنه ل يقني يف الجتهاد، واإمنا هي جهود علماء بذلوا طاقتهم 

يف معرفة ال�سواب، واأن املجتهد م�سوؤول عن اجتهاده اخلا�ص �سواء كان الأمر يف الفروع اأو الأ�سول )�ص 285(. 

التاأكيد على م�ساألة الجتهاد جعلت ال�سوكاين يركز على امل�سدرين الأولني من م�سادر الت�سريع، اأي القراآن واحلديث 

باعتبارهما املرجعية الوحيدة لأي بناء معريف، وهما متاحان لكل م�سلم، وعليه هو م�سوؤولية الفهم والبناء الفكري، مع رف�سه 

للم�سدرين الآخرين وهما الجماع والقيا�ض. مع مالحظة اأن احلجج �ضد الجماع ومعناه وحدوده، بل وحتى ا�ستحالته عملًيا، 

وكذلك رف�ض فكرة القيا�ض لي�ض بالأمر اجلديد يف القرن الثامن ع�سر. جهود مفكري القرن الثامن ع�سر يف مراجعة اأ�سول 

الجتهاد هي نتيجة منطقية لفكرة تو�سيع مفهوم الجتهاد، ولذا فاإن م�ساألة تي�سري �سروط الجتهاد، والتي ت�سكل خامتة 

الكتاب، تعيدنا مرة اأخرى ملقدمة املوؤلف الذي اأ�سار اإىل اأن جهود معظم امل�سلحني يف القرن الثامن ع�سر كانت تهدف 

لرف�ض التقليد واإحياء الجتهاد وتو�سيع نطاقه لي�سمل جميع امل�سلمني. 

 عمل املوؤلف يف هذا الكتاب ومن خالل الف�سول اخلم�سة واخلامتة على تتبع الفكر الإ�سالحي لبع�ض من اأبرز العلماء 
واملفكرين يف القرن الثامن ع�سر �ساعًيا للتاأكيد على اأ�سالة فكرهم وتنّوعه وغناه نتيجة طبيعته املحلية من جانب، ولكونه 

نتاج تراث فكري عميق من جانب اآخر. هذا اجلانب الفكري الإ�سالمي امل�سرتك بني جميع امل�ساريع الإ�سالحية ل يخفي 

فروًقا كبرية واأ�سا�سية متيز كل �سياق فكري �ضمن اإطاره املحلي ويف �سياق امل�سكالت التي واجهها املفكر واحللول التي راأى 

اأنها تنا�سب املجتمع اخلا�ص الذي يعمل �ضمنه. هذا التنوع يف ال�سياقات الفكرية املحلية �ساهم بت�سكيل اأحد اأكرث القرون 

حيوية ونتاًجا فكرًيا يف التاريخ الإ�سالمي، والذي مل ياأخذ حقه بالدرا�سة والبحث. 

وعلى الرغم من اأهمية كتاب الدكتور دّلل يف ت�سليط ال�سوء على جوانب مهملة من تاريخ الفكر الإ�سالمي يف القرن 

الثامن ع�سر، وما �سيثريه هذا العمل من تو�سيع نطاق البحث الأكادميي لي�سمل املزيد من البحث واملراجعة، اإل اأنه توؤخذ 

عليه بع�ض املالحظات العامة التي ل تقلل من اأهميته. اأول ما يلفت نظر القارئ هو اأن املوؤلف ذكر يف املقدمة اأن م�سروعه 

اأكرب من جمرد مراجعة نقدية جلهود بع�ض الباحثني املتعلقة بالقرن الثامن ع�سر، وهذا جانب اأجنزه بو�سوح ودقة، غري 

اأن هدف الكتاب هو اإبراز جوانب الأ�سالة والإبداع والتجديد عند مفكري القرن الثامن ع�سر )�ص 18(. وهنا جند اأن 

اأبرز مفكري القرن الثامن ع�سر الذين تناولهم الكتاب هم اأنف�سهم الذين ناق�ض الباحثون الآخرون جوانب من فكرهم، واإن 

اختلف معهم دّلل يف فهم وتف�سري الكثري من نتاجهم املعريف. 
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وعلى ذلك فهذا الكتاب يعمل على تعميق معرفتنا بجهود علماء ُدر�سوا ب�سكل ن�سبي، ومل يو�سع اإطار البحث لتعريفنا بجهود 

علماء اآخرين من القرن الثامن ع�سر، مع العلم اأن املوؤلف ي�ستخدم ب�سكل مكثف كتاب ال�سوكاين البدر الطالع مبحا�سن من 

بعد القرن التا�سع، وتاريخ اجلربتي مت ذكره يف اأحد الف�سول، اإ�سافة اإىل وجود عدد اآخر من كتب الطبقات مثل كتاب 

�سلك الدرر للمرادي وال�سحب الوابلة للنجدي املكي، وهذه الكتب حتوي مئات الأ�سماء لأعالم بحاجة اأن يتم الك�سف عن 

م�ساهماتهم الفكرية وتقدميها للقارئ حتى تكتمل ال�سورة الفكرية للقرن الثامن ع�سر. وما يثري ال�ستغراب ب�سكل اأكرب هو 

اأن املوؤلف، حتى يف تناوله لهوؤلء امل�سلحني قد اقت�سر على درا�سة اجلوانب التي تناولها الباحثون من قبل، واإن كان من 

وجهة نظره اخلا�ضة. اأي اأنه مل يتطرق جلوانب اأخرى من فكرهم تتجاوز جوانب احلديث والت�سوف وم�ساألة التجديد. 

وعلى ذلك فاإن �سورة الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر بح�سب هذا الكتاب تر�سخ فكرة اأن هوؤلء املفكرين وهذه 

الأفكار وهذه املناطق هي املمثل الوحيد لفكر القرن الثامن ع�سر، وبذلك يتم تغييب معظم العامل الإ�سالمي عن امل�سهد 

الفكري لذلك القرن، فال ذكر لدم�سق اأو القاهرة اأو بغداد، مع غياب تام للفكر الإ�سالمي يف اإيران ومعظم الدولة العثمانية، 

ا للفكر الإ�سالمي يف جنوب �سرق اآ�سيا. اإ�سافة  مبا يف ذلك ال�سمال والغرب الأفريقي - با�ستثناء ال�سنو�سي - ول اأثر اأي�سً

اإىل غياب اجلوانب الفكرية املرتبطة بالعلوم العقلية، اأي الفل�سفة واملنطق وعلم الكالم، وهو ما ميثل جتاهاًل لبع�ض اأهم 

جوانب الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر. 

حماولة املوؤلف التمييز بني الت�سابه الظاهري بني بع�ض خ�سائ�ض احلركات، كاأهمية احلديث النبوي يف جميع احلركات 

الإ�سالحية املدرو�سة، ورف�ض التقليد والدعوة لالجتهاد، اإ�سافة للح�سور البارز للت�سوف، وبني ال�سروط املحلية التي ت�سكل 

الفارق الأ�سا�ض لالختالفات العميقة يف دور هذه العلوم يف ال�سياق املحلي، خلق نوًعا من التكرار يف ف�سول الكتاب. فجهود 

�ساه ويل اهلل الدهلوي وال�سوكاين يف علوم احلديث حا�ضرة يف معظم ف�سول الكتاب، والتاأكيد على ال�سياقات املحلية ملعظم 

الأفكار املطروحة يتكرر مراًرا. اإ�سافة لذلك، ومع تاأكيد دّلل يف مراجعته لأبحاث املفكرين الذين تناولوا الفكر الإ�سالمي 

يف القرن الثامن ع�سر على اأنهم ركزوا جهودهم على امل�ساريع الإ�سالحية لكل من �ساه ويل اهلل الدهلوي وال�سوكاين، اإل 

اأنه ل ميكن اإل اأن نالحظ اأن فكر هذين امل�سلحني قد هيمن على معظم اأجزاء الكتاب، مع تناول موجز ن�سبًيا للم�ساريع 

الأخرى التي متت الإ�سارة اإليها يف املقدمة وخا�سة فكر ال�سنو�سي وابن فودي.

من جانب اآخر، تبقى اإ�سكالية عالقة القرن الثامن ع�سر بالقرنني ال�سابق والالحق. وما يوؤخذ على العمل هو الأحكام 

اجلازمة التي جندها حول هذه امل�ساألة، مع الإقرار باأن املرحلتني ال�سابقة والتالية غري مدرو�ستني بال�سكل الذي ميّكننا من 

اإطالق هكذا اأحكام. لقد انتقد املوؤلف موؤرخي القرن الثامن ع�سر ب�سبب تركيزهم على ال�سياق الفكري العام دون مناق�سة 

النتاج الفكري مل�سلحي القرن الثامن ع�سر، وهذا ما اأدى للتقليل من قيمة النتاج الفكري لذلك القرن وجتاهله اأحياًنا. غري 

اأن حماولة املوؤلف لإبراز جهود مفكري القرن الثامن ع�سر ترافقت مع تقليله من اأهمية النتاج الفكري ال�سابق عليه، دون 

درا�سة فعلية لنتاج العلماء الآخرين الذين اعترب نتاجهم اأقل اأهمية من نتاج مفكري القرن الثامن ع�سر. فمثاًل ي�سدد على 

القيمة الفكرية مل�ساهمة ال�سوكاين من خالل القول اإنه ل دليل عل اأن اإبراهيم الكوراين )ت. 1690/1101( له م�ساهمة 

فكرية م�سابهة )�ص 64(. مع العلم اأن الكوراين كتب حوايل 100 ر�سالة خمتلفة املوا�سيع والأحجام، وما طبع منها اأقل 

من ع�سرة، فعلى اأي اأ�سا�ض يتم تقييم نتاجه الفكري؟ 

واأما فيما يتعلق بالعالقة بني فكري القرنني الثامن ع�سر والتا�سع ع�سر، فقد جاء الكتاب جازًما يف تاأكيد القطيعة 

املعرفية، وال�سبب الأ�سا�ض يف ذلك يعود لدخول عامل ال�ستعمار والفكر الغربي، ما جعل من فكر القرن التا�سع ع�سر رد 

فعل وا�ستجابة لتحد خارجي، بينما الفكر التجديدي يف القرن الثامن ع�سر بقي �ضمن اإطار العوامل الداخلية. وهذا اجلانب 

ا للمزيد من الدرا�سات للبحث يف تطور الفكر الإ�سالمي يف القرن التا�سع ع�سر، وعالقة الت�سال والقطيعة مع  يحتاج اأي�سً
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الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر قبل اأن يتم تقييم العالقة بني هذين القرنني.

على الرغم من هذه املالحظات، فال �سك اأن كتاب »الإ�سالم من غري اأوروبا« ُيعّد م�ساهمة قّيمة، ا�ستندت اإىل طيف 

وا�سع من امل�سادر الأولية من نتاج املفكرين الذين مت درا�سة جوانب من فكرهم، اإ�سافة اإىل ما كتب عنهم من قبل 

معا�سريهم، وبالطبع ما كتب عنهم يف امل�سادر الغربية التي يناق�سها دّلل ب�سكل نقدي. ومنهجه يف حتليل الن�سو�ض ا�ستناًدا 

اإىل �سياقاتها الفكرية املحلية، مع الأخذ بعني العتبار العوامل امل�سرتكة، وهي الرتاث الإ�سالمي امل�سرتك، �ساعدت يف تفكيك 

الدرا�سات الغربية يف �سبيل تبيني انحيازات الباحثني جلوانب فكرية اأحادية �ساهمت يف تكري�ض بع�ض التوجهات والأفكار 

التي ترددت لدى العديد من الباحثني، والتي �ساهمت يف عملية تفكيك اإطارها اخلارجي الظاهري، لإبراز خ�سو�سياتها 

املحلية يف العمق، وبالتايل ثراء وحيوية وتنوع الفكر الإ�سالمي يف القرن الثامن ع�سر. وبذا ي�سّكل كتاب الدكتور دّلل لِبنة 

اأ�سا�سية يف جهود رف�ض ومراجعة رواية النحطاط واجلمود يف الفكر الإ�سالمي، وم�ساهمة بارزة يف درا�سة الفكر الإ�سالمي 

يف القرن الثامن ع�سر.  
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�ضدر عن دار توبقال للن�ضر يف الدار البي�ضاء مطلع هذه ال�ضنة كتاب عبد اهلل حّمودي املو�ضوم بـ »امل�ضافة والتحليل 

يف �ضياغة اأنرثبولوجيا عربية«، والكتاب يتكون من خم�ضة ف�ضول ماأخوذة من بحوث وحما�ضرات وحوارات األقاها 

حّمودي، واأخرى ن�ضرها يف تواريخ وموا�ضع متباينة. وبالإ�ضافة اإىل مقدمة للموؤلف ون�ضني األقاهما بجامعة حممد 

اخلام�س يف الرباط؛ الأول حتت عنوان »يف اإعادة �ضياغة الأنرثوبولوجيا« والثاين حتت عنوان »العلوم الجتماعية 

ا موجًزا من خم�س �ضفحات قّدم فيه حّمودي  بني القتبا�س والتوطني: الأنرثوبولوجيا وعلوم اأخرى«، �ضّم الكتاب عر�ضً

ا على  العالقة التي جمعته �ضخ�ضًيا وفكرًيا بكليفورد غريتز رائد الأنرثوبولوجيا التاأويلية، كما ا�ضتمل الكتاب اأي�ضً

حوار مرتجم مع عبد اهلل حّمودي ُن�ضر حتت عنوان »امل�ضافة ال�ضرورية لعامل الجتماع«، وبحث مرتجم حتت عنوان 

»الداخلي واخلارجي يف التنظري للظاهرة القبلية« اأتى على جزٍء كبري من الكتاب )52 �ضفحة( البالغ جمموع �ضفحاته 
156 �ضفحة.

ا اأو مراجعًة لهذا الكتاب باملعنى املعياري للكلمة – واإن كانت تعتمد كل  ل تريد هذه املحاولة مناق�ضًة اأو عر�ضً

هذا، واإمنا تروم مو�ضعة الكتاب �ضمن امل�ضروع الأنرثوبولوجي العام لعبد اهلل حّمودي مبتابعة اأحياًنا جانبية )ورمبا 

1- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثوبولوجيا عربية )الدار البي�ضاء: دار توبقال للن�ضر، 2019(.
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2 وتدور حول الكتاب، وهي متابعة تنطلق يف جزء كبري منها من مقدمة الكتاب التي 
مرتبكة( لأطوار النقا�ضات التي دارت

نعتقد اأنها متثل »الإ�ضمنت امل�ضلح« ملجموع م�ضامينه، وحتاول هذه القراءة يف م�ضتويات معينة اأن تفتح الكتاب على تخوم 

ونقا�ضات اأخرى من خارجه.

اإن املتتبع للُمنجز الأنرثوبولوجي البحثي لعبد اهلل حّمودي املمتد ملا يناهز اأربعني �ضنة قد ل يجد كبرَي اأهمية لهذا الكتاب 

بالنظر اإىل ما �ضبقه من اأعمال تاأ�ضي�ضية اأ�ضدرها الكاتب يف �ضنوات متفرقة اأهمها كتابه املعروف »ال�ضيخ واملريد: الن�ضق 

الثقايف لل�ضلطة يف املجتمعات العربية« الذي �ضدر يف طبعته اخلام�ضة، وتعر�س فيه لإ�ضكالية ظلت تخامره منذ ال�ضبعينيات، 

وتتعلق بتلك »البنية املارقة الع�ضّية عن التحليل والتحلل«3 التي تعتمل ثقافيا يف اأدق تفا�ضيل البنى الرمزية وت�ضرعن التحكم 

ال�ضلطوي الذي تعي�ضه املجتمعات العربية من املحيط اإىل اخلليج، وهي اخلطاطة التي ل يزال مقتنًعا كما يبدو بجدواها 

وجناعتها التحليلية4. لكن قبل ذلك كانت جتربته يف كتاب »ال�ضحية واأقنعتها« فريدة جًدا حّد تاأثريها يف كل كتاباته، 

ا الكتاب الذي �ضدر لحًقا عن »مو�ضم يف مكة«، هذا بالإ�ضافة اإىل درا�ضات واأعمال ميدانية �ضابقة كثرية يف املغرب  خ�ضو�ضً

بواحات ورزازات وبوادي درعة ومنطقة ال�ضياظمة حول ق�ضايا ال�ضقي وال�ضكن، والنظام الغذائي للفالحني والتنمية وغريها 

كثري، واأخرى فنية اأجنزها لحًقا تتعلق باإنتاج اأفالم تلفزيونية بناًء على اأعماله الإثنوغرافية.

ا بالن�ضبة للُمطلع حديًثا على اإنتاجه يف ثالث م�ضائل اأ�ضا�ضية: اأوًل، اأنه اأعاد  تكمن اأهمية كتاب حّمودي اجلديد خ�ضو�ضً

ب�ضكل مّت�ضق ترتيب وتقدمي ن�ضو�س ُتوؤطر لنقا�ضات و�ضجالت معرفية مهمة خا�ضها عبد اهلل حّمودي وُتظهر ب�ضكل جلي 

منهجيته يف البحث امليداين ويف التحليل، وهي الن�ضو�س التي يبدو اأنه ل يزال يرى وجاهتها الأنرثبولوجية وفائدة يف اإعادة 

ن�ضرها. ثم ثانًيا، اأنه قدم - رمبا لأول مرة - كتاًبا يت�ضمن »دعوة« اإىل اأنرثوبولوجيا عربية مع اأنه ي�ضتغل على هذا امل�ضروع 

منذ ما يزيد عن الأربعة عقود، فكان من ح�ضنات ذلك اأن التقطه املهتمون بكل ما هو »تاأ�ضي�ٌس علمي عربي« ليفتحوا 

م اإجابات عملية من �ضميم الرتبة املحلية  نقا�ًضا حوله وعلى هام�ضه، وهو نقا�س �ضروري ومفيد دون �ضك، وثالًثا: اأنه قدَّ

عن مع�ضالت لزمت الأنرثوبولوجيا يف بلداننا، ومن َثمَّ فالكتاب ُير�ضي فعليًّا لِبنات اأوىل يف �ضياغة الأنرثوبولوجيا عربًيا.

ُي�ضخ�س منذ الوهلة الأوىل عنوان الكتاب »امل�ضافة والتحليل: يف �ضياغة اأنرثوبولوجيا عربية« ما يرمي له الباحث، فالأمر 

يتعلق مب�ضافة فتحليل ثم �ضياغة لأنرثوبولوجيا عربية، وميكننا اأ�ْضَكلة ُمركبات هذا العنوان كالآتي: ما امل�ضافة التي يق�ضدها 

حّمودي؟ ما التحليل الذي قد ينتج عن هذه امل�ضافة؟ ثم ما ال�ضياغة املمكنة ملا يعتربه اأنرثوبولوجيا عربية ُوفق هذه امل�ضافة 

والتحليل؟ على هذه الأ�ضئلة يب�ضط حّمودي مقدمة الكتاب يف �ضكل مقاربة نقدية اب�ضتمولوجية انعكا�ضية على طريقة بيري 

ا  بورديو جتعل من الباحث نف�ضه جزًءا من مو�ضوع بحثه، وهي مقاربة »ل متعن حتليل مو�ضوع البحث فقط بل تبحث اأي�ضً

، و�ضرط ال�ضياغة هذا كما يقدمه حّمودي يف نهاية حتليله هو ما 
عن �ضوغ هذا املو�ضوع والوقوف على �ضروط �ضياغته«5

ي�ضميه »امل�ضافة يف خ�ضم اأق�ضى حميمية«.

2- اأ�ضري هنا باخل�ضو�س اإىل احللقة النقا�ضية التي نظمها حول الكتاب برنامج علم الجتماع والأنرثوبولوجيا مبعهد الدوحة للدرا�ضات العليا، �ضباح 
اخلمي�س 28 اآذار/مار�س 2019، ُينظر: املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات، »حلقة نقا�ضية تناق�س كتاب امل�ضافة والتحليل: يف �ضياغة اأنرثوبولوجيا 

 https://bit.ly/2Lm6V7F :عربية للدكتور عبد اهلل حّمودي«، 28/3/2019، �ضوهد يف 2019/3/29، يف

3- قّدم زارو قراءة نقدية ما بعد حداثية ت�ضتند اأ�ضا�ًضا اإىل مداخلة مي�ضيل مافيزويل من اأجل نقد م�ضلكية التباع امل�ضيخية التي قدمها حّمودي يف كتابه 

حول ال�ضيخ واملريد، انظر: عبد اهلل زارو، �ل�صيخ و�ملريد: �لبنية �ملارقة )الدار البي�ضاء: اإفريقيا ال�ضرق، 2014(، �س 21.

4- ميكن العودة يف هذا الإطار اإىل »مقالة يف النقد والتاأويل« التي اأحلقها بالطبعة الأخرية لكتابه ال�ضيخ واملريد: عبد اهلل حّمودي، �ل�صيخ و�ملريد، 

ترجمة عبد املجيد جحفة )الدار البي�ضاء: دار توبقال للن�ضر، 2014(، �س 259-320.

5- Michael Grenfell, Pierre Bourdieu: Key Concepts (London: Routledge, 2014), p. 196. 
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امل�ض�فة على �ضوء نقَدين: اإح�طة حّد الت�أزمي

َيعرف قارئ حّمودي حقيقة ارتباٍط ل ينف�ضم عراه يجمعه بامليدان منذ الرعيل الأول للباحثني يف العلوم الجتماعية 

ا على مناهج التاريخ  باملغرب اأمثال بول با�ضكون، جنيب بودبالة، غريغوري لزاريف وغريهم، لكنه ارتباط يتاأ�ض�س اأي�ضً

والفينومينولوجية وطيف وا�ضع من النقد للح�ضيلة الكولونيالية التي كان ل بد اأن يقف عليها يف رحلة بحثه امليداين. ل ميكن 

 )va-et-vient( بهذا املعنى فهم امل�ضافة التي يق�ضدها حّمودي اإل يف اإطار هذه املراوحة واللتحام، هذا الذهاب والإياب

بني امليدان والنظرية؛ ميدان تتعدد زوايا روؤيته ومقاربات الن�ضباك معه، ونظرية ترزح حتت ثقل ر�ضيد كولونيايل معريف ل 

ميكن الركون يف التعاطي معه اإىل احللول التوفيقية ال�ضهلة.

تتبّدى عملية بناء امل�ضافة كما يحددها حّمودي نتاجًا حلركتني نقديتني تعر�ضتا لالأنرثوبولوجيا كحقل معريف وللر�ضيد 

الكولونيايل. اأوىل احلركتني هي التي �ضاهمت فيها نخب مغربية ميثلها بالأ�ضا�س بول با�ضكون وعبد الكبري اخلطيبي. واإذا 

حّق لنا اأن جند منطًقا ناِظًما مل�ضروعي با�ضكون واخلطيبي، ف�ضوف نتلّم�ضه يف كونهما مل يطمِئّنا للحلول ال�ضهلة التي ج�ّضدها 

ُدعاة مقاطعة الإرث املعريف ال�ضخم الذي خلفته املوؤ�ض�ضة ال�ضتعمارية والت�ضبث بالرتاث، فاملغرب امل�ضتعمر ح�ضب عبارة بول 

با�ضكون »ابن المربيالية واملجتمع القائدي ول فائدة من اإدانة و�ضائل التغلغل الراأ�ضمايل وحدها«6 وبنف�س املعنى، يجب 

ح�ضب عبد الكبري اخلطيبي »القطع مع كل �ضلة باملحاولة ال�ضقيمة املرتتبة على تقدي�س الرتاث... عن طريق عودة وهمية 

، كما يجب يف ذات الآن نقد كل انقياد اأعمى وراء الإرث ال�ضتعماري الكولونيايل، وهذا 
اإىل جمد غابر وحنني نكو�ضي«7

ما �ضماه اخلطيبي بالنقد املزدوج.

، اإل اأنه يدين له بالذخرية امليدانية 
8
رغم انتقاد حّمودي لبا�ضكون يف عدم اإنتاجه لنظرية خا�ضة يف ماهية البحث امليداين

احلية التي ا�ضتفاد منها بف�ضل بحوث با�ضكون الأوىل يف �ضو�ضيولوجيا العامل الريفي وق�ضايا التنمية والتغري الجتماعي 

للخطاب  باكًرا  با�ضكون  له  دعا  الذي  الرف�س  مع  يتما�ضى  الأنرثوبولوجيا  يف  م�ضروعه  فاإن  كلٍّ  وعلى  وغريها.  وال�ضباب 

، كما اأن م�ضروع حّمودي ميكن 
9
ال�ضتعماري واخلطاب الوطني بالت�ضاوي، ودفعهما جنًبا اإىل جنب، بو�ضفهما ثنائي ا�ضتقطاب

، ودعوة اإىل 
اأن ُي�ضّنف يف اإطار رد الفعل على »املو�ضوعة ال�ضائعة التي تعترب الآخر الأجنبي هو املذنب وامل�ضوؤول وحده«10

حتمل م�ضوؤولية البحث الأنرثوبولوجي يف املنطقة العربية، اأي بكلمة، م�ضوؤولية الثقافة العربية.

ينتقد حّمودي يف حوايل اأربعة اأ�ضطر ودون كثري تف�ضيل عبد الكبري اخلطيبي، معترًبا اأن نقد الأخري للرتاث مبفاهيم 

الالهوت حماولة متعالية عن الواقع والتاريخ وجعلته ل �ضعورًيا يتبع بع�س امل�ضت�ضرقني. ومع اأن لهذا النقد املختزل ما يربره 

، فاإن  ا ويحتاج اإىل تف�ضيل اأكرث. وعلى كلٍّ من كونه جاء يف مقدمة الكتاب التي تتطلب بع�س الإيجاز، اإل اأنه بقي غام�ضً

عمل حّمودي يف �ضياغة اأنرثوبولوجيا عربية ل ميكنه اإل اأن ي�ضّب يف امل�ضروع الذي دعا له باكًرا اخلطيبي و�ضماه النقد 

، اأي تفكيك املفاهيم ونقد املعرفة املركزية 
املزدوج، ويتمثل هذا الأخري يف »التفكري يف الآخر �ضمن جمال تفكرينا اخلا�س«11

التي اأنتجها الآخر حولنا من جهة، ونقد املعرفة التي اأجنزناها حول ذواتنا بنوع من النغالق من جهة اأخرى، وهو نف�س 

ما ذهب اإليه حّمودي يف دعوته اإىل جتاوز الرف�س والقتبا�س مًعا.

6- بول با�ضكون، »�ضرورة اإعادة النظر يف الإطار النظري لدرا�ضة الظاهرة ال�ضتعمارية«، بيت �حلكمة، العدد الأول )اأكتوبر 1986(، �س 133.

7- عبد الكبري اخلطيبي، �لنقد �ملزدوج، )الرباط: من�ضورات عكاظ، 2000(، �س 196.

8- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثوبولوجيا عربية، �س 28.
9- بول با�ضكون، مرجع �ضابق، �س 133.

10- املرجع نف�ضه، �س 134.
11- عبد الكبري اخلطيبي، مرجع �ضابق، �س 192.
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وا�ضح اأن حّمودي يرف�س ح�ضيلة ال�ضو�ضيولوجيا التي اأعدها اخلطيبي و�ضّكلت خارطة طريق بالن�ضبة لباحثني كرث يف العلوم 

فِق تقويِل البنى ال�ضامتة، كلٌّ بطريقته؛ يبحثها اخلطيبي عرب 
ُ
، اإل اأن الثنني ي�ضرتكان يف اأ

12
الجتماعية من جيله اآنذاك

 ،
حركة ا�ضرتاتيجية تفكيكية مزدوجة تاأخذ على عاتقها التاريخ والأيديولوجيا والعلم، يف �ضكل ممار�ضة فنية عنيفة وحذرة«13

كما يبحثها يف اأركيولوجيا ال�ضمت ويف تواريخ املخر�ضني الذين مل يتمكنوا قط من احلديث، َفيتوجه اإىل ن�ضو�س ال�ضعر 

والأدب والعالمات، واإىل ظواهر هام�ضية من قبيل الو�ضم واخلط واحلكاية والأمثال ال�ضعبية وغريها، يف حني َيختار حّمودي 

اأن يبحثها يف املعارف ال�ضفوية واملكتوبة واأحياًنا يف البقايا املادية من خالل الر�ضد الفينومينولوجي املنهجي الدقيق والتاأويل 

احلميمي للثقافة التي يعي�س عليها وبها النا�س عرب اخلو�س يف جتربة امل�ضافة جمهولة النتائج.

ت�ضتحيل حُماولة حّمودي يف بناء ما ي�ضميه امل�ضافة اإىل دفاع عن الأنرثوبولوجيا كحقل معريف مهم له اأ�ضالته وجدواه التحليلية، �ضد 

اأن »جتربتها  الكاتب  اأن مُتلي على اجلميع ت�ضوراتها معتقدًة وفق عبارة  كل املحاولت احلداثية املناه�ضة لالأنرثوبولوجيا والتي تريد 

اأن  ترى  التي  القومية  ال�ضيقة؛  الت�ضورات  حّمودي  يرف�س  هنا  ومن   .
14

الرتاث« هو  ميتا  مي�ضك  الذي  احلي  الكائن  هي  احلداثة  يف 

الفيل�ضوف حممد عابد  ال�ضعبية، وميثلها  الثقافة  واأخرى نخبوية متعالية على  لل�ضعوب،  الثقافية  الوطنية  الوحدة  الأنرثوبولوجيا مت�س 

اأن  معترًبا   ،)29 )�س  النا�س«  وبها  عليها  يعي�س  التي  للثقافة  التفات  »دون  العاملة ح�ضًرا  الثقافة  درا�ضة  على  انكّب  الذي  اجلابري 

الأنرثوبولوجيا توؤدي ملتاهات تلهي عن م�ضروع ثقايف عربي متكامل ي�ضمن التقدم.

يف هذا الإطار، يتوجه حّمودي بالنقد لت�ضور عبد اهلل العروي ال�ضكالين وال�ضيق لالنرثبولوجيا بناء على تعريفات متجاوزة 

وغري متخ�ض�ضة، اإذ اعترب العروي الأنرثوبولوجيا علما يدر�س الثقافة دون هدف ول روؤية، وت�ضتحيل بذلك الوحدات املدرو�ضة 

 وفق العبارة التي ينقلها حّمودي عن العروي. يتاأ�ض�س 
بالن�ضبة لالأنرثبولوجيني حم�س »جمموعات ُتعرّب عن نف�ضها وكفى« 15

هذا الرف�س على نقد الفلكلور والثقافة ال�ضعبية كما هو معروف يف عديد كتابات العروي، كونها يف نظره قرينة النحطاط 

وحب مبالغ فيه للت�ضرف كاأمة اأمية وفق عبارته.16 لكن واقع احلال اأن احلداثة والرتاث كما تعلمنا التجربة الأنرثوبولوجية 

لي�ضا طريف نقي�س متنافرين ميكن فهمهما عرب نقد فوقي لعقل هو العقل الرتاثي وا�ضتبداله باآخر هو العقل احلداثي اأو 

التاريخاين، بل اإنهما عقالن، اأو قل للدقة ممار�ضات ثقافية تعتمل جنًبا اإىل جنب يف اأدق تفا�ضيل احلياة اليومية للفاعلني 

ويف البنيات واملوؤ�ض�ضات ب�ضيغ مت�ضابكة قد ل تبدو متناق�ضة اأو مت�ضارعة يف كثري من الأحيان.

احلركة الثانية التي يرى حّمودي اأن �ضياغة الأنرثوبولوجيا ينبغي اأن تتم على �ضوء نقدها هي تلك التي جاءت على اإثر نقد 

اإدوارد �ضعيد لال�ضت�ضراق، ومع منجزها املعروف يف النقد الأدبي ويف التاأ�ضي�س ملدر�ضة كاملة يف النقد الثقايف لها روافد يف 

ال�ضرق والغرب، اإل اأنها ا�ضتهدفت اأ�ض�س الأنرثوبولوجيا باعتبارها علًما ينتج معرفة يف يد املهيمنني بناء على تراتبات تعطي 

فوقية وهيمنة للدار�س على املكونات املدرو�ضة، ول ي�ضتطيع الباحث مهما كان اأن ينفلت من عالقة الهيمنة هذه �ضواء اأكان 

، لكن 
18

. �ضبق لن�ضو�س اأنرثبولوجية عدة اأن وقفت على حمدودية هذا النقد ال�ضعيدي لالأنرثوبولوجيا
17

اأجنبًيا اأم �ضليل املجتمع املدرو�س

جّدة ما يقدمه حّمودي تتمثل يف ت�ضخريه لكل هذه النتقادات وجتاوزها لغر�س اإيجاد بديل ل يكتفي بالتقوي�س فقط، وهو 

12- Abdelkébir Khatibi, Bilan de la sociologie au Maroc (Rabat: Association pour la Recherche en Sciences Humaines, 1967).

13- عبد الكبري اخلطيبي، مرجع �ضابق، �س 187-198.
14- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثبولوجيا عربية )الدار البي�ضاء: دار توبقال للن�ضر، 2019(، �س 37.

15- املرجع نف�ضه، �س 30-31.

16- عبد اهلل العروي، »يف نقد الأيديولوجيا: حوار فكري مع الأ�ضتاذ عبد اهلل العروي« يف اأنطوان �ضيف واآخرون، هكذ� تعلم عبد �هلل �لعروي )بريوت: 

منتدى املعارف، 2015(، �س 38-39.

17- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثوبولوجيا عربية، �س 31.
18- ينظر مثاًل يف هذا الباب: ليلى اأبو اللغد، »املجالت النظرية يف اأنرثوبولوجيا العامل العربي«، ترجمة اأبو بكر اأحمد باقادر، منرب �حلو�ر، املجلد 9، 

العدد 33 و34، )�ضيف 1994(، �س 24-62.
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البديل التي يقدمه من خالل جتربته يف امليدان وميكن اأن نعر�ضه كما يلي:

اإن الباحث الأنرثوبولوجي املنتمي للمجال املدرو�س هو نف�ضه جزء من املو�ضعة التي اأ�ضفرت عنها درا�ضة الأنرثبولوجيني 

الأجانب لهذه املجتمعات، كما اأن واقع انتماء الباحث للمجتمع املدرو�س ل يخول له دائًما ت�ضخري ال�ضلطة واملعرفة حتى لو 

كان جزًءا منهما كما ادعى نّقاد ال�ضت�ضراق. ل ميكن التخل�س من هذه املع�ضلة بتجاهلها اأو رف�س التعاطي معها، واحلل هو 

يف الوعي بها اأثناء عمليتي البحث امليداين والتحليل، وذلك عرب بناء م�ضافة لي�ضت جغرافية اأو مرتبطة بو�ضعية ا�ضتعمارية 

كما هو حال الباحث الأجنبي، بل بالنطالق منها وتاأزميها عرب التحرك تاأويليا يف اأفق تتيحه م�ضافات جديدة تظهر يف 

معمعان البحث، مع ال�ضتفادة من كل م�ضافة يجربها الباحث واإدراك حمدوديتها وخماطرها. 

قد يبدو هذا احلل نوًعا من الرّتميق، يقرتح ت�ضويًة معتمدًة على كفاءة واجتهاد الباحث الأنرثوبولوجي لأنه ل يجد حاًل 

عمليًّا لهذه املع�ضلة الب�ضتمولوجية، لكن األي�س هذا العن�ضر الذاتي نف�ضه - والذي يوؤكد عليه حّمودي - حا�ضما يف التمييز 

بني ن�ضو�س امل�ضت�ضرقني يف اختالف قدرتهم على مقاربة املجتمعات املدرو�ضة على حقيقتها؟ اإن نقد الأنرثوبولوجيا اإذن ل 

ميكن باأي حال من الأحوال اأن يكون باإعادة تعميم للخطاب الغربي بحلة نقدية عن طريق اإبدال مفهوم »الثقافة« كما هو 

يف الأدبيات الأمريكية بخطاب املعرفة وال�ضلطة املقتب�س من مي�ضيل فوكو، اأو با�ضتبدال الأنرثوبولوجيا بالدرا�ضات الثقافية، 

وذلك مبا قد يفيد عن ق�ضد اأو غري ق�ضد »امل�ضت�ضرقني اجلدد«؛ الُكتاب »العرب« يف كرا�ضي اجلامعات الأورو-اأمريكية 

ا حني ُيعيدون اإنتاج و�ضعيات َهيَمِنّية ل ي�ضائلونها كاللغة واملوؤ�ض�ضة واخلطاب19. الذين يدعوا و�ضعهم اأحيانا للريبة خ�ضو�ضً

عن امل�ض�فة يف خ�ضم اأق�ضى حميمية

ميكن القول بداية اإن امل�ضافة يف خ�ضم اأق�ضى احلميمية كما يقدمها حّمودي هي جمال التمو�ضع املمكن للباحث من 

موقع انتمائه املميز وامل�ضطرب يف اآن ملجتمعه الذي هو مو�ضع البحث، وي�ضمح هذا التموقع للباحث بالإبقاء على خيط 

احلميمية الرفيع الذي يربطه مبجتمعه حلظة بحثه20. بهذا املعنى فاإن امل�ضافة لي�ضت ابتعاًدا )Distance( اأو حمظ منظور 

)Perspective( اأو زاوية اأو اإبداًل على م�ضتوى موقع امل�ضاهدة، اإمنا هي تفكري يف العملية البحثية كلها عرب التجربة 
امليدانية ولي�س الن�ضية فقط. اب�ضتمولوجيا، لي�ضت امل�ضافة كما يعر�ضها �ضاحب الكتاب ترحاًل ول نفًيا، كما اأنها ترف�س 

التغا�ضي عن الهوية والنتماء، اإنها بهذا املعنى حركة م�ضطربة ومتوترة وهجينة يف اآن، تبحث عن الت�ضبث بالنتماء و�ضحذه 

لي�ضبح عاماًل م�ضاهمًا يف بناء املعرفة لكنها جُتازف يف الآن نف�ضه باكت�ضاف م�ضافات جديدة وجتريب جناعتها يف فهم 

الظاهرة، ويف كل مرة ُت�ضائلها وتتبني حمدوديتها تنتقل مل�ضافة اأخرى حتى تت�ضامل املعرفة النرثبولوجية املنتجة، تلك التي 

اعترب حّمودي اأنها »حتمل يف طياتها اأقوى حميمية ويف الآن نف�ضه تعتمد على القتالع املوجع من تلك احلميمية«21.

جُماوزة  معرفة  عن  اأوًل  احلميمية  اأق�ضى  خ�ضم  يف  بامل�ضافة  حّمودي  ي�ضميه  الذي  اخلا�س  التموقع  هذا  يبحث  َعَملًيا، 

للمو�ضوعية التي تعني كال�ضيكًيا جتاوز ما يقوله النا�س والبحث عن تف�ضريات له يف القت�ضاد وال�ضيا�ضة والأيديولوجيا، 

ويقرتح يف املقابل مو�ضوعية من نوع اآخر تاأخذ بعني العتبار ال�ضعور الدائم بالنتماء. اإن هذا الطرح هو ثمرة نقٍد لنماذج 

ا النظرية النق�ضامية التي  نظرية هيمنت ردًحا طوياًل من الزمن على اأطر التفكري الأنرثبولوجي يف العامل العربي، وخ�ضو�ضً

اجتهت نحو تعميمات بحثت عن نظري لها يف املجتمع املدرو�س22. ومن ذلك تعميمها لفكرة »جمتمعات بال دولة« على منط 

19- جزء كبري من مداخالت التيارات النقدية التي تتبنى الأطروحة القائلة اأن كل معرفة/خطاب �ضلطة، جُتادل بطرح موؤداه األ خطاب بريء، لكاأمنا 
تكون �ضافية ال�ضريرة مبجرد ا�ضتح�ضارها لهذه الفكرة، ويكون كل مدافع عن فكرة غريها متهًما. هذا طرحها ال�ضحري الذي يعالج كل �ضيء، اأي اأنه ل 

يعالج �ضيًئا!

20- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثوبولوجيا عربية، �س 9.
21- املرجع نف�ضه، �س 35.

22- انظر مثاًل نقد حّمودي للنموذج النق�ضامي كما طرحه ارن�ضت غيلرن الذي اعترب اأن اآيت عطا باملغرب تنتخب روؤو�ضها عرب التعاقب والتكامل وفق 
مبادئ دميقراطية يف حني اأن الأمر ح�ضب حّمودي ل يتعلق بانتخاب بل بتعيني عرب الجماع، وكذا زعم ارن�ضت كلرن بجنوح ال�ضلحاء باملغرب اإىل←
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ما و�ضمته باملجتمعات النق�ضامية. امل�ضافة بهذا املعنى، حماولة يف جتاوز اإ�ضقاطات يقوم بها الباحث عندما يدخل ميدانه 

، كما اأنها 
23

البحثي مبفهوم جاهز عن الوحدات املدرو�ضة كالقبيلة مثاًل ويحاول العثور له على مقابل يف امليدان املدرو�س

، دون 
24

نقد ملحاولت تركيب منوذج حتليلي تاريخي جاهز كاملارك�ضية اأو البنيوية اأو النق�ضامية على املجتمعات املدرو�ضة

اإدراك عمق البنية الجتماعية يف حركيتها، وامل�ضي حتى النهاية يف التحليل الرمزي املكثف لالأبعاد الثانوية وراء ما يعتمل 

بني النا�س واملوؤ�ض�ضات من عالقات قد تبدو للوهلة الأوىل ب�ضيطة وغري ذات معنى اأو مغزى. 

يقدم حّمودي من خالل مفهومه للم�ضافة حالًّ ملع�ضلة لزمت الأنرثوبولوجيا ردًحا طوياًل من الزمن، وتتعلق بالت�ضنيفات 

التي تعتمدها املجتمعات نف�ضها من جهة وتلك التي تعتمدها الأنرثوبولوجيا من جهة ثانية. وهي املع�ضلة التي اعتقد رائد 

الأنرثوبولوجيا التاأويلية كليفورد غرتز اأنه قد حّلها بالتمييز بني املفاهيم التي تنتجها املجتمعات من خالل جتربتها، وتلك 

التي تنتجها الأنرثوبولوجيا، واأعطى لالأخرية دوًرا ت�ضنيفًيا وحتليلًيا، دون اأن ينتبه لإمكانية وجود مفاهيم تنتجها هذه 

املجتمعات25. واحلال اأن حّمودي قد ذهب اأبعد يف التقريب بني الرموز الداخلية للمجتمعات واملفاهيم التحليلية الت�ضنيفية 

التي يعتمدها الأنرثوبولوجي، لت�ضبح احلميمية يف اأق�ضى اأ�ضكالها عملية تاأخذ بالعتبار املفاهيم التي متتلكها املجتمعات 

نف�ضها حلظة مرورها من جتربة اإىل اأخرى.

وا�ضح اأن ت�ضور حّمودي للم�ضافة يعتمد على اختيارات نقدية تخترب املفهوم يف حركيته بني النا�س، وجترب �ضالحيته يف 

26 ،لكن اإ�ضكال هذا النمط 
فهم الظاهرة ميدانًيا، وترف�س بالتايل بناء اأي حتليل على املفاهيم اجلاهزة للبنيات املدرو�ضة

اأنه يلغي دور التخييل واملخّيلة، اأو على الأقل يريدها اأن ُت�ضتخدم فقط يف حدود ما تفيد العمل البحثي امليداين. ل اأق�ضد 

اأنه بهذا قد وقع يف نوع من »الإمربيقية ال�ضمجة«، ولكن املق�ضود اأنه يجعل وظيفة الأنرثبولوجي الوقوف امليداين على كل 

نعة النظرية،  ، ومن َثم فال�ضتفادة تبقى �ضرورية من هوؤلء الذين يركنون لل�ضّ
27

اأ�ضكال التكّون الثقايف وهذا غري ممكن عمليًّا

املتخ�ض�ضني يف غري املتوقع من الأفكار والظواهر، الباحثني مثاًل يف ال�ضراع الطبقي املوجود يف الن�س ويف العالمات، والذين 

ل يِجدون حاجة ُملحة لالعتماد الدائم على املقابالت اأو املالحظات اأو غريها من الأدوات.

للم�ضافة التي يقرتحها حّمودي و�ضائل ترتبط اأمّيا ارتباط بتجربته الذاتية يف البحث الأنرثوبولوجي، وتتمثل هذه الو�ضائل 

يف: اأوًل، ما ي�ضميه الغرتاب املمنهج اأي العودة الفينومينولوجية لالأ�ضياء بتجميد كل معرفة �ضابقة عنها وم�ضاءلة بديهياتها 
وت�ضمياتها. وثانًيا، تعلم اللغات احلية يف جمتمع الباحث املختلفة عن اللغة التي تربى عليها، وتعلم لغات للمناف�ضة العاملية 

من �ضاأنها »خلخلة امل�ضلمات وغ�ضل العيون«28 بالإ�ضافة اإىل ممار�ضة مترين الرتجمة ب�ضكل دائم اإىل لغات اأخرى تختلف 

ال�ضلم، يف حني اأن الأمر يتعلق بظاهرة ن�ضبية اإذ اإن ال�ضلحاء كما وجد حّمودي يتاأرجحون بني امل�ضاملة والن�ضاط ال�ضيا�ضي-الع�ضكري ح�ضب الظروف، ينظر:

Abdallah Hammoudi, “Segmentarité, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté, Réflexions sur les thèses de Gellner’’ In 
Hespéris-Tamuda. Volume. XV., Rabat, 1974, pp. 147-180.

23- عبد اهلل حّمودي، »الداخلي واخلارجي يف التنظري للظاهرة القبلية«، عمران، العدد 10، املجلد 5 )�ضتاء 2017(، �س 16.

24- يف هذا الإطار، نذكر نقد حّمودي يف كتابه »ال�ضحية واأقنعتها« لنماذج نظرية تطورية موروثة عن فريزر، تلك التي طبقتها املدر�ضة الفرن�ضية يف 

بداية القرن الع�ضرين، وطورها نقدًيا فيما بعد اإدموند دوتي واإمييل لو�ضت واإدوارد وي�ضرتمارك، وقبلهم اأوغ�ضت موليريا�س. ُينظر: عبد اهلل حّمودي، 

�ل�صحية و�أقنعتها: بحث يف �لذبيحة و�مل�صخرة باملغارب، ترجمة عبد الكبري ال�ضرقاوي )الدار البي�ضاء: دار توبقال للن�ضر، 2010(.

25- عبد اهلل حّمودي، »الداخلي واخلارجي يف التنظري للظاهرة القبيلية«، �س 87.

26- ينظر يف هذا ال�ضدد نقد حّمودي ملوري�س غودليي اإذ يعترب تعريفه للقبيلة متكّيًفا مع منجزات احلركة الن�ضوية. املرجع نف�ضه، �س 19.

27- نقد حّمودي الأنرثوبولوجي موري�س غودليي يف كونه افرت�س تعريًفا خيالًيا للقبيلة مفاده اأنها »�ضكٌل من اأ�ضكال املجتمع يتكون عندما يجتمع رجال 

ون�ضاء ويت�ضامنون«، دون اأن ميتلك اأي وثائق اأو دلئل تثبت ذلك، ينظر: املرجع نف�ضه.

28- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثوبولوجيا عربية، �س 139.
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ا املجتمع امل�ضتعِمر، وهي جتربة  عن اللغة التي يدون بها الباحث. ثم ثالًثا، ال�ضتفادة من جتربة جمتمعات خمتلفة وخ�ضو�ضً

يجب اخلو�س فيها ولي�س التهرب منها. واأخرًيا، درا�ضة ما�ضي املجتمع املنتمي اإليه مب�ضاءلته ودون البحث عن حقائق ل 

ترتك املجال حللقات غام�ضة وللتنوع يف الذاكرات وال�ضاللت.

يتكون انطباٌع لدى قارئ كتاب حّمودي اأن ل وجود ملنهجية اأنرثوبولوجية اأو قل للدقة، منهجية يف الأنرثوبولوجيا، بل كل 

ما هنالك هو م�ضافة يبنيها ويطورها الباحث خالل دينامية البحث. ويف ذلك نقد وا�ضح من جهة اأوىل لبع�س املعاجلات 

املتخ�ض�ضة ملو�ضوع املنهج التي قدمته يف �ضكل طرائق وخطوات حمددة عن طريق اقتبا�ضها من ن�ضو�س اأورو-اأمريكية يف 

، ومن جهة ثانية نقد للمحاولت التي انتقدت املنهج 
29

املناهج، دون كبرِي تفكرٍي يف الو�ضعيات التي اأنتجت هذه املناهج

ال�ضائد، واقرتحت بدياًل له مفتتًنا بالأناقة النظرية وحبي�َس قوقعِة املنهج مبعناه الن�ضّي واخلطابي، واألغت بالتايل فاعليتها 

كذات لها القدرة على التجريب الإمربيقي ملناهجها املقرتحة30. 

اإن الو�ضع الإ�ضكايل الذي تطرحه هذه املحاولت اأنها ترمي اإىل البحث عن منهج لكنها ل تدخل كذات فاعلة يف عملية 

ا اأق�ضى اإىل  »املنَهَجة« )Methodolisation( فتنتهي اإىل عملية اقتبا�س من ن�ضو�س اأجنزت يف �ضياقات اأخرى اأو حدَّ
تكييفات تعتمد التخييل الذهني باإبدالت ل توجد اأحياًنا اإل يف اأذهان الباحثني دون امتالك اأي »موؤ�ضرات« واقعية عنها. 

رمبا هذا ما اأخفقت فيه هذه املحاولت واأبدع فيه حّمودي، اإذ يجد القارئ نف�ضه اأمام كتاب لي�س يف التجربة امليدانية ول 

يف املنهج اأو التجربة الن�ضية، لي�س يف ال�ضمولية ول يف املحلية، لي�س يف ال�ضذرات ول يف الواقع، لي�س يف التجزئة ول يف 

الكيان الوحدوي، اإنه كتاب يف املنتمي واخلارج عن املعتاد، اإنه كتاٌب يف امل�ضافة.

اإع�دة �ضي�غة الأنرثوبولوجي�: حتّدي البحث عن ُغربة يف قلب احلميمية

ُيقدم اإًذا حّمودي عرب طرحه يف امل�ضافة در�ًضا ر�ضيًنا ومكّثًفا يف كونية املمار�ضة الأنرثوبولوجية التي تتو�ضع اجنذابًيا 

يُق انتباذًيا حتى جُتاوز حم�س القتبا�س والتبعية  ِلَتكون بحًثا يف الثقافة والإن�ضان يف كل مكان وزمان، لكنها يف الآن نف�ضه َت�ضِ

مل�ضادرات منهجية دون م�ضاءلتها. اإن حماولة حّمودي يف حقيقتها بحٌث عن م�ضداقية وم�ضروعية حلقل الأنرثوبولوجيا بعد 

اإعادة ترتيب اأولوياته والتفكري يف اإرثه الكولونيايل اإىل حد تاأزميه، واإغنائه مبكت�ضبات البحث الفل�ضفي والتاريخي والدرا�ضات 

امليدانية، لكن كيف تبدو اإعادة ال�ضياغة هذه اإذا نظرنا اإليها يف اأفق امل�ضافة التي يقرتحها حّمودي؟ اإنها اأوًل، اإعادة �ضياغة 

تراهن على م�ضروع ثقايف جمتمعي َي�ضَتِمع جلميع املكونات املدرو�ضة بالعمق والهدوء املطلوبني »ويتعدى املعارف ليتقبل حرية 

الفعل«31 ولعل هذا ما يجعل فهم حّمودي للثقافة ديناميكًيا وملتزًما بق�ضايا الثقافة املجتمعية32. ثم ثانًيا، اإعادة �ضياغة 

29- لعل اآخر ما �ضدر من نوعية الكتب هذه هو كتاب »البحث الكيفي العلوم الجتماعية«. رغم غزارة وحداثة م�ضامني هذا الكتاب من حيث التعريفات 
التي يقدمها للمفاهيم والأدوات واخلطوات البحثية، ورغم عر�ضه كذلك يف ال�ضفحات الأوىل من الكتاب لبع�س الفرتا�ضات املنهجية الثاوية خلف البحث 

الكيفي، اإل اأنه ل يفكر نقدًيا يف الو�ضعيات التي اأنتجت هذا املنهج، ويقت�ضر على اقتبا�س تعريفات املنهج وعر�س اأ�ضاليب حتليل املعطيات املح�ضلة عن 

طريقه دون اأن يح�ضر الباحثان كذوات نقدية جمربة لهذا املنهج. نكتب هذا مع ا�ضتح�ضار اأن يكون الطابع التدري�ضي للكتاب الأ�ضبه ما يكون بالكرا�ضة 

اجلامعية وفئة القراء امل�ضتهدفة بالكتاب، قد حالت دون اأن يخو�س الكاتبان يف هذه التفا�ضيل، ينظر: ح�ضن اأحجيج، جمال فزة، �لبحث �لكيفي يف �لعلوم 

�الجتماعية: نظريات وتطبيقات )د.م: ف�ضاء اآدم للن�ضر والتوزيع، 2019(. �س 6-53 و�س 228-168.

30- وقف اإ�ضماعيل نا�ضف مثاًل على الفرتا�ضات التي ت�ضتند عليها ما �ضماه الهيكلية التقليدية ال�ضائدة، وتتبع و�ضائجها يف حماولة لتاأ�ضي�س عالقة اأفقية بني النظرية 
واملنهج والظاهرة. ويف تتبُّعه لعالقة هذه الو�ضائج بالواقع الإمربيقي وبناء منوذجه املنهجي »التقويلي« يعمد اإىل موَقَعة الظواهر عرب اأمثلة عينية يعر�ضها يف حدود ما 

متليه امل�ضادرات املنهجية التي اأنتجها باعتماد اخليال امليتودولوجي ال�ضرف. �ضحيح اأن الباحث �ضمن الهيكلية التي يقرتحها نا�ضف قد ي�ضبح مركًزا للعملية البحثية، 

ورمبا م�ضتحِكًما منهجه ل م�ضتحَكًما به، لكن املاأزق هنا اأن الوعي باملنهج اأو حتى اختباره ي�ضبح عملية جوانية تتم من داخل املنهج ل من خارجه، وتختفي بذلك ت�ضنيفات 

ًل  الظواهر لنف�ضها، اأو قل للدقة، ت�ضنيفات النا�س لعاملهم، ول يعود للباحث قدرة الإن�ضات ملكونات الظاهرة حلظة �ضمتها، بل ي�ضتحيل مبوجب هذه الهيكلية املقرتحة ُمقوِّ

يتتّبع اإيقاع حدوث الظاهرة �ضمن حاوية زمكانية من اخرتاعه اخلا�س. ُينظر ن�س اإ�ضماعيل: اإ�ضماعيل نا�ضف، »�ضمت الظواهر: مقاربات يف �ضوؤال املنهج«، �إ�صافات، 

العدد 10، )ربيع 2010(.

31- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثوبولوجيا عربية، �س 40.
32- ل باأ�س من الإ�ضارة هنا اإىل اأن حّمودي ينتمي لطينة املثقفني امللتزمني جتاه ق�ضايا املجتمع، لكنه التزام ثقايف ولي�س �ضيا�ضًيا اأو دغمائًيا، وجند←
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، واإمنا من 
مُتار�س فيها الأنرثوبولوجيا يف �ضفاف متعددة تتناف�س عاملًيا، وهذا التناف�س ل ينطلق من جمال »اأهلي«33

اب�ضتمولوجيا وتقاليد الأنرثوبولوجيا نف�ضها املتعارف عليها عاملًيا.

اأن ت�ضكن الأنرثوبولوجيا اأطراف الوطن العربي يعني اأن جتد اأفقها يف موا�ضيع الن�ضغال والتطلع اليومي للنا�س، فت�ضتمع 

بكل التاأين املمكن لالأ�ضئلة التي يطرحونها على اأنف�ضهم وعلى جمتمعاتهم. الأنرثوبولوجيا بهذا املعنى »ل بد اأن تنبثق عن 

35 الذي با�ضم ت�ضور ما 
، وهذا ما يجعل حّمودي يرف�س ما يعتربه وهم القطيعة

امل�ضافة التي كونها املجتمع عن نف�ضه«34

لقومية متعالية، اأو اأ�ضولية متطرفة، اأو حداثة ليربالية اأو مارك�ضية اأو غريهما يعتقد اأن باإمكانه اأن يحدث القطيعة وميلي 

، يف ذلك حريتها! واإن كان ذلك 
36

ت�ضوره على املجتمع. اإن الأنرثوبولوجيا لي�ضت مطالبة باأن تقرر م�ضري املجتمع اأو حُتاكمه

ل مينع حق الأنرثوبولوجي يف نقد الأفق امل�ضريي امل�ضرتك ملجتمعه بحكم انتمائه له، وهو نقد يتاأتى فقط بفهم املجتمع يف 

تعدديته من خالل امل�ضاءلة الدائمة للذات الباحثة وال�ضتماع العميق لتطلعات املجتمع املختلفة.

يعترب عبد اهلل حّمودي اأن الهدف الرئي�س مل�ضروعه هو الإنتاج الرفيع خلطاب ممّيز يتعدى القتبا�س والتبعية، وهو م�ضروع 

ي�ضاهم فيه الجتماعيون بلغتهم ويناف�ضون فيه بلغة اأجنبية عاملية. وعليه، فاإن حتقيقه ل ميكن اأن يكون اإل جماعًيا وم�ضرتًكا 

�ضمن �ضفاف متعددة ويف اأفق م�ضرتك، من خالل ال�ضتفادة من كل اإنتاجات اأنرثبولوجيي دول ما بعد ال�ضتعمار باإفريقيا 

 Mahmoud( واآ�ضيا واأمريكا الالتينية، وهي حماولت جارية فعاًل يف حدود ما نعلم باإفريقيا، يف اأوغندا مع حممود ممداين

، ويف اآ�ضيا بدول �ضنغافورة وماليزيا 
38)Ifeanyi Onwuzuruigbo( ويف نيجرييا مع ،

37
Mamdani( واملعهد الذي يديره

وغريها مع باحثني من قبيل �ضيد فريد العطا�س39. وغريهم. يتعلق الأمر عند حّمودي بهّم تاأ�ضي�س اأنرثوبولوجيا ُتناف�س 

من خالل برامج متميزة يف البحث والتدري�س. وهنا، قد جتني برامج الأنرثوبولوجيا يف العامل العربي ثماًرا عظيمة اإن 

هي ا�ضتفادت من هذه الور�ضة املفتوحة التي يريد حّمودي اأي »يلجها باحثون كلٌّ مرتبط ع�ضويا بواقع جمتمعي تكون يف 

اأح�ضانه«40. واإن هي جتاوزت �ضعارات واأجندات قد ل تنفذ للواقع، وانفتحت على الفنون والآداب واللهجات املحلية واللغات 

العاملية، واإن هي كذلك انفتحت من حيث املوا�ضيع على الن�ضغالت والو�ضعيات وامل�ضاكل اليومية للنا�س »العاديني«.

اإن اإعادة �ضياغة الأنرثوبولوجيا عملية وثيقة ال�ضلة بهذا التم�ّضي الذي �ضماه حّمودي بامل�ضافة يف اأق�ضى حميمية، وحيث 

له عديد املتابعات لق�ضايا ال�ضاأن العمومي، لعل اآخرها ر�ضالته الت�ضامنية مع �ضحفيي ومعتقلي حراك الريف مبدينة احل�ضيمة يف املغرب، ُينظر:  فريق 

التحرير، »الأنرثوبولوجي املغربي حّمودي ملعتقلي الريف: “ل�ضتم وحدكم” )الر�ضالة كاملة(«، جريدة لكم، 22/4/2019، �ضوهد يف 28/4/2019 يف: 

https://lakome2.com/politique/113571
33- يف هذا رف�س لطرح الأهلنة )indigenization( الذي نادى به بع�س الباحثني وانكب على درا�ضة املجموعات باعتبارها جمموعات �ضرفة.

34- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثوبولوجيا عربية، �س 36.
35- يرف�س حّمودي فكرة القطيعة التي يدعي البع�س اإمكانية اإحداثها يف جمتمعات ذات تعددية جُتاوز العقل اإىل ما يتجاوزه، كما يرف�س اخلطابات 
التنموية ذات النزعة القت�ضادية، واحلداثوية املحتقرة للثقافة ال�ضعبية، وكذا الأمر بالن�ضبة للمحاولت القائمة على اإ�ضقاط ميكانيكي لنماذج كاملارك�ضية 

مثاًل على املجتمعات، ُينظر: عبد اهلل حّمودي، �لرهان �لثقايف: وهم �لقطيعة، اعداد وتقدمي حممد زرنني )الدار البي�ضاء: دار توبقال للن�ضر، 2011(.

36- انظر يف هذا ال�ضدد ما يعر�ضه حّمودي يف كتابه عن: عبد اهلل حّمودي، م�صري �ملجتمع �ملغربي: روؤية �أنرثوبولوجية لق�صايا �لثقافة و�ل�صيا�صة و�لدين 
و�لعنف، �ضل�ضلة دفاتر وجهة نظر )الرباط: مطبعة النجاح اجلديدة، 2004(.

https://misr.mak.ac.ug/research :37- معهد ماكرييري البحثي للبحوث الجتماعية، ُينظر املوقع الإلكرتوين للمعهد
38- Ifeanyi Onwuzuruigbo, “Indigenizing Eurocentric Sociology: The ‘Captive Mind’ and Five Decades of Sociology in Nigeria”, 
Current Sociology Review, Volume 66(6), (2018), pp. 831-848.
39- يبحث املاليزي �ضيد فريد العطا�س اإخراج العلوم الجتماعية الآ�ضيوية من هيمنة العقل حبي�س التفكري الغربي الذي ي�ضميه Captive Mind، ينظر:

Syed Farid Alatas & Vineeta Sinha, Sociological Theory beyond the Canon (London: Macmillan, 2017).

Syed Farid Alatas, “Alternative Discourses in Southeast Asia”, Sari 19 (2001), pp. 49-67.
40- عبد اهلل حّمودي، �مل�صافة و�لتحليل يف �صياغة �أنرثوبولوجيا عربية، �س 16.
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اإنه ي�ضتبعد اأن تكون هذه امل�ضافة يف احلد ذاتها منهجية يف الأنرثوبولوجيا، قد نكون هنا اإزاء و�ضعيتني: اإما اأن تكون 

ا انعكا�ضًيا  ا لأ�ضلوٍب يف البحث الأنرثوبولوجي فت�ضتحيل حينها مو�ضوعًيا اإىل منهجية، واإما اأن تكون عر�ضً هذه امل�ضافة عر�ضً

لتجربة ذاتية ولتم�ضي �ضخ�ضي يف امليدان والتحليل فنكون اآنذاك اإزاء اأوتوبيوغرافيا نقدية اأو عر�ٍس ملالحظات وا�ضتنتاجات 

من مدونة البحث، واإل فكيف منوقع هذه الأفكار؟

لي�ضت هناك حدود اإجرائية وا�ضحة لهذه امل�ضافة على م�ضتوى بنائها وتطويرها، ول ميكن بالتايل موقعتها اأو حتى فهمها 

ا )ورمبا غري مفهومة بالن�ضبة للبع�س( تتعلق بتجربة حّمودي نف�ضه التي  اإل يف اإطار ثنايا وتفا�ضيل اأحياًنا �ضخ�ضية جدًّ

، اإن حّمودي بهذا املعنى هو امل�ضافة، وامل�ضافة هي حّمودي، ُتعرّب عنه 
41

عا�ضها يف امليدان ووقف على حمطاتها يف التحليل

وُيعرّب عنها، وقد ُت�ضبح بالتايل كل حماولة نقد اأو تطبيق لهذه امل�ضافة جُمابهة بالقول »لي�ضت هذه امل�ضافة التي اأعنيها، 

لي�ضت هذه هي امل�ضافة املنا�ضبة، ولي�س بالتايل هكذا ينبغي اأن متار�س الأنرثوبولوجيا«. اإّذاك �ضيبدو كل �ضيء كما لو اأننا 

اإزاء »اأٍب ُيلّقن اأبناءه الذكور ح�ّس التحدي واأخالقياته ولكنه يف الآن ذاته يلح على طاعته«، فهل يحدث اأن نكون هنا 

ب�ضدد طقو�س يف البحث َتن�ضحب عليها خطاطة من نف�س تلك التي �ضماها ال�ضيخ واملريد؟ هل يكون حّمودي هو الأب يف 

ا اأن الرجل قد هرب باكًرا من �ضيق ال�ضبيبات احلزبية اإىل �ضعة املجموعات  هذه احلالة؟ ي�ضعب اأن جنزم بذلك خ�ضو�ضً

البحثية، ويف ذلك هروب من كّل م�ضيخة خمزنية اأو اأبوة اأكادميية.

خ�متة

اإن امل�ضافة التي يقرتحها حّمودي ل ميكن اأن تكون نهائية، فهي مطروحة للتجريب، ولذلك فاإنها ل ميكن اأن تنف�ضل عن 

فهم كل باحث وباحثة لتجربة امل�ضافة التي َيخو�ضونها. وما فعله حّمودي اأن قدم لنا جتربة يف املمار�ضة والكتابة الأنرثبولوجية 

قّل نظريها يف املنطقة العربية، وهي جتربة ثرية وخاّلقة دون �ضك، فّكَرت ب�ضوت مرتفع من خالل هذا الكتاب يف ُم�ضاءلة 

هرت ع�ضارة هذه الرحلة ِلُت�ضميها »امل�ضافة  اأدق تفا�ضيل رحلة الذهاب والإياب بني معارف النا�س ومعارف الن�ضو�س، َو�ضَ

يف خ�ضم اأق�ضى حميمية«، وتقرتحها بذلك اإمكاًنا ورمبا و�ضيلًة ِل�ضياغة الأنرثوبولوجيا. اإن حّمودي يفتُح ور�ضة ك�ضفّية ُتظهر 

ما يعتمل لدى الباحث حلظة ان�ضباكه مع املوا�ضيع من ناحية املنهج ومن ناحية اآليات التحليل النقدي، وحلقات النتقال من 

اهتمام وانهجا�س بحثي اإىل اآخر، كلُّ ذلك يف �ضجال مع باحثني من داخل نف�س احلقل، واآخرين من خارجه. رمبا هذا ما 

مُيّيز جتربة حّمودي عن جتارب كثرية تعّددت موا�ضيع بحثها ونظرها، لكن ي�ضعب اإيجاد خيٍط ناظم ُيظهر طفرات منهجية 

يف تعاطيها مع املوا�ضيع املبحوثة وتاأثري هذه الطفرات مثاًل يف انتقالتها من مو�ضوع اإىل اآخر. 

وعموًما، تبقى امل�ضافة اأفًقا مفتوًحا يف وجه املوؤ�ض�ضات البحثية، ذلك اأنه يف جميع الأحوال ل ميكن جتربتها اأو تطويرها اإل 

يف �ضياق موؤ�ض�ضة البحث والتدري�س يف العامل العربي التي يبدو اأن حّمودي يتوجه لها مب�ضروعه. هذه املوؤ�ض�ضة التي عادة 

ما يحركها رجالت »امل�ضَيَخة« من الذين يعدمون م�ضبًقا الوقوف على املقدمات املنهجية، لأنهم ل يجدون معنى )اأو رمبا 

اإمكانية( للعمل امليداين الطويل الأمد »حّد ابتالل الأقم�ضة«42 اأحياًنا، اأو ي�ضارعون اإىل ح�ضيلة م�ضتعجلة تنفجر ب�ضكل 

ا�ضتعرا�ضي لأنهم مطالبون بالنخراط يف التناف�س اجلارف على اإر�ضاء اأجندات البحث الوطنية اأو ا�ضتقطاب اأخرى اأورو-

اأمريكية اأحياًنا اأخرى. ويف كلتا احلالتني، تبقى اإعادة �ضياغة العلوم الجتماعية وحتديد اأولوياتها - اإّل فيما ندر - بعيدة 

عن الت�ضّدي لالفرتا�ضات املنهجية وال�ضيا�ضية ال�ضائدة.

41- يعترب حّمودي اأن و�ضائل بناء امل�ضافة وتنميتها تبقى مفتوحة وقد اكتفى فقط بتلك التي جربها، ينظر: املرجع نف�ضه، �س 40.

42- يقول موري�س غودليي »يتوجب على الأنرثوبولوجي اأن يْبتّل قمي�ضه« يف اإ�ضارة اإىل �ضرورة بذل جهد ُم�ضٍن يف العمل امليداين، ُينظر:

Maurice Godelier, «L’anthropologue doit mouiller sa chemise», Le Point, 11/04/2011, accessed on 19/4/2019, 
at: https://bit.ly/2VIdc1h  
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عوائق التالقي احل�ساري بني قومّيات ال�سرق الأو�سط: �سوؤال التاريخ والأيديولوجيا. -

توظيفات القوى الإقليمّية والدولية لقوميات ال�سرق الأو�سط يف الع�سر احلديث. -

الأ�س�س الفكرية لت�سكيل الإطار احل�ساري امل�سرتك لقوميات ال�سرق الأو�سط. -

جاء هذا املوؤمتر �سمن اإطاَري »املواكبة والأقلمة« الذين ي�سعى مركز ابن خلدون للعلوم الإن�سانية والجتماعية 

لتحقيقهما، و�سّلط املوؤمتر ال�سوء على القوميات من حيث تفاعلها واآفاق الجتماع احل�ساري امل�سرتك بينها. 

افتتح املوؤمتر بتالوة عِطرة من الذكر احلكيم للقارئ حممد علي الأبر�س، اأعقبها كلمة �سعادة الدكتور ح�سن بن 

را�سد الدرهم، رئي�س جامعة قطر، والتي جاء فيها: »اإن املوؤمتر يناق�س اإحدى الق�سايا التي �سغلت الراأي العام يف 

هذه املنطقة لع�سرات ال�سنني، واإن امل�ساألة القومية تعّد من الق�سايا املركزية يف امل�سهد الإ�سالمي منذ مطلع القرن 

الع�سرين«، واأ�ساف �سعادته اأن »التنوع العرقي منط من اأمناط الختالف الذي يعدُّ �سّنًة اإلهيًة يف الجتماع الإن�ساين، 

و�سّنة الختالف تنعك�س اإيجاًبا على املجتمعات املتقدمة؛ فت�سّكل ثراًء ح�سارًيا قادًرا على ا�ستيعاب الفروقات، والتباينات 
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دون اإق�سائها«.

وختم الدكتور الدرهم حديثه برتحيبه باجلميع متمنًيا لأعمال املوؤمتر النجاح، واأن تكون تو�سياته لبنة هامة يف �سبيل 

ال�ستفادة من الإرث احل�ساري امل�سرتك اجلامع بني القوميات املختلفة يف املنطقة. ثم بداأت اجلل�سة الفتتاحّية حتت عنوان: 

�سها ف�سيلة الدكتور نايف بن نهار، مدير مركز ابن خلدون 
ّ
»العرب والرتك والفر�س بني اأغالل التاريخ واآفاق امل�ستقبل«، وتراأ

للعلوم الإن�سانية والجتماعية، وحتدث فيها كل من معايل رئي�س الوزراء التون�سي ال�سابق حمادي اجلبايل، و�سعادة وزير 

اخلارجّية الإيراين ال�سابق الدكتور كمال خرازي، و�سعادة رئي�س جامعة ابن خلدون اأ. د. رجب �سنتورك.

واأ�ساد الدكتور نايف يف بداية اجلل�سة باحل�سور امللفت للموؤمتر، واأن »مثل هذا احل�سور الكبري يف املنا�سبات العلمية خري 

دليل على عودة امل�سهد الثقايف القطري، ل �سيما بعد الأزمة اخلليجية، ليوؤدي دوره املنا�سب والالئق به«، واأن »مثل هذه 

املوؤمترات تعيد للجامعات دورها احلقيقي، لي�س فقط يف قيادة الراأي العام، بل يف الإ�سهام يف ر�سم ال�سرتاتيجية احل�سارية 

لالأمة الإ�سالمية«. وقال اجلبايل يف حديثه: »اإننا بحاجة ما�ّسة اإىل النتقال من التنظري ملعاجلة ق�سية القوميات اإىل التطبيق 

الواقعي على اأر�س الواقع، و »اإن ال�سعوب تنتظر وترقب، فال جمال للمحاباة الزائدة«. 

واأ�سار اإىل اأن الأكراد قومية م�سطهدة، واأنهم اأبلوا بالء ح�سًنا يف بناء احل�سارة الإ�سالمية، ويكفيهم اأن يكون منهم 

القائد العظيم �سالح الدين الأيوبي الذي حّرر القد�س. وت�ساءل اجلبايل عن احلرية املوجودة يف امل�ساألة القومية، قائاًل: »اأمل 

تتحدد هذه القوميات حتت مظلة الإ�سالم؟ اأمل تن�سهر يف اأمة واحدة حتت �سقفه؟ وكانت كلها ترثي احل�سارة الإ�سالمية، 

م، ول ميكن  واأنها تفرقت بتاأخرنا وجهلنا وفعل ال�ستعمار واملكائد امل�ستمرة، واأن ما يجري با�سم القومية هو تق�سم املق�سَّ

�س ال�سقف الإ�سالمي والهوية الإ�سالمية، واإبعاد البعد  اأن يتحدث با�سم العرب، فالقومية اأرادت اأن حتل حمل الإ�سالم، وتعوِّ

الإ�سالمي من الواقع، ف�سرنا اأكرث ت�سرذًما، حيث اإن هناك انق�ساًما داخل القومية العربية نف�سها، من نا�سرية اإىل بعثية 

اإىل غريها، فت�ساءل: هل هذا هو املطلوب لتلتقي القومية العربية مع القوميات الأخرى، ولتتقدم اإىل الأمام؟!«

ويف حديثه قال الدكتور كمال خرازي: »اإن اجلمع بني القوميات املختلفة بحاجة اإىل حوار �سامل حول التحديات التي 

تواجهها املنطقة، واإىل تعاون اجلامعات فيما بينها يف توعية ال�سعوب وحل النزاعات، ودور الإعالم يف ذلك، كما اأّكد على 

دور الإ�سالم يف جمع القوميات املختلفة حتت مظلة واحدة«. وعن �سوؤال وّجه اإليه اأجاب خرازي: »اإن اإيران فيها قوميات 

كثرية، كالفر�س، والرتك، والعرب، والكرد، والبلو�س، وغريهم، ولكنها ا�ستطاعت اأن تدير هذا التنوع على اأ�سا�س الدين 

والثقافة«. ويرى الدكتور كمال اأن التم�سك بالإ�سالم مهم للغاية للخروج من اأزمات الهوية الفرعية التي عانى منها امل�سلمون 

جميًعا، وقّدم اقرتاحات بهذا ال�سدد، كعقد الجتماعات بني العلماء لتبادل الآراء، وال�سعي لإعادة جمد احل�سارة الإ�سالمية، 

وال�ستثمار يف تطور العلوم والتكنولوجيا يف الدول الإ�سالمية، وتوفري �سبل التعاون بني اجلامعات يف العامل الإ�سالمي.

وقال الدكتور �سنتورك يف كلمته: »اإن التنوع �سنة اهلل تعاىل يف الجتماع الإن�ساين، ول ميكن اإزالته، كما ل ميكن جعل 

الب�سر جميًعا ن�سخة واحدة، واأن هناك من يريد اأن يجعلهم جميًعا كرجل واحد، كالفا�سيني، وال�سيوعيني، ولكنهم ف�سلوا؛ 

لأنه اأمر ل يتطابق مع الطبيعة الإن�سانية، ويف املقابل هناك من يرى اأن التنوع م�سدر قوة، ولكنه بحاجة اإىل اإدارة جيدة، 

فلو اأمكن اإدارة التنوع الديني والعرقي والثقايف واملذهبي فاإنه يتحول اإىل م�سدر قوة وثروة، وهذه هي الروؤية الإ�سالمية 

يف اإدارة التنوع«. ويرى �سنتورك اأن الدولة العثمانية ا�ستطاعت اأن تدير القوميات ح�سب الروؤية الإ�سالمية التي ورثتها من 

الدول ال�سابقة يف �سوء الإدارة النبوية واخللفاء الرا�سدين، ودعا اإىل ما �سّماها باحل�سارة املنفتحة التي تنفتح على جميع 

القوميات واحل�سارات والأمم وال�سعوب. واأن الأتراك ي�سعرون بحب جتاه القوميات الأخرى.
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وقد تفاعل احل�سور مع الأفكار التي ُطرحت من قبل املتحدثني، فقّدموا روؤى موؤيدة واأخرى معار�سة ملا جاء يف كلمات 

املتحدثني. ثم بداأت جل�سات املوؤمتر، فكانت اجلل�سة الأوىل برئا�سة الدكتور بكيل الزنداين حول امل�ساريع القومية يف ال�سرق 

الأو�سط: قراءة يف الواقع واملاآلت، �سارك فيها كل من الدكتور حممود احلداد، اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بلمند، لبنان، 

والدكتور رم�سان اإرداغ، اأ�ستاذ العالقات الدولية بجامعة اإ�سكي �سهري، والدكتور عبد الر�سا فرجي داد، املدير العام للمجل�س 

ال�سرتاتيجي للعالقات اخلارجية الإيرانية، وعبد احلكيم خ�سرو، حما�سر بكلية العلوم ال�سيا�سية، جامعة �سالح الدين-اأربيل. 

وراأ�س اجلل�سة الثانية التي متحورت حول توظيفات القوى الإقليمية والدولية لقوميات ال�سرق الأو�سط يف الع�سر احلديث 

الدكتور را�سد النعيمي، وحتدث فيها كل من الدكتور يون�س حممد حول بحثه املعنون بـ »التوظيف الإيراين والأمريكي 

والإ�سرائيلي للم�ساألة الكردية يف العراق«، والباحث حممد بهلول عن بحثه »ا�ستغالل القوى الكربى للقومية الكردية يف ال�سرق 

الأو�سط: درا�سة مقارنة بني رو�سيا الحتادية والوليات املتحدة الأمريكية«، والدكتور ق�سي فالح عن »التاأثريات الإقليمية 

والدولية على القومية الرتكمانية: العراق منوذجًا«، والأ�ستاذ الدكتور اأحمد عبد اهلل اآدم حول »دور القوى الدولية يف دعم 

وتاأييد القوميات يف ال�سرق الأو�سط: جنوب ال�سودان منوذًجا«. وبذلك انتهت اأعمال اليوم الأول من املوؤمتر، وقد متيزت 

اجلل�سات كلها مبداخالت اجلمهور واأ�سئلتهم حول البحوث املقدمة.

بداأت اأعمال اليوم الثاين للموؤمتر مبحا�سرة افتتاحية للموؤرخ الإ�سالمي الدكتور علي حممد ال�سالبي بعنوان »الأ�س�س 

الفكرية لتاأ�سي�س اإطار ح�ساري م�سرتك بني القوميات الأربع«، ورّكز فيها على النقاط اجلامعة بني القوميات املختلفة، 

والأ�س�س املوؤّطرة لهذا اجلمع، كالتوحيد واحلرية وحقوق الإن�سان، وكتاب اهلل تعاىل كمرجعية عليا، وهدي النبي - �سلى 

اهلل عليه و�سلم - كنموذج واقعي، واملقا�سد، والغايات، والقيم الإن�سانية العظيمة، وتكرمي الروح الإن�سانية بغ�س النظر عن 

العتبارات الأخرى، وعالقة التعارف والتعاون وال�سالم والوئام بني الب�سر.

ْنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا 
ُ
ا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأ ا�ُس اإِنَّ يَُّها النَّ

َ
وقال: »اإن اهلل تعاىل خاطب بني اآدم قائاًل: }َيا اأ

ْتَقاُكْم{، لتعارفوا ُت�سنع بها الثقافة، ولتعارفوا ُت�سنع بها احل�سارة، ولتعارفوا ُت�سنع بها نه�سة الأمة، 
َ
ِ اأ

َّ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل

َ
اإِنَّ اأ

وهذا ما نلم�سه يف التاريخ، حيث جند هذه القوميات وقفت يف خندق واحد، وهو خندق الإ�سالم، واأ�سهمت يف �سناعة الأمة، 

وقيادة الثقافة، وتطوير احل�سارة، بناًء على القيم الكربى التي جاء بها القراآن الكرمي، واهلل تعاىل اأعطى احلرية للجميع، 

حتى لإبلي�س الذي اأعلن ع�سيانه هلل تعاىل، ونقل القراآن كالمه كما هو، وهو اأو�سح مثال حلرية الراأي يف الإ�سالم«.

ويرى ال�سالبي اأن هذه القوميات يف وجدانها حمبة عظيمة لالإ�سالم، والقراآن، والنبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - وقد 

�ساركت يف النهو�س الثقايف وال�سهود احل�ساري لالأمة الإ�سالمية، وكانت هناك مداخالت م�ستفي�سة واأ�سئلة عديدة حول 

املحا�سرة والق�سايا التي مت طرحها من قبل املحا�سر.

�ست لدرا�سة عوائق التالقي احل�ساري و�سوؤال التاريخ، وقد راأ�سها الأ�ستاذ  ثم كانت اجلل�سة الثالثة للموؤمتر والتي خ�سِّ

الدكتور ح�سن ال�سيد، و�سارك فيها كل من الأ�ستاذ الدكتور حممد اآيدين ببحث معنون بـ »العوائق احل�سارية بني القومية 

الرتكية والقومية العربية«، والدكتور ال�سيد علي املو�سوي ببحث عن »قوميات ال�سرق الأو�سط بني احل�سارة امل�سرتكة واإ�سكالية 

الهوية« والدكتور براء نزار ببحث »اإبراز التطورات العربية احلديثة جتاه تركيا والتوظيف ال�سيا�سي لها«، والباحثة منال 

زهران. اأما اجلل�سة الرابعة فرتاأ�ستها الدكتورة حنان الفّيا�س، وتركزت بحوث امل�ساركني فيها حول اللغة والهوية وامل�ساألة 

القومية، وقد �سارك يف هذه اجلل�سة الدكتور منري ح�سني ببحث »احلاجز اللغوي الثقايف بني قوميات ال�سرق الأو�سط«، 

والدكتور فاروق اأحمد ببحث »الإعالم الر�سمي و�سوؤال الهوية يف ال�سودان: اإقليم دار فور اأمنوذًجا«. 
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وجاءت اجلل�سة اخلتامية لدرا�سة الأ�س�س الفكرية لت�سكيل الإطار احل�ساري امل�سرتك لقوميات ال�سرق الأو�سط، وراأ�ستها 

الأ�ستاذة رمي احلرمي، وحتدث فيها الأ�ستاذ الدكتور م�سطفى بخو�س عن العرب والكرد والعالقة امل�ستقبلية املمكنة، كما 

قّدم فيها الدكتور مارك فرحا بحثه املعنون بـ »الإرث املن�سي للوطن العاملي: ا�ستعادة اجلذور العاملّية العابرة للمجتمع للعهد 

العثماين الغابر«.

وقد تخللت اجلل�سات كلها اأ�سئلة وتعقيبات ومداخالت من احل�سور حول البحوث املقّدمة، والق�سايا املطروحة، واأعلن 

املوؤمتر ختام اأعماله متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساء بتوقيت مكة املكرمة.

 
وقد خُل�س املوؤمتر اإىل النتائج والتو�سيات الآتية:

اإن ق�سية القوميات يف ال�سرق الأو�سط ق�سية معّقدة ومهمة يف نف�س الوقت؛ لأنها موجودة على اأر�س الواقع، حيث  -

ل ميكن اإنكارها، ول التغا�سي عنها، ويجب اأن ُتو�سع يف احل�سبان يف اأي �سيناريو م�ستقبلي للمنطقة �سيا�سي، اأو 

اقت�سادي، اأو اجتماعي.

وجود اأخطاء عديدة يف التعاطي مع ملف امل�ساألة القومية يف ال�سرق الأو�سط، ما اأّدى اإىل ظهور احلركات القومية،  -

كاحلركة الطورانية، والقومية العربية، والقومية الكردية.

التاأكيد على الدور الكبري لالإ�سالم يف حّل كثري من النزاعات القائمة على اأ�سا�س القوميات والطوائف، ب�سفته يجمع  -

بني اأغلب مكّونات القوميات يف ال�سرق الأو�سط.

التاأكيد على �سرورة معاجلة ق�سية القوميات داخل اإطار الدولة، باعتماد حلول ومبادرات وطنية، وخيارات اإقليمية  -

تنبثق من م�ساركة تفاعلية بني خمتلف الفئات الفاعلة يف امل�ساألة القومية، مع حتمل اجلميع م�سوؤولية �سمان الوحدة 

الوطنية لدول املنطقة، والوقوف �سد اأّية حركة متّرد لالنف�سال.

احرتام قيادة الأقاليم ذات الأغلبية القومية املعينة لقوانني الدولة واأنظمتها، واحلكومة املركزية، وعدم التعاون مع  -

اجلهات اخلارجية املعادية للوحدة الوطنية.

التاأكيد على اإدماج الأقليات القومية يف البناء الوطني عن طريق توفري فر�س امل�ساركة الفاعلة بني جميع اأبناء الوطن،  -

بغ�س النظر عن النتماء القومي اأو العرقي، وهو ما �سيوؤثر اإيجاًبا لتعزيز النتماء الوطني وال�ستقرار.

الدعوة اإىل م�ساحلة وطنية بني جميع القوميات يف البالد ذات التعددية القومية كالعراق، واإيران، وتركيا، و�سوريا،  -

وهذا يعني دخول ممّثلي الأحزاب ال�سيا�سية، ومنّظمات املجتمع املدين، وال�سخ�سيات الفاعلة يف بناء الوطن على 

اأ�سا�س توافقي م�سرتك.

اعتماد احلوار يف التعاطي مع امل�ساكل القومية املوجودة واملحتملة. -

اإعادة تقييم العالقة العربية الرتكية وفق املتغريات الإقليمية ال�سيا�سية اجلديدة، وو�سع �سيا�سات اقت�سادية عربية  -

حتقق التعاون مع تركيا؛ لتكون ركيزة من ركائز تطوير العمل امل�سرتك، مبا يحقق التعاي�س والندماج لقوميات ال�سرق 

الأو�سط. 
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اأهمية العودة النقدية البّناءة لتاريخ العالقات العربية الرتكية، والعالقات العربية الإيرانية، وجمموع العالقات املركبة  -

بني قوميات ال�سرق الأو�سط.

�سرورة اعرتاف املوؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية للدول التي توجد لديها اأزمات قومية ونزعات انف�سالية بوجود م�سكلة  -

حقيقية يف بنية الدولة، والكف عن التزكية الإعالمية، والتمييز ال�سلبي على اأ�سا�س النتماء اجلغرايف/الإقليمي اأو 

العرقي اأو الديني، ومّد ج�سور التوا�سل مع اجلميع بلغاتهم املحلية، مع ال�ستفادة من البدائل التي تتيحها التطبيقات 

الرقمية، بهدف احلد من النزعات النف�سالية اأو املحا�س�سات الطائفية والقومية.

خطورة التهمي�س احلكومي الذي ي�سمح للتدخل اخلارجي، و�سرعنة وجوده، واأهمية تعزيز ال�سعور الوطني للقوميات،  -

وزيادة الهتمام بثقافتها املحلية، وموروثها الجتماعي، �سمن �سيا�سات الدول ذات التعددية القومية.

اعتماد �سيا�سات تقوم على خيارات التمكني الثقايف والهوياتي لكل املكونات القومية املوجودة يف املنطقة، و�سمان  -

ح�سانتها من الإغراءات اخلارجية، واإبراز امل�سرتكات الدينية والثقافية وغريها، بالإ�سافة اإىل اعتماد �سيا�سة لغوية 

واإعالمية عادلة متّثل جميع الفئات الجتماعية.
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تاأ�س�س مركز ابن خلدون للعلوم االإن�سانية واالجتماعية يف 

من  جمموعة  اإىل  بذلك  لينظم   2018 مايو/اأيار  �سهر 

مراكز البحث يف جامعة قطر.

واالجتماعية  االإن�سانية  العلوم  بتطوير  املركز  ُيعنى 

يهتم  كما  احل�سارية،  واملثاقفة  بينهما  فيما  والتج�سري 

ببناء املوارد الب�سرية عرب تكوين جيل جديد من الباحثني 

الباحثني  كبار  مع  امل�سرتكة  البحوث  وتعزيز  الرواد 

قام  وقد  للباحثني،  عاملية  �سبكة  بناء  بهدف  الدوليني 

�سراكات مع منظمات مدنية  بعدة  االإطار  املركز يف هذا 

وموؤ�س�سات بحثية من اخلليج وباقي العامل.

يطمح مركز ابن خلدون للعلوم االإن�سانية واالجتماعية اإىل 

اأن يكون رائًدا يف العلوم االإن�سانية واالجتماعية من خالل 

اإعادة التفكري يف اجتاهاتها النظرية والعملية، كما ي�سعى 

املبادرات  واأ�سحاب  للباحثني  مف�سلة  من�سات  خلق  اإىل 

العلمية حملًيا واإقليمًيا ودولًيا.

العلوم  تقع حقول عدة �سمن اهتمامات املركز، مبا فيها 

االجتماعية واالإن�سانيات، درا�سات املناطق والعلوم االأمنية 

واال�سرتاتيجية. 

يروم املركز من خالل كل هذا جت�سري الهوة بني الدرا�سات 

العربية  للمجتمعات  الواقعية  واالحتياجات  النظرية 

املتميزين  والباحثني  املوؤ�س�سات  مع  ب�سراكة  االإ�سالمية، 

الذين يت�ساركون روؤية املركز.

Ibn Khaldon Center (IKC) for Human-
ities and Social Sciences is a research 
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University. The Center aims to promote 
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fostering joint research with leading inter-
national scholars to build an international 
network of researchers. IKC created sev-
eral partnerships with civil organizations 
and research institutions, as well as a re-
search network with several universities 
in the Gulf and worldwide.

Its vision is to play a pioneering role in the 
Arab and Islamic world towards re-exam-
ining the theoretical orientations of social 
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دعوة للم�ساهمة العلمية يف الأعداد القادمة ملجلة جت�سري العلمية

تدعو جملة جت�سري العلمية الباحثني والباحثات يف خمتلف الق�سايا واالإ�سكاالت التي تن�سجم وروؤية املجلة اإىل 

امل�ساهمة يف االأعداد القادمة عرب اإر�سال بحوثهم العابرة للتخ�س�سات، ومراجعاتهم النقدية للكتب ال�سادرة 

حديًثا، وتقاريرهم حول اأهم واأحدث الفعاليات العلمية، باالإ�سافة اإىل اأي مقرتحات اأخرى ُت�سعف يف تطوير 

املجلة واإثراء موادها العلمية.

 
توفر املجلة حتكيًما علميًّا متميًزا للمواد العلمية التي ت�ستقبلها، وذلك مبا ين�سجم مع اأعلى املعايري االأكادميية 

املتعارف عليها، كما َت�سمن َتتبعا دقيًقا للبحوث امل�ستقَبلة من مرحلة القبول اإىل مرحلة الن�سر.

يرجى اإعداد املواد العلمية املراد ن�سرها وفق ال�سروط ال�سكلية واملو�سوعية اجلاري بها العمل يف املجلة 

واملتوفرة على الرابط: 

https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer

ُتوجه كل املرا�سالت واملواد العلمية املراد ن�سرها اإىل الربيد االإلكرتوين للمجلة:  

Tajseer@qu.edu.qa
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