
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 -قسنطينة  –منتوري  اإلخوةجامعة 
  

  كلية اآلداب واللغاتكلية اآلداب واللغات
 

   
  ةةالعربيالعربياألدب واللغة األدب واللغة قسم قسم 

 ..............رقم التسجيل :
 ............الرقم التسلسلي:

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 ذ
 

   أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف اللغو�ت .
 تخصص: نقود ومالية دوليةال 

 إشراف األستاذ:                                        :                        إعداد الطالبة

 روحبي خلضر   -أ.د                                                             سليمة جالل  -
. 

 جلنة املناقشة
 

 الصفة اجلامعة الرتبة العلمية االسم واللقب
 رئيسا قسنطينة أستاذ التعليم العايل  حسن كاتب

 مشرفا املسيلة أستاذ التعليم العايل روحبي خلضر 
 عضوا قسنطينة التعليم العايل ةأستاذ زهرية قروي

 عضوا سطيف  أستاذ التعليم العايل عبد املالك بومنجل
 عضوا خنشلة أستاذ التعليم العايل صاحل خديش

 عضوا سطيف حماضر قسم أأستاذ  اليامني بن تومي
 

2016 -2017 

 الرمحن التأويل وقراءة الرتاث يف مشروع طه عبد



   
    �سم هللا الرمحن الرحمي

 
 

ٍة أ�ْخرَِجْت ِللن�اِس تَأ�ُمُروَن ِ�لَْمْعُروِف َو�َْهنَْوَن ﴿   ُكنُمتْ َ�ْريَ أ�م�
 ﴾ َعِن الُْمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن ِ�ّ�ِ 

 
آل معران  110ا�ٓ�ت أ

 
َ�ْريًا یُْؤِيت اِحلْمكََة َمن �ََشاُء َوَمن یُْؤَت اِحلْمكََة فَقَْد أ�وِيتَ  ﴿

ك�ُر ٕاال� أ�ْولُوا ا��لَْباب  ﴾  َكِثريًا َوَما یَذ�
 

 269سورة البقرة ا�ٓیة 

 
 منك وٕالیك هذا اللهم 

 ف� امحلد كام ینبغي جلالل و�ك وعظمي سلطانك 

 



 ٕإهدإء

 اليت ر�لت يف عز احلا�ة: ٕاىل أ�رواح
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 شكر وعرفان
لتساؤالت ال �زال الفكر  ٕا�ا�ت يف ر�� البحث عن تأٔرسيناحلرية ظلت 

  همعني �لمفهنلت من  هىل أٓ�ر ٕاىل أٔن قادين القدر إ  ،العريب املعارص  یطر�ا
فاكن البحث ر�� �دیدة يف حيايت ممتعة ، الشافية  إال�ا�ت  هو�دت فيف

ال �ستمثر مرشو�ه الفلسفي يف بناء مرجعیة  أٔنالعجب  ومفيدة ، وانتابين 
  بأٔمهیةنه انبىن �ىل وعیه أٔ جبمیع ختصصاهتا ، ذ�  إال�سانیةفلسفية للعلوم 

 فأٔلزم،  إالساليمّ  وصیة ا�ال التداويل العريبّ ــمضن خص وإالبداع التفكري
ــ املس و  داع املمثرـإالبنفسه بذ� فاكن هذا  دد        من الفيلسوف ا�ـ مترـــ

  ." حفظه هللا ور�اه وزاده من واسع فض� و�رمه طه عبد الرمحن" 

 فٕالیه، صىل هللا �لیه وسملمة محمد أٔ اه �ري اجلزاء عن ز فشكر هللا سعیه وج
 .السامق  هيف رصح مرشو� موضعاها جتد لبنة صغرية �لّ  هدي هذا العملأٔ 
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ال�حث عن سؤال خاصة عندما طرح  التراث، دراسةلى �اهتمام شدید ع أقبل الدارسون      
�بدو أن طب�عة و  )تأخر المسلمون وتقّدم غیرهم؟ (لماذاسبب تأخر المسلمین وتقّدم غیرهم 

الّدارسین في قراءتهم للتراث؛ ألنه قد  جلَّ طرح السؤال قد شّكلت المسار الذي سار عل�ه 
�عرفوا سبب التأخر �طر�قة غیر م�اشرة أن ی�اشروا دراسة التراث لافترض علیهم سلفا و 

 رهم.ــــــارنة �غیــــمق
ظنا منهم أن هذا  ،الجم�ع مسؤول�ة ال�حث عن األس�ابتحّمل  ،المنطلق ومن هذا

 أطروحاتهم التي ظلت  وه ، والجانب اآلخرجان�ا من العالج �مثل ي حد ذاتهالعمل ف
هر التقّدم عند اآلخر على ن إسقاطات مظاتصدر ع ، واالنتقائ�ة ذات�ةالالعت�ارات ا تتجاذبها
حیث الشب�ه الغر�ي الموجود في التراث، ت�حث عن ، من جهةرحلة التنقیب  بدأتف، التراث

ثبت تقارب الم�احث التراث�ة �المناهج الغر��ة في شتى مختلفة تُ انعقدت مقارنات عدیدة و 
رهم ـــوغی  )ا�مـــــدون ودوركـــن خلاب( و )اني وتشومسكيـــالجرج(ارنة بینــــختصاصات كالمقاال
ها تقف علّ  العر�ي،تحفر ط�قات الفكر المتراكمة في العقل  راحت ،ومن جهة أخرى  .رـــــكثی

 . موده على التقلید أّنى كان مصدره، وجته وسبب ركودهعلى من�ع عّال 

�ع تخصصت في نقد العقل العر�ي أسفرت رحلة ال�حث عن سبب تأّخر المسلمین مشار     
أهم ما میز هذه و  ،الت جم�ع مراحل التار�خ اإلسالميطعلى حد سواء، و اإلسالمي و 

، ی�حث عن السلب�ات و�عممها كنتائج على كل التراثست نقدا ها كرّ الدراسات أنالمشار�ع و 
تثبت لم فإنه ، إن صلحت للمجتمع الذي تشّكلت ف�ه ،نظر�ات غر��ةمناهج و  معتمدة على

 ضرورة تت�ع، لتكون الخالصة تار�خا وثقافة هاتختلف مع أخرى،مجتمعات  في صالحیتها
 .أثر العالم المتقدم للحاق �ه، من دون ضوا�ط أو معاییر

و عل�ه من التخّلف، بل یزداد سوءا لذا كان من الطب�عي أن �ظل الحال على ما ه     
لى أزمة عخلفة م، المشوه لهذه المناهج والنظر�ات هذا االستنساخ نتائج حین ظهرت

 تعلق �ك�ف�ةخاصة ف�ما  والعلوم،ي، شملت مختلف التخصصات العلمالمستوى الفكري و 
العر��ة المستجدات ، لتواكب اللغة ت والسبیل إلى تعر�بهاالمصطلحاصناعة المفاه�م و 

حتى ت�قى لغة العصر الح�ة بین أهلها ال لغة الكتب ، وتقدمها والتطور السر�ع لحركة الح�اة
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 لمات را�طة بین األلفاظ األجنب�ةألنها في �عض التخصصات تكاد تكون مجرد ك ؛القد�مة
 . ومصطلحاتها

لوافد الغر�ي ینهل استسلم ل فكري،راب قد س�قه أساسا اغتراب ما أصاب اللغة من اغتو     
أن كل �ق المناسب للحاق بركب المتقدمین، بخاصة و ظنا منه أنه الطر  شروط،منه دون 

، مثبتة أن األوائل ما شقوا ى قراءة التراث شجعت هذا المنحىالمشار�ع التي أقبلت عل
لكن الجزء األهم في  صح�ح،معارف غیرهم، وهذا  �عدما استثمروا طر�قهم إلى الحضارة إال

من است�عاب العلوم وتطو�رها  األوائلتمكن حتى ُوظفت المعادلة هو؛ ما اآلل�ات التي 
ق الطر�ق للخروج من ستش �ة عن هذا السؤال هي التيفاإلجا  الزمن؟في هذا  دهاـــونفتق

  معا.واللغـــة ر ــــــــأزمة الفك

ختار هذا أ التي جعلتني ،هذا السؤال هي من جملة األس�ابلإجا�ة  إن ال�حث عن    
ي والدراسات ــــــد العر�ــــــــة النقـأزم أسرتني مع معاینة   في حیرة تمثلت بدایتها ،الموضوع

فعّن ، حوله ل�احثین تصارع أراء او  الموضوع في تب فكشفت عن كثرة ما كُ  ، اللغو�ة
التي ال  ، تحل هذه المعضلةأن الوضع على ما هو عل�ه دون التساؤل عن سبب استمرار 

من  تراءىنورا  ، المخرج  رأیتهما  تإلى أن أدرك ، ونقاشاتهم جدل ال�احثینتزال تستقطب 
ذلك �معرفة إلشارة إلیها، و ا تإلى حل األزمة التي س�قنه السبیل أ �عید مرشدا للطر�ق، نعتقد

معارف اآلخر، فصنعوا بها تى تمكنوا من استثمار علوم و ئل حاآلل�ات التي اشتغل بها األوا
الیوم یت�ادلون  ي مفكر كثیر من ، في الوقت الذي ال یزال حضارة قادت العالم لردح من الزمن
 .نه أصاب الحق�قة التي غابت عن غیره أالتهم حول تراثهم یدعي كل طرف 

تجدید المنهج في تقو�م  كتا�ه " خاصةطه عبد الرحمن  قراءة كتبعلى  توقف إنوما      
أزمة الفكر وال�حث في العلوم ألسئلة ملحة طرحتها �ه إجا�ات كثیرة ت فوجدحتى  "،التراث

 ال�حث،هذا تأسس جل ذلك ألو ، فروعهااألدب كفرع من اللغة و منها  ستستفید اإلنسان�ة،
حلول ألزمة  في إیجاده ستثمار الٕانما تطمح و  �مشروعه،ال تقف عند حدود التعر�ف كمحاولة 

 .واألدب�ة الدراسات اللغو�ة
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�النصائح جادت �ه المشار�ع كان نقدا وعظ�ا ملیئا ما  نإف سبق،ما  إلى إضافة    
ما كانت لتجد لها طر�قا إلى التطبیق على أي مستوى من المستو�ات بل شقت ، واإلرشادات

ى تهو�ل أزمة الفكر العر�ي في غ�اب أدى إل نقد، مماالكتا�ات نقدا على  ف�هطر�قا تتكدس 
 العمل�ة.الحلول 

لم یلق  فإنه، متمیز إبداع فكري  �حمله من ما، على عبد الرحمن مشروع طهتجاهل     
أول القطر على التراث ل�كون  لى تفعیل مشروعه في قراءةعشجعي ، االهتمام الذي �ستحق

خطى  ينقتف اإلبداع، ونقله من التقلید إلى�عض أزماته،  أرض الفكر المجد�ة، طمعا في حل
 .غدا، وما یبدو حلما الیوم س�ص�ح واقعا صاحب المشروع

لتأصیل جدیدة لتكون منطلقا  �طرح رؤ�ةفي كونه  من هنا تظهر جل�ة أهم�ة الموضوع    
مصطلحاتها.  (تأصیل)وتأثیل هان ك�ف�ة تقر�ب مناهجكما تبیّ  الحدیثة،النظر�ات الغر��ة 

. التي نشهدها الیوم األزمة الفكر�ة واللغو�ة للخروج منق الطر�معالم تضح ى أن تعس
، تقدم ن الكر�مآن معالجة طه عبد الرحمن لقض�ة القراءات الحداث�ة للقر إإضافة إلى ذلك ف

ى ضوء روح الحداثة ال على فهم النص القرآني عل ك�ف�ة هي األخرى مساهمة جلیلة في
  والحداثة.التي ین�غي أن تجمع بین التراث ة العالقة ، كما تبین طب�عواقعها

" ل�طرح ث في مشروع طه عبد الرحمنقراءة التراالتأو�ل و  "ـب الموسوم يلذا جاء �حث     
 :هان�حاول اإلجا�ة عاإلشكال�ات اآلت�ة، و 

، في الوقت الذي اتجه دراسة اآلل�ات التي أنتجت التراث اتجه طه عبد الرحمن إلى لمَ 
إلث�ات صحة ما ذهب  انتهجه ما طب�عة المنهج الذي التراث�ة؟إلى دراسة المضامین  یرهغ

یها  نظر�ته في النظر إلى التراث؟ ف�َم تكمن عل التي انبنت  - األصول -األسسإل�ه؟ وما 
في التجدید  حها لتص�ح نظر�ةفتت�مكن أن التي  اقــــاألفما و  خاصة؟اللغــــوي أهم�ة األصل 

 متىف العر�ي؟ر وهي تحمل حلوال ألزمة الفك تستحقه،تجد االهتمام الذي  وِلَم َلم واإلبــــداع؟
 ذلك؟ فعل وكیف یتسنىعبد الرحمن؟  مشــــروع طه یتم تفعیل إذًا،
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الوقوف على الذي �قوم على معاینة الظواهر و  الوصفي �المنهج يفي رحلة �حث تاستعن    
ط العالقات استن�اا تحل�ال علم�ا موضوع�ا �الحجج واألقوال و یلهثم تحل ،مختلف جزئ�اتها

 .الظفر بها سعینا إلى يالنتائج التفي األخیر إلى  نصل، لالمهمة القائمة بینها

ه عبد في تأس�س هذا ال�حث كتب ط معین ليأهم المراجع التي كانت خیر زاد و من     
الذي خصصه لقراءة  المنهج في تقو�م التراث)تجدید ( الرحمن المختلفة خاصة منها: كتا�ه

ه توضح لنا فهم ، فمنر وتجدید علم الكالم)في أصول الحوا(ه إلى جانب كتا�، التراث
في التعرف على  يفقد أفادن )التأثیل والمفهوم  – فقه الفلسفة ( كتا�ه أما المناظرة،تداول�ة 

المدخل إلى تأس�س  -ح الحداثةرو ( ، ثم كتا�هطه عبد الرحمن في صناعة المفهوم رؤ�ة
الذي  )في أفق التأس�س ألنموذج فكري جدیدسؤال المنهج (وكذا كتا�ه ، )الحداثة اإلسالم�ة

 .  2015صدر حدیثا 

�طه عبد الرحمن  ه للتعر�فت؛ خصصمدخل یت�عها، �مقدمةوفق خطة استفتحتها  تُ سر     
الحدیث من دون  ت، ثم �سطالتعر�ف �ه و�مسیرته العلم�ة تز ، فأوجومشروعه الفلسفي

ما انبثق عنها تضمن في جوهره قراءته للتراث و الذي ی، و إطالة في مشروعه الفلسفي الكبیر
 ة،الثالثال�حث  فصولحصلة لفلسفته اإلبداع�ة. ثم تأتي عدیدة كانت مقضا�ا لمعالجة من 

  ال�حث.نتائج  تضمنت بخاتمةأردفتها 

التأو�ل  علىه ف� توقف ألني ؛�مثا�ة الفصل التمهیدي ل�حثي الفصل األولعتبر أ      
لعرب والغرب على حد ند اتت�ع التأو�ل عأف�ه إلى التار�خ  تامتدادات، فعدوالقراءة جذورا و 
ستخدامها وعلى أي تحدید المفاه�م لتتجلى أهم�ة اهو ، من هذین الم�حثینسواء، وغایتي 
التأو�ل د الرحمن عن مفهومي القراءة و وضح سبب استغناء طه عبألكي و ، وجه ین�غي فعله

قة بین التأو�ل س وجه العال، ومن جهة أخرى لنتلمّ ، هذا من جهةالنظرواالستعاضة �مفهوم 
 .كان وعلى أي وجهالقراءة وسبب استخدام الدارسین للتراث لهما و 

 صراع القراءات ف�ه عن طب�عةالذي كشفنا  الم�حث الثالثلتتضح الصورة أكثر من خالل  
محدثین من قراءة في هذا الفصل هو إبراز موقف ال يأهم ما كان �عنینفي أرض�ة التراث، و 
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دراستهم للتراث،  والقراءة فيمفهومي التأو�ل لسبب توظ�فهم  وفالسفة ألتبّینالتراث مفكر�ن 
لتراث و�ین ما اتجه إل�ه ذهبوا إل�ه في قراءتهم ل االختالف بین ما قف علىأعسى بذلك أن 
 .طه عبد الرحمن

ما  أولفكان ، الخاصة �النظر إلى التراثفي عرض نظر�ته  ت؛ بدأالفصل الثاني في      
توجه �عدها أل ،طه عبد الرحمن في قراءته للتراثانتهجه �المنهج الذي  التعر�ف ،يستوقفنا

تقل نأل التراث،نظر�ته في النظر إلى  االمفاه�م األساس�ة التي قامت علیه تحدیدض�ط و  إلى
 (التكامل ةأصولها الثالث ت، فشرحعلیها انبنت عرض نظر�ته واألصول التي إلى�عدها 

قراءة  لیتضح من خالل ذلك الفرق بین ،أهمیتها في قراءة التراث تنو�یّ  ،والتداول والتقر�ب)
 .للتراث وقراءة غیرهعبد الرحمن  طه

شرحت ركنیها ه التكامل�ة في النظر إلى التراث، و نظر�ت نت كیف تأسستحیث بیّ  
المجال  أصول ثم تحدیدأوال، بتعر�فهما  داولي والتقر�ب التداولي، وذلكالمجال الت األساسیین

 إلىخلص ، ألاوظ�فتهفتعطل و  قواعدهو  أركانهقد تصیب  التي واآلفات، التداولي وقواعده
اصة ما تعلق بتخصص اللغة �قدمه لحاضرنا خ أنن ، وما �مك�النس�ة لقراءة التراث أهمیته

 اآلفاتعالقته �المجال التداولي، و ، و آل�اته تن، فبیّ مع التقر�ب التداولي تك سر كذلالعر��ة، و 
    .        دوره في تقر�ب العلوم والمعارف المنقولة ، فتفقدهتلحقه أنالتي �مكن 

، عند طه عبد الرحمنف�ه م�احث أخرى من قراءة التراث  استكملت؛ الفصل الثالث     
 تفكان أن خصص ،تلتزم �مقتض�ات المجال التداولي التي�محددات نظر�ته حیث ألزم نفسه 

عبد الرحمن �مثا�ة نظر�ة ، فكانت رؤ�ة طه صناعة المفاه�م والمصطلحاتل ،األول :م�حثین
تأثیل كیف یتم  نت�یّ و اللغوي  التأثیل تففعرّ  ،لنا  القول في عناصرها المتكاملة، فصمتكاملة

التأثیل  ؛ الذي �ضملمضمونياالتأثیل  :ثیل�ة في شقیهاأالتالمصطلحات وفق عناصرها 
ف�ضم التأثیل االشتقاقي  التأثیل البنیوي ، أما الستعمالي والتأثیل النقلياالتأثیل اللغوي و 

 . اليقالتأثیل االحتلتأثیل التقابلي و او 



                                ـــةــدمــقــــم     
 

 و 

لتجرده من  القرآنيالتي أقبلت على النص الحداث�ة للقراءات  فجعلته الثانيالم�حث أما 
 منا النوع تصدى طه عبد الرحمن لهذ لذا .وأرخنته وعقلنته ، راغ�ة في أنسنتهقدسیته

ال من  اإلسالم�ة،من منظور روح الحداثة  القراءات ل�طرح البدیل المناسب للقراءة الحداث�ة
ي تأبى أن تسایر تراعي خصوصیته التقداسته و الكر�م  حفظ للقرآنت�حیث واقعها الغر�ي، 

المجال التداولي العر�ي  مع�حیث تنسجم  ،اَتقر�به ین�غيهي التي المناهج الغر��ة، بل 
ستفید �ه ن أنهو �مثا�ة الخالصة التي جمعنا فیها ما �مكن و  �حث الثالثمال، أما اإلسالمي

   ي.�حث أسئلة عن آخر إجا�ةً ، من مشروع طه عبد الرحمن

رت إكماله في حینه، قلة خأنجاز هذا ال�حث فإرحلة في  يمن الصعو�ات التي واجهتن      
أن  �عضها ال �عدوغلب الكتب حدیثة و أ، فالمراجع التي اهتمت �مشروع طه عبد الرحمن

  النقد الهادف، وأخرى صرحت بنقدها الجارح ا، �غیب فیه ل�عض أفكاره اوتقد�م اشرح �كون 
السابق في  ، بل تأثر الالحق �قولعه وال تنظر إل�ه نظرة متكاملةألنها كانت تجزئ مشرو 

موضوع  تنوع من الكتب َلَغیر لهذا ال ت، ولو استسلمتحج�م المشروع ومحاولة تهم�شه
واسعة ، درة معرف�ة ق إلىفي حاجة ن كتا�ات طه عبد الرحمن ،إفضال عن ذلك ف ،ال�حث

 .ما تتضمنه من طرح فلسفي وعمق فكري ل

 إالّ  ،حقه إ�فائهقصر الجهد على  ٕانو  ،مسیرة ال�حث تنهیأفي األخیر وقد  ال �سعني    
لقبوله اإلشراف على هذا ال�حث ومتا�عته تقدم �الشكر الجز�ل لألستاذ الدكتور المشرف أ أن

لتجشمها عناء قراءة هذا  للجنة المناقشة الجز�ل �الشكرتقدم سلفا أكما  ،الشكلل�كتمل بهذا 
 .    العمل وتسدیده

هللا هذا العمل من هذه  ، جعلم الصالحات، ف�فضله تتّ ة أوال وأخراوهلل الحمد والمنّ    
 . حماتو�نزل �ه الرّ  الّزالت،ت، ل�محو �ه �ارجاًء أن �كون من القرّ الصالحات، 
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 :نبذة عن ح�اته - 1

دراسته  بدأ، و�ها  م1944مدینة الجدیدة �المغرب عام الفي طه عبد الرحمن لد وُ  
جامعة محمد إلى �عدها لینتقل  اإلعداد�ة �مدینة الدار الب�ضاء، الدراسة، ثم تا�ع  االبتدائ�ة

، ا�فرنس استكمل دراسته بجامعة السور�ون و حیث نال إجازة في الفلسفة،  ، الخامس �الر�اط
برسالة في  ، م1972حصل منها على إجازة ثان�ة في الفلسفة ودكتوراه السلك الثالث عام ف

       ، ثم دكتوراه الدولة )رسالة في البن�ات اللغو�ة لم�حث الوجود اللغة والفلسفة:(موضوع
ل�ص�ح  .)رسالة في االستدالل الحجاجي والطب�عي ونماذجه(عن أطروحته م1985عام 
  1الر�اط منذ بدا�ة الس�عین�ات.في جامعة محمد الخامس بالمنطق  أستاذ

   ألجل كتا�ه ىاألول ؛جائزة المغرب للكتاب مرتینعدة جوائز من بینها، حصل على 
 على كتا�ه الثان�ةو  م،1987الكالم) سنة وار وتجدید علم ــأصول الح (في المعنون ب

ر اإلسالمي ــــ�سكو في الفك، ثم جائزة اإلم 1995) سنة (تجدید المنهج في تقو�م التراث
 )ي للحداثة الغر��ةـــــد األخالقـــــــالنق في مساهمة -األخالق (سؤالكتا�ه حول ة ـــــــــــوالفلسف

  .م  2006ام ــــــع

الذي ، منتدى الحكمة لل�احثین والمفكر�ن ورئ�س مغر��ة،زائر �عدة جامعات  هو أستاذو 
عضو�ته في  نذكر منها ،عدید العضو�اتله . م 2002مارس  9تأسس في المغرب بتار�خ 

م ومستشار كّ ـــكمح إضافة إلى مشاركته العــالم�ة،المجلس األعلى لجمع�ة الدعوة اإلسالم�ة 
ز�ا ) ـــدید ( مالیـالتجو  ر�ي (األردن)ــــــــراس العــر منها النبـــــنذك الدول�ة،عدید المجالت في 

 2المستقبل�ة ( لبنان).و 

في خر اآل ها�عضسنذكر و ذكرنا �عضها في المقدمة  زة،المتمیّ  الكتبمن  الكثیرألف 
فارقة في الفكر  عد عالمات، لنختار منها ما �ُ والفكريّ  �ا التعر�ف �مشروعه الفلسفيّ اثن

ال یزال و ، عّما ُألف المبدع المختلففكره  �عها ال یخلو منن كان جمإ ، و العر�ي اإلسالمي

                                     
  1 ینظر : طه عبد الرحمن : الحوار أفقا للفكر ، الش�كة العر��ة لأل�حاث ، الدار الب�ضاء ، المغرب ، ط 2 ، 2014 ، ص 166 – 167 .

 ینظر : ابراه�م مشروح : طه عبد الرحمن – قراءة في مشروعه الفكري ، مركز الحضارة لتنم�ة الفكر اإلسالمي ، بیروت ، ط 1 ، 2009 ،ص 
32- 312  
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 إصدارهاطه عبد الرحمن معتكفا على مشروعه یرسم جم�ع مالمحه في كت�ه التي �طالعنا 
 :أول ط�عة منهاه حسب تار�خ إصدار أهم كت�وهذه  ،اآلخربین الحین و 

 .المنطق والنحو الصوري -1985  )1
 .في أصول الحوار وتجدید علم الكالم -1987 )2
 .العمل الدیني وتجدید العقل -1989 )3
 .تجدید المنھج في تقویم التراث -1994 )4
 .الفلسفة والترجمة-1 ج فقھ الفلسفة - 1996 )5
 .اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي - 1998 )6
 .التأثیلالقول الفلسفي، كتاب المفھوم  -2 ج فقھ الفلسفة - 1999 )7
 الغربیة.مساھمة في النقد األخالقي للحداثة  - سؤال األخالق -2000 )8
 .حوارات من أجل المستقبل -2000 )9

 .الحق العربي في االختالف الفلسفي - 2002 )10
 .الحق اإلسالمي في االختالف الفكري -2005 )11
  .الحداثة اإلسالمیةالمدخل إلى تأسیس  -روح الحداثة - 2006 )12
 .الحداثة والمقاومة - 2007 )13
 .والعلمة في الفكر بحث عن األصول العملیّ  -ال العملسؤ - 2012 )14
 .ةة إلى سعة االئتمانیّ من ضیق العَلمانیّ  - ُروح الدین - 2012 )15
 .الحوار أُفُقًا للفكر -2013 )16
  .في النقد االئتماني لفصل األخالق عن الدین -ةبُؤس الدَّْھرانیّ  -2014 )17
 .في أفق التأسیس ألُنموذج فكري جدید - سؤال المنھج 2015 )18
للخروج من  النقد االئتمانيّ  - ةھرانیّ شرود ما بعد الدّ  - 2016 )19
  .األخالق
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 2 – التعر�ف �مشروعه الفلسفيّ : 

 ،في حق تراث قد�مال إصدار أحكام یدعو طه عبد الرحمن إلى إنشاء تراث جدید 
ال�حث  ؛ ذلك أنجمعا بین االثنین في ثنائ�ة (األصالة والمعاصرة)أو  مدحا كان أو قدحا

 فما، كل الشعوب المطمئنة إلى تراثهال ا، خالفالتراث عالمة قلة االطمئنان إل�هق�مة عن 
 ؛كما یر�دود�عة �سترجعها ، وال هو  ث�ا�ه معالمرء كما �فعل كان التراث ثو�ا یتجرد منه 

الحدیث اإلت�ان بخطاب على خطاب كما هو شأن  لم �كن مطلو�ا أنه ،من كل ذلكاألهم و 
ٕانما المطلوب صنع "و ، �الوعظ الذي ُ�ملي ما ین�غي فعله، حیث اتسم التراث الیومعن 

ال یتحقق ذلك إال المتقدمون تراثهم الماضي و  بنىا نا الحاضر كمــخطاب جدید یبني تراث
ل ـــــ، ألجعـــأس�اب العمل على الوجه األنفأس�اب المعرفة على وجهها األوسع، و  بتحصیل

 1."، كما �ضاهي عطاء خطاب المعاصر�نقدمینــاب �ضاهي ق�مة خطاب المتــإنشاء خط

في  قّدمهالذي  ،زالمتمیّ جهده للعمل عل�ه في إنتاجه طه عبد الرحمن  عكف هذا ما
" التراث تقو�متجدید المنهج في " كتا�ه كانف. علیها إلى اآلنال یزال �عمل سلسلة كتب 

ا لنمو األرض الخص�ة التي ه�أه نهأأو لنقل  ،ساس�ة التي س�شید علیها مشروعهالدعامة األ
، دى ف�ه للقراءات المعاصرة للتراثن هذا الكتاب قد تصألأي فكر عر�ي إسالمي أصیل؛ 

در مصالتراث  ُجعلت مط�ة العت�ار اءات التيز االجتفبین األخطاء التي وقعت فیها، و 
نظر�ة فتمثله  ،ن المنهج المناسب لقراءة التراثإال أن بیّ ، فما كان منه �الءهم وتخلفهم

من �اب فهو  ،هنا استوقفناما في الفصل الثاني، و شرحها �التفصیل  س�أتي، متكاملة
 .ككلمشروع ال�التعر�ف 

التكامل : هي طه عبد الرحمن في النظر إلى التراث على أصول ثالث تأسست نظر�ة
ال �قع  التراث حتىمع  عن الرؤ�ة التي ین�غي التعامل بهافالتكامل �عبر  ،والتداول والتقر�ب

علوم  أنه نتاجذلك  ،اآلخر هانتقائ�ة تعمل على األخذ ب�عضه وتجاهل �عض في تجز�ئ�ة
تعامل مع التراث �النظرة ال عل�ه ین�غيو ، للحاجة العلم�ة آل�اتهات تداخلتكاملت ف�ما بینها و 

                                     
  1طه عبد الرحمن : اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العر�ي ، المغرب ، ط 2 ، 2008 ، ص 405 – 406 .
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أفضت بهم إلى جملة والتي  الدارسین،علیها جل التي سار  �النظرة التفاضل�ةال  التكامل�ة
 .ها كان إقصائ�ا ألجزاء من التراثمن األحكام �عض

أصول المجال التداولي  إلى تحدیدالرؤ�ة التكامل�ة عند طه عبد الرحمن فقد قادته أما 
ن ال �مكحتى یتسنى له تقو�م التراث وذلك �العمل وفق مقتض�اتها، و  1،العر�ي اإلسالمي

مها قواعد ك، تح)المعرفةالعقیدة واللغة و المتمثلة في ( ،األصولتقو�م التراث خارج هذه 
 عدد القواعد عظ�مة تتحدد حسب  آفات إلىُیؤدي ترك العمل بها  ،عملها تض�ط محددة

ي ال ینتفع أهل المجال التداول �التاليو  ،�زداد حجم الضرر إذا أصیبت األصولالمتضررة، و 
  هقواعدح�ط �خطر �هذا إن لم تتحول إلى ضرر و ، المعارف ال قد�مها وال حدیثهاو �العلوم 

حتى في الحفاظ على حیو�ة المجال التداولي، تعطل دورها ها و تهدد استقرار ففي حد ذاتها 
 .     مبدعةومتجددة ت�قى ف�ه المعرفة منتجة نافعة، 

تي بواسطتها �ص�ح اآلل�ة ال هواألصل الثالث في نظر�ته، و  2؛التقر�ب التداوليعتبر �ُ  
في  أهمیتةتتمثل ، المجال التداولي السالفة الذكر �مراعاة أصولذلك المنقول مأصوال، و 

حتى ال تتعارض مع  ،اإلسالميالمعرفة المنقولة إلى المجال التداولي العر�ي  تأصیل
لم ، هذا إن بها، وعدم القدرة على استثمارهاألن ذلك سیؤدي إلى قلة االنتفاع  أصوله؛
   ، �سبب الوقوع في التقلید.تحرر ال�حث العلمي وتقدمه عائقا في تص�ح

الخطاب  �مكنها أن توظف جم�ع وسائل ،طه عبد الرحمن فلسفة تداول�ة یتبنى 
لذا اعتبر  التداولي،تحقق اإلمكانات الفكر�ة الكامنة ف�ه وفق مقتض�ات المجال التبل�غ�ة و 

هي أنه تداول�ة كبرى و  ممارسة تداول�ة تفید حق�قة " ،المناظرة وهي العلم اإلسالمي األصیل
، وال معترض اثنین إال عارض و النین ولو كان كالم المرء مع نفسه، و ال كالم إال بین اث

  3"ال طلب للصواب إال بجملة قواعد.یل، وال معترض إال لطلب الصواب، و عارض إال بدل

                                     
 وما �عدها  243،ص  2012،  4ینظر: طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، المركز الثقافي العر�ي ، المغرب ، ط  1
 وما �عدها  732ینظر: المرجع نفسه ، ص  2

  3 طه عبد الر حمن: في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، المركز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء – المغرب، ط 4، 2010، ص 93 .
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الذي قامت عل�ه وهو الحوار، الذي �حركه تكمن أهم�ة المناظرة في أهم�ة المبدأ  
 الراجح عند طه عبد الرحمن؛ أن طرائق الوصول إلى الحقاالختالف في طرق ال�حث، و 

�كون الطر�ق الموصل إل�ه  ، لذا البد أنن الحق ذاته غیر ثابت بل یتغیر و�تجددأل شتى؛
، إضافة إلى هذا لحاجة إلى الحوار بین السالكین وال�احثین عن الحق، وهنا تبرز امتعددا

كما أن  ،تقل�ص هوة الخالف بین المتحاور�نعبر الزمن ستساهم في ن مسیرة الحوار إف
 1تعمیق مداركه .وس�ع العقل، و ت الحوار �ساعد في

، )تجدید المنهج في تقو�م التراث( كتابفي قد استعرض  طه عبد الرحمن إذا كان
سعى ف�ه إلى تأس�س  بجزأ�ه) (فقه الفلسفةن كتا�ه إف ،نظر�ته المتكاملة في قراءة التراث

�ستمد  أنعلى الفیلسوف  یتوجب ،ة تعمل �مقتض�ات المجال التداوليفلسفة عر��ة إسالم�
، كما یتطلب منه التطلع إلى وعرض اإلشكاالت المنقولة علیها ،الفلسف�ة إشكاالته منها

اولة تجاوز التراث فهي عالمة عجز، ، أما محالكون�ة في ص�اغة أسئلته وأدلتهمعا�شة 
   2في النخ�ة . ومحدود�ة روح اإلبداع

ن یهتم �ما ین�غي أن �كو أن ال یهتم �الخوض في الواقع �قدر ما  "واجب الفیلسوف ف
تصیر األش�اء إلى ما : فالفیلسوف یتطلع إلى أن عل�ه؛ وهنا �كمن الفرق بینه و�ین الس�اسي

ألش�اء یرى ا في حین أن الس�اسي، المثال الذي ین�غي أن ترتقي إل�ه�نظر إلى هو أفضل، و 
ن موقعه وكل م .3"، �احثا كیف �مكن االستفادة من ظروفهكما هي و�نظر إلى الواقع

طرف  لوعي كي یتقاسم ف�ه الح�اة مع غیره، و�قدر العالم الذواقعه و اتجاه سیؤدي واج�ه 
 غارق تحتلما ین�غي فعله، تستق�م شؤون الع�اد وال�الد، لكن الواقع خالف ذلك، فكالهما 

  .اتها، حتى ال �كاد �عرف السبیل إلى وظ�فتهمستجدالح�اة و  متغیرات ضغط

الفیلسوف حتى ن الوظ�فة المنوطة �) لیبیّ الفلسفة: الفلسفة والترجمة قهفجاء كتاب ( 
ففي هذا الكتاب أسس طه  اإلبداع،ائرة التقلید منطلقا نحو �خرج عن دینفع الناس �فلسفته، و 

                                     
  1المرجع السابق، ص 20 .

لط�اعة والنشر والتجارة ، لبنان ، شر�ف الدین بن دو�ة : طه عبد الرحمن مشروعه الفكري والهو�ة الموءودة ، مجلة الكلمة ، مؤسسة التار�خ ل 2
 .  102، ص  2014،  83العدد 

 3 طه عبد الرحمن ، الحوار أفقا للفكر ، مرجع سابق ، ص 49 .
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تكون  علم هوو  ؛فقه الفلسفة�سماه أ ،على حد قوله حد،أإل�ه  هلم �س�ق اعلمعبد الرحمن 
یهدف   1.القوانین التي تتحكم فیهاخصائص و الف�ه على قف و ـف�ه الفلسفة موضوعا للنظر فیُ 

على ذلك، من  هدار ـــــــــــ�اقت من التفلسف على وجه الحق�قة تمكیـــــــن الفیلسوف العلم إلى هذا
ي المضامین حتى ال ی�قى سجین النظر ف الفلسفة،خالل معرفته للقوانین التي تتحكم في 

 دون التحكم في آل�ات إنتاجها. الفلسف�ة،

�اب الموضوع�ة جهل �األسألنه  النظر في الفلسفة �العمى الفلسفي؛ إغفال اعتبرلذا 
ر ذاته في النظر إلى ــــــوف قد حصــــــذلك أن الفیلس 2.سلوكاة، خطا�ا و ـــللممارسة الفلسفی

، فال تنفع امحدود اهذا ما یجعل نفعهالتي أنتجتها، و ة غیر آ�ه �اآلل�ات المضامین الفلسف�
 .لقدر الذي تضر الغفلة عن األس�ابال�قظة في المضامین إال �ا

 ة�النظر إلى الظاهر  حمن موضوع فقه الفلسفة الذي یخصهد طه عبد الر �عد أن حدّ 
غات تها لأأنشا وقائع ملموسة في أوساط محددة وحادثة في أزمان معینة الفلسف�ة بوصفه

 ،له امناس�الذي ارتآه المنهج  نّ إ، فمین متأثرة �عوامل ماد�ة ومعنو�ة، حاملة لمضاخاصة
؛ فالنظر في ص�غ أقوال فاق معرف�ة متنوعةآ�ستمد عناصره من  "؛ الذيهو المنهج المتكامل

وعلم اللسان وعلم ال�الغة، والنظر في  الفیلسوف یتطلب التوسل �أدوات علم المنطق
      ،خ وتار�خ العلم وتار�خ األفكاراألقوال �قتضي االستعانة �علم التار�هذه مضامین 

حتى علم الجتماع و اء إلى علم األخالق وعلم النفس وعلم النظر في أفعاله یوجب االلتجاو 
الفا كما حدث في منهج ائت تأتلف ف�ما بینها وتحتاج هذه العناصر إلى أن 3".الس�اسة

 بدءا ،الفلسفةهدي هذا العلم في تأس�سه لفقه  ى�سیر عل رحمنعبد الطه  نّ أل ،أصول الفقه
  .من التسم�ة، فالمنهج، والغا�ة

التصورات واألحكام  انبنت علیها الكشف عن األس�اب التيی�حث في إن فقه الفلسفة 
وحینها �مكن ، ت تأثیرها في وضع التصورات و�ناء األحكام، حتى یتبین ك�ف�االفلسف�ة

                                     
  1 طه عبد الرحمن: فقه الفلسفة : الفلسفة- الترجمة ، المركز الثقافي الغر�ي ،الدار الب�ضاء- المغرب  ،ط 2 ، 2005 ، ج1، ص 19 .

 . 20ص  ،المرجع نفسه   2 
  3المرجع نفسه ، ص 20 - 21 .
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ها من األس�اب في مجاله التداولي، منشئا بذلك تصورات ستثمر ما �قابلللفیلسوف أن �
�ذلك �ضع نفسه على طر�ق االجتهاد و  1.استدالالوأحكاما تنافس المنقول، استشكاال و 

اب الموصلة للتفلسف �ألنه تمكن من معرفة األس المقیت؛واالستقالل عن الت�ع�ة والتقلید 
  .إح�اء القدرة على التفلسفب یهتم، ذلك أن فقه الفلسفة الصح�ح

في  ي�قي المتفلسف العر�ي محتذ�ا حذو المتفلسسف الغر�"رض الواقع فقد أما على أ
الوعي �قط االمكانات التعبیر�ة عن وعي  المجردات، فلم �ستثثمر قصر االنعكاس على

 ثایتضمنها التر التي ، التجارب المتراكمة في هذا ال�اب الة و �ده بها اللغة العر�و ي تز ذال
من ، �ة لرد االعت�ار للغة العر� رائدا  عد مشروع طه عبد الرحمن مشروعالذا �ُ . 2"العر�ي
 لذا  ، ، وذلك �استغالل واستثمار جم�ع امكاناتها أن تص�ح لغة التفلسف واالبداعأجل 

 �الفلسفة.ن عالقتها الوطیدة و�یّ عالج قض�ة الترجمة 

الجزء اللغوي في في التأثیل  البدیلالفلسفي وقدم  المفهوم صناعة تناول إشكال�ة كما 
اللغة العر��ة عن  یدفعأن من أجل  )القول الفلسفي: كتاب المفهوم والتأثیل( من كتا�ه الثاني

ن عنها و استعاض ال�احثحتى  لسر�ع،اقدرتها على مواك�ة التطور عدم ما اتهمت �ه من 
 فكان أن المستوردة،ي الر�ط بین المفاه�م فدورها  وااختصر و  األجنب�ة�المصطلحات 

 أجنب�ة.وٕانما هي مجرد رسم لمعاني ألنها ال تمثل روح اللغة  ؛معاني كلماتها تاستغلق

لكالم �حیث لم تراكم الكالم على ا لیت هذه الطر�قة قد أثمرت علما وفهما، بل إنهو  
فكر كل أمة ال �حاسب فیها الم"و  .�عد نافعا لألنام، وما ذلك إال لغ�اب المراق�ة والمحاس�ة

؛ فحر�ة القول مة تصیر إلى حتفها، إن عاجال أو آجالأ، على ما قال متى ثبت ضرر قوله
حكمة توجهها ونتائج نافعة تتوجها وٕاال ین�غي أن �شملها ما �شمل حر�ة الفعل من ضوا�ط مُ 

 . وجهلها سبیل للخروج من تخلفها مة ت�حث عنأ في خاصة 3".فهي و�ال على األمة

                                     
  1المرجع السابق، ص 24.
  2المرجع نفسه، ص 234.

  3 طه عبد الرحمن : حوارات من أجل المستقبل ،الش�كة العر��ة لأل�حاث و النشر ، لبنان ، ط1 ،  2011  ، ص 158 .
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 أن الذي أراد ،وهذا مبدأ اإلسالم ،لتقرن القول �العمل فة طه عبد الرحمن جاءتفلس 
وهي معادلة ضرور�ة وجب على الفیلسوف   ،مبدعةو �ق�م عل�ه فلسفته حتى تكون منتجة 

مضامین أقواله التي استدل  بها في عالم  األذهان  إلى أفعال  ح�ة في   ن �حولأتحق�قها، �
ة هو أن تسند األقوال إلى األدلة، وتسند  الفلسف المقتضى النظري لفقه"ن أل؛ عالم األع�ان

هذا  القطع هو   ألن ؛1"، وال یجوز قطع  �عضهما عن  �عض �أي حال األدلة إلى األفعال
، الذي یتحرر ح الكتا�ة عالما من الترف الفكري ، لتفتما �شاء �كتب أن الذي سمح للجم�ع
   . سؤول�ة ما �كت�هف�ه الكاتب من م

التي قد یتقارب فقه الفلسفة عن غیره من العلوم  تمییز ضرورةطه عبد الرحمن لذا رأى 
�اعت�ار  ،التأو�ل�اتو  فقه الفلسفة  فكان الفارق بینالتفك�ك�ات، التأو�ل�ات والحفر�ات و معها ك
، في قارن بین الخطاب والسلوكــُــــی و، وعيــــــد على التفسیر الموضـــــعلم متكامل �عتم األول

منها اب�ة ـــالخط ةــــــعنایته �مختلف الظواهر اإلنسانیز النظر التأو�لي هو میّ ن ما �ُ حین أ
 بواسطة  لیل واالستنطاق والتح  منها جم�عا نصوصا تقبل القراءةجاعال،  اب�ةـــــــوغیر الخط

�معنى أن األثر  ؛ منهج مناسب للظواهر الطب�ع�ةالذي �قابله التفسیر ك، الفهم)(منهج 
ع�ارة عن فهي  ،2في حین أن األثر الطب�عي �فسر وال �فهم ،وال �فسراإلنساني �فهم 
 . عتمد الفهم وتطابق بین الخطاب والسلوكفلسفات متعددة ت

، سالكا نه علم ینظر في الخطاب والسلوك معاأالحفر�ات من جهة  یتمیز عن نهأكما 
لسفة وصف�ة ، فك الوصف والتحلیل والتفسیر، وهي على خالف ذلكفي هذا النظر مسال

علمي للفلسفة في شقیها نه نقد إمن حیث  و�ختلف عن التفك�ك�ات الخطاب،على تقتصر 
نقد  في حین أن التفك�ك�ات ،ة فیهاتحكماآلل�ات المالسلوكي طل�ا الستخراج الخطابي و 

�ین النص ستخراج اآلل�ات التي تجمع بینه و فلسفي للنص الفلسفي المكتوب طل�ا ال
هو و  ،لعلوم هو األساس الذي انبنى عل�ها عن غیره من فقه الفلسفة زمیّ ما هم أف 3.األدبي

 .ي اآلل�ات التي تنتجهماالنظر فوالعمل و القول  نالجمع بی

                                     
  1 طه عبد الرحمن: فقه الفلسفة : الفلسفة- الترجمة ،مرجع سابق ، ص 30 .

  2 المرجع  نفسه ،  ص 38 .
  3 ینظر ، المرجع نفسه ، ص 39 - 45 . 
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للعقل الفلسفي  اأن �كون فقه الفلسفة نقد الرحمن ینفيطه عبد  فإن ،ذلكإضافة إلى  
قدار على التفلسف واإلبداع ف�ه، اإلن غرضه أل كونه نقدا �ان�ا ال هادما؛ :األولمن وجهین 

وسل �ما تقرر في العلوم المقررة من أدوات ه یتنأل ؛علمي ال فلسفي نه نقدأالثاني: و 
تسدید مسارها �ح الممارسة الفلسف�ة ال تخطئتها، و هو تصح"فالنقد في فقه الفلسفة  معلومة؛

 .كما شاع عند ال�احثین والدارسین 1".نها وال القدح في أهلهاأال التنق�ص من ش

 �أفقفعقالن�ة الفلسفة ل�ست عقالن�ة خالصة بل هي عقالن�ة تداول�ة تصل الفلسفة 
     هذا ما �حرص طه عبد الرحمن على تفعیله و  ،الجمهورخطاب المعرفة الطب�ع�ة و 

 ، بینما العمل حق�قةعلم إال �آثارهاالعقل حق�قة مجردة ال تُ "ن لقناعته الراسخة �أ ،ه�والعمل 
إذ ینحصر في عالم ، والعقل المجرد كذلك حق�قة ض�قة، مسددة تعلم بذاتها و�آثارها معا
خذ �أس�اب التوج�ه أم متى بإمكانه أن ینفذ إلى كل عالَ ، إذ النظر، بینما العمل حق�قة واسعة

  2."بواسطة الق�م العمل�ة

قل المجرد في حدود الع - �الفلسفة �شتغلهو و  -عبد الرحمن لقد اتضح لطه  
العقل المجرد حتما إن قصور ، و فاست�قن أن طرق المعرفة متعددة،  الوصول إلى المعرفة

، الذي آخر هو طر�ق ال�صیرة ایل على أن هناك طر�قلهو دل الحقائقمن كثیر في إدراك 
هو في  ماو ، اإللهاملى إأخرى اف �ه فینسبونه تارة إلى الحدس و یرفض الفالسفة االعتر 

 .على هذا الطر�ق امؤشر  الحق�قة إال

صّنف  ، فقد "العمل الدیني وتجدید العقل" في كتا�هطر�ق ال�صیرة لذا نجده ینتصر ل 
اعتبر و  ،) المؤ�د العقل –العقل المسدد  –العقل المجرد  (: ثالثإلى مراتب العقل ف�ه 

ظوره �متاز عن العقل المجرد ألنه من من؛ العقل المؤ�د وهو العقل الصوفي أكمل العقول
، لمسدد الذي همه األعمال الخارج�ةعن العقل االذي مناط اهتمامه األوصاف الخارج�ة، و 

تتحقق الذات المشخصة ، حتى ل�اطن�ةاألفعال ا�األوصاف الداخل�ة و لمؤ�د فیهتم االعقل أما 
�فتح آفاقا ل، لم التصور إلى عالم التحققامن ع هاإخراجب ،المتحققة في الع�انفي الوجود و 

                                     
  1طه عبد الرحمن: فقه الفلسفة : الفلسفة- الترجمة ، مرجع سابق ،  ص   46  . 

 282المرجع نفسه ، ص  2 
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 إن تأص�ال فیرده إلى األصول أو ،نه �قوم بتصح�ح السلوكأ، كما إدراك�ة وعمل�ة جدیدة
 وال یتم ذلك إال من خالل 1.تقو�ما ف�مده �أنفع الوسائلتصو��ا فیدله على أصح المقاصد أو 

   .ه التجر�ة التي تجمع بین النظر والعملالنظر العملي الحي الذي تحقق

هم�ة العقل المؤ�دة مقارنة بّین أ فإنه یُ  ،�ساطته على مثالضرب طه عبد الرحمن  
كانت شخص معرفته لهذا ال أن، فلو �عة العالقة التي تر�ط شخصا �آخرتمثل في طب �غیره،

لو تعامل مع  ؛ أماوصاف الظاهرةاألعلم نظري �ن هذه المعرفة إف ،ا بلغه عنهعن طر�ق م
فعال خارج�ة في اجتالب المنفعة ن معرفته هذه عمل�ة �أإف، هذا الشخص وانتفع منه

�ة تستعین على فإن معرفته هذه معرفة ح ،حین �كسب محبته أما ؛واجتناب المضرة
 2.ج�ة بجملة من األوصاف ال�اطن�ة واألفعال الخارج�ةاألفعال الخار ف الظاهرة و األوصا

العقل المسدد هو الظاهر�ة، و  األوصافعلى  المقتصرةالمعرفة  وفالعقل المجرد هنا ه
إضافة ، وي المعرفتین بتحققهما�ح ؤ�دالعقل الم أن، في حین ةخارج� �أفعالالمعرفة العمل�ة 
 ال�اطن�ة.إلى األوصاف 

لیتجاوزهما نحو الكمال الذي  ،یتضمن العقلین المجرد والمسدد إًذا، فالعقل المؤ�د    
ألنها " ال یرى طه عبد الرحمن حر�ة غیرها؛، و العبد�ة التي ته�ه الحر�ة الحقة یتحقق بدرجة

 استدالل وكفى؛ وللمح�ة عقلها كما لالستدالل، بینما حر�ته هو هي حر�ة �حق حر�ة مح�ة
عقل التأیید  الحواس، أماألن األخیر سجین  3."عقل التجر�دان بین عقل التأیید و شتعقله، و 

 الكون،عرف طر�قه إلى خالق هذا  فقد تحرر من كل ما له عالقة بهذا العالم المادي، ألنه
    وحده.�سّخر وجوده ألجل ع�ادة هللا ل ألجله،الذي سّخره 

 كمال العقل المؤ�د تفضیله نيع�، وال متكامل ف�ما بینهاول الثالث عنده عمل العقو 
ن صاحب هذا العقل قد أل ؛نال الكمال ٕانمالعقل المسدد، و عن العقل المجرد وا االستغناء�

   ، ثم استزاد معرفةالعلوم النظر�ة بواسطة العقل المجرد فنال حظه من األولىتدرج �المعرفة 

                                     
  1 طه عبد الرحمن : العمل الدیني وتجدید العقل ،المركز الثقافي العر�ي ، المغرب – لبنان ، ط4 ،2009  ، ص 122 .

  2 المرجع نفسه  ، ص 122 .
  3 المرجع نفسه ، ص 146 .
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 المداومةو ، ل�ةممارسة عم إلىخضع المعرفة النظر�ة أالذي  المسدد،العقل  جدیدة بواسطة
 الكمال.  نحو لتأخذهد ؤ�هو التجر�ة الح�ة التي ستمیز العقل الم یهاعل

، عل�ه تدخل آفة ال وكأن ،المؤ�دالعقل طه عبد الرحمن من كمال  على موقفنسجل 
جعلها لی، (السلف�ة) العقل المسددو (العقالن�ة) الوقت الذي استوقفته آفات العقل المجرد في 
 آفاتعن  التغاضيو الكمال،  مراتب إلى �اإلنسانرتقاء االكل منهما في  عجزلى ع دل�ال

  ما عل�ه و  ،ن تار�خ الصوف�ة كمال وجمالأكؤ�د الذي �مثله العقل الصوفي، و العقل الم
 فات العقلین تدخل عل�ه.آمع أن �عض ، لسؤالا طرحعل�ه �عثرة وال 

العقل المجرد، وال  مثله مثلالظواهر التي تتجاوزه  المحدود�ة اتجاهفهو أ�ضا �قع في 
خالفت  إذا، خاصة حقائقا قاطعة الدلیلثبت أن حاالت الكشف عند الصوف�ة تنقل یُ  یوجد ما

التي جعلت من  فة التظاهر،آالعقل المسدد ك آفات، كما تصیب العقل المؤ�د �عض رعالشّ 
ألن  �ه؛مما التزمت  أكثرالدین  �ة تتكاثر �طر�قة ابتعدت فیها عنالصوف�ة خال�ا سرطان

ال  غیـــــــره،ة مع ـــال ینالها �المقارنــــــالكمصفة و  مرات�ه،ى في ـــــه مهما ارتقــــال لــــال كمالعقل 
 الحق�قـــــة.وجــــــــه  على

ال�اب على  - الصوفي)�موقف المدافع عن العقل المؤ�د ( - رحمنطه عبد الفتح لقد 
 المسدد وجعله دون العقل المؤ�د، النتقاده العقل اإلسالمي لمعارض�ه من الت�ار همصراع�

خال فقط یلج منه العقل �اب الرقي جعل العقل المجرد مد ألنه ؛ العقالن�ة أنصارمن و 
 إلىنف حتى الذین ُص ، عن مشروعهالدارسین  غلبأ إلعراض سب�ا فكان موقفه هذا ، السموو 

  األصولي.الت�ار كجانبهم 

هذا ، و تقد�م سند فلسفي حدیث للتصوف هوه ــــــجوهر رسالة كتب أن �عضهمفاعتبر 
للتراتب عبد الرحمن  أسس طه ، فف�ه)العمل الدیني وتجدید العقلء في كتا�ه (جا ااستنادا لم

دونه في المنزلة النموذج ، و النموذج الصوفي (العقل المؤ�د)و الفكري فجعل أعلى المراتب ه
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 يـــوذج العقالنـــــو النمـــازل عنده فهـــــمنأحط ال وأما ،)ددـــــالعقل المسي السلفي (ـــــالفقه
     1.رد)ـــــل المجــــــالعق(

قلل من دخل مشروع طه عبد الرحمن معترك الصراع االدیولوجي، ل�ُ فقد أُ  ،عل�هو 
ركة ینتصر فیها لمذه�ه الفكرّي ـهذه المع في اخصم ،غیره، و�ص�ح مثله مثل أهمیته

طرحها تاألسئلة التي  عن، ال مشروعا متمیزا �مكن اإلفادة منه في اإلجا�ة )اإلیدیولوجي(
اجتزاء �عض جوان�ه، إلى قد َعمد أغلب الدارسین الذین استوقفهم مشروعه الیوم، و  تإشكاال
ن أل دلیل؛إلقاء األحكام من دون حجة وال  إلىل الوصول ، لتعجُّ ها من س�اقهاواقتالع

د مناقشة ــــ�ع إثابتههذا ما �عمل ال�حث على و  الصوف�ة،یختصر في  أنكبر من أمشروعه 
  .  ارض�هــــأراء مع

التفكیر �العقول  جعلته �عي ضرورة أن، ثر للصوف�ة في فكر طه عبد الرحمنأ أهم إن
ن جعل الكمال للعقل إ ، و ال المسددالعقل المجرد و  أهم�ةلم �قلل من و  مجتمعة، ةالثالث
هذا الوعي هو الذي جعله  .المجرد فالمسدد من العقل ترقيیتم إال �عد الال ذلك  نإ، فالمؤ�د

تتضح  حتى، القول والعملبین ع مهو ضرورة الج ، ما �میزها أهماول�ة یؤسس  فلسفة تد
ن له حظ من العمل �العقل ن لم �كمَّ إمكان�ة فهم التراث مِ  ، لذلك است�عدمسؤول�ة  كل قول

واسطة الدخول في االشتغال معظم التراث اإلسالمي هو ثمرة التسدید بألن " المسدد؛
النزول في مرات�ه، فكیف یهتدي إلى إدراك  لتأیید بواسطة، كما أن جان�ا منه ثمرة االشرعي

ه من امتنع عن االجتهاد في العمل، بل حتى الدخول معرفة أقوم السبل في إح�ائحقائقه و 
         2."التمادي في هذا الجحوده�ه جحد ق�مه االشتغال الشرعي و ، هذا إن لم �كن مذف�ه

العمل ال �النس�ة  �أهم�ةعتقد ت، ال �عقالن�ة مجردة�التراث  وهنا، �قصد كل المشتغلین
قد جمعت بین القول والفعل، مما یخلق  من جهة التراث الذي أنتجته عقول الألصحابها، و 

 . مالمح الحق�قة ف�ه هشوّ �ُ  ،شرخا في الفهم

                                     
  1 إبراه�م بن عمر السكران: التأو�ل الحداثّي  للتراث – التقن�ات واالستمدادات ، دار الحضارة للنشر والتوز�ع ، الر�اض، ط 1 ، 2014، ص 14 

  2 طه عبد الرحمن : العمل الدیني وتجدید العقل ، مرجع سابق ، ص 148 .
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 من نافعه �ه النظر ل�میز صادقه من كاذ�ه، و عرض علفالعمل هنا هو المحك الذي �ُ "
عرض عل�ه العمل ل�میز عاجله هو المحك الذي �ُ  ضاره، بینما النظر في المنقول الفلسفي

وقفها النظر على العمل، بِ  ؛حداهماإف: جله وقاصره من متعد�ه، وشتان بین الفلسفتینآمن 
، ظر؛بوقفها العمل على النوالثان�ةالنظر متى ارتفع مقتضى العمل �ه،  لى ا�قافقد تصیر إ

یجسده حال المشتغلین  هذا ماو  1".ى ا�قاف العمل متى ارتفع مقتضى النظر ف�هلإ تصیر قد
تصح�ح رؤ�تهم تغنوا عن أهم�ة العمل في تعدیل و ، فلقد اس�الفلسفة وقضا�ا الفكر الیوم

 .فیهاالتجر�د اتسع مجال  مما زادها جموحا كلما العقالن�ة

، لذا  ال یختصر في عقالنیتهقي �امت�از إن االنسان عند طه عبد الرحمن كائن أخال
على مبدأ مقتضاه أن األخالق اإلسالم�ة تتأسس على أركان  ،قام نظر�ته األخالق�ةأفقد 
ألنها  لذلك فهي أخالق كون�ة ال محل�ة؛ الشرعهي تجمع بین العقل و  أوال" ؛ (ثالثة) ثالث

الجمع  الثاني والركنمتعد�ة ال قاصرة ، وشاملة ال محدودة ، ، و أخالق مؤسسة ال مجتثة
بین العقل والقلب مما یجعلها ُعمق�ة؛ ألنها أخالق تطهیر ال أخالق تجمیل، وتأهیل ال 

، وتفرع عنه أن األخالق الجمع بین العقل والحس والركن الثالثتثی�ط، وتجدید ال تقلید، 
 2"اح ال إنغالق.ـــــــوانفت الق ع�ارة،ــــــالق حرك�ة ألنها أخالق إشارة ال أخـــــــــاإلسالم�ة أخ

فاألخالق االسالم�ة ل�ست أخالق دنیو�ة متوقفة على المصلحة الشخص�ة، وٕاّنما هي أخالق 
را في ــي، الذي سیثیب علیها ثوا�ا وأجــــمصدر اإللهالروح حتى ت�قى موصولة �ــــلتر��ة ال

 الدن�ا واآلخرة .

الرحمن معبرة عن الفلسف�ة التي تضمنتها كتب طه عبد الفكر�ة و  لقد جاءت المقار�ات
       : مستوى التفعیل الواقعي الذي �قرب القارئ من مرجعیته األصل�ة مستو�ین أساسیین

المفاه�م المستعملة م مستوى الحاجة إلى الفهم السل�م لمستو�ات ثو�ر�طه بواقعه المعاصر، 
على تطبیق  حر�صا نجده ولهذا، 3اآلجلة.و الستثمارها والتوسع، طل�ا للمنفعة العاجلة 

                                     
  1 طه عبد الرحمن ، فقه الفلسفة  - الفلسفة والترجمة ، مرجع سابق ، ص 260 .

،  2013،  5ان ط نالمغرب ، بیروت _ لب –طه عبد الرحمن : سؤال األخالق مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغر��ة ،المركز الثقافي العر�ي  
  2ص 169 – 170 .

راسات الوحدة العر��ة طه عبد الرحمن وناصیف نصار بین الكون�ة و القوم�ة ، مركز د –جلول مقورة : فلسفة التواصل في الفكر العر�ي المعاصر 
  3، لبنان ، ط 1 ، 2015 ، ص 89 .
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ي ذخاطب على المقتضى المكالم مفهوما لل، �حیث �كون اللمقام التكلم داول�ةالت الشروط
 غیرمن  المستغر�ة،ذلك بتجنب األلفاظ المستغلقة والتراكیب و  ،االستداللو �مكنه من االنتقاد 

حال الكتا�ة  أنغیر  .عن المراد تلقي في تأو�الت تخرجهتطو�ل أو تهو�ل لئال یخوض الم
دید في تجعن دورها  أقعدهاحقق هذه الشروط مما ال تُ  ،غیرها أوفلسف�ة كانت  ،الیوم

  . اإلبداع فیها ، بلهالمعرفة

ما ظل الوضع قائما  الفلسفة العر��ة اإلسالم�ة في اإلبداعالتجدید و  وهكذا، ی�قى سؤال
�اإلضافة إلى المنقول الفلسفي، قد�مه وحدیثه، أم هي عة مبدجددة و مُ  هي هلف حاله؛على 

مع ط�عة حین �ستوجب الق مفهوم اإلبداع نإ ، مقتصرة على إت�اعه؟منحصرة في تقلیده
أن  حتاج إلىتالمجال الفلسفي  فياإلبداع ن حق�قة أل ؛، �فقد حق�قتهمع المأصولأو  المنقول
وال تتحقق هذه المراجعة إال �االنتقال من  1.مراجعة للتصور المتوارث عن الفلسفة تتقدمها

 نشاء علم یختص �النظر في الفلسفةإب ذلكو ، االشتغال بها إلى رت�ة االصطناع لها رت�ة
ومتى حدث ذلك �مكن االرتقاء من رت�ة استعمال الفلسفة إلى  ،كما ینظر الصانع في اآللة

ن �القدرة ، فاإلبداع رهیالفلسفة)ه ـــمن خالل (فق طه عبد الرحمنهذا ما قدمه و . تهاصناع
ة مدحا أو قدحا، وكذلك الشأن في ـــالفلسفوالت ـــــ، ال �استهالك مقعلى فهم ك�ف�ة التفلسف

 .ومـــــل العلــــك

كان  أنَّىلذا نجد طه عبد الرحمن الفیلسوف الذي ال ینبهر �مضامین المقوالت 
مبینا المزالق  الغر��ة ا نقده للحداثةونذكر هن ،التمح�صمصدرها یخضعها دائما للفحص و 

سماه بروح أ، ما تصح�ح انحراف مسارها، فقدم في سبیل أهدافهاالتي انحرفت بها عن 
الحداثة تطب�قات  إحدى إالما هي  الغر��ة؛الحداثة  أن، حیث اعتبر اإلسالم�ةالحداثة 

نه لن تقوم هناك حداثة تعید للعالم أ، فال �عني كانت لها الغل�ة ٕانو  ،الوحید ول�ست النموذج
  .ال عقالنیته أخالقیتهالمتمثلة في  اإلنسانروح 

ي منتقدا ثر معالجته لموضوع الحداثة تطرق للقراءات الحداث�ة للنص القرآنإوعلى 
تمثلت و ، ن الكر�م، سواء كانت واع�ة بذلك أو لم تعآقداسة القر خططها في انتهاك حرمة و 

                                     
  1 طه عبد الرحمن ، فقه الفلسفة ، مرجع السابق ،ج 1 ، ص 52  .
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، ثم اقترح البدیل عنها خطة التأر�خ ) –خطة التعقیل  –التأن�س هذه الخطط في ( خطة 
 -كله  –، وس�أتي شرح ذلك التأر�خ المبدع ) –التعقیل المبدع  –في ( التأن�س المبدع 

 .�التفصیل في الفصل الثالث

لى حدیث ال إ، س�فضي بنا للحدیث حول مشروع طه عبد الرحمن ن االستسالمإ
في قراءة  ، فمن نظر�تهشكاالت الفكر والح�اةإغلب مشروعه ل�شمل أ لكثرة ما امتد ، نقطع ی

لى نظر�ته إ، همیتهأ �ین فقه الفلسفة كعلم؛ حدد موضوعه ومنهجه، و  تأس�سلى ، إالتراث
أسئلة تصدرت و ، سالم�ةس�سه لروح الحداثة اإلأتثیل المفاه�م، و أاشتغاله في تو ، خالق�ةاأل
 –المقام  یتسعوغیرها من الموضوعات التي ال  ،)قخالسؤال األ(و )سؤال العملعماله (أ 

بداع�ة طه عبد إعن  ، فنكتفي �ما تقدم، ونختم بهذا السؤال الذي �ستفسر لذكرها – هنا
 .�حثنا في حد ذاته جزءا من الجوابن �كون أمال أ،  الرحمن

هؤالء نفسه من بین ما موقع طه  1قائال: ،عبد النبي الحري  تساءل ال�احث المغر�يی 
م من ت�ع�ة فلسف�ة ؟ هل ینطبق عل�ه ما ینطبق علیهكر�ن العرب الذین نعتهم �المقلدةالمف

 ؟لتقلید المزمنة في فكرنا الفلسفي، أم �عتبر نفسه الوحید الذي نجا من آفة الآلخر األجنبي

قرأ لطه أني لعمري إنّ و "من غیر دلیل:  ،بن تومي ال�امین فیجی�ه ال�احث الجزائري  
تفننه مما یجعله مقلدا على طرق القدماء في تخیر اللفظ و عبد الرحمن أجده �صك كالمه 

في  هلو ، للتأكید الواضح هوفما الذي أحوج ال�احث للقسم؟ من  2".مخبوءا في لسان مجدد
�األدلة الدامغة أو الشواهد  خصمه إ�طال دعاوى أم ب التأكید �القسم�كون  المقام،مثل هذا 

 .بینة التي تثبت صحة ما یر�د تأكیدهال

إجا�ة أخرى عن السؤال �قدم ونجد على خط النق�ض ال�احث المغر�ي إبراه�م مشروح 
بد الرحمن أكثر حداثة من لقد صار النظر في التراث عند طه ع" :في قوله السالف الذكر

                                     
حاث ،الدار الب�ضاء صراع المشروعین على ارض الحكمة الرُّشدّ�ة ،الش�كة العر��ة لأل� –د النبي الحري : طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري عب

  1، المغرب ، ط 1 ، 2014 ، ص 186 .
دكتوراه ، جامعة رسالة مقدمة لنیل شهادة القراءة في أنظمة التواصل ،  –بن تومي ال�امین : حوار األنساق في الخطاب النقدي العر�ي المعاصر 2

..سنعود لمناقشة أراء ال�احث في الفصل الثاني و الثالث 199، ص  2013 – 2012، سطیف ، الجزائر، قسم اللغة العر��ة وآدابها ،  2الهضاب    
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واتها، أي ��ان ذلك أنه لم �طلب من الحداثة إال أدو  عداه؛غیره وأوثق تار�خ�ة مما 
، ءمة هذه الوسائل لخدمة إشكاالتنا، بل طلب من مواوسائلها الناجعة، ولم �كتف بذلك

�ة اآلل�ات المنتجة للنص نه فتح طر�ق اإلبداع العر�ي من خالل تجدید إجرائأحتى 
  1".التراثي

فكر طه عبد الرحمن جدلي ُمناظر مستند إلى أصول  "نإف ،أضف إلى ذلك
، وهو ُیجیب عن أسئلة زمانه في نطاق ومنطق مرجعیته اإلسالم�ة مجتهداتجعله فكرا 

ر�ن من المفكض في كثیر من األح�ان المثقفین و ال ُیخفي هذه المسلمات التي لم تر 
لمعاصر ما یزال �شهد هذا یدل على أن الفكر العر�ي اأهل النظر الفلسفي العر�ي؛ و 

نعطفاته المحمودة أو منقل�اته المذمومة ، وحده المستقبل كفیل بإبراز ممخاضا عسیرا
".2  

موقع طه عبد ، حتى نعرف تنا عن السؤال فهي أ�سط مما ُعرضأما إجاب
یر نفسها التي ط�قها هو ما علینا سوى أن نطبق المعایف، الرحمن بین التقلید واإلبداع

 ثبت، لنندحض دعاواهطه عبد الرحمن أن  ة�لغو على غیره، لنعرف مكان تموقعه، 
لعل أن نفكر في ك�ف�ة حسم �عدها الجدل، عسى و مه، ف�ُ و صخ ى دعاو  �عدها صحة

�سابق الزمن و  ،م الذي یتوسع مع كل إصدار جدیداالستفادة من هذا المشروع الضخ
 ٕاجا�ات.وٕاشكاالته �حثا لها عن حلول و  لیتناول قضا�اه

إجا�ات مشروع في إیجاد هذا النأمل أن �كون جهدنا هذا من �اب استثمار و 
طرح بإلحاح في مجال تخصصنا اللغوي خاصة ف�ما یتعلق �المناهج لتساؤالت ظلت تُ 

حالة هتدي إلى الطر�ق الذي یخرجنا من ن نا، علّ والنقد�ة وصناعة المصطلح اللسان�ة
إطار یجعلها منتجة في  أنثمر هذه المعرفة المستوردة ما �مكن تُ ، فكما ُوصفتالت�ه 
، ثم ة في نفسهحاجلت�قى مجرد �ضاعة �ستهلكها ال�احث  أن، ال التداولي مجالنا
 .سجامها مع خصوص�ة ال�حث اللغوي واألدبي�شتكي عدم انو  �ستهجنها،ما  سرعان

                                     
  1ابراه�م مشروح: مرجع سابق ، ص 160 .

  2المرجع نفسه ، ص 247 .
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 ،ولوعاد ال�احثون الى فلسفة طه عبد الرحمن في حل ازمة ال�حث اللغوي والنقدي   
ل مقتض�ات المجا فة المنقولة حتى تنسجم معتقر�ب المعر  لوجدوا فیها �غیتهم، من حیث

حتى ، المصطلحات ك�ف�ة تأثیل( تأصیل) المفاه�م و في  ثان�ة التداولي العر�ي، ومن جهة
بنیتها اللغو�ة التي �اتت هي ال سجینة حدود ، ومنتجة للمعرفة  منفهمةتص�ح مفهومة و 

لم غیر أن هذا المشروع الفلسفي األصیل ، طلسما ال �فهمه إال أهل االختصاصاألخرى 
 .لتفعیله في إیجاد حلول ألزمة العلوم اإلنسان�ة �شكل عام �ستحقه من االهتمام یلق ما

المفكر�ن قلوب رجة في عقول و  حدثتأقد  طه عبد الرحمن عمالأ ن كانت إ و  
مدعي فمن  ؛فظهرت ردود فعل كثیرة، همهاانت� هاستدالالتو  هالتاثارت استشكأوال�احثین، و 

أن زمن المناظرة قد ولى، ومن متجاهل لما  آخر �قول:لمنطق من مجال الفلسفة، و اطرد أنه 
ال 1.لى إثر مشروعه، ومن قائل �أن الفلسفة قد انتحرت ع�قوله، وآخر لم �ستوعب مقوالته

ألن طه عبد الرحمن هو من تكاثرت عنده االدلة على موت  بل مجرد كالم، بدلیل �سوقه
 الفلسفة في مقوالت هؤالء المفكر�ن المقلدین للغرب حذو الحافر �الحافر كما وصفهم .

     طل�ة العلم �عض ن إ، فض مواقف المنافسین له في المضماركانت هذه �ع فلئن  
في �حوثهم  ةمجال دراس غداضالتهم في مشروع طه عبد الرحمن ف اوجدو ال�احثین قد و 

ننا نسعى أل ن �كون لبنة في صرح المشروع؛أ رجو، من بینها عملنا هذا الذي ناألكاد�م�ة
هي تشهد دابها، بخاصة و آو  ةشكاالت اللغة العر��ّ إ قضا�ا و حل ته لفلسف تفعیل لىإه من خالل

فق حل قد أن �ظهر في األدون  ، منشكوى الوصف و للاستقطبت ال�احثین  حق�ق�ةزمة أ
صب الجهود في العمل ال نْ فت، زمةاألالكتا�ة حول  أزمةنهاء رض�ة مشتركة إلأ�كون 

عالج ن، حتى  لدراسات اللغو�ة والنقد�ة خاصةتصح�ح مسار ا �عیدالعمل الذي  ؛جتراراال
لتفكیر على ا فقفتح األن�هذا یو  ،طالت النظر�ة والمنهج والمصطلحدبي التي زمة النقد األأ

 .�ي �حیث یتم است�عا�ه واستثمارهفد الغر شكال�ة االستفادة من الواإ ةجدیدة في معالج�طر�قة 

                                     
  1ع�اس أرحیلة : فیلسوف في المواجهة – قراءة في فكر طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي العر�ي ، المغرب – لبنان ، ط 1 ، 2013 ، ص 183 .
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 العر��ة : �ةالتأو�ل - 1

نطالقة �اتت بدیه�ة لفهم المصطلح من  ال ،إن المرور �التعر�ف اللغوي محطة البد منها
تداول�ة المصطلح  في المعنى اللغوي  نلتمس تجليثم ومن  ،خالل تموقعاته في المعاجم العر��ة

 على مستوى استعماله لدى أبرز المشتغلین بهذا الحقل.

 و�ل لغة و اصطالحا :معنى التأ - 1 – 1

 �كاد �كون متشابها تداولها في المعاجم العر��ةغیر أن  لقد تعددت معاني لفظة التأو�ل
للغوي �االصطالحي في كما تطابق التعر�ف ا �عض اإلضافات قد تز�د أو تقل. وجود مع

ُل و " الّتأَ حیث قال:حمد الفراهیدي أفي كتاب العین للخلیل بن ، مثلما نجده �عض المواضع وُّ
   1".وال �صح إال بب�ان غیر لفظه معان�ه،تفسیر الكالم الذي تختلف  التأو�ل:

آل َتّؤل �معنى رجع   الجذر إلى فقد عاد �اللفظ ابن فارس في معجمه مقای�س اللغةأما 
 3.. ومنه تأو�ل الكالم، وهو عاقبته وما یُؤول إل�ه2أرَجعه ورده إل�ه كَم إلى أهله:ف�قال أّوَل الحُ 

َهْل َیْنُظُروَن ِإالَّ َتْأِو�َلُه َیْوَم َ�ْأِتي َتْأِو�ُلُه َ�ُقوُل الَِّذیَن َنُسوُه ِمْن  ﴿:�ستدل على ذلك �قوله تعالى
ُكنَّا الَِّذي َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َر�َِّنا ِ�اْلَحقِّ َفَهْل َلَنا ِمْن ُشَفَعاَء َفَ�ْشَفُعوا َلَنا َأْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغْیَر 

فالمقصود  .)53 اآل�ة األعرافسورة (﴾ َنْعَمُل َقْد َخِسُروا َأْنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكاُنوا َ�ْفَتُرونَ 
 الكافرن أل ،موعاقبته �ه مرجعهمالمراد و  ما یؤول إل�ه وقت �عثهم ونشورهم، هو �التأو�ل هنا،

ألمر على ما ذهب وقد مال قد �كون اسیرى العذاب حق�قة مجسدة �عد ما كان معنى محت حینها
 .في عاله زّ ـــوهو هللا ع یؤول إل�ه كل شيء بید مناألمر  ذلك أنال �كون، 

ل " :تعضد هذا المعنى في قوله �ضیف ابن منظور معاني أخرى و  الكالم تأّوله: دبره أوَّ
ا یَأْتِِھْم تَأِْوی ﴿وقّدره، وأّوله وتأّوله: فّسره، وقوله عز وجل: أي لم �كن معهم علم تأو�له ﴾ لُھُۥَولَمَّ

وقیل معناه لم �أتهم ما یُؤل إل�ه أمرهم في  ف�ه،وهذا دلیل على أن علم التأو�ل ین�غي أن ینظر 

                                     
  1الخلیل بن أحمد الفراهیدي : كتاب العین ، تحقیق عبد الحمید الهنداوي ، دار الكتب العلم�ة ، لبنان ، د ط ، 2003 ، م 1 ، ص 100 .

  2 أبو الحسین أحمد بن فارس : معجم مقای�س اللغة ، تحقیق عبد السالم هارون ، دار الفكر  ، القاهرة ،  1979، ج 1، ص159
   3 المرجع نفسه :ص:162 
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ِلَك َكذََّب ٱلَِّذیَن ِمن قَْبِلِھْم فَٱنُظْر َكْیَف ﴿ودلیل هذا قوله تعالى:  التكذیب �ه من العقو�ة، َكذَٰ
ِلِمینَ  ِقبَةُ ٱلظَّٰ   .) 39( سورة یونس اآل�ة  1"﴾ َكاَن َعٰ

َذا َتْأِو�ُل ُرْؤَ�اَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َر�ِّي ﴿ ع�ارة الرؤ�ا وفي التنز�ل العز�ز والتأو�ل: هَٰ
 �الة:واإل 2.حه وساسهـــ: إذا أصلآل مآله َیؤوله إ�اله ،أي ما ُتعبر عنه الرؤ�ا ﴾َحق�ا

.فكأن الس�اسة هي تت�ع الشيء 3�ة إلى راعیهان مرجع الّرعمن هذا ال�اب أل الس�اسة،
التأو�ل �سوس و�صلح مشكله الغامض ل�صل إلى  كذلك هو وٕاصالحه حتى یبلغ مآله،

 الموضع السل�م حیث عاقبته التي یؤول إلیها.

    والعاق�ة والس�اسة والرجوع الكشف،التفسیر و  إًذا في ،التأو�ل لقد تمحورت معاني
هو الوصول إلى المعنى الموارى ، اهترك بین هذه المعاني جم�عواإلصالح والقاسم المش

الشاهد إلث�ات أن الطر�ق المنتهج في هذه لكلمات �الرحلة في عالم الدلیل و في غ�اهب ا
 الدالئل.الرحلة له مبرراته التي تحصن المعنى من الت�ه في زحمة 

الظاهرة بن�ة الفي  ال�حث عن معنى غیر ظاهر هو االتأو�ل معنى أساس� یتضمن 
التدبر الختراق هذه البن�ة وصوال إلى المعنى الخفي، وهو في ذلك إلى ، و�حتاج للكالم

ذلك  التأو�ل من معنى التفسیر،معنى  اقتراب ه هونلحظ ما أن غیر المقصود من الكالم.
�عض معانیهما، ومع هذا فإنهما یبتعدان في معاني أخرى، سنقف عندها  أنهما یتشاركان

    العلماء.بین  تداول�ة المفهوم بینهما فيعلى الفرق  حین نقفو�زداد هذا ال�عد  الحقا،

 –یرى نصر حامد أبو ز�د أن الذي �حرك �عض هذه المعاني اللغو�ة (الرجوع 
ن إوعل�ه ف الغا�ة) مجتمعة هي الص�غة الصرف�ة (تفعیل) الدالة على الحركة، –العاق�ة 

إما �اتجاه(األصل) أو �اتجاه (الغا�ة) و(العاق�ة)  الظاهر، التأو�ل حركة �الشيء أو
أن هذه الحركة ل�ست ماد�ة، بل حركة ذهن�ة عقل�ة في إدراك  والس�اسة غیر�الرعا�ة 
 أن أثر الص�غة الصرف�ة في لفظة التأو�ل هو اآلخرالرأي نستفید من هذا  4الظواهر.

                                     
  1 ابن منظور جمال الدین :لسان العرب، دار صادر ، بیروت ، 1990 ،  م 1 ، ص 133 .

  2 المرجع  نفسه ، ص 134 .
  3ابن فارس : مرجع سابق ، ص: 160 .

  4 نصر حامد أبو ز�د : مفهوم النص ، المركز الثقافي العر�ي ، بیروت – المغرب ، 1990 ، ص 230 .
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ذي ین�غي بذله حتى نصل إلى المعنى، من حیث یدل على النشاط الذهني ال حتوض�في  �سهم
 .غیر الظاهر في البن�ة السطح�ة للكالمالمعنى 

 والمراد" صطالح منه للغوي تعر�ف ابن منظورقرب لالأأما التعر�ف الذي هو    
�التأو�ل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إلى ما �حتاج إلى دلیل لواله ما ترك ظاهر 

منظور والز�یدي من بین سائر المعاجم ومن دون دلیل  وهذا التعر�ف انفرد �ه ابن .1" اللفظ
تب لهذا ، ومع ذلك فقد كُ ثرا كما فعل مع المعاني المتقدمةمن كالم العرب سواء شعرا أو ن

واستعملوه على أوسع نطاق  التعر�ف الذیوع واالنتشار بین الفقهاء واألصولیین والمتكلمین،
وأخذ طر�قه  لفظة (التأو�ل) والمتعارف عل�ه. المت�ادر إلى الذهن عند سماع �حیث أص�ح هو

هو المعنى االصطالحي بین العلماء المتأخر�ن دون علماء  المتأخرة، ل�ص�حإلى المعاجم 
 2.السلف الذین احتفظوا �المعنیین السا�قین (الب�ان والتفسیر) والمرجع والمآل 

اإلمام ابن ت�م�ة (ا�ه حمد عط�ة نقال عن محمد السید الجلینید في كتأرجع ال�احث و یُ 
ال�اطن�ة الذین استغلوا هذا  إلىأن سبب انتشار هذا المعنى �عود  )وموقفه من قض�ة التأو�ل

المعنى أسوأ استغالل مستندین في ذلك إلى األثر المذكور(لكل ظاهر �اطن ولكل تنز�ل تأو�ل) 
ن أل  3.اللفظالمعروف عنه  فوضعوا قواعدهم تحت ستار ال�اطن �عیدا عن أعین الظاهر

ظهرون �ه فهمهم الذي �ُ  ه تحت مسمى التأو�ل،�ِّ لَ ظاهر اللفظ لن �ستجیب ألغراضهم إال بِ 
استترت في �اطن المعاني تستدرج فئة  في الظاهر بلتجلت واضحة التي ما  نياالمعلحق�قة 

 األخ�ار.�علنوها �افتخار وكأنه انتصار فاز �ه ف �األسرار،�عینها لتبوح لها 

ال�احث بنفسه بذلك ن اتهام ال�اطن�ة ال ُیوجد عل�ه دلیل قطعّي كما اعترف ك فإومع ذل
ذكره المعنى األخیر( شار�عتقد بإسهامه في انت حمد عط�ة سب�ا آخرأوعل�ه فقد أضاف ال�احث 

لمفهوم  التأو�ل مع افتقاره للدلیل)،وهو في ظنه �عود لعلماء ال�الغة، من خالل تقس�مهم الكالم 
ل ـــــفالمعنى االصطالحي للتأو� فُصرف اللفظ عن ظاهره للمعنى المرجوح. ة ومجاز،إلى حق�ق

                                     
  1ابن منظور: لسان العرب ،  ص 172. 

،  1976ة االسالم�ة ، ینظر: أحمد عط�ة الزهراني : ابن الجوزي بین التأو�ل والتفو�ض، رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العز�ز ،جدة، كل�ة الشر�ع 
  2ص87 - 88 .

  3المرجع نفسه ، ص 89 .
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ال الكلمة في غیر ما وضعت له ـــــ�أنه استعم ازـــر تعر�ف المجــــــــــه إلى حد كبیـــــــ�شب
 1.ة ــــــلقر�ن

ف�سأل كیف تحول المعنى االصطالحي  الحق�قة،من حق أي �احث ال�حث عن 
معنى  إثراءنى لغوي؟ حتى تطا�قا �الدرجة التي ما عادت تدعو ر�ما للتفكیر في إلى مع

لبداهة الفكرة التي تختصر المعنیین االصطالحي واللغوي في مفهوم  ،التأو�ل اصطالحا
 آل�ة ی�الغواحد، وقد �كون لهذا التوجه أثر على تداول�ة المصطلح الذي ظل ع�ارة عن 

أهل  و�قلل من شأنها ،عسر فهمه ى ما وضح معناه أوأهل ال�اطن في استخدامها عل
 السلف.خطى  االنحراف عنالظاهر مخافة 

ولكن في غ�اب الحق�قة المجل�ة لك�ف�ة تحول معنى اصطالحي إلى لغوي قد ی�قى 
توحي  "األول والرجوع"هذا التحول مجرد استن�اط للمعاني اللغو�ة السا�قة الذكر، فمعاني 

 "العاق�ة والمآل، ومعاني "جب الرجوع إل�ه لیتضح مفهوم الكالم�أن هناك معنى خفي ی
ذلك فان یتجلى فیها المجهول الغائب الذي ال یتسنى معرفته إال �معاینته، إضافة إلى 

التي هي الس�اسة واإلصالح تتضمن معاني الحكمة المواراة في �عض الظاهر  "اإل�الة"
 .ثمرها الذي ستنكشف حق�قته الحقا حین تؤتي

ما جاء عند الفراهیدي فهو ال �كاد یختلف عن أما لو أخذنا بتعر�ف الخلیل بن أحمد
ما دام  أهمیته. وعل�هوهنا قد �فقد النقاش السابق  الص�اغة،بن منظور إال من حیث 

 ال�قین في ردّ �حكم الالدلیل غیر قائم سوى أن السلف لم �ستخدموا هذا المعنى یتعذر 
ال إلى  حي للتأو�ل على أنه المعنى اللغوي �المعاجم،سبب انتشار المعنى االصطال

 المعنى.هذا مجرد عوامل مساعدة في انتشار  كانتال�اطن�ة أو ألهل ال�الغة. و ر�ما 

تقلب بین الداللة  قد سنجده؛توظیف المصطلح لدى العلماء ذا ما أتینا للنظر في إ و 
 ة والمرحلةو�ّ ــــــاللغ لةــــــالمرح مرحلتین: زــــــــــــتمیی نناة، �حیث �مكــــــــّـــــة واالصطالحیـــّــــ اللغو�

فالمرحلة األولى هي التي غلب علیها استخدام التأو�ل �معنى التفسیر  2.ةاالصطالح�ّ 
 عل�ه.ألن كالهما یدل على اإل�انة من الناح�ة اللغو�ة كما سبق الوقوف 

                                     
  1 المرجع  السابق ،  ص  90 .

  2 ینظر : �ارا عبد الغاني: الهرمنوط�قا والفلسفة ، نحو مشروع  عقل تأو�لي ، منشورات االختالف ، الجزائر ، ط 1 ،ص131 . -
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"التأو�ل في كالم  نأل یز عن التفسیر،وفي المرحلة الثان�ة بدأ التأو�ل �عرف التما
 هو صرف اللفظ عن االحتمال المرجوح لداللة توجب ذلك، المتأخر�ن من الفقهاء والمتكلمین:

الصح�ح التأو�ل الذي تنازع ف�ه كثیر من األمور الخبر�ة والطلب�ة، فالتأو�ل  وهذا هو ذلك،
لك فهو التأو�ل الذي یوافق ما دلت عل�ه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذ :الصح�ح منه

هو الحق�قة التي  ألن التأو�ل في كتاب هللا وسنة رسوله (صلى هللا عل�ه وسلم):  1".الفاسد
ون ــــــــیؤول إلیها الكالم ول�س معناه صرف اللفظ عن ظاهره، و�هذا المعنى األخیر تسلط المحرف

التحر�ف تأو�ال، تز�نا له وزخرفة و ـــنا، فسمــــــأول ما یخالف قولــــــعلى النصوص، وقالوا نحن نت
 .2ل�قبل، وقد ذم هللا الذین زخرفوا ال�اطل 

جعل العلماء والمفسرون �ضعون ضوا�طا وقوانینا وحدودا �غرض ض�ط  عمل هذا ما 
ل من كتاب هللا ما یخدم فكره �انتهاك حرمة حتى ال �ص�ح حجة لكل من أراد أن یتأوّ  ،التأو�ل
من ظهور اتجاهات تقفز من تمنع ما كانت هذه الشروط لذلك  المقدس، ومع القرآني النص

أقصى ال�مین إلى أقصى ال�سار؛ أي من الفئة التي ترفض التأو�ل إال في حدود  لغة النص 
مثل تأو�ل " ل من غیر قر�نة وال شاهد إلى التأو�ل الذي جعل من النص عالمات ورموز ُتَأوّ 

یخرج منهما اللؤلؤ  ﴿أنهما علي وفاطمة   ﴾�ان مرج ال�حر�ن یلتق ﴿الروافض قوله تعالى 
 3." �عني الحسن و الحسین ﴾والمرجان

حتى ال �ص�ح مط�ة ألغراض  ،التأو�لتعر�ف في  الغزاليدقة ص�اغة اإلمام لذا نجد 
ع�ارة عن احتمال �عضده دلیل �صیر �ه أغلب على الظن من المعنى " ف�عرفه �أنه: خاصة،

فلوال  4.ش�ه أن �كون كل تأو�ل صرفا للفظ من الحق�قة إلى المجازو� الذي یدل عل�ه الظاهر،
  أولى.الدلیل لكان األخذ �المعنى الظاهر 

داللة اللفظ من الداللة الحق�ق�ة  إخراج " �أنهابن رشد  فهعرّ �ُ وغیر �عید عن هذا المعنى 
تلف اخ 5."التعبیر المجازي  العرب فيإلى الداللة المجاز�ة من غیر أن یخل �عادة لسان 

                                     
  1 أبو حامد الغزالي : قانون التأو�ل ،ط 1 ، 1992 ،  ص 7 .

  2المرجع  نفسه ، ص 7
   3 جالل الدین السیوطي : اإلتقان في علوم القران ، تحقیق محمد أبو الفضل ، المكت�ة العصر�ة ، بیروت ، ج 4 ، ص  185 . 

،  1یروت ، ط أبو حامد الغزالي : المستصفى في علم األصول ،تحقیق : محمد سل�مان األشقر ، مؤسسة الرسالة للط�اعة و النشر و التوز�ع ، ب 
  19974 ، ج 2  ، ص 156 .

  5 ابن رشد : فصل المقال في تقر�ر ما بین الشر�عة و الحكمة من االتصال ، مركز دراسات الوحدة العر��ة ، لبنان ، ط 1 ، 1997 ، ص 63 .
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الظاهر  وٕاال فالمعنى التأو�لالغزالي الدلیل على ضرورة  إلماماتقد�م  من حیث،التعر�فان 
 لغوي،وجدناه عند ابن منظور كتعر�ف  ، بینما ابن رشد احتفظ �التعر�ف كمااألصلهو 

   جم�عهم.وهذا ما سار عل�ه علماء التراث 

استخدام  �فسر الذي هور�ما  ،االحتفاظ �المعنى اللغوي كما ورد عند ابن منظور
 ذكره،والصح�ح تغایرهما، وذلك لتقارب معانیهما واستعماالتهما كما سبق  �معنى التأو�ل

یؤكد ذلك قول  للع�ارة،في غا�ة واحدة وهي ال�حث عن المعنى الخفي  انشترك�ا مإلى أنه
المعنى والتفسیر  ثالثة:ع إلى فارس" معاني الع�ارات التي �عبر بها عن األش�اء ترج

د ــــــــــالوصول إلى مقص غایتها نأل .1وهي وٕان اختلفت فالمقاصد بها متقار�ة" والتأو�ل،
فابن فارس �قید عمل�ة الختالف معانیها واستخداماتها.  ،راجعـــــــاختالفها ف م، أماــــــالمتكل
ت�حث عن  أن ن المراد من الع�ارة إماأل المعاني الثالث (المعنى والتفسیر والتأو�ل)�الفهم 

 عل�ك فهمها.معناها أو ترغب في تفسیرها أو تحاول تأو�لها إذا استشكل 

أما أوجه االختالف بینهما فقد  بوجه الش�ه بین التأو�ل والتفسیر،هذا ف�ما یتعلق 
ستعماله من قال �أن التفسیر أعم من التأو�ل، وأكثر ا فمنهم ،في ذلكالعلماء  أراءتعددت 

ما �ستعمل في  ار یفي األلفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأو�ل في المعاني والجمل، وكث
إلى القول �أن التفسیر  همالكتب اإلله�ة، والتفسیر �ستعمل فیها وفي غیرها وذهب �عض

والتأو�ل توج�ه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى  ،ب�ان لفظ ال �حتمل إال وجها واحدا
  2.ها �ما ظهر أدلتهواحد من

فسیر لفهم المعنى التأو�ل مرحلة أو مستوى معرفي (أعمق وأعلى) من الت" إًذا،
ن التأو�ل ٌ�عنى �المعاني إن كان التفسیر ٌ�عنى �المفردات واأللفاظ، فإ، فالمستور �اللفظ

غلب الفقهاء أ وٕاال لماذا اختار  والدالالت، أي صرف ظاهر الملفوظ إلى معنى المحمول،
 . 3والمتكلمین والصوفیین تأو�ل محمول النص على تفسیر ظاهره ؟ "

                                     
  1 بدر الدین الزركشي محمد بن علي: البرهان في علوم القرآن ،تحقیق ، أبو الفضل الدم�اطي ، دار الحدیث – القاهرة ، 2006 ، ص 415 .

  2 السیوطي : مرجع  سابق ، ج 4 ،ص 167
  3ع�اس عبد جاسم: مشاكل التأو�ل العرب – أول�ات التأو�ل وأواالته المعرف�ة، دار الرضوان للنشر والتوز�ع ، عمان ، ط 1 ، 2014 ، ص 40 .
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لفرق بین التفسیر والتأو�ل هو الذي س�سمح للتأو�ل �التحرر عن التفسیر �اهذا الوعي 
من تفسیر الدال إلى  كونه انتقل" ،تذهب �ه حد الشطط  ل�ستقل كمصطلح تتبناه فرق ومذاهب

األمر معكوسا، إذ  وٕانما أضحى ق من اللفظ نحو المعنى،فلم �عد المنهج ینطل المدلول، تفسیر
د ـــــصارت الدالالت هي التي ی�حث لها عن اللفظ في النص القرآني على وجه التحدید، نج

إذ انطلقوا  تزلة موقفا مناقضا تماما،ــــــوفة، بینما وقف المعــــالمتص وذج ذلك خصوصا عندــــــنم
الدالالت الظاهرة التي تكتفي بها  جاوزـــــعن دالالت �اطن�ة عم�قة تتث ــــمن الدال القرآني لل�ح

 .1�عض مدارس التفسیر في التراث العر�ي مثل مدرسة الظاهر�ة "

وهذا ما یؤكده قول السیوطي: "هناك أهل الظاهر، الذین نفوا أن �كون هناك تأو�ل فال 
فال �علمه إال هللا وهناك أهل ال�اطن وجود إال للتفسیر، �ما هو الب�ان والكشف، أما التأو�ل 

الذین یرون �أنه ما من آ�ة إال ولها ظهر و�طن، بل ال �ستق�م حال هذه العقیدة إال بتأو�ل 
ة ـــــائف كامنــود إشارات ولطـــــ، ف�قولون بوج ةّــــ وهم خالف غالة ال�اطنی ،أما المتصوفة بواطنها،

ل دون ـــان الذین أعطاهم هللا هذا الفضـــــ أهل العرفات ال �علمها إالــــــــفي بواطن اآلی
  ومن ثم فهم أقدر من غیرهم في اختراق األلفاظ وتدبر معانیها. 2".رهمـــغی

 إلىالرئ�سي كون األول �فضي بنا في معناه ؛ فالفارق األساسي بین التفسیر والتأو�ل
ألنه مرت�ط �ظاهر اللفظ وفق " الف.المعنى والمراد ب�سر قد ال نجد ف�ه كثیر اخت عنإل�انة ا

ما جرت عل�ه عادة التواصل عند أهل الخبر والمعنى الظاهر هو الحاصل من عالقة الدال 
. في الوقت الذي �عني التأو�ل اإل�انة التي تحتاج 3�المدلول وفق أسس التواضع وملكة اللسان"
 إلى العودة والمراجعة حتى یتضح المعنى. 

 و�عد ذلكسنأتي اآلن إلى تت�ع معاني التفسیر لغة واصطالحا ولیتضح الفرق أكثر 
ن كان إ و  ،عقد مقارنة بینهما كي یتحدد معنى المفهومین بدقة ال تدعو إلى الخلط بینهمانس

، وقبل ذلك سنقف الستعمال المفهومین �المعنى ذاته مبررات أهمها االشتغال �النص القرآني
 .عند معاني التأو�ل في القرآن الكر�م

                                     
  1 عبد الجلیل منقور: النص والتأو�ل– دراسة دالل�ة في الفكر المعرفّي التراثّي ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، ط 1 ، 2011 ، ص 52.  

  2السیوطي: مرجع سابق ، ج 4 ، ص 195 - 197
  3عبد القادر بوعرفة وآخرون: التأو�ل والترجمة – مقار�ات آلل�ات الفهم والتفسیر، منشورات االختالف، الجزائر، ط1 ، 2009 ،ص223 . 
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ن الكر�م آوردت لفظة التأو�ل في القر ن الكر�م :آمعاني التأو�ل في القر  - 1-2
وأول ما وردت لفظة  س�ع عشرة مرة في الوقت الذي وردت ف�ه لفظة التفسیر مرة واحدة .

﴿ُهَو قـوله تعالى في  العلماء، التأو�ل في سورة آل عمران وهي موضع الخالف بین
ْلِكَتاَب ِمْنُه آَ�اٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذیَن الَِّذي َأْنَزَل َعَلْ�َك ا

ِو�َلُه ِإالَّ للااَُّ ِفي ُقُلوِ�ِهْم َزْ�ٌغ َفَیتَِّ�ُعوَن َما َتَشاَ�َه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِو�ِلِه َوَما َ�ْعَلُم َتأْ 
ُر ِإالَّ ُأوُلو اَألْلَ�اِب﴾َوالرَّ  آل (اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َ�ُقوُلوَن آَمنَّا ِ�ِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َر�َِّنا َوَما َیذَّكَّ

 . ) 7عمران 

" أي ال یهتدي إلى ﴿َوَما َ�ْعَلُم َتْأِو�َلُه إال للااَُّ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم﴾ وقوله تعالى:
أي ثبتوا  جب أن ُ�حمل عل�ه إال هللا وع�اده الذین رسخوا في العلم:تأو�له الحقِّ الذي ی

 و�بتدئ:هللا، ف�ه وتمكنوا، وعّضو ف�ه �ضرس قاطع. ومنهم من �قف على قوله إال 
 و�فسرون المتشا�ه �ما استأثر هللا �علمه و�معرفة الحكمة ف�ه والراسخون في العلم �قولون،

الراسخون في العلم ال حظ  �كون الحالة في مثل هذه و  1"من آ�اته كعدد الز�ان�ة ونحوه.
ُر ِإالَّ ُأوُلو ﴿  لهم في معرفة معناها سوى قولهم آَمنَّا ِ�ِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َر�َِّنا َوَما َیذَّكَّ

 . اَألْلَ�اِب﴾

التي عن المعاني  تخرج ، ولكنها لمن الكر�مآتعددت معاني لفظة التأو�ل في القر 
، �مكننا جمعها بهااللغة، وقد كانت �عض هذه اآل�ات دلیل استشهاد معاجم  في بنا مرت
معنیین األول معنى الب�ان والتفسیر والثاني معنى المآل والرجوع والمصیر، وهذا ما  في

   الس�اق.سیوضحه عرض �عض اآل�ات التي جاءت في هذا 

 :معنى الب�ان والتفسیر _ 1

ت آ�اتكرر في س�ع  سورة یوسفد في أكثر ما وج تعبیر الرؤ�ا و��ان معناها؛ 
 هي: منها  نذكر

  . 6اآل�ة  َحاِدیِث﴾َتْأِو�ِل األَ  ﴿َوَكَذِلَك َیْجَتِب�َك َر�َُّك َوُ�َعلُِّمَك ِمنْ  -
نَّا ِلُیوُسَف ِفي اَألْرِض َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتْأِو�ِل اَألَحاِدیِث﴾ -  . 21اآل�ة ﴿َوَكَذِلَك َمكَّ

                                     
وارزمي: الكشاف عن حقائق التنز�ل وعیون األقاو�ل في وجوه التأو�ل، تحقیق : یوسف الحّمادي ، ینظر: أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري الخ 1

 .  298، ص  1دار مصر للط�اعة ، مصر، دط ، دس ، ج 
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 . 44اآل�ة  ُث َأْحَالٍم َوَما َنْحُن ِبَتْأِو�ِل اْألَْحَالِم ِ�َعاِلِمین﴾َ ﴿ َقاُلوا َأْضَغا -
 . 101اآل�ة ﴿َربِّ َقْد آَتْیَتِني ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِو�ِل اَألَحاِدیِث﴾ -
 . 37اآل�ة  ﴿ َقاَل َال َ�ْأِت�ُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه إالَّ َن�َّْأُتُكَما ِبَتْأِو�ِلِه﴾ -

فكلمة (تأو�ل) في س�اق هذه اآل�ات الكر�مة تعني تعبیر الرؤ�ا، أما كلمة (األحادیث)  
  1ما یؤول إل�ه أحادیث الناس، عما یرونه في منامهم . بها؛(األحادیث) فالمراد 

وصاح�ه،  عل�ه السالمموسى  نبّي هللا كما جاء في قصة :ب�ان ما جهل سبب فعله -
 78 اآل�ة ﴾ َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِو�ِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْ�ِه َصْبًرا ﴿هما: ،فسورة الكهوذلك في آیتین من 

وهي في الموضعین تعطي  82اآل�ة  ﴾َذِلَك َتْأِو�ُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْ�ِه َصْبًرا ﴿:وقوله تعالى
 الفعل.وقوع معنى واحدًا هو ب�ان سبب 

( ﴿َهْل َیْنُظُروَن إالَّ َتْأِو�َلُه َیْوَم َ�ْأِتي َتْأِو�ُلُه﴾ : في قوله تعالىالتفسیر (ب�ان المعنى) - 
 . ) 7 اآل�ة األعرافسورة 

 في اآلیتین التالیتین:  النساء واإلسراءفي سورتي  نجده :الرجوع إلى الموئل الحق_  2

َألْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي ﴿َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِط�ُعوا للااََّ َوَأِط�ُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي ا -
ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن  ِ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِ�اهللَّ وُه إلى للااَّ (    َتْأِو�ًال﴾َشْيٍء َفُردُّ

 ) 59سورة النساء 

 سورة  َطاِس اْلُمْسَتِق�ِم َذِلَك َخْیٌر َوَأْحَسُن َتْأِو�ًال﴾﴿َوَأْوُفوا اْلَكْیَل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِ�اْلِقسْ  -
   ) 35اآل�ة  اإلسراء

المعنى الخفي من  في رحلة ال�حث عن ها تشتركنجدالمعاني السالفة الذكر  إلى�العودة ف
نة عند صاحب مقصود الكالم الظاهر، فاألحالم هي ظواهر نفس�ة ترمز إلى معاني غیر بیّ 

وكذلك األفعال الصادرة من اإلنسان  معنى،ج إلى تعبیر �كشف عما ترمز إل�ه من الرؤ�ا تحتا
إذا كانت على غیر المألوف والمتعارف عل�ه بین الناس تحتاج إلى ما �كشف عن الدوافع 

 .كما جاء في سورة الكهف ،لوقوعهاواألس�اب 

                                     
، 15لقاهرة ،م جامع الب�ان عن تأو�ل آي القرآن، تحقیق: محمود محمد شاكر، مكت�ة ابن ت�م�ة ، ا -الطبري: تفسیر الطبري  أبو جعفر محمد بن جر�ر1

 . 560ص 
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إال لما ف�ه  ال �كون  الكر�م مفهوم التأو�ل في القرآن أّن توظیف م؛تقدنخلص مما 
وال یدل  الناس، خفي عنالمراد ألن  توض�ح،ف�حتاج إلى  غموض �فتقر إلى التفسیر،

﴿َوَما َ�ْعَلُم  لقوله تعالى:وهو المراد من اللفظ  ،المقصود�ستلزم فهم  عل�ه ظاهر اللفظ فهو
ر�م  ل�س مشاعا لكل من طلب فالتأو�ل في القرآن الك َتْأِو�َلُه إالَّ للااَُّ َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم﴾

ع له العلم ، ولم ترسخ قدمه ف�ه ، لذا ال نعجب من أن �حاط التأو�ل �شروط ، وتوّض 
 .قوانین 

 التفسیر: أقسامه وشروطه: -3- 1 

رهُ (�الضم) فسًرا و  "فسر الشيء �فسره، �الكسر وَ�فسرُ  من الفعل التفسیر لغة : فسَّ
سیر: كشف المراد عن اللفظ الُمشكل. وكل شيء كشف المغطى، والتَّف الَفسُر: أ�انه.

    1.�عرف �ه تفسیر الشيء فهو تفسَرُته

"علم �عرف �ه فهم كتاب هللا المنزل على نب�ه  :�أنه�عرفه الزركشي  اصطالحاو 
واستخراج أحكامه، واستمداد ذلك من علم اللغة  محمد صلى هللا عل�ه وسلم و��ان معان�ه،

ول الفقه، والقراءات و�حتاج لمعرفة أس�اب ــــم الب�ان وأصــــــوالنحو، والتصر�ف و عل
 2".وخـــخ والمنســـالنزول والناس

 : أقسامه -أ 

وجه تعرفه العرب من كالمها، وتفسیر ال �عذر "  أوجه:قسم التفسیر إلى أر�عة �ُ 
هو  فاألول: 3".لىر ال �علمه إال هللا تعاـــــــــوتفسی ه العلماء،ــــأحد بجهالته، وتفسیر تعلم

والثالث: فروع األحكام  وأصوله،والثاني: هو التوحید  حقائق اللغة وموضوع الكالم،
وما ال  وقت ظهور آ�اتها. إلى الغیوب من وقت ق�ام الساعة والرا�ع: المحتمالت.وتأو�ل 

یوجد وجه 4فهو فرض كفا�ة. فهو فرض عین، وما یختص �ه العلماء، بجهله،�عذر أحد 
 �معنى أن هناك حدود ینتهي إلیها التفسیر فقط،علمه عند هللا موقوف  التفسیر من وجوه

                                     
  1 ابن منظور: مرجع سابق ، ج 5 ،  ص 129 .
  2 بدر الدین الزركشي :  مرجع سابق ، ص 22 . 

   3 جالل الدین السیوطي : مرجع سابق ،ص 177 .  
،  15حمد�ة ، العدد ، مجلة األحامد بن علي العمادي الدمشقي : التفصیل في الفرق بین التفسیر والتأو�ل ، تحقیق : حازم سعید یونس الب�اني  4

. 46هـ ، ص  1424   
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اب القرائن المعینة على ذلك، ـــــــــ، لغیتجاوزها اءــــــــعلموال �مكن حتى لل ،والتأو�ل على حد سواء
 خاصة ما یتعلق �الغیب وصفات المولى عز وجل. 

واشترطوا فیهم اإلحاطة �علوم كثیرة حتى العلماء  أما الوجه الثاني فهو ما اختص �ه
 ، منوفروعهااللغة علوم أولها  یتسنى لهم ذلك أحصاها السیوطي في خمسة عشر علما:
أصول  العلوم الشرع�ة منو  اتالنحو والتصر�ف واالشتقاق والمعاني والب�ان، ثم علم القراء

ثه هللا تعالى لمن عمل علم الموه�ة وهو علم یور  إضافة وما یندرج ضمنها، لفقهاأصول الدین و 
  1عمل �ما علم ورثه هللا علم ما لم �علم. اإلشارة من�ما علم، وٕال�ه 

تحصیل هذه العلوم ضروري حتى �ستط�ع المفسر اإلق�ال على كالم هللا وتفسیره في إن 
ر لمفسر ال �كون مفسرا إال بتحصیله، فمن فسّ زاد ا فهي حدود ص�غت كقوانین تمنع عن الز�غ.

و�عد  2لم �كن مفسرا �الرأي المنهي عنه . بها التزم مفسرا �الرأي المنهي عنه، وٕاذا كانبدونها 
العلوم ین�غي أن یت�ع نهجا قد سار عل�ه المفسرون فأص�ح �مثا�ة المنهج في  كم هذهحْ �ُ أن 

 �ه. أن �سترشدالتفسیر یتوجب على المفسر 

 :ـــــهروطـــــش –ب 

لمفسر من إحكام الكثیر من عل�ه ا أن �كون  ین�غيلم تقتصر شروط التفسیر على ما 
 راج�ا�ستضيء ، و�نوره ل أ�ضا عل�ه أن یتسلح بتقوى هللاب العلوم حتى ال یخالط الز�غ فهمه،

�حر عمیق، وفهمه دقیق، ال �صل إلى فهمه إال من ت�حر  "كتا�ه، فهوفهم �عل�ه  �فتح منه أن
ه عند مواقف الشبهات. واللطائف الن�ة، وأجلّ في العلوم، وعامل هللا بتقواه في السر والع

واإلشارات  للسمع،والحقائق ال �فهمها إّال من ألقى السمع وهو شهید، فالع�ارات للعموم هي 
 3".الحقائق لألنب�اء وهي االستسالمو  المشاهدة،للخصوص وهي للعقل واللطائف لألول�اء وهي 

العلم الذي  طلب و هللا،مته في التقرب من جد ل�أخذ كل إنسان حظه منه على قدر هوالقرآن وُ 
 �عینه على ذلك.

                                     
  1 ینظر: المرجع السابق ،  ص 175  _ 177 

  2 المرجع نفسه ، ص 177 .
  3 بدر الدین الزركشي : مرجع سابق ، ص 419 .
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في �مثا�ة المنهج  أص�حتتفسیر كتاب هللا خطواتهم في  العلماء األوائل نهجلقد 
، فال ز�ادة وال رأن یتحرى في التفسیر مطا�قة المفسَ  رعلى المفسِّ التفسیر یتوجب ف�ه 

ل�ه �مراعاة المعنى الحق�قي وع "،ال �قع في الز�غ نقصان في إ�ضاح المعنى حتى
ن یؤاخي بین المفردات ، و�جب أوالغرض الذي سبق الكالم، و  والمجازي ومراعاة التألیف،

عل�ه البداءة �العلوم اللفظ�ة، وأولها تحقیق األلفاظ المفردة ، فیتكلم علیها من جهة اللغة 
عراب ثم ما یتعلق ثم یتكلم علیها �حسب التركیب فیبدأ �اإل ،ثم التصر�ف، ثم االشتقاق

أما  1".ن المعنى المراد ثم االستن�اط ثم اإلشاراتثم یتبیّ  �المعاني ثم الب�ان ، ثم البد�ع،
فهم أسرار القـــــــرآن، ولم �حكم التفسیـــر الظاهر  من �حاول تجاوز هذه الخطوات لیدعي"

 . 2فهو كمن ادعى البلـوغ إلى صدر البیت قبل تجاوز ال�اب"

هذا ما هنا �ص�ح المدخل األساسي ألي تأو�ل، ال �مكن البتة تجاوزه ، فالتفسیر 
غیر أنهم یختلفون في الجانب الذي �كون �ه اهتمامهم أكبر،  درج عل�ه أغلب المفسر�ن،

ر من جهده واجتهاده ، كتفسیر جار هللا الزمخشري حتى اشتهر كل تفسیر �ما أواله المفسِّ 
 ز لما ورد ف�ه من إعراب للقرآن . الذي اعتبر تفسیرا نحو�ا �امت�ا

 الفرق بین التفسیر والتأو�ل:- 4- 1

 اءـــــومین مترادفین عند أغلب المفسر�ن والعلمــــــكمفه استخدم التأو�ل والتفسیر
   3الدكتور عبد القادر بوعرفة في أر�عة نقاط : ألس�اب �حصرها

ضوعا واحدا هو فهم : فكل من التفسیر والتأو�ل �عالج مو وحدة الموضوع/  1
 النتیجة.النص وٕان اختلفت 

فالغا�ة من التفسیر والتأو�ل هي فهم المعنى الذي انزله هللا في  :وحدة الغا�ة/  2
 الفهم.كتا�ه و �التالي فالذات والموضوع ینخرطان في آل�ة 

لمؤول فال فهم خارج األرض�ة التي تجمع كل من المفسر وا :وحدة اللغة/  3
 .حدودها

                                     
  1 جالل الدین السیوطي : مرجع سابق ،ص  198 .

  2 بدر الدین الزركشي : مرجع سابق ، ص 420 .
  3 ینظر : عبد القادر بوعرفة وآخرون : مرجع سابق ، ص 220  _  221 .
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هي الشروط الموضوع�ة للنص وهي ما �عرف في علم  :وحدة الوقائع التار�خ�ة/  4
 النزول.التفسیر �أس�اب 

إن كانت هذه األس�اب قد أسهمت في تداول مفهومي التفسیر والتأو�ل على أساس 
كثیرة تحدث عنها العلماء ترادفهما فان هذا ال یلغي حق�قة االختالف بینهما لوجود فروق 

 كت�ا.في ذلك  واألفبل  ،وأحصوها

جمع السیوطي ما قیل من أراء العلماء في الفرق بین التفسیر والتأو�ل، نوجزه في الجدول 
  1:واالختصارالتوض�ح التالي من �اب 

   : یوضح الفرق بین التفسیر والتأو�ل . ) 1الجدول رقم ( 

 التأو�ل  التفسیر
التفسیر أعم من التأو�ل، وأكثر 

 اظ، ومفرداتهااستعماله في األلف
 أكثر التأو�ل في المعاني والجمل

توج�ه لفظ متوجه إلى معان مختلفة   ب�ان لفظ ال �حتمل إال وجها واحدا  
 �ما ظهر من األدلة

القطع على أن المراد من اللفظ هذا، 
والشهادة على هللا أنه عنى �اللفظ هذا، فإن 

 قام دلیل مقطوع �ه فصح�ح  

دون القطع، ترج�ح أحد المحتمالت ب
 والشهادة على هللا س�حانه وتعالى

 ب�ان وضع اللفظة حق�قة أو مجازا 
إخ�ار عن دلیل المراد والكاشف  
 الدلیل

 تفسیر �اطن اللفظ  
 إخ�ار عن حق�قة المراد  

التفسیر یتعلق �الروا�ة فهو مقصور 
 .على اإلت�اع والسماع

التأو�ل یتعلق �الدرا�ة فهو �عتمد على 
 .طاالستن�ا

التفسیر ما وقع مبینا في كتاب هللا 
 .ومعینا في صح�ح السنة

التأو�ل ما استن�طه العلماء العالمون 
  .العلوم�معاني الخطاب الماهرون في آالت 

                                     
  1 ینظر: السیوطي : مرجع سابق ، ص 167 – 169 .
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ة في البن�ة ــــالخفی ن الجدول أن التأو�ل یهتم �ال�حث عن المعانيم یتضح
 جه في ذلك االستن�اط القائم علىذلك عن طر�ق الترج�ح ال ال�قین، منه و�كون  السطح�ة،

أما التفسیر ف�كتفي �الشرح الذي تقتض�ه طب�عة اللغة �مرعاة أس�اب  ،معرفة �آالت العلوم
في  اللغة،ألنه مرت�ط �ظاهر اللفظ وفق ما جرت عل�ه عادة التواصل عند أهل  النزول

 تى یتضح المعنى.الوقت الذي �عني التأو�ل اإل�انة التي تحتاج إلى التدبر والمراجعة ح

 اتجاهات و أقسام التأو�ل: - 5 – 1

 التأو�ل:اتجاهات  –أ 

وهذا راجع لطب�عة  �ه،إلى التأو�ل وك�ف�ة األخذ  العلماء تعددت وجهات نظر    
وكیف یتم التوفیق بینهما  األصل؟وأیهما ین�غي أن �كون  والمعقول،العالقة بین المنقول 

ذلك أن " بین المعقول والمنقول  وسلم؟ى هللا عل�ه صل ة نبّ�ههللا وسن في فهم كتاب
تصادم في أول النظر، وظاهر الفكر، والخائضون ف�ه تحز�وا إلى مفرط بتجر�د النظر 

متوسط طمع في الجمع  المعقول، وٕالىلى مفرط بتجر�د النظر إلى إ إلى المنقول، و 
فلم تشتد  تا�عا،منقول . والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصال وال1والتلفیق" 

  2فرق:فكانوا خمسة  تا�عا،وٕالى من جعل المنقول أصال والمعقول  عنه،عنایتهم �ال�حث 

قوا �ما جاء �ه النقل تفص�ال وتأص�ال و�ردون كل تأو�ل هؤالء صدّ  :األولىالفرقة 
 إلى قدرة هللا تعالى.

 التأو�ل.وفتحوا �اب : عكس األولى تماما أعملوا النظر في المعقول الفرقة الثان�ة

: وٕان لم تعترض عن المنقول فإنها اعتمدت �ما یوافق المعقول فلئن الفرقة الثالثة
 وأنكرته.تعارض معه جحدته 

 ردت المعقول إلى صالح المنقول أي عكس الفرقة الثالثة  :الرا�عةالفرقة 

                                     
  1أبو حامد الغزالي : قانون التأو�ل ، مرجع سابق ، ص 15 .

  2 ینظر : المرجع نفسه ،  ص 15- 19 . 
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منقول على أن هي الفرقة المتوسطة الجامعة بین ال�حث عن المعقول وال :الخامسةالفرقة 
 والشرع. عن العقل بین ال�حثكال منهما أصال ألنها ال ترى تعارضا 

النص  لتفسیر قوانین غیرهم بوضعإذا كان علماء أصول الفقه قد اهتموا أكثر من 
طب�عة تراعي  ن علماء الكالم قد اهتموا إلى جانب ذلك بوضع حدود للتأو�ل،إف ،القرآني

السنة في تالف بین المعتزلة وأهل والمعنى. وعلى الرغم من االخاللفظ  بینالجامعــة العالقة 
مما جعل  الب�ان،تسمح �ه وجوه  �ما یتقیدهم جم�ع فإن ،التأو�ل العقل فياعتماد  مدىفي 

هذه  نوع آخر من التأو�ل یخترق ، ومع هذا فقد ظهر حدود اللغة یتعدىال  أو�لهم تأو�ال ب�ان�ات
رها جملة رموز وٕاشارات �ضمها أفكارا ونظر�ات تجد مصدحدود ل�حول النص القرآني إلى ال

نه التأو�ل العرفاني الذي مارسه الش�عة والمتصوفة ومختلف إ في الفلسفات الدین�ة القد�مة،
 1.الت�ارات ال�اطن�ة في اإلسالم

فهم النص اهتمامها  كاناتجاهات  ثقد سار في ثال التأو�ل أن�مكن القول مما تقدم 
ذا إاعتمدوا على النقل واستعانوا �العقل ف ثحی �األثرالتفسیر  أهلاألول ؛ هم اه تجاال: القرآني
اعتمد العقل ولم  ؛االتجاه الثاني، و ، وهذا ما سار عل�ه جل المفسر�نالنقل إلىدوا اع تعارضا

تجاهین تجاوز اال فقد ؛ثالثالتجاه أما اال ،إل�هف�ما ذهب  الرأيغلب  أنهغیر  یجحد النقل،
العتماده التأو�ل الرمزي الذي یجعل العقل وال یهمه اعتماد  نقل،ن، فال �حفل كثیرا �الالسا�قی

تجارب خاصة  ألنه ولید ،تستوجب فهما خاصا غیر متاح للجم�ع ٕاشاراتاللغة رموزا و 
 زمن.ــالتي انتشرت في ذلك ال األجنب�ة تالثقافاعلوم  �عض ما تسرب إلیها منو (الصوف�ة) 

 ل : أقسام التأو� -ب 

ض�ط عمل�ة التأو�ل حفظا للنص القرآني من أي لون من �انصب اهتمام األوائل     
ألوان الز�غ والتحر�ف، فُوضعت لذلك شروطا طوقوها �محاذیر، ومع ذلك لم �كن هذا األمر 

فازداد بذلك الحرص على تت�ع مزالق  ،ةمانعا للتأو�ل المنحرف الذي ال �عضده دلیل وال قر�ن
وفاسد، حتى تظهر البینة واضحة في أمر  صح�ح قسم على هذا األساس إلىالتأو�ل، لتُ 

  .همدینبتعال�م  �ضر، ألنه التأو�ل فال یلت�س على الناس

                                     
 66، ص2009،  2لمعرفة في الثقافة العر��ة ، مركز الوحدة العر��ة ، لبنان ،طدراسة تحلیل�ة نقد�ة لنظم ا –محمد عابد الجابري: بن�ة العقل العر�ي  1
. 
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 : التأو�ل الصح�ح -أ 

أو تفسیره و��ان معناه، وهذا المعنى  هو حق�قة المعنى وما ُیؤول إل�ه في الخارج،  
هو  التأو�ل، وهذا القسم من 1الفقه والحدیث. الذي عند أهل التفسیر والسلف من أهل

االلتزام �ه الغالب علفل علماء التفسیر، الذي درج عل�ه جُ ، رـــــالذي �مكن تسمیته �التفسی
ح اللغة في الحقل األصولي ذات نظام ــــحیث تصب رها،ـــــــذك�ضوا�ط التفسیر التي سبق 

عالته في الفهم والتأو�ل، إذ فیها المنطقي متمیز ألنها تعكس طب�عة المجتمع الثقافي وتفا
والفلسفي ، وال�الغي الب�اني والنحوي الوظ�في، وما اختالف المذاهب الفقه�ة في استن�اط 
األحكام من مظانها الشرع�ة إال مظهرا من مظاهر انتشار حقول اللغة المختلفة من قبل 

 امدههو الذي �ص القرآني الن اللغة فيعجاز إف 2.العلماء للتدلیل على صحة الترج�ح
ق المعنى المطلق والداللة الممتدة ــ"تالح هانأل ،ادد معانیهــــــبهذه المرونة التي تسمح بتج

اكل التعدد ــــــــفكأن نظامها المحایث موحد في تعدده ، وذلك ل�ش ،انـالزمان والمك عبر
سق مع بنیتها الذهن�ة التي الثقافي للمجتمعات المتتال�ة والتي تطرح نظامها المعرفي المت

 3".هي نتاج جدلها مع الواقع

�مكنها ما في طاقة اللغة من قدرات تعبیر�ة  استخراج على لذا عمل العلماء 
فعل التأو�ل في " ذلك أن  ،غراضاألالقصود و اصطالحات جدیدة للتعبیر عن استحداث 

من حقله الداللي  حق�قته هو الكشف عن هذه االصطالحات الجدیدة التي ُتخرج الدال
فعمل�ة التأو�ل هنا 4".د تطل�ه البیئة المعرف�ة الجدیدةالقد�م لیدخل في حقل داللي جدی

وقدراته في ول�ست لع�ة �ستعرض العقل فیها إمكاناته  هادفة حسب مقتض�ات الحاجة،
 الفهم. منجدیدة أشكال  إیجاد

فسیر النص بتوظیف علماء أصول الفقه في التراث العر�ي نموذجا في تلقد أص�ح 
وذلك �االستناد على الس�اق وما �ح�ط  ،المعجم�ةاللغة في مستو�اتها التركیب�ة والدالل�ة و 

نص ح�اة من هنا �كتسب الف الواقع،�ه من ظروف لتحین الفهم الذي �ستجیب لحاج�ات 

                                     
  1 شمس الدین ابن ق�م الجوزّ�ة: الصواعق المرسلة على الجهمّ�ة والمعطلة ، تحقیق: علي بن محمد الرخیل هللا ، دار العاصمة ، الر�اض، ص 181 .

  2عبد الجلیل منقور : مرجع سابق ، ص 22 .
  3 المرجع نفسه ، ص 23 . 
  4 المرجع نفسه ، ص 26 .
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"لقد أ�ان األصولیون عن منهج في التأو�ل �عمل على رسم و .جدیدة تجد من �قبل علیها
 الخطاب،طواته اإلجرائ�ة أر�عة عناصر أساس�ة هي: نسق الخطاب اللغوي، وظروف إنتاج خ

تضافر هذه الخطوات مجتمعة هو الذي  1".وحال المخاطب والبن�ة العامة للعصر الخطاب،
" وذلك بناًء على ما تملكه لغة الخطاب النص.سمح �قراءة تأو�ل�ة جوهرها ال�حث عن مقاصد �

�ة تشیر إلى المعنى القصدي وال تحدده وت�سط القرائن النسق�ة القرآني من إمكانات تعبیر 
والس�اق�ة، وال تعین اآلل�ات الوس�ط�ة، و��قى مناط الكشف عن مقصد�ة الخطاب إعمال العقل 

إذ قد �كون المعنى حیث �عتقد أن ال  في المعنى المعطى والمعنى الخفي، تقلیب النظرو 
  .2معنى"

من نهم مكّ صحة المنهج الذي �ُ اعتقادهم �خطى السلف في  الخلف النهج اقتفىوعلى هذا 
، إلى أن ظهرت المناهج الغر��ة الحدیثة، تحر�ف تز�یف أو دون  منوتأو�ل النص القرآني  فهم
القد�م  ال�اطني،" فزعم المؤّولة الجدد أنهم �عیدون قراءة الفكر رت المسكوت عنه من التراثفثوّ 

 الذي لمعلى ال�احثین إح�اءه وٕاح�اء الفكر  �استمرار�ة توجبتع بنظر�ات تأو�ل�ة حدیثة ألنه یتم
 آن ذاك ، ألنها كانت مقیدة  ه العقول�لإها تجد في عتمة الغ�ار ما لم تصل علّ  3ینتصف."

مما لم  ، ة النص القرآني من جهة أخرى �و�قدس، من جهة  بتار�خ�ة المرحلة حسب ظنهم 
   نته. من أنها قنّ منهج التأو�ل أكثر �سمح لها  بتطو�ر 

هو الذي یخالف ما دلت عل�ه النصوص وجاءت �ه السنة ،وكل ما  التأو�ل الفاسد : -ب 
 4ة :بن ق�م  الجوز�ّ ا ، نذكر �عض األمثلة التي ساقها  خالفها فهو مردود

" حتى �ضع رب العزة  :كتأو�ل قوله صلى هللا عل�ه وسلم بوضعه،_ ما لم �حتمله اللفظ  1
  " ، الرجل جماعة من الناس ، وهذا ما لم تعرفه اللغة .  علیها رجله

وٕان احتمله مفردا كتأو�ل قوله  جمع، ما لم �حتمله اللفظ ببنیته الخاصة من تثن�ة أو 2
      .  �القدرة ﴾ َما َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَیَديَ ﴿ :تعالى

                                     
  1المرجع السابق ، ص 43 .
  2المرجع السابق، ص 48 .

 –م�ة الدول�ة عبد الرحمن بودرع ، مع�ار الب�ان في تصح�ح التأو�ل �القرآن ، التأو�ل سؤال المرجع�ة ومقتض�ات الس�اق ، أعمال الندوة العل2
. 274، ص  2014،  1ط ، مط�عة المعارف الجدیدة ، 2013یونیو   

  4 ینظر شمس الدین ابن ق�م الجوز�ة  : مرجع سابق ، ص 187- 196 
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كتأو�ل قوله  ،له في غیر ذلك الس�اقـــوٕان احتم �ه،ـــ_ ما لم �حتمله س�اقه وتركی 3
سورة ( ﴾َھْل یَنُظُروَن إِالَّ أَن تَأْتِیُھُم اْلَمآلئَِكةُ أَْو یَأْتَِي َربَُّك أَْو یَأْتَِي بَْعُض آیَاِت َربِّكَ ﴿ :تعالى

نه �متنع حمله مع إن إت�ان الرب إت�ان �عض آ�اته هي أمره ، فأ� ) 158   ألنعام ا
 والتنو�ع . وهذا النوع شب�ه �النوع العاشر.  التقس�م والتردید 

_ ما لم یؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب،وٕان ألف في  4  
 )54 ألعرافاسورة (﴾رشى َعَلى العَ وَ ُثمَّ استَ ﴿ مثل تأو�ل قوله تعالى االصطالح الحادث

قبل الشيء ، أل ن ما لم تستعمله العرب، فال تقو إن المعنى أقبل على خلق العرش، فأ�
  �معنى قد استوى عل�ه.

ف�حمله  النص،_ ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غیر التركیب الذي ورد �ه  5
 ( ﴾ َها َناِظَرةٌ ـــِإَلى َر�ِّ  َرٌة.ــــــــنَّاِض ُوُجوٌه َیْوَمِئذ ﴿ الىــــــكتأو�ل قوله تع ،تركی�هل على غیر المتأوِّ 

) ،�ستحیل تأو�ل النظر هنا �انتظار الثواب ، ألنه أضاف النظر إلى  23 - 22سورة الق�امة 
الوجوه ، وعداه �حرف " إلى" التي تدل على أن النظر للعین فقط ، ووصف الوجوه �النضرة 

استعمل النظر �معنى  التي ال یتحقق إال مع الرؤ�ة ، مما �منع أن تأول �غیر هذا ، حتى لو
 .) 13 (سورة الحدید﴾ ُظُروَنا َنْقَتِ�ْس ِمن نُّوِرُكمْ ان﴿ :االنتظار في قوله تعالى

_ اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر، ولم �عهد استعماله في المعنى  6
بخاصة إن غابت  المؤول، أو نادر االستعمال، فحمله على غیر المعهود تلب�س وتدل�س،

).وهو شب�ه 164( سورة النساء ﴾ ُموَسى َتْكِل�ًماَوَكلََّم للاّاُ  ﴿القر�نة الدالة عل�ه كقوله تعالى
، علموه  �النوع الثامن إال أن المعنى الخفي هنا استأثر �ه أفراد من أهل النظر، والكالم

 وغیرهم جهله ،لذا احتاجوا إلى مقدمات لیوضحوا ذلك .
و�ل قوله صلى هللا أصل النص �اال�طال فهو �اطل ، كتأو�ل �عود على أ_ كل ت 7

ة ، مَ (أ�ما امرأة نكحت نفسها �غیر إذن ولیها فنكاحها �اطل ) �حمله على األَ :ه وسلمعل�
تعطیل نوع التاسع إال أنه یتعلق بالوهو شب�ه �لمعنى اللفظ وم�طل للنص.  فامنفهذا 

سورة ( ﴾َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَ�اِدِه َوُهَو اْلَحِك�ُم اْلَخِبیرُ ﴿ :المعنى ال بإ�طال الحكم مثل قوله
 .   1�أنها فوق�ة الشرف ، كقولهم الدرهم فوق الفلس  )17األنعام 

                                     
  1المرجع السابق ، ص 197 _ 200 .



جذور وامتدادات   –التأو�ل والقراءة                                        األولالفصل    

 
44 

مقیدا نجده العر�ي في الفكر التراثي  التأو�لهذه الوقفة القصیرة مع جذور من خالل 
شروطا ، كما استوجبت القرآنيقراءة النص غایتها التي حددت ك�ف�ة عمله  القوانین�الشروط و 

ل حتى ال ن كان �اإلمكان أل الشرع، فما یز�غ �ه التأو�ل عن مقاصد أخرى في حق المؤوِّ
 المتكاملة.یتحول من المفهوم اإلجرائي إلى النظر�ة 

و�رجع ال�احث عبد الجلیل منقور سبب ذلك الرت�اط التفسیر �التأو�ل، لدرجة أن �عض 
ك مجال م �كن هنال .1الفرق بین التفسیر والتأو�ل بوسعهم تمییز�عض العلماء القدامى لم �كن 

ال �سبب عدم ض�ط مصطلح  الغر��ة التأو�ل�ةفي  الشأن ات كما هولیتطور التأو�ل إلى نظر�
ن الذین فرقوا بین المصطلحین أل �التفسیر كما بدا ذلك لل�احث، همالتأو�ل ومساواته عند �عض
ار ه اإلطنظر�ة ، بل ظل الجم�ع �حكمإلى م یتطور التأو�ل عنده وكانوا على درا�ة بذلك لم 

 . اللغوي �الدرجة األولى

فكان ما  القرآني،قراءة النص السبب الحق�قي یرجع لقناعة ثابتة بخصوص�ة  كان ور�ما
منهجا یراعي ینهجوا  هو في حق�قته النظر�ة المناس�ة لنص مقدس كان البد أن  ،العلماءمه قد

في زمن �عضهم  عند حدث كما .، حتى ال ی�قى مط�ة لألهواء ونزعاتهاخصوص�ة كالم هللا  
 ، ول�ست العلم�ة التيالموضوع�ة والعقالن�ةمضى، واآلن �عود للواجهة من جدید �اسم العلم�ة و 

 نظر�ة،لنرى من خاللها كیف تطور التأو�ل عندهم إلى  اإلسالم�ة،أنتجتها العقول العر��ة 
ال  ة من دون أي ضا�ط ـــــالغر�ی ةــــوٕانما تطب�قات م�اشرة و�حذافیرها لمناهج ونظر�ات  التأو�لی

لـــــعلى مستوى هذه النظ  .ر�ات وال على مستوى المؤوِّ

�االعتماد  تأو�ل�ة،یدعم ما ذهبنا إل�ه محاولة ال�احث محمد ال�ازي في تأس�س نظر�ة 
، العتقاده أنها خیر عر)( الخاصة �الشِ على الكتا�ات التراث�ة في مقدمتها التفاسیر والشروح 

آل�ات التأو�ل القادرة على فهم النص وقد استوفت شروط القراءة التي تنادي  نموذج تستن�ط منه
یرى " أن الثقافة التأو�ل�ة العر��ة القد�مة تسندها فهو  لدراسات الحدیثة في هذا النموذج.بها ا

ثوابت عامة هي �مثا�ة آل�ات إلزام�ة نا�عة من النسق الثقافي والمعرفي العام ومن متغیرات 
الموه�ة التأو�ل�ة أواتساع  على مستوى المذهب�ة أو مییز هذا المؤول عن ذاك،تلحظ في ت

 . وهي في جم�ع الحاالت غیر مصرح بها في مقدمات التفاسیرتهموسوعی أو محدود�ة ذخیرته

                                     
  1عبد الجلیل منقور : مرجع سابق  ، ص52 .
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الشروح كاستراتیج�ات منتظمة بهذا الشكل الذي حددته وٕانما �كشف دارس الخطا�ات  أو
و�جد في الخطاب التفسیري ما �ستدل  ارات التي تلمُّها،التأو�ل�ة عن مجاالتها واإلط

 .1على ذلك "

فما لم �قم �ه أصحاب التفاسیر والشروح من تنظ�م قواعد الفهم لدیهم في شكل 
قادرة على أن تصوغ قواعد �الغة تأو�ل�ة  كاستراتیج�ة؛ هو في حق�قته موجود �ه،�حتذي 

تن وأوسع وأعرق �كثیر مما توصلت إل�ه تأو�ل�ة النص أم هي –خاصة �النص الدیني  –
دفعه إلى تأس�س نظر�ة تأو�ل�ة عر��ة استنادا   هذا تصور ال�احث الذي  2.األدبي الغر��ة

مني ن الطرح الذي یتقدم �ه موجود من حیث هو نسق ضأل الدراسات التفسیر�ة، إلى
تلقائي ولكنه غیر منتظم  اشتغال كوني �عمل �شكلفهو خفي في كل اشتغال �المعنى، 

قلب   ن �عید له الح�اة فيألال�احث في إطار نموذج قرائي متالحم الحلقات، ومنه سعى 
نموذجین أحدهما �مثل التفسیر �النقل وهو ه لار �لك من خالل اختوذ الممارسة التأو�ل�ة.

بینهما ف�ما  فقارن  واآلخر التفسیر �الرأي وهو تفسیر الكشاف للزمخشري، تفسیر ابن كثیر
تعلق بتفسیرهما لسورة الفاتحة أفضت النتیجة إلى أن كلیهما سار على النهج نفسه وٕان 

 المعنى.اختلفا في ك�ف�ة الفهم ، والوصول إلى 

قائم على "حركة تساند�ة  أن المنهج عند المفسر�نلتثبت خالصة دراسته  فجاءت 
، و�عمل االشتقاق ال�الغةدائ�ة داخل الخطاب التأو�لي ، فاللغة تعمل في تعاون مع النحو و 

وفي أح�ان أخرى  وتحضر القراءات لتسند تخر�جا دالل�ا. ،إلى جانب اللغة والنحو وال�الغة
وتلعب اإلسرائیل�ات دور التوس�ع لما هو مختزل .و  ب النزول واألخ�ار المعنى.تطعم أس�ا

�شتغل   3".في كثیر من األح�ان تعبر إلى الخطاب التفسیر مادة غز�رة من األمثال وغیرها
دوائر ــتاح الحدود بین الدوائر النص�ة والــاند�ة على انفـــل في هذه الحركة التســـالتأو�

و�تم العبور وفق معاییر المالءمة واالنسجام بین العناصر التي یتم التركیب بینها  الس�اق�ة.
ك دوما سلطة مرجع�ة عبر منطق التبر�ر، ال شيء یتم جزافا أو خارج المواضعات هنا

                                     
  1محمد �اّزي: التأو�ل�ة العر��ة –نحو نموذج تساندي في فهم النصوص و الخطا�ات، منشورات االختالف ، الجزائر ،ط1 ، 2010 ،ص 60 . 

  2المرجع نفسه ، ص 91 .
  3المرجع السابق ، ص 146 .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d21444db50&view=lg&msg=14c7166aee98a1f2#14c7166aee98a1f2__ftn7
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d21444db50&view=lg&msg=14c7166aee98a1f2#14c7166aee98a1f2__ftn7
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منهج ال�احث إلى أن  و�هذا �صل .وقرائهیجب االحتكام إلیها في حالة عدم التراضي بین المؤول 
 النص.�مثل نظر�ة مكتملة في فهم  المفسر�ن

 التأو�ل�ة الغر��ة: - 2

 مفهوم التأو�ل في الفكر الغر�ي : - 1 – 2

الفكر العر�ي وهي االنطالق من فهم تبدأ رحلة التأو�ل في الفكر الغر�ي كمیثلتها في  
النص الدیني؛ فمصطلح الهرمینوط�قا مصطلح قد�م بدأ استخدامه في دوائر الدراسات الالهوت�ة 

هم النص الدیني ـــسر لفـــــها المفــــــالتي یجب أن یت�ع د والمعاییرــــواعــــــر إلى مجموعة القــــل�شی
للداللة على   herméneutique دام لمصطلح الهرمینوط�قاو�عود أّول استخ ،الكتاب المقدس)(

األسفار (المقدس ل وترجمة الكتاب ــن تأو�دل على فـــت وهي .1م1654هذا المعنى عام 
 2المقدسة).

صل األ إلى برناردو دو�ي عندهرمینوط�قا المصطلح من الناح�ة اللغو�ة ف�عود  أما
  jean grondin جون غروندین، أما التأو�ل الذي یدّل على  harmonia غر�قي هرمین�ااإل
الفعل الیوناني هیرمینو�و  إلى herméneutique اشتقاق، لفظة "الهرمینوط�قا �عزي ف

hérméneuo    "ومنه فإن استعماالت . 3الذي �حمل معنى الترجمة، والتفسیر والتعبیر
 4: الهرمینوط�قا في داللتها اإلغر�ق�ة تتمحور في ثالثة معان

 بیر : ( نطق ، كالم ، ترجمة ) أو التعبیر من خالل كلمات ./تع 1
 / تأو�ل : ( تفسیر ، إ�ضاح ) كما في توض�ح موقف ما . 2
              ، كما في الترجمة من لغة إلى لغة أخرى . )/ ترجمة :( نقل ، تعو�ض األلفاظ  3

ل العالمات، وهو تأمل فلسفي فهو فنُّ تأو� بر؛�امین وهو طأّما عند صاحبي معجم النقد األدبي 
.  5�عمل على تفك�ك كل العوالم الرمز�ة، و�خاصة األساطیر والرموز الدین�ة، واألشكال الفَن�ة

                                     
  1نصر حامد أبو ز�د : إشكال�ات القراءة و آل�ات التأو�ل ، المركز الثقافي العر�ي ، المغرب ، ط 8 ، 2008 ،ص13 .

في العر�ي ، ط قي الز�ن ، منشورات االختالف ، المركز الثقااألصول ،الم�ادئ ، األهداف ، تر: محمد شو  –قادامیر هانس غیورغ : فلسفة التأو�ل  2
. 63، ص   

  3 عبد الغاني �ارة : مرجع سابق ، ص 101 .
 4 محمود خل�فة خضیر الح�اني : ما ورائ�ة التأو�ل الغر�ي – األصول ، المناهج ، المفاه�م منشورات ضفاف ، بیروت ، منشورات االختالف الجزائر 

 ، ط 1 ، 2013 ص 41 . 
  5 عبد الغاني �ارة : مرجع سابق  ص 100.
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تتمیز الهرمینوط�قا عن التفسیر، �أنها منهج هذا التفسیر، فإذا كان التفسیر وقفا على 
یر أو مناهجه أو النظر�ة ن الهرمینوط�قا هي قواعد هذا التفسإالشرح أو التعلیق الفعلي، ف

التي تحكمه . ولئن كان هذا التعر�ف قد نشأ في حقل الالهوت و نما �مقتض�اته ، فقد 
المستوى األول من  هو التفسیرف 1�عد ل�شمل األدب والنصوص �مختلف أنواعها. اتسع ف�ما

همة الحفر م منه ألنه یتولى أخص فهو  التأو�ل أما  القراءة تطلق عل�ه القراءة الشارحة ،
في بواطن النصوص ومناطق الغ�اب فیها، و�عرف �القراءة التأو�ل�ة ، وقد حسم ر�كور هذه 

التفسیر ی�قى لصیق  أنأي .2المسالة بر�ط التفسیر �المقار�ة البنیو�ة والتأو�ل �فعل القراءة 
  كما وجدناه في التأو�ل�ة العر��ة . بداللة البن�ة اللغو�ة 

هوتي كان مختصًا بتفسیر الكتاب المقّدس فمن الطب�عي أن و�ما أن التفسیر الال
ز على م�احث األلفاظ والمعاني یتركو�التالي ال�كون اهتمامه منص�ًا على فهم لغة النص، 

والب�ان، مما جعل الهرمنیوط�قا تنحو منحًى لسان��ا تهتم �فقه اللغة لتفسیر النصوص، 
 القراءة، زمنالهوة الزمن�ة بین زمن الكتا�ة و وتوض�ح الغموض، ورفع الل�س الذي ُتسب�ه  

 ل ف�ه تب�ان الغامض وتوض�حه.المؤوِّ  دور عمال لغو��ا، و�التالي �ص�ح عمل الهرمنیوط�قا
"إن الهرمنیوط�قي مترجم، یجعل �فضل معارفه اللسان�ة الغامض قا�ًال للفهم، وذلك 

ي إلى الحالة اللغو�ة الخاصة �استبدال الكلمة التي لم تعد مفهومة، �كلمة أخرى: تنتم
  3.�القارئ الذي یترجم له هذا الهرمنیوط�قي"

فئة المصطلحات التي  مننه إف ؛ المصطلح إلى اللغة العر��ة بترجمة یتعلق أما ف�ما
 على اعت�ار ،عند أغلب ال�احثین ، فتصدرت عناو�ن كتبهم اللغوي  احافظت على وجوده

لتالي و�امضمونه الداللي، التي تحدد ، ةالثقاف��متاز بخصوصیته أن مصطلح الهرمنیوط�قا 
إ�قاء   ن و ال�احثیوجد ما �قابله في اللغة العر��ة ، وعل�ه فقد فضل  أنمن الصعب 

قد أخذ منحى  الهرمنیوط�قا ألن مسار المصطلح على طب�عته األساس�ة دون أن یترجم،
  یتعذر ف�ه إقحام المصطلحات القر��ة منه كبدیل عنه ، نقصد هنا التفسیر والتأو�ل. 

                                     
 68ص    1،2007 نظر�ة التأو�ل من أفالطون إلى جادمیر ، رؤ�ة للنشر والتوز�ع ، القاهرة ط –مصطفى عادل: فهم الفهم مدخل إلى الهرمینوط�قا  2
. 

  2 عبد الغني �ارة : مرجع سابق ، ص 132
24، ص2007لبنان، منشورات االختالف الجزائر،  -، الدار العر��ة للعلوم، بیروت 1نظر�ات القراءة، طشرفي عبد الكر�م: من فلسفات التأو�ل إلى  4 .  
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و�مكن استثماره تي تؤمن �ضرورة تعر�ب المصطلح حتى �ص�ح مفهوما أما فئة ال�احثین ال
 إلىإضافة لتدل على هذا العلم ،  التأو�ل�ة أو التأو�لال تتحرج في استخدام مصطلح  فإنها، 

هذا على  التأو�ل �مفهومه اللغوي العر�ي،لتمیز بینه و�ین  التأو�لفن  أو التأو�لعلم  مصطلح
  هانأل �قدر ما یهتم بتأصیلها،م �الداللة األصل�ة في س�اقها الثقافي، مستوى ال�حث الذي ال یهت

هو في و مصطلح الهرمنیوط�قا مع  تحمل �عض المعاني من الناح�ة اللغو�ة واالصطالح�ة 
 .اهتمامها جم�عًا �فهم النصوص

 : اتجاهات التأو�ل�ة الغر��ة- 2 – 2

بل أص�حت منهجا لقراءة النص �شكل  ،يلم تتوقف التأو�ل�ة الغر��ة عند حدود النص الدین
تتغیر الرؤ�ة في كل عام، ثم سرعان ما تحولت إلى فلسفة للفهم، فقد شهدت عدة منعطفات 

 لىسنقف عند أهم هذه المنعطفات ،  لنتعرف ع منعطف لتأخذ منحى جدیدا في ممارسة التأو�ل،
 ف مالمحها وتتقارب أح�انا،، تختلذلك أنها أخذت أشكاال متعددة ،الغر��ة التأو�ل�ة مفهوم

 �الوقوف على جهود �عض أعالمها الذین تركوا �صمتهم ال�ارزة  سنتعرف علیها

لهرمینوط�قا و�دا�ة لالحدیث عنه أثناء تعر�فنا  نافمن التأو�ل الكالس�كي الذي اختصر 
ص الدیني نشأتها المتمثلة في المنحى اللغوي المعتمد على الفیلولوج�ا والمحصور فقط في فهم الن

ي اوما �مكن أن �ساعد في فهمه، إلى التأو�ل الرومانسي الذي �مثله كل من شالیرماخر ودلت
  .إلى بول ر�كور وصوال فغدامیر ،خاصة إلى التأو�ل�ة الفلسف�ة بدءا من هیدغر

ت�ارات وفقا لطب�عة الرؤ�ة التي تمت بها  إلىالغر��ة عمارة ناصر التأو�ل�ة  ال�احثقّسم 
تأو�ل اللغوي �مثله كل من شالیرماخر ال 1:التالي ها على النحوفرتب ،وضوع التأو�لممعالجة 
التأو�ل  –جسده  أعمال قادمیر تالتأو�لي الفني  –التأو�ل الوجودي یتزعمه هیدغر –ودیلتاي 

 المنهجي مع بول ر�كور .

                                     
1 ینظر: عمارة ناصر : اللغة والتأو�ل – مقار�ات في الهرمینوط�قا والتأو�ل العر�ي اإلسالمي ، منشورات االختالف ،الجزائر ، ط 1 ،2007 ، ص 69 

 . 78- 
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 التأو�ل عند شالیر ماخر ودلتاي: - 1 -2 – 2

السّ�اق لتحو�ل مصطلح الهرمینوط�قا من ) م1834-1768(ُ�عد شالیرماخر 
أسس تأو�لیته على اعت�ار  فقد الالهوتي إلى عمل�ة الفهم وشروطها في تحلیل النصوص،

جان�ا موضوع�ا �شیر  النص وس�ط لغوي بین فكر المؤلف وفكر القارئ، یتمیز بجانبین:
وجان�ا ذات�ا �شیر إلى فكر المؤلف،  ،اللغة وهو المشترك الذي یجعل عمل�ة الفهم ممكنة

الجان�ان یجسدان تجر�ة المؤلف التي �سعى القارئ إلى إعادة بنائها �غ�ة فهم المؤلف أو 
  1تجر�ته مما یجعل عمل�ة الفهم ممكنة.

الفهم أو فن الفهم، یتضمن هذا المفهوم نقدا  علم للهرمینوط�قا تصورأعطى  لقد
الفیلولوج�ة (الفقه�ة اللغو�ة)؛ ألنه یتجاوز مفهوم الهرمینوط�قا على أنها جذر�ا لوجهة النظر 

مجموعة قواعد و�جعلها مترا�طة نسق�ا أي جعلها علما �حقق الشروط الالزمة للفهم في أي 
 اإلنجیل ال وال �ملك كون�ة،فهو یرى أن م�ادئ الهرمینوط�قا یجب أن تكون  . 2حوار كان

م�ادئ تكون مشروعة حین تنطبق �التساوي على كل ألنها  ،اصاأي الهوتي امت�ازا خ وال
   3:النصوص بدون استثناء تحت هذه القاعدة �مكن تقس�م كل التفسیرات إلى جزئین

 الذي یهتم �التفاعل بین القارئ والنص . / أولها التفسیر النفسي،1
ا لبن�ة النص الذي یتطلب معرفة وفحصا ألسن�ا ونحو� القواعدي، / ثانیهما التفسیر2
 ولغته .

 المرءنقل �فهم فرد�ة المؤلف من خالل یتحقق  شالیرماخرحسب فالتفسیر النفسي  
وفي  اإلبداع�ة بتفردهاالعتقاده الخاص أن العمل�ة  4.نفسه، إن جاز التعبیر إلى اآلخر

فإن ذاتیتها الجوهر�ة، ترت�ط ارت�اطا وث�قا �الح�اة الداخل�ة والخارج�ة للمبدع ، ومن ثم 
فحتى �فهم النص البد من  5.لن �كون إال تجل�ا لهذه الح�اة النص ، �اعت�اره إنتاجا إبداع�ا،

                                     
  1 نصر حامد أبو ز�د : مرجع سابق  ،  ص 21-20 .

  2  مصطفى عادل: مرجع سابق ، ص 72 .
  3 دافید جاسبیر مقدمة في الهرمینوط�قا ، تر: وج�ه قانصو ، الدار العر��ة للعلوم ناشرون ومنشورات االختالف ، الجزائر ،ص 120 .

  4 هانز قادمیر :الحق�قة والمنهج ، مرجع سابق ، ص 277 .
  5عبد الكر�م شرفي : مرجع سابق ،ص 26.  



جذور وامتدادات   –التأو�ل والقراءة                                        األولالفصل    

 
50 

من  شد وع�ا بهاأل�ص�ح القارئ  واالقتراب منها عن كثب، معا�شة الحالة التي عاشها مبدعه،
 .صاحبها

دل فیها عتمد على حركة دائر�ة تت�او� ،لسني للنصالفهم األفهو  التفسیر القواعدي؛أما 
فیها المواقع واألدوار �احثة عن المعنى في ظل ما سمي �الحلقة الهرمینوط�ق�ة ؛ التي تنظم 

ن الفهم أساسا عمل�ة أل من الكل، تنظم عمل�ة فهم الكل انطالقا من الجزء وفهم الجزء انطالقا
قائمة على االختالف، یتوقف فهم الكلمة فیها داخل الجملة مقارنًة      référentielعمل�ة إحال�ة

وذلك �استحضارها على مستوى المحور االستبدالي    لمة أخرى أو اختالفا معها،مقارنًة �ك
 l’axe paradigmatique ،وكذا بتمیزها عن غیرها من الكلمات داخل الس�اق  كمعان وصور

 . xe syntagmatiqueal’ 1  النصي أو على مستوى المحور التركیبي

فكل مفهوم مفرد �ستمد معناه من الس�اق  و"تمتد العالقة الت�ادل�ة لتشمل المفاه�م الذهن�ة؛
ن األفق أو الس�اق إنما یتكون في حق�قة األمر من إأو األفق الذي ینسلك ف�ه، ومع ذلك ف

عناصر نفسها التي �ضفي علیها معناها وخالل هذا التفاعل الجدلي بین الكل والجزء �منح كل ال
و�ما هو  المقارنة،رك من خالل ــم �ما هو مشتــــ"وس�عني(منهج) الفه 2".منهما اآلخر معناه ومغزاه

فعمل�ة اإللهام هي  3".ر�د من خالل اإللهام على سواء، وس�كون منهجا مقارنا وٕالهاماــــــف
 عمل�ة إحال�ة" الفهم  زء ألنـــــــل والجــــركة الدائر�ة بین الكــالمحصلة النهائ�ة التي تنتجها الح

وما نفهمه �شكل نفسه في  الشيء �مقارنته �شيء آخر لدینا �ه معرفة،�األساس فنحن نفهم 
 4".وحدات منظمة أو دوائر مكونة من أجزاء

 فهم أن مفارقة تستوجبألنها وقعت في  ،التأو�ل�ة شالیر ماخر كثیرة لحلقةوجهت انتقادات 
 الل فهم الكل،ال یتضح إال من خ ،وفي الوقت ذاته فإن الجزء الجزء �فهمالكل ال یتأتى إال 

التي �حتاج كل منها أن �كتمل في ظل اآلخر الذي لم  .5و�هذا �صعب تحقیق هذه المعادلة 
(ذات المؤلف والمؤول) ل�س هو  ادمیر فإن تواصل الذواتومن جهة أخرى حسب غ �كتمل �عد.

                                     
  1عبد الغاني �ارة :مرجع سابق ص  182

  2 هانز قادمیر: المنهج والحق�قة ، مرجع سابق ،  ص 287 .
  3هانز قادمیر غیورغ : فلسفة التأو�ل – األصول ،الم�ادئ ، األهداف ، مرجع سابق ،ص 277 

  4 عادل مصطفى : مرجع سابق ،ص 99 .
  5المرجع  نفسه ،ص  100. 
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د ـــــوالذي هو المشاركة في القص هدف ال�حث التأو�لي وٕانما غا�ة ال�حث التأو�ل الفهم،
م ــــــجل فهأة المؤلف من ـــم نفسیـــــــــدم أهم�ة فهـــوهنا �شیر غادامیر إلى ع 1الجمعي.

 ص.ـــــالن

هرمینوط�قا على ید شالیرماخر لتكون فنا مستقال بذاته عن أي ورغم النقلة الهامة لل
ل فإن حرصه على وضع قوانین ومعاییر لعمل�ة الفهم " أفضت إلى المساواة بین المؤوِّ 

إال أن شالیرماخر �عتبر هذه الخطوة أساس�ة  رغم الت�اعد الزمني وهذا ما ال �مكن تحق�قه،
ألن االقتراب من المؤلف �سمح �فهم مواقفه  2.نب سوء الفهمجل تجأالصح�ح ومن 

، لكن عامل الزمن �حول بین الكاتب ومقاصده، مما س�سهم في األخیر في فهم النص ككل
ل، لعقـــوالم منهما، وال  ة التي تحكم كلـــــالختالف المرجعی ،التفاهمد هذا النوع من ــــؤوِّ

ل أن �فك ه وزمنه مهما حاول أن یتفهم اآلخر حتى ال �قع في ـــثقافت ر خارجـــــ�ستط�ع المؤوِّ
 .م ــــــوء الفهـــــس

ممهدا لمن جاؤوا �عده ال ینقص من أهم�ة عمله ألنه كان شالیرماخر ما قدمه 
اخر من ال�حث عن ــــــــــى إل�ه شالیرمـــــــإذ بدأ دیلتاي مما انته خاصة دیلتاي وجادامیر،

جادمیر من معضلة سوء  أوفهم صح�حین في مجال العلوم اإلنسان�ة ، بینما بد رــــــــــــتفسی
بول ر�كور أن" لذا یرى  أن یتجنبها.–في تأو�له –الفهم المبدئي التي حاول شلیرماخر

والنقد�ة: البرنامج التأو�لي لشالیرماخر �حمل في ط�اته ال�صمة المزدوجة، الرومانس�ة 
والنقد�ة بإرادته في بناء قواعد فهم  اإلبداع،ح�ة مع سیرورة  بدعوته إلى عالقة الرومانس�ة

لقد اعتبر محاولة تجنب سوء فهم المؤلف من خالل معا�شة حالته النفس�ة  3".صالحة كون�ا
اآلخر ة مع اإلبداع ألنها تطرح إمكان�ة جدیدة لرؤ�ة الذات من خالل �هي الوصلة الحق�ق

ة ــــــــا نقد�ا لدراســـــــوتي لتكون منهجــــالاله اـــــــــة من إطارهـــــــنقد�ة ألنه أخرج التأو�لی وهي
 وص أنَّى كان مصدرها. ـــــجم�ع النص

المنطقي  هالتأو�ل�ة إلى ا�ست�مولوج�ا للعلوم اإلنسان�ة، وتحلیل لیوسعدالتاي لذا جاء  
لي القائل إننا نستط�ع فهم لمبدأ التأو�في تطب�قه للمفهوم الس�اق واالتساق في التار�خ یتمثل 

                                     
  1هانز قادمیر : فلسفة التأو�ل ، مرجع سابق ، ص 42

  2نصرحامد أبو ز�د : مرجع سابق ، ص 23 .
  3 بول ر�كور: من النص إلى الفعل – أ�حاث التأو�ل ، تر: محمد برادة وحسان بورق�ة مكت�ة دار األمان ، المغرب ،ط 1 ، 2004 ، ص 55 .



جذور وامتدادات   –التأو�ل والقراءة                                        األولالفصل    

 
52 

 وٕانماالنصوص فقط على ال �قتصر  ،جزء ما �مقتضى النص الكلي، ونفهم الكل �مقتضى الجزء
  1.أن �فهم ین�غينص أ�ضا ، ألنه هو الواقع التار�خي�شمل 

حیث ال  التار�خي،التأو�ل�ة لدى دلتاي هي أكثر من وسیلة إنها الوس�ط الكلي للوعي ف 
لتعبیر من خالل ذلك فهم للح�اة فكل شيء األي معرفة للحق�قة سوى فهم  ال �عود هناك وجود

هي المكون األساسي في بناء  تص�ح اللغة 2.نصن كل شيء شيء في التار�خ �مكن فهمه أل
الطب�ع�ة، و�التالي سیختص في العلوم هي المكون األساسي في مقابل المادة  ،العلوم اإلنسان�ة

   والتفسیر �علوم المادة . منهج الفهم �العلوم الروح�ة ، 

س لكل العلوم أسادلتاي، فالتأو�ل (الهرمینوط�قا)  عندهكذا تأسست بدا�ة العمل التأو�لي 
 إ�ماءات، لإلنسان:اإلنسان�ة)، أي كل العلوم المهتمة بتفسیر تعبیرات الح�اة الداخل�ة الروح�ة (

فهم ة الح�ات�ة الح�ة هي البدا�ة في فن ، أدب ..الخ ، لقد اعتبر اكتساب  الخبر  أفعال، قوانین،
تكمن أهم�ة الرومانس�ة في الدعوة إلى الرجوع للح�اة ،ول�س التأمل النظري وهنا )العلوم الروح�ة(

ل من خالل محاولته لفهم النص هو �ع�ش تجر�ة جدیدة س�فهم ذاته  .3وع�شها كخبرة ألن المؤوِّ
حدود النص ومعان�ه بل هي فرصة لفهم الذات ، من خاللها، ول�ست العمل�ة التأو�ل�ة مجرد فهم ل

 ومراجعة تصوراتها حول األش�اء والعالم.

ولكن الوحدة  " فاألساس المعرفي یتحدد عند دلتاي في أن كل معرفة قائمة على التجر�ة،
األصل�ة للتجر�ة ولنتائجها الصح�حة مشروطان �العوامل التي تشكل الوعي وما ینشأ عنه ، أي 

و�جب فهم التجر�ة عند دلتاي على أساس أنها التجر�ة المعاشة. هي  �عتنا الكل�ة.محكومان �طب
تص�ح التجر�ة فلكي 4".ول�ست الخبرة �اعت�ارها موضوعا للتأمل العقلي عمل�ة اإلدراك الحسي،

الخبرة) موضوع�ة ال بد من مشاركتها عن طر�ق التعبیر الموضوعي الذي ال الداخل�ة المعاشة (
قته ذات المبدع، �قدر ما �عبر عن تجر�ة الح�اة في تجر�ة المبدع، فهي تتجلى في �مثل في حق�

ألنها تتجسد من خالل أداة موضوع�ة هي اللغة في حالة  تعبیر موضوعي تتجاوز إطار ذاتیتها،
موضوع�ة العلوم  –عنده  –هذا التحدید الموضوعي للتجر�ة هو ما سیؤسس  5.التعبیر األدبي

                                     
  1هانزقادمیر : المنهج والحق�قة، مرجع سابق ، ص287 .

  2 المرجع  نفسه ، ص 338 .
  3بومدین بوز�د : الفهم والنص – دراسة في المنهج التأو�لي عند شلیرماخر ودیلتاي ، منشورات االختالف ،الجزائر ، ط1 ، 2008 ، ص 94 .

  4 نصر حامد أبو ز�د: مرجع سابق ، ص 25 .
  5  المرجع نفسه ،ص 26 .
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ال تعبر عن تجر�ة خاصة �صاحبها �قدر ما تعبر عن تجر�ة  نسان�ة، ألنهاواإلاالجتماع�ة 
 .الح�اة في لحظة من الزمن ، إنها ترتقي من الحالة الفرد�ة إلى المشاركة الجماع�ة 

سواء تلك التي تنتمي للماضي أم تلك التي تنتمي  -" إن فهمنا للنصوص األدب�ة
ا یؤدي بنا إلى فهم أفضل للماضي عن طر�ق معا�شة تجر�ة الح�اة فیه –للحاضر

وهكذا �فهم اإلنسان نفسه من خالل التار�خ  وهذا بدوره �عدل من فهمنا اآلني ألنفسنا. معا.
في فكرة العالقة  مع شالیرماخر ا�ه دلتايــــیتش 1" .�اعت�اره عمل�ة مستمرة من الفهم والتأو�ل

فهوم الكل والجزء ل�شمل تجر�ة الح�اة ." إن ولكنه یتسع �م، بین الكل والجزء في فهم النص
، ول�ست تجر�تنا الكل�ة ب معناها من خالل تجر�تنا الكل�ةتجر�ة ما جزئ�ة في ح�اتنا تكتس

ولكن الجزء یؤثر في الكل و�غیر من معنى  ،في حق�قتها إال حصاد تجارب جزئ�ة متراكمة
. وهكذا 2�في فهمنا للتجر�ة الجزئ�ة"التجر�ة الكل�ة ، بنفس القدر الذي یؤثر ف�ه المعنى الك

بن�ة النص، كما فعل  إطارجدیدة ال تنغلق على نفسها في  تأو�ل�ة�صنع دالت�ا دائرة 
جزئ�ة عمل�ة ت�ادل�ة، بین تجار�ها ال علىفیها تجر�ة الذات تنفتح  ٕانماشالیرماخر، و 

  رؤ�تها الشمول�ة .، واألخیرة بدورها تسیر التجارب الجز�ة بالموجهة لتجر�ة الح�اة ككل

التأو�ل�ة من الفهم الفیلولوجي لآلثار  لمهّمة النوع�ةة في النقلأصالة دلتاي تكمن 
ي الذي البدیل االی�ست�مولوج وذلك من خالل ،فهم التار�خي للظواهر اإلنسان�ةاألدب�ة إلى ال

فإن البدیل  ، و�التاليعلوم الطب�عة في المنهج التجر�بي تطبیق ترفعه التأو�ل�ة في مقابل
لمعاني أشكال التعبیر  )�اطن�ةالتجر�ة �قابله(ال الطب�ع�ة، التجر�ة الخارج�ة للظواهرعن 

فإّن  المادة، ففي حین أّن موضوع علوم الطب�عة هو تحقیق ذواتهم،الذي �عتمدها ال�شر في 
 وص. ـــــو النصــــــموضوع التأو�ل�ة ه

 التأو�ل عند مارتن هیدغر:- 2 – 2- 2

تتحول ف�ه تجر�ة الفهم إلى نمط من  امنعطفا جدید التأو�ل عند مارتن هیدغر  ذ�أخ
كل قراءة لنص  " ن،ألهو نمط وجود ول�س نمط معرفة عنده التأو�ل  ذلك أن، الوجود 

وكل ما( �عطي) من ظاهرة الوجود قبل التأو�ل ل�س غیر  ،واسعة الوجود تمثل (فیلولوج�ة)

                                     
  1 المرجع السابق ، ص28 .

  2 بومدین بوز�د : الفهم والنص – دراسة في المنهج التأو�لي عند شلیرماخر ودیلتاي،مرجع سابق ،ص 29  .
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الكینونة �اعت�ارها شیئا �ضم الذات والموضوع المعنى ما تصنعه ن أل.1"قع سطحي من المعنىاو 
ائمًا تفسیرًا ننا نمتلك دذلك أ ،أي نص إلث�ات االفتراضات المس�قة حولطر�قة  فهي ، معا

�حث نأال  النص فإنه یتعینولفهم  ،هایدغر إلى الوجود المیتافیز�قي، یرجعه موجودًا �شكل مسبق
عن إمكان�ة الوجود التي �شیر إلیها  ن�حثبل أن  ،في النص عن المعنى الذي وضعه المؤلف

 النص. 

اآلن�ة الموجودة �اعت�ارها  هیدغر) �شیر إلى فهمإن" أنموذج الوجود الذي �قدمه (ف، منهو 
و  المصدر النهائي لمسألة الكینونة الموجودة في العالم وكذا الموضوعات القائمة في الواقع.

فهو یجمع بین  كینونة األنا وكینونة العالم، تلك التي  ،والموضوع أنه ال �فرق بین الذات حیث
فاللغة والشعر والنص األدبي ل�س ذاتي أو موضوعي بل  ،تجعل من اآلن�ة هي الوجود في العالم

 2."هو مشاركة في الح�اة ( تجر�ة وجود�ة )

، ومن منطق تار�خيتأكد �التجر�ة الح�ة تالقوة الطب�ع�ة للوجود  هي ؛هذه التجر�ة الوجود�ة
مقوالت تجر�ة تنطلق من تجارب الح�اة والمواجهة اإلنسان�ة لهذا الوعي متجاوزا بذلك  هيو 
خالله اتسعت مدارك الوعي  الذي من )الدزاین(ل�ص�ح الوجود هو ،مثال�ةوالحاالت ال)الزمكان(

تعطي للمفهوم  التي )الذات(وهكذا تبلور مفهوم الدزاین الذي �عني من جانب آخر  3اإلنساني.
فضاء الذات داخل منطق التأو�ل، فهو ُ�كتشف �االختالف داخل  أو )لوغوس االختالف( شكل

 والكینونة لنفمن من دون هذه العالقة الثنائ�ة بین الدزاین  عالقة الكائنات �مصدر الكینونة،
 4.�كون للكینونة  تأصیل للمعنى

وهي  ،التي تتبناها الروح في عمرها المتقدمإن الفهم ل�س مثاال معدا للتجر�ة اإلنسان�ة   
الذي هو وجود  ،الدزاینبل هو على العكس من ذلك الشكل األصلي لتحقیق  تتأمل في ذاتها،

وي ــــ�قدر ما �حت الفهم قبل تصن�فه إلى اتجاهات متنوعة ألغراض علم�ة أو نظر�ة، وهو العالم،
 نفسها  ةـود الح�اة اإلنسانیــالخاص�ة األساس�ة لوج هو همــفالف5.و إمكانـــــدر ما هــود و�قـعلى وج

                                     
  1نبیهة قارة : الفلسفة والتأو�ل ، دار الطل�عة للط�اعة والنشر ، لبنان ، ط 1 ، 1997 ، ص   10 

  2عامر عبد ز�د : قراءات في الخطاب الهرمینوط�قي ، ابن ند�م للنشر والتوز�ع ، الجزائر ، ط 1 ، 2012 ، ص 128 .
  3 المرجع السابق، ص 40 . 

  4عالء هاشم مناف : خفا�ا التفكیر الهرمینوط�قي ، دار صفا لنشر و التوز�ع ، عمان – األردن ، ط 1 ، 2012 ، ص  38 .
  5 هانز قادمیر: الحق�قة والمنهج ، مرجع سابق ، ص 360 .
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ال یجد أساسه في الفعال�ة ال�شر�ة، فهو ل�س �الدرجة  �النس�ة لهیدغر التأو�ل األدبيف
أن نفتح أنفسنا للنص �صورة � ،یتحقق فیناوٕانما شيء علینا أن ندعه  ،األولى شیئًا نفعله

�ال معها النص تلقائ�ًا إلى موضوع في قُ ن أ�ة منهج�ة مقترحة یتحول ذلك أ .1سلب�ة
حتى ال یرجع من جدید لنظر�ة المعرفة الفلسف�ة  وهذا ما یر�د أن یتجاوزه هیدغر،الذات، 

�ال الموضوعات. ومن هنا �كون الخ�ار الطب�عي التي تجعل اإلنسان ذاتًا عارفة في قُ 
 .للوجود دعالمبلهیدغر أن ینصت المتلقي للنص كما أنصت 

قد تلمیذ هیدغر ف �ما أن غادمیر التأو�ل عند هانز جورج قادامیر: - 3 – 2 – 2
على لذلك نجده یؤكد  ،التأو�ل�ةحول موضوع  أفكارهفي ص�اغة  إل�هاعتمد على ما توصل 

في المنهج ألنه ال یوجد منهجا للفهم بواسطته ل�ست  أن المشكلة في الظاهرة التأو�ل�ة 
نها ال تعنى إلع موضوعات التجارب األخرى."تخضع النصوص ل�حث علمي مثل جم�

العلوم  ذلك أن2".حتى تفي �مطالب النموذج المنهاجي للعلم ابتداء ببناء المعرفة المثبتة،
اإلنسان�ة مرت�طة �أشكال من التجر�ة تقع خارج العلم المقنن، أي إنها ترت�ط بتجر�ة 

جارب التي بلغتها حق�قة معینة ال �مكن ن والتار�خ نفسه. وهذه األشكال من التــــالفلسفة، والف
 للعلم.التثبت منها بوسائل منهاج�ة مناس�ة 

یرفض غادمیر االعتقاد بإمكان�ة تفسیر حق�قة الظواهر في العلوم اإلنسان�ة من خالل  
الظواهر أو النتاجات الروح�ة للتراث والتار�خ والفن ذلك أن منهج علمي وأدوات منهج�ة ، 

ر�قة سا�قة على المعرفة ـــم خبرتنا الم�اشرة �طــعال "ألنها معطاة لنا في ج،ــــال تخضع لمنه
 ىولذلك فإننا ین�غي أن نفهمها من خالل خبرتنا الم�اشرة بها �اعت�ارها تنتمي إل التصور�ة؛

" أن المنهج هو نوع من التفكیر االستراتیجي غادمیر لذا یرى  3".س�اق عالمنا الذي نح�ا ف�ه
ي تعمیق اغتراب اإلنسان المعاصر: فعل الرغم من أن فكرة المنهج التي الذي ساهم ف

تنامت مع العلم الحدیث وتبنتها العلوم اإلنسان�ة كانت محاولة لتجاوز اغتراب اإلنسان إزاء 
إال أنها قد ردت على هذا االغتراب �اغتراب مماثل. فالمنهج هو قواعد وأدوات  العالم،

ن الذات ال تفهم الموضوع كما هو إو�ذلك ف لى الموضوع؛إستراتیج�ة تفرضها الذات ع

                                     
  1 شرفي عبد الكر�م : مرجع سابق  ، ص 114

  2 غادمیر هانز : الحق�قة والمنهج ، مرجع سابق ، ص 27 .
  3 سعید توفیق : في ماه�ة اللغة وفلسفة التأو�ل، مجد المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع ، لبنان، ط 1 ، 2002، ص 91 – 92 . 
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معطى لها في خبرة م�اشرة ، وٕانما تفسر الموضوع وفقا لتصوراتها بدال من أن تلتحم في خبرة 
 .  1حم�م�ة "

إن النزعة الموضوع�ة المنهج�ة تقودنا إلى نوع من الوهم في الفهم والتفسیر، تخال فیها 
منها ل یتفلت ــــــــــولكن النص �ظ رة على النص.ــــــالس�ط نت منقد تمكّ ة أنها ــــــالمؤول فیها الذات

، و�نتهي إلى حالة االغتراب ناتجة عن عدم فهم الذات للموضوع أو النص من منها �استمرار
ن الغا�ة منه ل�ست ا أن یتواضع التأو�ل في حضرة النص ألفین�غي إذً  2حم�م�ة.من خالل خبرة 

حسب غادمیر هذا طر�ق ال �سمح بإقامة حوار مع  إنتاج النص؛وال إعادة  إبداع نص جدید،
ال �فهم و  النص، �حیث ینبني الحوار على عالقة ت�ادل�ة بین الذات والموضوع و�ین األنا واآلخر.

مع النص ستستدعي الجوانب النفس�ة لصاح�ه فُ�ستعان �سیرته أو مقاصده  أن إقامة حوار
دمیر �ما یبوح �ه النص، من أجل فهم ما �قوله، في حد لتضيء جوانب الفهم، وٕانما �كتفي غا

 3االهتمام �مقاصد النص ول�س �مقاصد المؤلف. ذاته، أي

سمي غادمیر الحـــوار الذي أوجـــ�ه في عالقة المــــــــؤول �النص �عمل�ة انصهـــار األفــــــق �ُ 
لى غرار ما وجدناه تصور جدید للحلقة التأو�ل�ة ع و)، وه FUSION OF HRIZONاللغة( 

ألنها" لغة یتحول فیها النص إلى كائن وجودي حي، له  أنها تأخذ منحى آخر، غیر عند سا�ق�ه،
 فقه الخاص، و�تحول فیها المفسر إلى محاور من الطراز األول وٕالى العب من الطراز األول،أ

هو انصهار بین  و�لي،التأ فهو �غیر دائما من استراتیج�اته وأسالی�ه الحوار�ة، وجوهر االنصهار
تغییب الحوار واستخدام المنهج �أدواته ف.4قل تواصل وجودي بینهما"أو  والحاضر، الماضي

دعاء العلم�ة، خلق هوة شاسعة بین الذات والموضوع  یتعذر معها ذلك التالمس المقننة، إل
 الحق�قي الذي ُیوجده ملتقى الحوار.   

"فأسلوب اإلنصات مختلف عن الرؤ�ة  روحتى یثمر الحوار البد من اإلنصات لآلخ
حیث نكون مأخوذین  التورط واالستغراق والوقوع في الشرك، فاإلنصات �عني والعالقات المكان�ة:

ن األذن تمنح إوفي حین أن العین ت�قي نفسها دائما على مسافة مما تشاهده ، ف ومسلو�ین.
                                     

  1   المرجع نفسه ، ص 150 .

  2 المرجع السابق ، ص 152 .
  3 كحیل مصطفى : األنسنة والتأو�ل في فكر محمد أركون ،منشورات االختالف ،الجزائر ، ط 1،2011 ، ص 91 .

3 أحمد زاید : الهرمینوط�قا وٕاشكال�ات التأو�ل والفهم في العلوم االجتماع�ة ، مجلة حول�ة كل�ة اإلنسان�ات و العلوم االجتماع�ة ، العدد 14 ،1991 ص 
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ومن هنا یبدأ الحدیث عن نوعین من  1".اآلخر اقترا�ا منا وتت�ح له أن یدخل إلینا و�تملكنا
ل ال �مكنه الخروج من أفقه ل�ع�ش أفقًا آخر في  األفق: أفق الحاضر وأفق الماضي، فالمؤوِّ
الماضي، و�هذا �قلب غادامیر العمل�ة التأو�ل�ة رأسًا على عقب عندما یجعل المتاح هو 

كل المدارس نقل أفق الماضي إلى الحاضر وفهمه ضمن المعطى الراهن، وهذا عكس 
و�التالي فتح غادامیر  الهرمنیوط�ق�ة التي تحاول إدراك المعنى وهو في س�اق الماضي،

ل ل�شارك في صناعة المعنى لیجعل  لحاضر دائمًا،لالماضي معاصرًا  ال�اب أمام المؤوِّ
وهذه المعاصرة التي �قتضیها فهم النص تعني إفساح المجال أمام النوازع والمفاه�م المس�قة 

لتجارب الحاضرة، تلك النوازع التي اعتبرها المنهج التار�خي عوامل سلب�ة تمنع من رؤ�ة وا
 .الماضي رؤ�ة موضوع�ة 

هي التي تؤّسس موقفنا الوجودي الراهن الذي "أن األهواء والنوازع یرى غادامیر 
ننطلق منه لفهم الماضي والحاضر معًا. إن المنهج العلمي الصارم حین �طالب المؤّرخ 
�التخّلص من أهوائه ونوازعه وكل ما �شكل أفق تجر�ته الراهن ال �فعل أكثر من أن یترك 

عوامل أصیلة في  مثل هذه النوازع تمارس فعلها في الخفاء بدًال من مواجهتها �اعت�ارها
فإنها  ،حاولمهما  ُ�غیِّب مرجعایتهحد �مكنه أن أأن ال  �معنى2."تأس�س عمل�ة الفهم
ن التأو�ل عمل�ة ذات�ة ، وما الذات إال هذه الرحلة بین من التأو�ل ألستظهر �شكل ما ض

 الماضي والحاضر، وعل�ه ین�غي اإلقـــرار بهذا كمسلمة ینبني عل�ه الفهم .

فتار�خ�ة المؤلف هي ظروفه  بین تار�خ�ة المؤلف وتار�خ�ة النص: التمییز وهنا ین�غي
 ألبناءدائما فهي حق�قته التار�خ�ة، �اعت�اره موجها أما تار�خ�ة النص  الخاصة وخبراته الثقاف�ة،

من عالقة النص �القارئ  اواعت�ار  أشكاله الثقاف�ة واالجتماع�ة والدین�ة. فهو �حمل عصره،
ب في زمان ومكان آخر. ومهمة الهرمینوط�قا في تعاملها مع النص هي تجاوز االغترا س�حیى

فیتم التغلب على ردم  3.عل�ه وال �ستوعب ف�ه ا جدیداس�اق التار�خي للنص عندما یدخل النص
أو النص  فهم اآلخر نه ال یتم أ، حیث من خالل الموائمة غادمیر  الزمن�ة عندهذه الهوة 

                                     
  1سعید توفیق : في ماه�ة اللغة وفلسفة التأو�ل ،مرجع سابق ، ص 158 .

  2. نصر حامد أبو ز�د: إشكال�ات القراءة وآل�ات التأو�ل، مرجع سابق، ص  41
  3سعید توفیق : في ماه�ة اللغة وفلسفة التأو�ل، مرجع سابق ،ص 163 .
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من خالل السمات اإلنسان�ة التي طالما تجلت  یها،تعرف علالو  الذات لنفسهافحسب، وٕانما فهم 
  1. في األعمال الثقاف�ة

ل ل�س قارئا وح سیتغیر من خاللها من حیث ال یدري  أخرى سب بل هو �ع�ش ح�اة فالمؤوِّ
" فهم معنى النص عند جادمر �قتضي تطب�قه  ذلك ، ذلك أن اختار ألنهمن حیث یدري  أو

على موقفنا أو وضعنا، والتطبیق والفهم هنا هما عمل�ة هرمنوط�ق�ة واحدة ؛ فل�س هناك فهم 
. 2نص من الماضي �عني السماح له �أن یتحدانا الیوم "یتم أوال ثم تطبیق لما یتم فهمه . وفهم 

 ألن الفهم هو دائما تأو�ل وت�عا لذلك ، �مثل التأو�ل الشكل الجلي للفهم.

 منتجة،"تتجلى عالم�ة التجر�ة التأو�ل�ة عند غادمیر في التفاهم والحوار كعالقة جدل�ة 
الجواب ودلیلها المساءلة و  مها السؤالوخالقة بین (النحن) و"التراث" و�ین "األنا" و"اآلخر" قوا

فن ترجمة حقائق التراث وتطب�قها  فالفهم هو 3".ال تحو�ر ال إقصاء وحوار استقصاء والتجاوب،
وصهرها في بوتقة القضا�ا الراهنة بإح�اء دالالت مطموسة و�ذور معرف�ة مغروسة و�عث أفكار 

" نفهم بنمط مختلف اإلنسان. ألننا إلى ح�اةمن طي الكتب والنس�ان وغ�اهب اللغة واللسان 
ن اللغة �ما هي ونعید وضع الحق�قة المكتشفة والمعنى المشكل على محك النقد والتمح�ص أل

بل هي في ارتحال ال �ستقر  معینة،حوار وتفاهم ال تقف عند حد وال تسكن إلى حق�قة وداللة 
   4".وصیرورة دائمة تؤطرها جدل�ة السؤال والجواب

 السائدة،یر أن األصل الكینوني إلمكان�ة السؤال هو رفض األجو�ة الراسخة غادم �عتبر
سلطة ال أن تأخذها  في المجتمع، الظاهرة والخف�ةسلطات من مختلف ال استمد قوتهتالتي و 

ونظر�ة التأو�ل عند غادمیر ل�ست في نها�ة كل تحلیل  إمكان�ة السؤال دلیل الحر�ة. نأل ،الفكر
ر�ة عبر تأصیل مساءلة الفكر للكینونة التي ل�س التراث �النس�ة لها سوى سوى إعادة بناء الح

ذاتي، وهو ال �ستط�ع أن  �طب�عته منهجمنهج التأو�ل أثبت غادمیر أن لقد 5.مساءلةحصیلة 
ول�س في  في الذات�ةعل�ه أن ی�حث عنها ، بل یتخلى عن هذه الذات�ة �ال�حث عن الموضوع�ة

وذلك �عني أّنه  ،)فنّ (، بل هو )علما(إّنه ل�س  )التأو�ل(ى هنا یتخصص معن" .مكان آخر
                                     

  1  المرجع نفسه ، ص 164
  2 المرجع نفسه ، ص 164 .

  3 هانس غیورغ غادمیر: فلسفة التأو �ل – األصول – الم�ادئ – األهداف ، ص 25 .
  4  المرجع نفسه ، ص 32 .

  5 مطاع الصفدي :  مرجع سابق ، ص 233 .
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معاناة لصعو�ة أصل�ة ل�س المطلوب هو التخلص منها بل المطلوب هو معا�شتها كمشكل 
ف�ه أن نتوفر على نوعین من "الموه�ة": موه�ة المعرفة �اللغة  منا الدر�ةتأو�لي �ستوجب 

 التأو�ل�ة مسألةكذلك هي  كون�ة،اهب هي ه�ات طب�ع�ة ن هذه المو وأل 1المعرفة �اإلنسان."
لتظفر ب�عض مكنوناته �الفهم مفتوحة على النص تستنطقه وتحاوره  كون�ة، لص�قة

ي ، �حثا التي ال یت�سر الوصول إلیها إال لمن كان یوجد الغوص في �حر الكلمات والمعان
طح، و�التالي فكل فهم �حتاج إلى حالة من المعاناة ى ما �طفو �ه السلع ال الكنوز الدفینة،

تتصارع فیها خصوص�ة النص بخصوص�ة قارئه ، فمخاض الح�اة یتطلب ذلك مع كل 
 والدة جدیدة ، ومعه ستأتي فرحة االحتفاء  �المولود الجدید . 

 التأو�ل عند بول ر�كور : - 4 – 2 – 2

فلم یتوقف عند حدود اعت�ارها  ل�ة،التأو�استفاد بول ر�كور مما وصلت إل�ه مفاه�م 
فرصة لفهم الذات   أص�ح، بل ها من خاللهوجودل الذات أداة لتفسیر النصوص أو فهم
ضوء هذه  فيتشكل ت، تكتسب من خالله خبرات جدیدة �ه �شكل آخر لم تكن على درا�ة 

ما �كشف ن الفهم في نظر ر�كور، ال �عكس ك�ف�ة وجودنا في العالم ، �قدر التجر�ة ؛ "أل
الم لم نكن نعرفها أو نعیها قبل الشروع في عمل�ة و لنا عن إمكانات أخرى لوجودنا في الع

  2".الفهم والتأو�ل

كما  و�شكل مختلف عما كانت عل�ه، �منح الذات فرصة لفهم مغایر لذاتها، فالتأو�ل 
افة، ومن عبر خفا�ا فهم عالمات الثق تسهم هي في إمداد النص �ح�اة تستكمل فیها فكره،

عالقة الذات وس�ط في  جهة أخرى إن فهم نص ما ل�س هو مبتغى ذلك النص، فالفهم
الم ــــــصفة لوجود الذات في الع" وهفالفهم القبلي رر من ـأن تتحع ــها ال تستطیألن 3بذاتها.

فهو �عبر عن  خر كموضوع للمعرفة،وطر�قة إلدراك ذاتها ووضعیتها قبل التقائها �اآل
و  التي تتمیز بها الذات عن غیرها، و�التالي تؤسس فهمها المختلف 4".نتماءعالقة اال

     النص.ورؤ�تها الخاصة في قراءة 

                                     
  1 أحمد زاید : مرجع سابق ، ص 254 .

  2 عبد الكر�م شرفي: مرجع سابق ، ص 50 .
  3 بول ر�كور ، من النص إلى الفعل – أ�حاث التأو�ل  - مرجع سابق ،  ص 106. 

  4لزهر عقیبي : مرجع سابق ، ص 94 .
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ل ما �قوم عل�ه النص، ــــب وله،ــــة ل�ست هي ما أراد الكاتب قـــــ"داللة النص العم�ق أنذلك 
لعالم الذي تفتحها داللته �ما ف�ه إحاالته غیر المعلنة وٕاحالة النص غیر المعلنة هي نوع ا

العم�قة، لذا ما یجب علینا فهمه ل�س شیئا متخف�ا وراء النص، بل شیئا معروضا أمامه. وما 
و�هذا �حرر 1".زع إلى عالم ممكنــــاب األول�ة، إنما ما ینــــ�قدمه نفسه للفهم ل�س حالة الخط
ن ما هو معطى أل الخارجي، �استقالله عن العالم المتعاليالنص داللته من وصا�ة القصد�ة 

 النص أو وٕانما العالم الممكن الذي �فتتحه الواقع الخارجي، للفهم ل�س قصد�ة المؤلف أو
فالنص یتحدث عن عوالم وعن طرائق ممكنة في التوجه داخل  ،المرجع�ة النص�ة الخالصة

ل على الفهم �قدر ما �ستط�ع اختراق هذه  حینها تظهر 2العوالم . ل�شكل عالم  العوالم،قدرة المؤوِّ
 الممكنة.عوالمه  النص في مّما أتاحهفهمه 

تي حاولت أن تجد الس�اق وقف بول ر�كور ضد النزعة التار�خ�ة في فهم النص، وال ذال
حتى فهمهم  بل إنه یرفض المؤلف، لمعرفة قصد وقرائه وصوالالمشترك بین المؤلف  التار�خي

ي الوصول إل�ه هو معنى النص ین�غ ألن ما اف�ة،حیث هم ظواهر تار�خ�ة وثقمن  أنفسهمهم 
ما ین�غي تملكه ل�س أي ، اتجاه الفكر الذي �فتتحه النص ، مفهوما �المعنى المتحرك بوصفهنفسه

 3سوى قوة انكشاف عالم �شكل إحالة النص.

والتفسیر الذي هو أكثر  أكثر اتجاها نحو القصد�ة للخطاب، الذي هو وهكذا �میل الفهم،"
فالتأو�ل  4إلى أن �صیرا قطبین متمیز�ن في ثنائ�ة متطورة." نحو البن�ة التحلیل�ة للنص، اتجاها

تبدأ �متا�عة  حیثتتأسس على جدل�ة الفهم والتفسیر  التي یتحدد �حرك�ة القراءة التأو�ل�ة،
 الفهم، تدعمهالمعنى العام والواضح للنص ككل، ثم تأتي مرحلة االست�عاب كنمط معقد من 

 هووألن التأو�ل  النص ككل. موضوعتحمله من الفهم التخمیني إلى فهم  ت تفسیر�ة،إجراءا
حسب ما �عن�ه كل ل العمل ف�ما بینها ــــــرور�ة یتكامــــعمل�ات ض وهي التفسیر والفهم،محصلة 
   5:مصطلح 

                                     
  1 بول ر�كور: المرجع السابق ، ص 144 .

  2 محمد شوقي ز�ن :  مرجع سابق ، ص 82 .
.  145، ص 2006، 3الخطاب وفائض المعنى، تر: سعید الغانمي، المركز الثقافي العر�ي، المغرب، لبنان ، ط –بول ر�كور: نظر�ة التأو�ل 1  

  4 المرجع نفسه ، ص 120 .
  5محمد شوقي الز�ن: تأو�الت وتفك�ك�ات، مرجع سابق، ص 83 .
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 .: هو التنسیق الرمزي للدالالت وفق قواعد وآل�اتالتفسیر

الختالف ا لة النص إلى المرجع�ة الخارج�ة على سبیل المطا�قة أومن دال لوا النتقاه :الفهـم
 .�ما تت�حه المصداق�ة

 : هو االنتقال داخل مرجع�ة النص من المعنى إلى الحدث أو الواقعة النص�ةالتأو�ل

ر�كور أّن جدلّ�ة العالقة بین الفهم والتفسیر ممكنة التحقیق في حالة ما إذا بول �عتقد  
الذي تتشكل منه بن�ة النص، وهذا المستوى من  ،لى منطلقات الحقل اللسانيتأّسس التفسیر ع

أْن  مكنو�عدها � كشف عن الك�ف�ة اّلتي �شتغل بها النص،الذي � ،التحلیل البنیوي هو  التحلیل
الهدف منها تمدید فعل القراءة إلى حدود �مكن معها  نُردف هذه القراءة األّولّ�ة �قراءة ثان�ة،

 القراءة األولى، �الكشف عن مستوره.  محجوب فيان اختراق ما ك

لت شكّ  يالمنعطفات الت أهم عندف و �الوق وذلك ،التأو�ل�ة الغر��ة على قصر ما قدمناه في
لنا مسار التأو�ل الذي انطلق هو  الملخص �كشفن هذا إ، فع التأو�لو وجهة نظر جدیدة لموض

 التأو�ل�ةتختلف تماما عّما وجدناه في لكن في بیئة  اآلخر من محاولة فهم النص الدیني،
 أراءما یخدم  إلى التأو�لانحرف  ٕان، حتى و القرآنيظلت متمسكة �قداسة النص  ألنها ،العر��ة

 والفرق.�عض المذاهب 

ن استغل من إ ، و أبدا�مثل الدین الصح�ح الذي لم یتعارض مع العلم  ينآالقر فالنص 
للتدبر والعمل على حد سواء، لذلك  ال كان مشجعنه لم یخالف العقل، بإف الس�اس�ةالسلطة 

وحصنها الحصین حین  ملجأهالم یخلق نفورا منه في المجتمعات التي تدین �ه، بل كان 
 یدخل في صراع مع  �عض ط�قات  المجتمع، وال  كان سب�الم  �التاليو  ،طبم بها الخُ لّ تَ 

والكتاب المقدس قد دنسته رفت ثورة مضادة له كما حدث في الغرب، كون المس�ح�ة قد حُ 
وهي تضیف له وتحذف، فقد كان استغالل الكن�سة له �شكل حار�ت ف�ه ، ال�شر أ�ادي
 حدود إلىل �الثورة علیها، فقلص نفوذها مما عجّ  األسطوري ست التفكیر وكرّ  ،العقل

الطقوس التي ال تكاد تغادر جدران الكنائس، و�سبب هذه الثورة سادت روح العقل على كل 
 اإلنسانلكینونة  آخر افتجد تفسیر  ،اإللهء فراحت ت�حث عن فلسفة تغنیها عن وجود شي

 .  فعل ذلك فلسفة هیدغر مثلما حاولت  حق�قة وجوده،و 
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ال �مكن �سببها  ،مت�اینةوتتحكم ف�ه متغیرات  تار�خ الشعوب یختلف �عضه عن �عض، إن
جاز تسمیتهم  إنمفكر�ن والفالسفة ، ونقصد هنا محاوالت الأخرى  ألمةمة أ إشكال�ات ةاستعار 

ما �قدمه  ىمنتهالفلسف�ة، ول�س �ما یجتره من فلسفات غیره،  �أصالتهن الفیلسوف �قاس بذلك، أل
والفلسفات  األفكارحقل تجارب لمختلف  ،ها على حد سواءعیجعل تراثها وواق أنمته أل

المجتمعات الغر��ة  طب�عة الح�اة في المجتمعات العر��ة تختلف قد�ما وحدیثا عن إن المستوردة.
وهذا   الغر��ة التعامل مع التراث وقضا�ا العصر بذات الطر�قة  غیر المالئملذلك �ص�ح من 

الم�ادین ، لكن �عضهم یتجاهلها في میدان من المسلمات التي نط�قها في شتى  أص�ح المبدأ
 . الفكر

 اإلسالميفلسفة الدین  نأل التراثي، في الفكر آل�ةمجرد  التأو�ل�قي  إنفال نعجب  ،وعل�ه
، فما كان مانعا حتى على التفكیر الذي �قف ضد ق�مه، لقد فكر�ن عناء التصدي لهالم أغنت

فال �عني    حین تخترق حدودهالدفاع عنه  هم فين حرص �عضإ كفل الحر�ة الفكر�ة للجم�ع ، و 
على الدوام  واكان اإلسالمن ما مثله رجال الكن�سة في العصور الوسطى، فعلماء ذلك أنهم �مثلو 

الدفاع  واتولو  ،واالنحطاط وهي تحتضر في عصر الضعف ، لألمةرواد فكر حفظ ماء الوجه 
 خضعت لالستدمار، وال یزال دورهم مستمر حسب طب�عة كل مرحلة، أنعنها وعن ق�مها �عد 

، �حجة األهواءخالف  إنم، فعالم �حجب عنهم حق االجتهاد ن مثلهم مثل غیرهو وهم مفكر 
 ؟ أصولیتهم

 جاء لخدمة نص مقدس ال تزول قداسته  ألنهلقوانین اتض�طها الشروط و  آل�ة التأو�لظل 
من  اجمع تبهر أن إ و  األخیرةفلسفات ومناهج ولیدة واقع یختلف عن الواقع العر�ي، فهذه بوجود 

عر��ة  تأو�ل�ةلم تسعفهم  في بناء  ألنها تهم في نها�ة المطاف،فقد خذل، ال�احثین والمفكر�ن
 هغیر �ستثمر الواقع ، ل�ُ  أن ه�استطاعت أو�فید من التراث  أن�مكنه  وال هي كانت بد�ال ،أصیلة

نه ازداد سوءا ، ألم نقل  إن ،عل�ههو الحال على ما  �قي ، لقد الوجهة التي كانوا یر�دون  إلى
تنتج حلیب المعرفة  أنال �مكنها لعقول  كألستص�ح  ألنهافع حتما ستضر، فالكتا�ة التي ال تن

 مجتمعاتها الجائعة . أبناءالذي ینتظره 

خی�ة المشار�ع  أص�حت نقول هذا الكالم كتمهید لما سنتناوله في الم�حث الثالث حین 
الفكر ، �غذیها واضحة فاضحة التي عكف جهدها على استنساخ مناهج الغرب على اختالفها 
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راحت ت�حث عن حقائق افتراض�ة صاغتها  ألنها ،األولىالهرمینوط�قي) �الدرجة ( التأو�لي
 أشقتهو موجود هناك حیث االختالف الجذري بین المجتمعات، فشقیت و  على منوال ما

لها سوى تعر�ة المستتر من التراث ، وتثو�ر المسكوت  المتت�ع لها في سلسلة كتب ال همّ 
نه و�ین ما حدث في ناك �كمن موضع الخلل في العقل العر�ي، فشاكلت بیه أنعنه ، ظنا 

عّله  ذاته على الطر�ق السیر اء المستحكم هوالدواء لدّ  نألتصل ، ر��ةالمجتمعات الغ
الطاقة والزمن في تحقیق  استنفذ أن إال ركب التقدم والحضارة ، فما كان إلىوصلهم یُ 

  .  نه معقولأالالمعقول عن طر�ق ما �ظن 

 صراع القراءات  في أرض�ة  التراث : - 3

لقد شاع عند كل الدارسین للتراث العر�ي اإلسالمي َوسَم دراساتهم �أنها دراسات 
تأو�ل�ة أو قراءة  في التراث؛ من دون أن �شعروا �الحاجة إلى ض�ط المفهوم ، ألنه قد 

ما �مكن اإلشارة إل�ه  حد داللته ، ومنتهىأأص�ح شائعا �الشكل الذي �ات ال یخفى على 
أغلبها مناهج  فكانكتحدید للمفهوم هو �سط القول في المنهج المختار لهذه القراءة ، 

 لمناسبته  طب�عة ال�حث وهدفه  . ، منهج دون سواه�غر��ة قد یجمع بینها أو �ستأثر 

حیل على نظر�ة ول�ست ما � لذا فالقراءة المقصودة عندهم هي في حق�قتها تأو�ل،
"ال ینفصل عن  ممكن، ألنهفتحدید مفهوم القراءة بدقة یبدو غیر  وعل�ه،. التلقي اءة أوالقر 

تتضمن معنى  –التفسیر بوجه عام، وال یبتعد كثیرا عن التأو�ل ذلك ألن القراءة لغة 
ن هذه المدلوالت إف 1الضم والنطق واإل�الغ دال �قضي تأمله إلى مدلوالت متعددة."

 راءة.ـــــور المعاصر للقــــــداعي الذي یتضمنه التصـــــى اإلبـعنالثالثة تتجاوب مع الم
   .خصوصا حین تقترن القراءة �االكتشاف والتعرف وٕانتاج معرفة جدیدة �المقروء

ِقراءًة وُقْرآًنا ، فهو قارئ ،  َ�قَرأ، قرأ: قَرأَ فقد ورد في لسان العرب في معاني 
الشيَء َقْرًءا  ، َقَرأَ  ه: تت�َّع كلماته نظًرا ، نطق بها أْو الالكتاَب ونحوَ  والمفعول َمْقروء، قَرأ

عل�ه السالَم :  قَرأ ، وكل شيء جمعته فقد قرأته ، وُقْرآًنا : جمَعه وضمَّ �عَضه ِإلى �عض،
   2.، و�قال قرأُت : تفقهتُ  أْبَلَغُه إ�َّاه

                                     
   1جابر عصفور: قراءة في التراث النقدي ، مؤسسة عی�ال للدراسات والنشر، دمشق ، ط 1 ، 1991 ، ص .12

 . 51ابن منظور: لسان العرب ، مرجع سابق ، ص  2
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إلى التراث ، ذلك القراءة في توظ�فها للنظر  نيامع�عض فهذه المعاني مجتمعة تجسد 
طمعا في بلوغ المراد أنها  وقبل كل شيء هي جمع وضم للمعاني واألفكار �عضها إلى �عض ،

وعي و وجهد حتى �فقه القارئ ما هو و�التالي فهي تحتاج  ،من هذه القراءة في فهم النص
 �صدد قراءته .

راءة إال مع ، ولم �ظهر مصطلح الققراءة قد�ما بهذه المعاني مجتمعةلم تستخدم ال 
في مقدمة كتا�ه ، وال ك�ف�ة القراءة  ال�احث أن یبینكل  درج  ،االطالع على المناهج الغر��ة 

ن الفكر التراثي استخدم التأو�ل، ألإذ لم نجد لهذا المصطلح من التداول كما رأیناه مع عجب 
لة ما مصطلح هو أقرب مصطلح تراثي �عبر عن دال، وهذا ال)لنظر(امصطلحه الخاص وهو 

 في قراءة شروعه تداول�ة المصطلح من خالل مطه عبد الرحمن ولقد أعاد  ،تعن�ه القراءة الیوم
  .الثانيفي الفصل تعرف علیها سن ،التراث و�ین أساب ذلك ودوافعه العلم�ة

مثاال  "مفردة القراءة كما یرى علي حرب مساحة الخطاب مقدمةومع ذلك فقد اجتاحت 
�اتها و�تسع معناها �اتساع مجالها التداولي وخرقها للمواضعات اللغو�ة ح تحیىعلى أن الكلمة 

فلقد فرض المصطلح وجوده �حكم تداولیته بین  1عبر المجازات المبتكرة واالستعارات الفر�دة."
�فضل دالالته اللغو�ة التي تحیل على تعدد معانیها وانسجامها مع  ال�احثین ولمرونة استخدامه

 الداللة.ا تتضمنه من كثیف رغ�ة مستخدمها لم

هكذا س�شكل الفهم والتأو�ل أهم اآلل�ات الموظفة في فعل القراءة، و�مثالن الوجه الخفي 
تعّدد  الن نا من العودة إلى تراثنا المعرفيّ مكنلها، وتكون القراءة وما تستند إل�ه مجاال خص�ا �ُ 

قراءة  "في عالم النص ألنهاف جدید هي اكتشافالقراءة �حقق إمكانًا دالل�ًا لم یتحقق من قبل، 
فّعالة منتجة، تعید تشكیل النص، وٕانتاج المعنى، ولهذا نقول �أّن القراءة الحرف�ة هي خدعة، 

  2.الّلهّم إّال إذا كانت تعني التكرار األجوف أو الصمت، أي الالقراءة

وم كحق�قة هو معل ما إنتاج إعادةو�قصد علي حرب �الالقراءة، القراءة التي ت�حث عن 
ینتمي إلى مملكة العین والث�ات " ) هو الذيالحق�قة(مصطلح ن أل ،مسلم بها ال ین�غي مساءلتها

؛ في حین أن القراءة تنفتح على مفردات االختالف والتعدد أو التطبیقوالمطا�قة والحتم�ة و 

                                     
 . 15، ص  2005،  1راسات والنشر ، لبنان ، ط كیف أقرأ  ما �عد التفك�ك ، المؤسسة العر��ة للد علي حرب : 1

  2.علي حرب: نقد الحق�قة، المركز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، بیروت، ط 3 ،1995،ص،8
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رض علي حرب في معحاول أن یثبته هذا ما  1."الخلق والتحول االستراتیج�ة والرهان أو
 .معاني التأو�ل�ة الغر��ة  هنا ال یبتعد بها عن رنته بین الحق�قة والقراءة ، وهوامق

القراءة  وهو ،عند محمد عابد الجابري نجد ما �شب�ه وما سماه علي حرب �الالقراءة 
ذات ال�عد  القراءة االستنساخ�ة، بین مستو�ین من القراءة: و أ�ضااالستنساخ�ة، ل�میز ه

أما المستوى الثاني من  ن كانت ال تخلو من التأو�ل،إ و  ال تحید عن معنى النص،ألنها 
القراءة؛ فهي قراءة تعي منذ اللحظة األولى كونها تأو�ًال، فال تتوقف عند حدود التلقي 

رت ، بل تسعى إلعادة تشكیل الخطاب برؤ�ة جدیدة تواالتحلیلالم�اشر، فتكتفي �الشرح و 
حدهما یتعلق �الكاتب واآلخر أولهذه القراءة �عدین  منا.، صراحة أوضداخل الخطاب

جل تجاوز التناقضات أ�القارئ، یتوقف علیهما نجاح القراءة �قدر انسجامهما، من 
  تأو�ال.القراءة في حق�قتها  وعندها تص�ح. 2الظاهرة على سطح الخطاب بواسطة التأو�ل 

صول الى نجاح هذه ة الو نجد نصر حامد أبو ز�د یوضح ك�فیـ ،في الس�اق ذاتهو 
لمتلقي والنص لیتعاونا مًعا على إنجاز ا عالقة حم�مة بینعقد  طر�قن ع القراءة ،وذلك

و�عني هذا أن المتلقي ال یدخل عالم النص مجرًدا من النوا�ا، وٕانما  مهمة الفهم والتأو�ل،
 . 3همه مؤلفهیدخله مزوًدا �أفكاره ونوا�اه الخاصة، و�ذلك �ستط�ع فهم النص أحسن مما ف

ال تسیر في اتجاه كما �قدمها نصر حامد أبو ز�د ه فالعالقة بین القارئ والنص عل�و 
واحد فقط، وٕانما هي عالقة تسیر في اتجاهین مت�ادلین (من القارئ إلى النص) و(من 

هي الغوص في النص �حثا عن مكنوناته حتى تتكشف  نص إلى القارئ)،ومهمة القارئ ال
ن حق�قة التأو�ل طر�ق �ة �عد أن كان  �اب التأو�ل موصد علیها، ألله أسرارها المخف

وال سبیل إلى تجدید القول ما لم نعمل  ول�س ما هو ظاهر معلوم، ،لمعرفة ما هو مجهول
"ما �متنع عن قوله وهكذا كل  وكأن أهم ما في القول هو على استقصاء ما ال �قال �عد.

ه.و�هذا یتضح أن عمل�ة عقل شيء ما ال تنفصم قول �حیل على تأو�ل �حتمل إعادة تأو�ل
  4عن إعادة عقل األش�اء التي عقلها،وأن عقل الحاضر ال ینفك عن إعادة عقل الماضي."

                                     
  1 ینظر : علي حرب : كیف أقرأ ما �عد التفك�ك  ، مرجع سابق ، ص 12 .

  2.محمد عابد الجابري: الخطاب العر�ي المعاصر، دار الطل�عة، بیروت، 1985، ص 09
  3.نصر حامد أبو ز�د: إشكال�ة القراءة وآل�ات التأو�ل، مرجع سابق ، ص 22

  4 على حرب : الحق�قة والتأو�ل – قراءات تأو�ل�ة في الثقافة العر��ة ، دار التنو�ر للط�اعة والنشر والتوز�ع ، بیروت ، 2007 ،ص 193 .
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ور النص التراثي (هناك) وحضور "وصل جدلي بین حض إن قراءة التراث هيوعل�ه ف
في عالقة كاشفة لكل ن كل قراءة منجزة هي المركب الثالث الذي یجمع بین الطرفین إهنا) ف(

منهما على السواء. فمن المؤكد أن كل قراءة تكشف عن عالم قارئ النص التراثي �قدر ما 
عالقة القارئ �المقروء إلى عالقة اتصال ال  (فتتحول تكشف عن عالم النص المقروء)

 ، و�حتفظ بروحأشكال الحاضر �شكل یناسب�مكنه من خاللها إعادة بناء الماضي  1").انفصال
قراءة ح�ة للماضي هي تخیل خالق �فتح أفقا رح�ا أمام المستقبل، وكل تشر�ح  . فكلالماضي

أن كل تأو�ل مبتكر للوقائع �فتح  وقوة، كماناجح وكاشف للتراث تكتسب معه الهو�ة غنى 
�اختصار كل قراءة خّالقة للعالم تشّكل هي نفسها واقعة  إمكانا للعمل على نحو غیر متوقع.

      2ا في مشهد الواقع على صعید من صعده .تترك أثره

لقد ظلت العودة إلى التراث ضالة المسترشد إلى طر�ق النجاة حین كانت األج�ال ال تزال 
ن آنذاك لم تكن الح�اة قد تبدلت أل تتوارث ح�اة متشابهة، �مثل الحاضر فیها امتدادا للماضي،

جدي كما یرى الجابري العودة إلى التراث مالمحها �الشكل الذي هي عل�ه اآلن �حیث لم �عد ی
بهذه الصورة الم�اشرة في استنطاق األحداث والمواقف عّلى الناس على أثرها سیجدون الحل 

 ومن ثم �ات جل�ا أن تتغیر النظرة في ك�ف�ة فهم هذا التراث. 

 سة،التراث �الدرا واتناول عالم الذیننحاول في هذه الوقفة القصیرة أن نقف عند �عض األ
القراءات في أرض�ة  مشهد صراععسى أن تقرب من صورة  معرجین على النقد الذي وجه لها.

هذه المشار�ع، ل هغایتنا من ذلك إبراز سبب اهتمام طه عبد الرحمن بتقو�م التراث ونقد التراث،
مت من أهمیته وٕال�ه أص�حت في حق التراث اتهامات خطیرة ، حجّ  وما تبین له  من مزالق،

ول�س الغرض تت�ع هذه المشار�ع �الدراسة  كل التخلف الذي �ح�اه العقل العر�ي.نسبت 
 والتحلیل ألنها ل�ست موضوع �حثنا.

  3 :ة مواقفلقد تبلورت مواقف الدارسین وال�احثین في التراث إلى ثالث

                                     
  1جابر عصفور: مرجع سابق ، ص 7 .

 2008،  1 اآللهة الجدد و خراب العالم ، منشورات االختالف ، الجزائر ، الدار العر��ة للعلوم ، ناشرون ، لبنان ، ط –طؤ األضداد علي حرب : توا
  2،ص 68 .

العراق ، د ط ،  –ن، �غداد طراد الكب�سي: التراث العر�ي كمصدر في نظر�ة المعرفة واإلبداع في الشعر العر�ي الحدیث ، منشورات وزارة الثقافة والفنو  
  19783 ، ص8 -9 .



جذور وامتدادات   –التأو�ل والقراءة                                        األولالفصل    

 
67 

 التراث.، یرى الحلول في إح�اء متزمةو / موقف محافظ  1 

  التخلف.، �عتقد أن التمسك �ه سر /موقف رافض للتراث جملة وتفص�ال 2

ما دون ذلك �حجة  إیدیولوجیته، وُ�همل/موقف انتقائي �أخذ من التراث ما یخدم  3
ن أحاد�ة األخذ والتفسیر قرب للتراث على ما ف�ه مأوالموقف األخیر  نه غیر عصراني،أ

الم هو حل لكل إن الموقف األول هو الذي �مثله الت�ار السلفي الذي یرى أن اإلس .والرؤ�ة
ن الكر�م وسنة المصطفى صلى آالمشاكل واإلسالم هنا ال �عني الدین فقط متمثال في القر 

ن التراث جذور ا، ألموسلم، بل كل الخطا�ات التي تأسست منها وانبثقت عنه هللا عل�ه
متأصلة في اإلنسان ال �ستط�ع الفكاك منها حتى لو أراد، وكلما حاول الهروب منه یجد 

و�بدو أن رؤ�ة هذا االتجاه هي التي كانت سب�ا في  قد اقترب من حیث ال یدري،نفسه 
حیث اعتبر أن التمسك  ،ض التام�قنعلى طر�ق ال بروز االتجاهات المضادة لها،

�الموروث الدیني هو سبب أسر العقل العر�ي، �حیث لم �عد بإمكانه التحرر من قیود 
غرار ما في الدول  قة خاصة �الفرد علىماض�ه، وعل�ه یتوجب أن ی�قى في حدود ض�

في الوقت الذي اهتم أصحاب الموقف الثالث �الرجوع إلى التراث ال .العلمان�ة)المتقدمة (
وٕانما عادوا إل�ه  الشأن مع الموقف األول، لجعله مصدرا تستلهم منه الحلول كما هو

فضال  ي األصیل،متسلحین �مناهج وأدوات إجرائ�ة غر��ة ل�ست من نتاج المفكر العر�
 .الس�اس�ة  مأیدیولوج�اتهكر�ة و عن اتجاهاتهم الف

لتراث، یجلدون �عض أهله �عد أن یثبتوا علیهم التهم �أنهم لقبلوا بهذه العدة ناقدین أ
اآلخر الذي حظي  هم، و�عضالیوم ن تقصیرهم سبب ما �ع�شه الواقع العر�يأمقصرون، و 

ا یخدم آراءهم وتوجهاتهم، ومع أنهم هنا منهم �القبول س�فسرون نتاجهم الفكري �م
تغلونه لصالح ألنهم هم أ�ضا �س األول في موقفهم من التراث، مع الفر�قیتشابهون 

إال أنهم یبررون مواقفهم �أنها نتیجة دراسة علم�ة وموضوع�ة أهدتهم  ،أهدافهم ومرجع�اتهم
 الحدیثة.إ�اها المناهج الغر��ة 

تصر�حا، یرم�ه �اإلخفاق  ه بنقد غیره تلم�حا أولذلك نجد كل مشروع �ستهل صاح�
في فهم التراث حینا واإلخفاق في توظیف تلك المناهج الغر��ة حینا آخر، و�التالي التقلیل 

هذه هذا إن لم نقل تخطئتها. وحتى الذین  نقدوا  من شأن النتائج التي یتوصل إلیها،
نوا  ایجاب�اتها سوا المشار�ع  لیثمّ ، فقد أضافوا كتا�ة على كتا�ة، أكثر مما در المشار�ع
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أو �مكن أن ینتفع بها المجتمع، أو �ستثمروها لتكون نافعة في  التي انتفع بها الفكر العر�ي،
مجاالتها ، لكنهم ولألسف �عد أن تلخص المشار�ع في كتبهم و�شكل في أغلب األح�ان انتقائي 

نمي ل�حث ، �عض النقد ال�س�ط الذي یُ في نها�ة ا -على حد زعمهم -وأح�انا مبتور، �ستوقفهم 
غلب المشار�ع في أ أن یدرس  ،، وٕاال كیف یتسنى لجهد فرديمشوهة غیر مكتملةعن قراءة 
وهو في حق�قته نقد  )،نقد التراثفي كتا�ه (عبد اإلله بلقز�ز مثلما وجدناه عند  ،كتاب واحد

�ع المشار�ع توص�فا فشارف الكتاب على جم للقراءات التي جعلت التراث موضوعا لها،
�عضها، مع ملحوظة أن النقد الذي قدمه قد س�قه غیره إل�ه ومع ذلك فهو ل اوتلخ�صا ل�قدم نقد

، وهذه أ�ضا إشكال�ة أخرى في الكتا�ة النقد�ة العر��ة التي تجتر ما هو موجود في �هال �شیر إل
وسنذكر هذا في  ،ن قد عتبت على غیرها إذ تفعل ذلكعناو�ن تحسبها جدیدة، �عد أن تكو 

 موضعه . 

الكتا�ة النقد�ة سواء كانت م�اشرة للتراث أن تعي صعو�ة إلمام الجهد المنتظر من  كان
وعل�ه یتوجب تحدید دائرة التخصص حتى  الفردي بتراث ممتد على مدار الس�عة قرون بل تز�د،
ل أنظمة الذي شم ،الجابري محمد عابد ال �عمم ال�احث نتائجه �شكل عشوائي، كمشروع 

على الجهد ال�شري   وهذا مما یتعذر المعرفة المختلفة التي حددها في الب�ان والبرهان والعرفان،
ألنه  لم �عط للب�ان حقه من الدراسة ال على مستوى التراث وال على مستوى النظر�ات بلوغه 

فعا مما حتما كانت قراءة التراث ستكون أكثر ن، كل في مجاله ولو تخصصت الجهود الحدیثة،
مجرد انتقادات توصف �العلم�ة ألنها استخدمت مناهج غر��ة مستوردة ، ور�ما ، هي عل�ه اآلن

 قد س�قهم غیرهم إلى هذا من دون حتى أن �طبق هذه المناهج .

مشروع �عینه ، سیتسنى لهم  ال�احثون فيواألمر ذاته مع كتا�ة نقد النقد، كلما تخصص 
أفضل من أن ت�قى  كن ذا جدوى،�سدال الستار عل�ه إن لم أو إ ك�ف�ة تفعیل هذا المشروع،

جل تضخ�م السیرة الذات�ة لل�احث، وتحج�م ال�حث وٕافقاره، لی�قى الفكر أمن  مكررةمجرد مادة 
العر�ي في دوامة االجترار، یتحول ف�ه ال�حث إلى كتب مدرس�ة ال یرتجى منها غیر التعل�م 

 عمل .للحصول على شهادات هي بدورها تؤهل لل

عبد اإلله  المستوردة، أحصاهانعود ألصحاب الموقف الثالث؛ فهم الذین تنوعت مناهجهم 
، �ما أنه قد أقدم على دراسة أغلب المشار�ع في كتا�ه السالف بلقز�ز في ثماني مناهج
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الفینومینولوجي _  ،المادي التار�خي ،التار�خي الفیلولوجي ،:(التار�خي التقر�ري الذكر
التار�خي النقدي)، ثم ، "التأو�لي " الهرمنوط�قي ،التحلیل النقدي ،یب�ست�مولوجيالتحلیل اال

ن كانت إ و ، م �عض المالحظات النقد�ة انطالق من توظ�فها لدى الدارسین العربقدّ 
 . 1)كتا�ه تجدید المنهج في تقو�م التراث(أشار إلیها طه عبد الرحمن في  غلبها مماأ 

غایته  لمناهج من قبیل التمر�ن التدر�بي على المنهج،ال �عدو أن �كون تطبیق هذه ا
التي جعلت  ،نیته المطلقة وشمولیته اإلجرائ�ةاستعراض حسناته، واالعتقاد في �قی

الدارسین ال �شكون في صالحیته لكل موضوع دون مرعاة مبدأ المناس�ة والمالءمة، 
ما  �ه، هذاارب إال �فرض منهجه فال �صلح أن �ققد أن موضوعا ما  ،إضافة إلى ظنهم

بین عدة مناهج على  همأسفر التعصب للمنهج وٕاقصاء ما سواه، وفي المقابل یجمع �عض
اعت�ار أنها أدوات إجرائ�ة �مكنها أن تتضافر ف�ما بینها لمقار�ة مختلف جوانب 

 2الموضوع.

نقترب أكثر من مشهد الصراع سنقف عند �عض األمثلة، نبدأها مع مشروع  ولكي
الذي تبنى المنهج الجدلي المادي والتار�خي، فاعتقد جازما أنه المنهج  ني،طیب تیز�

القض�ة التراث�ة تغط�ة حق�ق�ة غیر مصطنعة أو مبتذلة، لذا توجب عنده  المناسب لتغط�ة
 3.أن �حتل بجدارة علم�ة دق�قة مواقع المنهج�ات والرؤى المنهج�ة الالتار�خ�ة والالتراث�ة

جتماع�ة والس�اس�ة التي عاشها مت في ترسیخها الظروف االسهأط�عا هذه القناعة  
تراكي وتبنت نظامه ـــاالش رـــــازت كل الدول العر��ة إلى المعسكـ، حیث انحالزمنفي ذلك 

ن �كون یجد حرجا في أن یدعو ال�احث أل لملذلك  ،االقتصادي والس�اسي واالجتماعي
على اخت�ار عناصر معینة من التراث  متحز�ا؛ ذلك أن ال�حث التراثي من منظوره �قوم

مقتض�ات العلم والتقدم دون أخرى. والتحزب في معتقده �مكن أن �كون متآخ�ا مع 
، كما ال �مكن أن �كون كذلك، واألمر هذا ی�قى مشروطا �الموقف االیدولوجي االجتماعي

 4التار�خي لل�احث و�رؤ�ته النظر�ة المنهج�ة.

                                     
  1ینظر: عبد اإلله  بلقز�ز : نقد التراث ، مركز دراسات الوحدة العر��ة ، لبنان، ط 2 ، 2016 ، ص 74 – 76 

  2ینظر : طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، ص 25 وما �عدها، لمعرفة سبق طه عبد الرحمن في الوقوف على هذه المالحظات. 
. 119، ص  1987،  2حول نظر�ة مقترحة في قض�ة التراث العر�ي ، دار ابن خلدون لبنان ، ط  –طیب تیز�ن : من الثورة إلى التراث  3  

  4 المرجع نفسه ، 175 . 
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ر�خ  على أن تار�خ الفكر هو تار�خ الصراع بین ت�ار�ن رئ�سیین �قوم المنهج المادي التا    
في الصراع الط�قي بین ط�قتین  رئ�سیتین هما الط�قة المالكة  ذلك ) یتجلىالماد�ة والمثال�ة(

الواقع االجتماعي، و�تعبیر أدق الط�قي والفئوي  "ذلك أن لوسائل اإلنتاج والط�قة المحرومة،
مع الط�قي �كل أ�عاده وآفاقه هو الذي �متلك إمكان�ة صوغ الوعي القومي في المجت –والجمعي

لذلك �فسر طیب تیز�ني فشل الكثیر من المستشرقین وال�احثین العرب في بلورة 1"االجتماعي.
 �اقه التار�خي والتراثي إلغفالهموتعمیق وجهة نظر علم�ة موحدة حول الفكر العر�ي في س

ألنهم ال و 2.واالقتصاد�ة والس�اس�ة الم�اشرة وغیر الم�اشرة في عالئقه االجتماع�ة دراسة الفكر
ضرورة تقصي الفكر ودراسته �العالقة الجدل�ة مع دراسة الواقع االجتماعي المادي أ�ضا یرون 

   3.المحایث له

اف الحدث الماضي ـــالكتش" ،الستعانة �االستلهام التراثيیدعو لطیب تیز�ني  لذا نجد
وهذا یتطلب  له واستخالص ما �مكن استلهامه منه،األصل�ة، بهدف تمثُ (التار�خي) في ص�غته 

فهما عم�قا للماضي والحاضر، كما �شترط امتالك أداة ال�حث الخالقة (الجدل�ة التار�خ�ة 
على نحو �سلط األضواء على المشكلة، وذلك في س�اق الفعل االجتماعي النش�ط  التراث�ة)
، كما تحرر من الواقع االجتماعي المادياالستقالل�ة وال الفكر �میل إلى ذلك أن 4المبدع."

ارت�اطا انطولوج�ا(وجود�ا) بهذا الواقع، لذلك هو �حتوي في آن واحد،  أ�ضا، یرت�ط �ه
وأخرى ال  نهائ�ة تار�خ�ةأفاقا  وعلى هذا فهو �مثل، اتصاال وانقطاعا، استمرار�ة وال استمرار�ة،

طالب �االنفصال عن الموروث الذي استنفذ ولم �عد فقد وانطالقا من ذلك  5.نهائ�ة تراث�ة
وال ندري هنا من له حق صالح�ة  معاصرة،یختزن أ�ة طاقة ایجاب�ة �مكنها اإلجا�ة عن مشكلة 

ن التراث ی�قى ن�عا متجددا عبر أل الختم على �عض التراث تحت مسمى انتهت الصالح�ة،
ده اختالف مرجع�ات أفراده ، فما �عتقحسب حاجة زمانه، و  ال�احثون كلمنه  الزمن ینهل

األمور  وهذا ما یز�د، غیره یرى ف�ه عین العالج لمشكلته، الطیب تیزني قد انتهت صالحیته
 اختالفا وتعقیدا. 

                                     
  1المرجع نفسه ،230 .

  2طیب التیز�ني : مرجع سابق، ص 23 .
  3 المرجع نفسه ، ص 231 .
  4المرجع نفسه ، ص 277  .
  5 المرجع نفسه ، ص 231 .
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طیب تیز�ني موضوع ال�حث في التراث �قض�ة الثورة الثقاف�ة التي ترت�ط هي یر�ط 
ألنه �عتقد جازما أن  ،االشتراك�ة)لة التصدي لقضا�ا الثورة االجتماع�ة(أاألخرى �مس

غیر  1نظاما ونظر�ة قدمت برهانا قاطعا على جدارتها في حل إشكاالت التقدم والتخلف.
أن الواقع والمستقبل الذي استشرفه أثبتا عكس ذلك، ولم �مهله ل�شرح ك�ف�ة ق�ام هذه 

انه�ار المعسكر  اصة �عد، خالثورة الثقاف�ة حتى یتسنى لها تغییر الواقع االجتماعي
ألنها  الشرقي، فما صدقت نبوءته في المنهج االشتراكي، بل حدث العكس تماما،

، بل كل ما تحقق حلم الثورة الثقاف�ةضاعفت من إشكاالت التخلف وساهمت في تعقیده، و 
زرعت من حیث ال تدري بوادر الفساد التي صعب اجتثاثها ال  االشتراك�ة ثقافةما تركته 

 .ةاالجتماع�أو  ةأو الس�اس� ةالُصعد الثقاف� كلعلى و  أخرى،ة مضادة وال �أي وسیلة بثور 

ن المنهج أنقف عند مثال آخر لوجه الصراع بین القراءات وت�ادل التهم والزعم �
فه، وما دونه من قراءات قد ضلت ووظّ  صاح�ه السل�م في قراءة التراث هو ما اعتمد عل�ه

ه صاحب المشروع نّ إلمعقدة ، فما كان �الوسع لتخرج منها، طر�قها في متاهة التراث ا
مشروع محمد عابد  الذي شغل ال�احثین ردحا من الزمن وال یزال یتصدر عناو�ن الكتب؛

الجابري، وكغیره البد قبل البدء في تقد�م مشروع قراءته انتقد سا�ق�ه ، وقد كان كر�ما وما 
ن القراءة عتبرها  قراءات غیر عصر�ة ألبخل إذ جمع كل القراءات في سلة واحدة، فا

العصر�ة عنده تأو�ل �عطي للمقروء معنى یجعله مهما لمح�طه الفكري واالجتماعي 
والس�اسي و�النس�ة للقارئ أ�ضا، و�هذا �ص�ح المقروء معاصرا لنفسه على صعید 

عله  اإلشكال�ة والمحتوى المعرفي والمضمون اإلیدیولوجي من جهة ، ومن جهة أخرى ، تج
معاصرا لنا على صعید الفهم والمعقول�ة، �حیث �مكن للقارئ أن �ستفید منه في اغتناء 

جعله معاصرا لنا وجعل المقروء معاصرا لنفسه معناه فصله عنا، و  2ذاته أو إعادة بنائها.
 .معناه وصله بنا

ن تنتج ، و�التالي فهي ال �مكن أالسلف�ة قراءة ال تار�خ�ة للتراثلذا یرى في القراءة 
سوى نوعا واحدا من الفهم للتراث هو الفهم التراثي للتراث، فهذا األخیر �حتو�ها وهي ال 

 للتار�خ،من منظور دیني  ة"قراء ذلك أنها ،نفسه كررتستط�ع أن تحتو�ه ألنها التراث �ُ 

                                     
  1 المرجع نفسه ، ص 356 .

  11 – 10،ص  1993، 6لبنان ، ط  –قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ، المركز الثقافي العر�ي، المغرب  –محمد عابد الجابري: نحن والتراث  2
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یجعل التار�خ ممتدا في الحاضر من�سطا في الوجدان، �شهد على الكفاح المستمر والمعاناة 
جعلت العامل الروحي المحرك و�ذلك تكون قد  1".جل إث�ات الذات وتأكیدهاأتواصلة من الم

 التار�خي.الوحید للتار�خ مهمشة �ق�ة العوامل، فقتلت بذلك الروح النقد�ة وغیبت الجانب 

السلف�ة ك�فما  ات عند الجابري في مستوى واحد هوكل القراء تقدم تتساوى وانطالقا مما 
ن ألوسماها السلف�ة االستشراق�ة  م�اتها، فألحق القراءة االستشراق�ة �السلف�ة؛تز�نت �ألوان مس

 وعل�ه فالمنهج وذلك �قراءة تراث بتراث، على معارضة الثقافات، النزعة االستشراق�ة تقوم،
الفیلولوجي الذي اعتمدته هذه القراءة ، یجتهد فقط في رد كل شيء إلى أصله ، وحین یتعلق 

ستكون النتیجة حینئذ في رده إلى(أصوله) الیهود�ة والمس�ح�ة  العر�ي اإلسالمي،األمر �التراث 
وهكذا تص�ح وظ�فة العر�ي هي استكمال دوره القد�م في حفظ  2والفارس�ة والیونان�ة والهند�ة .
لألور�ین ، والدور ذاته یتكرر الیوم وهو است�عاب  الیونان�ة ونقلهواست�عاب، تراث الحضارة 

 ألور��ة ( وهذا الذي ف�ه وقع الجابري من حیث ال یدري ).الحضارة ا

أو قوم�ة  مشار�هم ومذاهبهم؛ دین�ة كانت، على اختالفي التراث لقد َعّد الجابري كل قارئِ 
غلبها إن لم أ ن أل أو �سار�ة، لونا واحدا هو السلف�ة، غیر أنها متفاوتة الدرجات، أو لیبرال�ة،

ط�ع االستقالل بنفسه، ی�حث في التراث عما َیُرد لنفسه االعت�ار. نقل جم�عها تتبنى فكرا ال �ست
اس الغائب ـــاس، قیـــــتفكیر ال�احثین القدامى، وهي ولعهم في استخدام القی مأسورة �طر�قةفهي 
 3.م ـــالقدید حضارتنا ــــــوهو مج دــعلى الشاه ود،ـــل المنشــل في المستقبــالمتمث

ي أن العقل العر�ي قد توارث آل�ة الق�اس فما عاد یجید سواها، ظن الجابر  حسب و�بدو
فتحول من الطر�قة العلم�ة التي كانت األساس  شعور�ة،ألنها تحولت عنده إلى ممارسة ال 

فتوقفت معرفة  المنهجي للعلوم العر��ة واإلسالم�ة على اختالفها إلى ق�اس الجدید على القد�م،
"هكذا �قت�س العرب جم�عا مشروع نهضتهم من نوع الماضي، إما و الجدید �العودة إلى القد�م.

 وٕاما التجر�ة الروس�ة أو األور�ي،الحاضر)  –الماضي العر�ي اإلسالمي، وٕاما (الماضي 
نه النشاط الذهني اآللي الذي ی�حث عن الحلول الجاهزة لكل إ والقائمة طو�لة، الصین�ة،

                                     
  1 المرجع نفسه ، ص 13 .

  2 محمد عابد الجابري: نحن والتراث – قراءة معاصرة في تر اثنا الفلسفي ، مرجع سابق ، ص 14 .
  3 المرجع نفسه ، ص 17 .
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جب عند الجابري كسر هذه البن�ة المتوارثة لذا تو  1" .المشاكل المتجددة في (أصل) ما
للعقل العر�ي، وذلك بإحداث قط�عة ا�ست�مولوج�ة تامة مع بن�ة العقل العر�ي في عصر 

 والمعاصر.االنحطاط وامتداداته إلى الفكر العر�ي الحدیث 

�قصد الجابري �القط�عة اال�ست�مولوج�ة هي الطر�قة التي یتناول بها الفعل العقلي   
وغایته هنا هو التخلي عن  ا ما، بواسطة أدوات هي المفاه�م وداخل حقل معین؛موضوع

�معنى التحرر من الرواسب التراث�ة في فهمنا للتراث بدءا من آل�ة الق�اس  التراثي للتراث،
ن الق�اس بهذا الشكل، إذ �فصل األجزاء عن الكل الذي ینتمي أل 2.على جم�ع مستو�اتها

كل آخر، هو الحقل الذي ینتمي المستعمل لذلك الق�اس مما ینشأ عنه  إل�ه ینقلها إلى
تداخل بین الذات والموضوع قد یؤدي إما إلى تشو�ه الموضوع، وٕاما إلى انخراط الذات 

ن إوعندما �كون الموضوع هو التراث ف ف�ه انخراطا غیر واع، والغالب �حدث االثنین معا،
 3اندماج الذات ف�ه. النتیجة هي

ن القارئ االنفصال بینهما ضروري لتتم القراءة الموضوع�ة للتراث، ألكان  لذا 
�حیث تص�ح قراءته مجرد  العر�ي عادة ما �حتو�ه التراث احتواء �فقده االستقالل والحر�ة،

و�بدو أنه �ستثني نفسه  ، كما �عتقد الجابري،تذكر للماضي ال اكتشاف فیها وال استفهام
تتحقق القط�عة  . وحتىاال�ست�مولوج�ةف طر�قه للقط�عة ألنه عر  من هذا التعم�م،

 4�قترح الجابري ثالث خطوات: ،القراءة من ه�منة النص اال�ست�مولوج�ة قصد تحر�ر
ضوءها والتي على  اكتشاف اإلشكال�ة المحور�ة للنص، وهي :البنیو�ة المعالجة

 إشكاالته.جم�ع  تستوعب
تنظ�مه من المرحلة األولى �مجاله : ر�ط النص الذي أعید التحلیل التار�خي

و�هذا یتم التحقق من  التار�خي �كل أ�عاده الثقاف�ة واإلیدیولوج�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة.
 ذلك.مما ال �مكنه  یتضمنه النصما �مكن أن  ة، �معرفالمعالجة البنیو�ةصحة 

                                     
  1 المرجع نفسه، ص 19 .

  2 المرجع نفسه ، ص 20 . 
  3 المرجع السابق ، ص  21 .

  4المرجع نفسه ، ص 24 .
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 ولوج�ةــــــاإلیدیفة ـــــرح التار�خي إلى الكشف عن الوظیــاج الطــ�حت :الطرح اإلیدیولوجي
هو الوسیلة  ،ن الكشف عن المضمون اإلیدیولوجي لفكر ماأل للنص الس�اس�ة) –االجتماع�ة(

 �عالمه. لنفسه مرت�طاالوحیدة لجعله فعال معاصرا 

ون ــي والمضمـوى المعرفــــز بین المحتــــالتمیی وات الثالث فيـــالخط املــوهكذا تتك
 والتار�خ،معرفة المضمون اإلیدیولوجي هي التي ستصله �المجتمع ن أل للنص، اإلیدیولوجي

 شكال�اته.إو�التالي �مكن االستفادة من 

الجابري في دراسته للتراث مستفیدا من منهج�ات مت�اینة، ومفاه�م  سار الطر�قهذا وعلى 
إضافة إلى مقوالت الماركس�ة،  )،فوكو(و )ألتوسیر (و )�اشالر(و )فرو�د(ومفاه�م تعود إلى 

نه یتصرف فیها حسب إنه یوظفها كما وردت في مرجع�اتها األصل�ة بل أن هذا ال �عني لك
الحاجة ألنه ال �عتبر هذه المفاه�م قوالب نهائ�ة بل هي مجرد أدوات للعمل، یجب استعمالها 

  1ألي موضوع �حیث تكون منتجة .

اعتبر سبب  نمن بین أهم النتائج التي توصل إلیها الجابري في نقد العقل العر�ي أ
الب�ان مع  تصادم وتداخل النظم المعرف�ة المتنافسة داخله: األساس�ة، هواستقالته عن وظ�فته 

 والبرهان مع العرفان من جهة ثان�ة، ثم الب�ان مع العرفان من جهة ثالثة، البرهان من جهة،
 جم�عها، هذا التصادم والتداخل من تصادم ثنائي إلى تصادم عام بین تلك البن�ات لیتطور

 2حامد الغزالي . يتجلى هذا واضحا في كتا�ات أب

�عدم رغبته في   ،صرح الجابري وهو یدرس أنظمة المعرفة في العقل العر�ي التراثي
من وجهة نظره كان تأثیرا غیر فعال زاد الهوة ه ألنّ  ،الوقوف مطوال على التأثیر المت�ادل بینها

بل لقد أكد ضرورة  ن�ة في أي من األنظمة على حدة،وما كان ل�سمح بتغییر الب ،األنظمة بین
"التأثیر المت�ادل قبل لحظة األزمة من  هذا ألن ،انفصالها عن �عضها وانغالقها على ذاتها

ٕالى مز�د من نشدان التغایر وتعمیق االختالف، و  النوع الذي یدفع إلى مز�د من الوعي �الذات،
�انتصار  انتهت معركة الصدام" وعل�ه فقد3".لالستقاللو�التالي إلى المیل نحو االنغالق تأكیدا 

                                     
  1محمد عابد الجابري ، الخطاب العر�ي المعاصر ، مرجع سابق ، ص 14 .

  2 محمد عابد الجابري: تكو�ن العقل العر�ي ، مركز دراسات الوحدة العر��ة  ، لبنان ، ط 10 ، 2009 ، ص 281 . 
  3 محمد عابد الجابري : بن�ة العقل العر�ي ، مرجع سابق، ص 485 .
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تلك هي المظاهر  عادة) والبرهان إلى(عادة عقل�ة)، –العرفان) وتحول الب�ان إلى (عقل (
هذه  األساس�ة الستقالة العقل في الثقافة العر��ة اإلسالم�ة في عصر التراجع واالنحطاط،

لیوم في كثیر من األوساط  المثقفة، إن لم �كن االستقالة التي ما یزال مفعولها سار�ا إلى ا
 1".كلها تقر��ا، دع عنك األغلب�ة الساحقة من الجماهیر األم�ة

تستعید الثقافة العر��ة اإلسالم�ة عافیتها البد أن تعید بناء العقل العر�ي على  ولكي
ام بها بین حجب الب�ان حنطها بین جداران اللفظ والمعنى، والعرفان قد ه برهان�ة، ألن

�مكنه أن ینفع العقل العر�ي كما انتفع �ه العقل  منالغیب والكشف، ووحده البرهان 
العقل المكَون أي جملة الم�ادئ التي تقدمها  "هو ؛الغر�ي، �قصد الجابري �العقل العر�ي

هم ــلیا عــتفرضه ل:ـــأو لنق ة،ــاب المعرفــة للمنتمین إلیها كأساس الكتســالثقافة العر�ی
 2".ام معرفيـــكنظ

القت أطروحات الجابري نقدا الذعا، خاصة ما تعلق بتقس�م العقل العر�ي إلى 
انتصر فیها الجابري للبرهان وحنط الب�ان وأقصى العرفان  أنظمة معرف�ة مستقلة بذاتها،

لعل حینها �ستق�م عقل اإلنسان ف�صلح �ه العمران. نذكر هنا �عض النقد ممن قد یتفقون 
الفصل  الرحمن فيمعه في �عض توجهاته من قبل أن نقف على نقد خصمه طه عبد 

 ذاتي.أو تصدر عن موقف  شخص�ة،الموالي، حتى ال �ظن أنها خصومة 

في  هاتفق مع ، وٕانللعرفانمن إقصائه  الجابري  ما ذهب إل�ه علي حرب قد خالفل
یتناول المؤِول نفسه في ل التراث تأوّ في  ، ألنضرورة االنفصال بین الذات والموضوع

لذا ال مناص للناظر في التراث من أن �قف على مسافة  .ل واحداالحق�قة، ف�ص�ح والمَؤوَّ 
فتجدد الثقافة عند علي حرب  3.المجاوزة والمغایرةل�حقق  موضوع�ة، بین ذاته ووع�ه،

ه في ظل أ مقترن �قدرة العقل في تحصیل وعي جدید بذاته، وذلك �االرتداد إلى التراث ل�قر 
  التجدید.ألجل إعادة بناء الذات، و�ذلك یتحقق له  واقعه،

                                     
  1 محمد عابد الجابري : تكو�ن العقل العر�ي ، مرجع سابق ، ص  328 .

  2 المرجع السابق ، ص 15 .
  3علي حرب : الحق�قة والتأو�ل ، مرجع سابق ، ص 15 .
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قوله: في  ازــــــ�مثل العرفان الصوفي من وجهة نظر علي حرب منهجا تأو�ل�ا �امتی
و�ه  والنظر. والوحي دس واالستدالل،ـــــوالح ان،ـــل، یتقاطع الب�ان والبرهـــ�ما هو تأو� ،العرفـان"

وألجل  1".و�ظهر الحق في الحقائق و�طل الظاهر على ال�اطن، واقعي،و�ه یتصالح الرمزي وال
كما قد  ) استقالة العقل(ل�س  ،ةما وجده عند ابن عر�ي خاص العرفان حسبأن ذلك �عتبر 

العقل مناص من استخدام  العقل. فال)فتوحات (وٕانما هو في الحق�قة تأمالت الفكر و ،ُ�ظن
ذلك �أخذ �البرهان ،  همن �عتمد على النقل ومن یدعي أنفي األمور ول�س المق�اس في  للنظر
یوجد من �حسب  ،یوجد من أخذ �النقل فاجتهد ل�صل إلى معاني جلیلة وجدیدة والعكس أنه،

 یتوصل إل�ه من نتائج .   انفسه عقالني وهو �سیر على طر�ق التقلید لم

فان عقالنیته؟ ذا كان للوحي عقالنیته، فلماذا ننفي على العر إ�ضیف على حرب؛ 
مع الغیب و�حاول ص�اغة الالمعقول بوسائل  تهعالقیبني وكینونتهما المعرف�ة واحدة ، فكالهما 

عقل�ة وأدوات منطق�ة ، فما �صدق عن الوحي �صدق عن العرفان وٕان اختلفا من حیث 
 المحتوى الفكري واالدیولوجي "ولكن الجابري ینطق �أش�اء و�سكت على أش�اء، و�برز وجوها

و�طمس أخرى،مست�عدا من مجال المعقول قارة معرف�ة �كاملها تمثلت في النتاج الصوفي 
ن �كشف �عد أالعرفاني. وال شك أن هذا النتاج الذي یبدو في ظاهره غیر معقول،�مكن 

ة ــة خفیــــــنیعن عقال ر،ـــــــــن دون سبق نظــــــوح ومــــــل�ه �عقل مفتإر ــــــــما لو ُنظـــــل وفیــــالتحلی
    2".محتج�ة

د الفلسفي ـــــــة كشف عنها النقـــــ"عن حق�قل الجابري �النس�ة لعلي حربـــــولقد تغاف
إنه نسیجه وح�اته  المعاصر، وقوامها أن الالمعقول هو مدار العقل بل ما یدور في خلده.

وال یخلو  لتعامل مع األش�اء،األسطور�ة أو الدوغمائ�ة في ا وهو طر�قته الالهوت�ة أو السر�ة.
 3".�ما في ذلك العقل الغر�ي الحدیث بدءا من د�كارت وانتهاء �المعاصر�ن ال معقول، ل منعق

لى نزعته المركز�ة التي تحصر إعلى ما تقدم  یرجع سبب اقصاء الجابري للعرفان  و�ناءً 
�مثلون عالم الالمعقول،" م�عدة بذلك الش�عة والمشرق، فهم  العقالن�ة عند عرب المغرب وسنته،

                                     
  1 المرجع نفسه، ص 18 . 

  2علي حرب : نقد النص ، المركز الثقافي العر�ي ، المغرب - لبنان ، ط 4 ،ص 120 .
  3المرجع نفسه ، ص 122 .
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 لى أخرى ترى ف�ه المغایرة الكل�ة وتقوم بنبذه،إفالذات المتمركز على نفسها تحتاج دوما 
ارس اصطفاءها.ولذا فهي تتماهى مع صور معینة وتست�عد ــــــبرر تمركزها وتمـــــلكي ت
 1".أخرى 

ن خالل لیثبت صحة هذه النتیجة م ،عمل علي حرب  على ترصد مواقف الجابري 
ن ابن سینا والرازي أفكان جوا�ه ، اتهموه بتهمة تعص�ه للمغربالجابري على من 

لى الخلیج ، و�هذا الجواب إلى مشرق �عید عن الرقعة التي تمتد من المح�ط إینتمون 
أن ابن رشد عقالني وابن سینا ، ن یجیبأنه كان �فترض عنده أل،التهمة على الجابري 

حسب قد تغّیر موقف الجابري  ولكن 2قالني، لكنه أجاب بدافع قومي غیر عقالني.ع
وأص�ح أكثر انفتاحا ومرونة �عد أن تكشفت  الخلیج،حرب نتیجة أحداث حرب  يعل

على  أن المقولة القوم�ة فقدت قدرتها ؛األولى أمامه ثالث حقائق ال مناص للهروب منها:
األمر الذي �عني تراجع  إیدیولوجي غیر إجرائي، الفعل والتأثیر وأص�حت مجرد مفهوم

أن النظام الدولي الجدید أص�ح أمرا واقعا  ؛. والثان�ة�ة القوم�ة لصالح الدولة القطر�ةالقض
ال بد من التعامل معه والعمل على تغییره من داخله �اكتشاف مواطن الضعف والخلل 

ل النظر�ة الثور�ة والتعبئة أن الذكاء الس�اسي أخذ �حل الیوم مح ؛والثالثة ف�ه.
أنها لم تعد قابلة  رى الجابري ـــــی داث،ـــــــولدتها األح ق ثالث،ـــــــفهذه حقائ اإلیدیولوج�ة.

  إزاءها.للنفي اإلیدیولوجي الذي اعتاد العقل القومي ممارسته 

ن یتعامل مع الدین كما �قدم هو نفسه و�رى ضرورة استغالل أیرفض علي حرب 
صول�ة تفصل بین الفلسفة والدین أج�ات الحدیثة والمعاصرة ، حتى ال نقع في قراءة المنها

ه فُ لَ نكون خَ  رشد،كمن یرجع القهقري إلى ما قبل ابن  "نا سنكون نكما قام بذلك الجابري أل
ال  نكون مستقبله الماضي، إذا جاز التعبیر، عل�ه، أيه المتقدم فَ لَ المقصر عنه ال خَ 

 عندما نتراجع عن مهمتنا النقد�ة العقالن�ة التي كانت مهمته هو أ�ضا،مستقبله اآلتي. و 
أي كشف الالمعقول وتحو�له إلى المعقول أكان ذلك الالمعقول نص�ا أم عقل�ا، الهوت�ا أم 

وعل�ه ال مجال للتمایز القاطع بین األنا والغیر في مجال  3."فلسف�ا، أصول�ا أم ایدولوج�ا

                                     
  1المرجع نفسه ، ص 121 .
  2المرجع  نفسه ، ص 122 .

  3 علي حرب : نقد النص ،مرجع سابق، ص 128 – 129 .
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أداة في حق�قتها ، والمغایرة تتضح من خاللها صور األنا(مرآة) خر هواآل ألن الفكر الحق
غیره، أي طر�ق لمعرفة الذات والغیر معا. ذلك أن اإلنسان ال یرى نفسه إال عبر  للتعارف،

    1سیرى فیها ما لم �كن یراه من قبل، كما یرى في هذا الغیر ما ال یراه أهله ف�ه . غیره، ألنه

 حسبلواقع ارة الصراع حول قض�ة التراث، ألن إلى نتیجة تعمق بؤ علي حرب �صل 
ن أ واإلصالح، ذلككذب ز�ف المشار�ع التي ادعت أنها تمتلك مفات�ح النهوض �ُ معتقده  حسب

ن أل ما �حدث في المجتمعات یخالف تنظیرات المثقفین و�رامج الثور�ین ودعوات المناضلین،
إال خسائر وكوارث. مع أن ال  نظر�اتهم الملفقة على حد تعبیر علي حرب لم تزد المجتمعات

 2حد ینفي ضرورة وجود العلماء والفالسفة إلنتاج المعرفة .أ

أما نحن فإننا نتعصب لهذا الرأي أو لذلك لكي نغطي عجزنا عن الخلق واالبتكار بتأیید  
 أو أننا نتمسك �شعارات ال نحسن تطو�رها، أو اتهام سواها. وتلك هي المشكلة:هذه المدرسة 

ما ُ�صدقه  وهذا �الفعل 3على ید غیرنا. ى سواها �عد إفالسها واستهالكها على یدنا أونعود إل
حق�قة الواقع الذي نشتك�ه ونأمل أن ال ن�ك�ه أكثر مما فعلنا �كلمات العجز حین أص�حت رثاء 

 للعزاء.

ولكي �ستخدمه في التواصل  �عي �ه ذاته والح�اة من حوله،للقد وهب هللا لإلنسان عقال 
ا أن أمّ  ،العقالن�ة الوسائل والوسائطمن  غیرهاالمحاججة و  عبر المحادثة والمحاورة و اآلخر مع

دمار وخراب لألوطان على ما  إلىفظي والفكري لیتحول �عد ذلك لنستبدل الحوار �العنف ال
ة العمل� نحن عل�ه الیوم،" فمعنى ذلك أن أدواتنا النظر�ة وص�غنا العقل�ة وقواعدنا المنهج�ة أو

  4وٕاننا نفكر ونعمل �طر�قة سیئة أو عق�مة أو مدمرة "  مستنفذة، هي صدئة أو

مع أن علي حرب یتحدث �الفعل عن واقع مؤلم تع�شه المجتمعات العر��ة ل�س فقط  
وهذا هو أشد  ،نخ�ا، بل على مستوى ما نظنهم من عامة الناسعلى مستوى البن�ة القاعد�ة 

في فساد  ون غارق مى عاتقهم  فعل اإلصالح والتغییر، فإذ بهض أن �قع علر فت�ُ  ألنه الخطر،
ال یختلف كثیرا عن فساد القاعدة والسلطة معا، وهو أخطر أنواع الفساد مما �فسر أن  آخر،

                                     
  1علي حرب ، التأو�ل والحق�قة ، مرجع سابق  ص 19 . 

  2علي حرب : تواطؤ األضداد ، مرجع سابق ، 197  .
  3المرجع السابق ، ص  242 .
  4 المرجع نفسه ، ص 245 .
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 كي یواصل  فعل العقلنة وممارسة التعقل.لالعقل في غیبو�ة تعجزه عن العودة للوعي 
الصفر، بدلیل أننا لم نجد حتى اآلن، من على هذا المستوى �كاد األمر �كون في درجة "

، فضال عن مصطلح فهومات الهو�ة والوعي والعقالن�ةاستطاع التجدید واالبتكار في م
وٕان كنا ال نوافقه الرأي ألننا نعتقد أن مشروع طه عبد الرحمن استطاع أن  1".المفهوم

 واالبتكار.�صل إلى مستوى التجدید 

، ومع ذلك ین المغشوش الغارق في أزمتهتدیرجع علي حرب سبب ذلك إلى ال
یتطلع لحل أزمة غیره، وهو في موقفه هذا ال یختلف عن �ق�ة المفكر�ن العرب، بل اعتبر 

تز�ن لنا  "تطغى على طر�قة ممارستنا لهو�تنا، التي ذلك من �اب النرجس�ة العقائد�ة؛
 م�ة أو الشر�عة الدین�ة.الدعوة إلى (أنسنة) العالم وٕانقاذ الكون، من خالل النظرة اإلسال

نعجز �سب�ه عن  ننا نملك إرثا من التصورات والنماذج واألحكام والتقالید،أف�ما الواقع 
أو بین األحزاب  أنسنة العالقات داخل مجتمعاتنا بین الطوائف والمذاهب القد�مة،

. والتنظ�مات الحدیثة، فضال عن العجز عن أنسنة العالقات بین الحاكمین والمحكومین
  2".وق�منا وروا�طنا أنسنة مجتمعاتنافاألولى بنا أن نعمل على 

في متاهات  والمخف�ة،وهكذا في غمرة واقع ال یزال یئن �األوجاع الظاهرة  
ه لو �قود الجم�ع إلى اتهام �عضه �عضا وٕالحاق المسؤول�ة �كاهله، علّ  مجتمعاتنا العر��ة،

ف�ه عالج، وهو في حق�قة األمر، ال  فعل س�كون قد قدم �عض الحل، أو اهتدى لطر�ق
یز�د الوضع إال تأزما. و�بدو أن ال أحدا مستعد أن �عترف �اآلخر مهما بلغ مشروعه من 

الجم�ع، �حیث لم تعد  كتا�ات لذا خطاب السلب�ة �عمّ  والنفع المعرفي. المنهجي،اإلحكام 
موضوع�ة في النخب قادرة على إدارة حوار بین المشار�ع �حیث �مكنها أن تكون 

في تساوى الجم�ع لكن ما یؤسف له أن ی .حق�قة االستفادة منهوٕابراز أهمیتها لتصن�فها، 
 (انه�ار المرجع�ات الفكر�ة)�حجة  علي حرب ، من وجهة نظرمصداقیته وفاعلیته فقدان

 (مظاهر األزمة)، الذین �قرءون  واعتراف للمشار�ع الحضار�ة والسینار�وهات التقدم�ة.
 3.بإیجاد الحلول للخروج من المأزق و�فكرون 

                                     
  1 علي حرب : حدیث النها�ات فتوحات العولمة ومأزق الهو�ة ، المركز الثقافي العر�ي ، المغرب ، لبنان ، ط2 ،2004 ، ص 18 .

  2 المرجع السابق ، ص 23 .
  3المرجع نفسه، ص 32 .
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) الذي أمسى مقولة النخ�ة�قترح ضرورة إعادة التفكیر في مفهوم (واستنادا على ما تقدم، 
في مهامها المعرف�ة من جهة والنضال�ة التغییر�ة من جهة  هازائفة ورجع�ة، خصوصا �عد فشل

علي حرب ال یخرج عن  مع أن حكم 1فكیف في عصر العولمة. العالم�ة،أخرى. هذا في زمن 
ما عاد �اإلمكان ف�ه الصمت إال أن النظرة التشاؤم�ة قد ، صارخ فاضح صواب �صدقه واقع

طمست األعین لترى حتى المحاوالت الجادة فعال في تغییر مالمح الح�اة من خالل ما تطرحه 
�صوب و  واحدة،في سلة هو أ�ضا هذا ما أدى �ه إلى أن �ضع الجم�ع  ومقترحات،من أفكار 

والح�اة. كغیر االتهام لكل المشار�ع التي تطمح في استثمار تراثها للخروج من حالة تأزم الفكر 
علي حرب مثله مثل �ق�ة المفكر�ن العرب �عتقدون أن التفكیر الدیني هو مصدر األزمة  ألن

 ولن �كون الحل إال �استبداله �العقالن�ات المختلفة.

ال ء لل�حث لدى الماضین عن حلول لمشكالتنا المعاصرة، لذلك یؤكد �أن العودة إلى الورا
خاص  �شكلالرجوع منه، وال من المحاوالت التي تظن بإمكان�ة تحقیق ذلك من خالل جدوى 

للداء وتقد�ما للدواء. فهذا العمل ال �غیر  نجد تشخ�صاإذ عندهما  إلى ابن ت�م�ة وابن خلدون،
 ون عنمسئولهم الن أهل كل عصر أل ،علي حربل �النس�ة لمشكالتا تفاقم قع بل یز�داالو 

 تشخ�ص واقعهم وٕایجاد حلول لمشاكلهم. 

بل إن علي حرب ال یتوقف عند رفض العائدین إلى التراث بل یزعجه الذین �ستثمرون 
عمل�ة سطو ال ین�غي  یرى فیها نهأللة تقر�بها إلى المجتمعات العر��ة و منجزات الحداثة في محا

جدوى من االلتفاتات على ال  في قوله:اعتراف �اإلفالس وٕانكار للحق�قة الق�ام بها، وهي 
، ألننا إذ نفعل ذلك ننكر على منجزات الغیر ألسلمة العولمةالحق�قة عبر محاوالت السطو 

الواقع رض أالحق�قة على وهذا ما تثبته  2الحقائق، �قدر ما نشهد على عجزنا عن االبتكار."
یدي الناس الذین ال ألتغییر على لن المجتمع �ستجیب أ ظیرات، إذتختلف عما تحو�ه التن فهي

الوقت الذي ال تزال المشار�ع  سجینة الكتب،  ، فيینخرطون عادة في تنظیر مشار�ع التغییر
كاطروحات  هابتفعیل تحر�رها ، نه لم �كن في الوسع ال قیودا ، ألإوال تز�دها الكتا�ة النقد�ة 

 ذ. ــــة للتنفیــقابل

                                     
  1المرجع نفسه ، ص 36 .

  2 علي حرب : حدیث النها�ات، مرجع سابق ، ص 71 .
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من �فكر �طر�قة ن أل مفارقة ؛قد صنع  �أنه هذا الواقع  �صف علي حربا لذ
تفاجئه التفاعالت والمضاعفات والتغیرات التي تجري في الهوامش  فوق�ة، نخبو�ة، شمول�ة

ن من �فكر �منطق النموذج والتطبیق ، إو العوالم المصغرة، كذلك فأوالمناطق السلف�ة 
ن التغییر هو عمل�ة تطال المفاه�م والعقل�ات �قدر ، ألرض الواقعأتفاجئه التحوالت على 

وعل�ه ال بد من السیر قدما الیجاد حلول مناس�ة .ل البنى والعالقات المجتمع�ةما تطا
العالم الحدیث �سیر منذ زمن  ،ألن"الحداثة  لتغیرات الواقع ،�عدما سرنا في فضاء ما �عد

نه قد إما العالم القد�م فأوانفجاراته. و  قد�م نحو تفككه وانحالله �قدر ما �شهد تصدعه
ن مقار�ة العالم جدي اآلزمان �عیدة.ولذا ال تُ أاستنفد طاقته على الخلق والبناء منذ 

جدي محاوالت فهم العالم ن ال تُ أولى أدواتها، ومن �اب أوالتعامل معه �مفاه�م الحداثة و 
�قدم مقترحه وعل�ه ، ه علي حربل�إهذا ما یخلص  1".وتسییره �ق�م العالم القد�م ووسائله

   ة الذكر.لفلمعالجة القضا�ا السا االذي یراه مناس�

  ،وهوكسبیل الست�عاب العالم وتحر�ر العقل العر�ي �العقل التداوليسماه أ�قترح ما ف
ل ـــاغة (العقـــمن حیث صی على حد قوله،ا ــو عالمیأعر��ا ال غیر مسبوق  مقترح 

 يتحلیلال، یث معالجة الطرح التداولي بوجه�هو من حأالتداولي، و المجتمع أالتداولي) 
 . و لتداول الفكرةأ، للفكرة التداو ، يتركیبالو 

(عقالن�ة مرك�ة) ومتعددة �قدر ما هي  �أنه" العقل التداولي�صف علي حرب 
 تفید من منهج التأو�ل العر�ي، من علم التداول المعاصر �قدر مامتحركة ومتغیرة، تفید 

وتوظف العقالن�ة  وحات العولمة،ــــردة �العر��ة �قدر ما تنفتح على فتــد من غنى المفوتفی
خذ أثر�ة والتفك�ك�ة،وتكشوفات فلسفة االختالف والمناهج األالتواصل�ة �قدر ما تستثمر 

�عتبر علي حرب العقل  2".بلغة التوسط والتسو�ة �قدر ما تشتغل �منطق الخلق واالبتكار
�ة جدیدة مفرداتها:التعدد والتنوع، التواصل والت�ادل، التوسط ،والشراكة، عقالنالتداولي 

ساسها عقالن�ة نقد�ة،و�هذا أالخلق والتحول،و و االختالط والهجنة ، التركیب والتجاوز،
 اوكات� انفسه مثقف�قدم البدیل على اعت�ار  نه واضح المعالمأالمز�ج الذي اعتقد صاح�ه 

                                     
  1 المرجع نفسه ، ص 12 .

  2علي حرب : أزمنة الحداثة الفائقة- اإلصالح – اإلرهاب – الشراكة، المركز الثقافي العر�ي، المغرب، لبنان، ط 1 ،2005 ،ص 246 – 247 . 
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كل وقبل هو�ته كعر�ي ومسلم وسائر انتماءاته،  �حوي ،كما هنتینالم یجمع�مارس النقد �شكل 
 شيء كینونته كانسان.

ن العقل التداولي هنا �ش�ه العقل الخارق الذي یجمع بین المثال�ات من كل مشرب أمع 
و الكل�ات أمن قبیل التعم�مات النظر�ة ن �كون أن علي حرب ینفي أال إ ،مشرب معرفي

وجبت عل�ه أوصاف هذا العقل أنه ر�ما تكون ،ألتها المحسوسةالمجردة التي تنطبق على جزئ�ا
ن  �ستدل على انتاجیته وك�ف�ة عمله بهذا المز�ج أن �سهب في  توص�فه ال أعل�ه 

ناقضت فلسفاتها التي لوان العلوم ومناهجها حتى لو تأل�ه شتى إالمصطنع،الذي استقطب 
صداءها أو تترك أالها و موجات وش�كات تخلق مجأص�غ ونماذج "هو ف ،انطلقت منها

وفضاء مجتمعي أنتاجي إوتعدیل خارطة الواقع، سواء على مستوى قطاع  أومفاعیلها في تغییر 
وتغتني وتتجدد عبر التجارب المعاشة والعمل المیداني أوتتشكل  أوافقي عالمي، �قدر ما تنشأ
وص�ة الخالقة و بین الخصأبداع الحر والتداول الفعال والقطاعي، و�صورة تؤلف بین اإلأ

 1"العولمة المتعددة وأوالعالم�ة المرك�ة 

ص�ح س�اسة عقل�ة تستفید من كل ما هو متاح من أفالعقل التداولي عند علي حرب 
الذي �صفه  هو ر�ما هو عقلأنه عقل المعجزة، أ، لكالمدارس والمناهج على اختالف مشار�ها

ن �عمل �امت�ازات كل المناهج ، أي  �مكنه هذا الذ  عقلٍ  ال أيُّ إ خر�ن ات�اعه، و و�ر�د من اآل
االخفاق في تطبیق  الث�ات ن التهمفي الوقت الذي یت�ادل ال�احثو سیئ استخدامها،ن �ُ أدون 

تقوده لترسم العقل موجه ورهین مرجعیته التي كونته، وهي التي ست�قى  ألنج  �عینه،همن
یها ال�احثون وهم �ط�قون منهجا اختالف النتائج التي �صل ال ، وخیر شاهد على ذلك همسار 

 .واحد على المدونة ذاتها

لو ادعى �احث أنه طبق آل�ات العقل التداولي �موصفات علي حرب وتوصل إلى نتائج ف
ه موصفات �حكم أما أنه سیرفضها �حجة االخفاق في التطبیق  ؟ذلك بال ترض�ه، أ كان س�قبل 

"فمن �فكر على نحو تداولي ال یتعامل  قوله: ممارسة التفكیر التداولي في ك�ف�ةض�اب�ة في ال
و كنظام أحادي وحتمي، بل كحقل لالمكان هو أمع الواقع كمعطى نهائي أو كنسق مغلق 

بواب مسرح للعب والمجازفة �قدر ما هو مجال للخلق الدائم والخلق المستمر، لفتح األ

                                     
 . 189المرجع نفسه ، ص  1
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شى المتغیرات بل ال یخ،نه كذلكأالیجاد الفرص وتنم�ة الموارد ومن ش وأوالمجاالت 
فكاره وس�استه الفكر�ة �حیث أ�عتبرها فرصة لكي ینخرط في تغییر عالقته �الواقع بتغییر 

ن كان على الهامش، بتشغیل عقله والعمل على استثمار موارده إ، یخرج على هامشیته، 
  1وعلى خلق موارد جدیدة ."أ

التداولي كفعل ن �صف بها العقل أن المثال�ة التي حاول علي حرب إف عل�هو 
دري كیف �مكن ـــــ، وال نةج غیر ممكنـــــن یخلق تول�فة عجی�ة من المناهأسحري �مكنه 

ل هذا العقل ، حین یتوقف عند حدود الوصف ، واالنتاج�ة الحالمة ، �الفعل هنا �قع ــــتفعی
ولى لو أ، فكان من �اب خر�نآلال لىزق ذاته الذي عتب ف�ه عأعلي حرب ، في الم

فیجود �كل وصف تمنى  ،حتى ال ینس�ه  كرمه اللغوي  2.لتقى الفكري)ا( والأس هو مار 
، وكان من �اب أولى عند العمل ستتالشى أغلب الصفات هس�ه العقل ال�شري ، ألنتن �كأ

لو مارس هو بنفسه التفكیر التداولي ل�قدم مشروعه الیجاد حلول الزمة الفكر العر�ي ومن 
 .ل التداولي، ال أن �قنصر عمله على المجرد النقدثمة تتضح ك�ف�ة عمل العق

، نستأنف  مرة أخرى عرض المشار�ع التي أقبلت على التراث تنقد العقل الذي أنتجه
قد انصب و أركون  محمدإلى نقد العقل العر�ي باختص  الذي الجابري مشروع  ومن

�ة وتأخرت نوعا ما اهتمامه على العقل اإلسالمي، ولحسن حظه أنه �كتب �اللغة الفرنس
، �عضهم حدث معترجمة كت�ه، لذلك على خطورة ما في طرحه لم یتصدر الواجهة كما 

 .صل الثالثولنا معه عودة في الف ،قراءته للنص القرآنيمه أركون خطر ما قدّ أومن 

أراد أركون أن �طرح مشكلة اإلسالم الصح�ح المرت�ط �الدین الحق، وال�حث في 
 عنده الصواب فكان ،علمي للتعرف عل�ه، ف�حدث بذلك إجماع عل�هإمكان�ة إیجاد سبیل 

 ن،آالقر ن مصدر اإلسالم هو أل العقائد�ة،�التعدد�ة ح والسما التقلید�ة،تعدیل النظرة هو 
نص غز�ر �المعاني قصصي ، �ش�ه في ذلك أي الذي ال یزال الملهم عبر الزمان والمكان

ن العقل العر�ي ، ألنقد العقل اإلسالمي ال العر�ي لذا اتجه إلى 3رمزي المقاصد.و البن�ة 
ال �عني سوى التعبیر �اللغة العر��ة عن نوع�ة المعطى الخارج عنه، والذي  أركون،عند 

                                     
 . 187الشراكة ، ص  –اإلرهاب  –اإلصالح  -علي حرب : أزمنة الحداثة الفائقة 1
 . 249ینظر: المرجع نفسه، ص  2

  3محمد أركون : أین هو الفكر اإلسالمي ؟ تر: هاشم صالح ، دار الساقي ، لبنان ، ط2 ، 1990 ، ص 4 .
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، و�عض العرب یتقید �ه، ولهذا نجد المسحیین والیهود ینتجون علومهم الدین�ة �اللغة العر��ة
ن هذا أ�ضا من بین األس�اب التي صرفته عن ، منهم أركون ذاته، وقد �كو �كتبون �غیر لغتهم

أما العقل اإلسالمي فهو یتقید �الوحي الذي �ستمد سلطته من اإلله ، وما دور  العقل العر�ي.
و�هذا أص�ح العقل  العقل هنا إال خدمة الواجب �فهمه وتفه�م ما ف�ه من أحكام وتعال�م وٕارشاد،

المس�حي والیهودي، لذا فهو ال �قبل تبر�رات  تا�عا ول�س متبوعا، و�شترك في هذا الحال العقل
 الجابري في اخت�ار نقد العقل العر�ي .

ن سبب اخت�اره للعقل العر�ي، كونه انتهج النقد اال�ست�مولوجي الذي أیرد عل�ه الجابري �
ن هذا العمل یهتم بنقد آل�ات المعرفة وأسسها ال النقد الالهوتي الذي یتعرض لقضا�ا الدین، أل

ع�ارة العقل اإلسالمي ال �مكن أن تدل في حقل الثقافة العر��ة إال على فاختصاصه، عن خارج 
انبنى فقد أما اخت�اره للعقل العر�ي  ما دلت عل�ه ع�ارة العقل المس�حي في الثقافة األور��ة،

على الدور الذي لعبته علوم اللغة في تشكیل أسسه وآل�اته . وعل�ه �عجب الجابري من أن یتهم 
تق�ة لسبب اخت�اره، وما في هذه التهمة من ال�عد عن العقالن�ة والحداثة التي ینتسب إلیها �ال

  1هؤالء.

الذي یدعي إت�اعه المناهج الحداث�ة  ،الوجه اآلخر للمفكر العر�ي المعاصرهو وهذا 
ن ، وتتوتر لغة التواصل، فكیف حینها �مكننا االستفادة م، بله مع الضدیتعثر حواره مع النظیر

والهادف الهادئ  �الحوار البناء، امجموع هذه المشار�ع وأصحابها ال �سعون �عضهم �عض
 ة من دون تعصب.ــــــعن ت�ادل التهم و�كتفون فقط �مناقشة األفكار �الحجج واألدل فیتوقفون 

نعود ألركون الذي �طرح مشروعا تار�خ�ا وانتر�ولوج�ا، �سعى من خالله إثارة أسئلة 
ل فیها عن تار�خ المفهومات األساس�ة المؤسسة ألكل مرحلة من مراحل التار�خ، �سانثر�ولوج�ة 

نه مشروع ال �كتف �ال�حث إ 2.والدولة والمجتمع والحقوق والحرام والمقدس ...و غیرها كالدین،
عما یخص اإلسالم كدین وفكر وثقافة ، بل أراد نقد العقل اإلسالمي لكي �صل إلى العقل 

�مكنه  تار�خي، –هل الكتاب، فیتحول مفهوم أهل الكتاب إلى مفهوم انتر�ولوجي الالهوتي عند أ 
حتى تحل جم�ع األد�ان  كان هذا الدین �ما ف�ه اإلسالم، اأ� أن �ص�ح نقدا للعقل الدیني،

ي والوثني ـــــمحلها الحق�قي في میدان التعرف االنتر�ولوجي على األد�ان �ما فیها المحلي والعالم
                                     

 1الجابري : التراث والحداثة  - دراسات ومناقشات ، مركز دراسات الوحدة العر��ة ، لبنان ، ط1 ، 1991 ،ص 131
  2محمد أركون: أین الفكر اإلسالمي ؟ ، مرجع سابق ، 21 . 
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د على سلطة اإلمبراطور�ات المس�ح�ة ـــــــــــل الالهوتي المعتمـــــــار العقـــــــــــ، منذ انتص
یر�د محمد أركون أن یلحق اإلسالم كدین ب�اقي 1واإلسالم�ة، والبوذ�ة والهندوس�ة .

األد�ان ل�صدق عل�ه ما �صدق علیهم من الناح�ة االنتر�ولوج�ة ، عسى أن �قلص 
و��عده عن مركز�ته األساس�ة في الفكر، لیتحول إلى  قافة العر��ة،مساحة امتداده في الث

 ع دوغمائ�ة �صعب التحرر منها نَ الهامش، وهو مكانه الصح�ح ، دین ك�اقي األد�ان َص 

فلكي نتمكن من قراءة التراث یتوجب عند محمد أركون أن نمیز بین التراث 
نق�م روا�ط ح�ة مع التراث ما لم ن أمن غیر الممكن  "نهأل ،المیثولوجيالتار�خي والتراث 

نساهم في  أننه ال �مكن لنا إنضطلع �مسؤول�ة الحداثة كاملة. و�المقابل ف أونتمثل 
راث التار�خي ـــــــر�نا في الخلط ما بین التـــــما استم إذال ابتكاري ـــانجاز الحداثة �شك

الذي تبنته اإلسالم�ات  ي هوفالتراث المیتولوج 2".)األسطوري تراث المیثولوجي (ــــــــوال
سه ، فهي ال تطرح األسئلة د الماضي وتقدّ ألنها تلتزم �النقل الحرفي وتمجّ  ،الكالس�ك�ة

التطب�ق�ة التي �قترحها محمد  اإلسالم�ات، بید أن  المیثولوجيالحاسمة في نقد العقل 
نها تطرح المشاكل الفعل�ة التي تعاني م أنهاذلك  ،تعمل بخالف سا�قتها أركون 

قد�ما وحدیثا، لحلها بواسطة العلم ومنهجیته في ال�حث العلمي   اإلسالم�ةالمجتمعات 
كما هو ممارس الیوم في شتى البیئات الثقاف�ة، مع تحق�قها لكل شروطه ومتطل�اته 

 –"فال �مكن فهم اإلسالم األولي هذه الفكرة حاسمة �النس�ة لفكر أركون، 3النظر�ة .
إذا فهمنا كیف تشكلت األرثوذكس�ة ألول مرة، ثم كیف تفرعت إلى إال  –و�التالي الحالي

هو  والمقصود �االرثوذكس�ة هنا، 4".من ش�ع�ة وسن�ة وخارج�ة أرثوذكس�ات عدیدة:
رأي ــــــــفهي تعني ال ل قسرا ال إقناعا،ـــــــلتأو�لدة ــــــــالجمود واالنغالق وفرض رؤ�ة واح

متصلب والمتزمت الذي فرض نفسه �القوة �صفته الرأي قائدي الـــــــأو الع الدوغمائي
ل أركون مهمة الكشف عن تار�خ�ة لذا تحمّ  5الصح�ح ال عن طر�ق اإلقناع والمناقشة.

 حكل األش�اء المقدسة لینزع عنها هذه القداسة الموهومة، فتظهر على حق�قتها، �ما �سم

                                     
  1المرجع نفسه ، ص 22 .

،  2�ضاء ، طالدار الب –ر�ي بیروت ،المركز الثقافي الع –محمد أركون: تار�خ�ة الفكر العر�ي اإلسالمي، تر: هاشم صالح، مركز اإلنماء القومي 
  19962 ،ص 59 . 

  3المرجع  السابق ، ص 276 .
  4محمد أركون :من االجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي ، تر هاشم صالح ، دار الساقي ، لبنان ، ط1 ، 1991 ، ص 43 .

  5 المرجع نفسه ، ص 16 و35 .
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سب مع المستجدات، وتجد الحلول تغییرها و�لورة أحكام جدیدة تتنا �عد ذلك من تعدیلها أو
ولكن منهجه  لمشكالت ال تزال عالقة في الجدال المستمر بین مختلف الرؤى الناظرة للتراث.

منهجه هذا ال یختلف عن سا�ق�ه في كونه �قدم نقدا ال حلوال قادرة على التغییر الحق�قي على 
 على أي مستوى من المستو�ات الفكر�ة أو االجتماع�ة أو الس�اس�ة ...

أثارت  الشخص�ة التي؛ آخر من صراع القراءات نجده عند نصر حامد أبو ز�دمشهد 
 الن�ة عقد اُتهم ف�ه �الردة، وظل الرجل یدافع عن أفكاره دون هوادة أو تراجع، بلد حإلى الجدل 
ن كان الذي إ و  قوله،ن الكر�م، غیر أن المرض �اغته ولم �قل كل ما كان یر�د آالقر  تفسیرعلى 

العقل العر�ي لیخوض معه في صراع الجدل المدافع أح�انا والمنتقد �شدة أح�انا  قاله �كفي
 أخرى. 

�شترك مع محمد أركون في كونه یوظف تحلیل الخطاب وما �ستعین �ه من مناهج في 
دراسة النص" فالمنهج هنا في كلیته ینطلق من حق�قة أن قراءة ( التراث) وقراءة ( النص) 

طا�ات) تستوجب التحلیل من أجل الكشف عن الدالالت الصر�حة الدیني تتجلى في شكل(خ
على مستوى المفهوم وصوال إلى  وكذلك المضمرة في الخطاب سواء على مستوى المنطوق أو

تحلیل بن�ة الخطاب أسلو��ا وسرد�ا، ولكل خطاب س�اق �مثل جزءا من بن�ة داللته، سواء كان 
كما �ستفید منهج  1س�اس�ة" مساجلة دین�ة أوأو كان س�اق  الس�اق خطا�ا أو خطا�ات أخرى،

�حتاج إلى  وعل�ه فهوتحلیل الخطاب من السمیولوج�ا والهرمینوط�قا واأللسن�ة واألسلو��ة. 
 2:هماقاعدتین أساسیتین في منهج تحلیل الخطاب 

 _ كل الخطا�ات المنتجة في س�اق ثقافي حضاري تار�خي ل�ست خطا�ات مغلقة أو 1
ألنها تشترك في طب�عة اإلشكال�ات التي تجد مفهومها و�نیتها، لذا  مستقلة عن �عضها

 مز�ف.فالخطاب المستقل هو خطاب 
_ كل الخطا�ات تتساوى من حیث هي خطا�ات، ول�س من حق واحد منها أن یزعم  2

  زائف.نه خطاب أامتالكه للحق�قة، ألنه إذ �فعل ذلك �حكم على نفسه 

                                     
  1نصر حامد أبو ز�د : النص – السلطة – الحق�قة ، المركز الثقافي العر�ي ، الدار الب�ضاء ، بیروت ، ط2 ، 2015  ، ص 8 .

  2المرجع  نفسه ، ص 8 .
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خطاب  أنهلمصدر ال �عني عدم قابلیته للتحلیل �ما وكون الخطاب إله�ا من حیث ا
بل 1إشكال�ات س�اقها االجتماعي والثقافي والتار�خي. اإلنسان�ة �كللهي، تجسد في اللغة إ

�عدها ثقافي �النس�ة لمرحلة التكو�ن واالكتمال، صار النص  القرآني منتجإن النص 
إن  منه، مشروعیتها انطالقاومس�طرا تقاس عل�ه النصوص األخرى، وتتحدد  مه�منا

 عنها،الفارق بین المرحلتین في تار�خ النص هو الفارق بین استمداده من الثقافة وتعبیره 
نصر حامد أبو ز�د یبدو واضحا من هذا الكالم أن  2و�ین إمداده للثقافة وتعبیره لها.

له في ذلك مث هم�اشرة تأو�لإلى  یدعولذلك  بین النص القرآني وأي نص �شري،�ساوي 
التأو�ل فعال�ة ذهن�ة استن�اط�ة من البدیهي أن �كون للذات العتقاده �أن  مثل أي نص،

تتعدد دالالت النصوص وتتسع مع تغیر  تجاهله، و�هذانكاره أو العارفة دور ال �صح إ
  3وتص�ح القراءة �مثا�ة إبداع نص على نص. الزمكان�ة،أفاق القراءة 

ق بین نوعین من رّ ــــاآلخر قد ف نصر حامد أبو ز�د هو ، فإنوكما سبق وأن مّر بنا
الذي  ،تنتج سوى التلو�ن المغرضة الءة القراءة؛ المغرضة والقراءة المنتجة، فیرى أن القرا

 الظواهر، وص أوـــــامل مع النصــــة الذات�ة النفع�ة في التعـــــزعــــال یتوقف عند حدود تلك الن
تحت شعار الموضوع�ة  تخفي توجهاتها اإلیدیولوج�ة، وضع�ة شكل�ة ینزع نحوبل 

و�قصد هنا �الدرجة األولى القراءات السلف�ة واألصول�ة، ألنها  4والح�اد المعرفي. العلم�ة،
المغزى  إلىالقراءة المنتجة فهي القراءة التي �مكنها الوصول  أما .دینيتتحرك بدافع 

وهما الداللة والمغزى من خالل  التأو�لدي والغا�ة من فعل القراءة، وذلك بتحق�قها ل�ع
/المغزى الواقعمن  تبدأ ،ز�د متكررة بین الداللة والمغزى أبو حركة بندول�ة كما وصفها 

المغزى وتعدیل نقطة البدا�ة،  تأس�س إلىالنص/الماضي، لتعود الداللة الكتشاف داللة 
یتبدد كالهما وتت�اعد القراءة عن  ومن دون هذه الحركة الت�ادل�ة بین المغزى والداللة ،

 نقطة البدء في أنفي القراءة المغرضة، و�ؤكد  أيالتلو�ن هوة لتقع في  التأو�ل أفق

                                     
  1نصر حامد أبو ز�د : النص – السلطة – الحق�قة ، مرجع سابق ،ص 9 .

  2نصر حامد أبو ز�د : مفهوم النص ،مرجع سابق ، ص 85 – 86 .
  3نصر حامد أبو ز�د : نقد الخطاب الدیني، سینا للنشر ، مصر، ط 2 ، 1994 ، ص 142 .

  4المرجع السابق ، ص 143 .
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 �ةعمل�ة التأو�لالألنه هو غا�ة  1اإلث�ات. أوالنفي  أوالقراءة هي مغزى افتراضي قابل للتعدیل 
 .داللة النص عنه فيالتي ت�حث 

�ما یتعلق �القراءات التي انصبت حول التراث العر�ي خالصة القول مما تم عرضه ف
قراءته �الموضوع�ة  �صف كل �احث ومنطلقاتها، حیث ادعي صحة أدواتهانها ت ،اإلسالمي
هذا الوصف  أص�ح غیره ما اهتدى إلى ذلك ألن قراءته إیدیولوج�ة،أن في حین  والعلم�ة،

 وضوع�ة والعلم�ة في مثل هذه الحالة؟وال ندري من �حدد مع�ار المالشت�مة،  �مثا�ة القدح أو

�عض الضوء على بتسل�ط  حاولنا االقتراب من مشهد صراع القراءات في أرض�ة التراث،
یتسع إلى سلسلة تمتد ما مشهد وصف هذا الن أل ،من ف�ضا غ�ض، فكان ما قدمناه جوان�ه

بین  ماتهاال ت�ادل اتسم �ه مشهد صراع القراءات منما .استمرت الكتا�ة حول هذا الموضوع
واالعتماد على القراءة التي تأسست على التأو�ل الذاتي الذي یر�د كل طرف أن  ال�احثین،

الوقت  في .، ی�قى في حد ذاته إشكال�ة تحتاج إلى معالجةل�سه لبوس الموضوع�ة والعلم�ةیُ 
نه عند هیدغر كما وجد التأو�ل،الذي نجد أن أعالم التأو�ل�ة الغر��ة قد صرحوا علنا بذات�ة فعل 

من خالل تجر�ة  هالوجود اعن كینونة وتحق�ق اتعبیر  التأو�لص�ح �حین  غادمیر، وتلمیذه هانز
خالل �حقق المؤّول وجوده �شكل جدید، من  �األحرى،أو  قرأ النص�ُ  الح�اة التي على ضوءها

جدیدة كور رؤ�ة ي بلغة بول ر�ـــأو ه مسبوق،ل غیر ـــــالتي انعكست في فهم النص �شك خبرته
  راءة.ـــــالقذه ــــــتحققت من خالل ه للذات

ن التأو�ل والقراءة ال تعدو أن تكون تجر�ة فرد�ة أفرزت أإلى  ،لنصل في نها�ة المطاف
رؤ�ة خاصة وذات�ة، یرت�ط نجاحها �مدى مساهمتها في تغییر الفكر أو إحداث منعطفا حق�قا 

 سواء،أن تبدع فعال منهجا لتجدید الفكر والح�اة على حد في مسار المعرفة، إن كان �مقدورها 
 ،لألسف مستو�اته. لكنثر تغیر على أي مستوى من أأو تفتح �ابها على المجتمع لتترك ف�ه 

ن یتحمسون لهم ألس�اب شتى قد فقد ظلت المشار�ع مدونات للشرح والتحلیل من أصحابها وممّ 
فتراكم  .الدافع األكبرهي لجامعات المرهونة �ال�حث �كون ال�حث األكادمي، وس�اسة الترق�ات �ا

  النتاج كتا�ة دون أن �ستط�ع أن یتحول إلى فعل �غیر مالمح الفكر العر�ي بله الواقع.

                                     
 . 144نصر حامد أبو ز�د : نقد الخطاب الدیني ، مرجع سابق، ص  1
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جهود ال�احثین، في شكل فردي أو  اآلن تستنفذ�عض المشار�ع ال تزال إلى ف
ال ألنها  الجماعي،كتاب فضال عن المجالت واالست والمؤتمرات،جماعي تؤطره الملتق�ات 

تقدم حلوال �مكن استثمارها في واقع الحال لحل المشكالت الراهنة واإلشكاالت القائمة في 
مواصفات  مكررة أحیتالفكر العر�ي المعاصر، بل هي في أغلب األح�ان كتا�ات مجترة 

ال تعدو أن تكون وصفا ورصفا تت�عه مالحظات نقد�ة  فهي الكتا�ة في عصر الضعف،
وما     .المشاع الذي یدعي ف�ه كل كاتب سبق الوصول إل�ه ضمن مجالعامة أص�حت 

الكتا�ات أن �عضها ال یزال یتعصب ل�عض المشار�ع على ما  المتا�ع لهذهیز�د عجب 
ت وعّال  ،على تساؤالت العصر لإلجا�ةالطرح المقدم أظهرته الدراسات النقد�ة من ضعف 

�مكنه  حق�قة كمشاركقلة االستفادة منها، أو أمل تفعیلها  استخدمتها بینتالمناهج التي 
یجدد العقل العر�ي المنبوذ ألنه رضي �القیود التي كبلته منذ  الفكر�ة، أوأن �غیر الح�اة 

حكموا وصال الح�ال على قیده ، حتى ال أو  رهقا،زادوه  تحر�ره،فكلما أرادوا  تزال،القدم وال 
 .شكالهیبرح عت�ة التقلید �مختلف أ

وقظ في الوقت الذي �غیب االهتمام �المشروع الذي �مكن أن ینتفع �ه األنام ، و�ُ 
فكر الن�ام من  �قظة األحالم وهلوسات الكالم، مثل مشروع طه عبد الرحمن الذي نحن 

�الفعل  انحسبه �معرفة �صدد الوقوف على أهم المحطات ف�ه والتي �مكنها أن تزودنا 
وقظ وتصحح مسار االنتكاس وتُ  عقل العر�ي نحو التمیز واإلبداع،تحرك البإمكانها أن 

 همته من �عد اندثار، دعوة للعمل واالبتكار .
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 :منهج التداولي عند طه عبد الرحمنالتعر�ف �ال – 1

مخالفا  ،�النظر في اآلل�ات التي أنتجته ت نظر�ة طه عبد الرحمن في قراءة التراثقام
ن جم�عها اتخذ مسارا أل؛ ذكر في الفصل األول من هذا ال�حثة اللفكل الجهود السا بذلك
      ة�التجزئ في تهموقعأ ،�طر�قة انتقائ�ة راثـــــــــمضامین التراءة ـــــقهو العمل على و  ا،واحد

تراث في المقابل أفضى النظر في اآلل�ات التي أنتجت ال، و والتفاضل�ة في تعاملهم مع التراث
، ضوئها انبنت النظر�ة التكامل�ة في النظر إلى التراثعلى إلى النظرة التكامل�ة، التي 

في  ه طه عبد الرحمنمنهج الذي سار عل�عرف �السنقف على تفاصیل مكوناتها �عد أن نُ 
ذلك بتحدید المفاه�م األساس�ة ف �الجهاز المفاه�مي الذي اعتمده، و عر ، ثم نُ تقو�مه للتراث

 .النظر�ة وشرحها في

رده  سواء في ،لقد اعتمد طه عبد الرحمن على المنهج التداولي في النظر إلى التراث
أو في جعل  -الجابري  كاعتراضه على - ثعلى خصومه كمعترض علیهم في قراءتهم للترا

أول من استعمل مصطلح  فهو .من أركان نظر�ته في قراءة التراث ااألصل التداولي ركن
) منذ مطلع Pragmaticsوقدمه بد�ال، عن المصطلح الغر�ي( - على حد قوله –التداول�ة 

ستعمال والتفاعل المطلوب حقه، �اعت�ار داللته على معنیي اال  ألنه یوفي" الس�عین�ات؛
، وهما المبدآن األساس�ان للتداول�ات التي �عرفها طه عبد الرحمن �أنها "الدراسات التي 1معا"

 )مدلوالتها(الدوال الطب�ع�ة و ن أمكن بتفسیر العالقات التي تجمع بینإ و  –تختص بوصف 
 أي مستخدمیها.  ؛2بها " ) نالدالی(و�ین 

أول من تن�ه ، �اعت�اره عن تعر�ف شارل مور�سال یختلف  في حق�قته،وهذا التعر�ف 
ینظر  التركیبي التركیبي والداللي؛ فلئن كان ال�عد ال�عدینعن  ، فضالللَعالمةالتداولي  لل�عد

المة �اعت�ار قدرتها على االنضواء داخل مقاطع من عالمات أخرى وفق قواعد إلى العَ 
في هذا المجال �اعت�ار عالقتها �ما تدل ینظر إلى العالمة  الداللي وال�عد ،تأل�ف�ة �عینها

 3یتولى الطر�قة التي �ستعمل من خاللها المتلقي هذه العالمة. ال�عد التداولي عل�ه، فإن

                                     
  1-طه عبد الرحمن : في أصول الحوار و تجدید علم الكالم ، مرجع سابق ، ص 28 .

  2 المرجع نفسه ،ص 28 .
  3-أمبرتو إكو:العالمة تحلیل المفهوم و تار�خه ، ترجمة : سعید بن كراد ، المركز الثقافي العر�ي، المغرب ،  لبنان ،ط 1 ،2007، ص 56 
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الداللة) أوسع فهو تقس�م منطقي متدّرج في التوسع (؛ الثالثي للعالمة التقس�مإن 
الداللة إذ یز�د  من (التركیب) إذ تز�د عل�ه �عنصر المدلول، و(التداول) أوسع من

أقوى)  (تضمنهذه المستو�ات عالقة(استغراق) أوعلیها �عنصر(الناطق)، فتقوم بین 
فالتداول�ة تهتم بدراسة األفعال الكالم�ة الصادرة عن المتكلمین،   .1 �التعبیر الر�اضي

وذلك �فهم القواعد والمواضعات اللغو�ة واالجتماع�ة والدین�ة والعرف�ة التي یخضع لها 
لفعل الكالمي الناجح، �اعت�ار التداول�ة تنفرد بدراسة اللغة وقوفا على مختلف ا

كما تسعى التداول�ة  العناصر النفس�ة والخارج�ة للمتكلمین التي تشكل عالم الس�اق.
مناط فإلى تجاوز حدود الخطاب، لتصیر نظر�ة عامة للفعل والنشاط اإلنساني، 

الذي یهتم �ما �فعله المستعملون و ستعمال)، اهتمامها دراسة اللغة في المقام (اال
 �األلفاظ. 

الفلسفي  الجانب التداولي للدرس على استثمار ل طه عبد الرحمن في قراءته للتراثمع
نظر�ته التكامل�ة  من أجل ص�اغة قواعد تداول�ة للخطاب الفكري، تبلورت في، والكالمي

 فالتداخل بین  2.التقر�ب –التداول –التداخل :ةعلى أصول ثالث أقامها في التراث، للنظر
خصوص�ة مجالها ألنها تعمل ب ؛تكاملها لممارسة التراث�ة ومظهرا المعارف والعلوم سمة

�ظهر جل�ا  القرآني، لذامعارف من اشتغالها �النص ال، التي انبثقت فیها العلوم و التداولي
 .تداخل آل�ات هذه العلوم في تحصیلها للمعرفة اإلسالم�ة

اتخذ من التقر�ب التداولي منهجا في تأصیل المنقول، أي كل ما نه فإ ،لى ذلكأضف إ
ألنه ؛ وهو دلیل آخر عن التكامل المعرفي، عن نطاق المجال التداولي األصلي هو خارج

قدرته على هي ف، رف. أما التداول في التراثاین العلوم والمع�مثل التداخل الخارجي ب
الق�م العقد�ة است�عا�ا یخضعه للق�م المعرف�ة والق�م اللغو�ة و ا المنقول إلیهو  لوافداست�عاب ا

 3الخاصة �ه.

هي ؛ و من في استثماره لمنهج�ة المناظرةتجلى المنهج التداولي عند طه عبد الرح  
ثة، َتكُلم�ة) أساس�ة ثال أفعالللمناظرة ( العامةالشروط  ذلك أن من ،فعل تداولي �امت�از

                                     
  1طه عبد الرحمن : حوارات من أجل المستقبل ، مرجع سابق ، ص 77 

  2  طه عبد الرحمن: سؤال المنهج– في أفق التأس�س ألنموذج فكري جدید، المؤسسة العر��ة للفكر واإلبداع ، لبنان ، ط 1، 2015 ، ص 70 
  3 طه عبد الرحمن ، الحوار أفقا للفكر، مرجع سابق ، ص 138 .
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�سمى(التدلیل) و  وعرض دلیل على الدعوى  اء)ـــالدعا�سمى (عرض دعوى و " هي:و 
  .1"واعتراض على هذه الدعوى و�طلق عل�ة (المنع ) (اإلث�ات)أو

  العلم  �مبدأ االشتراك مع الغیر في طلب وظائف منطق�ة تأخذ" على فالمناظرة تنبني
 وأالغیر  ي إلىالنفع المتعد إ�مبد تأخذأخالق�ة قواعد ، كما تنبني على وطلب العمل �المعلوم

؛ �كون ي تمثل خطا�ا استدالل�ا �قوم على(المقابلة) و(المفاعلة) الموجهةفه 2"اآلجل. إلى
تصدیق غیره  ترضا هادفا �عرضه أو اعتراضه إلىفیها المناظر سواء كان عارضا أو مع

 عارضا كان أو معترضا.

؛ وال یزال المرء مناظرةل�س إال ال )الفلسفة التداول�ة (منهج " �عتقد طه عبد الرحمن أن 
سوفا ما ناظر غیره أو ناظره غیره، فإذا صار إلى إنكار مناظره ونظر �مفرده و�رهن، فیل

ن التداول�ة أل ؛3")لسواه(أي ذهب مذهب الر�اضي والمنطقي ما عن غرضه واغتصب قصر
مع المقام  ، في عالقته الوث�قةإرساء م�ادئ للحوار ، هدفهلیهاعلم یهتم �عالقة اللغة �مستعم

وفي  ،حواراتهم و�درس ك�ف�ة استعمال المتكلمین لألدلة اللغو�ة أثناء ،الذي ینتج ف�ه الكالم
 ادیث،ــــــا�ات وتلك األحـــــــة لتلك الخطتأو�ل مستعملي اللغ . كما �عتني �ك�ف�ةخضم خطا�اتهم

وهذا ما تتضمنه  ،اقـــذا السیــــوك ،المخاَطباِطب و ـخمال ؛م أ�ضا �منشئ الكالمـــــو�هت
 . المناظرة

ظلت  -ال �عني هذا أن طه عبد الرحمن قد استخدم منهجا �عیدا عن العقالن�ة التي و 
لخطاب التداولّي ، ذلك أن ابها الجم�ع �اللحن الذي �عج�ه و�طرب له یتغنى - شعارا

المعاییر  من ستتحدد انطالقا"عقالنیته  عقالنیته كما للخطاب البرهانيله  هو أ�ضا الفلسفي
: فهي منطق�ة غیر خصائص ثالث لهذه المعاییرو  لتي اتفق المتناظرون على إت�اعها،ا

 نیها ال تفارق أصولها التداول�ة،معاوتجر�ب�ة ووظ�ف�ة، إذ م�انیها ال تفارق معانیها، و  صور�ة
 4."نسب توج�ه لتحقیق الغرض المقصود من المناظرةأمعانیها كلتاهما موجهة وم�انیها و 

ستبد ف�ه بن�ة على عكس (التوحید) البرهاني الذي یتوافق مع تصوره لنظام اجتماعي ت" فهي

                                     
  1 طه عبد الرحمن ، أصول الحوار وتجدید علم الكالم  ، ص 75 .

  2طه عبد الرحمن : تجدید المنهج  في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 20 .
  3 المرجع السابق ، ص  67  .
  4  المرجع نفسه  ، ص 67 .
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 ،، طوعا أو كرهان�ات على ما بینها من االختالفاتسّوى ف�ه غیرها من الب�ُ واحدة �التوج�ه، و 
    ع�ة ة الجماـــــــ�النزعاجتماعي �قر �الم�ادرة الفرد�ة و ن المناظرة ُتِعینُ على تصور واقع إف
 1".التغییرح و ــــــاع تقبل التنقیـــــراك الجم�ع في ال�حث عن حلول لألوضــــــ�طلب إشو 

ألنه  ؛ى خر عبد الرحمن في منهج المناظرة ما �ستغني �ه عن المناهج األ لذا وجد طه 
طرف واحد �حجة البرهان�ة  رأيب �ستأثروال  في الوصول للصوابطل�ا �فتح �اب الحوار 

تحجب و  �الرأياالستبداد عن المشاركة في التدلیل، فتكون مدعاة للتعصب و  يتغنتسالتي 
 .راءاتــــراع القـــــــفي م�حث ص األولفي الفصل بینا ذلك ، كما لآلخرضرورة االستماع 

، فهو یراها أولى �األخذ في التراث �اآلل�ات التي أنتجته أن ینظرطه عبد الرحمن أراد 
 غیرها وألجلال تتوافر هذه األس�اب مع اتصالها �التراث متوفرة بینما  ن أس�ابأل ؛من سواها

عن  علیها �حثا�شأنه واالعتراض  ى النقاش وعرض الدعاو لل�حث و  اأن ی�قى التراث مشترك
، فكان منهج المناظرة واالنتفاع �همنه االستفادة ك�ف�ة محل جدل كبیر في ظلت ، أجو�ة

 .تقصي ال�حث عن الصواب خیر بدیل عن المناهج الغر��ة في

أن منهج المنطق �فید ال�قین خالف المناظرة القائمة على الجدل  هماعتقد �عض ولئن
 ن قد ه�أت لمشروع ردّ و ظار المسلمضعها النّ الشروط التي و  یرى أنّ  عبد الرحمن ن طهإف

هذا و  .قلةن النظر العقلي في حق�قته مناظرة، وما العقالن�ة إال معا، ذلك أالمنطق إلى الجدل
، ي ینبني عل�ه الجدل هو �قین عمليال�قین الذ" ال�قین، ألنلشرط ما �فسر تضمن المناظرة 

ل�قین العملي أقوى على التوج�ه انما ال�قین المنطقي هو �قین نظري، صناعي، صوري و بی
 هذا ال�قین الذي ال ینتفع �ه و�ظل حب�س القول ن النظري،ـــــالتغییر من ال�قیقدر على أو 
 �العمل.ألنه مجرد تفكیر غیر مرت�ط 2".القرطاسو 

ألنها تعتمد على  ؛�ما تمیزت �ه من �قین عملي المناظرةیتأكد فضل  ،مّما تقدمو  
 تمثل معادال جب في المشاركین مسؤول�ة الفعل والقول معا، فهيالمشاركة التي تستو 

ن التي جاءت لتعلم آلطب�عة الشخص�ة التي بناها اإلسالم بدءا من نصوص القر  اموضوع�

                                     
  1 طه عبد الرحمن ، أصول الحوار وتجدید علم الكالم  ، ص 68 .

  2 المرجع  نفسه  ، ص 70 .
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( سورة النحل  .﴿َوَجاِدْلُهْم ِ�الَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴾ :الجدال �الحسنى مصداقا لقوله تعالىالحجاج و 
 ) .125اآل�ة 

لقد اتخذ طه عبد الرحمن موقع المعترض حین أخذ �منهج�ة المناظرة التي أسسها 
ات المنطق�ة والحجاج�ة آل�ة منطق�ة ولغو�ة تناسب النظر� من وسائل على ما أت�ح له

ض عل�ه) إلى درجة من یتعاون مع االعتراض أن یرتقي (المعرو " . فحدّ معاصرةالاللسان�ة و 
لة ، ملتزما في ذلك أسالیب معینة �عتقد �أنها كفیفي إنشاء معرفة نظر�ة مشتركة )العارض(

 الصواب .ألن الهدف هنا هو التشارك في الوصول إلى  .1"تحقیق اإلقناعبتقو�م العرض و 

 ،رهــــل على قول غیـــــألنه ردة فع؛ ااستجاب� �كون فعل االعتراض فعال لذا توجب أن
نه فعل استشاري أ، كما ه إلى ما سبق من الكالمــــألن أثره یتج ؛اليــــل إد�اري ال إقبـــــهو فعو 

ك أن ذل، لذا فهو فعل تقو�مي مشروعیته تأسست من اعتراف العارضن أل ؛ال استبدادي
فهو  ،المعترض �قتفي قول العارض ل�حدد اتجاه النظر، ومنه فهو فعل تشك�كي سجالي

 ؛هو فعل سجالي�مطالبته التدلیل أو إ�طال تدلیل، و ألنه یراجع خصمه في دعواه  ؛تشك�كي
ل هذه الصفات في الفعل وحین تجتمع ك 2.ازع قول العارض �النفي االعتراضيألنه ین

مسار  ألنهصحة نتائجه وق�مة الصواب ف�ه؛  إلى�ستحق االطمئنان نه �حق إ، فاالعتراضي
  . ف�ه بواحد�ة الخطاب ُ�ستأثرتصح�حي للتفكیر بجدل�ة عقالن�ة ال 

  3:اآلت�ةحتى یتصف االعتراض بهذه الخصائص البد أن تتوفر ف�ه الشروط و 

تصل ی عند العارض، �حیث اتهاالعتراض المرجع ذأن یتخذ المعترض مرجعه في  -1
 .بوجه أو �آخر �منطوق قول العارض منطوقه

  .غرضه مفاعال لغرض هذا القولأن �كون  - 2

  .أن تكون ُحجیته معاكسة في قوتها لحج�ة قول العارض - 3

  .تدلیل العارضلتوج�ه و  ال وتوج�ه المعترض تا�عأن �كون تدلی - 4

                                     
  1   طه عبد الرحمن : في أصول الحوار و تجدید علم الكالم ، ص 42 _ 43 .

  2 المرجع نفسه  ، ص 43 .
  3  ینظر : المرجع نفسه  ، ص 43 _ 44 .
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راءة محمد عابد ق في اعتراضه على ،�الفعل وهذا ما قام �ه طه عبد الرحمن     
ن هو عنوان یختلف عما ألفناه مو  )التراث تجدید المنهج في تقو�م(الجابري للتراث في كتا�ه

التي كنا نأمل ، منهج  المناظرة�سیر على خطى ألنه  ؛ كتب جعلت موضوعها قراءة التراث
�ة ه أو یتجاوزه، فإذ �المالحظات النقدأن نجد من �ستجیب له فیناظره من كان �مستوا 

على أمثلة ذلك  عة غیر المؤسسة تصدر في حقه وحق مشروعه، وسنأتياألحكام المتسرّ و 
اتخذ من المناظرة منهجا لیرد �ه عل�ه لكفى ه لو أن الناقد لعملفي موضعه من ال�حث، و 

حدود النقد إلى ن عج و خر هم اللما احتاج �عضو  ،نفسه حرج ما �صل إل�ه من غیر دلیل
الوقوف على مواطن الضعف في  أن هذا القدح هو سبیل ممنه، ظنا اإلساءة الصر�حة

طه المناظر ل یجب أن �كون  میتحقق مراده ، فحتىطر�ق اإلخفاق ل�س إال، لكنه مشروعال
ف�قبل علیهما  ،على حد سواء لتراث العر�ي والغر�يإلى ا�عود  له �حیثنظیرا عبد الرحمن 

 تتجاوزرؤ�ة أخرى للتراث تعترض و  ن تظهرحینها �مكن أ قراءة وفهما مثلما فعل هو،
 . الخصم

من وجهة  النقد�ة الساحةفي فقرا منطق�ا ُمدقعا سببت وهذه الطر�ق إلى النقد هي التي 
تمثل في غلب النقاد �قع في آفة الغصب أو االغتصاب التي تألن أ ؛ طه عبد الرحمن نظر

ي، وال �عن�ه أمر هذا في قدرتها على إث�ات الرأ تجاهل الناقد ألدلة خصمه، فال ینظر
 ؛ لذاصي عل�ه تكذیبها أو التشك�ك فیها، مخافة أن �ستعوغال�ا ما یهملها عن عمد ؛اإلث�ات

، ف�كون االعتراض، وكأنه هو الذي ورد عل�ه یتجه الناقد م�اشرة لعرض رأ�ه و�ستدل عل�ه
لزمه ن األصل في كل حوار أن المعترض أو الناقد یأل؛ بهذا قد اغتصب وظ�فة اآلخر

ت�عا الطرق أتى على إ�طالها م، ى الرأي المعروض فإذا توفرت لد�هالمطال�ة �الدلیل عل
�التالي صدق و  ،ن نجح في ذلك، تبین كذب الرأي المعروضإ، فالمعلومة في االعتراض

ه � تزمهذا ما لم یلو  1ٕان عجز عن اإل�طال لزمه التسل�م برأي غیره .ذا الناقد، و رأي ه
 .عبد الرحمن منتقدي مشروع طه

في في تقو�م التراث) منهج المناظرة تجدید المنهج في كتا�ه ( طه عبد الرحمن انتهج
، أحد عشرة دعوى  اعتراضه على انبنى على غیره، حیثفبدأ ف�ه كمعترض ، لتراثل قراءته

                                     
  1طه عبد الرحمن: الحق اإلسالمي في االختالف الفكري، المركز الثقافي العر�ي ، المغرب ، ط 2 ، 2009 ، ص 298 – 299 .
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عنها ف�ما س�أتي عرضه  ال�ق�ة المتفرعةسنقف على و  منها،سنذكر هنا الخمسة األساس�ة 
   1فصل:في هذا ال

مفادها أن تقو�م التراث �االشتغال �مضامین النص  :دعوى التقو�م التجز�ئي للتراث
، �قع في نظرة تجز�ئ�ة لهذا ل اللغو�ة والمنطق�ة التي أنشأتهالتراثي دون النظر في الوسائ

 اآللي لنمـــــوذجدعوى القصور نبني هذه الدعوى، على دعوى التعارض األصلي و ت، و تراثال
 .التجزيءوى ــذي یثبت دعـــــوتین هو الـــة هاتین الدعـــات صحــ. فإثبللتراث و�ميـــابري التقــالج

: فتقوم على استكشاف اآلل�ات التي انبنت بها التقو�م التكاملي للتراث دعوى أما 
بدعوى �تم التدلیل على هذه الدعوى . و هذه المضامین ثم استعمالها في نقد مضامین التراث

ن تداخل أحد علماء المسلمین إال �التسل�م �أال �صح تقو�م إنتاج  :ل المعرفي للتراثالتداخ
قرب العلوم إلى مجال التداول اإلسالمي العر�ي أقوى من تداخله مع ما دونه قر�ا أإنتاجه مع 

  تتفرع عن هذه الدعوى دعوتي التداخل الداخلي و  .من هذا المجال حتى یثبت خالف ذلك
 .رجيوالتداخل الخا

إال �االستناد إلى مجال  بیل إلى تقو�م الممارسة التراث�ة: ال سدعوى التداول األصلي
بها إلى �نض�ط �قواعد محددة یؤدي اإلخالل اف�ة، و تداولي یتمیز عن غیره من المجاالت الثق

 .بهذه الممارسة آفات تضر

التقر�ب التداولي  ال سبیل إلى معرفة الممارسة التراث�ة �غیر دعوى التقر�ب التداولي:
رار ـــــــول، �فضي عدم است�فائها إلى اإلضـــــــالذي یتمیز عن غیره من طرق معالجة المنق

التداولي دعوى التقر�ب دعوى التقر�ب التداولي للمنطق و  تعضدها ال التداولي.ــــبوظائف المج
 األخالق. لعلم

 من:شروط النظر في التراث عند طه عبد الرحأساس�ات  و  - 2

: األولى ناء التراث إلى فائدتین أساسیتینیرجع طه عبد الرحمن أهم�ة معرفة طرق ب
خالل هي تجاوز الجمود على اآلل�ات المنقولة التي وقع فیها الدارسون للتراث وذلك من 

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج  في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 15 .



لرحمنالنظر�ة التكامل�ة في النظر إلى التراث عند طه عبد ا           الفصل الثاني     

 
97 

الثان�ة هي استثمار هذه تلفة التي أخذ بها أهل التراث، و عن األنماط المخ الكشف
تجدید قدراتهم على اإلنتاج لما سیجدونه من المنتسبین إل�ه و ت في إنهاض همم اآلل�ا

      1فائدة أصیلة.

المشار�ع المستوردة �حجة الموضوع�ة والسبب�ة واإلجرائ�ة  لذا یتعجب من
ومحاولة إقحامها على التراث مع وجود إمكانات أخرى أجدى من هذه المقار�ة التي ال 

 .وافر فیها شروط المنهج�ة الصح�حةتت

إذ یجوز مبدئ�ا أن تكون "ملي هذا االخت�ار دون سواه فال توجد ضرورة تُ  ،عل�هو 
، قادرة على تحقیق مرادنا في التقو�م �طر�قة المنهج�ة المنقولة هناك منهج�ة غیر

كان البد، وٕاذا  الدارسین؛التي شاع استعمالها بین النقاد و أفضل من طر�قة المنهج�ة 
، فاألولى أن نقت�س نقت�س منهج�ة مخصوصة للنهوض �ممارسة التراث، من أن

حسب في أ�قظ عصورها مع فتح ال�اب لتنق�حها � نهج�ة التي أنتجتها هذه الممارسةالم
 ال توجد ، بینماموجودةن أس�اب االتصال مع تراثنا أل2".، بدل أن نقت�س غیرهاالحاجة

ن �عط�ه ال�احثو لكن هذا التعلیل ال ، من اآلل�ات المستوردةهذه األس�اب مع غیره 
كل شكك في نتائج �ُ تهم و یُ  ، بلفي تراثهم هيكبر مما أن ثقتهم في المستورد ألأهم�ة؛ 

، حتى أص�ح هذا تراث�ة تقلید�ةقراءة  �أنهاقراءته في ث الترا آل�ات إلى من �عود
هو  م دال على الخروج عن الموضوع�ة والعلم�ة؛ ألنه حسب ظنهم،الوصف عنده

ق ـــــده من �ستحـــوحي ـــــوذج الغر�ـــــالنم، ذلك أن دـــــــــیرتجى منه جدیاجترار ال تكرار و 
 .الموضوع�ةا للعلم�ة و ــــــمنهج�كون  أن

التي  دواتاأل�التراث أن �حاكم على ضرورة  یؤكدطه عبد الرحمن  لكن 
تج أو ُ�حاكم �أدوات لم ُتن ،أن �حاكم �أدوات إنتاج تراث آخر فال �مكن "،هتنتجأ

فالبد من أن ُ�قوم  ،ه إال أن �كون على سبیل المقارنة؛ أما على سبیل التحقیقمضمون
رائط ُ�نقد �حسب األدوات التي اسُتخدمت في إنتاجه حتى ُ�عرف هل استوفى شالتراث و 

ل الخارج�ة ـــــــالعوامات والمضامین و ـــاآللی في النظر ألن  ؛3"هذه األدوات أم لم �ستوفها

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید  المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 297 . 

  2المرجع السابق ، ص 19 . 
  3طه عبد الرحمن : الحوار أفقا للفكر ، مرجع سابق ، ص 141 .
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قام النظر المضموني نه البد أن �ُ إ ، و والعناصر الداخل�ة ه النظر في اآلل�اتـــــــــتقدمالبد أن ی
 ألن ؛ثمر نتائج ال فساد فیها و�وصل إلى حقائق ال شطط بهاعلى النظر اآللي حتى یُ 

، "فل�س م في الفعل التار�خي في كل ظاهرة، كائنة ما كانت، هو تخص�ص �غیر دلیلالكال
 التار�خي في الظاهرة المدروسة �أولى من السؤال عن الفعل المنطقي فیها، السؤال عن الفعل

وهذا ما 1".جاز أن ن�حث في أس�ابها المنطق�ةفإذا جاز أن ن�حث في األس�اب التار�خ�ة 
 تمیز �ه طه عبد الرحمة في دراسته للتراث وهو ال�حث في األس�اب المنطق�ة التي أنتجته.

، راثـــدراسة التیتوجب االلتزام بها قبل اإلق�ال على م�ادئ ثالثة شترط قد الذلك نجده 
   2:وهي

الجاهزة أو المتس�سة التي اعتاد �عض ال�احثین  التخلص من األحكام المس�قة أو -أ
نشرها بین جمهور المشتغلین �ه كلما عّن لهم اتخاذ ساهلین إرسالها �صدد التراث و المت

 .الحق�قةعلیهم أغراض طلب الظفر � موقف تمل�ه

مفكر�هم في مختلف هج المتقدمین من علماء اإلسالم و تحصیل معرفة شاملة �منا –ب
العلوم مع تحصیل معرفة كاف�ة �المناهج الحدیثة تمكن من القدرة على تجاوز طور تقلید 

 .في اصطناع المناهج ووضع النظر�اتالنظر�ات إلى طور االجتهاد  المناهج واقت�اس

، سواء أتواتر ل في وصف كل قسم من أقسام التراثلوسائاستخدام أنسب ا –ج  
، حتى تكون األحكام التي نصدرها في حق التراث قدره عند ال�احثین أم لم یتواتر تعظ�م

 حاصلة بتصفح أقصى ما �مكن من جزئ�اته المختلفة.

افات اختالف الثقطه عبد الرحمن بخصوص�ة التراث و إضافة إلى ذلك فان إ�مان  
م�ادئ أخرى عمل�ة تعضد أن �ضع استوجب منه  ،اعاة هذه الخصوص�ةوضرورة مر 

تشرد عن جادة  ، حتى الم�ادئ القراءة الصح�حة للتراث تكتمل الم�ادئ النظر�ة حتى
  3لت هي األخرى في ثالثة م�ادئ:. تمثّ الصواب

                                     
  1 المرجع السابق ، ص 25 .

  2 طه عبد الرحمن : تجید المنهج في قراءة التراث ، مرجع سابق ، ص 20 .
  3 المرجع نفسه ، ص 20 .
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 –تراث انبنى على ثنائ�ة ن الأل ؛جانب السلوكین جانب المعرفة و الر�ط ب –أ 
 فال �ستق�م أن ُ�قّوم التراث من لم یتحقق �م�ادئه. –العمل العلم و 

 –المنفعة في العلم  -: المعرفة �أصول العمل في التراث وهيتحصیل  –ب 
 .واالشتراك في طلب الصواب –عمل الصالح في الو 

، من �ة للتراثلمقتض�ات العمبتحري ال العقل تكو�نتجدید االجتهاد في  –ج 
تستعاد وحدة العلم والعمل  حتى ،لنفع اآلجللالعمل طل�ا و  الجمع بین العلم خالل

 .، كما عمل بها صانعوا التراث متحققة في سلوكهموالصواب

، كشروط ئ للتراث �الم�ادئ السالفة الذكرطه عبد الرحمن نفسه كقار  ألزملقد 
شروط تعلقت أساس�ة ین�غي أن تتوفر منذ البدء في قارئ التراث فقد اعتمد ثالثة 

الجاهزة مع ضرورة الجمع ي االبتعاد عن األحكام المس�قة و النظري تمثلت ف جانب�ال
بین المعرفة �المناهج الحدیثة ومناهج المتقدمین دون أن �كون هناك أي استثناء ألي 

و�الموازاة هناك شروط أخرى عمل�ة كما  نه أو قل.أجزء من أجزاء التراث مهما عال ش
التحقق �معرفة األصول التي انبنى علیها لم والعمل و وهي الجمع بین الع، اسبق ذكره

تحقیق المنفعة في  أي -وحدة العلم والعمل والصواب  –ي ثالث�ة التراث متجسدة ف
هي التي تضمن  . فهذه الشروطواالشتراك في طلب الصوابمل الصالح في العالعلم و 

ألنها موجهة �العلم  ،الجاهزةال تسبق الزمن �أحكامها  لقراءة جادة االنطالقة السل�مة
 .والعمل معا في طلبها للصواب

 التراث:األساس�ة للنظر في  وض�ط المفاه�متحدید  –3

همیتها في ال�حث أل، ه االجرائ�ةض�ط مفاه�مو  تحدیدب الرحمن ز طه عبدلقد تمیّ 
هذه جوهرها  جعلتالتي  القضا�الیتسنى له توض�ح موقفه من و  العلمي الجاد،

ظن �ه أنه �ُ من �اب الشائع الذي  ینما یتعلق األمر �ما هو مستخدمح خاصة، المفاه�م
ز تمیّ ك�ف�ة استخدامها، و  تُعلم كلما تحددت مفاه�م ال�حث،ف .ال �حتاج إلى مراجعة

األمر ، خاصة إذا تعلق سبب اخت�اره لها من دون غیرهاو ، فهمها من �احث آلخر
 .ل ك�ف�ة قراءته�ه من جدل حو  ما تعلق�قض�ة مهمة كقض�ة التراث، و 
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هذا ما ألزمنا الوقوف عند أهم  ،�عضها ب�عضحین تتعالق المفاه�م  وتزداد األهم�ة 
ون مفهوم �قتضي أن �ك" :في قولهضرورة تحدید مفهومها  المفاه�م التي رأى طه عبد الرحمن

وم أن �كون مفه و�قتضي له،فال ك�ف�ة �غیر ما هي ك�ف�ة  الك�ف�ة تا�عا لمفهوم "التجدید"،
�قتضي أخیرا أن �كون و  ،فال تجدید �غیر شيء یتعلق �ه ،تا�عا لمفهوم "النظر" "التجدید "

مفهوم النظر تا�عا لمفهوم "التراث"، فال نظر �غیر منظور هو التراث هو �الذات العنصر 
ولقد  هذه �عض المفاه�م التي یرى طه ضرورة الوقوف علیها، 1."الذي ال یتعلق �غیره

    ال�حث.اه�م أخرى رأینا أن ض�طها �سهم في ت�سیر فهم ردفناها �مفأ

 :راثــوم التــــمفه – 1- 3

أساس�ا وهو  �عدا تتقاسم جم�عهاو ، التراثقفت عند مفهوم التي و تعار�ف الكثیرة هي   
كما �عرفه فالتراث وعل�ه  ،احدثا أو أثرا أو إنتاجا إنسان�سواء كان من الماضي  اكونه جزء

اعي والنظم االقتصاد�ة والقانون�ة التي االجتمهو تار�خ األمة الس�اسي و "طراد الك�سي 
ومجموع خبراتها األدب�ة ومنجزاتها في الطب والك�م�اء والفلك والفیز�اء وعلم  شرعها،

برات المكتس�ة عن التزو�ق �ضاف إلى هذا الخوالعمارة و  فن التصو�راالجتماع والنفس و 
لتي كثیرا ما تصاغ في حكا�ات وخرافات ئق االجتماع�ة االعالطر�ق الممارسات الیوم�ة و 

ة متنوعة تعكس خبراتهم النفس�ة مزح تجري على السنة الناس �أسالیب تعبیر�وأمثال وحكم و 
ه فهنا أص�ح التراث كل ما توارثنا ،2"مواقعهم الس�اس�ة ..الخو  التخیل�ة  نشاطاتهموالوجدان�ة و 

عر�ف هو الشائع عند عامة هذا الت، و تقالیدو  عاداتف و من علوم ومعار  عن األج�ال السا�قة
 .خاصتهاالناس و 

حضورا في المعاجم على هذا  حین ن�حث عن المعنى اللغوي للكلمة ال نجد لهاو 
 ةكثیر أح�ان ، تنوب عنها أختها المیراث في محدودة المعنى واالستعمال" ظلتألنها الوجه؛ 

        ، فألفینا هذه الكلمة تش�ع �شیوع ال�حث دیثلى أن دخلنا في هذا العصر الحمن األمر إ
والقصص تنب�ش عن الماضي: ماضي التار�خ وماضي الحضارة والفنون واآلداب والعلم الو 

وردت في مقای�س اللغة  ، كماو�عود أصل كلمة التراث 3"�صلة.ما �مت إلى القد�م  وكل

                                     
  1 طه عبد الرحمن : سؤال المنهج ، مرجع سابق  ، ص 41 .

  2طراد الك�سي:التراث العر�ي كمصدر في نظر�ة المعرفة واإلبداع في الشعر العر�ي ، منشورات وزارة الثقافة والفنون، �غداد ،العراق،1978، ص6 .
  3 عبد السالم هارون : مرجع سابق ، ص 12 .
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ْرث، والمیراث ، هي الوِ واحدةة : كلمورث الواو والراء والثاء" ، إلى الجذرالبن فارس
 .1"آخر�ن بنسب أو سبب ، وهو أن �كون الشيء لقوم ثم �صیر إلىأصله الواو

، حیث كانت عل�ه في القد�م آخر غیر ماظفت كلمة التراث �معنى لقد وُ 
المضمون الذي تحمله هذه الموروث الثقافي والفكري والدیني واألدبي الفني، و تعني "
�كن حاضرا ال  ، لموفا في �طانة وجدان�ة إیدیولوج�ةطابنا العر�ي المعاصر ملفداخل خ

نه غیر حاضر في خطاب أ�ة لغة من أ، كما في خطاب أسالفنا وال في حقل تفكیرهم
وهنا 2".المفاه�م الجدیدة علینارة التي نستورد منها المصطلحات و اللغات الح�ة المعاص

وب ولعا بدراسة الماضي واالختالف عل�ه ، فكان أننا أكثر الشع إلى�شیر الجابري 
التراث عّلها تجد إجا�ة  �حث في حفر�اتالمختلفة المشارب تهذا الكم من المشار�ع 
    عن تساؤالت حاضرها.

لغ�اب الض�ط ة عموم�الر�ف �اتعال النوع منهذا  عبد الرحمن طه�صف 
متداخلة  د تبدو قر��ة منه أوقأخرى �میز مفهوم التراث عن مفاه�م  نجدهلذا والتفصیل 

مفاه�م في مفهوم كل من تجلت هذه ال ،حد تعبیره تشاركه الحقل الداللي معه أو على
 توض�ح لذا عمل على 3الثقافة حیث یؤكد على أن التراث أعم منهما.الحضارة و 
   غا�ة مقصده.تحدد مجال عمله و یها، لالفروق بین

على التثقیف الذي �عتمد التكو�ن  تقتصرن الثقافة أل ؛عم من الثقافةأ  فالتراث
ومقصود  4."ع�ارة عن تقو�م على مقتضى ق�م وطن�ة" والتوج�ه وفق ق�م ثقاف�ة أي هو

هذا التعر�ف أن الثقافة تتجه نحو االنتقائ�ة التي تحتفظ �الق�م  الرحمن منعبد  طه
 ألن ؛)الملغى( غیر المرغوب ف�ه�ه و المرغوب فیها فقط بینما التراث جامع للمرغوب ف

السلوك�ة داخل األمة على التي ُتقوم االعوجاجات الفكر�ة و الثقافة هي جملة من الق�م "
 و�القدر �أس�اب هذه الق�م في عالم اآل�ات، الفكر والسلوكالوجه الذي یجدد اتصال 

 أنهافمیزة الثقافة  5".اإلبداعمن استرجاع قدرتها على اإلصالح و الذي ُ�َمكِّن هذه األمة 
                                     

 . 105ابن فارس : معجم مقای�س اللغة ، مرجع سابق ، ص  1
  2 محمد عابد الجابري ، التراث والحداثة ، مرجع سابق ، ص 23 .

  3 طه عبد الرحمن : سؤال المنهج ، مرجع سابق ،ص42  .
  4  المرجع نفسه ، ص42 .   

  5 طه عبد الرحمن : الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ، مرجع سابق، ص 87 .
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من ق�م ستسهم في بناء هو�ة المجتمع، فهي تستمد وجودها من تحتفظ فقط �ما تراه منسا�ا 
 �عض ق�م التراث ال جم�عها وهذا ما یجعلها أخص من التراث. 

وج�ه وفق تعلى اعت�ار أن التحضر هو تكو�ن و عم من الحضارة أ  ،هو أ�ضاالتراث و 
وقت الذي �حوي التراث ق�ما إنسان�ة مطلوب العمل بها في الو ، وفق ق�م إنسان�ة مرغوب فیها

�شترك إذا مفهوم الحضارة مع الثقافة في  1إنسان�ة غیر مرغوب فیها وال مطلوب العمل بها.
 انتقائ�ة األخذ �التراث. 

   راث العر�ي اإلسالمي �أنهـــــــه للتطه عبد الرحمن تعر�ف تقـــــــدم �حددعلى ما  �ناءو 
أو اإلنتاجي  -السلوك�ة التي تحدد الوجود الكسبية و جملة من المضامین والوسائل الخطاب�"

، �قي �عضها على حال االعت�ار وصار �عضها سلم العر�ي على مقتضى ق�م مخصوصةللم
یجمع  �النس�ة إل�ه فالتراث 2".إن طموحا إلى الترقي أو وقوعا إلى التردي إلى حال اإللغاء،
ب والسلوك�ات كنتاج للمسلم العر�ي، التي صنعت الخطا -اآلل�ات –لالوسائبین المضامین و 

هم أسهذا األخیر قد  مع أنبخاصة،  )األعجمي(ذكر المسلم غیر العر�ي لم ینلحظ هنا أنه و 
 .التعر�ف �حكم اللغة التي �كتب بهاأو ر�ما شمله  ،�الجزء األكبر في هذا التراث

رأى في ، فمن منظور موسع وآخر مضیق، طه عبد الرحمن تعر�فا آخر للتراثم قدّ 
النبو�ة السنة ن الكر�م و آ(القر  التراث �شمل النصوص الدین�ة المؤِسسة" نأالمعنى الموسع �

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن ﴿:قوله تعالى� مستدال ،3اجتهادات المسلمین جم�عا"الشر�فة) و 
للمؤمنین استنادا  اإرث النبو�ة السنةن و آ. فاعتبر القر )32اآل�ة  فاطر( ﴾اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَ�اِدَنا

ال بذلك ابن أنها تتعلق �الكتب السا�قة كما ق ن كان الوارد في تفسیرهاإ ، و اآل�ة الكر�مةعلى 
أما  ،ثهم هللا كل كتاب أنزلهصلى هللا عل�ه وسلم ورّ  محمد أمة هم :ع�اس رضي هللا عنه

على نبینا الكر�م  �ة حین نزلتن اآلأل ؛االختالف في تفسیرها فهو المت�قى من اآل�ة الكر�مة
، المعنى الذي أراده طه عبد الرحمنالسالم لم �كن �الوسع أن �فهم الكتاب �عل�ه الصالة و 

أما  .لم یتحول �عد الكتاب والسنة الشر�فة في حقهم إلى تراث نه في هذه المرحلةأذلك 
 .ن فقطقتصار على اجتهادات المسلمیالمعنى المضیق فهو المتعارف عل�ه من اال

                                     
  1  طه عبد الرحمن : سؤال المنهج ، مرجع سابق ، ص43  .

  2المرجع نفسه، ص43 . 
  3طه عبد الرحمن : الحوار أفقا للفكر ، مرجع سابق ، ص 132 .
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�شكك حتى ال  التراث،أن نجعل القرآن خاصة والسنة النبو�ة جزءا من كن م� ال
 كان للعرب؛ وٕانول�س تراثا  القرآن رسالة للعالمین المحمد�ة، ألنفي عالم�ة الرسالة 

النبو�ة جر ن�عه من دراسة النص القرآني والسنة انف قد النتاج الفكري العر�ي اإلسالمي
 النبو�ة.ملزم لجعل التراث یتضمن القرآن والسنة فهذا غیر الشر�فة 

حق�قتها  في التي هيو  ،�عد تعر�ف التراث �حدد طه عبد الرحمن طب�عة التراث
تتضمن األقوال  حدیثة، والتيان�ة نص من مدلوالت لسالالنص�ة �ما تعن�ه كلمة 

الثاني نص لقول نص إال أن األول نص سلوكي و ن اأوالسلوك فالفعل نص كما 
ع�ارة عن جملة من العناصر الخطاب�ة أو " ؛النص التراثي اإلسالمي العر�يو  1غوي.ل

السلوك�ة التي تقترن ف�ما بینها �عالقات االلتحام التركیبي وعالقات االلتئام الداللي 
�قصد طه عبد الرحمن  2".اقترانا یبلغ الغا�ة في إظهار الوجود الكسبي للمسلم العر�ي

الم مجرد ، فل�س النص ما �حو�ه من كالعمل في اقترانه �القولز أهم�ة إبرا - هنا –
ل ــــل من أجــــحسب ، بل هو أ�ضا روح تسري ف�ه تدعو للعم�حیل على قضا�ا معینة و 

الغا�ة من النص هي العمل، ن ألي المسلم وجوده على أكمل وجه؛ ـأن �حقق العر�
سار عل�ه أغلب نتاج التراث و  لذي قام، وهذا هو مبدأ اإلسالم اول�س جدل القول ف�ه

 . ن و عل�ه السا�ق

 :التأو�ل -راءة ــالق -مفهوم النظر - 2 – 3

 ،القراءة والتأو�لمفهومي  مع�مقارنته مفهوم النظر  طه عبد الرحمنحدد � 
صطلحات المدون  راثي واخت�اره منـــــلمصطلح التتوظ�فه لسبب  رــــــتبر� لیتسنى له

 .عنها في الفصل األول سبق الحدیثقد و  ،راج استخدامها التي

ثي هو طلب معرفة النص التراثي �طر�قه أو النص الترا فيالنظر  :النظرمفهوم 
عبد  عند طهوهي  ،المأصولةفي التراث قد �كون �أدواته  ؛ وهذا �عنى أن النظر�طر�ق غیره

ء مصطلح الذا فمن �اب أولى اإلق�ال على إح� 3�أدوات خارجة عنه. األصل أو الرحمن

                                     
  1  طه عبد الرحمن : الحق اإلسالمي في االختالف ، مرجع سابق  ،ص 44 . 

  2 المرجع نفسه ، ص 44
  3 طه عبد الرحمن ، سؤال  المنهج ، مرجع سابق ،  ص 46  .
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 عنده مفهوم منقول قلق القراءة فهيالتراث، أما  ومتمكنا عند أهل لكونه مأصوال )النظر(
ن المنقول معترض عل�ه حتى تثبت فائدته بدلیل، أ والقاعدة ،موطنه األصلي في الضطرا�ه

 �عد. و�قرر هنا أنها لم تثبت

تأو�ل  اءة، وكل قراءةكل تأو�ل قر  دّ تلت�س �التأو�ل حتى عُ  إضافة إلى هذا فالقراءة
، وطه عبد الرحمن لو خیر بینهما، )لى لسان ال�احثین في الفصل األولهذا ما تأكد ع(
، وهذه ألنه �فید معنى المقابلة بین الناظر والمنظور ف�ه ؛اختار النظر ختار التأو�ل، لكنهال

وهي القض�ة ، التي ستحفظ المسافة بین الذات والموضوع حتى ال تتماهى ف�ه المقابلة هي
م�حث قفنا عنده في التراث �شدة من أمثال الجابري وعلي حرب كما و  التي طرحها دارسو

 . )صراع القراءات في أرض التراث(

ل�س استخراجا لمعنى موضوعي وخارجي �ستقل �ه  طه عبد الرحمن ندع التأو�ل إن
ظر في ال ینن المؤول أل؛ في إنشاء خاص یتجدد �ه معنى النصٕانما هو دخول و  ،النص

تصوراته ا، فیتجه إل�ه �أحواله الحاضرة و وٕانما �ستمع إل�ه استماعا ح� ،النص النظر المجرد
ن أل ؛هذا االستماعمن ورات الخاصة في شيء التصلمكتس�ة من غیر أن تضر األحوال و ا

یتحدد �مراد المؤول الذي  هنا، فالتأو�ل 1.الزوال عند حصول المفهوم المطلوبمصیرها 
یتحقق مراد  أنفمجرد  ،، و�التالي�قدمه أنلنص لما �مكن �ال  ،ه في النصعنی�حث 

بناء معینة  أراءو  مواقفجاء لیثبت فقط  ألنه ؛أهم�ة�ال  األخیر�ص�ح  ،المؤول من النص
 أومن حیث ك�ف�ة انبنائه ، یتعرف على حق�قة النص في حد ذاتهأن  ال ،على مضامینه

 .أنتجتهالتي  اآلل�ات

، حیث كان �ع التي عملت على دراسة التراث وتأو�لهط�ع أغلب المشار  وهذا ما
، من دون أراءو  أحكامإلى �شأنها  لوصولالوقوف على مضامینه لغرضها من النص التراثي 

كثیرة من  أهم�ة أبواب ، فكانت النتیجة التقلیل منالنص عمل بهاالتي  تهتم �الك�ف�ةأن 
 ألنهبتحن�ط المعرفة؛  العر�ي) الب�ان(اتهم  جابري الذيما وجدناه عند ال ذلك ، مثالالتراث

من العقل البرهان  إلغاءوجعله سب�ا في �اب العرفان  أقصىاللغوي، و  إطارهافي  هاقد سجن
 واألسطوري.غلب عل�ه التفكیر الخرافي  �التاليالعر�ي، و 

                                     
  1   طه عبد الرحمن : فقه  الفلسفة ، مرجع سابق ،  ج 1 ، ص 109 – 110 .
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ود بین مس الحد�ط ة؛ فحق�قتها التداخل بین القارئ والمقروء مماكذلك هي القراءو 
�غي �النس�ة لطه عبد الرحمن أن ین في الوقت الذي ،رهـــوحاض ماضي النص التراثي

المعرفة �ه على وفق مقتض�ات  ،موقعه الماضي �موقعنا الحاضر مقابلة نحصل بها
علیها الوجدان�ة، مما �غرقها في  فالنظر وظ�فته عقل�ة بینما القراءة تطغى الحاضر.

فالقراءة هي األخرى تتماهى مع المقروء وتهتم  1".اعت�ار من الوقائعي التقو�م دون أ
التأو�ل، وهذا فهي ال تختلف عن  أنتجته، و�التاليالتي  اآلل�ات�مضامینه على حساب 

 منهم،وتؤكده أقوال ال�احثین  واقع تداول المفهومین عند الكثیر من ال�احثین.یثبته  ما
ذ نقرأ، في ما �حدث و�تشكل أو إفنحن " قراءة:ال وصفه لفعلفي  جابر عصفورقول 

قان�م و عن حقائق نهائ�ة، وال نذعن ألأیتغیر و�تحول، ال ن�حث عن جواهر ثابتة 
نما نقرأ الوقائع لكي نخلق حقائق جدیدة قد یتغیر إ صنام عقائد�ة، و و نتعبد ألأمقدسة 

لقراءة ال تقف عند ا" :قول نصر حامد أبو ز�دوكذلك  2".معها مفهوم الحق�قة �الذات
، بل تتعدى ذلك إلى س�اقها التار�خي الثقافي الفكري  حدود اكتشاف الدالالت في

فتص�ح  ،3"محاولة الوصول إلى المغزى المعاصر للنص التراثي في أي مجال معرفي
، انطالقا من مواقف القارئ، وما یتعارض معهاتصنیف ما یتوافق مع  غا�ة القراءة

، یز للفصل بین ما هو مهم فنأخذ �هواقع المعاصر هو مع�ار التمیفكرة أن ما أنتجه ال
مثال ذلك ما  ،ص�ح محل تحذیر على اعت�ار خطورتهقد �و  ،م فنتركهوما هو غیر مه

ألنها ترى حلول  ؛ا من مواقف ال�احثین في االعتراض على القراءة السلف�ة للتراثمر بن
 .ل الیوم في العودة إلى أثر السلفمشاك

ه عبد ال تنظر في اآلل�ات التي أنتجت التراث كما أراد ط -هنا –ءة فالقرا
 تم شرحه،ن غایتها كما أل ؛عن الوظ�فة  العقل�ة هي عنده قاصرةفالرحمن لذلك 

وهذا هو  ،المعاصر ها في الواقعمنبرة من التراث لالستفادة ج المغزى أو العااستخر 
غت الذات�ة وغابت الموضوع�ة، ط غلب دارسي التراث حیثأ سار ف�ه  االتجاه الذي

یؤول الدلیل  أو التراث محض أحكام �غیر دلیل ةقراء األح�ان فأص�حت في كثیر
فال توجد "، ال�احثنفس  مبتورا عن س�اقه التار�خي واالجتماعي والثقافي لحاجة في

                                     
  1 طه عبد الرحمن ، سؤال  المنهج ، مرجع سابق ، ص45 .

  2 جابر عصفور : مرجع سابق ،  ص 13 .
  3 نصر حامد أبو ز�د : إشكال�ة  القراءة ، مرجع سابق ، ص 6 .
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محددة، تراث ننطلق من مواقف فكر�ة ذلك ألننا عندما نقرأ ال ؛، أو محایدة للتراثقراءة  بر�ئة
، �المعنى السال�ة عناصر للق�مة الموج�ة أونفتش في التراث عن ال سبیل إلى تجاهلها، و 

وهذا اعتراف صر�ح من 1".الذي یتحدد إطاره المرجعي �المواقف الفكر�ة التي تنطلق منها
 �احث دارس للتراث كانت أفكاره محل جدل واسع.  

ما و  ،النظر�ةغا�ة النظر هو الظفر � ن طه عبد الرحمن یرى أنإف ،ما تقدم إلىإضافة 
مة في سبیل الوصول إلى هذا ٕانهاض للهمدعاة إلى العمل و  إال اشتقاق النظر�ة من النظر

، بینما القراءة على عكس ذلك تضعف الهمة وقد تدعو صاحبها لمناهضة كل الغرض
بر�رات لتراث، لما تم عرضه من تا الخ�ار األنسب لدراسة هو فالنظر ه،ل�وع 2.معرفة

التأو�ل مانعة لتوظیف مفهومي القراءة و ن كنا نراها غیر إ و ، �النس�ة لطه عبد الرحمنأس�اب و 
 :     اآلت�ةألس�اب ل

أولى �االستعمال ، األنه مفهوم تراثي، فهو إذً ؛ ظر في التراثلقد برر سبب اخت�اره لنّ 
القرآن أول أ�ة من بل إن  ،الكر�مالقراءة مع أن اللفظتین استخدمتا في القرآن من التأو�ل و 

 وهي �معناها وس�اقها تدل(انظر) وفعل القراءة كما �كون للنص �كون للكون  ،)اقرأ(ب بدأت
یوجد مانع من تأصیلهما كمصطلحات، �مكن األخذ بها، خاصة �عد انتشار  الو  على النظر،

 .تداولها

عف مفهوم �ض يفي الوقت الذ ،أن النظر �فضي إلى النظر�ةأما ف�ما تعلق �مسألة 
هي التي فل�ست ، ال تعود إلى التسم�ة حق�قة المشكلة ننحسب أ ،إلى ذلك القراءة الهمة

  في  قد طمحواالتراث  دراسةن كل المقبلین على إف هذافضال عن تنهض الهمم أو تقعدها، 
مصطلح  �أفضل�ة مع اعتقادهم  -ال ماء وفقوا في ذلك أسو -ر�ات �شأنهنظالوصول إلى 

 . هم أ�ضا ة أو التأو�لالقراء

بین  ستعمل حق�قةللمالذي �فرض إعطاء أولو�ة  اعت�ار المبدأ التداوليٕاذا أخذنا �و  
�مصطلحات  األخذوجب دائما هل یت، قد �ص�ح السؤال الملح للطرحف ،تداوليأهل المجال ال

 و�ا) لغتأصیلهاثیلها (أالتراث دون العبرة �ما �ستحدث من مصطلحات بخاصة حین �مكن ت

                                     
  1 المرجع السابق ،ص 5 .

  2  طه عبد الرحمن ، سؤال المنهج ، مرجع سابق ، ص 46 .
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في مصطلح (النظر)  انتشارو تداول خاصة ونحن نعلم قلة  طه عبد الرحمن؟ على منهج
 .ذلك ُتملي لعدم وجود ضرورة ملحة، زماننا

عمل�ة خارج�ة �حت وال  القارئ مع المقروء، وكأن النظر رفضه للقراءة لتداخلأما 
 لتراث منافهم محاولة تحتاج لالرتداد الداخلي الذي حتما س�عتمد على التأو�ل المتجسد في 

جل استن�اط نظر�ة أو مجرد نتائج  �س�طة كانت أو عظ�مة، ، ألحیث المضامین أو اآلل�ات
فالفصل  ،تأو�ل حتى �فضي إلى نتیجة ماالل إن النظر س�عتمد على القراءة و ففي كل األحوا

، فالقراءة ال الرحمن فعل ذلك إلى تأثیلها اللغوي كما �حب طه عبد بین هذه المفاه�م لو عدنا
غا�ة ذلك و ي وهو التأمل، و لمادي وهو الرؤ�ة أو �معناه المعناتتم إال عبر النظر �معناه 

 هو منطقيكما أن النظر ل�س مقصورا على ما، هق�تحقلالفهم الذي �ستعین �التأو�ل 
، عل�هو  ؟ذوق أصحاب ال وهم نظر الأهل  منالصوف�ة �مكننا اعت�ار  كیفوٕاال ،  وعقالني فقط

 .بین المفاه�م الثالثة على وجه الحق�قة حدود فاصلةضع نه �صعب و فإ

 د:ــــوم التجدیـــمفه – 4 – 3

: دُّ جِ یَ  الشيء جدَّ  ؛مفهوم إلى أصله اللغوي الذي �عنيرجع طه عبد الرحمن �ال
 1والجدید ما ال عهد لك �ه. الَبَلى،نق�ض جدة: وهو نق�ض الَخَلق وال جدیدا،صار 

ف�ه ثان�ة،  إعادة النظر؛ النظر في الشيء أن تجدید المعاني اعتبر انطالقا من هذهو 
، فكل تقلیب هو تغییر لوضع كمصطلح تحمل معاني النظر وٕاعادة النظر حسب طه

سابق قد یبلغ نها�ة التغییر، فتص�ح حق�قته انقال�ا یبلغ الغا�ة في التغییر، لكن �شترط 
ن تجدید إف ،وعل�ه 2.د یبلغ أقصاهف�ه أن �كون لضرورة تدعو إلى ذلك أو لسبب ق

بواسطة أس�اب مخصوصة لداع  يـــر في النص التراثـــالنظر في التراث هو تقلیب النظ
 إل�ه.یدعو  مخصوص

التراث  فاألول موضوعه ؛النظر في التراث عن تجدیدراث ــــــــالت یختلف تجدید
نتقاء؛ وهذا ما اصطلح ا أو ا، كما قد یثمر إصالحوقد یثمر تحدیثا وعقلنة له نفسه

                                     
َد هو القطع ، غیر أن طه لم یرغب اإلشارة إلى ذلك ،واختار من المعاني    91ص 12ابن منظور: مرجع سابق ،م  1 ما تضمن  . واألصل في جدَّ

 معنى حدث ، مع أننا لم نجد هذا المعنى ال عند ابن منظور وال ابن فارس .

  2طه عبد الرحمن : سؤال المنهج ، مرجع سابق ، ص 47 .
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، "فقه النظر في التراث"أما تجدید النظر في التراث فاصطلح عل�ه  ."فقه التراثب"  عل�ه
 ث موضوعا لها، فیثمر تقو�ما لها،التراجعلت  مختلف األنظار والنظر�ات التي موضوعهو 

، رحدهما طر�قا آلخأمع جواز أن یتخذ  ،1إن تصح�حا أو تنق�حا ،تخطئة إن تصو��ا أو
النظر�ات التي جعلت من التراث األنظار و في  طه عبد الرحمن قد اهتم بتجدید النظرو 

 .وعا لهاـــموض

بز�ادة �اء النس�ة وتاء  )كیف(:الك�ف�ة مصدر صناعي من مفهوم الك�ف�ة - 5 – 3
المقصود  �ص�حفك�ف�ة إلى العمل،  �إضافة لفظعلى الصفة أو الحالة، و  لداللةلالتأنیث، 

سب�ا یوصل إلى الطر�ق، ومنه فإن ك�ف�ة العمل هي  لعمل؛ الطر�ق أو النهج �اعت�ارها�ك�ف�ة 
 فالك�ف�ة إذا هي المنهج المستخدم في دراسة التراث. 2المنهج�ة. هاذات

كما سبق  يوه التراث؟ه عن ك�ف�ة تجدید النظر في لرحمن سؤالاهنا �طرح طه عبد و 
  .هذكره ال�حث في اآلل�ات التي أنتجت

 مفهوم اآلل�ة : - 6 -3

لذلك  ، على فهم اآلل�ات التي أنتجتهلتراث نظره إلى ا طه عبد الرحمن في  لقد اشتغل
اآلل�ة في تعر�ف التراث وصفا �قوم �العلم؛ ف�قال ف" تبنى مفهوم اآلل�ة كما عّرفها األوائل،

 العلمع؛ و ة الجمفي ص�غ )علوم اآللة(أو  )العلوم اآلل�ة(في ص�غة المفرد أو  )العلم اآللي(
اته  ، أو قل، ل�س هو غا�ة في حد ذلذاته ااآللي هو ع�ارة عن العلم الذي ال �كون مقصود

بواسطته، ومتى كان العلم  �حیث ال ینال هذا الغیر إال�حیث ال �طلب إال ألجل غیره، و 
العلم  فاآلل�ة هي ،3"مثال المنطق)ل منزلة العلم األسبق مثال ذلك (، نز اآللي یتعلق �غیره

 . ذي  �قوم عل�ه غیره  لحاجته إل�هال

 هي: بثالثة أوصافعبد الرحمن اآلل�ة في الممارسة التراث�ة حسب طه  تمتاز
هو أن �كون العلم الخادم آلة یتوصل بها  �الخدمةد �قصو  .4)المنهج (و )العمل(و )الخدمة(

                                     
  1المرجع نفسه ، ص 48 .

  2 ا طه عبد الرحمن : سؤال المنهج ، مرجع سابق ، ص  48 – 49 .
  3 طه عبد الرحمن : تجدد المنهج في تقو�م التراث، مرجع سابق  ، ص 83 -84

  4المرجع نفسه ، ص 84 .
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تل�ه ق و ــــمثال ذلك المنط راج مسائلهـــــاستختقر�ر أحكامه و لآلة  فهو، العلم المخدومإلى 
ن أو  ،هفالخدمة تكون وصفا آلل�ة العلم متى جمع بین أن �كون وسیلة إلى غیر "ة ـــاللغ

في كثیر من  آل�اتالمنطق فاللغة و  1"المقاصد األصل�ة للتراث.�كون قائما �الم�ادئ و 
 .الفلسفةكما هو شأن ، اعدهاتأس�س قو أدوات لبنائها و  هانأل ؛العلوم

�النتائج التي تترتب فهي ترت�ط �اإلجراءات التي تحدد ق�متها  )العمل(ص�ةأما خا
، ال بد أن كل معرفة عقل�ة نافعة" ألن ؛العمل في الممارسة التراث�ة یرت�ط �العلمو  ،فوائد

ولو كانت لغة  نتقل من مستوى مجرد التمییز النظري إلى مستوى التخلق السلوكي بهات
نها �فضل هذا التخلق، تنفذ إلیها المعاني اللط�فة والق�م أل؛ منطقا أو حسا�ا أو

دها �أس�اب العمل تمو  الروح�ة، فتقیها مساوئ التنظیر الجاف والتسی�س الضار،
�قدر ما  ،فهما وعلما ففائدة العمل تعود على صاحبها 2".التأن�س المت�صرالمسدد و 

 .ش�اءزداد ت�صره في فهم حق�قة األ، یمن التخلق�كون حظه كبیر 

ة الطرق واألسالیب التي یتوصل بها إلى نتائج ــــــهو جمل" لمنهجا�والمقصود 
ل ـــــوالت واألدوات التي تدخــــــراث كل المقــــة في التــة المنطقیــــالمنهجی معینة، وتشمل
  3."دالالتــــفي بناء االست

عبد الرحمن في �حددها طه  ثالثا التراث یتضمن حقائقاإن مفهوم اآلل�ة في 
�شرائط ما عرفة خادمة تقوم بوظ�فة التوسل و إن المعرفة التراث�ة م؛ أوالها" :قوله

تنبني  مل�ةإن المعرفة التراث�ة معرفة ع والثان�ة: )العر��ةالحق�قة اإلسالم�ة (أسمیناه 
: على مبدأ اإلجرائ�ة وتمارس تقو�م السلوك وتنقل مضامینها إلى حیز التطبیق؛ والثالثة

طرق المناظر مع غل�ة طرق عرفة منهج�ة تتحدد �طرق الناظر و إن المعرفة التراث�ة م
لبناء العلوم وتقو�م  أو أداة إجرائ�ةوسیلة  أنها اآلل�ةفخالصة القول في  ،4"التناظر

 . في المناظرة الشأنفي طلب الصواب كما هو  السلوك، كما تتمیز �التشارك

 

                                     
  1المرجع نفسه ، ص 85 .

  2 المرجع السابق  ، ص 85 .
  3المرجع نفسه ، ص  86 .

  4 المرجع نفسه ،ص  87 . 
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  كامل�ة: التالتراث بین التفاضل�ة و  -  4

، ر�ع التي جعلت التراث موضوعا لهاللمشا في نقده عبد الرحمن قف طهاستو أول ما 
اهتم  ه من منظور انتقائي�عض أجزائال�احثین عند التي أوقفت  التجز�ئ�ة،تلك النظرة هي 

ما ، فصالحیتها في التجاوب مع مقتض�ات الواقع الجدید رعلى اعت�ا ،معالجة مضامینه�
 إل�ه فيأشرنا ، وهذا ما فال عبرة �ه ، وما تجاوزه الزمن�ستحق االهتمامدة منه �مكن االستفا
  .الفصل األول

تقس�م هذه  على، فتقوم ما النزعة التجز�ئ�ةأو ": طه عبد الرحمن في قوله �وضحهو  
، ف�كون لى قطاعات متمایزة ف�ما بینها، وفي تفضیل �عضها على �عضإالمضامین التراث�ة 

نه حي �حتمل أ، مقبوال �ستحق الدرس، �حجة عات ما �عد �حسب هذه النزعةالقطامن هذه 
لى المستقبل؛ ومنها ما �عد، على إن نتوجه بها أ�اة ف�ه �الحاضر و س�اب الحأن نر�ط أ

ضر نه میت ین�غي قطع صالته �الحاأ، �حجة العكس من ذلك، مردودا ال �ستحق الدرس
 .1"حتى ال �ضر �آفاقه المستقبل�ة

من هذا  �عدألى إنما تمتد إ التراث على حد انتقاء المضامین و نتهي مشكلة قراءة ال تو 
ل�ات قواعدها لآلوصافها و أل�ه �آل�ات مغایرة في إ، و�توسل لتراثلحین تترك اآلل�ات المنتجة 

أكثر ما عا�ه على ن إبل  ،2شار لذلك طه عبد الرحمنأالتحت�ة المنتجة لهذه المضامین كما 
ة وال ن الواحد منهم لم یتمكن منها حق�قإدام العشوائي لهذه اآلل�ات �حیث ستخهؤالء هو اال

�ما تكی�فها استطاع أن ینظر في نجاعتها في نصوص غیر نصوص التراث، لیتم نقدها و 
  3.خف ضررا مما هي عل�هأینسجم مع المدونة التراث�ة ولو حدث هذا لر�ما كانت النتائج 

 صنفینإلى المستهلكة والمستوردة في تقو�م التراث عبد الرحمن اآلل�ات  �حدد طه
أوكما اصطلح على  4.صنف اآلل�ات االیدولوج�او أساسیین: صنف اآلل�ات العقالن�ة 

عدم تمكن  :أولها :قد طه هذه اآلل�ات من ثالثة أوجه�نتو  ،الفكران�ةاآلل�ات تسمیتها �
ي معرفة مدى كفایتها ا القدرة فأنهم لم �متلكو  :ثانیهاو ،مستخدمیها من قواعدها ومناهجها

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع سابق ،  ص  24 .

  2المرجع نفسه  ، ص 24  
  3  المرجع نفسه ، ص 25 .

  4المرجع نفسه ، ص 24 .
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دقتها ووضوحها في  ن هذه اآلل�ات بدأت تفقدأ: ثالثهاتاج�ة، وقوتها االستنالتحلیل�ة و 
  1.موطنها األصلي

ألنها ال ؛ آل�ات العقالن�ة التجر�د�ةعبد الرحمن یرفض طه  و�ناء على ما تقدم
ن النتائج المتوصل إف ،عل�هو ، عمل�ةمي القائم على العقالن�ة المع طب�عة التراث اإلسال

تسل�ط آل�ات العقالن�ة النظر�ة المجردة على "، ذلك أن غیر صالحة هي أ�ضا ستكون 
إلى قطع ، كان البد أن �فضي أساسا �آل�ات العقالن�ة العمل�ة التراث اإلسالمي المبني

ودلیل  2".آلخرٕاسقاط ال�عض اهذا التراث وذلك �انتقاء �عضها و أقسام الصالت بین 
كل األهم�ة  ىأعطهم�ة الب�ان والعرفان و ، الذي أسقط أ ذلك ما وجدناه مع الجابري 

عجز هؤالء ال�احثین في  إلىطه عبد الرحمن  فقد أشارإضافة إلى ذلك  .للبرهان فقط
الفقه�ة  مهي النصوص الفلسف�ة أأ  أي أنواع النصوص أكثر استجا�ة للعقالن�ة، تحدید

ان منهم حاول أن یجمع بین أجزاء النصوص، فما ك؟ ألن الكثیر الكالم�ة ماللغو�ة أ مأ
 . هالمستقبل ترك لتطلعاتف�ه استجا�ة  ى ، وما ال یر حسب ظنه من العقالن�ة أخذ �ه

  الخطابي   المزدوج للنص عن حق�قة التركیب اآللي ر�ن في التراثإن غفلة الناظ
إلى  قادهم ي المضمون،على النظر ف عن حق�قة تقدم النظر في الوسیلةو  ،التراثي
على تسمیته طه عبد الرحمن ما اصطلح ها لمضامین التراث، سبب جزئ�ةالت النظرة

مرس �أدوات المتقدمین ل�س المقصود �ه ضعف في التف 3.اآلل�ات فقه �القصور في
من  قتدار على المنهج�ة التي تتناسب مع ما استجدٕانما هو عدم االو ، على الخصوص

من حیث وضع المفاه�م وتقر�ر القواعد  اإلجراءات العمل�ة، سواءو المنطق�ة  الطرق 
حر�ر األدلة واستن�اط األحكام، وٕایراد االعتراضات و�ناء النظر�ات؛ فلو استطاع تو 

 .شكلتهة األخذ �اآلل�ات التي فاتهم أهم� المشتغلون �التراث بلوغ هذا المستوى، لما

ألنه ترك ؛ وص انتزاعا غیر معللضامین من النصفقد صاروا إلى انتزاع الم"لذا  
ن في ترك أل؛ ألس�اب الموصلة إلى هذه المضامین؛ وهو غیر محدداالستناد إلى ا

في سوء أداء في سوء إعادة صوغ هذه المضامین و الرجوع إلى األس�اب، الوقوع 

                                     
  1  طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع سابق ، ص 25 . 

  2 المرجع نفسه ،ص 26  .
  3 طه عبد الرحمن : سؤال  المنهج ، مرجع سابق  ص 50 - 51 .
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هذا ما  1".التثبتال من �اب التحقیق و  التوهم،ا، فكان انتزاعا من �اب التشهي و مقاصده
، حتى لو بدا ل�عضهم أنه �علل التي توصل إلیها نقاد التراث وتضار�ها تفسره النتائج

 .خ�اراته

وجوه  فحصالرحمن �شترط طه عبد ، من الرجوع إلى اآلل�ات المنقولة ن كان والبدإ و 
 متا�عة مراحل تطبیق هذه اآلل�ات ، لزمن وجدتإ�ین النص التراثي، فو  المناس�ة بینهاوجوه 
هذه  وجب ذلك، لیتم �عد ذلك فحص نتائج التصح�ح إنْ على المراجعة و  لحرصمع ا

ن ل�حدث، كما سبق اكما  هذا لكن ،2لقدر النص التراثي مناس�ة قدرها من جهة اإلجراءات
 .النماذج في الفصل األول قدمنا �عض نأو 

 حسب صالل�اسا مف العقالن�ة، المنشغلین �التراث نحو ت�ارأغلب عل�ه فقد انساق و   
فتص�ح  والح�اكة،�التفصیل  واالتصم�م وقام واوضع نالذی م همهألن؛ هونالذي یر�د المقاس

الصنم�ة الخف�ة الصنم�ة الظاهرة،  �ههوى في النفوس تتخذه إلها، تضاهي هنا العقالن�ة 
ضارب النتائج التي �صل إلیها تعلى حد قول طه عبد الرحمن، مستدال على قوله بت�این و 

هو عقالني من غیر  لتبین ما نه ال قدرة لهمأإما  ؛غلبها �فتقد ما یدع�هأ و  ،ون العقالنی
 .3الزمن طواها اأفكار  نهم یت�عون أأو  ، أو لقلة زادهم من أس�اب المنطق،عقالني

في تقو�م  )الفكراني(، �ستند االتجاه ( االدیولوج�ة ) ت�ار الفكران�ة العقالن�ةبت�ار وشب�ه 
الس�اسي �شروط النهضة الثقاف�ة المقصود �ه إفراد الجانب و  )تسی�سال(التراث إلى مبدأ 

االجتماعي من دالالت  في س�اقه مة النص التراثي ف�ما �حمله النص، فتكون ق�والحضار�ة
�ة مستجی�ا ، فما كان من النصوص التراثوعلى هذا" 4.جل ممارسة السلطةأعلى التدافع من 

ما كان تل مكانه في س�اق التعبئة العامة، و أن �ح )فكرانیینال(، لزم عند لهذه الق�م التسی�س�ة
تنسب إل�ه أس�اب التدهور الذي ا أو مخاصما لهذه الق�م النضال�ة، أولى �ه أن �قبر و مجان�

مرجع�ات مختلفة ت�حث من  عود مرة أخرى االنتقائ�ة المنطلقةلت 5."أصاب الوجود اإلسالمي
مفقودة تنشدها ف�غیب بذلك  ال أن ت�حث عن حق�قة، امن التراث یخدم مصالحه لها عن تأیید

                                     
  1طه عبد الرحمن : تجدید المنهج  في تقو�م التراث ، مرجع سابق ،  ص 51  .

  2  المرجع نفسه ، ص 52 .

  3   المرجع نفسه  ص 53 .
  4 المرجع نفسه ، ص  26  .

  5 المرجع نفسه، ص  26
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الق�م حسب ما تمل�ه  تسی�سحمن الجانب اإلنساني في التراث و من منظور طه عبد الر 
 .هذه المشارب

ل�س وحدة تس�س�ة كما �عتقد (وحدة تأن�س�ة)، و  فالنص التراثي هو، على الحق�قة"
هاب أس�اب إنتاجه الظرف�ة، . وحسبنا شاهدا على ذلك أن النص، بذ)الفكرانیون (

�كتسي روحان�ة خاصة ته�ه وجودا منها والزمان�ة، �كتسب منزلة معنو�ة متمیزة، و 
تزداد تأن�س�ة ن تمتد آفاقها إلى اإلنسان حیثما كان؛ و مستقال �صیر �ه شاهدا على معا

سالمي الذي النص �ازد�اد تغلغل مضمونه في العمل، ناه�ك عن العمل الشرعي اإل
   .1"�حمل ق�ما ال �مكن إال أن تكون ذات أ�عاد إنسان�ة �ما أنها من وحي رب العالمین

روحي كوظ�فة الن�س االهتمام �الجانب األخالقي و �قصد طه عبد الرحمن �التأ
لنص المقروء، لمن خالل تت�ع الفوائد العمل�ة واآلثار المعنو�ة  ،لنهوض �الفكرلأساس�ة 

خی�ات س�اس�ة  إلث�اتتعل�الت خارج إطارها الزمكاني عن تفسیرات و ال في ال�حث 
م قدرته في استكمال مسار الحضارة، عدل التراث ض�اعه و حمّ ، تُ وأخرى إنسان�ة

 هاأنعي جم�عها التراث وفق وجهات نظر مختلفة تدّ       تنسیق  ف�ستوجب هذا إعادة
 .وتناقضها هاعلى كثرة اختالف ،طر�ق نجاةٍ 

ل�ات العقالن�ة التجر�د�ة عبد الرحمن مسار هؤالء الذین استخدموا اآل�صحح طه 
ین عملتا اللت ) التأن�س�ة(الفكران�ةو (العقالن�ة) العمل�ةإلىآلل�ات الفكران�ة التسی�س�ة او 

ها ن العقالن�ة عند علماء المسلمین سددّ أل 2.توصیله إلینا�قوة في تشكیل التراث و 
لفكر المرشدة لوانض�طت بذلك العقالن�ة فاستقام سلوكهم  �عتقدونه،العمل �مقتضى ما 

أن تنتقل من " كل معرفة عقل�ة من ألنه �ستلزم �ما ینفع اإلنسان في دن�اه وآخرته.
 وآل�احتى لو كانت علما نظر�ا،  ،المجرد إلى مستوى التخلق السلوكيمستوى التمییز 

، هذا المعاني والق�م إلیها لتخلق بها سبب في نفوذان أل ؛ق والحسابالمنطكاللغة و 
 الهوى.الز�غ وٕات�اع  ف�حفظها عن 3."م�ادئ التنظیر المجردها ی�قالنفوذ الذي 

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع سابق ،  ص   27  .

  2 المرجع نفسه ،  ص  28 .
  3طه عبد الرحمن : العمل الدیني وتجدید العقل ، ص 147 .
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 م التراثقوّ ال یرى له فائدة في أ�ة نظر�ة تُ جل ال�احثین "ال �ق�م للعمل وزنا، و  أنغیر 
على  إلمكان أن یدلنا�ا نهأ صار راسخا في األذهانحتى  أو تخطط للنهوض بإبداعیته،

قط یتمرس  لم عقالن�ة، منو ن�ة اتار�خالطر�ق السل�م في إح�اء التراث واالستمداد من 
 . ن التراث اإلسالمي هو ثمرة التسدید بواسطة العملأل ؛1"عمله لم َ�ْحُسن ومن �م�ادئه

دل�ال على صحة ما ذهب  في قراءته للتراث طه عبد الرحمن نموذج الجابري اتخذ 
آل�ات قراءة التراث  �ة كانت تصبو للوصول إلى استنتاجممارسة نقد انطلق من ألنه ؛إل�ه

في مضامین  ات مستوردة ی�حث لها عن تجلٍ ــفإذا بها ال تعدو أن تكون آلی ،من التراث ذاته
�ال�حث في  في تقو�م التراث والتي تتحقق�النظرة الشمول�ة  أما ما ادعاه من تمسكه  ،راثـالت

من النظرة الشمول�ة إلى النظرة  لیتحول، نق�ض ما كان �طمح إل�ه في سار قدنه إف، اآلل�ات
هذه  ف�ما یتعلق بمن ال�حث في اآلل�ات التراث�ة إلى ال�حث في الخطاب التراثي و  التجز�ئ�ة،

أنظمة وهي البرهان والب�ان  ةإلى تجزئة التراث إلى ثالث تهذه النظرة أدو  2.اآلل�ات
بینها إال  را�ط إنها عنده مت�اینة في آل�اتها ال، فث منسجمةن استقاها من التراإ و  والعرفان،

ال �سمو فیها الب�ان إلى فیها العرفان إلى مستوى الب�ان و ال یرتقي  ،المصارعة أو المصالحة
والتفاضل بدل الشمول�ة  ءقد عمل عكس مراده فمارس التجزي  مقام البرهان ف�كون الجابري 

 .والتكامل

لطب�عي أن �صل إلى ، لذا من انه محاصر في سجن اللغةأ نلقد ظن الجابري �الب�ا
ما �مكن استخراجه واستن�اطه من قواعد تحكم النص "، ذلك أن مرحلة العقم وعدم الجدوى 

التالي فال بد أن �أتي یوم �و  ،تماما النص الدیني محدودلغوي أو من تشر�عات تستقي من ال
المراجعة  �عود ثمة من إمكان�ة للعمل سوى ف�ه ال�حث كل إمكان�ة ال�حث للتقدم وال ذ�ستنف
. وهذا ما حصل �الفعل في مجال العلوم العر��ة اإلسالم�ة التي انتهى كل التنظ�م وٕاعادة

مرحلة  نفسه ، مرحلة عصر التدو�ن التي كانت في الوقتها في مرحلة التأس�سشيء فی
، أو المتكلمین أو النحاة الفقهاء في عرف عتبر النظرواُ  3.تنظ�مإنتاج ومراجعة وتبو�ب و 

                                     
  1المرجع السابق  ،  ص  147 - 148 . 

  2طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع سابق ، ص 34  .
  3 محمد عابد الجابري :  تكو�ن  العقل العر�ي، مرجع سابق ، ص  342 .
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ن تكو�ن العقل الب�اني إف، الدلیل عندهم هو النص أساسا �ما أنو  )الدلیل(في  انظر 
 )الخطاب (نظام بـــهذا ما جعلهم یهتمون ف�ه، و  ص والنظرإنما یتم عبر حفظ الن

 .   ول�س نظام العقل

لمنهج�ة، تخرج بنفسه هذه اآلل�ات االجابري لم �سإن ف ،إضافة إلى ما سبق 
، مثل صدد هذه اآلل�ات في نصوص القدامىتنظیر �ما جاء من تحلیل و "بتقو�م 

ال�الغ�ة،  ات الفقه�ة واألصول�ة، والجرجاني والسكاكي �النس�ة لآلل�ات�النس�ة لآلل�
 ،1"رفان�ةالقشیري �النس�ة لآلل�ات العیدي �النس�ة لآلل�ات الشعر�ة، و حمد الفراهأبن 

 محلالخطاب االشتغال �مضمون رق بین االشتغال الحق �اآلل�ة، و ومن هنا �ظهر الف
  .االشتغال

، فإنه لم فكران�ة تسی�س�ة أخرى آل�ات عقالن�ة تجر�د�ة و ف وظّ  إذالجابري  نأل
وهي: مبدأ تداخل الق�مة الخلق�ة " ؛�الم�ادئ التراث�ة الثالثالذي ألحقته ینت�ه للضرر 

؛ فقد استند ومبدأ تداخل الق�مة الحوار�ة والصواب مبدأ الق�مة الروح�ة والعلم،و  ع،والواق
بدأ العلمان�ة للفصل بین ٕالى موع�ة للفصل بین األخالق والواقع، و إلى مبدأ الموض

 (النظران�ة) للفصل وحد أو ما �مكن أن نسم�ه �مبدأالنظر المت الروح والعلم وٕالى مبدأ
     2"الصواب.بین الحوار و 

ألنها فاعل�ة یتوسل  ؛المناظرة ه عبد الرحمن �الق�مة الحوار�ة والصوابط �قصد
طل�ا  ،وذلك عن طر�ق التعاون والتشارك مع الغیر بها اإلنسان �حثا عن الصواب،

هذا فإنها ال تحتكم إلى الصدق  ، إضافة إلىللعمل ضمن الجماعة والتزام سلوكها
اء ــــــن العقالن�ة تتجه نحو إقصإابل فــــــفي المقو  .الفـــــــنما �االتفاق واالختإ الكذب و و 

 .دار األحكامــــــل وٕاصـــــــــعمٕالغاء الالمشاركة و 

فال عجب أن �صل إلى تلك النتائج، حیث است�عد العرفان، واستضعف  ،وعل�ه
 الفصل بین� �قضي الذي ؛ألنه انطلق من مبدأ العلمان�ة ؛است�قى البرهانو الب�ان 

سلطة الفصل بین سلطة الدین و  �التاليو ، �مة الروح�ة عن الممارسة العلم�ةالق

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في قراءة التراث، مرجع سابق ، ص 33 .

  2 المرجع نفسه ،  ص  39  .
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العمل �العمل الس�اسي  فیها یرت�طن الحق�قة اإلسالم�ة أل ؛نافع غیر ن هذاكل الس�اسة،
 . من فصل الدین عن الس�اسة عكس ما تصبو إل�ه العلمان�ة ،الدیني

القراءات التي الرحمن في النظر إلى  أهم�ة المنهج الذي اتخذه طه عبد تتضحهذا �و 
الق�ام �العمل نفسه قبل إصدار األحكام على تسمي نفسها حداث�ة، ولو استطاع أصحابها 

األخذ بجزئ�ة من و  التي تخلو من دلیل قاطع،إطالق األحكام  أنفسهممشروع طه لكفوا 
ي انتصر نه مقلد تراثأ، مثل صفة �میها كصفة ذم�مة ستنقص من ق�متهمشروعه وتعم

مال اكت، ولم �قدم عمال من الرجل في صراع مع خصمهأ، وكوقلب ثالث�ة الجابري  ،للصوف�ة
 .ة وفهم �ساعدان على النقد الصح�ح�ستحق الدراسة برو�

ن األجهزة النظر�ة إ" :قائالطه عبد الرحمن وصفها وكما  ،أن المناهج في حق�قتهاذلك 
نبتدعها  )ألعا�ا(یر ل�ست إال ح�ال أو قل التفس التحلیل أو التي نصطنعها للوصف أو

هرة المدروسة، حتى �قوى سلطاننا علیها؛ ومهما بلغت من الكفا�ة نقارب بها الظالنالحق و 
، إذ ی�قى یر مشاركة في وجود الظاهرة ذاتها، فإن هذه األجهزة تظل غالوصف�ة والتفسیر�ة

إن  1."عنها إنتاج�ة إن لم تفقهادائما في اإلمكان أن نستبدل مكانها أجهزة أخرى ال تقل 
 الوعي �حق�قة المنهج وٕاحكام أدواته اإلجرائ�ة هي المعین على تجنب األخطاء.

لم �حدد  هنأل منهج�ة قد وقع في أخطاء عبد الرحمن زعم طه حسبلجابري الكن  
 البنیو�ة التكون�ة والعقالن�ةكم اخت�ار آل�ات من مجاالت مختلفة؛ فقه تالمع�ار الذي وِ 

 في تقس�موأخطأ أ�ضا  .النسق الذي تعمل ف�ه مجتمعة لم یوضح بخاصة وأنه ،والجدل�ة
العرفان) لعدم التزامه �مع�ار موحد، وضح طه عبد  –الب�ان  –(البرهان المعرفة  أنظمة

: إلى إطار مقولي مختلفكل نظام في هذا التقس�م التراثي ینتمي " الرحمن ذلك في قوله:
ان مقولة متعلقة �الص�غة لقة �الصورة االستدالل�ة العقل�ة، بینما الب�فالبرهان مقولة متع

مد في �هذا �كون الجابري قد اعتو  ن مقولة متعلقة �المضمون المعرفي،العرفاو  ،اللفظ�ة
هي مع�ار غة) و (اللالمنطق)، وهو مع�ار صوري عقلي، وتقس�مه معاییر مختلفة هي (

أن على الجابري كان ین�غي و  2".وني عقليالمعرفة) وهي مع�ار مضم، و(لفظيصوري 
ألن  ؛حتى تستق�م منهج�ا عمل�ة التقس�م، في تعیین كل قسم هذه المعاییر یجمع بین

                                     
  1طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع سابق، ص  50  .

  2 المرجع نفسه ، ص 50    
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لكل قسم فغیر أن التقس�م تم خالف ذلك،  ،وب فیها أن ُیوّحد مع�ار التقس�مالمطل
 مع�اره الخاص.

؛ الجابري حتى �صوب خطأ طه عبد الرحمن التقس�م �مع�ار موحد  �قترح
 ةـــــغة اللفظیـــالتقس�م �حسب الصی المعرفة مثال) أو(العقل والعلم و  �حسب المضمون 

تقس�م �حسب الصورة االستدالل�ة (البرهان اإلشارة مثال) أو الالع�ارة و و    القول(
التي العمل �مع�ار العقالن�ة المجردة قرب التقس�مات إلى أ، وهو والحجاج والتحاج)

ن) هو نظام اآلل�ة االستن�اط�ة ، ف�كون (البرهاجلهاأالجابري یناضل من  ظل
 .1"تحاج ) هو نظام اآلل�ة التناقض�ةالو(    ةالحجاج) هو نظام اآلل�ة الق�اس�و(

التي استخدمها لمعرفة مدى  ل�اتحین ینضاف خطأ التقس�م إلى تجاهل نقد اآلو 
اآللي  ومن هنا تأسست دعوى القصور، سیتعاظم �ال شك أثرها السلبي نإف نجاعتها،

أن عدم وقوف الجابري على التي مضمونها "، و نموذج الجابري عند طه عبد الرحمنل
دقائق اآلل�ات المنقولة التي استعملها في نموذجه التقو�مي أفضى �ه إلى اتخاذ 

الشروط اإلجرائ�ة لهذه یخل إخالال �المقتض�ات التقن�ة و مسلك في تجزيء التراث 
 .2"ل�اتاآل

، لحاجة العلوم إلى �عضها على تداخل اآلل�ات رؤ�ته لذا یؤسس طه عبد الرحمن
تلحق كل علم معنى اآلل�ة األعم أن تكون اآلل�ة خاص�ة إضاف�ة ن "، ذلك أال�عض

؛ فإذا في علم آخر �منزلة آلة من آالته ، ف�كون كل علم دخل�شترك في تحصیل غیره
فقه في التصوف یجعل ن دخول الإ، فمنه آلة له الحساب في الفقه یجعلكان دخول 
و�هذا  3".راألخی یجعله آلة لهذا وف في علم األخالق، كما أن دخول التصالفقه آلة له

�ص�ح كل علم هو من جهة مقصود لذاته ومن جهة أخرى هو آلة لغیره هذا المعنى 
، تختص لعلومصفة ذات�ة ل�عض ا أن تكون  العام لآلل�ة أما ما یراه معنى خاصا فهو

 . دون غیرها من بها

                                     
  1طه عبد الرحمن : تجدید المنهج  في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص  55 .

  2 المرجع نفسه ، ص 42 .
  3المرجع نفسه ،  ص  84 .
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ن استكشاف أ�قرر � ،لمفهوم اآلل�ة في التراثعبد الرحمن وانطالقا من تحدید طه 
النظرة نه أن �حمل الدارس على ترك أاستعمالها في تقو�م التراث من شاآلل�ات اإلنتاج�ة و 

ة في العلوم تتعلق إن اآلل� ،�اختصارف "النظرة التكامل�ة في هذا التقو�مواتخاذ  التفاضل�ة
، ثم من جهة إقامتها ت، ومن جهة تقو�مها للسلوك�العمل من جهة انبنائها على اإلجراءا

   .1"للعلم على العمل

في  هبخصوص ادعائ إل�همحمد عابد الجابري ف�ما ذهب  ى ثبت �طالن دعاو أ�عد أن 
طه عبد فقد أسس  ،العرفان) –البرهان  –الب�ان وقوفه على آل�ات التراث وتقس�مها إلى (

ت من خاللها تكامل علوم التراث ومعارفه، مفاد هذه لیثبدعوى التداخل المعرفي الرحمن 
حد حكمائهم ما لم �قع التسل�م أحد علماء المسلمین أو أال �صح تقو�م إنتاج " :الدعوى 

ه قرب العلوم إلى مجال التداول اإلسالمي العر�ي أقوى من تداخلأن تداخل إنتاجه مع أ�
  .2"وم الدلیل على خالف ذلك، حتى �قمع ما دونه قر�ا من هذا المجال

األولى التركیب تضمنت بها؛ فقد انطلق من ثالث مقدمات یجب التسل�م  وإلث�ات دعواه
 أن فهم مضامین النص یتوقف على معرفة الوسائل من خاللها، ؛ حیث أكدالمزدوج للنص

 التسل�م بتنقل اآلل�ات بین العلوم؛ والثان�ة 3،ت التي انبنت علیها هذه المضامینالك�ف�او 
، وم مختلفة في مقاصدها ووسائلهاــــــعلدة تستخدمها ــــأن اآلل�ة الواح ، حتىوحقول المعرفة

ال �فهم النص التراثي حق الفهم ؛ تخرج بهذا عن وصف الشمول�ة، والمسلمة الثالثةوال 
  .4هالتي أنتجتاآلل�ات والتفه�م حتى یتم معرفة أصول وفصول 

عكس النظرة  ه الشموليــــــالتوجه اآللي و ــــــــالتكامل�ة تتضمن التوج فالتقو�م�ة وعل�ه
       بین تعدد اآللي ی فالتوجه ،ة التي أنتجت النزعة المضمون�ة والنزعة التجز�ئ�ةالتفاضل�

، دون التقلیل متناسقةیؤكد تكامل التراث كوحدة أما التوجه الشمولي ف ،وتفاوت مراتب اآلل�ات
 .أي جزء منه شأن من

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع سابق ،  ص 86 .

  2 المرجع نفسه  ، ص 92 .
  3المرجع نفسه  ، ص 23 .

  4  المرجع نفسه ، ص 82 .
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ي حصول اإلدماج بین علمین أصلیین، كحصوله بین �قتضي التداخل الداخل
، أما علم األصول وعلم الحدیث، أو بین علم الكالم وعلم اللغة أو بین التصوف والفقه

ي مع وجوب ض�ط آخر غیر أصلي ف�قتضي اإلدماج بین علم أصلي و التداخل الخارج
فهو  ،تجاه من العلم المنقول ومنتهاه العلم اإلسالمين كان االإ، فاه هذا اإلدماجاتج

أي من العلم اإلسالمي إلى العلم المنقول فهو التداخل  ؛تداخل قر�ب وٕان كان العكس
ألنه سیبتعد عن محددات المجال التداولي األصلي نحو المجال التداولي  ؛ال�عید

 .1المنقول منه

 المسلمات التي انبنى علیها اعتمد طه عبد الرحمن فيه و ا و وإلث�ات صحة دعا
وفق لتراث لالتقر�ب التداولي في الممارسة التكامل�ة اخت�ار نماذج التداخل المعرفي و 

  2:مع�ار�ن

ة ـــــــاإلسالمی المعارفر�ب في طرفي ــــــالتقي و ــــتمح�ص التداخل المعرف :األول
لى مجال التداول اإلسالمي العر�ي، قرب المعارف إأ: طرف العر��ة المت�اینة، وهما

 من هذا المجال.  �عد المعارفأطرف و 

ین الضر�ین التقر�ب في أفضل الشواهد على هذ: تمح�ص التداخل و الثانيو 
 .لنظرة التكامل�ة في تقو�م التراثخصوم ا �عترف بها المعرفیین المت�اینین التي

لتي تر�ط بین العلوم �عضها ب�عض، دل�ة ااألول في العالقة الت�ا یتحقق المع�ار
ل �القو وا هذا ما تفطن إل�ه علماء اإلسالم أثناء تصن�فهم لمصنفات العلوم، فلم �كتفو 

�مشروع�ة تفاعل العلوم �عضها مع �عض، وتشا�ك قروا أبتداخل العلوم ف�ما بینها، بل 
، وال�الغ�ة والفلسف�ةث اللغو�ة ؛ فالم�احث الكالم�ة تتفاعل مع الم�احالعالقات بینها

 ، وهكذا.ث المنطق�ة مع الم�احث اللغو�ة واألصول�ةكما تتفاعل الم�اح

، بل التفاعل في إثراء العلوم والفنون، وفي توج�ه �عضها مسار �عضساهم هذا 
أدى التفاعل إلى امتزاج مصطلحات العلم الواحد �مصطلحات غیره من العلوم إلى حد 

                                     
  1 ینظر طه عبد الرحمن : تجدید المنهج  في تقو�م التراث ، مرجع سابق ،  ص 125 -126 . 

  2المرجع نفسه ،ص 70  .
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اختالط  :على ذلك مثاال ضرب ،1علم غیره ف�ة التي تدخل فياإلشكاالت المعر تبدو �عض 
�مصطلحات جل العلوم  رات الفلسف�ة �المفاه�م الكالم�ة، وامتزاج مصطلحات الجدلالتصو 

 .سالم�ة مثل الفقه وعلم الكالم والنحو وال�الغةاإل

؛ ومن جهة أخرى من طر�ق المقاصددخل في علم أصول الفقه  كما أن علم األخالق
داخال في نس�ة  ،الق�م ىزكأحكم الشرائط و أزود علم األصول �أرسخ القواعد و یُ  هنإأخرى ف

ت هذه �عض الشواهد التي قدمها طه عبد الرحمن لیثب 2، ومفیدا فروع الفقه إفادة شاملة.معه
تعسفي، ال لحاجة علم�ة ، فكیف �مكن الفصل بینها �شكل تكامل م�احث التراث ف�ما بینها

است�قت الجزء الذي اعتقدت غلب التراث، و أ التجزيء أقصت سوءة إن  فوق كل هذامؤقتة، و 
 .نه متوافق مع العقالن�ةأف�ه 

 الكالم الذيأثبتها من خالل علم  ال�عید فقد التداخل الخارجيأما ف�ما یتعلق بدعوى 
في ومتى بلغ المنطق الغا�ة "، ستشكال واالستداللدخل في اإلله�ات من طر�ق آل�ات اال

توالي أطوار الدمج التي  �لغت األخالق الغا�ة فيوه التقر�ب التي خضع لها، و تواصل وج
، وكان النظر أدل العلوم على استمرار التقر�ب كان النظر في تقر�بهما نظرا في ،مرت بها

، فیثبت إذ ذاك أن االستمرار المتعلق �التقر�ب الذي قل داللة عل�هأفي غیرهما نظرا ف�ما هو 
 .3"موذجي ول�س سواهنمحصه استمرار ن

ه ألن ؛تمح�ص دعوى التداخل المعرفيم طه عبد الرحمن عمل الجابري مثاال لقدّ 
القطر المغر�ي  اعتبر، فالتراث التفاضل بین أقطار أضاف للتفاضل بین أجزاء التراث،

إث�ات صحة مبدأ التداخل المعرفي الداخلي للتراث من خالل سیتم  ،عل�هو  ،أعالها منزلة
  رفي الخارجي للتراثـــالتداخل المع أابن رشد مثال لمبدلشاطبي في علم األصول، و انموذج أ

�هذا �كون و  ( ألنه كان نموذج الجابري في إث�ات استقالل�ة أنظمة المعرفة والتمایز بینها)،
ى تكامل م�احث ثبت دعواه التي تنّص علأء التي قال بها الجابري و قد أ�طل دعوى التجزي 

 .ینهاالتراث ف�ما ب

                                     
  1 المرجع نفسه ، ص 90 .

  2   طه عبد الرحمن : تجدید المنهج  في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 133 .
  3 المرجع نفسه ، ص  134  .
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إث�ات دعوى التقو�م التكاملي ، في �صل طه عبد الرحمن إلى مبتغاه لكيو 
  1:التي رسمها، وهي اآلت�ة الخطواتفق ، فقد سار و للتراث

  .ضرورة  تعقب اآلل�ات اإلنتاج�ة -أ 
 .�ار رسوخ مفهوم اآلل�ة في التراثضرورة اعت -ب  
  .ضرورة ترك المفاضلة بین أقسام التراث -ج  

 .ن التراث أولى من غیره بترك المفاضلة بین أجزائهأضرورة اإلقرار � -د   

، ووقوفه عند الحیث�ات التي عد دراسته لنتاج كل من الشاطبي وابن رشد�
أن الشاطبي أبو التداخل بین  إلى، توصل اظرة�م�ادئ المن عمال، الجابري  تاستوقف

 ،2داخل المعرفي الداخليثبت التأ�هذا �كون قد وعلم األصول و    علم األخالق 
ثبت صحة دعوى التداخل الخارجي الذي تمثل في دخول علم أانطالقا من ابن رشد و 

ل التي أما آل�ات االستشكا" .في اإلله�ات من طر�ق االستشكال واالستداللالكالم 
نها من ما �مك تتعلق �مضامین المفاه�م واألحكام الكالم�ة فقد استمدت منها اإلله�ات

سبیل اقت�اس ر لها ��سضامین مصطلحاتها وتقر�ر محتو�ات قضا�اها، و تقلیب م
أما آل�ات االستدالل التي تتعلق �طرق استن�اط الكالم�ة؛ و  ى �عض المعاني والدعاو 

من توس�ع إمكاناتها  ، فقد أخذت منها اإلله�ات ما �مكنها�ةالمسائل الكالم
م�ادئ المقررة في المنطق ق ال�مهد لها السبیل القت�اس �عض طرق خر و  االستنتاج�ة،

   .3"األرسطي

ت صحة دعواه بتكامل م�احث التراث، تمكن طه عبد الرحمن من إث�ا ،و�هذا
�ین المنقول ومن جهة أخرى ف�ما بینها و  من جهة،لتداخل العلوم اإلسالم�ة ف�ما بینها 

ن رشد ابنه قد عمل على التجزيء كأالنماذج ما �ظن �ه  من ه واختارالذي تم تقر��
 .غیره أولى �الدخول في هذا الحكم كان إنتاج، لذا فثبت في حقه حكم التداخل

                                     
  1 المرجع نفسه ،  ص 132 .   

  2 ینظر: طه عبد الرحمن : تجدید المنهج  في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 93 -123 .
  3  المرجع نفسه  ، ص 233 .
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التجزيء ال  نأظن من لم �ستوعب عند �عض ال�احثین و غیر أن منهج طه عبد الرح
، كأن نظرة تجز�ئ�ة من منطلقات إسالم�ةألنه ال �منع أن ینظر للتراث  ؛محالة واقع �التراث

غیرها من األمثلة التي و  ...ي العقائد، والصوفي في الع�اداترفض الموقف االعتزالي فن
بنفسه قدمه  اأنها دلیل على ما ذهب إل�ه، متناس�ا ممنه ظنا  ،1ودیال�احث سهیل سع ساقها

نه یتحدث عن التكامل على أل؛ نظر�ة التكامل في التراث عند طه عبد الرحمنه لعرض في
، وٕاال ما أهم�ة رة �الضرورة س�كون فیها تفاضلخین األأل ؛مستوى اآلل�ات ول�س المضامین

 ؟ فتتعدد الرؤى في الموضوع الواحد ال�حث إذا  لم یوجد االختالف بین العلماء

ن أل ؛المضامین تل�سعلى تكامل اآلل�ات التي أنتجته و تعمل نظر�ة التكامل المعرفي ف
تم  هذا ماللتراث و  ةالعمل على المضامین كما سلف شرحه هو الذي أفضى �النظرة التجز�ئ�

ال یبتعد  ثبته  طه عبد الرحمنأن ما إذلك ف إلى أضف، انطالقا من نموذج الجابري إث�اته 
توظیف المقولة خالف ما ذهب إل�ه كان غرضه من  ٕانز�د، و أبو عن مقولة نصر حامد 

ة في س�اق ثقافي حضاري تار�خي ل�ست خطا�ات مغلقة أو فكل الخطا�ات المنتجَ "طه 
، ة اإلشكال�ات التي تجد مفهومها و�نیتهاألنها تشترك في طب�ع ؛عن �عضها ال�عض مستقلة

  .2"ذا فالخطاب المستقل هو خطاب مز�فل

، حتى خلص إلى أن موقفا ذات�ا كما رأى ف�ه ال�احث موقف طه عبد الرحمن ل�س، اإذً 
سف�ة عم�قة، أومن ال تعدو أن تكون موقفا أیدلوج�ا؛ غیر نا�ع من قناعات فكر�ة وفل المسألة

، على خصمه األیدیولوجي الجابري  بل اعتبره مجرد طر�قة في التغلب ،إ�مان دیني إسالمي
عبد و�هذا وصل ال�احث لنتیجة ختام�ة لمقاله وهي: أن النظرة التكامل�ة للتراث عند طه 

، ولم وال ندري كیف اهتدى لهذه النتیجة 3.الرحمن هي رؤ�ة إیدیولوج�ة، ول�ست حق�قة علم�ة
ق طه عبد صدِّ ؟ ألنه كان �ُ م ما �عضدها من أدلة وحججوال قدّ ، تس�قها مقدمات أفضت إلیها

تجدید المنهج في (كتاب �عض أجزاء ل ملخص مجرد�حثه و ، الرحمن في كل ما ذهب إل�ه
لتبلغ مستوى الحجج الم�طلة لحجج طه عبد النقد�ة  همالحظاتكانت وما ) تقو�م التراث

 الرحمن.

                                     
،  1إلسالم�ة ، ج " للتراث عند طه عبد الرحمن ، مجلة المع�ار ، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم ا ینظر: سهیل سعیود :نقد " النظرة التكامل�ة 2

. 249، ص  4العدد   
  2نصر حامد أبو ز�د : النص – السلطة – الحق�قة ، مرجع سابق ، ص 8 .

  3 المرجع السابق ، ص 250 .
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عن علم أصول الفقه الذي اعتبر دخول المنطق عل�ه مفسدة أص�ح بها  فحدیثه
اإلمام الشوكاني قلیل الفائدة، دون أن �سوق أدلته على كالمه، فمردود  العلم عند

العالم  فهمه لهذاهذا لو صحت دراسته و ، ن الحكم ال یبنى �موقف عالم واحدأل ؛عل�ه
مواقف علماء المسلمین من  تعددنحن نعلم بخاصة و ، ال أن �سوق رأي غیره ف�ه

، فكیف ار ال�احث بنفسه علم إسالمي أصیلكما أش المنطق، كما أن علم أصول الفقه
لیدعو للفساد، وهنا ال�احث �قدح في  ، وما كان المنطقالمنطق إفساده �مقدور علم

إضافة إلى هذا فطه عبد الرحمن یدعو لتقر�ب العلوم المنقولة  العلمین من غیر دلیل.
تص�ح مأصولة لتتحقق منها الفائدة، من مجال تداولي غیر المجال األصلي حتى 

 .و�تمكن منها أهل المجال التداولي

كالعادة استنادا لموقف عالم واحد نكره ال�احث من أصل�ة علم الكالم، و أما ما أ
ألنه إن حق ؛ أو الدلیل سلمین وهو الشافعي، من دون أن �قدم المبرراتمن علماء الم

افترضنا صحة ما ذهب إل�ه لو الشافعي ُحق لغیره أن �أخذ �سواه، و أن �أخذ برأي  له
ما حاول تعدیله في هذا الجانب ، و ن هذا ال یؤثر على النظر�ة �شيءإ، فال�احث

ن أ، ذلك أن ال�احث �عد حمنعبد الر أخرجه عن  شروط التداخل المعرفي عند طه 
ال ، 1الفلسفة اإلله�ة من التداخل الداخلي، اعتبر دخوله في أنكر أصل�ة علم الكالم

ر�ي طه عبد الرحمن یتحدث عن المجال الع نأل ؛التداخل الخارجي وهذا ما ال �صح
الفلسفة من الحدیث عن تداخل علم الكالم و ال فائدة و ؛ اإلسالمي وتكامل العلوم ف�ه

ال �مكن كما  ،ان إلى المجال التداولي الیونانياإلله�ة حین �ص�ح كال العلمین ینتم�
حدود عن هذا المجال خارج ن تكامل العلوم في  أل ؛لم �قله ما تقو�ل طه عبد الرحمن

حتى ، ة الذكر �ال أهم�ة أو ق�مة علم�ة، وعل�ه تص�ح مالحظة ال�احث السالف�حثه
 .ما توهمهخطأ  �صوب

تبره وم اإلسالم�ة األصل�ة ف�ما بینها، واعم ال�احث �التداخل الداخلي للعللقد سلّ 
 فهل إقصاء ابن ت�م�ة هو 2.ابن حزمأید تقر�ب المنطق عند الغزالي و  ، كماأمرا بدیه�ا

ورأى  ،لقلة تداولها الیونا�ة كما أن اعتراضه على تقر�ب األخالق ؟إل�هالذي �حتكم 

                                     
  1 سهیل سعیود : نقد " النظرة التكامل�ة " للتراث عند طه عبد الرحمن  ، مرجع سابق، ص 247 . 

  2 المرجع نفسه ، ص 248 .
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، ساسار األولو�ات ال �غیر المبدأ أتغیی نفإ  1.الهند�ةلى أن تكون األخالق الفارس�ة و وْ األً 
 رأى ضررف ،ونان�ة من موقعه كفیلسوفطه عبد الرحمن یتحدث عن األخالق الی مع أن

أخرى وهي األهم ، من جهة ومن جهة ق الیونان�ة على الفلسفة العر��ةعدم تقر�ب األخال
لمجال التداولي العر�ي اإلسالمي، أما ما ذكره ذلك الختالفها مع قواعد او  یتحدث عن تقر�بها
ت بها كتب األدب خاصة ف�عضها تم تقر��ه ككتاب كلیلة التي عمّ الهند من أخالق الفرس و 

من منظور الثقافة اإلسالم�ة، أما ما ال یتعارض  المقفع تقد�مهودمنة الذي حاول ف�ه ابن 
 .لتقر��ه حاجة أساساالمجال التداولي فال و 

 ،فقها ال�احث حتى كانت خالصة �حثه، نتساءل عن األسس العلم�ة التي سار و وعل�ه
      رفضه للتوجه العلماني  هو للتراث التجز�ئ�ة لنظرةلاعتراض طه عبد الرحمن  أن

ما  إل�ه نسبا إیدیولوج�ا یدافع �ه عن التصوف، و ، ومن ثم فهو یتخذ لنفسه موقفوالتغر�بي
، ألخالقا�أنه یرفض الصوف�ة لرفضه هو اتهام الجابري لم �قله في هذا الكتاب خاصة، و 

 ،عن األخالق �الضرورة سیدافع�س الصوف�ة ل ن الذي �قبلأل ؛�المق�اس معلال أن هذا ل�س
 .2خارج عن األخالقدون�س، وال الذي رفضها أاستدل �الشاعر و 

خذ من ؤ ن أول من رفض الصوف�ة هم السلف وال عبرة تیبدو أن ال�احث قد نسي أ
من  همند �عضة لما نجم عنها عغلب االتجاهات اإلسالم�ة ترفض الصوف�أ ، و موقف الخلف

عند طه  فلو كانت اإلشكال�ة ،من حق�قتهالجوز�ة كاف�ة في كشف ما خفي كتب ابن از�غ، و 
نطلق في الدفاع عنها من ی ي الدفاع عن الصوف�ة، لكان من �اب أولى أنه عبد الرحمن

العقالن�ة إلقامة صحة لیرد الحجة على الت�ار اإلسالمي، ثم �ستدل �المنطق و  السنةالكتاب و 
ن طه عبد إافة إلى ذلك فـــــإض).تجدید العقلالعمل الدیني و (واه كما فعل في كتا�ه دع

و�قصد بذلك "ق�امه �الفصل  ؛دث العلمان�ة المعرف�ةــحأأول من " ر ابن رشدـن �عتبــــالرحم
)، فهو أول من حقق هذا الفصل المعرفة الفلسف�ة اب الحكمة(أيخطبین خطاب الشرع و 

�ا ف�ما �عد لتمر�ر مواقفهم ولفرض رؤاهم على السلطات و ) في أور تینیون واستفاد منه (الال
 للتراث التجز�ئ�ةالنظرة  وعل�ه ال �صح أن �علل موقف طه عبد الرحمن من.3"ةالكنس�ّ 

                                     
  1 المرجع نفسه  ، ص 248 .

  2 سهیل سعیود : نقد " النظرة التكامل�ة " للتراث عند طه عبد الرحمن ،مرجع  السابق  ، ص 249 .
  3طه عبد الرحمن : الحوار أفقا للفكر ، ص 76 .
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،خاصة وأن ال�احث لم �ستطع دحض حجج طه في إث�اته فضه للتوجه العلماني بر 
       جز�ئ�ة .للنظرة التكامل�ة للتراث وٕا�طاله للنظرة الت

ثم  ،العلوم اإلسالم�ة لم �القول بتكاملسِ �ُ والتناقض الذي وقع ف�ه ال�احث هو أن 
لة اعتراضاته المتمثو  ،ینقض ما سلم �ه لیتبنى تبر�را مستهلكا من غیر حجة وال دلیل

في بناء نظر�ته حجج طه عبد الرحمن  إ�طاللم تستطع  في مالحظاته النقد�ة القلیلة
  .بنائها ألسس ال�احث قصور فهمفضال عن التكامل�ة 

وغیر �عید عن هذه المالحظات النقد�ة نجد �احثا مغر��ا �قع في القصور ذاته 
ه عبد الرحمن �الوقوع في اتهم طحیث إنه ، ها آل�ة، حتى عدّ فهم التفاضل�ة في

ه في كتا�) ابن خلدون بین (ابن رشد والغزالي و  في مفاضلته ألنه استخدمها؛ التناقض
م آل�ات منقولة من الثقافة ااستخداتهمه أ�ضا �و ، العقلي التكوثرالمیزان أو و  ناللسا

  .1الغر��ة

 زعمهما أو  ،هي رؤ�ة  ول�ست آل�ة ناضل�ة كما سماها طه عبد الرحمالنظرة  التف
ف�ه   قدم الكتاب السالف الذكر نأل ؛صح�حفل�س �قد فاضل بین العلماء الثالث  هأن�

، ناس�ا لهم أثبت وجودها في نتاج هؤالء العلماء أمثلة عن التكوثر طه عبد الرحمن
ان كیف أن الدلیل العقلي الفضل إلى أبي الولید بن رشد في ب�" نسبالفضل في ذلك ف

قد �صاغ في أقوال تختلف �اختالف إراداتنا في التحقق من مدلوله كما یرجع  الفلسفي
أن الحق�قة التي �قوم الدلیل الفلسفي الفضل إلى أبي حامد الغزالي في توض�ح كیف 

، فیرجع له عبد الرحمن بن خلدون  ، وأماع تنوع إمكانات العقل في الحكم والتقدیرتتنو 
طب�ع�ا كما  الفضل في ب�ان كیف أن المنهج الذي یت�عه الدلیل العقلي العملي قد �كون 

على  لغزالي شاهد اتكوثر ع�ارة الحق�قة و على رشد شاهد فابن  2"�كون برهان�ا صناع�ا
 ،قل�ةتكوثر منهج الحق�قة الععلى ابن خلدون شاهد حق�قة العقل�ة و تكوثر مضمون ال
 ؟فأین التفاضل هنا

                                     
�حاث ،الدار صراع المشروعین على ارض الحكمة الرُّشدّ�ة ،الش�كة العر��ة لأل –و محمد عابد الجابري  عبد النبي الحري : طه عبد الرحمن1

  الب�ضاء ، المغرب ، ط 1 ، 2014 ، ص 172 . 
  2ینظر: طه عبد الرحمن : اللسان والمیزان أو  التكوثر العقلي ، مرجع سابق ، ص 402 – 403 .
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أما ما یتعلق ، دون دلیلمن ر الحكم اصدإفي غیره عن ال�احث  یختلف هذا ال
مدى  د على ضرورة نقدها والنظر في�اآلل�ات المنقولة فطه عبد الرحمن كما سبق ذكره شدّ 

 ى أصالته استعان ف�همنهج المناظرة عل إنبل  ،صالحیتها، وال حرج �عد ذلك في استخدامها
 .ل�ات منطق�ة ولسان�ة معاصرة تخدم منهجهآ�

حمن العقل المؤ�د أص�حت عند طه عبد الر  دیثه حول قلب ثالث�ة الجابري حیثأما ح
هو حدیث  1.لعقل المجردأدناها مرت�ة االمؤ�د أعلى المراتب وأشرفها یل�ه العقل المسدد و 

 .رحمن قد سقط في فخ قراءة الجابري ف�ه أن طه عبد ال عالته، ظنمستهلك على كثرة 

وهنا نعود مرة أخرى للتذكیر �أهم�ة مراعاة شروط المحاورة التي تقتضي االعتراض 
 ، لكن النقاشم �أتي تدلیله على ما یراه صوا�اعلى الخصم بإث�ات �طالن ادعائه ومن ث

 أنن ما فات ال�احث أن یتذكره إف ،عل�هو  ،وال تدلیل، مجرد حكم من غیر تحلیل ار هناوالحو 
تقس�م العقل بذلك الشكل ي قد انطلقا من التراث لقراءته و الجابر كال من طه عبد الرحمن و 

كالهما من الكتا�ات التراث�ة ول�س اختراعا منهما، وكالهما أ�ضا صرح  الثالثي استنتجه
 .�ه �الشواهدبذلك واستدل عل

ب�ان ال �قابل العقل ال نأل أوال : ف�ما یتعلق �المقابلة بینهما بذلك الشكل فال تصح ماأ
طه عبد  كما ن�ه إل�ه ي إن تقس�م الجابر  :ثان�ا، �العمل �سدد العقل المجرد المسدد الذي

أ ،وعل�ه مما أوقعه في الخطلم یتخذ مع�ارا واحد في تقس�م األنظمة المعرف�ة الثالث  الرحمن
هو و  :وثالثا ،تخلق ت�اینا كبیرا بین التقس�مینألنها س ؛على هذا النحو ال تستق�م المقابلة

طه عبد  أندعى یعقول كما توهم ال�احث حتى الاألهم أن مشكلة الجابري لم تكن في ترتیب 
ه بل اإلشكال�ة في كون ،�حكم تفضیله للعقل المؤ�د  وقع في النظرة التجز�ئ�ة قدالرحمن 

 .�ان وانتصر للبرهانأمات البو   أقصى العرفان

كان ل�قع في التجزيء،  لعرفان لمافا ولو افترضنا أن الجابري قد رتب البرهان ثم الب�ان
لذي یرى أنها تتكامل لر�ما كان �اإلمكان أن نقابله مع ترتیب العقول عند طه عبد الرحمن او 

ألنه  ؛اعتبر العقل المؤ�د أكمل العقول ن كان �الفعل قدإ تنسجم ال تتصارع و ال تتخاصم و 
ن العقل المجرد ع �حتوي العقل المجرد والمسدد و�تجاوزهما؛ ذلك أن العقل المؤ�د �متاز

                                     
  1 عبد النبي الحري : مرجع سابق ، ص 178- 179 .
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الذي ال یهتم إال �األوصاف الخارج�ة، وعن العقل المسدد المنوطة �ه األعمال 
تتحقق ، حتى �ةاألفعال ال�اطنهما اهتمامه �األوصاف الداخل�ة و ن زاد عنأ� ،الخارج�ة

    .1المتحققة في الع�انالذات المشخصة في الوجود و 

ال�ساطة تسرعا الجابري بهذه مراتب العقل عند طه عبد الرحمن و فالمقابلة بین 
منسوخا �شكل مغایر فقط أو  إماحكم أن مشروع قراءة التراث عند طه  للوصول إلى

 ؛دعاء طه عبد الرحمنإ�صحة ، ل�س إال دلیل آخر نه متناقض، دون التثبت والنظرأ
ن محاولة إ�طال النظرة إف وعل�ه، الرأي.من العجز عن إ�طال صحة  ألنه نوع

 تفاضل�ة،فهي نظرة  �التاليو  ،التجز�ئ�ة في حق قراءة الجابري للتراث لم یتحقق �عد
راءة التراث إلى أن یثبت �طالنها من في ق اأساس� ءاالنظرة التكامل�ة للتراث مبد وت�قى

 .دلیلالعترض �م

 �عدو ، الالتكامل�ة في النظر إلى التراث للرؤ�ةنقد �ناء على ما تم تقد�مه من و 
 ،عبد الرحمن طه ى دحض دعاو أن �كون أحكاما غیر مؤسسة، وال ترقى لمستوى 

 . على صحة نظر�ته دل�ال آخر�التالي �ص�ح هذا العجز و 

   : وأهمیته في قراءة التراثلمجال التداولي ا - 5

الدعامة  �اعت�اره التداولي اإلسالمي العر�ي �قدم طه عبد الرحمن المجال
فهو  2.األساس�ة التي استندت إلیها نظر�ته في تكامل التراث، وكأداة من أدوات تقو�مه

 )التداخل(ركن أساسي من أركان النظر�ة التكامل�ة للنظر في التراث إلى جانب 
 تداخل في الم�حث السابق، فإنناط مفهوم الن كنا قد وقفنا على �سإ ، و 3)التقر�ب(و

قر�ب للم�حث األخیر من هذا نترك التدیث حول التداول في هذا الم�حث و سنفصل الح
اآلفات  ثموتب�ان أركانه وقواعده،  المجال التداولي مفهومعند  سنقف ،عل�هو  .الفصل

 .المعاصرلواقعنا خلص إلى أهمیته �النس�ة للتراث و ، لنالتي �مكن أن تلحق بها

                                     
  1طه عبد الرحمن: العمل الدیني وتجدید العقل، مرجع سابق، ص 122.

  2 طه عبد الرحمن: تجدید المنهج في تقو�م التراث، مرجع سابق، ص 243. 

  3  طه عبد الرحمن : سؤال المنهج – في أفق التأس�س ألنموذج فكري جدید ،  مرجع سابق ، ص 70 
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أن  ؛تقتضيالتي  )دعوى التداول األصلي( سماهأما معبد الرحمن  ینطلق طه
الممارسة التراث�ة ال �مكن تقو�مها ما لم یتحدد مجالها التداولي الذي �میزها عن غیره من 

التي �موجب الممارسة التراث�ة في حد ذاتها و من المجاالت �حیث تحكمه قواعد منبثقة من 
وال سبیل " :قاعدة منها ستترك آفة من اآلفات، وذلك في قوله ي�موجب اإلخالل بها أو �أ

 مجال تداولي متمیز عن سبیل إلى تقو�م الممارسة التراث�ة ما لم �حصل االستناد إلى
ل بها إلى محددة یؤدي اإلخال د ـــــمنض�ط �قواعغیره من المجاالت �أوصاف خاصة و  عن

   .1"هذه الممارسة آفات تضر

هي ضرورة تمیز أساس�ة و  عناصرخالل دعواه ثالثة ن معبد الرحمن ن طه بیّ یُ  
 هالمجال التداولي عن غیره من المجالت الثقاف�ة ثم ال�حث في أصناف القواعد التي تض�ط

 آفات.التداول�ة من دون  لضمان ممارسةبها  االلتزامو 

ند ة تستفالمجال التداولي هو المرجع�ة التي �حتكم إلیها في تقو�م التراث هذه المرجع�
ي أفرزت خصوص�ة المجال ؛ �معنى أن طب�عة التراث هي التإلى التراث وتستن�ط منه

لكن �عض ال�احثین كما رأینا في  .ل أن �حفظ حیو�ته في إنهاض األمةمن أجالتداولي 
أو ص�غة شكل�ة حتى �غدو  مجرد اجترار هو التراثإلى العودة �عتبر الفصل األول 

     .وٕاعادة إنتاجه بوصفه معطى معاصراستن�اط المعطى التراثي خالل من ، معاصرا

ن منهج طه عبد الرحمن في تقو�م التراث أل؛ ال یزن األمور �میزان العدلكم حُ الهذا و 
أهم ما قدمه صاحبها من عمل متكامل سنأتي على تقد�م � ر�ة متكاملة لها مبررات الوجودنظ

ج طه عبد الرحمن في ن عدم جدوى منهأن یبیّ  جزء ف�ه وهو منهجه التداولي، ومن أراد
حین یثبت �ب و خضع النظر�ة للتجر �ُ أن ال یتقید �الشكالن�ة و  عل�ه هو أ�ضا، تقو�م التراث
 س�فقد هذا المشروع أس�اب االهتمام �ه. ،عدم جدواها

 

 

 

                                     
  1 المرجع نفسه ، ص243 .
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 لمجال التداولي:المعنى اللغوي ل - 1 – 5

لمعنى ه �سهم في تأثیل االلغوي ألنطه عبد الرحمن من المعنى  ینطلق 
جال التداولي مفهوم المینظر في فا یؤد�ان وظ�فة التبل�غ، مكامله�قدر تاالصطالحي و 

 .وال معنى التداول ثم معنى المجال: أمن جانبین من الناح�ة اللغو�ة

المعنى  تؤكدوالتي التي تضمنتها لفظة التداول اللغو�ة  انيفمن المع
ة بین ــتتضمن داللتهما معنى النقلو  1.)دورانل(او )النقل(معنى  االصطالحي

 داول جامعا بین جانبین اثنینف�كون التل "ـــالمتفاعلین أو كما أرادها طه معنى التواص
 2".إذن أن �كون القول موصوال �الفعل ؛واصل والتفاعل؛ فمقتضى التداول: التهما

المعنى �شترك مع  وهذا 3.أما لفظ المجال ف�عنى التجوال الذي یدل على الدوران 
تحدید مكان  من المجال حسب طه هو النقلة، ف�كون المرادالتداول في معنى الحركة و 

معنى الحركة  ن�حمال ،ةالتداول لغفالمجال و  ،ومنه4.النقلةوزمان هذه الحركة و 
 .والتنقل

 : المعنى االصطالحي للمجال التداولي - 2 – 5

ان مظهرا من مظاهر التواصل ا كوصف لكل م"�عرفه طه عبد الرحمن �أنه 
صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم، كما أن المجال، في س�اق التفاعل بین و 

 5التفاعل"و وصف لكل ما كان نطاقا مكان�ا وزمان�ا لحصول التواصل و ، هالممارسة
�ن تكو والعاملة في توج�ه أقواله وأفعاله و الق�م الثقاف�ة الممیزة لمجتمعه فهو كل الوقائع و 

التفاعل إال عبر أس�اب أساس�ة هذا التواصل و وال یتم  6.نظرته الخاصة إلى العالم
 .األس�اب المعرف�ةاألس�اب اللغو�ة و و التراث�ة وهي األس�اب العقد�ة  شكلت الممارسة

                                     
 . 314ابن فارس : مقای�س اللغة ، مرجع سابق ، ص  1

  2 طه عبد الرحمن :  تجدید  المنهج في تقو�م التراث ، ص 244 .
 . 495ابن فارس : مرجع سابق ، ص  3

  4  المرجع نفسه ، ص  244
  5  طه عبد الرحمن :  تجدید  المنهج في تقو�م التراث ،ص 244 .

  6 طه عبد الرحمن : اللسان و المیز ان أو التكوثر العقلي ، مرجع سابق  ، ص 331 .
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 اإلسالميهي األركان األساس�ة لق�ام المجال التداولي العر�ي  فالعقیدة واللغة والمعرفة،
 نفالتداول إذ" واآلخرة.الدن�ا تتحقق �العمل �ما ینفع الذات والغیر في الح�اة  ها أنو�شترط فی

متعدي وتفاعال، وال، ف�كون تواصال ى العمل المتعدى نفعه إلى الغیرهو ع�ارة عن ال�قاء عل
الر�ط بین القول  وفجوهر الممارسة التداول�ة ه 1".تقر�اا و قنفعه إلى اآلجل، ف�كون تخل

لغا�ة سام�ة وهي ع�ادة المولى عز  اإلسالم�ة،ضى ما جاءت �ه الشر�عة والعمل على مقت
  وجل.

 هيبل  ،سبب الثراء والسعة لهذا التراث األنه ؛األس�اب أهمة العقد� تعتبر األس�اب
طه عبد الرحمن استحالة األصیل والمنطلق األول لكل االجتهادات، لذا یرى  هن�ع هي

 العقیدة.في مقدمتها 2.قواعد التي رفع علیها�مواصلة التراث من غیر ال   النهوض 

لمتكلم لتبل�غ مقاصده والتأثیر في التواصل الفعال ل منتْض فهي  األس�اب اللغو�ةأما 
یتسنى ین�غي أن تكون الممارسة اللغو�ة مراع�ة لقواعد المجال التداولي حتى  ،، وعل�هالملتقي

ه التراثي الموجود لسبب اللغوي إلى أصل�عود طه عبد الرحمن �افهم المقصود واالنتفاع �ه، و 
هي تنتقل ة مراعاة اللغة وخصوصیتها و الغزالي فكالهما كان على وعي �ضرور بي و اعند الفار 

 قد ال �ص�ح لغیره.ما �صلح له ف ،كل مجالة خصوص�وذلك ل ؛من مجال تداولي آلخر

        ل العلوم ن أهم�ة اللغة في نقالتي تبیّ  عبد الرحمن �مقولة الفارابي استدل طه
بهذه بي التزم ان الفار أل �مراعاة خصوص�ة الجانب التداولي، ذلكدة منها و االستفاو 
عن المنطق مما هو  أمثلته�حسن استخدام اللغة العر��ة في اخت�ار  خصوص�ة وذلكب

الع�ارات غیر المفهومة  تستعملاف ذلك،غیره  تجاهلالذي في الوقت    ور في زمانههمش
العر�ي،  ل�ساصة �المجال التداولي الیوناني و ألنها خ ؛لمبهمة في شرح المنطقاألمثلة او 

األمر ذاته �حدث و  3.همالمنطق منبوذا لدى �عض و�التالي أص�ح ،هاهذا ما أدى إلى غموض
التي أص�حت �عض مصطلحاتها طالسما ل�عد ، الیوم فقد ترجم الكثیر من الكتب في عالمنا

                                     
  1 طه عبد الرحمن : سؤال المنهج ، مرجع سابق ،  ص 62 .

  2 طه عبد الرحمن :  تجدید  المنهج في تقو�م التراث ، ص 246 
  3 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 245    
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 النقد، فحقلو جم�ع التخصصات منها اللغة  حتى شكلت أزمة فياللغة عن مجالها التداولي 
  .1في تبل�غ الفكرة فقلت فائدتهاج �المفاه�م التي استغلق فهمها اللسان�ات قد ض

�ما ترت�ط "فهي األس�اب المعرف�ة  في بناء�سهم العمل �األس�اب العقد�ة واللغو�ة 
�موجب عقیدتهم، فهي جملة یتناقله المتخاطبون بواسطة لغتهم وما یتعاملون �ه 

 2".هحول العالم مندالل�ة وطرق استدالل�ة تتوسع بها المدارك العقل�ة وتنفتح بها آفاق 
ولغو�ة ومعرف�ة) هو الذي �حفظ للمجال التداولي  (عقد�ةفالعمل بجم�ع هذه األس�اب 

 المجاالت.العر�ي اإلسالمي خصوصیته التي تختلف عن غیر من 

  ائص المجال التداولي:خص - 3 – 5 

ي قد �اقي المجاالت القر��ة منه أو التبد الرحمن بین المجال التداولي و ز طه عمیّ 
ن المجال الثقافي �یو  ن وجه االختالف بینهفبیّ  ،تشترك معه في �عض الموضوعات

في  المهمل منها المستعمل أو ءالمعتقدات سواورات و شامل لكل التص االجتماعي كونه
 ؛انتشاره بین أفراد المجتمع عمّ ي یهتم المجال التداولي فقط �ما ثبت استعماله و لوقت الذا

فالمجال التداولي " 3.دخلها �عض األفرادأن المجال الثقافي قد یهتم حتى �الظواهر التي أل
ال �صح أن كل ما هو ثقافي ، لكن تداولي ثقافي ؛ فكل ما هوخص من المجال الثقافيأ

أن الثقافة هي مجموع الممارسات والمعارف واآلداب والفنون التي ، متى اعتبرنا تداولي
ختالف یخالف طه عبد الرحمن في وجود هذا اال�عض ال�احثین  لكنو  4".�حتضنها المجتمع

، ما یرى یوجد منهاف ،ر�ف، كون هذا األخیر متنوع التعاوالمجال الثقافيالمجال التداولي  بین
مجال التداولي إذا ال�المجال الثقافي ي هذه الحالة یتساوى فمستعمل فقط، و في الثقافة ما هو 

تعر�ف الثقافة، استدل �ه في التعر�ف الذي إن .5االستعمال كفارق جوهري  أخذنا �شرط

                                     
إن كثیر )   149- 139، ص ( 2014ترجمة : محمد نظیف ، أفر�ق�ا للشرق ، المغرب ، المعاصرة والتواصل " اول�ةالتدمثال ذلك ما  كتاب " 2 

  من األمثلة الواردة  ترجمت حرف�ا  �حیث لم تؤدي وظ�فتها  التداول�ة  ألنها ال تنتمي إلى المجال التداولي العر�ي اإلسالمي  .     
  2المرجع السابق ، ص  246
  3 المر جع نفسه، ص 247 

. 39، ص  2012،  2�حث عن األصول العمل�ة في الفكر والعلم، المركز الثقافي العر�ي ، المغرب ، ط  –طه عبد الرحمن : سؤال العمل   2    
جامعة ،العراق ن�ة المجلة كل�ة الدراسات اإلنسا ،عرجي و محمد حمزة إبراه�م : المنهج التداولي في فكر طه عبد الرحمن ستار جبر حمود األ  3 

  ، العدد 2 ، 2012  ،  ص  175 
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نه لو كانت تجر�د �القول ألألنهما �عتبران أن الثقافة هي " ؛كلوكوتكرو�ر و یناقضه تعر�ف 
 1".لكنها ل�ست سلوكا بذاتهاد مأخوذ من السلوك و �ما هي تجر� ، لكانتالثقافة بنفسها سلوكا

ن إعر�فات كما ذكر أصحاب االعتراض فعدید التتعر�ف واحد من الو�ما أن هذا 
هو كون " الدارسین،عر�ف األكثر تداوال بین أن التبخاصة و  ،المجالین ال یزول الفرق بین

. أما 2"من السلوك)(تجر�د مستخلص  تجر�د�ة أو �ع�ارة أكثر تحدیداالثقافة عمل�ة 
ال �فقد المجال ق�مته بل وجوده، و  شرط أساسي �موج�هفهو االستعمال في المجال التداولي 

في  افي متذبذ��مكن تحدیده إال بهذه الصفة األساس�ة، في الوقت الذي �ظل المجال الثقا
 .إسقاطه�خاصة حین �كون الغالب األخذ بهذا الشرط و 

            �المجال الفكراني ان �كون المجال التداولي شبیهأ عبد الرحمن كما است�عد طه 
وهو مبدأ  ، تماعيـــــــاالجو ي ـــــالثقاف إلیدیولوجي) لذات السبب السابق ذكره مع المجالا(

رض الواقع، في على أخصوص�ة المجال التداولي في اهتمامه �المستعمل الموجود حق�قة 
ناح�ة انتقائ�ة ال تلتفت إلى الواقع إال من  ةات اعتقاد�ن�ات �منظوماالفكر  الوقت الذي تهتم

ن المجال اإلیدیولوجي قد �قصي أي أ ؛ین�غي إ�عاده ما سواها ُ�عد ضرراتخدم �عض الق�م و 
 ؛التقو�م دون التحقیق فهو �مارس ، لذاتمع من ق�م لصالح منفعته الخاصةینفع المج ما

 3.التقو�مو  كونه یجمع بین التحقیق  فالمجال التداولي �متاز عن المجال الفكراني

�األقوال ن اشترك معه في االهتمام إ �ختلف المجال التداولي عن المجال التخاطبي و و 
والدائم ال  ،ألنه یتناولها من جانب االستعمال الشامل ال الجزئي ؛المعتقداتو  والمعارف

  تداول�ة المستعملة ال همن جهة عدد عناصر فالمجال التخاطبي محدود من جهتین: "، الوقتي
لو مجال ؛ في حین یخرقه المخاط�ةهو الوقت الذي تستغومن جهة زمان هذا االستعمال، و 

لكالم في �مد بها كل مقامات االتداول من هذین القیدین؛ فهو �شمل كل العناصر التداول�ة، و 
 .4"جم�ع أزمنتها وأمكنتها

                                     
  1كل�فورد غیرتز : تأو�ل الثقافات ، تر : محمد بدوي ، المنظمة العر��ة للترجمة ، لبنان ، ط  ، 2009 ، ص 9 .

  2 المرجع نفسه  ،ص 9.
  3 طه عبد الرحمن  :تجدید المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 247 .

  4طه عبد الر حمن :  تجدید  المنهج في تقو�م التراث ، ص 247 .
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خت�ار المعرفة العمل�ة عوض في ا(المجال الثقافي)  عن المجال التداولي یتمیز  
الثقافة النظر�ة، ومبدأ توس�ع المقاصد وتطب�قها لجم�ع األفراد عوض �عضهم، و�رقى 

في جمعه بین مقتضى التحقیق و�ین مقتضى التقو�م المجال االیدیولوجي) (عن مفهوم 
 ،فة �ال مقصد وال مقصد �غیر معرفةنظرا لتداخلهما واستحالة الفصل بینهما، إذ ال معر 

في جمعه بین شمول استعمال األقوال والمعارف  المجال التخاطبي)(كما أنه �فوق 
اول�ة، في الوقت الذي �قتصر والمعتقدات و�ین استمرارها، إذ �شمل كل العناصر التد

المجال التخاطبي على عدد محدد من العناصر التداول�ة المستعملة، و�مدد مقامات ف�ه 
 ق المجال التخاطبي الوقت على لحظة التخاطب. ن �ضیّ حیفي الكالم زمانا ومكانا، 

ه عن غیره من على م�ادئ ثالثة تمیز  ىبنو�اختصار، إن المجال التداولي یُ "
صله عن المجال الثقافي االجتماعي، ، مبدأ التطبیق الذي �فالمجاالت اإلجرائ�ة: أولها

 ،جال الفكراني، والثالثن المالتقو�م الذي �فصله عوالثاني، مبدأ الجمع بین التحقیق و 
�معنى أن  ؛1الدوام الذي �فصله عن المجال التخاطبي"جمع بین الشمول و مبدأ ال

 نالعملي الذیالفعل�ة التي تجمع بین النظري و  المجال التداولي أساسه الممارسة
محصتهما شروط محددة سنأتي على ذكرها الحقا �حیث تص�ح الممارسة التداول�ة 

أو نحونا إلى المستقبل  ،التراث لفهمه إلى الوراء حیث رجعنا واء صالحة للعمل بها س
 .داوليــــلمنقول  بواسطة التقر�ب التاالستفادة من الوافد ا نتطلع من خالله

المعرفة ) إلى شرطین أساسیین  –العقیدة  –( اللغة  ةتحتكم أصول التداول الثالث
فاللغة ما لم ا "أهمیته ه األصولاالستعمال واالستكمال وفي غ�ابهما ستفقد هذ :هما
دة ما لم �متد أثرها إلى العقیل إلى الغیر ما �حمله على الحركة، فال عمل تحتها؛ و تنق

الغیر وتنهض همته إلى االشتغال، فال عمل تحتها هي األخرى؛ والمعرفة ما لم تنفعل 
أن  إذن ؛ فاستعمال اللغةالغیر، فال عمل تحتها هي كذلكتفعل بها في بها الذات و 

 . 2"تكون ُمبینة واستعمال العقیدة أن تكون راسخة، واستعمال المعرفة أن تكون نافعة

صور�ة كما یراها  شكالن�ةل�ست  قامت علیها الممارسة التداول�ة فاألصول التي
ومن أجل تن�ض �الح�اة ألجل تغیر الفرد والمجتمع على حد سواء،  وٕانما هي ،هم�عض

                                     
  1  المرجع نفسه ،  ص  247 .
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في معرفة  عبد الرحمن وجودها كسابق عهدها، لذا سعى طهالنهوض �األمة لتسترجع 
من جدید في صوغها ل� األس�اب التي كانت سب�ا في النهوض �األمة في زاهر عهدها

  .الحدیثمنطق�ة �ستوعبها العلم علم�ة و  �اغةص

النظر في  ر في األس�اب،ـــإلى النظ ،ل التراث واسع یجمعـــــعق" أن�یؤكد لذلك 
افع یجمع إلى النظر في األس�اب والمقاصد، العمل بها وفق ما �فید الغیر مه نعلالمقاصد، و 
، وعلمها عقل ضیق �قطع األس�اب عن مقاصدها، بینما عقل اآلل�ات المنقولة و�فید األجل

 1".وما بین العلمین بین العقلین ما شتانال یوجب العمل و�حتمل الضرر، و  مشبوه، علم
العمل عت بین القول و جماآلل�ات التي أنتجته، وفق منهج�ة  والمقصود �عقل التراث هنا،

أما عقل  ،من ثوابعند هللا  ما� جالآ أو بتحصیل نتائج ذلك في الدن�ا، ما عاجاللالنتفاع به
ال یتجاوز نفعها و الفعل التي ال تحفل �الجمع بین القول و ة د، فهو المنهج�ات المستور اآلل�ات

قد وقفنا عند �عض الضرر في الفصل ، و جانبها من الضرر ، وال یؤمنحدود الح�اة الدن�ا
 األول.  

قادرة على  تكون اللغة مفهومةتتجسد العقیدة عمال نافعا للذات والغیر، و  أنیجب لذا 
جل أن یتحقق هذا أمن ف ،أن تكون نافعة ألهلها ولغیرهمللمعرفة �ن�غي و  ؛والتواصل غالتبل�

هذه �حدد القواعد التي تض�ط كل أصل من  طه عبد الرحمن أن منالهدف، استوجب 
 عملها في النهوض �األمة.   لتتضح ك�ف�ة األصول،

التحقیق المعرفي ال �غیر اجتماع التبل�غ اللغوي و فال استكم" :الشرط الثاني االستكمالو
مال فیها؛ عقیدة راسخة، فال كإلى  مستنــــدةة نافعة ــــة ما لم ُتبّلغ معرفــــ: فاللغلعقديالتقو�م او 

من معرفة نافعة تتوسل بلغة مبن�ة، فال كمال فیها، هي ، ما لم ُتقّوم حقائق مستمدة والعقیدة
مبن�ة، فال كمال  ، ما لم ُتحّقق ق�مة مستمدة من عقیدة راسخة تتوسل بلغةاألخرى؛ والمعرفة

، مةواستكمال العقیدة أن تكون مقو  ،ستكمال اللغة إذن أن تكون مبّلغة؛ فاكذلك هافی
�اب هو الذي �حقق فتكامل العمل بین هذه األس 2".واستكمال المعرفة أن تكون محققة

تي سنأبب منها ستنجر عنه آفة من اآلفات، حسب حجم الضرر و ٕاهمال أي سالمنفعة منها و 
 الحقا. على تفصیل الكالم فیها
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 یدعو هذا ما، و ول ثابتة لتحدید المجال التداوليالمعرفة هي أصاللغة والعقیدة و 
 -، �ما ال �سمح من تغییره إال في إطار مشروط أن المجال التداولي ثابت علىلتأكید ل
 . لذا یرفضطب�عة مستجدات العصرفرضته  - حفظ خصوص�ة الممارسة التداول�ة�

التغییر الجزئي �طه عبد الرحمن التغییر الجذري ألصول المجال التداولي، وال 
 حیث �ضمن�فالمجال التداولي ثابت  ،ره واستثمارهسان �استقراألنهما �مُ  ؛المفاجئ

تتحدد وجهتها �حیث تنفع وال تضر موج�ه تنتظم التحوالت الثقاف�ة و االستقرار الذي �
ألنه ی�عث على التغییر لكي �قع استثمار الطاقة  ؛وهو متغیر ،ال التداوليأهل المج

هر الثقاف�ة التي تسترشد ، و�ستجیب لتغیر الظوا ستعمال�ة التي تنطوي علیها أصولهاال
  1.�ه

، مما تنشأ لى االنقطاع الكلي عن هذا المجال، إما ع"فالتغییر المفاجئ داللة
، وٕاما على النحطاط إلى أسفل درجات الوجود والظهورعنه الت�ع�ة للغیر مع ا

ضحالة مما �فضي إلى فقدان االستقرار و  ،نقطاع الجزئي ألصل تداولي مخصوصاال
، مما ال صلة له �مجال دال أصول المجال التداولي �غیرهان استبأل2".االستثمار

التداول األصلي �قود إلى الت�ع�ة وذلك �سبب النقل عن المجال التداولي األجنبي الذي 
كل من قطع صلته �مجاله التداولي لن و   3".معرفتهله أصوله الخاصة بلغته وعقیدته و 

ن الت�ع�ة ك�فما كانت ال تحقق أل؛ بداع�ستط�ع النهوض حق�قة �شروط التقدم بله اإل
 وجود اإلنسان كما ین�غي له ذلك. 

       : اللغة ةتراث قائم على أصول ثالثأداة من أدوات تقو�م ال ،المجال التداولي إذا
ن هدفه األساس الر�ط أل ؛یتمیز هذا المجال عن غیره من المجاالت ،المعرفةوالعقیدة و 

ق�اسا واعتبرها  ةهانئ إدر�س انتقد �شدة هذه األصول الثالثغیر أن  ،العملبین القول و 
،  العرفان)  -البرهان  –الب�ان محمد عابد الجابري في ثالثیته ( على ما جاء �ه

ا أن فاللغة في المجال التداولي هي مقا�سة على الب�ان في بن�ة العقل العر�ي، كم
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ن الق�اس على نفس وهذا نوع آخر م ،1نلعرفالالعقیدة مقابل لبرهان، و لالمعرفة جاءت مقابل 
كما  �شكل یختلف عن مقا�سته لمراتب العقل عند طه عبد الرحمنو     ، ثالث�ة الجابري 

  .الث�ة الجابري ال یبرح عنها شبرانه مسجون في ثأ�ه  تخال ، حتى أن رأیناهو  سبق

وظ�فتها قد ألن فهمه ل ؛یر�د صاحب القول أن ی�طل أهم�ة المجال التداولي في أصوله
وظ�فتها قد انحصر في مسألة تغییر الثوب اللغوي، فاعتقد جازما أن تغییر المعاني ل

مع أن  2.لن �حقق النفع�حدث التجدید و  لن كلهانسان�ة واأللفاظ وتغییر المعجم المعرفي لإل
نه أمنذ البدا�ة  الرحمن صرحن طه عبد المشكلة ال تتعلق �األصول ومن أین انبثقت أل

وكما سبق توض�حه فهو ال یدعي لنفسه سبق الوقوف على هذه التراث، �ستمد مفاه�مه من 
كما  .ثبتوا أهم�ة هذه األصولأ، حین ن العلماءألنه استدل �أقوال من س�قوه إلیها م؛ المعاییر

�س مخترعا ألنظمة المعرفة الثالث، فهو اآلخر هانئ إدر�س أن الجابري أ�ضا ل غاب
 .�هاستمدها من التراث و�ین ذلك في كت

التي انبنى علیها المجال التداولي تض�طها  ةاألهم من كل ما سبق أن األصول الثالثو 
ن أل ؛تختلف تماما عما جاء �ه الجابري ولها وظائف في المجال التداولي �حیث  ،قواعد

، غیر ما هو موجود عند الجابري  المجال التداولي أصولطب�عة العالقة التي تحكم ثالث�ة 
لتحفظ خصوص�ة المجال  إلیها، بل هي جملة قواعد �حتكم ل العقل العر�يال تمث أنهاكما 

فعل  ، ولم �فصل أحدا عن اآلخر مثلمابینها عمال وتفاعال التداولي، تتمیز بتكامل ف�ما
مة قاد األونفى أهم�ة العرفان بل رآه خطرا ادعى الجمود للب�ان الجابري الذي فضل البرهان و 

 .ه، وقد سبق الوقوف على ذلكإلى التقهقر و�ن�غي إقصاء

كل من الجابري وطه قرأ  ن، ل�ست المشكلة من �أخذ عن من ألفضال عن كل ما تقدم
إلى ذلك بتقد�م مشروعه  افهمه فكان الجابري س�اق �قدم خالصةالتراث ل�ستفید منه و�فهمه و 

مشروعه  �عد أن قرأ سا�ق�ه لیدافع هو أ�ضا عنعبد الرحمن انبرى طه ثم ، في كتب عدیدة
 ال نستخدم المشروع،وحین نبتغي نقده فالبد من شروط موضوع�ة تقف على تفاصیل هذا 
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وتوظف في س�اق ال �مت زع الفكرة من س�اقها تنت ، حیثالنقد المبتور إن صح التعبیر
 أجل استنتاجات غیر مؤسسة وال هي معللة.  �صلة، منلها 

     قواعد المجال التداولي : - 4 – 5

لظفر ل ؛ وضع معاییربد الرحمن قواعد المجال التداولي�ستن�ط  طه عقبل أن 
؛ التفضیلومع�ار  التمییزومع�ار  �مالتسل: مع�ار استقاها من استقرائه للتراث وهي

من غیرها مقتضى مع�ار التسل�م هو التسل�م �الحق�قة التداول�ة كقاعدة أصیلة أقوى 
ن الممارسة التراث�ة ضم �حفظ للحق�قة التداول�ةالتمییز مع�ار ضمن المجال التداولي، و 

العر��ة تمایزها عن غیرها من الحقائق التي تندرج معها في مجالها اإلسالم�ة و 
التداولي؛ أما مع�ار التفضیل فهو أ�ضا یتكأ على فكرة أن الحق�قة التداول�ة لها 

  .1ةاألفضل�ة على غیرها من الحقائق كقاعدة أصیلة ضمن الممارسة لتراث�

لبناء حق�قة تداول�ة تقوم على أصول  هذه المعاییر في استن�اط القواعد ضرور�ة
هو اإلرشاد إلى  ، فغا�ة مع�ار التسل�مجال التداول لدى أهلهالم تحفظ خصوص�ة
أما إذا ل�ص�ح قناعة راسخة وتحل أصوله محل المسلمات بین أهله،  ،النطاق التداولي
عاضة �اإلجماع أو استخدام مق�اس سهولة االنق�اد ف�مكن االستبینهم،  حدث الخالف

أما مع�ار  ،�صعب االعتراض علیهاأو صعو�ة االعتراض التي تنتخب القاعدة التي 
العمل ، مما �قوي تحصیل الثقة �الممارسة التراث�ة التفضیل فتكمن أهمیته في

 الممارسة التداول�ة.�

ل�س في " صاغه في مقولته:عاما و  ءااعتبر طه عبد الرحمن مبدأ التفضیل مبد
�الغة اللسان وسالمة العقل مثلما أوتیت األمم أمة أتیت من صحة العقیدة وجم�ع 

في   یؤسس هذا المبدأ أصول المجال التداولي المتمثلة  2".تفض�ال من هللاأمة العرب 
استدل على  )؛العقل مةسال(صحة العقیدة) و(�الغة اللسان) و( العناصر الثالث

ما یؤكد أفضل�ة اللغة  السیوطي، حیث وجد عند من التراث التفضیل مبدأصحة 
ه ل�س في جم�ع األمم أمة أوتیت من العارضة والب�ان واتساع إن"قوله: العر��ة في 
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ابن  برأي صل المعرفياأل على استدلكما  1".المجال ما أوتیته العرب خص�صا من هللا
لمجال اأصول  وجمع ،العقل لم تتقدم لغیرهم رجاحة في أوتواقد  ن العربیرى أ ، الذيت�م�ة

اإل�مان ر للمسلمین من العلم والب�ان مع العمل الصالح و عالى قد �سّ هللا ت"والتداولي في قوله 
   .2"�ه على كل من أنواع جنس اإلنسان ما برزوا

  نزول أفضل الشرائع ب هخصن هللا جال عاله قد أل ؛�االمت�از العقدي�شعر المسلم 
االمت�از�ن  نتیجة تحقق ، فهو�االمت�از العقلي هأما شعور و  ؛إلى العالمین ابتبل�غه هر�ممع تك

، �ما أنه ل لغة لزم أن تكون له أفضل معرفةأفضالسا�قین، فمن تكون له أفضل شر�عة و 
و�ستعین ، صدق شر�عةأمضامین هذه المعرفة من أحق الحقائق التي جاءت بها  �ستمد

  3.بلغ األسالیب التي انطوت عل�ه أبین لغةأ هذه المعرفة من بوسائل

ة التمایز العرقي كما إن األفضل�ة التي تحدث عنها طه عبد الرحمن ل�ست �أفضل�
من أن اإلسالم یجعل  مع ،، فاعتبرها تثبیتا لنزعة قوم�ة وعنصر�ة متفوقةهمتوهم �عض

﴿َ�ا َأیَُّها  :قوله تعالىك ،عل�ه اآل�ات البینات معلوم لدى الجم�ع تنّص  هذاو  4.الناس سواس�ة
ِ َأْتَقاُكمْ النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعو�ًا َوَقَ�اِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ   َد للااَّ

 وقول النبيّ  ،سبفاألفضلیة للتقوى ال للن) 13اآل�ة   سورة الحجرات (﴾ِإنَّ للااََّ َعِل�ٌم َخِبیرٌ 
  .ب�ض وأسود إال �التقوى"أمي وال بین ــر�ي وعجــ"ال فرق بین ع عل�ه الصالة والسالم

وقد  ،هو أول من قال بهذه األفضل�ة بل من س�قه من العلماءعبد الرحمن ل�س طه و   
أ ، أما لو أتینا لن�حث في مبد؛ فما كان في ذلك  مبتدعااستدل �أقوالهم التي سبق ذكرها

 الكر�معلیها القرآن  ال ینف�ه فأفضل�ة الشر�عة نّص نه یثبته و إ، فألفضل�ة في القرآن الكر�ما
 آل عمران سورة ﴿َوَمن َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسـَالِم ِدیًنا َفَلن ُ�ْقَبـَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِر�َن﴾

 عز اخت�ار المولىلكل الشرائع السا�قة و  م�ة ختامااإلسال ةفقد ارتضى هللا العقید، 85آل�ة ا
كانات تعبیر�ة ال تتوفر في من إم هاوجل اللغة العر��ة لتكون لغة كتا�ه المعجز أ�ضا لما فی

                                     
جالل الدین السیوطي : صون المنطق والكالم عن فني المنطق و الكالم ، تحقیق : علي سامي النشار وسعاد علي عبد الرزاق ، مجمع ال�حوث  1

 . 57، ص    1، األزهر، مصر، دس ، ج اإلسالم�ة 
  2 أحمد ابن ت�م�ة : كتاب الرد على المنطقیین، دار ترجمان السنة ، �اكستان ، دط ، 1976 ،  ص138.

  3 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق  ، ص 254 .
 .189یوسف بن عدي : مرجع سابق ، ص 4 
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على العر�ي االعتزاز بذلك من دون غیرها، وهذه إرادة هللا؛ على المسلم التسل�م بها و 
 .شعور �القوم�ة أو العصب�ة

ا بل إن كل الشعوب تعتز بلغتها وتفضلها عمّ  ،خطرا وال �شكل هذا الشعور 
في �عض الدول بلغتهم، و  اقل الشعوب اعتزاز أسواها ور�ما في الزمن المعاصر العرب 

، ا سواهان الناس تفتخر �استخدامها للغات األجنب�ة أكثر ممّ إالجزائر فبلدنا العر��ة ك
 .واعد المجال التداوليقاعدة من ق لذلك البد من رد االعت�ار ألفضل�ة اللغة لتكون 

الشرع ن أل ؛وال ضرر في اإلحساس �التفوق لدى العر�ي حسب طه عبد الرحمن
ف�منعه من ، آفة عند المسلمإلى �منعه من أن یتحول  هذا اإلحساس حین �ض�ط

 التي ینسبها العر�ي إلى ممارسته ن األفضل�ة التداول�ةإوعل�ه ف" ر؛الغی� إلحاق الضرر
 .1مصونة ال سوءة فیها" غرا�ة فیها و التراث�ة طب�ع�ة ال

قدمنا المعاییر التي ین�غي و وقفنا على خصائص المجال التداولي  أنو�عد 
هذه ك�ف�ة عمل االحتكام إلیها في تحدید أصوله نقدم اآلن القواعد التي تض�ط 

 . األصول

في نظر طه عبد الرحمن هي التي تقرر الك�ف�ات التي تكون  القواعد العقد�ةف 
 2ها العقیدة اإلسالم�ة أصح من غیرها، وهذه القواعد هي:ب

قوال وعمال الشرع اإلسالمي أصول �أن العقیدة التي ال تنبني على  سلم: قاعدة االخت�ار -
  كائنا ما كانت ، ال تعد عقیدة مقبولة عند هللا عز وجل  .

تعال�م  مت�عاادة دون سواه لع�للتقد�س والتنز�ه وا واحد مستحق �أن هللا سلم: قاعدة االئتمار -
  صلى هللا عل�ه وسلم. محمدالتي �عث بها نب�ه الخاتم سیدنا الرسالة 

ته، وال �حفظ إال �منته ، �مشیئ�أن كل ما سوى هللا ال �كون إال  سلم: قاعدة االعت�ار -
 .هحكمته في مخلوقات، ومعتبرا �في أحكامه معتبرا مقاصده 

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق  ، ص 254 . 

  2 ینظر : المرجع نفسه ، ص 255 .
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 الك�ف�ات التي تكون بها، اللغة العر��ة أبلغ من سواها، فتحدد قواعد األصل اللغوي  أما
  1وهي:

�أن اللسان العر�ي استعمل في القرآن بوجوه من التألیف وطرق في  سلم: قاعدة اإلعجاز -
  .الخطاب �عجز الناطقون عن اإلت�ان �مثله عجزا دائما

في التعبیر وجار�ا  عربسالیب الما كان موافقا أل إال الكالممن ال تنشئ : قاعدة اإلنجاز -
 .التبل�غعاداتهم في على 

عن مقاصدك، مؤد�ا هذه المقاصد  االختصار في الع�ارةلتسلك مسلك  :قاعدة اإلیجاز -
هذه المعارف  على الوجه الذي �سهل �ه وصلها �المعارف المشتركة، و�حمل على استثمار

 على أقصى ما �كون االستثمار.

حدد الك�ف�ات التي �كون بها العقل اإلسالمي العر�ي فت قواعد األصل المعرفيوأما 
  2أسلم من غیره، وهذه القواعد هي:

�أن المعرفة اإلسالم�ة حازت اتساع العقل �طلبها النفع في العلم  سلم: قاعدة االتساع -
، وال نفع في العلم ما لم �قترن �العمل ،وال صالح في العمل ما لم �قترن والصالح في العمل

  .جل�طلب اآل
�األس�اب الظاهرة للكون،  للعلم طل�ا،�العقل النظري  لتكن في توسلك : قاعدة االنتفاع -

  .بتسدید العقل العملي منتفعا
طل�ا للعلم �الغا�ات الخف�ة للكون، ،الوضعي لتكن في توسلك �العقل  :قاعدة اإلت�اع -

  .إشارات العقل التداولي مت�عا 

 ،�صحتها عتقاداالال مجرد بها لعمل لاألمر الملزم  لقد ص�غت هذه القواعد �أسلوب
وٕان كان أغلب هذه القواعد مما هو مسلم �ه عند كل عر�ي مسلم وقد �قع االختالف على 

الحفاظ على  فيألهم�ة هذه القواعد  إالاإللزام هذا  فقط، وماالمعرفي  ل�عض قواعد الفاص
 ألهلهمعرفة نافعة  إنتاج فيمحركا  حتى �كون حیو�ة المجال التداولي العر�ي اإلسالمي 

على استفاء هذه القواعد �شرط اإلحاطة �مقومات المجال عبد الرحمن  طه�ؤكد و   .ولغیرهم

                                     
  1 ینظر : طه عبد الرحمن :  تجدید  المنهج في تقو�م التراث ، ص 255 .

  2 ینظر : المرجع نفسه ، 255 - 256 .
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 وهي: المظهر للممارسة التراث�ة، المظاهر الثالثالتداولي ألنها اشتملت على 
ة وٕاظهار ـــــــــ�ایز وتثبیت الهو ــــــاب التمـــالذي �مد هذه الممارسة �أسب يـــالتفضیل

الذي �مد أهلها �أس�اب التواصل واستنهاض الهمم  والمظهر التأصیليالخصوص�ة، 
  1.الذي �مدهم �أس�اب التفاعل واإلنتاج واإلبداعالمظهر التكمیلي إلى العمل، و

�التالي و  آفات فتفقدها وظ�فتها األساس�ة، ن قواعد المجال التداولي قد تلحقهاوأل
لذا  ،اء، وال یؤدي وظ�فته كما ین�غيالعطالعمل و  التداولي حیو�ته فيس�فقد المجال 

قاعدة من  جم�ع اآلفات التي قد تصیب أي على إحصاء طه عبد الرحمن   عمل 
اول�ة ن من جهة أهم�ة حما�ة كل القواعد التدیبیّ  وعمله هذا، قواعد المجال التداولي

الواقع الذي نع�شه من  حلل�، ومن جهة أخرى هو لتؤدي مهمتها على أكمل وجه
 .فات التي لحقت �المجال التداوليتخلف في كل المجاالت �سبب هذه اآل

 أصناف اإلخالل �القواعد التداول�ة وآفاتها: - 5 – 5

    كل اآلفات التي �مكن أن تطرأ على أصول لعرضا تفصیل�ا  الرحمنقدم طه عبد 
وقد ، ، تواصال وتفاعالرسة التداول�ةن ضررها على المماقواعد المجال التداولي و�یّ و 

میز فیها ضرو�ا متعددة تختلف �اختالف عدد القواعد المخرومة في كل أصل تداولي، 
، مما مجال التداول عامل اإلرادةفقد یرت�ط �المظهر التفضیلي و�ؤدي إلى فقدان 

�عطل قدرته على اإلنهاض، أما حین یرت�ط الخرم �المظهر التأصیلي فیؤدي إلى 
، وقد یرت�ط الخرم فعل، مما �عطل قدرته على اإلنتاجقدان مجال التداول لعامل الف

حینا آخر �المظهر التكمیلي فینتج عنه َفْقُد المجال التداولي لعامل االعت�ار، وتتعطل 
  2.معه قدرته على التوج�ه

هذا  نإف ،اإلنهاض واإلنتاج والتوج�هعلى وحین �فقد المجال التداولي وظائفه 
المعرفة ) وتنجر  –لغة ال –( العقیدة  أصول المجال التداوليكل أصل من ضر �س�

 3:سیوضح ذلك �اختصار اآلتيالجدول و   ، آفاتعنه 

                                     
 . 256طه عبد الرحمن : تجدد المنهج في تقو�م التراث، مرجع سابق ، ص  1
 . 256مرجع نفسه ، ص ال 2

  3ینظر : المرجع نفسه ،ص 258 .
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 أضرارها و  ةالتداول� اع اآلفات: یبّین أنو 2جدول رقم              

القواعد 
 التداول�ة

 أثارها السلب�ة أنواع اآلفات التداول�ة 

 التفضیلّ�ة
  

فقد المجال �: اإلنهاضفقد 
التداولي عامل اإلرادة فتتعطل 

 قدرته على اإلنهاض.

 .  قدرة اإلنهاض العقدي :تعطلالتثاقل
    .قدرة اإلنهاض اللغوي  :تعطلالتقصیر
 اإلنهاض المعرفي. تعطل قدرة:التكاسل

فقد المجال التداولي �: فقد اإلنتاج التأصیلّ�ة
عطل قدرته على �عامل الفعل مما 

 نتاج.اإل

 تعطل في اإلنتاج العقدي. : القعود
 .تعطل في اإلنتاج اللغوي  : االحت�اس 
 :  تعطل في اإلنتاج المعرفي.التوقف 

المجال التداولي  �فقد:  فقد التوج�ه التكمیلّ�ة
قدرته فتتعطل   عامل االعت�ار

 . التوج�ه على

  : تعطل في التوج�ه العقدي.السهو 
 اللغوي.تعطل في التوج�ه  اللغو: 
 تعطل في التوج�ه المعرفي. :اللهو 

 
اآلفة قد  ن اآلفات التي قد تصیب كل قاعدة على حدة، فإنن الجدول قد بیّ إذا كا

خطرها على بذلك ضررها و  فیزداد ،تدخل على قاعدتین مجتمعتین أو على الثالثة معا
، بل الواحد فحسب التداولي، ة الواحدة وظائف األصلال تتضرر �اآلف"و  المجال التداولي.

فقد األصل التداولي العقدي وظ�فته ، كما إذا تضرر كذلك وظائف األصلین اآلخر�نت
�أن  ،االنهاض�ةه ن األصل التداولي اللغوي تختل وظ�فتإ، فعل�ه اإلنتاج�ة بدخول آفة القعود

�قع الشك في حصول اإلعجاز بواسطة اللغة، كما أن األصل التداولي المعرفي تختل 
عن المعاني التي التوجیه�ة �أن �أخذ النظر في االستقالل عن العمل و و  االنهاض�ةته وظ�ف

   .1"تصله �أفق الروح
 ،ضررهافیزداد  توج�ه �مكنها أن تجتمع مثنى مثنىالفآفة فقد اإلنهاض واإلنتاج و 

 :2نختصره في هذا المخطط آخر وتأخذ شكال

   

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق المرجع السابق ، ص 258 .

  2 ینظر :  المرجع نفسه ، ص 259 -260 .
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 .تقلید مجردالعقد�ة تص�ح  الممارسة ← *فقد القدرة على (اإلنهاض+ التوج�ه) العقدي

 .نظر مجردالممارسة العقد�ة  ←) العقدي+ اإلنتاجضاإلنها(               

 تصیر الممارسة العقد�ة مجرد تظاهر. ← ) العقدي(اإلنتاج والتوج�ه               

 .تحجیر الطاقات التعبیر�ة للغة ← ) اللغوي (اإلنهاض + التوج�هفقد القدرة على *

 .إهمال الدور اللغوي التواصلي ← ) اللغوي (اإلنهاض+ اإلنتاج             

         التدجیل الذي �فقد اللغة وظ�فتها التواصل�ة  ←التوج�ه) اللغوي  + (اإلنتاج           
 التفاعل�ة.و 

 .اجترار المعارف القد�مة ← المعرفي) (اإلنهاض + التوج�هفقد القدرة على *

 استهالك المعارف المنقولة. ←المعرفي )اإلنتاج +(اإلنهاض             

 تصیر المعرفة تمو�ها. ← المعرفي التوج�ه)+  (اإلنتاج           

، فهذا في كل أصل من أصوله �فقد المجال التداولي قدراته الثالث أما حین
�ام الق بإمكانه؛ �حیث ال �ص�ح أي أصل قط�عة بین المجال التداولي وأهله�حدث ال

الخطر یزداد في آفات العمل، وعل�ه فإن الضرر یتعاظم و بوظ�فته التي تدعو إلى 
     1أتي:ما �ف� سا�قتها، تتمثلكبر من أ

ن إى (اإلنهاض واإلنتاج والتوج�ه) العقدي، �حیث : هو فقد القدرة علالجحود -
 .بنفع مضامینها وال �صالح ق�مها�عتقد ال الجاحد ینكر أفضل�ة العقیدة و 

ن إواإلنتاج والتوج�ه) اللغوي، �حیث  (اإلنهاضعلى : هو فقد القدرة الخمود -
 ه�طلب التوسل بها في نقل معارف وال ،الخامد ال �عترف �أفضل�ة اللغة األصل�ة

 .بها غیر مكترث �التواصل وال �التفاعل ومقاصده،

                                     
  1 المرجع السابق ، ص 260 .
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ن إ�حیث  : وهو فقد القدرة على (اإلنهاض واإلنتاج والتوج�ه) المعرفي،الجمود -
 .تفید من منافعه وال �ع�أ �مقاصده�فصل العلم عن العمل وال �س الجامد من

؛ فما عاد هناك اآلفات العظمى الثالث ه قد أدركنع�ش يذال زمننكاد نجزم أّن الو 
نه قد ُفصل حق�قة بین أ، كما غ�ة في استخدامهار �اللغة وال  وال هناك اعتزاز ،عقیدةالانتفاع �

طر مما في هذه الجنا�ة أنها وأخ .كالم وعجز عن تحقیق مقاصد األنامكثر الالعلم والعمل ف
ث، فتنقل عدوى االجتثاث إلى �اقي تالستیراد أصل غر�ب مكان األصل المج مظنة

ال على حد قول طه عبد الرحمن األصول، وها هو المجال التداولي أضحى مجاال ت�ادل�ا 
 اإلنهاض وكسد اإلنتاج وانحرف التوج�ه. تعطلف، منه وال نفعف�ه أصل له وال ق�مة 

وظ�فة واحدة أو على  ٕانما، و ي ال تأتي على أصل تداولي �كلیتهاآلفات الت"أما 
ان في توثیق الصلة ــــن كان �اقي الوظ�فتین اثنین، فقد تندفعإف ،وظائفـــــهوظ�فتین من 

وٕاذا كان ال�اقي ؛ ذا التعطلالعقدي سب�ال لتطو�ع ه بینهما، كاقتران الفعل العقدي �االعت�ار
ن كانت إ ؛ و فإنها قد تغالب اآلخر�ن المعتلین، ن كانت هي الوظ�فة اإلنتاج�ةإ، فوظ�فة واحدة

العقدي منها في في األصل  ى قو أن حظوظها في المغال�ة إ، فالنهاض�ةهي الوظ�فة ا
  1".المعرفياألصلین اللغوي و 

المضامین التي الوظائف و  �استشكالاالشتغال  من القواعد التداول�ة ال �منع� االلتزام إن
، والمضامینائف ـدید الصلة بهذه الوظـهذا االشتغال مبن�ا على مبدأ تج انـما ك یتحدد بها،

نظائرها تقر�ها من  فیها،لمضموني ا ثمارلالستك �فتح آفاق لالستثمار الوظ�في وأ�عاد وذل
 التداولي.رحمن في إثراء المجال فهذه هي نظرة طه عبد ال .في مجاالت تداول�ة أخرى 

  :أهم�ة المجال التداولي - 6 – 5

والتي ال تنفك لص�قة بنا  ،اولي من أهم�ة التراث في حد ذاتهتنبثق أهم�ة المجال التد
قطاع عن العمل �التراث ال سبیل إلى االن" حتى لو حاولنا تجاهلها كما قال طه عبد الرحمن:

على الدوام فینا، آخذة �أفكارنا وموجهة ألعمالنا، متحكمة في ن أس�ا�ه مشتغلة أل؛ في واقعنا
�آثاره أم تظاهرنا  أأقبلنا على التراث إق�ال الواعي ء، سواحاضرنا ومستشرفة لمستقبلنا

                                     
  1   طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 261 .
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 ههااتجوهذا هو سبب .1"ى وجودنا ومداركنا، غافلین عن واقع است�الئه عل�اإلد�ار عنه
ن أل؛ ههو یرى �أنها أولى من االقت�اس من غیر ف ءة التراث �المنهج�ة التي أنتجتهلقرا

في الوقت الذي  2. االتصال مع التراث متوافرة بینما ال تتوافر هذه األس�اب مع غیره
ن قراءة التراث �التراث أل ؛نه مجرد قراءة سلف�ةأینظر اآلخرون إلى هذا المنحى على 

حالة من التداول المغلق " وه ؛في نظر هاني إدر�س دون االنفتاح على ما هو خارجي
 3".والمعرفي ائري المفرغ من المحتوى الفلسفيوالتمثل اللغواني والمنطقاني الصوري الد

جمیل الحمداوي �ما �حس�ه خالصة   وغیر �عید عن فكرة هاني إدر�س �أتي
في حق�قتها حكم عام و الجابري؛ راءة التراث عند طه عبد الرحمن و لدراسة معمقة بین ق

من غیره دون أن یؤسس له بدلیل أو حجة قاطعة، فما أثمرت قراءة الجابري  استقاه
مشروع طه عبد �كتا�ات النقد، حتى �ظن تكاثرت ف�ه للتراث غیر تنظیر أص�حت 

قبله، فمحمد عابد  هذا رأي هاني إدر�س منحمن أنه مثالي ال �المس الواقع و الر 
وي، بینما طه كان مثال�ا �سیـح في قراءة التـراث حسب رأي الحمدا الجابري واقعي

، في تقو�ـمه للتراث  الجابري مضمـون�ااعتبر في حین �التراث في قوالب شكالن�ة 
 4.بین القراءتین، فاألولـى تـداول�ة مثال�ة، والثان�ة جدلیـة واقع�ة عنده  شتـانو 

، بل �عة حق�ق�ة لمشروع طه عبد الرحمنمن النقد ل�س نتیجة متا النوعإن هذا 
من  ى أ�ة دعو  دحضأسست من نظرة سطح�ة لم تستطع مجرد مالحظات عامة تو ه

دلیل ، وما استطاعوا تقد�م الغصبفي آفة  تهموقعأطه �أي شكل من األشكال ف دعاوى 
 –كما كان  ،�المنهج الذي یت�عه �اواعفقد كان  طه عبد الرحمن أما، یدعم مواقفهم

تراث من هو معرفة ال"واضح هدفه ف؛ بلهوع�ا �المناهج التي استخدمت قأكثر  - أ�ضا
مقوماته الذات�ة على مقتضى موج�ات النظر العلمي حیث محدداته الموضوع�ة و 

ات تجعلها تنظر في الظاهرة ءعلى قرا" المناهجتلك انبنت الذي في الوقت  5".الخالص
من جهة متعلقاتها الخارج�ة  ٕانماال من جهة موج�ات بنائها الداخلي، و المدروسة 

                                     
  1  طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص19 .

  2 المرجع نفسه ، ص  19 .
  3 هاني إدر�س ، مرجع سابق ، ص 24   .

،  4العدد  محمد عابد الجابري و طه عبد الرحمن أنموذجان ، كتاب اإلصالح ، –جمیل الحمداوي : مواقف من التراث العر�ي اإلسالمي 4
. 61ص ،   2015   

  5 طه عبد الرحمن : حوارات من أجل المستقبل ، ص  21- 22 .
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اجتماع�ة أو  ، لذا تفقد الظاهرة وجودها الحق�قي لصالح اعت�ارات تار�خ�ة أوفحسب
صل األول حیث كان حدیث الس�اسة وهذا ما تأكد من خالل الف 1".اقتصاد�ة أو س�اس�ة

ك�ف�ة لحق�قة المتعلقة �حق�قة التراث و األوضاع االجتماع�ة طاغ�ا على المعرفة اوالتار�خ، و 
 إنتاجه.

من أس�ابها (أس�اب مضمون�ة خارج�ة) و(أس�اب آل�ة داخل�ة) وال یوجد  لكل ظاهرةف
وٕان النظر  2.الهتمام �األس�اب الخارج�ة دون الداخل�ةلمسوغ  عبد الرحمن طه من منظور

النظر في اآلل�ات والعناصر  �س�قه الخارج�ة البد أن والمضامین والعواملفي اآلل�ات 
حتى یثمر نتائج ، نظر المضموني على النظر في اآلليالیتأسس البد أن  �التاليو  ،الداخل�ة

م في الفعل التار�خي في كل إن الكال" ؛�تحرى �عض شروط الموضوع�ةال فساد فیها و 
، فل�س السؤال عن الفعل التار�خي في ظاهرة، كائنة ما كانت، هو تخص�ص �غیر دلیل

ذا جاز أن ن�حث في فإ ،السؤال عن الفعل المنطقي فیهاالظاهرة المدروسة �أولى من 
 3". جاز أن ن�حث في أس�ابها المنطق�ةاألس�اب التار�خ�ة 

الوضع  تردي، هي الوقوف على أس�اب المجال التداولي في أولى مظاهرهاإن أهم�ة 
همة في الفكري �شكل عام في العالم العر�ي، كما أنها تحلیل دقیق وشامل لكل العوامل المسا

ختلف أشكالها وتنوع مجاالتها، إضافة إلى ذلك هي توض�ح األزمة الفكر�ة والمعرف�ة �م
وتلقي �اللوم  ه، فراحت تتهمت فیها القراءات الحداث�ة للتراثالتي وقع �ساتالمالمن  لكثیر

 عل�ه كونه قد استنفذ مبررات االلتفات إل�ه.
 فالمجال التداولي أرض�ة صل�ة �قف علیها ال�احث في فهم ذاته وهو�ته والدور المنوط

، من التراث طه عبد الرحمن استمدها�ه؛ فقواعد المجال التداولي العر�ي اإلسالمي التي 
حسب، فوجدت لتضمن ممارسة تداول�ة ح�ة �ص�ح فیها المكتوب مفهوما ول�س مقروءا 

 والعقیدة سلوكا وخلقا وعمال ال شعارا، والمعرفة تمُیزا وٕانتاجا.
أننا نقدم المجال التداولي  ه، هوعرضفي هذا ال�حث من كل ما یبق یهمنا  وما

التي تتحدد �مدى التزامها �قواعد  ،لمرجع�ة النظر�ة للمناهج النقد�ةوقواعده كمنطلق لبناء ا

                                     
  1 المرجع السابق، ص 24  .
  2 المرجع نفسه ، ص 24 .

  3  المرجع نفسه ، ص 25 .
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ألنه  ؛، وحین ذاك سیتبین من المناهج ما هو نافعالمجال التداولي العر�ي اإلسالمي
ال �عني أنه سیتم ها، وهذا ألنه یخالف ؛یوافق قواعد المجال التداولي، وما هو ضار

الذي یهتم  ، وهو التقر�ب التداوليتحن�طها، بل إن طه عبد الرحمن �مدنا �الحل
 .�الوصل بین المنقول والمأصول

ومناهجها متمثلة  النقد�ةاللسان�ة واألدب�ة و  النظر�اتمعضلة ست هذه هي أو ل�
�ي تقر�بها إلى مجالنا التداولي حتى تستجیب لطب�عة النص العر �ة ك�ف في

التقر�ب بخصوص  ل سیتضح ف�ما قدمه طه عبد الرحمن؟ جواب السؤاوخصوصیته
 .التداولي
 :داوليــــر�ب التــــالتق – 6

 :خصائصهالتقر�ب التداولي و  مفهوم - 1- 6

 هو كل نقل تصح�حي قام على قواعد تداول�ة أصل�ة عقد�ة أو :التقر�ب التداولي 
وسل آل�ات صور�ة تشترك في استعمالها جم�ع أنواع لغو�ة أو معرف�ة حصل ال�قین فیها، بت

التقر�ب، تشغ�ال عقد�ا كان أو اختصارا لغو�ا أو تهو�نا معرف�ا، حتى �صیر موافقا للمجال 
وٕانما اشتغال �استشكال  ،وال دمجا محضا ل�س نسخا محضا"فهو .التداولي المنقول إل�ه

رفة الضرور�ة والكاف�ة للدخول المضامین والوظائف في كال المجالین حتى تتحصل المع
في الوصل بین عناصرهما، وتتزاید قوة هذا الوصل بتزاید القدر المشترك من هذه المعرفة، 
بین أهل المجال التداولي األصلي، وعند حصول الوصل تختفي الفوارق بین المنقول 

 ألن كل واحد منهما �كون قد اتسع مضمونا ووظ�فة �القدر الذي �صیر ؛والمأصول
 .1بإمكانه إیواء اآلخر ومال�سته له"

المنقوالت  حدهما مصدر التقر�ب، وهوأ وصل بین طرفین اثنین: فالتقر�ب هو  
طه  صاغفقد  ،وعل�ه ،األجنب�ة، والثاني مقصد التقر�ب، وهو المجال التداولي األصلي

ث�ة �غیر ال سبیل إلى معرفة الممارسة الترا: "اآلتي على النحوالتقر�ب التداولي  دعوى 
الوقوف على التقر�ب التداولي الذي یتمیز عن غیره من طرق معالجة المنقول 

اإلضرار بوظائف المجال  �استناده إلى شرائط مخصوصة �فضي عدم است�فائها إلى

                                     
  1  طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع السابق، ص 281-280
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فوظ�فة التقر�ب التداولي مرت�طة  1".ن استناده إلى آل�ات صور�ة محددة، فضال عالتداولي
  .اعدهاقو و  المجال التداولي�أصول 

: التمییز والتضاد، تحدیده لمفهوم التقر�ب التداولي طر�قتین ات�ع طه عبد الرحمن في
خرج ، استألوصاف العامة التي یتمیز بها، و�واسطة التضاد، استخرج افعن طر�ق التمییز

، ر�ب عن غیرههي األوصاف الخاصة التي یتمیز بها التقاألوصاف التي ُ�ضاد بها غیره، و 
 وفیقالت( ا وقف عل�ه هو التمییز بین التقر�ب والمفاه�م والقر��ة منه، وهيفكان أول م

 ).والتسهیل والمقار�ة

ة في محاولة ع بین الفالسفئشا هو انطالقا مما ،التوفیقبین التقر�ب و  بدأ في التمییز
 الفلسفة تمثل العقل، و ) المأصولالنقل(الشر�عة تمثل  أن، �ما التوفیق بین الشرع والفلسفة

كان تعارضا داخل�ا كما في أسواء  ،وجود التعارض قائما جعل افتراضهذا ما و ، )المنقول(
االشتغال �التوفیق بین ال �مكن  ،عل�هو   الفصل في هو خارج�ا كما أو ،بینهماالوصل 
لى مجال التداول اإلسالمي �الرجوع إ بینهما، التعارض أوجهین إال عند تبین الدالفلسفة و 

فقد یوجد لتقر�ب ا�شترط في  وهذا ما ال، وع إلى المجال التداولي الیونانيرجال� أو العر�ي
، فال معنى لتقر�ب من �شترط ف�ه وجود مجال تداولي أصلي، وٕانما تقر�ب وال تعارض معه

الذي �حتاج هذا خالف التوفیق و  2.وسیلة معاأصلي تتخذه هذه العمل�ة مقصدا و  غیر مجال
 .غیرهاألصلي أو مجال  مجالهإلى 

عنیین في عموم الممارسة على م یدل هذا األخیرو  ،التسهیلكما مّیز بین التقر�ب و 
: الثانيو عن المضامین العلم�ة،  ذلك برفع التعقید: طلب اإلدراك السهل، و األول ؛،التراث�ة

هذه الحدود الض�قة ال تمس سوى أصال واحدا في المجال و  ة،في سهولة الص�غ التعبیر�ّ 
األصل المعرفي والعقدي �، في الوقت الذي یهتم التقر�ب األصل اللغوي  ووه ،التداولي

المعرفي حتى ال �ستط�ع رفع القلق االعتقادي و ن التسهیل إف ،�هذاصل اللغوي و إضافة لأل
من االعتقاد إذ كل نه ال�س�ط ألما استقام القصد منه  ،3تمكن من رفعه عن الع�ارة اللغو�ةلو 

، لذا فالتقر�ب العقدي هو تصح�ح االعتقاد د �ه التعقید فهو �اطلاعتقاد هو عقد، ولو أر�
                                     

  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع السابق ،  ص 273 .
  2  المرجع نفسه ، ص 275  .

  3 المرجع نفسه ، ص 277 .
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أما التسهیل المعرفي فهو أ�ضا غیر قتض�ات العقیدة لمجال التداول، و المنقول وفق م
، حتى ال �ص�ح التقر�ب المعرفي تحو�ل ن السهل في الفكرة �عني �س�طهاأل ؛ممكن

 . ل�س�طة المبتذلةقدة إلى الفكرة االفكرة من صورتها المعمقة المع

ال التداولي ـــــار وظائف المجـــــــــــاستثم ي هوـــــــدف من التقر�ب المعرفـــــــــن الهوأل
موني مما یؤدي إلى دواعي المضو االستثمار الوظ�في  س�عطلالتعقید فان  ،مضامینه

ن أوجب تقر�بها ��ست وهذا ما والشرع،ضمر أس�اب االبتعاد عن العمل تالتي ، التجر�د
ا ارت�طت �العمل الموافق للشرع م السهلة ن الفكرةإف ،. ومنه�صلهما بهذین المصدر�ن

وهذا هو الفرق الجوهري 1.الشرع والعمل تجر�دا عنالمجردة  الصع�ةالفكرة  ضدهاو 
اهتمت �التسهیل اللغوي قد �ة كون الممارسة التراث فضال عن ،ین التسهیل والتقر�بب

 .فقط

غیر  ، الشتراكهما في المعنى االشتقاقي من الدنو،لفظ التقر�ب مع المقار�ة�شت�ه 
المطا�قة على خالف أن ص�غة التفعیل للفظ التقر�ب تحتمل معنى الدنو إلى درجة 

أي أن المقار�ة تحتفظ  ؛واالشت�اهص�غة مفاعلة (المقار�ة) فهي تحمل معنى التوسط 
 ،وعل�ه 2.و عن ال�عدــــــر�ب ال یتم إال مع الخلـــــــتقما الــــــ�مسافة ال�عد ولو جزئ�ا بین

 .اوز المقار�ةـــــیتج تداوليـــــــــر�ب الــــــفالتق

جد في ما وُ لمقارنات بین التقر�ب التداولي و بهذه ا طه عبد الرحمن �صل 
، التقر�ب التداولي ل�س هو التوفیقإلى أن  ؛سة التراث�ة من مفاه�م قر��ة منهالممار 
وال هو  ولي مخصوص من غیر اقتضاء التعارض،نه یرجع إلى مجال تداإحیث 

ع طلب السالمة في األصل نه یتعلق بتمام األصول التداول�ة مإ، حیث �التسهیل
، والعمل في األصل المعرفي، وال هو �المقار�ة  الصحة في األصل العقدي اللغوي و 

"إن التقر�ب  :ذا ما اتضح في قولهوه ،نه �ستند إلى ال�قین و�طلب المطا�قةإحیث 

                                     
  1  طه عبد الرحمن :  تجدید  المنهج في تقو�م التراث ، ص  279 . 

  2 المرجع نفسه ،  ص 280 .  
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ح التداولي على خالف ـــــــتصحی�طلب الخالف التوفیق، و �قترن �مجال التداول األصلي على 
 .1"ةالمقار�ن التداولي على خالف ــــــ�قی�توسل �الل، و ــــــــالتسهی

ي: وه ،یخلص طه عبد الرحمن �عد مقارنته مفهوم التقر�ب �المفاه�م المتداخلة معه
ث: التداول المقار�ة) إلى أن التقر�ب یتمیز �أوصاف ثال(التسهیل) و(و) التوفیقي: (وه

التداول هو المرجع األول أن  ذلك ،التداولي ال�قینو التداولي  األصلي والتصح�حالتداول 
 2.ال�قین هو ق�مته األساس�ةأن و  ،التصح�ح هو وظ�فته األصل�ةن أ، و األول للتقر�ب

، فهو �حق أفضل وسیلة لالستفادة من ر�ب التداولياالمت�ازات في التق وحین تجتمع هذه
 ،ومنه ، �مكن االنتفاع �ه والعمل على اإلبــــداع ف�ه،�التاليأّنى كان مصدره، و  األجنبيالوافد 
د تداول�ة أصل�ة حصل ال�قین فیها، أو قل التقر�ب هو كل نقل تصح�حي قام على قواع"فإن 
 .3"�قیني إن التقر�ب هو كل تصح�ح تداولي :زبإیجا

�الضد تعرف و  �الضد، ب طر�قة التمییزللتقر� طه عبد الرحمن في تعر�فه انتهج
 التشغیل العمل�ات التي یختص بها التقر�ب وهي:، فاستنتج من هذه المقارنة األش�اء

فالتشغیل هو تقر�ب االعتقاد، واالختصار هو تقر�ب للع�ارة ، التهو�نو االختصارو
 .ةوالتهو�ن هو تقر�ب للفكر 

، ف�كون دور التقر�ب مقابلة �ضده الت�عیدتظهر أهم�ة هذه المقارنة في إبراز س ،عل�هو  
تتعطل وظائف  استقراره �حیث�هدد الثاني ي تفعیل أصول المجال التداولي، و األول سب�ا ف

، مجال التداول، فكذلك الت�عید عمل�ة متعلقة �هالالتقر�ب عمل�ة متعلقة �فكما أن أصوله، "
االتصال  أس�اب�المجال هو حفظ  األولتجعل الغرض من تعلق  المضادة بینهما أنغیر 

  .4"أو قل االنفصال عنه ، بینما تجعل الغرض من تعلق الثاني �ه محو هذا االتصال�ه

     ، في حالتي التقر�ب والت�عید ه�كون عل� أنالعقدي لنرى ما ین�غي  �األصلسنبدأ 
الفروق بین العناصر  قدرة على توض�ح فیها من اختصار و  ة �الجداول لمافضلنا االستعانو 

، إذ دلت�عید التداولي، تشغیل لالعتقان التقر�ب التداولي، على نق�ض اإف" ،عل�هو ، المتقابلة
                                     

  1المرجع نفسه ، ص 282 .
  2  طه عبد الرحمن :  تجدید  المنهج في تقو�م التراث ، ص 289 .

  3 المرجع نفسه  ،ص 290 .
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، ف�كون ن ینهض بتأصیله�أقوم بتفعیله، كما �فید المخاطب ینفع المحتوى العقدي ما �
قاعدة و ، بدخوله في العمل التأصیل�ةئتمار قد التزم القاعدتین العقدیتین: قاعدة اال

العمل من مقاصد الشرع، كما التزم قاعدة ى االعت�ار التكمیل�ة �استمداد بواعثه عل
 .1"يیل�ة بإقامته شرائط القبول اإللهاالخت�ار التفض

 التقر�ببین الت�عید و  العقدي�األصل : خاص 3 الجدول رقم              

 النفع العقدي للتشغیل : التقر�ب للتعطیل الضرر العقدي  :الت�عید

استخدام �: االبتعاد عن الدقة آفة التضمین
 س�اقاتها المناس�ة بینعاة ا دون مر األلفاظ 
  .الس�اق الجدیدو ، األصل�ة

 

قطع المعاني : االبتعاد �آفة االستئصال
 ألنه ؛العقد�ة عن ظاهرها وعن أوضاعها

�قطع عنها اإلمدادات المضمون�ة 
لمجال ظ�ف�ة التي یزودها بها االو و 

ف�غلب التجر�د غیر المسدد مما  ،التداولي
  .یدعو للقعود عن العمل

 عند المقِرب یتأسس المصطلح الشرعي :وصف التفعیل
 ل�ةاألس�اب الدال �ستمد المدلول اللغوي لكي ىعل
بتزو�ده  ،ة التي تدخله الممارسة التداول�ةاالستدالل�و 

        .�ع صور األفعالعملي، �سمح بتوس برصید

: إن المعاني العقد�ة تحوي المدارك وصف التأصیل
المخاطب  �ة األصل�ة؛ ومتى وجدلالبواعث العمو  العقل�ة

   .العمل ىنه �قبل علإ، فنفسه متأصال من كل جانب

نفع الص�غة ی، هو اختصار في الع�ارةفإن التقر�ب  لغوي في حالة األصل الو 
ر ی�ست، كما ینفع المخاطب في وسل�مة التركیبصح�حة الداللة ، إذ یجعلها التبل�غ�ة

، االنجاز وشرط اإلیجاز حقق شرطك قد ل؛ ف�كون بذاستعمالها وال�قین في مضمونها
 :2كما هو موضح في الجدول ،فضال عن است�فائه لشرط اإلعجاز التفضیلي

 

                                     
  1طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع السابق ، ص 288 .

  2 المرجع نفسه  ،ص 283 -285 
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  �ب التقر اللغوي بین الت�عید و  خاص �األصل :4جدول رقمال            

 النفع اللغوي لالختصار :التقر�ب  اللغوي للتطو�ل لضررا :�عیدتال
 التطو�ل في الع�ارة:

قدر الحاجة  : ز�ادة الع�ارة عنآفة الحشو
 .عن حد الكفا�ة االفهام�ةفي التبل�غ و 
التركیب  الع�ارة فيخطأ  :آفة الركاكة

النطق  هفي األسلوب ال �قبل وفساد
  .السل�م

 :المخاطبأثر التطو�ل في 
مشقة المخاطب في  :آفة اإلتعاب

 تحصیل المقصود.
 

ظن المخاطب أن الع�ارة  :آفة التشك�ك
 المطولة تخفي معاني تحتاج إلى تأو�ل.

 :الختصار في الع�ارةا
: �كون على قدر حاجة وصف االقتصار

 .إتمام اإلفهام
 بمن حیث التركی :وصف السالمة

 .المألوف لدى المخاطبالسل�م و 
 

 :الختصار في المخاطبأثر ا
 الع�ارة �سهلسالمة  :وصف الت�سیر

فتدرك صلتها �المجال  فهمهانطقها و 
 ك�ف�ة العمل بها.التداولي و 

: هو ال�قین في صدق وصف االست�قان
 ألنها ثمرة المجال التداولي. ؛الع�ارة

 

للمعرفة  تهو�ن فهو الت�عید التداولي،�مقارنة في األصل المعرفي التقر�ب التداولي  أما
على  اطب �اقداره، كما �فید المخبإسناده إلى المألوف من المعاني �فید المضمون المنقول

، كما القاعدتین المعرفیتین: قاعدة االنتفاع وقاعدة اإلت�اع� عمل؛ ف�كون قد اإلفادة العمل�ة
فة قاعدة االتساع التفضیل�ة �اعتماده على مبدأ العمل �العلم الذي تختص �ه المعر  راع

 :1، وهذا ما �شرحه الجدول اآلتياإلسالم�ة

 

 

                                     
  1  ینظر: طه عبد الرحمن ، تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع  سابق  ، ص 285 -  286.
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 التقر�ب بین الت�عید و المعرفي األصل �: خاص 5رقمالجدول               

 نالنفع المعرفي للتهو� :التقر�ب  الضرر المعرفي للت�عید :الت�عید

إن االنقطاع عن المجال  :آفة االغتراب
دي إلى نقل ال یراعي التداولي األصلي یؤ 

 .لمخاطبفهم ا

 

إن التهو�ل في المعرفة یؤدي  :التعجیز آفة
، لى التشك�ك في قدرات فهم المخاطبإ

 لظن منه أن المعنى المهول ف�ه عمقا �عجز
في الوصول إل�ه ف�كتفي �مثاله والنسج على 

 .منواله

   �اجتناب الغر�ب من األلفاظ  :األلفة
معاني وذلك �األلفاظ الصعب من الو 

المأصولة ل�طمئن  المعانيالموصولة و 
 .طب إلى فائدتها و�ثق �صدقهاالمخا

: وهو قدرة المخاطب على االنتفاع قداراإل
�استثمارها في  ا�المعرفة التي حصل علیه

 .والتجدید في فعله       جتهاد في قوله اال

 ومجمل القول في خصائص أنواع التقر�ب التداولي مقابلة �أضدادها الت�عید�ة،  
مأصولة تغطي كافة متطل�ات مقومات المجال التداولي اإلسالمي العر�ي نها تقر��ات إ

ة و�سعى التشغیل إذ ینهض االختصار بتقر�ب الع�ارة، و�قوم التهو�ن بتقر�ب اللغ
وكل من االختصار والتهو�ن والتشغیل یتصف �التداول األصلي  .ادــــــلتقر�ب االعتق

 .ن التداولي ق�مةو�التصح�ح التداولي وظ�فة، و�ال�قی مرجعا،

 اآلل�ات الصور�ة للتقر�ب التداولي: -2–6 

إذا كان التقر�ب التداولي هو عمل�ة تصح�ح�ة تتولى النقل �شرط تحصیل ال�قین في 
وظف في على جملة من اآلل�ات الصور�ة، التي تُ تداولي، فإن هذه العمل�ة تعتمد المجال ال

ألنها تستخدم كل الطرائق التي ؛ "هاواع التقر�ب، وٕان كان �صعب حصر تحقیق كافة أن
للمجال فكل ما صلح لتولید الكالم الصح�ح الموافق  الخطاب، یتوسل بها في إنشاء

 1".األصلي، �صلح أ�ضا لتقر�ب الكالم المنقول تقر��ا یوفي �أغراض هذا المجال التداولي

                                     
 1طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، مرجع سابق ، ص 290 .
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آلل�ات، على أغلب ا یراها تشتمله عبد الرحمن برصد ست صور أساس�ة، اكتفى طلذا 
  1هي:، و في عماهم التراثیون وهي مما وظفه 

تعمل على تكمیل المنقول من وجوه تجعله ینسجم مع المجال  آل�ة اإلضافة:.  1
التداولي، دون أن تكون هذه اإلضافة تطو�ال في الع�ارة وال تهو�ال في المعرفة، وال 

 تعط�ال للعقیدة. 

تز�ل من المنقول كل ما �مكن أن وهي عكس آل�ة اإلضافة، إذ  :آل�ة الحذف.  2
، داولي األصلي، كأن تصرف كل تطو�ل، وتسقط كل تهو�لیخل �مقومات المجال الت

 وتمحو كل تعطیل في العقیدة.

المخالفة لقواعد المصادمة و وتقضي بتعو�ض عناصر المنقول  . آل�ة اإلبدال:3
ن�ه، مثال ذلك المجال التداولي �ما تتناسب مع عناصر تخدم مضامینه وتغني معا

إل�ه حتى  استبدال األمثلة الشارحة من المجال المنقول منه �أخرى من المجال المنقول
ة ـــــرجمـــر إل�ه أغلب الكتب المتـــــام، وهذا ما تفتقــــــؤدي دورها في الشرح واإلفهــــــــت

 ها. ـــــ�مختلف أنواع

، حتى ي المنقول تقد�ما وتأخیراضاع العناصر فتغییر أو تعمل على  . آل�ة القلب:4
األصل  أما ،اللغوي والمعرفي من أصول المجال التداولي یناسب مقتض�ات األصلین:

 .قلب ف�ه�مكن أن �كون ال ف  العقدي

أي تفر�ق مدلول اللفظ المنقول إلى وصفین متمایز�ن، أحدهما  . آل�ة التفر�ق:5
ناجعة في رفع ما بین المنقول  ة�صرف ل�عده، واآلخر �حفظ لقر�ه، لذلك فهي وسیل

 ٕاقامة شروط التوافق بینهما.والمأصول من تعارض و 

ذه اآلل�ة أن ُیؤتى من المعاني واأللفاظ �ما �قابل المنقول، توجب ه" :آل�ة المقابلة. 6
ن إ ؛ و ن كان ما أوتي �ه موافقا، نقلت إل�ه أوصاف المنقولإ؛ له فإن موافقة أو مخالفة

                                     
  1 ینظر: طه عبد الرحمن :  تجدید  المنهج في تقو�م التراث ، ص  290 - 291  .
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في  اإلثمارذلك توس�عا ألفاق و  ل�ه نقائض هذه األوصاف،نقلت إ كان مخالفا،
 1".ترسیخا أل�عاد االستثمار في وظائفهاالمضامین التداول�ة و 

غیرها من اآلل�ات األخرى على تقر�ب متفرقة و  هذه اآلل�ات مجتمعة أو تعمل
مع ینسجم معه �الشكل الذي ال یتناقض  یجب أن المنقول حتى ال یخالف المأصول بل

ال  ن اللغة ف�ه مفهومة،أل ؛و�ذلك تقع فائدة ما ینقل عد المجال التداولي األصلي،قوا 
نحو العمل �قرن القول �والمضمون المعرفي ال یخالف العقدي، بل  ،مستهجنة مستغلقة

 .ود عل�هـــــوالجمة المنقول ود عند عت�ــــــــالقع�ال  ،ارهـــــتثماسو�ره و ـــــتط

 :بها ضروب اإلخاللو  التداولي تقر�بالصحة  شروط  - 3 -6 

متى تبین أن التقر�ب متغیر في ك�ف�اته التي ال نها�ة لها، ثبت أن فائدة التقر�ب 
�أغراض المجال الوفاء ال في و  ،مخالفتهل�ست في موافقة المنقول �قدر ما هي في 

 أمكن ولوال المخالفة لما، هي في خدمة المجال المنقول إل�ه ، �قدر ماالمنقول منه
ال في منقول الذي ال یتغیر في مضمونه و ، فالالمنقول أن یثمر في عالمه الجدید

 �جمداج و ــدرة اإلنتــــــستخمد ف�ه ق ر،ــــــخآلمجال وظ�فته إذ ینتقل من مجاله األصلي 
ضى عناصر المجال الجدید في فو  ر�ما أدخلعلى نمط واحد تتحجر معه األذهان، و 

قدر على محو نوع�ة المنقول أاالستمداد، وكل مجال كان ت�ادل اإلمداد و تعیق 
، كان واعده حتى ال �عود أصله معروفا وال وصفه مشهوداتخر�جه على مقتضى قو 

 .2اإلبداع ف�هي الوصول إلى االستثمار و أوفر حظا ف

والت على أنها تحر�ف ــــد طه عبد الرحمن سوء فهم �عض ال�احثین لهذه التحرُ یَ 
اس لبن�ات ــ: من جهة انعكالمعرفة المنقولة كل�ة من جهتین ادهم أن، العتقفیوتز�

ثبت اختالف أة بن�ات عقل واحد، مع أن الواقع من جهة ثان�ة أنها ثمر عالم واحد، و 
حالنا على ذلك خیر دلیل و  .ع الواحد فكیف �البیئات المختلفةاإلدراك لدى أفراد المجتم

جترىة المالكلمات العق�مة  ىاج یتخ�ط في فوضالیوم الذي أص�ح �ستهلك معرفة �ال إنت
في حق�قة األمر كما �قول طه وفشلهم في التطبیق، و لتثبت لألفراد عجزهم عن الفهم 

 ،عبد الرحمن أن كل من یدعو إلى حفظ المنقول إنما یدعو إلى إفساد المنقول إل�ه
                                     

  1  طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ، ص 291 .
  2 المرجع نفسه ، ص 298 .
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مما  .تهو�ن المعرفيعلى مقتض�ات التشغیل العقدي واالختصار اللغوي وال �هترك تقر��سبب 
إلى الخلل الذي �مكن ن�ه  التداولي، كماالشروط األساس�ة لصحة التقر�ب  یددتحإلى دفعه 

 یلحقها. أن

    :هي شروط ةیجب أن �ستوفي ثالث :التداولي التقر�بصحة  شروط  -1- 3 -6
 . التداول األصلي والتصح�ح التداولي وال�قین التداولي

: ةثالث لمنقول من أوجها�م تقو بالتقر�ب التداولي  یرت�ط : شرط التصح�ح التداولي -1
 .1نهمالمعرفي بإزالة الغموض نه، و عالعقدي بإزالة االنحراف منه، واللغوي بإزالة االعوجاج 

وذلك �االلتزام  مجال التداوليًأصول  ال تعلق بتصح�ح : یشرط التداول األصلي -2
  2: ،متمثلة في اآلتي�شروط قواعدها 

 .)راالعت�ا–االنتفاع–عقیدة (االخت�ارالقواعد التداول�ة للالتزام  ←ح�ح التشغیلي للعقیدة التص

 .)اإلیجاز –االنجاز –ة (اإلعجازالقواعد التداول�ة للغ التزام ←للغة  االختصاري التصح�ح 

 ).اإلت�اع –االنتفاع–للمعرفة (االتساع ةالقواعد التداول� التزام ←التصح�ح التهو�ني للمعرفة 

وذلك بتحصل ، ل�ة �غیر ال�قین)ال قواعد تداول�ة أص(أنه: أي شرط ال�قین التداولي -3
الوظائف الثالث: التفصیل والتأصیل والتكمیل،  ن العقدي في صورالمضمو  ال�قین في

هم هذه الشروط هو ال�قین التداولي أوال ثم أ و ، التهو�ن المعرفيوكذلك االختصار اللغوي و 
، فجم�عها نقل تصح�حي غیر أن ل�س كل آخرها التصح�ح التداولياألصلي و التداول 

 .3تصح�ح  �مكن أن �حل محلها

 :التقر�ب التداولي وطضرب اإلخالل �شر أ - 2 - 3 - 6

في  ظ�فته األساس�ة في تقر�ب المنقول على الوجه الصح�ح�فقد التقر�ب التداولي و 
وهي التشغیل  نافا كبرى ثالثة،ا كان التقر�ب أصولم ،حالة اإلخالل �شرائط التقر�ب

                                     
  1 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع السابق ،  ص 298 – 299 .

  2 المرجع  نفسه ،ص 299 .
  3المرجع نفسه ،ص 299 .
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وكان اإلخالل �الشروط الثالثة: التداول األصلي والتصح�ح  واالختصار والتهو�ن،
تختلف  ن ضروب التقر�ب الفاسدإ، فل�قین التداولي یلحق كل صنف منهااالتداولي و 

، كذلك �اختالف هذه األصناف، فنجد التشغیل القلق واالختصار القلق والتهو�ن القلق
 .1التهو�ن المعكوسس واالختصار المعكوس و ا نجد التشغیل المعكو كم

   :هو نوع  واحدو  :اإلخالل �شرط ال�قین التداولي - 1 - 2 - 3 - 6

: وف�ه �قر الناقل �ضرورة الرجوع إلى المجال التداولي واألخذ التقر�ب القلق 
فساد موقف  :لذلك مثاالضرب طه عبد الرحمن و �قواعده لكنه لم یبلغ بها رت�ة ال�قین، 

 .2حقها  ال�قین�عض مفكري  اإلسالم إذ اعتبروا �عض األحكام الشرع�ة ظن�ة، و 

  :هو على ضر�ینو  :اإلخالل �شرط التداول األصلي - 2 - 2 - 3 - 6

مجال تداولي مختلف إلى اعتماد قواعد  بقرّ المُ  أ: حیث یلجالتقر�ب المعكوس –أ
استجا�ة  ،�حصل �قینه بها ثم، خرآو من مجال أ همن المنقولةكان أ عن مجاله سواء

هم دعاة العقالن�ة المجردة من  :لذلكخیر مثال و  لمقتض�ات الثقاف�ة والحضار�ة،ل
  3لما است�قنوه من نجاعة اآلل�ات المنقولة . المفكر�ن العرب المعاصر�ن

إلى قواعد  وفي هذا التقر�ب یجتمع عیب االستناد : المنكوسالتقر�ب  -ب
ثم س�قع المقرب في ضرر ما  ، ومناألصلي إضافة إلى عدم ال�قین بهاال غیر المج
 .4ینقله لغیره أن ، وما �مكنینقله

 5:ضربأهو أر�عة و  :اإلخالل �شرط التصح�ح التداولي - 3 - 2 - 3 - 6

، ن اختلفت ف�ما بینهاإ و  ،�ه الناقل أن المجاالت التداول�ة: �عتقد فالنقل المقلد -أ
ن المعارف سواء إ و ، وال في التفكیر وال في االعتقادكبیر لها في التعبیر فال تأثیر 

 .، وهذا �عض ما نشهده من حالنا الیومو اللغة أو �العلم قسمة متساو�ةتعلقت �الدین أ
                                     

  1طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع السابق  ،ص 301 .
  2 المرجع نفسه  ، ص 299 -300 .

  3 المرجع السابق ،ص 300 .
  4 المرجع نفسه ، ص 300 . 

  5 طه عبد الرحمن : تجدید المنهج في تقو�م التراث ،مرجع السابق   ص 300 -301 .
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ي متساو�ة مع �كون ف�ه �قین الناقل �قواعد المجال التداولي األصل: و النقل المستلب -ب
 ن یهتم الناقل �ما یخالف مجاله التداولي.، وهنا لالمجال المنقول منه

قواعد تداول�ة غیر أصل�ة محصال ال�قین بها  إلىالناقل  �ستندوف�ه  :النقل المتعصب -ج
 على تصح�ح المنقول فهو عاجز �قتصر على مجرد النقل، وٕانماال ی�اشر التصح�ح  وألنه

 .المجال المنقول إل�هوصله � �صعب عل�هكما منه الذي �صعب فصله عن المجال المنقول 

آ�ه من أي مجال  المضامین غیروف�ه �عتمد الناقل على المعارف و  :النقل المستهتر -د
 ومثل طه عبد الرحمن لهذا الصنف �المترجمین األوائل.  .أخذت

والتقصیر  : التثاقل العقديسب�ا في اآلفات الثالثة التقر�ب القلق، �كون وعلى هذا"
العقدي  السهو ب�ا في اآلفات التكمیل�ة الثالث:سالنقل المقلد ي؛ التكاسل المعرفاللغوي و 

الثالث:  التأصیل�ةسب�ا في اآلفات  النقل المستلب�كون اللغوي واللهو المعرفي؛ و  واللغو
 .1"التوقف المعرفيالقعود العقدي واالحت�اس اللغوي و 

  :معا التداول�ةاإلخالل �التقر�ب التداولي والوظائف  ضربأ - 3 - 3 - 6

األخذ من مجال تداولي غیر المجال األصلي  أثناءالتقر�ب التداولي االستغناء عن إن 
یتفاوت ضررها حسب إضرارها بوظائف المجال التداولي األصلي، وهي  ترك أفات عظ�مة،ی

قواعد المجال ة �سالمة التقر�ب مرت�طسالمة ،وهكذا ف األخرى مرت�طة �مدى االلتزام �قواعده
أنواع التقر��ات، وما قد �صیبها من اختالل سیترك أثره على القول في  نختصر التداولي.

 :2وظائف المجال التداولي وأصوله في الجدول اآلتي

 

 

 

 

                                     
  1  المرجع نفسه ، ص 304 .

 . 304 – 303، ص المرجع نفسه ینظر :  2
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 الوظائف التداول�ة  عالقة بین ضروب التقر�ب الفاسد وآفاتیوضح  ال: 6دول رقم جال

 �األصول التداول�ة    اإلخالل  ف التداول�ة اإلخالل �الوظائ التقر�ب�ة اآلفات أنواع  التقر��اتأنواع 

التقر��ات 
 المفردة

 التقر�ب القلق
 

�الوظ�فة  اإلخالل
 االنهاض�ة

 

 العقدي التثاقل
 اللغوي التقصیر 

المعرفي سلاالتك  
 النقل  المقلد

  
 

 التوج�هاإلخالل �الوظ�فة 
 

 العقديالسهو  
 اللغوي  اللغو
المعرفي اللغو  

�الوظ�فة  خاللاإل النقل المستلب
 �ةاإلنتاج

 القعود العقدي 
  االحت�اس اللغوي 
 التوقف المعرفي

 
قر��ات تال

 المزدوجة

النقل 
 المتعصب

 
 

 التوج�هاإلنهاض و 
 

 التقلید العقدي
 اللغوي التحجیر  

 المعرفي االجترار

النقل 
 المستهتر
 
 

 اإلنتاجاإلنهاض و 
 

 التجر�د العقلي
 اإلهمال اللغوي  

يرفاالستهالك المع  

النقل 
 المعكوس

 
 

 التظاهر العقدي اإلنتاجو التوج�ه 
 التدجیل اللغوي 
 التمو�ه المعرفي

التقر��ات 
 المثلثة
 

 الجحود العقدي  كوسنالتقر�ب الم
 مود اللغوي خال
 مود المعرفيجال 
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تفاقم  حسب تصاعديرتب طه عبد الرحمن التقر��ات الفاسدة حسب ضررها �شكل 
  :ة إصالحهضررها ومدى إمكان�

نطلق ن النقل القلق یأل ؛النقل المستلبخف ضررا من النقل المقلد و أالتقر�ب القلق  –1
 .ان قل ال�قین بهإ من قواعد المجال التداولي و 

ن النقل المقلد تساوى ف�ه المجال أل ؛خف ضررا من النقل المستلبأالنقل المقلد  –2
لقواعد التداول�ة اد �قین أساسا في الوقت الذي ال یوجالتداولي األصلي مع غیره في 

 .األصل�ة

 المعكوس. قل ضررا من التقر�بأالنقل المستهتر النقل المتعصب و  –3

إلى أن نظر�ة طه عبد الرحمن في النظر إلى التراث  ،في نها�ة هذا الفصل نصل 
مل ، كان التكاهي: التكامل والتداول والتقر�ب ةكانت نظر�ة متكاملة قامت على أصول ثالث

العلوم من خالله تكامل المعارف و ثبت أحیث  ،نیت عل�ه النظر�ةالذي بُ  األساسفیها 
عن طر�ق  أ�ضاعلى المستوى الخارجي و  ،على مستوى التداخل الداخلي للعلوم اإلسالم�ة

 . المنقولةتقر�ب العلوم 

ي، اإلسالم�عد تحدید حدود المجال التداولي العر�ي  إالما كان لیتم هذا التقر�ب و 
 –اللغة  –العقیدة فكانت أصوال ثالثا ( یبنى علیها أنالتي ین�غي  األصولبتحدید  وذلك

 ایتوجب مراعاته، ینتظم عمل كل أصل ضمن المجال التداولي وفق ثالث قواعد )المعرفة
 �شرحنكتفي  .سبق ذكرها في الجدول آفاتعنه  ستنجر ٕاال، و التقر�ب التداوليعند الق�ام �
یرت�ط �مدى االلتزام لتداولي ا ف�ه، فالتقر�بخالله یتضح فهم �ق�ة ما جاء  منمثال واحد ف
 .أصول المجال التداولي ووظائفه�مقتض�ات 

ن إ و  ،لناقل أن المجاالت التداول�ة�عتقد ف�ه احیث  ؛النقل المقلد اخترنا تقد�م مثال
وال ر ـــــالتفكی فيال و ر ــفي التعبی أو مهم ال ،كبیر فهي ال تؤثر �شكلاختلفت ف�ما بینها، 

و اللغة أو �العلم قسمة ن المعارف سواء تعلقت �الدین ألذلك �عتقد أ ،في االعتقادحتى 
  ةعودغیر مكتـــــــرث �الو التداولــــــــي ول مجاله ـــــــأص �مراعاةمهتم  رغی، فهو عل�هو ، ةــــمتساو�

 .اقواعده إلى
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قد  هقل غیر الواعي بخطورة ما �فعلابب هذا الناللغوي سنجده �س األصل أخذنافلو      
ولي أدى هذا إلى اإلخالل �أصول مجاله التدا ،�التاليو  هالتداول�ة للتوج�وظ�فة الل عطّ 

، وهذا عین فأصیب األصل العقدي �السهو واألصل اللغوي �اللغو واألصل المعرفي �اللهو
 .ما نشهده من حالنا الیوم

أن  ف�ه ، نجدالفكر والح�اة على حد سواءمظاهر  لید الذي ط�ع جم�عفهذا التق
، ع عن العمل مكتفین �القول�، فسهى الجمالناس توج�هقد فقدت دورها في  العقیدة

فقد  ،عل�هو  ،جوع، ال �سمن وال �غني من اللغو أبوابمن  االذي لم �عد سوى �ا�
قفنا علیها ن و أسبق و  في نفسها ألغراضتتسلى �ه العقول  المعرفة مجرد لهو أص�حت

، لذاتهالعقل العر�ي  وعي قصور هذا ما �قدم تحل�ال عم�قا لظاهرةو  في ثنا�ا ال�حث،
 .عالمهل هوع� قصوره في الحدیث عن �أتيمن ثم و 

نوف�ه حقه لكثرة ما  أنما استطعنا  ،ه طه عبد الرحمن �الفعل عمل جلیلما قدم
�منطق  نظیر، بناهالها  یوجد ال�عقالن�ة  األمورتقصي في ف�ه من دقیق التفصیل 

ال قدحا وال  أهلهو عتب على التار�خ �أن  الیلعن الس�اسة و  أن، ما احتاج ف�ه ال محكم
مضامین التراث  علىجهودهم وا حین قصر الدارسین للتراث من غیره  هما فعل، مثلمدحا

 المنقولةلعلوم ا است�عابته، حتى یتمكنوا من أنتجالتي  اآلل�اتفهم  إلىال التطلع 
 .، كما فعل التراثیون من قبلتوظ�فها �ما ینفع أهل المجال التداوليو 

تفعیله، في  ألجلمن االلتفات حوله  المشروعما �ستحق هذا  أهم�ةن نتبیّ  ،ومنه
ثر على أرى لها یُ  أن، ومراجعة النقول التي ظلت تتراكم دون رفاالمعتقر�ب العلوم و 

است�عابها لتكون و  اه�فهم، ال ون بتحصیلهاوجه الحق�قة، سوى لهو ال�احثین وهم یت�اه
 . حق�قة ضمن مجالهم التداوليلمنتجة 

من  نسجت، ل�ست حكا�ات التي تعیق الفكر العر�ي حق�قة اآلفاتتتضح  ،وهكذا
 جهل أهمیتهاعلمائنا و األوائل من �عض بها عمل  آل�ات ٕانماتار�خ الماضي، و 

 .ینجرف الجم�ع معه في انخراط عجیب ناآلت�ار الوافد مثلما المع  فانساقوا، هم�عض
 ،األجنب�ةمعرفة ال�احث تقاس �مدى ترص�ع �حثه ب�عض المصطلحات  أص�حت حتى

قد ال �كون حظه من هذه القراءة سوى ها و ءت�عض المراجع التي یدعي قرالله یتذی أو
ن و لو صح ما یدع�ه ال�احث المقت�سة؛ ألنه �عض الع�ارات  أو  واننالوقوف عند الع
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على خیر دلیل  إنتاجهم، لكان األجنب�ة خاصة المراجعمن استخدامهم للكم الهائل من 
 .ف�ه اإلبداعد و یالتجدقدرتهم في است�عاب المنقول بله 

أ�ضا التي تصیب المجال التداولي و  عبد الرحمن لآلفاتوكما قدمنا تحلیل طه  ،لكنو 
المنقول على حاله ع�ارة دام ، ما آلخرا، یتبین ز�ف االستفادة من التقر�ب التداولياختالالت 

طه  شخصه ، النقد�ة و�اءً الكتا�ة العر��ة الفكر�ة و  أصاب، قد عن محاكاة لغو�ة ال فكر�ة
قد بلغت  �أنها، تور تحت خ�ا�ا الشهادات المزعومةعلى المس اللثام أماط حیث عبد الرحمن
انتماء تكتب  أي دون من دة بها شار فإذ ، ال�حث المبدع أبجد�اتتعي ف�ه  النضجحالة من 

، لیختاروا منها ما والتسر�حات األل�سةالموضة جدید  أصحابفقط لتتا�ع الجدید كما یتا�ع 
 .وضةص�حة للم آخرجاذب�ة وشعب�ة، و  أكثر�كون 

الفهم لدى  �مكانة، حتى توحي )يجالس�میولو األجنبي( احتفظ بلفظها م�ائ�ة�فهذه الس 
هي لفظة كذلك و لفظة (الس�م�ائ�ة) رتها في اللغة العر��ة ذلك نظی وال تفعل مستعملیها،

�حجة  )التأو�ل�ة(ن تفضیلها على یال�احث�عض  رص�ُ  ،�ه النطقغرا�ة على  )لهرمینوط�قا(
 األجنب�ةهل كانت اللفظة ، و دالل�ةالمصطلح العر�ي ال �حیل على ذات الشحنات ال أن

 ؟هذا المجال أهل االختصاص فيإال عند لتحیل على شيء مفهوم 

�سبب الشرود  إالما ذلك اللغة رموزا خال�ة من معانیها، و ه االعت�ارات أص�حت هذلو 
 وقدرة إیجازهالغتهم  إعجاز�ال�قین في  إل�هلزم المنتمین عن ضوا�ط المجال التداولي التي تُ 

ذلك و  تفعیلها على هذا النحو �اإلمكانعد �لم  واآلن، التفه�م على حد سواءلفهم و انجازها لو 
كل أنواع آفات فرادى بین نهم یتقلبون جماعات و أ، فالغالب التقر�ب الفاسد أنواعللوقوع في 

 ، أو مستلب وغیرها.نقل متعصب ومستهتر إلى معكوسمن  التقر�ب،

نحسب أن تحلیل طه عبد الرحمن للواقع الفكري والمعرفي قد وقف على جم�ع حیث�ات 
من دون أن تصل  ،التحل�الت الس�اس�ة واالجتماع�ة تتقاذفها عالقة،المشكالت التي ظلت 
 )،لو نفعل س�كون  أو كان،وأمن�ات تقول: (لو أنه حدث لما خفاقات بها إلى نتیجة سوى إ

عارضا الحلول  لواقعها،محلال  الحق�ق�ة،أما مشروعة فقد استطاع أن �صل إلى األس�اب 
ال أن ینتظــــــروا تحسن الظــــــــروف  ،نفســـــهمـــزمها ال�احثون هم أالعملیــــــة التي یجب أن یلت

 واالجتماع�ة.الس�اس�ة 
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نقل بل إن عملهم ضمن مجالهم التداولي وااللتزام �قواعده، وتقر�ب كل معرفة تُ  
الذي س�سهم في تغییر هذه الظروف. وهذا هو الدور المنوط  ، هوآخرمن مجال 

ن النخ�ة في المجتمعات وعلیها �قع واجب �مثلو  أنهمال�احثین الیوم على اعت�ارهم �
 األفضل.العمل نحو 
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 ات:طلحـــــالمصو  المفاه�مصناعة   – 1

�ارت�اطها بوظ�فة اللـغة وهي تـؤدي أدوارها  وقضا�اه المصطلحتكمن أهم�ة ال�حث في      
كاملة في مجاالت المعرفة واإلبداع والعلوم وتنم�ة طاقاتها التعبیر�ة لمواك�ة ركب الحضارة 

ال�احث للنهوض بإنتاج أنواع المعرفة  التعلق بتأهیل واإلسهام ف�ه بنصیب، وألنه متعلق أشدّ 
"إذ �كمن ق�اس تقدم العلوم �مدى نجاحها في بناء أنساقها  ،والعلوم بلغته و�مصطلح لغته

یتم وصف الظواهر، و�ها یتم بناء القواعد  المفهوم�ة ففیهااالصطالح�ة المتعالقة مع أنساقها 
 1".وصوغ الم�ادئ التي تفسر سلوك الظواهر

أهم�ة ال�حث في المصطلح عند هذا الحد بل تتعداه حین نستحضر القضا�ا  وال تقف     
و�مشاكل التعر�ب والترجمة و�تعم�م ، و�تخط�ط الس�اسة اللغو�ة ،المرت�طة بإصالح التعل�م

اللغة في المؤسسات والمعاهد ،لذا نجد االهتمام �المصطلح قد�ما قدم المعرفة اإلنسان�ة التي 
ن أل ،ملحة في ض�ط المصطلح حتى �ستق�م نسق المعرفةوجدت الحاجة ضرور�ة و 

: وظ�فة الفكر القائمة على إنتاج المعرفة في  المصطلح �متاز بثالث وظائف  حضار�ة
مختلف العلوم ، ووظ�فة اللغة، التي تجعل من المصطلح نظاما من خلفه نظام الحضارة  

دت ف�ما �ستن�ط من ق�م سّ أما وظ�فة  الق�م فتج التي ینطق �اسمها و�حمل خصوصیتها،
 .2ضمن�ة أو صر�حة ، إلى جانب ما تقدمه هذه المصطلحات من معارف 

، �عمق الهوة بین الفكر الق�م�ةفاالهتمام �الوظ�فة األولى على حساب الوظ�فتین اللغو�ة و     
ن ناقوس خطرها منذ ردح م والمجال التداولي العر�ي اإلسالمي، و�ز�د تعقید األزمة التي دقّ 

لتجاب �مجموعة نصائح ومقترحات ، ما كانت هي  الزمن، تعالت ف�ه أصوات الغوث،
ي تسعى لتوحید تلان الحلول فعل ذلك ، أل بوسعهاألخرى لتجد طر�قها للتطبیق وال من 

، وهذا ما �فســر معاودة النظر في موضوع جل ضمان تداوله تبدو حالمة جداأالمصطلح من 
�الر�اط ، ثم تا�عوا ال�حث ف�ه  1981ء وال�احثون والخبراء عام اجتمع على مدارسته العلما

                                     
،  1ح�ة ، العدد عز الدین الیوشیخي : واقع�ة الم�ادئ األساس�ة لوضع المصطلح و تولیده ، مجلة دراسات مصطلح�ة ، معهد الدراسات المصطل1

.  103، ص  2001  
  2لحسن دحو : اغتراب المصطلح : أزمة مفهوم و تغر�ب هو�ة ، مجلة مقالید ، جامعة ورقلة ، العدد 1 ، جوان 2011 ،ص 165 .
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، ثم اجتمعوا بدمشق في نها�ة األلف�ة الثان�ة من أجـل إقرار منهج�ة موحدة �عمان 1993عام 
  1لوضع المصطلح العلمي العر�ي وسبیل توحیده وٕاشاعته.

ألن الغالب قائمة ، صطلحالمو  المفهومت إشكال�ة صناعة ظلّ  ةد المبذولو الجهه ومع هذ     
على من �حاول حل هذه اإلشكال�ة أن یؤكد على جملة من النصائح في ك�ف�ة وضع 
المصطلح قد جمعها من هنا وهناك ، لتكون خالصته أ�ضا جملة أخرى من الحلول تتمحور 

لرؤ�ة واضحة  جادة حول ك�ف�ة تفعیل فكرة توحید المصطلحات، دون أن تكون هناك محاولة
ال تقف عند حدود الترجمة  �مختلف ك�ف�اتها ، بل تسعى لتأصیلها أو بلغة طه عبد  شاملة 

وفق آل�ات محكمة تنظر في جم�ع جوانب  المصطلح  �حیث تجد حلوال  )تأثیلها(الرحمن 
 لكل مشكالته حتى �ص�ح منفهما ومنتجا �مكن  تداوله وانتشاره �كل �سر. 

ن واقع الحال �شهد �استمرار ترجمة ل �عید المنال أللكن الوصول لهذا المطلب ال یزا       
تكون اجتهادا من  أنالمصطلح الغر�ي على اختالف مشار�ه �طرق غیر واضحة ال تعدو 

المقابل في  بإیجاد�كتفي  وٕانما ،ف�ة وضع المصطلحات وترجمتها�علم �كیفتقر الالمترجم قد 
من  العر��ةاللغة ما في  أنلى اعت�ار ترك المصطلح كما هو ع ذلك ن تعذرإ و  ،اللغة العر��ة

مثال ذلك مصطلح الهیرمینوط�قا، الفیلولوج�ا   ،ال �ستجیب للمضمون المصطلح الغر�ي بدائل
و�بدو أن حرك�ة الترجمة إلى اللغة العر��ة عاجزة عن مسایرة حرك�ة  ."الفون�م، وغیرها كثیر

ه�م �شكل متسارع ما یجعل من اإلنتاج العلمي واألدبي، حیث تتكاثر المصطلحات والمفا
ا على بهجهود ترجمتها إلى اللغة العر��ة غیر مجد�ة؛ ذلك أننا ال نستط�ع تمثلها واست�عا

الوجه األمثل واألدق ما دمنا ال ننتج علما وفكرا، وال نضع مصطلحات ومفاه�م نا�عة من 
�ما عنده أكثر من ثقتنا  بل نعتمد على الغیر ونثق 2".ثقافتنا و�یئتنا، ونتاج تفكیرنا وتطورنا

 التداولي.�ما أنتجه تراثنا أو ما �مكن أن ننتجه نحن لخصوص�ة مجالنا 

                                     
 . 104عز الدین الیوشیخي : مرجع سابق ، ص  1
،المركز الجامعي تامنغست ، مجلة إشكاالت  ؟ترجمة المصطلح اللساني إلى اللغة العربیة أزمة تمثل المفاھیم أم موضة اختالف :مسعود شریط  2

 . 102،ص  2017ماي  ، 12 العدد الجزائر، 
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إن هذا االعتماد الكلي على اآلخر في إنتاج المعرفة یجعل المتلقي العر�ي سلب�ا     
�الضرورة في التعامل مع النتاج المعرفي المتزاید والمتغیر والمتطور �حیث ال �مكن مواك�ة 

جمته في حینه ، بل یز�د الفارق الزمني توس�ع الهوة بین إنتاج المعرفة هناك واستهالكها تر 
هنا ،واألخطر من كل ذلك هو أن المنقول األجنبي ال ینسجم مع مقتض�ات مجالنا التداولي 

"ف�كفي أن نلقي نظرة أثبتھ  الباحث محمد الدغمومي في كتابھ نقد النقد حیث قال: وهذا ما 
كتاب من كتب التنظیر العر��ة ونفحص االستدالل النقدي فیها حتى یتبین لنا   ىسر�عة إل

أن جسد خطاب النقد العر�ي لم یبق له من هو�ة ثقاف�ة سوى التعبیر �اللغة العر��ة عن فكر 
یبدو " و�ؤكده ال�احث عبد القادر عواد في قوله: 1نقاد من مختلفي المشارب."  آخر بلسان

سها �عمق الس�ما في ارت�اط صورة المصطلح المأزومة �صورة الواضع أن األزمة تطرح نف
أي الـدارس العر�ي المأزومة حضار�ا وثقاف�ا إزاء الحضارة الغر��ة المنقول عنها والتي تعد 
المصـدر األسـاس فـي اسـتجالب المصطلحات �شتى فروعها وألوانها، مع ما تحمله هذه 

وثقاف�ة وحضار�ة مختلفة في أصولها ومرجع�اتها عن المصطلحات الوافدة من ق�م معرف�ة 
  2". العربیة الثقافة

و�ناء على ما تقدم �سعى ال�حث لإلسهام في تقد�م الحل الذي نعتقد بوجوده في 
كانت نظر�ة في صناعة فتراث، للاآلل�ات التي أوجدها طه عبد الرحمن من خالل نظره 

ه ــــــمقدّ  إال أن ماالختصاصه ف�ه ،  وم الفلسفي�المفهورغم اشتغاله والمصطلحات،  المفاه�م
صناعة المفاه�م والمصطلحات �شكل عام،  في مهــــــتعمی ال یوجد ما �منع من في عمله هذا

خاصة ونحن نعلم أن كل العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة تنهل من منا�ع الفلسفة ولكل علم 
 حال نعتبره المفاه�مفي صناعة  تهرض نظر�ن عإف ا،على هذ و�ناءً �ه، منها فلسفته الخاصة 

ن" المفاه�م �اعت�ارها وحدات أل .لهذه المعضلة التي ال تزال مطروحة في المعرفة العر��ة
مجردة وأبن�ة فكر�ة یدركها اإلنسان �العقل و�جر�ها �اللسان في حقول معرف�ة لغرض ما من 

�المفاه�م �االعتماد على  ل�ست سوى مقار�ة علم�ة لر�ط المصطلحات أغراض التواصل،

                                     
  1محمد الدّغمومي: نقد النقد وتنظیر النقد  العري  المعاصر، مطبعة  النجاح  الجدید ،دار  البیضاء، ط1، 1999، ص 307 .

مجلة مقالید ،جامعة قاصدي مر�اح  المصطلح النقدي واللساني أنموذجا -بین التأثیل والتوحد والتعدد  عبد القادر عواد :إشكال�ة هو�ة المصطلح 2
 .  114،ص 2015ِد�سمبر ، 9العدد، ورقلة 
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إلى إنشاء خطاب علمي ومعرفي ینضوي ضمن حقل من  خاصة تهدفمنظومة مفهوم�ة 
 .1حقـــــول المعرفــــة"

المؤرقة �عود إلى بن�اتها المؤسسة ل�حدد  للمشكالت حلوالیجد  حتىالرحمن  عبدطه وكعادة 
ألجل ذلك  المعالم،حددة م طب�عة تشكلها ومن ثم یتسنى له بناء نظر�ته على أسس واضحة

 واإلشارةهو مفهوم القول الب�ان الذي یتشكل من الع�ارة  ما وقف عنده مبینا وشارحا ولكان أ
 .طب�عة العالقة الجامعة بینهما موضحا

 مفهوم  القول الب�اني وطب�عة  مكوناته : -1 - 1

 و�رى �أنّ  واإلشارة ،وهما الع�ارة ؛ طه عبد الرحمن  من ركني القول الب�اني طلقان      
ارة ال ــــول العلمي �قترب من العبـــعة القول، فالقــطب�عة العالقة بینها تختلف حسب طبی

ن لم تكن �القدر الموجودة  في القول إ ف�ه ، و  ان كان ال ینفیها البتة منه بل یوجبهإ ، و اإلشارة
ول الفلسفي فیجمع بین األدبي ، حیث جعل حده حفظ اإلشارة و صرف عنه الع�ارة، أما الق

فهو مثلما �حتاج إلى الع�ارة في تحدید 2الع�ارة واإلشارة معا و�حظوظ متساو�ة تقر��ا.
؛ المتمثل في 3بذات األهم�ة والقدر �حتاج إلى اإلشارة ألنها تمثل قوامه التأثیليّ  ،المفهوم

ه التداولي، لذا المضمرات التداول�ة التي تجعل من القول الفلسفي منفهما ومنتجا في مجال
، ولقد  اه�م متحققة �التأثیلطه عبد الرحمن لمن �عالج قضا�ا التأثیل أن یتوسل �مف اشترط 

 . التزم  بذلك في جم�ع أعماله  

المستمدة من البن�ة اللغو�ة لأللفاظ وكیف ة ضرب مثال عن أهم�ة اإلشارات مضمر       
 –إفهام  –فهم  –االصطالح�ة ( مفهوم  �مكنها أن تساهم في تحدید المعنى بهذه المجموعة

؛فالمفهوم عنده ل�س مدركا عقل�ا وحسب بل یجب أن یتحدد لدى 4استفهام) –انفهام
المخاطب انطالقا من اللفظ، والفهم ل�س إدراكا تأو�ل�ا، وٕانما هو تحصیل لمفهوم مخصوص 

درة  المتكلم في وكذلك هو شرط االنفهام واإلفهام ل�س مجرد التبل�غ بل هو ق من اللفظ ،

                                     
 . 57، ص  2013،  1ة الم�ساوي :المصطلح اللساني وتأس�س المفهوم ، دار األمان ، الر�اط ، ط خل�ف 1

  2طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ،  ص 62 و 94 .
  3 المرجع نفسه ، ص 62 .

  4 المرجع  نفسه ، ص 64 .
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أما االستفهام فال یتوقف على مجرد  حمل المخاطب على تحصیل مفهوم مخصوص،
السؤال  وٕانما �ستوجب ما استوجبته مجموعة المصطلحات التي سبق ذكرها وهو ضرورة 
حصول المخاطب على اإلدراك العقلي من اللفظ ، أي أن �كون أساسا اللفظ  مفهوم عند 

ال ال�س�ط �ظهر أهم�ة الجانب االشاري في ص�اغة المفاه�م حتى و�هذا المث 1.المتلقي
 اللغو�ة.محددة معناها انطالقا من ص�اغتها  بینها،تتمایز ف�ما 

 هيالع�ارة ؛ف لكل طرفطه عبد الرحمن  نعود الى طرفي القول الب�اني لنقف عند تعر�ف   
اظ التي یتوسل ـــــفل�ه جملة األوهي اسم ذات؛ فیراد أ اسم معنى یراد �ه فعل الب�ان والتبین،

ن الع�ارة قد تكون مشتقة عن طر�ق أو�عتقد  و االعراب عنها،أبها المتكلم لب�ان مافي نفسه 
ن أعراب الذي �عني االفصاح عما في النفس. وكذلك االشارة ؛ فإما النحت الكبیر من اإل

لى معنى معقول فتكون وهي دالة عأما، ءتكون دالة على المحسوس كاالشارة �الید على شي
لفاظ واسم ذات؛ �قصد �ه جملة األأفادة المخاطب عما في ضمیره، ما اسم معنى إلإ

  2فادة ما في ضمیره .المصروفة عن ظاهرها یتوسل بها المتكلم إل

الكالم مت�اینان ، فما نهما طر�قان في أن، شارة یتبیّ مما سبق تقد�مه في حد الع�ارة واإل      
خر؛ فحیث تكون الع�ارة ذات معنى حق�قي وثابت ، هما، ال �صدق على اآلحدأ�صدق على 

 3.جزائهاأتها،مضمرة �عض شارة مجاز�ة، متقل�ة في استعماالإلانجد  امصرحة بجم�ع أجزائه
ن معناه یتحدد وهذا الذي یدعونا لتحري الجانبین الع�اري واالشاري أثناء صناعة المفهوم أل

خرى تتحدد حسب طب�عة القول الب�اني، إن جانب، وهي األعلى قدر  مرعاة خصائص كل 
    .وغیر ذلك ...كان علم�ا أو أدب�ا أو فلسف�ا

 ،شارة بین الع�ارة واإلالموجود بین التضاد على ابراز  الذا نجد طه عبد الرحمن حر�ص   
أي حتى یتبین ك�ف�ة التعامل مع كل طرف، فلئن كانت الع�ارة دق�قة محدودة ال تطرح 

ستتوقف عل�ه عمل�ة عكس ذلك ،فهو الذي شكال، فإن الجانب االشاري من القول الب�اني إ
 ص�اغة المفهوم .

                                     
  1 طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ، ص 23  .

  2المرجع نفسه ، ص 67
  3 المرجع نفسه ، ص76 .
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 1:في الجدول اآلتي  ، نقدمها  صورة التضاد بین الع�ارة و االشارة تضح ولت    

 : �مثل التضاد بین الع�ارة و االشارة  7جدول رقم 

 الع�ارة  االشارة

اللفظ في  غیر ما   :استعمال مبدأ المجاز
 وضع  له.

: تطابق  االلفاظ المكونة للع�ارة مبدأ الحق�قة
صل�ة مع  العالم  الخارجي في معانیها األ

والذهن فالمعنى الحق�قي جمع بین الحرف�ة أ
 والصدق�ة .

لى اختالف معاني إضافة إ:مبدأ االشت�اه 
نها إاالشارة �اختالف س�اقات استعماالتها، ف

متقابلة في الس�اق  تحتمل معاني
 الواحد،و�متاز �الخصائص  :

اري  مثل  ـــــــــاالش تعدد المعنى : االشتراك
 .المشترك اللفظي والتضاد

:وهوالحاجة للتوسل �ما ل�س من جنس ال�عد
لى  إاالشارة لفهما،فقد تتخذ ضدها واسطة 

 نفسها.     
اختالف معاني االشارة حسب   :التقلب

لما تمتاز�ه االشارة من س�اقات القائه وذلك 
 االشت�اه والتعدد والغموض.

تقید الع�ارة في استعماالتها  :حكاممبدأ اإل
  المختلفة �معنى مشترك بینهما جم�عا �السو�ة 

 و�متاز �الخصائص التال�ة :
 

: حفظ الع�ارة لنفس المعنى في جم�ع التواطؤ
 .استعماالتها

لى فهم  الع�ارة  إن ال  یتوسل أ:  القرب
 غیر  الع�ارة ، �ما ل�س من  جنسها.�
 

نها  ث�ات مضمون الع�ارة أل :االستقرار
تتعلق  �طر�ق استعمال القول في المعنى 

 من جهة مطا�قته لمقتضى التركیب . 
ن تختصر االشارة من أ: هو مبدأ االضمار

االلفاظ والتراكیب ما  تتوفر عل�ه أدلة من 
 س�اق الكالم أو من مقامه .

: تصر�ح االلفاظ والتراكیب صر�ح مبدأ الت 
 الضرور�ة الفادة المعنى منها  الجالئها .
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القول الذي  تصدى لینفي واإلشارة، بین الع�ارةالفروق  عبد الرحمنطه  أن بّین�عد        
 رأي الفیلسوفوهو  رجع الع�ارة إلى اإلشارة فال یرى إال اإلشارة وتندرج ضمنها الع�ارة،یُ 

األصل  إشارة، فجعلنه ال أ الع�ارة حتىما فند الرأي الذي رد، اإلشارة إلى نتشه ك �كفر�در 
وهو  اإلشارة،من  عنده فرعافأص�حت الع�ارة  استعارة،هو اإلشارة ألن اللغة عنده أساسا 

. وغایته من ذلك إث�ات طرفي القول 1دافیدسن) (دونالدموقف الفیلسوف األمر�كي المعاصر 
جل أن تكون أناء نظر�ته في صناعة المفاه�م والمصطلحات من ى له بالب�ان حتى یتسنّ 

 والركود.منفهمة ومنتجة ودافعة لإلبداع ال الجمود 

أن ي القول الب�اني �حیث ال �مكن حدّ  إث�ات إلىو�عد تحلیل دقیق للموقفین خلص      
 لصالحها،لتتالشى  تتطابق الع�ارة مع اإلشارة، وال �مكن أن ترتــــّد الواحــدة منها إلى األخرى 

 واإلشارة)،بل إن األقوال اإلنسان�ة تختلف �اختالف مدى توسلها بهذین الطرفین (الع�ارة 
 منهما.�حیث �مكن ترتیبها على قدر أخذها �حظها 

حیث  الع�ارة،ألنه یوافق معاییر ، القول المنطقي هو أقوى األقوال في التحقق �العلم�ةف     
ومع�ار  ،ومع�ار اإلحكام �ض�ط علما متعینا، الما موضوع�اإن مع�ار الحق�قة �ض�ط ع

نه ألدرجة  والظهور،ف�ص�ح أدلته هي الموضوع�ة والتعیین  ظاهرا،التصر�ح �ض�ط عالما 
 الع�ارة.لس�ادة في عالم لقدر األقوال أ ،افالمنطق إذً  الطب�ع�ة،�ستغني �اللغة الرمز�ة عن 

فمع�ار المجاز  شار�ة،لذي یتماهى مع معاییر اإلوعّد القول الفلسفي من القول األدبي ا
الفلسفي ، و�هذا �ص�ح للقول ع�ار االشت�اه �ض�ط عالما مستترا�ض�ط عالما خصوص�ا، وم

ه من حّدد طه عبد الرحمن األقوال اإلنسان�ة �مجال �حدّ  وعل�ه .الس�ادة في عالم اإلشارة
فتزداد اشار�تها كلما  األقوال،تتنزل  هماالمنطقي و�ینومن ال�سار القول  الصوفيالقول ال�مین 

   2 .اقتر�ت �مینا وتزداد ع�ار�تها كلما نَحت �سارا

ن اختلف عن القول المنطقي واختلف إ ن القول الفلسفي، و وعلى اعت�ار هذا المجال فإ       
ن كمال أول واشار�ة الثاني �حكم نه ال ینفك �ستمد من ع�ار�ة األإعن القول الصوفي ، ف
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تتمخض ف�ه الع�ارة وال   فلسفة �كون في الوصل بین المنطق والتصوف ؛ ف�كون قوال الال
استند  1" .إال أن المزج درجات متفاوتة مزجا،وٕانما قول �مزج بینهما  شارة،اإلتتمخض ف�ه 

في خالصته هذه على الحق�قة التار�خ�ة التي یرى أن الفلسفة فیها قد اعتمدت المنطق آلة 
 ،، و�ما أن الصوفي غایته هو أ�ضا الحكماها لها، كما جعلت الحكمة موضوعلها منذ نشأت

كان الفیلسوف منطق�ا أو صوف�ا أو  نْ إفهو �شارك الفیلسوف في طلبها، وعل�ه فال عجب 
    بینهما.یجمع 

إن الجمع بین الفیلسوف والصوفي من حیث الغا�ة التي �طل�انها وهي الحكمة ،          
أهم�ة في تحدید موقع القول الفلسفي ضمن مجال القول  لنتیجة ل�ست ذاتهذه انحسب أن 

من  المعرفة الصوف�ةو طب�عة المعرفة الفلسف�ة بین  الفرق الفاصل لم �قف عند هنأل الب�اني،
، ففي الوقت الذي ظلت الفلسفة شاردة ت�حث  في الوجود جوهريّ حیث غایتهما الختالفهما ال

ن الصوف�ة تنطلق من ال�قین إان، وكیف �فهم وجوده و�حقق ذاته، فوعن ُموِجده وحق�قة اإلنس
ده  الشرع في العقیدة اإلسالم�ة أو حتى األد�ان ال�شر�ة، فال �ستق�م رأ�ه الواضح الذي حدّ 

ن هذه األخیرة أل حینها، حتما ستقترب من الفلسفة إال إذا كان �قصد الصوف�ة الملحدة 
ن جمعتهما إ فشتان بین التوجهین و ، ق منه الصوف�ةت�حث عن ال�قین الذي أساسا ینطل

ن الصوف�ة الغا�ة من الحكمة عندها تحقیق العبود�ة �العمل، أما ظاهر�ا غا�ة واحدة ،أل
الفلسفة  تطلبها لذاتها وكأنها هي الع�ادة  في نها�ة المطاف، فضال على أنها تفكیر 

 تجر�دي متحرر من العمل.  

للقول اإلشاري  أعلى حد هو لقول الصوفي في اعت�اره اد الرحمن عبطه  تحدیدال نوافق      
 لمتمیزة ال نجد له  خصائصه ا ،النصوص األقوال أوالقول الصوفي  ضمن  تجن�س نأل

�الضرورة  نه إف ، ذلك أن النص الصوفي في حالة تصن�فه ،التي تجعله ینفرد كجنس خاص
نه  قد �كون إف، نثرا كان  نْ إ،ف انثر  أواألدب�ة ؛ إما  شعرا  سیدخل تحت أصناف  النصوص

، ...وغیرها الخطب الوصا�ا أو ر�ة  األدب�ة  كفن  الرسالة أوــــــــــوص  النثـــــــن  النصـــــــضم
 �قضا�ا أخرى تتعلق �الدین ، وٕاال سیندرج  ضمن النصوص الدین�ة  إذا تعلق �التفسیر أو
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 ن  هذاأل ،الصوفيال اإلشاري هو النص األدبي  للقول ن الحد األعلى إ، فو�ناء عل ذلك
 .وال  �مكن  أن  �حدث العكساألخیر سیندرج  ضمنه، 

هو الحد الصوفي  جعل النص ضرورةالرحمن عبد  الذي عّلل �ه طه أن السبب كما      
الشعري  ن النصإفحتى ال تفهم إال عند أهلها،  ا،منتهاهتبلغ  اإلشار�ة ف�هكون  األعلى
ر دلیل ـــــــوما الشعر الحر والرمزي إال خی هذه الخاص�ة، في هیتجاوز  بل ذلك،ي ف �ضاه�ه
وهنا تندرج النصوص الصوف�ة  ،موضـــــــالغ میزة الشعـــــــــرح من ــأصب ذلك حتىعلى 

 ا.هوضــــغمل

 ألنه �فترض ،اإلشار�ةالفلسفة غیر �عیدة عنها ول�ست هي منتهى  قر��ة منفالصوف�ة      
 الذي یتحقق في النصوهذا  ،استثناءً  ول�ست أصالاإلشار�ة أن تكون اإلشار�ة  ي منتهىف

والبوح تعذر عل�ه اإلفصاح  حین یلجأ لإلشارة مضطرا ن هذا األخیرأل األدبي ال الصوفي،
ووسیلته ولكن النص األدبي اإلشار�ة مقصده وغایته في ذلك  ،ألي سبب كان أو �غیرها
وهذا ما یؤكده ما  فقط.فص�ح  كالم صر�حعد بیر إال بها حتى ال �ُ ال �ستق�م التع التي

أنواع الب�ان  الر�اض�ات أكثراعتبر حیث  الرحمن،طه عبد  وجدناه في موضع آخر من كتب
     1واللغة الشعر�ة أكثرها حظا من الب�ان االشاري. الع�اري،

لسفة قر��ة تداول�ا ومتوازنة  ن تكون فأ�شترط  طه عبد الرحمن في الفلسفة الطب�ع�ة        
نها تلتزم �قواعد المجال  التداولي، �حیث تص�ح  معانیها  قر��ة  من  تداول�ة أل فهي ؛ 2ب�ان�ا

شارة  على  قدار الع�ارة  واإلأوازن  بین  نها  تُ ومتوازنة  ب�ان�ا أل،  العقول، ح�ة في القلوب
بداع  خارج  إنه ال  أساس أئم على فمشروعه  برمته  قا صول المجال التداولي.أمقتضى 

نما  ثمرة  تفاعل إ فالفلسفة الطب�ع�ة عنده ل�ست  حكرا على الخواص، و ، المجال  التداولي
، ومنها  �ستخرجون زهم عن غیرهمفراد المجال  التداولي  جم�عا، میّ أفكري طو�ل  بین 
ثقاف�ا عه اجتماع�ا و �ختلف مو �ما أن كل مجتمع یتمّیز عن اآلخر، و  .3فلسفتهم الخاصة 

 وس�اس�ا فحتما سیختلف  معه فلسف�ا . 
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نها ال إهي على نق�ض الطب�ع�ة حیث  يلتا وفي المقابل هناك الفلسفة الصناع�ة      
شارة ال من حیث الحجم، ولكن من  حیث  المضامین ، كما واإلة قدار الع�ار أتوازن  بین 

راعي ما حین  تُ أفلسفة  مفصولة ستص�ح ا التداولي وحینه المجالخصوص�ة  ها ال تراعينأ
ل�ه یتوجب على الفلسفة الصناع�ة وع .1فلسفة موصولةفهي  �عض قواعد المجال التداولي

 و تشرد عن مجالها التداولي .أبنى على الفلسفة الطب�ع�ة ،حتى ال تفقد فاعلیتها ن تُ أ

صل اللغوي ، وهو األ في المجال التداوليصل ألذا اهتم  طه عبد الرحمن �أهم        
ن اللغة  هي أل ، توقف عجلة المعرفةت فحین تفقد اللغة قدرتها على التواصل واالنتاج�ة 

فاق آمامه  أن تفتح أ تستط�ع بهمت  لنأُ نسان في تحقیق  وجوده ،ومتى انغلقت و وسیلة  اإل
 دي لتؤ ،اللغةلتفعیل دور في مناحي كثیرة  من مشروعه   هانصبت  جهود لذاالمعرفة.
همیته في تشكیل  أ  ) مبرزاثیل اللغوي أالتهو ( االهتمامنتاج  المعرفة ، فكان هذا إفي وظ�فتها 

 التخصصات ومختلف المعارف  في جم�عالع�ارة  التي هي لبنة بناء المصطلحات والمفاه�م 

 أهم�ة التوازن  الب�اني  بین  الع�ارة واإلشارة: - 2 – 1

وهذا  العر��ة،على المنقول للغة  اجس�م الع�ارة واإلشارة ترك أثر ا التوازن بینإن اختالل      
، واحد هو الفلسفة الیونان�ة الفلسفة نموذج نّ ألالعتقاد السائد � عبد الرحمن حسب طهراجع 

راجع ، اللغة العر��ة عانت منهفتكون بهذا ُملزمة للجم�ع مما ترتب عن ذلك اختالل ب�اني 
   2ثالث هي: نّ�ة�حقائق ب�اقلة وعي الناقل ل

فما �كون إشارة في إحداها قد الع�ارة،  اإلشارة تختلف بین الثقافات خالف/ الغالب أن  1  
 غیرها. �كون في ال

اللغة  لها فيع�ارة مقابل  عدم وجودحالة  إشار�ة في الع�ارة األجنب�ة من ما تحتفظ �ه / 2
 األلفاظ منفردة. هذه ل�ست فيإشار�ة  قد یؤدي إلى تولدالمنقولة إلیها، 
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 قد یخرجها من وضعها ،المنقول إلیهال�س لها مقابل في اللغة  / إن نقل اإلشارة التي3
، الع�ارة بها األصل�ة مما �قید مضمون ع�اري وحینها ستحتفظ �معانیها  إلى وضعاإلشاري 

 .األصلاللغة  المقصودة فيغیر  عنه إشار�ةقد تنجم  غموضه،وفي حالة 

 واإلقدام علىخر، آ الع�ارة واإلشارة من لسان إلى التوازن الب�اني بینل إغفا إنّ       
في اللسان  ال محالة ال توازن  سینجم عنه مراعاة ضوا�ط اإلشارة والع�ارة، الترجمة دون 

ع�ار�ة من النص األصلي متى أكثر  الذي تكون جمله سل�مة �كون فالقول  إل�ه. المنقول
إشار�ة متى تضمن ع�ارة  �كون أكثر، و للسان المنقول إل�هتضمن إشارة ال مقابل لها في ا

  1.ال مقابل لها في اللسان المنقول إل�ه

لغة أجنب�ة  إلى اللغة  األصل�ة   سل�م منالنقل الضمان  یؤكد  طه عبد الرحمن أن      
�صلوا  جب  �الضرورة  مراعاة  المجال التداولي أوال، وعل�ه  كان  لزاما على الناقلین أن  و ی

ن األخیرة هي التي ستحقق  شروط  المجال  أل الفلسفة الصناع�ة �الفلسفة الطب�ع�ة،
طه فان  ذلك  وألجلالتداولي  وعل�ة  �مكن  الحفاظ  على  التوازن  بین اإلشارة والع�ارة .

 لعلوم الیونانلها فلسفتها التي تمیزها كما العلوم العر��ة االسالم�ة  نأ �عتقدعبد الرحمن 
س�اب مور �األنما هو القدرة على التوسل في األإ، ذلك أن التفلسف في حق�قته "فلسفتهم

علوم الفقه والحدیث والتفسیر یوجد  فیها  ن وجود هذه القدرة  فيذإل�ة،فاالستشكال�ة واالستدال
صول الفقه وعلوم  النحو واللغة أن وجودها في التصوف وعلم  الكالم و أفلسفة  كما 

ر من القول  �أن  هذه القدرة موقوفة على كَ نْ أَ ؛ وال خرى فلسفةجد  فیها هي األة یو وال�الغ
و�لزم هذا  2."خالق�ات ومنطق�ات  ور�اض�ات  وطب�ع�اتأله�ات و إالعلوم  المنقولة من  

 لتصن�ع فكر فلسفي عر�ي اسالمي متمیز.االعتقاد ضرورة االستفادة من هذه الفلسفة 

 لبناء المفاه�م والمصطلحات :النظر�ة  المرجع�ة - 3- 1 

بناء المفاه�م والمصطلحات على الفكرة المركز�ة  عبد الرحمن في انبنت نظر�ة طه       
التداول وكما سبق عرضه من قبل وهي التكامل و ، علیها مشروعه الفلسفي برمته ىالتي انبن
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، یث فیها سنبین هناتم �سط الحد نه  قدن هذه المنطلقات استمدها من نظره في التراث، وألإف
 .بداعكیف تمتد نظر�ته لتشمل كل التفاصیل التي تعید للفكر الح�اة النا�ضة �العطاء واإل

ن �ص�ح الفكر العر�ي كغیره أفي  ،أمالالمطاف طه عبد الرحمن في نها�ةفهذه هي غا�ة 
ساس وهي األ المفاه�م یرتكر من البدء على اللبنة ن بناءإمنتجا خالقا ال تا�عا مقلدا.وعل�ه ف

لفاظ �عضها المعنى اللغوي الذي �سهم في انتاج الداللة االصطالح�ة حتى تحفظ معاني األ
 حوالها وتجددت مسالكها .أمهما تغیرت  ب�عض

وي في مستو��ه ــــل اللغـــــــــثیألتارورة ــــــــــن النظر�ة التكامل�ة التداول�ة تلزم �ضإلذا ف     
ساسیین هما : أظهر�ن م وتتخذ هذه الممارسة في س�اقها واالستثماري؛ االنتاجي)تراعي (خاال
  1). واالمداد الداللي الصناعي) ( االمتداد الداللي الطب�عي(

�قصد �ه العالقات االنتساق�ة والتركیب�ة والتراكب�ة التي   : االمتداد الداللي الطب�عي -أ  
فینتج  فروقا دالل�ة لم تكن  صطالحي،تجعل المعنى اللغوي �سري  تلقائ�ا في المعنى اال

عبد الرحمن  طهم عمق �عده الداللي والتداولي، وقدّ لكنها تُ  2مقصودة عند وضع المفهوم.
هما ر التي تتسق انتساقا تركی�ا مع النفاسة واألصالة، وهما بدو  ؛لفظة الجوهرمثاال عن ذلك 

ناف الحجر ومراتب النسب مع أص هاانتساق تراكب ، مثل ینتسقان مع سمات دالل�ة أخرى 
األخرى ، ولهذه األصناف سمات دالل�ة تنتسق هي أ�ضا مع سمات غیرها ، مما �سهم في 

توالد المعاني وتجددها �حیث تحفظ األصل وتكوثر المعاني؛ �حیث تتفرع عن هذا " التداخل  
ن أیدة كالتركیبي والتراكبي بین المعنیین اللغوي واالصطالحي  فروق وعالقات دالل�ة جد

�السمة اللغو�ة:(النف�س) إلى أن تصیر  یؤدي اجتماع السمة االصطالح�ة:( القائم بذاته)
بین  أالقیوم) وتصیر الثان�ة مشعرة �معنى (الكامل) وأن تنش(�معنى   السمة األولى مشعرة

القیوم (النف�س �طلب الكمال) و) و(الطرفین عالقات إضاف�ة نحو:( القیوم�ة نها�ة النفاسة
فهذا المثال قد وضح لنا دور المعنى 3".تصف �الكمال) و( القیوم مثال القائم بذاته ) وهكذا ی

 والس�اق�ة . اللغوي في إثراء المعنى االصطالحي من خالل العالقات التركیب�ة

                                     
  1  طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ، ص 242 .

  2  المرجع نفسه ، ص 242 .
  3 ینظر : المرجع نفسه، ص 242 -243 . 
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 : یتمثل هذا اإلمداد في استثمار مقومات المعنى اللغوي صطناعياإلالداللي  اإلمداد -ب 
�ط بینها في تفعیل المعنى االصطالحي، توس�عا آلفاقه االستشكال�ة والعالقات التي تر 

بن�ة في  مكانته وترسخف�ما یتعلق �المفهوم  وٕامكاناته االستدالل�ة ، �حیث توجه تشقیق الكالم
و�ذلك �ستثمر المدلول االصطالحي المدلول اللغوي في إبداع المعاني  1.الفلسفيالخطاب 

  جدیدة.اث عالقات غیر معهودة و�ناء استشكاالت فكر�ة وتوس�عها وتعم�قها في استحد

من االمتدادین الطب�عي والصناعي دوره في التكامل بین المعنى اللغوي  یؤدي كلوحتى 
 2واالصطالحي وجب أثناء النقل من لغة إلى أخرى مراعاة ما یلي :

�عني لى أخرى ال *إن وجود المطا�قة بین المعنى اللغوي واالصطالحي أثناء النقل من لغة إ
، ، بل وجب استثمار كل الدالالت المتاحة في اللغة المنقول إلیهافقط �الوجه المطابقالتقید 
ز�ادة القوة اإلجرائ�ة للمفهوم، فالمطا�قة  طل�ا في ،منهقد ال تظهر في اللغة المنقول والتي 

 التزمت �السمات المشتركة فإنها ال تلزم �ما یترتب علیها. نْ إ و 

ن الحكم سیرجع للمشابهة وال إالنقل بین لغتین مختلفتین ف المطا�قة أثناءرت إن تعذّ  *أما  
قد تنطوي على أس�اب تشغیل المفهوم المنقول  هاذلك أن المطا�قة؛قل أهم�ة المشابهة عن تَ 

في تفادي االضطراب واالشت�اه الواقع  تكون سب�اوقد  اللغة المنقول إلیها، أوسع في�شكل 
خص في لغة أعم أو أ أو قد تكون المناس�ة المطلو�ة مطو�ة في عالقة  المنقول، في المفهوم

 المطابق.النقل مما یوجب المشابهة ال 

غ�اب وجه المطا�قة والمشا�ه معا، فیتحتم االنتقال من مرت�ة وضع المفهوم إلى  وفي حالة*
 أثار �عیدةلمفهوم عن وذلك �حسب تراكم األسئلة واألدلة التي تناولت هذا ا استثماره،مرت�ة 

. وال یبخس هذا الطر�ق غیر الم�اشر حقه في بناء المفاه�م ألنه قر��ة للمناس�ة األصل�ة أو
راض المفهوم االستشكال�ة واالستدالل�ة أفضل من الطر�ق الم�اشر، فیزود ــــــي �أغــــــقد �ف
االختالف بین  هو ن مقتضى التأثیلأول �ما لم یجده في أصله خاصة و ــوم المنقـالمفه

     .األلسن

                                     
  1 طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سا ،  ص 243 .

  2 المرجع نفسه ، ص 244 – 245 .
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ن كل مضمون معرفي تأسس إولما كان الفكر واللغة في أصلهما حق�قتین تقابلیتین، ف "     
علیهما أو توسل بهما، فقد تأسس، في الواقع على المقابلة وتوسل بها، �حیث تكون للفكر 

 تعلیله إال بواسطة ثم لما كان المعنى ال یتم تعر�فه وال واللغة خاص�ة تأصیل�ة تقابل�ة؛
ن كل تشقیق للكالم إالمقابلة وكان التعر�ف والتعلیل وسیلتین من وسائل تشقیق الكالم، ف

�حیث تكون للمعنى خاص�ة تشق�ق�ة  المقابلة،�صدد المعنى ال بد أن یتم عن طر�ق 
  1."تقابل�ة

على اإلنتاج�ة  واقدراه ياالصطالحمما تقدم یتبین أهم�ة التأثیل اللغوي في بناء المعنى 
 والقوة التداول�ة.

 التأثیل اللغوي :  - 4 -1 

ومنتس�ا إلى  منفهما من صورته اللفظ�ة أن �كون إن األصل في المفهوم الفلسفي  "    
جل  أمن   ام واستغالل  كل امكاناتهلى اللغة األإالبد من الرجوع  لذا  2."المجال التداولي

وهو  ،ثیل  اللغوي أال عن  طر�ق التإتى ذلك أوال  یت هذه  الغا�ة  وهي االنفهام ، تحقیق
صیل واالنتاج�ة في المصطلح ، ألیدل �ه على الت عبد الرحمن المصطلح الذي اختاره طه

 .صیلأاستغناءه  عن  التلذا  وقف على دالالته اللغو�ة لیبرر سبب اخت�اره  و 

 : مفهوم التأثیل لغة واصطالحا - 1 - 4 - 1 

نه أ و�هذا فهو �سد مسد التأصیل ذلك، الذي �عني أصلأثل  أثیل من الفعلاشتق الت     
األهم أن  هذا وهو إضافة إلى �األصول، األصل صلة األثول كما تحققت الصلة بین �حقق

أثََّل فالٌن تأث�ال ، إذا كثر ماله وَحُسنت  تقول "اإلكثار والتنم�ة إذ  على معنى التأثیل �حمل
من معنى الز�ادة لیرى ف�ه تحق�قا للمعنى اإلشاري، ألنه   بد الرحمنع استفاد طه 3".حاله

قوي  د  إشارة  المفهوم �أس�اب تُ نه یزوّ إأما معنى اإلنماء ف زائد عن المعنى الع�اري،
عت�ار الثالث الذي  دفعه  لترك االأواستدالال  �ه أوعل�ه، أما  مضمونه الع�اري، استشكاال له
                                     

  1طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل  ، ج 2 ، ص265 .
  2 المرجع نفسه ،  ص  121 .

 . 59ابن فارس : معجم مقای�س اللغة ، مرجع سابق ، ص  3
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في  ،أو قدحلتأثیل هو ابتذال المصطلح  وما �حیل عل�ه  من مدح التأصیل واإلق�ال على ا
    1ار لها.ــــة  ال  إعجا�ا  بها أو استنكــــحین أن  التأثیل هو وصف للحق�ق

�حث اله ، ل�س اتعن مصطلح لتعبیر المناس�ةاأللفاظ  تخیرهطه عبد الرحمن من   هدف    
العالم �أسرار اللغة وخفا�اها وما تتضمنه األلفاظ من ز والت�اهي، وٕانما ألنه والتمیّ  دعن التفرّ 

، ی�عد لــــإشارات، قد تسيء للمفاه�م من حیث ال  ندري ، فابتعاده عن مصطلح  التأصی
دل القد�م والحدیث ف�ما یتعلق بهذا المفهوم وٕاشكاالته التي ال تزال ــــعن الج وي ـــــــالتأثیل اللغ

لمصطلح الدقیق الذي من خالله تنسجم المعاني اللغو�ة �ما قائمة ، و�وجه أنظارنا  إلى ا
تزو�د ف تأثیل المفهوم الفلسفي �أنه " أراد أن �حمله إلیها من اصطالح ، وعل�ه فقد عرّ 

الجانب االصطالحي منه بجانب إشاري یر�طه �المجال التداولي للفیلسوف، واضعا أو 
 .2مستثمرا له "

 تزو�د المفاه�م بجانبهاهو  :التأثیل اصطالحاأن  ر�ف فنقول:أما إذا أردنا أن نعمم التع    
 التأثیل على و�ما أن طه عبد الرحمن اهتم بتعر�ف .اإلشاري الذي یر�طها �المجال التداولي

ن هذا ال �منع من تعم�م  التعر�ف إفلسف�ة التي هي مجال تخصصه ، فمستوى المفاه�م ال
ل مفاه�مها  ین�غي علیها أن تؤثّ  هي أ�ضاألنه  �حیث  ینسحب على جم�ع التخصصات،

غیر مفهومة دافعة لإلبداع  ال منغلقة  ،لتكون منفهمة ومنتجة ومستجی�ة  لمجالها التداولي
الفصل األول حیث �صر جمع من  بنا  في مبهمة المعاني غیر مهضومة، مثال ما مر

�حمل مضمان�ه في  ال�احثین على استخدام مصطلح الهرمینوط�قا لعدم وجود البدیل الذي
اللغة العر��ة وما هذا  السلوك  إال داللة على عدم القدرة  على الوقوف عند الك�ف�ة السل�مة 

في صناعة المصطلحات   طه عبد الرحمن  والحل موجود في نظر�ة لصناعة  المصطلح،
  ن األصل في صناعة  المفهوم أن  �كون منفهما في صورته اللفظ�ة ومنتس�اوالمفاه�م أل

 إلى  مجاله التداولي .

 

                                     
  1   المرجع السابق، ص 129 .

  2طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ، ص 129 .
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 ل :ـــــــواع التأثیــــــأن - 2–  4 - 1  

التأثیل�ة أنواع اإلشارات  استوجب ذلك تحدیدعمل التأثیل  الرحمن مجالطه عبد لكي �حدد 
   ض�طتلمحددات التي ل انطالقا وفقاهذه األنواع  انبنتالتأثیل، وقد  سیتم على مستواها ألنه

مبدأ المجاز)،  –مبدأ االشت�اه  –، وهي الم�ادئ الثالث (مبدأ اإلضماراإلشارةمفهوم تعر�ف 
  1:هياإلشارات ثالثة أنواع  وعل�ه تكون 

:هي إشارات ناجمة عن اختصارات القول،لوجود اشتراك بین الملقي االشارات االضمار�ة
هذا القول لمشترك لس�اق ال همااستثمار  وحصول ة مخصوصةتداول�أصول والمتلقي في 

 مقامه .و 

ناتجة عن التشابهات في معاني القول �موجب اعت�ارات دالل�ة وزمان�ة  :ت�اه�ةشاالشارات اال
 لى االصول التداول�ة ومتوسلة �القرائن الخطاب�ة .إمستندة 

هي االستن�اطات المتحصل علیها من القول �موجب ظهور عالقات :االشارات المجاز�ة
 القرائن الخطاب�ة . تض�طهاصول التداول�ة و األمستجدة بینها  یورثها االشتراك في 

التي من خالل تحدید نوع االشارات شارات یتضح  مجال عمل المفهوم نواع اإلأو�تحدید  
 �ص�ح المفهوم الفلسفي عند طه عبدالرحمن،فهي االشارات االضمار�ة، و علیهاین�غي العمل 

ه �المجال التداولي لواضعه أو هو تزو�د الجانب االصطالحي منه �المضمرات  التي تر�ط "
نتیجة  ؛ تناقضلما قد �قع ف�ه من  ، لـــــراض الفیلسوف عن التأثیـــإع رــــــفسّ  ولقد2. لمستثمره

نه تقید �مجاله التداولي ، فهذا تناقض أمما س�حرجه لو  وعمومیتها ، دعائه شمول�ة حقائقهإ
وعالمة ذلك لغته التي  یتوصل بها  ،�ةترك النظر في الظروف التداول الّ إما له حیلة منه 

قسم طه عبد الرحمن العناصر التأثیل�ة المضمرة للمفهوم الفلسفي إلى قسمین   3لى حقائقه.إ
 لمضمونياالتأثیل هو  ؛فالقسم األول أساس�ة،كبیر�ن یندرج تحت كل قسم ثالثة عناصر 

ف�ضم التأثیل  التأثیل البنیوي ما أ الستعمالي والتأثیل النقلي،او�ضم التأثیل اللغوي والتأثیل 
                                     

  1  طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ، ص 130 .
 . 131المرجع نفسه  ، ص  2 

  3  المرجع نفسه ، ص 133 .
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، وسنأتي على شرح كل نوع من هذه األنواع  الي.قلتأثیل التقابلي والتأثیل االحتاالشتقاقي وا
 .ألن بواسطتها تتم عمل�ة تأثیل المفاه�م والمصطلحات

 : التأثیل المضموني -1 - 2–  4 - 1

مرعاة داللة التي تستوجب  �ما أن المفاه�م والمصطلحات تبنى من اللغة الطب�ع�ة    
و�ین تداوله من  جهة، ومدلوله مناأللفاظ وس�اق استعمالها، ألنه یتعذر الفصل بین الدال 

االصطالح�ة للمفاه�م،  لذا وجب استغالل كل الدالالت لبناء العناصر .جهة أخرى 
ع بها دائرة التي �مكن أن یوس ،والعامةواالستفادة من كل السمات الس�اق�ة والمقام�ة الخاصة 

   1.تطبیق المفهوم 

 : التأثیل اللغوي  -أ 

 االصطالحي،الوقوف على المعنى اللغوي ثم  أبجد�ات ال�حثمما أص�ح بدیهي في      
، هذه تسهم في تحدیده لقي �ه المعنى اللغوي من ظالل على المعنى االصطالحيلما یُ 

اني وأزمانها ـــــــــــول المعــــظر في أصـــــینالعلم الذي  بدأ حین ،القدــم تأسست منداألبجد�ة التي 
طه عبد  هقابل etymologie تبلورت في علم خاص هو الشعوب،عند كل  وارهاــــوأط

وعل�ه ال �مكن تجاوز المعنى اللغوي  2".الرحمن �علم التأثیل اللغوي أو" التأثیل�ات اللغو�ة 
فإنه لن �ستحیل إیجاد  صطالحي،االوٕان صعب إیجاد المعنى الدقیق المقابل للمعنى 

 مثال.كالمقابلة  األشكال،المناس�ة بینهما �شكل من 
 رجع ذلك إلىی ؛سلب�ةالیجاب�ة و اال بین اللغوي قف الفالسفة من التأثیل امو تختلف  

نه إوكان الفیلسوف مقلدا، ف یجابي،إقدرات الفیلسوف وتوجهه، فلئن استخدم التأثیل �شكل 
 نْ إ و  غیر مهتم �الفرق بینهما،، وي حتى وٕان لم �طابق اللسان الناقل منهس�أخذ �المعنى اللغ

�ه في اللسانین معا واقفا على الفروق بینهما، لل�حث في سبل ولَ كان مجتهدا رجع إلى مدلُ 
اللغوي �شكله المعنى  إذا قّدرأما  .الوصل بینهما أو النظر في تكمیل �عضهما �عض

بتأثیراته المحتملة على المدلول  مكترثنصرف عنه غیر ، فإن الفیلسوف المقلد یالسلبي

                                     
  1  طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ، ص 134 .
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 ذلك،ن كان مجتهدا لم ینصرف عنه حتى یبین أس�اب إ وتوظ�فا، و  االصطالحي وضعا
هذا هو واقع حال ال�احثین فإن كان  1و�حتفظ �المعنى اللغوي إلى جانب معنى غیره .

�كون مبدعا في استثماره  أن على كل �احثفانه یتوجب  والفالسفة مع مسألة التأثیل اللغوي.
  دید مصطلحاته.حلض�ط وت التأثیل اللغوي 

 : التأثیل االستعمالي -ب 

الحقها �سا�قها على فیتأثر  القرائن الس�اق�ة والمقام�ة یؤثر �عضها على �عض، إنّ       
التي جمعته إلى غیره سابق الس�اقات  �عضا منوعل�ه وجب على المتفلسف" أن �ستحضر 

، منها ما ارتقى إلى رت�ة االصطالح الصناعي ومنها ما �قي قید االستعمال اه�ممن المف
 بواسطته،العادي، كما وجب أن �ستحضر �عضا من سابق المقامات التي دار فیها الكالم 

�حیث تصیر هذه القرائن السا�قة �مثا�ة نظائر  ف�ه،وهو ما یزال لفظا طب�ع�ا ال صنعة 
   2ف ما استجد بین ید�ه منها."وأش�اه �ق�س علیها المتفلس

 ، وهوالرحمنعبد طه  هاقدمأمثلة كثیرة سنشرح ك�ف�ة التأثیل االستعمالي �عرض مثال من 
 ا)، هن" ومعناها اللغوي الذي هو(الفقدالوجود ضدالذي �عني في االصطالح " العدممفهوم 

ب استثمار كل یؤكد على ضرورة عدم التقید �المعنیین االصطالحي واللغوي فقط، بل یج
ألنها ستتفتح آفاقا الستعماالت جدیدة انطالقا مما  االستعماالت التي ورد فیها لفظ العدم،

"حالة ظالم  "حالة فقر مدقع "، "،فمن س�اقات العدم نذكر "حالة خمود طو�ل استجد.
 الس�اقات وغیرها في تأثیل المفهوم ، كأن �أخذ من الظالم هذهمطبق"، فبإمكاننا استغالل 

نزل منزلة النور عند �عض أمعنى الظلمة فینزل العدم منزلتها في مقابل الوجود الذي 
 الفالسفة .

یتبین مما تقدم أن التأثیل االستعمالي غایته استثمار كل االستعماالت التي وردت ف�ه       
ظهر شحنه �طاقة تعبیر�ة تُ تاللغو�ة، لتوسعة دالالته و  المصطلح �معانیها أولفظة المفهوم 

 شكل�ا.�ص�ح مفهوما وظ�ف�ا ال  التداولي حتىانتسا�ه إلى مجاله 

                                     
  1 المرجع السابق، ص 136 . 
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 :  التأثیل النقليّ  -ج 

ن إف إذا كان التأثیل االستعمالي هو استثمار للمعاني اللغو�ة في شتى الس�اقات،      
في العمل إال أنه یختص �استثمار الدالالت واالستعماالت  هن كان �شبهإ التأثیل النقلي و 

فكما أن الفیلسوف في  ."للمعنى للغوي بنقلها من دائرة المحسوس إلى دائرة المعقول الحس�ة
اشتغاله �مفاه�مه تولیدا وتوظ�فا یلجأ إلى سابق الدالالت العقل�ة وسابق االستعماالت العقل�ة 
سالكا طر�ق التأثیل، فكذلك تجده ال یتردد في اللجوء إلى سابق الدالالت الحس�ة مؤثال 

 وهو یبین أهم�ة هذا النوع من التأثیل؛ مثاالطه عبد الرحمن  �قدم 1."�المحسوسالمعقول 
 ومعقول وهو نظر القلب؛ محسوس �عین الرأس، فالنظر نظران: مفهومي النظر والتأمل،

في  إعادة النظرتأمل محسوس، وهو تشدید النظر، وتأمل معقول وهو  والتأمل تأمالن:
هي التي تسمح �استثمار المعاني  ى المحسوس والمعقولفهذه المناس�ة بین المعن2.الشيء

  المصطلحات.المحسوسة لبناء المفاه�م وض�ط 

ومثال طه عبد الرحمن حول النظر والتأمل، هو وجه آخر لتب�ان سبب إیثاره استخدام النظر 
 ن على استخدامهماو أثناء اشتغاله �التراث بدل مفهومي التأو�ل والقراءة اللذین درج ال�احث

والتوظیف على اعت�ار أن  للتداول أعاده فقد قد�ما امصطلح ن كانإ و  فمصطلح النظر
 .المنقول المأصول أولى من

 ن �عضأل ،أهم�ة هذا النوع من التأثیل وحاجة العلوم إل�ه على الرحمنعبد  طهیؤكد      
من  أمثلة قّدموقد  مع المقصد التجر�دي للفلسفة، نه یتناقضأیرفضه على اعت�ار  الفالسفة

قل المحسوس إلى تناقض نب همدعاء �عضإ بذلك كالالتین�ة، لیدحض األلسن األجنب�ة
لحاجة ف�ه واضع المفهوم  ال محالة واقعالتأثیل  النوع منهذا ذلك أن  من المفاه�م، المعقول

 ال فكاك منها. لغو�ة
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 : وي ـــل البنیـــــالتأثی – 2 - 2–  4 - 1

 كالهما آل�ة في توس�عمع أن  الكالم مقارنة بتنس�قه، أهم�ة تشقیقعبد الرحمن ن طه بیّ     
ال  المفهوم التشقیقاألصل في بناء  إال أنه عدّ  الداللة ونماء االستدالل وذلك بدوران الكالم،

 استفاء مقتض�ات، في الوقت الذي یت�ح التشقیق إال بدلیل ال یؤخذألن التنسیق  التنسیق،
التنس�ق�ة، إلى منه  االنتقال�ة التشق�ق�ةالتأثیل البنیوي أبرز الطرق  تبراعلذا المجال التداولي. 

أن �كون كل انتقال  انتقاالت التنسیق أخص، �حیث �صحذلك أن انتقاالت التشقیق أعم و 
�عتمد التأثیل البنیوي  1انتقال تنس�قي. انتقال تشق�قيكل  �صح تنس�قي انتقال تشق�قي، وال
ال ) قاالحت –المقابلة – (االشتقاقوهو طرائق ثالث  التنسیق،ال  �شكل أساسي على التشقیق

 .،سنأتي على شرحها وتب�ان أهمیتها في بناء المفاه�م 

 : التأثیل االشتقاقي -أ 

ولقد امتازت اللغة  الصرف�ة،هو جملة اإلشارات المضمرات التي تستمد من الص�غ       
 األوزان،ن نظام اللغة العر��ة �عتمد على أل ،ه الخاص�ةالعر��ة على غیرها من اللغات بهذ

الز�ادة هنا خط�ة تنزل من جهات  الز�ادة وطب�ع�ةبینما في األلسن األخرى على نظام 
ف�كون الوزن  المكان طوله، بینما الوزن ذو طا�ع حجمي ینزل من جهات المكان عمقه،

  2.الز�ادة ل�ست كذلك بینما المفهومي،وحدة دالل�ة مستقلة مما تسمح �استقالل القالب 

ف�سر مفهوم�ه اللغة العر��ة �أتیها  " والمفهوم�ة؛فالوزن في اللغة العر��ة �متاز �ال�سر      
واالستقالل  الز�ادات،من وجودها على هیئة ص�غ صرف�ة فیها من االستقالل ما ل�س في 

في هذه الص�غ  شرط في المفهوم�ة؛ وظهور مفهوم�ه اللغة رت�ة �أتیها من دخول المفاه�م
وهو ما ال یتحقق �ه الز�ادات في عالقاتها �الجذور، والدخول في  دخول األنواع في أجناسها،

 3".الرت�ة الجنس شرط  في علو
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داللة الص�غة على نفسها حیث إنها تحمل ؛ : أوالتنقسم الداللة االشتقاق�ة إلى قسمین     
 التشارك،الذي �حمل معنى  تفاعلص�غة معنى ال یوجد في غیرها، فالتناص مثال على 

والثاني؛ داللة الص�غة على لوازمها �حیث أن كل ص�غة تحمل معاني مخصوصة، مثال 
؛ فهو مشتق من مصدر الوجد، مفهوم الموجودوهو  عبد الرحمن، ذلك ما استشهد �ه طه

تستلزم هذه األخیرة  المفعول�ة،فیدل على موضوع موصوف �الوجود، وتدل ص�غته على 
 1ود فاعل هو الواجد وفعل وهو وجد .وج

نجد الكثیر  العر��ة،�الص�غة اللغو�ة في تشقیق الكالم �النس�ة للغة  األخذومع أهم�ة       
ففي   .خاصة في مجال العلوم اإلنسان�ةجم�ع التخصصات وفي یهتمون  من ال�احثین ال

�ة  مثل ترجمة  اللسان�ات نجد ترجمات ل�عض المصطلحات تخرج عن ص�غ اللغة العر�
ونحن نعلم أن   ،ما كانت  توجد  ضرورة  لذلكو  الفون�م �الصو�تم  والمونام  �اللفاظم،

إضافة الم�م كالحقة  في اللغة العر��ة  خال من أي نوع  من الداللة كما  هو في اللغة  
 ��ة ،المقابل األنسب لكان األفضل استغالل إمكانات اللغة العر لو أردنا و  المترجم  منها،

صغر وحدة وظ�ف�ة أنه أ"صو�ت" لداللة على  ص�غة التصغیر ،)الصو�تمفنختار لمصطلح (
فالحركة  ،ال �مكن تجزئتها حیث سیدل على الصوت في  صورته الحرف�ة وعلى الحركات

  .تعتبر أنصاف  الصوت  كما قال ابن جني 

 : التأثیل التقابلي -ب 

وله االصطالحي إلى ـــــــمدل االستناد في ب�انهو" ؛فلسفيال للمفهوم يّ ــــأثیل التقابلالت    
كانت أو أمثاال، توسطا �قوم  نظائره، أضدادالمضمرات غیر الم�اشرة الالزمة عن توسط 

 طهاعتبر  2"مي قوته االستدالل�ة التشق�ق�ة.نَ �شرط التداول اللغوي والمعرفي للمشتغلین �ه و�ُ 
االستدالل  ةتنمي قدر  جدیدة،دالالت  تقدمه من لماشقیق الت المقابلة نوعــا منالرحمن عبد 

الخالف)،  الضد أو ي أوف(النعن طر�ق ابلة مقابلة ت�این سواء كانت هذه المق عند المفهوم
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 ،الشب�ه أوعن طر�ق التماثل بواسطة النظیر أو العناد�ة، �المقابلة الط�اق�ة أوسماها أوهو ما 
 ) وهي المقابلة الوفاق�ة .ألوسط واألعلىواوهو مراتب ثالث (الشب�ه األدنى 

رفع  التعارض   أوال ؛ 1:بناء المفهوم في أغراض  ثالث هي المقابلة فيتجلت أهم�ة     
ثان�ا ؛  ،ذلك  أن المقابلة تستخدم لتعلیل ما  قد یبدو تناقضا أو تضادا أو تخالفا  في القول

ن تبرز  تمیز واضع  أتحقیق المخالفة � ثالثا:و دفع االعتراض على النقد المحتمل للمفهوم ، 
 تبر�را لالختالف .و المفهوم  على غیره في  صناعة مفاه�مه ، 

ن  سبینوزا ، كما بیّ الغرب كفالسفة ن  أمثلة عن  المقابلة عند  �عض م طه عبد الرحمقدّ    
فهومین ، م أن  كل تقابل  بین إنماء  قوته االستدالل�ة ؛ حیثب آل�ة  عملها  في  المفهوم ،

 هأن  كل طرف من  طرف� أو ط�اق�ا، �شكل وحدة استدالل�ة  قائمة  بذاتها ، ذلك وفاق�ا كان
، إذ  �مكن  نقل  صفات  المفهوم  األول  إلى  اآلخرمقدمة  �ستنتج  منها  الطرف    �عتبر

 كم الشيء( إن ح المفهوم  الثاني؛ فإذا كان التقابل  وفاق�ا  كان  النقل  م�اشرا �حكم قاعدة
    ن  كان  التقابل  ط�اق�ا، كان النقل غیر  م�اشر �موجب القاعدة  التشق�ق�ة إ .و )حكم مثله

   2(إن  حكم  الشيء  �ضاد  حكمه).

ص  له طه عبد الرحمن  فصال �أكمله، نكتفي هنا نظرا ألهم�ة  التأثیل  التقابلي، خّص      
من المقابلة  قانونا خطاب�ا قائما على توج�ه جعل  حیث،  ا یبرز أهمیته في بناء المفاه�م�م

الكالم وترتی�ه، توج�ه الكالم وذلك عن طر�ق المواجهة والمزاوجة ، لما �ستوج�ه الخطاب 
والمزاوجة لما قد �ظهر عند المخاطب من  من وجود متكلم مواجه للمخاطب ذاتا وقوال.

ف�كون عن طر�ق التفر�ق أما ترتیب الكالم  ه.ر تغایر داخلي مع نفسه وخارج�ا مع غی
والتعلیل؛ التفر�ق غایته الترتیب مثل الجمع تماما، فكل تفر�ق منتظم یورث عناصر الكالم 
التحاما والتئاما �ضاهي الذي نجده في حالة الجمع، والتدلیل بواسطة التفر�ق قد �كون 

ما ، فهو أعلق �الذهن  لمن الوصف الجامع ن الوصف الفارق أوضحأوضح من الجمع أل
 األش�اء.ف�ضدها تعرف   3.�سمح �ه من إدراك أ�سر للمفهوم
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وذلك لتحققها 1الكالم. كما سعى طه عبد الرحمن إلث�ات أن المقابلة قانون أصلي في       
�صفتین أصلیتین؛ كونها حق�قة طب�ع�ة ال صناع�ة والثان�ة أنها أساس ُیبني علیها وال تنبني 

فبواسطتها تنشأ العمل�ات الذهن�ة عند  الفكر�ة الفطر�ة، على غیرها. فهي طب�ع�ة لحق�قتها
أما من  ،هذا من جهة الفكر لیها �ستند تطور الممارسات العقل�ة عند الك�ار،إ األطفال، و 

جهة اللغة فعدت المقابلة حق�قة عفو�ة لغو�ة حیث تقرر أن التقابل قانون عام ینض�ط �ه 
  المعجم�ة.قه تركیب األلفاظ كما ینض�ط بها انتظام أنسا

ى ومستوى التعلیل، فعلى مستوى مستوى المعن العت�ار�ن، علىبنى علیها والمقابلة یُ       
تمیزه عن غیره، وهذا ما انبنت عل�ه المقابلة، فال و وم ــتحدید المفهبده ـیتحدد مقص 2ى؛ـالمعن

الوجه الذي أما من جهة تعلیل الكالم الذي عن طر�قه �عرف  �عرف المعنى إال �المقابلة.
فالعلة الصرف�ة  اللغو�ة،العلة الصرف�ة والعلة  ذلك بواسطةالمقابلة تت�ح ف اللفظ،�عمل ف�ه 

تسمح بتقا�الت الص�غ التي تضمن المز�د من المعاني فلفظة معلوم تشكل ش�كة من 
ما أ التقا�الت تسهم في تحدید مفهومها، كتقابل الفعل والمفاعلة وتقابل الفاعل�ة والمفعول�ة.

العلة اللغو�ة فهي تسمح بنقل الداللة من اللفظ الطب�عي على معناه األصلي إلى معاني 
 بینهما.یتأتى إال عن طر�ق المقابلة فتتبین الفوارق والجوامع  وهذا الأخرى، 

أولهما أن تنض�ط �ه كل  3:ألنها تحقق صفت�ه األساسیتین ؛المقابلة قانون شمولي    
 المعرفة.ینفذ في مختلف م�ادین  ة أنوالثان� اللفظ،جوانب   

�حیث  �قابله،�حصل تمام معنى اللفظ إال بتعلقه �ما  : الللفظض�ط المقابلة الشامل       
إذا كان اللفظ یرد في القول �معناه  معناه حتى �قدر وجوده في الس�اق. ال �ستكمل اللفظ

فرز أصنافا تقابل�ة تتضاعف أالم�اشر فحسب بل أ�ضا �اقتضائه ومفهومه وٕاشارته، هذا ما 
عددا وتتفاوت قوة ورت�ة .وال یتوقف تعلق اللفظ على الدخول في تقا�الت مزدوجة ، بل إن 

�قدر ما یدخل في بن�ة تقابل�ة  المقابل في  كل واحد من هذه المقا�الت �صیر مالزما للفظه،
لذهن، ف�قدر ما یدخل في الوقت نفسه في بن�ة تالزم�ة تقتضي أن اللفظ یلزم ضده في ا
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�كثر استعمال اللفظ یرسخ مقابله في الذهن حتى یتالزم معا ف�صیر اللفظ كالموضوع 
القد�مة والحدیثة القائلة  ى لذا رفض طه عبد الرحمن الدعاو  للمضمونین المتقابلین معا،

في  جم�ع األلسن، ول�ست ظاهرة  ا�ظاهرة األضداد في اللسان العر�ي، ألنه �عتبرها قانون
ت بها اللغة العر��ة وٕان كانت فیها أوسع، ألنها ال تنحصر في األسماء فقط بل تشمل شذ

، وهذا راجع إلى أن اللفظ ال �فهم إال في س�اقه أما خارجه ف�حتمل الحروفأ�ضا األفعال و 
 وجوها متعددة ، من بینها التضاد .

ت ي أزواج متقابلة عمّ ف طر�قة ترتیب المفاه�م : إنالمعرفةنفوذ المقابلة الشامل في     
فقد اتخذت من أنواع التقابل آل�ات للتوصیف أو التفسیر أو التنسیق قد�ما  عب المعرفة،شُ 

على سبل المثال مفهوم البن�ة الذي انبنى على التقا�الت على جم�ع المستو�ات  وحدیثا،
 1ومن هنا تتضح أهم�ة المقابلة :. الصوت�ة والصرف�ة والدالل�ة

، وهي خطاب�ة ، ألنها تنهض بتوج�ه الكالم  اشمول� اأصل� اخطاب� اا قانون: كونه ىولاأل
وترتی�ه ؛ وهي أ�ضا أصل�ة ، ألنها تشكل العالقة الطب�ع�ة التي یتكون بها الفكر وتنبني  
بها اللغة واألساس الذي یتفرع عل�ه تعر�ف المعنى وتعلیله؛ وهي أخیرا شمول�ة ألنها تح�ط 

 ل المعرفة . بجوانب اللفظ و�أشكا

 ذلك أن اإلقناع،خطاب�ة المقابلة تورث المفهوم الفلسفي الخاص�ة الحجاج�ة أو قوة  :الثان�ة  
إذ  استثماره،ترتیبها للكالم ینفع في  حوار�ا، وٕانتوجیهها للكالم ینفع وضعه، إذ �كس�ه �عدا 

 �كس�ه �عدا تدلیل�ا. 

الخاص�ة اإلنتاج�ة أو قوة اإلبداع، ذلك أن  : أصل�ة المقابلة تورث المفهوم الفلسفيالثالثة  
 التأصیل،نه �ستمد منها القدرة على إحیث  موافقتها لطب�عة الفكر واللغة تفید في وضعه،

 نه �ستمد القدرة على التشقیق.أحیث  وأن تأس�سها لتعر�ف المعنى وتعلیله �فید في استثماره،

الخاص�ة االكتمال�ة أو قوة االتساع، ذلك أن شمول�ة المقابلة تورث المفهوم الفلسفي  الرا�عة:
 عم ما �مكن من الحقائق والمقاصد.أ تجعله یتحرى  إذ إحاطتها بتمام اللفظ تنفع في وضعه،

                                     
  1  طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ، ص  280  .



لرحمن  صناعة المصطلح وقراءة النص القرآني عند طه عبد ا            الفصل الثالث     
 

 188 

سع�ا  من  طه  عبد الرحمن إلى تأثیل مصطلحاته  یبین لنا  سبب  الي:قالتأثیل االحت -ج 
عالقة بین المدلول اللغوي وما یهدف اخت�اره لالحتقال الذي  جاء على وزن افتعال لتتضح ال

�حدد مفاه�م �عینها ، فإل�ه من هذا النوع من التأثیل، فمعنى الحقل الذي یدل على النطاق
  في فئة مخصوصة ،كما یبین نوع�ة العالقات ذات الص�غة االشتقاق�ة.

ب نطاقا الي للمفهوم الفلسفي هو تزو�ده �حقل مفهومي �ضر قالتأثیل االحت دُ حَ ف ومنه "    
على مفاه�م مخصوصة ینتج �عضها من �عض �عالقات استدالل�ة مضمرة تنمو على 

 1"مقتضى شرط التداول المعرفي للمشتغلین بهذا المفهوم.

أساس�ا في صناعة المفهوم، وٕاال صار كالعالمة  االتأثیل االحتقالي شرط اعتبر ذال      
 عقله،لوال حقله، لما أمكن  "ألنه  العلم؛على الشيء من غیر داللة �ش�ه في ذلك اسم 

  2."والمعدوم مفهوم ما لزمه الفهم  الفهم، انفك عنهوالمفهوم معدوم ما 

الحقل المفهومي الذي یتولد أساسا �طر�ق القواعد االستفهام�ة  الرحمن بینعبد ق طه فرّ     
 ناتجة عن ل�ةعالقاته دالو�ین الحقل الداللي الذي  ،عالقات استدالل�ة ألن العالقات ف�ه

ال الحقل المفهومي  المتفرعة فيفإن المفاه�م  ،ذلكإضافة إلى  ،الستعمالاعموم عادات 
ما  واألهم من كل هو الشأن في ألفاظ الحقل الداللي الواحد، المشترك كما یجمعها االرت�اط

   3�غیر حقله الداللي. بینما اللفظ یدركأن المفهوم ال یدرك �غیر حقله المفهومي،  ذكر

 أهم�ة التأثیل في صناعة  المفاه�م والمصطلحات: - 4

�ص�ح هجینا ال �ش�ه ال لغة المفاه�م مفات�ح العلوم، وحین ینغلق المفهوم على نفسه ف      
�ه كل  تعجّ مما وغیرها  ا�ستمولوج�ا. المنقول إلیها مثل الهرمینوط�قا، ال اللغةو  ،منشأه

ستقرار ضروري ال التأثیل أنمع  ة تأثیلها.من دون وعي �أهم� هاالتخصصات تستهلك
فالتأثیل في اللغة هو انبناء الشيء  ستقرارها یرجع  إلى عدم تأثیلها؛عدم ان أل ،المفاه�م
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أساس �ستند  رار المفهوم هو خلوه من األصل أوـــــومنه فإن عدم استق على  أصل ثابت،
 إل�ه و�رفع عل�ه.

 منذ بدایتهالقول الفلسفي  االجتثاث الذي أصاب ب�معرفة أس�اعبد الرحمن  طهاهتم لذا 
، جهةمن عالقة بین الدال والمدلول العن طر�ق الترجمة إلى فساد تصور المشتغلین � األولى
فأصل الفساد األول هو اعت�ارهم أن األلفاظ  أخرى،من جهة  الفلسفة بهذا المدلول وعالقة

متاحة إلبدال �عضها على �عض  �حیث تص�ح األلفاظ بدائال واحد،متعددة والمعنى 
فتكون المفاه�م  واحدة،الثاني هو اعت�ار المعاني الفلسف�ة  الترجمة، والفساد�التساوي أثناء 

اه�م مجتثة ــــــومتى كانت المف 1اوت.ــــــــ�عضها ل�عض من غیر تف مة إلى أخرى أمثاالأمن 
 اد فیها.ـــــــفضال عن االجته بها،درة على االشتغال ـــــــفال ق

فحاله من حال  الترج�ح،ة وٕانما حس�ه من التأثیل أن تكون أحكامه قطع�ّ  ال�س مطلو�      
وال �منع أن یتطور درس التأثیل كما تطور الدرس النحوي فیخرج من  العلوم اإلنسان�ة،

ي ألهم�ة التأثیل ف عبد الرحمنهذا الذي �أمل ف�ه طه  المحققة،التخمینات إلى االفتراضات 
كعادته یرد على كل االعتراضات التي قد تقف في  وجه  ه  لذلك نجد 2اإلنتاج واإلبداع .

االعتراض ال�الغي الذي یرى في التأثیل  اللغوي  نوعا  من  "هيو  همیته ،أ ثیل فتفقده  أالت
الجناس الذي ال  فائدة ف�ه ، واالعتراض  الفلسفي الذي ینفي عنه أن  �كون تحل�ال  علم�ا 

�ال فلسف�ا  صح�حا ، واالعتراض  التواصلي الذي  یرى في عموم التأثیل  لا  أو تحصر�ح
هنا عند االعتراض التواصلي  ونقف 3." مممانعا من تحصیل التواصل بین  الثقافات واأل

كأنه سؤال �ال جواب وقد و 4مام �التساؤالت الحرجة.هال�احث محمد  وصفههمیته، والذي أل
 له  الجواب. م قدّ ،و طرح السؤال ىلإعبد الرحمن  س�قه طه
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ذا كانت المفاه�م الفلسف�ة  إكیف  �مكن أن تتواصل اللغات والثقافات  في  مجال الفلسفة     
 ن وجوه التأثیل تختلف بین اللغات والثقافات ؟أثیل مع العلم ألى التإتحتاج 

: كیف �مكن أن  االعتراض اه لرد هذنجا�ة عن  سؤاال تكفي اإلجا�ة عن السؤال كاإوأول 
خر  من  غیر أن  یدخل علیها ، آلى إتنتقل المصطلحات الفلسف�ة  المؤثلة  من  لسان  

شكال التغییر ما  یخرجها عن  خصائصها  الدالل�ة  وشرائطها  أ�موجب  هذا االنتقال،من 
 صل ؟االجرائ�ة  الموضوعة لها  في  األ

تعدد فصائلها  مم على لطب�ع�ة  لمختلف األا لسنفكما أن التواصل قائم  بین مختلف األ    
،وهذا �عني أن التواصل الطب�عي ال یتطلب االتحاد في الوسائل،وال  المطا�قة  اصولهأوت�این 

ن هذا  إعل�ه فو �ة الخاصة �كل  لسان توجب االختالف،لفي المقاصد ألن االعت�ارات التداو 
 . 1التواصلخیر  ال�قف  عائقا  في  التواصل  بل  هو أساس  األ

ع صاح�ه في  خطأ  حمل  الشیئ  ــــوقأ ن االعتراض بهذا السؤال  قدإفلى ذلك إضافة إ     
 لزم  أن ،نما هو تناقل �شترط ف�ه االختالفإ  و ألن التواصل  ل�س  ت�ادال غیر مقتضاه على

التي االختالف،عالمة ثیل أن التثیل اجتماع المشروط �شرطه، ألأیجتمع التواصل �الت
التواصل الحي للمفاه�م الفلسف�ة �ضفي علیها ألوانا تختلف "نأل 2.التواصلتوجب فیها ی

نه أن �حدد أوالمجالت التداول�ة، هذا االختالف الذي من ش  األلسن الطب�ع�ة�اختالف 
 3."و�غني على  الدوام اإلمكانات االستشكال�ة واالستدالل�ة التي  تتعلق بهذه  المفاه�م

، مصطلحاتها و  مفاه�مها اءــــــرفة و�نــــا ودورها في  صناعة المعــــة مكانتهـــــل  للغــــ�حفظ التأثی
ألنها  ستصغر  الذات وتنقص  من  قدرتها،�حیث  تكون  منتجة ومبدعة، ال مقلدة راكدة ، ت

نقل  المفهوم  "ذلك أن ،عاجزة على اإلت�ان �ما �ضاهي المفهوم المنقول بله  اإلبداع  ف�ه
لغة  تستثمر مدلوله اللغوي إلى لغة  ل�س  لمقابله  فیها  هذا  المدلول  یجعل  من هذا  من

األخیر جزءا  من المدلول  الع�اري  لهذا المقابل؛ من  نتائج هذا التغییر في  رت�ة  القول  
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ال تهو�ل  الجانب  الع�اري  للمفهوم  في  اللغة  المنقول  إلیها وكذا  الوقوع  في اعت�ار ما 
 هذا هذا  إذا  لم  �صحب ین�غي اعت�اره، فضال  عن إك�ار واضعه  �ما  یز�د  على  قدره،

ألنها  تنتقص  قدرتها على اإلت�ان  �مثل  هذا  الوضع   اإلك�ار للغیر استصغار للذات،
وهذا ما �شهده عل�ه واقع حال ال�احثین وال�حث  1."نه  ل�س  في أصله  كذلكأالع�اري  ولو 

    الیوم. العلمي

 فالسفة وقع ف�ه لنرى كیفولإللمام أكثر �أهم�ة التأثیل نقف عند نق�ضه وهو االجتثاث، 
 ه فالسفة الغرب قد�مهم  وحدیثهم،، في الوقت الذي أخذ  �من حیث ال یدرون  اإلسالم

   على  مسار الفلسفة  والعلوم �شكل  عام . االحتثاثرر  ضح  ضیتف

 ند  فالسفة  اإلسالم :االجتثاث  التأثیلي  ع - 5

لها  التداولي بل  كان  حسب مقتض�ات  اعلى  مج االمفاه�م  الفلسف�ة اعتماد  لم تنشأ     
عن ذلك أن حدث الترجمة في حد ذاته قد تواله من هو خارج  المجال المنقول منه،

وه ، اهتمامهم �التأثیل، وٕان استحسن یرى طه أن فالسفة اإلسالم قد  قلّ  ؛ لذااالختصاص
ن داللة األلفاظ  عالتجز�ئي  همور ـــــع  إلى تصــاجر م وهذا ـــدة في بناء المفاهیــــــــه لم �كن قاعفإنّ 

 2.وهو تصور �أخذ  �التفصیل ال �التركیب ، و�التفاضل  ال �التكامل

تصدر للمنقول  نّ أ ذلك فان من أهم األس�اب التي ساعدتهم على ذلك هي؛ ىإضافة إل   
اللغة العر��ة، مما من المقتدر�ن في أهل االختصاص وال من   نفي بدایته لم �ك الفلسفي

ن كان الناظر إ ، فنشأت معه اختالفات وخالفات، و المأصولخلق هوة واسعة بین المنقول و 
ه لم �ستطع �القدر ذاته نّ إن لهذا االختالف ، وسعى لتخفیف  �عض أس�ا�ه فالعر�ي قد تفطّ 

الف بین مجالین تداولیین مختلفین في المضمون العقدي وخصائص تبین أس�اب هذا االخت
عبد الرحمن فأسس طه وهذا ما تفطن له  3.المعرفة اإلسالم�ة ، فضال عن أحكام العر��ة
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 اإلسالمي مشروعه �أكمله على أرض�ة صح�حة هي العمل �مقتض�ات المجال التداولي
 د عمل على تبیین ذلك في جم�ع كت�ه.  ، لذا فق، والتي سبق شرحها في الفصل السابقالعر�ي

التي لم تحفظ خصوص�ة المجال التداولي ،  هذه الترجمة ثرا أواضح أص�حوعل�ه فقد      
و�ذلك تشوهت صورة  ف�ه خصائص المجال التداولي المنقول منه ، أعملتو  إل�هالمنقول 

مضامین غیر مألوفة حملت  أن تكون نافعة ، ألنهاالترجمة الحق�قة التي كان یرتجى منها 
 الیونانيّ  الفكر الفلسفيّ ، �سبب عدم تقر�بها مما أدى إلى توتر العالقة بین للمنقول إلیهم 

وا كان ،  وكان �اإلمكان أن ال �حدث مثل هذا لو أن المترجمین  العر�يّ  والفكر اإلسالميّ 
   .الترجمة  متخصصین في فنأو  أو إسالميّ  أصل عر�يّ  من

أما المرحلة الثان�ة فهي المرحلة ، المرحلة األولى لنقل المنقول الفلسفي هكذا كانت     
وذلك  مفهومة،مد التلخ�ص والشرح إلعادة ص�اغة فلسفة تعا التلخ�ص�ة أو لنقل التنق�ة حیث 

 1.اإلمكان مع مقتض�ات المجال التداولي اإلسالمي بإصالح النقول الفلسف�ة �ما یتالءم قدر
االستصالح لم �كن �مقدوره أن یخلص المتفلسفة العرب من الت�ع�ة  غیر أن هذا الطور من

ألنها ورثت  تها ،تختلف كثیرا عن بدای الترجمة،لتأتي مرحلة جدیدة تستأنف فیها  والتقلید،
 ر�ا . ــــــوا عـــــحصیلة من المصطلحات الدق�قة والتراكیب المقررة، كما أن النقلة كان

 الترجمة االستئناف�ة، و إلىح�ة كما وصفها طه عبد الرحمن من الترجمة االستصال      
بین الفلسفة  تعي طب�عة العالقة مكتملة ، و  فلسف�ةو�ة لغورثت حصیلة أنها ما �میزها أهم 

یتجاوز زا�ا التداول�ة الخاصة استثمارا لم تعرف كیف تستثمر هذه الم أنهاغیر  واألدب،
 2.ما ال یرى تفلسفا خارجه اخ المنقول الفلسفي رسوخبل ترس، المنقول الفلسفي �البناء عل�ه

ة ـــلیّ یة التوصــــــــــة) والترجمــــــــالحرفیة (رجمة التحصیل�ّ ـــــــازو التـــــلذا دعا طه عبد الرحمن لتج
وهي التي تعمل �مقتض�ات المجال التداولي ، فكان  ؛صیل�ةأالتة) إلى الترجمة (المضمون�ّ 
 –الترجمة الفلسف�ة على اعت�ار انسجام خصائصها األر�ع ( الخصوص�ة  ألنواعتصن�فه 
أ�ضا وهي ( النموذج�ة   ةاالستقالل�ة ) مع خصائص الفلسفة األر�ع –الفكران�ة  –اللفظ�ة 

                                     
  1  طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ، ص 85 .

  2 المرجع نفسه ، ص 91 .
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ثالثة أنواع  استوقفتهوعل�ه فقد  ن فكرا ح�ا .كوِّ االتصال�ة ) حتى تُ  -االتساع�ة –القصد�ة  -
 وهي :  الترجمة،من 

ة للفلسفة وهي ـــــــظ  من الصفات التجدیدیـــــــة التي ال تحفـــــــــ: هي الترجم ترجمة التحصیل�ةال
الشمول�ة النموذج�ة) (المعنو�ة القصد�ة ) (العقالن�ة المتسعة) (الت�ع�ة االتصال�ة )، فیترتب (

ن�ة المض�قة عن ذلك صفات تعارض الفلسفة وهي : الشمول�ة والمعنو�ة التجر�د�ة والعقال
ف�ه یهتم  لغوي �حت ، ذا النوع من الترجمة همٌ هالمترجم في  همَّ  أنوالت�ع�ة االت�اع�ة ، ذلك 

  إلى�سبب ما یتطرق  ،ب�ة ، مما ینجر عنها آفة التطو�ل�الص�غ الصرف�ة والبنى التركی
ص�ح في أن اجتمعا في نص واحد  إ، فع�ارتها من سقم في التركیب وحشو في الع�ارة 

اإلخفاق  ، مع فادةإرهاق الفكر من دون إ هدار الطاقة  و منتهى االستغالق  ف�كون مدعاة إل
ألن هذا النوع �عتمد على الترجمة الحرف�ة المعتمدة كل�ا على 1في الوصول إلى المراد.

 الجانب اللغوي ، �حیث �ستغلق فهم المضمون على حساب االهتمام  �السالمة اللغو�ة.

مترجم ال ف�كون همّ  للفلسفة،جزئ�ا ب�عض الصفات التجدید�ة  : تحتفظةالتوصیل�الترجمة 
فهي تتصف  �عض مقتض�ات المجال التداولي، يراعفیُ  ،االهتمام �المضمون المعرفي

معرفي، فمهمة المترجم هنا كثري والتوجه الالتعارض الجزئي والنقل األ بخصائص ثالث:
م من آفة التطو�ل واالستعانة �الترجمة ن كان هذا الطر�ق غیر عاصإ و  لمضمون،ا توصیل

الحرف�ة، إضافة إلى ذلك  تدخل عل�ه  آفة التهو�ل؛ وهي الم�الغة الناتجة عن إیراد ألفاظ 
 2.ة الفلسف�ةفالتعثر في تحصیل أغراض المعر  إلىفلسف�ة في ص�غ اصطالح�ة غر��ة تؤدي 

الذي یتناسب ومقتض�ات أو تقد�مها �الشكل  ذلك أن المضامین التي ال �مكن ت�س�طها،
لالجترار، قد تأخذ موقعا أكبر مما تستحقه، ألنها مستعظمة  مفاه�مالمجال التداولي ست�قى 

 من غیر فائدة حق�قة ُتمّكن من العمل بها .

خصائصها   ألن ، نــــــادي بها طه عبد الرحمــــ: وهي الترجمة التي ین التأصیل�ةالترجمة 
واالتساع�ة واالتصال�ة، �حیث   وهي : النموذج�ة والقصد�ة ،مع  خصائص الفلسفة تنسجم 

                                     
  1 ینظر :  طه عبد الرحمن : فقه  الفلسفة  ، ج  1  ، ص 301 -329 .

  2 ینظر : المرجع نفسه ،  ص 331 -337 
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المقاصد الفلسف�ة و�ین وسائل الترجمة المستعملة في الوصول إلى  وافق بینتمام الت ل�حص
تعقب المكونات الفلسف�ة مستخرجا منها  منصب فيالمترجم هنا فاهتمام هذه المقاصد، 

اع�ا مقتض�ات المجال التداولي، وعل�ه هي مواضع االستشكاالت واآلل�ات االستدالل�ة مر 
ن المقصود من الترجمة لدى طه أل 1قلي والتوجه الفلسفي.تتصف �التوفیق الكلي والنقل األ

" ل�س معرفة كل ما في النص األصلي، وٕانما ك�ف�ة التفلسف ابتداء من هذا الرحمن،عبد 
فة هو ق�ام �موج�ات الممارسة على اعت�ار أن الق�ام �العمل الترجمي في مجال الفلس2".النص

 ما كان ل�فكر فیها واضعي المنقولة عنهم.  ل�ة واستدالل�ةا قد �فتح آفاقا استشكاالفلسف�ة ؛ ممّ 

رفع   على الوحیدة القادرةطه عبد الرحمن هي  صیل�ة �النس�ة إلىأالتفالترجمة       
في  ،ة المتلقي  في التفلسفألنها  تساعد على إنهاض قدر  ،التعارض  بین  الترجمة والفلسفة

، إن كان  نافعا أو ضارا  ،تنقله  اصیل�ة (الحرف�ة) �مأالوقت الذي ال تأ�ه الترجمة  الت
 . هن  نفع  ما  تنقلمالمضمون�ة)، فل�ست على  �قین  ( ةالتوصیل�لك هي الترجمة  ذوك

ة أخرى، ظنا ومن جه جهة،ط�عا العتقاد المترجمین أن هذا من �اب األمانة العلم�ة من 
منهم أن هذه الطر�قة هي األنسب في النقل المكتمل ألفكار اآلخر وهي المحافظة علیها كما 

 ما هو مفید وما هو اجترار.و أو ضار،  عفرز ما هو ناف هي هي ، وت�قى مهمة القارئ 

المترجم الذي  ینقل النص الفلسفي على  مقتضى التأصیل ، " هو صیليّ أفالمترجم  الت      
سوى  أن  هذا  ینشئ  ابتداء  من  نصوص متفرقة معلومة  ،  فارق بینه و�ین المؤلفال

وغیر معلومة  دامجا �عضها مع  �عض، وذاك  ینشئ  ابتداء من نص  واحد معلوم دامجا 
�مكن أن �كون من النقول ما �غني عن األصول ، بل قد �كون �حیث  3".�عضه في �عض

لذا فال عجب أن تص�ح  ،فتقر إل�ه األصول وتلتفت إل�ه النقولهو أولى �ال�قاء منه لما قد ت
 �عض المنقوالت أفضل  من األصل نفعا ألهل المجال التداولي .

قلة هي التي �مكنها ال ،القراءة والترجمةبین فل�س كل متمكن من اللغة بإمكانه أن یوفق     
لمجال اآلخر �الك�ف�ة التي است�عاب األصل وفهمه جیدا في مجاله التداولي ثم نقله إلى ا

                                     
  1   المرجع السابق ، ص 353 .

  2المرجع نفسه ،  ص 358 .
  3 المرجع نفسه ،  ص 362 .
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 التأصیل�ة،تؤدي حق الترجمة  نأقلة هي التي �مكنها ال أو �اختصار ،له وتجعله منتجافعّ تُ 
زع تلك تنتُ و�هذا  . ألنها استطاعت أن تستفید وتفید، فتص�ح ترجمتها أفضل من األصل 

ر لغتهم األم ثم تجد لغة غی أ�ةح بها الكثیر من ال�احثین الذین ال یجیدون الهالة التي تمسّ 
وهمون القارئ �أنهم فعال اطلعوا علیها وفي حق�قة األمر إن �مراجع أجنب�ة یُ  أ�حاثهم مكتظة

  مضمون ما �قدمونه �كشف عجزهم عن فهم ما في لغتهم بله أن �فهموا ما في لغة  غیرهم .

التي  تص�ح محل  العلم�ة،وفي المقابل قد �طرح هذا النوع من الترجمة إشكال�ة األمانة     
شك ، حین ال �صرح المترجم التأصیلي �حدود  المضامین األصل�ة من المضامین التي تم 
تقر�بها وفق مقتض�ات المجال التداولي ، فیّدعي لنفسه ما لم ینجزه ، هنا ر�ما س�ص�ح 

ه سبق الترجمة التأصیلّ�ة  ترجمة توصیلّ�ة ، ثم تأتي هي من �اب القراءة  لهذتاألفضل أن 
وحینها قد ال ُ�فضل تصنیف هذا النوع من الكتا�ة على أساسا أنها  .المضامین ، لیتم تقر�بها

جل تفعیلها ، أترجمة ، بل یدخل في التألیف الذي �عمل على تقر�ب الكتب المترجمة من 
وتب�ان ك�ف�ة االستفادة �الحذف أو اإلضافة  حسب ما �قتض�ه المجال التداولي، وما �مكن 

ه الكاتب. وفي هذه الحالة، هل من الصواب أن ُ�صّنف هذا النوع من الكتب في أن یبدع
  .هو المحافظة على مضامین المنقول منه داول في فعل الترجمة،ــــبخاصة وأن المت الترجمة؟

، "للكوجیتو الد�كارتــــي"ترجمة طه عبد الرحمن  1.وهذا ما جعل أغلب ال�احثین ینتقــــدون      
انظر حین ترجمها عن طر�ق الترجمة التأصیل�ة إلى قوله ( )،، إًذا أنا موجودأنا أفكر(

في الوقت الذي یؤكد على سالمة   د�كارت،فاعتبرها الجم�ع أنها تحر�ف لقول  2)تجد
التي تعمل على مقتضى أصول المجال وصحة ترجمته ، حسب مقتضى الترجمة التأصیل�ة 

 .التداولي اإلسالمي العر�ي

مت في مواقفهم من  التأثیل ثالثة  قد  تحكّ   فالسفة اإلسالمأن عبد الرحمن  د طهیؤك      
مبدأ  ال  (و  )مبدأ شمول�ة  المعاني العقل�ة(و )مبدأ  أس�ق�ة  المعنى  على  اللفظ(م�ادئ 

                                     
:  الماه�ة والعالقة : نحو منطق تحو�لي ، مرجع سابق ، حیث خصص له مقاال عنونه ( طه عبد الرحمن  ینظر: على سبیل المثال علي حرب 1

 و ما �عدها . 145فقه الفلسفة لمحو الفلسفة )، ص  –و مشروعه الفلسفي 
تقد�ه فقد استغرق أغلب ما جاء وما �عدها ، وأما رّده على من 409، خصص له ال�اب الرا�ع ، ص  1ینظر: طه عبد الرحمن : فقه الفلسفة ج  2

 فما �عدها. 17، ص   2في التمهید من كتا�ه في  فقه الفلسفة ج 
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، حیث أن  هذه الم�ادئ حملتهم على  التفر�ق  التام بین المعنى ) مشاحة  في  االصطالح
ولم یجوزوا الجمع بینهما إال  للضرورة   مجتزئین بهذا المعنى األخیر، الحي،االصطو اللغوي 

الكامل مما قد یتسبب  ف�ه هذا الجمع  الظرفي من  الغلط  االحترازضرورة التعل�م�ة ، مع  
�كون المدلول اللغوي إما حشوا إذ ال تحصل �ه ز�ادة فائدة للمعنى وهنا قد . 1والتغل�ط 

 و ما . نه عین المعنى االصطالحيأقد یتوهم المرء  غلط إذون مثار االصطالحي، وٕاما �ك
إال ألنهم كانوا �قللون من شأن اللسان العر�ي في �اب الحكمة النظر�ة ل�حدث هذا  كان 

حیث اجتمع الفلسفة من غیر أهل االختصاص  األنهم أخذو  و�رفعون شأن اللسان الیوناني،
  2وضعف الزاد الفلسفي. قلة التمكن من اللسان العر�ي،فیهم  

زونها اللغوي إلنتاج ـــــمخاستثمار د قدراتها على ـــــــ�اللغة العر��ة فجمّ  رـــــضأ ماهذا و       
فما كان ل�ستق�م بذلك المعنى ، وجعلها منقادة إلى تراكیب غیرها ،الخاصة بها تراكیبها

ك �سبب  االنصراف عن مقتض�ات وذل، التقلید والركود لفكر نحوانقاد اف ،�صورته المنتجة 
 المجال التداولي التي تملي شروطها في بناء المفاه�م والمصطلحات . 

القول مما تقدم عرضه من نظر�ة طه عبد الرحمن في تأثیل المفهوم الفلسفي، �مكننا       
  جل تأثیل مفاه�مها ومصطلحاتها أمجاالت العلم�ة األخرى من الاستثماره في جم�ع �ضرورة 

من بینها مجال اللغة العر��ة وآدابها ، لتقدم بذلك الحلول لما ظنه �عض ال�احثین أزمة 
، وهي أزمة المصطلح في الدراسات  اللسان�ة والنقد�ة ، فلو أخذنا إیجاد حلول لها �صعب 

است�عابها ،   ا لتفعیل نظر�اتها، ومن قبل ذلكطر�قه تاللسان�ا�مقترح طه عبد الرحمن لعرفت 
  �كفي أن نلقي نظرة سر�عة إلىف "رجت أزمة النقد التي ما عادت تخفى على أحد،والنف

كتاب من كتب التنظیر العر��ة ونفحص االستدالل النقدي فیها حتى یتبنین لنا أن جسد 
عن فكر آخر   خطاب النقد العر�ي لم یبق له من هو�ة ثقاف�ة سوى التعبیر �اللغة العر��ة

  3".لمشاربنقاد من مختلفي ا  بلسان

                                     
  1  طه عبد الرحمن :فقه الفلسفة- المفهوم والتأثیل ، مرجع سابق ، ص 233 

  2المرجع نفسه ، ص  238 .
  3 محمد  الّدغمومي: نقد  النقد  وتنظیر  النقد  العري   المعاصر ، مط�عة  النجاح  الجدید ،دار  الب�ضاء،  ط1 ، 1999 ، ص 307 .
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في مشروع طه  متاح،�ما هو األزمة بدل العمل  اجترار الحدیث حولاالستمرار في  فلم     
األزمة ، فال �ض�ع  الزمن والجهد ه�اء منثورا في �حوث ال   تنفرجعسى أن  عبد الرحمن

ال�احث قدر من خالله ب ر�حهما في العمل الجاد الذي �ُ اتسمن وال تغني من جوع ، والصو 
ر�ي أهم�ة  العمل �مقتض�ات مجاله التداولي، ف�سعى إلى تأثیل مصطلحه حتى �ص�ح  الع

 منفهما ومنتجا . 
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 داثة :ــــــراث والحـــــــالت – 2

سواء كان التقلید �الرجوع ، المقلد مبدعا �كون  أن نف�ا قاطعا  طه عبد الرحمن ينفی       
ن التقلید �ال تحصیل أس�اب اإلبداع لن ینفع المقلد أل ضر،إلى الماضي أو �النظر إلى الحا

مقلدة المتقدمین یت�عون ما أبدعه أن إذ  ،�شيء. فكال النوعین من المقلدة ال إبداع عنده
فیت�عون  ومقلدة المتأخر�ن السلف من غیر تحصیل األس�اب التي جعلتهم یبدعون ما أبدعوه،

 أ�ضا.هم ما أبدعه الغرب دون تحصیل أس�اب إبداع

ما �فعله �عض  واعتبر ،من مقلدة المتقدمینهو أ�ضا عن نفسه أن �كون  ىنفكما      
المقلد في الدفاع عن تقلیده �اتهام  دأبعادة هو من �اب الصفة �ه هذه  إلحاق ال�احثین من

كل أمر منقول  ؛"لى قاعدتین: األولىالذي �حتكم ف�ه إ ،، أما هو فمبدأه االجتهاداغیره به
 ،اإلث�اتيسماه �النقد أوجب هذه القاعدة ما تُ و  1.حتى یثبت �الدلیل صحته ،ترض عل�همع

ومقتضاه وجوب إخضاع المنقول إلى التمح�ص والنقد لمعرفة مدى مناسبته للمجال 
كذلك و  التداولي،یتجنب إعادة النظر ف�ه مرة أخرى �عد دخوله في المجال  حتىالتداولي، 

�كون �مثا�ة المأصول في اإلنتاج  أنلم�اشر، و�هذا �مكن للمنقول لتجنب اإلسقاط والتقلید ا
 والعمل.

 2".م �ه حتى یثبت �الدلیل فسادهكل أمر مأصول مسلّ  "أما القاعدة الثان�ة فتقول:     
سماه طه أما وهذا  أدلته،بإ�طال  تهتعلیق صح�كون نقد المأصول ب القاعدة أنتوجب هذه 

أن ی�طله �الدلیل  المأصول لىأي یجب على المعترض ع ؛�طالي�النقد االعبد الرحمن 
 التيسقاط اإل ی�طل آفةالنوع من النقد وهذا  مسلم �صحته. وفه وٕاالحتى یثبت فساده 

حد الطرق الموّصلة إلى أذلك أن تحصیل األدلة الم�طلة هو ،" المتقدمیندة �مارسها مقلّ 
صلي أو إعادة إنتاجها في غیر هذا إنتاج أضداد هذه المفاه�م في مجالها التداولي األ

   3."على نهوض الهمة واإلبداع یدل )اإلنتاجإعادة (و) اإلنتاج(المجال؛ وكال الحالتین 
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 ألنهالتقلید  أنواعثبت طه عبد الرحمن لنفسه تحرره من كل یُ السا�قتین انطالقا من القاعدتین 
 إبداعهانه �عید بل إ ،عضهمصولة كما اتهمه �أال �عید ص�غ المفاه�م المنقولة �ص�غة م

 األس�ابب�عض  أنه موصولالجدید  ا، ومیزة هذغیر موجودة في أصلها بإضافة جدیدة
المسلم في إقامة الصلة بهذه المتلقي حتى یتوسل �ه  إلیها،من غیر أن یرتد صولة أالم

 .ف�ه اعاإلبدو�عینه على  المنقول الصلة ی�سر عل�ه است�عاب إیجادن أل المنقولة،المفاه�م 

لذا فال عجب إذ �صر طه عبد الرحمن على التفكیر ضمن حدود المجال التداولي والعمل  
الذي و میز تالذي دفعه لكل هذا النتاج المعرفي الم ون هذا االلتزام ه�مقتض�ات أصوله، أل

�ما �ضاه�ه أو  واأن �أتــــــــال یخلو من اإلبــــــداع، فلیت الـــــذین �صرون على تصن�فه مقلــــــــدا 
  و�فیدوا.على مشروعه ل�ستفیدوا  ا�قبلو  أنفمن �اب أولى  عجزوا،فلئن  یتجاوزه،

نتناول القراءات الحداث�ة للنص القرآني وما سقطت ف�ه من مزالق، یتوجب  وقبل أن      
عبد  طه یتصورها الحداثة كما روحثم ، ، نقف بدءا عند مفهوم الحداثة كواقع غر�يعلینا أن
 .الرحمن

 الحداثة : روحإلى الحداثة  واقعمن  – 1 – 2

 ،)الحداثة روح(و) الحداثةواقع (ق طه عبد الرحمن بین مفهومین أساسیین وهما فرّ       
ن هذه األخیرة أل لحداثة،امتاحة لتطبیق روح التطب�قات الحیث اعتبر واقع الحداثة واحد من 

جمعها في ثالثة م�ادئ  .حداثي أن �حققهاهي جملة الم�ادئ التي یتعین على الواقع ال
وهذه الم�ادئ في جوهرها هي التي  1.الشمول مبدأومبدأ النقد و مبدأ الرشدوهي:  أساس�ة

 سارت ألنها ها،تحق�ق أخفقت فيطه عبد الرحمن قد  من منظور الیوم، ولكنتنشدها حداثة 
الق�م �هذه الم�ادئ قید لم تُ ها نت تصبوا إل�ه، ذلك أناوانقلبت على ما ك ،لى عكس مرادهاع

األخالق الر�ان�ة، وهي  ،من مصادر أعلى من الواقعستمد ن تُ أاألخالق�ة، التي كان یتوجب 
وعل�ه  ال توجد في صورتها الكاملة إال في الدین اإلسالمي �اعت�اره آخر األد�ان ومكملها،و 
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�صحح ة اإلسالم�ة حتى إلى الق�م األخالق� العودةن العالم الحداثي الیوم �حاجة إلى إف
 .مساره

وما  جلي في مظاهر متعدد،مكنها التّ ن الروح �ُ أل، قاتها�طبتروح الحداثة بتعدد تتمیز      
ا، أنه واحد من التطب�قات الممكنة لهذلك  الروح،مظهر من مظاهر هذه سوى  اقع الحداثةو 

ج صنع المجتمع غر��ة الصنع، وٕانما هي نتا سلعةل�ست  وروح الحداثة ،ول�س الوحید
، وال ینفى ضياماللزمن است�عد أنها قد تحققت بوجه ما في اإلنساني في مختلف أطواره، ال �ُ 

وعل�ه فروح الحداثة ل�ست ملك�ة  أن تتحقق في المستقبل �شكل آخر ومغایر مما هي عل�ه.
مة متحضرة ملكت زمام الفعل العمراني المادي أوٕانما هي لكل  ،خاصة �أمة دون أخرى 

ولیتضح الفرق بین واقع الحداثة الغر��ة وروح  1الفعل المعنوي الذي تحكمه الق�م األخالق�ة.و 
م�ادئ الحداثة كما  نوجز القول ف�ه كما بینه طه عبد الرحمن من خالل عرض الحداثة

االقتراحات التي یراها مناس�ة حتى ُتحقق هذه الم�ادئ  وكما یتصورها ،تأسست في الغرب
 .سالم�ةاإلروح الحداثة 

  الحداثة:م�ادئ روح  – 2 – 2

األصل في الحداثة االنتقال من حالة القصور إلى الرشد ، فالذي ال �ملك قدرة  : مبدأ الرشد
 عبد الرحمن سماه طهأما طواع�ة منه، وهذا ما إالتفكیر بنفسه حتما سینقاد وراء غیره، 

وهي الت�ع�ة االستنساخ�ة ، أما ، غیره  ، وٕاما أن �ستخدم التا�ع نتائج تفكیر�الت�ع�ة االت�اع�ة
غیره في مناهجه من مع فهي الت�ع�ة اآلل�ة التي یتماهى فیها المقلد ، جم�عامن ذلك األسوأ 

 )االستقالل(لذا یتوجب في تحقیق مبدأ الرشد أن �ستوفي شرطي  دون أن �شعر بذلك.
 یتمن تنتقل إلى الرشد حتى أشكالها هي حالة قصور ال �مكنها أ فالت�ع�ة �كل 2.اإلبداع)(و
 اإلبداع.و وحین ذاك �مكن العمل  منها، رتتحر ال

أول ما �شترط في تطبیق الحداثة اإلسالم�ة هي أن تتجنب الوقوع في اآلفات التي        
وذلك  نتائج،وقعت فیها الحداثة الغر��ة حیث أنها وصلت إلى عكس ما كانت تتوقعه من 
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حین أراد اإلنسان الحداثي الس�ادة على الطب�عة ظهر من ف 1.�انقالب المقصود إلى ضده
لذا یرى طه عبد الرحمن  ور�ما هذا راجع لتحول الوسائل إلى غا�ات. توقعه،یلم األخطار ما 

، ي تعمل �مقتض�ات المجال التداوليأن التطبیق السل�م للحداثة هي الحداثة الداخل�ة الت
�كون التطبیق ف الیوم،كما هو حال األمة ،  تا�عةالو  ال مقلدةفتكون بذلك مستقلة عن غیرها 

ن الحداثة " فعل حضاري أل �االستقالل الفعلي عن كل وصا�ة لآلخر، الحداثة،السل�م لروح 
مة استطاعت أن تقوم في تفكیرها أمة أن تكون معاصرة لزمانها؛ فكل أ�طلب من كل 

 2" .وأفعالها بواج�ات زمانها فقد حققت الحداثة

انطلقت من ألنها  ،في تطب�قها لمبدأ الرشدالغر��ة  الرحمن الحداثةعبد  قد طهانت     
، فال تصلح أن تقام علیها الحداثة اإلسالم�ة لما علیها حداثتهم أن ُتقامإن صلحت  مسلمات

لت هذه المسلمات في انبنائها على وصایتین األولى تمثّ  جس�مة،یترتب علیها من أفات 
 في وصا�ةوالثان�ة هي الوصا�ة الداخل�ة المتمثلة  ،على الضعیفقوي الخارجي وصا�ة األ

أ�طل طه عبد الرحمن  3.الوصا�ة الداخل�ة من التحررهي الثالثة ان الحداثة رجال الدین و 
كانت استعمارا وه�منة على الشعوب الضع�فة ن مسلمة الوصا�ة الخارج�ة هذه المسلمات أل

  .لذا فهي تحجب عن التفكیر

في  اكسلطتهس�اس�ة سلطة  لها لم تكنف، وصا�ة رجال الدین�ة الداخل�ة وهي أما الوصا
في المجتمعات العر��ة هي التي  ستمنحهم  االمجتمعات الغر��ة حتى تص�ح  زعزعة أدواره

الحداثة ، وال كان الدین هو سبب تخلفهم حتى یدعى فصله عن الدولة ، بل لواله لما كان  
بل إن االبتعاد عن الدین الصح�ح هو الذي أوقع األمة لتكون هناك حضارة عر��ة ، 

�الهاو�ة، فتقاسمتها الوصا�ة الخارج�ة ، استدمارا وخرا�ا قد�ما، وطمسا للهو�ة وسل�ا للق�م 
 حدیثا، وال تزال الفوضى تسكن المجتمعات العر��ة في شتى مناحي الح�اة، وما كان لتظهر

وصا�ة الداخل�ة الدین�ة سیتحررون نحو الحداثة، بل �عدوا الهم أإن  ،الوعود التي �شروا بها
التطبیق اإلسالمي لركن االستقالل الحداثي یجعل منه استقالال غیر أن"  .اً تفاقم الوضع سوء
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استقالال قاصرا یت�ع خطى  خارج�ة، الفعل التحدیث عن كل وصا�ة  یتولى قطعمسئوال 
 1."اآلخر�ن

ن ركن اإلبداع أ�ضا ال إف خارج�ة،من كل وصا�ة  تحررالإذا تحقق ركن االستقالل �      
أن االنفصال المطلق  بتجاوز مسلمات التطبیق الغر�ي لهذا الركن والمتمثلة في: الإیتحقق 
صدق اإلبداعات ما بلغ ف�ه أن إالحاجة و�ش�عها، لذا ف ُیلبي خیراألوهذا  اإلبداع،أساس 

  ن أل الحداثة الغر��ة،خطر مسلمات أقد تكون هذه المسلمة من  2ازدهار الذات نهایته.
ن اإلبداع انفصال وانقطاع ، وهذا أ �حجة صر�حة لالنقطاع عن الماضي وتراثه،  تهادعو 

نه كلما أأكثر ما تشبث �ه �عض الحداثیین العرب في تحل�التهم للواقع العر�ي، حسبوا 
�قدرتها على االرتقاء ة الحداث"  نأل؛ى لهم ذلك ابتعدوا عن ماضیهم كلما تحسن حالهم، وأنّ 

نه یوجد أكما   ،فقد یوجد االنفصال وال ارتقاء معه ال �قدرتها على االنفصال؛ ،�اإلنسان
إلى االنفصال حیث یجب  أاالرتقاء وال انفصال معه؛ فإذن الطر�ق اإلسالمي في الحداثة یلج

 3."ال حداثة زمن ق�موٕالى االتصال حیث یجب ، فهي حداثة 

وٕانما �قطع  كل�ا،ال ینفصل عن التراث  اإلسالم�ة؛داع في تطبیق الحداثة إن ركن اإلب     
، ل�ستثمر منه النافع تجدیدا وٕابداعا، كما ین�غي عل�ه أن �قطع صلته یر نافعصلته �ما هو غ

حتى یتمكن من السیر في  فقط،�ما �أت�ه من واقع الحداثة الغر��ة، و�ستفید مما هو نافع 
ن التطبیق الحداثي أل وهذا هو مقصد روح الحداثة، اإلنسان،الطر�ق الصح�ح إلسعاد 

�متلك من االستعدادات الروح�ة ما �مكن أن یزود �ه  اإلسالم�ة،الق�م �فضل اإلسالمي، 
  4حداثتهم.اآلخر�ن لتحقیق 

ذلك  نقده،أي من التسل�م �كل شيء إلى  االنتقاد،هو االنتقال من االعتقاد إلى  :النقدمبدأ 
؛ فالتعقیل �كون بإخضاع ظواهر العالم و مؤسساته وسلوك لتعقیل والتفصیلعن طر�ق ا

هو نقل الشيء من صفة التجانس ؛ فالتفر�ق أما التفصیل أو األفراد إلى م�ادئ العقالن�ة،
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القصد منه هو اتساع م�ادین العلم والح�اة �الشكل الذي ینفصل �عضها و إلى صفة التغایر، 
نسة في إطار عالقة واحدة تص�ح متغایرة متكاثرة استجا�ة ف�عد أن كانت متجا، عن �عض

  1لدواعي التطور والنمو.

 العقل،لحداثة الغر��ة على مسلمة جوهر�ة تمحورت حول تقد�س اقام هذا المبدأ في      
وهذا ما �عترض عل�ه طه  2فهو �عقل كل شيء و�نقد كل شيء و�ه اإلنسان �سود الطب�عة .

أوال العقل ال �مكنه أن �عقل ذاته إال �عقل أقوى منه  وجهین:ل�ا من عبد الرحمن اعتراضا ك
�عقل  أن قلعن األصل في الوسیلة أن تكون أقوى من المتوسل إل�ه، ثان�ا : ل�س بإمكان الأل

ن س�ادة اإلنسان على الطب�عة إوعل�ه ف 3ومحال أن �ح�ط الجزء �الكل . الكل ألنه جزء منه،
ر كل شيء لمصلحته  غیر ممكن ، واألضرار التي جلبها ن �سخّ �قوة العقل الذي �مكنه أ

المادة �فضال عن عجزة في التحكم  ،على ذلك إلنسان على كل األصعدة لخیر دلیلل لالعق
وظهر له ما لم �كن في  إال والطب�عة، فكلما اعتقد اإلنسان أن األمور تحت الس�طرة

نه سینتفع بها ، أه �المخاطر أكثر مما ظن الطب�عة تعتل بین ید�ه ، فتأتي ل ذهالحس�ان، فه
 له قدرة في أن یجد لها حال  االعقل، لم �عد أساس اأمراض وأسلحة دمار شامل ومشاكل خلقه

هنا ، انفجر الجرح  اول�س في وسعه ذلك حتى وهو �ستمر في ال�حث، فكلما طبب مكان
 . هناك  الغائر �ما هو أسوأ 

الذي بإمكانه أن �ح�ط �كل شيء علما وفهما  ،اإلله و�هذا یدحض طه مقولة العقل     
ونقدا ، كما أن النقد ل�س السبیل الوحید للوصول إلى المعرفة ، فهو طر�ق من بین الطرق ، 

 �النقد المتنوعن الخبر طر�ق للمعرفة أ�قن من النقد، لذا �قترح طه عبد الرحمن ما سماه ، أل
القة هذه المجالت ب�عضها ال�عض، فاإلنسان الذي یراعي طب�عة األش�اء ومجاالتها وع

تختلف من وجوه ثالثة : " والطب�عة والح�اة مجاالت مختلفة ومتداخلة لذا فاألدلة �شأنها
والثاني، أن  حدها أن كل مجال منها �ستقل �منطقه النقدي متى نظر إل�ه في حد ذاته؛أ

 یره من المجاالت ؛غ قمنطق كل مجال ین�غي تعدیله �حسب مقتض�ات تداخله مع منط
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والثالث أن المنطق المحّصل من مراعاة مختلف مقتض�ات هذا التداخل قد�سهم في توج�ه 
 1."المنطق الخاص �كل مجال ،یختلف هذا التوج�ه من مجال إلى آخر

طه عبد الرحمن البدیل السل�م وانطالقا مّما تم شرحه ف�ما یتعلق بركن التعقیل، �قدم      
بل یتكامل مع منظومة  ،األداتي وحدهالذي ال یدعي السلطة للعقل لتعقیل ا لركن، فيلهذا 

مع الطب�عة واألش�اء على االحترام  ته�ما یبني عالق والذوق�ة، والجمال�ة،الق�م األخالق�ة 
 س�ادة.ال الس�طرة والس�ادة �ال  والمح�ة،

 فالمسلمةالتفصیل  �ة، وهوالغر�نأتي اآلن إلى الركن الثاني من مبدأ النقد في الحداثة       
إن التفصیل �سعى لمحو  أوجه؛طه عبد الرحمن من عدة  عندة مردود يه علیها،التي قام 

فصل بین الحداثة والدین فصال مطلقا والفصل بین الدین والعقل فصال الالتقد�س وذلك �
غیر  وهذا غیر ممكن حتى لو أرادوا له ذلك، كما أن األس�اب إلى احتجوا بها .2مطلقا 

 أن بل ساهمت م�ادئه فیها على اعت�ار ،الحداثةین لم �كن سب�ا في عرقلة دن الصح�حة أل
في ماضیها هي امتداد للحضارة اإلنسان�ة  ، بلمعاصرةالحداثة ل�ست طفرة زمن�ة 

 هذاإضافة إلى  �الح�اة،دور اإلصالحي لرجال الدین في النهضة ال، فضال عن وحاضرها
 مثل:داثة الك�ار من حملت علومهم وأفكارهم أثارا دین�ة ظاهرة من بین مؤسسي الح فإن

 .3ه�قل  كانط، نیوتن، د�كارت،

 على محاولة فصله وقصرهو  ،فالدین مكون أساسّي من شخص�ة اإلنسان وح�اته     
 اإلسالمي تصدى للخرفاتالدین ف الطقوس محض مغالطة �كذبها الواقع كخیر شاهد،

ره هللا لإلنسان سخّ النظر في الكون الذي و  إعمال العقللى ساطیر وكذبها، ودعا إاألو 
حقا  ،المستحق للتقد�س دائما وأبداخالقه  ومعه یتبین له عظمة حقائقه، ل�كتشف بؤس

 وصدقا.

                                     
  1 طه عبد الرحمن:روح الحداثة ، مرجع سابق ، ص46 .

  2  المرجع نفسه ، ص 48 .
  3المرجع نفسه ، ص  51 .
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على لقدرته ، المكاناإلنسان كائن متصل في الزمان و أن یؤكد طه عبد الرحمن       
 إن وجوده ال �قتصر علىبل ، طع عنهماحتى لو انق وخ�اله،وفكره  استحضارهما بروحه

ذلك، وال  المقدس طر�قووحده  عوالم روح�ة،یتجاوزهما إلى  بل ،والمكان الظاهرالزمان 
، وٕانما �مجرد االستهالكینعم �الحق�قة من حصرها في ماد�ة األش�اء، ألنها تفقد معناها 

حتى ال تموت المعاني  فصاال،ان الال بها ااإلنسان�ة اتص �آثارها لتز�داألش�اء تعرف  أسرار
 الغر��ة. على عت�ات الحداثة

وٕان دعت  فرع،یرفض طه عبد الرحمن الفصل ألن االتصال هو األصل والفصل        
بین الدین  والبد للفصلفإن كان  1."الوظائف والمقاصد ستكون على مستوى  ضرورة للفصل،

ار ما یتوجب من وظ�فة كل واحد إط �كون فيال �عدو أن  ، فهذاوالحداثة والدین والعقل
ال  ،التفصیل في الحداثةهو التطبیق اإلسالمي لركن  وتوجهه، هذاكمل اآلخر �حیث تُ  ،منها
 الغر��ة.�كون تفص�ال مطلقا �شكل اإلقصاء مثلما تتبناه الحداثة  أن

ألنها تتجاوز  الشمول،في الحداثة الخروج عن حالة الخصوص إلى  : األصلالشمولمبدأ 
ألنها استطاعت أن  والعموم،التوسع  طر�ق:عن  اع الصغیر إلى العالم الكبیر، وهذجتمالم

تنتشر في مناحي شتى من الح�اة وفي مختلف مجاالت الفكر والعلم والدین، وفي نطاق 
 .2جدید هو عهد العولمة ل�فتح عهدا العالم،واسع اتسع اتساع هذا 

القائم على مسلمة واقع�ة الحداثة و قوتها  ق ركن التوسع�یتحقق مبدأ الشمول عن طر      
الحداثة وجودها على الجم�ع لینخرط  فقد فرضت 3الشاملة التي تعتمد القوة االقتصاد�ة .

غیر أن  ذلك،أضرار ومخاطر، فال فكاك من  تحمله منمع ما  كراه�ة،فیها عن طواع�ة أو 
على  الغر��ة،قوم اعوجاج الحضارة رؤ�ة طه عبد الرحمن ترسم له عالما مثال�ا �مكنه أن �ُ 

ن اإلنسان أقوى من الحداثة فیتحدى ذاته مهما أو  التأس�س،اعت�ار أن التعدیل أهون من 
موازي للحداثة الغر��ة ومتداركا لألخطاء  احداث�ا بلغت ه�منتها، ألنه �مقدوره أن یبدع واقع

 فیها.التي وقعت 
                                     

  1طه عبد الرحمن:روح الحداثة ، مرجع سابق ، ص  53  .
  2 المرجع نفسه ، 28 – 29 .

  3 المرجع نفسه ، ص 55
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حتى غدا مسلسال من التطورات یت�ع قوانین  ك واقع الحداثة،فكما أن اإلنسان حرّ "      
ولو قل�ال یزحزح  همته، أنبواسطة  بإمكانه،فكذلك  رادته،إ مستقلة عن موضوع�ة تبدو

 حتى األولاالنفصال عن  التدر�ج في و�دفع �ه في مسار �أخذ على مساره،عن  المسلسل
 تطب�قه،ممكن  ظیر�ة هذاالناح�ة التنمن  همع أن 1"التطورات الحتم�ة. جدید منكأنه مسلسل 

المصالح واالخت�ارات تص�ح هذه  الواقع حیث تتسارع المتغیرات وتتصادملكن على أرض 
العالم تظهر في هذا  ال ُ�ست�عد أنومع ذلك  تحق�قه،�قرب  ی�شر الواقعمثال�ا ال  الرؤ�ة حلما

 الحداثة  تصح�ح مسار بدا�اتعن  ما �علنمن المؤشرات  الشاسع

میزا جدا تكون القوة الروح�ة عنده أقوى من تاألمل في االنفراج یتطلب إنسانا مكما أن هذا 
القوة الماد�ة التي طغت على مظاهر ح�اته لذا یؤسس طه عبد الرحمن التطبیق اإلسالمي 

، ذلك  2."جسمان�ة اإلنسان تا�عة لروحانیته "لركن التوسع من مبدأ الشمول على حق�قة أن 
إلش�اع الحاجات الروح�ة ، حتى تستقر نفسه و�هذب   ااد�ة  تكون وفقأن إش�اع الحاجات الم

سلوكه و�ستق�م حاله فال �ضطرب مقاله ، وال �غیب عنه مصیر مآله ، وال یتحقق هذا إال 
ن ماه�ة اإلنسان عند طه عبد الرحمن ماه�ة أخالق�ة بإح�اء منظومة الق�م واألخالق أل

خلقي یرفع اإلنسان متى أصلحه ، و�خفضه متى  �ص�ح فیها الفعل االقتصادي ذاته فعل
طه عبد الرحمن ین�غي أن ینطلق من �النس�ة لركن هذا الفالتطبیق اإلسالمي ل 3أفسده .
و�عدها المادي تا�ع للروحي وعل�ه فهو ماه�ة أخالق�ة  الحداثة،أن اإلنسان أقوى من  ؛مسلمة

   المادي.س اللذة والمتعة في �عدها صحح مسار ماد�ة الحداثة الغر��ة التي تقدت�مكنها أن 

ن التعم�م وهو الركن إإذا كان التوسع یهتم �االنتشار العمودي داخل حقائق األش�اء، ف      
وهذا هو طموح  المعمورة،ینتشر على المستوى األفقي ل�شمل  الشمول،الثاني من مبدأ 

، واعت�ار ق�م حداثته ق�م تثبیت الفكر الفرداني مسلمات؛الحداثة الغر��ة التي قامت على 
  4حرمة األد�ان . أن تحفظوالعلمان�ة وحدها من �مكنها  ،كون�ة

                                     
  1طه عبد الرحمن:روح الحداثة ، مرجع سابق ، ص 56  -57  .

  2 المرجع نفسه ، ص 58 .
  3المرجع نفسه ، ص 59 .

  4 المرجع  نفسه  ، ص 62 .
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�ستبدل طه عبد الرحمن التفكیر الفردي الذي قامت عل�ه الحداثة الغر��ة �التفكیر     
الذي ، المتعدي ، فهو من وجهة نظره األنسب لروح الحداثة لتتفادى انحرافات واقع الحداثة 

كفاء على الذات وااللتفات لحجاتها فقط ، دون التفكیر في اآلخر كفرد �حتاج كرس االن
ن مشاكل العالم �اتت متشا�كة ، فهاهي أزمة األمن كلما أ�ضا لما �حتاج إل�ه غیره ، أل

تزعزعت في ناح�ة دهم الخطر نواحیها المجاورة بل العالم �أسره ، وعل�ه البد من التعاون 
�الفرد من أضرار في نها�ة المطاف سیدفع ثمنها ، حتى لو كان الفكري لتجنب ما �حدق 

 �عیدا عن بؤرة تشكلها ، وال ید له في نشوئها.

 صح�ح،وهذا غیر  جم�عا،جاءت العلمان�ة في ادعائها الحترام األد�ان �التسو�ة بینها 
فكما  منه،الدین عند هللا اإلسالم ومن یبتغي غیره فلن �قبل  للمسلمین، ألنكحق�قة �النس�ة 

لما بینها ، ال �صح كذلك التسو�ة بین األد�ان ،الفلسفات والفكران�اتبین ال �صح التسو�ة 
كما تفضل الفلسفات والفكرن�ات �عضها عن ، من فروق تدعو لتفضیل �عضها عن �عض

�عض، لذا یدعو طه عبد الرحمن لعرض األد�ان على المحك لتمییز صح�حها من �اطلها 
  1مثلما تعرض الس�اسات للنقد والتعقیل ل�عرف صوابها من خطئها. ا،ضارهونافعها من 

اإلقصاء  عنهم نضاللرفعوا  منازلها،نزلوها أولو أن دعاة العلمان�ة أنصفوا األد�ان و      
ألنهم ال �عون حق�قة التسو�ة بین  ،عن الجهل عند آخر�ن والناتجهم �عضالمتعمد عند 

 اآل�ات؛وقن أن عقالن�ة اآلالت غیر عقالن�ة د الرحمن مُ وعل�ه فطه عب ودوافعها.األد�ان 
فهو غیر مناسب لفهم الدین  مقلوب،أي أن المنطق العقالني الذي �طبق اآللة منطق جامد 

التطبیق اإلسالمي  ذلك أن " ن عقالن�ة الدین مراتب متعددة ومتفاوتة.ومعالجة قضا�اه، أل
جل إنشاء عقالن�ة موسعة أمن  المتعدي،تفكیر �ستفید من اإلمكانات العقل�ة التي یولد ال

  2"بدیلة لعقالن�ات اآلالت.

كل المجتمعات، ستحرم الق�م الكون�ة  معتناسب تإن تعم�م الق�م الحداث�ة لجعلها كون�ة     
الق�م نسب مختلفة ومتفاوتة  أنذلك  �عینه،ن الكون�ة ال �صنعها مجتمع أل، حق�قة الظهور

                                     
  1  طه عبد الرحمن: روح الحداثة، مرجع سابق ، ص 64 .

  2 المرجع نفسه، ص 65 .
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 الكون�ة:ن مفرق التطبیق اإلسالمي لركن التعم�م بین نوعین ذلك �ُ ألجل  بین المجتمعات،
قد �شكل  انتقلت إلیهاكون�ة س�اق�ة تقضي بإعادة تشكیل إبداع األش�اء في المجتمعات التي 

وكون�ة غیر س�اق�ة، اطالق�ة تر�د لألش�اء أن ت�قى  أصله،أفضل مما كانت في  �ص�ح
كون�ة الس�اق�ة للق�م تختص �كونها تجمع بین صفتین ن الإف" لذا  عل�ه.هي  على ماجامدة 

والثان�ة أنها  األصلي؛إحداهما أنها ال تقطع الق�م عن أس�ابها في مجالها التداولي  أساسیتین:
تفتح الطر�ق لكل ثقافة في أن تنقل إلى الثقافات األخرى ق�ما من إبداعها، تاركة لها حق 

   1."التداول�ة الخاصة  ا بلون مجاالتهاهإعادة إبداعها وتلو�ن

من وراء ذلك  ومقصده عرضه حول تصـــور طه عبد الرحمن للحداثة اإلسالم�ة مما تم      
مقصودها وانقلبت  حادت بها عنعنها من أضرار  الحداثة الغر��ة لما نتج ح مسار�صحت

، العالم ثةإغافي المسؤولة  ما یجعلها ق�م وم�ادئ اإلسالم قد وجد فيفإلى أضداد أهدافها، 
التي لم تكتمل إّال للدین اإلسالمي،  الق�م األخالق�ة، لحاجتها إلى الحداثة،وتصح�ح مسار 

، الحداثة في حق�قتهان أل أفسدته الحداثة الغر��ة.تولى أهله إصالح ما یل هزمن وهذا هو
على  الحداثة روح تأس�سمن منظور طه عبد الرحمن لذا سعى إلى  2.حق�قة إسالم�ة

ن مشروعه الفلسفي برمته یتأسس إأهم مكون له، بل  أن الدین اإلسالمي�اعت�ار  ث،الترا
التداولي اإلسالمي على األصل  بنا المجالنه قد أوق�مه األخالق�ة، �ما  م�ادئ اإلسالمعلى 

 وق�متها.األش�اء  المجال تتحدد أهم�ةهذا  وفي نطاقوالمعرفي  العقدي واللغوي 

مبدأ (وهي ، أساس�ة تتضمن �ق�ة الم�ادئ  م�ادئ حداثة في ثالثةاختصر م�ادئ اللقد      
، ثم اهتم بتقد�م  أمثلة من  واقع  الحداثة الغر��ة  یثبت  بها انحرافها ) النقد والشمول والرشد

واقع  العولمة   عن كشفأن عن أهدافها ل�عرض البدیل من روح الحداثة اإلسالم�ة ، فكان 
أخفقت فیهما الحداثة الغر��ة  في تحقیق مبدأ النقد الذي قامت  3،نموذجینواألسرة الغر��ة ك

عل�ة ، وهذا اإلخفاق هو المؤشر لضرورة العودة إلى تصو��ه ، وال یتحقق ذلك إال �ق�م 
وم�ادئ الحداثة اإلسالم�ة، والتي وجد فیها المفهوم األنسب لحق المواطنة والتضامن 

                                     
  1 المرجع نفسه طه عبد الرحمن: روح الحداثة ، مرجع سابق  ، ص 66 .

  2  المرجع نفسه، ص 88 .
  3 ینظر: المرجع نفسه ،ص 73 -129 .
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ألنه انبنى على  الشمول،داثة الغر��ة ف�ما یتعلق �مبدأ ن قصور الحفبیّ  1.والمؤاخاة والتعارف 
حیث أن التضامن یرتقي إلى  اإلسالم�ة،التعم�م ال�شري ول�س الوجودي كما هو في الحداثة 

 والجماد.ها نرت�ة التراحم القائم على التواصل بین كل مخلوقات هذا العالم األح�اء م

ن الكر�م ، ف�ما تعلق �مبدأ الرشد، آاءة الحداث�ة للقر واختار االستدالل بواقع الترجمة والقر      
وهي أمثلة تتعلق �الواقع العر�ي اإلسالمي وتطب�قه للحداثة الغر��ة  لهذین المثالین لیبین 

طه عبد الرحمن إلث�ات أن الحداثة  ىحالة التقلید المقیت التي أضرت بهما ، حیث سع
لحداثة التي تعمل �مقتض�ات المجال التداولي ، وٕانما هي ا الحق�قة ل�ست حداثة تقلید أصم ،

 ،ال تلزم �ه الشعوب إلزاما ، لذا رأى في الحداثة الغر��ة تطبیق من تطب�قات روح الحداثة
عثراته ، والنموذج اإلسالمي ه و�صوب ءوٕانما تستفید منه وتعدل نموذجه �ما �صحح أخطا

ؤسس حق�قة اإلنسان�ة على االعت�ار  التي ت، شروط الدینام�ك�ة الهو الذي استوفى  ، هعند
 تحرر من التقلید إلى اإلبداع. الاألخالقي ال المادي ، و 

 نقد  روح الحداثة : - 3 – 2

على طر�قة طه عبد الرحمن    ال�احثین، الطرف �عض  الحداثة منانتقدت روح      
ا واحدة تلو وتت�ع حججه لدحضه البدیل،ثم تقد�م  أدلته إ�طال�المناظرة القائمة على 

حجج خصمه مهتما  (ال�احث) الغصب حیث یتجاهل الخصمطر�قة  وٕانما علىاألخرى، 
 مواقف هؤالء المنتقدین. سنراه معإلقاء األحكام �حجة مغلوطة أو �غیر حجة، وهذا ما فقط ب

قبل أن ینتقد مرجع�ات طه عبد  ال�احث عبد الرزاق بلعقروزإن الجمیل الذي قّدمه     
نقد كل من علي حرب تأس�س روح الحداثة، هي المالحظة التي ساقها في الرحمن في 

المرجع�ة الغر��ة لمشروع  تغفلأ قد  اأنه على أهمیته؛ یث ذكرح 2.لمشروع طه والمس�كني
نها لم تقدم نماذج أو عینات �مكن استحضارها أ "وهو األهم، اإضافة لهذ طه عبد الرحمن،

                                     
  1 ینظر: طه عبد الرحمن: روح الحداثة ، مرجع سابق ، ص 209 -255 .

تست�عده األصول،  أو ن اإلبداع هو تعر�ة ما تخف�ه األسس،أعتقد �ألنه  ة�ستأس� ة شكال�إطه عبد الرحمن ،  مشروع  إشكال�ةأن األول  حیث یرى 1
مشروع الیختصر فالمس�كیني في الوقت الذي حافظ على أسس الحداثة الغر��ة ، وسعى لتقو�مها فقط ، أما  والمنظومات المقفلة، األنساقأو تكت�ه 

  . في مناظرة كالم�ة ضده أدخلت طه عبد الرحمن ة ، دة فعل عن االتجاه الغر�ي نحو المس�ح�ة المتخف�في كونه  ر 



لرحمن  صناعة المصطلح وقراءة النص القرآني عند طه عبد ا            الفصل الثالث     
 

 210 

هل  قولة مجملة تحتاج إلى تبین: طه،عن سلف�ة  ، فالحدیث مثالى لتبر�ر هذه الدعاو 
و�التالي فهذه المواصفات منادى بها أكثر مما هي  الفكرة؟سلف�ة  أوالمقصود سلف�ة اللغة 

ن ألالمالحظة المهمة وقع في األمر ذاته،  الىف�عد أن ن�ه ال�احث ولكن  1."مبرهن علیها
    هو  روح الحداثة عند طه عبد الرحمن،لالمرجع�ة الغر��ة  الذي ظنه اكتشاف وهو ال�حث في

فاقت عدد المراجع العر��ة، ومن ) روح الحداثة(ح �ه ، في ثبت المراجع  لكتاب صرّ نفسه قد 
، لكن )ما هي األنوار( طوكتاب إمیل كان ) لقول الفلسفي للحداثة(ابینها كتاب هابرماس 

و�عض الفالسفة الغر�یین نه إذ س�قف على المماثلة الموجودة بین طه أظن   �احث،ال
ما قدمه طه عبد  س�مكنه أن �شكك في الق�مة اإلبداع�ة واالبتكار�ة لروح الحداثة، حیث عدّ 

الرحمن ف�ما یتعلق �مبدأ الرشد  ینخرط في العودات المتكررة لكانط لدرجة التماهي مع 
أورده طه في دون أن �ضیف من أقوال كانط أكثر مما   2الصورة النمط�ة لفیلسوف األنوار.

النتیجة التي توصل إلیها سوى أن ذكر  تحل�ال یبررما كان في وسعه حتى ل�قدم و  كتا�ه،
 ،تفص�الال  اعناو�ن هاذكر  ،كانطالتي عملت على تحیین مفاه�م النماذج الفلسف�ة المعاصرة 

ف�ستدل  ال عودا لكتاب كانط 3راهنا أواإلنسان في حدود مجرد العقل). (كانطعن كتاب  قالان
 اثة.الحدمنه �األقوال حتى �مكننا أن نتبن االستنساخ في رؤ�ة طه لروح 

ه عبد الرحمن، ثم أردف ـــلتعر�ف ط اول قدم ملخصــــوحین توقف عند مبدأ الشم      
أن طه عبد الرحمن في تأس�سه لروح الحداثة �قف على األرض التي استكشفها  "قائال:

دها ملخص �س�ط عن الفكرة التي �فترض أن تتضح لنستنج ل�قدم �ع 4"ماس.یورغن هابر 
حیث عاد إلى نیتشه في تحدیده لسمات حداثة  وطه،وجه المماثلة بین هذا الفیلسوف 

االنحطاط وثورته على ثقافة العقل القمع�ة، وهذا المشهد هو الذي دفع هابرماس للجمع بین 
 الح�اة،ج سیرورة العقلنة المستمرة على ونقد نتائ جهة،تعقل التنو�ر ووعوده التحرر�ة من 

نظر�ة لعقل تواصلي على مقولتي: الكون�ة والعقالن�ة مستندا إلى  سس�تأفكان مدعاة إلى 

                                     
الجزائر،  –ات االختالف تأوالت الفكر العر�ي للحداثة وما �عد الحداثة ، منشور  –ینظر: عبد الرزاق بلعقروز : السؤال الفلسفي ومسارات االنفتاح 2

. 162 – 158، ص  2010،  1لبنان ، ط  –والدار العر��ة للعلوم ناشرون    
  2   المرجع نفسه  ، ص 171 .

  3 أم الز�ن بن شیخة المس�كیني : كانط راهنا أو اإلنسان في حدود مجرد العقل ، المركز الثقافي العر�ي ، ط1 ، 2006 ، ص 7 .
  4 المرجع السابق  ، ص 173 .
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 ص إلى أن إشكال�ة الحضارة حسب هابرماس فيللیخ وهو بهذا �ستعید روح األنوار. كانط،
التار�خ�ة التي تعد تطبیق مشوه و�ین س�اقاتها في التجر�ة ، االنفصال بین منطقها كق�م وفكر

  1.لق�م الحداثة 

یز طه عبد یهابرمس للحداثة و�ین تم بین رؤ�ة�ق�م ال�احث مماثلة  و�ناء على ماتقدم،     
استعار الكثیر من ألنه هذا الفیلسوف مقلدا ل الرحمن بین واقع الحداثة وروح الحداثة، ل�عتبره

حضورا تأس�س�ا ول�س  الحداثة،شروع روح هابرماس في م یجعل حضور مفاه�مه، مما
إلى  للتطلعة والكون�ق�م العقالن�ة  الحداثة والىهامش�ا، �ست�صر المخارج استنادا إلى روح 

 حداثي. أفق

حول الحداثة ومقوالت طه  سهابر ما مقوالتما قدمه ال�احث من محاولة الر�ط بین        
نقاد حین قال عنهم أنهم �قدمون الكالم مجمال عبد الرحمن، كان من قبیل ما وصف �ه ال

ن ما قدمه ال�احث كدلیل إلقامة المماثلة بین الفیلسوفین ، الدلیل، أل هدون تفصیل یت�ع
جع ااستند إلى مر ألنه �صلح فقط إلث�ات الفكرة التي أساسا كتاب روح الحداثة ال ینكرها 

س، والمماثلة  التي ظن ال�احث رماكتاب هاب  اأجنب�ة بلغت خمسة وثمانون مرجعا من بینه
في الكتاب حیث أن طه عبد الرحمن كان ینطلق من غیر مخف�ة  هي ظاهرة  ، نه وجدهاأ

ن أمسلمات واقع الحداثة العر��ة ل�قابله �مسلمات روح الحداثة مبینا ما �مكن لروح الحداثة 
 ، كما سبق ذكره . داركهیت

 الم�اشرة لما اإلحالةكتا�اته تكاد تخلوا من  أن ،نعبد الرحم طهحق لكن ما �قال في       
 یتعذرالمطلع القارئ غیر  إال أن ذلك،الس�اق  أظهرن إ قد ینطلق منه كمقوالت أو أفكار، و 

فما ذكرناه حول  كت�ه.، ف�حار في تحدید حدود تجدید طه عبد الرحمن في عل�ه معرفة ذلك
هي مأخوذة عن  الشمول)-النقد  – (الرشدداثة واقع الحداثة، وتعر�فه لم�ادئ الح تمسلما

وهذه من بین  ال�حث،غیره من المراجع التي أوردها في ثبت المراجع لكنها لم تظهر في متن 
من  الفلسفة)تجدید المنهج وفقه (كان كتاب  لكت�ه، إنالتي واجهناها في قراءتنا  المشكالت

 الظاهرة.الكتب التي قلت فیها هذه 

                                     
  1  المرجع السابق، ص 174 -177 .
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ن ال�احث لم یبن مقوالت إمن أرض�ة هابرماس ، فعبد الرحمن عن انطالقة طه  اعیدو�     
هذا  داثة عند طه صورة مقار�ة لما عندهابرماس التي �مكنها أن تجعل من روح الح

التمثیل ذكره و  على الق�م واألخالق اإلسالم�ة كما سبقتأسست ن روح الحداثة أل ،الفیلسوف
نظر ف�ه إن كان أص�ال أم دخ�ال وهذا الذي یُ  ،دئ الحداثةمثالین لكل مبدأ من م�اله �

ما ف ،أرض�ة االنطالقالمسألة على تتوقف   أن، أما  أم ال طه مجدداكان  إنْ لیتحدد معرفة 
، وقد سلك منهج المناظرة  معترضا على م�ادئ الحداثة م�طلال حججها حسب طه ینكرهاأ

من أدلة خصمه  االنطالقه یلزم المعترض ومنهج المناظرة كما سبق شرح 1،ومقدما البدیل
 .الدلیلثم �أتي � هالی�طل

 ،�عود ال�احث في نها�ة مقاله إلى الصفة التي ظلت تطارد مشروع طه عبد الرحمن     
كما ظهرت في ، ن لم تظهر في  كت�ه العدیدة صر�حةإ س بروح صوف�ة حتى و كونه یتل�ّ  ووه

الكتاب كان كاف�ا إللغاء  ن انتصاره للصوف�ة في هذإ، فوتجدید العقل) العمل الدیني(كتا�ه 
ن الصوف�ة أوك ،األخالق اإلسالم�ة التي ینادي بها طه في روح الحداثة ألنها سلیلة الصوف�ة

 األخالق اإلسالم�ة وشر�عتها، حتى �ستنكر ال�احث على طهعلى ل�ست هي التي تأسست 
لتجدید في ال�عد الروحي نظرة تجز�ئ�ة اختزال اإلنسان وحصر اعبد الرحمن صن�عه، �قوله:" 

لنا التار�خ كیف تحولت اتجاهاتها إلى ك�انات معرف�ة وثقاف�ة متنافرة ، تأبى االندماج  أثبت
 وتعمل على  الدمج لغیرها، في حین أن میزة البناء الحضاري تكمن في التركی�ة التكامل�ة أو

لف مبدأه اوقوعه في التجز�ئ الذي یخ على طهفأص�ح ال�احث �ستدرك  2".البنائ�ة المتوازنة
فدعوة تأس�س الحداثة على األسس  ،وهذا �الفعل غر�ب ألنه لم �قل �ه أبدا التكاملي،

األخالق�ة ل�ست دعوة تحمل في ط�اتها انكفاء اإلنسان على ذاته، والتي أسقطها ال�احث من 
 يحول النقد علو�هذا �كون ال�احث قد التف  الفكري الصوفي الذي نسب المشروع إل�ه،

 دلیل.في نها�ة المطاف ومن غیر  ال�عود إلى مقولتهم ،كنيسالم� حرب و

صدر حكم إعدام أما كان مشروع طه لیدعو لعزلة في سجن المجال التداولي وال و       
فته التداول�ة العمل�ة الذي أسس فلس هوو  اإلنسان �مقصلة أخالق�ة كما ظهر لل�احث،

                                     
 . 68ینظر :روح الحداثة ، مرجع سابق ، ص  1

  2عبد الرزاق بلعقروز : مرجع سابق  ، ص 179 .
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 فكانى جوهر الم�ادئ اإلسالم�ة التي تجمع بین القول والفعل، عل التي قامت، األخالق�ة
األحكام غیر المؤسسة  أن �صدروال �فترض في ال�احث  العامل،مثال الفیلسوف الصوفي 

�فترض أن �حاكم المشروع  ،هم�عضرضي ال یُ  ابنى فكر تصدر في حقه الحكم ین الذي �ُ أل
  .ال صاح�ه

داثة أخالق�ة والتي سماها ال�احث �الرقائق�ة ، ال لیهدم ح�اة ح� طه عبد الرحمنینادي        
لقد حاول ، كفله هللا وحثه عل�ه  ، فهذا حق اإلنسان  اإلنسان أو �منع عنه السعي في الح�اة

ن واقع الحداثة قد أوتي من أل، طه أن �ستدرك نقائص واقع الحداثة في روح الحداثة 
طه نفعه ،  أنكرا ال �حتاج لمثال ، وما مّ مكل األصعدة ن فیها على الوسائل الماد�ة والتمكّ 

لهذه المشكلة ، وال حل ، ن غ�اب األخالق أدت إلى انحرافات الحداثة عن أهدافها أبل قال �
 الن�ةــالق العقــــخ، ألن األاألخالق ىحاجة إلالن تستكمل المسیر �ما ینقصها وهي أإال �

 ة و�ین دوافع ذلك .ـــالق اإلسالمیــاألخ قترحارراته و ــدم مبـــوق،  عاجزة عن ذلك

عبد ول�س طه  الحداثة،مشروع روح  فيتجز�ئ التوهم حث هو الذي ان ال�إومنه ف      
قد حسب ال�احث  ألنهوتعامل مع اإلنسان بنظرة تجز�ئ�ة،  ،تناقض مع مبدئه منْ الرحمن 

فكیف  عاقل،�قول �ه  ماال وهذا احت�اجاته،غیر ناظر في �ق�ة  اخالق�ا،كائنا  هجعل
ن ما ینقص اإلنسان أحتى �ستدرك عل�ه  معا؟�فیلسوف النظرة التكامل�ة للتراث واإلنسان 

 .وفلسفة الرجل قائمة على الجمع بین القول والعمل الفكرة،منطق العمل ال منطق 

حول  نجد ال�احث �ستشهد برأي طه عبد الرحمن ذلك، حینمامن كل أما األعجب        
موضوع أخالق�ة اإلنسان وقد صاغها �مقتضى االستنتاج الذي وصل إل�ه حین عالج 

 )مقار�ة من منظور التصوف المقارن –العناصر المشتركة واأل�عاد الكون�ة للتجر�ة الصوف�ة (
 ،زمات العقل التقنيذكر نماذج غر��ة لفالسفة متصوفة أسسوا نظر�ات أخالق�ة للتصدي أل

ثبت لهم ال�قین أأشاد بهم و  ، مّمنالمعاصر ا�مانو�ل ل�فیناس وغیره كثیرخاصة الفیلسوف 
وما كان لل�احث ل�سعى إلى  1.ال �عتمد على شهادة الحواس الشك، ألنهالذي ال یخالطه 

                                     
والدار العر��ة للعلوم   الجزائر –أسئلة المفهوم والمعنى والتواصل ، منشورات االختالف  –عبد الرزاق بلعقروز : تحوالت الفكر الفلسفي المعاصر

  1ناشرون – بیررت ،ط 1 ، 2010 ، ص 219 .
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 الحاد�إ ان التصوف عند الغرب حتى لو كان تصوفأوك طه،النقد أو �قول فیهم ما قاله في 
تهم یُ  اووحده تصوف طه عبد الرحمن أص�ح قدح سفتهم،فلبل على ولنا لنق ،لهم انافع مقبوال

مما تداوله عامة الناس  والثقافي،است�عاب الواقع االجتماعي والس�اسي  فيه وع��قصور 
أن �كون التصوف عند الغرب  العر�ي،وهذا �الفعل من غر�ب النقد  نقاشه،وتتنافس في 

 ال�احثین. عنمشروعه نور و�ص�ح عند طه ظلمة حجبت  هدا�ة،أنوار 

ألنه ،التي وردت في الكتاب السابق الذكر و نعود للع�ارة التي ختم بها ال�احث مقاله ،      
ا ال �فكر طه عبد الرحمن وال متخصص افي حق�قته ع�ارة عن مجموعة مقاالت ول�س كتا�

معاصر �قدر ما الحقائق عالمات على أن اإلنسان ال ههذ �قول ال�احث :"�موضوع الحداثة ،
ن أنه كائن أخالقي قبل كل شيء ، و أاستهوته الماد�ات واستوعبته الثقافة االستهالك�ة �حس 

ن الق�مة األخالق�ة لها أس�ق�ة أصلب من حتم�ة الحدث ، و�أهمته أقوى من الواقع القائم و 
داها أن ن نستخلص هذه الحق�قة التي مؤ أزمن�ة وفعل�ة قبل غیرها من الق�م ، حتى �صح لنا 

كانت هذه هي  إذا 1"الهو�ة اإلنسان�ة هو�ة أخالق�ة یختص بها بوجه ال �شاركه ف�ه سواه.
یبدو أن الرغ�ة  الحداثة؟�ستنكر على طه التوجه األخالقي في بناء روح  ال�احث، فلمقناعة 

 بذلك،لنسخ والمسخ دون أن �شعروا ل، الملحة لنقد مشروع طه �أي طر�قة تدعو ال�احثین
أحكاما على  ا�ة النقد�ة،ـــــلت�قى الكت ل س�حقق لهم انتصارا ال مثیل له.ــــكأن هذا الفعو 
 االتهام.، وت�ادل المـــــك

طه عبد الرحمن قد  أن إث�ات إلىقد سعى  ال�احث عبد الرزاق بلعقروزكان  إذا      
ال�احث بن  نإا فنه �كرر مقوالت �عض فالسفتهأمن أرض�ة الحداثة الغر��ة لدرجة  قانطال
فكیف  اه�ه،�ضوٕانما هي اإلت�ان �ما  اتقلید الحداثة ل�ستأن  ":�قوله ال�امین یناقضهتومي 

�ستنكر عل�ه انطالقته في فاألول  2."لنا سبق معرفة بإنتاج الغیر�كن تكون المضاهاة إن لم 
 ه، متهكما من قولبها األخذینصحه �ضرورة الغر��ة والثاني من الحداثة لحداثة روح ا تأس�س

فین�ه إلى أن المضاهاة  �ضاهیها،في ضرورة تخل�ص الحداثة من التقلید واإلت�ان �ما 
ستدرك ف�وكأن طه قد غاب عنه ذلك ل�أتي ال�احث  .تستوجب االطالع على نتاج الغیر

                                     
  1المرجع نفسه، ص 221 . 

  2 بن تومي ال�امین، مرجع سابق ، ص 199  .
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 اآلخر.نه س�أتي من فراغ أو �االنقطاع عن أفاإلت�ان �ما �ضاهي الغیر ال �عني أبدا  ،عل�ه
بدل الحجة والدلیل، على ما في األمر من  �قل؟فلم �سعى أغلب منتقد�ه إلى تأو�له ما لم 

 وضوح.

(طه عبد الصر�ح حیث عّنون الم�حث الثاني ومن المالحظة ال�س�طة إلى التجر�ح       
 الرحمن؛ والنسق المغشوش) ضمن الفصل الثالث من �حثه المعنون (جدل الحداثة و

منتقدا المقدم لنیل شهادة الدكتور  األكاد�ميفي عمله  لنسق الفقهي)،الجداثة _ رهان ا
هم الجوانب التي ظن أنها قد تخدم ألمشروع طه عبد الرحمن �عد استعراض مقتضب  

موضوعه الذي جاء ل�عالج األنساق الثقاف�ة ، فراح یتهجم على الرجل و�نعته �أوصاف ما 
منه علما وس�قا بدراسة التراث  أوسعع من كان م �فعل ذلكق ل�احث في هذه المرحلة أن حُ 

لو فقه منهج طه عبد الرحمن التداولي الذي �ه كان علف، العر�ي والغر�ي على حد سواء
ی�طلها �الحجة والدلیل ثم �أتي إن فه �یناظره �االعتراض على دعاو فأقامه على المناظرة 

 .مع التعلیلاستطاع  �ما هو بدیل  مستدال 

ولعمري " في قوله: مقولته لیؤكد الدلیل استعان �القسم  عنه غابه الحجة و لكن حین خانت 
إنني اقرأ لطه عبد الرحمن أجده �صك كالمه على طرق القدماء في تخیر اللفظ وتفننه مما 

�قول �كتب على طر�قة في مقولته واضح؛  والتناقض 1".یجعله مقلدا مخبوءا في لسان مجدد
وراء لسان كیف استطاع طه عبد الرحمن أن یختبئ فن مجدد، نه مخبوء في لساإثم  ،القدماء
ن النقد �كون للفكرة بإ�طالها أل ،نقدا هذا �الشاهد والدلیل ل�صح وصفه إن كان �عتبرالمجدد 

من التراث وقد   في قراءة التراث مستمد عبد الرحمن  ، بخاصة ونحن نعلم أن مشروع طه
، وال هو �الذي یدلس على أحد كما توهم ال�احث ول�س مختبئاكما سبق ذكره ، ح  بذلك صرّ 

وصف مشروعه �النسق المغشوش، فهل التجدید �عني االنسالخ عن أصول المجال حتى یُ 
 هل طر�قة التجدید؟عني القط�عة التامة مع التراث ؟ من �حدد معاییر � التداولي، أم أنه

   التفكیر؟أم طر�ق  ةالكتا�

                                     
 . 199، ص  المرجع نفسه 1
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كام المس�قة في مقدمتها أن طه عبد الرحمن تحكمه ادیولوجیته ینساق ال�احث مع األح      
قوله " جعل للعقدي أولو�ة على العقل مما  المعرفي فيالخاصة التي تمنعه من ال�حث 

انصرف معه العقل إلى مكون هامشي وهي حركة معروفة تهدف دوما إلى أسلمة العلوم 
طه عبد الرحمن أنه لم �صرف �حثه ولعل هذا ما یؤخذ عل�ه  واضح،االجتماع�ة، فخطها 

ال نعجب من هكذا مالحظة حین  1إلى المعرفي النفعي بل صرفه إلى النفعي االیدیولوجي."
�ص�ح  المؤسسة،ال یؤسس ال�حث على منهج علمي �منع من إطالق األحكام الشائعة وغیر 

على كل  ف�ه حدیث طه عبد الرحمن الفیلسوف المنطقي العقالني صاحب الحجة والدلیل
یخالفهم،  أالمعات�ا ألن االتجاه الذي �سیر ف�ه ال یرضي ناقدوه، فیجب عل�ه  قول �قوله،

 ألن المخالفة في عرفهم تعني الخروج عن العلم�ة والعقالن�ة. 

ل�س مع أن هذا المنحى في حد ذاته  العلوم،شا �سبب هّم أسلمة لذا أص�ح العقل عنده مهمّ 
فإنه  االتجاه،العقالن�ة، وٕان اعتبرنا طه عبد الرحمن �سیر في هذا وال هو خارج عن  خطئا،

ال �عی�ه شیئا، وال تعتبر ادیولوجیته السبب الذي یخول القدح في مشروعه حول التراث 
 بها،والحداثة على حد سواء، �ما أن ال أحدا استطاع أن ُیثبت بهذه العقالن�ة التي یتغنون 

إضافة إلى ذلك فإن كل ال�احثین ال  والتعلیل.افتقاره لدلیل  ، أوطه عن العقالن�ة ُ�ْعد منهج
إّال لكونهم  طه،ُیتهم ومع ذلك لم یتهموا كما  الجابري،ینفكون یدافعون عن ادیولوج�اتهم مثل 

  .یتغنون �ه سوى هذا النغم إیجاد دیدنعن عجزوا 

یرفض فكرة  تومي،بن  حرب ال�احثوغیر �عید عن هذا المنحى، الذي سبق ف�ه علي      
یرى فیها مجرد �حث عن "واقع  هنأل -والعولمة عنده هي ذاتها الحداثة -العولمة البدیلة 

أخروي مثالي، لكي یتطابق ما في الذهن من النظر�ات الكبرى والنماذج المثال�ة والحلول 
نظري مثل هذا التفكیر هو ضرب من الت�س�ط ال القصوى وسواها من األفكار المطلقة.

اله الجهل �الواقع وتمو�ه الحقائق والهروب حالتهو�مات النضال�ة،  والتعم�ة االیدیولوج�ة و
التمرس  فالبدیل عنده هو  2"ردأ.واأل أاألسو من المشكالت إلعادة إنتاج الواقع على النحو 

                                     
 . 198بن تومي ال�امین : مرجع سابق ، ص  1

  2 علي حرب : أزمنة الحداثة الفائقة ، مرجع سابق ، ص 212 .
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تسهم في إعادة بناء الفضاء  ،واالنخراط في بناء عقالن�ة مغایرة جدیدة،�س�اسة فكر�ة 
 .جدیدةل�شري المشترك �ابتكار صور وق�م وعناو�ن ا

والت طه عبد الرحمن ـــ، ألنه لم �ستطع من خالله دحض مقغیر مؤسس إن رفضه هذا     
ن إن كانت �الفعل تحمل في ط�اتها حداثة جدیدة  �صدق علیها ما جاء في ، لیبیّ هو أ�ضا

االنخراط في بناء الفضاء ال�شري و  ،ص�حة �التمرس �س�اسة فكر�ة جدیدةآخر قوله ، وهو الن
المشترك �ابتكار صور وق�م وعناو�ن جدیدة ، وهذا عین ما التزم �ه طه عبد الرحمن في 

�صور وق�م جدیدة هي ق�م للفضاء ال�شري المشترك  یبثه بداع إروح الحداثة فمشروعه ، 
ي انجازاته و�ثنون ن منتقدي طه عبد الرحمن یثبتون اإلبداع ف، وعل�ه فإاألخالق اإلسالم�ة 

، و�قدر ما یخفقون أو یتجاهلون الوقوف على حججه لدحضها ، علیها من حیث ال �علمون 
 . فإنهم یثبتون صحتها 

 بین واقع الحداثة  وروح الحداثة : ينآالقر  النص  – 3

الرعیل  فوجدنا تقد�ساألول من التأو�ل�ة جذور وامتدادات،  كنا قد وقفنا في الفصل      
لمن ضرور�ة استوجبوا صفات  �شروط كماالتأو�ل إال  وتحفظهم فيللقرآني  األول للنص

 تأو�التظهور من �منع  االحت�اط أنهذا  كان كل، ما ومع ذلك كتاب هللا على تفسیر �قبل
 شاذة.

 ، اتذةأما الیوم فقد أص�ح النص القرآني مفتوحا أمام جمع غفیر من  ال�احثین  طل�ة وأس    
وٕان   فوا عل�ه ،ـــا شقه األوائل أو �ضیــــال  ل�كملوا  طر�ق متخصصین وغیر متخصصین،

كانوا ال �ستغنون عن نتاجه من كتب التفاسیر ومعاني القرآن و�الغته وٕاعجازه  وغیرها، إال 
أن هذه االستعانة تأتي فقط في إطار االستدالل على ما یرغبون الوصول إل�ه من  

نها  قد �عد خی�ة التجر�ة األدب�ة ، أوا عنها ـــــــــوردة ، قالـــــــــــــاتهم لمناهج غر��ة مستــــــــتطب�ق
فكیف بها وهي تسحب على  النص القرآني  ،ة على مستوى النص األدبي ونقده خلقت أزم

 ؟وهو  كالم هللا المقدس
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 بذلك، آبهةرآني، غیر ــــــالنص القرة في حق ــــــــعن هذه القراءات تجاوزات كثی تجلقد ن    
 اثة�ستجیب للحد حتىالنص القرآني  د منایر ألنها ترى ف�ما تفعله هو عین الصواب الذي 

بین مسار هذه القراءات �عد أن  الرحمن لتصح�حدفع طه عبد  ذا ماه ظاهرة،مثله مثل أ�ة 
عى لتطبق واقع الحداثة الغر��ة ألنها قراءات تس مقاصدها، يوفال�ه وصلت االنحراف  حجم

 شرحه.كما سبق  ،اإلسالم�ةو ل�س روح الحداثة 

تقلید لواقع الحداثة  هيیؤكد طه عبد الرحمن على أن القراءات الحداث�ة في حق�قتها       
، وهي الصراع الذي خاضه أنتجتهالغر��ة، ألنها تأثرت بذات المؤثرات واألس�اب التي 

فكانت نتیجته م�ادئ الحداثة الثالث: أولها إ�عاد وصا�ة  الكن�سة،نوار�ون ضد رجال األ
، �استخدام العقل الكن�سة ةالتصدي لثقافوثانیها  االشتغال �اإلنسان وترك اإلله،و  الكن�سة،

فانجر  1وٕاقصاء الوحي، وثالثها؛ �التخلي عن س�اسة الكن�سة، �العمل للدن�ا وترك اآلخرة .
ثالث وتطب�قها على قراءة النص القرآني عند الحداثیین العرب خطط عن تقلید هذه الم�ادئ 

المؤسسة خطة التعقیل و سواه،�االشتغال �اإلنسان دون  يالتي تقض خطة التأن�س :هي
 التي تدعو للتعلق �الدن�ا دون سواهار�خ أخطة التو سواه،على تشغیل العقل دون 

�عة مع القراءات التراث�ة، سواء التأس�س�ة تسعى القراءات الحداث�ة إلى إحداث القط      
، والقراءات التجدید�ة وهي التي توالها اتجاهاتهااختالف منها والمتمثلة في التفاسیر على 
واتفقت قراءة المتقدمین والمتأخر�ن على أنها قراءات  المتأخرون من علماء المسلمین،

 تهان غایإ، أما القراءات الحداث�ة فاعتقاد�ه غایتها تثبیت اإل�مان وتقو�ة أس�اب العمل �ه
ن القراءة المعاصرة المعاصرة والقراءة الحداث�ة، ألفرق طه عبد الرحمن بین القراءة  .2االنتقاد

ر لكل ما یبینما الثان�ة أخذت منحى مغاهي قراءة تستجیب إلى مستجدات الح�اة وتغیراتها 
 .س�قتها من قراءات سنأتي على توض�حها

 اتیج�ات القراءات الحداث�ة :استر  - 1 – 3

                                     
  1 طه عبد الرحمن : روح الحداثة ، مرجع السابق  ، ص 189 .

  2  المرجع نفسه ، ص 176 .
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 ؛القراءات الحداث�ة ثالثة خطط في تعاملها مع النص القرآني ذكره ات�عتكما سبق      
ولكل خطه هدفها وآلیتها التنس�ق�ة  ر�خ،أالت خطةالتعقیل و خطة التأن�س و  هي خطةو 

 .سنأتي على شرحهاوٕاجراءاتها المنهج�ة 

 س:ــــالتأنیة ــــخط – 1 – 1 – 3

رفع  غا�ة ذلكخلقه من ال�شر،  هللا وكالم بین كالمتهدف خطة التأن�س إلى التسو�ة       
  و�تجلى ذلك في مظاهر  النصوص،غیره من  ل�ساووه معالتقد�س عن النص القرآني 

حذف  المظاهر؛أولى هذه  1.رصدها طه عبد الرحمن مستدال علیها من الكتا�ات الحداث�ة
بل إن محمد  كصفات الكر�م والحك�م والمبین التي یوصف بها القرآن الكر�م،ع�ارات التعظ�م 

ال یرغب في استعمال أي وصف أو لفظ �میز النبي صلي هللا عل�ه وسلم عن �اقي  أركون 
مع أن الخالئق تضاف لهم صفات التبجیل واالحترام حسب مناصبهم ومكانتهم  الخلق،

مع  2.ههللا عل�ه وسلم لم �حظ بهذا القدر في كتا�ات النبي صلى امحمد إال أن االجتماع�ة،
: وله تعالى " ــــفي ق وسلم،صلى هللا عل�ه  �هالصالة علاألمر �أن النص القرآني صر�ح في 

 ﴾وا َتْسِل�ًماـــــمُ لُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْ�ِه َوَسلِّ ـــــِإنَّ للااََّ َوَمَالِئَكَتُه ُ�َص  ﴿
  .)56اآل�ة سورة األحزاب (

تساوي النص القرآني �غیره كوصفه �الخطاب والظاهرة  مصطلحاتتوظ�فه فضال عن    
إضافة  4.والتسو�ة في االستشهاد بین كالم هللا وكالم ال�شر وكأنه مرت�ة واحدة  3.والواقعة 

المماثلة بین القرآن و ق بین التنز�ل والوحي، إلى التفر�ق بین مستو�ات الخطاب اإللهي كالتفر�
"      منه أن بینهما ظناحامد أبو ز�د حین قارن  فعل نصركما والنبي ع�سى عل�ه السالم 

تجسد في المس�ح�ة في مخلوق �شري  الد�انتین:كالم هللا قد تجسد في شكل ملموس في كلتا 
شر�ة هي اللغة العر��ة وفي كلتا لغو�ا في لغة � اإلسالم نصاهو المس�ح وتجسد في 

اإللهي. واللغة العر��ة في الوحي اإلسالمي تمثل  تأنسنالحالتین صار اإللهي �شري أو 

                                     
 . 179_  178مرجع السابق ، صروح الحداثة ،  الرحمن:طه عبد   1 
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و�تمثل اللحم والدم _ مر�م _ الوس�ط الذي تحقق ف�ه  التحول،الوس�ط الذي تحقق ف�ه و�ه 
  1."و�ه في المس�ح�ة 

�الد المس�ح عل�ه السالم، إلى أنهما بن�ة من مقارنته بین نزول القرآن وم لیخلص      
. ولهذا �ستغرب من الفكر الدیني إذا یتهم المس�ح�ة ة داخل البناء العقائدي اإلسالميواحد

والنظرة ذاتها حسب  السالم،في جمعها بین اإللهي وال�شري في شخص سیدنا ع�سى عل�ه 
تجمع بین اإللهي وال�شري،  أي النظرة المزدوجة التي ؛الكر�مظنه موجهة للنص القرآن 

الموضوع�ة المال�سة للظاهرة والتمسك و  إلى إهدار الحقائق التار�خ�ة سبب ذلكوأرجع 
موقفا  -ظنهحسب -ومن ثم فهي تعكس  طب�عتها،�أصلها المیتافیز�قي وكتفسیر وحید �حدد 

س ألجل ل� هایدیولوج�ا في واقع تار�خي محدد �سعى إلى نفي اإلنسان وتغر��ه عن واقع
 اإللهي المطلق وٕانما لحساب الط�قة التي تضع نفسها محله.

م أن أص�ح ینظر إل�ه كأي نص نتج عن هذا التوجه في إزاحة القداسة عن القرآن الكر�
�شري، و�هذا �ص�ح النص القرآني مجرد نص تم إنتاجه في الس�اق الثقافي للغة التي  لغوي 

اق لفهم النص القرآني، فینزل من رت�ة المطلق إلى نزل بها، وحینها یتوجب مراعاة هذا الس�
من  التأو�الت،ومنه �ص�ح النص القرآني نصا إجمال�ا وٕاشكال�ا مفتوحا على شتى  النسبي،

 �القارئ كل�ة  لیرت�ط اإللهي،فصل فهم النص القرآني عن مصدر بهذا �ُ  ضا�ط،دون أي 
 2اع�ة .مرجعیته الثقاف�ة واالجتم هاإلنساني ف�مارس عل�

ولعلنا اآلن أص�حنا في موقف �سمح لنا �القول  "وهذا ما یؤكده قول نصر أبو ز�د:      
ن أصلها أو  ن أ�ة نصوص أخرى في الثقافة،أنها شأ�أن النصوص الدین�ة نصوص لغو�ة ش

اإللهي ال �عني أن في درسها وتحلیلها تحتاج لمنهج�ات ذات طب�عة خاصة تتناسب مع 
في قراءته لسورة الفاتحة  أركون وهذا ما سعى إلى تجسیده محمد  3."الخاصةطب�عتها اإلله�ة 

، جعلته �ستخدم مصطلحاتها الس�م�ائ�ةوسورة الكهف، �مناهج غر��ة حدیثة كاللسان�ات و 
ن ، آر ــرآن�ة ، والمدونة النص�ة بدل القـــالع�ارة اللغو�ة بدل اآل�ة الق أوالمنطوقة  هولــالتقن�ة، كق
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جم الكتاب سبب ذلك لرغ�ة أركون في تحیید الشحنات الالهوت�ة العظمى التي رجع متر أو 
تح�ط �القرآن منذ قرون  مانعة  من رؤ�ته كنص لغوي مؤلف من كلمات  وتركی�ات لغو�ة 

لنزع هذه  أركون وجاء عمل 1و�الغ�ة ، ألنها اختفت �سبب الهی�ة العظ�مة التي تح�ط �ه.
 القرآني .حتى یتسنى له فهم النص الهی�ة 

وص ــها نصــــ، كللـاإلنجیو  وراةـالتمثل  هر�م مثلـــن الكآالقر  أنأركون محمد و�عتقد       
لذا فهو یدعو إلخضاع" القرآن لمحك النقد  من خالل روح ال�حث والتساؤل. أر ـــُتق أنین�غي 

ى وتوسعاته األلسني التفك�كي، وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعن التار�خي وللتحلیل
وال ندري ما  ألنه �أمل من وراء هذا أن یجدد الفكر الدیني �شكل عام. 2وتحوالته وانهدامه."
فهل  له،وهي صفة مالزمة ن الكر�م آونزع القداسة عن القر  الفكري الدیني العالقة بین تجدید
     التجدید؟القداسة تحجب عنه  أن التجدید أمنزع القداسة هو 

 طللصواب عقال وشرعا بلغة الفقهاء ، فما كان التجدید مرت� ةمجان�حالتین هذا وفي كلتا ال
على النص  اإلق�ال، وما الحجب �التي ستنكشف في حالة  القرآنية النص تهاك قدس�ّ ن�ا

في شروط المفسر  األولفي الفصل  رأینا أنوكما سبق  ألنه ،ةقداس�غیر هته ال القرآني
ق قوله فعله ، حتى �كون له �صدّ  أنبد  الفرف ، اوالمع�شتى العلوم  إحاطتهفضال عن 

الذي �قذفه هللا في قل�ه ف�فتح له �اب الفهم، لكن مفكري الحداثة  اإل�ماننصیب من نور 
ن كلیهما فضل من أمع ، ني الكر�م)آ(القر  اإللهيال للنص  ،القداسة عندهم للعقل أنیبدو 

لتتجلى  ن الكر�م ،آ�أنوار القر  اءستضن، و�ُ آقر هللا على ع�اده ل�ستعان  �العقل على فهم  ال
�مبدأ  القرآني�قبل الحداثي على النص  ن، فحیوحده لفعل ذلكلالعقل تفرد  أنلو  أعمقفهما 

وقد خص هللا حكمته  ؟سیجن�ه وهذه هي سبیله شيء فأياالنتقاد ال االعتقاد، 

ُر ُیْؤِتي الِحْكَمَة َمن َ�َشاُء َوَمن ُیْؤَت الحِ  ﴿�مشیئته ْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْیرًا َكِثیرًا َوَما َیذَّكَّ
 .) 269(سورة ال�قرة اآل�ة  ﴾إالَّ ُأْوُلوا اَألْلَ�اب

                                     
  1 محمد أركون : من التقسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب ،  مرجع سابق ، ص 119 .

  2محمد أركون : تار�خ�ة الفكر اإلسالمي ، مرجع سابق ، 56 .
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ن كل الذي وقفوا عنده كما هو أل وصدقا،جدید نافع حقا  إلى الوصوللهم  أّنىوعل�ه      
قید المعاني  نأ ،مقار�ته اللسان�ةسورة الفاتحة والكهف قارب  حین أركون،عند  الشأن

 أيفضل، ولم تتضمن مقار�ته الوجه األ�إل�ه  األوائلوقد س�قه  ال�س�ط،�التحلیل اللغوي 
المناهج  أن إلى التأكیدسوى محاولة  السورتین،هو معلوم عن  غیر ما إطارنتائج تذكر في 

 برفع القداسة عنه. القرآنيخ�ار مناسب لفهم النص الغر��ة 

النص القرآني على الوجه الذي ینفي  حول اكتمالالشك  أثیرفقد  إضافة إلى ما سبق     
فعله  نه لم تكن هناك ز�ادة أو نقصان أثناء التدو�ن، على اعت�ار مامن أالتحقق التام 

من  هغیر  دون ه نسخو بجمعه  أمرقر تداول المصحف الذي أهللا عنه حین  رضيعثمان 
 فرصة الوصولهذا الحدث قد ض�ع  أن كون أر ، وهنا یرى محمد األخرى التي أحرقت النسخ

ن لصالح آن�ة، و�هذا تم استغالل قراءة القر آالمعنى التار�خي الكامل للع�ارات اللغو�ة القر  إلى
لتحقیق أغراض أوالئك الذین نصبوا أنفسهم أوص�اء أووكالء على النص  إیدیولوج�ةاعت�ارات 

أمام إشكال�ة  يالقرآنالنص  كتا�ه "فصال كامال من قد خصص فالتیزني طیب أما  .القرآني
  1قض�ة التشك�ك في المتن القرآني. ال�حث فيیتقصى ف�ه  البن�ة والقراءة "،

ثبتت عاد تدو�ن النسخ المحروقة لو ع من إ ن�م هناك ما فهل كان لو صح ما ذهبوا إل�ه، 
�ة رضوان هللا �سمح بها ك�ار الصحا األمر �الذيفما هذا  العثماني؟المصحف  مخالفتها
ِإنَّا َنْحُن  ﴿وعز  ب هللا الذي قال عنه جلّ اتحر�ف في كت هناك أدنىلو وجدوا أن  علیهم،

ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ  ْلَنا الذِّ فهذا خبر ال�قین �أن هللا حافظ لكتا�ه  ). 9 اآل�ة( سورة الحجر ﴾َنزَّ
 فما �الهم ال �فقهون.

لم �ستوعب مقولة طه عبد الرحمن في التأن�س و�حسبها  همومع هذا ال یزال �عض      
بن شف لهم مثل قول ال�احث نه قد كُ إما یتوهم  عنه،حجبت  تهمظهر من مظاهر أصولی

أما القول في التأن�س فهذا ما ال �مكن  "نقد التأن�س عند طه عبد الرحمن  ال�امین فيتومي 
وقد جعل حجة مجاله التداولي میزانا من  �غیره،أن یتنصل منه طه عبد الرحمن نفسه فكیف 

 التأن�سو  �الضرورة،خذ �حظ وافر ومن تركه فكأنما قد اخترق معلوما من الدین أفقد  �ه،أخذ 

                                     
  1 طیب تیز�ني : النص القرآني أمام إشكال�ة البن�ة والقراءة ، دار الیناب�ع ، دمشق ، دط ،1997، الفصل السادس ،385 وما �عدها .
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إذا  " من قبیل البداهة نتیجة هيل�صل إلى  1.عند الحداثیین ل�س إنزاال بل هو ارتقاء
واعتقد أنه  –في تصور الحداثیین  –منها فالتأن�س والمؤانسة حاجة إنسان�ة ال �مكن الفكاك 

وقد تأصلت هذه  اإلسالمیین،وٕانما عرفناها عند الفالسفة  یدة،جدل�س جدیدا أو بدعة  ءامبد
 التأن�س مفهوم وهل 2".الدعوى في معارفنا منذ الفتح الرهیب نتاج ترجمة الفلسفة األرسط�ة

أن على وهذا خیر دلیل  عل�ه؟ �احثال ، ف�ستدركعن طه عبد الرحمنبهذا المعنى �غیب 
ن طه رفض إال�احث لم �فهم معنى التأن�س وٕانما أخذه �معناه اللغوي ال غیر. وٕاال ف

ول�س التأن�س كفعل إنساني  وانتقد أهله لم له عالقة �النص القرآني وقداسته، ،التأن�س
  ذاك.ال�احث  كما توهملالستفادة من الماضي والحاضر 

 :  لـــة التعقیــــطخ  - 2 – 1 – 3 

هج االنظر التي تت�حها المن عامل مع النص القرآني �كل وسائللتّ ل رفع الغیب�ة العقلنةغا�ة 
ما م تحاصره،ن �اعت�ارها وسائط معرف�ة جامدة آالحدیثة، وذلك عن طر�ق نقد علوم القر 

�ة واالجتماع�ة �المناهج المقررة في علوم األد�ان وكذلك مناهج العلوم اإلنسان شجع العمل
ات النقد�ة ـــواللغو�ة من لسان�ات وس�م�ائ�ات والتحلیل النفسي وغیرها، إضافة إلى النظر�

هو هذا والهدف من كل  3اهات تحلیل الخطاب والحفر�ات والتفك�ك�ات.ــــف�ة كاتجـــــوالفلس
استرتیج�ة  هعننتج  وفهمه مّماسلطان العقل على ما لم ینتجه، و�تجاوز حدود معرفته  �سط

 تغییرإلى  الوثن�ة؛ أدىالتعقیل التي ساوت بین النص القرآني وغیره من النصوص الدین�ة 
 .�عضهمعند  مفهوم الوحيحتى 

ما كان قد ُقبل وُعلم وُفسر وع�ش عل�ه في قوله:"  محمد أركون نجد هذه المحاولة عند       
سالم�ة ین�غي أن ُیدرس أو ُ�قارب �صفته الوحي في الس�اقات الیهود�ة والمس�ح�ة واإل

منهج�ا �صفته تركی�ة اجتماع�ة لغو�ة مدعمة من قبل العصب�ات التار�خ�ة المشتركة 

                                     
  1 بن تومي ال�امین :  مرجع سابق ، ص   199 .

  2 المرجع نفسه  ،  ص 199 .
  3طه عبد الرحمن : روح الحداثة ، مرجع السابق ، ص 181 _182 .
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وذلك حسب ظنه سع�ا  1."تار�خ النجاة المشترك لدى الجم�عواإلحساس �االنتماء إلى 
 سواء. على حد والیهود�ة واإلسالم�ة) (المس�ح�ةمة ألتحقیق حلم االصطفاء عند كل 

وظ�فة یختص هو أو  ،أو إنسان ع�قري  ،مجرد موه�ة یتمتع بها نبيالوحي  یجعل منل     
ن أ�ة أفضل�ة مثله آو�هذا لن تص�ح للقر  األخالقي،�ضیق مضمونه في الجانب ف�ه إنسان، 

وعلى هذا دعا محمد  2ن الكر�م.آمثل التوراة واإلنجیل، وما �قال عنهما ینسحب على القر 
 یر�دنه أعلى اعت�ار  3.ى التخلي عن لفظة أهل الكتاب واستبدالها �مجتمع الكتابأركون إل

سر الس�اج الدوغمائي المغلق وذلك عن طر�ق إجراء أالخروج من  البرهنة " على إمكان�ة
 �ساوي بینحتى  4".زحزحات منهج�ة وا�ست�مولوج�ة على الفكر الدیني التوحیدي أو داخله

  .اناألد� و��ق�ةاإلسالم 

إذ نجد أن طیب تیز�ني والذي شكك في صحة المتن  الحد،ولم یتوقف األمر عند هذا 
"غ�اب حجم النص الحق�قي الكامل البد أن �كون قد ترك  القرآني كما مر بنا �ستنتج أن:

غ�اب االتساق التار�خي والبنیوي  آثارا ف�ه من طراز تلك النتائج، التي تواجهنا اآلن:
حسب ما وضحه طه عبد الرحمن من  فهو �عتبر 5سوره وموضوعاته." المنطقي في ترتیب

خلوه من الترتیب المنطقي الذي أدى إلى ة النص القرآني هو عدم اتساق بن�أن  قوله؛
 . التناقض في فهم المقاصد، وأدى خلو االتساق التار�خي إلى اختالالت في مساق األحداث

غل�ه  تفسیر إلى، ذكره ضافة إلى ما سبقالنص القرآني إ فيأدى النظر العقلي      
قرب إلى العقل أاالستعارة في النص القرآني على األدلة والبراهین إلى اعت�ار النص القرآني 

هذا ما دعا إلى تجاوز اآل�ات التي ینظر  واألسطوري منه إلى العقل االستداللي، يالقصص
ار بها ـــــمحددة، وال �ستوجب االعتب إلیها أنها تصادم العقل �اعت�ارها شواهد تار�خ�ة لمراحل

وكل هذه االستنتاجات جنا�ة على النص القرآني كان السبب الرئ�سي   6راحل أخرى.ــــفي م

                                     
  1  محمد أركون ، من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب ، مرجع سابق  ، ص 21 .

  2المرجع السابق ، ص 183 .
  3 المرجع نفسه  ، ص 23 .

  4المرجع نفسه ، ص 80 .
 . 253 ، ص 5طیب تیز�ني : النص القرآني أمام إشكال�ة البن�ة والقراءة ، مرجع سابق ، ج  5

  6طه عبد الرحمن: روح الحداثة ، مرجع سابق ،  ص 184 .
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وٕان كان قاصرا على  �ه،فیها هو تأل�ه العقل، �حیث ما أص�ح هناك طر�ق للمعرفة إال 
عجب أن تنحصر معرفة  است�عاب ذاته حتى �عول عل�ه في فهم ما یتجاوز حدوده، لذا فال

   تفكیره.المحدودة �حدود  المجردة و الحداثّي �النص القرآني في حدود عقالنیته

 :خــــالتأر�ة ـــــخط – 3 – 1 – 3

�ظروف بیئتها  ةالثابته ر�ط أحكامي بنآرخنة غایتها رفع الُحكم�ة من النص القر األ أو       
عبد الرحمن في: استغالل أهل القراءة الحداث�ة  في آل�ات حددها طه اوزمانها، وقد تحقق هذ

ل�عض مسائل المرت�طة �الوقائع التار�خ�ة كأس�اب نزول �عض اآل�ات والناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشا�ه ،إلث�ات البن�ة التار�خ�ة الجدل�ة لآل�ات القرآن�ة ، ومنها تعدى األمر إلى 

منسوخ، وهذا طل�ا ال ناسخ أوالالخاص أو زعزعة �قین الحكم الشرعي بتردده بین العام و 
إللغاء الصفة اإللزام�ة لألحكام، ومنه �أتي السعي إلى تقل�ص عدد آ�ات األحكام ألنه قد 
تجاوزها الزمن، إضافة إلى ذلك عملوا على إضفاء النسب�ة على آ�ات األحكام على اعت�ار 

هي محاولة تعم�م التار�خ�ة  واألسوأ من كل ما سبق اختالف الفقهاء والمفسر�ن في فهمها،
یتناسب مع مرت�ة الوعي للذین لعلى العقیدة �اعت�ار أن القرآن الكر�م جاء بتصور 

  1.عاصروه

إن العقائد " :غلب كت�ه نذكر منها قولهأ هذا ما نادى �ه نصر حامد أبو ز�د في و      
صوص وال شك أن الن ،تصورات مرتهنة �مستوى الوعي و�تطور المعرفة في كل عصر

 عقائدها،رفي واالدیولوجي في ص�اغة ــــن غیرها من النصوص جدل�ة المعأالدین�ة اعتمدت ش
المعرفي التار�خي �حیل �الضرورة إلى كثیر من التصورات األسطور�ة في وعي الجماعة 

إلى وعي  -نظام النص -التي توجهت لها النصوص �الخطاب، بینما �حیل االیدیولوجي
" النص القرآني �الشكل الذي یتساوى ف�ه مع أي نص لغوي آخر على لغو�ةو�ؤكد  2."مغایر

ل�ست النصوص الدین�ة نصوصا مفارقة للبن�ة الثقاف�ة التي تشكلت في إطارها �أي حال من 
األحوال، والمصدر اإللهي لتلك النصوص ال �عني إطالقا حق�قة كونها نصوصا لغو�ة �كل 

                                     
  1  المرجع السابق ، ص 185 -186 .

  2 نصر حامد أبو ز�د :  النص ، السلطة ، الحق�قة ، مرجع سابق ، ص 135-134 . 
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فالنص القرآني " ومنه ،1."ن والمكان التار�خي واالجتماعيما تعن�ه اللغة من ارت�اط �الزما
�ستمد خصائصه النص�ة الممیزة له من حقائق �شر�ة دینو�ة ، اجتماع�ة ، ثقاف�ة لغو�ة في 

 2."المحل األول

أن التار�خ�ة هي المنهج الوحید للفهم الصح�ح لكل على كما یؤكد محمد أركون      
جل الغر�یین، وٕانما أل�ست مجرد لع�ة ابتكرها الغر�یون من  إن التار�خ�ة "الظواهر واألش�اء؛

هي شيء یخص الشرط ال�شري منذ ظهور الجنس ال�شري على وجه األرض، وال توجد 
طر�قة أخرى لتفسیر أي نوع من أنواع ما ندعوه �الوحي أو أي مستوى من مستوا�اته خارج 

متغیرات التي تطرأ عل�ه تحت ضغط وتطوره أو نموه عبر التار�خ ثم ال انبثاقه،تار�خ�ة 
 3."التار�خ 

ن الكر�م ف�ه ب�ان آن القر أالمسلمة القائلة � �طالإر�خ النص القرآني أنتج عن محاولة ت      
غلب آ�اته �أحوال وظروف قد ولت �حیث تسقط األحكام معها ، وما أ لكل شيء وذلك بر�ط 

ن النص القرآني ال یتضمن أ�ن خالله ، ماختالف الفقهاء واجتهاداتهم إال دلیل آخر حسبوا 
ن األحكام عندهم �مثا�ة التوجیهات كونها توص�ات وعظ�ة ال قوانین إتمام التشر�ع، ومنه ف

هذا ما یثبته قول نصر جامد أبو 4ن �النس�ة لهم جاء لتهذیب األخالق�ات.آتنظ�م�ة، والقر 
مرحلة اجتماع�ة تار�خ�ة  األحكام والتشر�عات جزء من بن�ة الواقع االجتماعي في" ز�د:

اللتها من ثم من واقع محددة، و�جب أن تقاس أحكام النصوص الدین�ة وتشر�عاتها، وتتحدد د
إلى الواقع االجتماعي الذي توجهت إل�ه �حركتها الدالل�ة  -الز�ادة -�الحذف و -ما أضافته 

 اجتهادا �مثلوالتار�خي بل �عتبر قراءة التشر�عات �عیدا عن س�اقها االجتماعي  5."األولى
 النفعي.ضر�ا من التأو�ل المزاجي 

                                     
  1المرجع السابق ، ص 92 .
  2 المرجع نفسه  ، ص 97 .

  3محمد أركون : من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب ، مرجع سابق ، ص 48 .
  4 ینظر : طه عبد الرحمن : روح الحداثة ، مرجع سابق ، ص 187-186 .

  5نصر حامد أبو ز�د :  المرجع السابق ، ص  136 .
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ینسجم مع فلسفة "  �حیث، ث الدینــــــلتخلص القراءات الحداث�ة إلى ضرورة تحدی     
الحداثة؛ وال ینسجم معها تدین ال تكون ف�ه قسر�ة ظاهرة تحد من حر�ة األفراد، وال شعائر�ة 

ة غابرة ال تط�قها عقولهم، والتدین الذي �كون وال أسطور� سلوكاتهم،طاغ�ة تضیق على 
ن یختار ف�ه المؤمن نمط تعبده في أو بهذا الوصف ین�غي أن �قوم على اإل�مان الشخصي، 

 عف �التعبد.ْض و�َ  األسئلة،بل اعتبروا اإل�مان مصدر صراع وتوتر إلثارة  1"دائرته الخاصة.

 : نقد طه عبد الرحمن للقراءات الحداث�ة - 2 – 3

قدم طه عبد الرحمن جملة من المالحظات التي تبین مواضع الخلل في القراءات الحداث�ة  
 موجزة:نذكرها للنص القرآني 

ن كانت تناسب الموضوع المعالج ، نقد اآلل�ات المستمدة والنظر فیها إعن العجز      
صوص�ة التطبیق  ساروا إلى اإلسقاط الم�اشر دون أن یراعوا إجرائ�ة األداة المنقولة وخ حیث

  وافما كان ح،ــــــوهذا دلیل ضعفهم في اإلحاطة �اآلل�ات ومفاه�مها على وجهها الصحی
ولم تكتسب صفة  ،لنظر�ات قابلة للتغییر والتقلبلل�ستوعبوا أنها مجرد إجراءات نقد�ة 

ة أعمالهم هم عبء مراجعـــــغیر أنهم لم �كلفوا أنفس ،اوزه الزمنـــــبل فیها ما تج ة،ـــــالعلمی
ها ـــــوفوق هذا اعتبروا هذه اآلل�ات فتحا عظ�ما أثمر نتائج جدیدة وما هي في حق�قت ،التقو�مه

هم ــــا س�قممّ  ، وٕاما أنها ل المسلمینـــــأوائ عن ةرر مك ها وى استنتاجات إما أنـــحسب طه س
   2رب.ــــــإل�ه الغ

عاملهم مع النص القرآني فتمثل في هذا من جهة تكو�نهم أما من جهة عبثهم في ت      
واألخذ �الفرع دون األصل وااللتفات إلى الشاذ من  تأخیره،قلب حقائقه، بتقد�م ما ین�غي 

، حیث" زعم المؤّولة الجدد أنهم �عیدون ء هذه التفاسیروالتعلق �أخطا غیره التفاسیر دون 
على  �استمرار�ة توجبمتع قراءة الفكر ال�اطیني القد�م بنظر�ات تأو�ل�ة حدیثة ألنه یت

ألنهم تحرروا من كل ساروا في االتجاه  3ینتصف." الذي لمال�احثین إح�اءه وٕاح�اء الفكر 
                                     

  1  المرجع السابق ، ص 188 . 
  2 ینظر : طه عبد الرحمن : روح الحداثة ، مرجع السابق ، ص 190 _191 .

لعلم�ة الدول�ة ، یونیو ، ، مع�ار الب�ان في تصح�ح التأو�ل �القران ، التأو�ل سؤال المرجع�ة و مقتض�ات الس�اق ، أعمال الندوة اعبد الرحمن بودرع 
  3مط�عة المعارف الجدیدة ، ط1 ، 2014 ، ص 274 .
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الضوا�ط التي كانت تشترط في من �قبل على تفسیر وفهم النص القرآني، هذا ما دعاهم 
�صالحیتها عتقادهم لتشك�ك في كل مستو�اته لعجزهم في التحكم في اآلل�ات المستوردة وا 

أما اآل�ات القرائن�ة التي هي ،" محدود�ة مجال استخدامها وهو مجال الظاهرعالتها و  على
ل إلى الحق�قة �شأنها إال و ل�ست من هذا المجال وٕانما من مجال الق�م، فال ینفع في الوص

   1." نه هو طر�ق اإل�مان وال�قینأسلوك طر�ق �ضاد طر�ق الشك؛ وغني عن الب�ان 

فهو الذي  غیره؛المؤمن بهذا ال�قین المفقود عند  لكي �مد" ن الوحي اإللهي نزل ذلك أ  
�حدد له المقاصد والق�م التي �كون نفعها �قین�ا، و�حدد له الوسائل واألس�اب التي تكون 

أي أن ال�قین�ة التي تنبني علیها العقالن�ة اإل�مان�ة مصدرها النصوص  نجاعتها �قین�ة؛
 الغر��ة.ول�ست الفلسفات والنظر�ات  2."سةالدین�ة المؤسِّ 

 :  شروط القراءة الحداث�ة عند طه عبد الرحمن - 3 – 3

عبد الرحمن في القراءة الحداث�ة واإلبداع�ة شرطین أساسیین هما: ترشید  طهاشترط      
 الدیني یتمرشید الفعل فت 3التفاعل الدیني، وتجدید الفعل الحداثّي في عالقة ت�ادل�ة بینهما.

وتجدید الفعل  القراءة،فعل  التنس�ق�ة فيعن طر�ق تجدید الفعل الحداثّي الذي �ستخدم اآلل�ة 
وذلك �استبدال ما كان هدفا سلب�ا في القراءة الحداث�ة  ،الحداثّي �حتاج إلى الترشید الدیني

 الق�مة،�الهدف االیجابي المتمثل في ال�حث عن  ،وهو هدم العوائق التي اعترضت طر�قها
 دم.ــــدعة عند طه عبد الرحمن مقدم على مبدأ الهـــــراءة المبـــــن مبدأ البناء في القأل

خطط القراءات الحداث�ة التي سبق الوقوف  مسار على تصح�حطه عبد الرحمن عمل    
�شروطه المناس�ة، اإلبداع الموصل  امثلما فعل مع الحداثة، �حیث �ضفي علیه عندها،

 الخاص.عرض الخطط السا�قة �شكلها اإلبداعي من منظوره  إلىتي وعل�ه سنأ

فبدل السعي ، ن و في جوهره عكس ما أراده الحداثی ووه :التأن�س المبدع - 1 – 3 – 3
 ، إلى جعل  النص القرآني كأي نص لغوي �شري حتى یتسنى العمل عل�ه �أي منهج كان

                                     
  1  المرجع السابق ، ص 192 .

  2 طه عبد الرحمن : الحوار أفقا للفكر، ص 44 .
  3 طه عبد الرحمن : روح الحداثة ، مرجع السابق ، ص 195 .
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و�رفع اإلنسان إلى التكر�م ،لى ما هي عل�ه �قى قداسة النص القرآني عن التأن�س المبدع یُ إف
�ما أنها نزلت بلسان عر�ي ، الر�اني بنقل اآل�ات من وضعها اإللهي إلى وضعها ال�شري 

وهكذا فالتأن�س المبدع  .مبین فقد خرجت من وضعها اإللهي الذي ال تك�فه أو تحده اللغة
هو  ،شتغال على النص هنان االأل ،�عید وصل اإلنسان بخالقة وصال یرفع مكانته وكرامته

  1اشتغال في ال�حث عن وجوه تكر�م اإلنسان وهذا أصل من أصول الق�م�ة في النص.
الطر�قة التي انتهجها التأن�س �و�هذا ال تكون هناك حاجة لل�حث عن سبل دفع القداسة 

 نفع له ال بن إعالء ق�مة اإلنسان تزداد �موافقة إرادة هللا والنظر في آ�اته �ما یجلأل، الحداثي

 اإلنسان�ة،نه ضرر �األصالة أفالتأن�س المقلد عند طه عبد الرحمن یتولى دفع ما یتوهم     
یرد ، فهو مبدأ أصیل في الحداثة ألنه ،یتولى جلب هذه األصالةفأما التأن�س المبدع 

االعت�ار لإلنسان من خالل تت�ع مواضع تكر�م اإلنسان وأس�ابها ، بدءا من استخالفه في 
 هذه األرض وهل �عد هذا التكر�م تكر�م .

طه عبد الرحمن محاولة المماثلة بین النص القرآني وغیره من  یرفضومما تقدم      
وال ضرر في التأو�الت المختلفة وحتى المتضار�ة  عنه،النصوص �قصد صرف القدس�ة 

مین عقد�ة ف�ما تعلق �مضامین آ�اته شر�طة أن ینظر إلیها دائما على أنها تحمل مضا
�الدرجة األولى حتى لو شابهت األشكال التعبیر�ة ال�شر�ة، وهذا هو المقصود منها تجدید 

   2المضامین العقد�ة ول�س الوقوف على الص�اغة الشكل�ة وحسب .

  التعقیل المبدع : - 2 – 3 – 3

هاج�ات التعامل مع اآل�ات القرآن�ة �كل وسائل النظر وال�حث التي توفرها المن" هو     
ف ضد كل ما و فتوس�ع نطاق العقل ال �عني الوق 3."توس�عا لنطاق العقل الحدیثة،والنظر�ات 

نزل هللا بها من سلطان أوٕانما تجاوز الغیب�ة التي ما  ،هو غیبي مثلما هو التعقیل الحداثي
و�هذا لن �ضعف التفاعل الدین في التعامل  معرفة ظواهر العالم الخارجي. همكادعاء �عض

                                     
  1طه عبد الرحمن: روح الحداثة ، مرجع سابق ، 198 .

  2 ینظر :  المرجع نفسه ، ص 199 .
  3   المرجع نفسه ، ص 199 .
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نه التوس�ع ألفاق إبل ، نه ال یوجد إسقاط م�اشر آلل�ات التعقیلأ�ما  ،مع اآل�ات القرآن�ة
فضال عن األس�اب  العقل �ما یجعله قادرا على إدراك أسرار التوجهات الق�م�ة لإلنسان،

 للوقائع.الموضوع�ة 

 والروحاني،لمعنوي راج العقل من مادیته لیوصله �اـــدع �سهم في إخــــومنه فالتعقیل المب     
 األخالق،المحّدد األساسي لإلنسان ل�س العقل المجرد، وٕانما " ، ألنعنهفیرى ما قد حجب 

فهي التي تمیزه عن الحیوان الذي ال أخالق له لعدم قدرته على إدراك الق�م؛ فهو�ة اإلنسان 
إن  عنده،ا من نزل علیها ق�مأفحیثما ارت�ط اإلنسان �األش�اء،  1."هي أصال هو�ة أخالق�ة
وٕانما من الفطرة التي  األش�اء،نه ل�س بإمكانه أن �ستمد الق�م من أتحسینا أو تقب�حا، غیر 

 ،دینيأصل ولوج اإلنسان لهذا العالم هو أصل خلقه هللا علیها لیؤكد طه عبد الرحمن أن 
وٕافراغ ق�م غیر أن الحداثین �ص�غون هذه الق�م والمعاني �ص�غة علمان�ة محاولین تعقیلها 

  2أخرى علیها .

ر القائم على أن العقل تتولى المنهج�ات العقل�ة في التعقیل المبدع إلث�ات مبدأ التدبّ       
 ،�ط �القلب ارت�اطاتنه یر أن الكر�م �صل الظواهر �الق�م و�صل األحداث �العبر، كما آفي القر 

 ،الها في العواطف والمشاعرملكة جزئ�ة تنحصر أفع"  �أنه، ئدالساوهذا خالف االعتقاد 
دراكات اإلنسان�ة في تداخلها وتكاملها، عقل�ة كانت أو وٕانما ملكة جامحة هي مصدر كل اإل

حس�ة أو روح�ة، �حیث �كون أفق اإلدراك الحسي موصوال �أفق اإلدراك العقلي وأفق 
الذي هو ل ــلب والعقـــــن الفصل بین القأل 3."ق اإلدراك الروحيـــــاإلدراك العقلي موصوال �أف

 تشییئه.أدى إلى 

صوص �قوم مقام ذات مستقلة محلها هو اعت�اره  شيء مخ ؛والمقصود بتشیيء العقل     
وال حدیث شر�ف ، بل  یثبت  ، نيآما القلب أو الدماغ ، وهذا ما ال �عضده ال نص قر إ

مثل �عد مرادف  ن العقل ظهر �مشتقات الفعل ولم �ظهر في النص إال �ماألا، عكسه تمام
وكثیرا ما �قترن ذكر العقل �القلب  في القرآن الكر�م مثل  ،(أولي النهى) (أولي األل�اب) 
                                     

 1 طه عبد الرحمن : الحوار أفقا للفكر ، مرجع سابق ، ص 106 .
  2 المرجع نفسه  ، ص 108 .

 . 201الحداثة ، مرجع سابق ، ص  طه عبد الرحمن :  روح 3 
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﴿َأَفَلْم َ�ِسیُروا ِفي اْألَْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َ�ْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َ�ْسَمُعوَن ِبَها َفِإنََّها قوله تعالى:
ُدوِر﴾َال َتْعَمى اْألَْ�َصاُر وَ  ل ــــــقـــفالع). 46اآل�ة  الحج (سورة َلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ

العقل ل�س  �السمع، ألنذن ن �الرؤ�ة أو األــــص العیــــلب كما تختّ ــــل یختص �ه القــــــهنا فع
بل فاعل�ة متعددة تصاحب كل الفاعل�ات  فاعل�ة محدود أثرها �ما هو عقلي محض،

  1ال مختلفة .ــــنه درجات متعددة �أشكأكما  حس�ة،ذهن�ة كانت أو  ة،ــاإلدراكی

فعلى قدر وصلها �كون  ،ا�عضوعقل ما قبل الحداثة اختص بوصل األش�اء ب�عضها      
معتقد طه عبد الرحمن هو عقد القلب على من وكان القانون الذي حكم قبل الحداثة  عقلها،

 لتنقلب، وهو الر�ط )عقل(من معنى لغوي للفعل  ما یتناسبمة ذلك وعال نقدها،األش�اء ال 
الحال مع الحداثة إلى الفصل حتى ترادف العقل �الفصل، وأص�ح على قدر فصلها �كون 

أما عقل ما �عد الحداثة فقد بلغ  ن قانون اإلدراك مع الحداثة هو نقد األش�اء،أعقلها، وك
 2وال نقدها. علیها، عقد القلب فال األش�اء،الفصل منتهاه لدرجة نقض 

الشتغال �السحر كا ما یخالف العقل ه لكلهو إنكار  نآن التوجه العقلي للقر إفمّما تقدم و       
لح على نه النص الذي یُ أمن ذلك  األهمأنواع الخرافات، و  واالعتقاد �كلعلم الغیب و 

، وال �كون هذا  لالعت�ار منهاهللا آ�اتفي  التأمل إلى، و�دعو �أس�ا�ه األخذاستعمال العقل و 
هللا ف�ه من  أودعهبل �ما  خاصة،�العقل الذي عرف موقعه من هذا العالم، ال �قدرة منه  إال

علم أ ن هللا هو أل اإللهي،ال تستغني عن التوج�ه  فإنها محدودة،غیر  أنها وٕان بدتقدرات 
  خلق.�ما 

 :  التأر�خ المبدع - 3 – 3 – 3

ن إف الشرع�ة،هو إلغاء إلزام�ة األحكام  ،األرخنةر�خ الحداثّي من أت غا�ة التإذا كان     
ر�خ المبدع عند طه عبد الرحمن هو ترسیخ األخالق بواسطة وصل اآل�ات أالغا�ة من الت

جل التحقق األمثل للمقاصد والق�م أمن  3.القرآن�ة �ظروف بیئتها وزمنها وس�اقاتها المختلفة
                                     

  1طه عبد الرحمن ، سؤال األخالق ، مرجع سابق ، ص  152 -153 .
الدار الب�ضاء ،  النقد االئتماني لفصل األخالق عن الدین ، الش�كة العر��ة لأل�حاث و النشر ، بیروت ، –طه عبد الرحمن :بؤس الّدهرانّ�ة  

  2القاهرة ، الر�اض ، ط 1 ، 2014 ، ص 27 – 28 .
  3 طه عبد الرحمن : روح الحداثة، مرجع سابق ، ص 202 .
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ن النماذج األولى هي التي تخبر عن فاعل�ة األحكام وما تضمنتها ت، ألالتي تحملها اآل�ا
رات، و�ذلك یتضح امن ق�م، كما أنها تكشف عن أثرها وأهمیتها في بناء المجتمعات والحض

أن مضمون اآل�ة ال ینحصر في استن�اط األحكام فقط ، وٕانما الهدف منه ترشید السلوك ، 
وجه قانوني ووجه أخالقي، مع " :الحكم لها وجهان د الرحمن أن آ�ةطه عبعل�ه ،رأى و 

تقر�ر ت�ع�ة الوجه القانوني للوجه األخالقي؛ وعندئذ، تقدر األحكام �قدر األخالق التي 
كماالت  -كما رسخ في األذهان -مع التأكید على أن األخالق في اإلسالم ل�ست  ،تورثها

  1."إلنسان بتركها وتختل الح�اة �فقدهاال �ضر تركها وال �أثم تاركها، وٕانما ضرورات ینحط ا

سعى فلئن  ،ر�خ الحداثي المقلد والمبدع ظاهر بینأن االختالف بین التإلذا ف      
ن إف الحداثیون مع األول لمحاولة ر�ط األحكام �ظروفها الزمان�ة ألجل إث�ات عدم الزامیتها ،

عت�ار منه واستخالص الق�م یؤكد هذا الر�ط ألجل اال نعبد الرحم هر�خ المبدع عند طأالت
 ان النص القرآني ال �مكن مماثلته �أي نص آخر، ألنه ل�س نصإالمتضمنة ف�ه ، وعل�ه ف

إلى أن یرث هللا األرض ومن تمر ـــص الخاتم للد�انات السماو�ة ل�ســـه النـــنّ إبل  ا، ـــتار�خی
أخالق�ة خالدة ال ُیبلیها عامل ، فهو نص تتجدد معان�ه الرت�اط مضامینها �ق�م إ�مان�ة و علیها

 . ن آلبناء واقع حداثي جدید ، ال یتخوف من أحكام القر ، الزمن 
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 : آفاق مستقبل�ة لمشروع طه عبد الرحمن - 4

�الدرجة  انصب نه قدأالرحمن  النقد الذي وجه لمشروع طه عبدالقول في خالصة      
وما استطعنا  االدیولوج�ة،قف االمو  من�التالي صنف ضعلى موقفه من الصوف�ة و  األولى

أن نقف على نقد بناء �أتي على تقی�م المشروع �میزان عدل، فیناظر طه عبد الرحمن في 
عندهم لع�ة لغو�ة واحت�ال عبد الرحمن ، بل أص�حت عقالن�ة طه ادعاو�ه و�ثبت �طالنه

 .منطقي وغیرها من التجر�حات التي ال تلیق �ال�حث العلمي الجاد

الجدید  إلضفاءولقد وقفنا عند هذا النوع من النقد الذي لم یخرج عن التكرار في محاولة     
 األمثلةالنتیجة ذاتها، و  إلى�طرق ملتو�ة تعود في نها�ة المطاف  أو�ص�غ لغو�ة مختلفة، 

كرر ال تزال تُ  أمثلة أخرى وسنضیف  ذلك،التي سقناها في ال�حث لهي خیر دلیل على 
ل، مع أن أفكار طه عبد الرحمن قد مّر علیها أز�د من ر�ع قرن، فال المفكر�ن دون كلالكالم 

ومحاولة  منها،استطاعوا أن �عارضوها بدلیل، وال هم اعترفوا �أهمیتها، فعملوا على االستفادة 
 كفیل على أن ُیثبت صالحیتها من عدمها . وحده تفعیلها، والزمن

�ا، ال یزال صاح�ه مقتنعا �أهم�ة العودة إلى مثال إلصدار حدیث نسب  آخرنسوق       
مشروع الجابري إلح�ائه قوال ال فعال، ومقارنته �مشروع  طه عبد الرحمن من أجل أن �صل 

م نفسه للتراث " سلّ أنه قد طه عبد الرحمن � إدر�س جبرى إلى النتیجة المكرورة ذاتها، ف�ظن  
نشأ أ؛ فلمضاه�ة للقوة العقالن�ة في تكوثرهامن ب (القوة الروحان�ة) اآالصوفي والالعقالني، و 

بذلك مشروعا فكر�ا وایدیولوج�ا ال مكان ف�ه لق�م الحداثة الغر��ة ، وال مجال للتفاعل 
االیجابي والفعال مع اآلخر �صفة عامة ، خوفا من فقدان الخصوص�ة اإلسالم�ة ، وتمجیدا 

أصیل هو االجتهاد في اتجاه لخلود األصول والوصل بها ، متى اتضح أن المقصود �الت
  .1"المطا�قة " مع التراث ، بواسطة التراث "

هذا الكالم قد �حتمل وجها من  أنالذي ال اطالع له �مشروع طه  ارئ لققد �ظن ا     
في �عض  طه عبد الرحمن من مشروع  ما تم عرضهف ذلك،لكن الحق�قة خالف  الصواب،

                                     
،  1الدار الب�ضاء ، ط  إدر�س جبرى : سؤال الحداثة في الخطاب الفلسفي لمحمد عابد الجابري ( رؤ�ة مختلفة ) ، فال�ه للط�اعة والنشر والتوز�ع ،
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ح مسارها �ما یجعلها صحّ  ٕانماو  ، م�ادئ الحداثة لم �غیر ألنهیثبت عكس ذلك ،  جوان�ه 
في  رأ�ه، فكان ان المزالق التي انحرفت بهبیّ  أن، �عد اإلنسانالحق�ق�ة لوجود  األهدافحقق تُ 

تطی�قات روح الحداثة ، فهي واقع للحداثة الغر��ة ال  إمكانات إحدى أنهاالحداثة الغر��ة 
 . أخرى نفي وجود حداثات ت

أن عقالن�ة الجابري تعترف �عقل األش�اء وأس�ابها ابل اعتبر إدر�س جبرى في المقو       
أما طه عبد  والتحدیث،�ما ینفع الناس و�حقق النهوض  البرهاني،وقوانینها السبب�ة والمنطق 

ن النهضة أو سؤال الحداثة، ولذلك "فعقالنیته" من نوع "العقالن�ات" أ"ال یهتم �ش الرحمن فهو
ل�ة التي قد تصلح لكل شيء، سوى أن تكون مسلكا لمطلب الحداثة التي الذات�ة والمتعا
لالعتقاد القاصر في فهم  الرحمن،مشروع طه عبد �مثال�ة ال یزال الظن  1".تشغل الجابري 

الس�اسي الكالم الذي ظل یتقلب بین  أنواعن كل أوك المجتمع، �النس�ة الحت�اجات أهمیته
، بل الغالب علیها تسل�ة  أصلحتهمست واقع المجتمع و قد ال والتار�خي،واالجتماعي 

 المصاب �كالم ككالم الوعاظ . 

تفاصیله، نظرة الدارس المتفحص لجم�ع قرأه ب�من فمشروع طه عبد الرحمن،  أما      
 ٕابرازي و لالمجال التداو  ألصول�عث الح�اة في الروح الفكر�ة من خالل تقد�مه ی ف�ه ما سیجد

من أجل  ةصیل العلوم المنقولأالتقر�ب التداولي منهج لتأن كما  اإلبداع،�ة في عمل أهمیتها
�ما یخدم مقتض�ات  المعرفة �مكن استثمارحتى  ،التداوليالمجال  ألهلتص�ح نافعة  أن

 . داوليــــالتال ـــــالمج

 و صناعة المفاه�ملرؤ�ة طه عبد الرحمن  في وجدناه فإن ما ،هذا إلى إضافة    
المصطلح في مختلف  إشكال�ةالمساهمات في حل  أعظملهو من  ،طلحاتالمص

 صاغها في نظر�ة شاملة لجوانب المصطلح، ولم �قتصر على ما ألنه، التخصصات والعلوم
نوجه  أنمن وراء �حثنا  أملهو معمول �ه من تقن�ات �س�طة ومختلفة غیر منسجمة . لذا ن

حل مشكلة المصطلح على مستوى تخصص  النظر�ة فيضرورة استغالل هذه  إلى األنظار
الغر�ي  المصطلح  إشكال�ةمن ذلك لحل  األخر�فید هو اللغة العر��ة وفروعها، حتى 

                                     
  1 المرجع السابق ، ص 176 .
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راعى شروط ص�اغة المصطلح، �قدر ما تُ  ، ف�قدر مامختلفة المنقول من نظر�ات ومناهج 
 وظ�فته . أداء�ص�ح قادر على 

فرز على األقل أى علیها �منهج تداولي منطقي إن دراسة التراث في آل�اته التي انبن     
وفهم بنیته التشر�ح�ة تمثل في التقر�ب التداولي ، منهجا محددا في التعامل مع التراث

، واالنطالق من أرادوا جم�ع اإلبداع كیف لالمشروط �قواعد المجال التداولي؛ �حیث �سمح ل
المهم أن كل إنتاج  الحاضر، إلى تطلعا وأ، ارتدادا إلى الماضي رغبوا فیها أ�ة مرجع�ة 

، و�سد ثغرة ماسینفع فئة و یلتزم �معاییر المجال التداولي فهو محمود العواقب، مثمر منتج 
، وال �ضر االختالف ف�ه أبدا ، ما دام مفهوما معلوما عند أهل المجال التداولي  في جانب ما

   التفاعل معه .  بإمكان�ةو�سمح 

 رزت المناهج ذات المنطلقات التار�خ�ة في مظهرها الس�اسي، أوفي الوقت الذي ما أف     
من �عود إل�ه ، و م على التراثوالتهجّ  المت�ادل،االقتصادي، غیر النقد الالذع  االجتماعي أو

، الكل مدان في محكمة غ�ار، فما سلم األوائل األخ�ار األطهار وال أت�اعهم من األكمرجع�ة
 التراث.مع وهي عدم الوعي �ك�ف�ة التعامل  خطرا،النقد، ولو �أصغر التهم 

لقد استطاع طه عبد الرحمن أن �شرح حق�قة الواقع الفكري المتأزم، و�قدم تحل�ال       
على اآلفات التي تلحق قواعد المجال التداولي والتقر�ب عم�قا لمشكالته ، من خالل وقوفه 

ذي لحق �مجالنا التداولي ، وشخص معا، فتبین من التفصیل الذي قّدمه ، حجم الضرر ال
�س ذلك التي �مكن �الفعل أن تقدونا للخروج من أزمة الفكر، ول بذلك أس�ا�ه الحق�ق�ة،

�عضه تار�خ وعبر، وآخر س�اسة تقتفي األثر، حیث اعتقد أن  المز�ج من الكالم المجتر؛
�ي  فاندثر ، السر في الخبر، الذي جاء لیؤكد ، أن سلطة  الس�اسة جنت على العقل العر 

 حین حولت الدین  مغنما ، حتى  ال تفقد سلطانها وتفتقر . 

حوار عقالني  إدارةالنخب في  أصابوما الفقر الحق�قي سوى هذا العجز الذي    
بلغة  –لخر�طة طر�ق  األقلش�ه توافق على  إلى، ف�صلون  األمةوموضوعي حول مشاكل 

ن أنى لهذا الحلم أن یتحقق ،والنخب مثلها مثل للخروج من هذا المأزق ، ولك –الس�اسة  أهل
الساسة والعامة من الناس ، ت�حث لنفسها عن جاه  وسلطان ، ال یختلف كثیرا عن ما هو 
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تجاوزهما أشواطا كبیرة ، في الوقت الذي كان ینتظر منها أن ت، بل  نعند الفئتین السا�قتی
وفرتها وسائل اإلعالم والتواصل  تقوم بدورها اإلصالحي ، انساقت غارقة مع الفرص التي

 ، بدال من بناء (نحن) وتفعیل وجودها .  هاخاصة ، لصناعة (األنا) وتضخ�م

أو الكتا�ة سواء �طر�قة  المناظرة، أولقد دعا طه عبد الرحمن لهذا النوع من المحاورة    
حیث  بّیناه،سوى النقد عن طر�ق الغصب كما سبق وأن  مجیب،الحوار الم�اشر، لكن ال 

ولو أن  الخاص،ل�قبل على الموضوع من منظوره  خصمه،�ْعمد ف�ه الناقد إلى تجاهل حجة 
فاستثمروا أوقاتهم وأوقات غیرهم  وأفادوا،مفكري عصرنا التزموا منهج المناظرة الستفادوا 

  المعاني.ال جدید � الكالم،الضائعة في تت�ع جدید 

 إال العر�ي،الفكر  هائلة لتجدید إمكاناتالرحمن من  طه عبد مشروع ومع كل ما �حمله     
، ال النقاش الهادف  یزال �شكك ف�ه على طر�قة الوصفغلب ال�احثین من معاصر�ه الأ  أن

فهذا علي حرب وٕان لم ینكر  العر�ي.یتعلمها العقل  أنبروح العقالن�ة التي رغبوا  الممنهج،
لمشروعه نظرة  أنه ینظرإال  سواه،بها عن  التي تفردعلى طه قدرته المنطق�ة واللغو�ة 

منه، لتصوب لها سهام النقد على انفراد �عد أن عزلتها عن تجز�ئ�ة تقتطف �عض الجوانب 
، انظر تجد)�مقولة (كما فعل مع ترجمة طه للكوج�طو الد�كارتي  ف�ه،الس�اق الذي وردت 

عقدة واعتبر صن�عه من �اب  األوصاف،فیها طه عبد الرحمن �شتى  أكرمفكانت له مناس�ة 
 التضاد.اهاة وجرثومة مالم

 نقد�ة، أزمةكما انتقد عبد العز�ز حمودة لكونه وقف ضد النقد المستورد الذي خلف       
نتهى الخداع والز�ف ممثل هذه المواقف الفضائح�ة هي في "  �قوله:واصفا موقف الرجلین 

 األمةبوصفهم حماة  أنفسهمهذه المواقف �قدمون  بأصحا أنذلك  السذاجة،والتخ�ط ور�ما 
 الحدیث،العالم  إلىینتمون  أنهمحد كبیر، �معنى  إلىف�ما هم في النها�ة غر�یون  والهو�ة،

 أز�ائهو  ألقا�هو  أدواتهالغرب �عناو�نه وعلومه و  أثرولو ُجرد الواحد منهم في فكره وسلوكه من 
هاني  ك�شار  1."المستهلكة أوالحدیثة السائدة  أو�مة القد األفكار ضمن �ع إالل�ات عار�ا 

" المقار�ة التداول�ة في  قوله:علي حرب هذا الموقف و�زاید عل�ه بلغة السخر�ة في  إدر�س

                                     
  1علي حرب : أزمنة الحداثة الفائقة ، مرجع سابق ، ص 233 .



لرحمن  صناعة المصطلح وقراءة النص القرآني عند طه عبد ا            الفصل الثالث     
 

 237 

قدر ما �التي  والمفاه�م،ص�غتها الطاهئ�ة تضعنا بدورها أمام هول كبیر من االستبداالت 
اجترار�تها في لع�ة التمنطق الذي �حضر في تخفي  قد�ما،تعاقر مضمونا  بجدیتها،توحي 

حكا�ة محاوالت لالنقالب من االنسداد األعظم  الطب�ع�ة،تصن�ع اللغة  المدرسان�ة،صورته 
النزعة المثال�ة تعید إنتاج نفسها في هذا المتن الطهائي الذي  الذي �ح�ط �العقل العر�ي.

�ضیف إن حلوله مثال�ة  1"فقود.وجد في تقن�ة التصن�ع ما �عاوض �ه عن إبداع حق�قي م
 واالجتماع�ة واالقتصاد�ة. مستو�اتها التار�خ�ةتست�عد رهانات األمة الحضار�ة في 

 يثبت فشل المشار�ع التأن كان الواقع قد إ النقد؛و��قى العقل حائرا في هذا النوع من     
أل�س  النحو؟فعالم یواجه كل تأصیل على هذا  الغر��ة،استنساخ التجارب  إلىسعت 
ثبت في حقهم من قبل ألیثبت الواقع كما  أ�ضا،نمنح هذا االتجاه فرصته هو  أن األجدى

 نجح،ولئن  موقفهم،دلیل صواب  فشل، فهذااألحكام، فلئن بدل است�اق  فشله،نجاحه من 
رغبوا إن  حقه،بإنصافهم القول في  ف�ه،فل�ساهموا  �عید،فهذه أمن�ات أمة �أكملها منذ أمد 

أخیرة في المجتمعات العر��ة  أحداثما حدث من تغیرات و  أن عن المشاركة ف�ه. لكن یبدو
وجوده من  تأصلي �ستمدالخف�ة والمتوهمة من كل فكر  األس�ابلهو خیر دلیل على 

 العر��ة. اإلسالم�ةخصوصیته 

الراغبین في  یناإلسالمیمن المفكر�ن  على موقفهلذا نجد إصرار علي حرب في الث�ات      
 ات فعل على العولمة تقرأمجرد ردّ  " �أنهااإلسالمي حلول مشاكلهم من ق�م الدین  طاستن�ا

 األفكارفوق التحوالت التي �شهدها العالم في  أصحابها�قدر ما �قفز  الظاهرة قراءة عق�مة،
مع  2.صلمنظومات التوا إلىالع�ش، ومن سلم الق�م  أنماط إلىوالوقائع، من نماذج الرؤ�ة 

لوعي صاح�ه �كل هذه  األوصاف،أن مشروع طه عبد الرحمن ال تنطبق عل�ه هذه 
نه من وتمكّ  وغیرها،العلمي منها والفكري واالجتماعي،  عد،المستجدات على جم�ع الُص 

 آل�اتهنه من فهم على التراث مكّ  إق�اله أنلنظر�اتها، كما  هاست�عا�المناهج الغر��ة و 

                                     
،  1لبنان ، ط  هاني إدر�س : خرائط ادیولوج�ة ممزقة _ االدیولوج�ات و صراع االدیولوج�ات العر��ة و اإلسالم�ة ، مؤسسة االنتشار العر��ة ،

  20061 ،  ص 330 
  2علي حرب : حدیث النها�ات ، مرجع سابق ، ص 67 .
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مّمن  للتطبیق،تحتاج فقط  منتجة،لذا هو �قدم حلوال واقع�ة  فیها،اإلبداع ومن ثم  وٕاحكامها،
 عنید.ألقى السمع غیر 

�حي المعنى في الكلمات المیتة المستوردة من الغرب  أنلقد حاول طه عبد الرحمن     
وفي حق�قتها  ، العلم�ة والموضوع�ة والحداثة وغیرها من الصفات المستهلكةت  مسمى تح
یهب الح�اة لهذه العقول حتى �مكنها  أنمعنى �مكنه  �أيتمد الفكر العر�ي  أنتستطع لم 
�س�طة على العلوم ، فیتوقف ولو  �صمةیترك ولو  أن �ستط�عتفكر �شكل ایجابي  أن

المقیت والمتواصل لكل المنتجات الغر��ة على اختالف  االجترارللحظات عن هذا 
، كمرحلة في البدء حسب لالجترارالم المتقدم هو صالح ما ینتج من الع أنمصادرها، المهم 

متى واالجترار فقط  یولد  إلىضرور�ة الست�عاب العلوم والمعارف ، لكن  أنهاالجم�ع 
�كون  أنالبد ، بل اضطرار وال هون الفرار ل�سا حال ، ألاالنبهار و�منع اتخاذ القرار، 

الكتا�ة العر��ة تجلده  تزال عر�ي ، الذي  الالعقل ال أرهقالحوار ، للخروج من االنه�ار الذي 
عل�ه الحصار،  أحكمتبر ما �ه من انكسار، ولكنها قد تجْ  أول�ال ونهار، عساها ترتقي �ه، 

 غ�ار .إلى تقلید األ األخ�ارتنقله من تقلید  إذوزادته انحسار ، 

كبر دلیل أ الطر�قة التي تعاملت بها �عض النخب مع مشروع طه عبد الرحمن لهي إن     
 بإمكانلكان  ٕاالّ و  خالفه،ینقصه التمّرن على تقبل اآلخر حتى لو  العر�ي،العقل  أنعلى 

شروط  أومالمح  إلىواع�ا بین العقول تحاول من خالله الوصول  اتدیر حوار  أنالنخب 
ت�قى العقول حب�سة  أنال  االنفراج،طر�ق  إلىالفكر المعلقة  �أزمة �أخذمشروع حضاري 

ولو وضحت كالشمس  الحق�قة،ب غیّ ، وتُ الحق على وضوحه إلىونزعاتها، فال تنقاد  هواءاأل
 �األوطانیتعلق  شيءفي الوقت الذي ال تتوقف هذه النخب عن العتب عن كل  شرقة.الم

وكان  غیر،ها النقد ال همّ  فیها،سلطة  أعلى إلىالمسؤول و من مواطنها ال�س�ط  العر��ة،
 ،العادي حّركها اإلنساندوال،  تزلزلالتي  األخیرة األحداثاتها، خاصة �عد تنقد ذ أن األولى

منهم  تحرك، كانتوحین  الخی�ات،ن�ه على وظل الوعظ منهم یؤ  ،الذي جلدوه �الكلمات
  الكلمات.وهم على هم عل�ه یجترون  الصدمات والكدمات
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ن نحصرهم أرحب من أوسع و أم ه :"المفكر�ن العظاموٕاذا أخذنا �قول علي حرب في       
و بین مثالي ومادي .وفي ألهي ودهري إو نصنفهم بین أو مذهب�ة، أفي اتجاهات عقائد�ة 

و أعبر عن منزع ادیولوجي �نما إ لى حق�قة الفكر. و إفكار ال �مت ن تصنیف األإالحق�قة 
اع ، سنعرف موقع مشروع طه عبد الرحمن من االبد 1" .عن العقل المغلق وي و�صدرسلط

 .رح في نها�ة مدخل هذا ال�حث ال الذي  طُ ؤ وهو جوهر الس

نأمل أن �كون �عض ما قدمناه من مشروعه ، في محاولة لتنب�ه على امكان�ة استثماره       
في تخصص اللغة العر��ة وفروعها ، وما �حمله من حلول لمشكل األزمة الفكر�ة ككل ، قد 

ل تفعیله واالستفادة منه ، ال تجاهله أو الطعن ف�ه فتح �اب العمل على هذا المشروع من أج
�التوصیف دون التحقیق. فآفاق ال�حث في هذا المشروع واعدة تحمل بذور ال�قاء والنماء 

حتى ،تنتظر غیثا نافعا، هو جهود ال�احثین العاملین على تطب�قه  في مختلف التخصصات 
 .عن غیرها بذرها، �ما �مّیزها و�ثمر  مجد�ةتنبت أرض الفكر ال

 

                                     
  1علي حرب: التأو�ل والحق�قة، مرجع سابق، ص 20 – 21.
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د ممح على ما جاء �هلتراث من موقع المعترض لفي قراءته انطلق طه عبد الرحمن 
اتخذ من  في كونه، مختلفا شكال ومضمونا هرد فكان، بد الجابري في نقده للعقل العر�يعا

 أن�عد  إلث�اتهاسعى ف، ألفمختلفة عن كل ما  ها دعاو  فكانت، إلى ذلكمنهج المناظرة طر�قا 
 هذه الحدود الض�قة بل اتسع عندلم تتوقف قراءة طه عبد الرحمن و  خصمه. ى دعاو  أ�طل

روح الحداثة نحو من خالل تجاوزه لواقع الحداثة ل�صل بین التراث والحداثة  ،مشروعه
أهم ما استوقفنا ف�ه هو و هو فقه الفلسفة،  ؛علم جدید تأس�سعلى ، كما عمل اإلسالم�ة

  والمصطلحات.في صناعة المفاه�م رؤ�ته المتمیزة 

أهم النتائج التي خلصنا إلیها انطالقا من المحطات التي  هذا سنوجز في ختام �حثناو 
 روعتسمح لنا �االستفادة من هذا المشصغیرة  كوةولو  نفتحملین أن آ مشروعه،ستوقفتنا في ا

التي ال  ٕایجاد الحلول ل�عض اإلشكال�اتو ، معالجة �عض قضا�ا اللغة واألدب الضخم في
 ، كإشكال�ة صناعة المصطلح.الجدل على مستوى جم�ع التخصصات في فضاءتزال عالقة 

لما �كتس�ه ، مط�قا ومنظراللتراث  قراءتهالمناظرة في  الرحمن منهج طه عبد أح�ا -
التزم  إذاالبناء للحوار  أداة ألنهاالحق�قة؛ و  إلىفي التشارك للوصول  أهم�ةهذا المنهج من 

    لحجة �ا ،تقدم البدیل أخرى  ومن جهة ،اآلخر قدنعلى �شروطها، فهي من جهة تقف 
طر�ق  وه بل فسفسطة، جدلمنهج منتج ال  وفه .والدلیل ال �الغصب من دون تعلیل

 الصواب.عن ال�حث المحوران  أومختصر یتشارك ف�ه المتناظران 

انطلق طه عبد الرحمن في قراءته للتراث من موقع المعترض على خصومه الذین  -
غلب على جم�عها توظیف  قبلوا على دراسة التراث فكانت مشار�ع مختلفة المشارب،أ

وا نحو مضامینه وصفا وفحصا هر�ة التراث، فاتجاالمناهج الغر��ة في محاوالتهم لمق
صح ن واالتهام یت�عه �األحكامانشغلت  أنها، هان�قال عا قل مأائج نت أسفرت وتمح�صا،

طه عبد الرحمن اتجه في  أن إال األنام.لیجعلهم من صفوة  �امیوقظ الن أمال أن ووعظ،
التي  اآلل�اتدراسة  إلىاتجه  ٕانماو  ،لم �عكف ف�ه على دراسة المضامین مخالف،طر�ق 
 التراث.هذا  أنتجت

 دالوتوظ�فه في مقار�ته للتراث، بمصطلح " النظر" إح�اء طه عبد الرحمن ثر آلقد _ 
أمر مأصول  ن القاعدة عنده كلوأل ذكرها.سبق  ألس�اب" والتأو�لمصطلحي" القراءة  عن
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دلیل ـــــحتى یثبت �ال عل�ه،رض ــــر منقول معتـــــــكل أمو  ،ادهـــــــــفسم �ه حتى یثبت �الدلیل ـّــــمسل
 .صحته

رؤ�ته التكامل�ة للتراث ، التي تنطلق من مبدأ  على طه عبد الرحمن  دعاوى  تأسست_ 
 العمل فیها تتداخل ف�ما بینها تداخال داخل�ا آل�ات أنذلك  ، علوم التراث ف�ما بینهاتكامل 

حصول اإلدماج بین علمین أصلیین ، كحصوله بین علم هو التداخل الداخلي ؛ فوخارج�ا 
ف�قتضي  ؛خارجيال خلاتد.أما الأو بین علم الكالم وعلم اللغة وعلم الحدیث،األصول 

اإلدماج بین علم أصلي وآخر غیر أصلي مع وجوب ض�ط اتجاه هذا اإلدماج ، فإن كان 
أي  فهو تداخل قر�ب وٕان كان العكس، االتجاه من العلم المنقول ومنتهاه العلم اإلسالمي ،

المجال مقتض�ات ألنه سیبتعد عن ،من العلم اإلسالمي إلى العلم المنقول فهو التداخل ال�عید 
دخول علم الكالم في مثال ذلك  . التداولي األصلي نحو المجال التداولي المنقول منه

 .اإلله�ات من طر�ق االستشكال واالستدالل

طه عبد عند  األمرزم  ــــ،استلتراث على وجهها الصح�ح ــــتقو�م الولكي تتم عمل�ة _ 
التي انبنى  األصولبتحدید  وذلك  ، اإلسالميّ  �حدد المجال التداولي العر�يّ  أن الرحمن 

عملها ،  ك�ف�ةقواعد تض�ط   األصولم هذه كُ تحْ و المعرفة ،  –اللغة  -وهي : العقیدة  علیها
قاعدة االعت�ار) ،  –قاعدة االئتمار  –قاعدة االخت�ار ثالثة قواعد : العقیدة (  أصللكل 

قاعدة  –) المعرفة ( قاعدة االتساع اإلیجازقاعدة  –قاعدة االنجاز  – اإلعجازاللغة ( قاعدة 
 تعرقل ، التي �مكن أن اآلفات)، كما استوقفت طه عبد الرحمن  اإلت�اعقاعدة  –االنتفاع 

قاعدة واحدة في   منها ما أصاب على ذكرها مفصلة سواء أتى، اوقواعده األصولهذه عمل 
قطع العالقة �المجال  إلىما یؤدي م ،أصلالقواعد الثالث في كل  أو اثنتین  أو أصلكل 
 مود .ج�ال المعرفيمود و خاللغة �اللي ، فتصاب ف�ه العقیدة �القعود و التداو 

تحلیل دقیق لواقع الفكر والمعرفة والمجتمع  كونه المجال التداولي في أهم�ة_ تكمن 
 اإلنتاج�قوم علیها  أنالصل�ة والثابتة التي ین�غي  األرض�ة أخرى  وهو من جهة ،�أسره

ین�غي لذا  ،األجنبيومنه تنطلق الحركة التصح�ح�ة للمنقول  مشار�ه،المعرفي على اختالف 
سهم في معرفة فعالة اولي ال �ُ المجال التد خارجن العمل أل ،مقتض�اته ضمن التفكیر
  التداولي.المجال  أهلنفع على ال� �عودبدع ما تُ  أوغیر، تُ  أن بإمكانها
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نقد�ة  أونظر�ة لسان�ة  أيلبناء  أساس�ةوعل�ه نتبنى قواعد المجال التداولي كقواعد  -
أن جل أكانت منقولة من خارجه، من  أو ،داخل المجال التداولي نتجتأُ سواء  أدب�ة أو

 التداولي.المجال  أصولتنسجم مرجعیتها الفلسف�ة ومفاه�مها اللغو�ة ومضامینها المعرف�ة مع 

متعددة  آل�اتوفق  ،مأصوالنه المنهج الذي یجعل من المنقول إ :التقر�ب التداولي -
 كآل�ة اإلضافة والحذف والمقابلة ،حدیثاالعلوم استخدمت قد�ما و لف تمتاحة تقدمها مخ

 أنالتي �مكن  اآلفاتكما استوقفته  وأهمیتها،ك�ف�ة عملها عبد الرحمن ن طه بیّ  وغیرها،...
 تأصیلالتقر�ب التداولي فتعطل الغا�ة من توظ�فه، ف�فقد التقر�ب دوره في  على تدخل

 .المجال التداولي ألنه لم یلتزم �مقتض�ات المعرفة،

 ةنقدم التقر�ب التداولي كمنهج في تقر�ب المناهج النقد�ة والنظر�ات اللسان� فإنناوعل�ه  -    
فتص�ح  اإلسالمي،تنسجم مع مقتض�ات المجال التداولي العر�ي  أن جلأ من األدب�ةو 

اللغة والنقد طر�قها  أزمةتجد لعل حینها س فیها،استثمارها واإلبداع  ومنفهمة، ُ�مكنمفهومة 
 شرحه.للحل كما سبق 

العلوم  إذا عجزت عن  أداء وظ�فتها ، استغلق فهم العلوم وقلت �ح تمفاالمصطلحات  -   
 النظر  في  هعلى ض�ط وتحدید مصطلحات عبد الرحمن عمل طهلذا الفائدة المرجوة منها ، 

من انطالقا  رؤ�ة متكاملة وواضحة في بناء المفاه�م والمصطلحات قدم ف ،التراث بدءا إلى
ة القول �علطب�عة العالقة الجامعة بین طرفي القول الب�اني وهي عالقة خاضعة لطب  هتحدید
أهم�ة الجانب الع�اري  تتحد أساسهعلم�ا ، فعلى  أو أدب�ا أوون القول فلسف�ا كن �أك ،الب�اني

لذلك حّدد طه عبد الرحمن األقوال اإلنسان�ة �مجال �حده من  ،في بناء المفهومشاري واإل
شار�تها كلما إو�ینهما تتنزل األقوال ، فتزداد لسفي ومن ال�سار القول المنطقي القول الفال�مین 

  . اقتر�ت �مینا وتزداد ع�ار�تها كلما نَحت �سارا

م طه عبد الرحمن العناصر التأثیل�ة المضمرة للمفهوم الفلسفي إلى قسمین كبیر�ن قسّ  -
�ضم  :لمضمونياالتأثیل فالقسم األول هو  ،ج تحت كل قسم ثالثة عناصر أساس�ةیندر 

ف�ضم التأثیل  ، التأثیل البنیوي الستعمالي والتأثیل النقلي، أما االتأثیل اللغوي والتأثیل 
 ةتتضح ك�ف� فعلى مستوى هذین القسمیناالشتقاقي والتأثیل التقابلي والتأثیل االحتفالي . 

  والمصطلحات.تأثیل المفاه�م 



خـــاتمــة ال   
 

 
244 

 إلشكال�ةنقدم نظر�ة طه عبد الرحمن في صناعة المفاه�م والمصطلحات حال  -    
�ص�ح المصطلح  ألجل أن سواء،على حد  والنقد�ة األدب�ةالمصطلح في الدراسات اللغو�ة و 

   التداولي.مجاله  الفعل�ة داخلعلى اإلنتاج�ة  اقادر  ومنفهما،مفهوم 

نقدا للقراءات  أوال، كان القرآنيمه طه عبد الرحمن بخصوص قراءة النص ما قدّ  -  
 عنحرفت انوالتي ر�خ )، أالت –التعقیل  –( التأن�س الحداث�ة، وقوفا على ماسماه خطط 

على تطبیق  هف� تاستندعملت بواقع الحداثة الذي  ألنهاالمسار الحق�قي للقراءة الحداث�ة 
نص  أيخصوصیته المتعال�ة عن ب غیر آبهة القرآنيالمناهج الغر��ة الحدیثة على النص 

التأر�خ  –التعقیل المبدع  –، ل�طرح البدیل عن هذه الخطط في ( التأن�س المبدع �شري 
المبدع) استند فیها على ما قدمه من  تصوره لروح الحداثة ، التي �مثل واقع الحداثة الغر��ة 

طب�قا من تطب�قاتها، قد یناسب الغرب لكنه ال یتناسب مع مقتض�ات المجال التداولي ت
العر�ي اإلسالمي، لذا اعتبر ما طرحه في روح الحداثة هو تصح�حا لمسار واقع الحداثة 

 نه س�صل .أخفق للوصول إلى أهدافه من حیث ظن أن هذا الواقع أل
لذا یجب على كل �احث مقبل على مقار�ة النص القرآني �المناهج النقد�ة الحدیثة   -     

قراءة النص القرآني �المناهج الغر��ة  الرحمن بخصوصأن �طلع على ما أثبته طه عبد 
من تجاوزها قدسیـــة النص  المتاحة، حتى ال �قع ف�ما وقعت ف�ه القراءات الحداث�ة،

   �شــــــري. أي نصمثله مثل  والتعامل معهالقـــــــــــرآني 
�حجة نه لم یلق االهتمام الذي �ستحقه أ إالهم�ة مشروع طه في قراءة التراث أ رغم  -

، تكون قراءة تراث�ة، خاضها ضد خصمه الجابري ل�عید للعرفان أهمیته أنقراءته ال تعدو  أن
 اآلخرو�عضهم  متفلسفة،صوف�ة  أوفلسفة صوف�ة هو مشروعه ككل  قد�هت�عض من برتفاع

محاولة منه لتحو�ل نتاجهم المعرفي على مقتضى المجال التداولي  للغرب فيمقلدا اعتبره 
وعل�ه �فقد أهم�ة  واإلبداع،لتمیز لعن المشروع أ�ة صفة  ینتفيالعر�ي اإلسالمي، و�هذا 

 استفادة.دراسة أو االلتفات حوله 
و�ثبت أهم�ة ما  الرحمن،النت�اه إلى أهم�ة مشروع طه عبد لذا جاء هذا ال�حث لیلفت ا -

من بینها تخصص  والمعرفة،الفكر والعلم  مطروحة فيال تزال  تإلشكاال�حمله من حلول 
تتكدس الكتا�ة على الكتا�ة وتجد من یتبنى مقترحات  أن العلى أمل  وآدابها، العر��ة اللغة
  �أتي:سنذكرها ف�ما  العمل،هذا 
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 المقترحات :

 ،ارتأینا أن نقدم هذه المقترحاتطه عبد الرحمن  انطالقا من معا�شتنا لمشروع
�ما �سمح من إعداد  مستو�اته،تحسین مستوى التعل�م في مختلف لالعتقادنا في أهمیتها 

 مجتمعه.طالب واع �أهم�ة المسؤول�ة التي تنتظره ل�كون عضوا فعاال في 

طه عبد الرحمن في كت�ه ممارسة وتنظیرا لهو جدیر  أح�اهمنهج المناظرة الذي  إن -
تص�ح الكتا�ة  أنجل أمن  اإلنسان�ة،خاصة في العلوم  األكاد�م�ةالكتا�ة  إلىن ندخله أ�

 تعلیل، أو دون دلیلمن  القصف،حد  إلىمنتجة نافعة ال مجرد رصف ووصف بل تصل 
 إلىفلو استجابوا  .ت طه عبد الرحمنكما مر بنا مع �عض ال�احثین الذین تناولوا كتا�ا

  .تنقده أن تأملالسطح�ة التي ال تح�ط �الموضوع و  األحكامالستغنوا عن  مناظرته،

منهج المناظرة في جم�ع مراحل التعل�م �شكل متدرج وضمن  تبني قترحن انإنوعل�ه ف -
حتى یتحرر العقل العر�ي فعال من التفكیر النمطي  یناسبها، أنالمعارف والعلوم التي �مكن 

من الصواب و�جید االستدالل على  الخطأنحو التفكیر الخالق الذي �عرف وجه  والتقلیدي،
عمم �ُ كما نأمل لو  المناظرة.بواسطة الحوار الجاد المراعي لشروط  اإلقناعذلك �الحجة و 

ال�حوث  لالبتعاد عن موجز الفكر�ة،وات الندالعلم�ة و  في الملتق�اتال�حث �منهج المناظرة 
من تجمع  المرجوةفتكون الفائدة ، انشغاله من قاسم صاحب ال�حث إال ال �ستوع�ه ذيال

في  انه حتما قد رفع جانب العتمة الذي كان موجودإ�الجدید ف �أتيلم  إن حوارا،ال�احثین 
ال  جواهر، األفكارتص�ح فیها  فكري،سوق  وأهمیتها في األفكاروتظهر ق�مة  زوا�اه،�عض 

  المناس�ات.مال�س یرتدیها الفكر و�قلعها حسب 

الثابتة للمجال  األصولمن  كأصلطه عبد الرحمن ورؤ�ته للغة  إدراج فلسفة_ ضرورة 
اللغة والذي ین�غي أن یبرمج في جم�ع تخصصات اللغة  مق�اس فلسفةضمن التداولي 
  عد والمجدد. ا ل�ستفید الطالب من هذا المشروع الو ، وآدابهاالعر��ة 

على ، ضمن مرحلة الماستر، التراث والحداثة ��كون هناك مق�اس خاص  أننقترح كما  -
اللغة العر��ة وآدابها، یتعرف ف�ه الطالب تخصصات جم�ع ل إج�اري مق�اس ان �كون ال

ین�غي أن یولها اهتمامه و�نصب علیها على القضا�ا التي ال تزال مطروحة للنقاش، والتي 
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االنشغاالت المطروحة في تخصصه  إلى، وعلى ضوء هذا المق�اس یهتدي الطالب جهده
 ،ما �قدمه لحاضره �أهم�ةمن اخت�ار مشكلة �حثه، واع�ا  امجال �حثه بنفسه بدء لی�اشر

ولواقعهم ، لهم أهم�ةن على اخت�ار موضوعات ذات و غلب الطل�ة عاجز أف مستثمرا تراثه،
 األح�انغلب المقای�س المدروسة ترت�ط �مادة علم�ة محددة ال تفتح في كثیر من أ ن أل

یتعرف الطالب على أهم�ة الموضوعات التي ین�غي و�ذلك ، الرؤ�ا خارج حدودهاأفق 
ونقترح أن تتضمن  مه من حلول لمشاكل ال تزال عالقة.أن  تقدوما �مكن  دراستها،

 انتهجته، ومنالمشار�ع الكبرى التي قرأت التراث والمنهج الذي مفردات هذا المق�اس 
 المجال.بینها مشروع طه عبد الرحمن لما �حمله من أهم�ة في هذا 

ضمن  نظر�ة طه عبد الرحمن في صناعة المفاه�م والمصطلحات إدراج_ ضرورة 
 أومذكرات تعید النظر في المصطلحات  إعداد إلى، وتوج�ه الطل�ة مق�اس المصطلح�ة

كما  المصطلح، في تأثیلتحاول بناء معاجم متخصصة تنهج فیها منهج�ة طه عبد الرحمن 
ت التي �طرحها تخصص نأمل أن تتبنى المخابر العلم�ة مشروعه لتفعیله في حل اإلشكاال

  وآدابها.العر��ة اللغة 

ال�احثین لالشتغال على مشروع طه عبد هي دعوة  ،الكالم في هذا المقامآخر -
 مصطلحات �عینهال ـول تأثیــــــكأن تكون موضوعات �حوثهم ح الرحمن ضمن تخصصاتهم،

إعادة قراءة المناهج الحدیثة ونظر�اتها في والعمل على  ،مصطلحات تخصص �أكمله أو
�مكن التقر�ب التداولي الذي طرحه طه عبد الرحمن. وغیرها من المواض�ع التي  ضوء

 �قدمه هذا المشروع. خالل مامعالجتها من 
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 الملخص:

یهدف ال�حث إلى دراسة مشروع طه عبد الرحمن في قراءته للتراث ، وذلك �الوقوف 
أهم المحطات التي من خاللها �مكن استثماره في مجال اللغة العر��ة وآدابها ، حیث عند 
الضوء على نظر�ته التكامل�ة في قراءة التراث �شرح األصول التي انبنت علیها؛ ال�حث سلط 
(التداخل والتداول والتقر�ب)، فجاء المقترح �االستفادة من أصول المجال التداولي :وهي

والنقد�ة،من واألدب�ة بناء النظر�ات اللغو�ة في  العر�ي اإلسالمي وقواعدها، لتأس�س مرجع�ة 
 أجل تجاوز األزمة التي تتخ�ط فیها هذه األخیرة  في بناء مرجع�اتها.

ي الذي سعى من خالله طه عبد الرحمن إلى تأصیل كما استثمر التقر�ب التداول 
المنقول من العلوم والمعارف من مجال تداولي غیر المجال التداولي العر�ي اإلسالمي، 
منهجا �ستوجب األخذ �ه في تقر�ب كل المناهج الغر��ة وٕاجراءاتها حتى ُ�مكنها مقار�ة 

ه بدا�ة الطر�ق للخروج من النص األدبي العر�ي �مراعاة خصوصیته،على أمل أن تكون هذ
مأزق استنساخ معارف اآلخر نحو اإلبداع فیها، وذلك �مراجعة ما نقل من نظر�ات ومناهج 

 غر��ة وفق آل�ات التقر�ب التداولي التي تعمل �مقتض�ات المجال التداولي .

اهتم ال�حث برؤ�ة طه عبد الرحمن في صناعة المفهوم الفلسفي، من أجل استثمارها 
ة المصطلح، وذلك بتقد�مها كنظر�ة متكاملة في تأثیل المفاه�م والمصطلحات في صناع

كبدیل لحل أزمة المصطلح �عد أن غزى المصطلح األجنبي  كل التخصصات ، فت�اینت 
 . وقلت فائدتها الترجمة واختلفت أسالیبها

هذا المشروع جهود طه عبد الرحمن في تصح�ح مسار  فيآخر ما تناوله ال�حث 
ات الحداث�ة للنص القرآني ، بنقدها أوال وتب�ان خطورة ما ذهبت إل�ه ، ثم تقد�م البدیل القراء

 . ال بواقع الحداثة الغر��ة،من أجل قراءة حداثّ�ة تلتزم بروح الحداثة اإلسالم�ة 
 



 

Summary : 

 

The purpose of this research is to study the project of "Taha Abdul 
Rahman" in his reading of heritage, analyzing his method to invest in 
the field of the Arabic language and his letters, highlighting his theory 
of complementarity in reading heritage by explaining its origins. 

So it was proposed to take advantage of the Arab-Islamic pragmatic 
domain and its rules to establish linguistic and critical theories, in 
order to overcome this crisis, to build references. 

Taha ABDEL Rahman has invested the pragmatic method to seek the 
rooted transfer of science and knowledge. 

This approach requires all Western methods and its procedures so that 
they can approach the literary Arabic text, taking into account its 
specificity, in the hope that it will be the beginning of the way to get 
out of the difficulty to reproduce the knowledge creatively, examining 
Western theories and methods through pragmatic mechanisms. 

This research is interested in the vision of Taha Abdel-Rahman in the 
philosophical concept, with the aim of investing in terminology to 
present it as a complete theory in etymology and terminology as 
another term to solve the crisis after the invasion of foreign terms in 
all disciplines. 

The last point that this research tackles is the project and his efforts of 
Taha Abdel Rahman which is correcting the modern readings of the 
Qur'anic text, criticizing them first of all to demonstrate the 
seriousness of these readings, then to give another modern reading 
that respects the modern Islamic spirit, not Western modernity. 



 
 
 Résumé 

 
Le but de cette recherche est d’étudier le projet de « Taha Abdul 
Rahman » dans sa lecture du patrimoine, en analysant sa méthode 
pour l’investir dans le domaine de la langue arabe et ses lettres, en 
mettantaux lumières sa théorie de la complémentarité dans la lecture 
du patrimoine en expliquant ses origines . 

Donc on a proposé de profiter du domaine pragmatique arabe- 
islamique et ses règles  pour établirdes théories linguistiques et 
critiques,afin de surmonter cette crise, pour construire des références. 

Taha ABDEL Rahman a investi la méthode pragmatique pour 
chercher l'enracinement transféré de la science et de la connaissance. 

Cette approche nécessite toutes les méthodes occidentales et ses 
procédures  afin qu'ils puissent l'approche du texte arabe littéraire, en 
tenant compte de sa spécificité, dans l'espoir que ce sera le début du 
chemin pour sortir de la difficulté à reproduire les connaissances avec 
créativité, en examinant les théories et des méthodes occidentales 
selon des mécanismes pragmatique. 

Cette recherche s’intéresse à la vision duTaha Abdel-Rahman 
dans le concept philosophique, dans le but d'investir dans la 
terminologie pour la présenter comme une théorie complète dans 
l'étymologie et la terminologie comme un autre terme pour résoudre 
la crise après l’envahissement des  termes étrangers dans toutes les 
disciplines.  

Le dernière point que l’aborde cette recherche estle projet et ses 
efforts de Taha Abdel Rahman qui est corriger les lectures modernes 
du texte coranique, en les critiquant en premier ensuit démontrer la 
gravité de ces lectures,  puis donner une autre  lecture modernequi 
respecte l'esprit islamique moderne, et non la modernité occidentale. 
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	ضرب طه عبد الرحمن مثلا على بساطته، فإنه يُبيّن أهمية العقل المؤيدة مقارنة بغيره، تمثل في طبيعة العلاقة التي تربط شخصا بآخر، فلو أن معرفته لهذا الشخص كانت عن طريق ما بلغه عنه، فإن هذه المعرفة علم نظري بالأوصاف الظاهرة؛ أما لو تعامل مع هذا الشخص وانتفع...
	فالعقل المؤيد إذًا، يتضمن العقلين المجرد والمسدد، ليتجاوزهما نحو الكمال الذي يتحقق بدرجة العبدية التي تهبه الحرية الحقة، ولا يرى طه عبد الرحمن حرية غيرها؛ "لأنها بحق حرية محبة، بينما حريته هو هي حرية استدلال وكفى؛ وللمحبة عقلها كما للاستدلال عقله،...
	وعمل العقول الثلاث عنده متكامل فيما بينها، ولا يعني كمال العقل المؤيد تفضيله بالاستغناء عن العقل المجرد والعقل المسدد، وإنما نال الكمال؛ لأن صاحب هذا العقل قد تدرج بالمعرفة الأولى بواسطة العقل المجرد فنال حظه من العلوم النظرية، ثم استزاد معرفة   جديدة...
	نسجل على موقف طه عبد الرحمن من كمال العقل المؤيد، وكأن لا آفة تدخل عليه، في الوقت الذي استوقفته آفات العقل المجرد (العقلانية) والعقل المسدد (السلفية)، ليجعلها دليلا على عجز كل منهما في الارتقاء بالإنسان إلى مراتب الكمال، والتغاضي عن آفات العقل المؤيد ...
	فهو أيضا يقع في المحدودية اتجاه الظواهر التي تتجاوزه مثله مثل العقل المجرد، ولا يوجد ما يُثبت أن حالات الكشف عند الصوفية تنقل حقائقا قاطعة الدليل، خاصة إذا خالفت الشّرع، كما تصيب العقل المؤيد بعض آفات العقل المسدد كآفة التظاهر، التي جعلت من الصوفية خل...
	وعليه، فقد أُدخل مشروع طه عبد الرحمن معترك الصراع الاديولوجي، ليُقلل من أهميته، ويصبح مثله مثل غيره، خصما في هذه المعـركة ينتصر فيها لمذهبه الفكريّ (الإيديولوجي)، لا مشروعا متميزا يمكن الإفادة منه في الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها إشكالات اليوم، وقد ع...
	إن أهم أثر للصوفية في فكر طه عبد الرحمن، أن جعلته يعي ضرورة التفكير بالعقول الثلاثة مجتمعة، ولم يقلل من أهمية العقل المجرد ولا المسدد، وإن جعل الكمال للعقل المؤيد، فإن ذلك لا يتم إلا بعد الترقي من العقل المجرد فالمسدد. هذا الوعي هو الذي جعله يؤسس  فلس...
	وهنا، يقصد كل المشتغلين بالتراث بعقلانية مجردة، لا تعتقد بأهمية العمل لا بالنسبة لأصحابها، ولا من جهة التراث الذي أنتجته عقول قد جمعت بين القول والفعل، مما يخلق شرخا في الفهم، يُشوّه فيه ملامح الحقيقة.
	"فالعمل هنا هو المحك الذي يُعرض عليه النظر ليميز صادقه من كاذبه، ونافعه من  ضاره، بينما النظر في المنقول الفلسفي هو المحك الذي يُعرض عليه العمل ليميز عاجله من آجله وقاصره من متعديه، وشتان بين الفلسفتين: فإحداهما؛ بِوقفها النظر على العمل، قد تصير إلى ا...
	إن الانسان عند طه عبد الرحمن كائن أخلاقي بامتياز لا يختصر في عقلانيته ، لذا فقد أقام نظريته الأخلاقية، على مبدأ مقتضاه أن الأخلاق الإسلامية تتأسس على أركان ثلاث (ثلاثة)؛ " أولا هي تجمع بين العقل والشرع لذلك فهي أخلاق كونية لا محلية؛ لأنها أخلاق مؤسسة ...
	لقد جاءت المقاربات الفكرية والفلسفية التي تضمنتها كتب طه عبد الرحمن معبرة عن مستويين أساسيين: مستوى التفعيل الواقعي الذي يقرب القارئ من مرجعيته الأصلية        ويربطه بواقعه المعاصر، ثم مستوى الحاجة إلى الفهم السليم لمستويات المفاهيم المستعملة لاستثمار...
	وهكذا، يبقى سؤال التجديد والإبداع في الفلسفة العربية الإسلامية قائما ما ظل الوضع على حاله؛ فهل هي مُجددة ومبدعة بالإضافة إلى المنقول الفلسفي، قديمه وحديثه، أم هي منحصرة في تقليده، مقتصرة على إتباعه؟ إن مفهوم الإبداع حين يستوجب القطيعة مع المنقول أو مع...
	لذا نجد طه عبد الرحمن الفيلسوف الذي لا ينبهر بمضامين المقولات أنَّى كان مصدرها يخضعها دائما للفحص والتمحيص، ونذكر هنا نقده للحداثة الغربية مبينا المزالق التي انحرفت بها عن أهدافها، فقدم في سبيل تصحيح انحراف مسارها، ما أسماه بروح الحداثة الإسلامية، حيث...
	وعلى إثر معالجته لموضوع الحداثة تطرق للقراءات الحداثية للنص القرآني منتقدا خططها في انتهاك حرمة وقداسة القرآن الكريم، سواء كانت واعية بذلك أو لم تع، وتمثلت هذه الخطط في ( خطة التأنيس – خطة التعقيل – خطة التأريخ )، ثم اقترح البديل عنها في ( التأنيس الم...
	إن الاستسلام للحديث حول مشروع طه عبد الرحمن، سيفضي بنا إلى حديث لا ينقطع ، لكثرة ما امتد مشروعه ليشمل أغلب إشكالات الفكر والحياة، فمن نظريته في قراءة التراث، إلى تأسيس فقه الفلسفة كعلم؛ حدد موضوعه ومنهجه، وبين أهميته، إلى نظريته الأخلاقية، واشتغاله في...
	يتساءل الباحث المغربي عبد النبي الحري، قائلا:29F  ما موقع طه نفسه من بين هؤلاء المفكرين العرب الذين نعتهم بالمقلدة؟ هل ينطبق عليه ما ينطبق عليهم من تبعية فلسفية للآخر الأجنبي، أم يعتبر نفسه الوحيد الذي نجا من آفة التقليد المزمنة في فكرنا الفلسفي؟
	فيجيبه الباحث الجزائري بن تومي اليامين، من غير دليل: "ولعمري إنّني أقرأ لطه عبد الرحمن أجده يصك كلامه على طرق القدماء في تخير اللفظ وتفننه مما يجعله مقلدا مخبوءا في لسان مجدد."30F  فما الذي أحوج الباحث للقسم؟ من الواضح هو للتأكيد، وهل في مثل هذا المق...
	ونجد على خط النقيض الباحث المغربي إبراهيم مشروح يقدم إجابة أخرى عن السؤال السالف الذكر في قوله: "لقد صار النظر في التراث عند طه عبد الرحمن أكثر حداثة من غيره وأوثق تاريخية مما عداه؛ وبيان ذلك أنه لم يطلب من الحداثة إلا أدواتها، أي وسائلها الناجعة، ولم...
	أضف إلى ذلك، فإن" فكر طه عبد الرحمن جدلي مُناظر مستند إلى أصول ثابتة تجعله فكرا مجتهدا يُجيب عن أسئلة زمانه في نطاق ومنطق مرجعيته الإسلامية، وهو لا يُخفي هذه المسلمات التي لم ترض في كثير من الأحيان المثقفين والمفكرين من أهل النظر الفلسفي العربي؛ وهذا ...
	أما إجابتنا عن السؤال فهي أبسط مما عُرض، حتى نعرف موقع طه عبد الرحمن بين التقليد والإبداع، فما علينا سوى أن نطبق المعايير نفسها التي طبقها هو على غيره، لنعرف مكان تموقعه، وبلغة طه عبد الرحمن أن ندحض دعاواه، لنثبت بعدها صحة دعاوى خصومه، فيُحسم بعدها ال...
	ونأمل أن يكون جهدنا هذا من باب استثمار هذا المشروع في إيجاد إجابات لتساؤلات ظلت تُطرح بإلحاح في مجال تخصصنا اللغوي خاصة فيما يتعلق بالمناهج اللسانية والنقدية وصناعة المصطلح، علّنا نهتدي إلى الطريق الذي يخرجنا من حالة التيه كما وُصفت، فتُثمر هذه المعرف...
	ولوعاد الباحثون الى فلسفة طه عبد الرحمن في حل ازمة البحث اللغوي والنقدي، لوجدوا فيها بغيتهم، من حيث تقريب المعرفة المنقولة حتى تنسجم مع مقتضيات المجال التداولي العربي، ومن جهة ثانية في كيفية تأثيل( تأصيل) المفاهيم والمصطلحات ، حتى تصبح مفهومة ومنفه...
	وإن كانت أعمال طه عبد الرحمن قد أحدثت رجة في عقول وقلوب المفكرين والباحثين، وأثارت استشكالاته واستدلالاته انتباههم، فظهرت ردود فعل كثيرة؛ فمن مدعي أنه طرد المنطق من مجال الفلسفة، وآخر يقول: أن زمن المناظرة قد ولى، ومن متجاهل لما يقوله، وآخر لم يستوعب...
	فلئن كانت هذه بعض مواقف المنافسين له في المضمار، فإن بعض طلبة العلم      والباحثين قد وجدوا ضالتهم في مشروع طه عبد الرحمن فغدا مجال دراسة في بحوثهم الأكاديمية، من بينها عملنا هذا الذي نرجو أن يكون لبنة في صرح المشروع؛ لأننا نسعى من خلاله إلى تفعيل ف...
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