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ترحب مجلة االستغراب بكل نت�اج فكري يّتسم باملوضوعية
وينسجم مع اهتماماتها ضمن قواعد النشر اآلتي�ة:

ـ ال تقبل األبحاث غري املوافقة للرشوط األكادميية املعتمدة يف البحث العلمي.

ـ يجب أن تكون األبحاث أصيلة وغري منشورة يف كتب أو مجالت أخرى.

ـ انسجام املضمون واملنهج مع أولويات املجلة يف نقد الفكر الغريب، فال يُعترب 

موافقاً لرشوط املجلة وسياساتها كل بحث ال يتضّمن نقداً لألفكار املطروحة فيه يف 

كل ما ميكن فيه النقد.

ـ ينبغي أن ال يزيد عدد كلامت البحث الواحد عن 5000 كلمة.

املقّدمة  املواد  دراسة  املجلة  يف  التحكيم  وهيئة  العلمي  التحرير  هيئة  تتوّل  ـ 

وتقوميها وتحكيمها.

الرضورة  اقتضت  إذا  إليها،  ترد  التي  النصوص  إعادة صياغة  التحرير  لهيئة  يحّق  ـ 

ذلك، رشط أن ال تؤّدي إل اإلخالل مبقصود الكاتب.

ـ تقّدم املجلة مكافأة مالية للكتّاب عىل أساس نظام املكافآت املعتمد لديها.

ـ يحّق للمجلّة إعادة نرش ما ينرش فيها يف كتاب أو دراسة مستقلة.

ـ املجلة غري ملزمة بنرش املواد التي ترد إليها وال بإعادتها، سواء أنرشت أم مل تنرش.

ـ ترتيب املوضوعات داخل املجلّة يخضع العتبارات فنيّة ومنهجيّة فقط.



نقد هرمنيوطيقا العقل األدنى

محمود حيدر

ٌة وغاية. والذين يساجلون يف تربئِة املفهوم من التحيُّز، رمّبا  ال يشء يف عامل املفاهيم إاّل وله حجَّ

يغفلون بدرايٍة أو من دون درايٍة، عن النتائج املرتتِّبة عىل آليات استخدامه. ففي حقل االستخدام يَبنُي عىل 

يْب، ما إذا كان هذا املفهوم أو ذاك محايداً، أو أنّه مجرُّد ذريعٍة إلضفاء املرشوعيّة عىل هويّة  نحٍو ال يقبل الرَّ

املتحيِّز ونظامه القيَمي. حال الهرمنيوطيقا كطريقة للفهم ال ينأى من هذه الَفرَضيّة، فإنّها كَِسواها من مفاهيَم 

بََدت حرًّة يف علياِء تجرُّدها، إالّ أنّها ملّا دخلت مجال االختبار تمَّ إخضاعها ملعايري املستْخِدِم وتأويالته. 

يف الحقل املعريف الغريب، جرى التعامُل مع الهرمنيوطيقا مجرى هذه الحكاية. فهي فضالً عن أنّها 

أنتجها، وظلَّ حاكاًم عليها منذ تأسيساته  الذي  العقل  فإنّها مل تتحرَّر من سجايا  كمفهوم محلُّ تأويل، 

اليونانيّة األول حتّى أزمنة الحداثة. لقد أورثها هذا الّصنف من العقل ِصبغتَه األصليّة، وألزََمها طرائقه يف 

فهم الوجود وإدراك املوجودات. ولاِّم كانت الهرمنيوطيقا فعاليّة تأويليّة تستمّد تفسري كّل يشٍء من العقل 

الذي صّنعها، فمن البديهي أن يجيء عملُها عىل شاكلته. رمّبا لهذا يستوي القول: إّن معرثة الهرمنيوطيقا 

الحديثة تكمن يف أنّها سليلة املعرثة الكربى التي عصفت بالتأويل اليوناين للوجود. 

*     *     *

دارت الهرمنيوطيقا الحديثة مدار العقل املقيَّد حتّى وهي تتطلَّع نحو الالَّ مريئ، أو تبحُث عن رسِّ 

« ينفسُح فيه نشاط الفكر، ويكتشُف  »اليشِء يف ذاته«. لهذا استعىص عليها الّنفاذ إل »أفٍق تأوييل ما بَعديٍّ

العقُل قدرته عىل مجاوزة ذاته املسكونة بعامل املمكنات. داخل املدار الهرمنيوطيقي للحداثة سينمو 

املبتدأ
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رضٌب من التشاؤم من إمكان الفوز مبعرفة ما هو محتجٌب وراء عامل الحواس. والسبب كامٌن يف »الخلط 

املنهجي« الذي اقرتفه الحداثيون ملّا قاربوا الدين بأبعاده الغيبيّة من خالل املنطق األرسطي، واملنهج 

َغلََب  تأويليٌّة  أن تشيَع سياقات وخطوٌط  الخلط  أمِر هذا  للفلسفة.. وعليه سيكون من  الصارم  العقالين 

عليها الغموض واالضطراب وسوء الفهم. 

*     *     *

املفارقة أّن املامرسة الهرمنيوطيقيّة ذات النزعة التشاؤميّة ستتمّدد إل القلعة التي ابتنى عليها العقل 

النهضة بذلوا من الجهود ما صريَّ الهرمنيوطيقا علاًم  الغريب أمجاد حداثته وأنوارها. ومع أّن مؤوِّلة عرص 

مستحدثًا، إاّل أنّهم مل يجاوزوا األرض األول ألسالفهم. كلُّ ما استحدثوه أْن حوَّلوا الهرمنيوطيقا الشفاهيّة 

التي مارسها حكامء اإلغريق إل تنظري مدوَّن يف خزائن الكتب. رمّبا لهذا الداعي سيزعم الَورَثة واملحدثون 

من فالسفة التنوير أّن أجدادهم مل يكونوا من الهرمنيوطيقا عىل يشء؛ ألنّهم أهل شفاهة ال أهل نصٍّ يستدّل 

عليه بالوثائق. وعىل رغم هذا الزعم جاءت النتيجة لتقول: إّن القول الفلسفّي املستأنف للحداثة مل يقدر 

عىل القطع مع ماضيه، ولو كان دأبُه املستدام االنقالب عليه، أو الجحود بإنجازاته. من أجل ذلك مل يكن 

التاريخ الغريبـ  كام يالحظ أهلهـ  مسريًة مظفرًة نحو النور والسعادة. فلقد تخلّل ذلك التاريخ انحدار عميق 

نحو هواجس العقل األدىن ومشاغله منذ ما قبل سقراط إل زماننا الحارض. والحاصل، أنّه كلاّم ازدادت 

محاولة اإلنسان فهم دنياه، واستغرق يف تأويل إنجازاته التقنيّة، ازداد نسيانه كل ما هو جوهرّي. 

 الّنظّار الذين قالوا بهذا، ال يحرصون أحكامهم بتاريخ الحداثة، بل يُرجِعونها إل مؤثِّرات اإلغريق، 

حيث ُولِدَت اإلرهاصاُت األول للهرمنيوطيقا الدنيويّة. كان أفالطون عىل علوِّ ُمثُلِِه، العالمَة األول الدالَّة 

عىل ذلك. فقد وضع موجودات العامل ضمن معايري عقليّة شديدة اإلتقان؛ من أجل أن يحكم من خاللها 

عىل صدق القضايا أو بطالنها. ثّم جاءت الفلسفة الحديثة والعلم النظري ليك يعزِّزا هذا املَيْل، لتصبح 

الثورة  ينازُِعه منازٌع يف فهم الوجود وحقائقه املسترتة. من بعد ذلك ستأخذ  العلميّة َحَكاًم ال  العقالنيّة 

كينونة  بوصفهام  والكون  اإلنسان  إل  الّنظر  معه  ر  تعذَّ هرمنيوطيقيًّا  أفًقا  لِتَْفتِتَح  الجليِّة،  صورتها  التقنيّة 

موصولة بحقيقة التكوين. وهكذا صار لزاًما عىل كّل من يبتغي الصواب، أن يضع كلَّ يشٍء تحت سيطرة 

اب وعقالنيَّته االنتفاعيّة. العقل الحسَّ

من هذا النحو ستحذو الهرمنيوطيقا الحديثة َحْذَو الّسلِف يف إجراءات القطيعة بني الله والعامل، ثّم 

أنزلت عليها من تأويالتها املستجّدة جرعاٍت زائدٍة اهتزَّت معها مفاهيُم التنوير من أساسها. غدت اآللة 

ت  استبدَّ التأويل  سحر  لها  استطاب  وحني  املتعالية.  ومكانته  اإلنسان  محوريّة  من  بدالً  للكون  محًورا 

التقنيُّة بأمرِها، وراحت تلقي بأثقالها عىل اإلنسان الحديث، لتطيح مبجمل ِقيَِمِه ومعارفه ورؤاه حيال نفسه 



9االستغراب نقد هرمنيوطيقا العقل األدنى

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

وحيال الكون. وسرنى كيف آلت األفهام بدًءا من تأويالت ديكارت وكانط فضاًل عن فالسفة العلم إل 

كهف املقوالت األرسطيّة، وملَّا تفارقها قط. 

التأويُل العقالينُّ لتصرَي معه  يف حقبة الحداثة الفائضة التي نشهد وقائعها اليوم، سنجد كيف تهافََت 

صورة اإلنسان الحديث أقرَب إل وجٍه مشوٍَّه وسط لوحٍة سريياليٍّة تعكس الّسخط عىل الذات وعىل العامل 

مًعا. ففي عرص التقنيّة الجائرة ستتخذ املجتمعات املعارصة سبيلها إل انزالقات باتت معها أدىن إل أوعية 

متّصلة عصيَّة عىل فهِم راهِنها واملقبِل من أيّامها. بدا واقُع الحاِل كام لو تُرِكَت تلك املجتمعات بال راٍع وسط 

اد الغرب من يرى إل التّقّدم التّقني  ضباٍب كثيٍف من الحاجات والغرائز الدفينة. وليس مستغربًا أن يظهر من نقَّ

عىل أنّه مجرّد طالء خادع لحضارة أرهقها التشاؤم وانعدام اليقني. 

أكرث ما تُستظهُر فيه اختبارات الهرمنيوطيقا الحديثة حني تستفهم عن الظاهر واملحتجب يف الوجود. 

ولنئ كان لنا أن نبنيِّ هذه املسألة فسنكون بإزاء مشهديّتني تأويليّتني لكّل منهام سؤالها الخاص: األول، 

تسأل عن عامل األشياء واملاهيّات واملمكنات وتنحرص مهّمتها بالهندسة املنطقيّة التي وضعها أرسطو 

عنارص  من  يحويه  ما  مع  زماين،  فوق  غيبيٍّ  عامل  إل  بالسؤال  متيض  والثانية،  البرشي.  الفكر  لنشاط 

متداخلة ال تتوقّف مفاعيلها عىل االستفهام عن اليشء وشيئيّته، وال عىل اإلنسان مبا هو كائن متفرِّد يجهر 

س  بالسؤال، وال كذلك عن رّس الوجود املطلق.. وإمنا أيًضا وأساًسا عن السؤال نفسه مبا هو سؤال مؤسِّ

تنطوي فيه كّل أسئلة الوجود. ومتى عرفنا أّن الهرمنيوطيقا التي تؤسس أفهامها عىل كلامت الوحي هي 

حركة حاوية للزمن، وتستطيع أن تنقل سؤال الوجود من حال التبّدد والزوال إل مقام الرسوخ والدميومة، 

عرفنا تلقاء ذلك أن التأويل املقيَّد باملاهيات الفانية ال تكاد معارفه وأفهامه تظهر، حتى تضمحّل وتفنى، 

د جوابه يف اآلن عينه.  د السؤال وتبدُّ ثّم لتكون النتيجة تبدُّ

*     *     *

نقيض  هو  الكريم  للقرآن  اإلسالمي  التفسريي  املرياث  يف  لنا  يظهر  كام  الهرمنيوطيقّي  االستفهام 

وراء  الكامنة  الحقيقة  عىل  التعرّف  آفاق  عليه  لِتُسدَّ  العقل  بناصية  أخذت  التي  املتشامئة  الهرمنيوطيقا 

د؛ ألنّها محفوظة عىل الدوام مبا يفيض عليها الكالم  الظواهر. فالهرمنيوطيقا املؤيدة بالوحي، ال تقبل التبدُّ

اإللهي من علم. أما سؤالها املوصول بعروة وثقى باملبدأ اإللهي فإنّه سؤال حاٍو جميع األسئلة املستفِهمة 

ٌن يف  عاّم يستغلُق من خفايا الكون واإلنسان. ذلك يعني أن السؤال يف مقام الهرمنيوطيقا الوحيانية متضمَّ

مظاهر الوجود وكوامنه فال يفصل بينهام فاصٌل أبًدا. أما الهرمنيوطيقا الدنيوية التي ألزمت تفكري اإلنسان 

بحدود املاهيات الفانية، وحالت دون تََفكُّرِه مبا وراء عامل الحس. إل ما انتهت إليه َعَدميات الحداثة، 

عندما أعرضت عن فهم الوجود مبا عامل مخلوق ومحفوظ بالعناية اإللهية وتدبرياتها.
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لرشوط  موافقاً  يُعترب  وال  امللف  بحوث  جميع  عىل  حاكم  أصل  الغريب  الفكر  نقد  اعتبار 

املجلة وسياساتها  كل بحث ال يتضّمن نقداً لألفكار املطروحة فيه يف كل ما ميكن فيه النقد.

قراءة  أساسه  عىل  يُجري  بحثه  يف  معيّناً  منهجاً  الباحث  يعتمد  أن  بالنقد  ونقصد 

تبّي  ناقدة  بعي  التحليلية  املناقشة  خالل  من  البحث  قيد  للموضوع  نقدية  تحليلية 

العيوب واملعاثر املعرفية ومواضع الخلل  والتهافت  املضموين والبحثي واملنهجي 

يف  ما يتعلّق مبوضوع البحث. 

الملف



مفهوم الهرمنيوطيقا
ماهّيت�ه، آلياته، ومذاهبه الفلسفية

[[[
صفدر إلهي راد]*[

اللفظية  الدراسات والبحوث يف تعريف ماهيته  الهرمنيوطيقا مساحة وازنة من  أخذ مفهوم 

املعجمية  املدّونات  األوىف يف  نصيبه  نال  املفهوم  هذا  أن  ومع  واستعامالته،  واالصطالحية 

قدمياً وحديثاً، إال أنه ال يزال حارضاً بقوة يف كل نصٍّ يتاخم العلوم واملعارف اإلنسانية وال 

سيام النصوص الدينية.

واملفارقة أن املفهوم نفسه صار موضوعاً للتأويل بسبب النتائج املرتتبة عىل املوضوعات 

التي يجري تطبيقها عليها.

يف هذه الدراسة إعادة تأصيل للمفهوم واملصطلح تبعاً للمعالجات البحثية التي تناولته يف 

الحضارات اإلنسانية املختلفة.

املحرر

الهرمنيوطيقا علٌم مرتبٌط بعدٍد من العلوم األخرى، ويتميّز بأنّه أساٌس لسائر العلوم. فأيُّ تغرّيٍ 

الفكريّة  املجاالت  يف  وتحّوالٍت  تغرّياٍت  إل  يؤّدي  سوف  فإنّه  العلم،  هذا  يف  يحصل  فكريٍّ 

ِمالٍك  يشتمل عىل  متناسٍق  معريفٍّ  نظاٍم  إل  تحتاج  التي  اإلنسانيّة  العلوم  األخرى، وال سيّام يف 

ٍد يف الفهم والتفسري. وتحتاج العلوم اإلنسانية إل نظرياٍت متناسقٍة ومنظِّمٍة للفهم والتأويل  محدَّ

والتفسري، بسبب عالقة هذه العلوم بالنصوص املرجعية )كالنصوص الدينيّة(، وعالقتها بالقضايا 

والنصوص املرتبطة بهذه العلوم نفسها.

*ـ باحث يف الفلسفة واإللهيات ـ إيران.
ـ تعريب: حسنني الجامل.
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وتؤّدي النظريات املختلفة يف الهرمنيوطيقا إل تغرّي مفهومها أيضاً. فكلُّ عامٍل ومفّكٍر خاض 

هذا العامل، تراه يُعرّف الهرمنيوطيقا عىل أساس اتجاهه فيها؛ وبعبارٍة أخرى: اتخاذ مناهَج واتجاهاٍت 

مختلفٍة يف الهرمنيوطيقا يؤّدي إل اختالٍف يف ماهيّتها وموضوعها وغرضها. وصحيٌح أّن هذا األمر 

يساهم يف فهم االتجاهات املختلفة، إال أنّه يوجب نحَو اضطراٍب يف فهم أصل معنى الهرمنيوطيقا 

وعىل هذا األساس، يرجع عدم إمكان تعريٍف واحٍد ومتناسٍق الهرمنيوطيقا إل التغرّي األسايس يف 

موضوعها وغرضها والذي يعكس اختالف االتجاهات واملناهج فيها.

وبناًء عليه، ال بد لنا أن نشري إل التعريفات املهّمة واملرتبطة باالتجاهات املختلفة؛ ألجل أن 

نصل إل تعريٍف للهرمنيوطيقا. ومبا أّن هذه التعريفاِت كلَّها متمحورٌة حول لفظ الهرمنيوطيقا، فإنّه 

ال بد من البدء بتحليل هذا اللفظ.

معىن  الهرمنيوطيقا:
يرجع أصل لفظ )Hermeneutics(]]] إل الفعل اليوناين )hermeneuein( الذي يرُتجم بالتأويل 

الهرمنيوطيقا  أّن علم  التفسري]]]. لذا، نجد  التأويل أو  والتفسري. كام أن اسم )hermeneia( يعني 

مرتبٌط مبارشًة مبباحث التفسري والتأويل. وسوف ترى أّن كل التعاريف التي سنبيّنها يف هذا الدرس، 

لها نوُع ارتباٍط بالتفسري والتأويل.

ولقد استخدمت النصوص القدمية املختلفة لفظتَْي )hermeneuein( و)hermeneia(. فعىل 

سبيل املثال، اهتّم أرسطو مبوضوع التأويل وصّنف رسالًة كبريًة يف كتابه أرغنون]]] حملت اسم 

كتب  يف  مختلفٍة  موارَد  يف  حضوراً  الكلمة  لهذه  نجد  كام  التأويل(]5].  )عن  أرمينياس«]]]  »پری 

أفالطون]]]. وعىل هذا األساس، يكون استعامل هذه اللفظة يف النصوص القدمية ناظراً أيضاً إل 

مقولة التفسري والتأويل.

]1]- اختلفوا يف إضافة حرف s يف أواخر كلمة Hermeneutics. فذكر بعضهم أّن هذا الحرف ال يُحدث أيَّ تغيرٍي عىل هذه اللفظة؛ 

بينام ذهب بعٌض آخُر إىل أنّه يلزم إضافته إن أردنا بلفظ الهرمنيوطيقا علامً خاّصاً ومجموعَة مسائَل نظريٍة وفكريٍة )انظر: ريتشارد باملر، 

s هو اإلشارة إىل  علم هرمنوتيك، ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص  -2 3(. ومرادنا هنا من استعامل هذا املصطلح مع حرف 

. الهريمينوطيقا كعلٍم خاصٍّ ومستقلٍّ

]2]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 19.

]3]- بحث أرسطو يف هذه الرسالة عن منطق الجمل، أي قوانني كالم اإلنسان.

[4[- Peri Hermeneias.

[5[- See: kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 1.

]6]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 19.
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وتوجد عالقٌة واضحٌة بني لفظ هرمنيوطيقا ولفظ هرمس )Hermes(. فهرمس إلٌه عند اليونانيني، 

يُعنى بنقل الرسالة من اآللهة إل الناس]]]. وبناًء عىل هذا الوجه من التسمية، فإّن حقيقة هرمس 

لتحليل  إذ هي علٌم آيلٌّ  الجهة مرتبطٌة بهرمس،  الرسالة. والهرمنيوطيقا من هذه  نقل  تنطوي عىل 

وبيان طرق انتقال املعاين واملقاصد. وكام أّن الدور األساس لهرمس هو نقل الرسالة إل اإلنسان، 

فإّن الهدف األساس من علم الهرمنيوطيقا هو بيان كيفية انتقال الرسائل إل البرش وبيان اعتبارها.

ويرى البعض أّن مثّة ارتباطاً جذريّاً بني هرمس والهرمنيوطيقا؛ بسبب العنارص الثالثة املهّمة 

يف عملية التفسري، وهي: العنرص األّول: العالمة أو الرسالة أو النص الذي يجب تفسريه؛ العنرص 

الثاين: الواسطة أو املفسِّ الذي يوصل الرسالة؛ والعنرص الثالث: انتقال الرسالة إل املخاطَبني. 

]]].  ويشري اللفظ اليوناين هرمايوس 
وكان هرمس يقوم بالعنرص الثاين، وهو دور الواسطة واملفسِّ

)hermeios( إل الكاهن املتنبّئ يف معبد دلفي، كام أنّه ناظٌر أيضاً إل هرمس، اإلله الرسول]]].

وانطالقاً من هذه املعاين، نُسبت إل هرمس وظيفة تبديل املفاهيم التي هي وراء فهم البرش إل 

مفاهيَم قابلة للفهم واإلدراك. وهكذا، تشتمل األشكال املختلفة لهذه الكلمة عىل تبديل األمور غري 

املفهومة إل مفهومة؛ كام أّن اليونانيني ينسبون إل هرمس وضع اللغة والخط كأداتني مهّمتني ألجل 

إدراك املعنى وانتقاله إل اآلخرين. ومارتن هايدغر]]] ـ وهو الفيلسوف الذي يرى الفلسفة تأوياًل ـ 

يرّصح بأّن الفلسفة هي مبنزلة علم الهرمنيوطيقا وهي مرتبطٌة بهرمس أيًضا. وعىل هذا األساس، فإّن 

مصطلح »علم الهرمنيوطيقا « ـ الذي يرجع إل اليونان ـ يتضّمن معنى »التبديل إل الفهم«]5].

حتليل مفهوم الهرمنيوطيقا:
ودقيٍق  جامعٍ  تعريٍف  بيان  أّن  يتّضح  الدرس،  هذا  أوائل  تقّدم يف  ما  إل  االلتفات  من خالل 

للهرمنيوطيقا أمٌر صعٌب وغرُي ناظٍر للواقع. ونشري مرة أخرى إل أّن التعاريف يف هذا املجال قد 

تنّوعت بسبب اختالف االتجاهات فيه عىل مّر تاريخ هذا العلم. وكّل من سعى لذكر تعريٍف ما، 

فقد كان يعرّف بناء عىل االتجاه الذي يذهب إليه.

التي ذكروها وغري  التعاريف املختلفة  الهرمنيوطيقا مالحظني يف ذلك  معنى  نبنّي  وسوف 

[1[- See: kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 1.

[2[- See: Van A. Harvey, “Hermeneutics”, in: Encyclopedia of religion, edited by Mircea Eliade, v. 6, p. 279.

]3]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 20.

[4[- Martin Heidegger.

]5]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 20.
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التي  الهرمنيوطيقا  معاين  أهم  إل  باختصاٍر  نشري  سوف  األساس،  هذا  وعىل  عنها.  غافلني 

املختلفة]]]. االتجاهات  تلك  ذكرتها 

1. نظرية تفسري الكتاب املقّدس:
بداية االستعامل  الهرمنيوطيقا وأكرثها شيوعاً؛ ألّن  أقدم تعاريف  التعريف من  ميكن عّد هذا 

التفسري  لقواعد  مبيِّنة  كتٍب  تدوين  إل  فيه  احتاجوا  عرٍص  يف  كانت  الهرمنيوطيقا  لعلم  الجّدي 

الصحيح للكتاب املقّدس. وهذا ما يدّل عليه أيًضا عنوان كتاب دان هاور »الهرمنيوطيقا املقّدسة 

أو منهج تأويل النصوص املقّدسة« )]5]]م(]]].

وعىل أساس هذا التعريف الذي كان متزامناً مع تشّكل علم الهرمنيوطيقا، يحتاج جميع الناس 

الصحيح  الفهم  رشوط  إل  ناظرٍة  قواعَد  إل  املقّدسة  النصوص  من  املبهمة  الفقرات  فهم  يف 

مّر  توّسع عىل  لكّنه  بالكتاب املقّدس،  البداية محدوداً  التعريف يف  له. طبعاً، كان هذا  وممهِّدٍة 

التاريخ ليشمل النصوص غري املقّدسة أيضاً.

أنّها  هو  املقّدسة  النصوص غري  إل  اإلنكليزية  اللغة  الهرمنيوطيقا يف  لفظ  تعميم  والّس يف 

-كالنصوص املقّدسة- مبهمٌة وتحتاج يف فهم معانيها إل نظريِة تفسريٍ أيضاً]]].

وقد ظهر هذا التعريف يف أحضان الهرمنيوطيقا الكالسيكية]]]. ويرى جان مارتن كالدينيوس]5] 

)0]7] - 759]م( ـ وهو من أبرز الباحثني يف علم الهرمنيوطيقا يف ذالك العرص ـ أّن الهرمنيوطيقا 

العبارات املقولة واملكتوبة بشكٍل كامٍل؛ بسبب  نفهم  أن  أنّه يصعب  التفسري]]]. ويعتقد  هي فن 

وجود إبهاماٍت فيها. الهرمنيوطيقا هي فن الوصول إل الفهم الكامل والتام لهذه العبارات. وميكن 

إزالة هذه اإلبهامات اعتامداً عىل القواعد املحّررة يف هذا العلم]7].

ويرى كالدينيوس أيضاً أنّه ميكن من خالل التأويل أن نصل إل املعنى القطعي والنهايئ الذي 

يريده املؤلّف، ويهدف التأويل إل الكشف عن هذا املعنى املراد]]].

]1]- وقد ظهرت هذه التعاريف االصطالحية خالل مراحل تاريخية خاصة. وهذا ما سوف نبّيننه يف الدرس الثاين إن شاء الله.

]2]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 42.

]3]- انظر: املصدر نفسه، ص: 43.

]4]- الهريمينوطيقا الكالسيكية هي يف الواقع أقدم شكٍل لعلم الهرمنيوطيقا، وتعتمد منهجاً معرفياً ألجل الوصول إىل أهم أهدافها الذي هو 

بيان القواعد الصحيحة لتفسري النصوص املقدسة.

[5[- Martin Cladenuis.

[6[- Art of interpretation.

[7[- See: kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 5.

]8]- انظر: بابك أحمدي، ساختار و تأويل منت، ج 2، ص: 523.
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وعىل ضوء هذا التعريف األول، ميكن أن نقول بأّن علم الهرمنيوطيقا هو مبنزلة علَمِي التفسري 

وأصول الفقه السائَدين يف أواسط العلامء املسلمني. ومن أهم أهداف هذين العلمني اإلسالميني 

هو تحليل وبيان قواعد الوصول إل الفهم الصحيح للنصوص الدينية )اآليات والروايات(. ويتجىّل 

هذا األمر بوضوٍح يف مباحث األلفاظ من علم أصول الفقه السائد بني األصوليني املسلمني، حيث 

بيحثون فيها عن القواعد التي نحتاج إليها للكشف عن مراد املتكلّم.

2. نظرية الفهم:
يرى شاليرماخر]]] أّن الهرمنيوطيقا هي فّن الفهم؛ أي الفن الذي ال ميكن الوصول إل الفهم 

إال من خالله. وانطالقاً من أن تفسري الفهم معرٌَّض دامئا لخطر االبتالء بسوء الفهم، عّد شاليرماخر 

الهرمنيوطيقا مجموعَة قواعَد منهجيٍة تُستخدم لرفع هذا الخطر]]].

وقد بّدل هذا الفهُم الهرمنيوطيقا من مجموعِة قواعَد إل علٍم منظٍَّم ومتناسٍق. وبعبارٍة أخرى: 

الهدف األساس من هذا الفهم للهرمنيوطيقا هو بيان رشوط الفهم يف كلِّ محاورة، بحيث ميكن عّد 

أصولها أساساً أليِّ نوٍع من الفهم والتأويل. والجديد يف هذه النظرة إل الهرمنيوطيقا، أنّه ُعرِّف 

هذا العلم ألّول مرٍة بأنّه الباحث عن نفس الفهم]]]. وعىل هذا األساس، كان شاليرماخر يف صدد 

ـ  النصوص  الحاكمة عىل  للقواعد  منهجيٌّ  ـ أي هي رشٌح  الفنون  نوٌع من  الهرمنيوطيقا  أن  بيان 

يُعنى ببيان كيفية التأويل بحيث ال نقع يف التفسري بالرأي]]].

3. املنهج العام للعلوم اإلنساني�ة:
يرى فيلهلم دلتاي]5] أّن الهرمنيوطيقا منهٌج عامٌّ وعلٌم أساٌس تُبنى عليه كل العلوم اإلنسانية]]]. 

لذا، سعى أن ينظّم علم الهرمنيوطيقا  كمنهٍج جامعٍ للفهم والتأويل يف هذه العلوم.

وكان يريد أن ينقل نهضة كانط يف العلوم الطبيعية إل العلوم اإلنسانية، لكن مبنهٍج يتناسب 

معها. فكام أّن كانط استفاد من نقد العقل املحض لفهم العلوم الطبيعية وبيانها، فإّن دلتاي رأى أنّه 

[1[- Friedrich D. E. Schleiermacher.

]2]- انظر: أحمد واعظى، درآمدى بر هرمنوتيك، ص: 27.

]3]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 49 - 50.

]4]- انظر: جان غروندن، درآمدى به علم هرمنوتيك فلسفى، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 38.

[5[- Wilhelm Dilthey.

]6]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 50.
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يجب أن نبدأ من »نقد العقل التاريخي«]]] يف العلوم اإلنسانيّة. ويعتقد دلتاي أّن الهرمنيوطيقا هي 

أفضل منهٍج ميّهد للفهم الصحيح يف العلوم اإلنسانيّة]]].

ويؤكّد دلتاي عىل أّن حصول االطمئنان يف العلوم الطبيعية مرهوٌن للمنهج الصحيح الحاكم فيها. 

ومن جهٍة أخرى، خلص إل أّن الفراغ األساس يف العلوم اإلنسانية هو عدم االستفادة من منهجٍ جامعٍ. 

لذا، صّب كل جهده لتقعيد علم الهرمنيوطيقا الذي ميهِّد املباين املنهجية للعلوم اإلنسانية.

4. النظرية الوجودية للفهم:
التعاريف الثالثة السابقة متقاربٌة جداً، وتدور حول تهيئة األرضية لتحّقق الفهم الصحيح ملراد 

املتكلّم   أوـ  الكاتب، والحذر من الوقوع يف سوء فهمه. ويف الحقيقة، ال نشاهد بني هذه التعاريف 

. اختالفاً أساسيّاً وال غرَي أسايسٍّ

وهذا ما أكّد عليه جان غروندن يف كتابه مدخٌل إل علم الهرمنيوطيقا الفلسفية )درآمدى به علم 

هرمنوتيك فلسفى(. وهو يعتقد أنّه منذ ظهور الهرمنيوطيقا يف القرن السابع عرش وإل أواخر القرن 

التاسع عرش، كان املقصود من هذا العلم هو فّن التأويل، أي تنظيم القواعد الحاكمة عىل التأويل. 

ويرى أّن الهرمنيوطيقا يف هذه القرون الثالثة كانت علامً معياريّاً يعتمد عىل منهٍج معريفٍّ ألجل 

عدم الوقوع يف سوء الفهم والتفسري بالرأي. ومن هنا، تجد أنّهم يف عرص النهضة قد استفادوا من 

الهرمنيوطيقا كـ »علٍم مساعٍد«، فدّونوا الهرمنيوطيقا الكالمية والفلسفية والحقوقية، ألجل تأويل 

النصوص وتفسريها]]].

وقد أّدت نشأة الهرمنيوطيقا الفلسفية إل تحّوٍل مهمٍّ يف االتجاهات الهرمنيوطيقا، وإل تغرّيٍ 

وال  التأويل،  قواعد  عن  تبحث  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  تكن  فلم  الهرمنيوطيقا.  ملفهوم  جوهريٍّ 

الهدف  نفسه، وتعّده  الفهم  ماهية  بل كانت بصدد تحليل  اإلنسانيّة؛  العلوم  منهٍج لكل  بيان  تريد 

املحوري للهرمنيوطيقا.

وانطالقاً من أّن الفهم والتأويل جهات أساسية يف وجود اإلنسان، يرى هايدغر أّن الهرمنيوطيقا 

]1]- سوف يوافيك مراده من نقد العقل التاريخي يف الدروس القادمة إن شاء الله.

]2]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 50.

]3]- انظر: جان غروندن، درآمدى به علم هرمنوتيك فلسفى، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 13.
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تحليٌل لظاهر الفهم املوجودة عند اإلنسان، وبحسب عبارته: الهرمنيوطيقا هي »دازاين«]]]. وقد 

تابع غادامري رسالة هايدغر، ورأى أّن الهرمنيوطيقا نوٌع من النظرية الوجودية للفهم، بناًء عىل اعتباره 

وجود الفهم لغًة من اللغات]]]. ويعتقد هايدغر يف مجال السؤال عن الوجود، أّن أول وظيفٍة هي تحليل 

الوجود اإلنساين أو الدازاين. طبًعا، يعّد  هذا التحليل للوهلة األول تحليالً متهيديّاً يفسح املجال 

أمام تحليل الوجود نفسه]]]. ومن الواضح من تعاريف هايدغر وغادامري أّن الهرمنيوطيقا الفلسفية 

أّدت إل تحّوٍل عميٍق يف أصل النظرة إل الهرمنيوطيقا واملراد منها. ففي هذه النظرة الجديدة، ال 

ميكن أن نقول بأّن الهرمنيوطيقا أداٌة وقواعُد ألجل الوصول إل املراد الجّدي للمؤلّف أو املتكلّم، 

بل صار محور هذا العلم هو تحليل وجود الفهم نفسه؛ وبعبارٍة أخرى: صارت الهرمنيوطيقا تبحث 

عن رشوئط تحّقق الفهم وخصائصها الوجودية.

فقد سحب هايدغر الهرمنيوطيقا من مجال املعرفة واملنهجية إل مجال الوجود، وسعى إل 

النظرية الوجودية. لكّنه مل يستطع أن يرجع إل املباحث املعرفية  الهرمنيوطيقا عىل  أن يؤّسس 

الساحة  إل  الهرمنيوطيقا  يُرجع  أن  فقد سعى  غادامري،  أما  بها.  املرتبطة  األسئلة  يجيب عن  وأن 

املعرفية، وأن يحّل مشكلة الهرمنيوطيقا ]]]. ومن خالل التفاته إل دخالة اللغة يف الفهم، حاول أن 

يذكر تحليالً ملاهية املعرفة يكون صالحاً يف كل املجاالت املعرفية.

ويقول هايدغر عن مراده من الهرمنيوطيقا: »ليست الهرمنيوطيقا مرتبطًة بفن التأويل، كام أنّها 

ليست نفس التأويل، بل هي سعٌي ألجل فهم »ما هو التأويل؟«]5].

5. نظام التأويل:
بعد عرص الهرمنيوطيقا الفلسفية، ذهب بول ريكور]]] إل أّن الهرمنيوطيقا شبيهٌة بنظام تأويٍل 

وتفسريٍ. فعرّفها عىل النحو التايل: »هي نظريٌة للقواعد الحاكمة عىل التفسري؛ أو بعبارٍة أخرى: هي 

تأويٌل لنصٍّ خاصٍّ أو ملجموعٍة من العالمات التي تُعترَب مبثابة النص«]7].

]Dasein -[1، وهي كلمة أملانية مركبة من “da” مبعنى “هناك”، و“sein” مبعنى “الوجود”، فصبح معنى هذه الكلمة “الوجود هناك”.

]2]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 51 - 52.

]3]- انظر: مارتني هايدغر، هستى و زمان، ترجمة: سياوش جامدى، ص 96.

]4]- انظر: بابك أحمدي، ساختار وتأويل منت، ج 2، ص: 570؛ مهدوى تهراىن، مباىن كالمى اجتهاد در برداشت از قرآن كريم، ص: 201.

]5]- بابك أحمدي، ساختار وتأويل منت، ج 2، ص: 562.

[6[- Paul Ricoeur.

]7]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 52.
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مع  يتعامل  عندما  الفهم  عمل  نظريُة  هي  »الهرمنيوطيقا  يقول:  عندما  ريكور  مراد  هو  وهذا 

من  تنطلق  بحيث  الرموز،  لفّك  عمليٌة  الهرمنيوطيقا  أّن  ريكون  بول  ويعتقد  النصوص«]]].  تأويل 

املعنى الظاهر للوصول إل املعنى الباطن واملكنون]]]. وال يحرص موضوع التأويل بالنصوص 

االصطالحية، بل يرى أّن نظامه التأوييل يشمل الرموز املوجودة يف الرؤيا ويف األساطري ورموز 

املجتمع واللغة]]].

ملحة تاريخية عن الهرمنيوطيقا
بعد أن بيّنا مفهوم الهرمنيوطيقا بحسب النظريات املختلفة، نشري يف ما ييل إل السري التاريخي 

هذا  يف  العملية  وتأثرياته  التطّور  هذا  وضوح  من  الرغم  فعىل  القرون.  مّر  العلم عىل  هذا  لتطّور 

العرص، إال أنه يجب أاّل نغفل عن تاريخ هذا العلم.

تُعّد الهرمنيوطيقا الفلسفية املعارصة محرِّكاً أساساً يف هذا املجال، لكن ال بد من االلتفات 

الهرمنيوطيقا بحسب  الكالسيكية واملعارصة، ألنّه: أوالً: ال ينحرص علم  الهريمينوطيقا  أيضا إل 

أيضاً،  الهرمنيوطيقية  االتجاهات  سائر  يشمل  بل  املعارص،  الفلسفي  باالتجاه  الغريب  املصطلح 

االتجاهات  ينتقدون  وهم  الفلسفية،  غري  الهرمنيوطيقية  لالتجاهات  أتباٌع  اآلن  يوجد  وثانياً: 

يتبّنى  ال  البعض  نرى  العرشين  القرن  أواخر  يف  أنّه  حتى  بل  والوجودية،  الفلسفيّة  الهرمنيوطيقية 

السابقة، بل  الفلسفيّة غرَي مرتبطٍة باالتجاهات  الهرمنيوطيقا  الفلسفية، وثالثاً: ليست  الهرمنيوطيقا 

ُوجدت بسبب بعض االتجاهات الحديثة كأفكار دلتاي.

إل  الوصول  ميكننا  ال  ذلك،  فألجل  ونقائَص.  مشكالٍت  من  الهرمنيوطيقا  تاريخ  ويُعاين 

أن  قبل  إليها  نشري  لعدة عوامل،  معلوٌل  النقص  العلم. وهذا  لهذا  وكامٍل  تاريٍخ واضٍح وجامعٍ 

نرشع يف بيان اللمحة التاريخية عن الهرمنيوطيقا. وتجدر اإلشارة إل أنّنا نكتفي ببياٍن إجاميلٍّ 

كبرٌي... تاريخها  الهرمنيوطيقية؛ ألن  التحّوالت  لسري 

مشكالت النظرة التاريخية إىل الهرمنيوطيقا حبسب املصطلح الغريب:
بعدم  القول  ميكن  بل  الغريب،  املصطلح  بحسب  للهرمنيوطيقا  معنّيٍ  تاريٍخ  تحديد  يصعب 

]1]- بابك أحمدي، ساختار وتأويل منت، ج 2، ص: 570.

]2]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 53.

]3]- انظر: املصدر نفسه.
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إمكانه. وكلُّ من بادر إل تحديد تاريٍخ لهذا العلم، فإنّك ترى يف كالمه الكثري من االضطراب. 

فهل ميكن أن نتّهم مؤرّخي الهرمنيوطيقا بالضعف والتقصري يف نظرتهم التاريخية إل الهرمنيوطيقا 

بحسب املصطلح الغريب؟ هل واقعاً ال يستطيع الباحثون يف الهرمنيوطيقا الوصول إل تاريخها؟ 

كيف ميكننا أن نتجاوز هذا الفراغ املهم جّداً يف مجال علم الهرمنيوطيقا؟

يبدو لنا أّن عدم وجود ملحٍة تاريخيٍة متناسبٍة مع الهرمنيوطيقا الغربية، ليس معلوالً بالرضورة 

لضعف الكتّاب يف املجال التاريخي، وال لغفلتهم عن تاريخ الهرمنيوطيقا، بل مثة عامالن رئيسان 

دخيالن يف هذه املشكلة، هام:

1. اّتساع رقعة أحباث الهرمنيوطيقا:
له؛  منظٍّم  تاريٍخ  بيان  يصعب  كام  العلم  هذا  تكّون  لبداية  محّددٍة  نقطٍة  عىل  العثور  يصعب 

بسبب اتّساع رقعة األبحاث الهرمنيوطيقية وشمولها للكثري من الشؤون اإلنسانية. وحيث إن علم 

الهرمنيوطيقا أساٌس لعلوٍم إنسانيٍة متعّددٍة]]]، مثل: الفن واللغة والحقوق والسياسة والكالم و...، 

فقد أّدى ذلك إل أن يُلتفت يف تاريخ الهرمنيوطيقا إل كل هذه املجاالت الفكرية. فعىل سبيل 

علم  تطّور  سري  يف  نغفل  أن  ميكننا  ال  فإنّه  اللغة،  لعلوم  أساساً  الهرمنيوطيقا  كانت  إن  املثال، 

الهرمنيوطيقا عن هذه العلوم اللغوية. وهذا التوّسع يف مجال استخدام الهرمنيوطيقا، قد أّدى إل 

عدم الثبات يف النظرة التاريخية إليها أو عدم تنظيمها. وعىل هذا األساس، ال ميكننا الوصول إل 

تاريخ جامع يف هذا املجال.

2. عدم تقسيم أنواع النظرة التاريخية إىل الهرمنيوطيقا:
تاريخ  بيان  يف  مختلفٍة  أنواٍع  وجود  هو  إليها  االلتفات  من  بد  ال  التي  املهّمة  األمور  من 

الهرمنيوطيقا؛ إذ يوجد ثالث جهاٍت ميكن من خاللها النظر إل تاريخها:

]. تاريخ األبحاث الهرمنيوطيقية.

]. تاريخ استخدام كلمة الهرمنيوطيقا.

]. تاريخ علم الهرمنيوطيقا من حيث كونه علامً منظاّمً وممنهجاً.

]1]- طبعاً، هذا االتّساع معقوٌل؛ ألن وجود اإلنسان له دوٌر أساٌس يف كل العلوم اإلنسانية. وحيثام يتدّخل اإلنسان، فإنّه ال بد من حضور 

مسألة الفهم والتفسري أو التأويل. فاإلنسان بطبيعته يسعى نحو فهم كل موضوعٍ يواجهه وتفسريه وتأويله.
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أما الجهة األوىل، وهي تاريخ األبحاث الهرمنيوطيقية، فال ترتبط بالرضورة بلفظ الهرمنيوطيقا أو 

مبصطلحها؛ ألنّه ال عالقة لنا يف هذه الجهة إال مبضمون الهرمنيوطيقا. وال فرق يف ذلك بني أن يكون 

هذا املضمون مذكوراً يف علم الهرمنيوطيقا أو تحت مصطلحه أو تحت أيِّ عنواٍن آخَر. بل يجب أن 

نبحث عن مسائل الهرمنيوطيقا حتى لو مل يُتعرّض لها يف ذيل مفهوم الهرمنيوطيقا ومرادفاته.

وأما الجهة الثانية، وهي تاريخ استخدام لفظ الهرمنيوطيقا ومشتقاته، فرتتبط مبعرفة هذا اللفظ 

واألبحاث املرتبطة به. ونبحث يف هذا القسم عن األبعاد اللغوية لهذا اللفظ، وتاريخ استخدامه 

يف كلامت املؤلّفني واملفّكرين. وهذه الجهة أيضاً أعّم من أن يكون لفظ الهرمنيوطيقا قد استُخدم 

بشكله العلمي أو حاكياً فقط عن معناه اللغوي.

وأما الجهة الثالثة، وهي تاريخ علم الهرمنيوطيقا، فيُعنى فيها بنشأة هذا العلم وتشّكله وصريورته 

علامً ممنهجاً. ويف هذا النوع من النظرة التاريخية، يكون املضمون والشكل مرتبطاً بالهرمنيوطيقا.

ومن خالل االلتفات إل هذا التقسيم، ميكن القول بأّن أحد أسباب االضطراب يف بيان تاريخ 

الهرمنيوطيقا هو عدم التفكيك بني أنواع النظرة التاريخية إل هذا العلم. وانطالقاً من اتّساع تاريخ 

النظر إل تاريخ هذا  أنّه من الرضوري  الهرمنيوطيقا، وال سيام يف الجهتني األول والثالثة، نرى 

بكثري من  الهرمنيوطيقية أطول  تاريخ األبحاث  أّن  الثالث. وياُلحظ  الجهات  بدقٍة من هذه  العلم 

تاريخ علم الهرمنيوطيقا. كام أنّه يوجد مسافٌة واسعٌة بني تاريخ تشّكل هذا العلم وبني استخدام 

هذا املصطلح.

علم  تاريخ  أي  الثالثة،  الجهة  من  الهرمنيوطيقا  بيان  هو  البحث  هذا  يف  األساس  واملحور 

التي طرأت عليه. وسوف نبنّي هذه الجهة بشكٍل مفّصٍل بعد أن نتعرّض  الهرمنيوطيقا والتغرّيات 

إجامالً لتاريخ الهرمنيوطيقا من الجهتني األوليني.

تاريخ أحباث الهرمنيوطيقا:
انطالقاً من اتّساع الهرمنيوطيقا لجميع مجاالت املعرفة اإلنسانية، ال ميكننا أن نحّدد زماناً خاّصاً 

لتاريخ أبحاثها. فكلُّ سعٍي للفهم أو التفسري أو التأويل الصحيح للكالم أو الظواهر، يكون يف الحقيقة 

لتاريخ خلقة  الهرمنيوطيقا مساوياً  تاريخ  اللحاظ، يكون  الهرمنيوطيقا. وبهذا  أبحاث  ضمن مجال 

اإلنسان؛ ألنّه منذ وجوده يستفيد من قواه اإلدراكية ويسعى دامئاً للوصول إل الفهم الصحيح للظواهر 

وملا يحيط به. وقد كان اإلنسان دائم البحث عن الحقائق، ويحاول ألجل ذلك أن يستخدم أسهل 

أدوات الفهم والتفسري وأكرثها شيوعاً.
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وعىل هذا األساس، ميكن القول بأّن جذور تاريخ الهرمنيوطيقا -بهذا املعنى العام- ترجع إل 

للكشف عن الحقيقة وتفسريها، وباذالً قصارى  الفطرة اإلنسانيّة. وقد كان اإلنسان متعطّشاً دوماً 

جهده للوصول إل هذا الهدف. وال ميكننا أن نعرث عىل حقبٍة زمنيٍة، يكون اإلنسان قد تخىّل فيها 

دامئاً  يسعى  كان  اإلنسان  أّن  التحليل  هذا  يعني  وال  املوجودة.  بالظروف  واقتنع  األمر  هذا  عن 

لتأمني األدوات والقواعد الالزمة ألجل الوصول إل ذلك الهدف املذكور، بل كثرياً ما كانت ترواده 

هواجس كشف الحقائق، ومع ذلك، مل يهيّئ علامً الزماً لتفسريها وتأويلها. طبعاً، ال ينحرص تاريخ 

األبحاث الهرمنيوطيقية يف هذه املوارد، بل يشمل النظريات املختلفة واملتنّوعة املرتبطة بالتفسري 

والفهم والتي مل تكن تحت علم الهرمنيوطيقا.

وعىل الرغم من أّن لفظة الهرمنيوطيقا]]] بدأت بالرواج من القرن السابع عرش وما بعد، إال أّن 

التأويل )الدينيّة واألدبيّة والحقوقيّة( ترجع إل الزمن القديم. وهكذا،  تفسري النصوص ونظريات 

زمن  إل  يرجع  يشملها  الذي  امليدان  فإّن  التفسري،  نظريات  عىل  الكلمة  هذه  داللة  نقبل  عندما 

تفسري الكتاب املقّدس يف العهد القديم، أي عندما كانت هناك قواننُي ألجل تأويل التوراة بشكٍل 

صحيٍح]]].

ويُعّد أغسطني فيلسوفاً ومتكلاّمً ذا أثٍر كبريٍ عىل الهرمنيوطيقا الحديثة. فقد كتب مقالًة بعنوان 

تأثرياً  الهرمنيوطيقية  الكتابات  أكرث  إبلينغ،  تعبري  بحسب  كانت   ،»On Christian Doctrine«

باللحاظ التاريخي]]]. ومن امُللفت أن أغسطني مل يأِت عىل ذكر لفظ الهرمنيوطيقا ضمن أبحاثه 

يف هذا املجال.

وتأويلها،  اإللهية  اآليات  لفهم  مناسبٍة  طريقٍة  لبيان  املختلفة  األديان  مفّسي  سعي  يُعّد  كام 

الفهم  أدوات  إل  الوصول  طريق  يف  كبريًة  خطوًة  إثباتها،  أو  التفسريية  االتجاهات  رّد  وبالتايل 

الصحيحة. كام ال ميكننا غّض النظر عن جهود األصوليني املسلمني عىل مّر تاريخ أصول الفقه، 

حيث مّهدوا املباين الالزمة الستنباط األحكام الرشعية. وقد ورد األصوليون واملفّسون إل عمق 

النصوص  عن  النظر  وبغّض  الهرمنيوطيقا.  لفظ  ذكر  عىل  يأتوا  أن  دون  الهرمنيوطيقية،  األبحاث 

املقّدسة، فإنّنا نجد مناذج من تفسري النصوص وتأويلها يف األدبيات العرفانية. 

التأويل ونظرياتها، ضمن  بحثت عن مسألة  التي  الفلسفية  النصوص  نُدرج  أن  أنّه ميكننا  كام 

[1[- Hermeneutics.

]2]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 44.

[3[- See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 33.
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لهذه  منوذٍج  أقدم  ولعل  العلم.  هذا  ضمن  تدوَّن  مل  أنّها  من  الرغم  عىل  الهرمنيوطيقا،  أبحاث 

النصوص هو محاورة أيون التي كتبها أفالطون. إذ يحاور فيها سقراُط أيون ـ الذي هو أحد رواة 

وشارحي شعر هومر.

. فهم ميثّلون  ويبنّي نظريًة مرتبطًة بالتأويل، خالصتها: أّن الشعراء يتّصلون مبصدر إلهاٍم شعريٍّ

أما  تلقايئٍّ.  بهذا املصدر بشكٍل  يتأثّرون  ، حيث  أول حلقٍة يف سلسلٍة متصلٍة مبصدٍر مغناطييسٍّ

التي  اإللهية  الشعر  بقوى  فيتأثّرون  بالشعراء،  املتصلة  الثانية  الحلقة  مبثابة  فهم  والرواة،  الرّشاح 

ينتقل مغناطيس  الناس. وبالتايل،  يأخذونها من الشعراء، ويطرحون األفكار واملسائل بني عموم 

الشعر إل الشعراء ثم إل الرواة أو الرّشاح، ومنهم إل جميع الناس]]].

ويف نهاية هذا الحوار، يشري أفالطون إل أّن اطاّلع الراوي عىل املوضوع املذكور يف الشعر، 

يساعده عىل تأويل الشعر بشكٍل دقيٍق. وميكن عّد النص الجميل ألفالطون مشرياً إل ما يرتبط 

باالبتعاد عن قصد املؤلِّف. وهذا مامل يكن ملتِفتاً إليه أفالطون نفسه يف ذلك الزمن، لكّنه ينفعنا 

يف األبحاث الجديدة]]].

تاريخ استخدام لفظ الهرمنيوطيقا:
املراد من لفظ الهرمنيوطيقا ومشتقاته، ما يعّم االستخدام اللغوي واالصطالحي. وقد استخدم 

أّن  كام  بالتأويل(]]].  )املرتبطة  أرمينياس«  »پری  رسالة  يف  أرغنون  كتابه  يف  اللفظ  هذا  أرسطو 

أفالطون قد استخدم هذا اللفظ يف عدة موارد، منها: عندما عّد الشعراء مفّسين]]] إلهيني]5]. كام 

للعرص  التابعني  والكتّاب  املفّكرين  آثار  بعض  لفظتَْي هرمنيويني وهرمينيا يف  العثور عىل  ميكن 

القديم. فنجد هذه الكلامت يف تراجيديا أديبوس ويف كتابات: غزنفون، وبلوتارك، وأبيقوروس، 

ولوكرسيوس، ولونغينوس]]].

كتابه  عنوان  لفظة هرمنيوطيقا يف  دان هاور]7] من  استفاد  )]5]]م(،  السابع عرش  القرن  ويف 

]1]- انظر: بابك أحمدي، ساختار وهرمنوتيك، ص: 72.

]2]- انظر: املصدر نفسه.

[3[- See: kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p. 1.

[4[- Hermenes.

[5[- See: Hermenes/ Michael Inwood, Routledge Encyclopedia of Philosophy, v. 4, p.385.

]6]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص 19؛ عبد الله نرصى، راز منت: هرمنوتيك، قرائت پذیری 

منت ومنطق فهم دين، ص: 81.

[7[- Dann Huer.
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أي  Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum؛ 

بدايًة  القرن  هذا  يُعّد  الواقع،  ويف  املقّدسة]]].  النصوص  تأويل  منهج  أو  املقّدسة  الهرمنيوطيقا 

اللفظ  هذا  صار  فصاعداً،  القرن  هذا  من  ألنّه  هرمنيوطيقا؛  للفظة  والهادف  الرسمي  لالستعامل 

، وبدأ العلامء يبحثون عن النظريات املرتبطة به ويبيّنونها. اسامً لعلٍم رسميٍّ

 . للهرمنيوطيقا كعلٍم خاصٍّ الرسمي  التشّكل  بداية  يُعّد  السابع عرش  القرن  أّن  تقّدم سابقاً  وقد 

واملقاالت  الكتب  عناوين  يف  الهرمنيوطيقا  لفظ  الستخدام  بدايًة  التحّول  هذا  صار  الواقع،  ويف 

يف  الكلمة  هذه  من  يستفيدون  الكبار  املفّكرون  أضحى  ذلك،  بعد  ثم  العلمية؛  واملحارضات 

كتاباتهم وأبحاثهم. ومّمن استفاد كثرياً منها يف كتاباته، نذكر: جان مارتن كالدينيوس يف أواسط 

القرن الثامن عرش، وأوغست ُوولف يف أواخر القرن الثامن عرش، وشاليرماخر يف النصف األول 

من القرن التاسع عرش، وفيلهلم دلتاي يف أواخر القرن التاسع عرش، وهايدغر وغادامري يف القرن 

العرشين، وهابرماس وريكور وِبتّي وِهرش و... يف النصف الثاين من القرن العرشين.

تاريخ علم الهرمنيوطيقا:
يشتمل بيان تاريخ علم الهرمنيوطيقا عىل ملحٍة تاريخيٍّة لصريورتها علامً مستقاّلً وممنهجاً، بدأ من 

فرتٍة محّددٍة ثم دخل يف مرحلة التطّور أو األفول. وعىل هذا األساس، فإنّنا لن نُعنى يف هذه الجهة 

من النظرة التاريخية ببيان تاريخ التفسري والتأويل، وال لجذور استخدام لفظ الهرمنيوطيقا، وإن كانا 

مرتبطني بعلم الهرمنيوطيقا. وقد كان تشّكل هذا العلم مسبوقاً بعوامَل خاصٍة، جعلت تكّونه وتوّسعه 

رضوريّاً. لذا، سوف نتحّدث عنها كأرضيٍة لظهور هذا العلم، ثم نرشح تاريخ التكّون والتوّسع.

1. أرضية نشأة علم الهرمنيوطيقا:
لقد تأثّر علم الهرمنيوطيقا بنهضة اإلصالح الديني كام تأثّرت بها الكثري من التحّوالت األساسيّة 

يف اللغة ويف الثقافة والفكر املسيحيني. فقد بدأت هذه النهضة يف أحضان عرص النهضة]]]، متأثرًة 

بأسبابه وحوادثه. وهذا ما هيّأ األرضية لظهور وتطّور االتجاهات الحديثة املرتبطة بالعامل واإلنسان 

والله والدين والفكر البرشي. ويف الواقع، تُعّد نهضة اإلصالح الديني رّدة فعٍل طبيعيٍة عىل الحاكمية 

املطلقة للكنيسة وآبائها يف أواخر القرون الوسطى. فقد نجح أرباب الكنيسة وآباؤها إل أواخر القرون 

[1[- See: Hermenes/ Michael Inwood, Routledge Encyclopedia of Philosophy, v. 4, p.385.

[2[- Renaissance.
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الوسطى بالحصول عىل املرجعية التامة يف دين الناس ودنياهم. فكانت الكنيسة الواسطة الوحيدة يف 

إميان الناس، حتى وصل األمر إل أن صارت الطريَق الوحيد للتديّن. وكانت إدارة الكنيسة محتاجًة 

إل أموال الناس، لذا، مل يكن أمامها إال جلب أموال الناس الطائلة من خالل األساليب الدينية )كبيع 

صكوك الغفران(. وهذا ما أّدى إل إبعاد الناس عن األدبيات السائدة يف الكنيسة.

وكان اآلباء محتاجني إل املصادر املالية وإل األتباع األوفياء، حتى يحّققوا أهدافهم الدنيوية 

أثناء زعامتهم. ومل تكن الحاجة إل املال أمراً جديداً، لكن الطرق غري املرشوعة لكسبه أّدت إل 

ظهور تفاسرَي كثريٍة. يقول بعض الشهود: كلاّم دخلت إل غرفة القضاء يف كنيسة البابا رأيت التجار 

والكهنة يتساومون ويعّدون األموال املرتاكمة أمامهم]]]. وقد أّدى هذا الِغنى املرَتف إل أن يُعرِّف 

آباء الكنيسة عن أنفسهم بأنّهم املرجع الوحيد يف تفسري الكتاب املقّدس وفهمه.

وقد أكّدوا يف الفكر الكاثولييك أنّه كلاّم تحّدث األب يف ظروٍف خاصٍة عن مواضيَع مرتبطٍة 

باإلميان واألخالق، فإّن حديثه مصوٌن من الخطأ؛ أي إّن األحكام واألصول التي يذكرها، ال تكون 

قابلًة للنفي، كام ال مجال لتطرّق الخطأ إليها... وليست الكنيسة فقط غرَي محتاجٍة إل اإلصالح، بل 

ال ميكن إصالحها؛ ألنها يف أعىل املراتب حيث ال قابلية لإلصالح]]]. وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية 

أو  املرجعية  من  نوٍع  فأيُّ  املرجعية.  مفهوم  تحديد  بيدها  أّن  وترى  املقّدس،  الكتاب  مبرجعيّة 

الصالحية الصادر عن رأس الكنيسة، أو أيُّ كالٍم مرتبٍط باإلميان واألخالق يصدر عن هذا الرأس 

أيضاً، ال بد أن يكون مصوناً من الخطأ وغرَي قابٍل للتغيري واإلصالح، وال يوجد فيه احتامُل للخطأ]]]. 

ويقول جان باير ناس برصاحٍة:

املثال:  فعىل سبيل  املال؛  لجمع  وتأسيساٌت خاصٌة  مقّرراٌت  الزمان  ذلك  للكنيسة يف  »كان 

العذاب األخروي، واالعرتاف، والتعميد،  الغفران واألمن من  بإزاء: صكوك  يأخذون املال  كانوا 

وتكاليف الزواج والعزاء، وغري ذلك من وظائف الكنيسة«]]].

الناس تحّمل  بإمكان  يكن  فلم  أساسيٍة،  لنهضٍة  تهيئة األرضية  العوامل يف  وقد ساهمت هذه 

سلوك الكنيسة وعقائد أربابها املربحة. وكان الفساد األخالقي والسيايس واملايل ألرباب الكنيسة 

]1]- انظر: جاكسن اشبيل فوغل، متدن مغرب زمني، ترجمة: محمد حسني آريا، ص: 568.

]2]- انظر: روربرت ماك آيف براون، روح آيني پروتستان، ترجمة: فريربز مجيدى، ص: 315 - 316.

]3]- انظر: املصدر نفسه، ص: 328.

]4]- جان باير ناس، تاريخ جامع أديان، ترجمة: عيل أصغر حكمت، ص: 665.
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ُمظهرًا لتناقض أفعالهم وأقوالهم. وكان الكهنة غارقني يف ترصّفاتهم النفعية، حتى أنّه مل يكن يخطر 

يف بالهم احتامل زوال مرجعيّة الكنيسة وحجيّتها. إال أّن نهضة اإلصالح الديني الربوتستانتي، قد 

ظهرت بنحٍو ال يُصّدق. ويجب أاّل ننىس يف هذا املجال السعي الحثيث ملارتن لوثر قائد هذه 

النهضة. فقد قال بشكٍل متناسٍب مع حال الناس املتوّسطني وحاجاتهم:

أنا أقول لكم إنّه ال يحق لآلباء وال لألساقفة وال أليِّ شخٍص آخَر أن يأمر املسيحيني حتى بكلمٍة 

واحدٍة، إال أن يقبل املسيحي ذلك بطيب خاطٍر. ولو قِبله، فإنّه يكون قد رضخ لروح االستبداد. 

بل هم  املسيحيني،  قانوٍن عىل  أيُّ  يُفرض  أاّل  إنّه يجب  والوجدان:  الحرية  باسم  لكم  أقول  وأنا 

يتبعون القانون الذي يريدونه ويرضونه، ألنّنا محّررون ومخلَّصون من كل هذه القيود]]]. وصار فساد 

الكنيسة واضحاً جّداً وغرَي مرغوٍب. ويف الحقيقة، مل تكن الكنيسة يف نظر أناس ذلك الزمن إال 

جهازاً طويالً عريضاً يهدف إل جمع النقود واألموال]]]. 

ويرى لوثر أّن صكوك الغفران واملعامالت والتوبة هي أموٌر مخالفٌة متاماً لحقائق تعاليم عيىس 

املطلقة. واّدعى أّن كل الكهنة، من األسقف إل البابا، معرّضون للخطأ. ويعتقد بأنّه يجب عىل 

كلِّ إنساٍن أن يربط قلبه بإلهه الرحيم بشكٍل مبارٍش ودون واسطة أحٍد. ثم خلص إل أنّه ال يُراد من 

الحاصل بني املؤمنني  الخاصة، بل هي هذا االتصال  التشكيالت  نوٍع من  أيُّ  الحقيقية  الكنيسة 

بقيادة عيىس. وذهب إل أّن القوة الوحيدة الحاكمة بني العيسويني هي الكتاب املقّدس]]].

وعىل إثر جهود لوثر، تغرّيت مرجعيّة الدين من الكنيسة إل الكتاب املقّدس وشخص عيىس. 

وعىل هذا األساس، ميكن ألي مسيحيٍّ أن يفهم الكتاب املقّدس؛ إذ مل يعد فهمه منحرصاً بالكهنة. 

فكل من يستطيع القراءة والكتابة، فإّن بإمكانه أن يفهم الكتاب املقّدس مبساعدة عيىس وفيضه.

ويُعّد هذا التخيّل عن وساطة الكنيسة يف التفسري، تحّوالً جديداً تشّكل يف أحضان الربوتستانتينية. 

هذا  هّددت  مشكلة  أّول  لكن  للمسيحيني.  الحرية  من  جديداً  نوعاً  جلب  قد  يبدو  ما  عىل  وهو 

االتجاه هي كيفية تفسري النصوص وتأويلها؛ ألنّه من اآلن فصاعداً، يجب أن يكون كلُّ شخٍص 

مفّساً للكتاب املقّدس.

وقد شعرت املحافل الربوتستانتية األملانية بحاجٍة شديدٍة إل كتاٍب دليٍل يف مجال التأويل. 

]1]- املصدر نفسه، ص: 667.

]2]- انظر: املصدر نفسه.

]3]- انظر: املصدر نفسه، ص: 670.
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وهذا ألجل مساعدة الكهنة الربوتستانت؛ ألنّهم صاروا يف معرض السؤال عن التأويل، بعد أن كانوا 

يُسألون فقط عن حجية الكنيسة]]]. 

قواعَد وأصوٍل  الحاجة إل  الربوتستانتي عىل  الفكر  الديني وشيوع  نهضة اإلصالح  وشّددت 

لتفسري الكتاب املقّدس. وبعد أن انقطعت العالقة بني الربوتستانت األملان وبني الكنيسة الرومانية، 

وتبعهم عىل ذلك سائر الربوتستانتيني، رفعوا أيديهم عن تفسري الكنيسة الرسمي للكتاب املقّدس. 

وشاعت الرسائل والكتابات املستقلة املرتبطة بتنقيح قواعد تفسري الكتاب املقّدس، ومل يطلقوا 

عىل ذلك اسم الهرمنيوطيقا إل حوايل القرن السابع عرش]]]. وعىل هذا األساس، ميكن عّد نهضة 

اإلصالح الديني من أهم العوامل التي مّهدت األرضية لنشوء علم الهرمنيوطيقا.

2. علم الهرمنيوطيقا: ظهوره وتطّوره وحتّوالته
أربعِ  إل  التفسري(  ومنطق  الصحيح  الفهم  عن  يبحث  )كعلٍم  الهرمنيوطيقا  علم  تقسيم  ميكن 

مراحَل متتاليٍة: مرحلة ما قبل الحداثة، مرحلة الحداثة، املرحلة الفلسفيّة، ومرحلة ما بعد الفلسفة. 

وسوف نبنّي يف ما ييل سري التحّوالت التاريخية الهرمنيوطيقية عىل ضوء هذه املراحل األربع.

أ.  هرمنيوطيقا ما قبل الحداثة أو الهرمنيوطيقا الكالسيكّية:

تقّدم سابقاً أنّه ميكن أن نعترب أّول ظهوٍر لعلم الهرمنيوطيقا هو يف القرن السابع عرش، وأنّه مرهوٌن 

لدان هاور الذي انترش كتابه )الهرمنيوطيقا املقّدسة أو منهج تأويل النصوص املقّدسة( سنة ]5]]م. وقد 

سعى يف هذا الكتاب إل التمييز بني التفسري وبني علم الهرمنيوطيقا. فذهب إل أّن التفسري هو رشٌح 

بالفعل للنصوص، بينام الهرمنيوطيقا هي علٌم لتدوين القواعد واملناهج الحاكمة عىل التفسري. ومن 

هنا، صار أساساً لتحّوالت الهرمنيوطيقا يف ما بعد. ويف الواقع، ميكن عّده أول شخٍص استفاد من لفظ 

الهرمنيوطيقا يف عنوان كتابه]]]. 

ومثّة شخصيٌة مميّزٌة أخرى تركت أثراً عىل تاريخ الهرمنيوطيقا هي شخصية الفيلسوف والالهويت 

مرتبطٍة  كاملٍة  نظريٍة  أسس  بيان  ألجل  كتاباً  كتب  فقد  كالدينيوس.  مارتن  عرش  الثامن  القرن  يف 

بالتأويل والتفسري )انترش سنة ]]7]هـ(، وساّمه: مدخٌل إل التأويل الصحيح للكالم العقيل والكتب 

]1]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 42.

]2]- انظر: أحمد واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك، ص: 75.

]3]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 42. 
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العقلية]]]. وأراد كالدينيوس من علم الهرمنيوطيقا أن يرشح أصول علم التأويل. ويعتقد أنّه بإمكاننا 

من خالل أدوات التأويل أن نصل إل املعنى القطعي والنهايئ الذي يريده املؤلف؛ ألنه يرى أن 

معنى كل مؤلٍَف هو أنّه حاصل سعي  املؤلِّف لبيان  املعنى الذي يف ذهنه]]]. 

ب. الهريمينوطيقا الحديثة:

يُعّد هو مؤسَس  لذا،  الهرمنيوطيقا إل ساحٍة جديدٍة من خالل محاوالت شاليرماخر.  دخلت 

الهرمنيوطيقا الحديثة]]]. وعىل الرغم من وجود شخصياٍت كثريٍة قد أثّرت يف سري ظهور الهرمنيوطيقا 

وتحولّها، إال أّن شاليرماخر ودلتاي هام العاملان املهاّمن اللّذان كان لهام عظيم األثر يف تشّكل 

الهرمنيوطيقا يف هذه املرحلة. لذا، سوف نتعرّض يف هذا القسم للحديث عنهام فقط.

فلشاليرماخر ابتكاران خاصان: األّول: يف تعريفه للهرمنيوطيقا حيث عرّفها بأنّها نظرية الفهم. 

وبدأ بالسؤال التايل: »كيف ميكننا أن نفهم عبارًة من كالٍم َمقوٍل أو مكتوٍب؟«؛ والثاين: يف تفسريه 

للفهم. وقبل شاليرماخر، كان الفهم الصحيح أمراً طبيعيّاً ورائجاً، إال يف بعض املوارد التي يكتنفها 

اإلبهام والغموض. أما هو، فيعتقد أّن سوء الفهم هو األصل، ويبدأ عمل الهرمنيوطيقا مع بداية كل 

فهٍم؛ ألنّنا دامئاً يف معرض سوء الفهم]]].

والشخصية الثانية املؤثّرة يف هذا املجال هي شخصية فيلهلم دلتاي )]]]] - ]]9]م(. وأهم ما 

قام به هو توسعة دائرة الهرمنيوطيقا لتشمل كل العلوم اإلنسانية واالجتامعية؛ أي كان يسعى للعثور 

عىل مبًنى لكلِّ فروع العلوم اإلنسانيّة، بحيث يكون مؤوِّالً لكل األمور املرتبطة باإلنسان، أعم من 

أن تكون سلوكاً أو أفعاالً تاريخيًة أو قواننَي أساسيًة أو آثاراً  فنيًة أو لغويًة]5].

ويرى دلتاي أّن عمله، هو يف الواقع تكملٌة ملا قام به شاليرماخر. وكان يحرتمه كثرياً، حتى أنّه 

كتب كتاباً كبرياً بعنوان: حياة شاليرماخر. وأهم كتاب لدلتاي يف مجال الهرمنيوطيقا هو رسالٌة صغريٌة 

بعنوان: مصدر الهرمنيوطيقا وتكاملها، حيث كتبها سنة 900]م]]].

[1[- Introduction to the Correct Interpretation of Reasonable Discourse And Books.

]2]- انظر: بابك أحمدي، ساختار وتأويل منت، ج 2، ص: 523.

kurt Mueller- Vollmer, The Hermeneutics Reader, p.5.

[3[- Encyclopedia of Philosophy, v. 5. See: Routledge.

]4]- انظر: أحمد واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك، ص: 83.

]5]- انظر: ريتشارد باملر، علم هرمنوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص: 109. 

]6]- انظر: بابك أحمدي، ساختار وتأويل منت، ج 2، ص: 530.
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ج( الهرمنيوطيقا الفلسفية:

الهرمنيوطيقي يف  البحث  أّدى  فقد  للهرمنيوطيقا.  العرشين أعظم تحّوٍل  القرن  نعّد  أن  ميكن 

هذه املرحلة إل ظهور اتجاهاٍت متعّددة يف شتّى املجاالت املعرفية. وإل قبيل هذه املرحلة، 

كنا نعّد الهرمنيوطيقا علَم منهج التفسري أو نظرية الفهم؛ لكن منها فصاعداً، لن تهتم الهرمنيوطيقا 

الهدف  أّن  يُّدعى  صار  حيث  ذلك،  من  أبعد  تخطو  سوف  بل  العلمية،  الهيكلية  بهذه  الفلسفية 

األساس للهرمنيوطيقا هو التحليل الوجودي للفهم نفسه.

بواسطة  يفتح  أن  ]97]م(   -  [[[9( هايدغر  مارتن  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  استطاع مؤّسس  وقد 

وال  واملغلقة(،  )الصعبة  كتبه  املعارصة. وصارت  الهرمنيوطيقا  نحو  جديدًة  آفاقاً  العميقة  تأّمالته 

سيام كتابه املشهور الوجود والزمان]]]، أساساً فكريّاً ألنصاره يف الهرمنيوطيقا الفلسفية.

وقد كان يعتقد أّن الهرمنيوطيقا ليست مرتبطًة بفن التأويل، كام أنّها ليست نفس التأويل، بل هي 

سعٌي للوصول إل معرفة ما هو التأويل]]]؛ أي إّن رسالة الهرمنيوطيقا متمحورٌة حول نفس الفهم 

والتأويل.

خالل  من  استطاع  حيث  غادامري،  هي  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  يف  املميّزة  الثانية  والشخصية 

نقاِط  وجود  من  الرغم  وعىل  الهرمنيوطيقا.  يف  عظيمًة  تغرّياٍت  يُحدث  أن  ومنهجه  هايدغر  اتّباع 

اشرتاٍك أساسيٍة بني هرمنيوطيقا هايدغر وهرمنيوطيقا غادامري، إال أّن غادامري أبدى اتجاهاٍت جديدًة 

ومختلفًة، انعكست يف كتابه املهم الحقيقة واملنهج]]].

ومن الخصائص املهمة لغادامري أّن نظرياته قد أثّرت عمليّاً عىل املجاالت املعرفية املختلفة 

كالبحث الديني ونظرية املعرفة الدينية. ثم صارت االتجاهات الهرمنيوطيقية لغادامري مبايَن معرفيًة 

هًة للكثري من املفّكرين الغرب. وقد نتج عن الهرمنيوطيقا الفلسفية عّدُة أموٍر، من قبيل: النسبية  موجِّ

املعرفية، التعّددية الدينية، تعّدد القراءات عن الدين و...]]].

د( مرحلة نقد الهرمنيوطيقا الفلسفية:

لقد أثّرت الهرمنيوطيقا الفلسفية بشكٍل كبريٍ عىل االتجاهات الهرمنيوطيقية يف القرن العرشين. 

[1[- Exisence And Being.

]2]- انظر: بابك أحمدي، ساختار وتأويل منت، ج 2، ص: 562.

[3[- Truth And Method.

]4]- من الواضح أن هذه األمور ليست نتيجًة فقط للهريمنيوطيقا الفلسفية، بل تجد بعضاً منها، مثل النسبية، يف نظرياٍت شخصياٍت يونانيٍة 

قدمية كربوتاغوراس. لكنه طرح بناًء عىل مباٍن أخرى، وليس بناًء عىل الهرمنيوطيقا الفلسفية.
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وبعد غادامري، ظهرت اتجاهاٌت مخالفُة لهايدغر وغادامري، عىل الرغم من املحافظة عىل بعض 

كتحدٍّ  الغالبة  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  من  غادامري جهة  بعد  عالٍِم  كلُّ  التي طرحاها. وطرح  النقاط 

علميٍّ يجب معالجته )وكان لهذه الطروحات مراتُب مختلفٌة(. فبعضهم، مثل هابرماس]]] وريكور، 

إميليو  مثل  اآلخر،  والبعض  جهاتها.  بعض  وخالف  الفلسفية،  الهرمنيوطيقا  اّدعاءات  بعض  قِبل 

ِبتِّي]]] وِهرش]]]، هاجم الهرمنيوطيقا النسبية من خالل طرح الهرمنيوطيقا املوضوعية.

ولعل أهم نقٍد لهابرماس عىل غادامري هو نفي عمومية الهرمنيوطيقا الفلسفية؛ ألنّه يرى أنّه ميكن 

قبول تحليل غادامري ملاهية الفهم يف مجال فهم الفن والتاريخ، وال ميكن قبوله يف مجال التفسري 

وفهم العمل االجتامعي]]].

تبعيٌة  لهم  ليكون  عليهم  السابقة  النظريات  من  استفادوا  الذين  العلامء  أحد  ريكور  بول  ويُعّد 

البحث  اإلرادة،  فلسفة  قبيل:  مختلفًة من  أبحاثاً  كتاباته  الفلسفية. وترى يف  بالهرمنيوطيقا  خاصٌة 

النفيس، التفسري الرمزي، البنيوية، الظاهراتية، نقد هرمنيوطيقا غادامري والدفاع عنه، إبداء نظرياٍت 

يف اللغة وتفسري النص. وميكن أن نعّدها أبحاثاً يف »الفلسفة التأّملية«. وهو يعتقد أّن الهرمنيوطيقا 

طريٌق نحو فلسفة التأّمل]5]. 

أما إميلو ِبتّي، فهو حقوقيٌّ إيطايلٌّ معروٌف. مل تكن وظيفته األصلية مرتبطًة بالهرمنيوطيقا، بل 

كانت أغلب كتاباته يف مجال الحقوق. نعم، كان له مطالعاٌت وتحقيقاٌت يف مجال الهرمنيوطيقا. 

ومل يكن فيلسوفاً محرتفاً، وهدفه األساس من دراسة الهرمنيوطيقا هو تقديم منهٍج وهيكليٍة أساسيٍة 

للعلوم اإلنسانية]]]. أظهر ِبتّي رّدة فعٍل نحو االتجاه الذهني والنسبي للهرمنيوطيقا الفلسفية لهايدغر 

التفسري  لعينية  علميٍة  معايرَي  تشتمل عىل  التي  الهرمنيوطيقا  دافع عن  فقد  وبخالفهام،  وغادامري. 

والفهم يف العلوم اإلنسانية. وكانت الهرمنيوطيقا التي بحثها جدلية أو رّدة فعٍل. وقد طرح ِبتّي، خالل 

الهرمنيوطيقا الفلسفية، نظريًة عامًة يف التفسري، ميكن عىل أساسها أن ندرك مقصود املؤلّف]7].

]1]- ال بد من االلتفات إىل أن هابرماس مل يكن باحثاً يف الهرمنيوطيقا، بل كان عالَم اجتامعٍ مهتامًّ بنقد الهرمنيوطيقا الفلسفية.

[2[- Emilio Betti.

[3[- E. D. Hirsch.

]4]- انظر: أحمد واعظي، درآمدى بر هرمنوتيك، ص: 332.

]5]- انظر: املصدر نفسه، ص: 351.

[6[- See: Maurizio Ferraris, History of Hermeneutics, p. 234.

[7[- See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 126.



31االستغراب مفهوم الهرمنيوطيقا

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

العينية  الهرمنيوطيقا  أنصار  ومن  النسبية،  الهرمنيوطيقا  ناقدي  من  فهو  ِهرش،  إيريك   وأما 

وأهداف  التفسري]]]،  يف  االعتبار  هي:  الهرمنيوطيقا،  مجال  يف  املشهورة  كتبه  املوضوعية.  أو  ـ 

نظريته  ِبتّي يف   التي طرحها  األبحاُث  الهرمنيوطيقية  ِهرش  كتابات  اتّضحت يف  وقد  التفسري]]]. 

العامة يف التفسري]]].

وقد وّجه ِهرش االعتبار والعينية يف التفسري يف مستويني: 

أوالً: دافع عن قصد املؤلّف واعتباره مبنزلة املرجع النهايئ يف تفسري النصوص األدبية.

.[[[ وثانياً: انتقد االتجاه الذهني يف الهرمنيوطيقا وعّده معياراً معرفيّاً مِضالًّ

[1[- Validity In Interpretation.

[2[- Aims of Interpretation.

[3[- See: Jean Grondin, Introduction to Philosophical Hermeneutics, p. 239.

[4[- See: Ibid.



منزلة التأويل في منهج البحث العلمي
نقد العقالئي�ة امللتبسة بني الباحث واملبحوث يف التفكري الغريب

[[[
عمر األمني أحمد عبد هللا ]*[

يطرق هذا البحث واحداً من أبرز مشاكل الهرمنيوطيقا يف التفكري الغريب، وهي مشكلة 

املنهج املؤسس للبحث العلمي يف مجمل العلوم اإلنسانية ويف حقوقها الفلسفية.

من  املستمدة  والتصديق  التكذيب  ذهنيتي  ونقد  وتفكيك  تحليل  إىل  الباحث  يذهب 

التي حكمت  التي حكمتها، وال سيام تلك  املنهج األرسطي، ويبنيِّ املغالطات املنهجية 

املذهب العقالين بوصفه مذهباً حاكامً عىل فكر الحداثة، ويرى الباحث أن هاتني الذهنيتني 

الظواهر  أّدتا إىل تهافت املنهج سواء يف معالجة  الديكاريت،  ختا مع الكوجيتو  اللتني ترسَّ

التاريخية، ولجهة البحث يف القضايا امليتافيزيقية وعلم الوجود.

املحرر

من قبل أن نضع املفهوم النظري ملصطَلَحْي التأويل ومنهج البحث عىل مقعد الفحص، نرانا 

مسوقني لفتح مساجلة منهجية مع أكادمييّي عاملنا املعارص. يف هذا املورد نشري ال أّن هنالك 

متطلبني منهجيني أساسيني ُمغيّبني تغييباً كامالً، هام: التثبّت من الهوية املباحثية أوالً، ثم تعيني 

موقع أقدام الباحثني من الظاهرة املراد بحثها ثانياً. وعليه فإّن الوقوف عىل ضامن التثبّت من هويّة 

الباحث وتعيني موقع أقدامه من الظاهرة البحثية هو أوجب موجبات السري عىل منهج يدرأ دواعي 

الغفلة املباحثية منذ البداية، فالخوف كّل الخوف من غفلة بحثية درجت عىل الظهور بني أيدي 

دهاقنة البحث العلمي املعارصين تجعل من حالة التثبّت من هويّة الباحث ومعرفة موقع أقدامه من 

الظاهرة البحثية شأن ال يؤبه له كثرياً إال عند تحديد موقع الباحث ومكانته بني دوائر االختصاص 

*ـ مفكّر وباحث يف الدراسات اإلسالمية- جمهورية السودان.
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تنبع من واقع فعالوي إختصايص، بل من  التثبّت منها هنا ال  الباحث املقصود  املباحثي؛ هويّة 

كونها ضامناً لفصل الذايت عن املوضوعي يف شأن الرؤى البحثية ويف شأن مرجعية هذه الرؤى؛ 

ألّن خلل الذايت واملوضوعي ال شأن له بتأهيل الباحث معرفياً بقدر ما هو ناتج عن اشتباك قائم يقع 

بني الباحث من ناحية وقضاياه البحثية من ناحية ثانية، ورؤيته ومعتقديّته الذاتيتني من ناحية ثالثة. 

بينام يظّل ما يفرتض رؤيته من الظاهرة املراد بحثها هو أن تتّضح العالقة ما بني الباحث والظاهرة 

املراد بحثها بحيث يجاب عىل أسئلة من شاكلة: هل ميلك الباحث او املبحوث أيهام لآلخر؟ إذ 

أّن امللكية هنا تعني سيطرة املالك عىل حواس اململوك بحيث تنعدم إمكانية صدور ما بإمكاننا أن 

نعتربه حكامً صالحاً للحالة أو عليها. أو عىل أقّل تقدير تحديد العالقة ما بني الظاهرة محّل البحث 

والباحث عىل وضوح يجّنب اإلنحياز املباحثي مع أو ضد. أما تعيني موقع أقدام الباحث فذلك 

يعني مكان وقوف هذا الباحث منسوباً إل الظاهرة البحثية، أي تحديد ما إذا كانت الظاهرة املراد 

بحثها تحيط بالباحث أم يحيط هو بها، أي يقع داخلها أم خارجها.

ت�ا التكذيب والتصديق يف املناهج املعاصرة ذهنيَّ
تكشف الهوية املباحثية عن وجود ذهنيتني ال ثالث لهام ضمن الذهنيات الشائعة يف عاملنا 

املعارص. وهاتان الذهنيتان تتحّكامن يف طريقة رؤية الباحث للظواهر، سواء أكانت ضمن ظاهرات 

الوجود املادي، أو ضمن ظاهرات مسترتة يف وجود ما يعرف بعامل ما وراء الطبيعة. األول هي 

بالذهنية  بالتايل  ستسّمى  التي  مقابلتها  فهي  الثانية  أما  التصديقية.  بالذهنية  تسميتها  اقرتح  ذهنية 

التكذيبية.

ال،  أ- الذهنية التصديقية، هي ذهنية تحبّذ السري يف طريق يفرتض أصحابها أنّه طريق قصري وفعَّ

أي إنّه طريق مستقيم ومبارش. إذ تقوم هذه الذهنية عىل فرضيّة النزول عند حقيقة اإلميان بانتصار 

مطلق الخري يف الوجود. ويفرتض أهل هذه الذهنية أنّها تقوم عىل قناعة أّن تداولها يسي بني من 

بالصدق، وبني صديّقني  أنّهم يجيئون  يفرتض أن يكونوا صادقني أو صّدوقني، وهم من يفرتض 

وهم الذين يصّدقون ما يجيئ به هؤالء املفرتض أنّهم صادقون.

ب- أما أهل الذهنية التكذيبية فهم الذين ال يحفلون بأي خرب أو معلومة، فيفرتضون مسبقاً أنّها 

قول ال ميكن اعتباره من الحقائق ما مل يكن مصحوباً برباهني ملموسة أو واضحة للعيان. ودأب 

الذهنية التكذيبية هو الشك التي تتّخذ منه هذه الذهنية طريقها إل يقني ال يحدث إال باملرور عرب 

اختبار ذي براهني ذات ملموسية مفحمة لذهنيتهم. وهذا ما ميثّل عندهم املنهج الوحيد أو الطريق 
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برباهني  عليه  مربهن  أنّه  بحكم  العلم  هو  غريه  وليس  هوعندهم  والذي  الحق،  ملعرفة  الصحيح 

واضحة وملموسة.

شاكلة:  من  ابتدائية  أسئلة  ورود  مع  متزامنًة  بالظهور  املعرفة  أشواك  طرق  تبدأ  هنا  من  لكن، 

البحثي  الهدف  لتخفِّي  نتيجًة  السؤال  هذا  مثل  يأيت  تلك؟  أو  الذهنية  هذه  دواعي وجود  هي  ما 

التكوينية  تدّل عىل حقيقتها  الظواهر والتي ال  ذاتية متظهر  الباكرة وراء  البداية املباحثية  يف هذه 

وإمّناعىل تاريخها ومردود فعاليّتها. مع ذلك فاإلجابة عليه ليست صعبة، إذ أّن املعلومة ـ وهي 

بالطبع تستبطن العلم يف بكورته كمعرفة ذاتية ـ ما هي إال خرب ينبغي التعامل معه إما بالتصديق 

أو بالتكذيب. فالعلم بحسب طبيعة ذاتية معرفيّتنا يتشظّى إل معلومات، وال بد لهذه املعلومات 

من مستقبل يف فهومنا يتمثّل حسب هاتني الذهنيتني عرب عمليتي رفض أو قبول تلك األخبار ذات 

الطبيعة املعلوماتية، أي تصديقها أو تكذيبها.

ويبدو طبيعياً أن يكون ألّي من هاتني الذهنتني طريقته وأسلوبه يف التعامل. لذلك فهناك أداتان 

النفس  بحمل  يبدأ  التصديقية  الذهنية  أهل  فطريق  منهام.  أياً  التي متثّل  الذهنية  بحسب  تتاميزان 

عىل يقني ينفي الشك، وذلك نتيجة لوثوق أهل هذه الذهنية يف مطلق الحق والخري. ويبدو هذا 

املنهج واضحاً يف مناهج التديُّن، فالصالة مثالً متثّل ضمن منهج التصديقيني وسيلة سري منهجي 

ده، وتتبع للصالة بقية العبادات والتي ميكن  إل مصاّف اليقني مبطلق الخري الذي يفني الشكَّ ويبدِّ

اعتبارها كلّها ذات فعل يفيض إل تهيئة )لب( السائر عليها إل ورود معارف يؤّدي العمل بها إل 

بيان ما هو غري معلوم مام هو متيّقن من كونه خرياً مّدخر.

أما عند أهل الذهنية التكذيبية فقد ارتبط أّي تحقيق عن ماهيّة أوشكل أي وجود أو عن طبيعته 

مبا يفحم ذهنية الشاك بالربهان الظاهر حسيّاً، وهو ما درج البعض عىل تسميته باملنهج التجريبي، 

وهو ما ميثّل عندهم املنهج العلمي الوحيد الذي يعرتفون بنتائجه]]].

وبالطبع ففي منهجية التصديقيني منزلقات، وكذلك فلمنهج التكذيبيني منزلقات أكرث خطورة 

املنهج  ففي  منه.  الخروج  يصعب  التعقيد  بالغ  معريف  ال خلٍل  منها  أّي  الوقوع يف  يؤّدي  رمّبا 

التصديقي قد يبدو للبعض أّن عدم العناية بفهم منطق بنية الظواهر مع عدم العناية باستكشاف هذه 

البنية كأّن ما يف ذلك من تسليم كامل عرب إميان ناٍف للشك دون استناد ال معرفة مسبّبات، فذلك 

]1]-  أنظر يف هذا الصدد أعامل الفالسفة التجريبني يف أوروبا القرنني السابع عرش والثامن عرش نذكر من هؤالء: أوغوست كونت – وديفيد 

هيوم وخالصة رأي هؤالء أن كل يشء يبقى مجهوالً وغري قابل للمعرفة ما مل يدخل يف حقل التجربة، ولذا فإنّهم ال يؤمنون.
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ما يقدح يف شكالنية ذلك املعتد يف تهمه بأنّه يتحّصن بالجهل اكتفاًء بعلم العليم أو إفتاًء بعدم 

اإلختصاص.

يقع فيام بني العلم بطبيعة األشياء وبني التجريب  أما يف منهج الذهنية التكذيبية فإّن اختالطاً 

الالزم ملعرفة هذه الطبيعية والذي يحمل يف أحشائه عنارص الربهنة الالزمة لرضوخ هذه الذهنية، 

والعلم بطبيعة األشياء، كام اتفقنا أعاله، هو علم بحقائق موضوعية عن ظواهر طبيعة هذه األشياء 

ليست مربوطة بالرضورة بأّي تجريب قد يؤىت به ألجل التعرّف عليها. لذلك، فمبحوثات الظاهر يف 

منهج الذهنية التكذيبية تحمل حّدين متباينني: أولهام حّد طبيعة ما توّد هذه الذهنية معرفته، وثانيهام 

هو حّد التجريب ملعرفة هذه الطبيعة أو الربهنة عىل وجودها. الحّد األول ال يخرج عن تعريفنا 

السابق للعلم أنّه خرب ذو كينونة موضوعية ال ترتبط بالرضورة مبعرفيّتنا. أما الثاين وهو التجريب فهو 

معرفة بحكم أنّه عمل مستحدث. ويف هذه النقطة تبنّي )كوكة( ما يسّمى باملنهج املادي التجريبي. 

فينبع يف أرجاء القضية هنا أزمة موضوع وأزمة ذات تتناىف وأّي معرفيّة الحقة فتمحقها محق الجهل 

بالتجريب والربهنة  العلم الذي هو تنوير مبوضوعية طبيعة الظواهر، أصبح مربوطاً  والظلم، وأّن 

وهي علمنا. فاختلطت معرفتنا بطبيعة األشياء وتداخلت مع تجريبنا العلمي، فاكتست موضوعيّة 

طبيعة األشياء ظلامً وبتاناً بصفة ذاتية معرفيّتنا ذات اإلشكاليات الكبرية التي ناقشنا أمرها مسبقاً يف 

هذا البحث. وكام سبق فقد أوضحنا كيف كان اختالط العلم بتجريبنا قد قاد إل انتاج نظرية واحدة 

لكليهام هي )نظرية املعرفة( أو ما يسمى بـ)االبستومولوجيا( والتي بها يأخذ العلم صفته يف عامل 

مؤثّراً يف  التخليط يلعب بال شك دوراً  التي ال تعرفه إال عرب سلوكه الرتاكمي... فهذا  األكادمييا 

منهج البحث، ال أرى تطرّقاً مباحثياً ملفهومه، وال حتى عناية بطرحه لدرجة أن كان قويل باختالط 

األكادمييني  أثار يف وجهي سخط  نفسه خرب  هو  االستقاللية  ذي  باملوضوعي  التجريبي  الذايت 

الغربية،  املعرفيّة  أّن  والشاهد  لقويل.  يسمعوا  أو  يلتفتوا  عّني ومل  بوجوهم  فأشاحوا  األمريكيني، 

الهام. ويبدو يل هذا  التعامي عن مثل هذا الفحص املنهجي  أي املعرفيّة األوروبية، يركبها هذا 

التعامي وما فيه من اعوجاج املوضوعي والذايت يف شأن العلم وشأن التجريب العلمي املعريف 

ال يبدو كاعوجاج رقبة الجمل، فهو اعوجاج ثبت هنا أّن صاحبه ميكن أن يراه، ولكّنها رؤية تحيط 

قد ال  للنفس  إل شكٍل  احتياجه  درجة  ويتفلّت  يتمّنع  االعوجاج  هذا  فمثل  بها صعوبات جمة. 

يتأىّت اال كنتيجة لسبق عناية. وأتطرّق ثانياً يف ختام هذه الجزئية لدواعي الوعي بتعيني موقع أقدام 

الباحث من الظاهرة البحثية فأقول: إّن وقوع أقدام الباحث داخل الظاهرة البحثية أوخارجها فذلك 

نفسه ضمن  الباحث  وقوع  عند  وأكرثها  الظاهرة.  واملتحرّك يف هذه  الثابت  رؤية  من  ما يضعف 
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الباحث  بكون  العكس  أو  محجوب  وتحرّك  ظاهري  ثبات  يف  حركته  بالتايل  فتتخّفى  املتحرّك، 

نفسه يف حالة حركة دامئة أو ثبات دائم تبعاً ملا يقع هو داخله. أوضح مثال عىل ذلك هو إنكار 

أهل مدرسة االستنباط األرسطي لظاهرة ثبات الشمس وتحرّك األرض. تلك الظاهرة التي تعارض 

بد  فإنّه ال  أّولية ألدوات الحس. لذلك  بداهة معلومات  نتائج واضحة وملموسة الستنباطات يف 

من معينات عىل أدوات الحس وامللموسية املبارشة ملعرفة الثوابت واملتحرّكات، وتلك ترتيبات 

تحتاج لنظر وحسن منهجة مباحثية، مل يتيّس رغم انقضاء قرون عديدة من التجريب اإلنساين أمر 

تجاوز إشكاالتها األساسية.

العلم  عن  تصّوراتنا  استقالل  صعوبة  من  نعاين  حيثام  واملوضوعي  الذايت  مختلط  يف  وهنا 

وتفريقها عن حقيقته الظاهراتية، ويف معرض ضعف الفرز بني الثابت واملتحرّك يبدو ظاهراً هذا 

الخلل املنهجي األّويل الذي أرشنا إليه أعاله. وتلك قضية ال مفّر من مواجهتها ببعض من تركيز 

نحو  عىل  شأنها  يف  إجراءات  من  يستتبع  ما  توضيح  ثم  ومن  حولها،  لإلضاءة  مباحثنا  كّشافات 

يؤّدي إل معرفة كيفية تحديد هويّة الباحث، وكيفية تعيني موقع أقدامه من الظاهرة املراد فحصها. 

وذلك رشٌط مباحثي أّويل بسيط ال يُعتنى به عادة يف مناهج البحث العلمي املعارصة، أّدى غيابه 

املتطاول إل خلٍل أّويل يف بنية مناهج البحث العلمي ويف الحق إجراءاته، ماّم أظّن أنّه قد حان 

األوان لرتكيز الوعي به ومبتطلّباته، وهذا ما أود أن أناقشه يف ختام هذا املبحث.

منهج البحث وطرق التأويل يف اللغة واملصطلح واملفهوم
يف اللغة، املنهج مسار؛ وهو طريق أو رصاط أو جادة نسري عليها للوصول إل منطقة ما، فإذا 

كان املنهج للبحث العلمي فهو مفرتض أن يكون السري عليه مؤّدياً إل غاية هي العلم. وملّا كان 

العلم هو مسبور غور الظواهر الوجودية مادية كانت أم فوق مادية، فاملنهج يصري إذا ما يسار عليه 

من رصاط أو جادة لسرب غور هذه الظواهر.ولنا هنا أن نتساءل: كيف يكون شكل السري لسرب غور 

هذه الظواهر؟...

ما تكون اإلجابة نابعة من طبيعة الظواهر، ومن كيفية عملية السري ملّا نوّد معرفته عنها.  غالباً 

فالظواهر هي إما ذات أشكال، ولها واقع تكويني، أو ذات مضمون أو معنى قد يبدو ظاهراً أو قد 

يسترت يف باطن ال يرتاءى بالرضورة يف مرئيات أو ملموسات. وكلاّم كان شكل الظاهرة ماّم يصعب 

حرصه وقياسه يكون باطنها بالتايل ممعناً يف التخّفي، فتوصف هذه الظاهرة بأنّها ذات تعقيد يعرتي 

ظاهرها وباطنها. سرب غور الظواهر أياً كان ظهورها أوخفاؤها يقتيض حلحلة تعقيدات مكّوناتها، 
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ومن ثم رؤية هذه املكّونات يف بسطتها األولية، أي قبل أن تدخل يف تركيبية معّقدة. لذلك فاملنهج 

عقدة،  عقدة  الظاهرة  هذه  خيوط  تتبّع  عرب  ميّر  فيه  والسري  التعقيدات،  هذه  لحلحلة  طريقة  هو 

وتفكيكها أو نقض غزلها أو فلفلة عراها يك نرى مكّوناتها األّولية عىل بساطتها التكوينية األّولية.

فمثالً، إّن أسلوب التحليل الكيميايئ للمركّبات يتّم بتبسيط تركيبيّة هذه املواد بفصل مكّوناتها 

عن بعضها البعض للوصول إل العنارص املادية بسيطة التكوين، وذلك ما قاد يف تاريخ التجريب 

الكيميايئ إل تصنيف املادة إل عنارص ومركّبات، ثم تصنيف هذه العنارص إل أشكال ظهورها 

الثالث: الصلبة والسائلة والغازية.

وماّم هو معروف أيضاً أّن تحليل املركّبات الكيميائية عرف تاريخيّاً بأنّه أداة معملية تتّصف بأّن 

أسلوبها يف سرب غور ظواهر املادة هو أسلوب ملموسية نافية للشك ومتقيّدة بالرباهني املعملية 

املعملية،  امللموسيّة  نطاق  املعارف خارج  بعض  علمنة  الباحثني حقل  وبدخول  لكن  الظاهرة. 

كاملجتمع مثالً، فقد ظهرت بعض املدارس الفلسفية املادية التي تتّخذ من أداة التحليل أسلوباً 

تّم  قد  التحليل  أداة  بكون  الترصيح  جرى  أن  فكان  املجتمعية،  الظواهر  وتركيبية  تعقيد  لكشف 

اعتامدها كمنهج علمي متكامل. وهذا بالطبع منحى تأوييل يُرى منه املجتمع كظاهرة ذات تعقيد 

ظاهري كام هي كيمياء املادة حيث يحتاج إل تحليل، أو رمّبا تفكيك ألجل رؤية مكّوناتها يف 

بساطتها التكوينية األّولية من قبل أن يعرتيها التعقيد.

ومبالحظة بعض العسف الذي سببه استناد منهج التحليل إل ماديّة الظواهر معمليّة كانت أو 

طبيعية أو جغرافية أو تاريخية مجتمعية، فإّن ما حمله القرن العرشين من متلمل إزاء جمود أساليب 

ووسائل مادية التحليل قاد إل بروز ما ميكن من سرب غور الظواهر املجتمعية ليس فقط يف تاريخها 

املجتمعي كالسيايس أواالقتصادي فقط، إمّنا ميكن رؤيته يف ظواهر مصاحبة يصعب تجميعها 

ضمن امللموسية املادية كمنطق تكوين اللغات، قاد هذا االتجاه علامء اللغة األملان مثل فريدناند 

دوسوسري الذي درس تطّور اللغة ومدى محموالتها من تراكيب تحوي رمزية تؤّدي إل رؤية أوضاع 

مجتمعية بصورة مخالفة ملا ألفته مدرسة التاريخ املبارشة يف منهجتها وفق املنظور املادي. وقد 

متّت تسمية دوسوسري وخلفاؤه بالبنيويني، ومبدئهم بالبنيوية، ومنهجهم باملنهج )التفكييك(.

ومام هو يف أهمية تقريب صورة األداة البحثية لتصري منهجاً، فذلك قد يكون صادراً عن ضعف 

نستعملها  أداة  أو هو  تقنية علمية معّول عليها  فالتحليل هو  األداة واملنهج؛  يف تصنيف كليهام، 

يقودنا  وهكذا  التعقيد.  من  الخالية  البسيطة  أشكالها  إل  الظواهر  تبسيط  طريق  يف  نسري  ونحن 
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العملية  تلك  والتقّص.  البحث  دروب  السائرين عىل  السري ضمن حظرية  إل  مبارشة  استعاملها 

التي تعرف يف مجملها بالسري عىل منهج البحث الضعيف التصنيفي الذي أرشنا سابقاً إل أنّه يقع 

يف تسمية املنهج باسم األداة البحثية بدالً من األداة املستعملة يف هذه العملية، فإذا ما كانت عملية 

، مثالً، باستعامل أدوات التحليل فال ينبغي تسميتها مبنهج التحليل فنحل بذلك  تحقيق أو تقصِّ

تسمية األداة بدالً عن قولنا إنّه منهج التحقيق.

وكام مرَّ معنا فإن حقيقة العملية التأويلية التي ننتهج مسلكها تكمن يف تبسيط تعقيد الظواهر حتى 

نتمّكن من رؤيتها يف بساطتها التكوينية. لذلك فهو مرّبر أن نذهب إل تسميته باملنهج التبسيطي. 

فتلك تسمية أكرث مواتاة، وأكرث إحاطة وأكرث إيفاء توضيحياً من استعامل األداة املباحثية. وقد تقع 

تسمية التبسيطي نفسها يف موقع ضعف بسبب عدم قدرتها عىل متام اإلحاطة باألبعاد املصطلحية 

اإلحاطة،  هذه  من  ببساطة متنعها  نفسها  تتّسم هي  قد  كعملية  فالتبسيط  املنهج.  لتسمية  الالَّزمة 

التكوينية.  التكوينية ليست بالرضورة مقابالً موضوعياً يضاد اإلزدواجية  البساطة  أّن  وذلك بحكم 

ذلك أنّه قد يكون مقبوالً وجود إزدواجية بسيطة التكوين، األمر الذي يدخل تسمية منهج يبحث 

عن األكرث يف بساطته التكوينية يف مأزق. وما هو مطلوب من صيغة منتهى البساطة أن تكون مبثابة 

العتبة التكوينية األول التي ال تحتوي غري البساطة األّولية الرصفة الخالية حتى من أبسط أشكال 

التعقيد. بناًء عليه تصري )الصيغة األّولية للبساطة التكوينية( هي املطلوب الوصول إليها مبا ميكن 

من ربط العملية ربطاً اصطالحياً محكامً يف عملية البساطة األولية والتي تعني مبارشة الرجوع إل 

األول الذي هو أبسط أشكال الوجود الظاهرايت. لذلك فإنّه وليك نقرّص من طريق الوصول إل 

صحيح تسمية تحمل األبعاد املصطلحية الالزمة للعملية، فإنّه يستحسن تسميتها مبنهجية )تأويل 

الظواهر البحثية(، والتي تؤّدي مبارشة إل معنى إرجاع الظواهر إل أّوليتها الرصفة أو نهاية طريق 

يكون  مام  أكرث  )املحلّل(  أو  )املفّكك(  يف  مضموناً  إليه  الوصول  يكون  ال  رمّبا  التي  بساطتها 

مضموناً يف حالة األّولية الرصفة املوجودة يف املأّول. وبال شك فإّن حالة األولية البسيطة ال بد 

أن تكون حالة الزمة ورضورية تؤّدي إل رؤية خيوط الظاهرة وهي خالية من التشابك يف حالتها 

األّولية الرصفة. أي بحسب لغة الكيميائيني، مكّونة من عنارص غري مركّبة التكوين، أي يف أبسط 

أشكالها الخالية متاماً من أي شكل من أشكال التعقيد بسيطاً كان أم مزدوج التكوين.

بناًء عليه يصري منهج التأويل هو التسمية الصحيحة للمنهج العلمي الذي يفرتض أن يكون طريقاً 

آليات  باستعامل  البحثية  الظواهر  تعقيدات  إل حلحلة  الوصول  من  عليه  السري  أو طريقة ميكن 

التحليلية  اآلليتني  اعتامد  بالطبع  الظاهرايت. وميكن  الوجود  تعقيدات  تعالج  تفكيكية  أو  تحليلية 
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بالبناء.  تتّصل  عملية  فالتفكيك  فعاليّتهام.  أصول  رؤية  ألجل  وذلك  تأويلهام،  بعد  والتفكيكية 

واملبنى هو عبارة عن مركَّب وحدات بنائية يف شكل لِبنات مرصوفة. وأما تركيبية البناء يف واقعها 

فهي عملية ال تنفي بالرضورة تركيبية الوحدات البنائية الداخلة يف تصفيف لبناتها. وذلك كمثال 

)الطوب( أو الحجر املقطّع يف شكل قطع صالحة لالستعامل يف البناء، فهذه كلّها ليست بالرضورة 

بسيطة التكوين بساطة مطلقة. فإذا ما رغبنا يف معرفة األصول التكوينية لها فال بد أن نقوم بتحليل 

موادها الكيميائية للوصول إل مركّباتها من العنارص بسيطة التكوين. ويصعب فصل الشكيل عن 

الجوهري يف هذه اإلجراءات، فام يبدو كإجراء شكيل مثل فحص تركيبية الوحدات البنائية، وهي 

الرتكيبية  تفكيك  بني  املسافة  التفكيك ال تخترص  يُجرى عليها عملية  التي  الفاحصة  اآللية  متثّل 

البنائية وتحليل مركّباتها مبا يف ذلك مركّبات وحداتها البنائية، وذلك بناًء عىل واقع وتاريخ تجريبية 

الشكلني الذي رمّبا يرّبر موضوعيّة وجودهام. فقد انرصف التحليل إل املركّبات الكيميائية لرؤية 

عنارصها، بينام طال التفكيك املؤّسسات كام هي مؤّسسة اللغة ذات الرتكيب املتكّون من لبنات 

لوحدات مجتمعها البنائية. وبالطبع املؤّسسة أكرث تركيبية من املواد املرتّبة الداخلة يف تكوينها. 

وقد تبدو هنا رضورة وجود اآلليتني ما يبدو أنّه تكامل بينهام يف أداء واجب تبسيط تركيبية بنائية أو 

مركّبات املفحوصات. وذلك قد يوضح أهّمية كليهام ما يحتاج إل تنظيم لجمعهام كليهام يف 

املنهج التأوييل الذي يشمل كامل الحراك الفاحص من املعّقد ثم املزدوج إل أّويل الرتكيب.

ب بوصفه حقاًل خصبًا للتأويل املنهج املركَّ
ال بد لنا ونحن نعمل عىل ربط املقود املباحثي إل منهج التأويل، أن ننتبه لهذين املتطلّبني 

الذين رمّبا يشّكل مقوداً آخر مهّمته تحصني املنهج من زالّت أقدام الذهنية التكذيبية فيام تثريه من 

تخليط ما بني ما هو موضوعي وما هو ذايت حينام تنظر يف جدل العلمي مع املعريف. أو ما يقع 

عليها ماّم هو يف خطورة خفاء الهوية املباحثية عىل كليهام، الذهنية التكذيبية وأختها التصديقية، 

فال يتعرّفان عىل أناهام املباحثية وال يتعرّفان كذلك عىل املكان الذي ينظر الباحث من موقع وقوفه 

عليه إل الظاهرة البحثية. وقد سبق للرشيف الحسن بن الهيثم )905م( أن عالج هذين املتطلّبني 

املنهجيني يف كتابه الشهري )املناظري(]]] فأوضح يف عبارات بالغة الرصانة العلمية، قدر ما تطيقه 

]1]-  ابن الهيثم، الرشيف الحسن- كتاب املناظري- بالالَّتينية DE ASPECTIBUS ويف هذا الكتاب يقدم ابن الهيثم نظريته حول الرؤية 

التي شكت انجازاً متفرداً يف البرصيات خالل الفرتة التاريخية الفاصلة بني كالديوس بطليموس اليوناين وجوهانس كابلر األورويب. من 

املفيد اإلشارة اىل أن ابن الهيثم أضاف لكتاب املناظري رسالة يف الضوء تبحث يف املزيد من طبيعة السطوع وانتشاره الشعاعي يف أوساط 

شفافة ونصف شفافة. حيث سيكون لهذا االبتكار املبدع دوراً تأسيسياً يف علم البرصيات املعارصة.
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ذهنية القرن العارش امليالدي من مفاهيم، املنزلقات املباحثية الجامثة عىل طرائق البحث يف ظل 

غياب تام ملنهج بحث علمي. ومل يكن للرشيف الحسن بن الهيثم من ذهنية أّن املتقّدمني من 

أهل النظر قد أمعنوا البحث عن كيفية إحساس البرص، وأعملوا فيه أفكارهم، وبذلوا فيه اجتهادهم، 

وانتهوا منه إل الحد الذي وصل النظر إليه، ووقفوا منه عىل ما وقفهم البحث والتمييز عليه. ومع 

هذه الحال فإّن آراؤهم يف حقيقة اإلبصار مختلفة، ومذاهبهم يف هيئة اإلحساس غري متّفقة، فالحرية 

متوّجهة، واليقني متعّذر، واملطلوب غري موثوق بالوصول إليه. وما أوسع العذر مع جميع ذلك يف 

التباس الحق وأوضح الحجة يف تعّذر اليقني، فالحقائق غامضة، والغايات خفية، والشبهات كثرية، 

واألفهام كدرة، واملقاييس مختلفة، واملقّدمات ملتقطة من الحواس، والحواس. التي هي الُعدد، 

غري مأمونة الغلط، فطريق النظر ُمعفَّى األثر، والباحث املجتهد غري معصوم من الزلل، فلذلك تكرث 

الحرية عند املباحث اللطيفة، وتتشتّت اآلراء، وتفرتق الظنون، وتختلف النتائج، ويتعّذر اليقني.

والبحث عن هذا املعنى مع غموضه وصعوبة الطريق إل معرفة حقيقته مركّب من العلوم الطبيعية 

األمور  من  والحواس  الحواس،  أحد  اإلبصار  فألّن  الطبيعي  بالعلم  تعلّقه  أما  التعليمية،  والعلوم 

الطبيعية. وأما تعلّقه بالعلوم التعليمية )الرياضيات( فألّن البرص يدرك الشكل والوضع والعظم والحركة 

ُموت املستقيمة، والبحث عن هذه املعاين إمّنا يكون بالعلوم  والسكون، وله مع ذلك تخّصص بالسُّ

التعليمية. فبحث صار البحث عن هذا املعنى مركّباً من العلوم الطبيعية والعلوم التعليمية.

فيه  الطبيعة عن حقيقة هذا املعنى بحسب صناعتهم، واجتهدوا  بعلم  املتحّققون  وقد بحث 

بقدر طاقتهم، فاستقرّت آراء املحّصلني منهم عىل أّن اإلبصار إمّنا يكون من صورة ترد من املبرص 

إل البرص، منها يدرك البرص صورة املبرص. فأما أصحاب التعاليم فإنّهم عنوا بهذا العلم أكرث من 

أنواعه، وميّزوا املعاين املبرصة،  بتفصيله وتقسيم  البحث عنه، فاهتموا  عناية غريهم، واستقصوا 

الزمان  بينهم عىل طول  يرتّدد  اختالف  منها، مع  وعلّلوا جزئياتها، وذكروا األسباب يف كل واحد 

يف أصول هذا املعنى، وتفرّق آراء طوائف من أهل هذه الصناعة. إال أنّهم عىل اختالف طبقاتهم 

وتباعد أزمانهم وتفرّق آرائهم متّفقون بالجملة عىل أّن اإلبصار إمّنا يكون بشعاع يخرج من البرص 

إل املبرص، وبه يدرك البرص صورة املبرص، وأّن هذا الشعاع ميتّد عىل سموت خطوط مستقيمة 

أطرافها مجتمعة عند مركز البرص، وأّن كل شعاع يدرك به مبرص من املبرصات: فشكل جملته شكل 

مخروط، رأسه مركز البرص وبقاعدته سطح املبرص ـ وهذان املعنيان ـ أعني رأي أصحاب الطبيعة 

ورأي أصحاب التعليم، متضادان متباعدان إذا أخذا عىل ظاهرهام. ثم مع ذلك فأصحاب التعاليم 
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مختلفون يف هيئة هذا الشعاع وهيئة حدوثه. فبعضهم يرى أّن مخروط الشعاع جسم مصمت ّمتصل 

ملتئم. وبعضهم يرى أّن الشعاع خطوط مستقيمة هي تطيق مثل هذا التعقيد املباحثي الذيي عرتي 

علموية املنهج، إال إذا ما كانت أجسام دقائق أطرافها مجتمعة عند مركز البرص، ومتتّد متفرّقة حتى 

البرص، وما حصل  أدركه  الخطوط من سطح املبرص  البرص، وأّن ما وافق طراف هذه  تنتهي إل 

بني أطراف خطوط الشعاع من أجزاء املبرص مل يدركه البرص، ولذلك تخفي عن البرص األجزاء 

التي هي يف غاية الصغر، واملسام التي هي يف غاية الدقة التي تكون يف سطوح املبرصات. ثم 

إّن طائفة مّمن يعتقد أّن مخروط الشعاع مصمت ملتئم ترى أّن الشعاع يخرج من البرص عىل خط 

واحد مستقيم إل أن ينتهي إل املبرص، ثم يتحرّك عىل سطح املبرص حركة يف غاية السعة يف 

الطول والعرض ال يدركها الحس لسعتها، فيحدث بتلك الحركة املخروط املصمت. وطائفة ترى 

دفعة  الحال  قبالة املبرص حدث املخروط يف  أجفانه  فتح  إذا  البرص  وأّن  األمر بخالف ذلك  أّن 

واحدة بغري زمان محسوس. ورأى طائفة من جميع هؤالء أّن الشعاع الذي به يكون اإلبصار هو قوة 

نورية تنبعث من البرص وتنتهي إل املبرص، وبتلك القوة يكون اإلحساس. ورأى طائفة أّن الهواء 

إذا اتصل بالبرص قبل منه كيفية فقط، فيصري الهواء يف الحال بتلك الكيفية شعاعاً يدرك به البرص 

املبرصات.

وشهادات،  اعتقادهم  إل  أّدتهم  وطرق  واستدالالت  مقاييس  الطوائف  هذه  من  طائفة  ولكل 

إال أّن الغاية التي عليها استقّر رأي جميع من بحث عن كيفية إحساس البرص تنقسم بالجملة إل 

أحدهام صادقاً  يكون  أن  إما  ذكرهام. وكل مذهبني مختلفني  قّدمنا  اللذين  املتضادين  املذهبني 

يؤّديان  يكونا جميعاً  أن  وإما  والحق غريهام جميعاً،  كاذبني  يكونا جميعاً  أن  وإما  كاذباً،  واآلخر 

إل معنى واحد هو الحقيقة، يكون كل واحد من الفريقني القائلني بذيَّنك املذهبني قد قرّص يف 

البحث فلم يقدر عىل الوصول إل الغاية وقرص اآلخر عنها، فعرض الخالف يف ظاهر املذهبني، 

املبحوث  املعنى  يف  أيضاً  الخالف  يعرض  وقد  واحدة.  البحث  استقصاء  عند  غايتهام  وتكون 

من  عنه  املبحوث  املعنى  أيضاً يف  الخالف  يعرض  وقد  املباحث.  اختالف طرق  من جهة  عنه 

جهة اختالف طرق املباحث، وإذا حّقق البحث وأنعم النظر ظهر االتفاق واستقر الخالف. وملّا 

كان ذلك كذلك، وكانت حقيقة هذا املعنى مع اطراد الخالف بني أهل النظر املتحّققني بالبحث 

عنه عىل طول الدهر ملتبسة، وكيفية اإلبصار غري متيقنة، رأينا أن نرصف االهتامم إل هذا املعنى 

النظر  العناية به، ونتأّمله، ونوقع الجد يف البحث عن حقيقته، ونستأنف  بغاية اإلمكان، ونخلص 

يف مبدئه ومقّدماته، ونبتدئ يف البحث باستقراء املوجودات، وتصّفح أحوال املبرصات، ومنيّز 
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يتغرّي  مطّرد ال  وما هو  اإلبصار،  البرص يف حال  يخّص  ما  باالستقراء  ونلتقط  الجزئيات،  خواص 

وظاهر ال يشتبه من كيفية اإلحساس. ثم نرتقّى يف البحث واملقاييس عىل التدريج والرتتيب، مع 

انتقاد املقّدمات والتحّفظ يف النتائج، ونجعل غرضنا يف جميع ما نستقرئه ونتصّفح ذهنيته منّورة 

بنور علموية كاشفة تفرّق ما بني أنا الباحث وذاتية معرفيّتها وما بني ما يدرأ عن الباحث هذه الغفلة 

املباحثية الكبرية التي يبدو أّن لها رباط رشطي بينها وبني الذهنية التكذيبية. فالرشيف الحسن بن 

الهيثم مل يأت مبنهج بحث فتح به عىل أوروبا أبواب البحث العلمي من عنده، لكّنه كان يف مكانة 

متّكنه من أّن ينفّك من إسار ذهنية إنسانية مطلوب عقلها بعقال ال يتم الحصول عليه خبط عشواء 

أو برضبة حظ.

تأويل التنزيل احلكيم وصراطّية الفهم
علينا أن نفرتض أّن أركان أطروحة البحث هذه هي نفسها موجودة وجوداً متنزِّالً ضمن التنزيل 

الحكيم. فقد نزلت كاملة يف سورة الكهف. أّول أركان هذه األطروحة هو ركن نتثبّت من خالله عىل 

أّول رشوط صحة املنهجة، أال وهو الخروج من إسار )أنا( الباحث املكبّلة بذهنية غريرة بأدوات 

حّسها، إل حيث الترشّف بنزول العلم طازجاً ماّم ال ميكن أن تحيط بأخباره ذهنية محاطة بالتباس 

حيّس كبري. ثم يتّم تنزّل عملية تأويل ال ترتك شاردة وال واردة إال بعد أن توردها ألصولها التكوينية 

األول. وقد تبدو عملية الخروج من أنا الباحث كعملية معّقدة، غري أنّها يف بساطة تحرير النظر من 

إسار تضليل والباس أدوات الحس، وتضليل )أنا( الباحث ايت اعتادت أن تتغّذى من مرتاكامت 

مزدوجاً، أوالً من  الواقع خروجاً  الخروج من أرسها هو يف  ذاتية معرفيّتها املضلّلة. لذلك يصري 

تضليل أنا الباحث، وثانياً من إسار معتقدية مضلّلة كنتيجة مبارشة للذهنية التكذيبية وذاتية معرفيّتها.

خطاب الحق. جل وعال. يف سورة  الكهف قد حوى قوالً خري ما يتمثّل يف بالغته من توضيح 

لهذا الخروج املزدوج، ورد هذا البالغ عىل لسان سيّدنا موىس  وهو يخاطب الفتى الذي يرافقه 

ْمِضَ ُحُقًبا ]الكهف، 0]] 
َ
ْو أ

َ
أ َْحَرْيِن  َغ َمَْمَع الْ

ُ
بْل

َ
أ  ٰ بَْرُح َحَتّ

َ
 أ

َ
اَل ُموَسٰ لَِفَتاهُ ل

َ
 ق

ْ
بهذه العبارة َوإِذ

القارئ الحصيف الذي يقرأ مثل هذا الترصيح املثري للتساؤالت، ال ميكنه أن يخطئ رؤية معنى 

موىس يف التعبري)ال أبرح( مقروءاً مع التعبري )حتى أبلغ( فيتبّدى له مقصود البارحة هنا بأنّها مبارحة 

ليست معنية باملكان وال بالجغرافيا. إذ ال ميكن بلوغ مكان أو جغرافيا ما من خالل عدم املبارحة. 

فإذا ما انتفت صفة املبارحة املكانية بحسب ارتباط )ال أبرح( بقوله )حتى أبلغ(، أصبح الزماً رؤية هذه 

املبارحة بصورة أخرى غري املكانية، فال ميكن أن نرى غري واحدة هي رؤية هذه املبارحة كمبارحة 
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زمانية خاصة وردت معّززة بالتعبري الذي يفصل األمر بقوله )أو أميض حقباً( فإذا ما كانت عدم مبارحة 

سيّدنا موىس  متثّل قيمة زمانية تكون حقباً من الزمن يقضيها وراء مطلبه أال وهو بلوغ مجمع 

البحرين، يصري بالتايل مجمع البحرين الذي سيتوّصل إليه عرب مكوث زماين هو نفسه مجمع بحرين 

ال يجريان يف مكان أو يف جغرافيا، إذ ال ميكن بلوغ جغرافيا ما بلوغاً يأيت نتيجة ملكوث زماين؛ 

لذلك فمجمع البحرين ال ميكن أن يكون موقعاً جغرافياً اال يف حالة واحدة هي أن تتطابق الجغرافيا 

مع املوقع الزماين املقصود بعدم املبارحة الزمانية، وذلك يعني بالتحديد أن يكون وقوع الحدث 

الزماين يف مجمع بحرين جغرايف. لذلك فاملقصود املبارحة من مجمع البحرين هو مقصود زماين، 

وليس هناك ما ميّكنه أن يشري إل مجمع بحرين زماين إال بعد أن ينفتح معناه إل تفسري ينسجم يف 

طبيعته مع بحرين يجريان يف الزمان ويجتمعا فيه. واألقرب يف معناه هنا ال بد أن يكون قصداً ومعنى 

بحر املعرفة وبحر العلم الّلذان ميكنان خالل تتبّع جريانهام يف الزمان الكشف عن زمان التقاءهام 

يف مجمع البحرين الزماين، والذي ميكن مبطابقة التاريخ للجغرافيا أن يكون مجمعهام هو مجمع 

جغرايف مصاحب.

وال بّد من اإلقرار هنا بأنّه ليس توفيقاً محضاً أن يقابل هذا التفسري تأكيداً وتعزيزاً ثانياً نراه واضحاً 

عندما اقرتح فتى سيّدنا موىس  أن يأويا إل )الصخرة( وهي عندهام معرفة بأداة التعريف )أل( 

فتى سيّدنا  كان طلب  بها. وقد  وبالطبع من سابق مرورهام  التعرّف عليها  لهام  أنّه سبق  يعني  ما 

موىس بسبب أنّه كان قد نيس أن يخربه أنّهام فقدا طعامهام. والذي هو حوت مجّفف ما يشري إل 

مطابقة الجغرافيا للتاريخ. وقد ظهر لسيّدنا موىس بعد أن عاودت الحوت الحياة عند تلك الصخرة 

واتّخذ سبيله منسباً إل البحر أّن يف تلك الصخرة العالمة التي يبحث عنها ملعرفة مكان مجمع 

البحرين الذي يقصده؛ أي مجمع البحرين الزماين، وذلك جرياً وراء قوله )هذا ما كنا نبغ( ماّم مل 

العبد  الصخرة هو  تلك  ارتدادهام ال  ما وجداه عند  فإذا كان  يلحظاه عند سابق مرورهام عليه. 

الصالح الذي قال عنه الحق. جل وعال )علمناه من لدنا علامً( فالعلم سيصري هو املكان الذي 

يصبح بعدها  أقدر تفّحصاً  العزيزرؤى  قارئنا  تتعّزز عند  زمانياً. هنا  إليه سيّدنا موىس سعياً  يسعى 

تفسرينا لبحرين يجريان يف الزمان هام بحرا العلم واملعرفة تفسرياً منطقياً وذلك إثر ورود إشارة 

بالغة الوضوح لبلوغ بحر العلم. وبالطبع فاألمر ال يحتاج إل مزيد من الحصافة يف تحديد مكان 

وقوع بحر املعرفة الذي بارحه سيّدنا موىس، وبحر العلم الذي خرج يف سبيل بلوغه. وهنا نتثبّت 

السلوك  نتثبّت من رؤية أول عتبات  البحرين ومجمعهام، وكذلك  من منطقية رؤانا حول تفسري 

املنهجي يف هذا الخروج املزدوج، الخروج من أناة الباحث والخروج من بيئتها املضلّلة.
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مجمع  مقصود  عن  بعيداً  عزله  ميكن  ال  مقبول  منطق  املكانية  الصيغة  منطق  أّن  ذكرنا  وقد 

البحرين، ويف هذا ما يزيد من بالغة الخطاب اإللهي مبا يتجاوز فهومنا الغضة التي تحتاج كام هو 

احتياج سيّدنا موىس يف هذه القصة إل من يأخذ بيده، وبالتايل بيدنا يف مخاض بحر العلم، 

فخطاب قصة سيّدنا موىس مع الخرض يف مجمله وبرتتيبه التنزييل هو بنّي بليغ مّدخر ألجل 

بني آدميني ذوي ذهنيات صالحة ملقابلة تنزاّلت العلم. يف حني أنّها بيان غري واضح املعامل ومعّقد 

يحتاج العادة ترصيص حتى يصري قدر محدوديّة ذهنياتنا الغضة. هذا الرتصيص املبّسط ميكنه أن 

يجعلنا نرى أّن سيّدنا موىس قد تّم اخطاره بالخروج حتى يبلغ مكاناً فيه عبد إلهي صالح أتاه 

الله العلم اللدين. وهذا خروج وبلوغ ملكانيني جغرافيني وخروج وبلوغ زمانيني يف نفس الوقت. 

ويبدو أّن الخروج والبلوغ الزمانيني هام أصل ومرجعية البلوغ العلمي؛ ذلك أّن بلوغ سيدنا موىس 

مكان وجود ذلك العبد فإنّه يكون قد أوصل ما بني بحر العلم الذي ميثّله ذلك العبد الصالح وبني 

بحر املعرفة الذي ميثّله حينها سيّدنا موىس. فالتقاء الرجلني. عليهام السالم. للبحرين بحكم أنّهام 

ميثاّلن قّمتيهام آنذاك، قّمة العلم وقّمة املعرفة وهو جمع زماين كبري ال دخل للمكان به.

وما يشري إل رباط منهجي هام - وهي إشارة لرضورة ثبت هنا وجوبها- أّن بلوغ بحر العلم ال 

يتأىّت اال بالصعود إل قّمة عتبات املعرفة، ثم الخروج منها خروجاً من أرس )أنا( النفس املعرفية 

رضورتها  هنا  ثبتت  التي  واإلشارة  شك.  من  ذلك  يف  ما  زماين  خروج  وذلك  البيئية.  ومتعلّقاتها 

بالخفاء، ال يتأىّت النظر إليها هكذا خبط عشواء، إذ أنّه يف كال  تبدو يف هذه القصة كاّمً محفوفاً 

والزماين حيث  العلم  أهل  املكاين حيث  إل  للوصول  اتّباعه  ينبغي  منهجي  متطلّب  الخروجني 

الخروج من معرفيّة )أنا( النفس وحسيّتها إل جمعية زمانية يصعب بلوغها إالّ بالعبودية الصالحة 

الالزمة لتلّقي أخبار العلم املتنزّلة. وهو ما حدا بالعبد الصالح إل القول: )وما فعلته عن أمري(. 

كذلك قوله )هذا تأويل ما مل تسطع عليه صربا( يف إشارة بالغة القوة إل عدم وضوح األمر عند 

سيّدنا موىس الذي يفرتض فيه أن يكون قد تنّور بنور العلم بعد فرتات قضاها مع العبد الصالح وبعد 

أن تنّور بنور املنهج من خالل ذلك املقود الربّاين اللطيف منذ خروجه إل بلوغه.

وأظّن ظناً يحتاج إل تأكيد لُغوي، أّن التأويل الذي جاء عىل لسان الخرض هو تعبري يحمل 

أو  تأويالً  يكون  أن  يحتمل مصدرها  التي  يؤّول  آل  بالفعل  مربوطة  تأيت  قد  مزدوجة  لغوية  صيغة 

أيلولة، أو تأيت يف فعل أخر مجاور هو أّول بأّول ومصدره تأويالً. كلتا الصيغتني معنيتني يف التنزّل 

الصالح  العبد  تأويل  والتي تختلف عن  املنامية  للرؤى  تأويل سيّدنا يوسف  الحكيم كام هو يف 

الخرض الذي علّم سيّدنا موىس ما ال صلة له بالرؤى املنامية، بل بأحداث ترتبط برباط التوافق 
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مع باكر حياة سيّدنا موىس ماّم مل يكن يراه أو يالحظ ملا هو مرموس فيه من قيمة معرفية عالية. 

ويبدو يف توافق ما حدث مع باكر حياة سيّدنا موىس رجوعاً إل سريته األول. أو إن شئت فقل 

املأّولة تأويالً معرفياً راقياً قد يرقى إل مقام ينفتح فيه باب العلم.

ولكأمّنا عملية تنزيل تأويل الخرض ليست هي أكرث من لفت نظر ملا مل يره سيّدنا موىس يف 

سريته األول. وقد قال عنه سيدي الشيخ عيل زين العابدين يف كتابه )تاج األولياء واألولياء( ما 

السفينة:  األّول واحتجاجه عىل خرق  اعرتاضه  رّداً عىل   لسيّدنا موىس قال  الخرض  أّن  معناه 

وأنت عندما وضعتك أمك وأنت رضيعاً عىل تابوت يف عرض البحر، من كان يكلؤك بعنايته من 

عرشات ما كان يحيط بتابوتك من التامسيح. أو يقول له عندما قتل الصبي: وكيف تحتّج عىل ذلك 

أّول  الذي جعلك  الوفري  االمياين  الخري  قومك  بني  استنصار  القبطي  قتلك  من  قد جنيت  وأنت 

املؤمنني ماّم عنيته بقولك عند البرئ بأرض مدين. أو يقول له وهو يحتّج عليه بعدم أخذ األجر عىل 

بنائه الحائط: وأنت كم جنيت من الخري من تربّعك بجهد السقيا لبنات سيّدنا شعيب. غري 

نجاتك من القوم الظاملني وزواجك الذي فتح عليك باب الخري والنبوة. ويبدو ظاهراً يف كل هذه 

املراجعات أّن لها متقابالت مع باكر حياة سيّدنا موىس متثّل تأويالً ذا مغزى يف سريته، تحتاج فقط 

لرتجيعها ملكّوناتها وعنارصها الرئيسة، أي ال أولويات حدوثها الزماين ما مل يسعف سيّدنا موىس 

مغزاها الذي يجعله يكتم احتجاجاته عىل من يعرف أنّه عبد صالح منّور له بنور العلم اإللهي]]]. 

وما يحتاج للمراجعة والرتكيز يف سورة الكهف حول نزول منهج التأويل وتربط عالقته مع ما 

سبق لنا طرحه حول تنزّل العلم ال بد أن نالحظ اآليت:

]. ينسجم هنا كل ما سبق لنا طرحه عن مصطلح العلم وعالقته مبصطلح املعرفة وعالقة العلم 

باملنهج العلمي ويال ق مبحثنا عن العقل ويتطابق بصورة مدهشة.

]. يتأكّد متاماً ما سبق أن قّررناه يف شأن العلم أنّه يف حقيقته ما هو سوى خرب متنزّل من عٍل.

]. تأيت كذلك إشارة واضحة إل ما يتطلّبه تنزّل منزلة العلم من تأّدب ذهنية معرفية غريرة.

تبخيس  هنا  كذلك  ويبدو  العلم،  ورد  ما  متى  وانسحابها  املعرفة  تراجع  كذلك  نالحظ   .[

منهجية  مدعاة الحمرار وجنات  ذلك  العلم. ويف  تطلّب  الغريرة يف حالة  املعرفية  لإلعرتاضات 

]1]- للمزيد من التفصيل لقصة سيدنا موىس وسيدنا الخرض بعد قراءتها يف سورة الكهف اآليات 60 اىل 82. ميكن كذلك مراجعة تفسري 

الجاللني للقرآن الكريم. ومراجعة كتاب »تاج األولياء واألولياء« للشيخ عيل زين العابدين ـ طيب الله ثراه ـ اإلمام السابق ملسجده مبدينة 

شمبات بالسودان بالخرطوم بحري.
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الشك التكذيبية خجالً من كثري اعرتاضاتها الغريرة املتخلّفة املعرفية وضحالتها، مع ارشاف ونضار 

وجه أصحاب املنهجية التصديقية جزاًء وفاقاً ملا بذلوه من ثقة ال تتغّشاها الظنون يف مطلق الحق 

ومطلق الخري يف هذا الوجود.

هذه  املنيفة؛  الكهف  سورة  خطاب  يطرحه  ماّم  حرصه  يصعب  ماّم  شاردة  هنالك  زالت  وال 

الشاردة يرتاوح ظهورها مع خفائها عند قراءة ما ورد من حيك إلهي تنزييل يف الحوار الذي حدث 

ِمن  ِقيَنا 
َ
ل َقْد 

َ
ل َغَداَءنَا  آتَِنا  لَِفَتاهُ  اَل 

َ
ق َجاَوَزا  ا  َمّ

َ
ل
َ
ف األّول  قال  فقد  وفتاه.   سيّدنا موىس بني 

ْمِضَى 
َ
ْو أ

َ
َبْحَرْيِن أ

ْ
َغ َمْجَمَع ال

ُ
بْل

َ
بَْرُح َحّتَى أ

َ
اَل ُموَسى لَِفَتاهُ ل أ

َ
 ق

ْ
َذا نََصًبا فرّد الفتى َوإِذ

ٰ
َسَفِرنَا َه

اَل لَِفَتاهُ 
َ
ا َجاَوَزا ق ّمَ

َ
ل
َ
* ف

ً
َبْحِر َسَربا

ْ
ُه فِي ال

َ
اتََّخَذ َسبِيل

َ
َغا َمْجَمَع بَيْنِِهَما نَِسَيا ُحوَتُهَما ف

َ
ا بَل ّمَ

َ
ل
َ
* ف

ً
ُحُقبا

ُحوَت 
ْ
إِنِّي نَِسيُت ال

َ
ْخَرةِ ف ى الّصَ

َ
 أَوْيَنآ إِل

ْ
يَْت إِذ

َ
َرأ

َ
اَل أ

َ
* ق

ً
ِقيَنا ِمن َسَفِرنَا َهـَذا نََصبا

َ
َقْد ل

َ
آتَِنا َغَدآَءنَا ل

ا  اْرتَّدَ
َ
ّنَا َنْبِغ ف

ُ
اَل َذلَِك َما ك

َ
َبْحِر َعَجًبا* ق

ْ
ُه فِي ال

َ
رَهُ َواتََّخَذ َسبِيل

ُ
ك

ْ
ذ
َ
ْن أ

َ
ْيَطاُن أ الّشَ  َ

ّ
َسانِيُه إِل

ْ
ن
َ
َوَمآ أ

.[[[ًما
ْ
نَّا ِعل ُ ْمَناهُ ِمن لَّ

َّ
ْن ِعنِدنَا َوَعل ْن ِعَباِدنَا آتَيَْناهُ رَْحًَة ِمّ وََجَدا َعْبًدا ِمّ

َ
َصًصا ف

َ
ارِِهَما ق

َ
ى آث

َ
َعل

نقد التأويلية الديكارتي�ة يف الشك املنهيج
أو تبطني يصعب  اعتباره تغطية  الخطاب املنيف من خفاء ال ميكن  وبالطبع فام هو يف هذا 

تفهيمه، إمّنا هو عىل العكس من ذلك، فهو تبطني يؤّدي إل حسن التفهيم. ذلك أّن الفهوم املدعوة 

لها البرشية جمعاء ال تأيت بالصعلكة والتمشدق واالّدعاء، لكّنها فهوم تقوم عىل الزمة تأهيل أذهان 

الظن  التضليل. وغالب  مع  العلم  يجتمع  وبالطبع ال  التضليل.  بالغة  معتدة مبعرفية حسية  غريرة 

أّن هذا املكان هو خري املواقف لنستكشف أزمة تحديد الهوية املباحثية وتحديد مكان وقوفها. 

ويبدو أّن االمر يطال ذهنية واحدة من ذهنيتي منهج البحث أال وهي الذهنية التكذيبية. وأظّن أّن 

األمر ال يطال الالأدريون األوروبيون وحججهم، بل يطال مؤمنون أوروبيون آخرون من اتباع )رينيه 

أنا موجود« فكلتا الطريقتني ذاتيتني ال تريان  إذاً  العبارة إل قوله: »أنا أفكر  ديكارت( الذي عّدل 

من حقيقة إال مبا مياّس أناتهام ووجودهام وما وراء ذلك فهومشكوك يف وجوده. والشاهد أنّهام 

الذي يتساءل عن براهني لوجود عامل  الباحث، ذلك  كالهام غارقان يف وحل عدم تحديد هوية 

يجعل فيه حتى نفسه التي بني جنبيه. ولكأيّن بالحق جل وعال يوضح لهذا الغرير يف ردود لطيفة 

عن سؤاله متطلّب الربهنة فيقول له: وهل يعرف املتسائل نفسه؟ وهل ميلك أناته التي تعّذبه شكاً 

له بصك هذه  أين  امللكية؟ ومن  له هذه  فكيف صارت  كان ميلكها  فإذا  فيام حوله من عوامل؟ 

]1]- سورة الكهف: اآليتان 65-62.
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امللكية؟ وإذا كانت اإلجابة بال، فهل يعرف صاحب هذه امللكية؟ وهل يستعملها كاستعارة منه أم 

برشوط أخرى؟

وبالطبع فهذه كلّها أسئلة ال فكاك منها للباحث الشكَّاك، أما املتيّقن املتديِّن فهذه أسئلة قد 

ف  يقني حتى صارت تتكّشف له األخبار كل حني وآن، ويتكشَّ فارقها والتمس لنفسه مكاناً بني الصدِّ

له العلم الذي ال علم قبله أو وراءه.

مراجعات يف حضرة منهجية الشك ذهنيتها التكذيبي�ة:
من  ثبت خالل فحص  ما  مراجعة  من  بّد  ال  العلمي  والتقّص  البحث  من  املزيد  سبيل  ويف 

إشكاليات الذهنية التكذيبية ما يحتاج مّنا للمراجعة والتصحيح، ومن ذلك:

ذهنيتنا  أّن  يف  النظر  يفيد  ما  العلمي  للمنهج  مفهوم  من  تنزيله  تّم  ما  وفق  نعيد  أن  ينبغي   .[

علمي  محرّك  بكونها  يعتقدون  الكثريون  يزال  ما  التي  الشك  منهجية  من  يستتبعها  وما  التكذيبية 

هام إل درجة أن قال أحدهم: )أنا أشك إذاً أنا موجود(. فمثل هذا النوع من التفكري يضعه تعديل 

مفاهيمنا العلمية يف مكانة يفاعة وطفولة معرفية ال دخل وال شأن للعلم بها.

كذلك ميكننا أن نرى ضعف منهج هذه الذهنية التأويلية يف اعتامدها عىل الحس عرب الرؤيا 

املبارشة أو اللمس أو الذوق... الخ من بقية الحواس التي ال ميكن إنكار مردودها املعريف مع 

التحّفظ عىل علموية مردودها. وذلك اعرتاف بضعف تحّر إعالنه كان يفرتض ظهوره بعدما قام 

العلم بدحض مقولة ثبات األرض ودوران الشمس حولها مام كّنا نراه عياناً بياناً بالعني املجرّدة. 

تقودنا يف كثري من حاالتها  الحس ال  أدوات  أّن  يقودنا إل اعرتاف  أن  فذلك كان من املفرتض 

إل رؤى حقيقة الوجود الظاهرايت، بل تقودنا إل رؤى ملتبسة مبعرفية مزيّفة وغري حقيقية عىل 

اإلطالق.

أّن ذهنية منهج االستنباط األرسطي  أالّ ننىس هنا  ينبغي  الشك،  نقطة تجاور منهجية  ]. ومن 

يف شّدة متّسكها بتفاسريها االستنباطية، فقد قادتنا إل أن نأيت بحادث مفجع ما زالت ذكراه تهري 

أفئدة العلامء، أال وهو حادث إحراق العامل اإليطايل الجليل جوردانو برونو. فقد حاكمناه بواسطة 

سيئة الذكر محاكم التفتيش فوصفناه باملهرطق، ثم حرقناه وذررنا برماده يف البحر، فأوروبا وكل 

كهنتها وبابواتها وأباطرتها مضاف إليهم منهجية االستنباط األرسطي، كل هؤالء يتحّملون وزر اتباع 

ملموسية التحقيق الحيّس التي قّرروا بناًء عىل رؤيتها أّن األرض هي مركز الكون وأّن الشمس وبقية 
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الكون يدور حولها كام قّرره املعلاّمن األثينيان بطليموس وأرسطو، أّدى متّسكهم بذلك املنهج 

إل إزهاق روح هذا العامل الجليل حرقاً، ما مل نسمع وال مرّة واحدة بهم وهم يتوّجعون لفقده، أو 

يعتذرون عن الظلم الكبري الذي حاق به جرّاء ثباته عىل الحق. ذلك الذي جاء إثبات صحته العلمية 

بعدها، ما كان ينبغي أن يؤّدي إل تكذيب معرفية الحس عرب إثبات ثبات الشمس ودوران األرض 

حولها، ومن ثم تضعيف منهجية الشك التي تعتمدها الذهنية التكذيبية.

وقد كان لذلك التصحيح مقتىض منهجي يفرتض أن يثور يف وجه ذهنيّة التكذيبيني وما يتطلبّونه 

من برهنة ملموسية مادية تتوارى خجالً ألسباب تخّصها لوحدها. عند موقف يفرتض فيه أن يقّر 

عالنية بأخطائه العلمية الكبرية وظلم ما تّم تقريره حول هذا العامل الجليل من هرطقة ومن ثم رد 

االعتبار له، وهو ما مل يحدث إل يومنا هذا من قبل الكنيسة الكاثوليكية التي أتت بهذا الفعل غري 

املقبول.

]. مام كان يفرتض أن يكون فيه املزيد من اإلفحام لذهنية الشك التكذيبية مام كان يتوّجب 

أن يقودها إل الكشف عن حالة جهل وتنطّع معريف كبري، أّن الكشف العلمي املعارص للظاهرة 

الكهربائية قد قاد ال ما ميكن تسميته بظواهر فوق أو تحت الظواهر املادية املحسوسة، املثال 

عىل ذلك يبدو يف الظاهرة الطيفية ذات اللطافة التي ميكن اعتبارها فوق أو تحت مادية. ال أدري 

أيّهام. وهذه بالطبع معرفة تقحم حقل الطاقة ورسيانها الطيفي يف عملية  تكسريية لحصون الذهنية 

التكذيبية بأسئلة ما زالت تثري يف )عواصتها( شكوكاً كبرية حول الحدود املادية التي تحتاجها تلك 

الذهنية لرتسم داخلها حدود منهجها للربهنة عىل مشكوكاتها الكربى. وذلك بالطبع يحّد من سطوة 

املنهج التكذيبي ذي الشكوك املعرفية التي يقال مبرشوعيّتها بوصفها مطيّة العلم. حتى نكتشف 

أّن املنهج املادي مواجه بإشكالية أخرىمعتربة تتّصل بتصنيف ما هو مادي وما هو غري مادي. فهل 

ميكن اعتبار الطاقة ووجودها الطيفي هو وجود حرصي ضمن الوجود املادي امللموس واملريئ؟ 

الواقع امللموس حسياً يقول ال فالطيف يف معظمه ال مريئ وال مسموع وال محسوس ملساً. إذاً 

فام هي دواعي حرصه ضمن املحصورات املادية مبفهومها املرتبط بنهجها التجريبي الحيس؟

وصفته  ما  بني  ما  يندرج  أنّه  معروفاً  أصبح  الالحقة،  معرفيّتنا  أغواره  سربت  كام  والطيف 

معرفّيتنا البرصية الالحقة مبا فوق البنفسجي الذي ميثّل اشعاعات غري مرئية، وما دون الحمراء، 

بعيننا املجرّدة فقط ما هو محدود بسيان طول موجاته  والتي هي نفسها أشعة غري مرئية، فرنى 

يبلغ عدادها- بحسب قياس أجهزتنا-  التي  الكهروميغناطيسية أللوان الطيف املريئ )قوس قزح( 
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سبعة ألوان تندرج ما بني البنفسجي واألحمر. ثم نرى بواسطة أجهزة تّم إعدادها إعداداً خاصاً بقية 

األطياف غري املرئية، أي ما فوق البنفسجي وما دون الحمراء، بل وميكننا عمل تركيبات إشعاعية 

أصبحت  التي  املعلومات  هذه  املرئيات،  خانة غري  تقع يف  التي  تلك  من  الليزر  أشعة  كام هي 

ضمن حصيلتنا املعرفية ال تخرج عن كونها أخباراً صارت معلومة للعامة، كانت لعهد قريب أخباراً 

مجهولة. وقد خلط ظهورها أوراقاً كثرية كانت تعتمدها معرفيّتنا الحسية ضمن ملعوباتها كام هو 

السؤال عن مادية أو ال مادية الطيف غري املريئ.

]. إعادة النظر ليس فقط، مبا يؤكد متييز ذاتية معرفيّتنا للظواهر عن موضوعيةعلمويّتها وحسب، 

بل ويتمّدد هذا النظر وهذه املراجعة حتى تشمل الباحث نفسه من حيث ذاتية أوموضوعية ظاهراتية 

هويّته املباحثية. وذلك بالطبع يسّهل من مهمة عزل أو فرز )أنا( الباحث وتصّوراتها حتى تصري هي 

نفسها موضوع ضمن املناوالت البحثية التي ال تغيب أو تتخّفى عن هوية الباحث. ولكم أمتنى 

أن يعود أكادمييو الجامعات األوروبية إل الحق، ذلك الذي أشاحوا بوجودهم عنه طويالً، حتى 

ميّكننونا من أن نقوم بإعادة ترتيب وسبك معرفيّتنا عىل أسس علمية صحيحة، ولكم أمتنى أن يأيت 

اليوم الذي تقوم فيه املجّمعات املسامة مجّمعات علمية عىل نطاق العامل من رّد لإلعتبار لشهيد 

نهل هذا  الذين  الكرام  أساتذته  برونو، والكشف عن خفاء املعلومات عن  الكبري جوردانو  العلم 

العامل الجليل من معينهم العلمي الصايف.



الهرمنيوطيقا الفلسفية عند غادامير
اإلنسان ليس تاريخًا محضًا

[[[
محمد عرب صاليح]*[

هانس  األملاين  التأويل  فيلسوف  آراء  لبعض  مجمالً  نقداً  املقالة  هذه  تتضّمن 

غادامري)1900-2000(. وتقصد عىل وجه الخصوص نقد اآلراء التي اشتهرت الحقاً تحت عنوان 

"الهرمنيوطيقا الفلسفية"، وتم التنظري عىل أساسها حول أنطولوجية الفهم والتاريخية الذاتية لفهم 

التنظري. يركّز الباحث هنا عىل نقد نظرية تاريخّية الفهم عند غادامري من جهات مختلفة. فقد 

النسبية  إنكاره  الرغم من  ـ عىل  باألدلة املتقنة  ليثبت  النسبّية  تناول بحث  البداية إىل  عمد يف 

األبستمولوجية واملعرفية  والتي هي من لوازم الهرمنيوطيقا الفلسفية التي ال ميكن إنكارها؛ ثم 

ينتقل إىل بيان رؤية غادامري ملفهوم "الحقيقة" يف العلوم اإلنسانية من أجل أن يتناولها بالنقد 

والتمحيص؛ وهذه املسألة هي من املسائل املصريية والحاسمة جّداً يف حقل العلوم اإلنسانية، 

وعليه فإنّها تستحق دراسة تحقيقية واسعة وجذرية. أخرياً يناقش الباحث موضوع النزعة الذهنية 

يف نظرية غادامري )وهي األخرى مسألة هاّمة(؛ حيث ال يرى هذا اإلشكال وارداً باإللتفات إىل 

مباين غادامري يف مسألة الفهم وإن كان أصل املبنى قابالً للبحث والنقاش.

املحرر

العرشين؛ حيث عمد  القرن  األملان يف  املفّكرين  من مشاهري  غادامري  هانس جورج  يُعترب 

الفلسفة هرمنيوطيقية يف حّد ذاتها. لقد  أّن  إثبات  الهرمنيوطيقا ـ إل  ـ من خالل قيامه بفلسفة 

التقليدية يف  اللسانية  من  ابتداًء  األملانية؛  الفلسفة  من  قرن  غادامري عىل  هانس  حياة  اشتملت 

الكانطية املحدثة وصوالً إل القومية األملانية املعتدلة. وبعد الحرب العاملية الثانية، وابتداًء 

التكنولوجيا. الكامنة يف ذات  العوملة  اتجاهات  نقد  من االشرتاكية سيميض إل 

*ـ أستاذ جامعي وعضو الهيئة العلمية يف مؤسسة التحقيق الثقايف والفكر اإلسالمي– إيران.
ـ تعريب: حسن عيل مطر.
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يحدث  برّمته  والفهم  الفكر  أّن  حقيقة  يقبل  مفًكراً  بوصفه  غادامري  بهانس  التعريف  لنا  ميكن 

ضمن فضاء تاريخي لغوي، باإلضافة إل التزامه بقراءة عن البيان الواقعي للعلم واملعرفة. فلقد 

ملس رضورة للواقعية الثابتة؛ أي مبعنى أّن نزاعاتنا يجب أن تقع حول واقعية متحّققة بشكل مستقل 

عن الذهن، ولها موقع يف التاريخ، وأنّها يف الوقت نفسه قد شغلت أفكارنا حول مسألة تاريخيّة 

طريق  ومن  التاريخ  يف  األشياء  نرى  إمّنا  غادامري  تفكري  يف  ونحن  الواقعية.  الحقيقة  لهذه  فهمنا 

التاريخ، وليس من خارج التاريخ، وإّن التاريخ واللغة ال يشّكالن سّداً وحائالً دون الفهم، بل هام 

بعض  اشتاملها عىل  رغم  ـ  عنده  ـ  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  فإن  هنا  من  واملعرفة]]].  للفهم  وسيلة 

النقاط اإليجابية ـ فقد تعرّضت للنقد من جهات مختلفة، وسوف نتعرّض فيام ييل إل البحث يف 

بعض هذه الجهات]]].

أواًل ـ النسبي�ة يف الهرمنيوطيقا الفلسفية لغادامري
إّن للنسبية تعريفات وأنواعاً مختلفة]]]. و»النسبية املعرفية« تعني أّن ما يعترب معرفة لدى أبناء ثقافٍة 

ما، إمّنا هو حصيلة الحاضنة الثقافية أو النظرية لديهم، وقد ال يكون معرفة بالنسبة إل أفراد سائر 

الثقافات األخرى بالرضورة. أما خصائص النسبية املعرفية فيمكن إيراد أهّمها عىل الوجه التايل:

أ ـ تشابك املعرفة البرشية من خالل الخصائص الفردية والذهنية لصاحب املعرفة، وأّن كل 

بالنسبة إليه ضمن إطاره النظري الخاص، ومنوذجه الخاص، ومنط حياته  أمر إمّنا يكون مفهوماً 

الخاصة، ومجتمعه الخاص، وثقافته الخاصة.

ب ـ إنكار إمكانية فهم الثابت والالَّتاريخي.

ج ـ عدم وجود معيار مطلق ومستقل للحكم، وبالتايل عدم توفّر اإلمكانية إلصدار األحكام 

الصحيحة.

دـ  عىل الرغم من رفضه إلشكال النسبية، يظل غادامري يف معرض االتهام بالنسبية من جهات متعّددة.

[1[ -See: The Litery Encyclopedia, Kelsey Wood, College of Cross,2003, available at:

 www. Litencyc.com )42006/15/(

]2]- لقد عمد صاحب هذا املقال إىل مناقشة ونقد رؤية غادامري إىل ماهية الفهم يف مقال آخر يحمل عنوان »گادامر و تاريخ مندي فهم« 

)غادامري وتاريخية الفهم(، وهو منشور يف العدد: 49 من مجلة قبسات، وميكن لهذين املقالني أن يكمال بعضهام ـ نوعاً ما ـ يف نقد آراء 

هانس غادامري.

]3]- انظر: سنيك، هاوارد، »پنج روايت از نسبي گرايي شناختي« )خمس روايات عن النسبية املعرفية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: پريوز 

فطورچي، مجلة ذهن الفصلية، العدد: 9، 1381 هـ ش. 
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من  جانب  مجرّد  إمّنا متثّل  وسيولته،  للنص  املفهومية  والتعّددية  الكرثة  أّن  من شك يف  وما 

جوانب الهرمنيوطيقا الفلسفية لغادامري، والتي تحّول معرفة اإلنسان من الخارج إل معرفة تاريخية، 

وبالتايل تكون نسبية يف نهاية املطاف]]]. ينظرغادامري إل الكثري من العنارص املختلفة بوصفها 

دخيلة يف الفهم، بل يراها أجزاء يف تبلور الفهم، وكل هذه العنارص تاريخية وزمنية، وإّن وجود حتى 

عنرص واحد من تلك العنارص يكفي ليك تصبح املعرفة نسبية، وأن تجعل ذات الفهم والتعّقل ومن 

الداخل تاريخية، وكنتيجة لذلك تكون املعرفة ـ التي هي مثرة لهذا الفهم ـ أمراً نسبياً أيضاً.

فأن يعترب غادامري وجود اإلنسان تاريخياً، وأن يعترب فهمه ـ تبعاً لذلك ـ محدوداً ومنحرصاً يف 

البُعد  الحيثيات الوجودية ملثل هذا الوجود التاريخي، وأن يؤكّد هو وأستاذه مارتن هايدغر عىل 

الذايت من تاريخيّة اإلنسان، ومحدودية وجوده وفهمه بالرشوط التاريخية]]]، وأن يعترب الفهم مثرة 

الراهنة؛ وأن يعترب حيثية  الناس برشوطه  الفرضيات البرشية املسبقة، وأنه يتحّقق كنتيجة المتزاج 

األطالق]]] من العنارص الذاتية للفهم]]]؛ وأّن الفهم واإلدراك مسألة تاريخية يف حّد ذاته، وأّن التجربة 

الهرمنيوطيقا والفهم يشًكالن أمراً ديالكتيكياً وتابعاً ملنطق السؤال والجواب]5]؛ وأّن  التجربة الواقعية 

النص يف حركة  أفق اإلنسان وأفق  الجديدة]]]؛ وأّن  الحديثة واألفهام  التجارب  االنفتاح عىل  هي 

وجريان دائم]7]؛ وأّن الفهم هو حصيلة امتزاج هذين األفقني التاريخيني]]]؛ ويذهب من ناحية أخرى 

إل اعتبار هذه الفرضيات من الحيثيات الوجودية لإلنسان أمراً خاضعاً للسيطرة وأّن السيطرة عليه 

أمراً مستحيالً وغري معقول]9].. كل ذلك من شأنه أن يشّكل سبباً مستقاًل يف النسبية الذاتية للفهم، 

والنسبية التبعية ملعرفة اإلنسان.

[1[ - See: Gadamer, Martin; 1994, Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 

pp.37, 372, 395.

[2[ - See: Heidegger, Martin; Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, 

Harpersan Francisco,  1962, p.434/ Gadamer, Ibid, p.xxx.

[3[ - Application.

[4[ - See:Gadamer, Martin; Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, 

Harpersan Francisco,  1962,  pp.307- 308.

[5[ - See:Gadamer, Martin; ibid, pp.369–370.

[6[ - See:Gadamer, Martin;Ibid, p.362- 363.

[7[ - See:Gadamer, Martin;The Historicity of Understanding, Published in: Hermeneutics Readers,1986, 

p.272 / Ibid, 1994, p.306.

[8[- See:Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 

1994,pp.304–305.

[9[ - See: Gadamer, Martin; Ibid, p.397.
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جواب هانس غادامري
ال يرتيض هانس غادامري ـ وال أّي من تالميذه ـ القول بأّن آراءه تؤّدي إل النسبية املعرفية؛ فهو 

يُعرّف عن نفسه يف بعض املواضع بوصفه »واقعياً انطباعياً«]]]؛ مبعنى أنّنا نفهم األشياء كام هي يف 

حّد ذاتها؛ وهكذا ندرك الحقائق، ولكن من زاوية خاصة ويف ظروف معيّنة؛ حيث ال يظهر لنا من 

اليشء سوى جانب منه، ولن يكون مبقدورنا معرفة اليشء من جميع جهاته وجوانبه؛ ففي الحقيقة 

إنّنا ننظر إل اليشء من زاوية واحدة، وهي الزاوية املتاحة لنا، وليس من جميع الزوايا، ولن نتمّكن 

أبداً من الحصول عىل حساب جامع وحاسم عن اليشء؛ بيد أن الذي نفهمه وندركه يكون صادقاً 

ومطابقاً للحقيقية. ويقول يف ذلك: إّن األراء املختلفة بشأن العامل ليست نسبية؛ مبعنى أن تقف 

يف قبال العامل كام هو يف حّد ذاته، وكأّن النظرية الصحيحة موجودة يف مكان خارج العامل اللغوي 

لإلنسان، وأن تكون قابلة للكشف يف اليشء يف حّد ذاته. هناك يف كل نظرية بشأن العامل وجود 

لعامل يف نفسه أيضاً. إّن تنّوع وتعّدد اآلراء بشأن العامل ال يتضّمن القول بنسبية العامل، بل إّن العامل 

ـ أياً كان ـ ليس شيئاً مختلفاً عن اآلراء التي يعمل العامل عىل إظهار نفسه من خاللها. إّن اليشء 

يف حّد ذاته ـ كام أثبت هورسل ـ ليس شيئاً سوى االستمرارية التي ترتّسخ باالقرتان معها جميع 

تلقي  أخرى، حيث  بعد  واحدة  لإلدراك  القابلة  األشياء  من  املختلفة  للمشاهد  النصفية  الجوانب 

بظاللها عىل بعضها]]].

النظرية  تسمية  الواجب  من  أّن  واختارهاوزر]]]  آر.  برايس  األملاين  املفّكر  يرى  املقابل  يف 

املعرفية لهانس غادامري بـ »الواقعية االنطباعية«؛ ذلك ألّن غادامري كان يكّرر عىل الدوام أّن اليشء 

يف حّد ذاته إمّنا يُدرك أبداً من طريق اإلمكان التاريخي ويف أُفق لغوي. أي إنّنا ندرك األشياء يف 

حّد ذاتها، وإّن هذه اآلفاق متارس دورها وآليتها بوصفها رشطاً من رشوط املعرفة، وبوصفها حّداً 

للمعرفة أيضاً؛ نحن إمّنا نفهم الحقائق من زاوية خاصة، ويف ظل ظروف ورشوط خاصة]]].

إل ذلك يذهب جون غروندان )955]م(]5] إل اعتبار هانس غادامري »واقعياً يف معرض الخطأ«؛ 

وقال يف ذلك: مل يكن غادامري يتصّور أّن الهرمنيوطيقا تنجّر إل النسبية املطلقة، التي هي التشكيك 

[1[ - Perspectival realist.

[2[ - See:Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, 

pp.447- 448.

[3[ - Brice R. Wachterhauser.

[4[ -See: Wachterhauser, ?, 1994, pp.154- 155.

[5[ -Jean Grondin.



االستغراب 54

2 0 2 ــع 0 بي ر
 A L - I S T I G H R A B19 االستغراب

الملف

ذاته. ليس األمر كام لو أن صاحب النزعة البنيوية إذا أصابه العجز، فإّن كل خطوة بشأن املعرفة 

النزعة  صاحب  أّن  ولو  املقّوى.  الورق  من  بيت  ينهار  كام  تنهار  سوف  واألبستمولوجيا  البرشية 

البنيوية خس جولته، ال يعني ذلك أّن تلك الجولة هي الجولة الوحيدة املمكنة. يرى غادامري أّن 

إخفاق النزعة البنيوية ال يستلزم نجاح النسبية والتشكيك، وإمّنا هوـ  إل حّد ماـ  التزام تجاه إمكانية 

»الخطأ«]]].

تحصيل  دون  نوعياً  مانعاً  شّكلت  قد  التقليدية  والنزعة  واللغوية  التاريخية  الرشوط  كانت  ملَّا 

اليقني، فهذا ال يعني أنّه مل يعد هناك طريق آخر لتوجيه علومنا ومعارفنا. فلو قّدر للنزعة البنيوية أن 

متوت، فلسوف تحل محلّها الالَّعصمة وإمكان الخطأ، دون النسبية والتشكيك]]].

إّن الواقعية الالَّمعصومة والواقعية االنطباعية ـ التي تّم بهام تفسري رؤية غادامري ـ كالهام رشيك 

وإّن  ينتهي.  ال  وتواصل  استمرار  الفهم يف  مسار  وإّن  الواقعية،  إل حقيقة  أبداً  نصل  لن  أنّنا  يف 

اختالف هذين التفسريين يكمن يف أّن التفسري األّول يقبل إمكان الخطأ بالنسبة إل جميع األفهام 

وأما  اليقني؛  تحّقق  دون  يحول  األمر  وهذا  ذاتية،  محدودية  من  يعاين  اإلنسان  ألّن  والنظريات؛ 

الواقعية االنطباعية فهي ترى أّن ما فهمته مطابق للواقع، وإن كان من زاوية بُعد من أبعاده.

ثاني�ًا: النسبي�ة الزم ال ينفصل عن الهرمنيوطيقا الفلسفية
ما تقّدم كان أقىص ما ميكن قوله يف الدفاع عن هانس غادامري، ودفع تهمة النسبية عنه؛ ولكن ال 

يزال هناك بعض األسئلة التي مل نجد لها إجابات مقنعة يف فلسفة غادامري. ومن بني تلك األسئلة، 

أّن فهم الحقيقة ـ طبقاً لرؤية غادامري ـ يعترب عىل الدوام تجربة للمعنى، وأّن هذه التجربة تحصل 

يف معرض الجواب عن السؤال الذي كان الشخص بصدد العثور عىل جوابه، وكان جواباً عن سؤال 

حرّي املفّس، وأرشده إل تفسري النص. إنّه سؤال منبثق عن موقعه وفرضيّاته الخاصة، وإّن إجابته 

تأيت ضمن هذه الدائرة، وأّن لكليهام حيثية تاريخية. يضاف إل ذلك أّن الجواب يجب أن يكون 

قابالً لإلطالق والتطبيق بالنسبة إل الواقع الراهن للشخص أيضاً، وهذا بدوره أمٌر غري ثابت؛ فهل 

النسبية يشء غري هذا؟

[1[ - Fallibilism.

[2[- See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, Published in: 

Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, Northwestern University Press Evaston,  

2002 , pp.70- 71.
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عن هذا االستفهام يجيب جون غروندان بأنّنا لسنا من القائلني بالعينية املطلقة، وال نرتيض يف 

الوقت نفسه النسبية املطلقة. إّن العينية التي نؤمن بها ميكن أن تجتمع مع نوع من النسبية. وهي 

النسبية التي ال تبلغ مبحو مفهوم العينية إل املنتهى، ورمبا كان هذا مثرياً لإلعجاب إل حّد ما. 

ويف توضيح كالم غروندان: ميكن لنا أن نعطي ملفهوم العينية معنى أقّل إطالقاً، وال سيام من أجل 

تسديد الحساب إل هذه الحقيقة؛ وهي أنّنا كّنا يف السابق منتلك علوماً كانت عينية، ولكّنها مل 

تكن مطلقة. يف الهرمنيوطيقا ال يعّد بناء بيت للعينية، مبعنى االلتزام والتعّهد ألفق مطلق، بل مبعنى 

عيات بشأن العلم والتفسري أكرث قابلية لالعتامد من  أن نعرتف بهذا األمر رسمياً، وهو أّن بعض املدَّ

سائر اآلراء؛ من ذلك أنّنا قد اعرتفنا ـ عىل سبيل املثال ـ أّن علم الكيمياء والجفر والرمل والهيئة 

الدولة املنتخبة دميوقراطياً هي أكرث مرشوعية من الحاكم  بأّن  ليست عىل مستوى واحد، وقبلنا 

املستبد. وإّن مهمة الهرمنيوطيقا هي أن تأخذ بالنزعة النسبية وتخرجها من اإلطالق وتدخلها يف 

الكالم من  بأّن هذا  العينية]]]. وال شك  التخيّل عن  يعني  نسبي، وهذا ال  وتقبلها بشكل  النسبية، 

جون غروندان يُشري إل أنّه هو اآلخر يقول بورود أصل اإلشكال عىل هانس غادامري، ويسعى إل 

تخفيف النسبية ال إنكارها من األصل.

ويف ما ييل نعرض إل جملة من املالحظات املنهجية عىل أطروحة غادامري يف النسبية:

أـ تن�ايف الواقعية مع اإلنكار املطلق للزنعة البنيوية
ميكن  التعديل  خالل  ومن  البنيوية،  النزعة  مع  تجتمع  أن  ميكن  االنطباعية  الواقعية  أّن  يبدو 

للواقعية الالَّمعصومة ـ مبعنى أّن الشخص القائل بإمكان الخطأ عىل املعرفة إذا تخىّل عن كليّة 

وتعميم القابلية للخطأ ـ أن يقبل بأصل هذا املبنى املطروح من قبل غادامري واملفّسين من أمثال 

جون غروندان، مع التحّفظ ومالحظة بعض النقاط، وال يقع يف إشكال النسبية املطلقة أبداً. بيد 

أّن النقطة األساسية التي تكمن هنا هي أن غادامري ال يستطيع أن يختار مثل هذا املبنى؛ ألّن النزعة 

البنيوية ال تقبل الجمع مع مبانيه وصاحب النزعة البنيوية يستطيع القول: هناك احتامل الخطأ يف 

يوجد  ال  التي  القضايا  بعض  نفسه-  الوقت  - يف  لدينا  هناك  إذ  مطلقها؛  ليس يف  ولكن  علومنا، 

فيها احتامل الخطأ، وإّن سائر القضايا تأخذ اعتبارها من هذه القضايا القطعية واملرجعية. غري أّن 

اإلشكال الذي يرد عىل أداء غادامري يكمن يف أنّه عىل الرغم من قوله بعدم عصمة العلم واملعرفة، 

يقول بكلّيتها أيضاً، وعىل الرغم من ذلك يبحث عن معيار لتشخيص الفهم الصحيح من الخاطئ 

أيضاً؛ يف حني أّن هذين األمرين ال ميكن الجمع بينهام.

[1[-See: Dostal, Robert j.; Ibid,  2002 , pp. 52 - 53.
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ب ـ عدم املالزمة بني محدودية اإلنسان والقول بقابلية اخلطأ مطلقًا
من بني األبعاد والجهات الهامة املرتتّبة عىل هرمنيوطيقا هانس غادامري هو التأكيد الصارم عىل 

محدودية اإلنسان؛ والنتيجة املرتتّبة عىل ذلك، هي عدم العلم بجميع أبعاد اليشء، وعدم الوصول 

نهاية  يف  يؤّدي  كلّه  وهذا  الخطأ،  يف  البرشية  واألفهام  العلوم  جميع  وقوع  وإمكان  اليقني،  إل 

املطاف إل القول بالنسبية. إنّه يرى أّن أهم فهم وتجربة إنسانية هي تجربة محدوديّته وافتقاره]]].

ولكن يبدو أنّه ال يوجد هناك أّي تالزم بني محدوديّة اإلنسان وبني عدم الفهم اليقيني؛ وذلك ألّن 

اإلنسان حتى مع الوصول إل اليقني، أو إل ما ال يُحىص عدده من حاالت اليقني، ال يخرج عن 

املحدودية، وال يصبح مطلقاً. حتى اإلنسان الذي يتصل مبا وراء الزمان واملكان، يبقى محدوداً 

ضمن دائرته الوجودية، يضاف إل ذلك أّن العلم ببُعد من أبعاد اليشء، وإن مل يكن علامً بكل اليشء، 

بيد أنه يُعّدـ  يف مورد ذلك البُعدـ  علامً وفهامً. إّن عدم العلم بسائر األبعاد، ال يرّض بيقينية بُعد خاص.

إّن رّس هذا الخطأ يكمن يف أنّه يعترب العلم بجميع اللوازم وامللزومات واملالزمات دون واسطة 

أو بوسائط قليلة أو كثرية لليشء الواحد يف جمع مسألة وقضية واحدة؛ يف حني أّن كّل واحدة منها 

متثّل قضية علمية مستقلة، وكلام وصل اإلنسان يف مورد يشء إل قضية جديدة، كان ذلك علامً 

مستقالً وجديداً، ولن يكون مالزماً لتبّدل القضايا السابقة يف مورد ذلك اليشء؛ بل هو معرفة تضاف 

إل علمنا السابق؛ أجل إّن اإلنسان ال ميتلك علامً مطلقاً يف مورد األشياء، وإّن نفي العلم املطلق 

عن الناس وحرصه بالله سبحانه وتعال إذا مل يكن مبعنى سلب العلوم اليقينية املحدودة بالنسبة 

.[[[ إل بعض حقائق الخلق، كان ذلك أمراً مناسباً ومقبوالً

ج ـ االفتقار إىل املزيان واملعيار املعترب
إّن ما تقّدم من قبل هانس غادامري وتالميذه ورّشاحه يف رّد االتهام بالنزعة النسبية، إمّنا يكون 

الفهم الخاطئ، وإال فإّن  الفهم الصحيح من  لتمييز  مقبوالً إذا متّكنوا من تقديم معيار أو معايري 

[1[- See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, 

pp. 356 - 357.

]2]- انظر: جوادي آميل، عبد الله، رشيعت در آينه معرفت )الرشيعة يف مرآة املعرفة(، ص 325، مركز نرش ارساء، ط 2، قم، 1378 هـ ش. 

)مصدر فاريس(.
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القول بالنزعة العينيّة ولو عىل نحو يقبل الخطأ، والقول بأنّنا ال نتعرّض إل النزعة النسبية املطلقة، 

وأّن لدينا بعض املرّجحات أبداً، سوف يبقى مجرّد ادعاء ال يستند إل أّي دليل. والسؤال املاثل 

هنا: هل متّكن غادامري من تجاوز هذه املعضلة؟!

الصحيح  الفهم  وعن  والخاطئة،  الصحيحة  الفرضيات  عن  مراراً  غادامري  هانس  تحّدث  لقد 

والخاطئ، واألفق الصحيح للنص، والسؤال الذي يجيب عنه النص، واالنحراف عن ذلك األفق، 

والتاميز بني األمور. »إّن الفرضيات الصحيحة تؤّدي إل الفهم، وإّن الفرضيات الخاطئة تؤّدي إل 

الضالل«]]].

الزمنية. فهو  الفاصلة  فهو يشري هنا إل معيار واحد فقط للتاميز بني هذين األمرين، أال وهو 

يقول »إّن الفاصلة الزمنية تزيح األحكام املسبقة الساذجة والخاطئة، وتجعل األحكام التي توجب 

الفهم األصيل أكرث وضوحاً. وإّن الفاصلة الزمنية هي التي تجيب عن اإلشكال الذي يتّم توجيهه 

بواسطتها،  نفهم  التي  الصحيحة  الفرضيات  بني  التاميز  كيفية  أي  الهرمنيوطيقا؛  إل  الغالب  يف 

والفرضيات الخاطئة التي نتعرّض إل سوء الفهم بسببها«]]].

التاريخية سؤاالً أبستمولوجياً  أنّنا نستطيع أن نطرح للهرمنيوطيقا  يف موضع آخر يبنيِّ غادامري 

وبنيوياً عىل النحو اآليت: ما هو األساس الذي تقوم عليه مرشوعيّة األحكام املسبقة؟ ما هو اليشء 

الذي مييّز األحكام املسبقة املرشوعة من األحكام الكثرية األخرى التي ال شك يف أّن مهّمة العقل 

االنتقادي تكمن يف التغلّب عليها؟«]]].

للحقيقة، ويذهب إل  بوصفها مصدراً  التقليدية واألصالة  النزعة  غادامري مرجعيّة  يرتيض  هنا 

االعتقاد بأّن النزعة التنويرية عندما كانت تحتقر جميع أنواع املرجعيات، فقد عجزت عن رؤية هذا 

األمر]]]. إّن اختبار األحكام املسبقة التي تأثّرت بالتاريخ واملايض، إمنّا يكون من خالل حملها 

عىل مواجهتها مع السنة واملايض]5].

[1[-See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, p. 299.

[2[- See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 298.

[3[- See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 277.

[4[- See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 279.

[5[- See: Gadamer, Martin; Ibid, p. 306.
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ثالثًا: نقد معيار الزنعة التقليدية واألصالة
هل النزعة التقليدية واألصالة متّثل معياراً مطلقاً أم نسبياً؟ 

يف  الشّح  بالغ  املطلق  األمر  أّن  إذ  غادامري؛  هانس  مباين  مع  يتناسب  ال  املطلق  املعيار  إن 

القاموس املعريف لغادامري، وإّن املعيار النسبي ال يصلح للحكم والتمييز؛ ذلك بأنّه يف حّد ذاته 

يحتاج إل دليل. ومثّة من ينربي إل االعتقاد بأّن النزعة التقليدية واألصالة ال تصلح أن تكون معياراً 

النص، وإّن كل  تاريخ تفاسري  آخر غري  التقليدية واألصالة ليست شيئاً  النزعة  الفهم؛ ألّن  العتبار 

تفسري جديد يضاف بعد تبلوره وظهوره إل النزعة التقليدية واألصالة، ويؤّدي إل تغيريها؛ ونتيجة 

لذلك ال ميكن للنزعة التقليدية واألصالة أن تكون معياراً؛ ألنّها يف حّد ذاتها عرضة للتغيري؛ وإّن 

ذات النزعة التقليدية واألصالة املتغرّية تبحث عن وجهة واعتبار ملا يطرأ عليها من تغرّيات، وعليه 

كيف ميكن لها أن تكون معياراً العتبار التفاسري. وإنّنا من دون معيار ثابت ال نستطيع أن نحصل 

عىل اختيار صحيح حتى بني تفسريين مختلفني، ونبقى نحن وهذه النتيجة القائلة بأن النص ال يقّدم 

.[[[ً لنا مفهوماً خاّصاً أبدا

إّن معيارية الفاصلة الزمنية تبدو عرضة للنقد حتى من جانب تالميذ هانس غادامري، يقول جون 

غروندان: رمّبا أمكن للفاصلة الزمنية أن تفرض علينا قبول الفرضيات الخاطئة، وتقيض عىل األفكار 

الجديدة واألفضل. يضاف إل ذلك أّن هذا املعيار ال يجدي حيث نروم فهم اآلثار املعارصة التي 

الطبعات األول من كتاب »الحقيقة  بيننا وبينها فاصلة زمنية. ومن هنا كان غادامري يف  ال توجد 

الفهم الخاطئ، وكان  الفهم الصحيح من  الزمنية مجرّد معيار لتشخيص  الفاصلة  واملنهج« يعترب 

يستعمل عبارة )only(، إال أنّه عدل يف طبعة عام 5]9] م لهذا الكتاب عن هذه الكلمة، واستبدلها 

بكلمة )often(، ويبدو أنّه قد التفت بنفسه إل إشكال هذا املعيار]]].

والنسبية«،  »الهرمنيوطيقا  له تحت عنوان  مقالة أخرى  النقطة يف  أشار غروندان إل هذه  وقد 

حيث قال: إّن الفاصلة الزمنية ميكنها أن تعمل عىل حّل بعض املشاكل إل حّد ما، ولكّنها لن 

تستطيح حل جميع املشاكل، وال هي وحدها تحل املشاكل. يضاف إل ذلك أّن النزعة التقليدية 

[1[- See: Hirsch, E. D.; 1967, Validity in Interpretation, New Haven and London, Yale university  press,  

pp. 250 – 251.

[2[- See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, Published in: 

Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, Northwestern University Press Evaston,  

2002 , pp. 45 - 46.
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واألصالة والفاصلة الزمنية تؤّديان يف الكثري من املوارد إل بعض التفاسري املنحرفة عن املعنى 

النزعة  من  كالً  وإّن  التاريخ.  يف  ذلك  عىل  واألمثلة  النامذج  من  الكثري  وهناك  للنص،  األصيل 

التقليدية واألصالة والزمان، كثرياً ما يرتكان تأثريات سلبية ومجانبة للصواب يف فهم النص، وهذا 

يف حد ذاته إشكال آخر يرد عىل هذا املعيار.

واإلشكال اآلخر الذي يرد عليه هو أّن هذا الفهم ليس له تطبيقات يف فهم اآلثار املعارصة؛ إذ 

لو كانت الفاصلة الزمنية متثّل رشطاً يف صّحة الفهم، لوجب ترك فهم جميع اآلثار املعارصة إل 

التاريخ، وللزم تركه مسكوتاً عنه يف املرحلة الراهنة]]].

واإلشكال الثالث الذي يرد عىل معيارية )الفاصة الزمنية(، هو أّن هذا املعيار يف حّد ذاته ينطوي 

عىل إبهام؛ إذ مل يبنّي مقدار الفاصلة الزمنية املطلوبة لفهم النصوص فهامً صحيحاً. ولن يجدي 

تحديد فرتة زمنية؛ إذ كلاّم تّم تحديدها بفرتة زمنية يرد اإلشكال والقول: ملاذا ال يتم تحديدها بفرتة 

أقرص أو أطول؟

وما من ريب فإّن تقديم معيار ثابت هو أمٌر يتناقض مع تاريخية الفهم.

فأن يذهب هانس غادامري إل اعتبار التناغم والتامهي مع النزعة التقليدية واألصالة دليالً عىل 

حقيقة وصّحة الفهم، أو يعترب ترصّم الزمان معياراً لتشخيص الفهم الصحيح من الفهم الخاطئ ـ 

بغض النظر عن صّحة أو عدم صحته بشكل عام ـ فهذا يعني أنّه  يقبل بهاتني القضيتني؛ أي هل 

كان يرتيض هذين الفهمني والحقيقتني بشكل مطلق وقطعي، أم أنّه يرتّدد يف كليتهام وقطعيّتهام؟ 

التاريخ، بحيث ال  يفوق  القضيتني بوصفهام فهامً  وبعبارة أخرى: هل قبل هانس غادامري بهاتني 

القضايا  والفهمني هام من  القضيتني  أّن هاتني  أم  الزمنية،  التاريخية واملتغرّيات  للقوانني  يخضع 

فإّن  األول،  الشق  غادامري  هانس  اختار  لو  نسبيتني ومرحليّتني؟  تكونان  لذلك  ونتيجة  التاريخية، 

ذلك سوف يتناىف مع أصل نظرية تاريخيّة الفهم وتاريخيّة وجود اإلنسان الذي يقوم عليه أساس 

هرمنيوطيقيّته؛ إذ أنّه قد أكّد مراراً عىل أّن اإلنسان كائن تاريخي ومحدود، ومن املحال أن يتمّكن 

من الوصول إل املطلق. أما لو اختار الشق الثاين؛ فعندها كيف ميكن القبول بهذه النظرية بوصفها 

معياراً ميكن من خالله التمييز بني الفهم الصحيح والفهم الخاطئ؟! إذ كيف ميكن ملا كان هناك 

إشكال يف صحته وال يقوم عىل أساس متني وأصيل، أن يصبح بنفسه معياراً لتقييم غريه؟!

يبدو أّن غادامري يؤمن بالنزعة البنيوية بشكل غري مبارش، وعىل نحو الشعوري، ولكّنه ال يستطيع 

[1[-See: Wachterhauser, ?, 1994, pp. 56 - 57.
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اإلقرار بذلك. إذا مل يكن هناك يف البني معياراً مطلقاً وكلياً، فام الذي يعنيه الحديث عن الفهم 

املعترب وترجيح فهم عىل فهم آخر؟ ثم بالقياس إل أّي أمر يتّم تقييم عبارة »األرجح« و»األكرث 

اعتباراً«؟ ليس أمام هانس غادامري غري القول: إّن الفهم األفضل واألحسن يعني الذي يكون أكرث 

تقييم  غادامري يف  معيار  هو  ما  القائل:  السؤال  يرد  وعندها  واألصالة؛  التقليدية  النزعة  مع  تناغامً 

أو  الحقيقة،  أقرب إل  التناغم مع األصالة يجعلها  أّن  نعلم  أن  لنا يف األساس  أين  التناغم، ومن 

يجعلها تبدو أقرب من الحقيقة؟ ومن هنا يبقى هانس غادامري رازحاً يف مصيدة النسبية، رغم أنّه ال 

يبدو متمّسكاً من الناحية العملية بلوازم رؤيته، وينكر ذلك عىل املستوى النظري أيضاً.

إّن نظرية هانس غادامري يف تقديم معيار للتمييز بني الفهم الصحيح والفهم الخاطئ هي من 

االضطراب والتهافت بحيث أثارت حتى املدافعني عنه؛ وهذا ما نفهمه من كالم برايس واخرتهاوزر 

الفهم  متايز  مسألة  مع  غادامري  تعاطي  كيفية  حيال  ـ  اإلنطباعية  بالواقعية  غادامري  يصف  الذي  ـ 

الصحيح من الفهم الخاطئ. إذ يبدو – حسب هاوزر- أّن غادامري مل يذهب إل خيار حل املشكلة، 

لبحث  ذاتياً  إيجابياً، ويرى ذلك أمراً  وإمّنا أخذ يبحث عن طريق يجعل نفس هذه املشكلة أمراً 

اإلنسان عن الحقيقة... وبالتايل، حتى التفاسري املتناقضة إذا كانت متناغمة يف ذاتها، فإنّها تدل 

عىل اشتاملها عىل حّصة من الحقيقة!]]] ثم إّن متاهي التفسري وتناغمه، يعّد توجيهاً وتربيراً كافياً 

لهذا االدعاء القائل بأّن للتفسري تناسباً وتطابقاً مع الواقع؛ وأما ملاذا يكون دليالً كافياً عىل التطابق، 

فألنّنا ليس أمامنا سوى التفكري عىل هذه الشاكلة وهو أّن التفاسري متامهية ومنتجة للواقع. وبعبارة 

أخرى: إما يجب علينا القبول بهذا األمر، أو أن نقول بأّن التامهي والتناغم عاجز عن إنتاج الواقع، 

ويف الحالة الثانية نضطر إل القول بثنوية »اليشء يف حّد ذاته« و»اليشء بالنسبة لنا«]]].

أّن غادامري  التهافت واالضطراب واملصادرة عىل املطلوب يف هذه الكلامت، دليل عىل  إّن 

عاجز عن تقديم معيار ينسجم مع مباين نظريته، وأّن تالميذه قد تخبّطوا يف هذا الشان أيضاً. وهو 

األمر الذي نالحظه عند الباحث كارسنت شتوبر حني يرى أّن موقف غادامري من السؤال عن نسبية 

الحقيقة، غامض وغري واضح. فهو من جهة يرى أّن الفهم رهن باألفق التاريخي الخاص للمفّس، 

ويقول: نحن ال نستطيع الحديث عن فهم أفضل، بل املوجود هو الفهم املختلف؛ إذ أّن جميع 

التبعية  أّن هذه  يرّص عىل  أخرى  ناحية  الخاصة؛ ومن  والزمانية  املكانية  بالفرضيات  األفهام رهن 

[1[- See: Wachterhauser, ?, 1994, pp. 157 - 158.

[2[- See: Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 154.
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يواجه  مل  غادامري  هانس  إّن  الخطر...  إل  الفهم  لصّحة  التاريخية  املكانة  تعرّض  ال  واالرتهان 

املسألة النسبية باملقدار الكايف]]].

رابعًا: غادامري واحلقيقة يف العلوم اإلنساني�ة
مقالتني  اإلنسانية«]]] يف  العلوم  »الحقيقة يف  أي  املسألة  غادامري إل هذه  تعرّض هانس  لقد 

طبعتا يف كتاب »الهرمنيوطيقا والحقيقة«، دون أن نجد فيهام تعريفاً وبياناً واضحاً ملعنى »الحقيقة«؛ 

وحتى يف كتاب »الحقيقة واملنهج« حيث يجب أن يرد تعريف املفردات يف مقّدمة هذا الكتاب، ال 

نجد كالماً جامعاً وتعريفاً واضحاً للحقيقة.

وقد أقّر هانس غادامري بنفسه هذا األمر عندما قال: »ليس من السهل العثور عىل فهم صحيح 

للعلوم اإلنسانية بسبب طبيعة مهامها، وبالنظر إل تلك الدائرة الواسعة التي تتعاطى معها؛ وبالتايل 

من الصعب فهم وتقديم معنى الحقيقة عندهم وما هي حصيلة ومعطيات هذه العلوم. ومع ذلك 

ـ ذات املوضوعات األكرث  اإلنسانية  العلوم  األمر يف حقول من  فهم هذا  باإلمكان  أّن  يبدو  كلّه 

تحديداً ـ عىل نحو أيس«]]]. ويف مقالته »ما هي الحقيقة؟« يضيف: عندما يعود مارتن هايدغر يف 

معنى الحقيقة إل مفهوم الكلمة اليونانية للحقيقة، لن يكون هو أّول من وصل إل االعتقاد بأّن الـ 

»Aletheia« تعني الوضوح وعدم الخفاء. إّن الذي نتعلّمه من هايدغر هو وجوب الحصول عىل 

الحقيقة باقتناصها، وكأّن هناك نوعاً من السقة واالختالس من بني األشياء الخافية واملستورة. كام 

يبقى محتجباً يف  أن  يؤثر   )Nature( الوجود أنّه يستعيد املأثور عن هرياقليطس يف قوله:«إّن  لو 

الخفاء«. وهذا الخفاء موجود يف أفعال وأقوال اإلنسان أيضاً. فإّن أقواله ال تشتمل يف صلبها عىل 

كّل ما هو صحيح، بل إنّها تشتمل عىل الكذب والزيف أيضاً. وإّن الحقيقة هي الخفاء، وإن معنى 

الكالم أنّه يقّدم ما ال ميكن إخفاؤه ويعمل عىل إظهاره]]]. فيذهب غادامري إل القول بأّن الحقيقة 

تخضع بدورها للتغيري بحسب الرشوط التاريخية للتجربة البرشية أيضاً، فهي ليست أمراً ثابتاً وغري 

تاريخي، خالفاً للرؤية التقليدية إل الحقيقة والتي تعتربها أمراً ثابتاً ودامئاً ال يقبل التغيري.

إّن االختالف بني العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية يكمن يف أّن العلوم اإلنسانية ليس لها يف األصل 

»متعلّق يف نفسه«. ففي الوقت الذي ميكن ملتعلّق العلوم الطبيعية أن يكون مطلوباً بوصفه شيئاً يتّضح 

[1[- Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 184.

[2[- Truth in the Human Sciences.

[3[- See: Wachterhauser, Ibid, 1994, p. 25.

[4[- See: Wachterhauser, Ibid, 1994, pp. 35 - 36.
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يف خضم املعرفة الكاملة للطبيعة، يكون الكالم عن املعرفة الكاملة للتاريخ أمراً عديم املعنى، ومن هنا 

ال ميكن الحديث عن متعلّق يف نفسه، بحيث يكون تحقيق العلوم اإلنسانية قامئاً بالنظر إليه]]].

وإّن من بني األخطاء الجوهرية لهانس غادامري هي أنّه يرى أّن العلوم اإلنسانية ـ خالفاً للعلوم 

الكائن  تاريخ  هو  العلوم  هذه  يف  أمامنا  ميثل  الذي  إّن  بل  ذاتها،  يف  متعلّق  لها  ليس  ـ  الطبيعية 

التاريخي. وحيث إّن التاريخ ليس أمراً ثابتاً، وهو يف حركية وجريان مستمر، ال ميكن لنا أن نحيط 

به. وعىل هذا اإلساس ليس لدينا يف العلوم اإلنسانية حتى حقيقة ومطابق ثابت، بل الحقيقة هي 

ما نصل إليه عىل مّر تاريخنا بالتدريج وبشكل محدود. وبالتايل فإّن امتالك الحقيقة مبعنى التطابق 

مع الواقع ال معنى له يف هذه العلوم. وهنا يقع اإلنسان يف حرية يف فهم ما يقصده غادامري، عندما 

يقول إّن الحقيقة تعني االنكشاف وعدم الخفاء؛ إذ من الصعب أن نعرف أنّها انشكاف وعدم خفاء 

ألّي يشء، ولذلك يبقى اإلنسان هنا يف حرية من أمره.

ينبغي، وأن  الفهم الصحيح والفهم الخاطئ كام  التمييز بني  أن ال يسعى هانس غادامري وراء 

ال يرى وجود األفهام املتناقضة مشكلة، وأن ال يبدي رّدة فعل تجاه النزعة النسبية وإشكال إنكار 

نظرته هذه إل  يعود سببه إل  فهذا  األفهام والقضايا املصدرية،  يتخىّل بسهولة عن  الذات، وأن 

الحقيقة يف العلوم اإلنسانية.

هل ميكن القول حقاً بأّن اإلنسانـ  مبا هو إنسانـ  ليس له أي بُعد أو مظهر ثابت؟ ثم ما هي إجابة 

هانس غادامري بشأن وجود فطرة واحدة لدى اإلنسان؟ أمل يكن ألرواح الناس منذ البداية حتى اآلن بعد 

ثابت، تكون فيه وحدتها محفوظة عىل طول تاريخ حياة اإلنسان أو حتى لدى جميع الناس؟ وهذا هو 

اليشء الذي ترفضه الفلسفة اإلسالمية والكثري من الفلسفات األخرى، ثم إنّه مل يذكر إلثبات مّدعاه 

سوى االستناد إل االستقراء والتجربة الحسية، وكذلك مل يُِقم أي دليل عىل بطالن القول اآلخر.

يؤكّد هانس غادامري بشّدة عىل مشاهدة التغيري يف جميع العلوم والنظريات، سواء يف العلوم 

الطبيعية أو يف العلوم اإلنسانية، ويعترب ذلك شاهداً عىل التاريخية الذاتية لإلنسان وفهمه. وهنا من 

الرضوري اإلشارة إل بعض النقاط:

النقطة األوىل: ال ينبغي الخلط بني التكامل وبسط وتنمية وجود اإلنسان وفهمه وعلمه وبني 

التغرّي والتبّدل الحاصل فيه. ذلك بأّن فهم اإلنسان ميكن أن يصل يف تكامله إل مراتب وجودية 

ومعرفية أسمى وأعىل بشأن يشء ما، كام ميكن للفهم أن ينمو ويتّسع، ويكشف عن سائر األبعاد 

[1[- See: Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, p. 285.
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املستورة من اليشء، ومن دون أن يتأثّر الفهم األول لإلنسان يف أي واحد من املوردين أعاله؛ بل 

وقد يكتسب عمقاً ورسوخاً أكرب. وعىل هذا األساس فإّن التنمية والبسط العريَض والتكامل الطويل 

للفهم ال يستوجب أّي تغيري أو تحّول يف الفهم السابق لإلنسان، وإّن هذا النوع من املتغرّيات ال 

يستلزم تاريخيّة الفهم، وال يستلزم تغرّياً أو تحّوالً يف الفهم.

النقطة الثانية: إّن التاريخية التي يذهب غادامري إل االعتقاد بأنّها من ذاتيات فهم اإلنسان هي 

يف حّد ذاتها معرفة جرى بيانها يف إطار قضية كلّية ورضورية، ويكفي يف رّدها حتى وجود مورد 

والثابتة من  باألبعاد املشرتكة  اهتامم  يُبِد غادامري أي  نسأل حقاً: ملاذا مل  أن  ولنا  للنقض.  واحد 

األفهام يف مختلف العلوم، ومل يتعرّض لها يف كتاباته بشكل عام؟ وكأنّه ليس هناك أّي فهم مشرتك 

توجيهاً  يقّدم  أن  األدىن  الحّد  يف  غادامري  عىل  كان  التاريخية.  املراحل  مختلف  يف  الناس  بني 

وتفسرياً لهذا النوع من العلوم أيضاً. بعد ميّض قرون عىل العلوم الالهوتية ـ عىل سبيل املثال ـ 

ال يزال هناك رأي واحد يف الكثري من املسائل، ومل يشّكك فيها ولو شخص واحد؛ مع أّن ميض 

عرشات القرون يبدو كافياً لحدوث تغرّي يف الفرضيات واملوقعيات والسنن. وعىل هذا األساس 

فإّن مجرّد التحّول يف العلوم ال يالزم تاريخيّة ذات اإلنسان والفهم؛ وبالطبع ليس هناك من ينكر 

تأثري التاريخ والتحّوالت عىل الفهم يف الجملة.

خامسًا: الشواهد على رّد تاريخية ذات اإلنسان وحقيقته 
إّن معرفة اإلنسان باعتباره موضوعاً للعلوم اإلنسانية، تعّد من األبحاث البالغة األهمية والتعقيد 

تحقيقات  إل  يحتاج  أبعاده  مختلف  وإدراك  اإلنسان  معرفة  عن  البحث  وإّن  واحد.  وقت  يف 

ودراسات تفصيلية يف هذا الشأن. واملّدعى هو أّن هذا املوضوع يتمتّع بحقيقة واحدة وذات ثابتة، 

وأّن هذه الحقيقة تحتفظ بوحدتها وثباتها يف جميع مراحل تكامل اإلنسان، ويف األساس فإّن هذا 

هو مكمن الّس يف إمكان العلوم اإلنسانية وتحّققها؛ وسوف نكتفي هنا بذكر شواهد عىل وحدة 

وثبات حقيقة اإلنسان.

أ ـ إّن كّل شخص يرى نفسه يف جميع مراحل حياته شيئاً واحداً وثابتاً يحتفظ بجميع ذكرياته 

يشاهد  الجسدية،  وقواه  املادية  وكرثة شؤونه  أيامه  لترصّم  إدراكه  من  الرغم  وهو عىل  وخواطره؛ 

حقيقة ذاته ـ بوصفها أمراً واحداً مغايراً لجميع هذه األمور ـ ويعلم بها بالعلم الحضوري. وعندما 

األزمنة  يرى جميع  بل  بعينه،  مكان  أو  زمان  بأّي  مقيّداً  نفسه  يرى  ال  واملكان،  الزمان  عن  يسأل 
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واألمكنة املاضية منطوية يف دائرة وجوده. ومن بني جميع املتغرّيات يرى ذاته شيئاً واحداً ثابتاً غري 

غائب عن نفسه، وأنّها حارضة عند نفسه]]].

بـ  إّن الحّس والتجربة واالستقراء بدورها تؤيّد الوحدة  النوعية والحقيقية لإلنسان وتعمل عىل 

إثباتها]]].

جـ  إّن كرثة أعداد املخاطبني باألديان اإللهية اآلخذين باالزدياد يوماً بعد يوم، رغم ترصّم القرون 

بل وتعاقب األلفيات عىل وجود تلك األديان، دليل آخر عىل أّن اإلنسان بوصفه مخاطباً لألديان مل 

يَر تغرّياً يف فطرته األصيلة، وأنّه ال يزال يبحث عن ضالَّته يف تلك التعاليم. كام أّن اعتناق األديان 

السامويةـ  وال سياّم منها اإلسالمـ  من قبل شتّى الثقافات املختلفة والفئات اإلنسانية ذات األعراق 

املتنّوعة واملختلفة، رغم أنّه خاطب الجميع بكتاب ساموي واحد وتعاليم واحدة خري دليل عىل 

وجود قاسم مشرتك بني جميع أفراد البرش.

د ـ إّن الوجود يشتمل عىل سلسلة من القوانني واألحكام العاّمة والثابتة، وهي تسود وتجري 

يف حياة الناس وشؤونهم، وهذا دليل عىل أّن البرش يتمتّعون بذات وذاتيات مشرتكة؛ إذ لو مل يكن 

البرش يتمتّعون بذات وفطرة ثابتة ومشرتكة؛ لتعّذر جريان تلك القواعد والقوانني العامة، وأضحت 

مستحيلة وال معقولة.

هـ ـ إّن إنكار الذاتية والتامهي الذايت بني الناس، يضع عالمة استفهام وتشكيك عىل إمكانية 

العلوم اإلنسانية؛ إذ سينتفي يف هذه الحالة إمكان صدور أّي قاعدة علمية عاّمة وثابتة بشأن أفعال 

األفراد واملجتمعات البرشية، وسوف يغدو ذلك أمراً مستحيالً؛ هذا يف حني أّن هناك وجوداً ملثل 

هذه القواعد املقبولة، ومن خالل تنسيقها تتبلور حلقات العلوم اإلنسانية واالجتامعية املشتملة 

عىل عدد من العلوم املستقلة]]].

وـ  لقد كانت هناك وال تزال تطلّعات ونزعات وميول واحدة سائدة بني الناس عىل طول التاريخ، 

من قبيل: النزوع إل التعايل والكامل، والرغبة يف الحصول عىل الحقيقة، وحّب الجامل وما إل 

ذلك من األمور األخرى. وال شك يف أّن هذه امليول املشرتكة تستدعي علّة بطبيعة الحال، وال 

تخرج هذه العلة ـ بالحرص العقيل ـ من إحدى حالتني؛ فهي إما علة داخلية أو علة خارجية. وال 

]1] - انظر: جوادي آميل، عبد الله، فطرت در قرآن )الفطرة يف القرآن(، ص 124، مركز نرش ارساء، ط 2، قم، 1379 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2] - انظر: املصدر أعاله، ص 90 ـ 91.

]3] - انظر: رشاد، عيل أكرب، منطق فهم دين )منطق فهم الدين(، ص 218، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، ط 1، 

طهران، 1389 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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شك يف أّن العامل الخارجي ال ميكنه أن يكون منشأً أو مصدراً ملثل هذه امليول والرغبات؛ ألّن 

العوامل الخارجية هي عىل الدوام عرضة للتطّور وعدم الثبات، ونتيجة لذلك ال ميكن أن تكون لها 

شمولية، وعليه ال مندوحة لنا من البحث عن منشأ وعلة هذا النوع من امليول والنزعات يف داخل 

ذات اإلنسان، واعتبار ذلك من ذاتيات كل إنسان]]].

سادسًا: هشاشة نظرية غادامري حول تاريخّية الفهم
أال تكون جميع هذه املّدعيات من جانب غادامري بشأن التاريخية الذاتية لفهم اإلنسان، مع جميع 

تلك الرشوح، وهذا التفصيل الذي يحيك عن إطالق نظريّته وكليّتها تاريخيّة بأجمعها ومشمولة 

لترصّم الزمان أم ال؟ إّن الجواب عن ذلك باإليجاب يزعزع قواعد تلك النظرية وركائزها، ويجعل 

االحتجاج بها باطالً، كام أّن الجواب بالنفي ينقض أصل نظريته. يقول ليو شرتاوس يف ذلك، نقالً 

إل  أن مصريها  تاريخية؛ مبعنى  أمور  والعقائد  األفكار  إّن جميع  التاريخية«:  النزعة  »أنصار  عن 

زوال. والسؤال الذي ميكن طرحه هنا: ما هو الشأن بالنسبة إل ذات النزعة التاريخية؟ فهل تعترب 

هذه النظرية نفسها أمراً تاريخياً ومحكوماً عليها بالفناء والزوال أيضاً؟ إذا كان ذلك كذلك، إذن ال 

ميكن أن تكون معتربة إل األبد؛ مبعنى أنّه ال ميكن القبول بها بوصفها حقيقة بحتة؟ وإّن الدفاع 

عن نظرية النزعة التاريخية، يحكم بأن نشك يف ذات هذه النظرية أيضاً، وأن نخرج من حّدها«]]].

وقد تعرّض هابرماس لهذا اإلشكال ببيان آخر؛ حيث قال: »إن هذا التصّور القائل بأّن طموح التنوير 

الذين يأخذون  يف مجال حذف األحكام املسبقة، هو يف حّد ذاته حكم مسبق، ميكن أن يضع 

نظريات غادامري بجدية أمام اّدعاء مامثل. فلو أنّنا قبلنا باالّدعاء الخاص بالنزعة التاريخية »الوجود 

الحارض يف العامل«، عندها سوف تصبح نظرية غادامري بشأن التنوير مقيّدة بدورها ومشتملة عىل 

»حكم مسبق«، ليس هناك أّي أفق مطلق أو خارجي ميكن له من خالله أن يحكم بشأن تلك الرؤية 

حول املاهية املمزوجة باألحكام املسبقة للتطلّعات والطموحات التنويرية«]]].

لقد تعرّض غادامري يف التكملة األول لـ »الحقيقة واملنهج« تحت عنوان »الهرمنيوطيقا والنزعة 

التاريخية« إل هذا اإلشكال، وبحث يف كلامت ليو شرتاوس، واستنتج يف نهاية املطاف السؤال 

]1] - انظر: السبحاين، جعفر، سيامي انسان كامل در قرآن )صورة اإلنسان الكامل يف القرآن(، ص 179 ـ 180، انتشارات دفرت تبليغات 

اسالمي، ط 6، قم، 1382 هـ ش. )مصدر فاريس(.

]2] - ليو شرتاوس، حقوق طبيعي و تاريخي )الحقوق الطبيعية والتاريخية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: باقر پرهام، ص 43 ـ 44، انتشارات 

آگاه، طهران، 1373 هـ ش.

]3] - هوالب، روبرت، يورغن هابرماس، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسني بشرييه، ص 257، نرش ين، طهران، 1375 هـ ش.
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التايل:هل إّن هاتني القضيتني: »إّن كل العلوم عىل نحو تاريخي محدودة ومرشوطة، و»إّن هذه 

القطعة وهذا الجزء من العلم صحيح عىل نحو غري مرشوط«، عىل مستوى واحد؛ بحيث تعّدان 

القضية  أّن هذه  ترى  يقول- ال  نظريتي– كام  الجواب »كال« حسب غادامري؛ ألّن  متناقضتني،؟.. 

النزعة  إّن  بل  اآلن،  الفرض حتى  هذا  مثل  يتم  أنّه مل  كام  األبد،  إل  فرضها صحيحة  يتّم  سوف 

التاريخية يف ذات جديّتها يف هذا االدعاء، تؤمن بهذه الحقيقة وهي أّن القضية لن تعود يف يوم من 

األيام قضية صحيحة وصادقة؛ مبعنى أّن الناس يف ذلك اليوم، سوف يفّكرون بشكل غري تاريخي. 

ومع ذلك لن تكون نتيجة هذا األمر أّن القول مبرشوطية جميع العلوم ال معنى له، ويعّد من الناحية 

املنطقية مشتمالً عىل تناقض«]]].

يضيف: »نحن نؤمن بحقيقة أّن تجربتنا عن العامل محدودة باللغة، ال تستلزم رؤية وأفقاً منحرصاً 

ومحدوداً؛ فإّن كنا من خالل الدخول إل عوامل لغوية أجنبية نتغلّب عىل فرضياتنا ومحدوديات 

تجربتنا السابقة عن العامل، فهذا ال يعني أنّنا نهجر عاملنا، إّن هذا نظري املسافرين الذين يعودون 

نعد، ال نستطيع أن ننىس ماضينا بشكل  إذا مل  بيوتهم وهم يحملون تجارب جديدة، وحتى  إل 

كامل«]]].

وحتى هنالك ندرك أّن مجمل التفكري البرشي حول العامل مرشوط ومحدود عىل نحو تاريخي، 

وعىل هذا األساس يكون تفكرينا محكوماً لهذه القاعدة؛ وال نكون حتى هذه اللحظة قد افرتضنا 

تاريخي  اإلنسان  »إّن  بها وهي:  نقول  التي  القضية  االعرتاض عىل  ينبغي  غري مرشوط. ال  موقفاً 

أن  مطلق وغري مرشوط، وال ميكن  نحو  االدعاء صحيح عىل  هذا  وإّن  أصويل  بشكل  ومحدود 

يكون مستعمالً دون أن يكون متناقضاً يف مورد نفسه. وإّن إدراك املرشوطية واملحدودية ال يلغي 

مرشوطيّتنا ومحدوديّتنا.

ليست عىل مستوى روابط  تفهم موضوعات  التأّملية حيث  الفلسفة  إّن هذا من بني فرضيات 

التأّميل خارج عن  التأّميل وبرهاننا  فإّن حوارنا  املنطقية. وعىل هذا األساس  الناحية  القضايا من 

محل البحث؛ ألّن بحثنا ليس يف العالقة بني األحكام، حتى يجب أن يكون محفوظاً مبنأى من 

التناقض بالرضورة، وإمّنا نحن نبحث يف العالقات الحياتية واملعاشية. وإّن تجربتنا اللغوية بشأن 

العامل متتلك ظرفية احتضان مختلف روابط الحياة«]]].  يقول كارل أوتو أبيل يف هذا الصدد]]]: »إّن 

[1[- Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, p. 534.

[2[- Gadamer, Martin; Ibid, 1994, p. 448.

[3[- See: Gadamer, Martin; Ibid, 1994, p. 448.

[4[- Otto Apel.
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ما يقوله األشخاص يف حّق أنفسهم، يجب أن ال يؤخذ بوصفه قضايا خارجية ملموسة تقال بشأن 

موجود خاص. ومن هنا ال معنى لإلعالن عن عدم مفهومية هذه القضايا من خالل إظهار الدور 

املنطقي لها أو تناقضها«]]].

القضيتني  بني  منطقي  تناقض  هناك  يكن  مل  إذا  حتى  أنّه  غادامري  ذكره  ما  حيال  القول  ميكن 

أعاله، وأمكن الجمع بينهام بنحو من األنحاء، للتخلّص من إشكال التناقض؛ إال أنّهام من الناحية 

التطبيقية األبستمولوجية متناقضتان، وإّن إشكال اإلنكار الذايت ال يرتبط بصورة القضية التاريخية، 

وإمّنا هو ناظر إل محتواه وشموليّته لذاته. وبعبارة أخرى: ال فرق من حيث املناط بني القضية التي 

تّدعيها الرؤية التاريخية وبني سائر القضايا يف العلوم اإلنسانية.

إّن هانس غادامري يسعى بخّفة يد ـ من خالل هذه املغالطة القائلة بأن إدراك مرشوطية جميع 

األحكام البرشية ال يؤّدي إل إلغاء محدوديتنا؛ ألّن متعلّق هذا اإلدراك هو نفس محدودية ومرشوطية 

اإلنسانـ  إل توجيه أذهان املخاطبني من نفس هذا اإلدراك وهذه املعرفة التي تم بيانها ضمن إطار 

قضية كلّية وغري مرشوطة؛ يف حني أّن هذا ال يقّدم أي ضامنة أو توجيه لخروج هذه القضية من 

شمول الحكم باملحدودية واملرشوطية. يضاف إل ذلك أّن اعرتاف  غادامري وإقراره بأنّه قد يأيت 

يوم ال يفّكر فيه الناس بشكل تاريخي، يشّكل منذ اآلن معوالً يجتث جذور نظريته، وال ميكنه أن 

يجد دفاعاً يحّصنه يف مواجهة رؤية خصومه.

يقول هابرماس: إّن هانس غادامري نفسه يدرك هذا التناقض، ويذعن بوجود التعارض بني النظرية 

والتطبيق يف مواقفه وآرائه؛ مبعنى أّن نظريّته ال تستطيع أن تقع يف معرض أصول وفروض تلك النظرية. 

إنّه ال يستطيع الحديث عن النسبية، إال إذا ارتىض نسبية أحكامه أيضاً. وإّن دفاعه يف مواجهة الناقدين 

الذين وظّفوا نظريّته التأويلية ضّده، هو أّن الرّد واإلبطال الصوري واملنطقي، ال يلغي صوابية وصّحة 

االستدالل بالرضورة. فإّن هذا الكالم ميكن أن يكون صحيحاً، إال أّن هانس غادامري من خالل إلغاء 

املنطق الصوري ال يرتك لقارئه منهجاً وأسلوباً لبحث ودراسة اعتبار مّدعياته]]].

سابعًا: نقد الزنعة الذهني�ة 
إّن النزعة الذهنية رؤية تؤكّد عىل تدّخل العنارص الذهنية يف التجربة والفهم، أو هي يف شكلها 

[1[- Gadamer, Martin; Truth in The Human Sciences, Published in Hermeneutics and Truth, 1994, p. 449.

]2] - انظر: هوالب، روبرت، يورغن هابرماس، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسني بشرييه، ص 258، 1375 هـ ش.
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وهكذا  والفكرية]]].  الذهنية  بحاالتنا  ومعارفنا  علومنا  تحديد وحرص  تعمل عىل  نظرية  املتطرّف 

تجعل النزعة الذهنية من تجربة الذهن أساساً لكل معيار وقانون، ولها مراتب؛ وقد تصل إل القول 

باعتبار طبيعة ووجود كل يشء رهناً باإلدراك الذهني لكل شخص عنها، ويف هذه الحالة يؤّدي بنا 

ذلك إل املثالية املطلقة.

يرى غادامري أّن تسلّل الفهم التاريخي والسياقي إل موقعيّة املفّس أمر ال محيص عنه. إّن هذا 

النوع من الفهم هو عىل الدوام رهن بالرشوط والظروف التاريخية، والتي عىل أساسها يقوم املفّس 

بإدراك األعيان الخارجية، كام هو رهن بعالئق املفّس التي تعرض عىل هذه الرشوط. وعىل الرغم 

من أّن النصوص واألعامل الفنية من وجهة نظر هانس غادامري تعمل عىل إظهار الحقائق، إال أّن 

هذه الحقائق ليست أموراً متعيّنة]]]. إنّنا يف فهم العمل الفني ال نفهم حقيقته بوصفه مظهراً ال يقبل 

التغيري ليشء واقعي وثابت، وإمّنا نفهمه بوصفه حقيقة بالنسبة لنا أو حقيقة من وجهة نظرنا، وهكذا 

األمر بالنسبة إل حادثة تاريخية أو تجربة اجتامعية، حيث ال نصل من خاللها إل تعنّي ملفهومه 

الهرمنيوطيقي  الفهم  أّن  يبدو  هنا  التاريخية، ومن  زاويتنا  إليها من  ننظر  وإمّنا  والخارجي،  العيني 

يتعرّض إل التهديد والخطر من ناحية النزعة الذهنية أو التفسري االعتباطي]]].

يذهب إي. دي. هريش بدوره إل االعتقاد بأنّه إذا صّحت النظرية القائلة بأّن كل إنسان يعيش 

يف موقعية مختلفة عن موقعية اآلخر أو موقعيّات اآلخرين، وأّن لكل واحد أفقاً مختلفاً عن آفاق 

اآلخرين، عندها ستفيض الحتمية التاريخية الراديكالية إل النزوع نحو علم النفس، وإّن األشخاص 

الذين يكونون بشكل عام من املوجودات املختلفة عن بعضها، وال يستطيعون أن يدركوا مقاصد 

بعضهم بعضاً، وإن هذا التقرير يربط مسألة الفهم بالذهنية واألفق النفيس لألفراد]]].

للرّد والجواب؛ ذلك ألّن غادامري  قابل  أّن هذا اإلشكال من جانب هريش عىل غادامري  يبدو 

مل يقل أبداً باألفق الشخص، أو املوقعية الشخصية، واالفرتاضات الشخصية املسبقة، واألصالة 

الشخصية أبداً. إنّه يرى الفهم عبارة عن امتزاج األفهام حيث متثّل األصالة واملآثر بعض أطرافها. 

إّن املراد من األصالة يف مورد، جميع التفاسري التي وردت حتى اآلن بشأن مسألة ما، وإّن تأكيد 

هانس غادامري يقوم عىل أّن الفرد متعلّق باألصالة، وليس العكس، بل إّن الفرد قد تّم اإللقاء به يف 

[1[- See: The American Heritage Dictionary of The English Language.

[2[- Georgia Warnke.

[3[- See: Warnke, Georgia;1987,Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, p. 74.

[4[- See: Hirsh, E. D.; 1967,Validity in Interpretation, New Haven and London, Yale university  press, p. 257. 
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تيار األصالة. وإّن إرصاره عىل القول بأّن الفرضيات املسبقة للفرد مأخوذة من املوقعيات املتأثّرة 

باملايض واملآثر والرتاث الثقايف لألسالف، إمّنا يأيت لتحذيرنا من التفسري الشخص. وإّن األصالة 

عىل  ويعمل  ما  مسألة  يف  يحّقق  أن  يريد  شخص  كل  إّن  فقط.  أنا  تخّصني  ال  إليها  ننتمي  التي 

تفسريها، يتعنّي عليه مواجهة ذات هذه األصالة، وبطبيعة الحال فإّن األصالة تتغرّي مبرور الزمن، 

وإّن كل واحد مّنا بدوره يُسهم يف إطار تكامل األصالة، بيد أّن هذا أمر عام يستوي فيه الجميع. مل 

تكن هذه املسألة مطروحة لهانس غادامري أبداً، ولذلك مل نجده يوماً يقول: ملاذا والحال هذه ال 

يزال الناس يفهمون بعضهم بشكل جيّد]]].

وعىل هذا األساس يبدو أّن هريش قد قرّص يف فهم رؤية غادامري يف هذا الشأن. كام أّن االعتقاد بأّن 

تحليل األخري للفرضيات املسبقة واألصالة هو من منط النزعة الذهنية، عىل نحو ما تّم اتهام غادامري 

من قبل هريش وأرضابه بعيد للغاية. إّن تفسري هريش لغادامري يبدو سطحياً للغاية وبالغ الضحالة. يرى 

غادامري أّن املعرفة التي ميتلكها فرد أو مجتمع يف مورد يشء ما، ال يُعد انتاجاً لذلك الشخص أو 

ذلك املجتمع، بل هو نتاج التاريخ. إّن قضية ما يف مورد مفهوم أثر فني، ال متثّل تعبرياً عن آفاق فردية 

أو فرضيات شخصية ملجموعة من املفّسين، بل هو تقديم لرتاث جميع هؤالء. ومن هنا فإن عملية 

الفهم ال تعود تدرك بوصفها نشاطاً ذهنياً، بل الفهم جزء من التاريخ املؤثّر]]]. أما اإلشكال املنقول 

عن جورج وورنكه، فهو يبدو إشكاالً جديراً بالتأّمل. وعلينا اآلن أن نرى هل ميكن التخلّص من هذا 

اإلشكال طبقاً لتعاليم هانس غادامري أم ال؟ هذا ما سنبحثه يف األبحاث أدناه.

ربطها  عىل  العادة  يف  نعمل  ذلك،  إل  وما  الفنية  واألعامل  النصوص  بفهم  يتعلّق  فيام  إنّنا 

تعمل عىل تحديد جهة  الفردية  هنا: هل جميع األوضاع واألحوال  والسؤال  برشوطنا وموقعيتنا. 

معتربة بشأن املوضوع؟ هل هناك فرق بني الرأي الذي يعمل عىل إظهار معنى اليشء والرأي الذي 

يعمل عىل إضامره أم ال؟ وهل كل فهم ألنّه متموقع يكون مثل جميع األفهام؟ إذا كان املعنى الذي 

أفهمه ضارب بجذوره يف موقعيّتي وحالتي ووضعي الراهن بالرضورة؛ إذن ما هو الفرق بني فهمي 

وبني التفسري الذهني البحت؟

يقول وورنكه: إّن السؤال األصيل هو أّن فهمنا وإن كان محدوداً ومرشوطاً باألصالة والفرضيات 

[1[- See: Dostal, Robert j.; the Experience of Truth for Godamer and Heidegger, Published in: 

Hermeneutics and Truth, Edited by Brice R. Wachterhauser, Northwestern University Press Evaston,  

2002 , pp. 64 - 66.

[2[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 78 - 80.
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أن  أّن األصالة من املمكن  املتيّقن  فإّن  أو شخصيني،  فرديني  ليسا  األمرين  وإّن هذين  املسبقة، 

تؤّدي إل ظهور اتجاهات مختلفة بشأن مسألة ما، ويف مثل هذه الحالة ما الذي يجب علينا أن 

ننتخبه من بينها؟ من ذلك أّن أصالتنا ـ عىل سبيل املثال ـ تقّدم لنا تفاسري كثرية ومختلفة عن وليَم 

شكسبري، ورمّبا كان االختالف يف بعضها بالغاً حّد التناقض؛ وعليه أال يكون الوفاء لهذا التفسري أو 

ذاك ـ حيث يعودان كالهام يف جذورهام إل األصالة التاريخية ـ تابعاً ملواقفنا الشخصية والفردية 

والذهنية؟ كيف ميكن لتجّذر التفسري يف األصالة واألحكام املسبقة أن يحول دون ذهنية التفسري؟

أال تغدو تفاسرينا للنص أو األثر الفني، وللقيَم األصيلة التي ننتمي إليها اعتباطية وجزافية]]].

ميكن القول حسب مساجالت غادامري يف هذا الصدد إّن هذه الطريقة يف االستدالل والحوار 

إمّنا تكون مفهومة وذات معنى إذا قبلنا  بفكرة مفهوم معنّي أو معنى يف ذاته يف مورد نّص ما، وهذا 

ما ال يقبله غادامري، ذلك بأّن الفهم هو عىل الدوام نوع من التفسري، وأّن املعنى هو دامئاً عبارة عن 

امتزاج آفاق املفّس واألمر الذي يتّم تفسريه؛ إّن األفق وزاوية الرؤية ال تحول دون الفهم، بل هي 

رشط يف إمكان الفهم.

النزعة  أنّه ال يعمل عىل رفع إشكال  الغادامريي يجد من يعرتض عليه لجهة  التحليل  إّن هذا 

الذهنية أيضاً؛ إذ لو افرتضنا أنّنا قد أثبتنا أّن األصالة واالفرتاض املسبق رشط يف اإلمكان، يبقى 

السؤال: كيف يحصل هذا الفهم؟ إذ من املمكن لكل أصالة أو لغة أن تقّدم لنا طرقاً مختلفة لفهم 

يشء ما؛ فهل كلها صحيحة ومتساوية؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، كيف ميكن للمفّس أن يتّخذ 

قراراً باختيار واحد من بني مجموع هذه األفهام والتفاسري؟ ]فهل العنرص الذي يعمل عىل ترجيح 

واحد من بني هذه املوارد يشء آخر غري الرتجيح الشخص والفردي؟[]]].

الفرضيات  بني  التمييز  لزوم  هو  فيه،  نحن  فيام  إليه  يحيل  أن  غادامري  لهانس  ميكن  الذي  إّن 

الصحيحة والفرضيات الخاطئة. ولو افرتضنا أنّنا مبرور الوقت أو بسبب بعض املعايري توّصلنا إل 

خطأ فرضياتنا، واستبدلناها بفرضيات جديدة، فمن يضمن أن ال تكون اآلراء الجديدة أقل اعتباطية أو 

شخصية أو جزافية ومضلّلة بالقياس إل الفرضيات التي تخلّينا عنها؟ وبعبارة أخرى: ما الذي يجعلنا 

مطمئنني إل أّن الحقيقة التي وجدناها يف اليشء حالياً، هي حقيقة قابلة لإلثبات والقبول؟]]]

[1[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 78 - 80.

[2[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, p. 82.

[3[- See: Warnke, Georgia; 1987, Ibid, p. 82.
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ثامنًا: يف إشكاليات الزنعة الذهني�ة
يقول وورنكه: صحيح أّن تفاسرينا ـ من وجهة نظر غادامري ـ ليست شخصية، وإمّنا لها جذور 

تاريخية، وإّن النصوص املوجودة حالياً بأيدينا هي عبارة عن مزيد من عقائد األسالف واملتقّدمني 

وتوافق من مختلف األصوات، ونحن بدورنا نضيف صوتنا وعقيدتنا إليها، ولكن هذا بدوره يؤّدي 

بشكل ما إل النزعة الذهنية، نحن عندما نتخىّل عن تصّوراتنا حول نص أو موضوع يف ضوء الحقيقة 

التي وجدناها فيها، يبدو أنّنا قد استبدلنا فرضيات خاصة مل يتّم اختبارها ـ حيث هي محدودة من 

تلقائها بأصالتنا ـ بفرضيات أخرى مقبولة من قبل األصالة والنزعة التقليدية، ولكن ليس هناك ما 

يضمن أن ال تكون الفرضيات الجديدة اعتباطية، وأن تعلّمنا أمراً جديداً بشأن املوضوع]]].

األصالة  أّن  للفهم؛ صحيح  التطبيقية  والحيثية  اإلطالق  بعنرص  يتمّسك  أن  غادامري  هنا ميكن 

والنزعة التقليدية تقّدم لنا آراًء مختلفة، بيد أن األمر يف واقعة الفهم ليس بحيث نستسلم لألصالة 

بشكل كامل؛ ألّن اآلراء املختلفة بشأن األصالة ال يتّم القبول بها بشكل مطلق، بل إمّنا يتّم قبول 

ذلك الرأي الذي ميكنه االرتباط مبوقعي الراهن، وأن يكون له تطبيق ومفهوم يف املوقعية الراهنة، 

يتم  األصالة،  فهم  موضوع  يف  أدق:  وبعبارة  تلقائياً.  عنها  التخيّل  يتّم  سوف  املعاين  سائر  وأّن 

فهم معنى منه قابل للتطبيق عىل رشوطي الراهنة، وليس لألصالة معنى آخر بالنسبة يل. يف هذا 

االطار يالحظ جورج وورنكه أنّه إذا كان فهمنا للنصوص أو سائر أبعاد األصالة متضّمناً إلطالقها 

تطبيقاتنا  بالنسبة إل  تلك املّدعيات  إعادة تفسري  الراهنة، أال نكون قد جازفنا يف  تجاه موقعيتنا 

التاريخية؟ يتمّسك وورنكه هنا بقول إلميليو بيتي]]]؛ حيث يقول: إّن تحليل غادامري لتطبيقية الفهم 

قد فتح األبواب والنوافذ العتباطية وذهنية التفسري، وهّدد حقيقة التاريخية، بل وقام بتقويضها]]]. 

إّن سؤال إميليو بيتي هو: كيف ال نقع يف االعتباطية والجزافية يف عملية استبدال الفرضيات وجعل 

األصالة قابلة للتطبيق؟

ال  ولذلك  املسبق،  الحكم  من  نوع  هو  تفسري  كل  أّن  جهة  من  يّدعي  غادامري  هانس  إّن  ثم 

العلمية؛  واملناهج  األساليب  أو  اإللهي  واألفق  املؤلّف  قصد  إل  الفهم  لتحقيق  نلجأ  أن  ميكن 

ألّن فهم ذات هذه األمور هو يف حّد ذاته متموقع وعبارة عن حكم مسبق، ومن ناحية أخرى ينكر 

[1[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 90 - 91.

[2[- Emilio Betti.

)الهرمنيوطيقا  كتابه  ضمن  وطبعه  اإلنجليزية  إىل  بيلخر  جوزيف  ترجمه  وقد  اإليطالية،  باللغة  مكتوب  األصل  يف  النص  هذا  إّن   -  [3[

املعارصة(. ويقع نقل قول جورج وورنكه عن إمييليو بيتي يف الصفحة 83 من هذه الرتجمة.
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أن تجعله موقعية التفسري موضوعاً لالعتقاد الذهني بالكامل. إّن هانس غادامري ال يوضح ما هي 

املحدوديات التي تفرضها موقعية التفسري، وما هي املعايري التي منتلكها يف التفسري  الصحيح، 

وما هي الضامنة التي تحول بينا وبني إطالق تلك املعايري بشكل جزايف واعتباطي. إنّنا حيث نعمل 

عىل توظيف أصالة تفسريية بأسلوب مناسب، بحيث نعمل حتى عىل تغيري مّدعياتها أو نعمل عىل 

إصالحها، ما الذي يضمن أن ال نقوم بذلك عىل نحو ُمستِغل ومتحنّي للفرص]]].

هذا  ويف  الجواب.  وفهم  والسؤال  الديالكتيكية  الحيثية  إل  يحيلنا  أن  غادامري  لهانس  ميكن 

املورد يتعنّي عىل كل شخص أن يتّخذ حيال متعلّق الفهم واألصالة والنزعة التقليدية حالة منفتحة، 

وأن يسمح لألصالة بطرح أسئلتها، وأن تحصل عىل إجابات عن تلك األسئلة، وأن يجيب عن أسئلتنا 

يك نصل يف نهاية املطاف إل اتفاق واتحاد يف األفق. وعىل هذا األساس فإّن طريق الحيلولة دون 

النزعة الذهنية يكمن يف أن ال نعمل عىل فرض ميولنا وفرضياتنا املسبقة عىل النص، وأن نسمح 

للنص وأي بُعد آخر من األصالة يك يتحّدث معنا، حتى نصل يف مسار من السؤال والجواب إل 

معرفة جديدة. إّن مخرجات الحوار ال تعني أن يستسلم أحد الطرفني يف نهاية املطاف إل الطرف 

اآلخر، بل يف الحوار الحقيقي حيث يسعى الطرفان إل الوصول للحقيقة والواقع ليس هناك أي 

موضع للعصبية والتشبّث بالنظريات واآلراء الشخصية، وغالباً ما تكون النتيجة املرتتّبة عىل مثل 

هذا الحوار هي الوصول إل أمر واقعي وجديد وراء آفاق الطرفني.

يبدو أّن جورج وورنكه قد أذعن يف نهاية املطاف بأّن هانس غادا نزعة الذهنية بشكل مناسب، 

وأّن الهرمنيوطيقا الفلسفية ال تسقط يف وهدة النزعة الذهنية. إّن الفرق بني هانس غادامري ومارتن 

هايدغر من جهة وبني املثاليني من جهة أخرى، يكمن يف أّن العامل واألصالة يتعلّقان ـ من وجهة  

ـ من وجهة  أّن اإلنسان والفاعل املعريف  ـ بذهن املعرِّف، يف حني  الذهنية  النزعة  نظر أصحاب 

نظر هايدغر وغادامري ـ هو الذي يتعلّق بالعامل واألصالة والنزعة التقليدية. إنّنا نعيش ضمن العامل 

واألصالة، وأنّهام يحيطان بوجودنا وأذهاننا وأفهامنا وفرضيّاتنا املسبقة وأحكامنا السابقة، ال أّن ذهننا 

هو املحيط بهذه األمور، أو أن يكون له دور مستقل يف كيفية فهمها والنظر إليها، أو أن تكون هي من 

صنع وصياغة أذهاننا؛ وهو ما يّدعيه إميانوئيل كانط؛ حيث يقول: إّن كل يشء يجب فهمه يتعنّي عليه 

أن ميّر بقناة وبنية الحاّسة وقّوة اإلنسان الفاهمة، ويتّخذ شكل تلك البنية، وإن كان كانطـ  عىل الرغم 

من هذا االّدعاءـ  ال يعترب نفسه من القائلني بالنزعة الذهنية!

[1[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 98 - 99.
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الفرضيات  بشأن  ورؤيته  نظره  وجهة  مع  ينسجم  ال  غادامري  قّدمه  الذي  األخري  الجواب  إّن 

املسبقة؛ إذ أنّه ال يرى النص واألصالة فّعالة ملا تشاء، بل يرى سهامً للفاعل املعريف يف عملية 

الفهم أيضاً... وإّن مسألة امتزاج اآلفاق وحيثية السؤال وجواب الفهم لخري دليل عىل هذه الحقيقة، 

فقد كان يرى استحالة االنفصال عن الفرضيات املسبقة، وال يرى أّن الحيلولة دون تأثريها يف حيّز 

اختيار اإلنسان؛ وعليه كيف يذهب اآلن إل االدعاء بأّن علينا يف عملية الفهم أن ال نفرض أنفسنا 

عىل النص، بل يجب علينا أن نسمح للنص بأن يضع معناه الحقيقي وسؤاله الواقعي بني أيدينا، وأن 

نرتكه يؤثّر فينا دون أن نسمح الفرتاضاتنا املسبقة بالتدّخل؟! ال ميكن الجمع بني ذلك التوصيف 

للواقع وبني هذه التوصية، وإّن مجرّد تعلّقنا باألصالة دون العكس، ال يحول دون تأثري فرضياتنا 

املسبقة يف الفهم.

ميكن لهانس غادامري كذلك أن يسقط تحّدي النزعة الذهنية عن االعتبار من طريق آخر، وذلك 

أّن أصل هذه املسألة تابع ملنهج معريف يقوم عىل ثنائية املوضوع / اليشء. إّن النزعة الذهنية إمّنا 

يكون لها معنى فيام إذا كان لنا يف مسألة الفهم واملعرفة علم بأمرين مستقلنّي باسم الفاعل املعريف 

وموضوع ومتعلّق املعرفة؛ حيث يوجدان يف قبال بعضهام، وعندها يكمن اإلشكال بأّن الشخص 

ـ فيام يتعلّق بالوصول إل العني واملتعلّق املعريف ـ قد تعرّض إل النزعة الذهنية، إال أّن هانس 

غادامري ـ حيث يرفض هذه الثنائية من البداية، ويعترب الفهم ظاهرة وحيثية من الحيثيات الوجودية 

لإلنسان، وأّن الفهم يف الحقيقة يعني من وجهة نظره وصوالً إل تجربة داخلية متثّل مظهراً وتجلّياً 

ُصلب  اإلنسان يف  يكون  وهنا  الشأن.  هذا  الذهن يف  لتدّخل  معنى  هناك  يعود  ال  ـ  من وجودنا 

العامل، وال يعود العامل منفصالً عن اإلنسان، ولن يكون العامل شئاً يتّم عرضه عىل الفاعل املعريف، 

بل اإلنسان نفسه يتعلّق بالعامل، وإّن هذا التعلّق يظهر ويتجىّل عرب مسار من الفهم والتفكري.

لقد سعى مارتن هايدغر وبعده هانس غادمري بالتبع إل االبتعاد عن فاعلية الذهن االستعاليئ 

من خالل طرح نوع من العينية الواقعية الخارجة عن متايز الفاعل / املوضوع، وهي عينية تعّد 

تفكري  يف  هناك  يكون  الشاكلة  هذه  وعىل  ونهائياً.  حاسامً  مرجعاً  اإلنسان  وجود  )واقعية(  فيها 

التاريخي والعينية  للمذهب  العينية املنشودة  العينية املختلفة عن  مارتن هايدغر نوع جديد من 

املطروحة لدى ميتافيزيقية املرحلة الجديدة، وبالتايل فإنّها تختلف عن عينية التفكري اإلبداعي 

وإّن  والتفكري املصلحي.  والذرائعية  الرباغامتية  من  عليه  تشتمل  الجديدة مبا  للمرحلة  والتقني 
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هذه العينية تسمح لليشء بأن يتجىّل ويظهر لنا عىل ما هو عليه يف الواقع]]].

وعىل الرغم من أّن عقلنا قد تبلور ضمن األصالة والنزعة التقليدية، وعىل الرغم من أّن رؤيتنا 

بشان العقل متأثّرة كذلك بفرضياتنا املسبقة، بيد أّن هذا ال يعني أّن العقل قد تبلور من خالل رؤية 

ذهنية.

التاريخية عن  التي هي جزء من تجربتنا  إّن تصّوراتنا عن املعنى تعود إل تعلّقاتنا وفرضياتنا 

ويف  العينية.  األشياء  نحو  لنا  الشخص  االتجاه  عىل  متقّدمة  وهي  إليه،  ننتمي  الذي  املجتمع 

الحقيقة فإّن هذه التجربة التاريخية تعمل عىل تحديد قدرتنا االعتباطية عىل الفهم؛ إذ ما دام فهم 

اليشء متجّذراً يف التاريخ الكيّل للتفاسري، فإنّه يصون اإلنسان من الوقوع يف وهاد التفسري بالرأي.

ويف الحقيقة فإّن التنوير من وجهة نظر اإلدراك املتأثّر بالتاريخـ  هو الذي قد ابتىل بالنزعة الذهنية 

من خالل اللجوء إل عقله الفردي، وليس من خالل إعادة صياغة دور األحكام املسبقة واألصالة 

املفّس، وذلك  قبل  املعنى من  تعيني  إمكانية  ارتىض  الذي  الفهم؛ ألنّه هو  التقليدية يف  والنزعة 

ضمن منهج مستقل ومن دون قيود أو حدود، وبوصفه فاعالً فردياً معرفياً، ومن خالل توظيف عقله 

العينية من القصديني هو: من  النزعة  الفردي]]]. إّن إشكال هانس غادامري وتالميذه عىل أصحاب 

أين لكم اليقني بأنّكم قد توصلتم إل املعنى املقصود للمؤلّف؟ وكيف أمكن لكم أن تقرأوا ذهن 

املؤلّف؟ وهل ميكن الحصول عىل مثل هذا اليشء من دون توظيف عقولكم وأذهانكم الفردية؟ 

وعليه فإنّكم أنتم الذين تعانون من التفاسري الشخصية ومن النزعة الذهنية يف مثل هذه الحالة.

ألّن  وذلك  التنويري؛  التيار  عىل  وورنكه  إشكال  يف  التأّمل  يجب  أنّه  يبدو  الحال  وبطبيعة 

التنويريني لديهم قواعد لعدم السقوط يف النزعة الذهنية والتفاسري الشخصية، وإّن املفّس عندهم 

ال يتمتّع بتلك الحرية املنفلتة، بل يتعنّي عليه أن يستعني باملناهج واألساليب السائدة واملعقولة 

يف عملية الفهم والتفسري، وعليه فإّن كالم وورنكه يف هذا الشأن ال يعدو أن يكون مجرّد اتهام ال 

أكرث. ولنا أن نالحظ أّن الجوابني األخريين إمّنا يكونان مقبولني فيام لو ارتضينا مبنى هانس غادامري 

يف الفهم واألجزاء املكّونة له، وأن نلغي الفهم عىل أساس اليشء واملوضوع. إن اإلشكاالت التي 

بحثناها حتى اآلن، والتي تشمل إشكال اإلنكار الذايت، والنزعة النسبية، والنزعة الذهنية، إمّنا تعّد 

النظرية، حيث  بهذه  القبول  الفلسفية، وقد وردت عليها عىل فرض  الهرمنيوطيقا  نظرية  لوازم  من 

]1] - انظر: باملر، ريتشارد، علم هرمنوتيك )علم الهرمنيوطيقا(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص 19، انتشارات 

هرمس، طهران، 1377 هـ ش.

[2[- See: Warnke, Georgia; 1987, Gadamer, Hermeneutics, Tradition and Reason, Polity press, pp. 80 - 81.
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تكون إشكاالت بنائية بحسب املصطلح، كام كان هناك بعض اإلشكاالت املبنائية أيضاً يف بعض 

املناسبات، كالذي تقّدم يف نقد معيارية األصالة والفاصلة الزمنية وبعض اإلشكاالت األخرى.

استنت�اجات نقدية
التي  الفلسفية لهانس غادامري عىل الكثري من األبعاد واألبحاث األخرى  تحتوي الهرمنيوطيقا 

عن  والبحث  له،  املكّونة  والعنارص  الفهم  ماهية  يف  البحث  بينها:  ومن  والنقاش،  النقد  تستحق 

العالقة بني الفهم واملنهج، بيد أّن مقالة واحدة ال تتّسع لتناول جميع هذه األبحاث، حيث يحتاج 

كل واحد منها إل بحث مستقل]]].

النزعة  معضلة  من  أوالً  تعاين  الفلسفية  الهرمنيوطيقا  أّن  السابقة  األبحاث  نتائج  أظهرت  لقد 

النسبية، وإّن هانس غادامري ليس لديه من خيار سوى القبول بها؛ ذاك يعني أّن أساس نظرية غادامري 

القامئة عىل التاريخية الذاتية للفهم، يعاين من املفارقة والهشاشة؛ وفيام يتعلّق مبسألة »الحقيقة« 

يف العلوم اإلنسانية فقد تنّكب غادامري الطريق وسار عىل غري هدى؛ حيث غفل عن الجوانب الثابتة 

من وجود اإلنسان.

]1] - لقد عمد املؤلّف يف كتاب )فهم در دام تاريخي نگري( )الفهم يف رشاك الرؤية التاريخية( إىل بيان ونقد هذه اآلراء بالتفصيل )وانظر 

أيضاً لكاتب السطور: )گادامر و تاريخ مندي فهم( )غادامري وتاريخية الفهم(، املطبوع يف مجلة: فصلنامه قبسات، العدد: 49(. )مصدران 

فارسيان(.



الهرمنيوطيقا المبتورة
نقد استقراء النّص الدييّن عند نصر حامد أبو زيد

[[[
أحمد ماجد ]*[

يعمل الباحث واألكادميي اللبناين أحمد ماجد عىل استقراء تأويلّيات املفكّر املرصي الراحل 

نرص حامد أبو زيد، ويُبنيِّ جملة من العرثات املنهّجية التي وقع فيها خالل متاخمته للنّص الرتايث 

عموماً والكالم اإللهي عىل وجه الخصوص. وقد خلص إىل استنتاجات تقّيم مرشوع أبو زيد 

الفكري يف منطقة معرفّية تلفيقّية بني التأويل الصويف وما أنجزته الحداثة الغربية عىل هذا الصعيد. 

أّما النتيجة التي توّصل إليها فهي عودة أبو زيد إىل تبنِّي الرؤية التاريخانّية املاديّة يف قراءة الوحي. 

العرب واملسلمني  الباحثني  التي قّدمها رهٌط من  األمر الذي يضيف أعامله إىل طائفة األعامل 

وتأثّرت تأثّراً بيِّناً بالقراءات العلامنية املستحدثة للنّص الّديني.

املحرر

يَعترب »نرص حامد أبو زيد« »الهرمنيوطيقا« قضيًّة قدميًة جديدًة، ساهمت يف إعادة تشكيل الرؤية 

الغربية، ولها وجودها يف الرتاث العريّب من املمكن تثمريه للوصول إل حّل إلشكالية النهضة، 

يف  أُنِتج  كام  العلم  فهذا  والغربيّة؛  العربيّة  الثقافتني  بني  الجديّل  الحوار  تبّني  إل  دفعه  ما  وهذا 

الثقافة الغربية ويبدو ـ كام يفرتض أبو زيد ـ قادًرا عىل املساهمة يف معالجة واقعنا الثقايف بجانبيه 

فالحوار  وديناميّتها؛  وأصالتها  الذات  خصوصيّة  حفظ  عىل  يَرتِكز  أن  عىل  واملعارص،  التاريخّي 

الجديّل: »ليس صيغة تلفيقيّة تُحاول أن تتوّسط بني نقيضني، بل هي األساس الفلسفّي ألّي معرفة، 

ومن ثّم ألّي وعي برصف النظر عامَّ نرفعه من شعارات أو نتبّناه من مقوالت ومواقف. إّن أّي موقف 

*ـ أكادميي وباحث يف معهد املعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية ـ لبنان.
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يقوم عىل االختيار، واالختيار عمليّة مستمرة من القبول والرفض، أّي عملية مستمرّة من الحوار«]]]، 

بالتايل قد تكون »الهرمنيوطيقا« إذا تّم تبّنيها نتيجة خيار حّر قادرة عىل: »أن تيضء لنا بعض جوانب 

القصور يف رؤيتنا«]]]. 

كام نالحظ البدايات تيش مبضمرات، أخذت تختبىء خلف املصطلح لتوجد توّهامت لدى 

القارىء، فيتصّور أّن الكالم عن »الهرمنيوطيقا« كان سائًدا يف الرتاث العريّب – اإلسالمّي، كام قُِدم 

يف الفضاء املعريف الغريّب، وهذا يحتاج إل سرب غور التأسيسات للتأكّد من هذا الكالم، الذي ال 

ميكن أن يُأخذ باعتباره مسلمة، فإذا كان »أبو زيد« يقصد التقريب بني هذا املصطلح و«التأويل«، 

فهذا كالٌم مردود لصاحبه، فالهرمنيوطيقا كام استعملت يف الدراسات الفلسفية الحديثة واملعارصة، 

ال متّت بصلة إل املصطلح اليونايّن القديم إال من ناحية التسمية، فـهي هجرت املعنى التقليدّي، 

الذي يتمحور حول »هرمس« الذي كان يقوم بإبالغ رسالة اإلله لإلنسان بكّل أمانة وحرفية، وأخذ 

يتمحور حول املُفسِّ أو املُتلقي، فنحن أمام إعادة تعريف كامل، وإذا انتقلنا إل الرتاث العريّب- 

بكّل  الحديث عن وجود هذا املصطلح  تعقيًدا، فكيف ميكن  أكرث  اإلسالمّي سيكون املوضوع 

محموالته التي قطعت مع اإللهي، وأقامت نظرتها عىل أرضية محوريّة اإلنسان والقطيعة مع الدينّي 

والقيمّي؟ ولهذا كالم آخر سنعود إليه الحًقا، ولكن دعونا نستكمل أسس هذا املرشوع، الذي بعد 

أن ثبّت مفهوم »الهرمنيوطيقا« توجه باتّجاه النّص.  

1 - مفهوم الّنص
يؤكّد »أبو زيد« عىل وجود رؤية كونيّة مكوِّنة لنظرة اإلنسان إل العامل، فكّل حضارة تنطلق من 

خصوصيّتها، وإذا صّح لنا بكثري من التبسيط أن نختزل الحضارة يف بعٍد واحٍد من أبعادها لصّح 

اليونانيّة  الحضارة  وإّن  املوت«،  بعد  »ما  القدمية هي حضارة  الحضارة املرصية  إّن  نقول  أن  لنا 

هي حضارة »العقل«، أّما الحضارة اإلسالميّة فهي حضارة »النص«، وإذا كانت الحضارة العربيّة- 

وفعاليّته،  الحقيقّي  وجوده  يفِقد  تأويل  دون  الّنص  ألّن  تأويلية؛  أنّها  يعني  فهذا  نّصيّة  اإلسالميّة 

فالتأويل هو الوجه اآلخر للّنص ومنه يستمد حركته.

مرّة ثانية، يوقفنا »أبو زيد«، ويجعلنا نفكر ونسأل: الناظر إل الحضارة اإلسالمية، يالحظ بشكل 

واضح محوريّة التوحيد، فلامذا ذهب باتّجاه الّنص؟ هل هو سلوك باتّجاه املقصد واألساس، أم 

هو وسيلة يسهل استثامرها للوصول إل نتائج مضمرة؟ هذا ما سيُفصح عنه يف طيّات مرشوعه، 

]1]- نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، الطبعة1، )بريوت/ الدار البيضاء، مؤمنون بال حدود، 2014(، الصفحة 14.

]2]-  املصدر نفسه، املعطيات نفسها.
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حني يبدأ العمل عىل تظهري الجانب اللّغوي للّنص، ويبدأ بالتعامل مع املسائل املطروحة انطالقًا 

الجاهيل، ولكن  بالشعر  إنتاج »طه حسني« من جديد وتشكيكه  يعيد  التاريخّي، وكأنّه  من بعدها 

حتى ال نحكم عليه بشكٍل مسبٍق، لنستكمل تحليله.

يرادف »أبو زيد« بني الّنّص والقرآن والذكر والوحّي، ولكّنه يعّد مفهوم »الوحّي« املفهوم املركزّي 

للّنص عن ذاته، حيث يُشري القرآن الكريم إل نفسه بهذا االسم يف كثري من املواضع، وهذا ما دفعه 

كام  قرآنيًّا،  »الوحّي«  معنى  عند  تحليالته  يف  فتوقّف  وتاريخيًّا،  وسيميولوجيًّا  لسانيًّا  دراسته  إل 

تفّحص كيفيّة استعامله يف حقل التداول الشعري القديم مع الحرص عىل مطابقة داللته مع مفردة 

»اإلتصال« وصهرهام يف قالب معجمّي واحد؛ وما ذلك إال لتأكيد أطروحته التي تقول بالتعالق 

وعالقته  بالواقع  متصٌل  املعنى  هذا  إّن  ثم  والكهانة«.  و»الشعر  »الوحي«  ظاهريت  بني  املاهوّي 

بالوحّي، وهي الفكرة التي من خاللها جعل »أبو زيد« القرآن منتًجا ثقافيًّا، يقول يف هذا الصدد: »إّن 

الّنّص يف حقيقته وجوهره منتج ثقايّف. واملقصود بذلك أنّه تشّكل يف الواقع والثقافة خالل فرتة 

تزيد عىل العرشين عاًما«]]]؛ هنا نتلّمس بدايات تفكيك الّنص عن أصوله الوحيانيّة عرب فصل بني 

ماهيّة الوحي املُنزل من الله، ومتثله خارًجا يف »كتاب« يرتبط باإلنسان الذي يعيش ثقافة محّددة 

وواقع خاص. والواقع هو عبارة عن حركة البرش الذي نزل الّنّص من أجلهم، ومنهم املتلّقي األّول 

وهو الرسول، وأما »الثقافة« فهي اللّغة التي نزل بها القرآن، وعىل ذلك ال ميكن أن نتحّدث عن لغة 

مفارقة للثقافة والواقع، وال ميكن من ثّم أن نتحّدث عن نّّص مفارق للثقافة والواقع أيًضا طاملا أنّه 

نّّص داخل إطار النظام اللغوّي للثقافة. وإن لجأ أبو زيد إل تخفيف من حّدة كالمه عرب الحديث 

عن ألوهيّة مصدر الّنّص، إال أنّه جعل منه مظهرًا مجّسًدا ال ميكن أن يُنفى عنه الواقع وارتباطه بثقافة 

البرش، وهذا يعني أّن النص تشّكل يف ظرف تاريخّي محّدد، وهو يعرب عن ثقافة سائدة، وال ميكن 

نقله إل زمان آخر دون تأويله من جديد انطالقًا من واقع اإلنسان وثقافته املعاشة، وهو عند هذه 

النقطة ال يتعّدى كونه مرجًعا، يعود القارىء إليه ملراجعة اللغة قبل ارتحالها يف الزمان. 

إذاً، ينظر »أبو زيد« إل الّنص انطالقًا من طبيعة اللغة، ولنئ كان أعطاه صبغة الخصوصيّة عرب 

تصنيفه كّنص ممتاز، إال أنّه أبقاه بني معادلتني هامتني: حركة الواقع وتغرّيه. طبيعة النص وتاريخّيته. 

وعىل هذا األساس، يرى أّن: »الواقع هو األصل وال سبيل إلهداره، إذ من الواقع تكّون النص، ومن 

لغته وثقافته صيغت مفاهيمه، ومن خالل حركته بفعالية البرش تتجّدد داللته، فالواقع أواًل والواقع 

إنتاج  تُعيد  لكّنها  التاريخ،  من  أساًسا  متولّدة  الّنص ظاهرة  يصبح  وبذلك  أخريًا«]]]،  والواقع  ثانيًا، 

]1]- نرص حامد أبو زيد: مفهوم النص: دراسة يف علوم القرآن، الطبعة1، بريوت/ الدار البيضاء، مؤمنون بال حدود، 2014، الصفحة 24.

]2] - نرص حامد أبو زيد: نقد الخطاب الديني، الطبعة 2، القاهرة، سينا للنرش، 1994، الصفحة 130.
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دالالت أكرث دواًما، وتلك الدالالت هي التي انبنت عليها الظاهرة اإلسالمية. والنظر إل القرآن نظرة 

كليّة هو إسقاط أحدثته الظاهرة اإلسالمية، هذه الظاهرة بدأت مع األمويني  بطرح مفهوم الحاكمية: 

وخالفات  السياسية  الخصومة  مجال  يف  النصوص  فعالية  دعوى  من  عليه  يشتمل  ما  كّل  »]و[ 

املصالح، وذلك حني استجاب معاوية لنصيحة ابن العاص وأمر رجاله برفع املصاحف عىل أسّنة 

السيوف داعني إل االحتكام إل كتاب الله«]]]. ثم جاءت النزعة األصولية التي صاغت بنية العقل 

اإلسالمّي، وهنا يركِّز »أبو زيد« عىل ثالثة رموز: »الشافعي« )50]-]0]هـ( و»األشعرّي« )ت: 0]] 

هـ( و»الغزايل« )ت 505هـ( ودورهم يف تأسيس الوسطية، التي تحمل يف طيّاتها خصائص التجربة 

العربيّة اإلسالميّة يف التاريخ، فاألّول قد أّسسها يف مجال الفقه والرشيعة، والثاين يف مجال العقيدة 

والغزايل يف مجال الفلسفة والفكر، إال أنّه اعترب »الشافعي« يف موقع الريادة مبا أنّه األسبق تاريخيًا، 

وهو املسؤول عن تقنني أصول الرشيعة وفق اتجاه نقيّل، يقوم عىل تحويل السياقات الالَّ نصيّة إل 

املجال النّص؛ األمر الذي ينتج تقييد االجتهاد العقيّل وتضييقه بحرصه بّنّص مستحدث، انسياقًا 

وراء نوازع أيديولوجية. فإذا كان القرآن ـ كام يبنيِّ أبو زيد ـ هو النّص األّول واملركزّي يف الثقافة 

ـ ألنّه استوعب النصوص السابقة عليه كافة- فقد تولّد عنه نّص »السنة« الذي تّم تحويله- بفضل 

ع، وعن النّصني مًعا تولّد نّص اإلجامع ـ الذي صار  اإلمام الشافعي ـ من نّص شارح إل نّص مرشَّ

نصاً مرشَّعاً أيضاً ـ ثم جاء القياس ليقنِّن عملية »توليد النصوص«. وإذا أخذنا من مجال علم الفقه 

وحده شاهًدا عىل سيادة توليد النصوص يف الثقافة العربية، فسنجد أّن عرص سيادة التقليد فيه بدأ 

يدي  ذاته عىل  الحنفّي  الفقه  ينُج من هذا املصري  تقريبًا. ومل  الهجري  الرابع  القرن  منتصف  يف 

تلميذي أيب حنيفة ـ أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبايّن ـ الّلذين حوالَّ املذهب من عقالنية 

األستاذ إل النصوص، وذلك بحكم ارتباطهم بالسلطة العباسية]]].

بالتايل توّحد نصوص  الثانوية،  النصوص  الّنص لصالح  الحديث عن مصادرة  وهكذا، ميكن 

الرتاث بالدين وتحولهام إل عنرصين مقدسني. مبعنى تحّول الرتاث إل نّص من الدرجة األول، 

وتقترص مهمة العقل معه عىل التكرار والرشح والرتديد، وهذا ما أدى إل ركود ثقايّف أنتج ركوداً 

اجتامعياً تعزز نتيجة عاملني: 

التاريخ  آلية واضحة لحركة السلطة فيها، حيث مل يشهد  التباس مفهوم الدولة وعدم وجود   -

]1] - م ن، الصفحة 85.

]2]- نرص حامد أبو زيد: النص، السلطة، الحقيقة إرادة املعرفة وإرادة الهيمنة، الطبعة 1، بريوت/ الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، 

1995، الصفحة 19.. 
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اإلسالمّي انتقاالً سلميًّا للسلطة فيه، فالدولة يف اإلسالم قد تحّولت إل قبيلة يرتأسها شخص أعىل 

يربط نفسه دامئًا بالتاريخ واملايض لنيل املرشوعية. 

- التباس العالقة باآلخر، فاملجتمعات العربية جعلت آحادية املرجعية املستندة إل النصوص؛ 

الغريب  لكّل معرفة وسلوك ومامرسة، وعندما جاء  تعتمد عليه يف حركتها واملنتج  الذي  األصل 

م هذه الصورة وثبتَّها، فأصبح املسلم يستعيد ماضيه لريبطه بحارضه، فيقوم بعمليات تقريب  عمَّ

التي يعاين منها  بني الرتاث والواقع الحضاري، وهذا ما أّدى إل عدم معالجة حقيقية للمشاكل 

املجتمع اإلسالمّي. 

وهكذا مل تستطع النهضة بكّل مفرداتها من زعزعة هذا الواقع، خاصة أّن الخطاب النهضوّي 

بدالً من سعيه إل تحليل أسباب تقهقر األّمة العربية- اإلسالمية وتخلّفها، راح يستخدم لغة نفعيّة، 

التقنّي  بالجانب  األخذ  فأقرّت  له،  املؤّسسة  املعرفيّة  والعنارص  معاش  كواقع  النهضة  بني  فرّقت 

تقّدم  بحصول  يسمح  مل  خلاًل  أوَجد  ما  وهذا  حيّة،  التقليدية  العنارص  عىل  وأبقت  الغرب  من 

نفسها يف  التحديث وجدت  التي رفعت شعار  فالدولة  يعاين من خلل.  فبقي كّل يشء  حقيقّي، 

أزمة َما أّدى بها للعودة إل الخطاب اإلسالمّي لتبني مرشوعيّتها عليه، وهذا ما جعلها تحرص يف 

صياغة قوانينها عىل البعد الدينّي والحصول عىل موافقة املؤّسسة الدينيّة، بل وتتبّنى يف نظامها 

االقتصادي مفاهيم »االقتصاد اإلسالمّي«، الذي يحتّل ركًنا خاًصا داخل كّل البنوك. وصار هناك 

بعض  وصار  والتلفزيون،  اإلذاعة  يف  اإلسالميّة،  والربامج  اإلسالمّي،  والشعار  اإلسالمي،  الزّي 

الناس يحملون لقب »املفّكر اإلسالمّي«. الخطر هنا يكمن يف أّن هذه األسلمة، ال هدف وراءها 

النظام  إّن  القول باختصار  سوى سحب بساط احتكار اإلسالم من تحت أقدام املعارضة. ميكن 

السيايس يسجن نفسه يف خندق املعارضة اإلسالمية، وهو يظّن أنّه يحاربها. فاإلسالمويّة انترصت 

بأسلمة املجتمع والدولة، من دون الوصول إل السلطة]]]، وهذا ما يدعو إل إعادة نظر جذريّة 

يف املرشوع النهضوّي، من خالل قراءة نقديّة حقيقية. هكذا بدأ املرشوع يفصح عن نفسه، حيث 

الوحيانيه،  أن يخرجه من طبيعته  أراد  للّنص،  اللغوي  البعد  »أبو زيد« عندما ركّز عىل  أّن  نالحظ 

ا أدبيًّا يخضع آلليات فهم الّنصوص. وهو من خالل هذه املقاربة، جعله يرتبط بالجهد  وجعله نصًّ

البرشي وآليات تعامله مع النصوص، وكيفيّة توليد املعاين منها انطالقًا من تجربته الخاّصة. 

2ـ ُمشكلة املنهج النقدي عند أبو زيد
يبدو واضحاً ماّم مرَّ معنا، أّن الفهم الذي قّدمه »أبو زيد«، ال ينتمي إل املرجعية اإلسالمية. 

]1]- انظر: نرص حامد أبو زيد: الفزع من العلامنية: فصل الدين عن الدولة، جريدة الحياة، عدد الثالثاء 6 متوز 2010.
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النقدية، ولكّنه تعامل معها بشكل وظيفّي، فإذا كان ال  أنّه اقرتب منها يف سياق مشاغله  صحيح 

أن  زيد«  »أبو  بإمكان  كان  فهل  والواقع،  الفكر  بني  العالقة  تدرس  أن  منهجية  مقاربة  كّل  من  بّد 

يُقارب النزعة اإلعتزالية بهذا التبسيط؟ وهل باإلمكان أن ننظر إل هذه الحركة مبعزل عن الحركة 

فكر  مقّومات  عىل  انعكست  تحّوالت  طيّاتِها  يف  والحاملة  رافقتها  التي  واالجتامعيّة  السياسيّة 

بتحّول املرجئة إل  أّن لحظة بروز املعتزلة، كانت ترتافق  السلطة والسياسة؟ والشاهد عىل هذا 

عن  الخطاب  عزل  ميكن  ال  وبالتايل  اإلسالميّة،  الدولة  أطراف  يف  السياسية  للمعارضة  خطاب 

شاهداً  كونه  يتعّدى  ال  زيد«  »أبو  كالم  بأّن  القول  إل  يحيلنا  ما  وهذا  الناظمة،  التاريخية  الوقائع 

أورده  وما  الغريب.  الفكر  ترديد صدى ملقوالت سائدة يف  من سياق عام. فكالمه مبثابة  مقتطعاً 

 Jaques حول »الشفاهّي« و»الكتايّب« يطابق ما ذهب إليه فيلسوف التفكيك الفرنيس »جاك دريدا

Derrida«، الذي اعترب الكتابة أصل اللغة حتّى من قبل أن تتحّقق يف الخطاب الشفهي. وهو يف 

الصوت  القائم عىل مركزية  التقليديني  الفالسفة  الدعوى منظور  انتقد من خالل هذه  سبيل ذلك 

وأولوية الكالم عىل املكتوب، وجعل الكتابة، عىل خالف مألوف التصّور التقليدّي، ذات أولوية 

يف كّل عملية تأويلية أو قراءة أو تفكيك، وأّما يف موضوع الفعالية فإّن أبا زيد يقرتب من »جوليا 

كرستيفا Julia Kristeva« التي ربطت الّنص باإلنتاجية، واقرتحت صياغة صورية لعالقات الّنص 

دون اختزالها يف شكله )formalization( بل بفتحها عىل قوانني نوع اإلنتاجية، وبهذا يصبح علم 

النّص تكثيًفا باملفهوم التحلييل للكلمة وانفتاًحا عىل املامرسة التاريخيّة. 

من هذا النحو ال ينطلق أبو زيد من قناعته باملرجعية اإلسالميّة، بدليل أنّه يوظِّف الّنص االعتزايّل 

لتثبيت سلطة القارئ أو املفّس عىل الّنص، بالتايل يعترب أّن فعل القراءة يبدأ من الواقع املحيط 

للقارئ )أفق القارئ( ثم ينتقل بعد ذلك للنص فهاًم وتأوياًل، وهذا هو منهج الهرمنيوطيقا الذي 

يوافقه ويرّصح به قائاًل: إّن »الهرمنيوطيقا الجدلية عند »غادامر« بعد تعديلها من خالل منظور جديّل 

مادّي]]]، تشّكل نقطة بدء أصليّة للنظر إل عالقة املفّس بالّنّص ال يف الّنصوص األدبيّة، ونظريّة 

األدب، فحسب، بل يف إعادة النظر يف تراثنا الدينّي حول تفسري القرآن منذ أقدم عصوره وحتى اآلن 

وذلك من أجل أن نرىـ  كام يضيف أبو زيدـ  كيف اختلفت الرؤى، ومدى تأثري رؤية كّل عرص- من 

خالل ظروفه- للّنّص القرآيّن. ومن جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف االتجاهات املعارصة 

من تفسري الّنّص القرآيّن، ونرى داللة تعّدد التفسريات ـ يف الّنّص الدينّي والّنص األديّب مًعا ـ عىل 

]1] - إّن النقد الذي يوجهه أبو زيد للهرمنيوطيقا عند غادامر يتعلق بكونه تابع أستاذه هيدجر يف إقامة الوجود عىل أساس هرمنيوطيقي، 

وإقامة الهرمنيوطيقا عىل أساس وجودي. ولكن جادامر لكونه متأثًرا جدلية هيجل فقد أقام مرشوعه التأوييل عىل أساس جديل، وتعامل 

جادامر مع العمل الفنّي باعتباره تجسيًدا لتجربة وجودية مام جعله يغفل تاريخية املبدع الزمانية واملكانية لذلك يقرتح أبو زيد تعديلها من 

خالل املادي املرتبط بالواقع والجدلية بني النص واملفرس. نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م.س، الصفحة 43.
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موقف املفّس من واقعه املعارصـ أيّاً كان اّدعاء املوضوعية الذي يّدعيه هذا املفّس أو ذاك«]]]. 

وإن ما تّم ذكره يحيل إل االختالف، الذي وإن تجىّل يف خالف بني املفّسين إال أنّه يحيل إل 

»اختالف« الّنص ذاته: »إنّه اختالف قد يرتّد يف جزء منه إل طبيعة اللغة، فهو اختالف طبيعّي مردود 

إل الطبيعة اللغوية للّنص، أو لنقل بلغة معارصة: اختالف مردود إل آلية الّنص يف تحديد طبيعته 

الخاصة. وهذه اآللية الخاّصة كام سبقت اإلشارة هي التي تجعل فعل القراءة ـ والتأويل من ثم ـ 

جزًءا من آليات الّنّص. ولقد عرّب القدماء عن هذا الرتابط بني »آلية الّنص«، وبني »فعل القراءة« حني 

أدركوا أّن االختالف يرتّد إل طبيعة اللغة، وأّن القراءة تتّم من خالل »املعقول« الذي ال يصّح أن 

د هويّته فقط، إمنّا مييّزه  يتعارض معه املنقول أو الّنص«]]]، عىل هذا األساس االختالف ال يحدِّ

عن غريه من الّنصوص، ليجعل من نفسه محوًرا يف الثقافة عن طريق قابليته للتفسريات والتأويالت 

املختلفة يف الزمان واملكان. فالّنص القرآين ليس نًّصا عاديًا، فهو وإن احتوى لغة عادية محّددة 

الداللة ـ وهي نّصوص قليلة جًدا ـ لكّنه يحتوي لغته الخاصة املكثّفة الداللة املبدعة.

3ـ مناصرة التأويل على التفسري
وانتهاًء  بتأويالت املعتزلة  بدًءا  التأويالت، وكلّها مرشوعة  العديد من  الّنّص دامئًا عىل  ينفتح 

التأويل عىل حساب  مفهوم  لصالح  زيد«  »أبو  انحاز  األساس  هذا  »ابن عريب«، وعىل  بتأويالت 

التفسري، فاملؤّولة كانوا أكرث حريّة بالتعامل مع الّنّص من حيث الفهم، وفتحوا باب االجتهاد يف 

املوضوعية  ميثّل  التفسري  ألّن  بالنقل؛  ة  املفسِّ َك  مَتسَّ حني  يف  مرصاعيه،  عىل  املعنى  معرفة 

داخل  وقعوا  ما  رسعان  ألنّهم  كبري؛  تناقض  يف  أوقعهم  ما  وهذا  الذاتية،  التأويل  ميثّل  حني  يف 

، سرنى أنّه ينطلق من موقف اختيارّي يعتمد عىل  دائرة التأويل نفسها، فإذا دقّقنا يف عمل املفسِّ

الرتجيح بني اآلراء. هذا االختيار القائم عىل الرتجيح يعكس بدوره موقًفا تأويليًا نابًعا من موقف 

املفسِّ وهموم عرصه وإطاره الفكرّي والثقايّف، وكلّها أمور ال ميكن أليٍّ مفّس أن يتجّنبها مهام 

بلفظة للرشح  لفظة  استبدال  أّن  الواقع والحياة، هذا إل جانب  اّدعى املوضوعية واالنعزال عن 

والتوضيح، أو التعبري عن املعنى بعبارات أخرى، يتضّمن بالرضورة فهاًم خاًصا يرتبط بتطّور داللة 

أنّها مرتادفة تعكس فروقًا  يُظّن  التي  أّن األلفاظ  التاريخّي. فإذا أضفنا إل ذلك  اللغة يف تطّورها 

اللحظة  التأويل، وهم يف  أنواع  من  نوًعا  يتضّمن  أن  بّد  أّي رشح ال  أّن  أدركنا  دقيقة يف داللتها، 

التي مالوا فيها إل املوضوعية ليصلوا إل الحقيقة غادروها؛ ألنّهم مل يتنبّهوا إل أّن كّل عملية 

ا لغويًا، وقد يكون شيئًا دااًل، ويف كلتا الحالتني ال  »التفسري« تكون من خالل وسيط قد يكون نصًّ

]1]- نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م. س، الصفحة 49.

]2]-  نرص حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة يف علوم القرآن، م.س، الصفحتان 186 – 187.
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بّد من وسيط ميثّل »عالمة: من خاللها تتّم عملية فهم املوضوع من جانب الذات، بالتايل ال يخلو 

التفسري من الذاتية التي جهدوا من أجل التخلّص منها. 

ميكن  ال  فهام  والتأويل،  التفسري  وفهم  موضعة  إعادة  إل  زيد  أبو  يدعو  األساس،  هذا  عىل 

الفصل بينهام، إذ إّن الكالم عن األّول، يأخذ باتّجاه: »الجوانب العاّمة الخارجيّة للنص، مثل العلم 

بأسباب النزول والقصص وامليّك واملديّن والناسخ واملنسوخ وهي كلّها علوم نقليّة تعتمد عىل 

الرواية عند القدماء، وال مجال فيها لالجتهاد سوى الرتجيح بني الروايات أو محاولة الجمع بينها 

]...[ وعىل ذلك يكون »التفسري« جزًءا من عملية »التأويل«، وتكون العالقة بينهام عالقة الخاص 

أبعاد  من  أصيٌل  بُعٌد  »يكمن  هذا:  التأويل، ويف  عليها  يُبنى  التي  القاعدة  هو  فالتفسري  بالعام«]]]، 

عملية التأويل، وهو دور القارئ يف مواجهة الّنص والكشف عن داللته. وال يعترب دور القارىء أو 

املؤّول هنا دوًرا مطلًقا يتحّول بالتأويل إل أن يكون إخضاًعا للّنص ألهواء الذات، بل ال بّد أن 

يعتمد »التأويل« عىل معرفة ببعض العلوم الرضورية املتعلّقة بالّنص، والتي تندرج تحت مفهوم 

»التفسري«. إّن املؤّول ال بّد أن يكون عىل علم بالتفسري مُيكَّنه من »التأويل« املقبول للّنص، وهو 

التأويل الذي ال يُخضع الّنص ألهواء الذات وميول املؤوِّل الشخصية واأليديولوجية وهو ما يعتربه 

القدماء تأويالً محظوًرا مخالًفا ملنطوق الّنص ومفهومه«]]].

 وهنا نرى أبو زيد يحاول أن يُضفي عىل تحليله مسحًة إسالميًّة، ولكّنه مل يوضح لنا اآلليات 

املنهجية التي يجب أن تستخدم بالتعامل مع العنارص املرتبطة بالتفسري، وهذا ما يعيد ربط التأويل 

فكرة  حاكم  الذي  غادامر  جورج  نظرية  سيام  وال  الغربية،  الهرمنيوطيقا  بنظريات  واضح  بشكل 

املنهج، وشكَّك مبكانتها: »فاملنهج عنده ليس هو الطريق إل الحقيقة! بل من دأب الحقيقة، 

بإزاء  ذاتية إلنسان  ليس عمليًة  فهو  الفهم يف تصّوره  وأما  منه،  »املنهج« وتروغ  تفوت رجل  أن 

مساعًدا  فرًعا  ليست  والهرمنيوطيقا  نفسه،  اإلنسان  وجود  أسلوب  هو  بل  وقبالته،  موضوع 

أنطولوجية يف  أنّه عمليٌة  الفهم عىل  تفسري  فلسفّي يحاول  نشاٌط  إمّنا هي  اإلنسانية،  للدراسات 

اإلنسان«]]]، فـ»أبو زيد« يقف عىل أرضية »هرمنيوطيقا غادامر« الجدلية القامئة عىل بنية الوجود 

كام فّصلها »مارتن هايدغر« يف كتاباته املتأّخرة وعىل البنية املسبقة للفهم كام قّدمها يف كتابه 

الذي  اليشء  جعل  »إّن  بقوله:  الفينومينولوجي  الجدل  هدف  حّدد  حيث  والزمان«،  »الكينونة 

نحن بصدده يُفصح عن نفسه ويُّسِفر عن وجهه، فإذا كان »املنهج« ينطوي عىل رضب املساءلة 

]1]- نرص حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة يف علوم القرآن، مصدر سابق، الصفحة 233.

]2] - نرص حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة يف علوم القرآن، مصدر سابق، الصفحة 234. 

الهنداوي،  القاهرة، مؤسسة  التأويل من أفالطون إىل غادامر، ال ط،  الهرمنيوطيقا: نظرية  الفهم: مدخل إىل  ]3] - مصطفى، عادل: فهم 

2018، الصفحة 187. 
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يكون  أن  ويتقبّل  اليشء  ألسئلة  نفسه  يفتح  الجديّل  التأويل  فإّن  اليشء،  من  واحًدا  جانبًا  تفتح 

هو املسؤول ال السائل... بذلك ميكن لليشء الذي يالقيه، أن يكشف عن نفسه وعن وجوده، 

يقول غادامر: إّن ما يجعل ذلك أمرًا ممكًنا هو »لغوية« الفهم اإلنسايّن )الصبغة اللغوية للفهم( 

و»لغوية« الوجود نفسه يف حقيقة األمر«]]]، عىل هذا األساس تقرتب خصوبة املعرفة يف العلوم 

اإلنسانيّة من ملكة الحدس للفنان أكرث من الروح املنهجية للبحث العلمي، ونجد »نرص حامد 

يف  العلمية  الحقيقة  أو  ـ  العلمّي  القانون  بني  الفارق  »إّن  فيقول:  التفريق  هذا  يؤكّد  زيد«  أبو 

العلوم الطبيعية ـ وبني الحقيقة يف العلوم اإلنسانية ليس فارقًا بني العلم واأليديولوجيا بل هو يف 

األساس فارق بني حقائق تجريبية ميكن التثبّت من صدقها أو كذبها، برصف النظر عن املكان 

إنسايّن  اجتامعي  وضع  سياق  يف  وصحيحة  صادقة  تكون  التي  الثقافية  الحقيقة  وبني  والزمان، 

محّدد بسياق تاريخي مميّز«]]].

أنّنا أمام تأويلية، تتمركز حول دور القارئ يف صناعة املعنى عرب سلسلة من  يُستنتج من هذا 

الرتّسبات املتعاقبة من حقبة زمنية إل أخرى، بحيث يستوعب الفهم األخري األفهام السابقة ويزيد 

ادعاء  كّل  الزمان؛ ألّن  تتعال عىل  لفكرة موضوعية مطلقة،  بالتايل ال وجود  الحارض،  عليها يف 

الزمان  ات  متغريِّ الستيعاب  الدينّي  املعنى  »انفتاح  عىل:  القدرة  عدم  إل  يؤدِّي  النوع،  هذا  من 

يتّم ربطها باملعيش وكيفية إحساس  الحقيقة، ولكن  إنكار  واملكان«]]]. وهذا األمر ال يؤّدي إل 

أكرث من موضع:  »ابن عريب« يف  »أبو زيد« عن  ينقل  النظرة،  إثبات هذه  بها، ومن أجل  اإلنسان 

»الحقيقة يف ذاتها واحدة ال تتعّدد، ولكّنها تتشّكل وتتلّون مثل املاء الذي يأخذ شكل اإلناء الذي 

هو فيه ويتلّون بلونه، هذا رغم أّن املاء يف حقيقته ال شكل له وال لون«]]]، وهذا ما انعكس أيًضا يف 

تبّني نظريّة املوضوعيّة الذاتيّة، تأويلية »ابن عريب«.

 4 - مناهج حبث »أبو زيد«
يرى أبو زيد أّن التعامل مع النصوص، أو تأويلها، يجب أن ينطلق من زاويتني ال تُغني إحداهام 

ة إذا كنا نتحّدث عن نصوص تراثية:  عن األخرى خاصَّ

اكتشاف  النصوص يف سياقها من أجل  السوسيولوجي لوضع  باملعنى  التاريخ  األوىل: زاوية 

داللتها األصلية، ويدخل يف سياقها التاريخّي، وبالطبع السياق اللغوي الخاص لتلك النصوص.

]1] - مصطفى، عادل، فهم الفهم: مدخل إىل الهرمنيوطيقا: نظرية التأويل من أفالطون إىل غادامر، م.س، الصفحة 163.

]2] - نرص حامد أبو زيد: النص والسلطة والحقيقة، الطبعة 1، بريوت، املركز الثقايف العريب، 1995، الصفحة 54.

]3]-  م ن، الصفحة 193.

]4] - نرص حامد أبو زيد: هكذا تكلم ابن عريب، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2002، الصفحة 65.
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 الثانية: زاوية السياق االجتامعي والثقايّف الراهن الذي ميثّل دفع التوّجه إل تأويلـ  أو باألحرى 

الذي  التاريخية وبني املغزى  الداللة األصلية  التفرقة بني  النصوص من أجل  تأويل تلك  إعادة  ـ 

ميكن استنباطه من تلك الداللة«]]]، وال شك بأنّنا إزاء مستويني تكامليني يتنّقل بينهام »أبو زيد« يف 

تعامله مع ظاهر النص أحيانًا، وأحيانًا أخرى يجمع بينهام وفق منهج ال ينضبط كثرياً ضمن سياق 

الحديثة، حيث  الدينّي بني املناهج األدبية  الّنّص  تعامله مع  »أبو زيد« يف  ينتقل  منسجم. لذلك 

يلجأ تارة إل النقد األديّب وطوًرا إل علم العالمات، وأحيانًا يجمع بينهام، فام هي هذه املناهج:

أواًل: منهج النقد األديب: 
يستطيع  ما  وكّل  الدرس،  أو  للتحليل  موضوًعا  ليس  الله  أّن  من  زيد«  أبو  »نرص حامد  ينطلق 

اإلنسان أن يعرفه عنه هو من خالل الّنّص، لذلك شاء ]عّز وجّل[ أن يكون كالمه إل البرش بلغتهم؛ 

أي من خالل نظامهم الثقايّف املركزّي، فإّن املتاح الوحيد أمام الدرس العلمّي هو درس الكالم 

اإللهي من خالل تحليل معطياته يف إطار النظام الثقايف الذي تجىلَّ من خالله، ولذلك يكون منهج 

التحليل اللغوي هو املنهج الوحيد اإلنساين لفهم الرسالة ولفهم اإلسالم، ومن أجل ذلك استدعى 

»عبد القاهر الجرجاين« يف حديثه عن القرآن وكيفية إنتاجه للداللة والتي توّصل إليها عن طريق 

دراسته للشعر والبحث يف قوانني تشكيله يف ما أسامه بـ»النظم«، الذي يدرس العالقة بني اللفظ 

واملعنى. 

السياقات،  تعمل عىل دراسة  بدراسة منهجية،  متعلّقة  الفهم،  ويف هذا املقام، تصبح عملية 

ما  مع  ومرتّبة  متّفقة  وكانت  ألجله،  ُجِعلت  التي  الهدف  تخدم  هي  وهل  فيها،  األلفاظ  وحركة 

سبقها وما يلحقها وفائدتها يف الكالم، وهذا يقتيض إجراءات تنظر إل الكلمة قبل دخولها يف 

إخباًرا وأمرًا ونهيًا واستخباًرا وتعّجبًا  الكلم  بها يكون  التي  الصورة  أن تصري إل  التأليف، وقبل 

وبناء  إفادتها إال بضمِّ كلمة إل كلمة،  التي ال سبيل إل  الجملة معنًى من املعاين  وتؤّدي يف 

لفظة عىل لفظة، فهل يُتصّور أن يكون بني اللفظني تفاضل يف الداللة حتى تكون هذه أدّل عىل 

معناه الذي وضعت له من صاحبتها عىل ما هي موسومة به، فكّل عملية فهم، يجب أن تعتمد 

برأيه عىل الصيغة التالية: 

املعنى املعجمي + املعنى الوظيفي= املعنى الداليل. وهذا عني ما ذهب إليه نرص حامد أبو 

زيد حني اعترب أّن األصل ليس يف الشكل الظاهري للغة، إمّنا يف السياقات التي وردت فيها، ولذلك، 

تحّدث عن سياقات متعّددة للقرآن. ويبدأ »أبو نرص« بالحديث عنها، فالسياق الخارجي يُسّمى سياق 

]1] - نرص حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، م.س، الصفحة 120.
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التخاطب، وميكن أن يُسمى سياق التنزيل باعتبار نزول القرآن املجزّأ خالل أكرث من عرشين عاًما، 

وهذه األجزاء ارتبطت لحظة نزولها بأحداث ومواقف هي ما يسّمى »أسباب النزول«، ويتجىّل هذا 

السياق يف بنية الّنص، مستويات العالقة بني القائل/ املرسل واملـُتلّقي/ املستقبل، وهي العالقة التي 

د بشكل حاسم نوعية الّنص من جهة، وتحّدد مرجعيات التفسري والتأويل من جهة أخرى. ويف  تحدِّ

حالة الّنص القرآينّ ميكن القول بصفة عامة إّن سياق التخاطب محورها أعىل/ أدىن، وعىل أساس هذا 

محور الرتكيز غالبًا هو املتلّقي )محور تعليمي(، ولكن مع كثري من التعقيد ناتج عن تعّدد املخاطبني 

يقول »أبو زيد«: »ال تقترص مستويات السياق الخارجي عىل معطيات أسباب النزول وامليّك واملدين 

فقط بل متتّد يف بنية الخطاب القرآين ذاته إل مستويات أشد تركيبًا، فهناك عىل األقل عىل سبيل 

املثال سياق املخاطب األّول، محمدn، وهو سياق متعّدد يف ذاته بني التهدئة والتثبيت، تثبيت الفؤاد 

بحسب التعبري القرآين وبني اللوم والعتاب والتقريع والتهديد أحيانًا«]]].

فإّن  األجزاء،  متعّدد  أنّه  مبا  القرآين  النص  أّن  يرى  زيد«  »أبو  فإّن  الداخيل  املستوى  أما عىل 

مستويات السياق تتعّدد فيه بسبب الزمن الذي استغرقه تكّون النص القرآيّن، وهذا الجانب يختلف 

فيه النص القرآين عن النص الشعري؛ كاملعلِّقات مثالً التي ِصيَغت وبُنيت يف نفس وقت إبداعها، 

فالّنص الشعري يفرتض تجانًسا بني وقت إبداعه وبني بنائه الداخيل، أما النّص القرآين فإنّه يخالف 

ذاته سياقياً، فسياقه الخارجي ال يتامثل مع سياقه الداخيل، رمّبا تكون هذه التعّددية النصية بسبب 

السياق الثقايف املنتج للنص ـ وهذا مجرّد افرتاض ـ ]]].

أما عىل املستوى القول نفسه، فهو سياق متعّدد يف ذاته، إذ إّن هنالك فرقاً بني سياق الرتغيب 

والرتهيب، وبني سياق الوعد والوعيد، وبني سياقات أخرى كالوصف والسجال والتهديد واألوامر 

لغوية خاّصة  بنية  يتجىّل يف  الخطاب  مستويات سياق  من  وكّل مستوى  ذلك..  والنواهي، وغري 

سياقه  مستوى  عىل  النص  تعّددية  أّن  يعني  الذي  األمر  للنص،  العام  اللغوي  النظام  إطار  داخل 

الداخيل، باإلضافة إل تعّدد مستويات سياق الخطاب يفرض تعّددية يف اللغات الثانوية للنص«]]].

يتناهى إلينا عىل  نحو واضح أّن منهج »أبو زيد« يقوم عىل تكريس التعّددية، وعىل أّن الرشائع 

مل تسع إللغاء التعّددية، بل إّن الخطاب اإللهّي ينطوي عىل تعّددية تجعل الخطاب مفتوًحا آلفاق 

التأويل والفهم... وبعبارة أخرى ليست الرشائع خطابًا موّجًها للصفوة التي متتلك حّق احتكار الفهم 

والتأويل بل هي خطاب للناس جميًعا، تعّددت مستوياته مراعاة الختالف مستويات املخاطبني، 

]1] - نرص حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، م.س، الصفحة 101.

]2] - املصدر نفسه، الصفحة 105.

]3] - نرص حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، م.س، الصفحة 106. 
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وهو يف هذا املجال، يعود إل »ابن رشد« وتعّدديته املعرفيّة، وتقسيمه للتأويل إل ثالثة أصناف 

حسب درجة اإلدراك. فالرشائع بالنسبة إليه تحّض عىل هذا التعّدد؛ ألنّها انطوت يف بنية خطابها 

دية مامثلة تجعل الخطاب مفتوًحا ألفاق التأويل والفهم. عىل تعدُّ

ثانًي�ا: منهج العالمات
دعا »أبو زيد« إل استخدام املناهج الحديثة وأبرزها »السيميوطيقا« أي علم العالمات بالتعامل 

الرتاث  يف  الداللة  ومفهوم  العالمة  مفهوم  بني  ربط  الغاية  هذه  أجل  ومن  األدبية،  النصوص  مع 

أبو  يقول  الخالق.  بوصفه داللة عىل وجود  للعامل  املسلمني  بنظرة  فكرته هذه  ودّعم  اإلسالمّي، 

بأّن  العقلية ييش  الدالالت  أنواع  اللغة بني  بأّن وضع  القول  لنا  يرّبر  ما  كّل ذلك  زيد: »ولعّل يف 

العقل العريب مل ينظر للغة مبعزل عن نظم الدالالت األخرى.. هذه النظرة للغة بوصفها نظاًما من 

الدالالت نجدها عند كّل املفّكرين املسلمني عىل اختالف مشاربهم ومذاهبهم ونحلهم، نجدها 

عند أهل السنة كام نجدها عند املعتزلة واألشاعرة ونجدها كذلك عند الفالسفة واملتصّوفة«]]]، 

فهم اتفقوا عىل بعض األمور املهمة:

األّول: اللغة تعترب نظاًما داالً يف النسق املعريّف للوجود اإلنسايّن.

الثاين: اتّفاقهم عىل التسوية بني داللة األصوات واإلشارات والحركات، رشيطة سبق املواضعة 

فيها جميًعا.

للعرف  يخضع  أن  وينبغي  الجامعة،  حّق  من  املجازي«  »التحويل  أّن  عىل  يتّفقون  الثالث: 

وللمواضعة أيًضا]]]. 

وقد دقَّق »الجرجاين« بهذه النظرة، ونفى عن األلفاظ من حيث هي ألفاظ أي وصف من صفات 

القبح أو الحسن، واعتربها ألفاظاً تجري مجرى العالمات والسامت: »وال معنى للعالمة والسمة 

إذن  الدال واملدلول  بني  فالعالقة  عليه وخالفه«]]].  دليالً  العالمة  ُجِعلت  ما  اليشء  يحتمل  حتى 

عالقة اعتباطيّة اصطالحيّة، واأللفاظ من حيث هي عالمات ال تغرّي من املدلول وال تضيف إليه 

شيئًا، كام أّن العالمات اللغويّة ال تنبىء بذاتها عن املعاين العقلية، بل تدّل وتشري عليها املواضعة 

واالصطالح؛ ألّن: »املعاين ]...[ هي التي تُدرك أواًل، ثم توضع األصوات، اتفاقًا للداللة عليها، 

]1] - نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م.س، الصفحة 57. 

]2]- نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م.س، 57.

]3] - نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م.س، الصفحة 76.
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يستوي يف هذا املعاين الذهنية املعقولة واملعاين اللغوية«]]]، وهذه النتيجة هي املهّمة عند »نرص 

حامد أبو زيد«؛ ألنّها تؤّسس لفكرة االنفالت من قيد اللّفظ. 

ويذهب »أبو زيد« باتّجاه »حازم القرطاجني« والقضيّة التي أثارها وأقامها تحت عنوان: »صور 

األذهان عن األشياء املوجودة يف األعيان«، والتي تشري إل أّن العامل الحيّس يتحّول يف الذهن 

إل مجموعة متخيّلة من الصور واملفاهيم، ثم يتحّول من هذا الوجود الذهني إل دالالت صوتية 

ومن ثّم إل رموز كتابية يقول أبو زيد: »إّن ما يطرحه حازم يف هذا النص يقيم العالقة بني الدالالت 

الصوتية والرموز الكتابية عىل أساس من الرتابط الداليل، حيث تقيم الرموز الخطية الكتابية هيئات 

األلفاظ ـ الصورة السمعية عند سوسري ـ يف األفهام. فإذا قامت هيئات األلفاظ يف األفهام استدعت 

ـ بطريقة الداللة اإلشاريةـ  والصور الذهنية بدورها تشري إل املُدرِك العيني الخارجّي.  وهكذا نجد 

أنفسنا يف عالقات داللية قامئة عىل الرتابط بني الطرفني«]]]، وهذه العالقات الداللية ميكن التعبري 

عنها عىل النحو التايل: 

الرموز الكتابية )دال(                     الصور السمعية لأللفاظ )مدلول(

الصورة السمعية لأللفاظ               الصور الذهنية )مدلول(

الصور الذهنية )دال(                     األعيان الـُمدركة )مدلول(

هذه العالمات كام يرى »أبو زيد« مبنية عىل تلك »التصّورات« و»املفاهيم« الذهنيّة القارة التي 

تحملها يف وعي الجامعة ويف الوعيها: »فمعنى ذلك أنّننا مع اللغة يف قلب »الثقايف«. والثقايف 

الشعائرية  وإن كان يتجىّل يف أكرث من مظهر كاألعراف والتقاليد وأمناط والسلوك واالحتفاالت 

والدينية والفنون«]]]. وهكذا تكون اللغة متثّل النظام املركزي الذي يعرّب عن كّل املظاهر الثقافية. 

ويدعم هذا الرأي بقول علامء السيميوطيقا: »الثقافة عبارة عن أنظمة متعّددة مركبة من العالمات 

يقع يف قلب املركز منها »نظام العالمات اللغوية« ألنّه هو »النظام« الذي تنحل إليه تعبرييًا باقي 

األنظمة يف مستوى الدرس والتحليل العلميني«]]]. 

وهكذا نكون بحسب »أبو زيد« أمام ثالث مفاهيم متداخلة هي: العامل والثقافة واللغة، حيث 

تختلف النظرة إليها بحسب الناظر إليها: »فلو تبّنى الباحث املنظور األنطولوجي، أي البدء بالوجود 

]1] - املصدر نفسه، الصفحة 79.

]2] - املصدر نفسه، الصفحة 80.

]3] - نرص حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، م.س، الصفحة 80.

]4] - نرص حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، م.س، ص81.
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كمفهوم وليس كامهية، فإنّه يضع »العامل أوالً، ثم الثقافة ثم اللغة، ولو بدأ من منظور إبستمولوجي، 

أي معريّف، فإنّه يضع اللغة أوالً، ثم الثقافة ثم العامل. ولو نظر الباحث من منظور تركيبي فإّن العالقة 

ال بد أن تأخذ شكل الدائرة«]]]. 

هذا تحليل »أبو زيد« ملفهوم العالمة عند املتكلّمني والبالغيني، أما عند املتصّوفة فاألمر أكرث 

وضوًحا؛ ألّن تصّور املتصّوفة للوجود يقوم عىل كونه تجلّيات ومظاهر لحقيقة واحدة باطنة، هي 

الحقيقة اإللهية. فهؤالء يعمدون إل إقامة موازنة بني حروف اللغة، وهذه الحروف يف حقيقتها إمّنا 

هي حروف اللغة اإللهية ال حروف اللغة البرشية الصوتية، التي هي مجرّد الظاهر لتلك الحروف 

الباطنة، وبالتايل فالكالم اإللهي مستويان: مستوى الكالم الوجودي الذي يتجىلَّ يف ظهور أعيان 

املمكنات، ومستوى الكالم اللغوي الذي يتجىلَّ يف النّص القرآين«]]].

ْو 
َ
إّن الفكر الصويف يجعل املوجودات هي كلامت الله، واستدّل عىل ذلك بقوله تعال: َول

ـه 
ّ
ـه ۗ إِنَّ الل

ّ
ا نَِفَدْت َكَِماُت الل ْبٍُر مَّ

َ
هُ ِمن َبْعِدهِ َسْبَعُة أ َْحُر َيُمدُّ ٌم َوالْ

َ
ل

ْ
ق
َ
ْرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ ْ
نََّما ِف ال

َ
أ

َعِزيٌز َحِكيٌم]]]، فالعامل كلّه يف القرآن عبارة عن عالمات وآيات تدّل عىل وحدانية املول جّل 
وعال، فاملتصّوفة بناًء عىل هذا الطرح ـ يف نظر أبو زيد ـ ينطلقون من تصّورهم اللغة من منظور 

سيميوطيقي يتناسب ومعتقدهم وفهمهم الدينّي، فهم يحّول الوجود كلّه إل نّص يشري إل قائله 

ويدل عليه ويتجىلَّ يف كّل املظاهر التي تعّد اللغة إحداها، ويربطون عملية الفهم باإلنسان العارف 

مبا هو متلّقي للداللة، يقول أبو زيد: »إّن الداللة التي تجعل الدال هو املدلول بعينه وذاته تتعلّق 

قامئة  معان ودالالت  بذاتها عىل  دالة  التي هي املمكنات. هذه املمكنات  الوجودية  بالكلامت 

فيها ال تفارقها، فهي ال تدّل عىل يشء خارجها. لكن داللة هذه املمكنات ال تنكشف وال تفصح 

عن نفسها إال لقلب العارف الصويف الذي يتحّد بالوجود فيكتشف معناه وداللة عنارصه املختلفة 

ومكوناته املتعّددة«]]]. 

يخلص »أبو زيد« من خالل هذه املقّدمات إل نتيجة مفادها: إّن الذي عناه املتقّدمون من ذلك 

الذي يجعل املتلّقي مشاركًا يف صنع  العقيل  القاهر الجرجاين« هو االستدالل  وخصوًصا »عبد 

الّنّص عن طريق التأويل، وهكذا يكون عرب ربط الداللة اللغوية بالداللة العقليّة، ويف هذا األخري 

يقول أبو زيد: »إّن العالقة بني الدال واملدلول ـ يف العبارة املجازية ـ كام يفهمها »عبد القاهر« 

]1] - نرص حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، م.س، الصفحة 82.

]2] - نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م.س، الصفحة 83.

]3] - سورة لقامن، اآلية 27. 

]4] - نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م.س، الصفحة 86.
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اللغوية )دال( »املعنى )املعنى األول( مدلول املعنى  العبارة  التايل:  النحو  ميكن أن ترسم عىل 

األول )دال(« املعنى الثاين )معنى املعنى( مدلول«]]].

للتطوير  تبّنيه  من  رضٌب  الواقع  يف  هو  القاهر«  »عبد  عن  زيد«  »أبو  ينقله  الذي  الكالم  وهذا 

الحدايث الذي قام به »دي سوسري« حني تجّنب استخدام مصطلحي »اللفظ واملعنى« وأبدلهام 

مبصطلحي »الّدال واملدلول« باعتبارهام يحيالن إل املفهوم الذهنّي؛ ألنّهام يدالّن عىل جانبي 

العالمة اللغوية التي ال تدّل عىل يشء«]]]، فـ»دي سوسري« رأى يف العالمة: »عبارة عن وحدة نفسية 

مزدوجة يرتابط فيها العنرصان املفهوم والصورة السمعية ارتباطًا وثيًقا بحيث يتطلّب وجود أحدهام 

أّن هناك »تداخالً دالليًا« أو »سمطقة« يف  الثاين«]]]. ويستدّل »أبو زيد« بهذا املعنى عىل  وجود 

الداللة اللغوية، ما يؤكّد ارتباط الداللة اللغوية بغريها من الدالالت الوجودية. ويؤكّد أبو زيد أخريًا 

أّن: »هذا الرتاث وإن تعّددت مداخله وطرائق التفكري فيه يظّل تراثًا ذا مالمح عامة عىل مستوى الفكر 

اللغوي والبالغي، أو عىل مستوى النظر الفلسفي والكالمّي، أو عىل مستوى التجربة الصوفية«]]].

نقله  القرآين ال يقف عند  الّنّص  نظام  أّن  »السيميوطيقا«  »أبو زيد« يف بحثه يف علم  يفرتض 

النظام  حدود  أّن  يف  يكمن  بل  الرشعّي،  االصطالح  إل  اللغوية  املواضعة  من  األلفاظ  لبعض 

القول مبا يثريه  للّنّص يتجاوز ذلك إل تشكيل نسق نحوّي وداليّل خاص. ويعّزز هذا  اللغوّي 

الذي  االفرتاض  هذا  الجرجاين«.  القاهر  »عبد  عند  النظم  نظرية  تحليل  من  االستفادة  يف  دوًما 

حيث  من  ليس  الدينية  اللغة  بطبيعة  يتعلّق  آخر  منهًجا  رمبا  أو  آخر  افرتاًضا  له  يفتح  هنا  يطرحه 

بنية اللسان، ولكن من حيث تشكيلها لبنية اللغة األم حتى أصبحت اللغة األم فرًعا  تشّكلها يف 

أو  البسيطة  الداليل  التحويل  عمليات  بسبب  يحدث  أن  ميكن  ال  وهذا  الدينية،  اللغة  بنية  يف 

الفردية مهام تعّددت، ولكّنه يحدث عرب تحويل اللغة يف مجملها من كونها نظاماً من العالقات 

داالً إل أن تكون هي ذاتها »عالمة« يف النظام الدال للغة الدينية«]5]. يقول تريي ايجلتون: »إّن 

املتوافر  النسل  اإليديولوجي، ويف  التشّكل  املضاعفة يف  اندراجها  بصيغة  د  تتحدَّ النص،  قيمة 

القيم  من  دوًما  محدودة  سلسلة  مع  عالقة  يف  الّنص  يدخل  الطريقة  بهذه  األديّب،  الخطاب  من 

يعرب عن،  إنّه ال  به:  تحيط  والتي  تاريخيًا  والطاقات املحّددة  والقوى  والحاجات  واالهتاممات 

وال يُعيد إنتاج مثل هذه األشياء – ألّن النّص مصنوع من الكلامت ال من الحاجات- بل إنّه يبني 

]1] - نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م.س، الصفحة 113. 

]2] - نرص حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، م.س، الصفحة 79. 

]3] - م ن، الصفحة 79.

]4] - نرص حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، م.س، الصفحة 116.

]5] - املصدر نفسه، الصفحتان -215 216. 
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نفسه ويشّكلها داخليًا يف عالقة العالمات اإليديولوجية التي يشّكل نظامها الرمزي«]]].

ولتوضيح عملية »السمطقة« التي يسعى »أبو زيد« إلثباتها واستعاملها يف تحليل النّص وفهمه، 

فإنّها عبارة عن عملية التحّول الداليّل وذلك عن طريق تحويل »الداللة الكليّة« التي نتجت أصاًل 

عن طريق عالقات الرتكيب يف األمناط البالغية إل »عالمة كليّة« تحيل إل داللة أخرى، هي أشبه 

باأليقونة ينتقل من خاللها من املعنى الظاهر إل معنى آخر ينشأ من خالل املعنى األّول، وبالتايل 

تنتقل اللغة من مجال املواضعة إل مجال االستدالل العقيل الذي ليس له عالقة باللغة األم، وهذا هو 

الفرق بني العالمات اللغوية والعالمات السميوطيقيىة، فالعالمات اللغوية تقوم داللتها كام سبق عىل 

العرف واملواضعة، أما العالمات السميوطيقية فليس من الرضوري أن تقوم عىل يشء من ذلك«]]].

اآليات، مبا  العالمات/  لهذه  املسلّم  القرآن  قارىء  بتمثّل  الفهم  هذا  زيد« عىل  »أبو  يستشهد 

تدّل عليه من »معقول« دون التوقّف عند العالمة ذاتها، فالداللة التي يتمثّلها القارىء هي محور 

االهتامم ونقطة الرتكيز]]]. وهذه العالمات كام يقول هي أكرب من الكون والتاريخ، ذلك بأنّها تعني 

كّل ما يتعلّق مبفردات النص مبا فيها الحدود واألحكام الرشعية الواردة يف النّص ويتّم الدمج بني 

القراءة والتأّمل، والفهم، والتعبّد، وتنمحي الفروق بينها كام امنحت بني العامل والنص، وبني النّص 

واألحكام. وهنا تحديًدا يصل نرص أبو زيد ملثل ما قالت به املتصّوفة وهو أن نرى »الوجود« كالًما 

ن تَنَفَد َكَِماُت 
َ
ْبَل أ

َ
َْحُر ق َِفَد الْ

َ
َكَِماِت َربِّ ل

ِّ
َْحُر ِمَداًدا ل ْو َكَن الْ

َّ
ل ل

ُ
إلهيًا مستدالًّ بقوله تعال: ق

.[[[ْو ِجْئَنا بِِمْثلِِه َمَدًدا
َ
َربِّ َول

د الدالالت،  إّن اعتامد أبو زيد عىل السيميوطيقا البنيوية أّول األمر هو الذي جعله يتبّنى فكرة تعدُّ

وإن كان سيجد يف التفكيك الحًقا املجال األرحب ملنهجه التأوييل. فالنظرية البنيوية تلّح عىل 

عدم وجود مرجعية لجميع اللغات يقصد بها فك مفارقة الداخل/ الخارج، وتخطّي نظرية ازدواج 

الحقيقة أو املعرفة، وتفسري إبداعية اللغة من خالل الخصائص الشكلية لبنائها ذاته، وهذا يتجىلَّ 

أّسسه دي سوسري حيث استخدم  بنى تصّوره عىل ما  يف تصّور شرتاوس للعالمة، فهو وإن كان 

استقالل  يف  مقوالته  وتبّنى  للعالمة،  كوجهني  واملدلول  الدال  بني  العالقة  عن  نفسها  املعادلة 

النسق اللغوي عن املرجعية الخارجية. وأّن املعنى ال وجود له إال داخل النسق، لكّنه يختلف عن 

سوسري باهتاممه بشكل واضح باملدلول ليخرج يف نهاية األمر بنتائج تباعده عن البنيويني وتقّربه 

]1] - ايجلتون، تريي: النقد واأليديولوجية، ترجمة فخري صالح، ال ط، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1992، الصفحة 219. 

]2] - نرص حامد أبو زيد، النص والسلطة والحقيقة، م.س، الصفحة 218.

]3] - م ن، الصفحة 219. 

]4] - سورة الكهف، اآلية 109. 
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د املعاين والدالالت. لقد: »كان موقف شرتاوس املبديئ  من املنهج التفكييك الذي يؤمن بتعدُّ

والذي شاركه فيه عدد من البنيويني الفرنسيني املعارصين مثل بارت وفوكو، هو أّن الّدال ال ميثّل 

مشكلة للتفسري، فسواء كان الدال وحدة لغوية أو نسًقا، أو وحدة بنائية، أو نسًقا أدبيًا، فهو ثابت 

يحمل  قد  الواحد  فالدال  البنيوي.  للمفّس  بالنسبة  املشكلة  املدلول هو  لكن  منه،  التأكّد  ميكن 

مدلوالت مختلفة لشخصني مختلفني، بل إنّه قد يحمل أكرث من مدلول للشخص نفسه يف فرتات 

أو أوقات مختلفة. عىل هذا األساس فإّن بنيوية شرتاوس ترّحب بتعّدد التفسريات، وترفض التفسري 

الواحد املوثوق. وهذا ما فعله شرتاوس يف تفسري األساطريـ فهي تفسريات ممكنة فقط وال تغلق 

الباب أمام أي تفسريات ممكنة أخرى«]]].

خالصة
إّن ما ميكن أن نخلص إليه من استقرائنا لتأويليّة نرص حامد أبو زيد، هو أّن مرشوعه املعريّف 

ينبني عىل املخاتلة والتلفيق، إذ إنّه يحمل يف طيّاته الكثري من املضمرات، فهو وقف عىل أرض 

والهرمنيوطيقا  السيميولوجيا  من  مستفيًدا  الغربية  املعرفيّة  العّدة  أعمل  ولكّنه  اإلسالمّي،  الفكر 

باإلضافة إل األلسنية واألسلوبية، وهو وإن أعمل الحفر يف املنظومة الفكرية والدينيّة للمجتمعات 

العربية واإلسالميّة بقي مسكونًا باآلخر، الذي يشّكل النموذج الذي يسعى للتامهي والحلول فيه. 

فهو تعامل مع الرتاث كام يتعامل الفنان مع صورة فنية، حيث يعيد تشكيل العامل املحيط انطالقًا 

من مخياله، وهو يف هذا املوضع، عمل عىل:

] - إفراغ مفهوم الّنّص من محتواه وإعادة تأسيسه عىل أرضية التشّكل والتشظِّي، فأحاله نسيًجا، 

القرآين  الّنّص  التصّور سينسحب عىل صاحب  بينه، ولكّنه ال يحيل إل وحدة، وهذا  يرتبط فيام 

وهو الله جل جالله، فتعريفه للنص القرآين بأنّه منتج ثقايف سيبعد عنه مصدره اإللهي عىل مستوى 

الدراسة، فهو يقصيه منها ويعلن موته شأنه شأن املنهج البنيوي. وهذا ما سيحيل اإلنسان إل كائن 

مادّي تقّرر البنية التحتية فيه معامل البنية الفوقية، وهو ما سيعيدنا إل القراءة املاركسية. وهو وإن 

تكلّم عن الّنّص باعتباره املرجعية التأسيسية، لكّنه رفع القداسة عنه، وحّوله إل شاهد، يتّم العودة 

إليه ملراجعته من ناحية تشكل املعنى قبل أن يغادره نتيجة الهجرات التي متّر بها اللغات. 

عن  للتعبري  الشخصيات  يستخدم  فهو  والبعيد،  القريب  الرتاث  مع  التعامل  يف  اإلنتقائية   -  [

وأخذ  الذات،  إيديولوجية  باتجاه  مال  إمّنا  منهجية،  مقاربة  يقّدم  مل  هو  لذلك  بالذات،  املكنون 

]1] - حمودة، عبد العزيز: املرايا املحدبة: من البنيوية إىل التفكيك، سلسلة عامل املعرفة، العدد 232، الكويت، املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب، 1998، الصفحة 276.
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د، حتى إذا  يستحرض من يريد إل مسحه، وهو ال يدخله إل الخشبة إال من أجل لعب دور محدَّ

ما انتهى منه قام بعزله، ليبقى هو هو املعربِّ عن الحقيقة، القادر عىل تقمُّص جميع األدوار، لذلك 

نراه يستحرض املعتزلة األوائل وكالمهم حول القرآن الكريم حتى إذا ما انتزع منهم هذا املوقف 

أخذ برجم املتأّخرين.

مع  يقطع  معنًى جديداً،  تحمل  أصبحت  وعرَّفها من جديد، حتى  املفاهيم  »معننة«  أعاد   -  [

الذات الحضارية. 

نجدنا مع »أبو زيد« كام لو أنّنا أمام نزعة »أوديبية غري واعية« تقتل األب، ولكّنها تحتفظ بصورته 

كتذكار، حتى ال يشعر القاتل بالذنب الناتج عن فعلته. لذلك يحفل نّّصه مبرياث الفقيد كمخيال 

اصطنعه وتكلّم عنه، وحاول أن يقنع اآلخرين به. 



الهرمنيوطيقا والنص الديني
بني الضرورة العصرية والبدعة الغربي�ة

[[[
غيضان السيد علي ]*[

إذا كانت الهرمنيوطيقا الغربية منبنية عىل هيكل الجدل العسري داخل مثلث النص واملتلقي 

وصاحب النص، فغالباً ما جاءت النتائج مشحونة باالضطراب املنهجي.

يبنّي الباحث هذه العرثة األصلية التي تتضاعف حّدتها يف مرسى مقاربة الفكر الهرمنيوطيقي 

ملعنى هذا النص احتاملية ونسبية وغري يقينية.

والسؤال الذي يطرحه الكاتب يف هذا الصدد هو:

كيف ميكن تطبيق هذا املسار الهرمنيوطيقي عىل النص الديني من دون أن يفقد هذا النص 

معرفته اليقينية املقدسة؟

املحرر

يقينيّة، هي  قراءة  الوجود  وقراءة نص  به  تحيط  التي  التفاصيل  أدق  اإلنسان مبعرفة  إنَّ شغف 

التي تجعله يحاول باستمرار النفاذ إل أعمق أعامق بواطن املوجودات لعلّه يكشف عن أرسارها 

ويسرب أغوارها. واستجابًة ملحاوالت هذا الكائن العاقل الدائبة اإلجابة عن أسئلة الوجود والدين 

املعيشة  اللحظة  رهانات  مع  خالّقاً  وتعايشاً  املتعنّي،  الحيّس  الظاهر  تتجاوز  التي  واألخالق 

البعيد، فيامرس عملية  الباطن  الظاهر وتقبع يف  تتعّدى  أسئلة  أن يجيب عن  واملستقبلة، يحاول 

محاولة الفهم التي تصاحبها تساؤالت تأخذه إل رحلة التفسري، فالتأويل...، وذلك دون فصل تام 

بني هذه املراحل، إذ قد تتداخل املراحل الثالث أحياناً. وتختلف الهرمنيوطيقا عن هذه املراحل 

*ـ أستاذ الفلسفة الحديثة املساعد بكلية اآلداب، جامعة بني سويف، جمهورية مرص العربية.



95االستغراب الهرمنيوطيقا والنص الديني

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

الثالث وتتلوها؛ ألنّها ببساطة نتاج ومعالجة للمشكالت الناجمة عن هذه العمليات الثالث.

معه  يتعايش  أن  املمكن  من  وأنواعه  أشكاله  مبختلف  اإلبداعي  أو  األديب  النص  كان  وإذا 

املتلّقي بطرق متعّددة ليكشف عن طبيعته ومعناه، فيبحث يف العالئق التي تربط بينه وبني ما يحيط 

به، فإّن هذا املتلّقي الباحث عن املعنى الكامن يف الفراغات بني السطور يبحث يف عالقة النص 

بالرتاث والتقاليد، والعالقة بني النص واملؤلّف، والنص واملتلّقي. وهو مهموم دامئاً بقضية املعنى 

الكامن داخل النص املفتوح لعدد ال نهايئ من التفسريات والتأويالت، فتدفعه الرغبة للكشف عن 

املسكوت عنه بني مضامينه، بل يسعى لفهم النص ـ كام يشري »شاليرماخر« أهم أعالم هذا االتجاه 

ـ ليس كام فهمه مؤلّفه بل أحسن مام فهمه مبدعه! 

سبيالً،  املؤلّف  إليه  يقصد  مل  رمبا  جديد  فهم  ينشأ  النص  أفق  مع  املتلّقي  أفق  امتزاج  فمن 

عند  ياُلحظ  كام   – به  املشكوك  من  ويصبح  آخر،  إل  شخص  من  واملعاين  التفسريات  فتتنّوع 

نيتشه وهايدغر وفوكو ودريدا وهم أبرز رواد الهرمنيوطيقا - أن يتمّكن املتلّقي من التوّصل للمعنى 

األصيل للعمل، وحينها تصبح كل التفسريات ملعنى النص احتاملية ونسبية وممكنة.

وهنا تطرح أسئلة ُملّحة نفسها من قبيل: هل ميكن تطبيق الهرمنيوطيقا عىل النص الديني دون 

أن يفقد ذلك النص الديني معرفته اليقينية املقّدسة؟ ودون أن يتعّذر معه الوصول إل قصد الشارع 

فيصبح  املقّدسة  الثوابت  كل  يهدم  الهرمنيوطيقي  املنهج  هذا  أّن  أم  املقّدسة؟  الدينية  وتعاليمه 

التفسري بالرأي هو سمته الغالبة فتسود املعرفة النسبية التي تختلف من فرد إل آخر؟! وهل يعني 

رفض الهرمنيوطيقا هو رفض لديناميكية النص وحيويّته والوقوع يف هاوية الجمود والظن بامتالك 

الحقيقة املطلقة؟ رغم االعتقاد بأّن النص الديني متطّور وصالح لكل زمان ومكان. أم يكون الوضع 

الديني عن معانيه  بالنص  التأويل الذي يخرج  الظاهري خوفاً من  الوقوف عند املعنى  اآلمن هو 

األصلية؟ وهل من املمكن أن يصبح تدّخل  الهرمنيوطيقا إل فضاء النص الديني مسّوًغا لربوز 

األيديولوجيات الدينيّة املختلفة التي يغّذيها املعنى النسبّي للنص؟

كل هذه إشكاليات واجهت تطبيق الهرمنيوطيقا يف تأويل الخطاب الديني وتفسريه، رغم البداية 

املرتبطة للهرمنيوطيقا بالنص الديني. وسبيلنا إل تناول هذه اإلشكاليات هو البحث يف األفكار 

طرحناها  التي  األسئلة  من  متّخذين  الديني،  بالنص  عالقته  يف  الهرمنيوطيقي  للجدل  األساسية 

الذي  املدى  عن   لنا  تكشف  املحاولة  تلك  لعل  بينها،  واملقارنة  األفكار  هذه  لتحليل  محاور 

ميّكننا من الوقوف عىل طبيعة العالقة بني الهرمنيوطيقا والنص الديني، وهل يجوز تطبيق املناهج 
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والقصص  األدب  نصوص  عىل  تطبيقها  ميكن  ما  بقدر  املقّدسة  النصوص  عىل  الهرمنيوطيقية 

والشعر واألساطري؟

أواًل- الهرمنيوطيقا وطبيعة عالقتها بالنص الديين:
اإلغريقي  الفعل  إل   Hermeneutics الهرمنيوطيقا  ملصطلح  اللغوي  األصل  يرجع 

hermeneuein وهو فعل يدّل عىل عملية كشف الغموض الذي يكتنف شيئاً ما. وقد اشتق الفعل 

من اسم اإلله اإلغريقي »هرمس Hermes« وهو إله متعّدد املواهب، فهو: رسول اآللهة، ومفّس 

الوحي اإللهي إل البرش، وإله الحدود، وإله التجارة، وصانع القيثارة واملصفار. وتجتمع مواهب 

القدرة عىل استخدام  الوساطة بني طرفني، والثانية هي  اثنتني: األول: هي  »هرمس« يف سمتني 

الحيلة يف الوصول إل الهدف. وكالهام رضوري يف عملية كشف الغموض التي يدّل عليها اللفظ 

يتطلّب استخدام  فالغموض البد وأن يُكشف من خالل وسيط، وهو   ،hermeneuein االغريقي 

أدوات غري مألوفة كتلك التي يستخدمها هرمس. ومن اللفظ اإلغريقي اشتقت الكلمة اإلنجليزية 

تم  وقد  الهريمنيطيقيا]]].  أو  بالهرمنيوطيقا  بتسميتها  العرب  الباحثون  درج  والتي   Hermeneutics

ورود الجذر اللغوي للهرمنيوطيقا عند أرسطو حيث كان أحد عناوين كتبه »PeriHermeneias« أي 

»عن الهرمنيوطيقا«، وموضوعه هو منطق القضايا والبنية النحوية التي تسمح بالربط بني املوضوع 

واملحمول من أجل الكشف عن خصائص األشياء]]].

والتحليلية  الفلسفية  الجهود  فيعني وصف  »الهرمنيوطيقا«  االصطالحي ملصطلح  املعنى  أما 

التي تهتم مبشكالت الفهم والتأويل. و الهرمنيوطيقا هي معضلة تفسري النص بصفة عامة سواء أكان 

هذا النص نصاً دينياً، أم نصاً تاريخياً، أم نصاً أدبياً. فتثري تبعاً لذلك أسئلة كثرية معقدة ومتشابكة 

حول طبيعة النص وعالقته بالرتاث والتقاليد من جهة، وعالقته مبؤلّفه من جهة أخرى. واألهم من 

ذلك أنّها تركّز اهتاممها بشكل الفت عىل عالقة املفّس بالنص]]].

يف  استخدامه  بدأ  حيث  الديني،  بالنص  مرتبطاً  األساس  يف  الهرمنيوطيقا  مصطلح  نشأ  وقد   

دوائر الدراسات الالهوتية ليشري إل مجموعة القواعد واملعايري التي يجب أن يتّبعها املفّس لفهم 

النص الديني )الكتاب املقدس(. و الهرمنيوطيقا بهذا املعنى تختلف عن التفسري الذي يشري إليه 

]1]- أحمد زايد، الهرمنيوطيقا وإشكالية التأويل والفهم يف العلوم االجتامعية، حولية كلية اإلنسانيات العلوم االجتامعية، العدد الرابع عرش، 

جامعة قطر، 1991، ص229.

]2]- مراد وهبة، املعجم الفلسفي، القاهرة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1998،  ص 716.

]3]- نرص أبوزيد، الهرمنيوطيقا ومضلة تفسري النص، مجلة فصول، املجلد األول، العدد الثالث، أبريل، 1981، ص 141.
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املصطلح Exegesis عىل اعتبار أّن هذا األخري يشري إل التفسري نفسه يف تفاصيله التطبيقية، بينام 

يشري املصطلح األول إل نظرية »التفسري«. ويعود قدم املصطلح للداللة عىل هذا املعنى إل عام 

]5]]م ومازال مستمرًا حتى اليوم يف األوساط الربوتستانتية]]].

األوروبية؛  النهضة  عرص  يف  تحديداً  كانت  للمفهوم  الحقيقيّة  النشأة  إنَّ  القول  ميكن  أنَّه  أي 

الفكر  وانتشار  امليالدي،  عرش  والسابع  عرش  السادس  القرنني  يف  الديني  اإلصالح  نهضة  حيث 

الربوتستانتي الذي أّدى إل قطع عالقة املسيحيني بالكنيسة يف روما، ومن ثم القضاء عىل مرجعيّة 

لوضع  امللّحة  بالحاجة  الربوتستانت  شعر  وبذلك  املقّدسة،  النصوص  تفسري  يف  الكنيسة  تلك 

قواعد ومنهجية معينة لتفسري الكتاب املقّدس، وكان هذا االحتياج هو السبب الرئيس لهذا االتجاه 

يف املعرفة، والذي يتكّفل مبهمة القيام بطرح منهج ومنطق لتفسري الكتاب املقّدس، وقد صدر أّول 

كتاب يحمل اسم الهرمنيوطيقا عام ]5]]م ملؤلّفه دان هاور Dann Hawer وعنوانه باللغة الالتينية: 

»Her-muntica Sacrasive Methodus Exponendarum«، أي التفسري املقّدس أو منهج رشح 

النصوص املقّدسة]]].

ثمَّ  ومن  خاصة،  ظروف  يف  املقّدس  بالنص  مرتبطة  نشأت  قد  الهرمنيوطيقا  تكون  وهكذا 

تحولّت كنظرية بديلة للكنيسة يف تفسري الكتاب املقّدس، فكان البد للكهنة الربوتستانت الذين 

قطعوا صلتهم متاماً بكنيسة روما الكاثوليكية صاحبة الحق الحرصي يف تفسري الكتاب املقّدس، 

للتفسري  نظرية  مرجعية  لهم  تكون  وأن  املقّدس،  للكتاب  تفسريهم  أنفسهم يف  يعتمدوا عىل  أن 

يستأنسون بها. 

ثم تال ذلك التأسيس الهرمنيوطيقي العميل عىل يد شاليرماخر وشليجل كمحاولة لوضع منهج 

للتفسري، وتبعهام كانط يف محاولة وضع تأويلية نقدية، ثم جاءت محاولة »ديلتاي« كمحاولة لتطبيق 

التأويل عىل العلوم اإلنسانية، ثم كان التأويل يف املنهج الفينومينولوجي عىل يد هورسل وهايدغر 

ومحاوالت تفسري الوجود، ثم استكمل غادامري طريق هورسل، ثم توالت جهود نيتشه وفوكو ودريدا  

وهابرماس وكارل أوتو آبل للوصول بها إل معناها الحايل الذي يُطلق عىل كّل تأّمل نظرٍي وفلسفي 

يستهدف فهم النص وأسسه وفرضياته املسبقة. أي أنَّ املصطلح قد اتسعت رقعة استخدامه يف 

التطبيقات الحديثة، فانتقل من مجال علم الالهوت إل دوائر أكرث اتساعاً تشمل العلوم اإلنسانية 

]1]- املرجع نفسه.

]2]- منى طلبة، الهرمنيوطيقا ـ املصطلح واملفهوم، مجلة أوراق فلسفية، القاهرة، العدد العارش، 2004، ص 133. وانظر أيضاً:

 palmer.Richard E.Hermeneutics, Northwestern University Press Evanstston, 1969, P.34.                                                         
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كافة كالتاريخ وعلم االجتامع واألنرثوبولوجى وفلسفة الجامل والنقد األديب والفولكلور. 

يتّضح ماّم سبق أنَّه إذا كان األصل يف نشأة الهرمنيوطيقا هو النص الديني املسيحي، فإّن هناك 

محاوالت إسالمية دائبة الستعارتها وتطبيقها مرًة أخرى عىل النص الديني اإلسالمي، أو أن يصبح 

الجديد  الطرح  هذا  حول  الحديث  فكرث  تطبيقاتها،  مجاالت  من  مجاالً  اإلسالمي  الديني  النص 

للهرمنيوطيقا يف الفضاء العام اإلسالمي. ومن هنا ارتبطت الهرمنيوطيقا بالكثري من القضايا املعارصة 

مرشوعية  أو  إمكان  عن  تبحث  فصارت  الدينية،  واملعرفة  والثقافة  الفكر  مجال  يف  املطروحة 

القراءات املختلفة للدين أو النص الديني اإلسالمي،  مع مراعاة تاريخية الفهم وحرص كل فهم 

وتفسريه بزمانه، والتغري املستمر والدائم لعملية الفهم، عىل اعتبار أنّها ترى أّن كل فهم يتأثّر بظروفه 

التاريخي  بثقافة عرصه، وبالوعي  النص وتأثّره  تاريخيّة  وخلفيات مفّسه،  كام تضع يف االعتبار 

والنص  باملؤلّف  االهتامم  من  بدالً  النص  تفسري  ومحوريّته يف  املفّس  بدور  واالهتامم  ملؤلّفه، 

ومعلوماته  وظروفه  وخلفياته  املفّس  لوعي  والجربي  الدائم  التفسري  عىل  وبالتأكيد  ومحوريّته، 

وميوله وأحكامه املسبقة يف تفسري النص.

ثاني�ًا- سمات التحليل الهرمنيوطيقي:
عن  متيّزه  التي  السامت  تحديد  إل  الهرمنيوطيقي  املنهج  بدراسة  املهتّمون  الباحثون  قصد 

غريه، وخاصة بعد أن تحّول عن طابعه التقليدي الذي كان يعنى إيجاد قواعد لفهم الكتاب املقّدس 

ليشمل تفسري كل نص أديب وإبداعي يف كافة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، التي أصبحت تعرّف 

الهرمنيوطيقا بأنّها فن قراءة النصوص، أي فن تفكيك النصوص وتحليلها عىل أساس أنَّ الكالم له 

معنيان: معنى ظاهر جيّل، ومعنى خفّي تدّل عليه النصوص عرب رمزيتها. ومن أهم أسس التحليل 

الهرمنيوطيقي]]] ما ييل:

النص املفتوح )ال نهائية املعنى(: أي انفتاح الداللة يف النص لعدد ال نهايئ من التفسريات 

والتأويالت، وانفتاح القراءة عىل مرصاعيها حسبام يظّنه املؤّول أقرب إل الصواب والحقيقة، فال 

مجال لرأي واحد، وال لكلمة أخرية عن معنى النص.

انعدام القراءة الربيئة: أي إّن  عرص القراءة الربيئة للنص قد ول واندثر، ومن ظنَّ أنَّ أي قراءة للنص 

هي قراءة صحيحة فقد أخطأ، فكل قراءة هي قراءة محتملة، وبهذا يتعّدد الحق بتعّدد القراءات.

]1]- انظر، بالطري تاج- عباس مصطفى،  قراءة النص القرآين عىل ضوء املنهج الهرمنيوطيقي- نرص حامد أبوزيد أمنوذجاً، مجلة قراءات 

للبحوث والدراسات األدبية والنقدية واللغوية، العدد 7، جوان 2017، ص 10-5.
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للهرمنيوطيقا ـ رهني موت املؤلّف، فالقارئ له الحق  موت املؤلّف: إنَّ ميالد القارئ ـ وفقاً 

يف اإلبداع يف قراءته للنص دون سلطة من أحد حتى لو كان املؤلّف نفسه. فاملؤلّف قد أّدى دوره 

وانقىض، وحان اآلن دور القارئ.

إلغاء مقصديّة النص:أي إنَّ النص ليس له مقصد وال داللة، بل تنتقل مقصديّته إل القارئ عرب 

مجال واسع من الـتأويالت يقوم فيها القارئ بعمليات استكشافية، يستكشف من خاللها كل إشارة 

من املمكن أن تخفي داللة معيّنة. بحيث تعني مقصدية النص وإعطائه مدلوالً نهائياً موت النص 

وإغالقه.

الرمزيّة:أي إّن النص منفتح عىل جميع اإلشارات اللغوية والدالالت والرموز، وهي سمة تعد 

مبثابة امتداد طبيعي ملوت املؤلّف وال نهائيّة املعنى، وذوبان مقصدية النص يف مقصدية القارئ، 

فالرمزية تتيح للقارئ حرية أوسع يف تقويل النص وتضمينه ما يشاء من  املعاين والدالالت.

والبيئة.  وبالثقافة  األخرى،  وبالنصوص  بالقارئ،  النص  عالقات  مجموعة  رصد  أي  التناص: 

نصوصاً  يستحرض  للنص  قراءته  والقارئ حني  أخرى،  نصوصاً  يحايك  للنص  بنائه  فاملؤلّف يف 

أخرى. فالتناص قائم عىل التعّدد يف املنابع الداللية للنص التي تنتج عن اختالف بيئة الكتابة عن 

بيئة القراءة والتلّقي.

يتحّرر  أن  يتوقّف عند حدود األلفاظ، ومن ثم البد  إنَّ املعنى ال  أي  السطور:  الفراغات بني 

القارئ من سلطة السطور لينصت إل ما تبوح به الفراغات ما بني السطور، وهو املعنى الخفي 

فعملية التفسري يف املنهج الهرمنيوطيقي تقوم عىل حل شفرة املعنى  املحايث للمعنى الظاهر. 

الباطن يف املعنى الظاهر، ويف كشف مستويات املعنى املتضّمنة يف املعنى الحريف.

وال شك أنَّ هذه األسس أو السامت العامة للهرمنيوطيقا ال تستقيم أبداً وال تتناسب مع طبيعة 

التأويل  نحو  النص  ويجذب  عنه،  القداسة  طابع  إىل  يؤّدي  تطبيقها  وأّن  املقّدس،  الديني  النص 

الفسيح الذي يضيع يف فيافيه النص والقارئ معاً، ويضع النص الديني مبحاذاة النصوص اإلبداعية 

البرشية مساوياً بني ما هو إلهي وما هو إنساين بال تفرقة تذكر.

اختلفت التيارات يف حقل الدراسات الدينيّة والثقافة اإلسالميّة حول تطبيق الهرمنيوطيقا كمنهج 

عىل النص الديني اإلسالمي؛ فمنهم من سلَّم بهذه الرؤية الهرمنيوطيقية، ووظّفها يف فهم النصوص 

الدينيّة وتفسريها، بل ورأى فيها رضورة عرصية تُخرج النص إل الفضاء املتّسع وتقيه من الوقوع يف 
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خطر الجمود واالنغالق. ومنهم من رفض تطبيق مناهج الهرمنيوطيقا عىل النص الديني اإلسالمي، 

ورأوا فيها بدعة علامنية وضاللة غربية تهدف إل تقديم تأويل عبثي للنص الديني، يروم تحريف 

املعنى بعد أن عجزوا عن تحريف النص. وسوف نتناول بالعرض والنقد والتحليل لكال الرأيني قبل 

أن ننحاز ألحد الرأيني املتناقضني.

ثالثًا- الهريمينوطيقا كضرورة عصرية للنص الديين:
يرى أنصار هذا االتجاه أنَّ الهرمنيوطيقا تعد محاولة ذات أهمية لتجاوز أزمة القراءة التقليدية 

للنصوص الدينيّة اإلسالمية، فالنص الديني بحكم منشئه ووظيفته أكرث النصوص إثارة لإلشكاليات 

يكتنفه الغموض، فيأيت دور الهرمنيوطيقا لتخلع عليه رحابة يف الفهم  واألسئلة، ماّم يجعله نصاً 

تخلّصه من ذلك التفسري الوحيد الذي رعته مؤسسة اإلسالم التقليدية كام يُقّدم يف كتب ومدّونات 

التفسري التاريخية]]].

أمثال:محمد  من  املعارصين  اإلسالم  مفّكري  من  قليل  غري  عدد  االتجاه  هذا  أنصار  ومن 

أركون، والطيب تيزيني، وحسن حنفي، وعىل حرب، ونرص حامد أبوزيد، وعبد املجيد الرشيف، 

وعبدالكريم رسوش، ومحمد مجتهد شبسرتي وغريهم. وسوف نتناول بالتفصيل هنا موقف كل 

من نرص حامد أبوزيد ومحمد مجتهد شبسرتي كأمنوذٍج ملمثيّل هذا االتجاه.

1 - نصر حامد أبوزيد: الهرمنيوطيقا وخروج النص إىل الفضاء املتسع 
يرى نرص حامد أبو زيد )]]9] - 0]0](  أّن الهرمنيوطيقا تُْخِرج النص الديني من الفضاء الضيّق 

إل الفضاء املتّسع، حيث يعترب أنَّ الخطاب الديني التقليدي يزعم امتالكه وحده للحقيقة املطلقة، 

وال يقبل مبدأ االختالف بأي حال من األحوال. األمر الذي يحرص النص الديني يف إطار ضيّق يقوم 

عىل التوحيد بني الفكر والدين، وإلغاء املسافة بني الذات واملوضوع، وتفسري الظواهر كلّها برّدها 

الرتاثية من نصوص  النصوص  بعد تحويل  الرتاث  أو  السلف  إل علة أول، ويعتمد عىل سلطة 

برشية إل نصوص مقّدسة تتمتّع باليقني الذهني والحسم الفكري القطعي، هذا فضالً عن إهدارها 

البعد التاريخي وتعّمدها تجاهله.

الديني، فهي – النص  الهرمنيوطيقا رضورة منهجية لتفسري  أنَّ  أبو زيد أيضاً  ويرى نرص حامد 

الرابط  1.عىل  ص  -املغرب،2015،  الرباط  القرآين،  للنص  التقليدية  القراءة  أزمة  لتجاوز  محاولة  الهرمنيوطيقا،  ألحيان،  محمد    -[1[

اإللكرتوين التايل:

https://www.mominoun.com/pdf15650806/11-2015/be4762996800977.pdf
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عنده- قضية قدمية وجديدة يف نفس الوقت، وهي يف تركيزها عىل عالقة املفّس بالنص ليست 

قضية خاصة بالفكر الغريب، بل هي قضية لها وجودها املُلح يف تراثنا العريب القديم والحديث 

عىل السواء. لكن تبقى الهرمنيوطيقا عند أيب زيد منهجية غربية، لذلك يرى رضورة أن نكون عىل 

وعي دائم يف تعاملنا مع الفكر الغريب يف أي جانب من جوانبه بأن نظل يف حالة حوار جديل وأن 

ال نكتفي باالسترياد والتبّني، بل علينا أن ننطلق من همومنا الراهنة يف التعامل مع واقعنا الثقايف 

بجانبيه التاريخي واملعارص، من هنا يكتسب حوارنا مع الفكر الغريب أصالته وديناميته.ولهذا وجب 

أن نكّف عن اللهاث وراء كل جديد ما دام قادماً إلينا من الغرب )املتقّدم(.

يخلّصنا من  آخر-  - من جانب  الغريب  بالفكر  الجدلية  بعالقتنا  الوعي  أّن هذا  زيد  أبو  ويرى   

الغريب  ومن  املوروثة(،  و)تقاليدنا  املجيد(  )تراثنا  أسوار  داخل  والتقوقع  الذات  عىل  االنكفاء 

الكامل( و)االكتفاء  يتّسع لشعاري )االنفتاح   - الثقايف - وكذلك االجتامعي والسيايس  أّن واقعنا 

الكامل( دون أدىن إحساس بالتعارض الجذري بني الشعارين. وإّن صيغة ) الحوار الجديل( عند 

أيب زيد ليست صيغة تلفيقية تحاول أن تتوّسط بني نقيضني، بل هي األساس الفلسفي ألي موقف 

برصف النظر عام نرفعه من شعارات أو نتبّناه من مقوالت ومواقف]]].

ويفرّق أبو زيد بني موقفني من التفسري أو بني )التفسري باملأثور( و)التفسري بالرأي أو التأويل(، 

ويرى أّن األول حاول تفسري النص عن طريق تجميع األدلة التاريخية واللغوية التي تساعد عىل فهم 

ا التفسري بالرأي أو)التأويل(  النص فهامً)موضوعياً(؛ أي كام فهمه املعارصون لنزول هذا النص. أمَّ

التاريخية  الحقائق  من  يبدأ  املفّسال  ألّن  موضوعي(؛  )غري  تفسري  أنّه  أساس  عىل  إليه  نُظر  فقد 

واملعطيات اللغوية، بل يبدأ مبوقفه الراهن محاوالً أن يجد يف القرآن )النص( سنداً لهذا املوقف]]]. 

ومل يوافق أبو زيد عىل هذه التفرقة ورأى أنّه مل تخل كتب التفسري باملأثور من بعض االجتهادات 

كابن عباس  النص  نزول  بواكري حياتهم  الذين عارصوا يف  القدماء  املفّسين  التأويلية حتى عند 

التاريخية  الحقائق  )التأويل(  أو  بالرأي  التفسري  كتب  تتجاهل  مل  أنّه  رأى  آخر  جانب  ومن  مثالّ. 

واللغوية املتّصلة بالنص. ليبقى السؤال الجوهري لدى أيب زيد: كيف ميكن الوصول إل املعنى 

)املوضوعي( للنص القرآين؟ وهل يف طاقة البرش مبحدوديّتهم ونقصهم الوصول إل )القصد( 

اإللهي يف كامله وإطالقه؟! يرى أبو زيد أنّه مل يزعم أّي من الفريقني إمكان هذا، غاية األمر أّن 

]1]- نرص حامد أبوزيد، الهرمنيوطيقا ومعضلة تفسري النص، ص 142.

]2]- املصدر السابق، ص142.
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املؤّولة كانوا أكرث حرية يف الفهم وفتح باب االجتهاد، بينام متّسك أهل السلف - وإن مل يقّرروا 

ذلك رصاحة - بإمكانية الفهم املوضوعي...]]] 

ومن ثم يقّرر أبوزيد أنَّ االتجاه األول يتجاهل املُفسِّ ويلغى وجوده لحساب النص وحقائقه 

التاريخية واللغوية. بينام ال يتجاهل االتجاه الثاين مثل هذه العالقة، بل يؤكّدها، عىل خالف يف 

مستويات هذا التأكيد، وفاعليّتها بني الفرق واالتجاهات التي تتبّنى هذه الزاوية ويذكر أبو زيد أّن 

اختالف مناهج املفّسين يف العرص الحديث فيام يتّصل بتفسري النص القرآين ما تزال تدور حول 

الغلبة - عىل املستوى اإلعالمي- كام كانت يف املايض ألصحاب  هذين املحورين، وإن تكن 

املنهج التاريخي املوضوعي]]].

الكلامت  معاين  التفسري هو رشح  أّن  يرى  فهو  التفسري،  التأويل عىل  يقدم  زيد  أبو  كان  وإذا 

املفردة، بينام التأويل هو استنباط داللة الرتاكيب مبا تتضّمنه من حذف وإضامر وتقديم وتأخري 

أن  وأكرث رحابة بحيث ميكنه  متّسعاً  القرآين  النص  يجعل  وكناية واستعارة ومجاز...الخ. ]]]. مامّ 

يستوعب ما ال ميكن له استيعابه يف حالة التفسري التي تضيّق إطاره.

ومن ثم رأى أبوزيد أنَّ الدراسات القرآنية يجب أن تفتح النص القرآين عىل الحياة، وأن تسهم 

والتفسري.  والقراءة  الفهم  اختالف  والحق يف  والفهم،  املعرفة  نور  النور؛  يدخلها  حياة  بناء  يف 

ضيّق،  مبنطق  العظيم  الكتاب  ذلك  الكريم  القرآن  مع  املسلمون  يتعامل  أن  يعقل  ال  أنّه  فريى 

يُضيّق عىل املسلمني حينام يصبح التأويل عمالً مرذوالً. أّما عندما يتم تفعيل آليات التأويل فإّن 

ذلك يعني فتح الباب مرّشعاً أمام املؤمنني لفهم النص الديني خارج إطار فهم املؤّسسة الدينية 

بتفسريات  اإلجباري  املرور  دون  من  وربه  املؤمن  بني  العالقة  يفتح  وهذا  التقليدية،  الرسمية 

وتأويالت الفقهاء الرسميني. وكلاّم كان الطريق بني املؤمن وربه مرّشعاً كلاّم ازداد املؤمن إمياناً، 

لكنه إميان مختلف عن إميان غريه، إميان نابع عن ذاته ومن رؤيته ومن أفكاره، إميان حر. ويف 

الحقيقة-  قلبه وعقله دليله إل اإلميان الحق]]]. لكّنه- يف  إقرار بحق املؤمن يف أن يكون  هذا 

وأّن  الشخصية واأليديولوجية،  للميول  الخاضع  أو  التأويل املنحاز  ر من وقوع املؤّول يف  حذَّ

]1]- املصدر السابق، ص 142.

]2]-  املصدر نفسه.

الثقايف  البيضاء- املغرب، املركز  ]3]- نرص حامد أبوزيد، التجديد والتأويل  والتحريم بني املعرفة العلمية والخوف من التكفري، الدار 

العريب، الطبعة األوىل، 2010، ص 133.

]4]- ياغي، حسن، مقدمة كتاب« التجديد والتأويل  والتحريم بني املعرفة العلمية والخوف من التكفري، الدار البيضاء- املغرب، املركز 

الثقايف العريب، الطبعة األوىل، 2010، ص 16.
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املؤّول البد أن يكون عىل علم  بالتفسري الذي ميّكنه من التأويل املقبول للنص.

وبالرغم من ظاهر دعوة أيب زيد التي تبدو للوهلة األول تنويرية ال تتابع الغرب وما يدعو إليه 

التأويل املرفوض الخاضع لألهواء. إال  إال بعد تعّقل ونقد ومتحيص ملا يأيت منه، وال تقع يف 

أنّها ـ يف وجهة نظر كاتب هذه السطور ـ وقعت فيام حّذرت منه مهام حاول أبو زيد نفسه نفي 

ذلك، ومل تخرج تأويالته عن تصّورات وآراء أعالم الغرب ومفّكريه وفالسفته؛ فبدا التأويل عنده 

جهداً عقلياً ذاتياً إلخضاع النص الديني لتصّورات املؤّول، مفاهيمه وأفكاره، وهي نظرة تغفل دور 

النص وما يرتبط به من تراث تفسريي وتأثريه عىل فكر املفّس. وهذا ما يتّضح من قوله يف كتاب 

»فلسفة التأويل« حيث قال:«إّن العالقة بني املفّس والنص ليست عالقة إخضاع من جانب املفّس 

وخضوع من جانب النص، واألحرى القول إنّها عالقة جدليّة قامئة عىل التفاعل املتبادل«]]]. ما 

يتحّرر  أن  الجدلية ال ميكن  العالقة  ففي  عليه؛  اشرتاطه  أي رشط سبق   من  املؤّول  تحّرر  يعني 

املفّس من أهوائه وتحيّزاته.

قداسة  الديني؛ألن  النص  عن  القداسة  تنزع  والنص  القارئ  بني  الجدليّة  العالقة  هذه  أنَّ  كام 

النص الديني متنع التعامل معه مبا يختار القارئ من مناهج -كام يُفهم منة كالمه-، ويف املحافظة 

عىل القداسة ما مينع املؤّول من الزيغ والضالل والخروج عن املقاصد أثناء عملية التأويل بحجة 

االنصياع للعقل الذي يرفض الالمعقول. ولذلك فإّن أبا زيد عندما نزع القداسة عن النص الديني، 

وعمل عىل أنسنته حيث نظر إليه عىل أنّه نص لغوي، مُتثل اللغة نظامه الداليل املركزي، وينتمي 

إل ثقافة معيّنة تقبّلت هذا النص واحتفت به، استخدم يف تأويله بعض املناهج النقدية الحديثة 

كالتأويلية واستبدلها بقواعد التأويل التي وضعها علامء التفسري باإلضافة إل اعتامده عىل مناهج 

أخرى كاملنهج السيميوطيقي والنقد التاريخي والسوسيولوجيا ومناهج اللسانيات الحديثة. األمر 

الذي يفتح باباً واسعاً يف تأويل القرآن بال ضوابط أو قيود أو يؤّدي إل فتح باب التأويالت عىل 

مرصاعيه.

لتنتهي محاولة أيب زيد إل جعل النص الديني من نتاج الثقافة، ألنّه قد ربط النصوص الدينية 

بالبرش رغم أّن مصدرها هو الله عز وجل، وهو األمر الذي نرفضه ها هنا، فال القرآن منتج ثقايف وال 

تشّكلت نصوصه من الواقع؛ ألّن القرآن الكريم تجاوزت مفاهيمه املستوى الثقايف الذي كان سائًدا 

أمام األفكار املاركسية  التيار املاركيس، وفتح املجال  آنذاك. ما يسقط رؤية أيب زيد يف منظور 

]1]- نرص حامد أبوزيد، فلسفة التأويل، الدار البيضاء- املغرب، املركز الثقايف العريب، الطبعة السادسة، 2007، ص 5.
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املعادية لكل األديان للتغلغل يف البحوث والدراسات الدينية. كام يتحّول القصد اإللهي الثابت 

وفقاً لرؤية أيب زيد هذه إل قصد متحرّك وفهم برشي نسبي يتغرّي من آن آلخر، األمر الذي يؤّدي 

بنا إل تفسريات ال نهائية للنص الواحد، وهذا ما يؤّدي إل  فقدان النص لقيمته ويؤّدي إل تّسب 

األباطيل، والتأويالت املغلوطة، وانتشار الكذب يف معنى النص.

2 - محمد مجتهد شبسرتي: من الهرمنيوطيقا الدوغمائي�ة إىل الهرمنيوطيقا العقالني�ة

يرى املفّكر اإليراين محمد مجتهد شبسرتي)]]9] -؟( الذي يشاطر أبا زيد االتجاه نفسه، أّن 

التفسري الفقهي التقليدي للنصوص الدينية أصبح عبئاً وعائقاً دون الحياة العرصية؛ األمر الذي أّدى 

إل إشكاليات تطبيقية عويصة بني متطلّبات الفقه والرشيعة واملتطلّبات السياسية ومصالح العباد، 

وأّن اإلشكالية الحقيقية تكمن يف املباين الفكرية للفقهاء املتصّدين للعمل السيايس، لذلك ارتبط 

من  انتقاالً  بأنّها  الديني  النص  عىل  الهرمنيوطيقا  تطبيق  وصف  حيث  بالهرمنيوطيقا.  عنده  األمر 

الدوغامئية إل العقالنية لتغيري واقعنا الثبويت وتحرير النص من سلطة املعنى الوحيد. 

 وقد التفت شبسرتي إل هذا األمر عندما كان يف أملانيا واطّلع عىل كتاب »الحقيقة واملنهج« 

لغادامري وأبحاث »رودلف بولتامن« عن »التديّن والفهم« وكتابات شالير ماخر وآخرين من املهتّمني 

بالهرمنيوطيقا الفلسفية باملعنى األعم والذين كان لهم دور يف تطّور اإللهيات املسيحية. 

وقد بدا شبسرتي أكرث تطرّفاً وتحّمساً للمنهج الهرمنيوطيقي وتطبيقه عىل النص الديني من كافة 

تفسري  السائدة يف  التقليدية  للنظريات  نقده ومراجعته  أقرانه املسلمني والعرب، وكذلك كان يف 

النصوص الدينية. وقد ظهر ذلك بوضوح يف نقده للنظريات التقليدية املناوئة لالتجاه الهرمنيوطيقي 

وإرصاره عىل وضع نظرية تفسريية بديلة لالتجاه التقليدي يف تفسري النصوص الدينية.  

جمع  ثم  والعقل«  »الدين  عنوان  تحت  البداية  يف  الهريمنيوطيقية  تأّمالته  شبسرتي  نرش  وقد 

مقاالته ونرشها يف كتابه »الهرمنيوطيقا ـ الكتاب والسنة«، التي عمل من خاللها عىل لفت االنتباه 

إل الهرمنيوطيقا الفلسفيّة الحديثة التي راجت منذ »شالير ماخر«، ورضورة تنقية األحكام املسبقة 

والقبليات، وأّن نظرية التوّصل إل مراد املتكلّم من خالل ظاهر كالمه ليست إال نظرية واحدة من 

النظريات املبحوثة يف علم الهرمنيوطيقا، وأّن هناك يف هذا الخصوص نظريات كثرية أثرى  بني 

وأعمق. ولذلك يتساءل شبسرتي: ملاذا ال يطّلع الفقهاء عليها عىس أن نجد فيها ما يروى غليلنا؟ 
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ويتساءل مستنكراً، ملاذا اكتسبت نظرية التوقّف عند ظاهر الكالم قداسة كبرية بحيث ما عاد بوسع 

أّي منا أن يتحّرر من قيودها أو يفّكر يف تعريضها للمساءلة]]].

التوقّف  دلّونا عىل  بقولهم وفعلهم  العظام  الدين  السبب يف ذلك هو أمئة  أنَّ  ورأى شبسرتي 

عىل هذا املنهج، والذي كان املنهج الشائع واملتعارف عليه يف عرصهم لفهم النصوص والبد 

لنا من السريعىل خطاهم يف هذا املضامر]]]. ومن ثم رأى أنّه وجب علينا التساؤل: هل هذا الفهم 

الظاهري هو الصورة الوحيدة لفهم النص الديني أم أّن هناك بدائل ممكنة؟ فإّن كان هناك بدائل 

تفّس حقيقة  التي  النظريات  نختار من  الوحيد؟ ملاذا ال  التفسري  نتوقّف عند ذلك  فلامذا  ممكنة 

الفهم ما هو أقرب إل منطق العقل وأنسب للغة العرص؟ 

وبصدد اإلجابة عن هذا التساؤل ينطلق شبسرتي للدفاع عن مقصده بافرتاضه أنّنا إذا علمنا أّن 

النص الديني يتطّور فهمه ليتناسب مع األزمنة املختلفة واألماكن املختلفة، وأنّه ليس هناك تفسري 

واحد يجب التوقّف عنده، وأنّه ـ حتى الفقهاء أنفسهم ـ فيام يختّص بالحكمة العملية يؤيّدون ما 

تتوّصل إليه البرشية من قيم ومبادئ أخالقية عامة، وأّن األحكام الرشعية التي صدرت عنهم إمّنا 

كانت يف ضوء مالحظة خصوصيات الحقبة الزمنية والبيئة املكانية التي عاشوا فيها آنذاك. 

وانطالقاً من هذا الفهم يؤكّد شبسرتي أنّه البد أن يكون لنا فهم جديد لفكرة أبديّة الترشيع، وأنّه 

ال يجب أن نكون ملزمني بالعمل بنظرية التوقّف عند ظاهر النص التي أطلق عليها »ا الهرمنيوطيقا 

الدوغامئية«، وتحّدى القائلني بها عىل أن يقيموا دليالً واحداً عىل صّحة نظريّتهم هذه، ورفض أن 

يكون تذّرعهم يف ذلك هو تبعيتهم ألمئة الدين السابقني، فالتبعية البد أن تكون قامئة عىل فهم، 

وإال فاألحرى رفضها، فالعلامء واألمئة- كام يرى شبسرتي- ليسوا مبعصومني، وإن كان ذلك 

اجتهادهم فلنا اجتهادنا، هم رجال ونحن رجال، وملاذا نغادر عرصنا الذي نحن فيه إل عصور 

ماضية مل تعرف ما توّصلنا إليه من مناهج حديثة؟!  فإذا كانت نظريات السابقني ُمقِنعة أخذنا 

بها أو جعلناها نظرية مقبولة إل جوار النظريات والفرضيات األخرى التي تتوفّر عىل مقّومات 

التوّجه مبارشة إل »الهرمنيوطيقا العقالنية« التي  أنّنا نبقى يف حاجة إل   اإلقناع. ومن ثم يرى 

]1]- محمد مجتهد شبسرتي، الهرمنيوطيقا والفهم الديني للعامل، حوار معه منشور مبجلة »قضايا إسالمية معارصة« بغداد، مركز دراسات 

فلسفة الدين، السنة السابعة عرشة، العدد 54/53/شتاء وربيع 2013، ص 18.

]2]- املصدر السابق، ص.18.
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سوف تفتح يف وجوهنا آفاقاً واسعة لألخذ واالستفادة من النظريات الحديثة للهرمنيوطيقا]]].

ثم يحاول شبسرتي الدفاع عن نظريّته التأويلية ضد املهاجمني لها فيحاول تربئتها مقّدماً من 

سهام النقد التي ميكن أن توّجه إليها فرفض أوالً أن تكون الهرمنيوطيقا إحدى نظريات »التفسري 

بالرأي« التي رفضها علامء املسلمني جملًة وتفصيالً؛ ألّن التفسري الهرمنيوطيقي يقوم عىل قراءة 

يقبله  ما  )وهذا  املتكلّم  مراد  إل  وصوالً  الكالم  ظاهر  إل  باالستناد  كان  سواء  وتفسريه  النص 

الخصم( أو بطريقة ثالثة وهذا ما ال يتوفّر يف التفسري بالرأي. ثم يستطرد دافعاً سهاماً نقدية أخرى 

قائالً: »ليس من الصحيح أن نستنبط عدة مبادئ عقائدية من الكتاب والسنة، ثم نجعل هذه املبادئ 

فرضيات وقواعد نستند إليها يف فهم الكتاب والسنة؛ إنّه الدور بعينه! وال محيص من الوقوع يف 

هذا الدور إال باعتامد املسلمني عىل الهرمنيوطيقا الفلسفية، ليس بالرضورة مبعناها الخاص الذي 

نظَّر له كل من هيدجر وغادامري، بل تكفيهم الهرمنيوطيقا مبعناها العام واألوسع والذي يعنى أّي 

شكل من التنظري الفلسفي يف مجال الفهم«]]]. ثم يستنكر شبسرتي فعل هؤالء الذين يتعاملون مع 

الهرمنيوطيقا كأنّها شخص أو كيان تم تهريبه بشكل غري قانوين إل فضاء النص الديني اإلسالمي، 

ليس عرضة  والعلم  علم،  الهرمنيوطيقا  أّن  مرتئياً  واملسلمني،  اإلسالم  مؤامرة ضد  يعتربها  من  أو 

للشك. إنّها قضية فلسفية نظرية وال معنى لوصفها بهذه األوصاف]]].

ومن ثم يقّرر شبسرتي أّن هدفه من تطبيق الهرمنيوطيقا الفلسفية العقالنية عىل النص القرآين 

لن يتيّس له التحّقق إال إذا آمنا بأن فهم النص القرآين خاضع هو أيضاً للهرمنيوطيقا الفلسفية، وال 

يتسّنى له ذلك إال إذا أبرز شواهد وأدلة كافية عىل إنسانية التخاطب اللغوي املوجود يف القرآن. 

وهذه هي املهمة التي اضطلع بها شبسرتي وحاول أن يربهن عىل أّن النص القرآين كالم إنساين 

صادر عن النبي بوحي إلهي! وهو بذلك عىل خالف تام يف ما يتعلّق ببحث حقيقة الوحي عند 

عموم املسلمني، حيث يذهب عموم املسلمني إل االعتقاد بأّن القرآن كالم الله، وأّن النبي قد 

تلقى هذا الوحي اإللهي، وأبلغه إل الناس، فالقرآن هو نص إلهي، وأّن الله هو املتكلّم بألفاظه 

وهو الذي أمىل مفرداته، وأّن األلفاظ واملعاين القرآنية منسوبة إليه، وأّن النبي مجرّد ناقل لكالمه، 

فهو وسيط بني الله والناس يف نقل رسالته إليهم. إال أن مجتهد شبسرتي يرفض هذا التفسري للوحي 

]1]- املصدر السابق، ص19. 

]2]- املصدر السابق، ص19. 

]3]-  املصدر نفسه.



107االستغراب الهرمنيوطيقا والنص الديني

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

رصاحة، ويّدعي أّن شخص النبي هو صاحب النص القرآين، وأن القرآن بألفاظه ومعانيه هو كالم 

النبي، بل يذهب حتى إل القول بأنا لنبي األكرم نفسه مل يدع بأّن آيات القرآن وألفاظه هي من الله، 

بل كان يقول بأن القرآن إمّنا هو كالمه!]]].

وال شك أّن كالم شبسرتي ونظرته إل النص القرآين بوصفه »فعل قويل« للنبي يخرب فيه عن 

مراد الوحي اإللهي، وأّن اآليات القرآنية املوجودة بني دفتي املصحف إمّنا هي فهم وتفسري النبي 

وقراءته عن الكون، وأّن القرآن يك يكون مفهوماً من البرش البد أن يكون املتكلّم به من بني البرش، 

أقوال عارية متاماً عن الصحة بإجامع املسلمني يف كل زمان ومكان، كام أّن أدلّته التي يسوقها 

للتدليل عىل أقواله تشكو من الضعف والفتور والسطحية. فالقرآن الكريم كالم الله املوحى إل 

دون  لكالمه  ناقل  مجرّد  النبي  وأّن  وحده،  الله  إل  منسوبة  القرآنية  واملعاين  واأللفاظ  رسوله، 

تدّخل أو ترصّف، فهو وسيط بني الله والناس. وال أعلم كيف يستقيم فهم شبسرتي هذا ما رصيح 

ـه]2]وقوله 
َّ
َل لَِكَِماِت الل  ُمَبدِّ

َ
اآليات القرآنية التي تدّل عىل عكس ما يراه شبسرتي، من قبيل: َول

.[3[َتَحًدا
ْ
َِد ِمن ُدونِِه ُمل

َ
ن ت

َ
َل لَِكَِماتِِه َول  ُمَبدِّ

َ
َْك ِمن كَِتاِب َربَِّك ۖ ل وِحَ إِلَ

ُ
تعال:َواتُْل َما أ

للوحي- رأي غاية يف  ناقل  النبي مجرّد  -أّن  نفسه  به شبسرتي  يتمّسك  الذي  الرأي  ويعد هذا 

السطحية؛ ألن دور النبي صىل الله عليه وآله سلم مل يقترص عىل إيصال القرآن وتبليغه إل الناس 

مكارم  وإمتام  للناس،  اإلميانية  والحقائق  اإللهية  التعاليم  ببيان  قام  وإمّنا  شبسرتي،  يزعم  كام 

األخالق، وإقامة القدوة الحسنة للبرش، وتقوية وترسيخ األسس اإلسالمية، وبسط الثقافة اإلميانية 

والتوحيدية، ونفي الرشك وعبادة األوثان، وإعالء كلمة الله، واإلرشاف عىل تربية نفوس املسلمني 

وتزكية املؤمنني وتعليمهم الكتاب والحكمة. وجميع هذه األمور التي متثّل جوهر البعثة ال تتناىف 

إلهياً، بل إّن تناغم وانسجام هذه األمور مع كونه مبعوثاً من قبل الله وكونه  مع كون القرآن كالماً 

حامالً لرسالته ال يبقي مجاالً للشك أو الرتديد]]].

وبذلك يصبح املرشوع الهرمنيوطيقي عند شبسرتي كام عند غريه من أصحاب هذا االتجاه، 

محاولة لتجاوز كل تفسري ديني ينتمي إل الرتاث الديني بغية التفاعل املبارش مع النص القرآين، 

]1]- أحمد واعظي، الهرمنيوطيقا املعارصة والنصوص الدينية، رؤية نقدية ملفهوم محمد مجتهد شبسرتي، مجلة »قضايا إسالمية معارصة« 

بغداد، مركز دراسات فلسفة الدين، السنة السابعة عرشة، العدد 53-54/شتاء وربيع 2013، ص 359.

]2]- سورة األنعام- اآلية 34.

]3]- سورة الكهف، اآلية 27.

]4]-  املرجع السابق، ص 275-374. 
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وذلك عرب اإلجابة عن السؤال املركزي: هل اإلنسان هو الذي يستنتج املعنى أم أّن املعنى ُمعطى 

مقّدس؟ وطاملا أّن اإلنسان هو الذي يستنتج املعنى من النص فعليه أن يزيح النص من املركزية 

ومن  فاعلة،  كمركزية  اإلنساين  العقل  منه  بدالً  ويضع  التقليدية  التفسريات  ذلك  عىل  دأبت  كام 

ثم  ميّكن العقل أن يسعى إل االنفتاح عىل الفهم الذايت والتأويل املختلف، وبهذا -وعىل حد 

ويصبح  لألنسنة«]]].  شكالً  التأويل  ويكون  للتأويل،  رشطاً  »األنسنة«  »تكون  الباحثني-  أحد  قول 

النص متّسعاً لكافة التفسريات واملعاين عىل كل األوجه واملستويات، وفق قواعد وأسس التحليل 

الهرمنيوطيقي التي سبق لنا أن ذكرناها والتي ال تتّسق أبداً مع طبيعة النص الديني اإلسالمي.

مفهوم  اجتثاث  عىل  وتعمل  اإلميان  أساس  تقّوض  شبسرتي  رؤية  إن  القول  ميكننا  ثم  ومن 

الوحي والرسالة، وتفتح النص القرآين أمام عدد ال نهايئ من التفسريات. وإّن ما يَقصد إليه شبسرتي 

هو عني ما يُقصد به التأويل العبثي للنص، وهو – يف نظرنا – ال يختلف عن إنكار النص بل هو 

أخطر منه ملا فيه من التدليس والتلبيس. وأّن رفع القداسة عن النص تعادل إلغاء النص.وال شك- 

إليها عىل  النظر  الواحد ميكن  للنص  التفسريات  تعّدد  أّن  فيها  التي زعم  آراء شبسرتي  أّن  أيضاً- 

الغريب  –بناًء عىل زعمه  القرآنية  تلك املعاين املضطربة لآليات  تهدف إل تجاوز  أنّها محاولة 

واملريب- التي تبلورت عرب كالم مضطرب ناشئ عن الحامسة املفرطة من شخص أسكرته البعثة 

واالنبعاث )يقصد النبي(. وأّن هذه اآليات صدرت بداعي إرجاع جميع األمور إل الله، وأنّها 

مجرّد تفسري من ِقبل النبي لرؤيته عن الوجود والكون، دون أن تكون قد صدرت عنه بداعي البيان 

جاىف  قد  هنا  شبسرتي  أّن  شك  فال  الواقع.  العامل  يف  موجود  غري  أو  موجود  هو  عام  واإلخبار 

املنطق واملعقول وما اجتمع عليه الناس ليعرّب عن رأي غريب ومريب يضع مجموع آرائه يف خانة 

أنصار  إليه  انتقادات جادة ملا ذهب  الفريق اآلخر من  ما زعمه  وقالباً، وترّبر  قلباً  املتطرّفة  اآلراء 

الهرمنيوطيقا ـ والتي سنعرض لها يف املحور التايل ـ والتي تدور يف مجملها حول أن الهرمنيوطيقا 

ضاللة علامنية وبدعة غربية ال محّل لها يف واقع النص الديني اإلسالمي.

رابعًا - الهرمنيوطيقا ضاللة علماني�ة وبدعة غربي�ة:
يقف يف صف الرافضني القتحام الهرمنيوطيقا كمنهج لتأويل النص الديني غالبية املسلمني الذين 

يرون أّن بدعة »التفسري بالرأي« عادت إلينا مرة أخرى يف ثياب ا الهرمنيوطيقا، وتوّجسوا ريبة منها 

]1]- مصطفى كيحل: األنسنة والتأويل يف فكر محمد أركون، الجزائر، منشورات االختالف، ط1، 2011، ص 52.
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وعّدوها مؤامرة غربية حيكت بليل ضد اإلسالم ينّفذها املستغربون يف بالد اإلسالم. وأنّها ليست أكرث 

من بدعة تطاول فيها تالميذ الغرب عىل أحكام الرشيعة لهدم مبانيها واستبدالها بآراء أهل الضالل]]]. 

وأنّها ليست أكرث من وجه من وجوه مطاعن األعداء وافرتاءاتهم عىل الدين الصحيح. 

وملا كان موقف الرفض هو املوقف الذي تّتسم به التيارات السلفية اإلسالمية، آثرنا أن نعرض 

أوالً ملوقف أحد العاملني مبجال الدراسات العقلية والفلسفية، وهو موقف الدكتور محمد عامرة، 

الذين  حتى ال يتهمنا أحد بقرص العرض للرأي املخالف عىل آراء أصحاب االتجاهات السلفية 

يقفون ضد كل ما هو جديد ويعّدونه بدعة مرفوضة، وإن كان يف ذكرنا لرأيهم جنبة بحثية لتكتمل 

الصورة املنجية يف البحث، وهو الرأي الذي متثّل ثانياً يف رؤية الشيخ محمد صالح املُنجد.

1 - محمد عمارة: الهرمنيوطيقا تأويل عبيث للدين بهدف أنسنت�ه
ويأيت محمد عامرة عىل رأس الرافضني للهرمنيوطيقا ودخولها مجال النص القرآين، فريى أنَّ 

الهرمنيوطيقا بدعة وضعية علامنية غربية تسعى إل »أنسنة« الدين، وإحالل القارئ محّل الوحي، 

بحيث يكون الوحي هو ما توحيه القراءة الذاتية للقارئ، وما توحيه كينونة عامل القارئ إل النص 

ـ بدالً من العكس ـ كام سعت هذه الهرمنيوطيقا إل عزل القيم واألخالق واألحكام الدينية عن 

الديني عىل  واملوروث  املوروث،  مع  معرفية كربى  قطيعة  وإقامة  »الالهوت«،  اإللهي  مصدرها 

وجه الخصوص..حتى بلغت حد الصيحة املنكرة: »لقد مات الله«!! ليحّل »الدين الطبيعي« محّل 

»الدين اإللهي« بعد أن جعلت اإلنسان طبيعياً، وليس ذلك الربّاين الذي نفخ الله فيه من روحه]]].

َغ النص الديني من  كام يرى عامرة يف ذلك التأويل الهرمنيوطيقي الذي بلغ من الغلو حداً فرَّ

محتواه، فال فرق عندهم بني متواتر وغري متواتر، وال بني محكم ومتشابه، وال بني وحي وغري وحي، 

وذلك بدعوى الهرمنيوطيقيني أنّه ال يوجد نص ال ميكن تأويله من أجل إيجاد الواقع الخاص به]]]. 

وبذلك يسّوي دعاة الهرمنيوطيقا بني قطعي الثبوت وقطعي الداللة وبني الظّني واملتشابه، بل إنّهم 

]1]- صالح بن فوزان الفوزان، مقدمة كتاب بدعة إعادة فهم النص ملحمد صالح املنجد، مجموعة زاد للنرش، السعودية، الطبعة األوىل، 

2010، ص 5. 

]2]- محمد عامرة، التأويل العبثي يف الدراسات اإلسالمية، القاهرة، مجلة األزهر، مجمع البحوث اإلسالمية، عدد جامدى األوىل 1434ه 

أبريل 2013، الجزء 5، السنة 86، ص 898. 

]3]- املصدر السابق، ص 898. 
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يسوون بني كالم الله وكالم اإلنسان. ومن ثم يعد عامرة أّن الهرمنيوطيقا اجرتاء غري مسئول عىل 

النص الديني املقّدس. 

فالله  وعقائده؛  الدين  »أنسنة«  يتم  اإلنساين  لصالح  واإلنساين  اإللهي  بني  املساواة  ومن 

باعتباره الوجود الواحد، أو املجرّد الصوري، أو العلة الغائية، فإّن كل هذه التصّورات تصبح عند 

الهرمنيوطيقيني مقوالت إنسانية تعرب عن أقىص خصائص اإلنسان، بل إّن اإللهيات وإن بدت نظرية 

يف الله ذاتاً وصفاتاً وأفعاالً، هي وصف لإلنسان الكامل ذاتاً وصفاتاً وأفعاالً، فيصبح الله ـ عندهم 

ـ ليس له وجود ذايت مفارق، وإمّنا هو اخرتاع اإلنسان املحبط، عندما عجز عن تحقيق ذاته الحية، 

اإلنسان، فحّقق  ما نهض  فإذا  تريد...  الفعالة ملا  املتكلّمة،  البصرية،  السميعة،  القادرة،  العاملة، 

عبارة  وأصبحت  اإللهي،  العلم  صفحات  من  الصفحة  هذه  طويت  الصفات،  بهذه  وتحىّل  ذاته، 

»اإلنسان الكامل« هي البديل واألدق يف التعبري عن  كلمة »الله«  التي تنتفي مرّبرات وجودها حتى 

يف اللغة]]]. 

السبع  الصفات اإللهية  الهرمنيوطيقا عند عامرة لتصبح  الدين« هي مقصد دعاة  وتظّل »أنسنة 

صفات إنسانية خالصة وهذه الصفات يف اإلنسان ومنه عىل الحقيقة، ويف الله وإليه عىل املجاز. 

العباد،  مصالح  رعاية  عىل  تؤكّد  حسيّة  بل  غيبية،  ليست  النبوة  لتصبح  النبوة«  »أنسنة  يتم  كذلك 

والغيبيات اغرتاب عنها واملعارف النبوية دنيوية حسية. أو يصبح اتصال النبي بالله كاتصال الشاعر 

بشيطانه! أي تصبح النبوة حالة فّعالية خالّقة للمخيلة اإلنسانية وليست »ظاهرة فوقية مفارقة« للواقع 

وقوانينه املادية كام اّدعى شبسرتي وغريه من دعاة الهرمنيوطيقا. ومن ثم يكون الفارق بني النبي 

والشاعر والصويف والكاهن، هو فقط، يف الدرجة، درجة قّوة املخيلة وليس يف الكيف أو النوع!  

وهذا كلّه يؤكّد أّن ظاهرة الوحي ـ القرآن ـ مل تكن ظاهرة مفارقة للواقع، أو متثّل وثباً عليه وتجاوزاً 

فإنّنا ال  الثقافة ونابعة من موضوعاتها وتصّوراتها]]]. ومن ثم  لقوانينه، بل كانت جزءاً من مفاهيم 

نكون أمام النص القرآين بإزاء أّي إعجاز، وإمّنا أمام قّوة«مخيلة« جاءت بقرآن ميكن – بل يجب- 

تأويله تأويالت متعّددة بتعّدد القرّاء لنّصه، ألنّه ال يتضّمن معنًى ثابتاً وال خالداً.

898-899. وال شك أن محمد عامرة يقصد ما ذهب إليه حسن حنفي يف كتابه »من العقيدة إىل الثورة«،  ]1]-  املصدر السابق،، ص 

الجزء األول، طبعة القاهرة، 1988، ص 397-398. وباقي انتقاداته لدعاة الهرمنيوطيقا تنصب يف األساس األول عىل آراء حسن حتفي 

يف مجمل دراساته.

]2]- محمد عامرة، التأويل العبثي يف الدراسات اإلسالمية، ص 901-900. 
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 ومن ثم نصبح أمام نص برشي أو منتج ثقايف تشّكل يف الواقع والثقافة، ومن لغة هذا الواقع 

وثقافته صيغت مفاهيم القرآن فيصبح الواقع أوالً والواقع ثانياً والواقع أخرياً، فاإلسالم كلّه واقعًة 

تاريخية كام يذهب نرص حامد أبوزيد]]].  وبعد أنسنة اإلله، وأنسنة النبوة، ونفي التنزيل واإلعجاز 

أنسنة  الهرمنيوطيقا املعارصة إل  القرآن، تذهب  القرآن والوحي، ونفي كل خلود عن معاين  عن 

فنية وصوراً خيالية تعرّب عن أماين اإلنسان...ثم إل  الغيب تعبريات  أنباء  الغيب، فرتى يف  عامل 

فالوحي ال يعطي  الوحي والغيب...،  به وبالحواس عن  الفردي واالستغناء  العقل اإلنساين  تأليه 

اإلنسانية -عند دعاة الهرمنيوطيقا- شيئاً ال تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها!]]].  ليجد العقل 

أمامه نّصاً قد مات مؤلّفه فينطقه كام يشاء، وكام يريد، متحّرراً من السلطة املزعومة للنص؛ ليك 

يقرأ ما ال يقوله، فالنص محتاج إل عني ترى فيه ما مل يره املؤلّف وما مل يخطر له ببال. فإذا كان 

هذا الكالم يجوز عىل النص األديب أو العمل الفّني فإنّه يصبح بالنسبة للنص القرآين عبثياً واجرتاًء 

ما بعده اجرتاء عىل الله وعىل دينه، وهو يف املقام األول محاولة لطمس نور الله والله متّم نوره 

ولو كره دعاة الهرمنيوطيقا. 

2 - محمد صالح املنجد: الهريمينوطيقا وبدعة إعادة فهم النص 
ينطلق محمد صالح املنجد)-1961؟( من القول بأّن دعاة التأويل والهرمنيوطيقا هم أهل بدعة 

تأويل النص بعد أن فشلوا متاماً يف تحريف النص لجأوا إل بدعة تحريف املعنى]]]. ويرى أّن 

بالوحدانية  لله  الشهادة  فإّن  الشهادتني،  مقتىض  هو  والسنة  الكتاب  لنصوص  واإلذعان  التسليم 

املوجبة إلفراده بالعبودية مبناها عىل التسليم التام له يف أمره، ونهيه، وخربه، وعد املعارضة وإيراد 

األسئلة، ومقتىض الشهادة للنبي صىل الله عليه وسلم  بالرسالة تصديقه فيام أخرب، وطاعته فيام 

أمر، واالنتهاء عام عنه نهى وزجر، وأالّ يُعبد الله إال مبا رشع]]].

ووصف »املنجد« دعاة الهرمنيوطيقا أو كام يسّميهم دعاة )تأويل الوحي( بأنّهم الصنف الثاين من 

املعادين للنصوص الرشعية، وهم املحرّفون ملعانيه ملا يتخّوفون من حمية الناس لدينهم، وهم الذين 

يقومون عىل تكذيب »معنى النص« وهو مراد الله ورسوله منه. ويرى أنّهم يف الحقيقة يستهدفون أصل 

]1]- انظر، نرص حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، القاهرة، سينا للنرش، الطبعة الثانية، 1994، ص 99. 

]2]- محمد عامرة، التأويل العبثي يف الدراسات اإلسالمية، ص901. 

]3]- محمد صالح املنجد، بدعة إعادة فهم النص، ص 15. 

]4]- املصدر السابق، ص 27. 
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الدين، الذي هو االنقياد واالستسالم لله ورسوله، باملقاومة واملعارضة، فالتأويل فيه عناد وعدم انقياد 

ملعنى النص، واالنقياد واالستسالم هو أصل الدين كلّه، فحقيقته االنقياد التام للفظ نصاً ومعنى]]].    

فريى الشيخ املنجد يف موقفه املناهض لدعاة التأويل والهرمنيوطيقا بإطالق أّن الدعوة التي 

ينتهجها دعاة االهرمنيوطيقا لقراءة جديدة ومعارصة للنص الرشعي لها نتائج خطرية، منها:

نزع الثقة مبصدر الدين، فهذه القراءة الجديدة للنص تفيض إل نزع الثقة يف مصدر الدين قرآناً 

وسنًة من النفوس.

إلغاء العمل بالقرآن الذي نزل ليكون مرجعاً ومنهاجاً للناس؛ ألّن كل إنسان سيفهم منه فهامً مغايراً 

لفهم اآلخر. أمل يزعم دعاة الهرمنيوطيقا أّن النص يتّسع للكل، ويتّسع لكل األوجه واملستويات. 

ما ينتج عنه أن ال يكون هناك قانون عام يحتكم إليه جميع الناس. والنتيجة رفع القرآن اإللهي من 

األرض وال يبقى غري القراءات البرشية النسبية املحتملة]]]. 

الجديدة  فالقراءة  للدين،  الصحيح  الفهم  إلغاء  الهرمنيوطيقية:  القراءة  هذه  نتائج  أخطر  ومن 

للنص الرشعي مبا أنّها قراءة محرّفة ملعنى النص باحتامالت غري متناهية، ومبا أنّها شأن شخص 

فردي، ومبا أنّنا اآلن يف زمن تغرّيت ظروفه تغرّياً جذرياً عام كان عليه األمر من قبل، فإنّها ستكون 

القراءة  النبوي حتى اآلن. فهذه  العهد  تناقلته أجيال األمة من  الذي  للدين الصحيح  ناسخًة  قراءًة 

الجديدة سينشأ عنها دين ميكن أن يسّمي أّي يشء غري اإلسالم]]]. أو باألحرى دين جديد ليس 

للشهادتني فيه مدلول إمياين، والصالة مسألة شخصية ليست واجبة بل تغني عنها رياضة اليوجا، 

والزكاة اختيارية ملن أحب وشاء، والصوم مفروض عىل العرب فقط وهو اختيار لغريهم، والحج 

ليس أن يُقام بالرضورة بطقوسه املعروفة، إذ يغني عنه الحج العقيل أو الروحي...الخ ما زعمه دعاة 

الهرمنيوطيقا الغربية أو التأويل]]].

والحقيقة إنّه إذا كّنا نؤيّد إل حٍد ما موقف الشيخ املنجد يف موقفه من دعاة الهرمنيوطيقا إال أّن 

]1]- املصدر السابق، ص 47. 

]2]- املصدر السابق، ص80. 

]3]-  املصدر السابق، ص 82. 

أبو زيد،  لتشمل كل من: محمد أركون، حسن حنفي، عىل حرب، نرص حامد  الشيخ املنجد  الهرمنيوطيقا عند  دائرة دعاة  ]4]- وتّتسع 

الرتايب،  حسن  العشاموي،  سعيد  محمد  شحرور،  محمد  حمد،  حاج  القاسم  أبو  تيزيني،  الطيب  الرشيف،  محمد  الرشيف،  عبداملجيد 

مصطفى محمود، عبد الهادي عبد الرحمن، محمود محمد طه، الصادق النيهوم، جامل البنا. 
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موقف اإلذعان الكامل ملا ارتضاه السابقون يف فهم النص الديني الذي يدعو إليه الشيخ »املنجد« 

فيه تطرّف يف الناحية املضادة لتطرّف دعاة الهرمنيوطيقا وهو يلتقي معهم يف غاية واحدة وهي قتل 

النص واغتياله.

 فالنص الديني عموماً ليس نّصاً جامداً وإمّنا هو نص دينامييك متطّور ومتعّدد املعنى صالح 

لكل زمان ومكان، فمن الخطأ حبسه داخل إطار محّدد سلفاً أو تقييد معناه بحوادث أسباب النزول، 

ميكن  ال  التي  األصول  بني  الفرق  مراعاة  مع  السبب.  خصوص  يف  ال  اللفظ  عموم  يف  فالعربة 

الخوض فيها، والفروع التي تقبل التأويل. أو بني املحكم قطعي الثبوت والداللة الذي ال اجتهاد 

معه وبني املتشابه الذي ميكننا فهمه وتفسريه وتأويله بأكرث من طريقة. مع التسليم بأّن كل ما يقّدمه 

املؤّولون ليست أراء قطعية ملزمة ولكّنها محاوالت يف فهم املراد من النص، وال مانع من اإلضافة 

عليها واالختالف يف وجاهتها، هذا فضالً عن رضورة أن يلتزم املؤّول بضوابط التأويل، ومنها عدم 

العرب يف  العرب من مفردات وتراكيب ومعان، ومعرفة عادات  معارضة نص آخر، ومعرفة لسان 

األحوال،  ومقتضيات  النزول،  أسباب  ومعرفة  التنزيل،  وحالة  أحوالها،  ومجاري  وأفعالها  أقوالها 

ومعرفة علم القراءات، والناسخ واملنسوخ، وقواعد أصول الفقه التي تتحّدث عن املبنّي واملؤّول 

واملقيّد واملتشابه والعام واملطلق. فالجديد ال ميكن أن يولد إال من رحم القديم، وال ميكن تقديم 

تفسريات جديدة للنص الديني تقوم عىل قطيعة تامة مع التفسريات الرتاثية.

خاتمة
مام سبق ميكننا أن نتوّصل إىل مجموعة من النتائج، لعل أهّمها:

أواًل: تنّوع معاين الهرمنيوطيقا واختالفها من عرص إل عرص ومن مفّكر إل آخر؛ فهي تارة تبحث 

ـ بحسب مراحلها واتجاهاتها ـ عن تفسري للكتاب املقّدس )الربوتستانت(، أو تبحث يف تفسري 

منهج  أو  ولف(،  )أوغوست  النصوص  فهم  بقواعد  العلم  أو  النصوص)ماريت كالديتوس(،  عامة 

لتجّنب سوء الفهم )شالير ماخر(، أو منهج ملعرفة العلوم اإلنسانية )دلتاي(،  أو هي تفسري لحقيقة 

الفهم )هايدغر وغادامري(. فإذا كان االتجاه املحافظ الذي ميثّله شاليرماخر وهريش يرى أنَّ املفّس 

ميكنه من خالل املنهج الصحيح أن يتوّصل ملقاصد املؤلّف الحقيقية واملوضوعية، فإّن االتجاه 

ق دامئاً وأّن هناك حواراً جدلياً دامئاً  الذي ميثّله غادامري وريكور يرى أنَّ التفسري الهرمنيوطيقي خالَّ

بني املفّس والنص؛ لذلك ال ميكن أن تكون هناك حقيقة موضوعية واحدة للنص الذي ميتزج مع 
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أفق املفّس فهناك دامئاً تفسريات ال متناهية للنص الواحد. بينام يؤكّد نيتشه وهايدغر وفوكو ودريدا 

عىل خالّقيّة املفّس فال ميكن التوّصل للمعنى األصيل للنص، فكّل التفسريات احتاملية ونسبية. 

يف حني يؤكّد هابرماس وآبل عىل رضورة تحّرر املفّس من كافة الرتاكامت األيديولوجيه والثقافية 

واالجتامعية وكافة التقاليد التي يعيشها املفّس! ما يؤّدي إل الهرمنيوطيقا كعلم قد اعرتاه  تبّدالت 

كثرية من حيث املفهوم واألفكار، ومن حيث نظريّاتها يف التحليل حتى يومنا هذا. وهي نقطة مهمة 

يجب االلتفات إليها بأنّها نظريات نسبية، تختلف صالحية تطبيقها من خطاب إل خطاب، وقد 

تصدق عىل خطاب برشي دون آخر فام بالك بصالحيّتها للخطاب اإللهي.

يفرتض  الذي  القرآين  النص  عىل  للتطبيق  صالحة  غري  معانيها  بكل  الهرمنيوطيقا  بدت  ثانًيا: 

رضورة وجود الفهم املوضوعي الحقيقي املعني للنص، والهدف النهايئ لقصد املفّس هو التوّصل 

لقصد املؤلّف، ويكون ذلك معياراً لتمييز تفسريه عن غريه. ومن ثم يصبح تطبيق الهرمنيوطيقا عىل 

البحث إل  ينتهي  ثم  بتعّدد املفّسين. ومن  الحقيقة  للشك والنسبية وتعّدد  القرآين دعوة  النص 

اعتبار الهرمنيوطيقا جنوًحا عن املقاصد والدالالت املوضوعية يف القرآن، ومحاولة إدخال أفكار 

غريبة أو بدع وضالالت من خالل تحريف مقصود لدالالت املفردات والرتاكيب القرآنية ومعانيها. 

فإن مل يكن هناك حقيقة واحدة معيّنة وراء النص يتسابق املفّسون للفوز بالوصول إليها فال جدوى 

من البحث عنها إذاً. كام أّن هذه النظرية تؤّدي للتناقض وذبح نفسها، فألجل أن نؤمن بعدم صحة 

جميع القضايا فال بد أن نؤمن بصّحة بعضها وهذا تناقض واضح.

ثالثاً: بدت الهرمنيوطيقا مالمئة جداً للنص األديب والعمل الفني اإلبداعي، فهي نصوص مفتوحة 

عىل جميع التأويالت قابلة لكرثة التفسريات وتنّوع املعاين، فال ضري أبداً يف أن تتعّدد معاين النص 

الهرمنيوطيقا  أّن  البرشي، يف حني  اإلبداعي  للعمل  إثراء خالّق  فهذا  بالعكس  بل  قراءاته،  بتعّدد 

بدت غري مالمئة متاماً للنص الديني املقّدس غري القابل لالختالف والتعّدد الالنهايئ، وإن تذّرع 

أحدهم باختالف الفقهاء فيمكن الرّد عليه بأّن أحكام الفقهاء تابعة لجلب املصالح ودرء املفاسد. 

فإذا كانت الظروف واملوضوعات واحدة فالحكم واحد ال يتغرّي. 

املنطق  حسب  املذموم  بالرأي  التفسري  قبيل  من  الهرمنيوطيقا  تُعّد  سبق  ما  عىل  بناًء  رابًعا: 

الله  النص من لدن  النص ال محورية املفّس؛ ألّن  الساموية تؤمن مبحورية  اإلسالمي؛ فاألديان 

الكامل الذي أرسله للعباد من أجل تكاملهم وسعادتهم، فإذا ما تم األخذ بتفسريات الهرمنيوطيقا 
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الدين  روح  عن  متاماً  البعيدة  املهرطقني  العتقادات  مرشوعاً  تربيراً  هذا  كان  للنص  الالمتناهية 

الحقيقية. فالنص القرآين متعّدد الداللة وفق ما تقضيه صورة الخطاب وسياقه ومقصده. 

وأّن  معانيه،  يف  البحث  وانتهى  وأُّول  فُس  قد  الكريم  القرآن  بأّن  القول  هذا  يعني  ال  خامساً: 

املتقّدمني مل يرتكوا للمتأّخرين مجاالً للزيادة واالستطراد، وما علينا إذا أردنا أن نفهم آياته الكرمية 

إال أن نعكف عىل املؤلّفات الجليلة لهؤالء السابقني؛ ففيها ما يشبع النهم، ويشفي الغليل، ويروي 

صدى الصادي، وال مجال بعدها ملستزيد، فلكّل جيل حظّه يف فهم النص القرآين وتفسريه وما 

التفّكر والتدبّر حسب قواعد معيّنة يف إطار االستمرارية مع الرتاث  عليه إال أن يجد ويجتهد يف 

وليس بالخروج عنه؛ يك يدرك أبعاداً يف النص مل يدركها السابقون، فالقول بأن القرآن الكريم أُدرك 

كلّه يف جيل معنّي فقط يعني محارصة القرآن وجموده وإلغاء صالحيته لكل زمان ومكان. فالتشّدد 

يف إغالق باب البحث والتحقيق العلمي خشية التفلّت يقوم يف إضعاف التسليم بنفس الدور الذي 

يقوم به فتح الباب عىل مرصاعيه لتأويالت ال متناهية.



هرمنيوطيقا الهذيان
السرييالية الساخطة على احلداثة تنتهي إىل العدمّية الصّماء

[[[
ثريا بن مسمّية]*[

رمّبا كانت السرييالّية من أهّم الظواهر الثقافّية والفكريّة الّتي نشأت يف أوروبا مع بدايات القرن 

العرشين املنرصم، لكن هذه الظاهرة وإن جاءت والدتها حصيلة الفضاء الرمادي واملتشائم الذي 

أعقب الحرب العاملّية األوىل، وما نجم عنها من كوارث اجتامعّية ونفسّية وفكريّة، إاّل أنّها اتّخذت 

لنفسها منحًى مفارًقا يف مامرسة احتجاجها إىل حد استغراقها يف الهذيان.

كان الفّن والتنظري الفكري غري املألوف هو الّسمة املمّيزة للمنتمني إىل املذهب السرييايل، سوى 

أّن هذه املغايرة يف األداء ومناهج التفكري ولد جداالً واسًعا يف البيئات األوروبّية وخصوًصا يف فرنسا 

وأملانيا وإسبانيا إىل درجة أّن النصوص واألعامل الفنّية للسريياليني باتت حقالً خصًبا للتأويل.

هذه الّدراسة تُلقي الضوء عىل السرييالّية بوصفها ظاهرًة هرمنيوطيقيًة أوَّلت املجتمع الحديث 

القيم األخالقية  وإنكار  الصاّمء  العدمّية  لكّنها ستنتهي إىل  الساخطة واملتشامئة،  عىل طريقتها 

والدينّية.

املحرر

لو كان من توصيف أكرث تناسباً للظاهرة السرييالية التي نشأت يف املجتمع األورويب يف بدايات 

الرأساملية من ويالت عىل  الحداثة  ما جنته  الّسخط عىل  إنّها ظاهرة ترتجم  لقلنا  القرن املايض، 

شعوبها. ولنئ بدت السرييالية احتجاجاً صارخاً عىل سلوك العقل الحديث، فقد كان من أهّم مظاهر 

وخصائص هذا االحتجاج هو مواجهة العقل مبعناه االستعاميل األدايت بالالَّعقل املفتوح عىل التّيه. 

ومن خصائصه أيضاً التصّدي للواقع مبجاوزة الواقع نفسه، حتى إذا كانت هذه املجاوزة خارج كّل 

*ـ أستاذة فلسفة الفن- جامعة الزيتونة –تونس. 
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منطق. عىل هذا املسار املركّب من االحتجاج العبثي راحت السريياليّة تكتسب مضامينها من االسم 

الذي خلعته عىل نفسها أو جرى خلعه عليها، وهو تنشيط التفكري ما فوق الواقعي. وهذا ما سيوّدي 

بها – كام سرنى الحقاً- إل الغربة عن واقعها الحي والهروب إل فضاء الخيال والوهم. وليس من 

قبيل املبالغة حني نقول إّن السرييالية هي الظاهرة التي مارست أقىص االحتجاج السلبي عىل النمطية 

االستبدادية التي حكمت املجتمعات الرأساملية يف أوروبا بني القرنني التاسع عرش والعرشين. ذلك 

بأنّها إل جانب املدارس النقديّة والساخطة عىل مآالت الحداثة وأمناطها السلطويّة لعبت دوراً وازناً 

يف إطالق حركة ما بعد الحداثة، وخصوصاً يف الجانب املتعلّق بتقويض املباين املعرفيّة والقيميّة 

للحداثة. وبقطع الّنظر عاّم فعلته السريياليّة من نقد صارم لقيم الحداثة يف الفّن واألدب والسياسة 

واالجتامع، إال أنّها وبسبب تأويليّتها القامئة عىل الشغب الفكري وعىل الهذيان كسبيل لرؤية العامل 

مل تستطع أن تشّق طريقها إل إحداث تغيري بنيوّي يف حضارة الغرب الحديث.

اتّخذت منحًى  التي  التأوييل عىل غرابة أطروحاتها  بعدها  السرييالية يف  النظر إل  يقترص  مل 

املصطلح  إل  ذلك  تعّداها  بل  العرشين،  القرن  أوائل  أوروبا  يف  ظهرت  التي  للتيّارات  مفارقاً 

الباحثة يف داللة مفهوم  التعاريف والدراسات  ودالالته. وكأّي مصطلح فلسفي، تختلف وتطول 

السرييالية، لكّننا نستطيع أن نورد تعريًفا موجزًا لـ  أندريه بريتون ]9]]-]]9]، والذي جاء يف إعالن 

البيان السيايل سنة ]]9]، ويكون اكتفاؤنا به من باب أّن »بريتون« هو أبو السيالية، وهو أدرى 

بوليده: »السيالية هي إمالء الذهن يف غياب أّي رقابة ميارسها العقل، وخارج أي اهتامم جاميل 

أو أخالقي«، أو هي »آليّة نفسيّة تلقائيّة محضة«؛ للتعبري عن ماهية عمل التفكري البرشي وطبيعته، 

متجاوزة الوعي إل الالوعي، وكارسة قيود املنطق لتهيم يف أرجاء الالَّمنطق الرحبة. هكذا أمنت 

السرييالية بوجود عامل عىل خالف الذي نعيشه، عامل ينهار فيه املعقول وتتالىش قواعد العقل، 

ويتبّخر الواقع، أو بعبارة أخرى مخترصة: »بدل العامل الَعريَضِّ الذي يتبّدى يف صورة كون محكم 

الحقيقي  الوجه  التعرية عن  مهّمتها  األنظار، والسرييالية  متواٍر عن  يوجد عامل  التنظيم واملنطق، 

للعامل بجنونه وعبثيته]]]«.

التي راجت  الفكرية والفلسفية  التيارات  تأثرت كثرياً مبا طرحته  السرييالية  أن  وما يجدر ذكره 

والهيغيلية  الفرويدية  يف  أساًسا  واملتمثّلة  العرشين،  القرن  ومطلع  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف 

ظهورها  عىل  ساعدت  فقد  ذلك  إل  إضافة  الحداثية.  بعد  ما  الفلسفات  وبعض  واملاركسية، 

األحداث السياسية التاريخية والسياقات الظرفيّة، إضافة إل التحّوالت االقتصادية واالجتامعية التي 

]1]- مريم وفيق – السرييالية ثورة الالوعي يف مواجهة بشاعة العامل – نقالً من موقع ساسا بوست – 9/ 8/ 2018. 
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عرفتها املجتمعات الرأساملية آنذاك، وقد حمل الفّن السرييايل نزعة ثوريّة تجاه النظام االجتامعي 

األورويب املتمثّل خاّصة يف البورجوازيّة، وحّملها مسؤولية إشعال الحرب العاملية األول، وهكذا 

االقتصادية  أطامعها  وراء  ركًضا  الدمار  إل  العامل  تقود  بأنّها  البورجوازية  تتّهم  السرييالية  ظلّت 

والسياسية. وكثريًا ما كانت تعمد للتعبري عن تذّمرها من النمط األورويب الحديث إل اتخاذ أسلوب 

تهّكمي ساخر يّصور الواقع املغضوب عليه يف قالب هزيل؛ لذلك اتّفقت السرييالية مع االشرتاكية 

اتّفقت مع »نيتشه« يف نقده للحداثة األوروبية،  البورجوازية، كام  القيم  يف حربها الرضوس ضّد 

واتفقت مع »فرويد« يف معالجة مفهوم الالَّوعي، والقول بأّن الوعي ليس إال حالة عرضية للذات، 

لإلنسان  وحده ميكن  الالوعي  طريق  وعن  البرشية،  النفس  حقيقة  الذي ميثّل  هو  الالوعي  وأّن 

التعبري عن نفسه]]].

واآلن، ما هي السرييالية وما العوامل التاريخية التي أّدت إل ظهورها؟

1ـ ماهّية السرييالّية:
السريياليّة هي حركة أدبيّة وفنيّة ظهرت يف أعقاب الحرب العامليّة األول، إل درجة أراد فيها 

من آمن بها تسجيل الّصور الالّشعوريّة للحالة اإلنسانيّة يف إطار فّني يعتمد عامل الّرؤى واألحالم، 

وبشكل ما خرج من عامل الواقع إل عامل الهلوسة والهذيان معتمداً الرّمز والغموض. ولعلّه لهذا 

الّسبب بالّذات عرّف أندريه بريتون السريياليّة بالقول »سريياليّة«: اسم مذكّر  يف غري العربيّة، آليّة]]]  

نفسيّة ذاتيّة خالصة نستهدف بواسطتها التّعبري، إّما قوال، أو كتابة، أو بأيّة طريقة أخرى، عن الّسري 

أو  انشغال جاميل  أّي  العقل، وخارج  الّذهن يف غياب كّل رقابة من  الّذي أماله  للفكر  الحقيقي 
أخالقي«. ]]] 

تعبري عن حاالت  إنّها  أي  الرّمزيّة املستعصية،  عن املوضوعات  تعبرياً  السرييالية  بهذا تكون 

الفكر وعن الّصورة الالّشعوريّة لإلنسانيّة. وهذا أمر بديهي بالّنسبة لتيّار فّني جاء نتيجة اكتشافات 

ما كان شائعاً يف  أّن  الفرويديّة  بيّنت االكتشافات  فلقد  التّحلييل مع فرويد.  الّنفس  وأبحاث علم 

]1]- مريم توفيق – املصدر نفسه. 

]2]- منيل أيضا إىل االعتقاد بأّن املقصود بعبارة، يف هذا الّسياق أقرب إىل معنى الاّلإرادية منه إىل اآللّية. رغم أنّنا عرثنا عىل ترجامت يف 

سياقات أخرى تعّربها بعبارة اآللّية. L’automatisme ومع ذلك نحتفظ بالعبارتني مع وعينا باالختالف الّداليل للّسياق.

[3[- Surréalisme  n. m  Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement 

soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de pensée, en 

dehors de toute préoccupation esthétique ou morale «. André Breton, manifeste du surréalisme, 

Gallimard, Paris 1924, p 37.
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الفنون البدائيّة والفنون املرصيّة القدمية من رسوم رمزيّة هي ُصَوٌر ال شعوريّة ظهرت من خالل 

رموز غامضة وأشكال مشّوهة. وعىل هذا الّنحو انتهجت السرييالية مبدأ الحّريّة املطلقة يف اإلنتاج 

الفّني، مبعنى أنّها مل تحّدد الّشكل أو األسلوب وخرجت عن التّقليد الفّني بالتّجديد يف املواضيع 

ويف أسلوب التّعبري عنها حيث جعلت الالّواقع هو املعرّب عن الواقع، والخيال بديالً من الحقيقة، 

تحوِّل  راحت  وبذلك  الفّني،  واإلنتاج  اإلبداع  ركيزة  هو  والالّمنطق  املفاجأة  عنرص  جعلت  كام 

األشكال إل معاين مجرّدة واملعاين التّجريديّة إل أشكال. وبهذا نرى أّن »مبدأ التّميش الّسرييايل 

هو الحّريّة«. ]]]  وقد قادت هذه الحركة يف توّجه الفّنان السرييايل إل االستلهام من حاالته الّنفسيّة 

الخاّصة، الفّنانني الّسياليّني إل شبه اإلجامع بأّن مرجع إبداعهم ال عالقة له باملوضوعيّة مطلقاً، 

وأنّه عىل العكس يوجد يف األعامق الباطنيّة للّنفس، وهو أمر يؤكّده متزّعم هذه الحركة ووالدها 

الّروحي »أندري بريتون« بقوله »ليك يستجيب العمل التّشكييل إل رضورة مراجعة القيم الواقعيّة 

والّتي تُجمع عليها العقول اليوم، عليه أن يعود إل منوذج باطني خالص أو ال يكون« ]]].

ال عجب يف هذا املنحى الفكري للسريياليّة متى عرفنا أّن من لُّقب بأيب السرييالية هو الّشاعر 

الفّني من خالل  اإلبداع  يؤكّد عىل رضورة  الّذي  بريتون«  »أندريه  الفرنيس  والفيلسوف  والطبيب 

 »Salvador Dali التّجديد الفكري، وقد انظّم إليه عدد كبري من الفّنانني، أشهرهم »سلفادور دايل

والذي يُعدُّ من زاوية نقديّة أحد أقطاب هذا االتّجاه من الوجهة التّطبيقيّة، إل جانب »رنـي ماغريت  

ولألدب  ذللفّن  ترّد  ليك  السرييالية  ظهرت  هكذا   .Picasso »بيكاسو   وكذلك   RenéMagritte

أندريه  مثل  والّشعراء  األدباء  من  جملة  املذهب  هذا  لواء  حمل  وقد  يقولون.  كام  البّناء  دورهام 

بريتون ولويس أراغون Louis Aragon  وبول إلوار P. Eluard  وفيليب سوبول  P. Scupolt. ويف 

سنة ]]9] نرش برتون البيان الّسرييايل األّول، ثّم نرش سنة 9]9] البيان الّثاين وظهرت آراء الّسياليّني 
واضحة يف جريدة “الثّورة الّسرييالية” ومجلّة “الوضوح” ومجلّة “اللّعب الكبري” ]]].

2ـ التالزم بني السرييالّية والدادائّي�ة
والفّنيّة  الفلسفيّة  التّيّارات  من  العديد  لتفاعل  كخالصة  أتت  إمّنا  فراغ  من  السرييالية  تبدأ  مل 

[1[- » Le principe de la démarche surréaliste c’est la liberté «. A. Breton, manifeste du surréalisme, 

op.cit, p115.

[2[- André Breton »l’œuvre plastique, pour qu’il répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs 

réelles sur laquelle aujourd’hui tous les esprits s’accordent, se référera à un modèle purement intérieur, 

ou ne sera pas«.

Patrick Waldberg, Le surréalisme, éditions d’Art Albert Skira, Genève, 1962, P 25.  

]3]- عفيف البهنيس، الفّن واالسترشاق، دار الّرائد اللّبناين، دار الّرائد العريب، بريوت، 1983، ص186.
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أنّه ميكن  الفّنيّة قرباً من السرييالية حتّى  التّيّارات  الّسابقة لها. وتُعترب “الّدادئية” من أكرث  واألدبيّة 

اعتبار أّن هذه األخرية امتداداً لألول. والّدادائية هي مجموعة من األفراد الثّائرين واملرتبطني فكريًّا، 

غري أّن الطّابع الفوضوي العبثي للّدادائية وكونها أساساً رّد فعل عىل ظروف آنيّة أي الظّروف الّتي 

ولدتها الحرب، ورؤيتها املشّوشة كانت كلّها عوامل ساهمت يف توقّف هذه الحركة باستثناء بعض 

املحاوالت الفرديّة الّتي بقيت قامئًة هنا وهناك.

  يشري “بيبكا”، أحد ممثيّل الّدادائية إل أّن كّل نشاط فعيّل لها قد توقّف سنة 9]9]. ومع توقّف 

الّدادائيّة، من حيث هي حركة متامسكة يف أواخر سنة ]]9]، عمد “بريتون” يف مبادرته لنقل الحركة 

من مرحلتها هذه إل املرحلة السريياليّة فجمع بقايا الّدادائيّني، وأصدر أّول بيان للّسياليّة  ]]9]  

بعد أن تأكّد من مساهمة عدد من الفّنانني أمثال: “آرب” و“إرنست”. لكن رغم الّسامت املشرتكة 

بريتون  قاد  السرييالية  تطّور  فإّن  األمر،  بادئ  يف  والّدادئيّة  السرييالية  الحركتني  بني  جمعت  الّتي 

بريتون  نظر  الّدادئيّة يف  تعد  ]]]  وجامعته، ومل  تزارا  اتّبعه  الّذي  الخّط  لالبتعاد عن  “بيبكا”  ومعه 

شيئاً آخر غري صورة فّجة لحالة ذهنيّة مل تسهم أبداً يف الخلق الفّني. وأّما االنتقال من الّدادائيّة إل 

ده بوضوح تاّم العمل الفّني “ملاكس إرنست”  Ernest Max الّذي كان قد انتسب  السرييالية فيجسِّ

إليها  نقل  السرييالية  إل  تحّوله  ومع  أملانيا.  يف  جامعة  تأسيس  يف  وأسهم  الّدادائية،  حركة  إل 

الوسائل والتّقنيات الجديدة التي استخدمها يف عمله التّصويري تبعاً لآلليّة الّتي طالب بها بريتون.

كانت للدادائية جذور وبوادر منذ أواسط القرن التاسع عرش، وال سيّام مع الشاعر رامبو؛ لكّنها 

مل تتّضح إال يف مناخ الحرب العاملية التي دّمرت أوروبا وكثرياً من أنحاء العامل، وذهب ضحيّتها 

املاليني من البرش، واستعملت فيها األسلحة الفتّاكة، وتكشفت عن انسحاق اإلنسان تحت عجالت 

هذه اآللية الرهيبة، حيث رأوا فيها إخفاق القرن العرشين يف جلب السعادة والسالم لبني البرش. 

مدينة  يف  الجنسيّات،  مختلف  من  والفّنانني  األدباء  من  عدٌد  تعارف  أن  بدئها  أّول  من  وكان 

زيوريخ السويسيّة، وقد وجدوا أنفسهم يف منجاٍة من رشور الحرب، فأخذوا يجتمعون يف ملهى 

فولتري ويتذاكرون ويتبادلون آراءهم النقديّة يف جّو من الرصاحة والحريّة، فإذا بهم يلتقون عند نقطة 

الرفض واليأس والشعور بالعبثيّة والفرار السلبّي من هذا العامل إل عامٍل مبهٍم متخيَّل. وكان أبرز 

هؤالء الكاتب الروماين  تريستان تزارا  الذي التّف حوله عدٌد من األدباء وانضّم إليهم بعض الفنانني 

التسمية هو   إّن الذي اقرتح  مثل  بيكايا  و دوشامب. وقد اختاروا لحركتهم اسم »دادا«، أو يقال 

]Tristan Tzara 1896 -1963 -[1 أديب ومفكّر وفّنان من أصل روماين، عاش معظم حياته يف باريس، يعترب أب الحركة الّدادائية باعتباره 

أّول من أطلق عليها هذا االسم الّذي ال يقابله يف الواقع أي مدلول. اسم تزارا الحقيقي هو موانيىس، عرف بكتابته بالفرنسّية وبالرومانّية.
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تزارا، وإنّها كلمة فرنسية األصل تعني: العصا الَفرَِسيَّة، وهي عصا يلهو الطفل بالركوب عليها وكأنّها 

حصان، فاشتّقوا منها  الدادية أو الدادائية؛ ألنّها تذكّر بالطفولة الربيئة التي ليس لديها موروث، بل 

كان ما يف عاملها جديد ووديع. ويذكر أيضاً أكرث من سبب للتسمية، ومن ذلك أنّها تسمية عبثيّة 

ال معنى لها.

هكذا تولُد »دادا« من واقع االحتياج إل االستقاللية، ومن عدم الثّقة بالجميع. ذلك بأّن أولئك 

الدادائية حدود  تخطّت  األول  العاملية  الحرب  وبعد  بحريّاتهم.  يحتفظون  إليها  ينضّمون  الذين 

إليها  وانضّم  الجديد،  إل  والتطلّع  االستطالع  قبيل  من  معظمه  إقباالً  فلقيت  فرنسا،  إل  سويسا 
الشاعر الفرنيس املعروف  بول إيلوار.]]]

التي  املسيحية،  للكنيسة  العلامنية، رفضها  الحداثة  من  وبتأثري  الدادائية  به  آمنت  ما  أبرز  لعّل 

ساهمت برأيهم يف زعزعة القيم، وواجهت اإلفالس الروحي، وتركت اإلنسان الغريّب حائراً تجاه 

مصريه. هذا املسار الفكري الذي أسفر عنه سلوك الدادائيني وعرّبوا عنه من خالل مواقفهم كان 

الرأساملية يف أوروبا.  السلطات  الكنيسة وتحالفها مع  من االحتجاج عىل صمت  باألصل رضباً 

وبهذا املعنى تالقت الدادائية والسرييالية عىل خّط واحد ومنهج مشرتك يف تفسري بنية الرأسامليّة 

والرشور الناجمة عنها. لذا يجب أن ننظر إل الدادائية والسرييالية بوصفهام رؤيًة تأويليًّة شديدة 

الخصوصيّة والغرابة للمجتمعات الحديثة، بل َذَهبتا إل أبعد من هذا لتُقيام الحّد عىل عقل الحداثة 

نفسه. من أجل ذلك فقد شكَّلتا سعياً الستكشاف العوامل األكرث أثرًا يف تكوين النفس الحداثية 

وعقلها الجائر. لقد رأِت الدادائيُة نفَسها معِنيًَّة بإعادة متثيل االضطراب النفيس الناجم عن الحرب 

للُقَوى  تامٍّ  كقبوٍل  السريياليّة  بها  تَحتَِفي  التي  الالعقالنيّة  إل  الّنظر  بينام ميكن  األول،  العامليّة 

ت  الفاعلة وراء كواليس الحضارة. يشري ذلك إل املضمون اإلجاميل الذي انطوت عليه السِجالَّ

الفنيّة  الحركات  وبني  بينهام  يربط  الذي  ه  التوجُّ ما  ولكْن  الحركتني،  لكلتا  املتضاِربة  التاريخيّة 

األخرى التي ظهرت يف أوائل القرن العرشين]]]؟

الذي  نتيجة للحامس الجديل لريتشارد هيولسنبك  الدادائيّة إل برلني  امتّدت   ،[9[[ يف عام 

الحرب،  العام املنرصم. كانت أملانيا يف تلك املرحلة قد خست  برلني من زيوريخ  وصل إل 

عىل  وعالوًة  وبلجيكا.  فرنسا  بها  طالبَْت  التي  للتعويضات  نتيجة  اقتصاديًّا  انهياًرا  تشهد  وكانت 

]1] - ديفيد هوبكنز – الدادائية والرسيالية- ترجمة: أحمد محمد الرويب- ط -1 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة- القاهرة – -2016 ص 18.

]2] - هوبكنز- املصدر نفسه – ص 20.
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الثورة  أعقاب  يف  اجتامعية  ثورة  شفري  عىل  تتأرجح  أملانيا  كانت  االقتصادية،  توازناتها  اختالل 

من  قويّة  معارَضًة  نسبياً  املحافظة  االشرتاكية  الحكومُة  واجهت   .[9[7 عام  روسيا  يف  البلشفية 

الشيوعيني، وخاصًة مجموعة سبارتاكوس، واستجابَْت بعمليات قمعٍ وحشيٍة، وليس من العجب 

إذن أن أتباع الدادائية يف برلني تم تسييسهم بقْدٍر كبري.

بدأ انشغال السريياليني بالسياسة يف عام 5]9]، عندما عارضوا الحرب الفرنسية االستعامرية يف 

7]9] أفَضْت معارضتُهم الشديدة ليس لحكومة اليمني الفرنسية فحسب،  املغرب، وبحلول عام 

بل وللرأساملية عموماً؛ إل انضاممهم إل الحزب الشيوعي الفرنيس، ولكن ثبت لهم من البداية 

أنّه من الصعب التوفيق بني ميولهم السياسية وغاياتهم الفنيّة. إذ كيف للروح الجامعية السياسية، 

بيار نافيل، أن تنسجم مع الفردية املتطرفة للشعر والفّن  الباطنية أمثال  النزعة  نّقاُد  حسبام تساَءَل 

السياليَّنْي؟ هل ينبغي أن تسبق ثورُة العقل الثورة االجتامعية؟ أم العكس هو الصحيح؟ بعد عمليات 

التطهري التي شهدتها جامعُة بريتون عام ]]9]، والتي كانت عينها تستند جزئيًّا إل املزاعم النسبية 

ًة. لقد صار السريياليون اآلن  املتعلِّقة بتضامن الجامعة وفرديتها، أمست تلك األسئلُة تحديداً ُملِحَّ

 [9[[ عام  األوضاع  وتأزّمت  روسيا،  ستاليني جديد يف  نظام  االستجابة ملتطلّبات  ُمجرَبين عىل 

الً عليها الحزب  الفرنيس لويس أراغون رسميّاً عن السرييالية مفضِّ عندما تخىلَّ الشاعر واملفكر 

الشيوعي، ومبرور الوقت يف ثالثينيات القرن العرشين، أصبحت »الواقعية االشرتاكية« ـ وهو فّن 

واقعّي مقروء للعاّمة ـ الفنَّ املعرتف به رسمياً لدى الشيوعية، وقد أدَّى الِْتزاُم بريتون الرتوتسيك  

نسبة ليون تروتسيك]]] بثورة ثقافية- سياسية إل إبعاد السريياليني بشكل حاسم عن التقليد السوفيايت 

املتشّدد.

دول  يف  املذاهب،  من  كمجموعة  السيالية،  انتشار  الثالثينيات  من  التالية  السنوات  شهدت 

أوروبية أخرى وقارات أخرى أيضاً. يف العرشينيات، اجتذبت السرييالية شخصياٍت بارزًة من دول 

مثل إسبانيا وأملانيا وباريس. وبينام أمىس العامل أكرث اضطراباً من الناحية السياسية يف الثالثينيات 

ـ حيث تأثَّرَْت عّدة دول بدرجات متفاوتة باالستقطابات السياسية للشيوعية والفاشية ـ راقَْت مبادئ 

الحركة وِقيَمها لفنانني وكُتَّاب يساريني ومناوئني للفاشية يف مجموعة من السياقات الجديدة. من 

هذا الجانب، عادة ما حقَّقت الحركُة يف أماكن أخرى قّوًة سياسية مل تستطع تحقيقها يف فرنسا. 

تألّفت املجموعُة الفرعيّة الكبرية األول يف بلجيكا عام ]]9] مبعرفة الكاتب بول نوج، وشملت 

]1] - أحد أبرز قادة الثورة الروسية عام 1917 ومهندس الجيش األحمر، وصاحب نظرية الثورة الدامئة. وقد اغتيل يف منفاه الربازييل ميا 

بعد بسبب معارضته لنظام ستالني.
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بول ديلفو واملصوِّر الفوتوغرايف راؤول  فنانني أمثال إيه إل يت ميسينز، ورينيه ماغريت، والحقاً 

أوباك، وبحلول منتصف الثالثينيات، كانت السرييالية قد أمىس لها موطُئ قدٍم يف رشق أوروبا. وكان 

الرومانيان فيكتور برونر وجاك هريولد إضافتني عظيمتني ملجموعة باريس يف أوائل الثالثينيات، 

لكن األهّم تحديداً يف تلك املرحلة كان تشكُّل مجموعة براغ يف عام ]]9]، وأبرُز رجاالتها كاريل 

سرينونوفا.  ماري  وتيون   سيام  جوزيف  والرّسامان  ستريسيك،  جيندريش  الكوالج  اُم  ورسَّ تيج، 

وكانت عالقات الجامعتني، البلجيكية والتشيكوسلوفاكية، أكرث وّداً بحزبَيْهام الشيوعيَّنْي الوطنيَّنْي 

من عالقاتهام بجامعة باريس]]].

يف  اعتمدتها  التي  املبادئ  أبرز  هي  وما  الكربى؟  أصولها  السرييالية  استقت  أين  من 

والفن؟ الفكر  مجال 

3 -  املباين املعرفّية للهرمنيوطيقا السرييالية
الواقع  فوق  ما   يدور حول  فناً  فكانت  الواقع،  فنيّة عىل رفض  السريياليّة كحركة  مبادئ   تقوم 

 Sur-Realisme، ويعترب الالَّوعي عندها مصدراً للحقيقة املطلقة. لذا جاءت أعامل السريياليني 

مزيجاً من العبقرية والجنون، فقد عرّفها أندريه برتون بكونها: »آلية نفسية خالصة تستهدف بواسطتها 

التعبري إما قوالً أو كتابة، أو بأيّة طريقة أخرى، عن السري الحقيقي للفكر الذي أماله الذهن يف غياب 

كّل رقابة من العقل، وخارج أي انشغال جاميل أو أخالقي]]]«.

اإلنسانية،  للذات  الالَّشعورية  للحاالت  صارخاً  تأويالً  السرييايل  الفّن  يكون  النحو  هذا  عىل 

وعىل هذا األساس انتجها مبدأ »الحرية« املطلقة وخرجت عن التقليد الفني بأن جعلت الالَّواقع 

أّن العامل الواقعي يعايش أزمة  تعبرياً عن الواقع والخيال بدالً للحقيقة، فلقد بان للسرييايل جلّياً 

معنى وإفالس إبداع، فاتّخذ من الالَّوعي بديالً للوصول لفّن نقّي وحقيقة مطلقة.

وميكننا إجامل املباين املعرفية للسرييالية بالدوائر التالية:

أوالً: »الالَّوعي حيال هذه الدائرة، يقول أندريه بريتون: أضحى منطق اإلبداع لديهم ومنهجه 

بل وصل درجة النفور من الوعي، ويضيف: أحسب أّن سلويك القلق أفضل بكثري من السلوك 

يكون  فلَِم ال  الفّني  اإلبداع  السرييالية يف  تقنيّات  أهّم  »الحلم« من  لذا كان  البديهي  املنطقي 

]1] - املصدر نفسه – ص 21.

[2[- Surréalisme  n. m  Automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer soit verbalement 

soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de pensée, en 

dehors de toute préoccupation esthétique ou morale «.  
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حلمنا يقظتنا؟ وملَ ال يكون الحلم أهّم نشاطات العقل وأحد مناهج املعرفة بدالً من التفكري؟]]]

ثانياً: »الجنون« رأى فيه بريتون مصدر الحكمة، فاملجنون ال يستعمل عقله ليتعّقل األمور بل 

يكشف بكّل حريّة من خالل جنونه عن كّل الحقائق املخفيّة للطبيعة اإلنسانيّة، لذا كان الهذيان 

والهلوسات مبتغى السريياليون ومنهجهم يف إبداعهم الفّني. بل أصبحت السرييالية متّجد أعامل 

املنحرفني واملرىض العقليني والنفسيني]]]«.

عىل هذا األساس تنكشف تقنية أخرى للسرييالية تربز قّوة حضور الالوعي يف الفّن السرييايل 

»العجيب« فالسرييالية مبا هي ظاهرة ثقافية فوق واقعية ينعدم فيها الحدود الواقعية للزمان  وهي 

واملكان، كام يغيب فيها الفكر النقدي للموضوعات الحسية ليجسد رغبة اإلنفالت لدى الرسام 

السرييايل من عامل محدود ومؤطّرة إل عامل الخيال مبا يحويه من إبداع.

فالعجيب عند السريياليني هو ذلك العامل الخيايل املتجاور للعامل الواقعي، إنّه رفض ملا هو 

إال  املألوف  نقيض  العجيب هو  أّن  »بالرغم من  يكون  أن  ينبغي  ما  لتشييد  كائن محاولة جسورة 

ويدرك  واقعية،  هنا  تصري  الواقعيّة  غري  فاألحداث  جّدا  طبيعيّة  بطريقة  اليومي  بالعادي  أنّه ميتزج 

العجيب  من  باإلقرتاب  إال  يتحّقق  ال  الكائن  يف  اإلنفعاالت  أعمق  عن  التعبري  أّن  السريياليون 

واملدهش، حيث تجىّل ما وراء الواقع حني يفقد املنطق فاعليّته، ويتّم التحّرر من كّل ضغط ]]]«.

للتمرّد واملقاومة والتحّرر من حدود  السريياليّة فهي وسيلة  أهّم املبادئ  إنّها  »الدعابة«  ثالثاً: 

الواقع، فنتوقّع الدعابة من املعنى االجتامعي املتداول لتكون منهجاً ثورياً سياسياً وكساً للعقالنية 

ولألعراف االجتامعية، فالضحك يعترب أفضل سالح للتمرّد عىل العامل بنواميسه املعقلنة والنظر 

إليه بال مباالة واستهزاء كام صّورته الرسوم السرييالية خصوصاً مع رينيه ماغريتو سلفادور دايل. 

و»الدعابة »تكس كّل عالقة باملألوف، تخلق جرأة عىل الواقع وتلحق به صوراً واقعيّة خياليّة له 

لذا إنكار الواقع ومزجه بالالواقع هي لعبة الرسم السرييايل لخلق عامل جديد من خالل الدعابة إذ 

تحطّم  الواقع وترفضه وتخلق عاملاً خيالياً فوق واقعياً لتقّدمه بديالً للواقع، هذه الوظيفة املزدوجة 

متوقّعة من  باألساس عىل صور ال واعية وصدمات غري  ترتكز  السرييايل  الفّن  الدعابة يف  لتقنية 

خالل رسوم هيستريية عنيفة، لذا وحدها الدعابة مبزيج من الواقعي و غري الواقعي، وخارج كل 

حدود الواقعية اليومية واملنطق العقيل، تعطي كّل ما حولها حّدة مضخمة وطابعاً هلوسياً من الال 

موجود يف املألوف، كام تعطي أهمية للمظلم إل جانب حّس فائض فريد عام وشامل]]]«.

[1[ - André Breton, manifeste du surréalisme, Gallimard, Paris 1924, p 37.

]2]- عفيف البهنيس، الفّن واالسترشاق، دار الّرائد اللّبناين، دار الّرائد العريب، بريوت، 1983. ص188.

]3]- أمني، صالح، الّسوريالّية يف عيون املرايا، القاهرة: الهيئة العاّمة لقصور الّثقافة، 2008.ص 137.

]4]- أمني، صالح، السرييالية يف عيون املرايا، مرجع سبق ذكره، ص130.
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رابعاً: »الرغبة« التي تعترب مبدأً ثورياً لدى السريياليون، مبا أّن مصادرها تتعلّق باألساس باللّذة 

ال بالحقيقة، هي حالة وسطى ما بني الحلم واليقظة، ترتك مجاالً عضوياً لالوعي من أجل أن يبدع 

رسومات مفتوحة عىل عامل ُمجّدد يحارب عامل الّنسق، ومحدوديّة األشياء بكّل عنف إبداعّي.

خامساً: »الحّب« وهو ما يجعل الحواس أكرث حّدة واتقاداً، كام يفتح املجال للمخيلة للتعبري 

عن أعامق الشخصية اإلنسانية. لذا اتّخذ الفّن السرييايل من الحّب مبدأً أساسياً يف اإلبداع.

كّل هذه التقنيات واملبادئ التأويلية جعلت من الفّن السرييايل فناً ينتهج الالَّوعي كقوة إبداع 

فنيّة، فهو تأثّر بالتحليل النفيس الفرويدي ووجد فيه الخالص من الواقع بخيباته املتكّررة، وكذلك 

الخيبات النفسيّة التي رتَّبتها الحروب عىل املعنى اإلنساين للحياة. فلقد أراد الفّن أن مُيسك بلحظة 

هي نهاية اللّحظة القصوى للوجود حني ميتزج الحلم بالواقع، املوت بالحياة، األمل بالسعادة كام 

الجميل بالقبيح، املحسوس باملجرّد واملحدود باملطلق. 

الّروح حيث  من  تبدأ  لوجدنا»أنّها  السرييالية  الفكرة  الجاذبية يف  نقطة  نرتجم  أن  لنا  كان  وإذا 

يكّف فيها الواقعي والخيايل، املايض واملستقبل، وما يقال وما ال يقال، واألعىل واألسفل، عن 

التجيّل مبظهر التناقض. ومن العيب أن نبحث عن دافع آخر للنشاط السرييايل كام يقول بريتون 

غري أمل تحديد هذه النقطة الروحية]]]. غري أّن الغاية القصوى لإلبداع السرييايل هي إنشاء فلسفة 

الالَّوعي يف الوعي، والعكس صحيح، ويؤكّد بريتون هذا  بإدماج  النفيس  روحية وجودية تجمع 

املسار بقوله »كّل ما أحبه وكّل ما أفّكر فيه أو أشعر به يقرتب يب من فلسفة خاّصة يف املحابية، 

وتبعاً لهذه الفلسفة فإّن ما بعد الواقعي متضّمن  يف الواقعي نفسه، ولن يكون ال مرتفّعاً وال خارجاً 

ن  يتعلّق تقريبًا بإطار واصل بني املتضمِّ إّن األمر  عنه، وبالتامثل ألّن املحتوي يصري املُحتوى، 

واملضمون«]]].

وعىل نحو ما ذكرنا سابقاً، فقد اتّخذ التجديد الفكري لدى السرييالية من الالَّوعي آلية للتغيري، 

وعمد إل إبداع رسوم تلغي كّل عالقة بالوعي الواقعي لتفرض الخيال والجنون والهلوسات كبديل 

[1[- LA ROUSSE »certain point de l’esprit d’ou la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le 

futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçu contradictoirement. 

Or, ajout breton, c’est en vain qu’on cherchait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de  

détermination de ce point «. -Dictionnaire de la peinture, sous la direction de Michel Laclotte & Jean 

Pierre Guzin avec la collaboration d’Arnould  Pierre. Larousse, Bologne 1999.

[2[- André BRETON  »Tout ce que j’aime, tout ce que je pense et ressens, m’incline à une philosophie 

particulière de l’immanence d’après laquelle la surréalité serait contenue dans la réalité même, et ne 

lui serait ni supérieure ni extérieure. Et réciproquement, car le contenant serait aussi le contenu.  Il 

s’agirait presque presque d’un vase communicant entre le contenant et le contenu. «.André BRETON, 

Le Surréalisme et la Peinture, éditions Gallimard, Paris 1979. 
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السريياليّة عن محاكاة  باألشكال يف صور وقوالب جديدة. وبهذا خرجت  يعود  فني،  وكأسلوب 

الفني، وقّدمته يف إطار نفيس، حيث استخدمت يف ذلك عّدة مبادئ  املظهر املريّئ للموضوع 

وتقنيات أبرزها:

 أ- فكرة »الحركة الذاتية الدامئة يف الرسوم« وهي خري مثال عىل خروج اإلبداع الفّني من إطار 

الزمان واملكان. فرسم اللوحة الواحدة قد يكون عرب عّدة لوحات إذ ال يكتمل العمل الفّني وال يتأطّر 

يف لوحة واحدة، بل ميكن أن ينفتح عىل أطر زمانية ومكانية متعّددة فيبدأ بلوحة معيّنة لينقطع ويتواصل 

مع لوحة أخرى، وبهذا نخرج التجربة اإلبداعية عن كّل األطر الواقعيّة حتى إطار اللوحة ذاته.

ب- كذلك تقنية »املنظور املخادع« وهي من أهم التقنيات الفنية التي ابتدعها الرسام العاملي 

أبعاد  عّدة  خلق  خالل  من  السرييايل  للفّن  الفكري  التجديد  هذا  عن  تعرّب  وهي  دايل،  سلفادور 

ومستويات للرسم، فتظهر عىل سطح اللوحة رسم يف حني تربز عّدة رسوم يف عمقها تبدو وكأنّها 

السطح األصيل للوحة، وبهذا تنفتح هذه الرسوم عىل قراءات متعّددة وتأويالت مختلفة، إذ يعرتف 

سلفادور دايل بأن ال غرابة يف أن ال يفهم الجمهور لوحاته إذ هو نفسه ال يفهمها، فهو يبحث عن 

الهذيانيني. وهكذا كانت لوحاته مجهولة لديه، وطابعها هلويس عجيب وينتفي أي رشح  صورة 

أحاسيس  تختلف  كام  ورؤيته،  مزاجه  وفق  مختلفاً،  تفسرياً  للوحة  يرى  مشهد  كّل  وكأّن  لها.... 

املستمعني إل سمفونية ما من واحد آلخر.

4 - األصول الكربى لهرمنيوطيقا الفّن السرييايل
األساسية  البنية  الكلامت،  ومبعنى  العالمات،  ومبدلول  األشياء،  بنظام  التالعب  يشّكل 

للهرمنيوطيقا السرييالية. وما من ريب يف القول إّن العنف اإلبداعي يف الفّن السرييايل يعود إل 

تكمن  اإلنسان، يف حني  لحقيقة  إال مظهر  ما هو  الوعي  أّن  الذي كشف  الفرويدي  الفكر  تأويل 

التحليل  الغريزية »فقد جاء فرويد مبنظومته يف  الفعلية يف أحالمه وال شعوره كام أفعاله  حقيقته 

النفيس ليضع اإلنسان أمام نفسه، يف عري حاّد بكّل ما فيه من صغائر وحقارات وخلع القناع عن 

صورته حيث نزع عنه طالءه االجتامعي، وجرّده من مظاهره الحضارية، ومعه صارت الرغبة هي 

املحرّك الّسي األّول لإلنسان، الواجب التحديق إليه يف قسوة حتى اللجوء وإل الشّك العقيم]]].

الاّلوعي حضور  أنّها جعلت من حضور  اإلبداعي،  الالَّوعي  السرييالية يف عنف  يؤخذ عىل 

]1]- الوحشّية  Le Fauvisme، هي حركة فّنية يف الّرسم يف بداية القرن العرشين. ويحّدد الّنقاد ظهورها مبعرض خريف 1905 بباريس. 

الّرّسامني الّتجريديّني  1869-1954 رائد هذه الحركة، وهي تتمّيز أساسا بتحريرها للّون. كان لها تأثريها يف  الّرّسام هونري ماتيس  يعترب 

والّتكعيبّيني.
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املخّدر  كان  بل  للواقع  نقدهم  عن  تلقايئ  بالوعي  يعرّبوا  مل  فالسياليون  لوحاتها.  يف  مفتعالً 

والكحول إلصطناع الخيال والهلوسات أسلوبهم يف اإلبداع. وقد انتقدهم فرويد يف ذلك وبنّي أّن 

التحليل النفيس غايته يف كشف الالَّوعي وتحليله البحث عن مصدر العقدة بغية حلّها يف الحاالت 

املرضيّة فقط؛ أما السرييالية فهي عكس ذلك؛ إذ إّن غايتها من الالَّوعي اعتامده كأسلوب إبداعّي 

يف الفّن من خالل مامرسة كّل أشكال »تعنيف« اإلظهار عليه.

يعترب كثري من مؤرّخي الرّسم املعارص أّن السرييالية هي أسلوب فّني خرج عن محاكاة املظهر 

املريئ للموضوع الفّني بالعودة إل عامل األشكال يف معان ذات صور وقوالب جديدة. إنّها تقرتح 

صوراً تنقلنا من العامل الواقعي إل علم الّرؤى واألحالم. وقد قامت عىل نفس أساس هذا الّشكل 

الفّني التّعبرييّة التّجريديّة، مبا أّن السرييالية كانت يف فرتة ما بني الحربني من أقوى الحركات الفّنيّة 

وأهّمها. وكان جورجيو دي شريكو ]]]  من أهّم الّشخصيّات الفّنيّة الّتي أضافت للمنهج السرييايل 

من خالل فكرة »الحركة الّذاتية الّدامئة« يف الرّسم، أي أنّه يرى بأّن العمل الفّني ال ينقطع بانتهاء 

رسم اللّوحة، بل ميكن أن تتواصل هذه اللّوحة من خالل عّدة لوحات أخرى. ويف املقابل ميكن 

أن يتوقّف الفّنان عن رسم لوحة من دون أن تستكمل كّل أبعادها الفّنيّة. ويف هذا تعبري عن الحريّة 

الواقعيّة  بالزّمان وال باملكان، بل خرج عن كّل األطر  الفّني مل يعد مقرتناً ال  الفعل  إّن  إذ  الفّنيّة؛ 

املختلفة  الزّمنيّة  وأطره  التّعبرييّة  أساليبه  الّذي ميتلك  اإلبداعي  اإلطار  الخاّص،  إطاره  له  ليكون 

عن كّل األساليب واألطر الواقعيّة. وقد تأكّد هذا املنهج أكرث مع الرّّسام الّسيايل سلفادور دايل 

من خالل استخدامه »للمنظور املخادع«. فعندما تشاهد اللّوحة الفّنيّة التّي تحتوي عىل املنظور 

املخادع تشعر بأنّه يخلق فراغاً غامضاً، ومع أّن سطح اللّوحة واضح، إالّ أّن هذا الرّسم الّذي عىل 

الّسطح يبدو وكأنّه معلّق عىل مسافة ما وخلفه تربز عّدة رسومات هي الّسطح األصيل للّوحة ]]]. 

وهذه الطّريقة يف التّعامل مع اللّوحة تؤكّد توّصل املنهج الّسيايل إل أسلوب يف الرّسم يجعل 

من اللّوحة الفّنيّة أرضاً خصبة للتّجريد الفّني من خالل حضور األشكال الفّنيّة يف أبعاد ال واقعيّة، إذ 

»يعرتف سلفادور دايل أّن ال غرابة يف أالّ يفهم الجمهور لوحاته، إذ هو نفسه ال يفهمها، فهو يبحث 

عن استعادة صورة الهذيانينّي. لذا فلوحاته مجهولة لديه، طابعها هلوايس عجيب، وينتفي لها أّي 

رشح... اللّوحة تكتمل وتصري ظاهرة يف ذاتها. من هنا، يف إحدى لوحاته، مثّة سّت صور متشابهة 

دون أن يصيب أيّة منها تشويه تعبريي: جسم إنسان ورأس أسد، ورأس قائد جيش حصان، ونصف 

[1[- Giorgio de Chirico.

- فّنان ورّسام وكاتب إيطايل ولد سنة 1888 وتويّف يف روما سنة 1978 من أبرز وجوه الّتيار الرّسيايل إىل فرتة متأّخرة.

]2]-  لوحة »االنطباعات الثابتة للّذاكرة«.
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راعية، رأس ميّت. وكان كّل مشاهد يرى يف اللوحة تفسرياً مختلفاً، وفق مزاجه ورؤيته، كام تختلف 
أحاسيس املستمعني إل سمفونيّة، من واحد آلخر«. ]]] 

 يتأكّد هذا املنهج الفّني الّسيايل بأسلوبه الرّتميزي أو الالّواقعي من خالل أعامل »سيلفادور 

دايل« يف لوحته »االنطباعات الثّابتة للّذاكرة«، وميثّل هذا الرّسم أوضاعاً رمزيّة رسياليّة يقرتن فيها 

الزّمان باملكان، ويؤكّد سيلفادور دايل بأّن هذه اللّوحة كانت رُسمت عىل مرحلتني؛ يف البداية رسم 

املشهد األصيل وبه جذع لشجرة عىل سطح أرض يختلط فيها املشهد بالفضاء الواقعي، ثّم يف 

مرحلة ثانية أضاف فيها رسم »الّساعات الرّخوة« وكأّن املشهد إيذان بغفوة أصابت املكان والزّمان 

فكان املكان جافّا قايس املالمح، وكان الزّمان رخو الّساعات وكأنّها نامئة عىل أشكال ميتة.

البنية  الكاشف عن  الّنفيس  التّحليل  فرويد يف  بآراء  بريتون  تأثّر  وقد  أيضاً  وال غرابة يف ذلك 

إخفاًء  الظّاهري  يعني املضمون  الفرويديّة ال  الّنظريّة  ففي  اإلنسانيّة.  الّذات  الالّواعية يف تكوين 

تاّماً للّرغبة الّداخليّة الاّلواعية كام أنّه ال ميثّل إشباع خيال مقهور، فهناك قضيّتان أساسيّتان يف بنية 

الّنفس: إحداهام واعية واألخرى مقهورة، وهذه الفكرة كانت مهّمة جّداً عند فرويد حتّى أنّه لوقت 

طويل افرتض أّن الخيال الالّوعي قد اتّخذ مكاناً بالفعل يف الواقع.

أّما آخر هذه الحقائق فهي تلك املفارقة املتضّمنة يف دعوة بريتون للّسياليّني بأن يتجرّدوا من 

أّي يشء له صلة بالوعي مبا يف ذلك موضوع الوعي ذاته. غري أّن املفارقة هنا تنشأ من االستحالة 

العملية التي تواجه كّل من يحاول أن يلتزم بحرفية تعاليم بريتون الّسياليّة، وليس أدّل عىل ذلك من 

عبارات بريتون نفسها الّتي تبدأ دامئاً بكلامت من قبيل »هيّئوا«، »اجعلوا«، »أكّدوا«، »اكتبوا« وهي 

كلّها أفعال ترتبط بالوعي أكرث ماّم ترتبط بالالّوعي، وكأّن الطّريق إل الالّوعي البّد وأن ميّر بالوعي 

وهي قّمة املفارقة، وهو ما كشف عنه فرويد نفسه عندما رّصح لسلفادور دايل حني زاره هذا األخري 

يف لندن بقوله: »إّن ما أراه طريفاً يف فّنك ليس هو الالّشعور، بل الّشعور«.

وبالّرغم من هذه املفارقة الّصارخة الّتي ميكن أن تزعزع السرييالية من أساسها إالّ أّن البعض 

يرى أّن هذه املفارقة ذاتها هي أهّم نتيجة حّققتها الّسياليّة، وتأيت أهّميتها من أّن »فناً يقوم عىل 

العقل الرّصف، والّشعور الواعي اليقظ املوضوعي املنظّم، لن يُبرص الحقيقة إالّ من جانب واحد، 

هذا فضالً عاّم يتمثّل فيه عندئذ من جفاف وخشونة. وكذلك الفّن الّذي يقوم عىل الحلم الرّصف 

]1]-  موريس سريوال، الّسوريالّية، مرجع سبق ذكره، ص71.



129االستغراب هرمنيوطيقا الهذيان

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

بكّل ما فيه من انطالق وتفّكك وتشتّت وتنافر، يكون مثرياً للّدهشة والغرابة ولكّنه مع ذلك أجوف 

فضفاض هالمي غامض«]]].

لتغليب  الّدامئة  الّسياليني  ومحاولة  والالّوعي  الوعي  بني  املتوتّرة  العالقة  هذه  أّن  والحقيقة 

الالّوعي عىل الوعي، والحلم عىل الواقع، والّنفس عىل الجسد، هو ما حدا بالبعض إل القول 

بوجود عامل مشرتك بني السرييالية والتّصّوف يتمثّل يف فكرة »الخالص« أي كّل محاولة للخالص 

وبخاّصة  اآلسيوية  املذاهب  مثل  الواقع  فوق  جديدة  آفاق  واستكشاف  الواقع  الجسد  سجن  من 

الهنديّة كالبوذيّة، وبعض الطّرق مثل اليوجا.

كام ينبغي أن نالحظ أّن مثّة فارقاً جوهريًّا بني السرييالية والتّصّوف ال يجوز تجاهله، فالّسياليّة 

يف الّنهاية هي مذهب يف األدب ويف الفّن مبعنى أّن ليس مثّة موقف رسيايل بدون إبداع، حتّى لو 

اً عن موقف من الحياة، وهو بخالف التّصّوف الّذي هو باألساس موقف من  أىت هذا اإلبداع معربِّ

الحياة وإن ارتبط يف بعض األحيان باإلبداع يف الّشعر عىل وجه الخصوص. ويف هذا السياق يقول 

الباحث باتريك فالدبارغ يف كتابه السرييالية »كاسبار دافيد فريدريك، رّسام ال يوصف، وصاحب 

الفيزيائيّة  عينك  أغمض  الّسيايل:  للفّنان  األول  الوصيّة  األخرية  للمرّة  صاغ  صوفيّة،  إرشاقات 

بغرض أن ترى لوحتك بعني روحك. بعد ذلك أخرج للّنور ما رأيته يف ظلامئك« ]]]. 

5 - السرييالّية والفكر الفلسفي: 
يتجىّل تأثري الفلسفة عىل السرييالية يف احتفاء الّسياليّني الّشديد بالفكر األملاين عموماً وبفلسفة 

هيغل عىل وجه الخصوص، التي استعان بها السياليون كثرياً، فأفضت بهم إل إدراك نشوء وتطّور 

القدمية يف محاولة  الواقع  مفاهيم  استجواب  إعادة  اشتغلوا عىل  والفكري. كام  املاّدي  الوجود 

الّسياليّون  به ملّدة طويلة، وهكذا وجد  مسلاّمً  كان  الّذي  والعقل،  املاّدة  بني  ما  التّضاد  تعطيل 

الّدعم الّذي يبحثون عنه عند هيغل. ففي البيان الّسيايل الثّاين، أعلن بريتون أّن املفهوم الهيغيل 

عن تغلغل العامل الخارجي داخل الوجود الّذايت قد ظّل دون تقيّد أو ارتياب يف صّحته. كام كان 

الّداخلية للحاالت والظّواهر  التّجريدي، وإميانه بالوحدة  لتأكيد هيغل برفضه تفّوق املاّدي عىل 

]1]- عّز الّدين إسامعيل، الفّن واإلنسان، القاهرة: الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 2003، ص ص 231 – 232.

[2[- Patrick Waldberg “ Casper David Friederich, peintre ineffable, illumine de grace mystique, a formulé  

une fois pour toutes le premier commandement de l’artiste surréaliste : » Clos ton œil physique afin de 

voir d’abord ton tableau avec l’œil de l’esprit. Ensuite, fais montrer au jour ce qui tu as vu dans ta nuit«.

 Patrick Waldberg , Le surréalisme, éditions d’Art Albert Skira, Genève, 1962, P 25.
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املتناقضة، خصوصاً تحديده للمعرفة بوصفها مزاوجة للفكر وماّدته، كان من شأنه أن يلعب الّدور 

األكرب يف توضيح فكرة الّسياليّني عن العامل اإلنساين.

وبهذا االعتبار يعود لهيغل الفضل يف تحقيق التّوازن الذي كان مفقوداً بني الّذات واملوضوع 

التّناغم  وبني الفكر والواقع؛ »فالتّجربة امليتافيزيقية إذن ميكن بلوغها ليس عرب التّخطي بل عرب 

الّناجح بني العقل واملاّدة«]]]. وعىل أساس هذا املنهج يطّور بريتون بعض املفاهيم الهيغليّة عىل 

الّنحو الّذي يجعل منها جزءاً من الّنسيج الّسيايل فيحّدثنا يف البيان الّسيايل الثّاين سنة 0]9] عاّم 

أسامه »الّنقطة العليا« وهي منطقة يف الفكر عند بلوغها نقطة الذروة ينعدم اإلحساس بالتّناقض بني 

الحياة واملوت، والواقع والخيال واملايض واملستقبل، واألعىل واألسفل، ليس هذا فحسب، بل 

إنّه يخترص كّل الّنشاط السرييايل يف البحث عن هذه الّنقطة.

ويأيت علم الّنفس الفرويدي كأحد أهّم املنطلقات الفكريّة الّتي أثّرت يف الحركة الّسياليّة، فإذا 

كان السريياليّون قد عرثوا عىل التّوازن بني العقل واملاّدة عند هيغل، فإنّهم قد عرثوا عىل هذا التّوازن 

نفسه بني الحلم والواقع عند سيجموند فرويد. ويف البيان السرييايل األّول نسب بريتون إل فرويد 

الفضل الكبري، بسبب اكتشافاته لتأويل الحلم وملنهجه يف االستقصاء والحقوق الجديدة الّتي منحها 

مللكة الخيال البرشي. فقد اتّضح للّسيالينّي – بفضل نظريّات فرويد – أّن الوعي ليس سوى املظهر 

الّسطحي الّذي يخفي تحته رصاعاً محتدماً يف األعامق، وأّن حقيقة اإلنسان ورغباته إمّنا تتكّشف يف 

أحالمه وال شعوره، ويف أفعاله الغريزيّة الرّصفة، عىل نحو أصدق وأدّق ماّم يبدو يف الّسلوك اليومي 

الظّاهري، لقد »جاء فرويد، مؤّسس التّحليل الّنفساين يف الغرب الحديث، ليضع اإلنسان أمام نفسه، 

يف عرّي حاّد، بكّل ما فيه من صغائر وحقارات، وسلخ القناع عن صورته الخبيثة واملحالّة فهو نزع 

عنه طالءه االجتامعي وجرّده من مظاهره الحضاريّة، ومعه صارت الرّغبة هي املحرّك الّسّي األّول 

لإلنسان، الواجب التّحديق إليه يف قسوة حتّى اللّجوء إل الشّك العقيم«]]].

وعىل الّرغم من نقاط االتّفاق الكثرية بني السرييالية والفرويديّة، إالّ أّن كّل منهام مل يسلّم متاماً 

بكّل ما قّدمه اآلخر، فغاية السريياليني ال تتامثل مع غاية التّحليل الّنفيس الّذي يقف عند حدود 

البحث عن مصدر عقدة ما بغية حلّها. من ناحية أخرى مل يهتّم السريياليّون بتحليل واقع الالّوعي 

ـ عىل نحو ما فعل فرويد ـ قدر اهتاممهم بالوصول إليه وتصويره.  كذلك رفض الّسياليّون الطّبيعة 

فقط،  بالحاالت املرضيّة  املتّصلة  باألحالم  اهتاممه  فرويد  فرويد، وأخذوا عىل  العالجيّة ملنهج 

]1]  - أمني صالح، السرييالية يف عيون املرايا، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الّثقافة، 2008، ص63.

]2]-  أمني صالح، املصدر نفسه- ص 106.
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وليس الحلم وفق مفهومهم من حيث هو تعبري عن جانب مهّم يف حياة اإلنسان يخّص الحاالت 

املرضيّة فقط. ويف املقابل اعرتف فرويد بأّن ماهيّة السرييالية وأهدافها غري واضحة بالّنسبة له. 

وعىل أّي حال ميكن القول إنّه »مل يكن بإمكان الّسياليّني إبداء التّأييد الكيّل لطريقة هيغل، وال 

مشايعة فرويد عىل نحو كيّل، لكن عرب هذين املؤثّرين الهاّمني كان بوسع السريياليّني التّخلص من 

عدميّتهم األّوليّة، وتبنى عقيدة أمل مبنيّة عىل اإلميان بالقدرة الكامنة للعقل البرشي عىل الجمع بني 

الحلم اإلنساين والواقع املاّدي« ]]].

لقد وجد الّسياليّون حسب زعمهم ضالّتهم من جديد يف التّحليل الّنفيس. فقد كشف فرويد يف 

تحليله للجهاز الّنفيس أّن منطقة الالّوعي ليست ذاتيّة متاًما، ومتفرّدة عىل نحو مينع أّي تواصل مع 

اآلخرين من خاللها. بل بالعكس هناك تشابه كثري يف نظامنا الّنفيس، وحتّى يف مناطقه األكرث حميميّة 

هناك دامئا املشرتك.  إّن اآلليّات الّنفسيّة نفسها تتكّرر بني األفراد، والظّواهر نفسها تحدث بالطريقة 

نفسها مع الجميع. إنّنا نعيش الواقع ونعيش الحلم. ونعيش امتداد الحلم إل واقعنا. فعوامل الكبت 

الّشعورية  أبعادها  بكّل  الواقع  تجربة  نعيش  إنّنا  متقاربة.  التّعويض واإلشباع  نفسها وعوامل  وآليّاته 

املؤملة والّسعيدة، وترتك فينا آثارها. وحينام نتداعى للحلم يف الّنوم أو يف اليقظة، وحينام تضعف 

مراقبة سلطان الوعي يخرج ما بداخلنا من مكبوت ليتجىّل يف األحالم.  والتّأويل الفرويدي األقرب 

لها هو أّن األحالم إشباعات وهميّة تؤّدي دور التّعويض، وهي صّحيّة ورضوريّة. بل قد يتحّول عامل 

الحامل إل جّنة من اإلشباعات الحرّة البعيدة عن جميع أمناط الرّقابة. ومن هنا يجد الفّنان السرييايل 

نفسه يسبح يف عامله الّذايت من األحالم والخيال لينقل جامليته »التّي صادفها فيه« إل الجمهور. بل 

ومن هنا أيضاً قد يحدث أن يتقاسم معه الجمهور جامليّته ]]]. ومن هذا املنطلق نفسه اعترب البعض 

أّن السرييالية هي »رومنطقيّة جديدة« أو مرشوع استعادة »األسطورة« عىل حساب العقل األنواري. 

بل إّن السرييالية ذهبت عمداً إل إحياء األسطورة القدمية، ملواجهة صعوبة الواقع الحايل، وتوظيف 

املخزون االحتياطي للبرشيّة من أجل املعالجة الّذاتيّة، حتّى انتهت السرييالية نفسها إل أسطورة. 

قامت  »إذا  قائالً:  املعنى  هذا  الّسوربون  بجامعة  األستاذ  بيهار«  »هرني  يوّضح  املجال  هذا  ويف 

السرييالية بالعودة إل األساطري القدمية من أجل فضيلتها اليوم، فإنّها صنعت لنفسها أساطريها الّذاتيّة، 

حتّى انتهت بأن تكون هي نفسها أسطورة يف عيون جمهورها« ]]].

]1]-  أمني صالح، السرييالية يف عيون املرايا، مرجع سبق ذكره، ص 71.

[2[- H.W. JANSON, Histoire de L’ART, éditions cercle d’art, Paris, 1993, p p 723- 724.

[3[- Henri Béhar, in Preface de » le Surréalisme et le Mythe « Annette Tamuly, Peter Lang, New York, 1995.
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عىل هذا الّنحو ينسحب الفّنان الّسيايل إل الحدود الالّواقعية للواقع، معتقدا أنّه بانسحابه هذا هو 

يف الواقع يقرتب أكرث ما يكون من الحقيقة نفسها. ويبدو من الزّاوية الّنفسيّة أّن مثل هذا الّسلوك يؤرّش 

عىل حلم طفويل، فغالباً ما يهرع الطّفل واملصدوم إل البحث عن حقيقة أخرى غري الواقعية ميكن أن 

يجدا فيها سكينته وآماله املحطّمة واقعيّا. وال مفّر من اإلقرار بأنّه سواء للطّفل أو املصدوم أو الّسيايل 

فإّن ذلك االنسحاب للبحث عن نقطة ضوء أخرى غري املظلمة أمامه، يصاحبه نوع من الرّصاخ العميق 

من األمل. ويعرّب هذا املوقف يف عمومه عن ثورة حقيقيّة ترفض الواقع كام هو معطى، وتبحث له عن 

تحريف وتشويه مقصود، بغرض التّخلص منه.

6 - نقد مآالت الهرمنيوطيقا الساخطة
رقابة  دون  من  والالَّشعور  الحلم  إل  النفسية  فرويد  نظريات  عىل  معتمدين  السريياليون  لجأ 

العقل. ولو كان ذلك هروباً من الواقع. وإذا كان هناك تشابهات كثرية بينها وبني الرؤية الصوفيـة إال 

أّن الدوافع والغايات مختلفة متاماً. فاملنهج الصويف الذي يتبّدى من خالل التجارب املعنويّة يف 

التاريخ اإلسالمي يؤكّد عىل العقل وال يُجيز الهروب من الواقع، بل يواجهه ويقوده نحو االرتقاء وال 

يرتك الجانب املادي مــن الحياة عىل حساب الجانب الروحي. لكن السرييالية سعت إل تقويض 

كّل يشء، من إنكار الدين واملقّدسات، إل التنكُّر للرتاث واملذاهب األدبية التي سبقتها. إاّل أنّها 

مل تستطع اإلتيان ببديل لها. كام نظرت إل العقل نظرة احتقار ودأبت عىل الخالص من سيادته 

املخدرات  وتعاطي  والسخرية  والدعابة  واملجون،  املغناطييس،  التنويم  منها  الطرق،  مبختلف 

الدائرة يف بحر متالطم من  الرأساملية  قيم  الغاضبة عىل  االنتلجنسيا  إغراق  أّدى إل  الذي  األمر 

العبثيّة والوهمية واليأس. إل ذلك اجتازت السرييالية كّل الحواجز بني الحب والجنس ما أدى إل 

شيوع اإلباحية يف األدب والفن وإفساد األخالق وانحراف العواطف. وهكذا فإن الولوج يف عوامل 

الالَّشعور والدنيا الحاملة والتيِّه يف أودية الخياالت والرؤی املظلمة ستقود السرييالية إلی عدمية 

الحياة وعبثيتها التي ال تنتهي بصاحبها إاّل إل االنتحار]]]. 

السرييالّية وإنكار املقّدس الّديين
لقد تبنّي لنا أّن املبادئ التي دعا إليها السورياليون يف املطاف األخري تركِّز عىل تقويض األسس 

القيمية والدينية واألخالقية للحضارة اإلنسانية، وفوق هذا راحوا ينكرون كّل ما عداهم، وال يقّرون 

بصّحة أي مبدأ. أما أبرز هذه املبادئ التقويضيّة فيمكن إجاملها مبا ييل:

]1] - خليل برويني – املدرسة السرييالية ومبادؤها دراسة نقدية من رؤية إسالمية- مصدر سبق ذكره- 2018.
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أواًل: تقويض اإليمان واملقّدس الّديين
والرفض  القيود،  كّل  من  املطلق  بالتحّرر  و»ينادون  وتعاليمها  األديان  السورياليون  يرفض 

الالمرشوط ملوازين الناس وأحكامهم ومقّدساتهم«. كان هذا الرّفض والهدم من قبل السياليني 

مبنيـًّا عىل اّدعاء »أّن مجتمعات الحرب العاملية األول قد أفسدت قوانينها وأنظمتها ومذاهبها )مبا 

يف ذلك املذاهب األدبية(، وأّن الخالص الحقيقي هو رفض كّل شـيء، والكفر بكّل مبدأ؛ ألّن 

الواقع البرشي قد فسد لفسادها وبعدها عن الحقيقة. فالسرييالية تحتقر األديان واألعراف واملنطق 

والعقل، وهي دعوة إل »الكفر بالعقل واملنطق، والنظم االجتامعية، والتقاليد، واألخالق الذي 

يعنيـ  يف نظرهمـ  البحث عن عامل جديد أكرث إنســانيّة« ]]]. وحسب كثري من الباحثني إّن السياليّة 

تشّكل موجة من موجات الفكر اإللحادي التي تتباهی بإلحادها وتری فيها الخالص لإلنسان من 

العبودية واألغالل التي تقيّده بها األديان واألعراف والتقاليد«.]]] يجب أن نقول يف الــرّد عىل هذا 

االّدعاء بأّن الحضارة الـتي ال يوجد فيها أّي قيد وميزان وتفتقد اليقني الديني، لن تستطيع أن متنح 

اإلنسان الطأمنينة والسعادة. أن متنح اإلنسان كّل ما يريد، و»أن اإلنسان مل يجد نفسه تتعامل معه 

كإنسان، بكّل مكوناته، وأشواقه، ومنازعه، فإنّه سيتمرد والدعـوة إل رفض كل القيود وهدم كل 

ما يوجد يف الجوامع من موازين كانت مبثابة حرب ثقافية هوجاء شّنتها عىل األديان واملقّدسات 

والقيم األخالقية السرييالية والروحية يف الحضارات اإلنسانية جميعها«]]].

ثاني�ًا: تقويض العقل:
لقد شّنت السرييالية هجوماً علی سيطرة العقل واالتكاء عليه وهاجمت االستخدام الحرصي 

للعقل، وسعت إل الخالص من سيادة العقل بواسطة أشكال املعرفة الالَّواعية كالصدفة املوضوعية، 

والعقل يف  و...،  املخدرات  وتعاطي  الشعريّة،  واملخيّلة  والحلم،  واللّعب،  السـوداء،  والدعابة 

ّكل شــيء«، )وهم  الواقعي  يدنّس باحرتاســه  الذي  السرييالية يصور »األحمــق  نظرة أصحاب 

يعتقدون أّن اإلنسان فرض كوابح اجتامعيّة وجنســيّة وعقليّة عىل نفسه وعىل أشباهه. والسرييالية 

تريد أن تقتلع الحواجز االصطناعيّة لخلق عامل ستكون للرغبة فيه الكلمة األول واألخرية. ]]] ميكن 

القول: إّن الالعقالنية السرييالية أو هجومه عىل العقل ماهية عقيمة، وهذا الهــروب من العقل يف 

]1] - خليل بزويني – املدرس السرييالية ومبادؤها – دراسة نقدية من رؤية إسالمية- مجلة »إضاءات نقدية- العدد التاسع والعرشون- آذار – 2018.

]2] - إبراهيم قصاب- املذاهب األدبية الغربية- رؤية فكرية وفنية- مؤسسة الرسالة- بريوت- -2005 ص 75.

]3] - محمد عّياد شكري- املذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيني- املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب- الكويت – -1993 ص 198.

]4] - أدونيس – الصوفية والسرييالية- دار الساقي – الطبعة الثالثة- بريوت – لندن – -1998 ص 98.
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الملف

الحقيقة هو نوع من الحرب يف املأزق؛ ألّن الّنضال مع العقل الجديد ومعارضتـه ينتهي إل التعايل 

والنمّو كلاّم يعتمد عىل الفكر الديني واالعتقاد بالوحي وإال فال ينتهي إل يشء سوى الدخول يف 

دّوامة العبثيّة والوهميّة واليأس. 

إّن موقف اإلسالم إزاء العقل البرشي ومكانته يف الكون والحياة ويف األدب واالجتامع واضح 

وبنّي قد أشار إليها القرآن الكريم يف معظم سوره ومقاطعه وآياته، حيث يقول الله سبحانه وتعال: 

ُه لَكُْم آيَاتِِه لََعلَّكُْم تَْعِقلُوَن]]] »وإن ّدل هذا عىل يشء فإمنّا يدّل عىل أّن األفكار  ُ اللّـَ كََذلَِك يَُبنيِّ

والعقائد التي يقبلها العقل أو يرفضها يجب أن ترتك للعقل نفسه، وأاّل يعتمد عىل األساليب والوسائل 

أو  قناعاتها،  تحوير  واإلرغام عىل  القس  مستوى  إل  بها  وينزل  البرشي  العقل  مكانة  يتجاوز  ما 

تفريغها، لتقبل أفكار أو معتقدات ال تقوم عليها الحّجة وال يسندها جدل أو برهان«. ومعروف أّن 

القرآن الكريم أعطى الحواس، التي هي إحدى مداخل املعرفة العقبية، مسؤوليتها الكبرية عن كّل 

خطوة يخطوها اإلنسان يف مجال البحث والنظر والتأّمل واملعرفة والتجريب فقال: َواَل تَْقُف َما 

ْمَع َوالَْبرَصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَاَن َعْنُه َمْسُئواًل]]]. »وطلب من املؤمنني أن  لَْيَس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

يحرّكوا بصائرهم وعقولهم للوصول إل الحق الذي ال يقوم الكون إاّل به« فاحتقر السياليون العقل 

أميا احتقار، ولكن اإلسالم كرّمه أميا تكريم]]].

ثالثًا: تقويض الرتاث:
أطاحت السرييالية بكثري من املوروث حيث أحدثت فوىض عارمة يف املجتمعات األوروبية 

الرفيض  بهذا املوقف  فالسرييالية  ناهيك عن مقدساتهم.  الشعوب  الحياة وتقاليد  تناولت أمناط 

أرادت أن ترّد اإلنسان إل حالته الوحشيّة التي أّدت إل اإلخالل باملوازين األخالقية واألدبية. فقد 

اجتازت حدود الحريّة وتكلَّمت يف األدب بلغة غريزية وأطلقت العنان للنفس لتفعل كّل ما تشاء 

من دون أّي رقابة وقيد. كام أكّدت السرييالية عىل الحرية بال قيد وعىل الشهوة املطلقة واعتربتها 

أساس الوجود بل الوجود كلّه. 

خالف هذا املسار الهذياين للسرييالية وتفلّته من القيم الحاكمة عىل املجتمع اإلنساين، أخذت 

]1] - سورة البقرة – اآلية 242.

]2] - سورة اإلرساء- اآلية 36.

]3] - عامد الدين خليل- مصدر سبق ذكره- ص 125.
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الرؤية اإلسالمية مبنهج االستيعاب الخاّلق للرتاث، فهي ليست رؤية تقليدية، واألدب اإلسالمي ال 

يفرض الــرتاث عىل الواقع دون أّي نقد. ومــن جانب آخر ال يرفضه كّل الرّفض كام فعل السورياليون. 

إّن األدب اإلسالمي ينبع من القرآن والسّنة النبوية الرشيفة كام يالحظ عدد من الباحثني مّمن نقدوا 

السرييالية. وكثرياً ما نرى أّن إشكالية األصالة واملعارصة أو القديم والجديد تطــرح من قبل املثّقفني؛ 

إذ يختارون األمنوذج الغريب بوصفه أمنوذجاً أصيالً يجب أن نهتّم به، وهذا ما ال ميكن قبوله حيث 

ذات األديب املسلم النابع من عقيدته معارض مع دعارة األدب الغريب وكشــفه. فعلينا أن ال نغّض 

الّنظر عن وجود غنى معريفّ يف الرتاث وتوفّر مساحات واسعة مفيدة فيه]]].

 إّن هـذه الرؤية الوهميّة والنظرة املظلمة إل الحياة والواقع أّدت إل استغراق السريياليني يف 

عوامل الالشعور بعيدة عن الحياة اليومية، كام أّدت إل استرشاء رؤية تشاؤميّة ملستقبل اإلنسانيّة. 

إنّنا عندما نعالج  هذه القضية انطالقاً من الفضاء الثقايف اإلسالمي نرى أّن »القرآن الكريم، والتجربة 

اإلميانية عموماً، يشكالن رصاطاً للهداية والتبرّص يف املستقبل القريب والبعيد،األمر الذي مينح 

اإلنسانً  فرصة ملّد حياته وإغنائها، وكسب رصيد زمني تتضاءل فيه أثقال الزمان واملكان. فاإلنسان 

يف الثقافة الوحيانية يعيش يف زمن مفتوح، ممتّد يف األبدية، ال  تقطّع فيه وال حواجز وال زوال]]]... 

عىل هذا الوجه سوف يتبنيَّ لنا أّن ظاهرة السرييالية جاءت أشبه بالثمرة املُرَّة لشجرة الحداثة. وعليه 

فقد مضت بعيداً يف التأويل، لتحكم بالبهتان عىل حداثة غادرت مبادئها املعلنة يف التنوير لتتحّول إل 

السرييايل يف االحتجاج عىل  الغلّو  أّن  نرى  آخر،  أنّنا من وجه  إال  القسوة.  غاية  توتاليتارية حضارية يف 

الواقع التاريخي للحضارة الغربية الحديثة وما ترتّب عليه من عيوب واختالالت فكريّة ونفسيّة واجتامعيّة 

وثقافيّة دفع بأتباعها نحو االنعزال والالَّ إنتامء. أّما ما يجري تداوله يف األوساط الفكرية والثقافية من كون 

السرييالية حركة ثوريّة فقد كشفه سقوطها يف العبثيّة والعدميّة إل الحّد الذي جعلها محّل إنكار التيّارات 

االحتجاجية الكربى يف أوروبا مبا فيها الفرويدية الجديدة نفسها.

]1] - خليل بزويني ـ مصدر سبق ذكره.

]2] - عامد الدين خليل ـ التفسري اإلسالمي للتاريخ ـ دار العلم للماليني ـ بريوت ـ 1984 - ص 114.



نقد فهم النّص الديني عند الهرمنيوطيقيين العرب

أطروحات طه عبد الرحمن نموذجًا

[[[
محمود كيشانه]*[

تتناول هذه املقالة املوجات التأويلية التي شاعت يف البالد العربية وتأثّرت بالحداثة الغربية 

يف الفرتة الواقعة بني النصف األول إىل أواخر النصف الثاين من القرن العرشين. وقد تركّز نقد 

القرآين.  النص  العرب يف قراءة  الهرمنيوطيقيون  به  الذي أخذ  التقليدي  الباحث عىل املنهج 

عربية  لهرمنيوطيقا  كنموذج  الرحمن  عبد  طه  املغريب  الفيلسوف  أطروحات  الكاتب  اعتمد 

إسالمية معارصة يف مواجهة التبعيات الهرمنيوطيقية املقلّدة للغرب. 

املحرر

اتجه بعض املفّكرين العرب يف الفكر العريب املعارص إل محاولة فهم وتفسري النص الديني 

باالستناد إل املنجزات العلمية واملعرفية الحديثة، وهي املحاولة التي كانت وال زالت محفوفة 

االجتامع  كعلم  عديدة  وعلوم  والسيميائيات  اللسانيات  مناهج  إل  استندت  حيث  باملخاطر، 

التّاريخي وغريها من املناهج والعلوم  النفس  الديني واألنرتوبولوجيا وعلم  النفس  الديني وعلم 

الشاغل كان يف كيفية تغيري  أّن شغله  العرب  الفريق من املفّكرين  الحديثة. لكّن إشكاليات هذا 

فهم النص الديني ولو عىل حساب النص الديني ذاته. وقد اصطلح عىل تسمية هؤالء املفّكرين 

العلوم  العرب، وهؤالء حاولوا أن يستفيدوا من تطّور  التأويل  العرب، أو فالسفة  بالهرمنيوطيقيني 

االنسانية يف الغرب يف تفسري النص الديني وفهمه فهاًم جديًدا ومغايرًا للفهم السابق الذي تزخر 

بها كتب الرتاث اإلسالمي. 

لقد استخدم هؤالء املفّكرين املناهج والعلوم الحديثة يف نقد الرتاث اإلسالمي بداعي أنّها مل 

*ـ باحث يف الفلسفة، أستاذ محارض بجامعة القاهرة ـ فرع الخرطوم.
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تعد صالحة، ومن ثم عملوا عىل إعادة قراءة القرآن وتفكيك نصوصه وفق ما يتامىش مع العرص، 

النصوص  تدوير  يعيدون  أخذوا  ذلك  عىل  وبناًء  ظنهم،  عىل  متقّدمة  حداثة  نحو  يقود  ما  ووفق 

لتاميش فهمهم، باالستناد إل أّن القرآن منتج. ومن هؤالء املفّكرين: الطيب تيزيني، نرص حامد أبو 

زيد، محمد أركون، وغريهم كثريون مّمن حاولوا تطبيق املنهجية الغربية وعلوم الغرب يف تفسري 

النص القرآين. ومن ثم فقد استندوا إليه يف تحليل الخطاب الديني وتفكيكه لتقديم معاٍن جديدة 

عرصية، وإبطال املفاهيم املوروثة للنص الديني، وعليه فقد استخدموا القراءات اللغوية اللسانية 

الحديثة، وآالت العرض، واالستقالل، والتبليغ، وما أسموه املقاصد املعنوية للخطاب. فاملنهج 

اللّساين والتّفكييك والسسيولوجي كان مرتكزهم يف قراءتهم الحداثية للنص.  

والعلوم  الديني،  النص  فهم  العرب يف  املفّكرين  منّصبًا عىل محاوالت  البحث سيكون  هذا 

هذه  قدّمت  وهل  التطبيق.  هذا  بعد  إليها  توّصلوا  التي  العلمية  والنتائج  طبقوها،  التي  واملناهج 

النتائج خدمة الدين؟ أم كانت عامل هدم له؟ 

بادئ ذي بدء تبدو الهرمنيوطيقا يف الفكر العريب املعارص محّملة بأثقال شتّى: من عدم وضوح 

الرؤية لدى أتباعها، وفردانية التطبيق، وعدم تقبّل البيئة العربية ذاتها ملثل هذا النوع من التأويل، 

وهو ما أّدى إل ما تواجهه اآلن من هجوم شديد من التيارات الفكرية وخاصة التيارات التي ترى يف 

الهرمنيوطيقا خطورة عىل الدين، إال أّن هناك محاولة فلسفية نقدية يتزّعمها املفّكر املغريب طه عبد 

الرحمن، وهي تلك املحاولة التي تعتمد عىل قدر كبري من مواجهة الحجة بالحجة، فهي محاولة 

لرأب صدع الهرمنيوطيقا  تنبني عىل أبعاد فكرية وفلسفية إل جانب أبعادها العقدية اإلميانية.

 ينبغي النظر إل املرشوع الفكري لطه عبد الرحمن بعني الرضا؛  ملا انطوى عليه من أفكار بّناءة، 

ومن أهم هذه األفكار تصحيح املسار الذي سارت عليه الهرمنيوطيقاـ  وال زالتـ  يف العامل العريب، 

وأهم هذه النقاط الجوهرية يف الهرمنيوطيقا التي تحتاج إل إعادة نظر كونها تنظر للنص القرآين كام 

ا إنسانيًّا، فتعمل فيه ما شاءت من أدوات النقد، وهذا من الخطأ الكبري، ذلك أّن النص  لو كان نصًّ

القرآين له قدسيّته وقدسيّة مصدره وهو رب العاملني، فالقراءة الحداثية أو الهرمنيوطيقا “تفسريات 

آليات القرآن، تخرج عن الصفة االعتقادية، وتتصف بضدها وهو االنتقاد، والقراءات الحداثية ال تريد 

أن تحصل اعتقاًدا، من اآليات القرآنية، وإمّنا تريد أن متارس نقدها عىل هذه اآليات]]].  

]1]- طه عبد الرحمن، روح الحداثة، املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمية، الدار البيضاء، املغرب، ط املركز الثقايف العريب، األوىل، 

2006م، ص 176.
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النظرية  تلك  وهي  املؤلّف،  موت  نظرية  الديني  النص  قراءة  الحداثية يف  الهرمنيوطيقا  تتبّنى 

األدبية ـ التي متثّل نتاًجا من نتاجات العلوم املعرفية الحديثة ـ التي تقرأ النص األديب قراءة ناقدة 

دون النظر إل جّو النص املحيط به، بل دون النظر إل حقيقة ما كان يقصده املؤلّف ذاته، بداعي 

أّن هذا النص األديب بخروجه إل النور بات ال ميت لصاحبه بصلة، فقد حصلت هناك قطيعة بني 

املؤلّف والنص ثم مات املؤلّف ليغدو النص يتياًم، ومن ثم فهو ملك للقارئ يفّسه كيفام يشاء. 

ومن ثم تكرث القراءات الذاتية حول النص بعيًدا عن تلك املؤثّرات التي كانت تحيط به. بيد أّن 

النصوص األدبية ـ وإن كّنا ال نحبّذ مثل هذا  نظرية موت املؤلّف هذه إن كانت تصح يف قراءة 

االتجاه يف قراءتها ـ فإنّها أبعد ما تكون عن مجال التطبيق يف مجال النصوص القرآنية، ذلك أّن 

النص القرآين ال يخضع لتلك الذاتية التي ميارسها أصحاب نظرية موت املؤلّف عىل النصوص 

األدبية، تلك الذاتية التي تفيض إل قراءات متعّددة متنافرة حول النص، نتيجة الذاتية والفردانية التي 

يتعامل بها كل حسب معارفه واتجاهاته وأيديولوجيته وتكوينه الثقايف. 

السيميائيات،  ـ مستخدمة  الديني  النص  تأويل  الهرمنيوطيقا إل  اتّجهت  لنا ملاذا  يفّس  وهذا 

واللسانيات والتفكيكية فضالً عن العديد من العلوم واملناهج املعرفية الحديثة ـ وهي دعوة وإن 

النص  يُخضعون  بهذا  أنّهم  أصحابها  فات  فقد  واإلبداع،  الفكر  تجديد  عىل  العمل  ظاهرها  كان 

الديني لألهواء والرؤى الشخصية واملذهبية؟

أليس بهذا يكون أخضع النص لفكره الخاص ورأيه القارص؟ أليس من املمكن أن يخرج عليه 

النصوص؟  من  كغريه  الدين  يكون  أهكذا  للنص؟  الباطني  التأويل  إل  مستنًدا  يناقضه  برأي  آخر 

أليس لهذا النص من قدسية خاصة؟ أمل يعلم أتباع فكرة القول بالهرمنيوطيقا أّن تأويل النص الديني 

بهذا الشكل سينتج عنه حتاًم عّدة حقائق مطلقة ـ حسب رأي أصحابها ـ مستندة إل النص الديني؟ 

وبالتايل يقع الهرمنيوطيقيون فيام حّذروا منه من شيوع التأويالت الفردانية؟ أفال يشّكل ذلك دعوة 

إل إطالق النسبية؟ ومن ثم فمن املهم أن يفهم الجميع أّن تأويل النص الديني له أسسه ورشوطه 

املعتربة، وال يعامل كغريه من النصوص، وإال نقع فيام وقع فيه البعض من البعد عن املضمون 

الديني  النص  امليول واألهواء، وضاعت قدسيّة  باختالف  التفسريات  فاختلفت  للنص،  الحقيقي 

عندهم، ومل ينل حقه من التقدير واالحرتام؛ لهذا فقد وضع العلامء جملة من الرشوط العلمية يف 

التعامل مع اآليات أبرزها: 
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أ ـ الحرص الكامل عىل مقتضيات اللغة وظهوراتها.

ب ـ مراعاة السياق الذي وردت فيه اآليات.

ج ـ العلم بأسباب نزول اآليات.

د ـ عدم االنطالق من التخصيص إل التعميم إال مبقدار ما يسمح به النص الديني.

هـ ـ عدم االنتقال من املناسبة التي وردت فيها اآلية إل مناسبة أخرى يتم إقحامها عىل النص 

القرآين بعقلنا القارص]]].

وإذا كان بعضهم يستند يف فكرته عن التأويل إل رأي ابن رشد، فإنّه قد ظلمه؛ ألّن ابن رشد 

كان يريد من التأويل أن يقيم حواًرا حضاريًا بني العقل والرشيعة، التنوير والدين، وهذا الحوار ال 

نجده عند كثري من الهرومنيوطيقيني العرب، بل رمبا ال تتفق مع منهجية ابن رشد القامئة منهجيًا 

عىل رضورة التواصل بني العقيل واملادي، والحكمة والرشيعة. عىل الرغم من إقرار بعضهم بأّن 

اإلنسان بحاجة إل اآلخر ليكشف أرسار نفسه. 

كاهل  عىل  تقع  الديني  للنص  والتأويل  التفسري  مسؤولية  فإّن  بالتخّصص  نؤمن  كّنا  وإذا 

املتخّصصني مّمن قرأوا كثريًا يف أبواب: الفقه والتفسري والحديث..... وغريها من التخّصصات؛ 

برشوط  لدرايتهم  الديني  النص  مع  التعامل  عىل  سواهم  من  األقدر  هم  هؤالء  ألّن  إال  ليشء  ال 

التثاقف يف كل هذه املجاالت، فضالً  دائرة هذا  بذلك من خارج  ـ وهو  فإذا جاء رجل  التأويل 

عن أنّه يجهل رشوط التأويل ـ واّدعى معرفة تأويل نص ديني ما وهو جاهل بهذه الرشوط تحقيًقا 

ملآرب فكرية أو مذهبية أو شخصية، أو بدعوى تطبيق العلوم املعرفية الحديثة، هل يتم االعتداد 

مبا قام به من تأويل؟ وإذا قبلنا ذلك فام املانع من أن نقبل تأويالً آخر لشخص آخر تحقيًقا ملآرب 

الحقائق  تتغرّي  بعد ذلك من يشء؟! أمل  الدين  يبقى من  انطلق منها األول؟ هل  التي  أخرى غري 

املطلقة طبًقا للتفسريات املذهبية للنص الديني؟ وماذا ترك الهرومنيوطيقيون العرب إذن لبعض 

التيارات الدينية املتشّددة؟! أمل يقعوا فيام وقعت فيه من ادعاء الحقيقة املطلقة؟ ثم هناك جزئية 

أخرى ترتبط بالسابقة حول دعوتهم لتأويل النص الديني، ومتثّل إل حد كبري الربط بني النسبي 

إذا كنتم تحاولون تأويل هذا  تأويله، إال  الديني ثم تحاولون  واملطلق، إذ كيف ترفضون املطلق 

النص مبا يخدم األغراض األيديولوجية الخاصة، فام الفرق إذن بني تيار متشّدد ديني يربط فكره 

]1]- انظر يحيى هويدي، محارضات يف الفلسفة اإلسالمية، مرص، ط دار الثقافة العربية، 1966م، ص 6 وما بعدها.



االستغراب 140

2 0 2 ــع 0 بي ر
 A L - I S T I G H R A B19 االستغراب

الملف

بتأويل النص ويبحث فيه عام يؤيّده ويعضض من موقفه وبني تيار ليربايل أو علامين يحاول تأويل 

النص مبا يؤيّد فكره واتجاهه، فاالثنان سواء إذن يف منهجية الوصول إل ما يظن به حقيقة مطلقة؟!

دة وتديّن الوسيلة الهرمنيوطيقا بني اخلطط املقلِّ
ميكن القول إّن الهرمنيوطيقا من تلك النظريات التي شغلت اهتامم الفكر اإلنساين؛ حيث وَجد 

فيها أتباعها أنّها تقوم بدور مؤثّر يف تفسري النصوص أو الخطابات أيًا كان نوعها، وقد نشأت يف 

املجال التداويل الغريب عىل يد شاليرماخر وديلتاي وهايدغر، وقد كان فكرنا العريب اإلسالمي منذ 

بواكري ظهوره يتضّمن كتابات متعّددة الرؤى والتوّجهات التي تعكس قراءات يف تأويل الخطاب 

القرآين، ومن ثم فقد تلّقف املفّكرون العرب هذه النظرية من أمثال محمد أركون، والطيب تيزيني، 

نرص حامد أبو زيد، وحسن حنفي وغريهم، وعملوا عىل نقل املنهجية الغربية يف الهرمنيوطيقا إل 

البيئة الفكرية العربية ومل يكتفوا مبجرّد املناداة إل تطبيقها، إال أّن هذه التوّجهات الفكرية بدأت 

تفرز لنا توّجهات أخرى تحاول أن تصطنع منهًجا يقوم عىل وضع أسس للتأويل تتعلّق باآلليات 

الهرمنيوطيقا يف  فإّن  ثم  التأويل وغريها. ومن  بأخالقيات  يتعلّق  وما  املعرفية،  اللغوية واألدوات 

إليها نظرة متوازنة ـ فكرة ملّحة يف الفرتة املعارصة يف باب تفسري أو  جوهرها ـ خاصة إذا نظرنا 

تأويل الخطاب البرشي؛ إذ من املمكن أن نجد لها صدًى طيبًا يف املجاالت اآلتية:

فهم النصوص الدينية، وليس نقدها.

فهم الخطابات الفكرية وتفسريها.

تأويل الخطاب الصويف.

البالغة العربية.

تأويل الخطابات التجديدية.

إال أّن إقحامها يف تأويل أو تفسري النصوص املقّدسة مبا هي عليه اآلن لن يجدي نفًعا، بل 

تنهجه،  الذي  نفسه  النهج  الهرمنيوطيقا عىل  ظلّت  إذا  اإلشكاليات، خاصة  من  الكثري  إل  يؤّدي 

وهذا ما انتهى إليه طه عبد الرحمن، الذي استخلص ثالثة أسس تقوم عليها الهرمنيوطيقا العربية 

املعارصة أو ما يطلق هو عليها القراءات الحداثية املقلّدة، وهذه األسس هي]]]:

]1]- انظر طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص 178.
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الهدف النقدي.

اآللية التنسيقية.

العمليات املمنهجة.

وهذه األسس الثالثة هي التي ينتقد من خاللها طه عبد الرحمن الهرومنيوطيقيني العرب إذ إن 

هذه األسس الثالثة هي نفسها األسس التي اعتمدت عليها الهرمنيوطيقا يف الغرب. يقوم العمل 

الهرمنيوطيقي العريب التقليدي عىل متهيدات منهجية قوامها حذف عبارات التعظيم الخاصة بكتاب 

العظيم،  الله  أو صدق  تعال،  الله  وقال  الحكيم،  القرآن  أو  الكريم،  القرآن  كعبارات:  تعال  الله 

الكريم  القرآن  الهرومنيوطيقيون  يسّمي  كأن  مقّررة،  بأخرى  جديدة  مصطلحات  استبدال  وكذلك 

املدّونة الكربى، أو الخطاب الخطاب اإللهي، أو الخطاب النبوي، ويستخدمون مصطلح العبارة 

مكان اآلية، والظاهرة القرآنية مكان نزول القرآن]]]. 

ومن هذه العمليات أيضاً التسوية يف رتبة االستشهاد بني الكالم اإللهي والكالم اإلنساين. وهذا 

األساس النقدي الذي ينبني عىل خطة التأنيس تجعل من القرآن نًصا لغويًا مامثالً ألّي نّص برشي 

وهي القضية التي يرتتّب عليها نتائج خطرية برأي طه عبد الرحمن]]]، من أهم هذه النتائج أن يصبح 

النص القرآين مجرّد نص تم إنتاجه وفًقا ملقتضيات الثقافة التي تنتمي إليها لغته، ومن ثم ينزل من رتبة 

التعلّق باملطلق إل رتبة التعلّق بالنسبي، ومن ثم يصري النّص القرآين وقد انفتح عىل احتامالت متعّددة 

وتأويالت ال حرص لها، ومن ثم يضيع املدلول األصيل لآلية وسط هذه االحتامالت، ويستتبع ذلك 

نتيجة خطرية جًدا قوامها استقالل النص القرآين وفصله عن مصدره املتعايل، وربطه كلّية بالقارئ 

اإلنسان، لينتهوا إل وصف النص القرآين بعدم االكتامل لوجود نقص هنا أو زيادة هناك. 

عىل سبيل املثال، نجد محمد أركون يذهب إل أّن »اإلسالم فرض نفسه كدين مدعوماً بواسطة 

تأسيس  إل  املقّدمة   هذه  من  لينطلق  كامل«]]]،  بشكل  تاريخي  حدث  فهو  إذن  سيايس،  نجاح 

نتيجة ارتضاها، وهي أن »إدخال البعد التاريخي يف التحليل سوف يضطرنا إل التفريق بني اإلسالم 

املثايل هذا، وبني اإلسالم التاريخي«]]]. أما اآللية التنسيقية فتنبني عىل أساس من خطة العقلنة، 

]1]- نرص حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، القاهرة، مكتبة مدبويل، الرابعة، ص 5. وانظر محمد أركون، القرآن من تفسري املوروث إىل 

تحليل الخطاب الديني، بريوت، ط دار الطليعة للطباعة والنرش، ص 206. 

]2]- انظر طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص 180 وما بعدها.

]3]- د. أركون »الفكر اإلسالمي قراءة علمية« ترجمة هاشم صالح، الدار البيضاء، ط املركز الثقايف العريب، ص 115. 

]4]- السابق: ص 115.
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القرآن وحي ورد من  بأّن  الغيبية، ويتمثّل ذلك يف االعتقاد  التي تستهدف رفع عائق  وهي الخطة 

عامل الغيب، وآلية التنسيق التي تقوم عليها خطة العقلنة إلزالة ذلك هي التعامل مع اآليات القرآنية 

بكل وسائل النظر والبحث، التي توفّرها املنهجيات والنظريات الحديثة، ويتم ذلك بناًء عىل عّدة 

خطوات منها: نقد علوم القرآن، إذ يعتقد الهرومنيوطيقيون العرب أّن علوم القرآن ما هي إال وسائط 

مناهج  نقل  يف  يتوانوا  مل  ثم  ومن  عقلية،  قراءة  القرآين  النص  قراءة  عن  ترصف  متحّجرة  معرفية 

كتب  أنّها  معتربين  القرآنية،  الدراسات  مجال  إل  التوراة،  وتحليل  نقد  يف  املتّبعة  األديان  علوم 

اإلنسان  باملناهج املقّررة يف علوم  التوّسل  واحدة ومقتضياتها واحدة، وال غضاضة عندهم من 

هذه  مآالت  إل  النظر  دون  املستحدثة،  والفلسفية  النقدية  النظريات  كّل  واستخدام  واملجتمع، 

النظريات وال إل تجاوز بعضها لبعض، وال أفول بعضها، كالبنيوية والتأويلية والتفكيكية وغريها. 

وعليه فقد أطلقوا سلطة العقل يف قراءة النص، إذ ليس هناك آية قرآنية ممتنعة عن اجتهاد العقل، 

التفاسري  بالنا مبوقفهم من  القرآين، فام  النص  العقل حول  وال يوجد حدود مرسومة الجتهادات 

نتائج خطرية  أّن هناك  بناًء عىل ذلك إل  الرحمن  ينتهي طه عبد  ثم  التي تدور حول اآلية؟ ومن 

ترتتّب عىل خطة العقلنة، من أهمها: تغيري مفهوم الوحي وحمله عىل معنى املوهبة التي يختّص 

بها اإلنسان، أو الوظيفة التي يقوم بها، كون مفهومه يف ظّنهم مرتبطًا باألساطري والبعد عن العقل، 

وأّن ما ينسحب عىل الكتب األخرى من التبديل والتحريف ينسحب عىل القرآن، ومن ثم ليؤّسسوا 

عىل زعمهم هذا أّن العقل الذي ينبني عليه النص هو أقرب إل العقل القصص األسطوري منه إل 

العقل االستداليل املنطقي، كل ذلك ليؤكّدوا عىل نتيحة ارتضوها وهي تجاوز اآليات املصادمة 

للعقل؛ بحجة أن ما يحويه من قضايا وأخبار إمّنا هو مرحلة تاريخية من مراحل الوعي اإلنساين 

التي تم تجاوزها]]].

أما آلية العمليات املمنهجة فتنبني عىل أساس من خطة التأريخ أو األرخنة، وهي الخطة التي 

تستهدف إزالة االعتقاد بأّن القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلية، وذلك من خالل وصل اآليات بظروف 

بيئاتها وزمانها وبسياقاتها املختلفة ويتّم ذلك من خالل الخطوات اآلتية: توظيف املسائل التاريخية 

املسلّم بها يف تفسري القرآن، كمسألة أسباب النزول واملحكم واملتشابه وامليّك واملدين لتقرير 

البنية التاريخية الجدلية للقرآن، وتحصيل مرشوعيّة زائفة ملامرسة النقد التاريخي لهذه اآليات، من 

تلك الخطوات تغميض مفهوم الحكم، فإّن الحكم الذي تتضّمنه اآلية تارًة يأيت بصيغة املايض 

]1]- انظر طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص 181: 184. 
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ناسًخا أو منسوًخا، وهذا يؤّدي يف  أو  تارًة تتضّمن قراًرا عاًما وتارًة قراًرا خاًصا،  بالخرب،  وأخرى 

نظرهم إل اختالف يف القيمة الترشيعية آليات األحكام ويف صفتها اإللزامية. 

ومن ثم دعوا إل االقتصار عىل أقّل عدٍد ممكٍن من هذه اآليات التي ال تتعّدى الثامنني آية، 

أما بقيّة اآليات فإّن املستقبل يتجاوزها حسب ظّنهم، وهذا يعني إضفاء صفة النسبية عىل األحكام 

القرآنية، وتعميم الصفة التاريخية عىل العقيدة. وينظر عبد الرحمن إل أّن هذه العمليات التاريخية 

ا تاريخيًا مثل أي نّص تاريخي، وهو ما يرتتّب عليه نتائج منها:  املمنهجة تؤّدي إل جعل القرآن نصًّ

إبطال املسلّمة القائلة بأّن يف القرآن بيان كل يشء، إنزال آيات األحكام منزلة توجيهات ال إلزام 

يفّرغه  الباطنية الخاصة، والدعوة إل تحديث الدين تحديثاً  معها، وحرص القرآن يف األخالقيات 

من مضمونه، ويجعل لكل مسلم فهمه الخاص للدين الذي يجعله يؤّدي تديًنا معيًنا يراه هو وفق 

وجهة نظره الخاصة]]].

البابلية،  القدمية  الشعوب  اإلسالم عند هؤالء ليس إال مجموعة أساطري مخلوطة من أساطري 

والسومرية، واآلشورية، والفرعونية]]]، وما هو عندهم إال امتداد لألساطري والوثنيات السابقة كعبادة 

اإلله بعل إله القمر...]]]. 

وال غرابة بناًء عىل هذا النهج الخاطئ إذا نظروا إل اإلسالم عىل أنّه شعائر وطقوس من الجاهلية 

وأديان الرشق األوسط القديم مثل الحج، واالعتقاد بالجن، وتقديس الحجر األسود، والختان وعذاب 

القرب وبعض التصّورات األسطورية األخرى، مّدعني أنّه استخدمها إلعادة توظيف نتف متبعرّثة من 

خطاب اجتامعي قديم، بغية بناء قرص إيديولوجي جديد]]]. فالخطاب العلامين الهرمنيوطيقي يقّرر 

قائاًل:  أركون  ثم يذهب محمد  من سابقه]5]، ومن  أّن اإلسالم مل يكن أحسن حظاً  بناًء عىل ذلك 

»بالرغم من ادعاء اإلسالميني واملراقبني الذين ينسخون خطاباتهم دون أن يفّككوا بناءها ال يفلت 

من قواعد التحليل التاريخي والسوسيولوجي، واألنرتبولوجي والفلسفي بكّل تأكيد«]]].

]1]- انظر طه عبد الرحمن، السابق، ص 186: 188.

]2]- انظر تريك عيل الربيعو يف كتابه »اإلسالم وملحمة الخلق األسطورة« دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، وانظر: رشيد الخيون »جدل 

التنزيل« دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، ص 74، 75.

]3]-  انظر: سيد القمني »رب الزمان«، املركز الثقايف العريب، بريوت، ص 168.

]4]-  انظر أركون »القرآن من التفسري املوروث إىل تحليل الخطاب الديني« ص 108 وأركون  »نافذة عىل اإلسالم«، ترجمة صياح الجهيم، 

بريوت، دار عطية للنرش، ط األوىل، 1996م، ص 114 وانظر له أيضاً »تاريخية الفكر العريب اإلسالمي« املركز الثقايف العريب، بريوت، ص 

231 وانظر: طيب تيزيني »النص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة«، دار الينابيع، دمشق، ص 113، وانظر: عبد املجيد الرشيف »اإلسالم 

بني الرسالة والتاريخ« دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، ص 26.

]5]- انظر: محمد شحرور »نحو أصول جديدة للفقه اإلسالمي« األهايل للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، ص 348.

]6]- أركون »نافذة عىل اإلسالم« ص 171.
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فاإلسالم كظاهرة دينية يف نظر أركون ال يختلف عن بقية األديان وهو ما يتعارض مع املوقف 

اإلمياين العقائدي املوروث]]]، ويعني أّن اإلسالم كبقيّة األديان يف الخضوع للتاريخية بعكس ما 

يُنظِّر الفكر الدوغاميئ اإلمياين]]]، األمر الذي سيخضعه ملناهج التحليل التاريخي التي خضعت 

لها املسيحية...]]]، وسيصبح اإلسالم بفعل تيار العوملة الذي ال يقاوم وبفعل الحداثة املكتسحة 

»شيئاً بالياً ال معنى له« وسوف يتبّخر ويذهب مع الريح]]]، اإلسالم التاريخي للذكرى والدراسة فقط 

كام حصل للمسيحية]5]، ولكن يبقى منه أنّه تجربة تاريخية علينا االستفادة منها]]]، ألنّه ظاهرة تاريخية 

طرأت عىل املجتمعات البرشية، وهو مثل الظاهرة االقتصادية، أو الظاهرة السياسية، أو كغريه من 

الظواهر االجتامعية ال يجب أن ننظر إليه عىل أنّه ظاهرة فريدة من األديان]7]. كام ينبغي أن نعلم -بنظر 

أركون-  أّن اإلسالم كأّي عقيدة دينية أو غري دينية ما هو إال نتاج القوى املحسوسة التي تشّكله عقائدياً 

وأيديولوجياً]]]. »إنّه نتاج املامرسة التاريخية للبرش، وبالتايل فهو يتطّور ويتغري، ويخضع للتاريخية 

مثله مثل أّي يشء عىل وجه األرض، إنّه ناتج عن املامرسة التاريخية لفاعلني اجتامعيني شديدي 

التنّوع… كام أنّه ناتج عن فعل الرشوط التاريخية شديدة التعقيد عرب الزمان واملكان«]9].

وعىل ذلك فمن الخطأ بناًء عىل هذا الطرح الغريب النظر إل اإلسالم عىل أنّه حقائق مطلقة، 

بأعيانهم  أناس  التاريخية]0]]؛ ألّن اإلسالم رسالة موّجهة إل  ننتزعه من مرشوطيّته  أن  الخطأ  ومن 

يف القرن السابع امليالدي، ولذلك نجد فيها ظواهر تتناسب مع ثقافة ذلك العرص كالجنة وإبليس 

والشياطني واملالئكة والطوفان وعمر نوح وغري ذلك، وهي اليوم بعيدة عن التصّورات الحديثة، 

وليست لها الدالالت ذاتها التي كانت موجودًة يف ذلك العرص]]]].

]1]-  انظر: أركون »قضايا يف نقد العقل الديني« دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، ص 326.

]2]-  انظر: أركون »أين هو الفكر اإلسالمي املعارص« ص 169 – دار الساقي لندن ط 1/ 1997 وانظر: إلياس قويسم »إشكالية قراءة النص 

القرآين يف الفكر العريب املعارص، نرص حامد أبو زيد منوذجاً« بحث لنيل شهادة الدراسات املعمقة يف الحضارة اإلسالمية – جامعة 

الزيتونة – تونس 1420 هـ 1999 – 2000 م/  ص 201.

]3]-  انظر: أركون »قضايا يف نقد العقل الديني« ص 194.

]4]-  انظر: السابق ص 60.

]5]-  انظر: أركون »قضايا يف نقد العقل الديني« ص 60 وص 328، 318.

]6]-  انظر: نرص حامد ابو زيد »الخطاب والتأويل«، املركز الثقايف العريب، بريوت، ص 227.

الكريم يف ضوء  الرازق هوماس »القراءة الجديدة للقرآن  نقاًل عن عبد   60  ،59 40، ص  الجهاد« عدد  انظر: أركون »مجلة رسالة    -[7[

ضوابط التفسري« رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا –جامعة محمد الخامس– كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1408 هـ 1987 – 1988 شعبة 

الدراسات اإلسالمية.

]8]-  انظر: أركون »قضايا يف نقد العقل الديني« ص 175 وانظر: أبو زيد »مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن«، املركز الثقايف العريب، 

بريوت، ص 16.

]9]-  أركون »قضايا يف نقد العقل الديني« ص 174. 

]10]-  انظر: أركون »نافذة عىل اإلسالم« ص 170.

]11]-  انظر: عبد املجيد الرشيف »اإلسالم بني الرسالة والتاريخ« ص 45.
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دة نقد الهرمنيوطيقا العربي�ة املقلِّ
إذا كان  أنّه  رئيسة مؤّداها:  العرب من فكرة  للهرومنيوطيقيني  نقده  الرحمن يف  ينطلق طه عبد 

الواقع الحدايث مامرسة إبداعية مستمرة وشاملة، فإنّها مامرسة تخّص أهل الغرب، وال تلزم غريهم 

أنّهم  بوضوح  تبنّي  الديني  للنص  قراءتها  تأّملنا يف  إذا  العربية  الهرمنيوطيقا  أّن  باتباعها، يف حني 

مل ميارسوا فيها الفعل الحدايث يف إبداعيته، بقدر ما أعادوا الفعل الحدايث كام حدث يف تاريخ 

التي اعتمد عليها  أّن الخطط الثالث  غريهم، مقلّدين أطواره وأدواره. وقد أثبت طه عبد الرحمن 

الهرومنيوطيقيون العرب مستنسخة من خطط الهرمنيوطيقا الغربية بكل حذافريها، فخطة التأنيس 

عىل  تنبني  التعقيل  يف  وخطّتهم  فقط،  باإلنسان  االشتغال  عىل  القائم  الغريب  املبدأ  من  مأخوذة 

القائم  الغريب  املبدأ  عىل  تنبني  التأريخ  يف  وخطّتهم  بالعقل،  التوّسل  عىل  القائم  الغريب  املبدأ 

عىل التعلّق بالدنيا. ما يعني أنّهم إل التقليد الغريب أقرب منهم إل اإلبداع، فضالً عن أّن تطبيق 

الهرمنيوطيقا وإقحامها يف واقع مغاير للظروف التي نشأت فيها يعّد خطأً منهجيًا ال غفران له. فضالً 

عن أّن تكرارهم للنتائج نفسها التي توّصل إليها علامء الغرب بصدد التوراة واإلنجيل أمر ال ينسحب 

عىل القرآن، حيث إن التدّخل البرشي واضح جًدا فيهام، بخالف القرآن الذي عجزت العقول عن 

إثبات أي تدّخل برشي فيه؛ تأكيًدا عىل كونه إلهي املصدر. 

هذه  أهم  ومن  العربية،  الهرمنيوطيقا  فيها  وقعت  التي  املنهجية  األخطاء  كثريًا عىل  عّول  وقد 

األخطاء]]]: ما يذهب إليه طه عبد الرحمن من أّن إسقاط أيّة وسيلة عىل أّي موضوع يحتاج إل 

مرشوعية، ومرشوعيته يف وجود املناسبة بني الوسيلة واملوضوع، يف حني يفقد الهرمنيوطيقيون 

العرب القدرة عىل نقد وسائلهم املنقولة، من جهة تحصيلها لهذه املناسبة،  وكان األجدر بهم أن 

أّن كثريًا  األداة املنقولة، وخصوصية املحل املنزلة عليه. ومنها  يعوا ذلك حتى يحفظوا إجرائية 

من النظريات واملنهجيات التي نقلوها مل يتمّكنوا من القبض عىل ناصية استعاملها ومل يحيطوا 

األصوات  وتعّدد  والخطابية،  كالتناص،  عليها،  انبنت  التي  املنهجية  واألسس  النظرية  باألسباب 

وغريها، فضالً عن أنّهم نقلوها مع أّن كثريًا منها مل تكتمل صبغتها العلمية بعد إذ ما زالت تتحّسس 

طريقها ومتتحن فائدتها، إذ ليست من باب املنجزات العلمية الراسخة حتى يتم االستناد الكيّل 

إليها. فلقد أرّصوا عىل العمل بهذه اآلليات، وراحوا يسقطون عىل النص القرآين كل ما ظفروا به 

ترتيب  وقلب  إليها،  املتوّصل  النتائج  وتفخيم  تهويل  عىل  وعملوا  الغريب،  اآلخر  إنتاج  يف  منها 

]1]- انظر طه عبد الرحمن، املرجع السابق، ص 190: 193. 
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الحقائق الخاصة بالقرآن، فجعلوا األصل فرًعا والفرع أصالً، وقّدموا ما يجب التأخري، وأّخروا ما 

يجب التقديم، وأنزلوا األعىل منزلة األدىن والعكس، واستندوا إل اآلراء الشاذة والشبهات الزائفة، 

فجعلوها حقائق جوهرية وبنوا عليها أحكامهم الخاصة، فعملوا بذلك عىل تعميم الشك يف كل 

القرآين  النص  قراءة  العريب يف  الحدايث  الفعل  أّن  يقودنا إل  القرآين. وهذا كلّه  النص  مستويات 

كان إل التقليد واملحاكاة والتبعية للفكر الغريب أقرب منه إل أي يشء آخر، فآلية اإلسقاط التي 

اتبعوها ال تقود ولو بعد مئات السنني إل إبداع، فاإلبداع الحقيقي ال يحوي إسقاطًا ما وال إقحام 

أيديولوجي  لتأكيد منحى  بيئات وأزمان أخرى  معينة عىل  بوقائع زمنية ومكانية  مرتبطة  منهجيات 

محّدد، وإمّنا اإلبداع يعني يف التحليل األخري االبتكار املبني عىل أسس منهجية ترتبط بإشكاليات 

املكان والزمان وتعالج إشكاليات أفرزها الواقع، ال اإلشكاليات التي أفرزها الواقع املغاير.

حنو هرمنيوطيقا معّدلة: 
وإذا كان أمر الهرمنيوطيقا العربية عىل نحو ما يذكر طه عبد الرحمن من التقليد واالتباع، فهل من 

وسيلة لقراءة حداثية مبدعة، يف قراءة النص القرآين تحرتم املقّدس وال ترفض قيم الحداثة؟ وإذا 

كّنا بصدد هرمنيوطيقا معّدلة تحاول أن تتجاوز اإلشكاليات والعوائق التي أفرزتها الهرمنيوطيقا يف 

ثوبها الغريب والعريب معاً فعليها أوالً أن تحرتم القدسية املحاط بها النص الديني. 

رأى عبد الرحمن أن املسلمني لن يدخلوا الحداثة دون قراءة مبدعة وجديدة للقرآن الكريم، 

ومن ثم كانت القراءة املبدعة للنّص القرآين عنده أو ما ميكن أن نسّميها الهرمنيوطيقا املعّدلة، ال 

بد أن تنبني عىل حقيقتني جوهريتني:

الصلة  تجّدد  للقرآن،  قراءة جديدة  يكون دون  لن  الحداثة  أّن دخول املسلمني عرص  األوىل: 

كام  العرص،  هذا  يف  اإلبداعية  الطاقة  توريث  عىل  قادرة  قراءة  تكون  أن  رشيطة  النبوية،  بالقراءة 

أورثتها القراءة املحمدية يف عرصها. 

الثقافة  التي مارست قيوًدا عىل  الكنيسة  الغربية ما قام إال ضد تسلّط  أّن واقع الحداثة  الثانية: 

والفكر والسياسة والدين، وقد ترتّب عىل ذلك رصاعات وحروب جّمة بني الغرب والرشق، ومن 

الروحية  السلطة  تلك  من  عقله  وتحرير  الغريب،  اإلنسان  لتحرير  الغريب  الحدايث  الفعل  جاء  ثم 

املستبدة، “وهكذا يرتتّب عىل هاتني الحقيقتني برأي عبد الرحمن نتيجة أساسية، وهي أّن مقتىض 

التاريخية  الحقيقة  مبوجب  أنّه  ذلك  وتوضيح  الغربية،  الحداثة  مقتىض  يضاد  اإلسالمية  الحداثة 
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الدين، ما يجعل اإلبداع الذي  التصارع مع  الفعل الحدايث الغريب قام عىل أصل  أّن  يتبنّي  الثانية 

التاريخية  الحقيقة  يتبنّي مبوجب  املوصول، يف حني  اإلبداع  الفعل هو من جنس  هذا  به  تجىّل 

األول أّن الفعل الحدايث اإلسالمي ال يقوم إال عىل أصل التواصل مع الدين، سواء يف طوره النبوي 

األّول أو يف طوره اإلبداعي الثاين، بحيث يكون اإلبداع الذي يتجىّل به هذا الفعل من جنس اإلبداع 

املوصول، وإذا ثبت هذا األمر ظهرت شناعة الخطأ الذي ارتكبه أهل القراءة املقلّدة، ملّا ظّنوا أنّهم 

يحّققون الفعل الحدايث املطلوب بالحد من هذا التفاعل الديني، والسري به إل نهايته، تقليًدا لواقع 

الفعل الحدايث الغريب الذي قىض بقطع الصلة بالدين”]]].    

غري أّن القراءة الحداثية للنص القرآين ال بد لها –حسب عبد الرحمن- من توافر رشطني حتى 

التفاعل  ترشيد  أي  القرآين،  النص  مع  الديني  التفاعل  قوة  رعاية  هام:  املنشود،  إبداعها  تستويف 

الديني، وإعادة إبداع الفعل الحدايث املنقول أي تجديد الفعل الحدايث، وقد ساق طه عبد الرحمن 

هذين الرشطني يف نظري من باب النقد املوّجه لطائفتني كبريتني داخل البيئة الفكرية العربية، وهام: 

ينقد  القراءة الحداثية املبدعة أن  اتجاهه يف  طائفة أهل الرتاث، وطائفة الحداثة، حيث يظهر من 

إفراط هذه وتفريط تلك، حتى أنّه وصف كالً منهام بالتقليد، ولكّنه تقليد مضاد لتقليد اآلخر، فكّل 

منهام نظر لشق دون اآلخر، فالرتاثيون اهتموا بالقراءة التقليدية للسابقني دون النظر ملا ينطوي عىل 

الحداثة من روح مبدعة ميكن أن تصنع الكثري ماّم يخدم الدين، والحداثيون سعوا إل قراءة تقليدية 

للفكر الغريب أيًضا دون النظر إل مضمون الدين كدين له دور يف دفع األمة اإلسالمية إل التقّدم.

فتجديد الفعل الحدايث عند طه عبد الرحمن إمّنا يحصل بأن يكون هدف الهرمنيوطيقا هدفًا 

التقليدية،  الهرمنيوطيقا  عليه  قامت  الذي  االنتقادي  السلبي  الهدمي  الهدف  وليس  بنائيًا،  إيجابيًا 

أهمية هذا  يدفع عائًقا معيًنا، وتكمن  الذي  الهدف  قيمة معينة مكان  مبعنى إحالل هدف يجلب 

القراءة  يف  البناء  مبدأ  فإّن  ثم  ومن  العائق،  دفع  من  أخص  القيمة  جلب  كون  يف  عنده  اإلحالل 

املبدعة أو يف الهرمنيوطيقا املعّدلة مقّدم عىل مبدأ الهدم، بخالف القراءة املقلّدة.       

وقد أقام طه عبد الرحمن موقفه من الهرمنيوطيقا املعّدلة بناّء عىل ثالث خطط رئيسة تقوم عىل 

أنقاض الخطط الثالثة التي قامت عليها الهرمنيوطيقا التقليدية، وتتالىف تلك األخطاء التي وقعت 

فيها والتي جعلت من النص القرآين نًصا برشيًا تجوز فيه كل عوامل النقد، وهي تلك الخطط التي 

تعمل يف التحليل األخري عىل الرتشيد الديني والتجديد الحدايث، فضالً عن كونها متثّل اإلبداع 

]1]- طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 194.
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الخطط  الحدايث، هذه  الفعل  الديني وتجديد  الفعل  ترشيد  بني  براعة  يزاوج يف  الذي  املوصول 

الثالث هي: خطة التأنيس املبدعة، وخطة التعقيل املبدع، وخطة التأريخ املبدع.

فخطة التأنيس املبدع ـ كمكون رئيس للهرمنيوطيقا املعدلة ـ عنده ليست كخطة التأنيس يف 

الهرمنيوطيقا التقليدية تقوم عىل احرتام قدسية النص القرآين وليس محوها، كام تقوم عىل تكريم 

إلغاء كل تقديس يف غري موضعه، فهى خطة تعمل عىل  اإلنسان، فتكريم اإلنسان عنده يتضمن 

نقل اآليات القرآنية من وضعها اإللهي إل وضعها البرشي؛ تكرميًا لإلنسان، وهذا النقل الذي ارتآه 

طه عبد الرحمن يتوافق من وجهة نظره مع الديني والحدايث، فليس يف آلية النقل هذه أّي إضعاف 

الذي ال  إنسانيًا،  اللساين وضًعا  تبليغه وتحّققه  اتّخذ يف شكل  الوحي  أّن  الديني، ذلك  للتفاعل 

تكيّفه وال تحّده لغة، كام أنّه ليس يف هذه النقل أّي أخالل بالفعل الحدايث. 

فأراد طه عبد الرحمن من خالل خطة التأنيس أن يستعيد اإلنسان اعتباره، ليس بانتزاع نفسه من 

الهرمنيوطيقا املقلّدة، فموافقة  له  إرادته عىل عكس ما أرادت  سلطة اإلله، ولكن مبوافقته ووفق 

إرادة الله تعال هي الضامن الستمرار اعتبارية اإلنسان املسرتّدة واستكاملها، ومن ثم جعله الله 

خليفة يف تدبري شؤون هذا العامل وهذا غاية التكريم، ومن ثم نفهم أّن خطة التأنيس عند طه عبد 

الرحمن تعمل عىل إعادة وصل اإلنسان بخالقه وصالً يحّقق له مبدأ التكريم، وليست خطة تعمل 

عىل إنزال اإلنسان رتبة األلوهية. 

إحيائه.  الرحمن وعمل عىل  عبد  أراده  الذي  اإلبداع املوصول  تحقيق  األساس يف  وهذا هو 

فالخطة ال تنبني عىل رفع القدسية عن النص القرآين، كام أرادت الهرمنيوطيقا املقلّدة، وإمّنا تنبني 

عىل تكريم اإلنسان، ومن هنا يتأكّد لنا “أّن االنشغال باإلنسان يف خطة التأنيس املبدعة أكرث منه 

يف خطة التأنيث املقلّدة، إذ إّن التأنيس املقلّد يتوّل دفع ما يتوّهم أنّه يرّض باألصالة اإلنسانية، 

أي القدسية، يف حني أّن التأنيس املبدع يتوّل جلب ما ينفع هذه األصالة، ومتى تحقق جلب هذه 

يف  نجدها  املندفعة  القداسة  هذه  ومثل  الزائدة،  القداسة  من  يرضّها  ما  بالرضورة  اندفع  األصالة 

تعظيم بعضهم الجتهادات ومقاالت قدماء العلامء، واملفّسين مبا يضاهي تعظيمهم لكتاب الله 

يعني  فيه”]]] مبا  الخطأ  يقبلون االعرتاض عليه وال باألحرى يتصّورون وجود  وكتاب رسوله، فال 

التأنيس املقلّد، وذلك  الحداثة من  تأنيًسا مبدًعا يكون أكرث تواصال مع  أراد  الرحمن  أّن طه عبد 

كلّه مبوجب املبدأ الحدايث الذي يقوم عىل العناية باإلنسان، وتتوّل إذن العمليات املنهجية يف 

]1]- طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 198.
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التأنيس املبدع عملية الكشف عن مظاهر تكريم اإلنسان يف اآليات القرآنية التي أوصلته إل مرتبة 

االستخالف التي ليس بعدها إال مرتبة األلوهية كدليل ال يقبل الشك عىل هذا التكريم اإللهي]]].

وهذا ما قاد طه عبد الرحمن إل إبطال املامثلة اللغوية التي اعتمدها التأنيس املقلّد بني النص 

القرآنية مجرّد أشكال تعبريية عنده، وإمّنا هي مضامني  القرآين والنص البرشي، إذ ليست اآليات 

تبليغية يتصّدرها املضمون العقدي يف كل آية، ومن ثم لزم أن ال يكون املعيار املعّول عليه يف 

تحديد مدى مامثلة النص القرآين أو مباينته لغويًا لغريه من النصوص هو هذه األشكال التعبريية وال 

حتى تلك املضامني العادية، وإمّنا مضامينها العقدية الجديدة التي تحدث وال زالت تثويرًا عقديًا 

جوهريًا ال ميكن أن يحدثه أّي نص آخر؛ لينتهي طه عبد الرحمن إل أنّه ال نظري للنص القرآين يف 

حداثته اللغوية]]]. 

أما الخطة الثانية التي تنبني عليها الهرمنيوطيقا املعّدلة عن طه عبد الرحمن فهي خطة التعقيل 

عن  عبارة  وهي  ـ  التقليدية  الهرمنيوطيقا  يف  التعقيل  خطة  مع  كيّل  خالف  عىل  وهي  ـ  املبدعة 

التعامل مع اآليات القرآنية بكل وسائل النظر والبحث التي توفّرها املنهجيات والنظريات الحديثة، 

توسيًعا لنطاق العقل، وتقود هذه الخطة إل ثالث نتائج جوهرية عنده: أّولها أّن التعامل العلمي 

منهجية  أسبابًا  القرآنية تحوي  اآليات  أن  إل  استناًدا  معها،  الديني  التفاعل  اآليات ال يضعف  مع 

مختلفة نستطيع من خاللها استكشاف بعض املعامل املميّزة للعقل الذي يختّص به القول القرآين، 

النسب، وإمّنا  ليس عقل  أنّه  آيات، كام  ليس عقل آالت، وإمّنا عقل  والعقل املقصود هنا عنده 

عقل القيم. وثانيها أّن هذا التعامل العلمي ال يخل بالفعل الحدايث؛ ألنّه معني بتوسيع آفاقه بحيث 

املوضوعيه  األسباب  لإلنسان، فضالً عن  القيمية  التوّجهات  إدراك أرسار  من  مقدرة  يجعله عىل 

للوقائع، وبذلك يسهم يف االرتقاء بالعقل الحدايث حيث يخرجه من طور املادة الخالصة إل طور 

يتزاوج فيه املادي باملعنوي يف بوتقة واحدة. وثالثهام أّن هذا التعامل العلمي يؤّدي إل تحقيق 

اإلبداع املوصول، ألنّه ال يقصد رفع الغيبية عن النص القرآين، وإمّنا يقصد إل بيان وجوه توسيع 

العقل فيه، وال شك أّن سعة العقل رشط يف إدراك القيم التي ينبني عليها الوجود اإلنساين، خاصة 

أّن النص القرآين نًصا يدعو للقيم ويحّث عليها، ومن ثم يتبنّي بوضوح “أّن االنشغال بالعقل يف 

خطة التعقيل املبدعة أكرث منه يف خطة التعقيل املقلّدة، ذلك أّن التعقيل املقلّد يشتغل بدفع ما 

يتوّهم أنّه يرض بالفكر العقالين، أي الغيبية، يف حني أّن التعقيل املبدع يشتغل بجلب ما ينفع هذا 

]1]- طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 198.

]2]- طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 199.
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الفكر، ومتى تحّقق جلب الفعل العقالين اندفع بالرضورة ما يرضّه من الغيبية الغالية، ومثل هذه 

الغيبية املندفعة، نجدها يف اعتقاد بعضهم أن كل أحداث املستقبل غيب ال ميكن أن يحي ببعضه 

اإلنسان، مع أّن اإلله علّمه ما مل يكن يتصّور أن يعلمه وما زال يعلّمه ما ليس يف حسبانه”]]] ما يعني 

أّن طه عبد الرحمن أراد تعقيالً مبدًعا، ليس كذلك التعقيل الذي انبنت عليه الهرمنيوطيقا املقلّدة، 

مبوجب املبدأ الحدايث الثاين الذي يؤكّد عىل العناية بالعقل، ومن ثم تتوّل العمليات املنهجية 

يف التعقيل املبدع تعّقب مظاهر توسيع العقل يف اآليات القرآنية ومواطنه وأقداره فتستخرج منها 

مختلف األدلة التي تثبت مبدأ التدبّر، للتأكيد عىل أّن العقل القرآين يصل الظواهر بالقيم، ويصل 

األحداث بالعرب عىل حد تعبري طه عبد الرحمن، وللتأكيد عىل أّن القلب يف القرآن ـ خالفًا ملا فهمه 

البعضـ  ملكة جامعة تصدر عنها اإلدراكات اإلنسانية عقلية كانت أو حسية أو روحية، بحيث يكون 

أفق اإلدراك الحيّس موصوالً بـأفق اإلدراك العقيل، واألخري موصوالً بأسس اإلدراك الروحي.  

وهذا ما انطلق منه طه عبد الرحمن إلبطال املامثلة الدينية التي أفرزتها خطة التعقيل املقلّد بني 

النص القرآين والنصوص األخرى؛ مستنًدا يف ذلك إل الفرق بني العقل الديني والعقل الوثني، فاألول 

يعلو عن العقل املادي، يف حني ينحط الثاين يف براثنه، وهذا هو ما يؤّدي إل اختالف النظرة إل 

القصص والعبادات يف النص التوحيدي الديني، ومستنًدا كذلك إل أّن النص القرآين يعلو عىل غريه 

الشعوذة واألسطورة، وكم اآليات  تنكر  التي  بدليل كم اآليات  الدينية ويهيمن عليها  النصوص  من 

التي تدعو إل العقل السديد الذي يجعله يرتقي بالعبادة إل رتبة اإلحسان، أو يقتنص املعاين من 

العالمات الكونية، وبناًء عليه فال نظري للنص القرآين يف حداثته الدينية عند طه عبد الرحمن. 

يف حني أّن الخطة الثالثة خطة التأريخ املبدع ال تقصد إل محو الحكمية بضم الحاء، وإمّنا 

وسياقاتها  وزمانها  بيئتها  بظروف  القرآنية  اآليات  وصل  عن  عبارة  فهي  األخالق،  ترسيخ  تقصد 

املختلفة؛ ترسيًخا لألخالق. وتقود هذه الخطة إل ثالث مسلامت: أّولها أّن هذا الوصل ال يضعف 

التفاعل الديني يف يشء، ذلك أّن رب اآليات بالسياقات والظروف أوثق السبل للتحّقق من املقاصد 

والقيم التي تحويها، وينتج عن هذه أنّه كلاّم تجّددت الظروف والسياقات أمكن أن يتجّدد تحّقق 

هذه القيم، ويتجّدد اإلميان بها، فتكون اآليات القرآنية محفوظة بحفظ قيمها يف مختلف األحوال 

اعتباره  التاريخ يستعيد  إّن  الحدايث؛ حيث يرى  بالفعل  الوصل ال يرّض  أّن هذا  واألطوار. وثانيها 

باالرتقاء مبفهوم الحكم ال مبحو الحكمية كام أرادت الهرمنيوطيقا التقليدية، إذ مل يعد مضمون 

]1]- طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 201.
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آية الحكم منحرًصا فيام تأيت به من مظاهر الترشيع، وإمّنا يتّسع ملا يأيت به هذا الترشيع من تخليق 

تقّدر  الثاين لألول، وبهذا  تبعية  للسلوك، وبهذا يكون آلية الحكم وجهان: أخالقي وقانوين، مع 

األحكام بقدر األخالق التي تورثها. وثالثها أّن هذا الوصل يحّقق اإلبداع املوصول، ذلك أنّه ينشغل 

يف األساس ببيان وجوه ترسيخ األخالق يف هذه اآليات، إذ إن ترسيخ األخالق هي الغاية األول 

من البعثة املحمديّة، ومن ثم “يكون االنشغال بالسلوك يف الحياة يف خطة التأريخ املبدعة أكرث 

منه يف خطة التأريخ املقلّدة، ذلك أّن التاريخ املقلّد يشتغل بدفع ما يتوّهم أنّه يرّض بالسلوك، أي 

الحكمية، يف حني أّن التأريخ املبدع يشتغل بجلب ما ينفع هذا السلوك، ومتى تحّقق جلب هذا 

السلوك الخلقي اندفع بالرضورة ما يرضّه من الحكمية الجامدة، ومثل هذه الحكمية املندفعة نجدها 

يف تعلّق بعضهم بأحكام الرق، وأحكام التعامل مع املرشكني”]]] ما يعني أّن طه عبد الرحمن أراد 

تأريًخا مبدًعا، يكون أكرث تغلغالً يف الحداثة من التأريخ املقلّد، بناًء عىل املبدأ الحدايث الثالث 

التأريخ املبدع  العمليات املنهجية يف خطة  تتوّل  الدنيوي، ومن ثم  بالسلوك  العناية  يقّرر  الذي 

عند طه عبد الرحمن الكشف عن أشكال التخليق ومواضعه ومناذجه ودرجاته يف اآليات القرآنية، 

بحيث يستخرج منها مختلف األدلة التي تثبت مبدأ االعتبار، الذي حّضت عليه اآليات، فاألحداث 

تنزله  بحيث  وقيم مخصوصة،  مقاصد  لتحقيق  موّجهة  وقائع  تعّد  اآليات  املتضّمنة يف  التاريخية 

منزلة عالمات كونية، كام أّن القيم املرتّبة بهذه العالمات متثّل عربًا لإلنسان يؤّدي العمل بها إل 

تغيري منط سلوكه، ومجرى حياته.    

النص  بني  املقلّدة،  التأريخ  خطة  أقامتها  التي  التاريخية  املامثلة  إلبطال  منه  انطلق  ما  وهذا 

اكتسب وضًعا  الذي  الخاتم  النص اإللهي  أنّه  النصوص، مستنًدا يف ذلك إل  القرآين وغريه من 

تاريخيًا ال يضاهيه فيه نص آخر، حيث ميتّد زمانه إل ما بعد نزوله، ومن ثم فإنّه طه عبد الرحمن 

يدعو إل رضورة البحث يف اآليات القرآنية عن عالمات الحارض وليس املايض؛ حتى نستمد منها 

معامل االهتداء يف الحياة اآلتية، بحيث نكون صانعني لتاريخية مستقبلية، فال بد للنص الخاتم أن 

يكون نًصا راهنيًا، وأن تكون راهنيّته راهنية دامئة، عالوة عىل أّن القرآن اختص بقيم أخالقية وروحية 

عليا، والقيم القرآنية ال ينال منها مع توايل األزمان، حيث إّن التعلّق بها هو الذي يكسب األحداث 

الوجهة التي اتخذتها، ومن ثم فإنه ال نظري للنص القرآين يف حداثته التاريخية عنده. 

]1]- طه عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 203.
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هرمنيوطيقا الشفاهة
نقد براءة احلداثة من األصول اليونانّي�ة للتأويل

[[[
عزيزة عبد املنعم صبيح]*[

تسعى هذه الدراسة إىل اإلحاطة املعرفّية والنقديّة بالهرمنيوطيقا اليونانية وبيان أصولها ومبانيها 

امليتافيزيقة. إال أنها سرتكّز عىل نقطة محورية تتعلّق بالجدل الدائر حول تأثريها الحاسم عىل 

قيام  إمكانية  بعدم  القائلة  للفرضية  والتحليل  بالنقد  الكاتبة  تتعرض  كام  الحداثة.  هرمينوطيقا 

ثقافة  ال  ثقافة شفاهة  األحيان  أغلب  كانت يف  اليونان  ثقافة  أّن  إىل  استناداً  يونانية  هرمنيوطيقا 

نصوص، وهو األمر الذي يتعارض ومفهوم الهرمنيوطيقا من أنّها فن فهم النصوص وتأويلها.

املحرر

السابع  القرن  ظهر يف  غربياً  فلسفياً  اتجاهاً  النصوص(  وتأويل  الفهم   )فن  الهرمنيوطيقا  متثِّل 

العقل  لحث  محاولة  وهي   ،)[[[(Johann Dannhauerدانهاور يوهان  قدمها  عندما  وذلك  عرش، 

ومن  بداخله،  املختبئة  املعاين  عن  والكشف  باطنه  إل  النص  ظاهر  من  االنتقال  عىل  البرشي 

ثم فإنّها تفتح آفاقاً رحبة أمام هذا العقل لجدل خصب ومساءلة دامئة، وتحّرره –أي العقل– من 

بعينه.  فهم  أو  فكر  أو  لرأي  التعّصب  دون  حائالً  وتقف  األحادي،  والفهم  الواحدة  القراءة  تبعية 

تتناول الهرمنيوطيقا النصوص السياسيّة واألدبيّة والفنيّة والسسيولوچيّة واألنرثوبولوچية، وكذلك 

*ـ باحثة متخّصصة يف الفلسفة اليونانّية، وأستاذة يف جامعة اإلسكندريّة - مرص.
]2]-  هو الهويت من سرتاسبورج Strasburg، قدم الهرمنيوطيقا بوصفها مطلباً رئيساً للعلوم التي تعتمد عىل تأويل النصوص، ويُعد هذا 

املطلب مقبوالً يف ضوء حقيقة السعي النهضوي للبحث عن طرائق وقنوات جديدة للحكمة وذلك بالعودة إىل النصوص الكالسيكية، 

بالعربية إيل  ἑρμηνείαςΠερί ))De interpretation( واملرتجم  أرسطو   دانهاور مسمى هرمنيوطيقا من مؤلف  استلهم  ولقد 

»العبارة« مدعياً أن العلم الحديث يف التأويل مل يكن سوى إمتام لألورجانون األرسطى.

C.F:  Jean Grondin: the task of Hermeneutics inAncient philosophy, in proceeding of the Boston Area 

Colloquium in Ancientphilosophy, Vol 8.
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الحذر  من  يشء  دامئاً  يناصبها  لذا  خطورتها  أيضاً  ورمبا  أهميتها  تكمن  وهنا  الدينيّة،  النصوص 

والرتبّص ورمبا العداء.

تلك هي الفكرة املحورية التي أحاول تظهريها من خالل اإلجابة عن بعض التساؤالت الفرعية 

التي تشتق بدورها عن تلك اإلشكالية، وهي عىل النحو التايل:

- إن كانت الهرمنيوطيقا هي ذلك االتجاه الفلسفي الغريب الذي ظهر يف القرن السابع عرش. فإّن 

أصل ذلك املصطلح يعود إل اليونان الكالسيكية. فهل كانت الهرمنيوطيقا، حقيقًة، إنجازاً فلسفياً 

حديثاً كليًة، ومل تسهم اليونان قدمياً يف هذا االتجاه إال باالصطالح ودالالته التي مل تتجاوز معاين 

العميقة  الفهم  إلىدالالت وآليات  القول والتفسري والرتجمة. وبالتايل مل تصل بحاٍل من األحوال 

والرثية للهرمنيوطيقا الحديثة؟

قدمياً.  اليونان  التأويل يف  مفهوم  فام  شائع-  هو  -كام  التأويل  تعني  الهرمنيوطيقا  كانت  إن   -

وكيف تجىّل يف تناول نصوص اليونان املقّدسة، كنصوص هومريوس؟

- هل تُعد آراء كل من أفالطون وأرسطو هرمنيوطيقية، أم أنّها استناداً إل مواقفهام الفلسفية من 

الكلمة املكتوبة - كام هي الحال لدى أفالطون-، والتأكيد عىل وضوح املعنى والعبارات -كام هي 

الحال لدى أرسطو-كانا ضد الهرمنيوطيقا.

بداية ويف محاولة لإلجابة عن التساؤالت السابقة، أعرض أوالً لالصطالح اليوناين وتعريفاته 

الثالثة والتي تُعد منبعاً لدالالت مختلفة تستقي منه الهرمنيوطيقا الحديثة بعض مفاهيمها.

1ـ الهرمنيوطيقا: االصطالح والداللة يف اليونان الكالسيكية:
تعد كلمة )ἐρμνευτιКή ( كام تظهر يف النصوص القدمية نقطة البدء يف تحليل الهرمنيوطيقا 

 ،)ἐρμηνεία )v(- ἐρμηνεύς )n :اليونانية، وترتبط مبصطلحات أكرث عمومية واستخداماً مثل

ويرتبط هذا االصطالح باإلله هرمسHermes، رسول آلهة األوليمب، الذي كان بحكم وظيفته يتقن 

لغة اآللهة ويفهم ما بخاطر هذه الكائنات الخالدة، ثم يرتجم مقاصدها وينقلها إل البرش، ومن ثم، 

كان عليه أن يعرب الفجوة بني تفكري اآللهة وتفكري البرش. ومهام تكن الشكوك حول صحة الصلة 

اإلله  الهرمنيوطيقا وخصائص  بني خصائص  الصلة  فإّن  الهرمنيوطيقا وهرمس،  بني  اإلتيمولوجية 

هرمس هي صواب مؤكّد]]].

]1]- عادل مصطفى: فهم الفهم، مدخل إىل الهرمنيوطيقا، نظرية التأويل من أفالطون إىل جادامر، رؤية للنرش والتوزيع، القاهرة، 2007، 

ص ص25-24.
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 ،explanation )أو التفسري )الرشح  interpretation ترتجم كلمة هريمينيا بصفة عامة بالتأويل

وإل  الجسد،  لغة  إل  كذلك  وتشري  وكلامت،  الفكر يف صورة جمل  بتفسري  يتعلّق  فيام  خاصة 

)ἐρμνεύω( املصنوعات اليدوية، ولقد ذكر الفعل

واالسم )ἐρμηνει( يف معجم lexicon ليشري إل االستخدام الكالسييك لتلك املصطلحات 

يف سياق معان ثالثة هي:

التعبري )To express( أو للقول )To say (، للتفسري أو للرشح

.[[[)To translate( وللرتجمة ،)explain(To

يتمثل املعنى األول الذي يعرّف الهرمينيا بأنّها قول أو حديث جهري يف التالوة الشفهية التي 

ينتهجها الرواة والقراء، كتالوة مالحم هومريوس، عىل سبيل املثال، وهو ما أشار إليه أفالطون يف 

محاورة أيون، حيث ذلك الشاب املؤّول الذي يتلو أشعار هومريوس، ويقوم من خالل تجويده 

والتالعب بطبقات صوته بتأويل الشاعر والتعبري عنه وتفسري دقائق معانيه، ويوصل إل املستمعني 

أكرث مام يدركه أو يفهمه]]].

لقد أدرك أفالطون أهمية القول واإلعالن يف التأويل، ويتضح ذلك جلياً يف محاورة فايدروس 

)phaedrus( وىف الرسالة السابعة letter 7، حيث ناقش فيهام تفوُّق الكلمة املنطوقة عىل الكلمة 

املكتوبة، وذلك ألّن األخرية تسمح للفردـ  بفضل التأويلـ  أن يفرض مقاصده ونواياه عىل النص]]]. 

ورمبا كان هذا الرأي وراء القول بأنه ليس من الجدوى الحديث عن هرمنيوطيقا يف اليونان قدمياً، 

وهو ما سوف نناقشه الحقاً.

ولقد أكّد هايدغر Heidegger أّن فكرته الراديكالية عن الهرمنيوطيقا تقوم بشكل كبري عىل الفكرة 

اليونانية عن الهرمينيا والتي تعني النطق واإلعالن]]].

املعنى الثاىن للهرمينيا فيتناوله أرسطو يف مؤلّف العبارة، وهي تعني يف هذا السياق تلك  أما 

[1[- Michael. R.young: A Brief introduction to philosophical Hermeneutics: or the march toward the 

universalization of Hermeneutics, art in , Journal of faith and the Academy. Vol II, No. 2 , Fall.2009. P 8.

CF. Liddell & Scott’s , Greek English lexicon, oxford clarendon press, 1889, P 315.

]2]- عادل مصطفى: املرجع السابق، ص 36.

[3[- Michael.young: op. cit, P 8.

[4[- Jussi Backman: Hermeneutics and Ancient philosophy legacy: Hermeneia and phronesis, art in, 

Blackwell companion to Hermeneutics , ed: Niall keane & chris lawn , 2016.

http://dx.doL.org/10./002 /9781118529812-ch2. 
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العملية العقلية التي تحكم بتزييف أو صدق العبارات )70]( من خالل عمليتَْي الرتكيب والتقسيم، 

وهي محاولة للوصول إل فهم حقيقة اليشء من خالل العبارةStatement، ورغم أّن هذا التفسري 

يبدو استمراراً للمعنى األول من املصطلح بوصفه »قوالً« فإنّه يتضّمن كذلك املعنى الثاين وهو 

الرشح والتفسري، وذلك ألّن التفسري هو ذلك الفعل الذى يربط الحكم بالفهم املسبق، فعندما يقوم 

املفّس بتناول النّص فعليه أوالً أن يفهمه فهامً مسبقاً خاص بقائله وسياقه وذلك قبل أن يدخل آفاق 

املعنى الخاص للنص]]].

ولقد كان أرسطو عىل صواب حينام وضع لحظة التأويل يف موضع سابق عيل عمليات التحليل 

سلًفا  التأويل  هذا  بتشكيل  نفسه  هو  يقوم  للتأويل  كأساس  يعمل  الذي  الفهم  ولكن  املنطقي، 

العملية  د  تعقُّ نجد  والتفسري(،  )القول  للتأويل  األولني  االتجاهني  بالنظر يف  فإنّه  وتكييفه. كذلك 

س بها يف الفهم قد بدآ يف الظهور. أما التأويل القويل فيذكّرنا بالطبيعة  التأويلية والطريقة التي تتأسَّ

األدائية للقراءة، والتي تتطلّب أن يكون املؤّدي فاهاًم للنّص أصاًل وهذا يتضّمن التفسري، وهنا أيًضا 

يتأّسس التفسري عىل فهم مسبق، ومن ثم تظهر املشكلة الهرمنيوطيقية نتيجة لدمج أفق فهم املؤّدي 

بأفق الفهم الخاص بالنص وهذا هو التعّقد الدينامي للتأويل]]].

أما املعنى الثالث ملصطلح هرمينيا فهو الرتجمة، وليست الرتجمة مطابقة كلمة يف لغة بأخرى 

يف لغة مختلفة، وإمّنا هي حركة من عامٍل مفعٍم باألفكار والتصّورات والثقافات إل عامل آخر مغاير، 

وهي لذلك قد تتضّمن صداماً ثقافياً، ويجب عىل املرتجم حينئذ التوّسط بني نظريتني مختلفتني 

عن العامل وعن الخربة، وهذه إشكالية الرتجمة التي تبتعد عن أية قواعد منهجية، وذلك ألنّه عىل 

املرتجم أن يؤكِّد مايريده يف العمل تجاه كل موقف جديد؛ كوضوح املعنى ودقة املرجعية، مثالً. 

لغة  يف  أخرى  مرة  استنساخه  خالل  من  مألوف،  وغري  غامض  ماهو  لفهم  أيضاً  الرتجمة  تسعى 

مغايرة، ويُعّد هذا التعريف مهاّمً يف إدراكنا للهرمنيوطيقا الحديثة]]].

لكن هل ينطبق هذا املفهوم عن الرتجمة عىل اليونان قدمياً؟

ية، حيث كانت الرتجمة اخرتاعاً رومانياً، وذلك برتجمة ليفيوس  مل يهتم اليونانيون بالرتجمة النصِّ

الثالث ق.م،  القرن  منتصف  الالتينية ألوديسة هومريوس يف   Livius Andranicus أندرونيقوس 

وبذلك بدأ املفهوم الجديد املتمثِّل يف إمكانية نقل األعامل األدبية إل لغة أخرى]]].

[1[- Michael.R.young: op.cit.p,8.

]2]- عادل مصطفى: املرجع السابق، ص 48، 52، 53.

[3[- Michael.R.young: op.cit.p,9.

[4[- Jussi Backman: Op.cit, P3.
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وكام أّن اليونانيني مل يرتجموا أعامالً أجنبية ـ إال استثناء ـ فإنّهم كذلك مل يتعلّموا لغات أجنبية، 

وال ندرك حقيقة مل كان األمر كذلك. رمبا العتقادهم بأنّها لغات بربرية التستحق إيالءها اهتامماً 

الكبري بالرتجمة فلم يكن لديهم يف ذلك خيارات عديدة،  الالَّتينيون ورغم اهتاممهم  أما  خاصاً. 

يعني  والذي   translatio مصطلح  صّك  من  وهم  اليونانية،  الرتجامت  عن  ثقافتهم  النبثاق  ذلك 

حرفياً: االنتقال إل الجانب اآلخر، ورغم عدم اهتامم اإلغريق بالرتجمة فإنّهم مل ينكروا حقيقة أّن 

الكلامت قد تعني شيئاً ما مختلف عن املعنى الوارد بالنص]]].

التأويلية،  املشكلة  استكشاف  يف  يفيدها  كبريًا  ذخرًا  الرتجمة  يف  الحديثة  الهرمنيوطيقا  تجد 

بتجميع  الخاصَّ  األسايّس  التأوييلَّ  املوقَف  املرُء  يواجه  ومنها  الهرمنيوطيقا،  لبُّ  هي  فالرتجمة 

القديم،  النص  رموز  فك  أدوات  من  وغريها  والتاريخية  النحوية  بالوسائل  والتعامل  النص  معنى 

فهناك دامئاً عاملان: عالَُم النص وعالَُم القارئ، وبالتايل هناك الحاجة دامئاً لهرمس ليك يرتجم 

من أحد العاملني إل اآلخر]]].

هذا عن املعاين الثالثة التي وردت بها كلمة هريمينيا. ورغم ما أرشنا إليه من األصل اللغوي 

واالصطالحي للهرمنيوطيقا، وكيفية ورودها من املعاجم الكالسيكية ومعانيها الثالثة املختلفة، فام 

زال هناك جدل كبري حول إمكانية قيام هرمنيوطيقا يف اليونان قدمياً استناداً إل أن ما تّم ذكره من 

مفردات تتصل بالهرمنيوطيقا هي مجرّد مفردات عن القول، اإلعالن، والتواصل فحسب، ويف هذا 

يتنازع رأيان؛ أولهام يتحّدث عن هرمنيوطيقا يونانية يتلمَّس داللتها من خالل اتجاهني أساسيَّني؛ 

تتضّمن  وهي  للهرمنيوطيقا،  الكالسيكية  املصادر  عليه  نطلق  أن  ميكن  فيام  منهام  األول  يتمثَّل 

هويت املقّدس وذلك من حيث ارتباط التأويل  التأويَل املجازَي لنصوص هومريوس، والتأويل الالَّ

بفنِّ العرافة. أما الرأي الثاين فريى عدم إمكانية قيام هرمنيوطيقا يونانية مستنداً يف ذلك إل بعض 

املواضع من مؤلّفات أفالطون وأرسطو التي تؤكّد هذا. وهو ما سوف نتناوله فيام ييل:

اتجاهني:  يف  سها  نتلمَّ أن  فيمكن  للهرمنيوطيقا:  الكالسيكية  املصادر  األول:  الرأي  عن  أما 

.divination والتأويل وفن العرافة ،allegoric tradition االتجاه املجازي

االتجاه املجازي: ظهرت الهرمنيوطيقا اليونانية يف سياق الحاجة الثقافية لتحديد دور النصوص 

ثقافياً  منوذجاً  تُعدُّ  والتي  هومريوس،  مالحم  وخاصة  القديم،  اإلغريقي  املجتمع  يف  األدبية 

[1[- Jean Grondin: the task of Hermeneutics, P 9 , 11.

]2]- عادل مصطفى: املرجع السابق، ص 62.
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اصطالحاً  م  وقدَّ األدبيّة  للنظريّة  مهَّد  هو  لهومريوس  املستمر  النقد  إن  القول  وميكن  فيلولوجيًا، 

وأساساً منهجياً للنقد األديب مستقبالً لدى الغرب]]].

تأيت كلمة مجاز allegory من الفعل اليوناين )ἀλλγορεῖν( وتعني كل من: التعبري املجازي 

يتمثّل   ،allegorical interpretation املجازي  والتأويل   ،)allegorical expression allegory(

األول منهام يف إخفاء رسالة  النص فيام وراء الشكل، بينام يتمثّل الثاين يف محاولة فك شفرة هذه 

أو  بالقصيدة  الضوء عىل املعنى املختبئ  تلقى  التي  التأويل  تقنية  يُعد املجاز  ثم  الرسالة، ومن 

بالنص]]].

كلمة  اليونانيني  لدى  كان  لكن  امليالدي،  األول  القرن  يف  إال   )ἀλλγορία( كلمة  تظهر  مل 

أفالطون وإكسينوفون وهي  استخدمها كل من  ـ  ـ أال وهو املجاز  للتعبري عن املقصود،  شائعة 

)ὑπόναια(، وتعني حرفياً: الفكر التحتي أي املعنى املسترت فيام وراء القول. وقد استخدمت 

بداية لتعني املعاين املختبئة يف مالحم هومريوس، ثم استخدمها الرواقيون الحقاً يف تأويالتهم 

املجازية]]].

ولقد أّدى تناول إكسينوفان من كولوفون colophon لنصوص هومريوس بالنقد ـ خاّصة فيام 

تبنَّاه  والذي  التأويل،  يف  املجازي  املنهج  ظهور  إل  ـ  اآللهة  عن  األنرثوبومورفية  بنزعته  يتصل 

معارصُه األصغر ثياجني theagenes of  phegium]]] يف القرن السادس قبل امليالد، والذي وصف 

نصوص هومريوس بعمق معانيها الذي يتجاوز الحروف والكلامت، حيث نظر إل آلهة هومريوس 

التفسري  انترش  ولقد  العقلية.  واإلمكانات  كالفضائل  مجرَّدة:  لكينونات  مجازية  أسامء  بوصفها 

.[5[)2.378d 3- 8( املجازي يف زمن أفالطون وهو ما انتقده يف الجمهورية

هومريوس  إلياذة  يف  اآللهة  رصاع  أّن  ـ   prophyry فورفوريوس  لرواية  وفًقا  ـ  ثياجني  يرى 

]1]- ويرنرج. جيرنوند: تطور الهرمنيوطيقا الالهوتية )1( من البدايات إىل عرص التنوير، مقال يف  قضايا إسالمية معارصة،العدد  60-59، 

الهرمنيوطيقا واملناهج الحديثة يف تفسري النصوص)3(، مركز دراسات فلسفة الدين -بغداد.

[2[- Mikoloj  Domaradzki: the Beginnings of Greek Allegoresis, classical world, vol )110( , No. 3 , spring 

2017, Johns Hopkins university press, pp 301 , 302.

[3[-.Jean Grondin: the task ofHermeneutics, P 15  

تأوياًل  قدم  أول من  525 ق.م( هو  ثياجني )حواىل  أن  البعض  يرى  لنصوص هومريوس.  التأويل املجازى  بداية  هناك جدل حول   -[4[

مجازياً لهومريوس،  يف حني يرى البعض اآلخر أن فرييكسيدس  pherecydes of syros )حواىل 544 ق.م(  هو أول من =مهد بتناوله 

مليثولوجيا هومريوس للتأويل املجازى،  واليعنينا هنا تفاصيل هذا الجدل إمنا تقديم مناذج من هذا التأويل املجازى بوصفه أحد مصادر 

.CF: Mikalaj Domaradzki: opcit, P306 .الهرمنيوطيقا

[5[-Jussi Backman: Hermeneutics and Ancient philosophy legacy: Hermeneia and phronesis.



159االستغراب هرمنيوطيقا الشفاهة

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

)Il20.23- 75 ( ماهو إال استعاراٍت وتأويالٍت مجازيٍة ملا يريد قوله، ويجب أالَّ تفهم حرفياً، وإمنا 

يف ضوء املعاين املختبئة بداخلها، ويرى فورفوريوس )quaest.Hom.[.[[0( يف تناول ثياجني 

هذا دفاعاً عن هومريوس، وهو ما أسامه املجاز الدفاعي الذي يهدف إل إبراء ساحة الشاعر من 

اتهامات الفجور]]].

ويدافع ثياجني ـ وفقاً للرواية سالفة الذكر)quaest.Hom.[.[[0( ـ عن رواية هومريوس الشائنة 

عن اآللهة. ويرى أنّها متثّل ذلك الرصاع املحتدم بني العنارص، كالرصاع بني الجافِّ والرطب، الحارِّ 

والبارد، وهي العنارص التي يتكّون منها العامل، وهي ترمز إل اآللهة، فالنار ـ عىل سبيل املثال ـ ترمز 

إل أبوللو Appollo، واملاء يرمز إل بوسيدون Poseidon، والهواء يرمز إل هريا Hera، ورمبا جاء 

دفاع ثياجني هذا كردِّ فعٍل النتقاد معارصه إكسينوفان لتصّور هومريوس عن اآللهة]]].

يتّضح مام سبق، محاولة ثياجني تأويل هومريوس فيزيقياً وأخالقياً، وذلك مبامثلة الرصاع بني 

اآللهة بالتفاعل املتبادل بني العنارص املادية، والشك أّن الغرض من هذا التأويل هو الدفاع عن 

هومريوس ضد منتقديه، وذلك بإعادة تقدميه لتعاليم جديدة – رمبا يكون ثياجني قد استعارها من 

املدرسة امللطية، محاوالً أن يضفي عليها مصداقية من وجهة نظر مفادها أّن هومريوس ميكن أن 

يستخرج فيزياء جديدة من رواية أسطورية]]].

مل يتطرَّق هذان النموذجان فحسب إل النص الهومريي بالتأويل املجازي. وإمّنا كانت هناك 

أطروحات رئيسة يف هذا االتجاه منها تأويل كل من هرقليطس )القرن األول امليالدي(، بلوتارخوس 

)القرن الثاين امليالدي(، وفورفوريوس )القرن الثالث امليالدي(.

2 -  التأويل وفن العرافة
 stateman [[0( يف النصوص األفالطونية كمحاورة السيايس ) ἐρμνευτιКή( تظهر كلمة

  )μαντιКή( وتقرتب من فن العرافة ) )τεχνήبوصفها مهارة أو فن )Epinomis  )975 cb و d[[

ففي Epinomis نجد مؤلِّف النص مهتامًّ بصور املعرفة التي تؤّدي إل الحكمة مستبعداً يف ذلك 

بعض العلوم مثل فن الطبخ والصيد وما شابه، كذلك استبعد كل من العرافة والهرمنيوطيقا، ورمبا 

كان ذلك ألن تلك العلوم قد تعرف ما يقال )τὸ  λεγόμενον ( لكنها ال تعرف عام إذا كان ذلك 

القوُل صحيحاً أم ال]]].

[1[- Mikalaj Domaradazki: The Beginnings of Greek Allegories, pp306- 307.

[2[- Mikolaj Damaradzki:op,cit.p310.

[3[-Ibid , p310 , 314.

[4[- Jean Grondin: the task ofHermeneutics.pp, 4- 5.
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 ،Epinomisيف مؤلّفي السيايس و )ἐρμνευτιКή( ورغم الجدل الكبري حول ما تعنيه كلمة

لكن أغلب املرتجمني حاولوا مامثلة الكلمة بفن العرافة، لذا ترجمها العديد بأنّها تأويل النبوءات 

هوت اليوناين، إال أنّه يجب  واإلشارات  والعالمات اإللهية، ولقد استخدمت العرافة كثرياً يف الالَّ

مالحظة أّن كلمة هرمنيوطيقا ظلّت بعيدة عن التفسريات املبّكرة للعرافة حتى زمن أفالطون عىل 

األقل]]].

لقد سلّم أفالطون بفن العرافة إال أنّه ربطه بالجنون )املانيا(  μανια، ورغم موقف أفالطون 

العدايئ من إدعاءات اإللهام الشعري لدى الشعراء، فإنّه يبدو أكرث تعاطفاً مع فن العرافة؛ ويظهر 

ذلك يف امتداح أفالطون كاهنة ديلفيDelphi يف محاوره فايدروس، ملا قدمته من خدمات عديدة 

هذا  يرفض  أن  يجب  الذى  الفيلسوف  كونه  ورغم  للهوس  محالً  لكونها  إدراكه  رغم  لليونانيني، 

الجنون ألنّه غري مناسب للسعي الفلسفي عن الحقيقة.

رمبا يشري الجنون هنا إل الحضور اإللهي divine presence وإّن الكاهن أو العراف يتوقّف 

عن كونه إنساناً بدخوله يف الكشف اإللهي، وإنّه وفقاً للتياموس )Timaeus 71 - 72( فإّن وظيفة 

مؤلّف  يكون  ورمبا   ،)a  7[( املفهومة  غري  للمعاين  عقلياً  تفسرياً  يقّدم  أن  الكاهن  أو  الرسول 

Epinomis قد أخذ هذه الفقرة من التياموس يف حديثه عن العرافة والهرمنيوطيقا]]].

ـ  للهرمنيوطيقا  الوساطة بني اآللهة والبرش هي وظيفة اإلله هرمس، وهو االسم املفرتض  إّن 

كام أسلفنا ـ ومن ثم، هناك تصّور عام أّن اآللهة تعرّب عن نفسها للبرش بصورة ضمنية غري مبارشة، 

من خالل العالمات والعبارات الغامضة التي تتوسطها العرافة؛ وذلك ألّن اللورد )اإلله( ال يتحّدث 

لكنه يؤمى. ومل تستطع عقول البرش أن تدرك اآللهة دون تلك اإلشارات التي يفّسها الكهنة، ففى 

مأدبة أفالطون )]d 13 – 203 a 8 [0( تصف ديوتيام  الداميون بوصفه عاملاً وسيطاً بني اآللهة 

والبرش وبالتايل يشّكل الداميون مجاالً لفن العرافة.]]]

ومن   ،ἐρμηνῆς τῶν θεῶνاآللهة وسطاء  هم  الشعراء  أّن   )Ion 5[[ e( أفالطون  يرى 

يستشهدون بالشعراء كالرواة هم وسطاء لهؤالء الوسطاء )a( ἐρμηνεων ἐρμηνῆς 5[5 فالشعراء 

مرة  هذا  يتكّرر  ثم  برشية،  بلغة  لفظية  تعبريات  من خاللهم  اآللهة  تجد  التي  امللهمة  األفواه  هم 

أخرى عىل مستوى ثانوي عن طريق الرواة، لكنهم جميعاً لديهم معرفة عقلية بطبيعة الرسالة التي 

[1[-  Ibid , p,6.

[2[- Jean Grondin: the task ofHermeneutics.p,6.

[3[- Jussi Backman: Hermeneutics and Ancient philosophy legacy: Hermeneia and phronesis.P4.
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يقومون بنقلها. ولقد سادت تلك النظرية الالهوتية واملقّدسة يف التأويل حتى فردريك شاليرماخر  

Friedrick schliermacher يف بداية القرن التاسع عرش]]] .

تظهر الهرمنيوطيقا هنا يف تفسري معنى الوحي من خالل فن العرافة، فهى هنا الوسيط بني الكاهنة 

وباقي أفراد الشعب، كام هي الحال يف كون الكاهنة وسيطاً بني اآللهة والبرش، فضالً عن أن الفقرة 

من Epinomis ميكن قراءاتها يف إطار أنّه بينام ميكن للمؤول أن يعرف ما يقال فإنّه اليستطيع أن 

يؤكّد إذا كان هذا القول صحيحاً أم ال، مبعنى آخر، إّن املفّس ميكن أن ينقل معنى الوحي دومنا 

تأكيد إن كانت رؤيته هذه ستتحّقق بالفعل أم ال. إذن تكمن مهمة الهرمنيوطيقا هنا يف تفسري معنى 

يشء ما، أما حقيقة هذا املعنى فتصبح موضوعاً منفصالً كلية يحّدده علم كيل كالفلسفة]]].

قّدمه  الذى  الهرمنيوطيقا  تعريف  مع  متاماً  تتوافق  املهمة  هذه  أّن  مالحظة  الشائق  ومن 

العلوم: املنطق  أّن هناك نوعني أساسيني من  السابع عرش، والذى يرى  القرن  دانهاور يف  متأّخراً 

من  اشتقاقها  كيفية  بتوضيح  معارفنا  من  الصحيح  تحديد  يف  املنطق  دور  يتمثّل  والهرمنيوطيقا، 

مبادئ عقلية، أما لىك نفهم ماذا يعنى املؤلّف بدقة، فإّن هذا يتطلّب علاًم آخر هو علم التأويل أو 

الهرمنيوطيقا، لذا مييز دانهاور بني نوعني من الحقائق: الحقيقة الهرمنيوطيقية التي تسعى الكتشاف 

املعنى، والحقيقة املنطقية التي تبحث فيام إذا كان املعنى املقصود صحيحاً أم خاطىء]]].

فيستند إل بعض  الكالسيكية  اليونان  قيام هرمنيوطيقا يف  الثاين املناهض إلمكانية  الرأي  أما 

أفالطون  فيها  ينتقد  هرمنيوطيقية  ـ ال  لرؤيتهم  وفقاً  ـ  تبدو  والتي  أفالطون  مؤلّفات  من  املواضع 

النص املكتوب ويرى أنّه لهو ال طائل ورائه، وهو ما أشار إليه من خالل محاورات: فايدروس، 

والذي  ألرسطو،  للعبارة  ملؤلّف  مختلفاً  تأويالً  الرأي  هذا  ألصحاب  كان  كذلك  وبروتاغوراس. 

استند إليه أصحاب الرأي األول، وهو ما سنناقشه فيام ييل:

أ - أفالطون والهرمنيوطيقا:
اخرتاع  عن  يتحّدث  املكتوب  الحديث  ألهمية  سقراط  تناول  وىف  فايدروس:  محاورة  يف   -

الكتابة والذي أرجعه سقراط إل تحوت املرصي. ويحاول سقراط تفنيد أهمية الكتابة من خالل 

طيبة يف سياق  ملك   Thamous »تاموز« امللك  وبني  ـ  األبجدية  ـ مخرتع  تحوت  بني  الحديث 

[1[- Ibid, P4

[2[- Jussi Backman: Hermeneutics and Ancient philosophy legacy: Hermeneia and phronesis, p 5.

[3[- Ibid ,p 8.
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أّن األبجدية متثّل معرفة ستجعل املرصيني أحكم  أهمية األبجدية، ويرى  تحوت  الحديث عن 

وأكرث قدرة عىل الرتكيز، ويرى أنّه قد اكتشف رس الحكمة والذاكرة أما امللك فريد عليه قائالً: أراك 

االخرتاع سينتهي  لها، ذلك ألّن هذا  تحيّزك  بدافع  الصحيحة  نتائجها  نسبت لألبجدية عكس  قد 

إل ضعف التذكر ألنّهم سيتوقّفون عن مترين ذاكرتهم حني يقّدمون عىل املكتوب، ويفّضلون ما 

يأتيهم من انطباعات خارجية غريبة عن أنفسهم وليس ما بباطن أنفسهم، إنّك مل تجد عالجاً للذاكرة 

ولكن للتداعي. أما بخصوص الحكمة فمن يتجّرعون بفضلك املعلومات بغري استيعاب هم يف 

معظم األحيان جهلة، ومن ثم يكونون أشباه الحكامء من الرجال ال الحكامء]]].

ويستأنف سقراط انتقاداته عن الكتابة ويدافع عن الحديث فيقول »إّن للكتابة ما للتصوير، وذلك 

ألن الصور املرسومة تبدو كام لو كانت كائنات حية، ولكّنها تظّل صامتة لو أنّنا وجهنا إليها سؤاالً، 

وكذلك الحال يف الكالم املكتوب، فإذا ما استجوبته بقصد استيضاح األمر فإنّه يكتفي برتديد نفس 

اليشء، فضالً عن أن املكتوب يساق إل من يفهمون وإل من اليعنيهم منه يشء عىل السواء. ثم 

ينهي كالمه مؤكّداً أّن الكتابة سلوى الرجل القادر عىل التأليف األديب، بغرض التسلية  والحفاظ 

عىل ذكرياته، أما األمر األكرث جامالً هو إذا وجدنا نفساً قابلة ألن نبذر فيها بالعلم وقواعد الجدل 

تنبت يف  التي  البذور  بل تحمل  أنبتها والتظل عقيمة  من  وتأييد  نفسها  تأييد  قادرة عىل  أحاديث 

النفوس األخرى أحاديث أخرى]]].

- كام يقول أفالطون يف ثياتيتوس )]]]](، والسوفسطايئ )]]] e – 264 a( إّن التفكري ماهو سوى 

حوار النفس مع ذاتها، وهو هنا يتحّدث بطبيعة الحال عن فكر غري منطوق، إنّه من غري املؤكّد أن 

يكون الوسط املكتوب مفهوماً، وذلك ألنّه عرضه الغرتاب مزدوج؛ حيث يكون مغرتباً عن مقصد 

القائل، كذلك يكون مغرتباً عن معناه ومغزاه وسياقه ويتلّقى تأويالت عدة قد تكون سطحية، وإّن 

الحكيم فحسب هو من يكون قادراً عىل فهم حقيقة الكلمة وذلك بإرجاعها إل النفس]]].

فكر  وصف  إل  أّدى  مهامً  أفالطونياً  نصاً   ،Protagoras بروتاغوراس  محاورة  متثّل  كذلك 

،2011 القاهرة،  للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة  مطر،  حلمى  أمرية  وتقديم:  ترجمة  الجامل(،  )عن  فايدروس  محاورة  أفالطون:   -[1[ 

 ص 127: 129.

]2]- أفالطون: فايدروس، املصدر السابق، ص ص 130 – 131.

[3[- Jean Grondin: the task of Hermeneutics in Ancient Greek,p 13.
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سقراط  زيارة  املحاورةعن  تلك  تدور   .[[[  anti - hermeneutic هرمنيوطيقي  ـ  ال  بأنّه  أفالطون 

ورفيقه لربوتاغوراس لإلنصات إليه والتعلّم منه واكتساب املعرفة – كام ادعى الرفيق ـ ويتناقش كل 

من سقراط وبرتاغوراس حول الكثري من األمور منها أهمية الفنون السوفسطائية وما تقّدمه للشباب ـ 

تلك التي يحاول سقراط تفنيدهاـ  ويظّل سقراط ينتهج منهجه يف الحوار فيفند الرأي تلو األخر حتى 

الهروب من جدل سقراط فيعرض إل قصيدة سيمونيدس،  يغضب بروتاغوراس ويحاول مراوغاً 

تلك القصيدة التي يعتربها سقراط موضوعاً جيداً  وصادقاً غري متناقض، أما بروتاغوراس فيوضح ما 

تنطوى عليه القصيدة من تناقض عندئٍذ طلب سقراط مهلة من الوقت ليفّكر فيام يقصد إليه الشاعر، 

وبعد  االستطراد يف تفاصيل جزئية، اضطر سقراط إل أن يحذف ذلك التناقض املفرتض وذلك 

           .[[[)[[7a[( بتأويلها وقد عرف هذا التأويل بأنّه تعسفى وضد املعنى الواضح لها

ثم يخلص سقراط إل رفض التأويل، قائاًل إّن »الحديث عن الشعراء يبدو يل كأنّه لهو مسل 

يجرى بني جامعة عادية،... إذ ال يقدرون عىل مناقشة كّل منهم اآلخر بالصوت والحوار بسبب 

غبائهم فريفعون مثن العازفات عىل الناي يف السوق، مستأجرين صوت الناي مببلغ كبري يستخدمونه 

بدالً من صوتهم ليكون هو الحّد الوسط للجدل فيام بينهم، ولكن حيثام تجد جامعة من األرشاف 

الحقيقيني فلن ترى عازفات عىل الناي... ولن ترى أشياء تافهة...، بل ستجدهم مغتبطني بجدال 

كل منهم لآلخر وتكون أصواتهم هى الحد الوسط...وجامعة كجامعتنا هذه، ورجال كأمثالنا، ال 

يلجأون لصوت آخر أو للشعراء الذين ال نستطيع االستفسار منهم عن معنى ما يقولون أو أناس 

نطلب منهم التسليم بأّن للشاعر مقصداً واحداً يختلف عن مقاصد اآلخرين، فنجد أّن النقطة التي 

يختلفون عليها ال ميكن أن يتّخذ فيها قرار. هذا هو نوع اللهو الذى مييلون إليه ويفّضلون التحّدث 

كل  يرفض سقراط  ثم  ومن  الحديث...«]]]  وسيلتهم يف  يكون  أن  أنفسهم عىل  به...بل وميرّنون 

نشاط تأوييل بوصفه لهًوا عديم الجدوى.

تتبّع  خالل  من  نتلّمسه  أن  فيمكن  الهرمنيوطيقا  من  أرسطو  موقف  عن  أما  أفالطون  عن  هذا 

املصطلح يف مؤلّفاته وذلك عىل النحو التايل:

[1[- Francisco Gonzalaz: o.p.cit , P 20.

]2]- أفالطون: بروتاغوراس، ترجمة لإلنجليزية: بنيامني جويت،ترجمة ودراسة: محمد كامل الدين عىل يوسف، مراجعة: محمد صقر 

    .Cf: Francisco Gonzalaz: o.p.cit , P 20 .خفاجة، دار الكاتب العرىب، القاهرة،  1964.املقدمة

]3]- أفالطون: بروتاغوراس، فقرة 347، ص 90.
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- أرسطو والهرمنيوطيقا:
تعني كلمة هرمينيا يف كتاب الشعر ]]Poetics [[50 ألرسطو التعبري من خالل الكلامت، ويف 

الطوبيقا )Topics 139 b 13 – 14( تعني التعبري بوضوح عن املفردات الغامضة، وذلك ألن الغرض 

من التعريف إحراز املعرفة.

بعضها  الحيوانات  بني  التواصل   )the parts of Animals [[0[[( الحيوان  أجزاء  يف  تعني 

بالبعض اآلخر.]]]

الشفهية  للمنطوقات  فحسب  رموز  هى  املكتوبة  األبجدية  أرسطوأن  فريى  »العبارة«  يف  أما 

)]Deinterpretation [[0(، وهو يف هذا ال يختلف عن أفالطون يف قوله املشار إليه سلفاً من أّن 

التفكري هو حوار النفس مع ذاتها، ومن ثم يشري كالهام إل الوسط املكتوب بالرجوع إل الكلمة 

زعم  بينام  أنّه  هو  ذلك  بينهام يف  والفرق  الداخلية.  النفس  لكلمة  رمز  نفسها  التي هى  املنطوقة 

أرسطو أنّه ليس هناك يشء يفقد يف سلسلة  التحّول من النفس إل الخطاب ومن الخطاب إل 

الكتابة، حيث إن األبجدية املكتوبة تُعد مبثابة العالمة التي تقدّم كل من انفعاالت النفس والصوت 

املتواءم معها )]9]](، ما يفرتض معه أّن تلك العالمات والتأثريات ـ من حيث املبدأ ـ واحدة لكل 

شخص. أما أفالطون فقد أكّد عىل الفجوة بني الكلمة املكتوبة واملنطوقة.]]]

 يُعد بريى هرمينياس أّول عمل عن الهرمنيوطيقا رغم أّن كلمة hermêneia مل توجد يف النص 

العبارة: هي عن  الجملة األول من  أرسطو يف  يقول  معناها حيث  نستنبط  أن  نفسه، لكن ميكن 

األسامء، األفعال، التأكيدات، النفي، العبارات، وكل هذه املعاين يجب أن تفهم بوصفها تعبرياً ال 

تأويالً، فضالً عن الصالت والعالقات التي استمّر أرسطو بوصفها بني الكلامت واألشياء، أي أن 

العمل الذي ترجم باإلنجليزية إل«عن التأويل« on interpretation ليس به يشء عنه.]]]

كذلك يستند أصحاب الرأي القائل بعدم إمكانية قيام هرمنيوطيقا يونانية إل تأكيد أرسطو عيل 

أهمية الوضوح يف املعنى واستخدام العبارات، ففي الطوبيقا  )ب07]]( ـ مثالً ـ يؤكّد أرسطو عىل 

هذا، ويرضب بكتاب هرقليطس مثالً للحديث غري الواضح، وذلك ـ وفقاً ألرسطو ـ ألّن اللفظة 

[1[- Francisco Gonzalez: Hermeneutics in Greek philosophy , p.  15.

[2[-  Jean Grondin: op.cit,p 13.

[3[- Ibid , P. 16.
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الواحدة يف كالمه متيل إل الطرفني معاً، فال تدري هي إل أيهام أقرب.]]] ومن ثم، يؤكّد أرسطو 

عىل رضورة الوضوح ال فيام يتصل بالشفاهة فحسب بل أيضاً يف النص املكتوب.

هذا عن املفردات اللغوية التي وردت لدي كل من أفالطون وأرسطو والتي تتصل بالهرمنيوطيقا 

اصطالحاً وداللًة. كذلك استند رافضوا القول بإمكانية قيام هرمنيوطيقا يونانية إل مامرستهام الفلسفية، 

ولنأخذ مثاالً واحداً مام استند إليه هؤالء، أال وهو تناولهام آلراء هرقليطس  Heraclitusالفلسفية.

حيث نسب أفالطون لفلسفة هريقليطس ما مل يكتبه هرقليطس نفسه، حيث اعترب أفالطون أّن  القول 

بأن كل يشء يف سيالن دائم، كافياً للقول بأنّه من املستحيل أن تنزل نفس النهر مرّتني  )كراتيلوس( 

Cratylus [0[a، و)ثياتيتوس  Theatetus 152 e( ما يرى معه أصحاب هذا الرأي أّن أفالطون مل يكن 

مهتامً بتأويل نصوص هرقليطس نفسه، وإمّنا مناقشة الرأي الذي قّدمه أفالطون عنه]]].

بعد  فيام  ليصبح  ثيوفراستوس  تبناه  ثم  هرقليطس،  آلراء  التفسري  هذا  الحقاً  أرسطو  تبّنى  لقد 

تفسرياً شائعاً عند الذين تبعوه من الكتّاب القدامي، ولقد أصبح هذا التفسري موضع الشك يف القرن 

التاسع عرش، وبدأ القول بأن الفكرة األساسية عند هرقليطس مل تكن فكرة التغرّي الدائم، بل مبدأ 

وحدة األضداد، فكرة االعتدال والنسبة والتوازن]]].

مناقشة نقدية:
 عندما أتحدث عن إمكانية قيام هرمنيوطيقا يونانية، فال أعني ـ بطبيعة الحال ـ ذلك املنهج 

بآلياته ورشوطه وتطّوره الحديث واملعارص؛ ألّن هذا القول – ال شك - يتضّمن شيئاً من سوء الفهم 

واملفارقة التاريخية، ورمّبا بعض التحيّز إلثبات مفهوم ذايت أو فكرة قد افرتضتها سلفاً، وإن كنت 

يف هذا مل ابتعد عن مفهوم الهرمنيوطيقا لدى جادامر، حيث افرتض أنّه ال هرمنيوطيقا من دون تحيُّز 

أو من دون افرتاضات مسبقة.

ويف سبيل تأكيد هذا كان ال بّد من مناقشة اإلشكالية التي أوردتها يف مقّدمة الدراسة، وذلك 

ألتبني مدى أصالتها وصمودها للنقد، عندئٍذ هل نكتفي فحسب باالصطالح اللغوي كأصل يوناين 

للهرمنيوطيقا، أم أنه من الجائز الحديث عن هرمنيوطيقا يونانية؟

]1]- أرسطو طاليس: كتاب الخطابة، فقرة1407  ب، الرتجمة العربية القدمية، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن بدوي، وكالة املطبوعات، 

الكويت، 1979، ص 200.

[2[-Francisco Gonzalez:Op.Cit,p,20.

]3]-) ثيوكاريس كيسيديس:هرقليطس،جذور املادية الديالكتيكية، ترجمة:حاتم سلامن، دار الفارايب، لبنان، 2001، ص ص150-194.
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الدالَّ عليها ال  اليوناين  أّن االصطالح  القول باستحالة قيام هرمنيوطيقا يونانية استناداً إل  إّن   -

يتجاوز معاين االتصال اللغوي، كالقول والتفسري والرتجمة هو قول مردود عليه. فهل أن القول أو 

العرض الشفهي أو القراءة لنصٍّ ما، ال يتضمن تأويالً للكلمة املكتوبة، وبالتايل هل يعني هذا أنّها 

قراءة جوفاء أم أّن القارئ يروح يضفي عليها من روحه وفهمه وعقله، ليفهمها كيف يشاء؟. وقد أرشنا 

إل هذا فيام يتّصل بقراءة هومريوس، وكذلك هي الحال فيام يتصل بالتفسري والرتجمة، فضالً عن 

أّن تلك املفردات تتصل باللغة والتي هي بدورها وثيقة الصلة بفن الفهم. أيضاً نتساءل هل تخلّت 

الهرمنيوطيقا الحديثة متاماً عن تلك الدالالت، أم أنّها استندت إليها واتّخذتها منطلقاً لها.

- يستند القول باستحالة قيام هرمنيوطيقا يونانية إل أّن الثقافة اليونانية كانت تعيل من شأن الشفاهة 

عىل النص املكتوب، ما يتناقض مع تعريف الهرمنيوطيقا بأنّها فن الفهم وتأويل النصوص، فهل 

الشفاهة تعني إسكاتًا للعقول، وهل داللتها مطلقة وواحدة، أم أنّها تتضّمن منطًا من التأويل، ميكن 

أن نطلق عليه -إن جاز التعبري -هرمنيوطيقا الشفاهة، ثم هل أّن تلك الشفاهة-فيام يتصل باليونان 

قدميًا- مل تستند إل نصوص مكتوبة. فضاًل فإن أفالطون وإن كان قد رفع من شأن املنطوق وفّضله 

عىل املكتوب، فإنّه قد دّون أعامله ومؤلّفاته ومل يكتِف  بعرضها بصورة شفهية فحسب.

الظاهرة  تلك  مقابل  يف  مختبئة  دالالت  للنصوص  تكون  قد  أنّه  قدمياً  اليونانيون  أدرك  لقد   -

نتساءل:  )الهوبونيا(، وهنا  النصوص  لتلك  التأويل املجازي  بهم إل مامرسة  أّدى  ما  منها، وهو 

أفال ينطلق هذا التأويل من تلك العالقة املفرتضة بني املؤوِّل والنص، ويجري وفًقا لفهم املؤوِّل 

السابق، ومبطًنا يف الوقت نفسه بتاريخية النص، أال تُعدُّ هذه الجوانب من مالمح الهرمنيوطيقا؟

إل ذلك علينا أن نطرح السؤال التايل يف مواجهة من يشّككون بالتأويل الشفاهي اليوناين:   

لغويًا  النص وسيطًا  اعتبار  تقوم عىل   - الحديثة- كام هي عند شاليرماخر  الهرمنيوطيقا  إذا كانت 

متضّمًنا لجانبني: موضوعي يكمن يف اللغة، وذايت يكمن يف فكر املؤلّف، فإّن هذا هو ما أشار 

إليه كل من أفالطون وأرسطو يف تأكيدهام عىل أّن عامل اللغة غرُي كاٍف والبد من أن نعود أيًضا إل 

نفس قائل النص.

قيام هرمنيوطيقا  إمكانية  القاطع عىل عدم  بالدليل  تأكيد أرسطو عىل وضوح املعنى ليس  إّن 

عصيًّا  يكون  أن  الوضوح  درجات  أعىل  بلغ  مهاًم  ا  نصًّ هناك  ليس  ألنّه  وذلك  قدميا؛  اليونان  يف 

باملالبسات  يقيناً  يقيناً مبا أراده صاحبه، ثم هل يخربنا  الواضح  النص  التأويل، فهل يخربنا  عىل 

والظروف التاريخية والسيكولوجية والعقلية لصاحب النص. وإذا كان هناك من جدٍل حول مؤلَّف 
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من  يتضّمن  أنه مل  أم  للهرمنيوطيقا  س  املؤسِّ العمل  كان  إذا  ما  »بريي هرمينياس« وحول  أرسطو 

إل  »األخالق  يف  أرسطو  أرساه  الذي  األرسطي  املبدأ  فإّن  التسمية،  أصل  سوى  الهرمنيوطيقا 

نيقوماخوس« والقائل بأّن ليس هناك معرفة موضوعية تجاه املواقف األخالقية املختلفة. والاّلفت 

أّن هذا املبدأ األرسطي كان نقطة البدء عند جادامر يف نقد املنهج فيام يتصل بالعلوم اإلنسانية. 

ومن ثم، كان الفكر اليوناين مبثابة الينبوع الذى استقى منه فالسفة الهرمنيوطيقا رؤاهم الفلسفية. 

ذلك يدل عىل أّن جلَّ االّدعاءات واملزاعم التي ساقتها الهرمنيوطيقا الغربيّة الحديثة مل تكن سوى 

محاوالت غري مجدية لجهة القطيعة مع أصلها اإلغريقي. 

نصوص  يتناوال  وأرسطو مل  أفالطون  أّن  الغرب  التي سادت يف  الحديثة  االّدعاءات  أبرز  من 

السابقني بالتأويل، وإمّنا ناقشا أفكارهام ورؤيتهام الخاصة آلرائهم الفلسفية، وقد ذهب أصحاب 

هذا االّدعاء من أجل أن يدحضواإمكانية القول بهرمنيوطيقا يونانية.يف حني أّن أفالطون وأرسطو- 

قد فهام تلك اآلراء وفقاً ملوقف استباقي لديهام، وكانت قراءتهام للنصوص تنطلق من توقّعات 

معيّنة أو من اسقاط مسبق، وهذا االسقاط هو -وفقاً لجادامر- هو نفسه حركة الفهم والتأويل.

اليونان  يف  هرمنيوطيقا  قيام  باستحالة  القائل  الرأي  دحض  ميكن  تقّدم،  ملا  ووفقاً  ثم،  ومن 

وأمريكا  فرنسا  يف  آخرون  وكثريون  غادامر  شّكل  التي  الحديثة  الهرمنيوطيقا  بأّن  ذلك  القدمية. 

التي قّدموها يف  التنظرييّة  وأملانيا، ليست سوى امتداد للتأسيسات اإلغريقيّة، ومل تكن األعامل 

مجال اللغة وفلسفة الدين وسواها من العلوم اإلنسانيّة إاّل إضافات تراكميّة عىل األصل اليوناين.



هرمنيوطيقا ترجمة القرآن
ر الكالم اإللهي بني نقل املرتجم وفهم املتدبِّ

[[[
محمود حيدر ]*[

تسعى هذه الدراسة إىل إجراء متاخمٍة معرفّيٍة لآلثار املرتتّبة عىل نقل القرآن الكريم من العربية 

إىل اللّغات األخرى. ينطلق الباحث من َفرَضّية كون الرتجمة عموًما، وترجمة الّنص املقّدس عىل 

وجه الخصوص، تنطوي عىل آليات تبيني مغايرة أللفاظ اآليات ويف أحيان كثرية تكون أيًضا غري 

مطابقٍة للمقصد منها. األمر الذي يؤّدي إىل نشوء حقل آخر من الفهم يفارق األفهام الناشئة من 

علوم التفسري والتأويل التي زخرت بها املكتبة العربية واإلسالمية قدميًا وحديًثا.

تتطّرق إىل طائفة من  الدراسة  أّن  إال  الرتجمة يف هذا املقام،  أهمّية  البحث عىل  تأكيد  ومع 

اإلشكاليات التي تواجه ترجمة الكالم اإللهي، وخصوًصا لجهة الّسجال العقدي واملعريف الدائر 

حول جواز أو بطالن الرتجمة؛ لكونها تأيت بنصٍّ جديٍد ال يراعي روح اآليات وألفاظها. مع لحاظ 

أهمية الرتجمة لرضورات إنسانّية وحضاريّة.

املحرر

مسعانا يف هذا البحث االقرتاب من النّص الوحياين من زاويتني: النقل الرتجمي والشغل 

لكلٍّ  املعطاة  الوظيفة  لحدود  تبًعا  تنفصالن،  أو  مًعا  تتّصالن  الزاويتان  وهاتان  التفسريي. 

الزاوية األول  الرتجمة يف  بنيِّ من كون  اإللهي. وذاك  الخطاب  التعامل مع  منهام يف حقل 

متارس عمالً تأّوليًّا ـ وهي تبحث عن معنى الكلامت يف اآليات وتحويلها إل غري املتكلّمني 

الّنص القديس  اللّفظ واملعنى حني تتعامل مع  الثانية فتميض إل تأويل  بلسان العرب. وأّما 

التأويل،  منفتًحا عىل  ا  نصًّ بوصفه  الفهم، وكذلك  متكرّثة من  منازل  قوليّة ذات  مبا هو وحدة 

*ـ مفكِّر وباحث يف الفلسفة واإللهيات ـ لبنان.
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التأويليّة.  التنزيليّة وأبعادها  التعرُّف إل مقاصدها  ُل نحو اآليات من أجل  يُقبُل املتأوِّ حيث 

التأويليّة،  العملية  يف  ابتدايّئ  كطور  الرتجمي  النقل  بني  واملتداخل  املركَّب  املسعى  هذا 

متوازيتان حول  قراءتان  فيها  تلتقي  فهم  هندسة  تظهري  يوجب  متعاٍل،  كتأويل  املتدبِّر  واالستقراء 

موضوع واحد، إال أنّهام تعمالن مبنهجني مختلفني، ولو أسفرا يف الغالب عن نتائج غري متكافئة. 

ـ القراءة األول، تتحّرى إمكان ترجمة القرآن مع مراعاة ما تظهره اآليات من تالزٍم وثيٍق وقطعيٍّ 

القول وما هو مستبطن فيه من مقاصد. فإذا كانت غاية الرتجمة إيصال الكالم اإللهي  بني ظاهر 

أمرين:  أحد  بإزاء  نفسه  املرتجم سيجد  أّن  يعني  فذلك  العرب،  لسان  بغري  املتكلّمني  أفهام  إل 

إما التزام نقل الحرف واللّفظ وحرص اشتغاله ضمن هذه الدائرة، وإما أن مييض إل نقل املعنى، 

واالكتفاء مبا انتهى إليه من فهم شخص للكلامت املشّكلة لآليات. وحالئٍذ يصري الفعل الرتجمي 

أدىن إل إجراء متعرثِّ ال تجد معه سبيالً إل التمييز بني خصوصية الكالم اإللهي وعموميّة الكالم 

وغايًة.  ومعًنى  لفظًا  األّول  النّص  يفارق  استيالد نصٍّ مستحدٍث  إل  الذي يفيض  األمر  البرشي. 

ويف الحالني يشّكل املنقول من اآليات، مرتبًة الحقة عىل النّص األصيل. وحال الرتجمة يف هذه 

املنزلة، أشبه بتقرير عن األصل، أو صورة محّورة ترتجم ظاهر اآليات وتنقلها إل لغة أخرى لها 

ني. بذلك ال يعود النّص القديّس هو نفسه، حيث ال يستطيع الناقل اإلحاطة  منطقها وتركيبها الخاصَّ

مبنازله ودالالته وطبقاته املعرفيّة املتعّددة.... وهكذا يقرِّر أصحاب القراءة األول أّن الخطاب ال 

يصري بيانًا واضًحا ما مل يرِد بلسان املخاطب نفسه. وعىل نحو يكون فيه استعامل لسان املتلّقي 

رشطًا يف حصول البيانية. أي أنّه ال بيانيّة وال إفصاح وال وضوح بالنسبة إل املتلّقي ما يجيئه من 

خارج لسانه. أي من خارج منطقه الداخيل ولغته التي بها يتمّكن من الفهم.

ينطوي عىل غري  كّل نصٍّ وخطاب  أيضاً عىل  الهرمنيوطيقيون تسي  يبنيِّ  القاعدة كام  وهذه 

وجه من الفهم. ففي النصوص الشعرية والفلسفية عىل سبيل املثال، تربز مشكلة التمييز بني اللّفظ 

واملعنى يف حالة نقلها إل لغة غري اللّغة األصلية التي وضعت فيها. ومن النظّار من يرى أّن املعنى 

يتقّرر أوالً يف العقل، ثم يوضع بإزائه اللّفظ، عىل أن يكون أشّد األلفاظ قربًا وشبًها به؛ وترتتّب عىل 

أّن للمعاين وجوداً يف العقل تستغني فيه عن كّل تشكيل لفظي، بحيث  نتائج ثالث، أوالها  هذا 

يكون لها وجود خالص؛ والنتيجة الثانية، أّن الشكل اللفظي قد يقوم مقامه شكل آخر، ما دام أمرًا 

يعرض للمعنى من خارج وال يتقّوم به من الداخل؛ وأّما الثالثة فُمفادها، أّن لهذه املعاين الخالصة 

رتبًة يف الوجود تعلو عىل رتبة األلفاظ. ذاك أّن العقل الذي توجد فيه هو أخّص ما مييّز اإلنسان، 

وبه يرشَُّف عىل غريه من املوجودات وَمثَُل التقابل بني املعنى واللفظ عند املتفلسف العريب كَمثِل 
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الملف

التقابل بني الروح والجسم: فكام أّن الروح يوجد يف عامل الغيب، فكذلك املعنى يوجد يف عامل 

اللفظ يقيم يف عامل املحسوس؛ فدّل  أّن الجسم يقيم يف عامل الظاهر، فكذلك  املعقول، وكام 

ذلك عىل أّن استقالل املعنى عن اللفظ أشبه باستقالل الروح عن الجسم]]].

والفهم.  للتعلُّم  مديد طلبًا  القارئ يف سفر  ففيها مييض  املتدبِّر،  قراءة  أي  الثانية،  القراءة  أما 

إال أنّه يف سفره هذا يؤثُِر التعرَُّف عىل كلامت الوحي بإحالة ما استغلق عليه من فهم إل املُوِحي 

يََهبُها املتكلّم تعال للخاّصة من قرّائه.  بأّن قراءة املتدبِّر تصدر عن معرفة شخصية  نفسه. ذلك 

وهذان مصدران للوهب يتالزمان تالزًما ذاتيًّا وال يصّح إدراك الفهم لو توفّر أحدهام دون اآلخر. 

فاملعرفة الوهبيّة معرفتان: معرفة تعرٍُّف ومعرفة تعريٍف. األول أن يعرَِّف اللّه تعال نفسه خواصَّ 

أوليائه بأرسار األسامء والصفات واألفعال. وأّما معرفة التعريف، فهي أن يكشف اللّه للناس عن آثار 

قدرته يف اآلفاق ويف األنفس. ذاك يدّل عىل أّن كال املعرفتني تُنجزان مًعا باملعيّة اإللهيّة واللّطف 

الرحامين. بهذا يتلّقى القارئ املتدبِّر معرفته من الفيض اإللهي علاًم وتعريًفا بحسب سعته وقدرته 

واستعداده. فكلاّم اتّسعت آفاقه ازداد تعرّفًا حتى إذا بلغ حّد العجز عن الفهم نبَّهه الحّق من كتابه 

ن ُيْقَض 
َ
ْبِل أ

َ
ُقْرآِن ِمن ق

ْ
العزيز ما يسّدده وما تأمن إليه نفسه، كام يف قوله تعال: َول َتْعَجْل بِال

د بالصرب  ًما]2]. يف هذه اآلية حثٌّ عىل األخذ بسبيل الفهم املسدَّ
ْ
ل رَّبِّ زِْدِن ِعل

ُ
َْك وَْحُيُه َوق إِلَ

منتهاه  بلغ سعيه  فإذا  ما وِسَعتُْه قدرته عىل فهمها،  تأوُّل اآليات  القارئ إل  والدعاء. كأن مييض 

ووقع يف الحرية، دعاه الله إل الدعاء بزيادة علمه بحقائق آياته وألطاف كلامته.

الرتجمة بما هي ضرٌب من التفسري
يعرِّف اللغويون الرتجمة بأنّها »نقل الكالم من لغة إل أخرى«]]].وهناك من العلامء من يرى بأنّها 

النقل عن القاموس فقط؛ ألّن األخري هو الرتجامن املفّس للسان. ومن ثّم فالرتجمة: نقل الكالم 

من لغٍة إل أخرى]]]. ثّم يوضح هؤالء مشكلة نقل املعنى من العربية إل سواها من األلسنة بالقول: 

الثانية  العبارة  لغٍة واحدة[، حيث تكون  النقل مبعنى واحد يف عبارتني متتاليتني ]يف  إذا جاء   …

توضيًحا لألول، مل يكن ذلك من الرتجمة، بل هو من الرشح واإليضاح.

حيث تكون الرتجمة تعاطياً واعياً بني لغتني َوَجَب عىل املرتِجم أن تكون له يٌد يف اللغة املنقول 

]1]- غالم حسني الديناين، العقل والعشق اإللهي، دراسة ضمن كتاب: »املعرفة الدينية، جدلية العقل والشهود« دار املعارف الحكمية، 

بريوت – 2011 – ص 98.

]2] - سورة طه، اآلية 114.

]3]- انظر: الزبيدي، تاج العروس، ج 8، ص 211.

]4]- محمد هادي معرفت، التفسري واملفرّسون يف ثوبه القشيب، ج 1، ص 116.
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للتواصل  بينهام جساً  ليقيم  ذلك  أخرى؛  ناحيٍة  من  إليها  املنقول  اللغة  ويٌد يف  ناحيٍة،  من  منها 

والعبور من املخاِطب )بالكس( إل املخاطَب )بالفتح(. ومن هنا يكون يف اضطراب وقلق دائم 

تجاه ما إذا كان قد نجح يف إيصال مراد صاحب النّص إل املخاطَب أم ال؟ وقيل، يف تحليل هذا 

الظاهرة  صون هذه  »يذكر املتخصِّ قبل اآلخرين:  أو من  قبل املرتِجم  والقلق، سواء من  الهاجس 

تندرج يف إطار ما يسمى »الرتجمة االرتباطيّة«، حيث يصّب املرتجم جّل اهتاممه عىل مخاطَبه يف 

اللغة املنقول إليها، ويسعى إل اجتذاب مخاطَبه، ويربطه مبفهوم الخطاب واملفاهيم املرتجمة، 

واملعنوية  النحوية  القواعد  ذات  الرتكيبة  نقل  عن  ويحجم  املعنوية،  الرتجمة  عن  يبتعد  وبذلك 

املفروضة عىل اللغة املنقول منها، والتي ال يأنس بها املخاطَب، وال يعرف خلفيّاتها أبداً. وأّما يف 

الرتجمة املعنوية فإّن اهتامم املرتِجم يصّب يف اللغة املنقول منها، ولذلك يتّم السعي يف هذا النوع 
من الرتجمة إل نقل البنية الصورية والنحوية واملعنوية للغة املنقول منها إل اللغة املنقول إليها.]]]

ويبدو أّن االهتامم بواحٍد من األهداف الهاّمة للرتجمة، والتي تكمن يف إيصال الخطاب إل 

االهتامم  سياق  يف  االرتباطيّة«  »الرتجمة  أسلوب  إل  النظر  إل  أّدى  عليه،  والتأثري  املخاطَب 

الجديد؛ الجتذاب املزيد من املؤيِّدين. من فقهاء التفسري من يذهب إل وصف الرتجمة املعنوية 

هذه  آفات  لبيان  يذكر  حيث  اللفظية«،  »الرتجمة  أو  الحرفية«  »الرتجمة  أو  املواكبة«  »الرتجمة  بـ 

 ُعُنِقَك َولَ تَبُْسْطَها 
َ

ًة إِل
َ
ول

ُ
َْعْل يََدَك َمْغل الرتجمة مثاالً ظريفاً من القرآن الكريم؛ يف قوله تعال:َولَ تَ

 َمُْسورا]2]. جاء »غّل اليد إل العنق، وبسطها كّل البسط« كناية عن القبض 
ً
وما

ُ
بَْسِط َفَتْقُعَد َمل

ْ
ُكَّ ال

والبسط الفاحش، أي التقتري واإلرساف يف املعيشة ويف اإلنفاق، وهي كنايٌة معروفة عند العرب، 

ومأنوسة االستعامل لديهم. فلو أريد الرتجمة بالتعبري نفسه من لغٍة أخرى كان ذلك غريباً عليهم، 

حيث مل يألفوه، فرمّبا استبشعوه وأنكروا مثل هذا التعبري غري املْفِهم؛ ألنّهم يتصوَّرون من مثل هذا 

يَديْه إل عنقه برباٍط من سالسل وأغالل، أو يحاول بسط يديه  النهي عن أن يربط إنسان  التعبري 

مييناً وشامالً بَْسطاً مبالغاً فيه، وال َشكَّ أّن مثل هذا اإلنسان إمّنا يحاول َعبَثًا، ويعمل َسَفًها؛ ألنّه 

يبالغ يف إجهاد نفسه وإتعابها من غري غرٍض معقول، األمر الذي ال ينبغي التعرُّض له يف مثل كتاب 

الربّاين  الكالم  يقلِّل من شأن  الرتجمة  النوع من  أّن هذا  يُضاف إل ذلك  الحميد«]]].  العزيز  اللّه 

وقداسته ، ويحّط من قيمته لدى املخاطَب؛ ألّن هذه الرتجمة ال تنطوي عىل أيِّ خطاب. وعليه 

سيقول املخاطَب لنفسه: َمْن هو العاقل، أو حتّى الشخص العادي، الذي يربط يده إل رقبته، أو 

]1]- املصدر نفسه.

]2]- سورة اإلرساء، اآلية 29.

]3]- محمد هادي معرفت، تاريخ القرآن: 184؛ التفسري واملفرّسون يف ثوبه القشيب 118:1.
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بيانه  الطريقة؟! ويف  بهذه  بنهيه عن امليش  القرآن  يتكلَّف  حتّى  عندما مييش،  األمام  إل  ميّدها 

ملختلف أساليب الرتجمة )الرتجمة الحرفية، والرتجمة الحرّة، والرتجمة التفسريية( يذهب الشيخ 

محمد هادي معرفت إل تفضيل الرتجمة الحرّة، وهي الرتجمة ذاتها التي يصطلح عليها الخرباء يف 

فّن الرتجمة بـ »الرتجمة االرتباطيّة«؛ وإْن كان سامحته ـ بطبيعة الحال ـ يطلق عىل الرتجمة الحرّة 

أحيانًا مصطلح »الرتجمة املعنويّة«]]]، ولكْن يبدو من خالل توضيحاته أنّه يعني أسلوب »الرتجمة 

االرتباطيّة« ذاته. 

أّما يف بيان مزايا »الرتجمة الحرّة« )أو الرتجمة االرتباطيّة(: تبنيِّ هذه الرؤية أّن املرتجم يحاول 

إفراغ املعنى يف قالٍب آخر من غري تقيُّد بنظم األصل وأسلوبه البياين، وإمّنا امللحوظ هو إيفاء 

متام املعنى وكامله، بحيث يؤّدي إفادة مقصود املتكلِّم بغري لغته، برشط أن ال يزيد يف البَْسط مبا 

يُْخرجه عن إطار الرتجمة إل التفسري الَمْحض. إّن هكذا »ترجمة معنوية« قد تفوِّت مزايا الكالم 

األصل اللفظية، وهذا ال يرّض ما دامت سالمة املعنى محفوظة. وهذا النمط من الرتجمة هو النمط 

األوىف واملنهج الصحيح الذي اعتمده أرباب الفّن.

الهرمنيوطيقا الفلسفّية للرتجمة
لتأصيل املهّمة الرتجمية نجد رضورة للتمييز بني الرتجمة لغًة واصطالحاً وبني نقل النّص كام ورد 

عند الّنحات. فالرتجمة تعادل تفسري الكالم بلغته التي جاء فيها. ومنه قيل يف ابن عباس: إنّه ترجامن 

ه. والزمخرشي يف كتابه »أساس البالغة« رمى إل هذا املعنى ملَّا قال: »كّل ما تُرجم  القرآن، أي مفسِّ

عن حال يشء فهو تفسته« والرتجامن هو املفّس للكالم. وجاء يف تفسري ابن كثري أّن كلمة ترجمة 

تستعمل يف لغة العرب مبعنى التبيني مطلقاً سواء اتَّحدت اللغة، أم اختلفت]]].. أّما معنى النقل فهو 

التعبري من معنى كالم يف لغة ما، بكالم آخر من لغة أخرى، مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده...، ويف 

السياق يورد أهل االختصاص وجهتني للمهمة الرتجمية: وجهة حرفية ووجهة تفسريية]]].

وضع  تشبه  فهي  وتركيبه،  نظمه  يف  األصل  محاكاة  فيها  تُراعى  التي  هي  الحرفية:  الوجهة   -

تسميتها  إل  وبعضهم  باللفظية  الرتجمة  هذه  تسمية  إل  البعض  ويذهب  مرادفه.  مكان  املرادف 

بالرتجمة املساوية.

]1]- محمد هادي، معرفت، تاريخ القرآن – التفسري واملفرّسون يف ثوبه القشيب، م.س، ص 185.

]2]- محمد عبد العظيم الزرقاين: مناهل العرفان يف علوم القرآن، راجعه وضبطه وعلّق عليه محمد عيل قطب ويوسف الشيخ محمد، 

املكتبة العرصية، صيدا – بريوت، 2001، ص 102.

]3]- محمد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، م.س. 
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التفسريية: فهي التي ال تُراعَى فيها تلك املحاكاة، أي محاكاة األصل يف نظمه  - أما الوجهة 

بالرتجمة  أيضاً  تسّمى  ولهذا  كاملة،  واألغراض  املعاين  تصوير  ُحسن  هو  فيها  املهّم  وترتيبه؛ 

التفسري  تشبه  فيها، جعلها  املعاين واألغراض  تفسريية؛ ألنّها بحسب تصوير  املعنوية. وسّميت 

وما هي بتفسري. وهنا ال بّد من اإلشارة استطراداً إل أّن ما يسّمى خفاء املعنى هي من اإلشكاليات 

املحورية يف حقل الرتجمة. فحقيقة املعنى ليست وقفاً عىل لغة واحدة تنقل عقالً واحداً وتجمع 

بني أفراد مجتمع واحد، بل هي صارت ملكاً مشاعاً بني لغات متباينة تحمل مدارك متفاوتة وتتكلّمها 

ت اإلبانة. فاللّسان الذي يختلف عن غريه من  مجتمعات متباعدة. ولذا فحيثام تقّررت املباينة، تعرثَّ

األلسنة من وجوه مخصوصة، يُخفي عليها من هذه الوجوه، فيكون االختالف اللغوي بذلك سبباً 

يف الخفاء املعنوي]]].

يف مقام الرتجمة التفسريية، نجد أّن املرتجم يعمد إل املعنى الذي يدّل عليه تركيب األصل 

اللّغة األخرى، موافقاً ملراد صاحب األصل، ذلك من غري  فيفهمه، ثم يصبَّه يف قالب يؤيّده من 

أن يكلّف نفسه عناء الوقوف عند كّل مفردة، وال استبدال غريه به يف موضعه]]]. سوى أّن الرتجمة 

الحرفية عىل التعيني، ونظراً إل املشكالت التي كثريًا ما تُواجه املرتجم يف هذا الحقل.. تفرتض 

األخذ برشطني إضافيني:

أحدهام: وجود مفردات يف لغة الرتجمة مساوية للمفردات التي تألَّف منها األصل، وذلك حتى ميكن 

أن يحّل كّل مفرد من الرتجمة محال نظريه من األصل، كام هو ملحوظ يف معنى الرتجمة الحرفية.

ثانيهام: تشابه اللغتني يف الضامئر املسترتة، والروابط التي تربط املفردات لتأليف الرتاكيب، 

الرتجمة مساوية لجميع  لغة  مفردات ضمن  إيجاد  بيَّنة يف  يرى مشّقة  النظّار من ال  فإّن من  ولذا 

الضامئر  يف  إليها  واملنقول  منها  املنقول  اللغتني،  بني  بالتشابه  يظفروا  أن  أو  األصل..  مفردات 

املسترتة، ويف دوام الروابط بني املفردات لتأليف املركَّبات]]]. ومن البنيِّ أّن هؤالء ال يعتنون بهذه 

ببيان أربعة فروق وجدوها رضوريّة لرفع اللَّبس الحاصل  املشكلة إاّل ألنّها تتصل اتصاالً موثوقاً 

بني الرتجمة والتفسري. إذ مهام تكن الرتجمة حرفيّة أو تفسرييّة فإنّها غري التفسري مطلقاً، سواء أكان 

تفسرياً بلغة األصل، أو هي ترجمة تفسري األصل. ولذا عمدوا إل تبيني الفروق األربعة التالية:

األول: أّن صيغة الرتجمة هي صيغة استقالليّة يُراعى فيها االستغناء بها عن أصلها وحلولها 

محلّه. أما التفسري فليس كذلك؛ ألنّه قائم أبداً عىل االرتباط بأصله )....(

]1]- مصدر سبق ذكره – ص 104.

]2]- انظر: عبد الرحمن، طه: فقه الفلسفة – الفلسفة والرتجمة، ط2، بريوت- الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، 2000، ص 62.

]3]- م ن، ص  105.



االستغراب 174

2 0 2 ــع 0 بي ر
 A L - I S T I G H R A B19 االستغراب

الملف

الثاين: أّن االستطراد غري جائز يف الرتجمة. أما يف التفسري فيجوز، بل قد يجب فيه االستطراد؛ 

ذلك ألّن الرتجمة مفروض فيها أنّها صورة مطابقة ألصلها حاكية له. ولذا فمن األمانة أن تساويه 

يف  عينه  الخطأ  يكون  أن  لََوَجب  خطأ  األصل  يف  كان  لو  وحتى  نقص.  أو  زيادة  دون  من  بدقّة 

الرتجمة. وهذا بخالف التفسري، فإن املفروض فيه أنّه بيان ألصله وتوضيح له. 

الثالث: أّن الرتجمة تتضّمن عرفاً، دعوى الوفاء بجميع معاين األصل ومقاصده. وأما التفسري 

فهو ليس كذلك؛ ألنّه قائم عىل كامل اإليضاح ـ كام مرّت اإلشارة ـ سواء أكان هذا اإليضاح بطريق 

إجاميل أو تفصييل. أي متناوالً كافة املعاين واملقاصد، ومقترصاً عىل بعضها دون بعض طوعاً 

للظروف التي يخضع لها املفّس ومن يفسَّ لهم....

الرابع: وأّما الفارق الرابع، فمؤّداه أّن الرتجمة عرفاً، هي دعوى االطمئنان إل أّن جميع املعاين 

نقلها املرتجم هي مدلول كالم األصل، وأنّها مرادة لصاحب األصل منه. وليس  التي  واملقاصد 

األمر كذلك بالنسبة إل التفسري. بل إّن املفّس تارة يّدعي االطمئنان إذا توفرت لديه أدلّته، وتارة ال 

عيه عندما تعوزه تلك األدلّة. ثم هو طوراً يرّصح باالحتامل ويذكر وجوهاً محتملة مرجَّحاً بعضها  يدَّ

عىل بعض، وطوراً يسكت عن الترصيح أو عن الرتجيح. ويف أحوال أخرى قد يبلغ به األمر إل أن 

يعلن عجزه عن فهم كلمة أو جملة ويقول: ربُّ الكالم أعلم مبراده. ذلك عىل نحو ما نحفظه لكثري 

ين إذا عرضوا ملتشابهات القرآن أو لفواتح السور املعروفة]]]. من املفسِّ

الحرفية  الرتجمة  بني  فرق  ال  أنّه  هي  ذكره،  املاّر  الرأي  أصحاب  إليها  ينتهي  التي  الخالصة 

والتفسريية من حيث الحقيقة. فكلتاهام ـ حسب تحليلهم ـ تعبري عن معنى كالم، يف لغة معيّنة، 

بكالم آخر من لغة أخرى، مع الوفاء بجميع معاين األصل ومقاصده. والفرق بينهام شكيل، وهو أنه 

يحّل كّل مفرد يف الرتجمة الحرفية محّل مقابله من األصل. فضالً عن ذلك فإّن تفسري األصل بلغته، 

يساوي تفسريه بغري لغته فيام عدا القرشة اللفظية]]]...

أّما النتيجة التي ينهض عليها أصل اإلشكال يف الهرمنيوطيقا الرتجمية، هي التي تدور مدار األثر 

املرتتّب عىل النقل لجهة انزياح الكالم اإللهي عن مقصوده حتى ليوشك يف املطاف األخري أالّ 

يكون للكالم اإللهي صلة وصٍل مبقصود املتكلّم.

متّر  الرتجمة  أّن  سنالحظ  يربِّرُها،  ما  اإلسالمي  العريب  الرتاث  يف  تجد  التي  القراءة  هذه  مع 

نقٌل  أنّها  مبعنى  واستمرار.  وإلغاٌء  نَْسٌخ  يقال،  كام  فهي  بينها.  فيام  ومتناسجة  متداخلة  مبراحل 

]1]- عبد الرحمن، طه، فقه الفلسفة – الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 108.

]2]- م ن، ص 110.
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الناقلة واللغة املنقول منها. ولعّل  اللغة  للنصوص، وتحويل لها، وهي أيضاً تحويل للغتني معاً: 

يَْم  هذا ما قصده الجاحظ يف قوله: »متى وجدنا الرتجامن قد تكلّم بلسانني علمنا أنّه قد أدخل الضَّ

عليهام؛ ألّن كّل واحدة من اللغتني تجذب األخرى، وتأخذ منها وتعرتض عليها«]]]. ومّثة من مىض 

ليؤكّد الضيم الذي أشارت إليه مقالة الجاحظ، ليالحظ أّن اللّغة املرتجَمَة ال تخون اللّغة املرتَجَمَة 

فحسب، وإمّنا تخون ذاتها أيضاً. يضيف: ولوال هذه الخيانة املزدوجة ملا كانت هناك ترجمة، بل 

ملا كانت هناك كتابة]]].

غاية  إشكاليّة يف  بوصفها قضيّة  الرتجمية  املهّمة  الغربيِّون عىل  الفالسفة  اشتغل  الغرب  ويف 

التعقيد، حيث نجد فيلسوف اللّغة املعارص اندريو بنجامني يتحّدث عن مفهومني للرتجمة هام: 

مفهوم الكلمة ومفهوم االستعامل:

ا يندرج تحته كّل  1 - بصدد مفهوم الكلمة، ينظر »بنجامني« إل »الكلمة« بوصفها مفهوماً عامًّ

أنّه  أي  املفهوم،  هذا  أخصِّ صفات  من  وهو  ا.  نصًّ أو  أو جملة  لفظاً  القول،  من رضوب  رضٍب 

محّل تعّدد االختالف أو التنازع الداليل. وتوضيح ذلك أّن اإلحالة التي تجمع بني الكلمة واليشء 

الخارجي الذي تطلق عليه، وهي ال تستغرق كّل إمكانات الكلمة الداللية، بل تقوم فيها إل جانب 

هذه اإلحالة دالالت إضافيّة مختلفة. بذلك تكون قدرتها الداللية مجاوزة لوظيفتها اإلحالية. ويرجع 

السبب يف ذلك، إل أّن الكلمة ال تدّل عىل معناها اإلحايل داللة مطلقة، وإمّنا تنطوي عىل إمكان 

ظهور معاٍن أخرى فيها تُناِزُع هذا املعنى محلّه، وتشكُّل معه تعّدًدا دالليًّا ال يستند إل معنى أصيل 

بعينه، أو قل تشّكل معه تعّدًدً بدون أصل.

2 - أما مفهوم االستعامل: فهو عبارة عن اللحظة التي يتّم فيها تحصيل معنى مخصوص. كام 

إذا فهم املرء، مثالً، القول املُلقى به إليه أثناء التواصل. وقد استخدم بنجامني للداللة عىل هذا 

اليشء  معنى  اللّسان  هذا  يفيد يف  ما  »براغام«. وهو  لفظ  اليونانية وهو  من  اقتبسه  لفظاً  املفهوم 

باعتبار حصوله عن طريق املامرسة. وإذا كان »االستعامل« هو الظفر مبعنى مخصوص يف سياق 

خطايب ما، فإّن هذا املدلول يتميَّز عن مدلول »الكلمة« متيّز الخاص عن العام. فاالستعامل هو 

الكلمة. وعىل هذا يكون االستعامل  التي تحتملها  مبنزلة املعنى املتحّقق من املعاين املمكنة 

حامالً للمدلول الوجودي والزماين الذي تختص به لحظة تحّقق املعنى]]].

]1]- الجاحظ: الحيوان، ج1، ص 76.

]2]- بنعبد العايل، عبد السالم: يف الرتجمة، ال ط، بريوت، دار الطليعة، 2001، ص 44.

[3[- Benjamin، A: Translation and the Nature of Philosophy، p.115.
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  غري أّن صفة هذا املعنى التحقيقية، وإن رصفت غريه من املعاين، تبقى دالة عىل هذه املعاين 

مهملة  مبعاٍن  ومحفوفاً  فعليًّا،  حضوراً  والحارض  املتحّقق  املعنى  فيكون  اإلمكان،  جهة  عىل 

وحارضة حضوراً ممكناً، أو بتعبري بنجامني، حضوراً بدئيًّا. بناًء عىل ما تقّدم فإّن مفهوم الكلمة، ال 

يدّل عىل فعل واحد أو معنى واحد. وإمّنا يدّل عىل أفعاٍل ومعاٍن متعّددة. كام أّن لفظ »الفلسفة« 

هو أيضاً محلٌّ للتعّدد الداليل والتأوييل. وقد ذهب بنجامني إل أبعد من هذا وذاك، ليجعل الجامع 

بني الفلسفة والرتجمة وهو مبدأ االختالف، محالًّ لهذا التعّدد ذاته. ثم استفاد من مفهوم االستعامل 

ليجعل لكّل واحد من عنارص »الرتجمة« و»الفلسفة« و«االختالف«، وجهاً مخصوصاً يخرج به من 

بريمان  مطلقة]]]. وكان  منافاة  ينافيه  ال  الذي  التحقُّقي،  التحديد  مقام  إل  اإلمكاين  التحديد  مقام 

الديني« يف حني  »الخالص  و  اللّغوي«  »الخلوص  يسميه  ما  بني  الجمع  »بنيامني« يف  لـ  موافقاً 

مل يغب عنه رضورة حفظ ما قضت به اإلرادة اإللهية من تعّدد اللغات]]]. هذا فضاًل عن أنّه كان 

يعتنق اتجاهاً يف الرتجمة يضفي عىل النصوص األصلية قداسة، هي أشبه ما تكون بالقداسة التي 

تُخلع عادة عىل النصوص الدينية، كام أنه كان يجد يف بعض ترجامت هذه النصوص مناذج مثىل 

للرتجمة الحقيقية، وأحداثاً فاصلة يف مسار العمل الرتجمي، إن تأسيساً له أو اعرتافاً به، أو تغيرياً 

له]]]. وال عجب يف القول تبعاً لهذا التأويل، بأّن للرتجمة دوراً دينيًّا يف التاريخ]]].

ومثلام رأى بريمان إل الوجه امليتافيزيقي لرتجمة النّص الديني، كذلك ذهب مارتن هايدغر 

ولكن عىل طريقته، يف الفضاء التأوييل نفسه. فهو وإن مل ينشغل رصاحة باألصل البابيل للرتجمة، 

التي ال ميكن  التورايت لها، فقد أورد إشكاالتها يف سياق من املفاهيم  التخليص  وال باملقصد 

الشك يف نسبتها إل املصطلحات املتداولة يف املجال الصويف. وال يبعد أن يكون قد استأنس 

بها خالل الفرتة الدراسية األول التي قضاها يف تحصيل الالّهوتيات املسيحية]5].

يف  وخصوصاً  كتاباته  يف  وردت  الهرمنيوطيقية  املفاهيم  من  طائفة  أّن  هايدغر  قرّاء  ويذكر 

كتاب »الوجود والزمان«: الفهم، والتأويل، واالنكشاف، والتجيّل، والغفلة، والنسيان، والحضور، 

والورود، والوهب، واإلمداد، واإللقاء، والسمع. وملا كانت هذه املفاهيم تشّكل جزءاً من الجهاز 

التصّوري الذي توّسل به هايدغر يف إنشاء فلسفته الوجوديّة، فقد شاركت الفلسفة الرتجمة عنده يف 

[1[ - Ipid.P.157. 

[2[- Berman:l´épreuve de l´étranger، pp.21- 23.

]3]- املصدر نفسه ص 289.

]4]- راجع: عبد الرحمن ، طه، فقه الفلسفة – الفلسفة والرتجمة. يف قراءته ألفكار بريمان، م.س، ص 123.

]5]- م ن، ص 124.
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االنبناء عىل مجموعة من املعاين التي ال مُيكن أن يثمرها النمط العقالين التجريدي، وإمّنا تثمرها 

ّشدة االستغراق يف الرتبية الروحيّة للدين. لقد كان هايدغر من أولئك الذين اقتبسوا ما شاؤوا من 

مقوالت تناهض العقل التجريدي، ثّم ألبسها لباس التأّمل الفلسفي. وحسبنا شاهداً عىل ذلك، ما 

بذله هايدغر من جهد يف زعزعة املقولة التي ظلّت الفلسفة تتحّدد بها منذ نشأتها، حتى صارت 

تستعمل بدلها، وهي: النظر حيث استبدلت مبقولة »السمع«: وهي املقولة التي اختّصت املعرفة 

الدينية باعتامدها يف فهم الحقائق الغيبية. حيث أصبح املتفلسف، بعد أن كان مستغرقاً يف النظر، 

مدعوًّا إل االستامع إل ما يقال يف اللغة، كام كان املتديَّن يستمع إل ما يتنزَّل من الوحي]]].

ولكن يُؤخذ عىل الطرح الهرمنيوطيقي يف مقاربة الفعل الرتجمي اختالف منظّريه يف التنظري 

ية الطرح  له من جهة ويف فقدانه للمعياريّة الدقي يف مقام التفّهم والتفاهم من جهة ثانية. فمعيارِّ

ا بحيث تُدخل يف الفهم ما ليس مقصوداً للمتكلِّم أو تسقط هّم القارئ  الهرمنيوطيقي فضفاضة جدًّ

عىل كالم املتكلِّم! من هنا ال بّد من تأطري الفعل الرتجمي التدبّري التأوييل وضمن أطٍُر منهجيٍّة 

تستمّد حجيّتها من النص املقّدس نفسه. 

التفسري  والتأويل بوصفهما إيضاًحا وكشًفا
وجٍه  فهي يف  لسانني،  بني  واعياً  تعاطياً  وظيفتها مبا هي  من  معناها  تأخذ  الرتجمة  كانت  إذا 

املشرتك  من  ذلك  يتبّدى  والتأويل.  التفسري  مفهومي  استخدام  عليه  جرى  ما  نظري  وجوهها  من 

اإليضاحي ملعنى الكلامت التي ينبغي نقلها إل لغة أخرى. وهكذا سرنى أّن التفسري يف اللغة يدّل 

عىل بيان يشء وإيضاحه]]]، »والتفسري كشف معنى اللفظ وإظهاره، مأخوذ من الفس، وهو مقلوب 

السفر، يقال أسفرت املرأة عن وجهها: إذا كشفته وأسفر الصبح: إذا ظهر«]]].

أّما التفسري  وعليه، فإّن معنى التفسري يف اللغة متقوِّم بالرشح والكشف واإليضاح بعد خفاء. 

يف االصطالح فله تحديدات كثرية، منها: أّن »التفسري كشف املراد عن اللّفظ املشكل«]]]. ومنها 

]1]- عبد الرحمن، طه، فقه الفلسفة – الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 124.

]2] - ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، قم املقّدسة، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1404هـ.ق، ج4، 

«، ص504. ماّدة »َفرَسَ

 ،» ]3] الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين، ط2، طهران، املكتبة املرتضويّة، مطبعة چاپخانهء طراوت، 1362هـ.ش، ج3، ماّدة »َفرَسَ

ص438.

مؤّسسة  بريوت،  العلامء واملحّققني، ط1،  من  لجنة  وتعليق:  تحقيق  القرآن،  تفسري  البيان يف  الحسن: مجمع  بن  الفضل  ]4]الطربيس، 

األعلمي، 1415هـ.ق/ 1995م، ج1، ص39.
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الفهم به«]]]. وبصدد تفسري  بلفظه، وإطالق للمحتبس عن  أّن »التفسري كشف املغلق من املراد 

الكالم اإللهي يرى هؤالء أّن التفسري »علم يبحث فيه عن القرآن الكريم، من حيث داللته عىل مراد 

الله تعال بقدر الطاقة البرشيّة«]]]. وهو »محاولة إزالة الخفاء يف داللة الكالم... بحيث سرت وجه 

املعنى، ويحتاج إل محاولة واجتهاد بالغ حتّى يزول ويرتفع اإلشكال«]]]. ويف الخالصة »هو بيان 

معاين اآليات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها«]]].

بناًء عىل ما تقّدم من تحديد اصطالحّي للتفسري، ميكن القول: »إّن موضوع التفسري هو »املعاين 

واملقاصد والدالالت املحتبسة يف النّص القرآيّن«.

مشهور  فذهب  تحديده.  يف  العلامء  آراء  تعّددت  فقد  القرآن  يف  ومعناه  التأويل  خصَّ  ما  يف 

املنتقدين إل أن التأويل هو التفسري نفسه، وهو املراد من الكالم. بينام ذهب مشهور املتأّخرين 

إل أّن التأويل هو املعنى املخالف لظاهر اللفظ. ويذهب العالمة الطبطبايئ إل أّن التأويل هو 

الحقيقة الواقعيّة التي تستند إليها البيانات القرآنية، من حكم، أو موعظة، أو حكمة، وأنّه موجود 

لجميع اآليات القرآنية محكُمها ومتشابُهها، وأنّه ليس من قبيل املفاهيم املدلول عليها باأللفاظ، 

بل هو من األمور العينية املتعالية من أن تحيط بها شبكات األلفاظ، وإمّنا قيّدها الله سبحانه بقيد 

ح  األلفاظ، لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب، فهي كاألمثال ترَُضب ليقرَّب بها املقاصد، وتوضَّ
بحسب ما يناسب فهم السامع.]5]

بني إمكان النقل الرتجيم واستحالته
اللّغات األخرى. املستوى  العربية إل  الكتاب اإللهي من  نقل  النظر حيال  مثّة مستويان من 

األّول: يتّصل بالرضورة الحضارية التي تقتيض وصول اآليات البيِّنات إل أمم العامل كافة. والثاين 

متّصٌل بالتحويل اللفظي واملعنوي الذي تجريه الرتجمة عىل النص القرآين. 

ية ترجمة القرآن  يف ما يتعلّق باملستوى األّول يُبنيِّ العلامء املسلمون عىل نحو االجامع أهمِّ

]1] الزركيش، بدر الدين: الربهان يف علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، القاهرة، دار إحياء الكتب العربّية، عيىس البايب 

الحلبي ورشكاؤه، 1376هـ.ق/ 1957م، ج2، ص147.

1415هـ.ق/  العريّب،  الكتاب  دار  بريوت،  ط1،  زمريل،  أحمد  فّواز  تحقيق:  القرآن،  علوم  يف  العرفان  مناهل  العظيم:  عبد  ]2]الزرقاين، 

1995م، ج2، ص6.

]3]معرفة، محمد هادي: التفسري واملفرّسون يف ثوبه القشيب، ط2، تنقيح: قاسم النوري، ط2، مشهد املقّدسة، الجامعة الرضويّة للعلوم 

اإلسالمّية، 1425هـ.ق/ 1383هـ.ش، ج1، ص18-17.

]4]الطباطبايئ، محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ال.ط، قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدّرسني، ال.ت، 

ج1، ص4.

]5]- اتظر: الطباطبايئ، محمد حسني: امليزان يف تفسري القرآن، ج32، ص 49.
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ورضورتها. فهي من الوضوح بحيث ال تحتاج إل استدالل، بل ذهب الكثري من علامء التفسري إل 

أن ترجمة القرآن إل مختلف لغات العامل تعّد رضورًة ملّحة؛ لألسباب التالية:

ـ إّن دعوة اإلسالم عاّمة لجميع الناس، وال تقترص عىل األّمة العربية فقط، وحيث كان الدين 

اإلسالمي لكافّة الناس ميكن تقدميه لجميع األمم بجميع لغاتها.

ـ إّن لغة كّل قوم متثِّل خري قناة للتواصل والتفاهم معهم، وبذلك فهي خري طريق لتبادل املفاهيم 

الدينية والتقاليد والثقافات والتعاطي يف مختلف مجاالت الحياة.

ـ إّن تعلُّم اللغة العربية وإْن كان ينطوي عىل فضيلٍة ال تنكر، بَيَْد أّن اإلسالم مل يحكم بوجوب 

تعلُّم اللغة العربية، وعليه ال يجب عىل املسلم أن يتعلَّم اللغة العربية، فال يبقى لغري العاملني باللّغة 

العربية من طريق لتعلُّم اإلسالم إالّ من خالل لغاتهم التي درجوا عليها.

ـ متثِّل ترجمة القرآن رضورة للدعوة إل اإلسالم؛ إذ إّن الشعوب األخرى، من مختلف القوميات 

واألمم مبختلف اللغات، إمّنا تتعرّف إل التعاليم والحقائق اإلسالمية والقرآنية العميقة من خالل 

ترجمة القرآن وتفسريه؛ وذلك ألن القرآن الكريم كتاب هداية ودعوة، ويجب إيصال هذه الدعوة إل 

ُهَدى 
ْ
ُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوَبيَِّناٍت ِمْن ال

ْ
نِزَل فِيِه ال

ُ
ِي أ

َّ
جميع الناس. قال تعال: َشْهُر َرَمَضاَن ال

.[[[{…اِن
َ
ُفْرق

ْ
َوال

وليس ملجرَّد  الناس،  لجميع  وإيضاحه ورشحه  بيانه  الكريم هي  القرآن  إنزال  من  الغاية  إّن   -
تالوته، أو جعل مفاهيمه ِحْكراً عىل طائفٍة خاّصة من الناس دون طائفة أخرى.]]]

القرآن إل  يؤكِّد عىل رضورة ترجمة  دافعاً  أن كّل واحد من هذه األسباب يشكِّل  ال َشكَّ يف 

التعاليم واملفاهيم  بأجمعها من خالل ذلك عىل  الشعوب  تتعرّف  العاملية؛ يك  اللغات  مختلف 

القرآنية السامية.

املستوى الثاين: إمكان الرتجمة وجوازها: يف سياق الجواب حول إمكان الرتجمة يسوق فقهاء 

التفسري ثالثة أسئلة أساسية:

األّول: هل باإلمكان ترجمة القرآن إل اللغات األخرى؟

خصائص  جميع  عىل  الرتجمة  اشتامل  استحالة  فمع  ممكنة،  القرآن  ترجمة  كانت  إذا  الثاين: 

القرآن، هل ميكن تقديم هذه الرتجمة بوصفها قرآناً؟

]1]- سورة البقرة،  اآلية 185.

]2]- معرفت، محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ص 195 ـ 196.
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الكريم  القرآن  ذاته املرتتّب عىل  الرشعي  الحكم  القرآن  ترجمة  نّص  يرتتّب عىل  الثالث: هل 

نفسه؟ فهل يجوز لغري املتمكِّن من قراءة سورة الحمد باللّغة العربية أن يقرأ ترجمتها بلغٍة أخرى 

يف الصالة؟ وهل يحرم عىل الجنب مّس اآليات القرآنية املرتجمة إل لغة أخرى، كام يحرم عليه 
مّسها بنّصها القرآين العريب؟]]]

مرجع هذه املفارقة إل جدٍل مل ينتِه حول ما إذا كان النّص املرتجم هو نفسه النّص األصل. 

ومثّة تشكيك بأن ينجو النص من األذى وهو يرتنَّح بني لغتني لكّل منهام عاملها املخصوص. يظهر 

ذلك يف حقل األدب والشعر، مثلام يظهر عىل الخصوص يف حقول الفلسفة والتصوُّف والنصوص 

املقّدسة. كثري من الباحثني وجدوا أّن تاريخ التدوين هو نفسه يف العمق تاريخ الرتجمة. وهذه القاعدة 

تسي بنفسها عىل مجمل العلوم اإلنسانية التي تبادلتها الحضارات املختلفة من الفلسفة إل الالهوت 

إل العلوم البحتة. قد تكتيس الرتجمة مظهر الرشح والتعليق كام هو الشأن عند ابن رشد. وعىل سبيل 

املثال فإنك حني تدرس أرسطو فذلك يعني أنّك ترشحه. ثم تحوِّله من لغة إل لغة، ومن خطاب إل 

خطاب. وهذا التحويل هو ما كان يوفّر للفلسفة حيويّتها ونشاطها. والذين يقولون بهذا الرأي يعتقدون 

أّن الرتجمة تنفخ الحياة يف النصوص وتنقلها من ثقافة إل أخرى. والنّص ـ برأيهم ـ ال يحيا إال ألنّه 

قابل للرتجمة، أو أنّه غري قابل لذلك يف الوقت ذاته. فالرتجمة ككّل كتابة، هي فعالية وتحويل وإعادة 

إنتاج. ذلك أّن ترجمة نصٍّ ما تعني تحويله وتوليده. فالّنص لن ميوت، ولن يُلغى إال إذا مل يعد قادراً 

عىل اإلنتاج. إال إذا مل يعد يطرح أسئلة. ويف هذه الحالة فإنّه ال يعود مستحيل الرتجمة وحسب، وإمّنا 

ا]]]. ال يُفكَّر فيه وبه، وال يُتداول، وال يؤوَّل، وال يُقرأ، وال يعود نصًّ

يف جواز وبطالن نقل النّص القرآين
تلقاء الكالم اإللهي نجدنا أمام مهّمة مركّبة: تأويل ضمن حقل النقل والرتجمة، وتأويل يف مقام 

فهم الكالم اإللهي والتعرّف إل مراتبه وبطونه. ولقد مرَّ معنا أّن بني التأويلني لقاء ومفارقة يف اآلن 

عينه. فهام يلتقيان عىل تظهري النّص اإللهي قصد إفهامه للمخاطب، ويفرتقان يف تقنيات التظهري 

ومدارج اإلفهام.

تأويل الرتجمة إًذا، هو إجراء إضطراري تحتِّمه وظيفة املرتجم حني يفرتض عليه واجبُه الديني 

القيام به. كأن ينقل النّص إل لسان حضارة أخرى ألمر يعود إل رضورات عقديّة أو إيديولوجيّة 

]1]- معرفت، محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ج1، ص 115.

]2]- بنعبد العايل، عبدالسالم، يف الرتجمة، م.س، ص43.
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أو حضاريّة. بهذا ال يستطيع املرتجم مهام بلغت أمانته وقدرته عىل تفهيم مقاصد الكلامت عىل 

اإلتيان مبا يركن إليه النّص املقّدس وما ميتلئ به من أرسار. أّما تأويل التعرُّف فيقصد تقريب ما هو 

بعيد عرب متاخمة األرسار التي ينطوي عليها النّص. مبثل هذا الرضب من التأويل يتحّرر املؤوِّل من 

الرسوم الوظائفية للتفسري، مثلام يتحّرر النّص القديّس من قيود التلّقي األّول ويرشعه عىل وعود ال 

متناهية من الفهم. وبقطع الّنظر عاّم لو كان املتعرِّف يقدر عىل متاخمة الطبقات القصيّة لآليات، 

فإنّه حاملا يفتح باب التأوُّل يروح يختربها باملحاورة واملساءلة والرجاء. ومثل هذا االختبار يسي 

عىل كل مؤوِّل وإن تكاثر املؤوُّلون ونظروا بأعني متعّددة إل نّص واحد. ذاك ما أعرب عنه ابن 

كُالَّب صاحب »كتاب الصفات«، ملّا رأى أّن كالم اللّه واحد، ولكّنه حني يخرج إل الفضاء الزماين 

واملكاين يتّخذ أشكاالً مختلفة ويتجىّل يف نصوص متعّددة]]].

ْعَن فيه، وبذلك أصبح  يف الجواب عىل السؤال يرى العلامء أّن »للقرآن الكريم نواٍح ثالثاً تجمَّ

كتاباً ساموياً، ذا قداسة فائقة، وممتازاً عىل سائر الكتب النازلة من السامء.

األوىل: كالم إلهّي ذو قدسيّة ملكوتيّة، يُتعبَّد بقراءته، ويُتربك بتالوته.

الثانية: هدًى للناس، يهدي إل الحّق وإل رصاط مستقيم.

الثالثة: معجزة خالدة، دليالً عىل صدق الدعوة عرب العصور.

وبعد، فهل بإمكان الرتجمةـ  من أّي لغٍة كانتـ  الوفاء بتلكم النواحي؟ وهل ميكن الحفاظ عىل 

الناحية اإلعجازية للقرآن ـ وخاّصة اإلعجاز البياين منه ـ إذا متّت املحافظة عىل املعنى؟ وهل 

ميكن الحفاظ عىل قداسة القرآن التي هي مناط التعبُّد إل اللّه والتقرُّب منه؟

اللّه تعال ونقلها  أنزلها  التي  البالغة  بتلك  القرآنية  الحفاظ عىل املعاين  ال َشكَّ يف استحالة 

كام هي يف عملية الرتجمة. من هنا فإّن ترجمة القرآن مهام كانت دقيقة وعلميّة ال متثِّل إالّ جانباً 

ضئيالً من أبعاد القرآن الكريم، وال ميكنها أن تشتمل عىل قداسة القرآن ذاتها؛ ألّن الرتجمة ما هي 

ل لدينا أن ال يشء  إالّ كالم املخلوق، والقرآن يبقى هو كالم الله.]]] وترتيباً عىل هذه الوجهة يتحصَّ

من أساليب الرتجمة ميكن اعتباره وافياً بنقل القرآن إل اللغات األخرى، ولكْن حيث ال مناص من 

القول برضورة ترجمة القرآن إل سائر اللغات فإّن أفضل أسلوب لرتجمة القرآن هو الرتجمة الُحرّة. 

]1]- هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُالَّب القطان البرصي من أبرز متكلِّمي البرصه تويف يف 855هـ. وقيل ان الحارث املحاسبي أخذ 

عنه علم النظر والجدل وقد اشتهر بردوده الكالمية عىل الجهمية واملعتزلة يف يختص بعقيدة التوحيد.

]2]- معرفت، محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ص 185 ـ 186؛ معرفت، محمد هادي، التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب، م.س، 

ج1، ص 121 ـ 127.
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ولنئ كانت هذه الوجهة ال ترى استحالة ترجمة القرآن، إالّ أنّها تراها عملية معقَّدة، وتواجه الكثري 

يستدعيها  رضورة  صحيحة  ترجمة  القرآن  ترجمة  فإّن  عليه  تجاوزها.  ميكن  ال  التي  العقبات  من 

صميم اإلسالم وواقع القرآن]]]. والذي يتّضح من السرية العملية للمسلمني عىل طول تاريخ اإلسالم 

هو وجود التبليغ والدعوة والوعظ واإلرشاد يف إطار بيان مفاهيم القرآن مبختلف اللغات، وتوظيف 

الرتجمة وتفسري القرآن يف هذا النوع من األنشطة التبليغية والثقافية الواسعة. »إّن ترجمة القرآن كانت 

منذ الِقَدم، وال تزال، هي السرية املتداولة بني علامء املسلمني، بل وحتّى غري املسلمني؛ إذ كان ال 

بُدَّ من الحوار مع كّل قوٍم بلغتهم]]]. وأّما من الناحية النظريّة فإّن مسألة جواز أو عدم جواز ترجمة 

القرآن إل اللّغات األخرى مل يتّم البحث والحوار بشأنها بني علامء اإلسالم يف القرنني األّولني.

هناك بني فقهاء املذاهب بشأن قراءة القرآن باللغات األخرى فتاوى مختلفة، تستند إل املتبنيات 

الفقهية الخاّصة بكّل واحد منهم]]]. فقيل مثاًل: إّن مذهب الشافعي عىل عدم جواز قراءة القرآن بغري 

اللّغة العربية، ال يف الصالة، وال خارجها. ونقل هذا الكالم عن مالك وأحمد وأيب داوود أيضاً]]]. 

وقد نسب إل أيب حنيفة القول بجواز قراءة القرآن بالفارسية ـ سواء يف الصالة أو يف غريها، يف 

حني قام إجامع فقهاء الشيعة عىل عدم كفاية الرتجمة يف قراءة الصالة، وأّن قراءة الرتجمة تبطل 

الصالة.]5] كام أظهروا إتفاقاً عىل عدم إجراء أحكام القرآن ـ بصورٍة عاّمة ـ عىل ترجمته بأّي لغة.]]] 

ولقد بدا من البنيِّ هنا أّن عدم ترتيب األحكام الرشعيّة عىل ترجمة القرآن، وعدم جواز قراءة 

الصالة بغري العربية، بل وحتّى عدم جواز قراءة القرآن بغري العربية حتّى خارج الصالة، ال ينهض 

القرآن ال ينحرص بهذه األمور، حتّى  الهدف من ترجمة  القرآن؛ ألّن  دليالً عىل عدم جواز ترجمة 

يكون عدم جوازها دليالً عىل عدم جواز ترجمة القرآن. إن ترجمة القرآن رضورٌة ال ميكن إنكارها 

القرآن هو هداية اإلنسان، وهذا الهدف ال  العام من  أّن الهدف  لتحقيق الهدف من نزوله، مبعنى 

يتحّقق إالّ من خالل إبالغ املفاهيم واملعاين القرآنية السامية إل جميع الشعوب واألمم بلغاتها. 

ومن هنا ذهب الشيخ معرفت إل االعتقاد بأّن ترجمة القرآن رضورٌة يقتضيها واجب التبليغ والدعوة 

إل اإلسالم.]7] وقد قال يف هذا الشأن: »مل تسبق من علامء اإلسالم نظرة منع من ترجمة القرآن، بعد 

أن كانت رضورًة دعائيّة ملسها دعاة اإلسالم من أّول يومه«]]].

]1]- معرفت، محمد هادي، التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب، م.س، ج 1، ص 127.

]2]- معرفت، محمد هادي ، تاريخ القرآن، م.س، ص 187.

]3]- انظر: الجصاص، أحمد بن عيل: مخترص اختالف العلامء، ج1، ص 260؛ الفخر الرازي: التفسري الكبري، ج 1، ص 171.

]4]- انظر: الزركيش: مناهل العرفان، ج 2، ص 115؛ الرسخيس: املبسوط، ج 1، ص 37.

]5]- انظر: النجفي: جواهر الكالم، ج 9، ص 299.

ـ 125. ]6]- معرفت محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ص 186؛ معرفت، محمد هادي، التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب ، م.س، ج1، ص 123 

]7]- انظر: معرفت، محمد هادي، التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب، م.س، ج 1، ص 127.

]8]- معرفت، محمد هادي، تاريخ القرآن، م.س، ص 187؛ التفسري واملفرسِّون يف ثوبه القشيب، م.س، ج1، ص 127.
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ومهام يكن من أمر، فعىل الرغم من ذهاب العلامء املسلمني سّنة وشيعة إل تأييد ترجمة القرآن 

بشّدة، العتبارات ورضورات دعويّة وحضاريّة وخصوًصا للمجتمع املسلم غري الناطق بالعربية، إالّ 

أنّهم يحرتزون من غياب الدقّة واالختصاص يف العمليّة الرتجميّة. ولذلك فإّن منهم من يرى لزوم 

ضبط الرتجمة الصحيحة للقرآن، من خالل جملة من الرشوط]]]:

مشكلة الفهم وشرائط النقل
إذا كانت مهّمة الهرمنيوطيقا تصيري البعيد عن الفهم قريباً لطالب الفهم، فليس هدف الهرمنيوطيقي 

باألساس استيعاب العامل الكامن خلف النّص، وإمّنا االنفتاح عىل عامل اإلمكانيات التي يختزنها 

النص مبا يتيح له استكشاف طبقاته املجهولة. لكن عملية اإلستيالء عىل العوامل املمكنة تستدعي 

التأوييل يصل فيها  النّص ومحاورته من داخل. وهذه مهّمة تحتاج إل درجة من املجهود  متثّل 

املؤوِّل إل النقطة التي متَّحي فيها املسافة بني املؤوِّل الناظر يف الّنص، والّنص املنظور إليه من 

ٌن هو نفسه يف العمليّة التأويليّة. طرف املؤوِّل. وما ذاك إاّل ألّن املؤّول متضمَّ

متى اتّصل األمر برتجمة القرآن الكريم، قد منيس عىل منقلب آخر تصري معها الرتجمة نفسها 

تحدينّي  مواجهة  يف  نفسه  يجد  اآليات  نقل  عىل  اشتغاله  مقام  يف  فاملرتجم  هرمنيوطيقياً.  واقعاً 

متالزمني: تحّدي النقل والتحويل، وتحدي الفهم والتأويل يف آن. وذاك بال ريب، أمٌر مستصعب، 

ومهّمة شاقّة يف التحديَّني معاً، فال يحسُنُهام عىل وجه اإلجامل إال من كان عىل دراية بثالثة علوم:

]1]- 1ـ تجب اإلحاطة الدقيقة مبحتوى كّل آيٍة، مع استيعاب دالالتها اللفظية ـ سواء يف ذلك الدالالت األصلية أو التبعية، والعمل عىل 

تفسري الدالالت العقلية لآلية التي تحتاج إىل التفسري.

2ـ يجب تظهري املعنى واملفهوم الكامل لنّص اآلية يف الرتجمة، من خالل اختيار أقرب املعاين وأنسب األلفاظ يف اللغة املنقول إليها، 

ْت الحاجة إىل إضافة لفظ أو عبارة وجب وضعها ضمن معقوفتني؛ متييزاً لها. وإذا مسَّ

3ـ يجب أن تتّم ترجمة القرآن تحت إرشاف لجنٍة علمّية مختّصة، ويكون أعضاؤها من املختّصني يف مختلف العلوم الدينية؛ يك تسلم 

الرتجمة من الخطأ ومجانبة الصواب.

4ـ يجب الحفاظ عىل صيغة الحروف املقطَّعة، وعدم ترجمة الكلامت املتشابهة، من قبيل: }الربهان{، و}دابّة{، و}األعراف{، وإبقاؤها عىل 

ما هي عليه من اإلبهام، واإلحجام عن رشحها وبيانها.

الناس،  لعامة  نافعة  تكون  أن  منها  يراد  إمّنا  الرتجمة  ألن  الرتجمة؛  يف  والفنية  العلمية  املصطلحات  توظيف  عدم  الرضوري  من  5ـ 

واملصطلحات الخاصة ال تفي بهذه الغاية. كام يجب اإلحجام عن ذكر اآلراء املختلفة يف عملية الرتجمة.

6ـ من األجدر أن تتّم الرتجمة عىل يد مجموعة من األشخاص، وأن ال تكون عمالً منفرداً، حّتى ميكن لكّل شخٍص من هذه املجموعة أن 

صه، والوصول بذلك إىل نقاط مشرتكة بني الجميع، كلٌّ بَحَسب اختصاصه. يختار الرتجمة املناسبة لتخصُّ

7ـ من الرضوري أن يتّم ضّم نّص الرتجمة إىل نّص اآليات القرآنية املرتجمة؛ يك يتسّنى للقارئ إذا حصل له شكٌّ يف املعنى أن يجري 

مقارنة بني النّصني، وال يتوّهم أّن الرتجمة ميكنها أن تكون بديالً عن القرآن من جميع الجهات.
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1 - علم بالعربية: اللغة التي نزل بها القرآن الكريم.

2 - علم باللسان املنقول إليه. أي إل غري لسان العرب: ذلك بأّن مهّمة املرتجم أن يُِعدَّ للنّص 

املرتَجِم ما َوِسَعتـْه قدرتُُه من إحاطة بقواعد اللّغة، يف نحوها، ورصفها، وبناءاتها، وتراكيبها.

3 - علم بنوع الّنص: ومقتضاه أن يكون املرتجُم فاهامً محتوى النّص ومقصده. وهذا املقتىض 

هو من الرشوط األّولية التي ينبغي عىل املرتجم حيازتها. فاملرتجم العارف بالفلسفة ـ عىل سبيل 

املثال ـ يقدر عىل مقاربة الّنص الفلسفي أكرث مام يقدر عليه آخرون ممن ال ذائقة لهم بهذا الفن. 

كذلك األمر ما يعني الشعر أو النرث، أو أؤثر الصويف عىل سبيل املثال. حيث ال يفلح املرتجم ها 

هنا بلوغ تراكيبها الرمزية ما مل يكن قد ألِف لغتها ووقف عىل أرسارها.

بإزاء مشكلة الفهم، يذهب الباقالين إل أّن الله تعال جعل عجز الخلق عن اإلتيان مبثل القرآن 

دليالً عىل أنّه منه، وجليالً أساساً عىل وحدانيته«.]]] ثم مييض إل ما هو أبعد؛ ليبنيِّ أّن فهم الكالم 

إليه.  اللساين ليصل إل متثُّل هذا الكالم من خالل قبوله واإلقبال  اإللهي يتجاوز حدود الوعي 

»فمن كانت بصريته أقوى ومعرفته أبلغ كان إل القبول منه أسبق، ومن اشتبه عليه وجه اإلعجاز 

أسبابه  تكاملت  القبول حتى  إل  أبطأ  كان  النبوات  وأدلة  عليه بعض رشوط املعجزات  أو خفي 

واجتمعت له بصريته وترافدت عليه مواّده«.]]] لذا فإّن املتناهي يف الفصاحة من سمع القرآن عرف 

أنّه معجز؛ ألنّه يعرف من حال نفسه أنّه ال يقدر عليه. فام الذي نعنيه إذاً بالفهم؟...

تارة  يدور  الكالم  وكان  بكرثة،  الفهم  مصطلح  القرآنية  واملصادر  التفاسري  استخدمت  لقد 

عىل فهم اآليات القرآنية، وأخرى عىل قواعد الفهم ورشوطه. ذهب بعضهم إل أّن الفهم يُعّد 

نوعاً من أنواع اإلدراك مثله مثل الظّن، والشعور، والذكر، والعرفان، إلخ... وذهب آخرون إل 

لفظ  من  للمعنى  عميق  تصّور  فهو  ولذا  بالقلب،  املعرفة  به  فتقع  اليشء،  مع  األلفة  يعني  أنّه 

املخاطب عند السامع أو اإلشارة، وقيل إنه »إدراك خفي دقيق، ولذا فهو أخّص من العلم، لذا 

]1]- أبو بكر محمد بن الطيب الباقالين: إعجاز القرآن، تحقيق أحمد صقر، ال ط، القاهرة، دار املعارف، 1963، ص 17.

]2]- م ن، ص 25.
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ال يصّح أن يوصف به الله تعال؛ ألن اإلدراك يف الفهم متفاوت«]]].

تأويل اآليات يف أفهام العرفاء
مرتبط مبعنى ودالالت  القرآن عندهم  القرآن، ومعنى  العرفاء مبعنى  التأويل عند  يرتبط سؤال 

كالم الله، وإذا كان القرآن هو كالم الله، فإن الوجود أيضا هو كالم الله، باعتبار أن الكون كلّه خلق 

باألمر اإللهي »كن«، فالكون هو تجلِّ لكلمة »كن« اإللهية، فيكون الوجود كلامت الله املسطورة 

يف اآلفاق والقرآن كلامت الله املسطورة يف املصحف، ويصبح القرآن هو كلامت الله املرقومة 

ْو 
َّ
ل ل

ُ
التي توازي الوجود وترمز إليه، وكام أن كالم الله الوجودي املنظور ال ميكن حرصه ونفاذه ق

ْو 
َ
ْو ِجْئَنا بِِمْثلِِه َمَدًدا .[2[َول

َ
ن تَنَفَد َكَِماُت َربِّ َول

َ
ْبَل أ

َ
َْحُر ق َِفَد الْ

َ
َكَِماِت َربِّ ل

ِّ
َْحُر ِمَداًدا ل َكَن الْ

ـه]3]. فإن 
َّ
ْبٍُر َما نَِفَدْت َكَِماُت الل

َ
هُ ِمْن َبْعِدهِ َسْبَعُة أ َْحُر َيُمدُّ ٌم َوالْ

َ
ل

ْ
ق
َ
ْرِض ِمْن َشَجَرٍة أ

َ ْ
ّنَما ِف ال

َ
أ

كالم الله املسطور يف املصاحف ال محدود وال نهايئ يف تأويله. 

بني ال تناهي كالم الوحي ومحدوديّة املتلقِّي، يذهب العرفاء إل بيان أّن الحقيقة الغيبية يف 

مة، فإدراكها هو التحرّي فيها. والحرية هنا، تأيت يف مقام التعّقل والتدبُّر،  إطالقها غري متعّقلة وال متوهَّ

املتدبِّر  بني حرية  عندهم  فرق  فثّمة  الفكر املحض.  قبضة  إل  اإلنسان  فيها  ارتكن  التي  تلك  ال 

]1] يف ما يتصل بإمكان فهم آيات الوحي، نجدنا حيال رؤى واجتهادات شتى منها:

أوالً- إّن فهم آيات القرآن وقٌف عىل »من ُخوِطب به« وأما غريهم فال يقدرون عىل فهمها.

ثانياً – تأسيساً عىل تقسيم اآليات إىل صنفني: متشابهة ومحكمة، يرى مفرّسون أّن اآليات املحكمة قابلة للفهم لجميع املسلمني، أما 

اآليات املتشابهة فهي عند أصحاب هذا املنحى، ليست كاملحكمة يف يرس فهمها. ذلك بأنّها تُحمل عىل مراتب أهمها: أ - اآليات املتيرّس 

فهمها للجميع - ب- اآليات التي يتعّذر عىل الجميع فهمها.

ثالثاً –أّن جميع اآليات، محكمها ومتشابهها، ممكنة الفهم كام يعتقد كثريون، وال توجد أية قرآنية يستعيص فهمها. ومام يبينه علامء التفسري 

من املعارصين أنّه »ليس بني آيات القرآن )وهي بضعة آالف آية( آية واحدة ذات إغالق وتعقيد يف مفهومها، بحيث يتحريَّ الذهن يف فهم 

معناها. القرآنية العربية أفصح الكالم، ومن رشط الفصاحة خلّو الكالم عن اإلغالق والتعقيد، حتى أّن اآليات املعدودة من متشابه القرآن 

كاآليات املنسوخة، وغريها، هي يف غاية الوضوح من جهة املفهوم«.

وقد استندت هذه الفئة، إثباتاً لرأيها، إىل العقل والنقل، ورأت أّن عدم فهم القرآن يتناقض وصفاته، ومنها كونه »هدى« و»نور« و»مبني«، 

.َفاَل يََتَدبَُّروَن الُْقرْآن َولَْو كَاَن ِمْن ِعْند َغرْي اللّـه لََوَجُدوا ِفيِه اِْخِتاَلًفا كَِثريًا »وعدت اآلية اآلتية بأنّها تربهن إمكانية فهم جميع اآليات

فيقّسم كثري من املفرّسين والباحثني فهم القرآن، اىل نوعني: فهم عادي عريف، وفهم عاملٌ واعٍ. ويرى هؤالء أّن بعض املعارف اإللهية التي 

نزلت عىل قلب النبي يف قالب لفظي هي خارج نطاق الحس والتجربة، واملادة، ومن ثم فإّن فهم عامة الناس لها ال يتجاوز الحالة 

السطحية املادية، بحيث يفهمون اآليات مبا ال ينسجم مع اإلرادة اإللهية. يف مقابل هذه الكرثة مثّة من يفهم اآليات وفق مباٍن محّددة، 

 ،َعىَل الَْعْرِش اْسَتَوىواآلية يَُد اللَّـِه َفْوَق أَيِْديِهْم ورشوط خاصة عىل سبيل املثال، هناك تباين كبري بني الفهمني يف شآن اآلية الكرمية

حيث أخذ  املشبِّهة وبعض علامء التفسري بهذه اآلية وأمثالها دون اهتامم وعناية مبرتكزات التفسري ورشوطه، ودون األخذ باالعتبار القرائن 

املقامية والكالمية، سواء كانت هذه القرائن متصلة بالجملة، أم منفصلة عنها. لكن هناك الكثري من العلامء من يرد عىل هذه الحجة فيعترب 

أن: »هذه القرائن ـ كاآلية التي تفرّس اآلية األخرى ـ وهي ذات تأثري كبري يف بلورة الظاهر، خصوصاً وأّن الكالم اإللهي يصُدق بعضه بعضاً، 

ويسُند بعضه بعضاً. 

]2] - سورة الكهف، اآلية 109.

]3] - سورة لقامن، اآلية 27.
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وحرية الباحث عن معنى الكلامت يف ظاهر الحرف والعبارة. فإّن حرية األخري تقع يف مرتبة ناقصة 

وعالمتها تعطيل األفهام والحؤول دون تلقي القول اإللهي عىل الحقيقة]]]. أّما حرية املتدبِّر الذي 

حّرر قلبه وأطلقه من التعلقات وامليول والرغبات الدنيويّة، فحريته عبارة عن تحول القلب وتبّدله 

انسياقًا مع تنّوع الحقيقة يف صورها املختلفة، أي إدراك الوحدة يف الكرثة، والتنزيه يف التشبيه، 

يستطيع  الذي  الثبات. وحده  والتنّوع يف  التنوع  الثبات يف  إدراك  وبالتايل  املجاز.  والحقيقة يف 

َها]]]. ويف آية 
ُ
َفال

ْ
ق
َ
أ وٍب 

ُ
ل
ُ
ْم َعَ ق

َ
أ ُقْرآَن 

ْ
ال َيَتَدبَُّروَن   

َ
ل

َ
ف
َ
إدراك هذا التنّوع، كام يف قوله تعال: أ

.[[[ثرِيًا
َ
ا ك

ً
ف

َ
وََجُدوا فِيِه اْختِل

َ
ـه ل

ّ
ْو َكَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ الل

َ
ُقْرآَن َول

ْ
 َيَتَدبَُّروَن ال

َ
ل

َ
ف
َ
ثانية: أ

يف الحكمة املتعالية مثالً، تتخذ العملية التأويلية أهميّة معرفيّة خاّصة؛ لجمعها املنهجي بني 

الربهان والقرآن والعرفان، حيث يأخذ التأويل تبعاً لهذا الجمع معنى الكشف عن مراتب املعنى 

بشّدة مصطلح  مال صدرا  يرفض  الباطن،  بتعبري  املأخوذ  الحال عىل  يشتبه  ال  وليك  وبواطنه]]]. 

طريقة  ووفق  للتأويل،  الشامل  املعنى  من  له  مبا  التفسري  عىل  ويؤكّد  بالباطنية،  املشبّه  التأويل 

الراسخني يف العلم الذين خّصهم الله تعال بالتأويل. وهذه طريقة تحفظ الظاهر بقدر ما تعتني 

بالباطن. فتأويل الرشيعة يعني أرسار العبادات، وتأويل الطريقة يعني أرسار النفس، وتأويل الحقيقة 

يعني أرسار الوجود. ال يبتعد صدر الدين الشريازي يف مسلكه التأوييل عن مذاق أهل املكاشفة؛ 

بل يتابعهم يف مقولة الظاهر والباطن، لريى أّن للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطون سبعة هي مراتب 

املعنى القرآين الذي يتصاعد من املعنى الظاهر إل املعنى املتخيّل بالحواس الباطنية، ثم إل 

املعنى العقيل املجرّد ثّم إل املعنى األمري الذي هو عامل الروح. وهذان املعنيان األخريان هام 

تتجاوز  ومقامات  ومنازل  ومراتب  منهام درجات  لكّل  أّن  الشريازي  يرى  اآلخرة، حيث  من عامل 

أّما لو  إاّل األوحدي من األنبياء واألولياء،  الحّس، وهي معاٍن ال يدركها  العقل فضالً عن  حدود 

تصاعدنا يف املعنى فسنجد مرتبة فوق كّل هذه املراتب ال يدركها أحد حتى األنبياء إال إذا فنوا عن 

العوامل وتجرّدوا عن النشآت وبلغوا مقام الوحدة. 

عىل أن ما يرمي إليه الشريازي من مقولة البطون، التي تتجاوز السبعة يف الواقع إل ما شاء الله 

تعال، هو االشارة إل تكرّث املعنى القرآين كرثة ال تقف عند حّد؛ ألنّها كلامت الحق تعال التي 

]1] - محيي الدين ابن عريب: الفتوحات املكّية، ج4، ص 197.

]2] - سورة محمد، اآلية 24.

]3] - سورة النساء، اآلية 82.

]4] - جابر، عيل أمني: فلسفة التأويل عند صدر الدين الشريازي، ط1، بريوت، مركز الحضارة لتنمية الفكر االسالمي، 2014، ص 141 – 150.
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ْو ِجْئَنا بِِمْثلِِه 
َ
ْن َتْنَفَد َكَِماُت َرِبّ َول

َ
ْبَل أ

َ
َْحُر ق َِفَد الْ

َ
َْحُر ِمَداداً لَِكَِماِت َرِبّ ل ْو َكَن الْ

َ
ْل ل

ُ
 ال تنفذ: ق

                                                                                                                                            . [1[ًَمَددا

الهندسة املعرفية  التأويلية الصدرائية ليس مجرّد مرتبة مدرجة ضمن  الكالم اإللهي وفق  فهم 

ملراتب الحكمة املتعالية. إنّه، بحسبها، كّل املراتب بوصف كونه حارضاً فيها، محيطاً بها عميق 

اإلحاطة. وهو يف اآلن نفسه مفيضاً عليها الوجود والعلم والتسديد. وإل هذا فإنّه ال يغادر أّي منها 

إاّل ليك ينيشء لها ظالً وجوديًّا يف القرآن. فالقرآن يتّسع للمراتب الوجوديّة كلّها. وضمن هذه الّدالة 

.[[[ْحَصاَها
َ
 أ

َّ
برَِيةً إِل

َ
ِكَتاِب ل ُيَغاِدُر َصِغرَيةً َول ك

ْ
فهو جامع الوجود. كام يف اآلية َماِل َهَذا أل

يف كتاب مفاتيح الغيب يعرض صدر املتألهني أربعة مسالك تفسريية للقرآن هي: مسلك أهل 

اللغة، ومسلك أهل التأويل الذين يرصفون األلفاظ عن مفهومها األّول.. ومسلك أهل الجمع بني 

التفسري الحريف والتأويل، ثم ينتهي إل األخذ مبا يسميه مسلك الراسخني يف العلم.

خاصيّة أهل هذا املسلك الذي يتبناه مال صدرا، أنّهم -كام يقول- ينظرون بعيون صحيحة منّورة 

بنور الله يف آياته من غري َعَوٍر وال َحَول، ويشاهدونه يف جميع األكوان من غري قصور وال خلل. 

إذ قد رشح الله صدورهم لإلسالم، ونوَّر قلوبهم بنور اإلميان، فالنرشاح صدورهم، وانفتاح روزنة 

قلوبهم يرون ما ال يراه غريهم. ويسمعون ما ال يسمعون. ليس لهم حرارة التنزيه وال برودة التشبيه، 

وال الخلط بينهام، كالفاتر من املاء. بل كالخارج عن عامل األضداد كجوهر السامء. فالخارج عن 

الضّدين ليس كالجامع للطرفني]]]..

تأويليّة صدر املتألهني تنتمي إل الصفات التي وضعها ملسلك الراسخني يف العلم هي تأويلية 

أبدعت مفاتيح جديدة يف عامل التفسري تقوم عىل استنباط طبقات النّص عرب استئناٍف مستمرٍّ ودائم 

لعمليات الفهم. أّما التأويل عنده فريتكز إل آليات مثلثة األضالع هي النص والعقل والكشف. وهو 

ما مل ينرصف إليه عىل الجملة جمع املفسين يف عرصه.

ولنئ كان مثة ما يستشري اإلشكال حول مصطلح التأويل، فلهذا املصطلح عند مال صدرا معنى 

خاص، وهو أن التأويل يعني التفسري نفسه، ولكن مع استئناف ال ينقطع من أجل استكشاف املزيد 

]1] - سورة الكهف، اآلية 109.

]2] - سورة الكهف، اآلية 49.

]3]  صدر الدين الشريازي)مال صدرا(: كتاب مفاتيح الغيب، تعليق عيل النور ومحمد خواجوي، ال ط، بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، 

1999، ص 153.
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من فهم حقائق اآليات. لكن هذا النوع من التأويل )أي التفسري املستأنف( عند مال صدرا له قواعده 

ومعانيه وضوابطه. نذكر منها عىل وجه الحرص ما ييل:

دحض طرق التفسري التي تفصل بني اللفظ وداللته.

وصل ظاهر اللفظ بظاهر املعنى، وظاهر املعنى بباطنه وهكذا دواليك وصوالً إل ما يسّميه 

بالكشف.

دحض ثنائيّة املجاز والحقيقة يف معرض تفسري املحكم واملتشابه من اآليات. إذ مثة اتصال 

ووحدة بني املجاز والحقيقة. ذلك أّن كّل القرآن حقيقة ال مجاز يف مقام الكشف.

 اجتهادات العلماء يف ترجمة اآليات
ترجمة  ضمنه  يف  وبحث  الحيوان«،  »كتاب  يف  الرتجمة  بشأن  معّمًقا  بحثاً  الجاحظ  أفرد  لقد 

الذين  طالئع  من  واحداً  بوصفه  الدينوري)]]]هـ(]]]  قتيبة  أيب  ابن  ذُكر  كام  الدينيّة]]].  النصوص 

من  وهو  ـ  الشاطبي  بقروٍن عمد  ذلك  وبعد  القرآن]]].  ترجمة  إمكان  أو عدم  إمكان  بحث  تناولوا 

العلامء الكبار ـ إل تفصيل البحث يف مجال ترجمة القرآن الكريم، يف كتاب املوافقات.

إّن عمق املباحث التي ذكرها الجاحظ تدعونا إل بيان خالصٍة آلرائه يف هذا الشأن. وميكن 

بيان اآلراء التي ذكرها الجاحظ ضمن النقاط التالية:

أـ إّن الرتجمة يف الحقيقة هي نوُع وكالٍة، ويكون الوكيل فيها نازالً منزل موكِّله، وعليه أن يسعى 

بَيَْد أّن الرتجمة تنطوي عىل مسار معقَّد وصعب املنال؛ إذ ال يستطيع  يف استيفاء حقوق موكِّله. 

»إّن  الجاحظ:  قال  ذلك  ويف  املرتَجم.  النّص  عليها  يتوفَّر  التي  التفاصيل  جميع  بلورة  املرتِجم 

ُجامن ال يؤدِّي أبداً ما قال الحكيُم، عىل خصائص معانيه، وحقائق مذاهبه، ودقائق اختصاراته،  الرتَّ

وخفيَّات حدوده، وال يقدر أن يوفّيها حقوقها، ويؤدِّي األمانة فيها، ويقوم مبا يلزم الوكيل، ويجب 

عىل الَجِرّي. وكيف يقدر عىل أدائها وتسليم معانيها؟]]].

ب ـ إّن من بني قواعد الرتجمة الجيّدة أن يكون املرتِجم متمكِّناً من كال اللغتني ـ املنقول منها 

اللغتني.  الدقيقة يف كال  والفروق  التفاصيل  يعلم  وأن  ص،  التخصُّ ـ عىل مستوى  إليها  واملنقول 

]1]- انظر: أبو عمرو الجاحظ: كتاب الحيوان، ج 1، ص 75 ـ 79.

]2]- انظر: ابن فرحون املاليك: الديباج املذهَّب، تحقيق محمد األحمدي أبو النور ، ال ط، دار الرتاث للطبع والنرش ، ج1، ص 35.

]3]- انظر: الشاطبي، إبراهيم بن موىس اللخمي: املوافقات يف أصول الرشيعة، تحقيق عبد الله دراز - محمد عبد الله دراز، الط، دار 

الكتب العلمية، 2004، ص 68.

]4]- الجاحظ، كتاب الحيوان، م.س، ج 1، ص 75 ـ 76.
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بَيَْد أن تحقيق ذلك صعٌب للغاية؛ ألّن كل لغة تستدعي أن يستنفد الشخص كامل قواه املعرفيّة، 

حتّى ال يبقى لديه فائٌض لتوظيفه يف اللغة األخرى، ومن هنا كان وزان املرتِجم وزان الذي يحمل 

ا  بطّيختني بيٍد واحدة، ولن تكون نتيجة جهده سوى إسقاط كال البطيختني. يقول الجاحظ: »وإمنَّ

له قّوٌة واحدة، فإْن تكلَّم بلغٍة واحدة استُْفِرَغْت تلك القّوة عليهام]]].

ج ـ إّن ترجمة الكتب والنصوص الدينية والوحيانية أصعب بكثريٍ من ترجمة النصوص العلمية. 

الدينية  للنصوص  ترجمته  عند  املرتِجم  طريق  يف  املاثلة  واملوانع  العقبات  إّن  القول:  وميكن 

يستحيل تجاوزها؛ إذ يف هذا النوع من الرتجمة يكون الكالم حول مفاهيم ما ورائية تتعلَّق بالشأن 

اإللهي والصفات اإللهية وما إل ذلك. كام أّن األسلوب البياين للنصوص الدينية الوحيانية يحمل 

ميتلك  ال  الذي  باملرتِجم  ظنُّك  فام  الحاذق،  املرتِجم  حتّى  عمل  تعرقل  التي  الخصائص  من 

الصالحية الالزمة؟! ويف ذلك يقول الجاحظ: »هذا قولُنا يف كتب الهندسة، والتنجيم، والحساب، 

؟]]]. واللحون، فكيف لو كانت هذه الكتب كتب ديٍن وإخبار عن الله عزَّ وجلَّ

اليوم  يقوله  الذي  الكالم  الرتجمة، وقال ذلك  بتعقيد  ح  العمق، ورصَّ الجاحظ يف  ث  لقد تحدَّ

سة. العلامء املهتّمون مبوضوع ترجمة النصوص املقدَّ

أما الشاطبي فقد أوضح آراءه بشأن ترجمة القرآن ضمن مقطعني: املقطع اإلجاميل؛ واملقطع 

اللغات  القرآن نزل بلساٍن عريب مبني، ومل يكن لسائر  أّن  التفصييل. فريى يف املقطع اإلجاميل 

اللغة  إمّنا يكون عرب فهم  القرآن  إّن فهم  األخرى أي تدخُّل فيه، ومل يكن لها سهٌم فيه. يضيف: 

يفهم، وال سبيل إل  العرب  لسان  تفّهمه فمن جهة  أراد  »فَمْن  الشاطبي:  قال  العربية، ويف ذلك 

تطلُّب فهمه من غري هذه الجهة.]]]

ويف بيان دعواه القامئة عىل انحصار فهم القرآن بفهم اللغة العربية: إّن أوضاع وأساليب اللغة 

العربية تختلف عن سائر اللغات األخرى، ومراده من هذه األوضاع وجود االشرتاك والرتادف وأمثال 

ذلك يف مفردات لغة العرب. ومراده من األساليب ذكر العام وإرادة العام، وذكر العام وإرادة الخاص، 

وذكر الخاص وإرادة الخاص، وذكر الخاص وإرادة العام، واإليضاح، واإلخفاء، واإليجاز، واإلطناب، 

وما إل ذلك. ومن هنا فإّن فهم القرآن ال يتأىّت إالّ من خالل فهم اللغة العربية]]].

]1]- م ن، ص 76.

]2]- الجاحظ، كتاب الحيوان، م.س، ص 77.

]3]- الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، م.س، ج 2، ص 64.

]4]- انظر: الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، م.س، ج2، ص 64 ـ 66.
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وأما يف املقطع التفصييل فيقول: للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالّة عىل معاٍن نظران: أحدهام: 

من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مطلقة دالّة عىل معاٍن مطلقة، وهي الداللة األصلية؛ والثاين: من 

جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيّدة دالة عىل معاٍن خادمة، وهي الداللة التابعة.

وال  املتكلِّمني،  مقاصد  تنتهي  وإليها  األلسنة،  جميع  فيها  يشرتك  التي  األوىل هي   فالجهة 

تختص بأّمٍة دون أخرى، فإنّه إذا حصل يف الوجود فعٌل لزيد مثالً، كالقيام، ثم أراد كّل صاحب 

لسان اإلخبار عن زيد بالقيام تأىّت له ما أراد من غري كلفٍة. ومن هذه الجهة ميكن يف لسان العرب 

لسان  ويتأىّت يف  العربية، وحكاية كالمهم،  اللغة  أهل  من  ليسوا  ْن  ممَّ األّولني  أقوال  اإلخبار عن 

العجم حكاية أقوال العرب واإلخبار عنها. وهذا ال إشكال فيه. وعليه فإّن قوله تعال: إِنَّ فِْرَعْوَن 

ْرِض]]] مثاًل ميثِّل مصداقاً لهذه الجهة، حيث ميكن ترجمتها إل اللّغات األخرى، وال 
َ
َعلَ ِف ال

يختّص فهمها بفهم اللغة العربية.

التي يختّص بها لسان العرب ىف تلك الحكاية وذلك  التبعّية( فهي  الثانية )الداللة  وأما الجهة 

اإلخبار، فإّن كل خرب يقتيض يف هذه الجهة أموراً خادمة لذلك اإلخبار بَحَسب املخرب، واملخرب 

واإلخفاء  اإليضاح  من  األسلوب  ونوع  واملساق،  الحال  يف  اإلخبار  ونفس  به،  واملخرب  عنه، 

واإليجاز واإلطناب وغري ذلك.

وعليه تكون الداللة التبعيّةـ  طبقاً الّدعاء الشاطبيـ  خاّصة باللغة العربية، ولذلك ال ميكن ترجمة 

اللغة العربية أو لغة القرآن النازلة باللغة العربية إل لغٍة أخرى تفتقر إل »الداللة التبعية«. وإليك نّص 

عبارة الشاطبي يف هذا الشأن: »وإذا ثبت هذا فال ميكن َمْن اعترب هذا الوجه األخري أن يرتجم كالماً 
من الكالم العريب بكالم العجم عىل حاٍل، فضالً عن أن يرتجم القرآن وينقل إل لسان غري عريب«ّ.]]]

ويف ما يتعلَّق باآلراء التي ذكرها الشاطبي ميكن القول:

ـ  يقترص  ال  اللغات،  جميع  بني  مشرتك  وأنه  الكالم،  إل  بالنسبة  الشاطبي  ذكره  ما  إّن  أّوالً:  

بني جميع  يشرتك  الثاين  الوجه  ذكره يف  الذي  الكالم  حتّى  بل  األّول،  الوجه  ـ عىل  الحقيقة  يف 

اللغات، أو عىل األقّل إّن اللغة الفارسية ـ التي منتلك العلم بقواعدها يف الحّد األدىن ـ تتوفَّر عىل 

جميع الخصائص التي ذكرها الشاطبي بالنسبة إل »لداللة التبعية«، من قبيل: اإليضاح، واإليجاز، 

واإلطناب، وأمثال ذلك. اللهّم إالّ إذا كان مراده من الداللة التبعية شيئاً آخر غاب عن فهمنا.

]1]- سورة القصص، اآلية 4.

]2]- الشاطبي، املوافقات يف أصول الرشيعة، م.س، ج2، ص 68.
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للنّص  إّن  ذلك:  توضيح  أصلياً.  نّصاً  يبقى  األصيل  والنّص  ترجمة،  تبقى  الرتجمة  إّن  وثانياً: 

والكالم األصيل خصائصه، وللرتجمة خصائصها. ولو توفّرت الرتجمة عىل جميع خصائص الكالم 

والكالم  للنّص  أّن  حني  يف  هذا  والرتجمة.  النّص  بني  اثنينية  من  هناك  يعود  لن  األصيل  والنص 

األصيل وجوداً وتشّخصاً خاّصاً به، وإن للرتجمة وجوداً وتشّخصاً خاّصاً بها. ومن الحقائق املتَّفق 

عليها بني جميع املحقِّقني أّن بعض خصائص الكالم األصيل قد تختفي يف الرتجمة، إالّ أّن الهدف 

الرئيس من الرتجمة، والذي يتمثّل يف إيجاد االرتباط والتواصل مع املخاطَب ونقل الخطاب له، 

إمّنا يتّم عرب هذه اآللية. وهذه اآللية هي التي اختارها جميع العقالء للتفهيم والتفاهم بني مختلف 

الثقافات واللغات.

يالحظ، يف مؤلّفات عدد من الباحثني، »أنهم عدوا التفسري – وهنا مبعنى التأويل - مفتاحاً لفهم 

اآليات: »فالتفسري عندهم كشف املغلق من املراد بلفظه«، وعىل ما يرى الزركيش أّن التفسري هو 

الباب الذي يفيض إل الفهم: »ومن اّدعى فهم أرسار القرآن، ومل يحكم التفسري الظاهر، فهو كمن 

اّدعى البلوغ إل صدر البيت قبل تجاوز الباب، فظاهر التفسري يجري مجرى تعلّم اللّغة التي ال بّد 

منها للفهم«]]].

يكون  القرآن  بتعاليم  العمل  أّن  إل  إليه«]]]،  والحاجة  القرآن  »فضل  فصل  يف  الزرقاين،  يشري 

بفهمه، وفهمه منوط بتفسريه: يضيف: »إّن العمل بهذه التعاليم ال يكون إال بعد فهم القرآن وتدبّره 

والوقوف عىل ما حوى من نصح ورشد، واإللهام مببادئه عن طريق تلك القّوة الهائلة التي يحملها 

أسلوبه البارع املعجز، وهذا ال يتحّقق  إال عن طريق الكشف والبيان ملا تدّل عليه ألفاظ القرآن، 

وهو ما نسّميه بعلم التفسري«]]].

والقصد كام يعتقد املفّسون بأّن للمعنى الواحد مراتب وطبقات كثرية، قد تصل حسب بعض 

الروايات إل سبع أو سبعني مرتبة، وبوسع املخاطب أن يخوض غامر هذه املراتب مع االلتزام 

بضوابط التفسري ورشوطه واملعايري املتبعة فيه، فلآليات القرآنية معان كثرية ميكن اكتشاف باملزيد 

منها مع تطّور اإلنسان يف املجاالت املختلفة، غاية ما هناك أّن هذه املعاين املعروف منها، وغري 

املعروف، يقع بعضها يف طول بعض، وليست عرضية، وإالّ لوجب إهامل تلك املعاين التي ال 

تنسجم مع غريها ومع القصد اإللهي بحكم عرضيتها وتقاطعها.

]1]- تفسري النص القرآين – املصدر نفسه – ص 67.

]2]- الزرقاين، محمد عبد العظيم: مناهل العرفان يف علوم القرآن، تحقيق: فواز أحمد زمريل، ط1، بريوت، دار الكتاب العريب، 1415هـ 

- 1995م، ص 120.

]3] - م ن، ص 126.
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وبحكم إعادة الرتتيب اتّخذ الكتاب وحدته العضويّة، وهذه إحدى أهّم معجزات القرآن. إذ النص 

واحد ال يتغرّي وال يتبّدل وتختلف قراءته تبعاً للرتكيب يف تطّور العقل البرشي، فلكّل حالة عقلية 

تاريخية إسقاطاتها الذهنيّة الخاّصة بها عىل القرآن تبعاً ملبادئها العقلية وأشكال تصّورها للوجود. 

أّما النّص فهو ثابت ليس عىل مستوى الكلمة فقط ولكن أيضاً عىل مستوى الحرف. فالقرآن يف 

البنائية الكونية بحيث إذا تفلّت نجم عن  بنائيته الحرفية – كام يالحظ عدد من الباحثني - مياثل 

موقعه اختّل النظام الكوين كلّه، ولهذا قابل الله بني البنائية الحرفية للقرآن و)موقع( النجوم، فلم 

ل 
َ
يقسم – سبحانه – بالنجم ولكّنه أقسم مبواقعها يف سياق تعريفه بخصائص القرآن البنائية]]]: ف

 
َّ
ُه إِل  َيَمسُّ

ّ
ُنوٍن ل

ْ
ك ِريٌم  ِف كَِتاٍب مَّ

َ
ُقْرآٌن ك

َ
ُموَن َعِظيٌم إِنَُّه ل

َ
ْو َتْعل

َّ
َقَسٌم ل

َ
ِسُم بَِمَواقِِع الُُّجوِم َوإِنَُّه ل

ْ
ق
ُ
أ

.[2[ِمنَي
َ
َعال

ْ
ن رَّبِّ ال ُروَن تزَنِيٌل مِّ ُمَطهَّ

ْ
ال

فليس من أحد يستطيع ضبط الصياغة القرآنية عىل مستوى الحرف املامثل لصياغة الكون غري 

الذي ليس هو مجرّد بالغة فقط.  القرآين  البنيوية( يف اإلنشاء  )األلسنة  فلكّل حرف وظيفته  الله. 

فاالستخدام اإللهي للامدة اللغوية وألي مادة يف الكون يختلف نوعياً عن االستخدام البرشي مع 

وحدة خصائص املادة. فحني يستخدم الله اللغة العربية يف التنزيل فإنّه يستخدمها وفق مستوى 

إلهي يقوم عىل اإلحكام املطلق. فال يكون يف القرآن مرتادفات توظيفاً ضمن جناس وطباق، إذ 

بَِمَواقِِع  ِسُم 
ْ
ق
ُ
أ ل 

َ
ف الدقّة  متناهي  )مصطلح داليل(  إل  اإللهي  االستخدام  الكلمة ضمن  تتحّول 

ُموَن َعِظيٌم]]]. فلكّل كلمة يف القرآن داللتها املفهومية املميّزة، وذلك 
َ
ْو َتْعل

َّ
َقَسٌم ل

َ
الُُّجوِم*َوإِنَُّه ل

( مبعنى )ملس(  خالفاّ لالستخدام البرشي البالغي العفوي ملفردات اللغة، فال يورد القرآن )مسَّ

ُروَن فقد قصد )النفس( الطاهرة وليس )البدن(،  ُمَطَهّ
ْ
 ال

َّ
ُه إِل  َيَمُسّ

َ
إطالقاً، ولهذا حني قال الله ل

ا 
لَْ نَزَّ ْو 

َ
َول وكذلك   ،[4[

ْ
ُموا َفَتَيمَّ َماء   

ْ
ُِدوا

َ
ت ْم 

َ
ل
َ
ف النَِّساء  لَمْسُتُم  ْو 

َ
النساء:أ )يالمس(  فالبدن 

( فيتجه إل املعرفة واإلدراك واإلحساس  يِْديِهم]5]، أما )املسَّ
َ
َمُسوهُ بِأ

َ
ل
َ
ْيَك كَِتابًا ِف قِْرَطاٍس ف

َ
َعل

}]6]. وكذلك إِن َتْمَسْسُكْم 
ْ
ُروا

َّ
ْيَطاِن تََذك َن الشَّ ُهْم َطائٌِف مِّ  إَِذا َمسَّ

ْ
ِيَن اتََّقوا

َّ
والشعور: إِنَّ ال

َحَسَنٌة تَُسْؤُهْم]7]. فمُّس القرآن يعني إدراكه والشعور به. وتفصيل املعنى هنا أنّه ال ميّس الكتاب 

]1]- انظر: حاج حمد، محمد أبو القاسم: منهجية القرآن املعرفية، ال ط، بريوت، دار الهادي، 2003، ص 97.

]2]- سورة الواقعة، اآليات 80-75.

]3]- سورة الواقعة، اآليتان 76-75.

]4]- سورة النساء، اآلية 43.

]5]- سورة األنعام، اآلية 7.

]6]- سورة األعراف، اآلية 201.

]7]- سورة آل عمران، آلية 120.
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املكنون الذي فيه القرآن إالّ املطّهرون، أو ال ميّس القرآن الذي يف الكتاب إالّ املطّهرون. والكالم 

عىل أّي حال مسوق لتعظيم أمر القرآن وتجليله، فمّسه هو العلم به وهو يف الكتاب املكنون كام 

 .{َعِلٌّ َحِكيٌم
َ
يْنا ل َ ِكتاِب لَ

ْ
مِّ ال

ُ
وَن َوإنَُّه ِف أ

ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
 ل

ً
 َعَربـِّيا

ً
ْرآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
يشري إليه قوله: إنّا َجَعل

واملطّهرون  ـ اسم مفعول من التطهري ـ  هم الذين طّهر الله تعال نفوسهم من أرجاس املعايص 

وقذارات الذنوب، أو ماّم هو أعظم من ذلك وأدّق وهو تطهري قلوبهم من التعلّق بغريه تعال، وهذا 

املعنى من التطهري هو املناسب للمّس الذي هو العلم، دون الطهارة من الخبث أو الحدث كام 

هو ظاهر]]].

املكنونة ال  القرآن  فعلوم  فقط،  بدناً  للمتطّهرين  وليس  نفساً  للمطَّهرين  إال  يأيت  مّس ال  وهو 

تتكّشف للسارق والقاتل والزاين واملنتفع بها يف أغراض الدنيا، وقد صيغت هذه اآلية يف إطار 

يكن  مل  العطاء  عن  القرآن  انقطع  فإذا  العطاء،  يعني  فالكرم  والطهر.  واملكنون  الكرم  بني  الربط 

وليس عطاًء  فهو موروث،  السابق  متكّشفاً يف  كان  فام  املكنون،  بتكّشف  يرتبط  والعطاء  كرمياً، 

جديداً يضفي عىل القرآن صفة الكرم، ثم إّن هذا العطاء يكون لنفس طاهرة]]].

درجاتها  تفاوتت  وإن  البعض  يفرتض  كام  طبيعية(  )فوق  مواصفات  الطاهرة  للنفوس  وليس 

العبادية، إذ تشمل هذه النفوس أولئك الذين ال يعانون كثرياً مراتب االرتقاء الديني عبادة، وتشمل 

ا 
ً
ق َقُّ ُمَصدِّ ِكَتاِب ُهَو الْ

ْ
َْك ِمَن ال وَْحْيَنا إِلَ

َ
ِي أ

َّ
متوسطي االرتقاء، وأعظمهم عند الله هو السابق:َوال

ِمْنُهْم 
َ
ِيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا ف

َّ
ِكَتاَب ال

ْ
َنا ال

ْ
ْوَرث

َ
َبرٌِي بَِصرٌي {ُثمَّ أ ـه بِِعَباِدهِ لَ

َّ
َما َبنْيَ يََديِْه إِنَّ الل

ِّ
ل

.[3[برُِي
َ
ك

ْ
َفْضُل ال

ْ
ـه َذلَِك ُهَو ال

َّ
ِن الل

ْ
َرْيَاِت بِإِذ ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالْ َْفِسِه َوِمْنُهم مُّ

ِّ
َظالٌِم ل

إذًا، فالقرآن ممنهج باالستخدام اإللهي ملفردات اللغة العربية عىل مستوى االصطالح الدقيق، 

منزّل عىل مستوى الحرف، وغاية ما نستطيع قوله إنّه ما كان من عنعنة وكشكشة يف لغة بعض القبائل 

قرأت بها القرآن ال عالقة له بحرف التنزيل، وإمّنا هي قراءات هم قرأوا بها مبا يتيّس يف لسانهم؛ أما 

ما جاء من إعراب وتشكيل يف عرص التدوين من بعد اللغة فحكُمه إل املنهج املحيط بالرشعة ]]].

لهذا يتطلّب العلم القرآين قاموساً )ألسنياً معرفياً( يستند يف تحديد دالالت ألفاظ القرآن املنهجية 

واملعرفية إل نظرية )العائد( املعريف، أو املرجع، أو الوسيط، فهناك ثالثة أمور يف عملية توصيل 

دالالت املفردة. فهناك الكلمة، وهناك األمر الذي تشري إليه، وهناك التصّور العقيل املشكل عن 

]1]  الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن،  م.س، ج19، ص37.

]2]- الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن،  م.س.

]3]- سورة فاطر، اآليتان 32-31.

]4]- الطباطبايئ، محمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن،  م.س.
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هذا األمر يف الذهن وذلك خالفا للتصّور التقليدي لفقه اللغة واملعاين. فخصائص اللغة غالباً ما 

تأيت مرتبطة بخصائص األمة التي تتكلمها من زاوية الوسيط الذهني للتصّور، فكّل أّمة تتكلّم كام 

تفكر، ونحن نعلم بأّن لغة القرآن هي الوسيط الذهني للتصوُّر، فكل أمة تتكلّم كام تفّكر ونحن نعلم 

بأّن لغة القرآن لغة عربية وقد ورد املعنى بذلك كام يف اآليات الكرمية )لساناً عربياً – حكامً عربياً(، 

ما يعني أّن اللغة ليست مجرَّد كلامت دالَّة عىل ُمّسمى دون وسيط مشكَّل للتصّور..

العربي�ة واملفارقة الهرمنيوطيقية
ية مفارقة، يف مقام كونه كالماً وحيانياً. ولذا  بوصفه لغة الوحي ينطوي لسان العرب عىل خاصِّ

من غري الجائز التعامل مع العربية يف مثل هذا املقام بالذات كلغة مثل سائر اللغات.

يبنيَّ ذلك، منها:  العريب. وهناك عدد من اآليات  باللسان  الكريم لفظاً ومعنى  القرآن  لقد نزل 

 ُمنِذرِيَن
ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ك

َ
بَِك لِ

ْ
ل
َ
ِمنُي َعٰ ق

َْ
وُح ال وَن .[1[نََزَل بِِه الُرّ

ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
ْرآنًا َعَربِيًّا ل

ُ
َاهُ ق

ْ
نَْزل

َ
إِنَّا أ

.[3[ْرآنًا َعَربًِيّا
ُ
َك ق

ْ
وَْحْيَنا إَِل

َ
لَِك أ

ٰ
َذ

َ
ّ ُمبنِي[2[َوك بِلَِساٍن َعَرِبٍ

فالقرآن الكريم أنزل باللّسان العريب. فكان نزوله أعظم تحّول تاريخّي يف اللّغة العربية وآدابها 

بداية النطالقة  بها. فلقد كان نزوله  التي حفل  ومعجزاتها الكربى يف كّل موضوع من املواضيع 

اللغة العربية انطالقه كربى من إطارها املحدود يف الجزيرة العربية إل االنتشار عىل صعيد عاملي. 

فالقرآن للناس كافة، وخطابه للعاملني. 

عىل هذا التخصيص شغل موضوع نقل القرآن الكريم إل اللغات األجنبية حيّزاً وازناً من تفكري 

الهيئات الدينية اإلسالمية كام عالجه رجال الفقه والكالم واللغة منذ أقدم العصور.

وفيام كانت املناقشات واملطارحات حول هذا املوضوع تحتدم حيناً، وتفرت أحياناً، كان من 

ال ينطقون العربية قد تعلّموا هذه اللغة ونقلوا القرآن الكريم إل لغاتهم أو نقلوه إل لغاتهم عن 

ترجامت أخرى من دون الرجوع إل أصله العريب.

ويستدّل من البحث عن مواقف الكثريين من الفقهاء والتيارات الكالمية وأنّهم مل يجيزوا ترجمة 

القرآن. فقد اجمعوا عىل استحالة ترجمة القرآن مبعانيه األصلية ومعانيه التي اشتمل عليها.

ففي معرض الكالم عن امليّزات البالغيّة للقرآن الكريم يرى بعض هؤالء من املعارصين: »أّن 

]1]- سورة يوسف، اآلية 2.

]2]- سورة الشعراء، اآليات 195-194-193.

]3]- سورة الشورى، اآلية 7.
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نقل الخواص البالغية العربية إل ما يقابلها يف اللغات األخرى، عىل فرض العثور عليه كلّه ال يستتبع 

الدرجة البالغية يف تلك اللّغة. والترصّف باختيار األساليب البالغية املناسبة للّغة األخرى قد يحصل 

بالغة، ولكّنها تنسب لصائغ الرتجمة، ومحال بالتايل أن يصل إل حد يعجز البرش، كيف وهذا الصوغ 

صوغه وهو من البرش؟ وإذا يكون اإلعجاز الذي به كان القرآن آية فائتاً ال محالة يف الرتجمة«.

يكاد ابن حزم الحنبيل يقول إّن من قرأ أم القرآن أو شيئاً منها أو شيئاً من القرآن يف صالته مرتجامً 

بغري العربية، أو بألفاظ عربية غري األلفاظ التي أنزل الله تعال، عامداً، بطلت صالته، وهو فاسق؛ 

ألن الله تعال قال: )قرآناً عربياً( وغري العريب ليس عربياً، فليس قرآناً، وإحالة عربية القرآن تحريف 

لكالم الله، وقد ذم الله تعال من فعلوا ذلك]]].

أّما يف ما جاء حول حكم قراءة القرآن بالعجمية، فقد أفاض الزركيش يف معالجة مسألة قراءة 

القرآن مرتجامً فقال: »ال تجوز قراءته بالعجمية سواًء أحسن العربية أم ال، يف الصالة وخارجها. 

واستقّر اإلجامع عىل أنّه تجب قراءته عىل هيئته التي يتعلّق بها اإلعجاز لنقص الرتجمة عنه، وكذلك 

لنقص غريه من األلسن عن البيان الذي اختص به دون سائر األلسنة. وإذا مل تجِز قراءته بالتفسري 

لكان التحّدي بنظمه، فأحرى أن ال تجوز الرتجمة بلسان غريه.

وملا كان القرآن الكريم متعبّداً بلفظه إجامعاً، فال مجال ألن تؤّدي الرتاجم املقصود الحقيقي 

لكالم الله، ولذلك قال اإلمام الغزايل: »ال تقوم ترجمة الفاتحة مقامها، وال تجزي الرتجمة العاجز 

عن العربية. ولو أمكن أليٍّ من البرش ترجمة القرآن ترجمة حرفيّة لخرج القرآن عن كونه معجزاً، 

وكان يف إمكان البرش أن يأيت مبثله]]]...

يف غمرة هذه املباحث واملطارحات التي بدأت منذ العرص اإلسالمي األول وما تزال مستمرّة 

باستخدام  ناهيك  الرتجامت،  وسهولة  واملعارف  العلوم  تقّدم  من  نشهد  ما  حيال  خصوصاً 

الكومبيوتر لهذه الغاية، فقد عالجت مشيخة األزهر هذه اإلشكالية منذ 9]9]. ثم توّصلت ال 

أّن  الغاية من ترجمة معاين القرآن هي تبسيط هذه املعاين وتفسريها بدقة وترجمتها باعتبار  أن 

القرآن لفظ عريب معجز وله معنى. أما نظمه العريب فال سبيل إل نقل خصائصه ألّن هذا مستحيل 

استحالة قطعية »أما الخالصة التي آلت إليها آراء هؤالء املعارصين حول هذه املسألة بالذات هي 

»أّن ترجمة القرآن الكريم ترجمة تاّمة تؤّدي من املعاين والتأثري ما تؤّديه عبارته العربية، إمّنا هي 

]1]- ابن حزم: املحىّل،  ج 3، ص 254.

]2]- الغزايل: الوجيز، ص 27-26.
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الملف

رضب من املحال« والحجة يف مرشوعة هذا التقرير قامئة عىل أربعة مرتكزات:

ـ أّن القرآن الكريم معجز ال ميكن ترجمته.

ـ أّن ترجمة القرآن بحرفيته غري ميسورة.

 ـ أّن الرتجمة تفقد القرآن روعة النظم العريب والطالوة واللذة والتأثري يف النفوس.

ـ أّن يف الرتجمة ما يؤول بعض األلفاظ]]].

الحقيقة  أّن  هو  القرآن  ترجمة  حيال  املسلمني  العلامء  من  األعظم  الجمع  إليه  ينتهي  ما  لعّل 

املتعالية حلّت يف العبارات والحروف. وأّن العبارة والحرف واللفظ هي الحقيقة نفسها ال صورة 

عنها. بل هي ليست شكالً ملحتوى، أو إلباساً لفظياً ملقاصد الوحي. فالحرف حقيقة ومعنى ال 

باملعبود عىل حقيقة  العابد  يتّصل  به  التعبُّد،  فاللفظ عني  واذن  املعنى.  لفظ عارض عىل  مجرّد 

العبادة؛ لذلك كانت الصالة وقفاً عىل لغة القرآن. وعىل هذه النشأة يصري مآل الرتجمة معرفة بالنص 

من الدرجة الثانية، أي أنّها نقل لسطوح األحرف ال تظهري ملقصد القائل ذاته.....

بني تأويل النقل الرتجمي وتأويل التدبُّر لقاء وافرتاق يف آن. لقاء حول الكالم نفسه وافرتاق يف 

فهم الكالم نفسه. أي حقيقة املقصد اإللهي من القول املنزَّل. فإذا كان التأويل كمفهوم كيل يعني 

حمل الكالم عىل غري املعنى الذي وضع له، فالنقل الرتجمي يبتدئ من اللفظ وينتهي يف اللفظ، 

وبذلك يفارق طبقات املعنى التي يختزنها النص القديس. أما التأويل املتدبِّر فهو الذي مييض إل 

ر عىل املؤوِّل الوصول إل مطابقة  ما ال يتناهى يف استبصار معاين اآليات ومقاصدها. وبذلك يتعذَّ

ني به.  قصد املتكلم مطابقة تاّمة. وما ذاك إال ألن لكّل مؤوِّل تأويله وفهمه الخاصَّ

اآلية  أما الراسخون فلزموا التوجيه اإللهي ملّا قيَّدوا تأويلهم كالمه تعال بعلمه. كام جاء يف 

ِيَن 
َّ

ا ال مَّ
َ
أ
َ
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ُ
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َ
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ْ
ال ْيَك 

َ
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َ
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ـه 
َّ
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ْ
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ْ
ال ابْتَِغاء  ِمْنُه  تََشابََه  َما  َفَيتَّبُِعوَن  َزْيٌغ  وبِِهْم 

ُ
ل
ُ
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َاب]2] ومعنى هذا 
ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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َّ
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َّ
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ُ
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ْ
ِعل

ْ
الرَّاِسُخوَن ِف ال

أنّهم لرسوخهم يف العلم آمنوا، وسلّموا باملحكم واملتشابه منه...

]1]- راجع: البنداق، محمد صالح: املسترشقون وترجمة القرآن الكريم، ط1، بريوت، منشورات دار اآلفاق الجديدة، 1980، ص 73.

]2]- سورة آل عمران، اآلية 7.



تهافت اليقني املعريّف
ات املنهج يف العلوم اإلنسانّي�ة الغربي�ة إشكاليَّ

طالل عتريسي

األبعاد التأصيلية للمناهج التربوية املعاصرة

قراءة نقدية مقارنة بني الرؤيتني اإلسالمية  والغربي�ة

كمال إسماعيل لزِّيق

عرب  اإلسالمي،  الفكر  يف  التأصييل  املنهج  تفعيل  إىل  الباب  هذا  يهدف 

واألخالقية  الدينية  املعرفة  حقل  يف  املعّمقة  والبحوث  الدراسات  تظهري 

والفلسفية... كام يعتني بتقديم بحوث تأسيسية يف الحضارة اإلسالمية. 

بحوث تأصيلّية



تهافت اليقين المعرفّي

ات املْنهج يف العلوم اإلنسانّي�ة الغربي�ة إشكاليَّ

[[[
طالل عرتييس]*[

أبرز  من  واحدة  ُمتاخمة  نحو  عرتييس  طالل  الربوفسور  للباحث  املقالة  هذه  متيض 

القهري  التحويل  معِضلة  وهي  الغربية،  اإلنسانية  العلوم  واجهتها  التي  املعرفية  املعضالت 

ملكانة اإلنسان املعارص وحرصه يف العامل املادي اإلستهاليك. وهذا عائد برأي الباحث إل 

أّدى  ما  الحديثة. وهو  الحضارة  التفكري والسلوك يف  ديناميات  الذي حكم  الغيب املنهجي 

إل تداعيات معرفية خطرية يف مقدمها التشكيك يف ما إذا كانت العلوم اإلنسانية الحديثة هي 

علوم منتجة للمعرفة أم أنّها مجرّد أدوات إيديولوجية للهيمنة.

املحرر

القليلة املاضية، ومل يعد هذا األمنوذج يف عيون  تراجع بريق »األمنوذج الغريب« يف العقود 

العامل ويف عيون املسلمني خصوصاً مرجعية مهيمنة ال يرقى إليها الشّك يف املجاالت السياسية 

األخالقية  العميقة  املشكالت  تفاقم  إل  تعود  كثرية  الرتاجع  هذا  وأسباب  والثقافية.  واالقتصادية 

اللَّذين  السيايس  والرتاجع  االقتصادي  التدهور  الغربية، وإل  والنفسية يف املجتمعات  واألرسية 

يعيشهام الغرب ويخىش من عواقبهام التي تنذر مبخاطر كثرية، مروراً بالتحّوالت الفكرية باتّجاهاتها 

املختلفة، مثل: الحداثة، وما بعد الحداثة التي أثارت الشكوك واألسئلة عن »يقينيات« الغرب التي 

تأّسست عليها علومه اإلنسانية والطبيعية... 

النظريات  التفلّت من هيمنة  الدعوة إل  الرتاجع ظهور  يقيناً. وقد شّجع هذا  الغرب  يعد  فلم 

واملناهج الغربية يف مجال الدراسات اإلنسانية واالجتامعية، خصوصاً يف البلدان اإلسالمية التي 

كانت تشهد بدورها يف العقود املنرصمة تحّوالت باتّجاه استعادة الثقة يف هويّتها الدينية والثقافية. 

*ـ باحث وأستاذ علم االجتامع يف الجامعة اللبنانية.
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عّدة: سياسية، وجهادية،  بأشكال  الهوية  إل  العودة  املنطلق، عرّب املسلمون عن هذه  ومن هذا 

تكمن  املفارقة  أّن  إالَّ  بلد وآخر...  بني  وفاعليّتها  أهّميِّتها  اختلفت من حيث  وتربوية...  وثقافية، 

يتمّكن  الهوية.ومل  بتلك  الثقة  بعيد خارج  حّد  إل  بقيت  البلدان  تلك  الجامعية يف  البيئة  أّن  يف 

املسلمون عموماً من التعامل مع العلوم اإلنسانية الغربية عىل سبيل املثال بالطريقة نفسها التي 

تعاملوا بها مع األمنوذج الغرب غري »اليقيني« السيايس أو العسكري. بل عىل العكس من ذلك 

متاماً، فقد بقيت العلوم اإلنسانية الغربية تدرَّس يف جامعات البلدان العربية واإلسالمية بالطريقة 

نفسها وباملحتوى نفسه الذي عرفته الجامعات الغربية منذ القرن املايض.وحتى عندما كانت تطرح 

األفكار لتجديد هذه العلوم أو لتطوير الجامعات، فإّن املرجعية كانت أيضاً هي الجامعات الغربية. 

االستقالل يف  منذ  اإلنسانية،بقي  العلوم  إمّنا كان يجري يف جامعاتنا خصوصاً عىل مستوى  أي 

منتصف القرن املايض إل اليوم، مبنأى عن مسار املواجهة مع الغرب، أو حتَّى االستقاللية عنه. 

ومل يحصل تغيري كبري يف هذا املجال، عىل الرغم من الرتويج الغريب االستفزازي، منذ منتصف 

فيها  هانتنغتون  يفرتض  الديني...التي  الثقايف  البعد  ذات  الحضارات  صدام  ملقولة  التسعينيّات، 

املواجهة الحضارية ـ الدينية بني اإلسالم والغرب...

مرجعية العلوم اإلنساني�ة الغربي�ة:
بقيت العلوم الغربية طوال العقود املاضية علوماً مرجعية يف جامعات البلدان اإلسالمية ألسباب 

أّن هذه  الجامعات يعترب  ِقبَل األساتذة واملفّكرين يف هذه  أّن االتّجاه املسيطر من  أبرزها:  عّدة، 

العلوم وحدها دون سواها هي العلوم الصحيحة. وأّن البديل )اإلسالمي( عنها غري موجود، وغري 

متحّقق. ما يعني أّن علينا أن نأخذ بهذه العلوم كام هي بال أّي ترّدد، وبال أّي تحريف أو تعديل...

واإلسالمية.  العربية  الجامعات  يف  التدريس  هيئات  من  األكرب  القسم  عن  يعرّب  االتّجاه  وهذا 

وقد قام هؤالء طوال سنوات، وإل اليوم بتدريس ما كتبه املفّكرون الغربيون يف العلوم اإلنسانية 

العلوم )يف  الغريب يف هذه  الفكر  دافعوا عن  بل  بذلك  واالجتامعية. ومل يكتِف هؤالء األساتذة 

علم االجتامع، واإلدارة، وعلم النفس، وعلوم الرتبية، والعلوم السياسية واالقتصادية، وسواها..(؛ 

باعتبار أّن هذا الفكر هو الفكر الصحيح عىل املستويات املعرفية واملنهجية، وحتى عىل مستوى 

هذا  واملفّكرون  األساتذة  بّرر  وقد  التجريبية.  أبحاثهم  يف  الغربيّون  إليها  ل  توصَّ التي  النتائج 

أن  بعد  والهيمنة  التقّدم  استطاع  الغرب  إّن  بالقول:  املنهجي  املستوى  عىل  التقليد  وذاك  الدفاع 

قّدم أمنوذجاً ناجحاً يف ابتكار األفكار والنظريات، ويف إدارة الحياة االجتامعية والسياسية، ويف 

السيطرة والتحّكم. ولذا ميكن تقليده يف ما قّدم يف العلوم اإلنسانية أيضاً...
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بحوث تأصيلّية

وال ميكن أن نفصل هذه اإلشكالية الفكرية والنظرية عن أبعادها السياسية والثقافية يف املجتمعات 

اإلسالمية. فقد عاشت البلدان اإلسالمية عقوداً طويلة تحت االحتالل املبارش للدول الغربية. ومل 

التعليمي مبراحله  القطاع  الهيمنة إل  امتّدت هذه  العسكرية، بل  الهيمنة  يقترص األمر عىل مجرّد 

كافّة. وأّسست الدول الغربية املدارس والجامعات، ووضعت لها املناهج الغربية نفسها]]]. وعندما 

حّققت الدول اإلسالمية استقاللها عن الدول الغربية املستعمرة يف منتصف القرن العرشين عملت 

الجيوش،  بناء  ويف  اإلدارة،  ويف  االقتصاد،  يف  الغربية  النامذج  تقليد  عىل  االستقالل  حكومات 

ويف مؤّسسات التعليم، خصوصاً يف املراحل الجامعية...وإذا كانت بعض املقّررات التعليمية قد 

تغرّيت لتنسجم مع الواقع السيايس الجديد، مثل: كتابة التاريخ، أو تدريس االشرتاكية، أو القومية..

إال أّن العلوم اإلنسانية عموماً بقيت عىل حالها، كام كانت يف الجامعات تحت االحتالل الغريب؛ 

أي تدريس ما عرفته الجامعات الغربية من نظريات يف الرتبية، واالجتامع، وعلم النفس، والعلوم 

السياسية، وحتى العلوم الحقوقية والقانونية، والعالقات الدولية، وغريها...

ومّمن ساهم يف تكريس هذه املرجعية للعلوم الغربية، البعثات التعليمية التي ذهبت من البالد 

السوفيايت  االتّحاد  إل  منها  ذهب  من  وكذلك  العليا.  الدراسات  لتحصيل  الغرب  إل  اإلسالمية 

إليه من علوم يف املجاالت  تعرّفوا  ما  بتدريس  قاموا  بلدانهم  السابق... وعندما رجع هؤالء إل 

اإلنسانية، واالجتامعية. وميكن أن نعرث بوضوح عىل أثر هذا التعليم الغريب يف الكثري ماّم كُِتَب 

يف املجاالت النفسية، والرتبوية، واالجتامعية يف الجامعات العربية واإلسالمية منذ منتصف القرن 

اليوم...والذي جعل من املفّكرين الغربيني يف هذه العلوم مبثابة آلهة، والنصوص  املايض إل 

سبيل  عىل  الفرويدية  عليها...)مثل  الرّد  أو  منها  االقرتاب  ميكن  ال  مقّدسات  مبثابة  كتبوها  التي 

بأّن الغرب نفسه قّدم يف السنوات املاضية، من خالل مفّكري الحداثة وما بعدها،  املثل(. علامً 

تراثاً هائالً من النقد للعلوم اإلنسانية،  ومن التشكيك يف نتائج ما قّدمته تلك العلوم يف كثري من 

املجاالت اإلنسانية املختلفة]]].

وقد ساهم يف تكوين هذا التصّور املرجعي عن العلوم اإلنسانية الغربية، ما أنجزه الغرب أيضاً 

]1]- عرتييس، طالل: البعثات اليسوعية ومهّمة إعداد النخبة السياسية يف لبنان،بريوت، الوكالة العاملية للتوزيع،1987م، )الفصل الرابع: 

التعليم اليسوعي وإعداد النخبة(.

]2]- انظر، عىل سبيل املثال:

 Geoffroy de lagasnerie,”L’universite’ et la crise des sciences sociales”.le monde 292010/4؛/ 

C.Levi Strauss,criteres scientifiques dans les disciplines sociales et humaines,Paris1966:وكذلك
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يف مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجية،  التي حّققت تقّدماً مهاّمً مل تطرح يف نتائجه الشكوك، 

نظراً لسهولة انفصال هذه العلوم الطبيعية والتكنولوجية ونتائج أبحاثها وحتَّى نظرياتها عن مجاالت 

النشاط اإلنساين وتعقيداتها املتنّوعة؛ الثقافية، واالجتامعية، والنفسية...  

فلم يكن مثّة خيارات أخرى كثرية ومغايرة مطروحة عىل هؤالء املثّقفني يف البلدان اإلسالمية. 

حيث كانت الغلبة الغربية يف املجاالت السياسية والعسكرية والثقافية واللغوية تفرض نفسها بصفتها 

مرجعية من دون منازع. وكان السؤال الذي طرحه العلامء واملثّقفون الذين مل يكونوا من أنصار 

الغرب أو أتباعه،ومنهم رجال الدين يف تلك املرحلة، هو: كيف نلحق بالغرب املتقّدم.«وملاذا 

تقّدم الغرب وتخلّف املسلمون«؟ حيث كان العامل اإلسالمي يشهد انهياراً وتراجعاً كبرياً سياسياً 

وثقافياً...ومل يكن الفكر اإلسالمي،وال منهجيّته، يشّكالن مرجعية ثقة يف العلوم اإلنسانية أو يف 

غريها من العلوم؛ ألّن اإلسالم نفسه مل ميثّل تلك املرجعية يف تلك املرحلة من الهيمنة الغربية 

ومن الرتاجع اإلسالمي عىل املستويات كافّة.

املبارش، هو  االحتالل  التخلّص من  بعد  البلدان اإلسالمية حتى  الجامعات يف  به  قامت  وما 

األمر  هذا  استمّر  الجديدة.وقد  لألجيال  ومقّرراتها  املناهج  هذه  وتعليم  الغربية،  املناهج  ترجمة 

الغربية  العلوم  يف  مطلقة  ثقة  التعاقب  هذا  عن  ونتج  آخر.  إل  جيل  من  وانتقل  طويلة،  سنوات 

اإلنسانية، وغياب الثقة يف أّي إمكانية لعلوم إنسانية غري غربية، أو إسالمية عىل سبيل املثال.

أخرى  منهجية  مقاربة  وفق  املسألة  لهذه  التصّدي  املسلمني  الباحثني  بعض  حاول  هنا،  من 

ما أطلقوا عليه »أسلمة املعرفة«. واملقصود بذلك  السابقة من خالل  مختلفة كلّياً عن املنهجية 

النفس،  وعلم  واالجتامع،  الرتبية،  مجاالت  يف  واالجتامعية«  اإلنسانية  العلوم  »أسلمة  خصوصاً 

األسلمة،  فكرة  يف  النقاش  يف  مهّمة  تجربة  املحاوالت  هذه  قّدمت  وقد  وسواها...  والتاريخ، 

األسلمة،  يرفض صفة  من  بني  إسالمية،  وغري  إسالمية  مختلفة؛  أوساط  من  النتقادات  وتعرّضت 

يرى املشكلة يف موقع  أّي صفة، وبني من  تحتاج إل  عاملية ال  اإلنسانية علوماً  العلوم  باعتبار 

األسلمة بعد العلوم اإلنسانية. ويعترب أّن مرجعية االنطالق يجب أن تكون مرجعية إسالمية... لقد 

بقيت هذه املحاوالت عىل الرغم من أهّميّتها محدودة يف اإلطار النخبوي،ومل تنتقل منهجيتها، 

إل الجامعات اإلسالمية... حيث صدر منذ أكرث من عقدين من الزمن الكثري من الكتب واملؤلّفات 

الهادفة إل تقديم رؤية منهجية مختلفة عن »أسلمة املعرفة«]]].

انظر، عىل سبيل املثال من منشورات هذا املعهد:<املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والرتبوية>، بحوث ومناقشات املؤمتر   -[1[

العاملي الرابع للفكر اإلسالمي،الجزء الثالث؛منهجية العلوم الرتبوية والنفسية، إصدار املعهد العاملي للفكر اإلسالمي سلسلة املنهجية 

اإلسالمية،الجزء الثالث،الواليات املتحدة1981م.
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وحاول باحثون ومفّكرون آخرون أيضاً من اتّجاهات عّدة سياسية وفكرية وحتى غري إسالمية، 

انتقاد العلوم اإلنسانية واالجتامعية الغربية عىل مستوى املنهج، وعىل مستوى املرجعية املعرفية، 

وحتى عىل مستوى )علمية( هذه العلوم وموضوعيّتها، خصوصاً يف مجال الدراسات اإلنسانية...]]]

الرغم  عىل  اإلنسانية،  الدراسات  مجال  يف  اإلسالمية  املنهجية  أّن  اليوم  مالحظته  ميكن  ما 

عىل  الرّد  عن  وقارصة  محدودة  تزال  ال  ومفّكرين  علامء  من  كثريون  بذلها  التي  الجهود  كّل  من 

التحّديات الفكرية التي تطرحها النظريات واألفكار الغربية، خصوصاً تلك املتعلّقة اليوم بقضايا 

التفكري،والعالج  ومناهج  االجتامعية،  والظواهر  والشباب،  املرأة،  وبقضايا  واملجتمع،  اإلنسان 

تثريها  التي  العميقة  املنهجية  اإلشكاليات  من  الرغم  عىل  وذلك  االجتامعي...  النفيس،والتغيري 

العلوم اإلنسانية الغربية والسيِّام ما تعلّق بعامليّتها، أو بإطالقيّة مناهجها يف التفكري ويف التحليل...

فاملرجعية الغربية يف الدراسات النفسية - عىل سبيل املثال - مل تقّدم إل اليوم أجوبة واضحة، 

أو نهائية عن كيفية عالج االضطراب النفيس، أو عن فهم املشكلة النفسية عند اإلنسان.وقد فشل 

بها  استخدم  التي  نفسها  بالطريقة  املهّدئات  استخدام  إل  فلجأ  املجال  هذا  يف  الغريب  العلم 

العقاقري ملعالجة األمراض الجسدية.إذ كيف ميكن - عىل سبيل املثال - القبول بالتعريف الغريب 

»للصّحة النفسيِّة« باعتبارها »التوافق بني الفرد واملجتمع، أو تكيّف الفرد مع املجتمع«، إذا كان 

هذا التعريف ال يستند إل أّي أبعاد أخالقية أو معنوية للسلوك، أوإذا كان ال يحّدد طبيعة التكيّف 

بغّض  الحاجات  كّل  إشباع  مجرد  هي  النفسية«  اعتبار«الصحة  بني  الفارق  هو  ما  املطلوب،وال 

الرضا  الحاجات،أو  تحقيق  يف  أواالعتدال  النفس،  مجاهدة  هي  أو  والكيفية،  الطريقة  عن  النظر 

والتسليم املطلق من منطلق ديني إمياين؟...]]]. واملقصود بذلك تبيان الخالف بني منهجني غريب 

النفسية«. »الصّحة  اإلنسانية، مثل: مفهوم  العلوم  وإسالمي يف تحديد أحد املفاهيم املهّمة يف 

وميكن القياس عىل ذلك بالنسبة إل مفاهيم أخرى كثرية يف االجتامع، ويف الرتبية األرسية، ويف 

السياسة، ويف علم اإلدارة وغريها...ومن ذلك - عىل سبيل املثال -: ما ذهب إليه الشهيد الشيخ 

]1]- من ذلك مثاًل: قانصو، صالح:املوضوعية يف العلوم اإلنسانية ـ عرض نقدي ملناهج البحث،بريوت، دار التنوير،1984م؛مجموعة 

من املؤلفني: إشكالية العلوم االجتامعية يف الوطن العريب،بريوت، دار التنوير؛ املركز القومي للبحوث االجتامعية والجنائية، القاهرة، 

1984م؛ باقادر، أبو بكر أحمد؛ عرايب، عبد القادر: آفاق علم اجتامع عريب معارص،دمشق؛ بريوت، دار الفكر،2006م؛ عرايب، عبد القادر؛ 

العمري، عبيد: إشكالية املنهج يف العلوم االجتامعية العربية املعارصة،الرياض، 1422ھ.ق؛ عرايب، عبد القادر: دراسات يف علم االجتامع 

العريب املعارص،الرياض، 2001م؛ عبد الرزاق، جالل: تحّديات العلوم االجتامعية يف كتابات معارصة، مجلة اإلبداع والعلوم اإلنسانية، 

العدد56،املجلد الرابع عرش،بريوت،2005م.

]2]- مريس، كامل إبراهيم: تعريفات الصحة النفسية يف اإلسالم وعلم النفس،ضمن كتاب املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والرتبوية، 

م.س، ص213، 220، 222.
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مرتىض مطهري)قده( الذي قال »بأصالة الفرد واملجتمع معاً«. خالفاً ملن قال من الغربيني بأصالة 

الفرد تارة، أو بأصالة املجتمع تارَّ أخرى]]]. أو ما ذهب إليه العالمة السيد محمد باقر الصدر)قده(، 

الذي اعترب »أّن املحتوى الداخيل لإلنسان النفيس والفكري هو القاعدة،وأّن الوضع االجتامعي 

هو البناء العلوي،وال يتغرّي هذا البناء إال وفقاً لتغرّي القاعدة... أي خالفاً للفكر املادي أو املاركيس 

الذي اعترب البناء االجتامعي هو قاعدة التفكري وهو قاعدة التغيري. يف حني أّن السيد الصدر يستند 

.نُفِسِهُم
َ
 َما بِأ

ْ
وا ُ ٰ ُيَغريِّ ُ َما بَِقوم َحتَّ  ُيَغريِّ

َ
ـَه ل

َّ
يف رؤيته إل املرجعية القرآنية التي تقول:إِنَّ ٱلل

التناقضات... و»أّن  ويعترب السيد الصدر)قده( أّن الجدل الداخيل هو األصل، وهو جوهر   .}

أشكال التناقض االجتامعي يف العالقات اإلنسانية تنبع من معني واحد وتناقض رئييس واحد،هو 

ذلك الجدل اإلنساين القائم بني ما يشّد اإلنسان نزوالً باتّجاه االستبداد والبطش والنفعية الذاتية، 

وبني االنشداد صعوداً باتّجاه الحّق املطلق والخري والعدالة والحّريّة واملساواة...«]]].

ويف ظّل هذا االلتباس يف مرجعية العلوم اإلنسانية الغربية، ميكن أن نالحظ لجوء الكثريين يف 

مجتمعاتنا اإلسالمية إل مؤّسسات العالج النفيس ذات املرجعية الغربية يف فهم السلوك، أو حتى 

يف عالج اضطراباته، التي قد تتناقض يف حاالت كثرية مع املرجعية الدينية أو األخالقية ألولئك 

الذين يتوّجهون إل تلك املراكز للعالج...

 يف إشكالية أّنها »علوم«؟: 
هذه  علمية  مدى  عن  السؤال  طرح  فقد  أصالً.  »علوم«  أنّها  إشكالية  اإلنسانية  العلوم  أثارت 

املعارف املتعلّقة باإلنسان نفسه. وذلك انطالقاً من إمكانية قياس مشاعر هذا اإلنسان املختلفة، 

وتغرّي مستوياتها يف عالقاته االجتامعية، أويف قياس قدراته النفسية الداخلية...مثلام قيست املادة 

يف املختربات العلمية؟ وبهذا املعنى طرح السؤال أيضاً عن رضورة أن تكون هذه العلوم »علوماً« 

عىل نسق العلوم األخرى الطبيعية أو البيولوجية، ليك نطلق عليها صفة العلوم،وليك نأخذ بنتائجها؟

الغرب يف  إليه  ل  العلوم. مبعنى هل ما توصَّ التساؤل مجّدداً عن عاملية هذه  نثري  أن  وميكن 

غري  العامل  باقي  يف  واملهتّمون  الدارسون  إليها  يعود  علوماً  يكون  أن  ميكن  اإلنسانية  »علومه« 

الغريب، عىل غرار العلوم الطبّية أو الهندسية؟ وسواهام وهل األطروحات والفرضيات االجتامعية 

]1]- مطهري، مرتىض:املجتمع والتاريخ،ط1، إيران، وزارة اإلرشاد اإلسالمي،1402ھ.ق، ص23-24.انظر-أيضاً-: فياض، عيل: نظريات 

السلطة يف الفكر السيايس الشيعي املعارص، بريوت، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،2008م، ص55-45.

]2]- الصدر، محمد باقر:املدرسة اإلسالمية،بريوت، دار التعارف،1990م، ص58، 106-105
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واإلنسانية عموماً هي ذات صلة ببنية األفكار والفلسفات واملصالح واملشكالت الغربية،ما يجعل 

أنّها أطروحات  التي يعتقدها البعض؟ أم  لها خصوصية ال ميكن نقلها أو تقليدها بتلك السهولة 

إنسانية عاملية تنطبق عىل اإلنسان يف كّل زمان ومكان؟ إّن هذا يفرتض معرفة باألصول الفلسفية 

تطّورها  التي ساهمت يف نشوئها، ويف  للتحّوالت االجتامعية واالقتصادية  العلوم، وإدراكاً  لهذه 

يقوله أحد  العلوم ما  لتلك  الفكرية والفلسفية  الالَّحق، ويف توّسع ميادينها... ومن تلك األصول 

الرّواد األوائل للعلوم االجتامعية يف الغرب سان سيمون Saint Simon، الذي »كان يأمل أن تبلغ 

العلوم اإلنسانية وحدة العلوم الطبيعية وانتظامها. وكان شغوفاً بقانون »نيوتن« يف الجاذبية. حيث 

قة والثابتة التي ميكن أن تحّل مكان الدين؛ بوصفها  كان يرى أّن العلم طائفة من االعتقادات املحقَّ

قوة تقّدم نظرة متامسكة للكون والوجود اإلنساين، ومن ثّم توّحد البرش عىل أساس من الحقائق 

العلمية  أو تطبيق املبادئ  الوضعية،  النزعة  الدين بواسطة  العلم وظيفة  املشرتكة...وهكذا يؤّدي 

عىل الظواهر الطبيعية واإلنسانية كلّها«]]].

وهذا االعتقاد بقدرة العلم عىل أن يحّل محّل الدين، الذي تأّسس عليه العلم الغريب يف العلوم 

اإلنسانية واالجتامعية، يفرتض بالنسبة إلينا، التعرّف بشكٍل واٍف عىل مصادر العلوم الغربية. ولعلّنا 

الثالثة  للعلوم اإلنسانية يف هذا العرص من دون الرشوط  ال نستطيع تقديم رؤية منهجية إسالمية 

العرص  مبشكالت  واملعرفة  إسالمية،  ثقافة  وامتالك  الغربية،  اإلنسانية  بالعلوم  املعرفة  التالية: 

من  املنهجية  الرؤية  هذه  نبلور  كيف  هو:  املطروح  السؤال  إّن  والثقافية...أي  الفكرية  وتحّدياته 

واألحاديث  النصوص  جوهر  إل  واستناداً  وتطّورها،  الغربية  اإلنسانية  العلوم  نشأة  معرفة  خالل 

والتجربة النبويّة؟ وكيف ميكن أن تنسجم هذه الرؤية املنهجية مع اإلشكاليات املعرفية والسلوكية 

واالجتامعية املعارصة يف املجتمعات اإلسالمية، خصوصاً مع مالحظة تزايد املشكالت النفسية 

الشباب،  أوساط  يف  املختلفة  االنحراف  ظواهر  ومعها  اإلسالمية،  املجتمعات  يف  واالجتامعية 

التفّكك. كام  وحتى يف أوساط األرُس )املتديِّنة( التي يكرث فيها الطالق، ويتهّددها االنحراف أو 

يرتاجع مستوى االلتزام بالقيم اإلسالمية واألخالقية...

إشكالية التعامل معها:
شّجع تقليد األمنوذج الغريب غياب النامذج األخرى املهيمنة، باستثناء محاوالت بذلها باحث 

هنا أو هناك، يف بعض مجاالت العلوم اإلنسانية، لكّن األمر مل يتحّول إل مناخ من البحث العلمي 

]1]- قانصو، املوضوعية يف العلوم اإلنسانية -عرض نقدي ملناهج البحث-، م.س، ص45.
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غري الغريب. فهو يحتاج إل دعم املؤّسسات الرسمية وتشجيعها وحاميتها، وكذلك املؤّسسات 

العلوم  البحثية يف نقد  العقود املاضية، حيث بقيت املحاوالت  غري الرسمية وهذا مل يتوافر يف 

اإلنسانية الغربية يف االقتصاد أو يف علم النفس أو يف الرتبية محاوالت محدودة. ولذلك استمّر 

تدريس املناهج الغربية، واالهتامم بقضايا نظرية أو تطبيقية يف العلوم اإلنسانية، تكون ذات أهّميّة 

يف البلدان الغربية، ولكّنها ال تعني شيئاً يف بلداننا. أو أن تعود الدراسة إل مرحلة تاريخية غربية من 

دون العودة إل املرحلة التاريخية اإلسالمية، التي تعنينا مبارشة أكرث من أّي مرحلة تاريخية غربية. 

كام تّم نقل النظريات الغربية وتدريسها من دون االلتفات إل مدى مالمئة هذه النظريات لواقع 

البلدان اإلسالمية...]]].

وباعتقادنا: إّن تفسري ذلك يعود إل أّن الغرب فرض عاملية علومه اإلنسانية«بالقّوة«. فالغرب 

أّن  االّدعاء  يرتّدد يف  التاسع عرش ومل  القرن  منتصف  العامل يف  اندفع الحتالل  الذي  اإلمربيايل 

والتعليمي  واالقتصادي  الثقايف  أمنوذجه  األخرى...فرض  الشعوب  لتمدين  هو  االحتالل  هذا 

والسيايس عىل الشعوب التي احتلّها. وقد استمرَّ هذا السياق حتى بعد حكومات االستقالل يف 

البلدان اإلسالمية. أي إّن االقتداء بعلوم الغرب اإلنسانية واالجتامعية مل يحصل؛ ألّن شعوب العامل 

اكتشفت أّن الغرب قّدم التفسري األفضل واألصّح لإلنسان وللمجتمع. أو ألّن شعوب العامل تعرّفت 

عىل النظريات والتجارب اإلنسانية كافّة، ثّم اختارت االنحياز إل النظريات والتجارب الغربية يف 

التجارب  الحكومات،  والنخب وحتى  املثّقفون  نقل  كلّه.بل  ذلك  يحصل  فلم  اإلنسانية.  العلوم 

الغربية إل بلدانهم؛ ألّن الغرب الذي احتّل بلدانهم كان هو األمنوذج املسيطر. وألّن هذا الغرب 

املسيطر كان وال يزال إل اليوم يرّص بالوسائل كافّة عىل أن يبقى مهيمناً ومسيطراً.

إّن وعي الهيمنة الغربية التي فرضت علوم الغرب اإلنسانية هو الخطوة األول الستعادة هوية 

هذه العلوم يف البلدان اإلسالمية. وهذا ال ينفصل، كام نعتقد، عن استعادة هذه الهوية، والثّقة بها 

يف املجاالت كافّة. إذ كيف نريد العودة ـ عىل سبيل املثال ـ إل علوم إنسانية إسالمية أو غري 

غربية، يف الوقت الذي نتّبع فيه األمنوذج الغريب سياسياً واقتصادياً وتربوياً وتنموياً؟ حيث كانت 

تأمني  نفسها يف  تعتمد عىل  والتاسع عرش  الثامن عرش  القرنني  - يف  املثال  - عىل سبيل  أفريقيا 

الغربية  واملعونات  املساعدات  إل  بحاجة  وباتت  كذلك،  تعد  فلم  اليوم  أّما  الغذائية.  حاجاتها 

للحصول عىل هذا الغذاء...فكيف ميكن استعادة »علومنا اإلنسانية« إذا مل نستعد الثقة بأنفسنا؟ 

]1]- انظر:مجموعة من الباحثني: اتجاهات البحث قي العلوم االجتامعية وحاجات املجتمع اللبناين،بريوت، منشورات اللجنة الوطنية 

اللبنانية للرتبية والعلم والثقافة)اليونسكو(، 2002م.
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أو إذا مل نتجاوز »عقدة األمنوذج الغريب املرجعي«؟ وعندما كتب املسلمون يف عصوراالزدهار 

والتقّدم عن علوم النفس، واألخالق، والفلك، والطّب، والكيمياء، والجرب، والرياضيات، وغريها، 

مل ينسبوا إليها صفة اإلسالمية أو أّي صفة أخرى. بل فعلوا ذلك وهم يعتقدون أنّهم هم مرجعية هذه 

العلوم. وعندما ترجم املسلمون أو قرأوا العلوم األخرى كانوا هم مرجعية املقارنة أو االستيعاب. 

العلوم  أصبحت  الغرب  »دولة«  وتقّدمت  »دولتهم«،  وتراجعت  املسلمني،  واقع  ل  تبدَّ وعندما 

اإلنسانية علوماً غربية، بعدما أصبح الغرب مهيِمناً ومسيطراً...

معظم  ويف  التدريس،  مقّررات  يف  الغربية  النظريات  نقد  غاب  ملاذا  نفهم  أن  ميكن  هكذا 

مؤلّفات الباحثني العرب واملسلمني يف العلوم اإلنسانية. ال بل تّم يف كثري من األحيان عرض تلك 

النظريات من دون أّي جهد نقدي؛ ما جعلها مسلاّمت يقينية بالنسبة إل الذين يتعرّفون عليها... 

من علم االقتصاد، إل علم الرتبية، أوعلم النفس. أي مجرّد عرض للنظريات الغربية من دون أّي 

ترّدد، ومن دون أّي مناقشة لتلك النظريات. فقد يكّرر معظم املؤلّفني واألساتذة الجامعيني يف علم 

النفس - عىل سبيل املثال - الفكرة الشائعة عن »أزمة املراهقة«؛ باعتبارها أزمة إنسانية عاملية سوف 

يتعرّض لها املراهق يف املجتمعات كافّة. بحيث تبدو األزمة مالزمة للبعد الفيزيولوجي الذي ميّر 

به اإلنسان يف هذه املرحلة من العمر. علامً أّن هذه املسألة غري صحيحة. وقد قّدم الغربيون هذه 

التي حّولت  الثقافية واالجتامعية واالقتصادية  الرؤية عن املراهقة استناداً إل تجربة مجتمعاتهم 

املراهقة إل أزمة. يف حني أّن هذه املرحلة هي يف املنظور اإلسالمي بداية تحّمل املسؤولية، 

وبداية ما نسّميه البلوغ، خالفاً ملواصفات املراهقة يف الدراسات النفسية والرتبوية الغربية، التي 

تعتربها بداية التيه، والتشتّت، والتمرّد والضياع، والعبث...]]].

أيضاً، عندما يكّرر ـ عىل سبيل  الباحثني يف بالدنا اعتبار االقتصاد محايداً  وقد يحاول بعض 

املثال، التصنيف الشائع يف كتب االقتصاد الغربية لعوامل اإلنتاج الثالثة أو األربعة: العمل، ورأس 

املال، والطبيعة، باإلضافة إل عنرص التنظيم. ولكن هذا التصنيف يحمل قيامً قد تتعارض تعارضاً 

العمل  فوضع  األورويب.  املجتمع  آخر غري  الفلسفي ملجتمع  أو  األخالقي  املوقف  مع  أساسياً 

اإلنساين يف املستوى نفسه مع رأس املال أو الطبيعة يحتمل النقاش أو الجدل، وجعل التنظيم 

قيم  استرياد  إنّها مسألة  الخالف...  أو  الجدل  بدوره  يحتمل  الطبيعة  أو  اإلنساين  العمل  مبستوى 

األمر  ويتّضح  واملكان.  الزمان  حدود  تتجاوز  محايدة  علوماً  وليست  وفلسفية  أخالقية  ومواقف 

]1]- عرتييس، طالل:يف الرتبية وعلم النفس اختالف املفاهيم،بريوت، منشورات مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والبحوث والتوثيق،1994م، 

الفصل الرابع.
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أكرث يف نظرية االستهالك التي أصبحت جزءاً ثابتاً من كتب االقتصاد. حيث تقول هذه النظرية: إّن 

هدف املستهلك يكمن يف تعظيم اإلشباع أو املنفعة. واإلشباع بالنسبة إل هذه النظرية هو ما يقّرر 

أنّه يريده. وهذا هو مذهب الفردية.الذي سيأخذنا بعد ذلك إل مذهب الحّريّة الذي  املستهلك 

يعتقد بأّن كّل ما تريده أو ترغب فيه سيكون أمراً مرشوعاً.أو عىل األقّل ليس من مهّمة االقتصادي 

يريد  ملا  أواالجتامعية  األخالقية  القيمة  عن  املستهلك  ُمساَءلة  ميكن  ال  عليه...أي  االعرتاض 

أوروبياً عىل  الحصول عليه]]]... ومن املعلوم أّن«عقيدة« الحّريّة والفردية املتّصلة بها كانت رّداً 

طغيان املرحلة الكنسية وهيمنتها عىل العقول وعىل اإلرادات.ولذا تأثّرت أفكار الفالسفة وعلامء 

االجتامع بهذه »العقيدة الجديدة«.التي هيمنت عىل التطّور الالَّحق للفكر االجتامعي والسيايس 

والرتبوي الغريب..

لقد اتّخذ علم االجتامع الغريب الفرد وحدة للدراسة. يف حني أّن األرسة هي من حيث املبدأ 

وحدة املجتمع يف بالدنا. وهي التي يجب أن تكون وحدة للدراسة؛ ألّن ما سيرتتّب عىل الفرق 

السلبية  األخالقية  اآلثار  إل  نشري  أن  واألهّميّة.ويكفي  الخطورة  شديد  تلك  أو  الوحدة  هذه  بني 

التي نجمت يف الغرب عن املبالغة يف مرجعية الفرد ويف حقوقه، بغّض النظر عن األزمات التي 

باملسار  نفسه...ناهيك  الغرب  النسيجني االجتامعي واألرسي يف  بها هذه املرجعية يف  تسبّبت 

من  شخصني  سقفها  تحت  تضّم  التي  األرُس  أشكال  وكّل  املساكنة،  لترشيع  املتسارع  الغريب 

الجنس نفسه..!! كام اعترب علم النفس والتحليل النفيس أّن الصّحة النفسية - كام سبق وأرشنا، هي 

التوافق مع املجتمع. أو هي - من ناحية ثانية -القدرة عىل إشباع الحاجات، وعدم قمع الرغبات. 

فلم يحّدد هذا العلم وهذا العالج إذا كان من الصّحة النفسية، أو من التوافق االجتامعي الساعي 

لتحقيق الحاجات كلّها، أو ما إذا كان املطلوب هو تحفيز الرغبات أو تهدئتها؟. وأّي مجتمع يجب 

أو تهيمن عليه املعايري  أن نتوافق معه ليك تتحّقق الصحة النفسية. وماذا لوكان املجتمع فاسداً 

غري األخالقية التي ال ميكن أن تتكيّف معها الشخصية اإلسالمية والتنشئة اإلسالمية. وهل ينبغي 

هنا التوافق مع املجتمع أو االبتعاد عنه واالختالف معه؟ وماذا نسّمي االبتعاد، أوالعزلة عن هذا 

املجتمع؟ وهل هي االنطواء بحسب املفهوم الغريب، وهل يحتاج املرء إل العالج النفيس يف 

مثل هذه الحالة من االنطواء، أّم إنّه سيكون متوافقاً مع ذاته ومع قيمه، وسوف يشعر باالطمئنان عىل 

قاعدة: »ال تستوحشوا طريق الُهدى لقلّة سالكيه«؟

العلوم  »إشكالية  كتاب  الرابع يف  الثالث، املحور  العامل  االجتامعية يف  الدراسات  الفكرية يف  التبعية  بعض مظاهر  أمني، جالل:   -[1[

االجتامعية«،م.س،ص242-231.
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وماذا عن إشباع الرغبات لتحقيق الصّحة النفسية؟ وهل ميكن أن ندعو إل تحّقق ذلك، بغّض 

النظر عن املعايري االجتامعية أو األخالقية أو الدينية والرشعية يف مجتمعاتنا عىل سبيل املثال؟ 

وهل املطلوب أن يشبع اإلنسان أّي رغبة يريد حتَّى تتحّقق رشوط الصّحة النفسية؟ 

ليست املسألة بهذه البساطة. وال ميكن اعتبار العلوم اإلنسانية الغربية عىل املستوى املنهجي 

لحّل  والفتاوى  الفقه  فحتَّى  واملكان.  الزمان  خارج  وكأنّه  اإلنسان  عىل  ينطبق  أن  يجب  قانوناً 

مشكالت اإلنسان الرشعية تأخذ باالعتبار طبيعة املجتمع الذي يعيش فيه صاحب املشكلة. كام 

الذي  التفسري عن املجتمع  يسأل طالب  الشهري كان  تفسري األحالم  إبن سريين صاحب  أّن  نقل 

أىت منه أو عن البيئة التي يعيش فيها؛ ليك يفهم طبيعة الرموز يف الحلم، وليك يتمّكن من التفسري 

املناسب لهذا الحلم. وهكذا يستحيل يف مجتمعاتنا اإلسالمية التعامل مع ما قّدمته العلوم اإلنسانية 

الغربية من خارج املرجعية الدينية من جهة، واملعايري األخالقية والثقافية التي يحّددها املجتمع 

العلوم  التعامل مع  ثانية. وهذه املرجعية وتلك املعايري هي حّد الخالف املنهجي يف  من جهة 

اإلنسانية الغربية عىل املستوى النظري، وعىل مستوى التجارب والتطبيقات.

ما سبق ال يعني استحالة االستفادة من العلوم اإلنسانية الغربية، أو عدم التعرّف عىل ما بلغته، 

خصوصاً عىل مستوى االختبارات والتجارب، وما حصل فيها من تحّوالت وما عرفته من نظريات.

فهذه مسألة يف غاية األهّميّة. وهي جزء من املعرفة اإلنسانية، ومن املعرفة العلمية التي ينبغي 

البلدان العربية واإلسالمية. لكّن هذا ال يعني عىل املستوى  أن يتسلّح بها طالب الجامعات يف 

هذه  أّن  لتبيان  الجرأة  منتلك  أن  ينبغي  بل  العلوم.  لهذه  الوحيدة  املرجعية  نعتربها  أن  املنهجي 

العلوم هي جزء من تجربة غربية محّددة خضعت ملعايري الزمان واملكان. وأّن ما يسّمى »العلوم 

اإلنسانية« أو »االجتامعية« ال يستند إال عىل معرفة أهل الغرب مبجتمعاتهم. وأّن تخّصصات هذه 

ينفي عنها صفة  العلوم كانت يف جوهرها محاوالت لإلجابة عن مشكالت أوروبية أو غربية؛ ما 

العاملية؛ ألّن عاملية هذه العلوم تفرتض أن تنطبق نتائج دراساتها عىل شعوب العامل كافّة؛ وليس 

فقط عىل جزء بسيط منه يف القارة األوروبية أو يف بعض بلدانها عىل سبيل املثال...]]]. وال ميُِكن 

أن نتعامل مع هذه العلوم مثل ما يتعامل الغرب مع نفسه عىل املستوى السيايس عندما يعترب نفسه 

ينبغي أن تحجب  العلوم ال  إّن معرفة هذه  »املجتمع الدويل«، ويهّمش ثالثة أرباع العامل... أي 

]1]-  غيدنز، أنتوين: علم االجتامع. انظر عىل سبيل املثال: الفصل السابع من هذا الكتاب:«العائلة«، وتحديداً«منظورات جديدة يف علم 

اجتامع العائلة«، ص265-251.
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املفّكرون  قّدمه  ما  الغربية،خصوصاً  غري  األخرى  والحضارات  الشعوب  قّدمته  ما  عىل  التعرّف 

املسلمون املعارصون من كتابات مهّمة يف العلوم اإلنسانية املختلفة... 

إّن هذا األمر يحتاج إل بذل املزيد من الجهود؛ لتقديم وجهة نظر تستند أوالً إل املرجعية 

الفكرية اإلسالمية يف العلوم اإلنسانية، خصوصاً أّن النصوص القرآنية واألحاديث والروايات شديدة 

الرثاء يف كّل ما يتعلّق بهذا البعد اإلنساين الحقوقي واالجتامعي والرتبوي والنفيس... وميكن أن 

نذكر عرشات األمثلة عن هذا االهتامم اإلسالمي الدقيق والتفصييل باألبعاد الرتبوية واالجتامعية 

والنفسية...

خاتمة:
ختاماً ميكن القول: إّن املنهجية اإلسالمية يف مقاربة العلوم اإلنسانية الغربية تفرتض:

 تأكيد »املرجعية اإلسالمية« يف مقاربة املفاهيم والنظريات عن قضايا اإلنسان واملجتمع، يف 

املجتمعات اإلسالمية. وهذا يعني تجاوز التسليم املسبق بهيمنة الرؤى الغربية، من دون أن يعني 

ذلك إهامل كّل ما أنتجته الدراسات الغربية يف هذا املجال.

القيام بالدراسات امليدانية يف املجاالت االجتامعية واإلنسانية عموماً يف البلدان اإلسالمية؛ 

للتعرّف عىل املشكالت الحقيقية والواقعية للمجتمعات اإلسالمية، استناداً إل تجاربها وتحّوالتها 

الخاّصة بها، واعتامداً عىل مرجعية االنتامء الديني واألخالقي لهذه املجتمعات.بدل البحث عن 

هذه املشكالت؛ استناداً إل ما تفرتضه نظريات أو تجارب حصلت يف مجتمعات أخرى. واقرتاح 

الحلول استناداً إل هذه »املرجعية اإلسالمية«.

الغربية يف املجاالت  والعلوم  والتجارب  األفكار  نقد  أنفسهم يف  الغربيّون  كتبه  االهتامم مبا 

االجتامعية واإلنسانية...  



األبعاد التأصيلية للمناهج التربوية الُمعاِصرة

قراءة نقدية مقارنة بني الرؤيتني اإلسالمية والغربي�ة

[[[
يق]*[ كمال إسماعيل لزَّ

الرتبوية  املناهج  مقاربة  يف  وابستمولوجية  انطولوجية  مركّبة  منهجية  عىل  الدراسة  هذه  تقوم 

الحاكمة عىل املعارف املعارصة. وانطالقاً من هذه املنهجية يسعى الباحث إىل إجراء قراءة نقدية 

مقارنة ومعّمقة رؤيتني متضادتني: الرؤية العلامنية التي أنتجتها الحداثة الغربية عىل امتداد خمسة 

قرون متصلة، والرؤية الدينية اإلسالمية التي تقوم عىل الوصل الوطيد بني الغيب والواقع التاريخي. 

ست قيمها العامة  وتخلص هذه الدراسة إىل أّن املعضلة التي تعيشها الحضارة املعارصة هي أنها أسَّ

ية لإلنسان، ما أدَّى إىل استالبه من أهم  والرتبوية بخاّصة عىل مبدأ الفصل بني القيم الروحية واملادِّ

أبعاد وجوده.

املحرر

يف  سواٌء  هائلًة،  معرفيًة  فكريًة  تحّوالٍت  املنرصم،  القرن  من  الثاين  الّنصف  يف  العالَُم،  شهد 

الغرب أو الرشق؛ ففي الغرب، عموًما، انربى بعض الفالسفة واملفّكرين الغربيّني إل وضع أُسِس 

العلامنية الغربية، وعرِص الحداثة تحت املساءلة املعرفية والفلسفية، خصوًصا لجهة اقصاء البُعد 

الديني والغيبي عن مسح الحياة بأبعادها كافًّة. ويف الوقت عينه، برزت طروحاٌت إسالمية معارصة 

تجلّت بالنهضة الدينية العامة ألسباٍب ُمتعّددة، سواٌء لجهة النتائج التي أفرزتها مفاعيل االستعامر 

الغرب االستعامري  مارسه  الّذي  أو االجتامعي  الثقايف  أو لجهة االستفزاز  الرشق،  لدول  الغريب 

بفعل الهيمنة السياسية عىل األنظمة السياسية الحاكمة يف الرشق، والسيطرة عىل مقّدرات الشعوب 

بَيْنيٍّ  فكريٍّ  حراٍك  إل  التحّوالت  هذه  أّدت  ولقد  اإلسالمي.  وغري  اإلسالمي  العالَم  يف  والدول 

*ـ أستاذ جامعي وباحث يف الفكر الفلسفي ـ لبنان.
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الغربيّتنَْي  والعلامنية  الحداثة  وأنصار  مفّكري  بني  الفلسفي  النقاش  الغرب، يف  تجىّل يف  داخيّل 

من جهة، وبني أنصار فكر: ما بعد الحداثة والعلامنية]]] من جهٍة أخرى؛ كام شهد الغرب حوارات 

فكريّة عميقة حاولت تحقيق نوع من املصالحة بني الدين وما بعد الحداثة]]].

الفكري اإلسالمي،  الفضاء  فلسفية ومعرفية عديدة داخل  برزت محاوالت  فقد  الرشق  أّما يف 

تحت عناوين شتى، منها: »أسلمة املعرفة«، و»التأصيل الثقايف«، و»التكامل املعريف« بني الرشيعة 

والعلوم العرصية؛ باإلضافة إل إحياء اإلسالم السيايس، أو العمل الثوري التغيريي عىل مستوى 

السلطة السياسية.

السؤال املركزي الّذي يحاول هذا املقال معالجته هو: هل يحمل الطرح اإلسالمي املُعارص يف 

طيّاته مرشوًعا حضاريًّا أصياًل، خصوًصا عىل مستوى البدائل الرتبوية يف املناهج وأبعادها الفكرية 

والفلسفية والقيمية؟ أم هل نحن أمام حتميّة الخيارات العلامنية؟ 

للمناهج  التأصييل]]]  الثقايف  بالبُعد  تتجىّل  كربى  تربوية  فلسفية  إشكالية  أمام  نحن  وبالتايل 

الرتبية«  »فلسفة  إطار  يف  نقرتحها  التي  القبليات(  )أو  الفرضيات  طبيعة  أمام  وبالتايل  الرتبوية، 

األصيلة؛ التي تتناسُب مع التّكتالت املجتمعية كافًّة.

نتبّناهام  التي  الكونية« و »األيديولوجيا«  ينبغي تحديد نقطة االنطالق من »الرؤية  لة،  باملُحصِّ

يف إعداد الغايات النهائية يف إعداد املرُتيّب َعرْبَ صريورة تكاملية متواصلة يف تفعيل طاقاته العلمية 

والثقافات  والتوّجهات  التجارب  أصحاب  بال  شغلت  التي  القضية  وهي  والحضارية؛  والرتبوية 

املُنترشة عىل وجه البسيطة بوجه النموذج األمرييك، وال سيام يف العالَم اإلسالمي]]].

ويف هذا املجال ال بّد من االلتفات إل األمور اآلتية:

]1]- راجع: العلامنية وصناعة الدين، تحرير ماركوس درسلر وأرفيد بال مانداير، ترجمة حسن حجيج، الطبعة األوىل، بريوت، الشبكة 

العربية لألبحاث والنرش، 2017م، ص9 وما بعدها.

]2]-  عىل سبيل امِلثال الحوار الّذي جرى بني الفيلسوف األملاين يورغان هابرماس وبابا الفاتيكان: بندكتوس السادس عرش.

راجع كتاب: جدلية العلمنة: العقل والدين، تعريب وتقديم حميد لشهب، الطبعة األوىل، بريوت، جداول للنرش والتوزيع، 2013م.

]3]-  املقصود من مصطلح »التأصيل الثقايف« هو التأصيل امُلستند إىل: »الرؤية اإلسالمية الكونية الكلية« و »األيديولوجية« وفق املنظور 

اإلسالمي، عىل أّن:

الرؤية الكونية هي: مجموعة من املعتقدات، والّنظرات الكونية املتناسقة حول الكون واإلنسان، بل حول الوجود بصورة عامة.

األيديولوجية هي: مجموعة من اآلراء الكلية املتناسقة حول سلوك اإلنسان وأفعاله.

اليزدي، محمد تقي مصباح، دروس يف العقيدة اإلسالمية، ال. ط.، بريوت، دار الحق، 1993م، ج1، ص 23-22.

]4]-  من هذه التجارب، نذكر عىل سبيل املثال، ال الحرص:

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي IIIT، www.iiit.org؛

www.iki.ac.ir ،مؤّسسة اإلمام الخميني للتعليم واألبحاث

www.rihu.ac.ir ،معهد البحوث للحوزة والجامعة - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

.www.iium.edu.myجامعة ماليزيا اإلسالمية العاملية
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األمر األول: إيجاد النموذج الّنظري املُتكامل إلعداد األفراد والتكتُّالت املجتمعية عىل مختلف 

مستوياتها يف العاملنَْي العريب واإلسالمي؛ وهو أمٌر غري متحقِّق فعليًّا وكليًّا؛ إذ ال نزال يف مرحلة 

التنظري واإلعداد الفكريَّنْي لهذا النموذج.

األمر الثاين: العمل عىل التطبيق الجزيئ لرؤيتنا األصيلة بالتوازي مع الرؤية الغربية الحاكمة يف 

أغلب مؤّسساتنا وتكتُّالتنا املجتمعية، ما يؤّدي بنا إل االزدواجية يف تشخيص املَشِكل، وإيجاد 

الحلول املُجتزأة؛ وهذا الطريق وهو الحاكم فعليًّا يف الوقت الراهن، رغم كّل املحاوالت الجادة 

للخروج من املأزق.

بعملية  االستمرار  أي  انتقالية؛  ملرحلٍة  أعاله  الواردين  األمرين  بني  الدمج  وهو  الثالث:  األمر 

التنظري من أجل الوصول إل الحلول الفكرية األصيلة، وتقديم الربامج البديلة األصيلة يف الوقت 

الّذي نحن فيه مضطرون إل االعتامد عىل النموذج الغريب مؤقّتًا، وإْن كّنا من حيث املبدأ ال نقرُّ 

بذلك.

األمر الرابع: إنفاذ الرؤية الكونية الرتبوية األصيلة عىل أفرادنا وتكتُّالتنا املجتمعية من الناحيَّتنَْي: 

النظرية والتطبيقية، وهو األمر املنشود يف نهاية املطاف.

الّذي  التنظريي  البُعد  بني  االزدواجية  من  حالًة  نعيش  إذ  والصعوبة  التعقيد  غاية  فاملسألة يف 

نتبّناه، والحالة الواقعية واإلرادة املسلوبة من الناحية العملية يف سياق العوملة الثقافية مبا تنطوي 

بناء  تختزل  التي  الغربية  الرتبوية  الفلسفات  عمق  يف  املُْستَبْطَن  القيمي  السلوك  أمناط  من  عليه 

العقود  ففي  العملية.  الناحية  من  »الجذب«  يُكسبها صفة  ما  الدنيوي،  »اآلين«  البُعد  اإلنسان يف 

األخرية، كان الفعل االستعامري الغريب أقوى بفعل استبدال الثقافة األصيلة املشتملة عىل األبعاد: 

حيث  بالرتبية،  املسألة  الرتباط  نظرًا  األمرييك  للغرب  التبعية  أنواع  وأخطر  والثقافية،  االجتامعية 

ست الجامعات الخاصة التي تحايك هذا النموذج الغريب]]]. أُسِّ

االرتب�اط احليوي بني »الرؤى الكوني�ة« وصناعة اإلنسان الُمرتيّب
تتّجه الفلسفات الرتبوية املُعارصة نحو املزيد من الحرية الفردية واالجتامعية، وطرق التفكري 

وبناء القناعات عند املرُتيّب باعتباره املحور الّذي تتمركز حوله عملية التنشئة االجتامعية والرتبوية، 

]1]-  عبد الحليم، أحمد املهدي، مؤمتر الرؤية اإلسالمية وانعكاساتها عىل الرتبية: اإلصالح الرتبوي يف ضوء الرؤية الكلية اإلسالمية، 

إرشاف: كلية الرتبية يف جامعة الزقازيق واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 13-14 إبريل 2008، ص 11-6.
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وذلك انطالقًا من تبّني حاكمية »األنسنة Humanism« التي تُكِسُب املرُتيّب حرية التّحلَُّل واالنعتاق 

من كّل ما هو »الصالح العام« أو »التمرُّد« عىل السامء بأبعادها القيمية واألخالقية. عىل أّن هذه 

الرؤى الفلسفية، يف إعداد املرُتيّب أو املُكلّف أو املواطن أو »اإلنسان« بحسب الفهم األشمل 

املعريف  التفكري  ومناهج  الشاملة  الفكرية  الرؤية  أنتجته  لاِم  العميل  للبُعد  محاكاة  هي  للمسألة، 

س  الحاكمة يف عالَم اليوم، إذ يُشّكُل اإلنسان محور الوجود والقداسة، ويشعر بعدم حاجته للّمقدَّ

الديني املُتجيّل يف الّنص الديني؛ حيث تكرّست القطيعة بني ثنائيّات: الطبيعي والغيبي، »وبذلك 

عىل  قامئة  ثنائيّات  بذلك  ونشأت  املُقّدسة،  والُكتب  الوحي  مرجعيّة  عىل  املُتّكئ  الفهم  ُحيِّد 

الفصل: اإلنسان مقابل اإلله، العقل مقابل الوحي، الدنيا مقابل اآلخرة«]]]. 

هذه  بطالن  لريى  واإلسالمي خصوًصا،  عموًما،  الدينيُّ  الرؤيويُّ  الفكُر  ذلك  ِقبال  ويقف يف 

يغ التكاملية بني هذه الثنائيّات عىل اختالف تنّوعها، ويرسم حدوًدا  القطيعة؛ حيث ينظر إل الصِّ

وتقاطعاٍت، ومساحاِت متايُز، وأخرى ُمشرتكة بينها.

لوجود  الكيّل  املعنى  تفسري  يف  واإلسالمية  املادية  الغربية  الكونيَّتَان:  الرؤيتَان  تتاميز  لذلك 

مّست  لذلك  الرتبوية؛  للمناهج  الكلية  والغايات  األهداف  عىل  ذاته  يعكس  الّذي  األمر  العالَم، 

الحاجة، يف الرؤية اإلسالمية الكلية، إل بحث كيفية ارتباط اإلنسان بالوجود األوسع، واكتشاف 

هذا الوجود، وتحديد موقع اإلنسان فيه، كام مّست الحاجة إل فهم الهدف الغايئ لوجود اإلنسان، 

الّذي هو القرب من الله تعال، واالرتباط مبا هو إلهي ديني]]].

خاصٍّ  إعداٍد  إل  يحتاج  ال  املُكلّف  »اإلنسان«  أو  املرُتيّب  أّن  مفادها  إشكاليًة  البعض  يضع 

العلمي؛ ففي هذا  أو  له يف مجال تخّصصه املهني  الكونية«، ويكفي ما يحصَّ يف مجال »الرؤية 

املجال، نؤكِّد عىل اآليت:

صات الجامعية العالية من الكوادر العلمية مّمن تخرّجوا  1- ما الّذي جعل بعض أصحاب التخصُّ

يف الجامعات الغربية، يفّكرون وفق رؤًى غربية علامنية وإْن بطريقة الواعية، ترى إل الدين عائًقا 

أمام الخوض يف مناهج التفكري والعقالنية؟ أليست املناهج والربامج التي خضعوا لها أثناء فرتة 

الدراسة، تنطوي عىل غايات وأهداف ظاهرة وخفية؟

]1]-  عكاشة، رائد؛ والجرب، خالد، الحداثة بني الفكر الغريب والفكر العريب: انقطاع أو اتّصال، إسالمية املعرفة: مجلة الفكر اإلسالمي 

املعارص، العدد 76، ربيع 1435هـ/ 2014م، عامن، ص 105.

]2]-  مجموعة من املؤلِّفني، فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، إرشاف مصباح اليزدي، ترجمة ونرش مركز األبحاث والدراسات الرتبوية، 

ط1، بريوت، دار البالغة، 2016م، ج1، ص120-119.
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2- أمامنا منوذج أسايسٍّ من مناذج الفلسفة التحليلية يف مجال الرتبية ألحد أبرز ُممثِّليها وهو 

 Philosophical:الّذي عمل يف أهم كُتبه يف هذا الحقل ،Cornel Hamm الفيلسوف كورنيل هام

الرتبية  مجال  يف  التحليلية  الفلسفة  إلسهامات  االعتبار  األخري  أعاد  Issues in Education؛ 

 Richard Stanely Peters & Paul :وفلسفتها]]]، وأحيا فكر بعض رواد الفلسفة التحليلية، أمثال

Hirst وغريهام، الّذين ساهموا يف نحت )بلورة( مفاهيم ومصطلحات أساسية يف الرتبية: الرتبية، 

األهداف، التعلّم، التعليم، املنهاج، السلطة. قّدمت الفلسفة التحليلية نفسها، كمنهج محايد ولو 

ظاهريًّا، عىل أّن فلسفة الرتبية مبفاهيمها الواضحة ميكن أْن تكون فرًعا من فروع الفلسفة؛ وبالتايل 

وضع نظام تربوي جدير باالحرتام لهذا الحقل]]].

تقول ايفالينا مريندا Evelina Miranda يف سياق كالمها الداللة عىل قدرة املرُتيّب عىل فهم 

أبعاد هذه الفلسفة: إن »العناوين واملفاهيم التي عمل عليها Hamm يف كتابه هي من النوع املعتاد 

لدى طالب الرتبية؛ وأيًضا عناوين الدروس«]]].

يهتّم الفيلسوف بحسب Hamm بتوضيح املفاهيم أو »املعنى« ألّن هذا ليس من وظيفة الرتبية 

التصّوري املفاهيمي الكيّل لألشياء.  الفلسفة بالشأن  التي تهتم بالشأن العميل؛ يف حينت  تهتم 

لذلك يقول Hamm: »ما يحاول الفالسفة الوصول إليه هو إيجاد القوانني أو القواعد التي تحكم 

استخدام الكلامت يف اللغة املُعاشة وسط العامة«]]].

»الرؤية الكوني�ة«: القضايا الكلّية احلاكمة على الوجود والعاَلم 
تنشد  التي  الرتبوية  املناهج  إعداد  يف  إجاماًل،  ولو  الفلسفي،  البناء  مُيثّلها  التي  الرؤية  وهي 

التأصيل الرتبوي؛ لاِم للدور الّذي تلعبه هذه املناهج يف التأثري يف جيل املرُتبنّي.

وبناًء عىل ما وضعناه من تعريٍف ملصطلح »الرؤية الكونية«، ميكن مالحظة ثالثة أنواع من القضايا 

الكلية الحاكمة، أو »الَقْبلّيات« التي يجب أْن تسود املناهج الرتبوية اإلسالمية املعارصة، وهي:

 Philosophical Evelina Orteza Miranda يف معرض مراجعتها لكتاب كورنيل حول« القضايا الفلسفية يف الرتبية  ]1]-  تقول 

Issues in Education: »نظرية الفلسفة التحليلية للرتبية واضحة وثابتة يف كتاب كورنيل«. 

Miranda, Evelina Orteza Y. Educational Studies, Fall 91, Vol. 22 Issue 3, p335, Database: Academic 

Search Complete Reviews the book ‹Philosophical Issues in Education: An Introduction,› by Cornel 

M. Hamm.

[2[- Ibid., p334.

[3[- Ibid., p335.

[4[- Ibid., p7.
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Ontological Issues أواًل: القضايا الكّلية الوجودية
تستند »الرؤية الكونية«، التي نتبّناها، عىل ُمْعطى ومنظور وجودي Ontology ال يُسِقط عالَم 

الطبيعة من منظومته الكلية، بل يراه أحد العوالِم املرُتتِّبة عموديًّا مع عالَمْي املِثال )الّنفس( والعقل؛ 

ترى هذه الرؤيُة الكونيُة أّن الوجوَد أكرب من الكون املادي الّذي نعيش فيه. إّن إعداد املرُتيّب وفق 

مناهج تربوية أصيلة يجب أْن يخضع لبعض »القبليات الوجودية« يف تنظيم عالقة اإلنسان بالعالَم 

األوسع، ومنها:

الوجود  التي متلك إمكان  املوجودات  ومؤدَّاه ان  بالعلّة:  الوجودي لإلنسان وعالقته  اإلمكان 

والعدم محتاجة يف وجودها إل العلّة، إذ كّل يشء يف هذا العالَم، ما عدا الله تعال، ميكن أْن 

يكون موجوًدا أو معدوًما؛ لذلك كّل يشء يف هذا العالَم، ما عدا الله تعال، يحتاج إل علّة ليك 

يوجد أو يُعدم؛ لذلك يقول الفالسفة إّن ِمالك الحاجة إل »العلّة« هو »إمكان؛ وحيث أّن  أهداف 

اإلنسان ال ميلك  أّن  يعني  فهذا  وليست رضوريًّة،  اإلنسان،  إل  بالنسبة  ممكنة  الرتبوية  املناهج 

بالرضورة الوعي واللياقات وبقية األنشطة الجسمية والروحية لكامله، ولكن ميكن أْن ميتلكها بناًء 

ألفعاله االختيارية وإرادته الحرّة، وبدونهام ال يصبح رضوريًّا تحقق النتائج، كام يستلزم ذلك أْن ال 

يكون تحقق األهداف املستهدفة يف التخطيط للمناهج الرتبوية قطعيًّا ورضوريًّا«]]].

الوجود الطويل لإلنسان يف املراتب: ومؤدَّاه أّن للموجودات مراتب وجودية مختلفة؛ فاألجسام 

والحيوان ميتلك  والغذاء،  النمو  قابلية  لها  باإلضافة إل ذلك  والنباتات  لها حيّز زماين ومكاين، 

باإلضافة إل ذلك اإلحساس والحركة اإلرادية، وأّما اإلنسان فهو العقل والفكر باإلضافة إل ما ذُكِر. 

وهناك موجودات فوق مادية ولها خصائص العلم واإلرادة، وخصائص أخرى تفتقدها املوجودات 

املادية. وبناًء عليه، فإّن كّل موجود يف مرتبة أعىل لديه إمكانات أكرث من املوجودات األدىن؛ إًذا، 

فاملوجودات ذات مراتب مختلفة من اإلمكان الوجودي، ويُسّمى هذا اإلمكان »الكامل«؛ وعليه 

متتلك املوجودات مراتب ودرجات متفاوتة من »الكامل الوجودي«. عندها ميكننا أْن نستخلص 

أّن املناهج الرتبوية، التي موضوعها اإلنسان، ميكن أْن تكون منتجًة فقط تحت عنوان كونها عملية 

ذات مراتب، ولها مراحل طولية مختلفة؛ وكذلك فإن ألهداف الرتبية مراتب: وسيطة، ثّم نهائية]]].

]1]-  فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، م. س.، ج1، ص 180-178.

]2]-  م. ن.، ج1، ص 185-180.
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Epistemological Issues ثاني�ًا: القضايا الكلية املعرفية
انطالقاً من الحقيقة املجرّدة أو الروحانية للنفس اإلنسانية، فإّن عىل املرُتيّب عموًما أْن يتعامل 

صه؛ إذ املرُتيّب  مع هذه الحقيقة اإلنسانية املاثلة أمامه يف املناهج الرتبوية، مهام كان مجال تخصِّ

أمام استحقاق العديد من املستويات يف حاجاته العلمية والعملية، وليس صحيًحا أْن يتّم توجيه 

املرُتيّب نحو اإلبداع يف مجاله العلمي فحسب، بل يجب تفعيل األبعاد الحقيقية األخرى فيه، وهي 

التي تُشكُِّل، يف الواقع، أبعاَده الذاتية والدامئة والثابتة يف تكامله الروحي. ومن القضايا »املعرفية 

القبلية« األصيلة يف تحديد عالقة اإلنسان بنفسه كحقيقة خارجية، وعالقته بالعالَم الواقعي من حوله: 

أ- إمكان وحصول املعرفة اليقينية )العلم اليقيني(

التجريبية  اليقني، واستبدلتْه مببدأ املعرفة  الغرب عىل رفض مبدأ  قامت املعرفة، عموًما، يف 

القامئة عىل التشكيك؛ وتنزََّل هذا املبدأ طوليًّا وعرضيًّا عىل نواحي التفكري والسلوك الشخصيَّنْي 

)الفردانية(، وجرى بشكٍل انسيايبٍّ )ال واٍع( حتى بات أصاًل يف الحياة الرتبوية واالجتامعية، وعىل 

الرتبوية  واألنشطة  والربامج  املناهج  يف  رؤاهم  الرتبوية  الفلسفات  منظِّرو  وضع  األساس  هذا 

واالجتامعية.

أّما عىل مستوى الرؤية املعرفية الكلية اإلسالمية، فال مُيكن القبول مببدأ إنكار اليقني، أو حتى 

األفراد؛  به كلُّ  يشعر  أمرًا وجدانيًّا  باعتباره  إنسان،  أّي  لدى  اليقينية  التشكيك يف حصول املعرفة 

وبالتايل ال مُيكن قبول اّدعاء السفسطة أو التشكيك املُطلق؛ فاليقني هو حالة نفسية يف مقابل فهِم 

يشٍء ما، َعرْبَ االعتقاد الجازم الّذي يطابق الواقع.

وجود  إمكان  إّن  اليقينية.  املعارف  بعض  وجود  عىل  الرتبوية  الرؤى  تشكيل  يجب  وعليه، 

املعرفة اليقينية، إضافة إل أنه من الناحية العقلية محل قبول الفالسفة وعلامء املعرفة املسلمني، 

ْد بَيَّنَّا اآليَاِت لَِقْوٍم يُوقُِنوَن]2]؛ أّما 
َ
ُهْم يُوقُِنوَن]1]؛ ق هو أيًضا، محل قبول اإلسالم: َوبِاآلِخَرةِ 

اإلقرار بوجود بعض القضايا املشكوك فيها، التي تحتاج إل بحث، فهو محل حّث وتحفيِز العقل 

اإلنساين ليغوص يف أعامق املعرفة، بأشكالها كافًة]]].

]1]-  القرآن الكريم، البقرة: 4.

]2]-  القرآن الكريم، البقرة: 118.

]3]-  فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، م. س.، ج1، ص 125-123.
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ب- إمكانية معرفة األمور الالمحسوسة )الغيب(

الحس  طريق  هو  الوقائع  لفهم  الوحيد  الطريق  أّن  والتجريبية  الحسية  النزعة  أصحاب  يعترب 

والتجربة؛ ويعتربون أّن أيّة معرفة تأيت عن طريق آخر، مثل: الوحي أو العقل هي معرفة غري صحيحة؛ 

ولكن ال ميكن ألصحاب هذه النزعة أْن يقيموا الدليل عىل نفي حجية طريق العقل أو الوحي. يُثبت 

فالسفُة العقِل أّن التجربة ذاتها مرتبطة بالعقل من حيث الوصول إل النتائج والحقائق؛ فمع إمكانية 

صحة العقل، يجوز القول بإمكانية املعارف الحسية والتجريبية.

يؤّدي القبول بصحة العقل إل إثبات وجود املوجودات غري املحسوسة، وإل القبول بالوحي 

ألجل كشف الحقائق غري املحسوسة. إّن عدم قبول »إمكانية معرفة األمور غري املحسوسة«، يجعل 

وجود الله والوحي واملعاد والروح، التي هي األصول االعتقادية األول للدين اإلسالمي، غري قابلة 

للقبول، وبالنتيجة تكون املناهج الرتبوية وفلسفتها غري مقبولتنَْي، أيًضا]]].

ذلك  انعكاس  ومدى  اإلسالمية،  املعرفية  املنظومة  يف  بالغيب  اإلميان  ألهمية  ما  يخفى  ال 

العلمية  الثورة  الغرب؛ فمنذ  الّذي رفضه  الرتبوية واالجتامعية لسلوك األفراد، األمر  يف املنظومة 

التجريبية التي بدأت يف الغرب، سيطرت الفكرة امليكانيكية والرياضية عن العالَم، وهيمَن الغلو يف 

املسألة التجريبية للعلوم الطبيعية واإلنسانية؛ لقد اهتم العلم بالكيفية، ومل يُعط الغايات حّقها يف 

مسألة الكون والعالَم؛ حيث أّدى ذلك إل أْن ال يكون اكتساب املعارف العلمية بحاجة لالستعانة 

باإلله، وال حاجة لتدخله يف حفظ العالَم]]].

ج- تقسيم العلم إىل حضوري وحصويل

ينطلق علامء املعرفة اإلسالميّني ليثبتوا أّن املعرفة التي تحصل عند اإلنسان، وانطالقًا من البُعد 

الروحي املُتأّصل يف الذات اإلنسانية، هي عىل رضبنَْي]3]: 

املعرفة الحضورية: وهي املعرفة باملعلوم مبارشة دون الحاجة إل واسطة املفاهيم الذهنية، 

كعلمنا بأنفسنا وحاالتها الباطنية. 

الذهني  املفهوم  خالل  من  اإلنسان  عند  تحصل  التي  املعرفة  وهي  الحصولية:  واملعرفة 

]1]-  م. ن.، ج1، ص 134-132.

]2]-  راجع: كلشني، مهدي، قضايا إسالمية معارصة: من العلم العلامين إىل العلم الديني، فقرة العلم الحديث والغلو العلمي، ترجمة رسمد 

الطايئ، مراجعة صادق العبادي، الطبعة األوىل، بريوت، مركز دراسات فلسفة الدين بالتعاون مع دار الهادي للنرش والتوزيع، 2003م، 37-25.

]3]-  راجع: فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، م. س.، ج1، ص 149-135.
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)الواسطة(، وِمثاله: العلوم العقلية والنقلية والتجريبية، القابلة للتعلّم والتعليم.

ومن مواصفات العلم الحصويل، أيًضا، أنّه قابٌل لالنطباق عىل الواقع، وإاّل فهو علٌم كاذب؛ 

للواقع،  الحصويل  العلم  مطابقة  عدم  أو  مطابقة  هو  والكذب  الصدق  من  املقصود  عليه،  وبناًء 

للواقع(  املطابقة  الحقيقية )غري  املعرفة غري  تُسّمى  املقابل  »الحقيقة«، ويف  له:  يُقال  فإذا طابق 

»الخطأ«. والواقع هو الّذي يُقاس نسبًة إل كّل نوع من املعرفة بحسب ذاتها. بناًء عىل ما تقّدم، 

مُيكن االستنتاج أّن هدف املناهج الرتبوية هو فهم الحقيقة ومعرفة الواقع.

م املعارف اليقينية عىل املعارف غري اليقينية  د- تقدُّ

حال  يف  اليقينية  غري  املعرفة  عىل  اإلسالمية،  املعرفية  الرؤية  بحسب  اليقينية،  املعرفة  تتقّدم 

التي  اليقينية،  تعارضت املعرفة غري  إذا  لذلك  اليقينية؛  اليقينية مع املعرفة غري  تعارضت املعرفة 

تكون نتجت عن طريق الحس، مع املعرفة القطعية العقلية، ال بّد من حذف املعرفة الحسية لصالح 

املعرفة العقلية القطعية؛ وكذا إذا كان لدينا دليل عقيل قطعي عىل خالف الدليل النقيل.

التجريبية واملعارف  انسجام بني املعارف  أو عدم  فإذا ُشوِهد خالٌف  وبناًء عىل هذا املبنى، 

مًة، وإاّل ال ميكن إصدار  النقلية للدين، وتكون إحداها يقينية، فإّن هذه املعرفة اليقينية ستكون ُمقدَّ

املبنى  هذا  وبناًء عىل  األخرى.  عدم صحة  أو  واحدٍة  بصحة  يتعلّق  معريف  بلحاظ  قطعي  ُحكم 

ميكن القول إّن زيادة املعارف اليقينية وإثباتها وتعديلها أو دحض املعارف غري اليقينية هي من 

أهداف املناهج الرتبوية األصيلة يف جميع املراحل؛ كام يجب تدريب األفراد بحيث تُعترب اآلراء 

املخالفة شبهًة بعد إحراز يقينية بعض املعارف، مع التنبيه بأْن ال تؤّدي تلك الشبهات إل حالٍة من 

التضعضع يف املعارف اليقينية لديه]]].

هـ - أدوات املعرفة الدينية

إّن أدوات املعرفة الدينية عبارة عن: الوحي، اإللهام، الحديث، الشهود، التجربة الدينية، العقل، 

الحس، واملرجعية. وبناًء عىل أّن الدين هو »مجموعة من املعارف الالزمة ألجل وصول اإلنسان 

بيان  لغة  رصفًا  وليس  املعرفة،  تعطي  لغة  هي  الدين  لغة  إّن  القول  ميكن  وكامله«؛  سعادته  إل 

األحاسيس أو التشبيه واألسطورة.

]1]- راجع: فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، م. س.، ج1، ص 162-157.
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إّن للمعارف الدينية أنواعاً، ميكن تقسيمها إل نوعني أساسيني: حضوري وحصويل؛ فاملعرفة 

بالله تعال هي معرفة دون واسطة، لذلك فهي معرفة حضورية شهودية، وكذلك تجربة الحاالت 

الباطنية املختلفة والتي تُسّمى أحيانًا: »التجربة الدينية« التي تحصل إثر االلتفات إل هذه العالقة: 

كالخشية والرضا والتسليم والصرب... وكذلك الوحي واإللهام والتحديث ميكن أْن تكون عن طريق 

إلقاء بعض املعارف والعلوم الدينية ألشخاص خاّصني. كام تُستخدم أدوات الحس والعقل ألجل 

الحصول عىل كثريٍ من املعارف الدينية.

)Religious Issues Theosophy( ثالثًا: القضايا الكلية الديني�ة أو اإللهية
وجّل،  عّز  الله  بتوحيد  االعتقادية  باملسائل  املتعلِّقة  القضايا  تلك  اإللهية  بالقضايا  ونقصد 

التوحيد  يُشكُِّل  حيث  اإللهي؛  والعدل  باآلخرة  واإلميان  وأوصيائهم،  واألنبياء  بالرّسل  واإلميان 

العالَم  مبعرفة  يتعلّق  ما  يف  الكريم  للقرآن  العامة  »الرؤية  إن  إذ  االعتقادية،  املسائل  هذه  عصب 

عّز وجّل،  بالله  ارتباطه وعالقته  دامئًا يف ضوء  العالَم  يُعرِّف  لكونه  التوحيد  إل  تنتهي  نظرة  هي 

وحتى اآليات التي تتحّدث عن عالقة العالَم باإلنسان أو بالنظام والتنسيق واالنسجام املوجود بني 

أجزاء العالَم بعضها ببعض، فهي تتضّمن إشارات واضحة ورصيحة إل مبدأ العالَم وغايته«]]]، أي 

فيها  الرتبية اإللهية، مبا  استنتاج كّل مكّونات  ينبغي  النظرة االعتقادية  الله تعال. وبناًء عىل هذه 

إعداد املناهج الرتبوية والعاملني عليها، واالستفادة من بعض العلوم، منها: علم الكالم التقليدي 

بحيث  اإلسالمي؛  والعرفان  اإللهية  الحكمة  علم  املعرفة،  مناهج  علم  الدين،  فلسفة  والجديد، 

يُستخدم منهجا العقل والنقل، باإلضافة إل ما وصل إليه الفكر اإلنساين من أدوات منهجية وبحثية 

ُمنِتجة ال تتعارض مع »الرؤية الكونية« اإللهية.

هنا، ميكن الحديث عن نوعني من العالقة بني الله تعال والعالَم]]]:

النوع األول: عالقة العلّية بني الله والعالَم

نحن ندرك أّن معرفة كُنه حقيقة، وبخاصة حقيقة الذات اإللهية غري ممكن ألحد غري الله تعال؛ 

لذلك نحن ندرك الله بأوصافه، ولعل اعتبار الخالقية من بني األوصاف اإللهية األكرث شهرة، األمر 

]1]- علم الهدى، جميلة، النظرية اإلسالمية يف الرتبية والتعليم، تعريب عباس صايف، مراجعة حسني صايف، ط1، بريوت مركز الحضارة 

لتنمية الفكر اإلسالمي، 2011م، ج1، ص 43.

]2]-  ن. م.، ج1، ص 54 وما بعدها.
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فالعالقة  الخلق وأوجدهم]]].  الّذي خلق سائر  بعنوان املوجود  الله عموًما  ندرك  أنّنا  يعني  الّذي 

الوجودية بني الله تعال وكّل ذّرات العالَم ومراتب الوجود كافًّة تحكمها »الخالقية«؛ يقول تعال: 

الله تعال أوجد كّل يشٍء  أّن  ِمنَي]2]، ومغزى ذلك 
َ
َعال

ْ
ال َربُّ  ـه 

ّ
الل َتَباَرَك  ْمُر 

َ
َوال ُق 

ْ
َل الْ  ُ

َ
ل لَ 

َ
أ

يف هذا الوجود، فهو العلّة الحقيقية لها، وهي معلولة له يف اإليجاد واالستمرار، أي يف الحدوث 

والبقاء؛ فكّل الوجود مبراتبه كافًّة موكوٌل له تعال.

النوع الثاين: عالقة الظهورية بني الله تعاىل والعالَم

فاآليات القرآنية الخاصة بالعالقة الظهورية بني الله تعال والعالَم تنفي وجود الثنائية أو الغربة 

بينهام؛ فال ثنائية وجودية بني العلة األول، أي الله تعال، وبني مخلوقاته؛ بل كلُّ ما يف الوجود 

هو دالئل وآيات ومظاهر لله تعال، حيث وجودها عني الربط بالله تعال، وال متلك أية هوية أو 

 
َّ
َ إِل

َ
ـه لَ إِل

ّ
خصوصية ذاتية مستقلة عن الله تعال؛ فلله صفة »القيوم« عىل الوجود جميعه: الل

ُخُذهُ ِسَنٌة َولَ نَْوٌم]]]؛ ويف ذلك إثباٌت ملعية الله تعال لكّل يشٍء وقربه منه، 
ْ
َقيُّوُم لَ تَأ

ْ
َحُّ ال

ْ
ُهَو ال

وهي معية قيومية وقرب معنوي إلهي ال مبداخلة وال مبامسة كمعية جسم لجسم؛ فالله تعال قيوٌم 

عىل كّل يشء، وغاية له]]].

اآلميل  جوادي  العالمة  ويعترب  األمر«،  ونفس  »الواقع  مصطلح  والعرفاء  الفالسفة  يستخدم 

هذا املصطلح داللًة عىل واقعية عالَم الكون الّذي هو عالَم الخلقة املرتبط بالخالق ال بالطبيعة 

ـه 
ّ
املنقطعة؛ فعالَم الكون عالَُم التكوين يف كّل مراتبه، والّذي هو عالَم كلامت الله التكوينية: الل

الله  بكلامت  العلم  أي  التكوين،  بعالَم  علٌم  هو  الخلقة  بعالَم  العلم  فيكون   ،[5[ٍء َشْ ُكِّ  َخالُِق 
التكوينية. وبناًء عليه، يكون العلم بعالَم الطبيعة علاًم بالخلقة وبالذات، ال علاًم للطبيعة فحسب، 

علٌم  بالحقيقة  هو  العالَم  بهذا  علٍم  كلُّ  فيكون  التكوينية،  الكلامت  عالَم  مراتب  إحدى  التي هي 

«]]]، عىل ما يعرب اآلميل. وبالتايل فإّن املعرفة بالعلوم جميًعا، مبا  : »فال علم إاّل هو علٌم دينيٌّ دينيٌّ

فيها العلوم التجريبية والتقنية وغريها من العلوم الطبيعية، هي معرفة بجزٍء من عالَم »الواقع ونفس 

]1]-  فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، م. س.، ج1، ص 191.

]2]- القرآن الكريم، األعراف: 54.

]3]- القرآن الكريم، البقرة: 255.

]4]- راجع: علم الهدى، م. س.، ج1، ص 66-54.

]5]- القرآن الكريم، الرعد: 16؛ الزمر: 62.

]6]- اآلميل، عبد الله، تسنيم يف تفسري القرآن، تعريب عبد املطلب رضا، تحقيق محمد عبد املنعم الخاقاين، ط1، قم، دار اإلرساء للنرش، 

1431هـ/ 2010م، ج1، ص 40.
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األمر« الّذي أوجده الله تعال، وبالتايل هو تعال املوِجد للعلوم التي تحايك أو تتناول هذه العلوم.

، وفق التأصيل اإللهي الثقايف  صه العلمي فهو معنيٌّ لذلك فإّن املرُتيّب، مهام كان مجال تخصِّ

والرتبوي، بتعميق فهمه للعالَم الطبيعي املحيط به عىل أساس تعلّقه باألمر اإللهي، لذلك يقول 

اآلميل: »العلوم التجريبية والتجريدية هي علوم دينية«]]]؛ فالدين ليس منحرًصا يف الدليل النقيل 

أّن هذه  التجريبية والتجريدية دينية، هو مبعنى  العلوم  اعتبار  إّن  )الغيبي( عىل ما يقول اآلميل]]]. 

العلوم تحتاج إل العقل الربهاين للوصول إل نتائجها، كام أنها مقصودة للتقرب إل الله]]].

العالَم  يف  اإللهية  املعرفة  تجليّات  أحد  التجريبية  الحسية  املعرفة  تكون  تقّدم،  ما  عىل  بناًء 

الغربية  التجربة  فعلت  التجريبي، كام  املنهج  العلوم يف  مناهج  اختزال  قاعدة عدم  الحيّس عىل 

العلامنية، التي أّدت إل نتائج، أهم مظاهرها، عىل سبيل املثال ال الحرص:

ـ ليس الشعور والوعي أمرًا سوى مجموعة من املضامني الحسية والعاطفية واالنفعالية.

ـ ليست التجربة الدينية سوى تغرّيات عصبيّة تحصل داخل الدماغ.

ـ ليست األشياء سوى أوصافها الحسيّة]]]

الرؤية اإللهية للعالَم عند العقل الوحياين، حيث ال  التعّدد املنهجي يف  ومن هنا تربز أهمية 

د وال تفكيك وال تجزئة يف العلوم الحاصلة عند اإلنسان.  تعدُّ

رابعًا: »األيديولوجيا«: القضايا الكلية احلاكمة على السلوك 
يرى منطق الوحي القرآين أّن املعرفة، أو الحكمة النظرية ال قيمة حقيقية لها إاّل مبقدار ما تتجىّل 

العلم. من  الّذي هو مثرة  العقل العميل  أْن نطلق عليه  يف السلوك العميل لإلنسان، أو ما مُيكن 

هنا نجد ان القرآن الكريم يربط دامئًا بني »اإلميان« و »العمل« للوصول إل مرتبة العقل، ال العلم 

فحسب؛ فالعقل يف القرآن الكريم هو مجموع العلم والعمل. فالبياُن، أي العلم والعقل النظري، 

مقدمة للتعقُّل؛ فهو رشٌط رضوريٌّ وإْن كان غرَي كاٍف للفوز؛ إاّل أّن الفوز مقروٌن بالعمل املبني 

عىل البيان]5].

]1]-  ن. م.، ج1، ص 41.

]2]-  ن. م.، ج1، ص 42.

]3]- ن. م.، ج1، ص 42.

]4]-  قرامليك، أحد، مناهج البحث يف الدراسات الدينية، ترجمة رسمد الطايئ، ط1، بريوت، معهد املعارف الحكمية، 2004م، ص 383.

]5]-  القرآن الكريم: البقرة: 44؛ يوسف: 4؛ الحج: 46؛ النور:61؛ العنكبوت: 63؛ الزخرف: 3.
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الذايت  الربط  الكونية« دون  »الرؤية  االكتفاء مبعرفة  القرآين،  النظر  من هنا ال ميكننا، بحسب 

أّن األولوية والعربة هي  إاّل  أّن ميدان عمل املرُتيّب هو املعرفة،  بني املعرفة والسلوك؛ وصحيح 

يف األفعال اإلنسانية املنبثقة عن هذه املعرفة. لذلك تأيت أهمية متتني البُعد العميل يف املناهج 

الرتبوية من خالل تحفيز املعارف واملهارات العملية الالزمة التي تُشكِّل عصبَها القضايا املرتبطُة 

بالنفس اإلنسانية وأبعادها الروحية غري املنفصلة عن األبعاد والحاجات البدنية، وقدرة اإلنسان عىل 

االختيار واملسؤولية يف أفعاله، وتفعيل العوامل الفطرية الكامنة يف أعامق ذاته، ومعرفة العوائق 

يف طريق تحصيل الكامل النهايئ؛ باإلضافة إل تشخيص واقعية القيم وحقيقتها وارتباطها بالهدف 

النهايئ لألفعال اإلنسانية.  

بناًء عىل ما وضعناه من تعريٍف ملصطلح »األيديولوجيا«، ميكن مالحظة نوَعنْي من القضايا 

الكلية، هام:

Human Nature )أوالً: القضايا الكلية اإلنسانية )طبيعة اإلنسان أو حقيقته

للنفس  الذاتية  باألوصاف  أي  اإلنسان،  بحقيقة  املُتعلِّقة  تلك  القضايا  من  النوع  بهذا  يُقصُد 

اإلنسانية التي هي موضوع اشرتاك بني كّل أفراد النوع اإلنساين؛ وهي القضايا التي تساعدنا عىل 

فهم ومعرفة خصائص اإلنسان الّذي يخضع للعملية الرتبوية حيث تنبع رضورة هذه املعرفة من 

كون اإلنسان هو موضوع علم الرتبية يف جميع املدارس الفلسفية الرتبوية؛ فمن املنظور اإلسالمي 

وتطّور  منو  ألجل  املناسبة  األرضية  وتهيئة  الالزمة،  املعارف  تقديُم  الرتبيِة  من  الهدف  أّن  يتبنّيُ 

املختلفة:  الجهات  من  وقابليّاته  اإلنسان  معرفة  فإن  لذلك  التكامل؛  بهدف  اإلنسان  استعدادات 

املنهج  ملعرفة  مقدمًة  يُشّكُل  التعلُّم]]]،   عىل  قدرته  وإمكانية  والتغيري،  للتكامل  اإلنسان  قابلية 

الرتبوي وأهدافه التي تنسجُم مع إمكانات وقابليات اإلنسان. 

ويف هذا املجال نورد بعًضا من »الفرضيّات« يف ما خّص حقيقة النفس اإلنسانية، التي يجب 

أْن تُلحظ يف إعداد التصّور الرتبوي املُعارص واألصيل:

ثانياً: حقيقة اإلنسان روُحه املجرّدة

إّن بيان حقيقة اإلنسان يعني اإلشارة الواضحة إل حقيقة وجوده املرتبطة باآلثار الخارجية أو 

الفعلية التي تنبثق عن الوجود اإلنساين يف املعرفة والسلوك؛ كام يعني وضع اإلجابة عن التساؤل 

]1]-  فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، م. س.، ج1، ص 118-117.
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الكبري: هل لوجود اإلنسان طبيعة إنسانية ذاتية مشرتكة بني جميع أفراد البرش؟ فإذا كان الجواب 

باإليجاب، فام هي حقيقة هذه الذات املشرتكة؟ ألن تحديد اإلجابة مرتبٌط ارتباطًا وثيًقا بالرتبية، إذ 

االختالف الرؤيوي هنا يؤّسس لالختالف يف النظرة إل العملية الرتبوية.

ففي حني ترى الرؤية الدينية أّن للوجود اإلنساين طبيعًة ذاتيًة مشرتكة، ترى الرؤية الغربية عموًما 

النوع اإلنساين ال يشرتكون ذاتيًّا  أّن أفراد  Humanism( لديها  النزعة اإلنسانوية )األنسنة  بحسب 

بأمور مشرتكة، وإْن كانوا يشرتكون ببعض الظواهر والصفات الَعرَضية. 

لذلك نرى أّن األديان تربط الوجود اإلنساين بالوجود اإللهي عىل اختالف تعبرياتهم: »اعرف 

وأيًضا  الروايات،  من  وغريها  النفس«،  مبعرفة  ظفر  َمْن  األكرب  الفوز  »نال  ربّك«،  تعرف  نفسك، 

؛ أّما لو الحظنا معرفة النفس إلنسانية بحسب  اآليات القرآنية. يتحّصل لدينا أّن النفس أمٌر قديسٌّ كيّلٌّ

املنهج التجريبي فيتحّصل لدينا الدراسة الجزئية املادية للوجود اإلنساين، وبالتايل التفسري املادي 

تغرّيات  بفعل  تدريجيًّا  يتشّكل  بل  الذاتية،  بالكرامة  اإلنسان  يتمتّع  ال  بحيث  اإلنسانية؛  للطبيعة 

االجتامعية«  »البيولوجيا  نظرية  أبدعوا  الّذين  الجدد«  »الداروينيّون  تفسريات  بحسب  بيولوجية 

Sociobiology التي تربط الحاالت الدماغية واالجتامعية اإلنسانية بطفرات جينية، والّذين فّسوا 

األخالق عىل أساس التطورية الداروينية]]].

ويف هذا املجال ال بّد من االلتفات إل أمَريْن:

فإّن  الواقع  يف  أّما  بحت،  ذهنيٌّ  تركيٌب  هو  والجسم  الروح  من  اإلنسان  تركيب  إّن  أولهام: 

حقيقة اإلنسان املُجرّدة تتشّكُل بالتدريج، َعرْبَ حركة تكاملية يف الجسم املادي، فالنفس اإلنسانية 

للحكمة  الشريازي  الفهم  عىل  بناًء  املطهري،  العالمة  يقول  البقاء.  روحانية  الحدوث،  جسامنية 

اإللهية املتعالية: يتحّول البدن إىل روٍح يف َسرْيِِه التكاميل، وليست الروح شيئًا آخر يحّل يف البدن 

حال وجوده، ويغادره حال موته، فال تضاد بني الطبيعة وما وراءها، بل هام مبثابة مرتبتني: املرتبة 

األوىل ضعيفة، واملرتبة الثانية قوية]]].

بني  الحاجز  تكس  أْن  والتكامل،  والتزكية  الرتبية  بحكم  اإلنسانية،  النفس  وظيفة  إّن  ثانيهام: 

العالَم الطبيعي Nature وما فوقه من العوامل. فالنفس اإلنسانية نقطة االلتقاء بني عالَم املادة وعالَم 

الغيب؛ فهي غري قابلة للفناء.

]1]-  اإلنسان من منظور اإلسالم، م. س.، ص 72-71.

]2]- املطهري، مرتىض، محارضات يف الفلسفة اإلسالمية، ترجمة عبد الجبار الرفاعي، ال. ط.، ال. م.، دار الكتاب اإلسالمي، ال. ت.، ص135.
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بناًء عىل ما تقّدم ميكن تحديد ما هو املقصود من الطبيعة أو الذات املشرتكة لإلنسانية؛ وما ال 

شك فيه أّن أّول إشارة إل تحديد ذلك هو ما يرتبط باإلنسان ذاتيًّا ووجوديًّا، وهو ما مُيكن أْن يرتبط 

بالجهاز اإلدرايك املعريف لإلنسان، بعيًدا عن ما يكتسبه اإلنسان الحًقا من املعارف والسلوكيات، 

ترافق  اإلدراكية،  الطبيعة  هذه  أّن  البيئية؛ عىل  أو  الجينية  أو ظروفه  فكره  أو  دينه  النظر عن  بغض 

اإلنسان منذ نشأته األول عىل شكل قابليّات غري مكتسبة، توجد يف كّل أفراد النوع اإلنساين عامة، 

بشكٍل متساٍو، وعىل مدى التاريخ اإلنساين، ومل يطرأ أّي تغيري عىل هذه الطبيعة]]]. 

ممكن  أمٌر  وهو  البرش  لكّل  مشرتك  تربوي  نظام  وكتابة  تصميم  ميكن  املبنى،  هذا  عىل  بناًء 

ومطلوب؛ وعليه فإّن الهدف النهايئ من الرتبية هو أمر واحد وممكن؛ ولكن بحكم االختالفات 

هذه  مع  تتالءم  وسيطة  أهدافًا  وضع  يجب  البرشية،  للمجموعات  االكتسابية  أو  التكوينية 

االختالفات]]].

خامساً: تداعيات األخذ بحقيقة النفس املجرّدة

انطالقًا من الحقيقة املجرّدة أو الروحانية للنفس اإلنسانية، فإّن عىل املُريّب، أْن يتعامل مع هذه 

صه؛ آخًذا بعني االعتبار  الحقيقة اإلنسانية املاثلة أمامه يف العملية الرتبوية، مهام كان مجال تخصِّ

حاجاته املادية واملعنوية.

أّما الحاجات املادية فهي حاجات البقاء، وهي االحتياجات اإلنسانية التي تتحّدد، وفق الرؤية 

اإلسالمية، يف العلوم ذات الفائدة، وهي احتياجات ذات أولوية زمانية، بناًء عىل قاعديت: الرضر 

والتزاحم.

وأّما الحاجات املعنوية فهي حاجات االرتقاء )االحتياجات املتعالية(، وهي االحتياجات التي 

تشّكل حاجًة لإلنسان مبا هو إنسان بغض النظر عن العلم الّذي يتخصص فيه، ومبا هو موجود لديه 

قابليات االرتقاء يف الكامل األخالقي واإلنساين واالجتامعي والسيايس؛ بحيث تُشّكل علوُم هذه 

االحتياجات أفضلية من حيث األولوية الرتبية]3].

بناًء عىل ما تقّدم ميكن تحديد وتوضيح األهداف واألصول والعوامل والعوائق وأساليب الرتبية 

]1]-  اإلنسان من منظور اإلسالم، م. س.، ص 88-86.

]2]-  فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، م. س.، ج1، ص 245-243.

]3]-  راجع: باقري، خرسو، فلسفة الرتبية والتعليم اإلسالمية، ترجمة ونرش مركز األبحاث الرتبوية، ط1، بريوت، دار البالغة، 2014م، ص 

.260-258
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الحاجات  تلبية  مبعنى  واملعنوية؛  املادية  حاجاته  السيام  اإلنسانية،  الحاجات  مع  تنسجم  التي 

الجسامنية الوظيفية، باإلضافة إل الرتكيز عىل البُعد املتعايل يف اإلنسان.

لعل أبرز سامت البعد املتعايل لإلنسان هي أنّه كائن مختار.

واملقصود باختيار اإلنسان هو إمكانيّته االختيار من بني خيارات موجودة بعد اختبارها، وهو أمر 

وجداين؛ بحيث ال ميكن اعتبار اإلنسان حصيلة جربية لحركة التاريخ، أو العوامل البيئية والطبيعية 

والوراثية، أو العمليات الكيميائية والفيزيولوجية؛ ويف الوقت عينه، ال ميكن إنكار ما للبيئة والوراثة 

حرية  اإلنسان  يسلب  ال  العوامل  هذه  من  أيًّا  أّن  إاّل  لإلنسان؛  االختيارية  األعامل  عىل  تأثريٍ  من 

اختياره بالكامل، وال يحوِّلُه إل آلة تعمل تلقائيًّا.

بناًء عىل هذا املبنى، ميكن إثبات املناهج الرتبوية عىل قاعدة »االختيار«؛ واعتبار أّن اإلرادة 

هذه  املرُتيّب  ميلك  مل  فإذا  االختياري؛  للفعل  واألسباب  الِعلل  مجموع  من  أسايس  عنرص  هي 

القناعة لن ميلك الدافع الباطني لتحسني وضعه. فيجب االلتفات إل رضورة معرفة العوامل التي 

تلعب دوًرا يف تقوية أو إضعاف إرادة اإلنسان]]].

إل ذلك فإّن ذروة الكامل النهايئ لإلنسان: القرب من الله تعال. حيث تركّز الرؤية اإلنسانية 

األصيلة عىل أّن الهدف النهايئ لإلنسان تحصيل الرضا والقرب اإللهيّني، رغم ما يعرتض النفس 

اإلنسانية من صعوبات وعوائق تقف حائاًل دون الوصول إل هذا الهدف: الرغبة، والرثوة، والنفوذ، 

أّن  الرؤية  هذه  تجد  وغريها.  االجتامعية  االقتصادية  واملشكالت  والضعف،  والكسل،  والشهرة، 

أْن  األصيلة  الرتبية  فلسفة  عىل  فإّن  لذلك  الحّل.  هو  والتفريط  اإلفراط  من  نوٍع  كّل  عن  االبتعاد 

تعمد إل معرفة العوائق وتصنيفها والعمل عىل معالجتها؛ عرب تنمية الجوانب الفطرية التي تحّدد 

الذات اإلنسانية املشرتكة بني كل أفراد النوع اإلنساين، وتحديد القابليّات املتفاوتة بينهم؛ حيث 

قد يعود هذا التفاوت إل عوامل من قبيل: البيئة والوراثة؛ ففي األمور الدينية واملعنوية، تُشكِّل هذه 

 :القابليّات أحد العوامل املؤثرة يف قّوة أو ضعف املعرفة وإميان املؤمنني. فعن اإلمام الصادق

»اإلميان عرش درجات، فإذا رأيَت َمْن هو أسفل منك بدرجة، فارفْعُه إليك برفق، وال تحِملّن عليه 

ما ال يطيق فتكسه«]]].

]1]-  فلسفة التعليم والرتبية يف اإلسالم، م. س.، ج1، ص 247-245.

]2]-  م. ن.، ج1، ص 264-250.
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Axiology سادساً: القضايا الكلية القيمية

قبيح،  يسء،  جيد،  يجب،  ال  يجب،  الِقيَميّة«:  »املفاهيم  علم  يف  نة  املُتضمَّ القضايا  وهي 

جميل....؛ عىل أّن السؤال املركزي هنا: هل أّن مثل هذه املفاهيم والقضايا تحيك ذوق األفراد؟ 

أو أنها نوٌع من التفاهامت؟ أو أنها تحيك عن الواقع العيني؟ وهي مباحث يتناولها علم »فلسفة 

األخالق«. 

إّن إعداد املرُتيّب وفق مناهج تربوية أصيلة يجب أْن يخضع لبعض »القبليات القيمية«، منها:

اعتبارية القيم، وكونها ناظرة إل الحقائق

الرأي األول: القيم أمر اعتباري ذهني بحت

إّن أّول َمْن نادى بالتفكيك بني األمر الواقع واألمر القيمي هو دايفيد هيوم؛ ويف القرن العرشين 

 James الّذي عرض آراء النزعة النفعية عند جرمي بنثام وجيمس ميل G.E. Moor أعاد جورج مور

مُيكن  ال  القيمية  القضايا  أّن  معتربًا   »Princia Ethica« كتابه:  يف  النقاش  هذا  إحياء  أعاد   ،Mill

عن  تحّدث  حيث  التجريبي؛  العلمي  العيني  لألمر  مشابهة  قضايا  أنها  أساس  عىل  معها  التعامل 

مفهوم  القيمة  أّن  واعترب   ،»Natural Fallacy الطبيعية  »املُغالطة  عنوان  تحت  املفهومي  الخلط 

غري طبيعي Non-Natural، وهي أمر واقعي وعيني ال مُيكن التنزّل بها إل مستوى األمر العاطفي 

والذهني املحض، مع إشارته إل أّن مسائل الواقع العلمي تقبل التجزئة، أّما القيمة فال تقبل ذلك]]].

الرأي الثاين: للقيمة خاصية واقعية رغم اختالفها عن اإلدراكات الحقيقية العلمية

فإذا كانت القيمة ذات أبعاد ذهنية واعتبارية، إاّل أّن هذا ال يعني أنها ذهنية بالكامل: َوَعىَس 

 .[[[أَن تَكْرَُهواْ َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعىَس أَن تُِحبُّواْ َشْيًئا َوُهَو رَشٌّ لَّكُْم َواللُّه يَْعلَُم َوأَنُتْم الَ تَْعلَُموَن

صحيح أّن األمر القيمي يُبْنى عىل إدراك اإلنسان واعتباره، إاّل أنه يتطلع إل املوقع الوجودي )الله 

الخري األصيل، وأصل الخري(، أو إل غايات الوجود]]].

]1]-  راجع: خرسو باقري، م. س.، ص 186، الحاشية رقم )1(.

/https://plato.stanford.edu/entries/moore :كام راجع

]2]-  القرآن الكريم، البقرة: 216.

]3]-  راجع: خرسو باقري، م. س.، ص 187-185.
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الثب�ات والتغرّي يف القيم
فالقيم إّما:

مطلقة: ال تتأثّر بأّي يشٍء آخر عىل اإلطالق، ولن يصل األمر بها إل التعطيل والنقض؛ فالقيمة 

هنا باملعنى الوجودي؛ فالله هو الخري األصيل وأصل الخري، والقيمة هنا تتمتّع بالثبات.

أو غري مطلقة، وهي:

القيم املشروطة:
قيمة  ذات  نسبية ألنها  دائرة حدودها، وهي  وهي محدودة ومقيدة بحدود خاصة، صادقة يف 

يف حدود نسبتها فقط، إاّل أّن نسبيتها تجتمع مع الثبات ما دامت موجودة يف حدودها الخاصة، 

وميكنها أْن تكون مستمرة عىل طول الزمن، فهي ال تتغري مع مرور الزمن؛ نعم تتغري عندما تخرج 

عن دائرتها الخاصة بها )ِمثال: الصدق(

القيم املتغرّية:
حيث تتغرّي مع الزمن، فاعتبارها أمٌر تاريخي، وهي نسبية؛ فهي معربة يف زمانها وتفتقد قيمتها 

مع انقضائه )ِمثال: أصل عدم الرباءة عند غلبة الفساد؛ إذا فسد الزمان، فسوء الظن من ُحسن الفطن(

يف هذا املجال ال بّد من إعادة النظر )التعرّف( عىل القيم املتغرية وعدم مزجها بالثابتة؛ كذلك 

من الرضوري التفكيك بني القيم املرشوطة واملتغرية، خوف الوقوع يف املغالطة نتيجة املزج بني 

الزمان  القيم املوجودة يف  يتغرّي هو  »املحدود« و»املتغرّي«؛ فكّل »محدود« ليس متغرّيًا، فالّذي 

فقط، والقيم املرشوطة ثابتة من هذه الحيثية.

كرامة اإلنسان وحرّيت�ه
بسبب  الكرامة  ميتلك  واإلنسان  والفطرة،  للعقل  امتالكه  بحكم  رفيعة  ومنزلة  مقام  فلإلنسان 

إنسانيته. ومبا أّن اإلنسانية هي سبب الكرامة؛ فال اعتبار لجملة من الخصائص: العرق، الجنس، لون 

البرشة، الرثوة، نوع اللغة والثقافة، القبح والجامل ونقص األعضاء؛ وإذالل اإلنسانية يف اإلنسان 

يؤّدي إل إذالل جوهره الوجودي. والكرامة اإلنسانية ليست قيّمة مطلقة، بل قيمة مرشوطة: َمن 

ْحَيا 
َ
أ نََّما 

َ
أ

َ
ك

َ
ف ْحَياَها 

َ
أ َوَمْن  َجِيًعا  الَّاَس  َتَل 

َ
ق نََّما 

َ
أ

َ
ك

َ
ف ْرِض 

َ
ال ِف  َساٍد 

َ
ف ْو 

َ
أ َنْفٍس  بَِغرْيِ  َنْفًسا  َتَل 

َ
ق

.[[[الَّاَس َجِيًعا

]1]-  القرآن الكريم، املائدة: 32.
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الوقت  ففي  الشائكة؛  أنّها من املفاهيم  القيم االجتامعية األساسية، ومبا  والحرية واحدة من 

التي هي قيمة إنسانية يف الرؤية الليبريالية، إاّل أنّه ال مُيكن إلحاقها بالقيم اإللهية دون نقد بحيث 

يؤّدي األمر إل عدم انسجام. 

اخلاتمة
إّن الهدف من هذا املقال هو إثارة بعض األفكار يف سياق بناٍء حضاريٍّ ُمعارٍص للرتبية، تستلهم 

يف  املختزّنة  والقيمية  واملعرفية  الوجودية  األبعاد  وتستبطن  اإلسالمية،  للحضارة  الكونية  الرؤية 

الّنص والعقل اإلسالميَّنْي، دون إهامل ما للعلم الحديث أو العلم العلامين يف مناهجه التجريبية 

من أهمية يف تطّور البرشية.

للفرضيات  جديٍد  بعٍث  إلعادة  الحاجـة  مدى  تؤكّد  اليوم،  اإلنسانية  تواجـه  التي  األزمات  إّن 

امليتافيزيقيا يف إطـار العلم والبحـث العلمـي، التي مُيكـن لهـا أْن تلبـي حاجات اإلنسـان يف 

البرشيـة يف  تواجـه  التي  التحّديات  إذا شاهدنـا حجـم  الجوانـب املاديـة واملعنوية، خصوًصا 

عصـر »ما بعد العلامنيـة«. وعىل ما يبنيِّ الباحث األمريكـي ريتشارد 

Richard Thampson]]]، فقد أّدت العلوم الطبيعية إل كّل هذا التطور التقني، غري أنّنا ندرك 

اآلن أّن بني البرش راحوا يُْعرِضون عن أساليب الحياة التقليدية ألجل االلتحاق مبحاوالت امتالِك 

سلطِة التقنية، تلك املحاوالت التي تنتهي بصناعة أكرب عدد ممكن من آالت الدمار الشامل...لعّل 

تغيري هذا املسار صعٌب للغاية، غري أنّه ميكن أْن يؤثّر يف هذا التغيري بشكل مهّم أْن نشيع رؤيًة 

ُمتامسكًة إزاء املعرفة العلمية، تأخذ بنظر االعتبار جانبًا معنويًّا مهامًّ لحياة اإلنسان]]]، رؤية تنسجم 

مع اإلميان القديم الّذي يقّرر ارتباط اإلنسان مبوجوٍد ُمتعاٍل. إّن مثَل هذه الرؤية تجعل من املمكن 

ه شؤوننا املادية«. ُن مبدأً أخالقيًّا متيًنا يوجِّ توجيه القوى البرشية نحو غاياٍت معنويٍة أرفع، وتؤمِّ

]1]- أستاذ وباحث يف مؤسسة الهويا للبحوث يف كاليفورنيا

]2]-  كلشني، مهدي، من العلم العلامين إىل العلم الديني، م. س.، ص 157.



كانط والقرآن
الت حتليلّية نقدّية يف التأويالت الكانطّية تأمُّ

أحمد عبد الحليم عطّية

املصطلح الفلسفّي العريب ومعضلة النقل 
نقد نظرّية التأثي�ل عند طه عبد الرحمن

علي زين العابدين حرب

يعكس هذا القسم موقف العامل االسالمي تجاه الغرب، من خالل اآليت:

أ.  رشح وتظهري مشاريع العلامء واملفّكرين يف العامل اإلسالمي ممن    

نقدوا الغرب؛  ثقافياً وسياسياً، واجتامعياً...

ب. تحليل ونقد املشاريع املستغربة واملتوافقة مع الغرب ملفكرين من 

العامل اإلسالمي  ممن تأثروا بالغرب ورّوجوا ألفكاره.

العالم اإلسالمي والغرب



كانط والقرآن

تأمالت حتليلية نقدّية يف التأويالت الكانطّية

[[[
أحمد عبد احلليم عطّية]*[

يتناول هذا البحث واحدة من القضايا غري املألوفة يف نشاط الفيلسوف األملاين إميانويل 

كانط، وهي تتعلق برؤيته التي نَُدرت مقاربتها حول اإلسالم والقرآن الكريم. ومع أن الباحث 

سيعرض إىل جملة من الشواهد والنصوص التوثيقية لتوكيد هذه الرؤية، وبيان خلفياتها ودوافعها 

املعرفية التأويلية، إال أنه سيضع أطروحات كانط حول هذه القضية ضمن دائرة التحليل والنقد، 

خصوصاً يف ما يتصل بأسلوبه التعميمي وإسقاطاته املنهجية عىل اإلسالم.

ويف السياق عينه يتناول الباحث أبرز املعاثر التي واجهت أطروحات كانط األخالقية التي 

تتباين جوهرياً مع املعايري والثوابت اإلسالمية

املحرر

ما بني كانط واإلسالم قّصة مل تكتب بعد، ووشائج عالقة مل تنجِل معاملُها، وصالت معّقدة 

اتّفاق واختالف، تقارب وتباعد، بنٌي وبون، شدٌّ وجذٌب، ومّد وجزر.  ومتداخلة ومتشابكة، بني 

القّصة، وهي ترتكّب وتنسج الحروف وتكتب  الخيوط األول لهذه  وهناك من يسعى الكتشاف 

مرآة  يف  الكانطّي  الّنص  من  الفصول  بعض  لتحديد  يتهيَّأ  من  هناك  كذلك  والفقرات.  الجمل 

وكتاباته  املختلفة  مراحله  يف  متجّسًدا  مكتماًل  شاماًل  الفيلسوف  نّص  أي  اإلسالميّة،  الكتابات 

يؤكّد  ما  عكس  عىل  العمليّة  املجاالت  تكون  وقد  العمليّة.  ورؤاه  النظريّة  أسسه  يف  املتعّددة 

القّصة  تلك  واإلسالم،  كانط  بني  العالقة  فهم  والبداية يف  كانط،  لفلسفة  األساس  الباحثون هي 

*ـ مفكر وأستاذ الفلسفة يف كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة ـ مرص.
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التي بدأت ومل تتشّكل بعد أو التي تحّددت معاملها ومل يكشف عنها الّنقاب.

أو  الحرف  فاتحتها،  أو  العالقة  هذه  عن  الحديث  التفكري يف  بداية  أّن  األذهان  إل  يتبادر  قد 

الحروف األول؛ هي التي مُتّهد السبيل للتعرّف عىل وقائعها، وما دمنا نتحدث عن كانط والقرآن، 

فإّن البداية لها واملدخل إليها، هي الفاتحة، وهناك أيًضا ما ميكن أن نطلق عليه فاتحة الفاتحة، 

وهي البسملة التي تُفتتح بها الفاتحة وتقريبًا كّل سور القرآن.

نتوقّف هنا عند فاتحة الفاتحة أو البسملة، والتي هي واضحة الداللة يف الكتابات اإلسالميّة 

ويف الّسياق القرآين عند املسلمني، إاّل أنّها قد تكون محرّية غري واضحة يف سياق آخر. فنحن إذا 

ما وجدنا البسملة يف أعىل شهادة الدكتوراه التي حصل عليها كانط من جامعة كويسنربغ 755]، 

فالشعور الذي ينتابنا هو تهلّل أساريره إعجابًا وزهًوا بها. ورمّبا يظّن ويفرتض لها داللة وإن مل تكن 

واضحة املعنى بالنسبة له، وقليلون هم من تساءلوا عن سبب وجودها وداللة معناها يف شهادة 

دكتوراه كانط. ورمّبا مل يتساءل أحد عن: من الذي كتبها؟ هل هو كانط؟ الذي ليس لدينا ما يؤكد 

أنّه هو من كتبها أو غريه. 

وفاتحة الفاتحة هي متهيٌد وبدايٌة ومدخٌل ميثّل إطاًرا يربط عدًدا من الّدراسات الّتي قّدمها عدٌد 

من الباحثني املسلمني من ثقافات متعّددة وبلغات مختلفة، تسعى جميًعا لتحديد معامل العالقة 

بني كانط والقرآن، وتعترب فيام نرى مبثابة اإلطار الذي ميكننا من خالله تحديد حدود هذه العالقة 

املتعّددة الجذور واملتنّوعة الفروع؛ والتي يحار الباحث من تعّقدها وتشابكها، وكأنّها متثّل بعبارة 

بول ريكور رصاع التأويالت.

ويهّمنا قبل بيان هذه التأويالت املختلفة أن نتوقّف عند البسملة التي توجد أعىل شهادة كانط 

هذه  فهم جوانب  تساعدنا يف  لعلّها  لدراستنا؛  مختلفة  مفاتيح  ثالثة  تفسريات، متثّل  ثالثة  بإيراد 

العالقة املتشابكة واملتصارعة. وتعود أول هذه التفسريات لباحث برويس، والثانية لكاتب مرصي، 

والثالثة ملؤرخ إنجليزي. 

أّواًل: وثائق وشهادات
يُخربنا حسن جنار )Gunnar.H( بصفته مواطًنا بروسيًّا بأّن العالقة بني اإلسالم وبروسيا تظهر 

]]7] تجاه أصحاب األديان املختلفة، كام تظهر يف  الثاين  يف تسامح امللك الربويس فريدرك 

الدكتوراه  أيًضا يف شهادة  تسامحه  يظهر  كام  وجهته.  كانت  مهام  كّل شخص  إنقاذ  يجب  قوله: 
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الجواد فالتوري يف  الدكتور عبد  بتعليق  بالبسملة ويستشهد  بدأ  التي  الربويس كانط،  للفيلسوف 

ل بها إميانويل كانط كرائد يف الفلسفة تُوثّق شيئًا  كتاب »اإلسالم«، الذي يقول: إّن الوثيقة التي أُهِّ

مهامًّ للغاية من حيث لقاء األديان والثقافات؛ هي تلك البسملة التي نبدأ بها معظم سور القرآن، 

والتي صارت جزًءا من الوثيقة. ويضيف أّن هذه الوثيقة تشهد بوضوح عىل االنفتاح عىل روح عرص 

التنوير التي تحرتم معتقدات اآلخرين مبن فيهم املسلمون]]].

العمليّة أي مجال  أيًضا األهداف  يُحّدد  بل  يُحّدد فقط املعرفة اإلنسانيّة،  العقل عند كانط ال 

اإلسالمية  التعاليم  من حيث  يعني  وهذا  أفعل؟  أن  عيّل  ماذا  يطرح سؤال:  الذي  العميل،  العقل 

؛ عكس معرفة اإلنسان التي تُحّدد تجريبيًّا مام يفسح املجال لإلميان.  أّن العلم اإللهي علٌم كيلٌّ

واإلميان يرتبط بالعقل كام يف كتابه »الدين يف حدود مجرّد العقل«. يقول ـ يف رأيي ـ إّن األطروحة 

التي يقّدمها كانط تستحّق أن يتعامل معها كلُّ مسلٍم جادٍّ؛ ألّن فلسفة كانط تُؤكّد أّن الّدين الحقيقّي 

ال يتعلّق فقط بالوحي، ولكّنه يتعلّق بشكل أسايس بالعقل والتفكري والفهم ماّم ميكن أن يُؤّدي إل 

الّسلوك األخالقي، وهذا هو ما يطلبه القرآن من كّل مسلم؛ اإلميان والعمل الصالح، تأّمل وتدبّر ما 

يف القرآن ثّم السلوك وفًقا له«]]].

والوثيقة الثانية تجدها فيام كتبه رشيف قنديل عن »الواجب« من كانط إل الغزايل، الذي يذكر 

لنا فيها مقاالً قام هو بنسخه للشيخ الغزايل، ويقول فيه: إّن الدكتور حمدي زقزوق؛ قد أخربه أنّه 

ميلك نسخة من شهادة كانط كتب يف صدرها اآلية الكرمية بسم الله الرحمن الرحيم ماّم يُؤكّد 

اتّفاق كانط مع اإلسالم. ويضيف قنديل: الحّق أنّني كنت أتعّجب كثريًا من مقوالت كانط؛ الّتي لو 

قرأتها دون اسمه لقلت إنّها لعامل مسلم، ويواصل، قارنت بني مقوالت كانط وبني مكانة األخالق 

يف اإلسالم كام يظهر يف قول النبي املصطفى: خري الّناس أنفعهم للناس... إل أن يصل إل 

القول، لقد اعرتاين الشّك يف تعرّف كانط عىل اإلسالم، بل إسالمه دون أن يرّصح ودون أن أرّصح 

أنا ملن حويل بهذه املسألة إحراًجا أو خوفًا من اتهامي بالتعّصب]]].

والوثقية الثالثة جاءت يف عبارة عابرة تحت عنوان: »تعليق كانط والبسملة الغامضة« تقول: إّن 

كانط حالة مثرية لالهتامم، كام يظهر فيام كتبه الباحث الربيطاين روي جاكسون يف بداية الفصل 

العربيّة  العبارة  كانط ووجود  مع  هنا  ابدأ  يقول  الذي  اإلسالميّة{  الفلسفة  }ما هي  كتابه  من   األّول 

[1[- Hasan Gunnar: Islam psussia and Kant.

]2]-  املرجع السابق

Almadiamamew 5- 2- 2020 3]- رشيف قنديل: الواجب من كانط إىل الغزايل إىل املسكيني[
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للقرآن  الحقيقّي  الجوهر  تعرّب عن  التي  الشاعريّة  القصرية  العبارة  الرحيم{ هذه  الرحمن  الله  }بسم 

العبارة  هذه  تبدو  ملاذا  ويتساءل:  املسلمني،  ِقبل  من  اليوميّة  الصلوات  يف  تذكر  والتي  الكريم، 

محرية؟!! ويرّد: من املرّجح، أنّنا لن نعرف اإلجابة.

فتحت  الحقيقة  يف  أنّها  إاّل  التساؤل،  باب  أغلقت  اإلجابة  هذه  أّن  جاكسون  روي  يظّن  قد 

املجال للتساؤل سعيًا للفهم والتفسري. وهو ما يتّضح يف مقاالت ثالث تثري سؤااًل يف غاية األهميّة 

والخطورة، علينا محاولة فهمه والسعي لتفسريه، وهو: هل كانط أفضل من القرآن؟! وهذا السؤال هو 

 )spiked( عنوان مقال كتبه عبد الله األندليس]]]، ردًّا عىل ما كتبه محّرر املجلّة الربيطانيّة سبيكيد

برندان أونيل )Brendan Oneill( تحت عنوان: ملاذا نخرب الطاّلب بأّن كانط أفضل من القرآن]]]، 

كاليفورنيا يف بريكىل، تحت  بجامعة  آخر لحكيم محمد، املحارض  بردٍّ  الذي حظي  املقال  وهو 

عنوان »هل كانط أفضل من القرآن« رّد مسلم أسود؟]]].

 نريد يف البداية قبل مناقشة هذه التأويالت وغريها من تأويالت تدور حول كانط والقرآن، نريد 

كانط  معرفة  مبدى  وتتعلّق  البحث،  مسار  لنا  تُحّدد  أن  ميكن  التي  املالحظات  بعض  نطرح  أن 

بالقرآن؛ ذلك أّن الفيلسوف وإن كان مل يخّصص كتابًا أو مقالًة عن اإلسالم، إاّل أنّنا ال نعدم إشارات 

وتعليقات يف العديد من أعامله، وإن كان معظم الباحثني مل يتّجهوا إل تحليل هذه الّنصوص عىل 

الرغم من وجود معرفة ما لدى الفيلسوف بالدين اإلسالمي وكتابه املقّدس.

مل يذكر كانط مصطلح اإلسالم إاّل يف الفصل الرابع من كتاب مالحظات حول الشعور بالجميل 

العميل  العقل  نقد  مثل  أعامله،  بعض  يف  املبثوثة  اإلشارات  هناك  كانت  وإن  ]]7]م،  والجليل 

]]7]م، الفصل الثاين حول جدليّة العقل املحرّض يف تعيني مفهوم الخري املحض، )انظر ترجمة 

غانم هنا ص ]]]( ويف انتصار مبدأ الخري عىل الرّش وتأسيس ملكوت الله عىل األرض، كذلك 

يف الدين يف حدود مجرّد العقل ]79]م، ونزاع الكلّيات، واألنرثوبولوجيا من وجهة نظر براغامتيّة، 

وأيًضا دروس يف امليتافيزيقا )775]ــ0]7]م(، ويف املقدمة إل نظريّة الفضيلة من كتاب دروس 

يف األخالق 797]م، والفقرة ]] من نظريّة الفضيلة يف ميتافيزيقا األخالق.

[1[- AB Dullah ALandaluia: is kant better than the kozan? The dark secrets of immamuel Kant’s Ethics 

17March 2016.

[2[- Brendan O’neill: Why wont’t We TELL Students That Kant Is Letter Than The Koran.

[3[- HAKEEM MUHAMMED: IS KANT LETTER THAN THE QU’RAN? A BLACH MUSLIM 

NEAPOSE.
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قلّة  هو  للدهشة  واملثري  الكربياء،  حدود  يف  أو  واإلسالم  كانط  املسكيني:  فتحي  يذكر  كام 

االهتامم بهذا الجانب عىل الرغم من االهتامم الكبري مبوقف كانط من امليتافيزيقا ونقد الباحثني 

املسلمني الستحالة امليتافيزيقا يف مذهبه، كذلك ال يتّفق هذا املوقف مع االهتامم الكبري باألخالق 

عند كانط،  فقد رّحب أكرث الباحثني املسلمني باألخالق الكانطيّة، وأفسحوا لها مساحة كبرية يف 

كتاباتهم املختلفة، خاّصة فيام يتعلّق بالعالقة بني األخالق الكانطيّة والقرآن، وهو موقف سنجده 

وإن مل يكن بالشّدة واالهتامم نفسيهام تجاه ما طرحه الفيلسوف عن السالم العاملي، حيث نجد 

محاوالت مهّمة وإن كانت ال تشري رصاحة إل عمل الفيلسوف، ونذكر منها: أحالم يف السياسة 

والسالم العام والسالم العاملي واإلسالم. 

لن نتوقّف طوياًل أمام نقد العلامء املسلمني ملوقف كانط عن امليتافيزيقا، حيث نهضوا يف 

كثري من دراساتهم برفض هذا الّنقد، الذي يُلغي من وجهة نظر حقيقيّة العامل املاورايئ. ويكتفي أن 

تشري يف هذا الصدد إل ما وّجهه الّشيخ مرتيض مطّهري إل كانط من نقد، وكذلك اإلمام محمد 

باقر الصدر، الذي حلّل منطقيًّا األسس التي أقام عليها كانط القوانني العلميّة التي تكتفي بالشّك 

يف هذا العامل]]].

ثانًي�ا: درجة الصفر يف التأويل
تبدأ الدائرة التأويليّة من بيان كتابات كانط حول الدين واإلسالم، كام تظهر يف أعامل الفالسفة 

الذين تعرّفوا يف البداية عىل كتابات كانط العقليّة يف املعرفة، ثم األخالق، ثم الدين والسياسة. 

ميتافيزيقا  العقل بل من أسس  الدين يف حدود  تبدأ تحليالتهم ألعامل كانط، ليس من  ومن هنا 

األخالق ونقد العقل العميل الخالص، حيث جذبت األخالق الكانطيّة اهتامم أصحاب األديان، 

من  متعّددة  إسالميّة  مواقف  نجد  هذا  ومع  ردًّا،  لها  األخالقي  اإلنسان  ميلك  ال  أوامر  باعتبارها 

بيان العالقة بني كانط والقرآن. وعىل هذا  الكانطيّة، وهي مُتثّل متهيدات للحديث عن  األخالق 

فهي تعترب، إذا جاز التعبري، درجة الصفر يف تأويل فهم كانط.

لقد حرص الباحثون املسلمون منذ قبيل نهاية الّنصف األّول من القرن العرشين عىل تأسيس 

نسٍق أخالقيٍّ إسالميٍّ معارص، يختلف عن الّنسق األخالقي األرسطي الّذي مثّل للفالسفة القدماء 

]1]- عيل دجاكام: الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتىض مطهري، ترجمة أسعد مندي الكعبي، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجّية، 

2016، ص 150-180 عيل أكرب أحمدي: الحداثة عند كانط يف رحاب الشيخ مرتىض مطهري، رؤية نقدية معارصة ترجمة أسعد مندي 

الكعبي، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية. باقر الصدر: فلسفتنا، ط12، بغداد، دار التعارف للمطبوعات، 1982.
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أساس ميتافيزيقا األخالق التي سعوا إل تقدميها، وعلينا هنا اإلشارة إل عدد من املحاوالت التي 

الّتي  القرآن«:  دّراز »دستور األخالق يف  الله  تتبلور يف محاولة محمد عبد  اهتّمت بذلك، والتي 

متثّل يف هذا السياق بداية التفسري، ودرجة الّصفر يف التأويل.

ومع هذا مُيكننا أن نتوقّف عند محاوالت أخرى ظهرت معها أو بعدها متثّل: القراءة الفلسفيّة 

لألخالق الكانطيّة، سواء املثاليّة عند توفيق الطويل، التي أطلق عليها األخالق املثاليّة املعّدلة]]] 

أو عىل عكس ما قّدمه عادل ظاهر يف املقابل تحت عنوان »األخالق العلامنيّة«. ويف هذا السياق 

يأيت الّنقد الذي قّدمته األخالق الوضعيّة االجتامعيّة يف العربيّة لدى رّواد علم االجتامع األوائل يف 

محاوالتهم النقديّة؛ إلعادة فهم وتفسري املقوالت األخالقية الكانطيّة، مثل: الواجب والخري والرّش 

تفسريًا اجتامعيًّا. كام يظهر ذلك لدى كّل من عبد العزيز عزّت والّسيد محمد بدوي]]].

القرآنية،  القراءة  الكانطيّة وتفسريها لدى أصحاب  وتتمثّل املواقف املتميّزة يف فهم األخالق 

وهى ما تهّمنا يف هذا السياق عند الشيخ محمد عبد الله دّراز يف بحثه للدكتوراه عن دستور األخالق 

دراسته  فرتة  الغرب،  السائدة يف  األخالقيّة  املذاهب  أهّم  أطروحاته عىل  أّسس  الذي  القرآن،  يف 

بعد الحرب العاملية الثانية، ويف مقّدمتها األخالق عند كانط التي تعامل معها بطريقة جمعت بني 

اإلعجاب الّشديد والّنقد العميق، فقد كانت املقوالت األخالقيّة الكانطيّة حول: الواجب والضمري 

واإلرادة والجزاء واملسؤوليّة من األسس التي بنى عليها دستوره لألخالق؛ لكن بعد أن يُخضعها 

للمعايري اإلسالميّة. 

يناقش دراز املفاهيم األخالقيّة األساسيّة موضًحا عدم كفايتها بذاتها دون اعتامدها عىل العقيدة. 

ويتناول مفهوم األلزام الذي يعده من أهم املفاهيم األخالقيّة، عند كانط وهو يف اإلسالم قانون 

إيجايب وتحليل فكرة األلزام الكانطي. ويعرض للجزء األخالقي ويوضح عىل العكس من كانط 

اقرتان املشاعر الداخلية مع أداء الواجب. ويتناول يف الفصل الرابع النية والدوافع ويقدم النظرية 

القرآنية مقابل نظرية كانط.

ويتابع سامر رشواين جهود محمد عبد الله دراز واملقاربات الحديثة يف الّدرس القرآين، ويشري 

إل غرام دراز الّشديد بالنظريّة األخالقيّة الكانطيّة، وأّن عّدة كانط االصطالحيّة وخريطته الفكريّة 

كانت الهادي لدراز يف بنائه للنظريّة األخالقيّة القرآنيّة. ويُبنّي الباحث أّن دراز قد خرج عىل كانط 

]1]- الدكتور توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية، دار النهضة العربية، القاهرة. 

]2]- الدكتور عبد العزيز عزت: األخالق بني فلسفة النفس وعلم اإلجتامع، القاهرة، 1953 ص من 5-6 و ص 22. واملقوالت األخالقية، 

القاهرة، 1956، ص5 والفصل الثالث من كتاب تحويالت الخطاب األخالقي العريب املعارص، القاهرة، 2020، من ص91 – ص96.
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وانتقده يف جوانب كثرية باعتبارها علمنًة أو عقلنًة لألخالق الكانطيّة قد تعرضت لكثري من التنقيح 

عىل يد دراز، الّذي مثّل نقطة االنطالق من الصفر تجاه تأويل عمل كانط]]].

ثالًثا: كانط والفكر الكاليم اإلساليم
تنّوعت الّدراسات األخالقيّة اإلسالميّة التي تبّنت تأسيس اتّجاٍه أخالقيٍّ إسالميٍّ معارٍص انطالقًا 

عند  توقّفت  التي  املتنّوعة،  الفلسفيّة  الّدراسات  العديد من  فهناك  ميتافيزيقا األخالق،  من أسس 

العالقة بني الفلسفة الكانطيّة واملعتزلة، مقابل من يقارنون بني التنوير الكانطي والفكر األشعري، 

خاّصة لدى الغزايل، حيث يتّفق التنوير الكانطي مع التطّور الفكرّي واالجتامعّي الحديث، بينام 

األنوار عند الغزايل تناسب توّجهات العرص الوسيط.

العقاليّن  الواجب عند كانط بوضوح يف االتّجاه  العقل يف نظريّة  تأسيس األخالق عىل  يظهر 

لدى املعتزلة، ومن هنا علينا ـ إذا أردنا إيجاد أسس عقالنيّة لألخالق اإلسالميّة ـ التحّول من الّنسق 

األخالقي األرسطي الّذي ساد اتجاهات الفالسفة املسلمني إل النسق الكانطي، تلك هي الدعوى 

التي أقام عليها أحمد محمود صبحي محور عمله »األخالق اإلسالميّة بني العقليني والذوقينّي«، أو 

األخالق بني الّنظر والعمل]]]. وهو نفس ما نجده لدى أحد أساتذة كلية دار العلوم ذات التوّجه الديني 

اإلسالمي يف الدراسات األخالقيّة، وهو محمد الّسيد الجليند، الذي خّصص عماًل كاماًل لدراسة 

الخري والرّش يف الفكر اإلسالمي؛ ُموّضًحا األساس العقالين للخري والرّش لدى املعتزلة، الذي يتّفق 

مع النظرة األخالقيّة الكانطيّة. وهو ما يتأكّد ثانية يف كتابه »دراسات ونصوص يف الفكر اإلسالمي«]]].

ويف حني يسعى أصحاب التأويالت العقليّة إل تأكيد األساس العقالين الكانطي لدى املعتزلة 

واإلشادة به، نجد يف املقابل من ينتقدون كانط التّفاقه وتشابهه مع األشاعرة، وكام ذكرنا وجود 

عدد ليس قلياًل من الدراسات التي تربط بني كانط والغزايل؛ لتحيني وإحياء الفيلسوف املتكلّم 

اإلسالمي، نجد من ينتقدون الغزايل انطالقًا من العقالنيّة الكانطيّة، مثل ناصيف نّصار يف دراسته 

»اإلرشاق العرفاين والتنوير العقالين«.

]1]- الشيخ محمد عبد الله دراز: دستور األخالق يف القرآن، ترجمة عبد الصبور شاهني، مؤسسة الرسالة بريوت، دار البحوث العلمية 

الكويت، 1973. وانظر: كتابنا »تحوالت الخطاب األخالقي العريب املعارص«، من ص237 إىل ص 255.

]2]- الدكتور أحمد محمود صبحي: الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي العقليون والزوقيون، النظر والعمل، دار املعارف، القاهرة 1969 

ص 15 - 23-18.

التطبيقية، دراسة عملية ملسؤولية  النظرية وجوانبها  الفكر اإلسالمي أصولها  الجليند: قضية الخري والرش يف  السيد  الدكتور محمد   -[3[

اإلنسان يف اإلسالم، مطابع ألباين الحلبي القاهرة 1981 ص15.
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ويظهر املوقف الّنقدّي من كانط بوضوح يف الّربط بينه وبني السفسطائيّة والشّكاك من جانب، 

الكالم  علم  من  تتّخذ  التي  مطّهري؛  مرتىض  الّشيخ  كتابات  يف  كام  آخر،  جانب  من  واألشاعرة 

للشكاك  املعرفيّة  مقوالته  وترجع  واألخالقيّة،  املعرفيّة  الكانطيّة  املقوالت  لنقد  مقياًسا  الشيعي 

والسفسطائيّة ومقوالته األخالقيّة لألشاعرة.

سعى عدٌد من الباحثني املسلمني من العرب وغري العرب إل بيان التّقارب واالتّفاق بني فلسفة 

وغايته،  وأخالقيّاته  اإلنسان  وإرادة  قيمة  عىل  التأكيد  يف  خاّصة  اإلسالمي،  الّدين  ومبادئ  كانط 

وهناك ضمن هؤالء عدد من املفّكرين من ذوي الحضور السيايّس والقومّي، يذكر محمد سهيل 

اإلسالم  أّن  ذلك  اإلسالميّة،  الدينيّة  واملبادئ  الكانطيّة  األخالقيّة  املبادئ  بني  االتّفاق  نقاط  عمر 

يتحّدث إل اإلنسان، ككائن يتمتّع بالحريّة الكاملة والذكاء الكايف لتحديد طريقة حياته الخاّصة. 

ويجعل من اإلنسان تاج الخلق، وعىل هذا سوف يحاسب يف الحياة اآلخرة. فهو ليس فقط مخلوقًا، 

ولكن أيًضا ويّص الله، وأّن خلوده يجعله يقظًا واعيًا ومسؤواًل أيًضا عن أفعاله. ويف الوقت نفسه، 

يرى سهيل عمر أّن التحليل الكانطي والتحليل اإلسالمي للحريّة ليسا متناقضني، فقد أكّد اإلسالم 

بوضوح عىل حريّة اإلنسان، وقد قّدم تحليل كانط يف القرن الثامن عرش التعليم نفسه. وعىل هذا 

يُؤكّد سهيل عمر نقاط االتّفاق بني تعاليم القرآن ومبادئ فلسفة كانط يف القضايا التالية:

أنّهام يعتربان أّن العمل مبثابة ترجمة للدوافع وراءه.

كال املذهبني يرغب يف الحفاظ عىل كرامة اإلنسان.

وهام يعارضان التحديد املسبق لألفعال البرشيّة.

كال املذهبني يرفض الّنظرة النفعيّة واألنانيّة لألخالق.

ينكران فكرة الخطيئة األصليّة لإلنسان.

كام  الكانطيّة،  واإلرادة  النيّة  فكرة  يناقش  والنيّة،  للدوافع  اإلسالميّة  الّنظرة  رشح  أن  بعد  وهو 

تناولها الفيلسوف يف أسس ميتافيزيقا األخالق، ويناقش العالقة بني الّدين واألخالق عند كانط، 

الّذي يرفض الرأي القائل بأّن األخالق تقوم عىل الّدين. لكّنه بعيد عن رفض القول بوجود عالقة 

الحفاظ عىل  كانط عىل  يرّص  األخالق،  قائم عىل  الدين  أّن  يعتقد  أنّه  رغم  األمرين؛  بني  منطقيّة 

الكرامة اإلنسانية كغاية يف حّد ذاتها، ويؤكّد احرتام كرامة اإلنسان والحفاظ عليها يف إنشاء الّنظام 

االجتامعي. ويقّدر كانط بوعي أو بغري وعي الفكرة نفسها لإلسالم، يف الحفاظ عىل كرامة اإلنسان 
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الثانية والثالثة لألمر األخالقي القاطع؛ ذلك أنّه ال ميكن لإلنسان أن يكون خاطئًا يف  يف صيغته 

األصل؛ ألنّه ضّد طبيعته.]]]

بني  االتّفاق  يؤكّدون  مّمن  املسلمني،  العرب  الباحثني  من  عدد  وجود  إل  نشري  أن  ومُيكننا 

األفكار الفلسفيّة الكانطيّة ـ التي تظهر قيمة اإلنسان ـ واملبادئ اإلسالميّة ـ التي تعيل من قدره. 

بالنسبة  كانط  أهميّة  عىل  يؤكّدون  الذين  األوروبيني،  الباحثني  بني  متضاّدة  اتجاهات  نجد  فإنّنا 

للعقالنيّة والتنوير ويتّخذون من اإلسالم موقًفا نقديًّا رافًضا، وبني الباحثني املسلمني الذين يرون 

أن كانط عنرصيٌّ يف كّل ما هو ليس بغريبٍّ. فإنّنا ال نعدم عدًدا من الكتابات اإلسالمية، التي قّدمها 

أن  مّنا  يتطلّب  ما  وهو  واإلسالم،  الكانطيّة  الفلسفة  بني  التقارب  تؤكد  مسلمون  وزعامء  مفّكرون 

الكانطيّة يف املعرفة وامليتافيزيقا واألخالق ورؤيتهم  الّنظرة اإلسالميّة للفلسفة  التوايل  نبنّي عىل 

النقديّة لصاحب الفلسفة النقديّة، ثم نعرض للمواقف الغربيّة التي قارنت القرآن مع كانط معتربة 

أفكار الثاين أفضل من تعاليم األّول، لنتوقّف من ثّم أمام رؤى عدد من الباحثني املسلمني، الّذين 

يناقشون هذا الزعم توضيًحا ملواقف كّل من كانط والقرآن، ومدى اتّفاقهام واختالفهام يف املبادئ 

والغايات.

والحقيقة أنّنا إزاء دائرتني متاميزتني، الدين من جانب واألخالق من جانب آخر، وهذا ما نجده 

لدى عدد من الكتاب املسلمني مثل: نصري أحمد وكّل من أسيف إقبال من جانب وعمرات حّق 

وارشد سيد كريم من جانب آخر، واألخريان يستنتجان أّن هناك عدم وضوح للحدود بني التعاليم 

املسلمني  حياة  أّن  حني  يف  ثابت  فاإلسالم  للمسلمني،  الثقافيّة  واملامرسات  لإلسالم  الالهوتيّة 

بالكتب  الكامل  العلم  وغياب  الجغرايف  واملوقع  مسبًقا  املوجودة  باملامرسات  وتتأثّر  تتحّدد 

القرّاء مّمن هم عىل  اإلسالمية. وهذا مل يساعد كانط عىل املعرفة الحقيقيّة باإلسالم، ماّم جعل 

يزال كام هو، ولكن املامرسات  الثّقة؛ ذلك ألّن )اإلميان( ال  بعدم  الّدين يشعرون  بتعاليم  دراية 

الثقافيّة والحدود الجغرافيّة تغرّيت مع مرور الوقت.

مُيكننا أن نشري يف هذا الّسياق إل عدد من أبرز اإلصالحيني واملجّددين واملسلمني، وننطلق 

بداية باهتامم الفيلسوف املسلم محمد إقبال بكانط، فقد أيّد يف بداية محارضاته األول يف تجديد 

الفكر الديني يف اإلسالم املذهب الكانطي لإلدراك اإلنساين واملعرفة اإلنسانيّة بقدر ما تتعامل مع 

الظواهر. كام شّدد عليها كانط، وكام يؤكّد القرآن عىل تفّوق اإلنسان عىل الكائنات األخرى. لقد 

]1]- محمد سهيل عمر.



239االستغراب كانط والقرآن

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

قاد تحليل كانط للفكر اإلنساين أو العقل يف كتاباته؛ نقد العقل النظري الخالص إل موقف مفاده 

أّن وضع اإلنسان يقترص عىل ظواهر التجربة الحسيّة، ومن هنا استحالة امليتافيزيقا العقالنيّة عىل 

الرغم من أنّه حاول إعادة تأسيس أفكار الله والحريّة والخلود يف نقده للعقل العميل، كفرضيّات 

العمل إاّل أّن إقبال يأسف؛ ألّن هذا العبقري الكبري فشل يف االستفادة من نتائجه العظيمة بسبب 

القيود املفروضة عىل فكره من قبل مناخ للرأي الغريب، الذي كان عليه التحرّك والتفكري فيه]]].

كذلك يتناول بعض الباحثني القيمة اإلنسانيّة املتأّصلة والكرامة األخالقيّة عند كّل من عبد الله 

. وعىل الرغم  كولن وكانط، وأّن تشديد كانط عىل القيمة اإلنسانيّة، مل يكن مبنيًّا عىل أساس دينيٍّ

دينيّة؛ لتحصينها  بعبارات غري  القيمة اإلنسانيّة  نظريّته عن  أن يطرح  أراد  فقد  أنّه كان مسيحيًّا  من 

بقدر اإلمكان ضّد ما رآه أهواء يف الدين. ولقد نارصت حركة التنوير الغريب -التي كان كانط جزًءا 

منها– األفكار حول الكرامة اإلنسانية املتأّصلة -إاّل أّن هذه األفكار ليست خاّصة بالتنوير الغريب 

فحسب– إذ يؤكّد املفّكرون والكتّاب يف شتّى أنحاء العامل عىل تلك املفاهيم يف إطار قواعدهم  

الفلسفيّة أو الدينيّة أو الثقافيّة الخاّصة بهم.

فالعلامء املسلمون منذ قرون يُفّسون القرآن تفسريًا يُعرّب عن القيمة اإلنسانيّة األصيلة والكرامة 

األخالقيّة. ويعترب عمل كولن مثااًل للباحث اإلسالمي الذي يؤكّد عىل )الصوت( القرآين، إذ يجد 

املقام  اإلنسانيّة يف  الكرامة  توّضح  قويّة  إشارات  اإلسالمية  املصادر  من  القرآن وغريه  كولن يف 

والعنف  الجهاد  عن  أسئلة  عن  اإلجابة  عند  القرآن  من  أجزاء  إل  متكّرر  بشكل  ويشري  األّول، 

واإلرهاب واحرتام الحياة اإلنسانيّة بشكل عام]]].

إّن كاّل من كولن وكانط يعّدان القيمة اإلنسانيّة وكرامتها األساس يف تعريف السلوك الرشعي 

وغري الرشعي تجاه أفراد املجتمع، رغم أّن كولن يبني دعواه عىل القرآن ال عىل العقل وحده، عىل 

خالف كانط. وكذلك تبدو روح منهج التحليل الخاّص بكانط واضحة لدى كولن، وإن كانت تنبع 

من إطار مختلف متاًما، وهو نظرة اإلسالم الفلسفيّة الدينيّة للعامل. 

املميّزة  الخصائص  أو  الّسامت  األعىل(  األخالقي  )املبدأ  دراسته  يف  أحمد  نصري  لنا  يذكر 

لألخالق الكانطيّة مبا يجعلها من أسمى الفلسفات األخالقيّة التي تتّفق مع اإلسالم. يذكر ما يف 

أخالق كانط، يجعلها جديرة باالعتبار، وهو أنّه من خالل العمل بها نصبح كائنات أسمى، ونصبح 

]1]- اقبال.

]2]- كولن.
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غايات يف أنفسنا، هذه القدرة عىل الترصّف بحريّة، واالرتفاع فوق املصلحة الذاتية، وبعيًدا عن 

كرامة  البرشيّة  مينح  ما  هو  للقانون  التقديس  أو  بالواجب  الشعور  من  انطالقًا  والترصّف،  امليل، 

قيمة جوهريّة  لهم  األشخاص  العقالنيّة هم  الكائنات  أّن  أيًضا  ويُضيف  احرتامنا،  تستحّق  خاّصة 

مطلقة، ولديهم كرامة خاّصة، فهم جديرون باالحرتام والوقار، وعند كانط يجب أن نعترب أّن البرش 

ليسوا وسيلة، بل هم غاية يف ذاتهم]]]. 

بدورها  هي  والتي  اإلسالميّة،  األخالق  مبادئ  مع  الكانطيّة  األفكار  هذه  أحمد  نصري  ويُقارن 

تؤكّد أّن اإلنسان هو أفضل ما خلق الله، وهو قادر عىل مامرسة إرادة حرّة مستقلّة، وهو شخص 

تقديس  من  انطالقًا  والسلوك  االعتقاد  أّن  ويُضيف  التفكري.  طريق  عن  التعلّم  عىل  قادٌر  عقالينٌّ 

رشيعة الله أو الخضوع إلرادته، هو الحتميّة املطلقة أو الغاية يف اإلسالم، وبدون اعتقاد فاألعامل 

الصالحة ال قيمة لها يف اآلخرة آمن وعمل صالًحا غري أّن اإلنسان مدعوٌّ إل االعتقاد عىل أساس 

أّن القرآن الكريم يدعوه إل األشياء الخرّية ويحظر  عقالينٍّ، اإلسالم يطلب منه أن يدرس حقيقة 

باعتباره  يتوافق مع موقف اإلنسان  إليه  الذي دعا  السلوك  عليه األشياء الضارّة والسلوك املشني، 

أفضل املخلوقات التي تستحّق التقدير. 

إّن الهاجس األسايس لدى نصري، هو بيان سامت وخصائص األخالق الكانطيّة والقرآن، ومن 

هنا فهو يؤكّد عىل اتّفاقهام مًعا يقول: تعترب فلسفة كانط لألخالق هي األعىل واألكرث صعوبة يف 

الفهم، وهي تتّفق مع مبادئ اإلسالم فيه من التسامح والتوافق ماّم يؤكّد حضور العقالنيّة يف مبادئ 

القرآن والتقدير اإلسالمي لألخالق الكانطيّة، وهو موقف متنّور يسعى لجعل اإلنسان القيمة العليا 

فلسفة كانط يف األخالق هي  أّن  يُؤكّد  الكانطيّة ماّم جعل نصري أحمد  القرآن، ويف األخالق  يف 

اإلسالم بدون ألوهيّة. وأّن غياب الاّلهوت هو ما يجعل فلسفة كانط صعبة.

ويورد لنا أسيف إقبال )Asif IQBAL( بعًضا من أفكار كانط الفلسفيّة؛ لبيان قيمة فلسفة كانط 

من وجهة نظر إسالميّة؛ موضًحا تأكيد كانط أن ليس العقل فقط هو الذي يتوافق مع األشياء ولكّن 

األشياء أيًضا تتوافق مع العقل. وهو ما أسامه الثورة الكوبرنيكيّة يف املعرفة البرشيّة.

ويتوقف أسيف إقبال عند وصف كانط القانون األخالقي بأنّه )أمر قطعي(، ماّم يعني أّن القانون 

مطلق،  بشكل  وموثوقة  )حتميّة(،  أنّها  كام  األفراد  جميع  عىل  ينطبق  أنّه  أو  )قاطع(،  األخالقي 

واإلنسان بالنسبة لكانط إذا ترصّف بحسن نيّة، فإّن هذه اإلرادة الخرّية هي التي تحّدد ما إذا كان هذا 

اإلجراء صحيًحا أخالقيًّا أم ال، وليس نتائج الفعل.

[1[- Naseer Ahmed: Islam and Kant’s Principle of Morality, New Age Islam 2012 https:/goo.gl/jqafqv.
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ويرى أسيف إقبال مثله يف ذلك مثل نصري أحمد أّن العديد من هذه األفكار الكانطيّة تتوافق مع 

املنظور اإلسالمي الواسع؛ ذلك أّن وجود الّنفس الخالدة، واإلرادة الحرّة، واإلميان بالخالق هي 

يف الواقع أيدولوجيّة إسالميّة. وباملثل فإّن وجود معلومات مسبقة يف الوعي البرشي للتمييز بني 

الّصواب والخطأ، الخري والرش، هو فكرة تّم ذكرها يف القرآن وتتّفق مع كانط. كام يرى أسيف من 

وجهة نظر إسالمية أنّه عىل الرغم من أهميّة التوجيه العقالين والفطري الذي هو عرضة لحدوث 

خطأ ألّي غرض علينا تعزيز التوجيه الفطري، واملبادرة بناء عليه من أجل توفري منارة للعقل.]]]

وعىل العكس يتوقّف كّل من عمرات حق، وأرشد سيد كريم أمام وجهة نظر كانط عن اإلسالم، 

لتوضيح رأي كانط يف اإلسالم واملسلمني، وأّن الدين وأتباعه فشلوا يف الوفاء مبواصفاته كدين 

عقالين، وبالتايل فهم ال يستحّقون أن يشغلوا اهتامًما كبريًا يف كتابات الفيلسوف الذي نجد أّن لديه 

ليس فقط التجاهل، بل أيًضا االزدراء، أي أّن لدى كانط ازدراء كبريًا لتعاليم الّدين ومامرسيه. وعىل 

 الضّد من التفسري السابق، يريان أّن كانط نظر إل الّدين عىل أنّه صورة من خيال النبي محّمد

كام ظهر يف كتاباته السابقة، بينام وصف كانط اإلسالم يف كتاباته الالحقة بأنّه دين حيسٌّ يسوده 

شعور زائف بالتفّوق.

اإلسالم،  كانط عن  نظر  معالجة وجهات  ليس  يخربالباحثان  الدراسة كام  الهدف من هذه  إّن 

وتفنيد ونقد آرائه املختلفة يف تعاليمه ومبادئه األخالقيّة، بل إنّهام يقومان مبهّمة أسبق من ذلك، 

وهي فضح األساس الذي بُنيت عليه هذه اآلراء، انطالقًا من حياة كانط املبّكرة والتعليم والحياة 

االجتامعيّة وعدم التفاعل بينه مع العامل الخارجي، ماّم حرمه من الخربة والقدرة عىل تقييم عادل 

لإلسالم واملسلمني. وإّن ما يجده املرء يف كتاباته ليس أكرث من تعليق عىل ثقافات ومامرسات 

بعض األجناس األخرى ال سياّم العرب واألتراك بداًل من الّدين، ويجب أن ينظر إل كتاباته عىل 

هذا الّنحو.

واستناًدا إل تحليلهام حياة كانط، يتّضح غياب الخربة، التي تسمح له أن يُجري تقيياًم دقيًقا 

يتعرّف  أّي جهد؛ ليك  بذل  بأنّه  رأيه يف اإلسالم ال يشعر املرء  قراءة  لإلسالم واملسلمني، وعند 

بالفعل عىل تعاليم الّدين الذي انتقده ورفضه]]].

[1[-Asif IQBAL: Kantian philosophy From An Islamic Viewpoint, Bismika ALLAHUMA’2005 

https://goo.gl/rmbqvv.

[2[- Amrathaq ‘ archad sayed karim: on KANT’S VIEW OF ISLAM & WHY IT SHOULD BE CUM 

GRANO SALIS2015’https://goo.gl/t4alfs.
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يخربنا جون ويسيل )JOHN WESLY( أنّه مثل كثريين يف الغرب، يشعر بالقلق إزاء عدد من 

الشباب، وخاّصة األوروبيّني واألمريكيّني، الذين ينضّمون إل جامعة داعش، ويرى أّن أّي شخص 

محتمل يعتنق اإلسالم يفهم ما يفهمه، ويُؤكّد أّن اإلسالم ليس ديًنا أخالقيًّا كام يقول إميانويل كانط 

الذي أعلن أّن اإلسالم مل يكن دينيًّا أخالقيًّا، بل هو دين ابتزازي )Extortionist(. ويرى أنّه وفًقا 

األخالقّي  الدين  املسيحيّة هي  أّن  نتعلّم  الثامن عرش،  القرن  أواخر  يكتب يف  كان  الذي  لكانط، 

الوحيد، يقول لن أذهب إل أبعد من كانط وأظهر أّن اإلسالم ليس مجرّد ابتزاز، ولكّنه يف الحقيقة 

ديٌن غري أخالقيٍّ يف جوهره.

 )Bernand Oneill( برندان أونيل ،)Spiked( كام كتب رئيس تحرير املجلّة الربيطانيّة سبكيد 

القرآن؟!(. يف أعقاب كشف الجهادي  بأّن كانط أفضل من  مقااًل بعنوان )ملاذا ال نخرب الطاّلب 

هناك  كان  لندن،  بجامعة وستمنسرت يف  الكمبيوتر  دراسات  امازي، خريج  دور محمد  جون عن 

غضب كبري يف وسائل اإلعالم بسبب مشكلة التطرّف يف الحرم الجامعي، من املفرتض أن تقوم 

العصور  يف  كام  البرش،  رؤوس  لقطع  أجهزة  إل  تحويلهم  من  بداًل  الشباب  بتنوير  الجامعات 

ما  الجامعي  الحرم  أن مننع يف  دافيد كامريون، علينا  فيهم  املراقبون مبن  يقرتح  الوسطي. وكام 

يُسّمى بوعظ الكراهية لهؤالء اإلسالميّني، وذلك من أجل الحيلولة دون انحراف العقول الظاهرة، 

بوست من  بواشنطن  مقال  الّضوء يف  كانت هناك لحظة من  كّل هذه االضطرابات،  ولكن وسط 

إعداد أفيناش ثارور، الذي درس العالقات الدوليّة يف وستمنسرت، فقد وصف ثارور حلقة نقاش 

حول السالم الدميقراطي إلميانويل كانط، حدث فيها يشٌء مرّوع، فقد سخرت طالبة منّقبة من كانط 

قائلة: »كمسلمة، أنا ال أؤمن بالدميقراطيّة«. يقول ثارور: »املحارض بدا مندهًشا، لكن املحارض مل 

يُشّكك يف أساس حّجتها«. »ملاذا مل ينبّهها؟« يسأل، يف حرية من أمره، خاّصة بالنظر إل وجهة 

نظرها يف »كانط«، مل تكن نادرة بل كانت »منترشة داخل املؤّسسة«.

يوين،  مهّمة؛ ألنّها تكشف عن جانب من جوانب مشكلة اإلسالميني يف جامعة  النقطة  هذه 

الطاّلب  التغايض عنها يف كثري من األحيان: فشل املؤّسسات األكادمييّة يف مواجهة  يتّم  والتي 

اإلسالميني املتطرّفني وعدم إخبارهم بأنّهم يتحّدثون هراء، واألخطر من ذلك فيام يزعم فشلهم يف 

الدفاع عن العقالنيّة املعرفة والتنوير. إن الهوس الحايل ببواعث الكراهية، ذلك املناخ الذي يدعو 

إل التشكيك يف قيمة املعرفة ذاتها كام يقول ثارور: »يشعر بعض الطاّلب باالرتياح يف الّدفاع عن 

املعتقدات الخطرية والتمييزيّة، وذلك ألنّهم يستصعبون عدم تصحيحها؛ إنّهم يعلمون أنّه لن يتّم 

إخبارهم مطلًقا أّن كانط أفضل من القرآن.
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يف  اإلسالميّة  الجمعيّات  وجود  عن  نشأت  الجامعي  الحرم  يف  مشكلة  هناك  أّن  أونيل  يُؤكد 

األطفال  من  اآلخر  تلو  ا  صفًّ رأيت  لقد  وسمعته،  رأيته  ملا  ا  جدًّ انزعجت  لقد  يقول:  الجامعات، 

الربيطانيني والّنساء الاّليت يرتدين الّنقاب يف نقاش حول إرسائيل.

انطباعي عن هؤالء الطاّلب الذين؛ يغازلون اإلسالمويّة أنّهم ال يُشّكلون خطرًا مذهاًل، بل إنّهم 

يرون إل أّي مدى ميكنهم الذهاب يف تبديد ما يرون أنّه غريّب. األفكار والنصوص واملثل الُعليا 

القدمية املزيّفة للحريّة والعقالنيّة. إّن حججهم واهية بالفعل، وميكن وضعها بسهولة يف الّنقاش، 

ا من الضغط عليها. مل تعد هناك ثقافة نابضة بالحيويّة وواثقة  لكن نتمّسك بها؛ ألّن هناك القليل جدًّ

الّسيئة ودعم الحجج الجيّدة لالحتفال بالعقل والفكر  يف الحرم الجامعي تُكرّس إقصاء الحجج 

املستنريين.

كام يقول ثارور: ميكن للجامعات أن تكون »متواطئة عن غري قصد يف إدامة التطرّف اإلسالمي«، 

الرئيسيّة،  ، هذا »التحّدي« هو املشكلة  من خالل الّسامح للتطرّف اإلسالمي بالخروج دون تحدٍّ

ويضيف أنّه بالنظر إل أّن جامعتهم لن تدعم كانط أو ميل أو تفّوق العقالنيّة عىل الخرافات، فليس 

من الغريب أّن بعض الطاّلب يغازلون األفكار غري األكادمييّة وغري الغربيّة التي تدعوهم األكادميية 

وتشّجعها عن غري قصد عىل التمّسك بأفكارهم غري األكادميية، من خالل تباعدهم من النقد عندما 

يقول كامريون وآخرون أنّه يتعنّي علينا حظر خطباء الكراهيّة، فإنّهم يفقدون هذه النقطة ويزيدون 

الحياة إل  تعزيز األكادميية ونعيد  بها  نعيد  قد  التي  الكيفيّة  التفكري يف  بداًل من  املشكلة سوًءا، 

ينرشون  الذين  أولئك  إسكات  لصالح  متاًما  األفكار  معركة  يتجّنبون  األفكار  معركة  ويف  التنوير. 

تأجيج  من  يزيد  الذي  الفكري  دفاعهم  عن  يعلنون  بذلك  قيامهم  يف  وهم  اإلسالميّة،  املساوئ 

الطاّلب الذين يعتقدون بالفعل أّن الحريّة هي خدعة وأّن الغرب هو ظاهرة جوفاء مخيفة، ومن هنا 

يرى أنّه يجب أن نسمح للجميع بالتحّدث، مبا يف ذلك املسيئون، وعلينا يف الوقت نفسه تحّدي 

النمو  إّن كانط بدعوته اإلنسانيّة إل  الجامعي، ويجب أن نقول للطالب  الحرم  النسبيّة يف  عبادة 

والتجّرؤ عىل املعرفة واستخدام التفكري األخالقي للتأثري عىل العامل، يستحّق ـ كانط ـ الدراسة 

الجاّدة والّدقيقة وإّن كانط خري من القرآن]]].

عىل الرغم من أّن كانط جادل بأّن الناس يجب أن يقوموا بأفعاٍل تستند إل ما إذا كانوا يريدون 

[1[- AB Dullah ALandaluia: is Kant better than the kozan? The dark secrets of immamuel Kant’s Ethics 

17March 2016.   
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املشكلة  أّن  إاّل  الجميع،  نحو  الجميع  قبل  من  تنفيذها  ويتّم  كونيّة  األعامل  هذه  مثل  تكون  أن 

الّناس يختلفون حول ما يُسعدهم، إن يفعلوا تجاه اآلخرين وما يفعله  أّن  يف إميانويل كانط هي 

اآلخرون تجاههم، وأّن اتّباع قاعدة كونيّة قد يُؤّدي إل عواقب سيّئة.

وقد تكمن مشكالت أخرى متعلّقة بأخالق الواجب الكانطيّة يف الصدام بني نسقيني أخالقيني؛ 

عىل سبيل املثال هناك قاعدة تنّص عىل أنّه يجب عىل الّناس أن يفعلوا ما يحلوا لهم يف منازلهم، 

وأخرى تقول إن عىل الناس أن يهتّموا بجريانهم، ويتساءل األندليس: ما هي القاعدة التي يكون لها 

األولويّة عندما يُضيّف شخص ما يف حفلة حتّى وقت متأّخر من اللّيل؟ ال تقّدم أخالقيّات الواجب 

الكانطيّة هنا أيّة إيجابات واضحة من دون الحاجة إل فلسفات أخرى.

عىل الرغم من الصعوبات التي تكتشف أخالق الواجب؛ فقد تعّززت الفلسفة األخالقيّة الليرباليّة 

بشكل كبري من خالل تحليالت كانط األخالقية، ومع ذلك يضيف األندليس أّن هناك )جانبًا مظلاًم( 

ألحكام كانط األخالقية. يبدو أّن الليرباليني الّذين يدعمون تحليالته ينسونها أو إنّهم غري مدركني 

لها، فقد استخدم كانط نسقه األخالقي لتربير القواعد والقوانني التي قد يرفضها بعض الليرباليني 

اليوم  تحت عنوان »قانون الرّدة الكانطي«. يُبنّي األندليس تناقض الفيلسوف، ففي حني أّن كانط 

ال مينع الّناس من التشكيك يف دينهم يجادل بأّن طرح أسئلة حول أّن رشعيّة الدولة أو قانونها أو 

أساسها الفكري هي مبثابة فتنة، وميكن أن يُعاقب عليها باإلعدام ـ حتى لو مل يكن هناك عنف أو 

تحريض عىل العنف أو التمرّد. ذلك ألّن أخالقيّات كانط تعطي للدولة والقانون والحكومة وضع 

محتملة ألولئك  وخيمة  عواقب  إل  فيها  الشكوك  تُؤّدي  التي  األلوهيّة  وشبه  املطلقة  )القداسة( 

الذين يثريون أسئلة عاّمة حولها. يجادل كانط بأّن الّناس ليس لديهم الحّق يف التشّكك يف األساس 

الفكري للسلطة العليا التي يعيشون يف إطارها أّي الحكومة. إن شكوك الّناس حول أساس أو صّحة 

أو سلطة قوانني الدولة هي عمليًّا جرمية وميكن أن تخضع للعقاب أو التدمري أو الحظر.

يرى كانط أنّه بسبب أّن القانون هو العقد النهايّئ من أفراد الشعب ـ فإنّه يجب أن ينظر إليه عىل 

التشكيك يف ذلك  بأّن  يجادل  لذا  الّنحو،  يُعامل عىل هذا  انتهاكه وأن  وأنّه ال يجوز  مقّدٌس،  أنّه 

يُعترب عمليًّا جرمية. إّن القانون مقّدس للغاية وغري قابل لالنتهاك، وحني يكون موضع شّك أو أن 

يتّم إيقاف تنفيذه يُعّد جرمية كام يذكر األندليس؛ ذلك ألنّه مستنبط بالرضورة من املرّشع األعظم 

غري القابل للطعن. وهذا هو املعنى املقصود من مبدأ )كّل سلطة هي من الله(، الذي ال يُعرّب عن 

االفرتاض األساس التاريخي للدستور املدين، بل هو مبدأ مثايل للعقل العميل.
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يُوّضح كانط أّن املواطنني الذين يُثريون التحّدي الفكرّي حول رشعيّة دولتهم، قد يرتّدون عن 

بالتشكيك  للناس  الّسامح  يجعل  أن  الواجب  أخالق  باستخدام  كانط  ويحاول  دولتهم،  »قداسة« 

يف قانون الدولة هو تناقض لوجودهم تحت ذلك القانون. وهذا من شأنه أن يجعل هؤالء الّناس 

ويريدون  القانون،  عن  خارجني  يُصبحوا  أن  يريدون  ال  الّناس  كان  وإذا  القانون.  عىل  خارجني 

التشكيك أو تقويض حكم حكوماتهم  القانون األسمى، فإنّهم ال مُيكنهم  أن يكونوا تحت مظلّة 

وقوانينها. ويجادل كانط يف أنّه إذا أراد الّناس تحّدي أو إنكار رشعيّة القوانني فسيكون ذلك تناقًضا. 

)التمرّد(.  العنيف  النوع  أو  )الفتنة(،  العنيف  الّنوع غري  إما  أنّها نوعان:  ويرى كانط املقاومة عىل 

ويقول بأّن املقاومة من جانب الّشعب ضّد السلطة الترشيعيّة الُعليا للدولة ليست مرشوعه بأّي حال 

من األحوال؛ ألنّه فقط من خالل الخضوع لإلرادة الترشيعيّة الكونيّة ميكن أن يكون هناك حالة من 

القانون والنظام ومن ثّم ليس ألحد املنتمني إل الشعب الحّق يف الفتنة فضاًل عن الحّق يف التمرّد. 

تسويغ الديكتاتورية الكانطّية 
قادت أخالقيات كانط إل استنتاج أنّه ال مُيكن مقاومة الّدولة، حتّى لو كانت ظاملة أو مستبّدة، 

وبأّن الدولة ليس عليها أّي واجبات تجاه الشعب، بل إّن لها حقوقًا عىل الشعب فقط )ويجب أن 

يفي بها(. والخالصة أنّه ال ميكن حتّى أن يكون هناك ماّدة واردة يف الدستور السيايس من شأنها أن 

تجعل من املمكن لسلطة يف الدولة يف حال تجاوز القوانني الدستورية من قبل السلطة العليا أن 

تقاوم أو حتى تقيد عن القيام بذلك. معنى ذلك أّن الّشعب يجب أن يتحّمل الديكتاتوريّة واإلساءة 

الحالة  إّن هذه  العليا حتى  للّسلطة  إساءة  أّي  يتحّمل  أن  الشعب  إّن من واجب  ثّم  نوع..  أّي  من 

يجب اعتبارها ال تطاق/ ال تُحتمل، والّسبب هو أّن أّي مقاومة للسلطة الترشيعيّة العليا ال مُيكن أن 

تكون مخالفة للقانون، ويجب اعتبار أنّها متيل إل تدمري الّنظام القانوين بأكمله، وليك يكون حّق 

الشعب مثل هذه املقاومة فال بّد من أن يسمح القانون العام بذلك، لكن الترشيع األعىل من شأنه 

أن يُوقف مثل هذا القانون من أن يكون سانًدا، والشعب من حيث هو موضوع الدولة سيكون له 

بذلك السيادة عىل ما يجب أن يخضع له هو نفسه وهذا تناقض.

هنا تدّخل املسلم األمرييك حكيم محمد الذي كتب تحت عنوان »هل كانط أفضل من القرآن؟ 

رّد مسلم أسود« يقول من بني كرثة الردود التي تحاول تحديد دوافع التطرّف اإلسالمي والوصول 

إليه أدهشني بشكل خاّص فكرة الجامعة كوسيلة العرتاض الفكر املتطرّف.

ال يتوقّف حكيم محمد -كام يُخربنا- عند الحقيقة التاريخيّة املتمثّلة يف أّن التنوير األورويّب 
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ا بشكل كبري من املعرفة املحفوظة يف مراكز التعليم اإلسالميّة يف بغداد ودمشق وقرطبة،  مستمدًّ

فهم  أجل  ومن  القرآن.  من  أفضل  أخالقيًّا  إطاًرا  الفيلسوف  لدى  بأّن  االعتقاد  مع  فقط  ويتعامل 

التداعيات الال أخالقيّة لدعوة برندان أونيل بالكامل يوّضح لنا أّن كانط ضّد السواد، وأّن هذا معروف 

وليس رسًّا. إن منطق كانط يستند إل االعتقاد بأّن البرش يجب أال يعاملوا أّي إنسان آخر كوسيلة 

ولكن كغاية يف حّد ذاته. وهذا مُيثّل مفارقة مثرية لالهتامم كام عندما ينظر إل املرء إل تجربة 

العبوديّة التي ميّزت السود بوصفهم أشخاًصا ينبغي استبعادهم من تطوير مثل التنوير األورويب. 

ومن هنا ينبغي عىل أونيل، كام يتحّداه ناقده، أن يُقّدم حّجًة ُمفادها أنّه ال يتعنّي عىل املرء أن 

يُؤيّد النظرة العنرصيّة لكانط من أجل تأكيد األمر الجازم، الذي يقول به. ومع ذلك فإّن مقال أونيل 

ال تدافع فقط عن األمر الجازم ولكّنها تُرّوج لكون كانط كمفّكر يعتقد أنّه متفّوق عىل القرآن دون 

أّي تحديد للنظريّات الدقيقة لكانط التي يعتقد أنّها متفوقة عىل القرآن. إنّنا أمام حكم عام غري مرّبر. 

يرى حكيم محمد بعد أن فصل النظريّات األخالقيّة لكانط عن عنرصيّته، قد ال يُؤّدي إل حياد ال 

يتّفق مع نظريّة كانط، وإّن هذا يُعّد شكاًل آخر من أشكال متييز الجنس األبيض، يخفق يف مساءلة 

األوروبيني بشكل كاٍف عن عنرصيّتهم ومن هنا فإّن أمر كانط الجازم ال ميكن فصله عن وجهات 

نظره العنرصيّة. وذلك أّن فصل النظريّات األخالقيّة لكانط عن عنرصيّته، قد يؤدي إل الذاتيّة التي 

ال تتّفق مع كونيّة نظريّة كانط. 

الكانطي بأحىل صورة يف أحداث والية مينسوتا األمريكيّة، حيث قُتل  التناقض     يتجىّل هذا 

جورج فلوبد، الذي تنظر له الحضارة الغربية ممثّلًة يف رجل الرشطة نظرة كانط لإلنسان األسود. 

وإّن امتداد املظاهرات إل كل الواليات األمريكيّة وإل عواصم أخرى هو تأكيد عىل أّن اإلنسان 

-كام لدى كانط- هو غاية يف ذاته.

عندما تتّم اإلشارة إل عنرصيّة الفالسفة األوروبيني، فإّن الرّد املُعتاد، هو أنّهم كانوا مجرّد نتاج 

عرصهم. هذه الّدفاعات عن كانط ال تصمد أمام التدقيق الّنقدي حتّى عندما تّم انتقاد وجهات نظر 

كانط بشأن العرق من قبل معارصين أوروبيني مثل جورج فورسرت. يالحظ بولني أن كانط ـ ردًّا عىل 

ذلك ـ يُواصل تأييد االستعامر األورويب والعبوديّة لألجناس غري البيضاء يف مقاالته عن األجناس 

تستبعد  التي  اإلنسانيّة  البرشي(. وقد طّور كانط مفهوم  الجنس  للبرش و)تحديد مفهوم  املختلفة 

الدقيقة  الّنظريّات  البيض، وهذه هي  يحكمهم  أن  يجب  أنّه  وتعتقد  األصليني  واألمريكيني  الّسود 

لكانط التي يعتقد أنّها متفوقٌة عىل القرآن.
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وبينام ترُّبر األخالق الكانطية العنف ضّد الّسود، وعن ذلك يُقّدم القرآن الكريم بدياًل واضًحا 

متفّوقًا هو التوحيد، تؤكّد النظرة الكونيّة للقرآن بأّن تباين البرش هو عالمة عىل قدرة الله عىل الخلق 

وليس كام يعتقد كانط عىل أنّه يجب استبعاد األجناس األخرى. دعا النبي محمد يف خطبته 

األخرية إل أّن )ال فضل ألبيض عىل أسود( عىل عكس كانط الذي يُشارك يف االعتقاد بأّن الجنس 

األبيض أكرث تفّوقًا.

ويُدلّل حكيم محمد عىل موقفه قائاًل: إّن املفّكر األخالقي الكبري للحضارة الغربيّة كتب مقاالً 

أخالقيًّا كاماًل أمّد القرّاء من خالله بالطرق املناسبة للسيطرة عىل العبيد السود؛ من أجل انتزاع عمل 

أفضل منهم. ويدعو كانط يف هذا املقال إل أنّه يكفي التّغلّب عىل العبيد السود بسوط بسيط؛ ألّن 

الزّنجّي الذي ميتلك جلًدا سميًكا سيكون قادًرا عىل مقاومة هذا األمل، بدالً من ذلك يجب عىل 

اتباع كانط استخدام أسياد العبيد فكرة تقسيم الخيزران عىل العبيد.

وهذا التناقض يف موقف كانط يجعله يتساءل كيف مُيكن التوفيق بني كانط الفيلسوف األخالقي 

املحرتم وكتاباته تدعو يف الوقت نفسه إل الطّرق األكرث فاعليّة بإساءة معاملة العبيد الّسود جسديًّا، 

السيايس  الفيلسوف  بتأكيد  الّسؤال وتفسري موقف كانط  ويستعني حكيم محمد لإلجابة عن هذا 

تشارلز ميلز يف العقد العنرصي، أّن )الشخصيّة الكاملة لكانط تعتمد يف الواقع عىل الِعرق(.  

والخالصة، إّن مقال أونيل يعمل، فيام يُبنّي حكيم محمد، عىل تعزيز هذه املثل الُعليا العنيفة 

حول عدم وجود العقالنيّة يف العامل اإلسالمي، وهي امتداد لعقليّة تفّوق األبيض، التي اشرتك فيها 

كانط، يف حني أّن العبوديّة كانت مُتارس من قبل العديد من الثقافات يف جميع أنحاء العامل، وإّن 

تجريد العبوديّة التي ميّزت الّسود بوصفهم أشخاًصا ينبغي استبعادهم هو تطّور للتنوير األورويب 

نفسه الذي يثريه أونيل..

أونيل،  إليه  الذي دعا  النحو  الشامل وتعليمه يف املدارس عىل  أردتم تعميم عمل كانط  وإذا 

فسيتعنّي عىل املرء، كام يُوّضح حكيم محمد، أن يدافع عن نظرته الشخصيّة التي تستبعد السود. 

كيف ميكن للمرء أن يفكر؟ وكيف مُيكن ألّي شخص لديه وعي جيد أن يؤكّد أّن كانط أفضل من 

القرآن ويتوقع أن تكون فلسفته األخالقية موثوقًا بها؟

قّصة عن الصوفيّة املسلمة »رابعة العدويّة« تُقّدم مثااًل عىل أولويّة رىض الله يف صميم اإلسالم 

عىل جميع املكافآت والعقوبات األخرى، فقد قيل إنّها ذات يوٍم مشت يف شوارع البرصة بشعلة 

من الّنار ودلٍو من املاء، وإجابة عن السؤال: ماذا يعني ما تقومني به. أجابت أريد أن أسكب املاء 
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يف الجحيم وأشعل النار يف الجّنة؛ حتى يختفي هذان الحاجبان وال يُعبد الله خوفًا من الجحيم أو 

أماًل يف الجّنة ولكن من أجل جامله األبدي فقط.

تجاهل كانط هذا التوازي الدقيق بني أسبقيّة الواجب عىل توقّع املكافأة يف فلسفته واألولويّة 

اإلسالميّة ملتعة رىض الله عىل توقّع املكافأة.

وكانط مثل العديد من اآلخرين قد غضب بسبب األوصاف الحسيّة، ولكن الرمزيّة للحياة األخرى 

يف القرآن، وألسباب مفهومة فشل يف اخرتاق أعامق تفسري الاّلهوت اإلسالمي مثل التّصّوف، ماّم 

يجعل اإلميان الحقيقّي ال يتعلّق باملكافأة.

وما يبدو للوهلة األول أّن القرآن يعلّمه هو أّن املسلم يُبيل بالًء حسًنا ليكافأ باملّسات الحسيّة 

يف اآلخرة من قبل الله.. هذه النظرة البسيطة الحسيّة للغاية تلتزم ببساطة صورة القرآن التي يستخدمها 

الّناس العاديّون وفًقا للبيئة الثقافيّة للعرب يف زمن النبي، وال تنصف البنية الشاملة للفكر اإلسالمي. 

وقد فشلت يف إدراك أّن القرآن نفسه يلفت االنتباه إل الطابع الرمزي ألوصاف ما بعد الحياة..

يوّضح هذا الرأي حقيقة أّن أعىل نعيم يف اآلخرة وفًقا للقرآن ليس املتعة الحسيّة ولكن متعة 

رؤية الله املجرّدة بداًل من ذلك. 

املهّم بالنسبة يل هو البصرية القائلة بأّن اآلخرة مسّجلة رمزيًّا يف القرآن فقط، وأّن أّي متعة حسيّة 

يف اآلخرة، ليست سوى القرشة الخارجيّة للوحدة الفعليّة مع الله، وبالطبع فإّن الفكر القرآين مهّم 

إن مل يكن األهّم. وبالّنسبة يل إّن هناك شيئًا مثل الحكم النهايئ، وإّن أفعالنا هنا تُقّرر املزيد من 

تطوير الوحدة الفرديّة مع الله يف اآلخرة بأّي طريقة أخرى.

خاتمة فاحتـة:
بدأنا »بفاتحة الفاتحة«، ونأيت اآلن إل »خامتة فاتحة »ورغم أّن القارئ ينتظر الخامتة يف الغالب 

للوصول إل خامتة تُعرّب عن تعقيب وخالصة العمل الذي يُقّدم له. وعملنا الحايل هو مجرّد بداية 

أو تأّمالت فيام أطلقنا عليه وفق عنوان الفيلسوف الفرنيس »بول ريكور« رصاع التأويالت، والرصاع 

ال ينتهي والتأويل دائرة مغلقة، ولكّنها مستمرّة. والخامتة هنا فاتحة جديدة نضعها أمام القارئ يف 

مثالني عىل القارئ أن يتدبّرهام، وهو يُفّكر يف الوثائق الثالث التي ذكرتها يف بداية محاولتنا لفهم 

هل هناك صلة بني كانط والقرآن. 

املثال األول قول كانط: شيئان يثريان إعجايب، السامء املرّصعة بالنجوم فوقي واإلرادة الخرّية 
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يف داخيل، وما جاء يف سورة »فصلت« »سرنيهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتبنّي لهم أنه 

الحق«]]].

»أنّه من قتل نفًسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس جميعا«]]]  واملثال الثاين: 

والصيغ املختلفة من القانون األخالقي الكانطي يف الواجب والتي تتلّخص يف تلك العبارة التي 

تجعل البرشيّة غاية يف ذاتها« افعل كأنّك ترُّشع بفعلك للبرشية جميًعا،

يف  جاء  ما  أن  يعني  هل  والسؤال  فيض؛  من  غيض  وهي  التأويالت،  يف  تأّمالت  مجرّد  إنّها 

دكتوراه كانط ينطوي يف »بسم الله الرحمن الرحيم«؟ سؤال نضعه يف متناول الباحثني املدقّقني يف 

قضايا االسترشاق الفلسفي حتّى يتبنيَّ لنا ما استغلق فهمه عن كانط واإلسالم وسط كمٍّ هائل من 

الدراسات التي غاب عنها التمييز الدقيق بني فيلسوف غريب وآخر حيال اإلسالم والرشق. ذلك ال 

يعني بالطبع إغفال الكثري من القضايا اإلشكاليّة يف فلسفة كانط وخصوًصا ما يتعلّق منها بالنسبيّة 

األخالقيّة وحكمه عىل العقل بالعجز عن فهم اليشء يف ذاته.   

ال بّد من االلفات أخريًا أّن النتائج املعرفيّة لثورة كانط الكوبرنيكيّة مل تكن بال عواقب مقلقة. 

كان كانط قد أعاد ربط العارف باملعروف، ولكن دون ربطه بأّي واقع موضوعّي، باملوضوع ذاته. 

السجن األنانوي. فاإلنسان يعرف، كام سبق  العارف واملعروف قد توّحدا يف نوع من  بدا وكأّن 

لألكويني وأرسطو أن قاال بالفعل؛ ألنّه يحاكم األمور عرب أداة املبادئ القبليّة؛ إاّل أّن اإلنسان ال 

يستطيع أن يعرف ما إذا كانت لهذه املبادئ الداخليّة أي عالقة بالعامل الحقيقّي، أو بأي حقيقة أو 

كينونة مطلقة خارج العقل البرشي.

ويا  كان من شأنه،  إقراًرا  البرشّي،  العقل  بحدود  إقراًرا رضوريًّا  رأى هذا  كانط  فإّن  ذلك  ومع 

للمفارقة! أن مييط اللّثام عن حقيقة أكرب أمام اإلنسان. كان للثورة وجهان، وجه مرتكز عىل العلم، 

وآخر عىل الدين: كان يحلم بإنقاذ كلٍّ من املعرفة اليقينيّة والحريّة األخالقيّة، كّل من إميانه بنيوتن 

الضوء عىل رضورة جملة أشكال ومقوالت  بالرب. فمن جهة، حاول كانط، عرب تسليط  وإميانه 

العقل القبليّة إلثبات صّحة العلم. ومن الجهة األخرى سعى، من خالل إظهار حقيقة أن اإلنسان ال 

يستطيع أن يعرف إاّل الظواهر، دون األشياء ذاتها، إل اإلفساح يف املجال لسلسة حقائق اإلميان 

الديني والعقيدة األخالقيّة.

]1] - سورة فصلت، اآلية 53.

]2] - سورة املائدة، اآلية 32.



المصطلح الفلسفي العربي ومعضلة النقل

نقد نظرّية التأثي�ل عند طه عبد الرحمن

[[[
علي زين العابدين حرب ]*[

املعرفة  افتتاح  يف  لإلشكال  استدعاء  األكرث  املحل  يف  املصطلح  مشكلة  تتموضع 

ونظرياتها، وتتضاعف حدة هذه املشكلة متى دخلت املفاهيم واملصطلحات حقل التداول 

املتناظرتني  الحضارتني  تشهدها  التي  كتلك  متباينة  وحضارية  معرفية  فضاءات  بني  املشرتك 

الغربية واإلسالمية.

عبد  طه  املغريب  الفيلسوف  قّدمه  ما  خالل  من  املشكلة  هذه  عىل  تيضء  الدراسة  هذه 

الرحمن يف هذا الخصوص حول ما يسميه بـ "نظرية التأثيل" أو تأصيل املصطلح عرب تعيني 

التخوم بني املصطلح الفلسفي العريب واملصطلح اليوناين، كام يناقش الكاتب أطروحة عبد 

الرحمن ويبنّي جملة من املؤاخذات النقدية عىل خالصاتها ونتائجها.

املحرر

تتناول هذه املقالُة مشكلة املصطلح الفلسفي وتداوله يف الفضاء العريب اإلسالمي، من خالل 

بدراسته عرضاً  اهتممنا  الفلسفي. منوذٌج  التأثيل واملصطلح  الرحمن هو  منوذٍج نظري عند عبد 

ونقداً. فاملصطلح اليوناين املرتَجم إل العربية قدمياً، وبصورة »قلقة« وغري »تداولية«، وال »أصيلة« 

»سوء  أو  الفلسفيني  والعبارة  القول  يف  انحراٍف  وإل  التفكري،  يف  قلٍق  إل  أّدى  »مأصولة«،  وال 

التفلسف« بكلمة. وبعُض الرتجمة عن الفكر الغريب اليوم تؤّدي إل عواقب شبيهة؛ ألنّه ال يصّحح 

ومرآتيّتها  الوسيطة  الفلسفية  النصوص  يف  املشكلة  هذه  دراسة  أّن  يف  شك  وال  أيضاً.  يؤثّل  وال 

للحضارة املزامنة، تصلح نتائجهام للتسية إل النصوص الحديثة ومرآتيّتها للواقع الراهن. بذلك 

يكون التمحيص يف مشكلة اإلسالم والغرب، والرتاث والحداثة، يف بؤرة اللبنة األول ـ أي بؤرة 

*ـ أستاذ جامعي وباحث يف الفكر اإلسالمي ـ لبنان.
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والنظرية  والعبارة  للقول  الفلسفي  االمتداد  يف  وسيَّاالً  واألهمية،  الخطر  شديد  أمراً  ـ  املصطلح 

واملرشوع. 

كيف تبّدت مشكلة اإلسالم والغرب يف نظرية املصطلح واملفهوم الفلسفيني عند عبد الرحمن؟. 

واملفهوم  املصطلح  نظرية  املشكلة عىل  هذه  تسليط  تربير  النظَر يف  األمر  بادئ  يستدعي  سؤاٌل 

الفلسفينَي تحديداً.

ذاتية  دواٍع  من  انطلقت  وإمّنا  عبثيًة،  الفلسفي  باملصطلح  الرحمن  عبد  طه  عناية  تأِت  مل 

وموضوعية. فتخّصصه وأستاذيّته يف املنطق الحديث وفلسفة اللغة، ال بد أْن يحثّاه عىل وضع أو 

استعامل املصطلحات الجميلة الجليلة، التي فيها من الجامل بَقدر ما فيها من النسق والعمق. غري 

التعبري،  القلق يف  الفلسفيّة: واقع  النابعة من واقع املامرسة  أّن ما يهّم هو الدواعي املوضوعية، 

املؤّدي إل قلٍق يف التفكري. قلَقان أغرقا هذه املامرسة يف التقليد ومجانبة اإلبداع. 

ال ينكر طه عبد الرحمن التاميز النظري واملنهجي بني املصطلح الفلسفي أو الفلسفة عموماً، 

وبني الرتجمة والنقل. حيث يوجد »لكل منهام رشوطه املعرفية وضوابطه العملية«]]]. فلقد ُوجد 

الفكر الفلسفي اليوناين، ومل تكن ترجمٌة مبارشة سابقة عليه... غري أّن هذا التاميز يف النظر واملنهج، 

ال يلبث أْن ال يتاميز يف ظل املامرسة الفلسفيّة العربية، قدميها وحديثها. حيث مل تنفك الفلسفة 

العربية عن الرتجمة عن أصول يونانية ورسيانية وغريهام. فقد ظلت »الرتجمة الوسيلَة األنجع التي 

يُتوّصل بها إل أغراض الفلسفة، وكأّن الفلسفة هي الثمرة األنفع التي تتولّد من أعامل الرتجمة«]]]. 

الرتجمة ووالدة املفهوم القلق يف الفلسفة
أ- لن يبقى قلق الفلسفة املرتجمة يف حدود التالزم وعدم االنفكاك، بل سيؤّدي طوال قرون 

عدة سبباً لتبعية الفلسفة العربية للرتجمة عىل عدة صعد: األلفاظ والصيغ واملضامني. »فكل فكٍر 

وراءه الرتجمة، ال ميكن إال أْن يكون تابعاً لها بوجه من الوجوه، إما صورة، أو مضموناً...، بعضاً 

أو كالً »]]]. ومع مرور الوقت، باتت هذه التبعية اتباعيًة، مل تحفظ معها الفلسفُة العربية خصوصيتَها 

إذا مل  عبارة ركيكة وقلقة...والعبارة  الفلسفيّة، كانت دامئاً  اللساين. »فالعبارة  التواصلية ومتايزها 

]1] عبد الرحمن، طه: الفلسفة والرتجمة، ط1، بريوت، املركز الثقايف العريب، 1999 م، ص59.

]2] املوضع نفسه.

]3] م.ن،ص209.
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العالم اإلسالمي والغرب

تستقم ال يستقيم الفكُر معها«]]]. وقد نشأ القلق والركاكة من تقليد بناء العبارة اليونانية أو السيانية. 

مثاًل يقول الفارايب: اإلنسان موجود عادل. وهذا الرتكيب الثاليث هو من خصائص العبارة اليونانية. 

وأما العبارة العربية، فتقوم عىل تركيب ثنايئ هو املُسند واملُسند إليه]]]. وينبغي أن تكون الصياغة 

الصحيحة لعبارة الفارايب، هي: اإلنسان عادل. لكن هذه الركاكة مل تنشأ من البناء العسري للعبارة 

الفلسفيّة فحسب، بل كذلك من اإلغراب يف تخرّي املصطلحات الفلسفيّة املقابلة للمنقول. 

لقد اتسمت لغة الفلسفة العربية بطابع القلق هذا يف الطور االبتدايئ للرتجمة.. ما أّدى إل أْن 

يلحق القلق نفسه  بالفكر والنظر. يقول عبد الرحمن:« إّن ما لحق الرتجامت االبتدائية من وجوه 

التعرث املختلفة... ال محالة أْن تنعكس آثاره يف مامرسة العريب للنمط الجديد من النظر...« ]]]. 

ويرى عبد الرحمن أّن قلق التعبري والتفكري عند مرتجمي الفلسفة جاء مركَّباً، ومل يكن بسيطاً، كام 

هو شائع. مبعنى أّن أوائل املرتجمني عن الفلسفة اليونانية، مل يخلّوا بقواعد التعبري العربية فحسب، 

بل أخلّوا كذلك بقواعد اليونانية. »فال واحد منهم كان عربياً.. وال كان يونانياً، وال كان مختصاً يف 

الفلسفة اليونانية«]]]. لذلك يصف عبد الرحمن هذه الرتجمة بـ«الّنقل املستهرت«، ويصف املامرسة 

الفلسفيّة املستندة إليها بـ«سوء التفلسف«.

ب- هل رفع فالسفة العرب قلق الرتجمة؟: لقد أىت عهد االستصالح يف الرتجامت، حني سعى 

بعض الفالسفة  للتسهيل وتنقيح »النقول الواسعة، حيث إنّهم قاموا بإصالحها، عىل قدر اإلمكان، 

مع بعض مقتضيات مجال التداول اإلسالمي العريب... اللغوية منها والعَقدية واملعرفية«]5]. وقد 

ابن رشد يأيت  اشتغل أغلب مفّكري اإلسالم ـ كام يذهب عبد الرحمن ـ برفع هذا القلق. إال أّن 

مؤلّفات  رشح  تجديد  يف  و»دخل  حياته«،  عليها  قرص  »غايًة   القلق  رفع  جعل  ألنّه  الّريادة؛  يف 

يف  الرحمن  عبد  يضعنا  وهنا  العربية«]]].  النقول  يف  عبارتها  قلق  رفع  مبدأ  من  انطالقاً  أرسطو، 

يشء من الحرية والرتّدد، حيث يذكر الحقاً أّن االستصالح  مل يتمّكن من »تخفيف رضر االنقطاع 

عن املجال التداويل الذي جلبته الرتجمة االبتدائية... فقد انترش بني متفلسفة اإلسالم تقليُد هذا 

 ،)www.aljazzera.net( اإللكرتوين  الجزيرة  قناة  الرحمن،مفكر عريب«، مقابالت حوارية  نرشها موقع  الجزيرة: »طه عبد  قناة   -[1[

ُمجري املقابالت مالك الرتييك، تاريخ مراجعة املوقع اإللكرتوين للقناة يف 2009/2/21م، الحلقة الثانية، تاريخ الحلقة 2006/5/22. 

]2]- ر.م.ن.

]3]- ر.عبد الرحمن،الفلسفة والرتجمة،م.س،ص85.

]4]- عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، ط2، بريوت،املركز الثقايف العريب، ال. تا، ص 301-300.

]5]- املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص85.

]6]- املؤلف نفسه، تجديد املنهج، م.س، ص 277 وحاشيتها.
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ومن  العباري،  القلق  برفع  اشتغلوا  قد  اإلسالم،  مفّكري  أغلب  كان  وإذا  الفكري...«]]].  املنقول 

بعده الفكري، وفق قواعد التداول العريب، فكيف يِصُفهم عبد الرحمن الحقاً بـ«املقلّدة« للمنقول 

الفكري؟! كام تنتابنا هذه الحرية مرًة أخرى، حينام يعترب أّن فالسفة اإلسالم اقترصوا عىل إصالح 

صيغ األلفاظ وتراكيب العبارات الفلسفيّة، حيث ظنوا أّن القلق« مجرّد اضطراب يف صورة العبارة، 

صيغة أو تركيباً، فظن بعضهم أّن تقويم هذه الصورة اللفظية كاٍف إلزالة هذا االضطراب... لكّن 

األمر أكرب من يأيت عليه مثل هذا التقويم«]]]. بينام يذكر قبل سطور أنهم أصلحوا العبارة وفق اللغة 

والعقيدة واملعرفة.

العرب  متفلسفة  الكبرية عىل  الرحمن  أّن حملة عبد  التناقض، هو  لنا هذا  يفّس  قد  أمر واحد 

واتهامهم بالتقليد والقصور عن رفع قلق العبارة الفلسفيّة، جاءت يف مرشوعه الالحق حول »القول 

الفلسفي«. وهي حملة كفيلة بتسويغ العكوف الجديد عىل مرشوع القول الفلسفي: مفهوماً وتعريفاً 

ونصاً. وتربير االشتغال به »استشكاالً واستدالالً«. ومهام يكن من أمر، فاملطلوب هو الوقوف عىل 

سبب هذا القلق وعلّته.

ج- اعترب الفارايب وابن سينا أّن السبب هو ضيق اللغة العربية عن استيعاب املعاين الفلسفيّة 

املرتجمني،  قبل  من  به  والضّن  بالعلم  الشحُّ  هو  السبب  أّن  وآخرون  حزم  ابن  ويرى  الوافدة. 

فالحقُّ  الرحمن.  عبد  برأي  باطل  هذا  وكل  التداول]]].  مجال  قواعد  وفق  تبليغه  عن  وتقصريهم 

عنده أّن املرتجمني وفالسفة العرب وضعوا تصّوراً فاسداً لعالقتني جوهريتني يف اختيار األلفاظ 

الفلسفيّة: عالقة اللفظ باملعنى، وعالقة الفلسفة بهذا املعنى. ظّن هؤالء أّن »األلفاظ مهام تعّددت 

وتنوعت ألسنتها فاملعنى واحد، بحيث يُستبَدل بعُضها مكان بعض«]]].  ألّن املعنى عندهم عقيٌل 

ٌد، بحيث  كيٌل، وال يقرتن بألفاظ لغة مخصوصة]5].  و»ظّنوا أيضاً أّن املعنى الفلسفي الواحد موحَّ

يأخذ به أمم كثرية... من غري تفاوت«]]]. فال ضري أْن تتوارد عليه ألفاظ مصطلحة متعددة ومتفاوتة 

يف مدلوالتها اللغوية]7].

]1]-  املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص89.

]2]- املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، ط1، بريوت، املركز الثقايف العريب، 2000 م، ص164.

]3]- املؤلف نفسه، تجديد املنهج، م.س، ص277؛ املفهوم والتأثيل، م.س، ص 343.

]4]- املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص164.

]5]- ر.م.ن، ص،231.

]6]- م.ن، ص164.

]7]- م.ن، ص 232-231.
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د- آفة الرتجمة.. التهويل: لقد أّدى قلق املفهوم الفلسفي املرُتَجم إل جموده وتعطّله عىل مدى 

قرون طوال. لكّن اآلفة األبرز التي يسبّبها القلق، والتي يفّصل فيها عبد الرحمن، هي آفة التهويل. 

ويف هذا السياق يعرِّف عبد الرحمن التهويل يف الرتجمة بأنّه »املبالغة يف املعنى الناتجة عن إيراد 

األلفاظ الفلسفيّة يف صيغٍ اصطالحية غريبة تؤّدي إل التعرث يف تحصيل األغراض الفلسفيّة »]]].

ومن ألوان التهويل التي حفلت بها الرتجامت، والسيام األول منها: غرابة األسامء الفلسفيّة، 

وغرابة املصطلحات املقابلة للمصطلحات اليونانية. فمن قبيل األول، - كام يقول - تضّمُن النقول 

وسيلوجسموس  )الجدل(،  ديالكتييك  نحو  األصلية،  اليونانية  بصيغتها  فلسفية  أللفاظ  الفلسفيّة 

التهويل  الصوتية األصلية. وأما وجه  األلفاظ هو حفظ صورتها  )القياس(...]]]. ووجه غرابة هذه 

فيها أنها تُوِهُم بوجود »معاٍن جليلة فيها يستعص أداؤها عىل الصيغ العربية«]]]. وال ينفع يف رفع 

هذه الغرابة، ومن ثَّم إزالة التهويل عنها ـ العلُم مبعاين هذه األلفاظ، وال بأصولها اللغوية؛ ألّن عبد 

الرحمن يرصُّ عىل أنها تدوم عىل اإلحالة إل أصلها اللغوي األجنبي.  كام أنّها ترض بتامسك النص 

العريب واتصاله، باعتبارها أجزاء من لسان آخر، و»ال اتصال إال بني أجزاء اللسان الواحد«]]].

ويف الحقيقة، فإّن إرصار عبد الرحمن وإلحاحه عىل رفض األلفاظ الفلسفيّة املعّربة، فيه نوٌع 

من التعنت غري املقنع، والسيام عند قوله »ال اتصال إال بني أجزاء اللسان الواحد«. فاللغة العربية 

مكتنزة بألفاظ دخيلة، صيغت وفق القياس الرصيف العريب. وحتى يف القرآن الكريم نجد األلفاظ 

الرومية والعربية والحبشية، وغريها مام اتصل بسائر كلامت القرآن العربية، فشكلت جميعاً نسقاً 

بديعاً ونظامً بليغاً. 

نادرة  أوزان  عىل  مصطلحات  اخرتاع  فتشمل:  الفلسفيّة،  للمصطلحات  املقابالت  غرابة  وأما 

االستعامل، والتوسيع الداليل البعيد، واستبدال ألفاظ غري مألوفة مكان ألفاظ مألوفة.

 فاملصطلحات املخرتعة ذات األوزان نادرة االستعامل، جاءت وفق وزان، »ال يجوز استعامله يف 

اللسان العريب، مثل األفعال والحروف التي أُنزلت منزلة األسامء، إذ صار يدخل عليها ما يدخل عىل هذه 

األدوات، كأن يُقال: يف يفعل وينفعل، أو يف معاً...فإّن أغالب هذه الصيغ من الرضب النادر«]5]. 

]1]- املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 327.

]2]- م.ن، ص338.

]3]- م.ن، ص 339.

]4]- م.ن، ص339 - 340.

]5]- م.ن، ص340.
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ومن قبيل ذلك الصفات املنسوبة إل الظروف والحروف، مثل: اللّمي واإليّن. وألفاظ الصفات 

املنسوبة بزيادة األلف والنون، نحو الرحامين والجسامين. ومنها أيضاً صيغ املصادر الصناعية 

املشتقة من أسامء وأفعال جامدة، مثل: األيسيّة والليسيّة]]].

منها  ندرتها تجعل  لكّن  اللغة«،  قواعد  تجيزه  »قد  األلفاظ  أّن صوغ هذه  الرحمن  يعرتف عبد 

إل  النسبة  ينتقد  أنّه  ورغم  استثامرها.  وال  وضعها  العامي  يستطيع  ال  شائعة،  غري  خاصة  ألفاظاً 

الحروف والظروف، فإنّه وقع فيام انتقده يف الكتاب نفسه، الذي سّجل فيه االنتقاد. فرناه استعمل 

ألفاظاً، من قبيل: التحتية والفوقية]]]. ومن جهٍة أخرى، فإّن أخَذه عىل مستعميل وواضعي ألفاظ 

الصفات املنسوبة بزيادة »األلف والنون«، مثل: الروحاين والجسامين، معترباً أنّه ال يجوز استعامله 

يف اللسان العريب ـ إّن أخذه عليهم، يتهافت حينام يفوته أّن مثل هذه األلفاظ قد وردت يف القرآن 

اللفظة،  فيقوم عىل اإلضافة إل معنى  البعيد،  الداليل  التوسيع  ]]]. وأما  الكريم، نحو: »ربّانيون« 

العربية، قد وقع وضعها بطريق  الفلسفيّة  أّن جّل املصطلحات  معًنى استعاملياً جديداً. »ومعلوم 

التوسيع«]]]. وأما منشأ التهويل يف التوسيع فيعود إل ضعِف الصلة بني املعنى الجديد واملعنى 

الفلسفي درجًة  »تبلغ يف املصطلح  املناسبة بني املعنيني  إّن  إليه، أي األصيل. حيث  املضاف 

من البعد ال تبلغها يف غريه«]5]. فتعّس األلفاظ عىل الفهم، وتنفر منها القلوب. ومل يقّدم لنا عبد 

الرحمن سبب ضعف الصلة واملناسبة بني املعنيني. ونعتقد أنه ناشئ من أّن املعاين األصلية هي 

معاٍن محسوسة ترجع إل عامل املادة. وأما معاين الفلسفة فهي عموماً معاٍن عقلية، مجرَّدة تنتهي 

إل عامل نفس األمر.

لكّن هذا السبب يأباه عبد الرحمن، لذلك اجتنب ذكرَه. كنا أرشنا حول قلق العبارة الفلسفيّة أنّه 

أخذ عىل فالسفة العرب تأكيدهم عىل تجرّد املعاين الفلسفيّة. وهذا اعتباٌر يراه عبد الرحمن تقليدياً 

األفراد  من  الفلسفي  املفهوم  تجريد  أمكن  »فإْن  مطلق،  نحو  فالتجريد غري حاصل عىل  خاطئاً. 

املندرجة تحته، فال ميكن تجريده من البنية اللفظية الخاصة.. وال حتّى من قرينة االستعامل...«]]].

]1]- املوضع نفسه

]2]- ر.م.ن، ص12.

]3]- َوَردت يف سورة آل عمران، آية  .79كونوا ربانيني مبا كنتم تعلّمون الكتاب، ومبا كنتم تدرسون و"ربّاين منسوب إىل الرب، زيد 

عليه األلف والنون للداللة عىل التفخيم". )تفسري امليزان، ج3، ص 276(.

]4]- عبد الرحمن، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 342.

]5]- املوضع نفسه

]6]- م.ن، ص 343.
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وأما استبدال األلفاظ غري املألوفة بأخرى مألوفة، فيقوم عىل التخيّل عن ألفاٍظ راسخة، منسجمة 

مع قواعد التداول العربية، والسيام العَقدية منها أو املعرفية. واللجوء إل أخرى غري منسجمة، أو 

وه عن الخالق ـ تعال ـ بأسامء:  عىل األقل ال تحوز عىل قدر تلك من االنسجام. من ذلك ما عربَّ

»الصانع«، و»السبب األول«، و»املبدأ األول«]]].

هوُل هذه اآلفات التهويلية التي أّدت إليها الرتجمة، وِسَمة القلق يف عبارتها، وتقصري الفالسفة 

أو قصورهم عن رفع هذا القلق، فضالً عن التالزم التبعي االتباعي بني الفلسفة وبني الرتجمة ـ هذه 

األمور جميعاً شّكلت أّول دواعي عبد الرحمن للعناية باملصطلح الفلسفي.

فام هو ثاين دواعيه للعناية به؟.

2 - اإلبداع ووضع املفاهيم: 
هّم اإلبداع مبثوٌث يف ُجّل مؤلّفات طه عبد الرحمن، إْن مل يكن جميعها. حتّى لقد شّكل هذا 

الهّم إحدى مزايا مرشوعه الفكري. فهو ميتاز مبحاولة اإلعراض عن التقليد والتبعية واالتّباع. سواء 

التقليد،  ترك  يعني مجرّد  رؤيته، ال  اإلبداع يف  أّن  أم حداثيّاً، دون فرق]]]. غري  التقليد سلفياً  كان 

بل هو مفهوم أساس ورشط يف روح الحداثة]]]. وهو يقوم عىل مفهومني تابعني، هام: »الجامل« 

البناء االستداليل ويف سبك العبارة، وبالدرجة األهم يف صنع املفهوم  و»االبتكار«. الجامل يف 

واآلليات واملضامني، ويف وضع  الوسائل  االبتكار يف  اآلخر؛  للصنو  بالنسبة  الفلسفي. وكذلك 

األلفاظ الفلسفيّة واستثامرها.

وما يهّمنا هو املفهوم الفلسفي، الذي دعا عبد الرحمن إل اإلبداع فيه ابتكاراً وجامالً، من خالل 

التوّسل بقواعد اللغة والعقيدة واملعرفة، يف املجال التداويل العريب. أي من خالل »التأثيل«. ما 

يؤّدي إل »التمّكن من املفاهيم، أو قل: امللَكة املفهومية، التي بها وحدها قوام اإلبداع يف مجال 

املفاهيم الفلسفيّة«]]]، بعيداً عن املفهوم املرتجم، الذي خال من هّم اإلبداع، وانقطع عن أسباب 

التداول؛ بل كان أحياناً محض استنساٍخ بحروف عربية، فارغة]5].

فاملفهوم املرتَجم يبقى حامالً آلثاٍر من أصله األجنبي، ويبقى مرتبطاً بالحقول املفهومية لهذا 

]1]- املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 120.

]2]- ر. قناة الجزيرة، م.س، الحلقة األوىل، تاريخ الحلقة 2006-5-15.

]3]- ر.م.ن، الحلقة السادسة، تاريخ الحلقة 2006-6-19.

]4]- عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص161.

]5]- ر. قناة الجزيرة، م.س، الحلقة الخامسة، ال. تا.
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األصل. بحيث يحتاج مستثمُر هذا املفهوم إل استحضار هذه الحقول وتلك اآلثار، ما يضعفه عن 

اإلبداع حني استعامله )املفهوم(]]].

»جيل  بـ  تأثراً  جاء  الفلسفي،  املفهوم  وبني  الفلسفي  اإلبداع  بني  الرحمن  عبد  ربط  أّن  يبدو 

دولوز« و»مارتن هايدغر«، اللذين اشتغال باملفهوم الفلسفي. ورمبا كان تأثّره باألول أكرث. فقد قام 

بينها]]].  القائم  التقابل  اللغوية األصلية وبتوظيف  باالستمداد من معانيها  بتأثيل مفاهيمه  »دولوز« 

وقد بلغ األمر بـ »دولوز« إل حّد جعل مهمة الفلسفة ـ أصالً ـ وضَع املفاهيم وطلبَها]]]. 

وتلك تجربٌة سيستفيد منها فيلسوفنا إل حدٍّ كبري يف نظريّته حول التأثيل اللغوي.

غري أّن مهمة وضع املفاهيم وطلبها، هي أمٌر يرفض عبد الرحمن قرص دور الفلسفة عليها. فأين 

التدليل الحجاجي والربهاين؟ وأين التعريف الفلسفي؟ وأين العبارة والنَّص الفلسفيَنْي؟. جميُع هذه 

مهاٌم أساسية من مهام الفلسفة، تقوم عىل الربط بني املفاهيم الفلسفيّة استشكاالً واستدالالً. رمّبا 

بهذه التساؤالت ميكننا تفسري موقفه الرافض، املتلبّس بالتأثّر مبنهجية التأثيل اللغوي الدولوزي. 

لذلك يقول عبد الرحمن: »ولنئ سلّمنا مبا صار يُقال ويُعتقد من أّن الفلسفة هي طلب املفاهيم، 

وإن مل يكن هذا قولُنا ومعتقدنا«]]].

لكْن كيف هو السبيل الحقيقي لإلبداع يف املفهوم الفلسفي، بعد رفع القلق عنه؟. 

سيجيب عبد الرحمن: ذلك هو التأثيل.

فام هو التأثيل؟، وما هي مكوناته؟، وما هي طرقه وأصنافه؟. أسئلة منهجية، ستشّكل إجاباتها 

عامرة لنظريّته يف املصطلح.

ثانياً: التأثيل )أو بناءات املصطلح(

تعريف التأثيل: 

يساوي طه عبد الرحمن بني املفهوم وبني املعنى، حيث عرّف املفهوم بأنه معنى]5]. وعرّفه يف 

]1]- عبد الرحمن، ِحَوارات من أجل املستقبل، ، ضمن سلسلة قضايا إسالمية معارصة، ط1، 

بريوت، دار الهادي للطباعة والنرش والتوزيع، 2003 م، ص56.

]2]- ر.املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س،ص 375.

]3] - ر. دولوز، جيل: ما هي الفلسفة؟، تر. مطاع صفدي، ط1، بريوت، مركز اإلمناء القومي، 1997م، ص28،30.

]4]- م.ن، ص146.

]5]- ر.املفهوم والتأثيل، م.س، ص126.
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موضعٍ آخر بأنه »اسم معنى« ]]]. لذلك قلنا إنّه يساوي بينهام.  يبقى أّن الفرق بينهام لَِحاظٌي ليس 

أكرث. مبعنى أّن املعنى ملحوظ من جهِة قصد املتكلّم إليه. وأما املفهوم فملحوظ من جهِة فهم 

املستمع له]]].

وطاملا أّن املفهوم معنى، مدلول باللفظ، فإنّه ال ينفهم أبداً من »غري اقرتاٍن بالصورة اللفظية يف 

لساٍن مخصوص«]]].  كام أّن هذا املفهوم ال انفكاك له عن الالَّفظ له، واضعاً كان أو مستعماًل، 

اللفظ  كان  وكلام   .[[[ التداويل  للمجال  انتساب  غري  من  انفهام  ال  أي  موصوالً.  أو  كان  واصالً 

رصيحاً وحقيقياً، داالً عىل معنى قائٍم يف الوجود ذهنياً أو خارجياً، وأمكن الحكم عليه بالصدق 

والكذب، كان القول عبارياً]5]، أو اصطالحياً]]]. وكلام كان اللفظ دااًل عىل أحوال وجدانية، أو عىل 

معنى مجازي أو مشتبه أو مضمر، كان القول إشارياً]7].

الفلسفي يعني  فتأثيل املفهوم  السابقة.  لِيُلِّم بجميع املكونات  التأثيل،  وهنا يأيت دور مفهوم 

أو  للفيلسوف، واضعاً  التداويل  باملجال  يربطه  إشاري  بجانٍب  منه  الجانب االصطالحي  »تزويد 

مستثمراً له«]]].

ويرى عبد الرحمن أّن مفهوماً آخر هو مفهوم »التأصيل«، قد يفيد فائدة مفهوم التأثيل؛ لكّن كرثة 

استعامله »تسبّبت يف دخول االبتذال عليه«. ومهام يكن من أمر، فإّن املعنى اللغوي للفِظ تأثيل 

هو تأصيل«. 

أّول من وضع هذا االصطالح، بل هو استعمله يف معنى يخّصه،  أنّه  الرحمن  وال يّدعي عبد 

فيكون مبثابة وضعٍ جديد. يقول: »يجوز أْن يكون لفظ التأثيل قد استُعمل يف املجال اللغوي قبلنا، 

إال أنّه ال يحرضنا اآلن يف أّي مصدر، وال متى تقّدم لنا أْن اطلعنا عليه. وعىل أي حال، فإنّنا نستعمله 

هنا ومبعنى يخّصنا«]9].

التأثيل،  تعليق عىل هذا املوقف من شّقني، أحدهام حول تحديد هوية واضع مصطلح  ولنا 

]1]- املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 154.

]2]- ر.املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل،م.س.

]3]- م.ن، ص185.

]4]- املوضع نفسه

]5]- ر.م.ن، ص71،76.

]6]- ر.م.ن، ص121، 130  

]7]- ر.م.ن، ص 75، 76.

]8]- م.ن، ص129.

]9]- م.ن، حاشية ص 14.
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واآلخر حول معناه األصيل، الذي بّدله عبد الرحمن. فلقد قرأنا للعالمة الشيخ صبحي الصالح يف 

كتابه »دراسات يف فقه اللغة«، أّن مصطلح التأثيل يعود لألستاذ »عبد الحق فاضل« يف مقال له حمل 

عنوان: »ملحات من التأثيل اللغوي«]]]، وأما املعنى األصيل للتأثيل، فقد عرّفه الصالح بأنه »علم 

[[[.»Etymologie« أصول األلفاظ«. ولفظه مشتق من األثل مبعنى األصل. ويقابله يف الفرنسية

دور العبارة واإلشارة يف التأثي�ل:
   أرشنا يف تعريف التأثيل أنه يُلِّم بجانبَي العبارة واإلشارة يف املفهوم الفلسفي. لكّننا أملحنا إل 

معناهام رسيعاً. وسنفّصل هاهنا يف العبارة واإلشارة، موضحني دورهام يف التأثيل.

أُريد  الذي  املعنى  الظاهرة  بنيته  تبنّي  الذي  »القول  أنّها  العبارة  حّد  ومبادؤها:  العبارة  تعريف 

القول  هو  له  بالنسبة  العباري  الجانب  كان  الفلسفي،  املفهوم  الحد عىل  هذا  طبّقنا  وإذا  منه«]]]. 

الدال عىل املدلول االصطالحي، والدال عىل الجانب الشمويل، »الذي ميكن أْن تشرتك فيه جموع 

املتفلسفة، عىل اختالف أقوامهم وتباين ألسنتهم«. بهذا ال يكون فرق بني الواضع واملستعِمل بني 

امللقي واملتلقي، أياً كانت األمة، وأياً كانت اللغة]]]. وملا كانت بنية القول العباري معربًّة ظاهرًة 

دون إغامض، فإنها تتأّسس عىل مبادئ ثالثة، هي: الحقيقة، اإلحكام والترصيح. 

مبدأ الحقيقة: »إّن األلفاظ التي تدخل يف تركيب العبارة تكون مستعملة يف ما ُوضعت له من 

املعاين يف األصل وضعاً مطابقاً ملا عليه األشياء يف الخارج أو يف الذهن«]5]. بذلك يتضّمن هذا 

املبدأ عنرصين:االصطالح )إطالق اللفظ عىل املعنى(، واملطابقة ذهنياً أو خارجياً.

مبدأ اإلحكام: »إّن العبارة تفيد يف استعامالتها املختلفة... معًنى مشرتكاً بينها جميعاً بالسوية«]]].

تبْسط كّل واحد من األلفاظ والرتاكيب الرضورية إلفادة املقصود  العبارة  مبدأ الترصيح: »إّن 

منها«]7]؛ بصورة جلية ال خفاء فيها، وبصورة كافية ال تأويل فيها وال تقدير.

غري  بنيته  تبنّي  الذي  »القول  بأنها  اإلشارَة  الرحمن  عبد  طه  يعرّف  ومبادؤها:  اإلشارة  تعريف 

]1]- راجع: عبد الحق فاضل- ملحات من التأثيل اللغوي- مجلة »اللسان العريب«- العدد الرابع – ص 14.

]2]- مرجع  نفسه، ص 348.

]3]- ر.عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص71.

]4]- ر.م.ن، ص 127.

]5]- م.ن، ص68.

]6]- م.ن، ص69.

]7]- م.ن، ص70.
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رة املعنى الذي أريد منه«]]]. إذاً، هي قول غرُي ظاهٍر يف معناه، ومضمٌر  الظاهرة، أو قل بنيته املقدَّ

له. لكّن هذا اإلضامر، يعلم حقيقتَه أهُل هذا القول، املنتسبون إل مجاٍل تداويل متميّز عن غريه 

لغًة وعقيدًة ومعرفًة.

الثقافات، فام يكون إشارة يف إحداها، قد ال يكون كذلك يف  لذا تختلف اإلشارة »باختالف 

غريها«]]]. فتميس اإلشارة بذلك خاصًة غري قابلة للنقل واالنتقال، وال لإلفهام واالنفهام، أي عىل 

عكس العبارة متاماً.

وإذا كانت العبارة قوالً ظاهراً يف معناه. مبادؤه الحقيقة واإلحكام والترصيح. فإّن مبادئ اإلشارة 

تجري عىل العكس بالرضورة؛ ألنّها قوٌل غري ظاهٍر يف معناه.  ومبادئ اإلشارة، هي: املجاز)يف 

مقابل مبدأ الحقيقة(، واالشتباه )يف مقابل مبدأ اإلحكام(، واإلضامر)يف مقابل مبدأ الترصيح(.

مبدأ املجاز: هو»أْن تكون األلفاظ التي تدخل يف تركيب اإلشارة مستعَملة يف غري ما ُوضعت 

له يف األصل من املعاين«]]].

يؤكّد هذا املبدأ عىل عنرصين: االستعامل التداويل، واالزدواج الداليل. االستعامل هو حاجة 

اإلشارة إل قرينة مقالية أو مقامية، تنبّه املتكلم إل املراد. واالزدواج هو وجود معنيني: ظاهر غري 

مراد، ومراد غري ظاهر]]]. وميكن التعليق هنا، أّن االستعامل ليس عنرصاً تداولياً محضاً، وإمنا هو 

لفظية،  أي  مقالية،  قرينة  مع  االستعامل  يَرِد  والسياقية. وحينام  املقامية  القرينة  مع وجود  تداويل 

الرحمن  طه عبد  لنا  أّسسه  رأٌي  التعليق، لوال  لنورَِد هذا  فقط.  ومل نكن  يصبح االستعامل داللياً 

أنّه يوجد بُعدان: بعٌد داليل وبعٌد تداويل. الداليل  نفسه، حينام ميّز بني الداللة والتداول، معترباً 

يتوقّف عىل العبارة، والتداويل يتوقّف عىل »ما هو خارج العبارة من مقامات وسياقات الكالم«]5].

تحتمل  بل  استعامالتها،  سياقات  باختالف  تختلف  اإلشاري  القول  معاين  إّن  االشتباه:  مبدأ 

الرتّدد، وال يتعنّي أحدها إال بواسطٍة غري إشارية.

مبدأ اإلضامر: تقتصد اإلشارة من القول ما أمكن تأويله وتقديره يف سياق الكالم ومقامه]]].

]1]- م.ن، ص 73.

]2]- م.ن، ص 104.

]3]- م.ن، ص 73.

]4]- ر. املوضع نفسه.

]5]- م.ن، ص37.

]6]- ر.م.ن، ص 73،74، 75.



261االستغراب المصطلح الفلسفي العربي ومعضلة النقل

2 0 2 ــع 0 بي ر
A L - I S T I G H R A B االستغراب 19

يظهر من مبدأ اإلضامر وجود دوٍر إحايلٍّ إل املعارف املشرتكة بني امللقي واملتلّقي. وهو أمٌر 

لن يتحّقق، إال إذا كانت تجمعهام روابط لغوية وعقدية ومعرفية. لكن كيف ميكن للعبارة واإلشارة، 

وهام متضادتان، أْن تلعبا معاً، جنباً إل جنب، دوراً يف تأثيل املفهوم الفلسفي؟. 

 العبارة واإلشارة وتأثيل املفهوم الفلسفي: بني العبارة واإلشارة تناقٌض، كام اتضح من حدهام 

ومبادئهام. »حتّى إّن ما ثبت لألول انتفى عن الثانية، والعكس بالعكس«]]]. لكّنهام عىل تناقضهام 

الجانب  واضع  أي  ما،  ملفهوم  االصطالحي  املدلول  فواضع  الوجود.  من  بنوع  معاً  تتواجدان 

العباري فيه، يتعّس عليه، بل يتعّذر ذكر جميع العنارص التي تدخل فيه. وهنا يكمن دور الجانب 

اإلشاري، الذي يُضِمر من خالل اللفظ ما تعّذر ذكرُه يف العبارة.

   ومجرى هذه العملية من إضامر وإشارة إل عنارص غري مذكورة، هو ما يعنيه عبد الرحمن 

باملجال  تربطه  التي  باملضمرات،  منه  االصطالحي  الجانب  »تزويد  أي  املفهوم«؛  بـ»تأثيل 

التداويل...«]]].

إذاً، اإلشارة نقٌل آلثار مشرتكة أصلية بني امللقي واملتلقي، »ينقلها الفيلسوف إل املفهوم من 

وعي، أو... غري وعي«، ليجتمع بذلك الضدان، بل النقيضان: العبارة واإلشارة، أو فقل: الشمولية 

والخصوصية !. 

ووجه التأثيل هنا، هو أّن تلك املُضَمرات التداولية »تنزل منزلة األصول التي ينبني عليها املجال 

التداويل للفيلسوف«. وهذا هو التأصيل، الذي شاء عبد الرحمن أْن يصطلح عليه بالتأثيل]]].

ومتى كان املفهوم الفلسفي فاقداً لهذه األصول، كانت عبارته قلقة؛ ألنها غري مزودة باإلشارات 

مصطلح  وهو  »االجتثاث«.  مصطلح  التأثيل  صاحب  عليه  يُطلق  املفهوم،  عبارِة  قلُق  املُضَمرة. 

جديٌد أيضاً]]].

الفلسفي، يف جانبه اإلشاري  الرحمن يولج يف املفهوم  فإّن عبد  التداولية،  فضالً عن األصول 

تحديداً، الزماَن املايض لهذه األصول. »إذ ال يُضَمر إال ما مىض اإلخبار به وسبق العلم به«]5]. فاملفهوم 

مسكوٌن بخربات األمة وتأمالتها، وفهمها املرتاكب عرب األزمنة. كّل هذا ُمضَمٌر تصلنا به اإلشارة.

]1]- م.ن، ص32.

]2]- م.ن، ص131-130.

]3]- ر.م.ن، ص 128.

]4]- ر.م.ن، ص 161، 162،164.

]5]- م.ن.ص 15.
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ويوظّف عبد الرحمن هذه الزمانية اإلشارية يف التمّسك مبفاهيم الرتاث، فيقول: »الحظَت املرة 

تلو املرة أّن املدلوالت االصطالحية ملفاهيمنا فيها املأخوذ من الرتاث... كنا واثقني بأّن املفهوم 

الفلسفي، الذي ال توجد فيه بضعٌة من تاريخنا«، ال ميكن أْن يبدع أو يثمر]]].  

إشارياً  خالصاً، وال كالماً  عبارياً  ليس كالماً  الفلسفي  املفهوم  أّن  املتقّدم  التصوير  من  يتبنّي 

خالصاً، وإمّنا جامعاً بني العبارة واإلشارة. وهذا التوازن بني العبارة واإلشارة، هو الذي مييّز املفهوم 

الفلسفي عن سواه من املفاهيم. فاملفهوم العلمي يحفظ العبارة ويرصف اإلشارة. والقول األديب 

تبنّي]]]. ومن جهٍة أخرى،  فيحفظ كالً منهام، كام  الفلسفي  العبارة. وأما  يحفظ اإلشارة ويرصف 

فإّن اإلشارة املحفوظة يف القول الفلسفي واألديب، تختلف يف كّل منهام. فهي يف األديب تكتّم 

خلف  الباطن  تسرّتَ  بالعبارة  تسرّت  الفلسفي  يف  هي  بينام  عنه.  اإلفصاح  ينبغي  ما  عىل  وسكوت 

الظاهر. هنا تكون اإلشارة مبنزلة السند للعبارة. أّما العبارة فتستند إل اإلشارة وتستمد منها]]]. بذلك 

يكون املفهوم الفلسفي وسطاً بني املفهوَمني: العلمي واألديب.

الوسطية  املكانة  هذه  عن  نفسه!،  الكتاب  ويف  سيرتاجع  واإلضامر  اإلشارة  فيلسوف  لكّن 

املتفردة للمفهوم الفلسفي!. فلقد اعترب الحقاً أنه ليس للمفهوم الفلسفي مكانة ومرتبة عىل ُسلّم 

العلوم واآلداب. وإمّنا هو موجود بحضور متفاوت يف مفاهيم العلوم واآلداب جميعاً. »فمكانته 

ليس الوجود يف رتبة بعينها، وإمنا هو الوجود يف املراتب كلها، من غري استثناء.. وهو يف القول 

العلمي كام يف القول األديب«]]].

وال يبّث عبد الرحمن روَح املفهوم الفلسفي يف الوجود العلمي واألديب فحسب، بل يسيها 

إل السلوك أيضاً. فهي »تظهر يف النرث املرسل والشعر، ويف الخرب واإلنشاء، يف األقوال املكتوبة 

واملنطوقة، ويف األفعال حركات وسكنات...«]5]. 

لن نتوقّف عند هذا الرتاجع امللفت، وإمّنا عند قلٍق منطقي تعاين منه فذلكة دور العبارة واإلشارة 

يف التأثيل، كام عرضها طه عبد الرحمن. فاملفهوم الفلسفي غالباً ما يكون منفهامً من لفٍظ واحد، 

هو اسم له ومصطلح. فإذا كانت العبارة لفظاً ظاهراً يف املراد )أي حقيقة(، وإذا كانت اإلشارة لفظاً 

]1]- ر.م.ن، ص16.

]2]- ر.م.ن، ص 61،62.

]3]- ر.املوضع نفسه

]4]- م.ن، ص98.

]5]- م.ن، ص100.
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غري ظاهر يف املراد )أي مجاز(؛ فكيف ميكن أْن يؤدي اسم املفهوم ولفظه ـ وهو واحد ـ بكيَل 

العبئني الظاهر وغري الظاهر؛ العبارة واإلشارة؟!. هذا أمر غري ممكن من جهتني:

وقوع التناقض: استعامل اللفظ الواحد يف آٍن واحد يف معنى مراد ظاهر، ومعنى مراد غري ظاهر، 

التناقض، أحد قوانني  تناقٌض واضح. ووقوعه مخالفة لقانون عدم  أي يف الحقيقة واملجاز، هو 

الفكر األساسية.

فيه، كام تفنى  االستحالة: إّن اللفظ املستعمل يف معًنى ما، هو مبثابة املرآة له. ويكون فانياً 

اللفظ يف  استعامل  إّن  منها.  املنعكسة  الصورة  تحديقنا يف  أثناء  عنها  نغفل  نفسياً، حينام  املرآة 

معنيني مستحيل؛ألنّه إفناء له مرتني يف آن واحد، وهو غري معقول]]].

غري  الفلسفي  املفهوم  يف  واإلشارة  العبارة  لوجود  وفذلكته  الرحمن  عبد  تصوير  يبدو  بهذا 

متامسٍك منطقياً.

هنا عن  يرتاجع  فإنّه  الفلسفي،  للمفهوم  الوسطية  املكانة  املؤثِّل عن  الفيلسوف  تراجع  وكام 

تصّوره لإلشارة، بأنها قول له معنى غري ظاهر. يَعترب عبد الرحمن يف كتابه »العمل الديني وتجديد 

العقل« أّن اإلشارة هي املعنى، فتساوي بذلك »املفهوم«؛ ألنه بدوره هو املعنى. وال يبقى بذلك 

موضع للعبارة يف بنية املفهوم. يقول: »اإلشارة تعبري عام يُسّمى بـ»املعنى« »]]]. ومن جهٍة أخرى، 

داالً عىل معنى. ويف  لفظاً  أو  نفسه قوالً  الوقت  إذا كانت اإلشارة هي املعنى، فكيف تكون يف 

إذا ما راعينا  يُعترب ما تقّدم تراجعاً، وإمّنا هو املوقف األصيل واألساس. وذلك  حقيقة األمر، ال 

التسلسل التاريخي لصدور مؤلّفات عبد الرحمن. فكتاب »تجديد العقل« صدر عام 9]9]م، بينام 

صدر كتاب »املفهوم والتأثيل« عام 999]م. بذلك يكون موقف لفظية اإلشارة هو املوقف الجديد، 

ومعنوية اإلشارة هو املوقف الذي تراجع عنه.

الفلسفي. فإّن هذه  بنية املفهوم  التسليم بسالمة تصوير اإلشارة يف  ومهام يكن من أمر، ومع 

والبنية،  املضمون  متباينني:  نوعني  من  وإمّنا  واحد،  نوع  من  مبُضَمرات  العبارة  تزّوُد  ال  اإلشارة 

الداللة واالستدالل]]].

فتارة يتّم تأصيل اإلمكانات املضمونية الفلسفيّة للمفهوم الفلسفي، وأخرى يتم تأصيل اإلمكانات 

االستداللية املنطقية لهذا املفهوم. ومن ثّم سوف نجد نوعني من التأثيل: التأثيل املضموين والتأثيل 

البنيوي. نوعان يشّكالن طريقتني يف بناء املصطلحات؛ بناء املضمون وبناء البنية.

]1]- ر. الصدر، محمد باقر: دروس يف علم األصول، ال.ط، بريوت، دار التعارف للمطبوعات، 1989م،الحلقة الثانية، ص 276 - 277.

]2]- عبد الرحمن، العمل الديني وتجديد العقل، ط3، بريوت، املركز الثقايف العريب، 2000م، ص -202 203.

]3]- ر.املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 134.
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 التأثي�ل املضموين: )اللغوي، االستعمايل والنقلي(
يرى عبد الرحمن أنّه ميكن للفيلسوف أْن يستفيد من جملة عنارص داللية يف وضع املصطلحات: 

الداللة  عىل  السابقة  الحسية  والداللة  واملقامية،  االستعاملية  القرائن  األصيل،  اللغوي  املعنى 

التأثيل  هي:  األصناف،  هذه  يناسبه.  تأثيٍل  صنُف  العنارص  هذه  من  عنرٍص  لكّل  ويكون  العقلية. 

اللغوي، والتأثيل االستعاميل والتأثيل النقيل.

التأثي�ل اللغوي: 
إّن الداللة اللغوية األصلية واألول، التي ُوضع لها اللفظ، غري منفّكة عن اللفظ؛ »وال سبيل له 

]أي الفيلسوف[ إل رصف هذه الداللة، حتّى لو فرضنا أنّه أراد ذلك«. بل يجد الفيلسوف من هذه 

العنارص »كلَّ السامت املعنوية القريبة والبعيدة، التي ميكن أْن يبني عليها العنارص االصطالحية 

يف مفهومه«]]]. 

بها  بناء املعرفة، ووضعوا لالشتغال  السابقة يف  اللغوية  الداللة  أهمية  العلامء إل  تفطّن  وقد 

بكونه  املعرفة  من  الفرع  هذا  تعريف  )Etymologie(. وميكن  »إيتيمولوجيا«  تسمية خاصة، هي 

»العلم الذي ينظر يف أصول املعاين وأزمانها وأطوارها... أو تاريخها«]]].

وكان علامء العرب واعني لدور »املعنى اللغوي«، فكانوا ينبّهون إليه ويحّددون وجوه املناسبة 

املعنى  أصالة  قبيل:  من  بينهام.  العالقة  تضبط  قواعد  يقّدرون  أو  االصطالحي،  معناه  وبني  بينه 

االصطالحي يف فهم الخطاب الخاص، وصريورة املعنى االصطالحي حقيقًة، واملعنى اللغوي 

مجازاً.

املعنى  إل  بالنسبة  مجازاً  صريورته  وهو  تقّدم،  فيام  تكمن  اللغوي  املعنى  إشارية  ووجه 

فإّن  الرحمن،  عبد  عند  وأما  ومستعمليه.  واضعيه  عند  جديدة  حقيقًة  أصبح  الذي  االصطالحي، 

األصل يف »إشاريته... ليس هو الوضع املجازي الذي ينتقل إليه، وإمنا الوضع اإلضامري الذي 

يصري إليه، كأمّنا الفيلسوف يحذفه عن قصد«]]]. 

ويعترب عبد الرحمن أّن الفالسفة هم أشدُّ أهل املعرفة حرصاً عىل االستناد إل املعنى اللغوي، 

]1]- املوضع نفسه

]2]- م.ن، ص 135.

]3]- املوضع نفسه
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إيجاباً أو سلباً، اجتهاداً أو تقليداً. فالفيلسوف املقلِّد يرجع إل األصل اللغوي املنقول منه، دون 

مراعاة األصل اللغوي املنقول إليه. بينام يرجع املجتهد إل األصل يف اللسانني، مقارناً، واصالً 

ومكّمالً. ويف حايَل التقليد واالجتهاد، يستند الفيلسوف إل األصل اللغوي. ويف املقابل، نجد 

فيلسوفاً مقلّداً يرصف املعنى اللغوي دون تربير، فيام يرّبر املجتهد هذا الرصف]]].

غري أّن فكرة االجتهاد يف االستناد إل املعنى اللغوي هي صورية بحتة. إذ برأي عبد الرحمن، 

كان الفالسفة يف واقع مامرستهم ُمَقلِّدين، إيجاباً أو سلباً. وقد ساق عبد الرحمن عىل ذلك مثََل 

اللغوي  املعنى  معه  ناقالً  معّرباً،  مزجياً  تركيباً  مركّباً  جاء  الذي  »فلسفة«،  للفظ  اللغوي  املدلول 

اليوناين: محبة الحكمة]]]. 

اللغوي،  املعنى  إشاريّة  الرحمن:  عبد  ركّزهام  ِمْفصلني  عند  التوقّف  يجب  الحقيقة،  ويف 

ووقوع الفالسفة يف التقليد. ويجب التوقّف أيضاً عند موقف »لويس ماسينيون« من التأثيل اللغوي 

للمفهوم الفلسفي.

إشارة  يكون  االصطالحي،  املعنى  إل  منه  يُستعار  أو  يُستعار  حينام  لغوي،  معنى  كّل  ليس 

بالرضورة. فثمة معاٍن اصطالحية تطابق املعاين اللغوية، وال تزيد عليها بيشء عىل مستوى الداللة، 

فتبقى عبارية من مثّة.

وإذا كانت املعاين االصطالحية عبارية، فهل تصبح حينام تطابق املعاين اللغوية إشارية؟!.

»املعرفة«،  »الفيض«،  منها:  واللغوي،  االصطالحي  املعنى  مطابقة  عىل  كثرية  أمثلة  ومثة 

»الوجود«، »النظر«... ميكن أن نصطلح لذلك بـ«التكريس«؛ أي تكريس الداللة األصلية.

وامللفت أّن عبد الرحمن نفسه يؤكّد عىل حقيقة التكريس، ومن ثّم عىل عدم إشارية املعنى 

اللغوي بالرضورة دامئاً. وذلك حني يقول:«من متداول األلفاظ ما ينتقل إل هذا املجال املعريف 

أو ذاك، ويُستخدم فيه استخدام مفاهيمه الخاصة، من غري أْن يُوضع له مدلول زائد عن مدلوله«]]].

ومن جهٍة أخرى، فإّن ما عرَضه عبد الرحمن حول التأثيل اللغوي للمفهوم الفلسفي، مل يكن 

رائداً يف  بذل جهداً  الذي  ماسينيون«،  »لويس  ذلك  فقد سبقه إل  مثال سابق«.  من »غري  مبتََكراً 

معالجة مسألة املصطلح الفلسفي العريب.

]1]- ر. املوضع نفسه

]2]- ر.م.ن، ص 137-136.

]3]- م.ن، ص 196.
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كان ماسينيون يشري تكراراً إل أهمية املعنى اللغوي يف وضع املصطلحات. وقال يف إحدى 

مبفردات  الخاصة  القواميس  استعامل  من  بد  ال  الفلسفيّة،  املصطلحات  »إلنشاء  محارضاته: 

اللغة«]]].

وقال يف محارضة أخرى:«يتطلّب عمل قاموس املصطلحات الفلسفيّة:األصل اللغوي)العريب(، 

األصل اليوناين، الرتجمة الالتينية من العربية، رسائل الحدود عند فالسفة العرب، املعنى الحايل 

ومراجعة املرتادفات«]]].

أّن  يرى  الذي  ماسينيون،  يرفضها  فنتيجٌة  والسلبي،  اإليجايب  التقليد  يف  الفالسفة  وقوع  وأما 

ملن  تقليداً  ال  بأنفسهم،  بدقة  املعاين  فهم  »ألجل  املصطلحات؛  يف  لإلبداع  سعوا  املتصوفة 

سبقهم«]]].

التأثي�ل االستعمايل: 
التأثيل االستعاميل يهتم بالقرائن االستعاملية:  التأثيُل اللغوي باملعنى اللغوي، فإّن  كام اهتّم 

السياقية واملقامية، التي تؤثِّر يف القول حاَل االستعامل. وكام أّن الفيلسوف يضمر املعنى اللغوي 

يف املفهوم، كذلك يضمر هذه القرائن فيه]]].

ووجه دخول هذه القرائن يف إشارة اإلضامر، أنّها ترجع إل مجال لغوي تداويل مخصوص. 

األشباه  مقام  قيامها  يف  تنفع  إضامرها  عىل  لكّنها  تداولها،  عىل  اتّكاالً  الفيلسوف،  يضمرها  وقد 

والنظائر يف عملية املقايسة بني السابق وبني الالحق، بني القديم وبني الجديد، من خالل التسية 

والتعميم من الشبيه إل الشبيه، ومن النظري إل النظري.

يعطي عبد الرحمن مثاالً يقرّب فكرة التأثيل بواسطة سابق االستعامالت. يقوم هذا املثال عىل 

االستعامالت الواردة يف سياقات ومقامات مختلفة ملفهوم »العدم«، الذي يعني لغًة »الفقر«. هذه 

»التجرد  »الفقر« معنى  يستخرج من  فهو  زلزال، ظالم، خمود...  قفر، موت،  فقر،  االستعامالت: 

من كّل ملك«، فيجعل »العدم« تجرداً من الوجود، ُمْنزاِلً الوجود منزلة املُملْك. ويأخذ من »القفر«، 

]1]- محارضات يف تاريخ االصطالحات الفلسفّية العربية: »اللغة العربية يف العامل«،  تر. زينب محمود الخضريي،ال ط، القاهرة، املعهد 

العلمي الفرنيس لآلثار الرشقية، 1983م، املحارضة األوىل،ص 4.

]2]- مرجع  نفسه، املحارضة التاسعة، ص 9.

]3]- ر.مرجع  نفسه، املحارضة الثانية واملحارضة الحادية الثالثون، ص 12.

]4]- ر.عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 138.
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معنى الخالء والفراغ، فيصف العدم بأنه »الخالء أو الفراغ من كّل يشء موجود«]]].

يظهر بذلك أّن توظيف هذه االستعامالت، يجاوز بكثري املعنى اللغوي، الذي يقترص عىل مدلول 

»الفقر« فقط. ويخلص عبد الرحمن قائالً: »كّل ذلك يدّل عىل أّن االستعامالت السياقية واملقامية، 

التي يرد بها املفهوم تفيد أمّيا فائدة يف توسيع أفقه االستشكايل«]]]. ميكن القول هنا أّن عبد الرحمن 

رمّبا وقع يف خطأ »كرثة التوسيع«. وهو أمر خطّأ به مراراً مفكرين آخرين يف نظرياتهم ومواقفهم. 

اعتامده بصورة مبارشة عىل استعامالت مفهوم  الرحمن من عدم  التوسيع عند عبد  تنشأ كرثة 

»العدم« السياقية واملقامية. وإمّنا كان يرجع إل املعنى اللغوي لكّل استعامل، فيلحقه مبفهوم 

العدم؛ مبعنى أنّه لجأ إل معنى املستعَمل، ال املستعَمل نفسه. ومل يكن املستعَمل سوى واسطة 

عبور ومجاوزة. وهذا توسيٌع كثري، وتقريٌب للمختلفات، وتضييٌع للتاميزات بني املفردات.

أال  املفهوم،  إل  البعيدة  اللغوية  املعاين  بتسية  الرحمن  عبد  يقوم  عندما  أخرى،  ومن جهٍة 

مجرّد  املستعمل  املعنى  كان  حيث  االستعاميل؟!.  وليس  اللغوي  التأثيل  من  نوعاً  عمله  يكون 

واسطة إل املعنى اللغوي املوضوع.

التأثي�ل النقلي:
»الدالالت  عىل  بناًء  واستعاملها،  الفلسفيّة  ملفاهيمه  الفيلسوف  وضُع  النقيل  بالتأثيل  يٌقصد 

واالستعامالت الحسية، ناقالً لها من دائرة املحسوس إل دائرة املعقول«]]]. أي أّن تأثيل املفهوم 

الفلسفي، وهو من طبيعة عقلية، قد يتّم باملحسوس. وهذا عىل خالف التأثيلني املاضيَني، حيث 

كان التأثيل تأثيالً للمعقول باملعقول.

ويعترب عبد الرحمن أّن عدداً كبرياً من مفاهيم الفلسفة مؤثمٌّل حسياً، بدءاً من أمهات املفاهيم 

االستناد  وهذا  واملثالية.  كاملادية  الكربى  الفلسفيّة  النظريات  بأسامء  مروراً  والتأّمل،  كالنظر 

هذا  يْسلَُم  ال  الحقيقة،  ويف  السواء]]].  عىل  العريب  وغري  العريب  اللسان  يف  موجوٌد  الحيّس  إل 

الصنف التأثييل ـ كام سابقاه ـ من املؤاخذة. فوْصُفه بأنّه تأثيل باملحسوس، ومتييزه عن التأثيلني 

املضمونيَنْي اآلخَرين باعتبار أنهام تأثيٌل باملعقول ـ هذا الوصف التمييزي غري دقيق إل حّد بعيد. 

]1]- ر.م.ن، ص.ص 140-138.

]2]- م.ن، ص 140.

]3]- م.ن، ص141.

]4]- ر.م.ن، ص -142 143.
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فاملعاين اللغوية واالستعاملية أو بعضها، التي اعتُمدت يف التأثيلني هي ذات طبيعة حسية أيضاً، 

مثل: القفر، الزلزال.... كام أّن قيد العقيل، مل يُؤخذ أساساً يف حدهام ومبادئهام.

وإذا قيل بأنّها محُض معاٍن، واملعاين موجودة يف الذهن، ال يف عامل الحس، فإنّنا مع موافقتنا 

عىل ذلك، إال أّن هذا ال يجعل منها معقولة بالرضورة، بل منتزعة من عامل الحس واملادة. وقد 

سبق لفيلسوفنا أْن أقّر ـ مبا ال نقّر به شخصياًـ بأّن املعاين تحمل صفة الوجود الذي تشري إليه، 

وتُنتَزع منه]]].

ثُمَّ إّن عبد الرحمن سيرتاجع هنا، كام تراجع من قبل؛ ليذهب إل استقالل اللغة عن الوجود؛ 

ألنّها ذات طبيعة رمزية، وال ميكن أْن نطلب منها »الخروج عن وصفها الرمزي والصوري؛ لتنقل إلينا 

األشياء ذاتها... هذه الحقيقة تدعو إل القول مببدأ استقالل مستوى اللغة عن مستوى الوجود«]]].

واستعاملية  لغوية  بأسباب  ه  ومتدُّ املفهوم،  مضمون  تؤثّل  التي  الثالثة،  األصناف  هي  هذه 

وحسية،؛ ليك يتمّكن ويتأّصل.

لكْن إذا أملمنا باملؤاخذات املتعّددة، التي سقناها يف سياق كّل صنف تأثييل مضموين، فإّن 

نوع التأثيل املضموين سيواجه خلالً منطقياً منهجياً. فبناًء عىل هذه املؤاخذات، ستصبح األصناف 

الثالثة غري متاميزة فيام بينها، بل ستتداخل. وقد ذكر علامء املنطق، أنه ال بد أْن تتاميز األقسام 

وأن ال تلتقي أبداً، حتّى تصّح القسمة منطقياً. لكْن ما هو وجه التداخل وعدم التاميز بني أصناف 

التأثيل املضموين؟

اللغوي  التأثيلني  وإن  مبارشة.  غري  بصورة  ولو  لغوي،  تأثيل  هو  االستعاميل  التأثيل  بأن  قلنا 

واالستعاميل، يؤثاّلن يف الحقيقة املعقوَل باملحسوس )بعد اعتبار املعاين اللغوية واالستعاملية 

منتزعة من عامل الحس(، بينام يُفرتض أْن تكون هذه وظيفة التأثيل النقيل فقط؛ فيتداخل االستعاميل 

باللغوي، وهام معاً يتداخالن بالنقيل!.

التأثي�ل البنيوي: )االشتقايق والتقابلي واالحتقايل(
كام استفاد التأثيل اللغوي من عنارص داللية، فإّن عنارص أخرى من طبيعة مباينة؛ استداللية، 

باملضَمرات  التوّسل  البنيوي  التأثيل  »مقتىض  البنيوي.  التأثيل  يف  الفيلسوف  إليها  يستند  سوف 

]1]- ر.م.ن، ص 98.

]2]- املؤلف نفسه، العمل الديني وتجديد العقل، م.س، ص 26.
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البنيوية يف تأصيل اإلمكانات االستداللية للمفاهيم... هذا التأصيل... يحصل منه النامء االستداليل 

للمفهوم... بناًء عىل إدماجه يف عالقات متتد جذورها يف التداول الذي يختص بالفيلسوف«]]].

الفيلسوف  أّن  ياُلَحظ  الفلسفيّة، حيث  املفهومية  املامرسة  موجود يف  التأثيل  من  النوع  وهذا 

يحرص عىل إيجاد عالئق متّكنه من االنتقال بني املفاهيم، تعميامً لحكم، أو قياساً له، أو غري ذلك...

ويتم هذا االنتقال بالتشقيق، الذي له طرق ثالث: االشتقاق، املقابلة، واالحتقال]]]. وكل طريقة 

تؤدي إل صنف متميز من التأثيل البنيوي االستداليل: التأثيل االشتقاقي، التأثيل التقابيل والتأثيل 

االحتقايل.

التأثي�ل االشتقايق: 
التأثيل االشتقاقي للمفهوم الفلسفي هو »االستناد يف بيان مدلوله االصطالحي إل املُضَمرات 

الالزمة يف صيغته الرصفية«. فتتحقق له صفة التداول والتواصل اللغويني، وتنمو قوته االستداللية، 

بتشقيق املفاهيم بعضها من بعض]]]. وتتباىن املعاين، محاولًة اإلجابة عن أسئلة مثارة. وتتولد أدلٌة 

يُحتاج إليها... كّل هذا يزيد يف توسيع املصطلح استشكالياً واستداللياً. 

تشكيل  إعادة  هو  و»الوزن  األوزان.  نظام  عىل  العريب  اللغوي  التداول  يف  االشتقاق  يعتمد 

للجذر اللغوي بواسطة التفريق والتحريك«؛ أي تفريق الحروف األصلية بحروف رصفية، وإدخال 

مستقل، صالحة  مفهوم  لها  مستقلة  داللية  الوزن وحدة  »فيكون  الحروف؛  األربع عىل  الحركات 

لتوليد املفاهيم«!]]]. 

الزيادات يف صدر  اللسان العريب، الذي يعتمد االشتقاق فيه عىل نظام  هذا عىل خالف غري 

الجذر اللغوي، أو عجزه أو وسطه. فال تكون الزيادة مستقلة، ومن ثّم ال تصوغ مفهوماً بالرضورة، 

وإمّنا تعني عىل صوغه. 

والداللة االشتقاقية يف اللسان العريب عىل قسمني:

داللة الصيغة عىل نفسها. نحو: صيغة »االستفعال«، الدالة عىل طلب الفعل.

]1]- املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 144.

]2]- م.ن، ص145.

]3]- ر.م.ن، ص 145،147.

]4]- ر.م.ن، ص 145،146.
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داللة الصيغة املتضايفة عىل لوازمها. نحو: صيغة »ناطق« الدالة عىل »املنطوق«.

وهذه املدلوالت االشتقاقية »تنزل منزلة املعاين العقلية الكلية، التي ال تفارق عملية التفكري 

والتعبري«...؛ ألنها مستنبطة من مواد اللغة واملعرفة]]]. وميكن النقُد هنا يف نقاٍط  ثالثة: الداللة 

يَادة يف التنبيه إل االشتقاق يف غري اللسان العريب. السالمة  االستقاللية للوزن الرصيف. مدى الرِّ

املنطقية للتأثيل االشتقاقي.

األوزان الرصفية.. ال معنى استقاليل فيها: ذكر عبد الرحمن أّن الوزن »وحدة داللية مستقلة... 

فإنّنا ال نوافق  )صالحة( لتوليد املفاهيم«. ورغم موافقتنا عىل صالحية األوزان لتوليد املفاهيم، 

عىل استقالليتها كوحدة داللية. فقد بُحث هذا األمر يف جملة املباحث الفلسفيّة العقلية املبثوثة 

يف علم أصول الفقه، تحت عنوان »املعنى الحريف واملعنى االسمي«. ويقصدون باملعنى االسمي 

معاين األسامء العامة والخاصة، والتي لها داللة استقاللية، حتّى لو مل ترِْد يف جملة.. ويقصدون 

باملعنى الحريف ما كان موضوعاً )أي بالوضع( للربط بني معاين األسامء. ومثال املعنى الحريف: 

معاين الحروف والظروف وهيئات الكلامت )األوزان(... فهذه األمور موضوعة للربط بني املعاين 

االسمية، وال داللة لها خارج الجمل والرتاكيب. إّن غايتها هي الداللة الربطيّة بني معاٍن اسمية لها 

االستقالل وحدها]]].

وتنشأ املالحظة عىل عبد الرحمن من إرصاره عىل استقاللية الوزن، أي املعنى الحريف، كرشط 

يف توليد املفاهيم. يقول: »االستقالل رشط يف املفاهيم«. ونحن نرى أنّه لزوم ما ال يلزم، وتقييٌد دون 

عائد وال طائل. فإذا كان املعنى الحريف ربطيّاً، مل يعد مستقالً، ومن ثّم غري صالح لتوليد املفاهيم، 

بناًء عىل أطروحة عبد الرحمن. لكْن يف الحقيقة، ال تتناىف الربطيّة مع توليد املفاهيم؛ ألنّنا إجامالً 

بصدد اعتبار. ومثل ما يقول علامء أصول الفقه: »االعتبار سهل املؤونة«. بل ميكن القول أننا نحتاج 

إل إثبات عدم استقاللية األوزانـ  أي إل العكسـ  للحفاظ عىل االنتقاالت بني املفاهيم. فلو كانت 

كّل املفاهيم ذات داللة استقاللية، لاََم ُوِجَد رابط وال ربط عقليان بينها. فال بد أْن يكون أحدها أو 

بعضها موضوعاً للربط بني املفاهيم األخرى. وتكون مفهوميّته هي عني الربطيّة.

فرق  قبله وجود  يلحظ  أحداً مل  أّن  إل  الرحمن  عبد  العريب: ذهب  اللسان  االشتقاق يف غري 

اشتقاقي بني اللسان العريب وغريه، حيث يقوم األول عىل االشتقاق الرصيف، فيام يقوم الثاين عىل 

نظام الزيادات.

]1]- ر.م.ن، ص 146،147.

]2]- ر. الصدر، م.س، الحلقة الثالثة، ص.ص -60 64.
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يف  يزيد  التأثيل  هذا  أّن  إل  الرحمن  عبد  »أشار  االشتقاقي:  التأثيل  يف  املنطقية  السالمة   -

توسيع نطاق املصطلح االستشكايل واالستداليل«. وهذا برأينا يؤّدي إل تداخل التأثيل البنيوي 

باملضموين، ومن ثّم عدم متايز القسمني؛ ألّن املضموين هو املعنّي باالستشكال فقط. وال بّد أْن 

تتاميز األقسام، حتّى تصّح القسمُة منطقيّاً.

 التأثي�ل التقابلي:
املُضَمرات  إل  االصطالحي  مدلوله  بيان  يف  هواالستناد  الفلسفي  للمفهوم  التقابيل  التأثيل   

غري املبارشة الالزمة عن توسط نظائره«؛ الوفاقية والطباقية، األمثال واألضداد. ويقوم هذا التوّسط 

بالوصل بأصول التداول اللغوي واملعريف. وينّمي هذا التوّسط جانَب االستدالل من خالل االنتقال 

من املفهوم إل شبهه، أو منه إل ضده. واإلشارة اإلضامرية هنا غري مبارشة؛ ألّن املتقابلنَي يتوسط 

أحدهام باآلخر]]].

من  عدد  عىل  يدور  فيلسوف  كلِّ  »فكالُم  الفلسفة،  يف  التشقيق  طرق  أبلغ  من  التقابل  ويَُعدُّ  

يُقاس مبا تضّمنه من  املفاهيم املتقابلة... حتّى يكاد يكون الجانب األصيل واملميّز يف مذهبه 

تقابالت يف مفاهيمه، إْن مل يكن مرده ـ مرد مذهبه ـ إل هذه التقابالت عينها...«]]]. لكن من الزم 

الطباقي استنتاجاً غري  مبارشاً، والتقابل  الوفاقي استنتاجاً  التقابل  اعتبار  أّن  القول يف هذا املقام، 

بأنه االستناد إل  التقابيل  التأثيل  الرحمن يف تعريف  ـ هذا االعتبار يخالف ما حّدده عبد  مبارش 

نكن  املبارشة. ومل  املبارشة وغري  بعبارة:  التقييد  يتم  أْن  والصحيح  املبارشة«.  »املُضَمرات غري 

لنتوقف عند هذا األمر، سوى أّن عبد الرحمن يف مقام التحديد الدقيق لهذا الصنف من التأثيل.

مفاهيم  عىل  نطاقاً  يرضب  مفهومي  »بحقٍل  الفلسفي  املفهوم  تزويد  هو  االحتقايل  التأثيل   

تتولّد  الذي  األصل  هو  فالسؤال  اإلضامرية.  السؤال  بعالقة  بعض«،  من  بعضها  ينتج  مخصوصة 

بواسطته كّل مامرسة فلسفية، وبواسطته يتشّقق املفهوم إل مفاهيم متنوعة. 

وما  عنارصه؟،  وما  موضوعه؟،  وما  طبيعته؟،  وما  كذا؟،  وجود  »ما  األسئلة:  هذه  أنواع  من 

صنفه؟، وما أقسامه؟، وما مرتبته؟، وما الغاية منه؟، وما الوسيلة إليه؟، وما سببه؟، وما أثره؟، وما 

لواحقه؟،... وما أدلته؟ وما االعرتاضات عليه؟«]]].

]1]- ر.عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص150-149.

]2]- م.ن، ص150، 192.

]3]- املوضع نفسه.
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هذه األسئلة مضَمرة؛ ألّن الفيلسوف يستحرضها يف عقله، وال يرّصح بها، ويجيلها يف ذهنه، وال 

يفصح إال عن نواتجها: حقول املفاهيم الفلسفيّة. ورغم أنّه ال يرّصح بهذه األسئلة، إال أّن املفاهيم 

الفلسفيّة تستند إليها؛ ألنها مسبَّبة عنها.

املضموين:  أصناف  وفّصلنا  والبنيوي.  املضموين  التأثيل:  نوَعي  عرضنا  قد  نكون  بذلك 

اللغوي، االستعاميل والنقيل. وأصناف البنيوي: االشتقاقي، التقابيل واالحتقايل. 

عىل أّن أصناف التأثيلني ليست محصورة أبداً بهذه الستة. حيث يرى عبد الرحمن أّن كّل ما جاز 

إسهامه يف تأصيل املضمون الداليل للمفهوم الفلسفي، كان تأثيالً مضمونياً. وكل ما جاز إسهامه 

يف مناء الصورة العالقية للمفهوم الفلسفي وتوسعتها، كان تأثيالً بنيوياً ]]].

ثالثًا: تكوين املصطلح الفلسفي املنقول
ال تخلو أية عملية تعامل مع املصطلح الفلسفي من مواضعة واخرتاع. لكّنها تارة تكون تأسيسية 

صيغًة ومضموناً، وأخرى تكون منقولة.

التعامل  حدود  عند  والوقوف  ل،  الرتسُّ إباحة  يعني  ال  فهذا  مرتجمة،  أو  منقولة  تكون  وعندما 

اللفظي، أو مترير املضمون دون قيود. 

وقد يفيد عنوان »التأثيل« كثرياً يف التعاطي مع املفهوم املنقول. لكّن تأثيل هذا املفهوم، يأيت 

يف مرحلة الحقة. فيحتاج أوََّل األمر، إل عملية تصحيحية وفق مجاالت التداول العريب، والسيام 

عىل املستوى املعريف والعَقدي.

ملحددات  الرحمن  عبد  طه  مرشوع  يف  تخضع  عملية  منقول،  ملعنى  املصطلح  وضع  إّن   

ورشوط، نجمعها تحت عنوان: »تكوين املصطلح الفلسفي املنقول«.

التصحيح التداويل: ال تقريب بغري تصحيح: 

الرتاث، أو وصله باملعارف  بأصٍل من أصول  التقريب هو »جعل املنقول مأصوالً«، ووصله 

األصلية]]]. ويَُعدُّ مفهوم الرتاث الدعامة األساس، التي تستند إليها نظرية طه عبد الرحمن التكاملية 

يف الرتاث. وأما التداول، فهو »وصٌف لكل ما كان مظهراً من مظاهر التواصل والتفاعل بني صانعي 

]1]- ر.م.ن، ص 189.

]2] عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، م.س، ص237،243.
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الرتاث من عامة الناس وخاصتهم«]]]. وأما التصحيح، فهو وظيفة التقريب األصلية، تقومياً للمفهوم 

املنقول وتسهيالً لعبارته وتهويناً ملضمونه]]].

يكون  حتّى  لكْن  والتصحيح.   والتداول  التقريب  املفاهيم:  من  اإلجاميل  املراد  بيان  هذا 

التقريب التداويل تصحيحياً، ال بد من التفصيل يف أوصاف املفاهيم املنقولة الصالحة للوصل، 

ويف أسباب التداول والتفاعل يف مفاهيم دون مفاهيم أخرى، ويف آليات التصحيح وطرقه.

التصحيح  التقريب، فضالً عن  تتعلّق عملية  ال   أوصاف املفاهيم املنقولة الصالحة للوصل: 

دة تجعله قابالً للوصل. من هذه  بأّي مفهوم اتُّفق، بل ال بد أْن تتوافر يف هذا املفهوم أوصاف محدَّ

األوصاف:

بني  اإلنسان؛  سعي  جوانب  مختلف  بني  متنوعة  املفاهيم  تكون  أْن  التنّوع:  يف  النموذجية 

»املوضوع واملنهج، بني العلم والعمل، بني االستدالل والسلوك، بني اليقني والظن«.

النموذجية يف التفاعل: أْن تكون املفاهيم »متامزجة« مع مفاهيم العلوم األخرى.

النموذجية يف االستمرار: أْن تكون املفاهيم قابلًة للتقريب املستمر والتنقيح املتواصل، »كام 

لو كانت عملية رفع املنقول إل مرتبة املأصول ال نهاية لها«]]]. 

أسباب التواصل يف مفاهيم معينة: التواصل والتفاعل بني صانعي املفاهيم من عامٍة أو خاصة، 

ناتجان عن أسباب ثالث: لغوية وعقدية ومعرفية.

األسباب اللغوية: »اللغة من أدوات تبليغ املقاصد والتأثري يف املخاطب«. وبقدر ما تكون لغة 

املفهوم مألوفة وموصولة بلغة التداول، يكون التبليغ أفضل والتأثري أكرب]]].

األسباب العَقدية: تتّسم هذه األسباب بطابعٍ ملّح، أكرث من األسباب اللغوية؛ ألنها ترتبط بالصبغة 

الدينية. وقد انطلقت حركة نقل املفاهيم أساساً من حاجٍة يف نفس املفكرين، تبتغي تفسري النص 

الديني، وتأويل متشابهه. 

األسباب املعرفية )أو العقلية(: إذا كانت اللغة متثّل وسيلَة تداوٍل وتواصل، والعقيدة داعياً إل 

الّنقل، فإّن املعرفة متثل املادة املنقولة. هذه املادة هي »جملة مضامني داللية وطرق استداللية، 

]1] م.ن، ص 244.

]2] ر.م.ن، ص298.

]3] ر.م.ن، ص.ص 242-238.

]4] ر.م.ن، ص245.
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املفاهيم،  بني  بالربط  املضامني  وتلك  الطُّرق  هذه  وتقوم  العقلية...«]]].   املدارك  بها  تتوّسع 

وبتوليدها بعضها من بعض، أو مبقابلتها بعضها ببعض.  

والتهوين،  والتسهيل  التقويم  من  نوع  هو  التداويل  التصحيح  أّن  مّر  وطرقه:  التصحيح  آليات 

يعمل عىل املجاالت نفسها، التي شّكلت أسباباً للتداول. أي يعمل عىل العقيدة واللغة واملعرفة.  

يتعلّق التقويم بالعقيدة، فيعمل عىل تنقية مضمون املفهوم املنقول، وإزالة أية تعارضات بينه وبني 

النص الديني]]]. 

أّما التسهيل، فيتعلق بلغة املفهوم، فيزيل االعوجاج منها، فال »يستخدم... من األلفاظ إال ما 

كان رصفه أو اشتقاقه جارياً عىل املقاييس اللفظية املعتادة... وال يورد من املعاين إال ما ناسب 

موضعه ومل يْنُب عن لفظه، وال يأيت بغري املألوف منها، إال بعد أْن يكون قد مّهد له متهيداً...«]]]. 

كام ال بدَّ يف التسهيل من االقتصار عىل ما يوافق حاجة املخاطب، مع مراعاة مقتضيات الحال. 

وإذا ما تم هذا األمر، كان املفهوم مألوفاً موصوالً، ما يورث اإلنساَن العادي القدرَة عىل التفلسف. 

وأما تهوين مضمون املفهوم، فيقوم عىل إزالة الغموض منه.  

عموماً، فإّن كالً من التقويم والتسهيل والتهوين، يتّبع يف عمله التقريبي قواعد تناسب طبيعة 

مجاله. فيكون لدينا قواعد لغوية تسهيلية، وقواعد معرفية تهوينية، وقواعد عقدية تقوميية.

آليات  يعتمد  التداويل،  املجال  قواعد  وباتباع  التداويل،  التصحيح  فإّن  أمر،  من  يكن  ومهام 

أساسية، هي: اإلضافة والحذف، اإلبدال والقلب، التفريق واملقابلة.

والعقيدة  اللغة  مع مجاالت  متوافقاً  تكميل املفهوم املنقول بوجوه وعنارص تجعله  اإلضافة: 

واملعرفة، أي مجاالت التداول املنقول إليه.

الحذف: تخلية املنقول عام يتعارض مع مجاالت التداول.

اإلبدال: إبدال العنارص املُعارِضة بأخرى موافقة ومناسبة.

القلب: تغيري أوضاع املفهوم املنقول تقدمياً وتأخرياً، حتّى يناسب مجاالت التداول، والسيام 

اللغوية. وتربز الحاجة إل هذه اآللية يف املفاهيم، التي تتألف من لفظني أو أكرث.

]1] م.ن، ص 246.

]2] ر.م.ن، ص 298.

]3] م.ن، ص284.
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التفريق: التمييز يف املفهوم املنقول بني مدلولني كانا متحدين، أحدهام موافق ملجال التداول 

فيُحَفُظ، واآلخر مخالف ملجال التداول فيُرصَف.

املقابلة: اإلتيان باملعاين واأللفاظ املقابلة للمفهوم املنقول: املواِفقة واملخالِفة. فاملواِفقة 

تفيد املقابلة يف  نقائض هذه األوصاف]]].  إليها  إليها أوصاف املنقول. واملخالِفة تسي  تسي 

توسيع استثامر املفاهيم، وتُسهم يف عملية التفكري املنتج، أي الرابط بني املفاهيم. إذاً،  إن تقريب 

املفهوم املنقول عمليٌة  تصحيحية متنوعة، تعتمد آليات محّددة. وتتّبع قواعد تداولية لغوية وعقدية 

ومعرفية، فام هي هذه القواعد؟.

التداول األصلي: ال تصحيح بغري قواعد املجال التداويل األصلي 
املظاهر  منها  تتفّرع  التي  األول  »املبادئ  بأنّها  جامعاً  تعريفاً  التداول  قواعد  تعريف  ميكن 

الثقافية والحضارية األصلية، والتي مُتتحن بها قيمة املظاهر الثقافية والحضارية املنقولة«]]]. 

هذه  مبعيار  قيمته  مُتتحن  أْن  يجب  حضاري،  ثقايف  مظهر  هو  املنقول  الفلسفي  واملفهوم 

املبادئ األولية. وقد توّصل عبد الرحمن إل هذه القواعد من خالل منهجية االستقراء، ثّم صّنفها 

إل أصول ثالثة )هي أسباب التداول(: العقيدة، اللغة واملعرفة.

وكل أصٍل من هذه األصول، يتوزّع إل قواعد ـ أصناف. لكل صنٍف قيمٌة بحسب درجة وظيفته 

نوٍع من  يؤدي إل  الواحد  تعطّل جميع وظائف األصل  أّن  التصحيحي. كام  التقريب  يف عملية 

اآلفات.

قواعد األصل العَقدي: )االختيار، االئتامر واالعتبار(

قاعدة االختيار: »سلِّم بأن العقيدة التي ال تنبني عىل أصول الرشع اإلسالمي، قوًة وعمالً، كائنة 

ما كانت، ال تَُعدُّ عقيدة مقبولة...«]]]. ووظيفة هذه القاعدة إنهاضية، وقيمتها تفضيلية.

قاعدة االئتامر: »سلّم بأن الله سبحانه وتعال واحد مستحق للتقديس والتنزيه والعبادة، دون 

سواه، متّبعاً تعاليم الرسالة، التي بُعث بها النبي الخاتم...«]]]. ووظيفة هذه القاعدة إنتاجية، لذا فإّن 

قيمتها كربى عىل قدر وظيفتها. وقد سّمى عبد الرحمن هذه القيمة بـ»اإلنتاجية«.

]1] ر.م.ن،ص 291-290.

]2] م.ن، ص 250.

]3] م.ن، ص255؛ نقاًل عن ابن تيمية: الرد عىل املنطقيني، ص447.

]4] م.ن، ص255.
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قاعدة االعتبار: »سلّم بأن كّل ما سوى الله، ال يكون إال مبشيئته، وال يُحفظ إال مبّنته، معترباً 

مقاصده يف أحكامه، ومعترباً بحكمته يف مخلوقاته«]]]. إّن وظيفة هذه القاعدة توجيهية، لذا فإّن 

قيمتها ال تعدو أْن تكون تكميلية.

ويف حقيقية األمر، فإّن بيان عبد الرحمن لقواعد األصل العَقدي، ال يخلو من مؤاخذات إجاملية 

وتفصيلية.

أّما إجامالً، فإّن إدارج األصل العَقدي يف آلية تكوين املصطلح الفلسفي يضيّع الهوية الفلسفيّة 

العقلية الشمولية لهذا املفهوم، ويجعله حامالً لبصمة كالمية ونقلية إسالمية فقط. كام الحظنا التأثّر 

الكبري عند عبد الرحمن بابن تيمية، من خالل تكرار االقتباس الحريف عنه. ومن خالل تقليده يف 

صوغ قاعديَت االئتامر واالعتبار.

وقد جاء ابن تيمية مرجعاً يتيامً يف حاشية توثيق األصل العَقدي، فضالً عن أنّه شخصية علمية 

سلفية، قد ال يؤّدي االستشهاد بأقوالها إل تسليم اآلخرين واقتناعهم بصورة كافية وافية. وينسحب 

هذا األمر عىل سائر قواعد األصول، حيث شّكل ابن تيمية مرجعاً وحيداً فيها.

وأما تفصيالً، فال يبدو اختيار تسمية قاعدة االختيار موفََّقاً نظراً إل املسمى، والسيام إذا كانت 

ُمدرجة ضمن األصل العَقدي. حيث إّن مصطلح االختيار، هو من جملة املصطلحات الكالمية، 

التي انبنت عليها مسألٌة إنسانيٌة جوهرية، تدور حول فعل اإلنسان بني التسيري والتخيري. والتي كرُث 

الكالم حولها بني ِفرَق الكالم. بذلك رمّبا لن يكون ممكناً نقل هذا املصطلح إل وضعٍ جديد، أراد 

عبد الرحمن توظيفه رسيعاً، ودون تأسيٍس استعاميل كاٍف.

آفة ذكرها يف الصفات املضادة  دة. وهي  التضمني املبعِّ آفة  الرحمن يف  وقد وقع بذلك عبد 

للتقريب التداويل، ممثاّلً لها بأنها اللجوء »إل ألفاظ خاصة باملجال العَقدي، فيحملها عىل وجوه 

غري وجوهها األصلية«.

وبخصوص قاعدة االئتامر، فإنّها يف املحّصلة تتشابه مع قاعدة االختيار. والخالف بينهام هو 

الرسالة، هي تفصيٌل وتوسيٌع يف »أصول  فالتقديس والعبادة واتباع  يف اإلجامل والتفصيل فقط. 

ال  إنهاضية  فتكون  االختيار،  قاعدة  وظيفُة  االئتامر  قاعدة  إل  تسي  بذلك  اإلسالمي«.  الرشع 

إنتاجية. وإذا أمست كذلك ال تبقى أيّة قاعدة عقدية تقوم بوظيفة اإلنتاج. وها هنا يكمن مقتلها. 

]1] املوضع نفسه
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قواعد األصل اللغوي: )اإلعجاز،اإلجناز واإلجياز(
قاعدة اإلعجاز: »سلّم بأن اللسان العريب استُعمل يف القرآن الكريم بوجوه من التأليف وطرٍق 

يف الخطاب، يعجز الناطقون عن اإلتيان مبثلها عجزاً دامئاً«]]]. وهذه القاعدة إنهاضية تفضيلية.

قاعدة اإلنجاز: »ال تنشئ من الكالم إال ما كان موافقاً ألساليب العرب يف التعبري، وجارياً عىل 

عاداتهم يف التبليغ«]]]. وهذه القاعدة إنتاجية تأصيلية.

قاعدة اإليجاز: »لتسلك مسالك االختصار يف العبارة عن مقاصدك، مؤدياً هذه املقاصد عىل 

ما  استثامر هذه املعارف أقىص  باملعارف املشرتكة، ويعمل عىل  به وصلها  الذي يسهل  الوجه 

يكون االستثامر«]]]. وهذه القاعدة توجيهية تكميلية.

وقد ذكر عبد الرحمن يف سياق آخر قاعدتني تداوليتني بصورٍة عرَضية. ونرى أنهام لُغويتان، وأن 

مكانهام املناسب يف املقام. األول »تقيض بأن يظهر يف الدليل ما هو مجهول، ويُضَمر ما هو 

معلوم«. والثانية »تُوجب بأن يفّصل الكالم أو يُخترص بحسب مقتضيات الحال«]]].

إنهاضية،  تفضيلية  كقاعدة  تصنيفها  رغم  إنّها  اللغوية،  اإلعجاز  قاعدة  القول يف شأن  وميكن 

ُل العربية عىل سائر اللغات، فإّن لسانها جاء تعجيزياً غرَي إنهايض أبداً. وذلك يف  مبعنى أنّها تُفضِّ

حال طبقناها عىل آلية تكوين املصطلح الفلسفي. فالعجز الدائم عن اإلتيان مبثل لغة القرآن، وإن 

كان صحيحاً بحد ذاته، لكّنه ال يصلح ُمْنطَلَقاً لتصويب صناعة املفهوم الفلسفي.

يقول عبد الرحمن: »إّن اللسان العريب استعمل يف القرآن الكريم بوجوه من التأليف وطرق يف 

الخطاب، يعجز الناطقون عن اإلتيان مبثلها عجزاً دامئاً«. 

ويف شأن قاعدة اإليجاز، فإنّها ـ كام يرى عبد الرحمن ـ توجيهية. إال أنّه مل يلتزم بها إل حٍد 

ملحوظ جداً. حيث نرى تطوياًل وترّساًل بالغني يف مؤلفاته.

قواعد األصل املعريف )االتساع، االنتفاع واالتب�اع(:
قاعدة االتساع: »سلّم بأّن املعرفة اإلسالمية حازت اتساع العقل بطلبها النفع يف العلم والصالح 

]1] م.ن، ص 255؛ نقاًل عن ابن تيمية، الرد عىل املنطقيني،م.س، ص178.

]2] م.ن.

]3] م.ن

]4] م.ن، ص313.
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يف العمل، وال نفع يف العلم ما مل يقرتن بالعمل...«]]]. وهذه القاعدة إنهاضية تفضيلية.

قاعدة االنتفاع: »لتكن يف توّسلك بالعقل النظري، طلباً للعلم باألسباب الظاهرة للكون، منتفعاً 

بتسديد العقل العميل«]]]. وهذه القاعدة إنتاجية تأصيلية.

قاعدة االتّباع: »لتكن يف توّسلك بالعقل الوضعي، طلباً للعلم بالغايات الخفية للكون، متبعاً 

إشارات العقل الرشعي«]]]. وهذه القاعدة توجيهية تكميلية.

ولنا أْن نقول بأن األصل املعريف هو أصل عقيل يف الحقيقة، كام يظهر من صياغة عبد الرحمن 

لقواعده، حيث تتأّسس عىل مفاهيم العقل: العقل النظري، العقل العميل، العقل الوضعي والعقل 

الرشعي. وهو نفسه يعتربه كذلك أيضاً]]]. وإذا كان األمر كذلك، فينبغي أْن تكون قواعد األصل 

وإنتاجية.  فعالية  أكرث  بصورة  الفلسفي  املفهوم  ُمساِعَدة عىل صناعة  أول  مبادئ  العَقدي مبثابة 

وذلك عىل وزان مبادئ التفكري يف املنطق األرسطي: مبدأ عدم التناقض، ومبدأ الثالث املرفوع، 

ومبدأ املاهية. فقد اقترصت القواعد التداولية عىل حث العاقل املقرِّب عىل العمل واتباع الرشع، 

وهي توجيهات عامة جداً، ال يتبّدى أثرها واضحاً يف صناعة املفهوم الفلسفي وتكوينه. 

بأخرى.  أو  بطريقة  بعٍض،  إل  يرجع  وبعضها  مستقلة،  وال  متاميزة  غري  القواعد  هذه  أّن  كام 

فـ»االتساع« يجعل العقل شامالً للعلم والعمل، و»االنتفاع« يدعو إل تسديد العقل العلمي النظري 

بالعقل العميل. و»االتباع« يدعو إل اتّباع العقل الوضعي للعقل الرشعي. بينام العقل الرشعي هو 

عقل عميل يف حقيقة األمر؛ ألنه ينظر يف أفعال املكلفني وأعاملهم.

بذلك تكون جميع القواعد دائرًة يف فلك العلم والعمل، وال مائز مهم بينها ليجعلها ثالثاً، وليس 

قاعدة واحدة.

وقد قّدم لنا فيلسوف التقريب تطبيقاً للتقريب التصحيحي ـ وفق قواعد األصول الثالثة ـ بنَْي 

مفهوم »التيوس« يف املجال التداويل اليوناين، وبني مفهوم »اإلله« يف املجال التداويل اإلسالمي.

ومعنى  »التيوس«،  معنى  بني  بالوصل  االشتغال  الرضوري  من  أنه  يرى  بالتقريب  القائل  إّن 

»اإلله«، باعتبار انتامئهام إل مجالني مختلفني. واالنتامء التداويل يجعل كالً منهام مقرتناً بثالث 

]1] م.ن، ص256، نقاًل عن ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مج 9، ص287-286.

]2] املوضع نفسه.

]3] املوضع نفسه.

]4] ر.م.ن، ص 246.
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قيم مختلفة. هي: التفضيل والتأصيل والتكميل. وهام مقرتنان كذلك بثالثة أصول متاميزة، هي: 

العقيدة، واللغة واملعرفة. يحتاج التقريب إل الوصل بهذه األصول واحداً بعد واحٍد يف املجالني، 

والوصل بهذه القيم واحدة بعد واحدٍة يف املجالني أيضاً.

مراتب  يف  األول  املبدأ  هي  اليونان  عند  »التيوس«  ملفهوم  العَقدية  التأصيلية  القيمة  مثالً، 

الوجود. بينام هذه القيمة ملفهوم »اإلله« عند املسلمني هي أنه املستحق للعبادة دون سواه. وفرق 

بني القيمتني: األول تجعل اإلله مقصداً نظرياً فكرانياً، واألخرى تجعله مقصداً عمالنياً. والقيمة 

اإلسالم  عند  القيمة  هذه  أّن  حني  يف  »السيّار«.  عىل  يدّل  أنه  هي  اليونان  عند  اللغوية  التأصيلية 

هي »املعبود«. وفرٌق بني القيمتني. فاألول تربط  بني معاٍن دخلت يف تحديد األلوهية باملعنى 

والخضوع  الطاعة  معنى  بني  يربط  املعبود  بينام  والكواكب..  والفلك  الحركة  وهي  الفلسفي، 

والعمل.

 وكذلك القيمة التأصيلية املعرفية لـ»تيوس«، هي أنه هو »الصانع«. بينام هذه القيمة يف اإلله 

هي أنه »الخالق«. وفرق شاسٌع بينهام: فالصانع يصنع من يشء، بينام الخالق يخلق من ال يشء]]].

ويف الواقع، إذا كان املثال املتقّدم تطبيقاً منوذجياً للتقريب التصحيحي، ستميس عملية تكوين 

املصطلح الفلسفي املنقول ـ أو تخرّيه ـ عمليًة مركّبًة صعبًة ومطّولة إل حٍد كبري. وتتطلب إملاماً 

أو إتقاناً واسَعني بالَغني باللغة املنقول منها وإليها، وباملضمون الفكري املنقول. 

ومن جهٍة أخرى، فإّن عرض هذا املثال جاء أكرث قرباً إل مادٍة يف موسوعة فلسفية، تريد تبيني 

دالالت مصطلٍح ما، واستعامالته املختلفة، ومقارنته مبفاهيم أخرى.. ومل يوِح هذا العرض بأنه 

منوذج لتقريب مفهوٍم فلسفٍي منقول.

الفلسفي  املصطلح  هو  وما  املقارنة،  هذه  من  إليها  انتهى  التي  املحّصلة،  نعلم  مل  أنّنا  كام 

امُلختار، طاملا أّن املفهومني يفرتقان عقيدًة ولغًة ومعرفة، ويتباينان قيمًة ووظيفة.

اليقني التداويل: ال قواعد تداولية بغري يقني
التقريب  نتيجة  تكون  التداويل. فحتى  باليقني  أي  القيم دون سواها،  بقيمة  التقريب  يتوّسل 

يقينية كذلك. يقول: »ال تقريب بغري تحّقق  العملية  أْن تكون جميع مفاصل هذه  ينبغي  يقينية، 

]1] ر.عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، م.س، ص 276.
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باملجال األصيل، وبغري تيّقن من العنارص التي يشتمل عليها؛ مضامني ووظائف«]]].

ويؤّدي اإلخالل برشط اليقني التداويل إل ما يسّميه عبد الرحمن بـ »التقريب القلق«، الذي وقع 

فيه ـ كام يرى ـ »مفّكرو اإلسالم وبعض علامئه«. 

التقريب السليم للمفاهيم الفلسفيّة، »تحمل  وعكُس ذلك يؤّدي إل »االستيقان«؛ ألّن عملية 

املخاطب عىل التصديق... وال يعرض له الشك... إال بدليل يرصفه عن يقينه«]]].

بذلك يتبنّي أّن تكوين املصطلح الفلسفي املنقول عند طه عبد الرحمن، هو عملية تسعى إل 

أن تكون تقريبية تصحيحية تداولية يقينية. 

رابعًا: تقييم النظرية
 كنا قد سقنا عدداً كبرياً من التعليقات النقدية أثناء عرض النظرية. غري أنّها جاءت تفصيلية تقف 

عند حدود خاصة.  ومل ترَق هذه التعليقات إل مستوى جامع يفحص عن منطق النظرية وُمْنطَلَِقها 

والزمها، وعن ثباتها العام، وعن مدى كاملها وتضّمنها لعنارص كافية، وأخرياً عن مدى تأصيليتها. 

وإذا تبنّي وجوُد خلٍل يف النظرية، فهل سيؤّدي هذا إل خلٍل يف املصطلحات، التي وضعها أو 

استثمرها باعتبارها نواتج عن النظرية؟  

الوقوع يف التن�اقض:
 أخّل عبد الرحمن مببدأ عدم التناقض يف تصويره وفذلكته لدور العبارة واإلشارة يف التأثيل. 

فبناًء عىل لفظيّة اإلشارة، وأنها »قول تبنّي بنيته غري الظاهرة... املعنى الذي أُريد منه«]]]. وبناء عىل 

أّن العبارة أيضاً، »قول تبني بنيته الظاهرة املعنى الذي أريد منه«]]]. بناء عىل ذلك يجتمع قوالن أو 

لفظان يف املفهوم الفلسفي املؤثّل، مع أنه لفظ واحد، كام هو املفرتض. وقد أرشنا إل هذا األمر 

سابقاً يف عنوان »العبارة واإلشارة وتأثيل املفهوم الفلسفي«. وقلنا بأنه مخالفة واضحة لقانون عدم 

التناقض، أحد قوانني الفكر األساسية.

هذا األمر يجعل نظرية التأثيل أمام محنة منطقية، تدفعها إل إعادة صياغة التأثيل وتصويره، مبا 

ال يتناىف وقانون عدم التناقض.

]1] م.ن، ص281، 286، 299.

]2] ر.م.ن، ص 285.

]3] املؤلف نفسه، املفهوم والتأثيل، م.س، ص 73.

]4] م.ن، ص71.
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لكْن لعبد الرحمن موقف من قانون عدم التناقض وسائر قوانني الفكر األساسية )الثالث املرفوع 

والهوية(. يتجاوز هذا املوقف حدود هذه القوانني املتّسقة إل رحاب مجانبة االتساق، وفقاً لشكل 

من أشكال املنطق، هو »املنطق املجانب )أو الصارف( لالتساق، الذي يقوم عىل االلتزام بالقواعد 

املرسومة يف عملية االستنتاج«]]]. 

ومهام كانت صورة هذه القواعد: مخالفًة لقوانني الفكر أو موافقة لها، فإّن األساس هو البناء 

عليها وااللتزام بها من بداية االستدالل وحتى بلوغ النتائج. يقول عبد الرحمن: »من املسلّم به أّن 

التناقض حقيقة قامئة يف تجاربنا مع األشياء، لاَِم تبلغه من التعقيد. وقد َعِملت عىل التبصري بها 

ووصفها وتنظريها زمرٌة من أهل النظر«]]].

العبارة واإلشارة يف مفهوم  أْن نتصّور عبد الرحمن مدافعاً عن اجتامع قويَل  لنا  لذلك، ميكن 

واحد. وهذا يدفعنا إل االرتقاء بالنقد إل محاولة إثبات مبدأ عدم التناقض كقانوٍن ال ميكن رصفه 

عن أية عملية تفكري.

املادية  اعترَبت  فلقد  جديدة.  ـ  قدميًة  القانون  هذا  زعزعة  محاولة  تبدو  األمر،  حقيقة  ويف 

طرق  إلحدى  قانون  هو  وإمنا  للتفكري،  مطلقاً  قانوناً  ليس  التناقض  عدم  قانون  أّن  الديالكتيكية 

التفكري. ومثة طريقة أخرى للتفكري تلتزم بالتناقض.

وترى املادية أّن ما يسمى بقانون عدم التناقض هو قانون أرسطي، أثّر يف الفكر الفلسفي طويالً.  

وقد أُبطل مع هيجل، الذي رأى أّن التناقض والتضاد يحكامن الكون والطبيعة يف صريورة مطلقة. 

بناًء  أيضاً،  التفكري  عىل  التناقض حاكامً  فيكون  وبالعكس.  فكري  هو  واقعي وكوين  هو  ما  وكّل 

عىل املالزمة الهيجلية بني الواقع العياين والفكري ]]]. وبالتايل، يجب حلُّ التناقض عىل مستوى 

الوجود، حتّى ميكن رساية هذا الحل إل الفكر، إذا أردنا مجاراة منطق املوقف الهيجيل.

بالحركة  هريقليطس   فقال  الوجود.  الحركة يف  اليونانية مشكلة  الفلسفة  واجهت  هيجل،  قبل 

بالثبات بحسب  برمنيدس  وقال  الحواس]]].  تُرينا  ما  الصريورة(، بحسب  )وليس  األزليني  والتغري 

العقل؛ ألّن الحركة هي االنتقال من الوجود إل الالوجود وبالعكس. لكّن الالوجود ال  مقتىض 

وجود له، فكيف ننتقل منه أو إليه؟! ]5].

]1] املؤلف نفسه، ِحَوارات من أجل املستقبل، م.س، ص60.

]2] املؤلف نفسه، »يف أصول الحوار وتجديد علم الكالم«، ط2، بريوت، املركز الثقايف العريب، 2000م، ص52.

]3] ر.هيجل: موسوعة العلوم الفلسفّية، تر. إمام عبد الفتاح إمام، ال.ط، بريوت، مكتبة مدبويل، ص119،135،136،248،249.

]4] رسل، برترند: »حكمة الغرب«، تر. فؤاد زكريا، ال.ط، الكويت، املجلس الوطني للثقافة، 2009م، ص49-48.

]5] ر.مرجع  نفسه، ص55-54.
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أّما أفالطون، فحاول حّل املشكلة، بافرتاض عاملني: عامل املادة، وهو عامل التغري والحركة. 

وعامل الصور أو املُثُل، وهو عامل الثبات]]]. لكن نجد من بني مؤرخي الفلسفة اليونانية َمن يقول أنه 

ليس للمثل وجوداً مفارقاً يف عامٍل ثاٍن. بل وجودها قائٌم يف عقل اإلنسان، أو يف عقل اإلله. لكن 

هذا يُضاد كونها ـ برأي أفالطون ـ أزلية أبدية. فكونها يف عقل اإلنسان أو يف عقل اإلله، سيؤدي 

إل مخلوقيّتها لهذين العقلني. وهو ُخلف كونها أزلية أبدية]]]. غري أنّه عىل التقديرين: وجودها يف 

عامل املثل، أو وجودها يف الذهن؛ فإّن هذا الوجود يكون ثابتاً مفارقاً للامدة وللحس. 

 وأخرياً، اعترب أرسطو أّن كّل حركة تفرتض ثباتاً وتغرّياً، فاستعان بفكرة القوة والفعل، والصورة 

واملادة؛ ليك يصّور هذه الحركة، املنطلقة من ثبات ما هو بالقوة وما هو صورة]]].

ويف الحقيقة، إّن كّل هذه املحاوالت تنطلق من أّن الحركة والثبات هام من أعراض الوجود. 

فإما أْن يكون الوجود متحرّكاً باستمرار، وإما أْن يكون ثابتاً باستمرار، وال ميكن أْن يكون متحرّكاً 

وثابتاً يف اآلن نفسه.

غري أّن الفيلسوف اإليراين صدر الدين الشريازي، أو »مال صدرا«، حاول أْن يحلَّ مشكلة الحركة 

عىل ضوء فكرة مبتكرة هي »الحركة الجوهرية«. فقال بأن الحركة ليست عرضاً من أعراض املوجود 

املادي، بل هي عني جوهره وجزٌء عيني من طبيعته. طبيعة املوجود املادي هي الحركة، وطبيعة 

املوجود ما وراء املادة هي الثبات. الحركة والثبات هام رتبتان للوجود، وطبيعتان له. لكن يف رتبة 

الطبيعة تكون الحركة، ويف رتبة ما بعد الطبيعة يكون الثبات]]]. 

بذلك ال مجال للصريورة يف عامل الطبيعة، التي تقوم عىل الجمع بني الوجود والعدم، وبني 

ومتى  املستمرة.  )الجوهرية(  الوجودية  الحركة  هو  املنطقي  الحل  وإمنا  وسلبه.  اليشء  إثبات 

توقفت هذه الحركة، فإّن املادة تتجرَّد. فليس مثّة صريورة متقلبة بني الحركة والثبات، وإمنا حركة 

عيانية مستمرة ال تثبت. 

فإذا ُحلَّت هذه املشكلة عىل مستوى الوجود، بناء عىل نظرية الشريازي، لن يكون مثّة تناقٌض 

متاح يف الفكر. وإمنا سيسود الفكَر قانوُن عدم التناقض.

]1] ر.حرب، حسني )الدكتور(: أفالطون، ط1، بريوت، دار الفكر اللبناين، 1990م، ص.ص55-51.

]2]  ر.بدوي، موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ج1، ص164-163.

]3] ر.بدوي، أرسطو، مرجع سابق، ص55،117،127،128،142،143.

]4] ر.مطهري، مرتىض: »مدخل إىل العلوم اإلسالمية«، تر.حسن الهاشمي، ط3، إيران، دار الكتاب اإلسالمي، 2006م، ص 

.149-146 ،88،89
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التناقض هو أصل أصيل لحصول  امتناع  فإّن أصل  الوجود،  الفكر ال  ومن جهٍة أخرى، جهة 

الجزم واليقني يف املعرفة العلمية. ولواله، »لتعّذر التصديق اليقيني بأي موضوع من املواضيع، ولو 

كان مدعوماً مبئات اآلالف من الرباهني... و)لواله( سوف ينهار أساس جميع القوانني العلمية«]]]. 

وذلك ألّن قوانني العلم تعني إجرائياً التمّسك بأحد الطرفني: الصحة أو الخطأ، املطابقة أو عدم 

املطابقة، وال ميكن التمّسك بهام معاً يف عرض واحد.

واالشتباه  بالدقة  واحد،  آن  يف  والخطأ  بالصحة  نظريته  تُوصف  أْن  الرحمن  عبد  يرتيض  فهل 

أال يسعى إل رصفنا عن املقابل، وهو  التأثيل،  لنظريته يف  يف سياق واحد؟!. وهو عند عرضه 

االجتثاث؟ هل يوافق عىل اجتامع التأثيل واالجتثاث معاً يف املفهوم الفلسفي الواحد؟!.

املُْنطَلَق من صبْغ  فيها. ورمبا يكون  التأثيل، والسيام دور اإلشارة  نظرية  تعديل  بذلك يجب 

التداول  مبجاالت  وتَِصلُه  املعنى،  فتؤثّل  العبارة؛  لفظ  من  تنطلق  بحتة،  معنوية  صبغًة  اإلشارة 

األصيل.

ور:  تداخل األقسام ولزوم الدَّ
إذا كان الوقوع يف التناقض أمراً، قد تبيحه بعض أنواع املنطق الحديث، فإّن خللنَْي منطقيني 

جديَدين لن يبيحهام أيُّ منطق. هام خلل تداخل األقسام وخلل لزوم الدور.

فلقد قام عبد الرحمن بتقسيٍم نوعيٍّ للتأثيل إل: مضموين وبنيوي. ثّم قّسم كّل نوع إل أصناف. 

غري أنّه حني عرض هذه األقسام الصْنفية والنوعية، مل يجعلها مستقلة عن بعضها متام االستقالل، 

وال متاميزة متايزاً واضحاً. وقد أرشنا إل هذا األمر يف نوَعي التأثيل وأصنافهام. 

ويف حقيقة األمر، إّن أقسام التأثيل صنفاً أو نوعاً، إذا مل تتاميز ومل يستقل بعضها عن بعض، 

الحدُّ املفهومي املميِّز لكل قسم، فتحتاج معه نظرية  بالرضورة. ويختفي بذلك  فإنها ستتداخل 

التأثيل إل تعديٍل أسايس، لتستطيع التقسيم إل: تأثيل املضمون وتأثيل البنية.

تأثيل  فذلكة  فإّن  األمر،  نفس  يف  ومنطقيان  ثنائيان،  قسيامن  هام  والبنية  املضمون  أّن  ورغم 

املضمون، أو تأثيل البنية، هي التي تحتاج إل تعديٍل تحديداً. وقد نّصت عىل رشطية »عدم تداخل 

األقسام« أو األنواع أو األصناف يف القسمة املنطقية، جملٌة من كتب املنطق.

]1] الطباطبايئ، محمد حسني: »أسس الفلسفة واملذهب الواقعي«، تعليق الشيخ مرتىض مطهري، ط2، بريوت، دار التعارف 

للمطبوعات، 1988م، ج2، ص 148-147.
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عنهام  ومتأخٌر  والبنيوي،  املضموين  التأثيل  نتاج  هو  املفهوم  إّن  توضيحية:  أخرى  وبعبارة 

ومتوقف عليهام. لكّن عبد الرحمن يجعله سابقاً عليهام، ويجعلهام متوقفان عليه. ما يؤدي إل 

توقف كّل منهام عىل اآلخر، بحسب الفرض والواقع. وتجدر اإلشارة إل أّن عبد الرحمن، عرّف 

الدور تعريفاً منطقياً، معترباً أنه »توقُّف كّل من الشيئني أحدهام عىل اآلخر«]]]. وقد متّسك أيضاً 

مبشكلة لزوم الدور يف نقد جملٍة من املواقف. فتكون مؤاخذتنا عليه ملزمًة له.

ويف حقيقة األمر، ميكن حّل هذه العقدة بَعذر عبد الرحمن عذراً نابعاً من رَِحم نظريته؛ حيث إنّه 

كان مأخوذاً بإشكالية الفلسفة والرتجمة. وهي تُعترب يف رأينا إحدى األواليات املحركة ملرشوعه 

ووصله  وتصحيحه  تقريبه  إل  ويسعى  املنقول،  الفلسفي  املفهوم  قلق  من  يقلق  فهو  الفلسفي. 

بأنه تأصيل ملفهوم قائم قبالً. بينام يف  التأثيل اشتباهاً  التداول. رمّبا هذا ما جعله يعرّف  بأصول 

الحقيقة، قد يكون التأثيل تعاطياً مع مفهوم قائٍم، وقد يكون أيضاً إقامة ملفهوم جديد واخرتاعاً له. 

ومع هذا، حينام يتعاطى مع املفهوم القائم، فإنه يعيد خلقه من جديد، بعد تخليصه من آثار 

القلق والتهويل. 

بذلك يكون التقريب التداويل للمفهوم املنقول، مقدمة رضورية وعالجية، قبل تأثيل مضمونه 

وتأثيل بنيته. والسيام إذا كان التقريب عىل املستوى العَقدي واملعريف. 

اضطراب مكّونات النظرية: 
صّورنا يف مشكلة التناقض الخلَل املنطقي املرتتب عىل لفظية اإلشارة. وأرشنا إل بروز موقف 

آخر لعبد الرحمن من طبيعة اإلشارة، هو موقف املعنوية. وبني املعنوية واللفظية، مُييس السعُي 

إل تحديد طبيعة اإلشارة ـ رغم أنّنا نعلم بخفائها وغموضها وتسرتها ـ مردياً لفيلسوفنا إل حال 

واضحة من الرتّدد.  

األمر الذي يُدخل نظرية التأثيل يف ارتباٍك عام؛ ألنها تقوم عىل ركَْني العبارة واإلشارة. بل هي 

عن  الفلسفي  املفهوم  يتاميز  حتّى  هنا،  القلقة  الطبيعة  ذات  ـ  اإلشارة  مسند  عىل  تتّكئ  ما  أكرث 

املفهوم العلمي يف إشاريّته املضمرة.

وإذا كانت لفظية اإلشارة ستؤّدي إل اإلخالل بقانون عدم التناقض، فإّن معنويتها يف املقابل 

ستؤدي إل خلل معريف يف النظرية. حينام تكون اإلشارة هي املعنى، أي معنى املصطلح الفلسفي، 

]1] عبد الرحمن، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص 179؛ ر.الطويس، نصري الدين: تجريد املنطق، ط1، بريوت، مؤسسة األعلمي،1988م، ص48.
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ستساوي املفهوم الفلسفي مساواة مطبقة عليه. وال يبقى أي حيّز ملدلول العبارة. ويضحي لفظ 

العبارة قوالً منتزع املعنى ومجرداً عنه.

ورمبا يتّصل هذا الرتّدد برتّدد آخر، بََدر من طه عبد الرحمن. وذلك حينام بحث يف منزلة القول 

الفلسفي من بني سائر أقوال العلوم واآلداب، من حيث دور العبارة واإلشارة فيها.

ذهب تارة إل أنّها منزلة وسطى بني العلم واألدب، ال عبارية رصفة وال إشارية رصفة. وإمّنا من 

هذه وتلك. وذهب تارة أخرى، إل أّن القول الفلسفي ال ينزل أية منزلة، بل هو موجوٌد يف األقوال 

جميعاً؛ ألّن كالً منها يحمل أثراً وروحاً من الفلسفة الطبيعية )غري الصناعية(.

وكٌل من املذهبني غري سامٍل. فاملنزلة الوسطى تعتمد عىل تصّور طبيعة اإلشارة، وقد مّر أنها 

الفلسفي  القول  عبارية  عىل  تُضفي  جميعاً،  فيها  واملبثوثة  للمنازل  العابرة  واملنزلة  قلقة.  طبيعة 

وإشاريّته طابعاً من التجريد والكليانية، بحيث توَجدان )العبارة واإلشارة( وجوداً تشكيكياً يف كّل 

العلوم واآلداب؛ كام ينطبق الكيل عىل كثريٍ من أفراده، ومع هذا يبقى متجرّداً عنها.

منه  يقف  حيث  فقط.  الرحمن  عبد  عند  كذلك  هو  وإمّنا  مرفوضاً.  أمراً  برأينا  التجريد  وليس 

موقفاً رافضاً، وينقّض عليه وينقضه أىّن استشعر وجوده يف القول الفلسفي. فرناه أعاد الصلة بني 

التداول  واقع  الواقع،  وبني  ـ  الفلسفيّة  املامرسة  بحسب  ومنقطعة  مجرّدة  ـ وهي  الفلسفة  معاين 

واالستعامل، واملتداولني واملستعملني.

ويف التجريد نفسه نجد بعضاً من الرتدد أيضاً. ففي الوقت، الذي يربط فيه بني املعاين الفلسفيّة 

وبني الواقع التداويل واالستعاميل، يعرتف ضمناً بوقوع التجريد.

وتوضيح هذا االعرتاف املضّمن، أّن التأثيل النقيل عنده يقوم عىل تأصيل املعقول باملحسوس؛ 

ما يقود بالرضورة إل حقيقِة تجرّد املعاين الفلسفيّة بطبيعتها، حتّى يُحتاج إل وصلها باملحسوس. 

وإّن ربَط املعاين العقلية باملحسوس، هو ألجل أْن تكتسب من عيانيّته عيانية، ستسكن يف املعنى 

املجرّد  تأثيل  أي  أيضاً،  باملعقول  تأثيلها  فيمكن  باملحسوس،  تؤثَّل  وإذا مل  واقعها.  إل  وتثقله 

باملجرّد. وذلك يف التأثيل اللغوي والتأثيل االستعاميل؛ باعتبارهام تأثيلني عقليني، كام يصفهام 

عبد الرحمن بدوره. 

ونلمح هذا االضطراب كذلك، حني نَقْدنا أصناف التأثيل املضموين. حيث رأينا أّن التأثيل االستعاميل 

يرجع إل اللغوي بوجه من الوجوه. وأن هذين االثنني يرجعان بوجٍه وجيه إل التأثيل النقيل.
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ومثة اضطراب آخر كذلك، لكّنه من النوع الحاصل عند متلقي النظرية ال عند ُملقيها. حيث 

ومنشأ  لها.   جديدة  دالالت  اخرتاع  بعد  القدمية،  املصطلحات  من  عدداً  الرحمن  عبد  يستعمل 

االضطراب عند املتلقي، يكمن يف كون هذه املصطلحات شائعة وسارية عىل دالالت قدمية، 

رّسختها املامرسة الفلسفيّة واللغوية املتجّذرة إل قرون بعيدة؛ فتجعلها آبية عاصية عن االنرصاف 

يف ذهن املتلقي إل دالالت جديدة ومخرتعة. 

قبيل هذه املصطلحات: االختيار)مصطلح كالمي(، واإلبدال)مصطلح رصيف( والقلْب  ومن 

)مصطلح فقهي لغوي(، والتجريد)مصطلح فلسفي(. ومع ذلك، ليس هذا االضطراب بعزيز يف 

تاريخ النظريات الفلسفيّة عموماً. 

نقص النظرية:
الرحمن، ومل يطرق حدودها!.  التأثيل إل متابعة واستكامل نواقص تركها عبد  تحتاج نظرية 

رغم أنّه أشار إل بعض هذه النواقص. فبينام يذكر أّن العنارص الداللية املكوِّنة ملدلول اللفظ، هي 

العنرص العباري، والعنرص اإلشاري، والعنرص االقتضايئ والعنرص االلتزامي.

األخريين:  العنرصين  توظيف  أغفل  لكّنه  كبريٍ.  حّد  إل  األولني  العنرصين  يف  فّصل  وقد   

االقتضايئ وااللتزامي، وأغىض عن عالقتهام بنظريته التأثيلية، مكتفياً مبحض اإلشارة إل حّد كّل 

قيود ورشوط تحّدد  اللفظ عىل  العنرص االقتضايئ هو داللة  أّن  الرحمن،  منهام. حيث يرى عبد 

وجوَه تركيبه مع غريه من األلفاظ. وأما االلتزامي، فهو داللة اللفظ عىل لوازم منفكة أو غري منفكة، 

تتولّد من اللفظ يف سياق ارتباطه بغريه من األلفاظ، بناًء عىل قرائن مقالية أو مقامية]]].

اللفظ، أي  بالتأثيل؛ ألنّهام عنرصان دالليان مكّونان ملعنى   وإمّنا نفرتض وجود عالقة لهام 

املفهوم. وهل املعنى إال املفهوم الفلسفي؟. سوف يجيب عبد الرحمن باإليجاب، كام أجاب 

مراراً.

ويف مقاٍم آخر، يضيف عبد الرحمن تشقيقاً مختلفاً للمدلول، يسميه املدلول التجّريب. ويعني 

العنرصين  حال  مثل  املدلول  هذا  حال  املحسوسة]]].  التجربة  نطاق  يف  املستعمل  املدلول  به 

الدالليني، يف عدم وجود مرتكز له يف نظرية التأثيل. ومهام يكن من أمر، فإنّنا نرى أّن املدلول 

]1] ر. عبد الرحمن، املفهوم والتأثيل، م.س، ص76.

]2] ر. املؤلف نفسه، تجديد املنهج، م.س، ص244.
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التجّريب هو أقرب إل التأثيل املضموين االستعاميل أو النقيل، باعتبارهام تأثيالً باملحسوس. كام 

أّن العنرصين الدالليني يشبهان التأثيل البنيوي، ألنه تأثيل عالقي ارتباطي مثلهام.

نجد نقصاً كذلك يف التأثيل البنيوي االشتقاقي، حيث مل يبنّي وجوه االشتقاق النافعة فيه. وإمنا 

يكتفي بإثبات صالحية هذا الصنف التأثييل. 

تكوين  يف  وطبّقها  مؤلّفاته،  من  عدٍد  يف  الرحمن  عبد  إليها  أشار  التي  الجليلة  األمور  ومن 

مصطلحاته: مبدأ االنعكاس. غري أنّه أنقَص هذا املبدأ من نظرية التأثيل.

يقوم هذا املبدأ عىل أنّه »لكل معنى مراتب يف نفسه ومراتب يف غريه«]]]. وتتولّد مصطلحات 

املعنى  ملرتبة  تبعاً  أخرى  تتولّد مصطلحات  وكذلك  فيه.  املتكّشفة  املعنى  ملراتب  تبعاً  جديدة 

بالنسبة لغريه.

وأكرث العلوم التي استثمرت هذا املبدأ، علم التصوف. حيث إنّه )أي هذا املبدأ( »مل يبلغ يف 

مجاٍل معريف  من قوة التداول ما بلغه  يف مجال املعرفة الروحية »]]].

األول؛  مؤلّفاته  من  واحٍد  املبدأ ويف  هذا  إل  مبكٍر  وقٍت  تنبّه يف  الذي  الرحمن   عبد  لكّن 

»العمل الديني وتجديد العقل« )9]9]م( ]3] ـ يستثمر هذا املبدأ بذكاٍء شديٍد يف توليد مصطلحاته 

الفلسفيّة. ومع ذلك، فهو ال يشري إليه أبداً يف نظرية تأثيل املصطلح الفلسفي!.

وعىل أية حال، فإّن طرق توليد املصطلح بعد تكّشف رتبة املعنى يف نفسه، أو بعد تكّشف رتبة 

املعنى بالقياس إل غريه، هي كاآليت:

رتب املعنى يف نفسه:

إضافة املعنى إل نفسه: فناء الفناء، معنى املعنى

إضافة املعنى إل معنى يبنّي درجته: علم اليقني، حق اليقني وعني اليقني

الربط بواسطة حرف جر: اإلخالص يف اإلخالص]]].

رتب املعنى يف غريه: وهي طرق تقوم عىل التامثل والتقابل والتدّرج.

]1] املؤلف نفسه، الفلسفة والرتجمة، م.س، ص235.

]2] ر.م.ن. 

]3] ر.املؤلف نفسه، العمل الديني وتجديد العقل، ص162.

]4]- ر. م.ن؛ الفلسفة والرتجمة، م.س، ص235
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تطابق الصيغة مع تباين املضمون واملادة: القبض والبسط

تطابق الصيغة مع تدرج املضمون وتباين املادة: الرشيعة، الطريقة والحقيقة

تباين الصيغة واملضمون مع تطابق املادة: التوجه، املواجهة

تباين الصيغة وتطابق املادة مع تدّرج املضمون: العبادة، العبودية والعبودة. وكذلك    الوجد، 

الوجدان والوجود]]].

 بني التأصيلية املبدعة واألصولية املقّلدة:
يُكرث عبد الرحمن من وصِل مسائل بحثه الفلسفي بأصول الرتاث. ويسميها أيضاً بأصول املجال 

التداويل. ومُتثّل هذه األصول مرجعية استنادية بالنسبة إليه، فال تصح املامرسة الفلسفيّة دونها، 

والسيام إذا كانت تتعامل مع مفهوم فلسفي منقول.

وقد أرشنا يف »رشوط تكوين املصطلح الفلسفي املنقول« إل أّن قواعد هذه األصول، ويف 

مجاالتها اللغوية والعَقدية واملعرفية، ترجع إل أحد مفكري اإلسالم، املعروف بابن تيمية. وكان 

عبد الرحمن يحيل إليه بدقة يف إحاالته التوثيقية.

التأثيلية والتقريبية  أْن يسلك باملامرسة  التأصيل هذه،  لقد أراد عبد الرحمن من خالل عملية 

مساَر اإلبداع. فإذا به عن غري قصٍد يدخلها يف أتون أصولية علمية، مقلّدة البن تيمية.

بني التأصيلية واألصولية تقاطٌب. فأوالهام قُصدت غري أنّها مل تقع. والثانية وقعت دون أْن تُقصد. 

ولقد ابتغى عبد الرحمن أْن يرفع عن لغة الفلسفة قلَقها وأن يجعلها لغًة إبداعية، فدعا إل ربط املفهوم 

الفلسفي املنقول بأصول التداول العربية. وكان ينبغي أْن يجتهد يف تحديدها وتأسيسها، أو تربير 

االستناد عليها، بعد استقرائها لدى كّل مفكري العرب. بدل أْن يستنسخها عن ابن تيمية خاصًة.

لقد كان عبد الرحمن يف أصولّيته املضمرة فيلسوفاً خربياً، خائفاً من تجاوز الرتاث، بعيداً عن 

كينونٍة مستقلٍة ومتموضعة. وذلك رغم موقفه يف التقويم التكاميل للرتاث، القائم عىل استكشاف 

آلياته دون مضامينه. فإذا به يرّدد مضامني ابن تيمية، بل ويكّرر عباراته يف أصول التقريب التداويل.

لذلك يرى عيل حرب يف كتابه النقدي »املاهية والعالقة«، أنه قد »أفىض تأصيل املفهوم إل 

محو األصالة، فالتأصيل يعمل مبنطق املامهاة ويؤول إل اإلدانة واإلقصاء«]]]، لدالالت املنقول.

]1]- ر. م.ن.

]2]- حرب، عيل: املاهية والعالقة، ط1 بريوت، املركز الثقايف العريب، 1998م، ص154.
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وإذا كان اإلبداع ضمن مرشوع عبد الرحمن هو االخرتاع واالبتكار عىل غري مثاٍل سابق. فأين 

يكمن اإلبداع يف مفهوٍم موصوٍل بأصول مقلّدة؟!. وكذلك، أال يكون حرص أصول التداول مبرجعية 

ابن تيمية شكالً صارخاً من التقليد؟.

يقتيض اإلبداع املغايرة، بحسب عيل حرب. فربأيه »اإلبداع هو خرق املجال األصيل، وإعادة 

إنتاجه، وجعله يغاير ذاته مغايرًة ما«]]].

وقد يلتقي عبد الرحمن مع حرب يف مؤّدى املغايرة؛ ألّن املفهوم املبدع ال بد أْن يغاير املفاهيم 

التي  نُِقل عنها. غري أّن عبد الرحمن يحقق هذه املغايرة، من خالل تعرية املفهوم عن قوته الفلسفيّة 

التعبريية والفكرية، ثّم تزويده بشحنة مأصولة تراثية. 

عىل  تقوم  ال  معارصة،  قراءة  الرتاث  قراءة  خالل  من  حرب،  بحسب  الحقيقي،  اإلبداع  يتم 

حيّة  بعالقة  واملعارص  بالراهن  يتّصل  حتّى  وتدويره.  وتحويله  عليه  االشتغال  عىل  بل  استعادته، 

مبدعة]]]. 

رمّبا لن نذهب مذهب حرب بتاممه، فقد نحتاج أحياناً إل قراءة العرص بعيون الرتاث. كام قد 

نحتاج إل قراءة الرتاث بعيون العرص. خياران متعاقبان يؤديان كالهام إل اإلبداع، مع توفر عنرص 

املصلحة واملنفعة يف أّي منهام. 

ومهام يكن من أمر، ورغم وقوع نظرية التصحيح والتأثيل يف التناقض والدور وتداخل األقسام 

قلناه  فكثرٌي مام  بالرضورة إل املصطلحات.  لن يسي  فإّن هذا  والتقليد،  والنقص واالضطراب 

حقيقتها  يف  ينقدها  مام  أكرث  ومبنية،  مركّبة  كونها  حال  وينقدها  وفذلكتها،  األفكار  تصوير  يطال 

وحال كونها »مشتقة« مفردة منفصلة. 

 ونستطيع القول: ينتج املصطلح إل حّد كبري من أصناف التأثيل والتصحيح ال من مجموعها. 

ينتج من هذا الصنف التأثييل أو ذاك، ومن هذه القاعدة التقريبية أو تلك. فليس بالرضورة رساية 

يشٍء من آفات النظرية إل أفراد مصطلحات طه عبد الرحمن. وإثبات ذلك موكول ملقاٍم آخر.

]1]- مرجع نفسه، ص155.

]2]- املوضع نفسه.
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Dans la rubrique "Le monde islamique et l'Occident", le chercheur égyptien 
Ahmad Abdel Halim Attiyé développe une analyse critique des pensées 
d'Emmanuel Kant sur le Coran.

D'ailleurs, Ali Zein al-Abidine Harb propose une réflexion analytique sur la 
terminologie philosophique arabe, dans laquelle il aborde les thèses de Taha 
Abdul-Rahman.    

Al-Istighrab ـ Numero 19
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"L'herméneutique amputée". Il y entreprend une critique des idées du penseur 
égyptien Naçer Hamed Abou Zayd relatives à l'interprétation du texte religieux.

5-"L'herméneutique et le texte religieux entre la nécessité, la contemporanéité 
et l'hérésie occidentale" est le titre de l'article écrit par Ghidan Assayed Ali. 
Il livre une analyse critique de la pratique de l'interprétation occidentale en 
matière du texte sacré.

6-La chercheure tunissienne Souraya Ben Massmiya écrit un article intitulé 
"Herméneutique du délire". Elle aborde le phénomène du surréalisme et sa 
méthode critique pour la modernité, qui le conduit au nihilisme et au pessimisme. 

7-"Critique de la compréhension du texte religieux chez les herméneuticiens 
arabes" est le titre de l'article de Mahmoud Kichana. Il engage un débat critique 
avec les thèses du philosophe maghrébin Taha Abdul-Rahman et sa critique de 
l'interprétation occidentale.

8-L'étude de la chercheure égyptienne Aziza Abdul-Mounïm Sobhi est 
intitulée "Herméneutique de l'oralité". Cet article fait l'objet d'une analyse 
critique des interprétations de la modernité qui échappent aux origines grecques, 
l'herméneutique grecque étant objective et non inscrite.

9-Le chercheur libanais Mahmoud Haïdar écrit un article intitulé 
"Herméneutique de la traduction du Coran". Le chercheur examine 
analytiquement les problématiques doctrinales et épistémologiques liées à la 
traduction du Coran. Il souligne par ailleurs la nécessité de la traduction, en 
tenant compte des considérations qui régissent les civilisations du monde. 

Dans la rubrique "Études profondes", le sociologue libanais Talal Atriçi 
évoque les problématiques d'ordre méthodologique des sciences humaines, 
ainsi que leurs déficiences dans les études occidentales.

Dans la même rubrique, Kamal Ismaël Lazik écrit un article intitulé "Les 
dimensions originaires des méthodes pédagogiques contemporaines". Cet article 
propose une lecture critique comparée des visions islamiques et occidentales.
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Al-Istighrab numéro 19
L'herméneutique entre l'interprétation et compréhension

Le numéro 19 de la revue al-Istighrab englobe nombre d'articles et études. 
Des penseurs, chercheurs et sociologues, du monde arabo-musulman, 

ont participé dans ce numéro dont les thèmes sont les suivants:

Dans la rubrique "Avant-propos", le rédacteur en chef Mahmoud Haïdar 
écrit un article intitulé "Critique de l'herméneutique de la raison inférieure". 
Il met en évidence l'impasse herméneutique de la pensée occidentale  dans les 
domaines de la philosophie, de la religion et de la sociologie.

"Le dossier" consacré à l'herméneutique et l'interprétation expose plusieurs 
articles et essais qui sont les suivants:

1-"La notion de l'herméneutique. Essence, mécanismes et courants 
philosophiques" est le titre de l'article du chercheur Safdar Ilahi Rad. Il 
s'agit d'une étude terminologique de la notion dans les corpus occidentaux et 
islamiques.

2-"La place de l'interprétation dans la méthode scientifique de recherche" 
est le titre de l'article du chercheur Omar al-Amine Ahmad Abdallah. Il y 
entreprend une critique de l'ambiguÏté du rationalisme entre le chercheur et le 
texte dans la réflexion arabe.

3-Le penseur iranien Mohamad Arab Salehi a écrit un article intitulé 
"L'herméneutique philosophique selon le philosophe allemand Hanz-Georg 
Gadamer". Il livre des réflexions critiques sur les thèses principales de Gadamer 
dans le domaine herméneutique de la culture occidentale.

4-Le chercheur libanais Ahmad Majed présente une étude intitulée 
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languages; he also asserted the necessity of those translations for considerations 
related to the better guidance of the nations of the various civilizations. 

In the section “Fundamentalist Researches,” the Lebanese researcher Talal 
‘Atrisi wrote about the problems of Curriculum in human sciences and the defects 
that encounter them in the Western studies.

In the same section, the researcher Kamal Ismael Lizeik wrote: “The 
Fundamentalist Dimensions of the Contemporary Pedagogic Curricula,” in which 
there is a comparative critical reading between the Islamic and the Western 
visions.

In the section of “The Islamic World and the West,” the Egyptian researcher and 
academician Ahmad ‘Abdel Haleem ‘Atiyeh wrote a research in which he critically 
and analytically discusses the stance of the German philosopher Immanuel Kant 
toward the Holy Quran.

Also, there is a critical analytical study about the Arabic philosophic terminology 
and the dilemma of translation by the Lebanese author ‘Ali Zein Al ‘Abideen Harb 
in which he discusses the theses of Taha ‘Abdel Rahman related to this issue. 
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“The Philosophic Hermeneutics with the German Philosopher Hans-Georg 
Gadamer” by the Iranian thinker Muhammad Arab Salihi includes a study entailed 
with criticism of the most important theses that had been presented by Hans-
Georg Gadamer in the domain of interpretation in the Western culture.

“The Amputated Hermeneutics” is a study by the Lebanese researcher Ahmad 
Majed in which he presents a criticism of the ideas of the deceased Egyptian 
thinker Nasr Hamed Abu Zeid on the exegesis of the religious text.

“Hermeneutics and the Religious Text Between Necessity, Modernism and  
Heterodoxy” by the Egyptian researcher Ghaydan Al Sayed Ali is an essay in 
which he criticizes and analyzes how the application of the Western interpretation 
has taken place in the sacred religious text.

“Delirious Hermeneutics” is the title of a study presented by the Tunisian 
researcher Thurayah Bin Musammiyah who discussed the surreal phenomenon 
and its criticism method of modernism which ended with her to nihilism and 
pessimism. 

“Criticizing the Understanding of the Religious Text with the Hermeneutic Arab” 
by the Egyptian author Mahmoud Keeshanah who critically discusses the theses 
of the Moroccan philosopher Taha Abdel Rahman and his criticism of the Western 
interpretation.

“Oral Hermeneutics” is a research study by the Egyptian researcher Azizah 
Abdel Mine’m Sobhi who critically discusses and analyzes the interpretations of 
modernity which absolved themselves from their Greek origins on the grounds 
that the Greek hermeneutics was verbal and unrecorded.

 “The Hermeneutics of the Quran Translation” by the Lebanese researcher 
Mahmoud Haidar who included an analytical research on the epistemological 
and contractual problems resulting from the Holy Quran translation into other 

Al-Istighrab ـ  Number 19



Summary of the Research Essays
 Included in the 19 th Issue of Al-Istighrab

Hermeneutics Between Interpreting the Letter and 
Scrutiny of Meaning

The new issue of Al Istighrab Magazine # 19 – Spring 2020 includes a series 
of researches and studies comprising a number of researchers, thinkers 

and academicians from the Arab and the Islamic regions. In the following, a 
briefing of the researches and the studies included will be presented serially by 
the established division.

In the Preface, the Executive Editor, Mahmoud Haidar wrote under the title: 
“Critique of the Hermeneutics of the Temporal Intellect” in which there is a review 
of the interpretative predicament that the West intellect has been ensnared in 
the disciplines of philosophy, religion and sociology.

In the Portfolio in which I dedicated for “Hermeneutics and Interpretation,” we 
discussed a set of selected studies and researches as follows:

“The Concept of Hermeneutics, Its Identification, Mechanism, and Philosophical 
Schools” is an essay by the academic researcher Safdar Elahi Rad. It includes a 
study of the concept and the terminology in the Western and the Islamic studies.

“The Rank of Interpretation in the Scientific Research Approach” by the Sudanese 
thinker Omar El Amin Ahmad Abdullah, the writer discusses the criticism of 
ambiguous rationality between the researcher and the text in the Arabic thought.
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