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والمشــاريع  ســات  المؤسَّ لدعــم  ة  مســتقلَّ ــة  ومنصَّ فضــاء  هــي 
والقــراءة  الدينــي  والتجديــد  التنويــر  مجــال  فــي  الفاعلــة 
تعتمــد  والتــي  ــة،  العربيَّ المنطقــة  فــي  للديــن  ــة  التنويريَّ
الفنّيــة  األعمــال  إلــى  باإلضافــة  لهــا،  ــة  آليَّ والتدريــب  التعليــم 
واإلعالمــي  الفنــي  الدعــم  الرابطــة  ــر  توفِّ حيــث  واإلبداعّيــة، 
كمــا  لرســالتها.  الترويــج  فــي  وتســاعدها  المشــاريع  لهــذه 
فــي  قدراتهــا  لبنــاء  ــة  ودوليَّ ــة  إقليميَّ عالقــات  شــبكة  لهــا  ــر  توفِّ
ــة. عامَّ ثقافــٍة  إلــى  وتحويلــه  التنويــري  الخطــاب  ونشــر   صياغــة 

واألفــراد  والمشــاريع  ســات  المؤسَّ هــم  بـــالتربويين  والمقصــود 
ــة فاعلــة تعمــل علــى إيصــال الِنتــاج  المشــتغلون علــى برامــج تربويَّ
مــن  المجتمــع،  شــرائح  مختلــف  إلــى  ــة  النظريَّ ــة  التنويريَّ والمــواد 
افــة  الثــق  فــي  وإدخالهــا  عليهــا،  التدريــب  و/أو  شــرحها  خــالل 

والمجتمــع. للفــرد  ــة  اليوميَّ الُمعاشــة 

تقديــم  إلــى  يســعون  الذيــن  هــم  بالتنويرييــن  المقصــود  وأمــا 
فيمــا  ســواء  الراهنــة،  العصــر  يــات  وتحدِّ ألســئلة  جديــدة  إجابــات 
ــة  االقتصاديَّ أو  ة  السياســيَّ أو  ــة  االعتقاديَّ بالنواحــي  ــق  يتعلَّ
ــة  التنويريَّ للقيــم  اســتنادهم  مــع  ــة،  الحضاريَّ أو  ــة  التربويَّ أو 
وحّريتــه  اإلنســان  لكرامــة  لــت  أصَّ والتــي  القــرآن،  بهــا  جــاء  التــي 
وإلــى  البشــر،  بيــن  والحــوار  التعــارف  إلــى  ودعــت  وحقوقــه، 
لتــراث  تبّنيهــم  مــع  والحكمــة.  الحــّق  وطلــب  والســؤال  ــر  التفكُّ
مفيــدة  ة  إنســانيَّ كتجربــة  واجتهاداتهــم  وتاريخهــم  المســلمين 
ــة  ظرفيَّ ة  البشــريَّ االجتهــادات  ــة  كبقيَّ أنهــا  إال  ــة،  ومهمَّ محترمــة 

ملزمــة. وغيــر 
وتســعى الرابطــة إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة:

ســات      تبــادل التجــارب والخبــرات والــرؤى بيــن المؤسَّ
  األعضــاء، وتنســيق الجهــود بينهــا، وتقديــم االستشــاراتلها.

ــات     صــة؛ لدعــم منصَّ   تأســيس فــرق عمــل ومشــاريع متخصِّ
ــة وتعزيــز صوتهــا.   التربيــة التنويريَّ

  إجــراء تقييــم شــامل ودوري لخطابــات المنّظمــات األعضــاء، 
ة، بغــرض تقويتهــا.   وقدراتهــا المؤّسســاتيَّ

  رصــد وجــرد المشــاريع المنســجمة مــع قيــم ورؤيــة ومبــادئ  
ــة.   وأهــداف الرابطــة والتواصــل معهــا للعضويَّ

  بنــاء شــراكات مــع المعنّييــن المحلّييــن واإلقليميّيــن   
  والدولّييــن بمــا يســاهم فــي تحقيــق أهــداف الرابطةوأعضائهــا.

  العمــل علــى رفــع مســتويات التأهيــل والتدريــب فــي مجــال  
ــة ذات    التربيــة والتنويــر، مــن خــالل تطويــر حقائــب تدريبيَّ

  كفــاءة عاليــة.
ــة    المســاهمة فــي رفــع مســتوى إنتــاج المــواد اإلعالميَّ

ــة، لتعزيــز وتطويــر وتشــجيع خطابــات التنويــر الدينــي    واإلعالنيَّ
ــة    المنســجمة مــع مبــادئ الرابطــة، خصوصــًا فــي األطــر التربويَّ

ــة. والتعليميَّ  

Info@altanweeri.net

www.altanweeri.net

Tell: +962 65 680 999
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ة، غــروره. كثــري
د  تعــدُّ عــى  النــّص  »فتــح  إىل  الدعــوة  ــدم  خ �ت
إحدامهــا،  تنشــأ  ؛  خ تــ�ي خ �ي م�ت خ  غايتــ�ي القــراءات« 
ســؤال  مــن  ماعيــة،  الج لغايــة  �ج ا  تســمي�ت كــن  و�ي

املتدينــة. تمعــات  املج ي 
�خ ضــة  ال�خ

وجــذر ذلــك أنَّ القــراءات الناجــزة املغلقــة للنــّص 
ي التفكــري 

ــاد �خ س عــى االج�ت ــم حصــار املقــدَّ �تُ
مــه  �ي ــا  �ج  ، الــذكي يــب  التجر ــم  جِّ و�ت والفعــل 
ــح  ــق فت ل خ ــ�خ �ي طــأ. بي الت الخ ــن احــ�ت ــب م ي التجر
ي 

�خ د  والتعــدُّ القــراءات  ي 
�خ د  التعــدُّ عــى  البــاب 

دهــر  خ دالالت التأويــل هامشــا يغامــر فيــه العقــل و�ت
التصــورات.

ضــة دون فتوحــات عمليــة وال فتوحــات  ــا أنَّ ال �خ و�ج
ب  عمليــة دون هــذا اهلامــش الــر، فــإنَّ فتــح �ج
ــول  ور�ي لص ــا �خ ط ــح �ش ــراءات” يصب د الق ــدُّ “تع

ــك الفتوحــات. تل
لغايــة  �ج ا  تســمي�ت كــن  و�ي االأخــرى،  الغايــة  ــا  أمَّ
نســان الوجوديــة  نشــؤها ماكبــدات االإ الفرديــة، �خ
اهيــل الوجــود  عــى االأرض و�اعــه اليــومي مــع مج
طــاق ســؤال املــوت  وأ�اره، وأعظمهــا عــى االإ

لــود. والخ
ة الوجــود وتدّكــه  ــره قــوَّ يولــد أحــد�خ ضعيفــا فت�ج
يــة  ه توقــه إىل الّر متطلباتــه الغامضــة دّك، يشــدُّ
ــة،  ــة معيق ــات جواني ــو �اع ــم �خ ــة وال�خ والكرام
ا ُمرضيــا  نحــه تفســري يبحــث عــن عــزاء ورفيــق �ي
ــد  ج ــا �ي ــه وأطماعــه ف ا نبيــا لرغبات طــري أ ــه و�ت ت لعذا�ج
ــه  ــل دين خ ب ــس أي د�ي ــن لي ؛ لك خ ــد�ي ــري ال ــا غ رفيق
يــة  مــع بعبقر ج ــر الــذي �ي هــو، ذلــك املوّفــق امل�ج

املتناقضــات. يبــة لك  عج
ــراءات إال  د الق ــدُّ ــه بتع ب أ خ ال �ي ــد�يِّ ــإنَّ املت ــك ف لذل
بتــه  ر ج ي امتــاك �ت

يــة �خ ــل مــن حرِّ قــدار مــا يتحمَّ �ج
د مــن  ســه التعــدُّ ــا يكرِّ ــة بــه، و�ج اصَّ ــة الخ الدينيَّ
عيــة. وإن  ا ال�ش اف وإكســا�ج منحهــا هبــة االعــرت
بــة الدينيــة مفّصــهت تفصيــًا عــى  كنــت هــذه التجر

ــو. ــه ه ــواقه وآالم ــه وأش ــه وماكبدات هواجس
ــّل املشــلهت  غــري أن ذلــك البــاب املفتــوح ال �ي
ــًا  ــذا صلب ــان ه نس ــق االإ ــدو رفي ــا أن يب ــا، إذ م ام �ت
ــا  ف ــياال متكيِّ ل س ــوَّ ــىت يتح ــف، ح ي الوص

ــّددًا �خ م
نســان إىل وضــع حــدود ق�يــة  ــرع االإ ــل، ف�ي ي التمثُّ

�خ
يدهــا هل ويطلبــه  ي �ي ي وظيفتــه الــىت

بســه �خ عليــه �ت
د الاجــة دومــًا إىل كــ� الــدود  هلــا؛ هكــذا تتجــدَّ
ي رحــهت وصــال وتصــّور كدح 

ــا �خ وعبــور الســقف، ر�ج
ي مــن 

�ت دودهــا الســّياهلت املقطــع االآ ي �ج ، يــ�ش ي ال تنــهت
ء”. يْ

َ ــِهِ �ش ْث ِ
َ

ــَس ك ــورى:” َلْي ــورة الش ي س
ــة 11 �خ ي االآ

ــدن،  يو مــن لن ــة ســينار ــورك، كتب راقــص مــن نيوي
 ، ــ�ي ي ــاق أمر ــان، مع ــن لبن ــد م ــاء متقاع ــامل إحي ع
ــاك،  ي ة مــن العمــر مــن أمر ــة عــ�ش ي الثالث

ــذة �خ تملي
، طالبــة قانــون مــن أملانيــا  خ رجــل أمعــال مــن الصــ�ي
يــل، طالــب عاقــات دوليــة مــن  از وأخــرى مــن الرج
ــل  ــن أص ــ�ي م ي ــش االأمر ي ي الج

ــط �خ ــار، ضاب ميا�خ
، طالبــة إدارة أمعــال مــن بنغــادش، حصفيــة  ي فلبيــىخ
ريــس، معــمِّ مــن  رة مــن �ج مــن أوكرانيــا، مصــوِّ
ــد،  ــن اهلن ــووي م ــون الن ي القان

ــث �خ ح اليا، �ج ــرت أس
ــوزة  ــب ح ــا، طال ــن إثيوبي ــة م يوني امج تلفز م �ج ــدِّ مق
ان، أســتاذة علــوم سياســية مــن جنــوب  مــن �ت / إ�ي
ــبكة  ــى الش ــاكن واحــد ع ي م

ــوا �خ ــا، اجتمع يقي افر
ــم  مــاس وشــغف. بي�خ ونيــة يتحــاورون �ج لكرت االإ

. ي ــىخ ــوذي والادي ــودي والب ــم وال�ي ــيحي واملس املس
ــا هــو موضوهعــم؟ مــا هــو الســؤال الــارق الــذي  �خ
مــع غــري املتجانــس مــن ســاّكن  بــط هــذا الج �ي
ة  ــدَّ ــوا هل ع س ــة ليكرِّ ــة الثالث لفي ــع االأ ي مطل

االأرض �خ
ــاة  مــه الي خ لك مــا تقدِّ ســاعات أســبوعيا، مقاومــ�ي
ي مــن تشــتيت عظــمي  ا�خ املعــا�ة وعاملهــا االفــرت

ــاه؟ لانتب
ليــس ســؤال العــم، وال ســؤال الــذكء االصطنــاعي 
وال حــىت السوشــيال ميــد�ي وال أي مــن االأســئهت 
 ، خ �ي ــ�ش ــد والع ــرن الواح وغ الق خ ــع �ج ــدت م ي ول ــىت ال
ــع  ــد م ــه يول ــدو أن ــر يب ــد�ي معمِّ ــؤال ق ــو س ــل ه ب

ــرون. ــرج الق ــان ع نس االإ
، إىل  ــم أ�خ ــد جــاء هــؤالء ومهعــم آخــرون بضم�خ لق
امعــة هارفــارد مــن أجــل  ونيــة لج لكرت ــة االإ املنصَّ
نيــة أســابيع عــن »املســأهلت الدينيــة..  فصــٍل درا�ي ل�ش

ــف والســم«.  العن
ــة  اصَّ ــة الخ اذبي ــذه الج خ ه ــد�ي ــب ال ــذي يكس ــا ال �خ

يــة؟ كتشــافًا جديــدًا للب�ش دة امك لــو كن ا املتجــدِّ
*****

ي تســليط  ــو�ي ــة التن ــن فصلي ــدد م ــذا الع ــاول ه �ي
للنــّص  القــراءات  د  “تعــدُّ مســأهلت  عــى  الضــوء 
ــا  ــا، وارتباهطــا �ج اره ــا، مدارهســا، �ش را�ت ِّ ” مرج ي ــىخ الدي

 .» ي الديــىخ »التنــو�ي  يه  تســمِّ
ي  ــىخ د القــراءات للنــصِّ الدي ر�خ أن الدعــوة إىل تعــدُّ
ليســت أمــرًا جديــدًا وال هي حكــرًا عــى النــّص 
لفيــة  فــة االأ ــا تبــدو، مــن �ش ســام، لك�خ ي االإ

ي �خ الديــىخ
خ  ــد�ي ي لســطوة ال الستســام الضمــىخ ــة، أشــبه �ج الثالث
نســان الــذي مل ينفــّك  ي حيــاة االإ

وحضــوره الفاعــل �خ
ــهت بعــد االأخــرى الإخضاعــه  نســان( يبتكــر الي )االإ
ــان  ي أحي

ــه، و�خ اوف ــط عيشــه ومخ ــه و�خ إىل احتياجات

 مبتدأ الكالم 

»النّص الديين 
د القراءات«  وتعدُّ

حدود الفرد 
وحدود اجلماعة

د  بتعــدُّ يأبــه  ال  ــن  المتديِّ
مــا  بمقــدار  إال  القــراءات 
فــي  يــة  حرِّ مــن  ــل  يتحمَّ
ــة  الدينيَّ تجربتــه  امتــالك 
ســه  يكرِّ وبمــا  بــه،  ــة  الخاصَّ
هبــة  منحهــا  مــن  د  التعــدُّ
وإكســابها  االعتــراف 
الشــرعية. وإن كانــت هــذه 
مفّصلــة  الدينيــة  التجربــة 
هواجســه  علــى  تفصيــاًل 
وأشــواقه  ومكابداتــه 

هــو. وآالمــه 

أ. هاجر القحطاين
الرئيسة التنفيذية 

للمنرب الدويل للحوار اإلسالمي
العراق
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َوىِليُّ   ُ ْرِض( … )الــهَّ
َوااْلأَ ــَماَواِت  السَّ ُنــوُر   ُ )الــهَّ

ــوِر(  ــاِت ِإىَل النُّ مُلَ ــَن الظُّ ــم مِّ ُ ِر�جُ خْ ُ ــوا �ي خَ آَمُن ــِذ�ي الَّ
ــوٍر( ــا هَلُ ِمــن نُّ َ َ ُ هَلُ ُنــوًرا �خ َعــِل الــهَّ ْ ج َ ْ �ي … )َوَمــن لَّ

ِفــق مــع تنــو�ي الفاســفة  ــة، ويتَّ ــة امسويَّ التنــو�ي هممَّ
ضــون  ، فالرســل والفاســفة يفرت ــىخ ــة املع ــن �ج م
ــا،  أنَّ هنــاك ظملــات، التنــو�ي ســبيل للخــروج م�خ
ــة بعــض هــذه الظملات  ديــد ماهيَّ ي �ت

قــان �خ �ش يفرت
ــا. ــروج م�خ ــة بعــض ســبل الخ وماهيَّ

ــول  ــو�ي فنق لتن ســام �ج س إذًا أن ننعــت االإ أ
ــا �ج ف

ســام الــقَّ ال بــد أن  ي(، فاالإ ســام التنــو�ي )االإ
، بــل إنَّ هــذه همّمتــه الوحيــدة:  �يّ يكــون تنــو�ي
إال  النــور،  إىل  الظملــات  مــن  النــاس  إخــراج 
ي تلّبهســا مــن ظــروف  ــىت أن لك لفــظ هل كســوته ال
عــن  تلــف  خ �ت ي 

القــرآ�خ التنــو�ي  فكســوة  نشــأته، 
ي جــاء 

، فالتنــو�ي القــرآ�خ ي
كســوة التنــو�ي الفلســ�خ

ــتبداد؛  ــاد واالس ي والفس ــىخ ــراف الدي ــاء اال�خ �خ الإ
ــل  ــوعي والعق ــؤّدي لل ــق امل ي ــاءة للطر ض ــد االإ قص
ة املنســجمة مــع القانــون  نســانيَّ ــة واالإ وللروحانيَّ
لغيــب والــاء كوّجــه  الطبيــ�ي للخلــق، مرتبطــا �ج
جــاء  ي 

الفلســ�خ التنــو�ي  بيــ�خ  ودليــل،  ومرشــد 
ــة  ــة والاعقانيَّ راف خ والخ ــد�ي ــات ال راف ــا ال�خ رفض
نــوار  ي أيضــا ولكــن مســتلهما االأ واالســتبداد الديــىخ
ــة بعيــدا عــن  يَّ بــة الب�ش مــن العقــل والعــم والتجر
ــا مــن  ً ا الغيــب نفســه و�ج ــرج ــه الغيــب معت توجي
ــة، وهــذه  رافــة والاعقانيَّ وجــوه الظملــات والخ
فالتنــو�ي   ، خ �ي َ التنــو�ي خ  بــ�ي ــة  يَّ نظر فاصــهت  كــرج  أ
ــو  ــب وه ــاملي الغي ــان بع �ي ــى االإ ــوم ع ي يق ــىخ الدي
ــز  كِّ ي جــاء لري

ــادة، بيــ�خ التنــو�ي الفلســ�خ مه والهسش االأ
ــب  ــامل الغي ا ع ــرج ــادة معت ــامل الهسش م عــى ع ــ�ت االه
ــة. ب ــل والــّس والتجر ــن العق ــه م ــات علي ال إثب

ــة  ــة التنــو�ي هي هممَّ  وعــى الــر�خ مــن أنَّ معليَّ
 ) )التنــو�ي ة ووحيــدة، إال أن مصطلــح  إســاميَّ
وال  القــرآن  ال  يســتخدمه  مل  ي  غــر�ج مصطلــح 
ــه  ي ُتلبس ــىت ــوته ال ــح هل كس ــملون، ولك مصطل املس
عــن  ث  نتحــدَّ خ  ــ�ي ــا، �خ وبيئ�ت نشــأته  ظــروف 
ي  ي غــر�ج

ث عــن تنــو�ي فلســ�خ ( فإننــا نتحــدَّ )التنــو�ي
ــر  ــامل وأ�ش ــا الع ــّيد ف�ي ــرون تس ــه ق ــىخ علي ــد م ق
ت والعلــوم واالبتاكرات  ة مــن النظــر�ي أشــاكال كثــري
ــد موضعــًا مل  ج هــا، حــىت ال �ت والفلســفات وغري
خ  ر�ي مــا مــن �ت ــا الداثــة إال فصــا متقدِّ يبصمــه، �خ
ــذا لكــه هــو مــن  ، بــل ومــا بعــد الداثــة، �خ التنــو�ي
ــا،  يتــه م�خ كــن تعر كســية لفــظ التنــو�ي الــذي ال �ي أ
ــب أو  ــل مذه ــه، ف ــه وهي وليدت ــو نفس ــا ه �خ الأ
ــرد هــو مكســو  ــة أو فلســفة أو عــم غــري مج ي نظر
، ســيأخذك بعيــدا  ي ورو�ج نــوار االأ وح عــر االأ �ج

ــل  ــادة، ب ــامل الهسش ــدك بع ــب ويقّي ــامل الغي ــن ع ع
أن  ســتجد  دة  ــرَّ واملج ــة  الطبيعيَّ العلــوم  حــىت 
ــا،  ــن عل�ي يم ــب �ت ــزا� الغي ــاد عــن م روح االبتع
فالعــم ال يعــّد عملــا حــىت يكــون حّســّيا خاضعــا 

ــال للحــدس. للقيــاس، ال مج

العــم  عــل  ج �ي حــّدا  ر  تتطــوَّ وهي  تذّكــرك  ــا  ا�خ
أو  الــّ�ي  هــان  والرج بــة  التجر عــى  مقتــرا 
طون رؤيــة  يشــرت ي إ�ائيــل ومه  ببــىخ  ، ي �خ الــر�ي
ــه  ــل ورجوع ــه للجب ــوا، فذهاب ــرة كي يؤمن ــه �ج ال

بكتــاب أمــر غــري كٍف لبلــوغ العــم.

ــن  ــد لتؤم ي ــوار( �ت ن ــة االأ ــة )وارث ــك الداث  فكذل
لقياســات  ضعــه  خ أو أن �ت ــرة،  الــه �ج ى  أن �ت
ــو غــري معلــوم  ــزة واملستشــعرات، وإال �خ االأ�ج
ــو بــا دليــل،  � لقائــه �خ خ الوجــود، ولك مــن �ي
هــان عليــه، بــل  � أنــه منــه؛ ال �ج خ ولك نــص �ي
هلــة، فــل مــا حمكــه  مل تعــد هنــاك حاجــة لاآ
ــه  مك ء إال و�ي ي ــن �ش ــا م ــه، وم ــه قانون ب ــون فر قان
هلــة  ؛ االآ خ كتشــف القوانــ�ي نســان وقــد ا قانــون، واالإ
رهــا ملصلحتــه صــار هــو  ــة للظواهــر، وسخَّ القيقيَّ

نســان! هلَّ االإ أ هل و�ت الــرب. قــد مــات االإ

القبضــة  قبــض  الداثــة،  ســامري  هــو  العــم 
ــا يبــروا بــه، الســامري أخــرج  فنبذهــا، وبــر �ج
دى  ــوار فطلــب الســجود و�خ العجــل وأمســع الخ
ي 

�خ مــا  ويعــم  الغيــث  خل  يــرخ إنــه  إهلــم،  هــذا 
ه  ذنــه، وطــري إ ي البحــر �ج

ــري �خ ج رحــام، والفلــك �ت االأ
ي  ــة تســتغىخ ي الــاء صافــات ويقبضــن …الداث

�خ
لــواح، وتعيــد مقــوهلت لــن  عــن هــارون وتنســف االأ

ــرة! ــه �ج ى ال ــىت �خ ــك ح ــن ل نؤم

ــن فأطفــأ�خ املصابيــح، وخرجنــا مــن النــور،  أمــا �خ
ــده مل  ــا فــوق بعــض، مــن أخــرج ي ــا بع�خ فظملاتن
ــا هل مــن  عــل الــه هل نــورا �خ ج اهــا، ومــن مل �ي يكــد �ي

نــور.

ــفات  ــاكر والفلس ف ــن االأ ــر م ــة �ج بيَّ ــوار الغر ن االأ
ــف منــذ أن  ــا توقُّ ت واملنــاهج تتوالــد دو�خ والنظــر�يَّ
ــة تبــع نتــأ�شَّ  ــن أمَّ غــت أنوارهــا قبــل قــرون، و�خ خ �ج
ــة ينتجهــا الغــرب،  يَّ بــل فكــرة وفلســفة ونظر
ــم  م بي�خ ــدُّ ــارق التق ــر لف لنظ ــ�ي �ج ــر طبي ــذا أم وه
ــا  ــد�خ بعدم ــاكرمه عن ــد أف ــا�خ تول ــل أحي ــا، ب وبينن
ي 

تــرخ نتيجــة الفــارق �خ ي الغــرب أو �ت
ــوت �خ �ت

ــا  ــل لن ــذي نق ــر ال ، االأم ي
ــا�خ ــارع الثق ــة التس حرك

م، مــع  ــم وانقســاما�ت ــم وخصوما�ت لك اختافا�ت
ل عنــدمه  فــارق أن هــذه الخصومــات قــد ال تتحــوَّ
ــات بســبب اســتقرار أحواهلــم  لــروب وموا�ج

اإلسالم 
التنويري

ة،  ســماويَّ ــة  مهمَّ التنويــر 
ِفــق مــع تنوير الفالســفة  ويتَّ
مــن جهــة المعنــى، فالرســل 
أنَّ  يفترضــون  والفالســفة 
التنويــر  ظلمــات،  هنــاك 
ثــم  منهــا،  للخــروج  ســبيل 
ــة  يفترقــان فــي تحديــد ماهيَّ
الظلمــات  هــذه  بعــض 
ســبل  بعــض  ــة  وماهيَّ

منهــا. الخــروج 

عيسى الشارقي
مفكر وباحث يف مجعية التجديد 

الثقافية
البحرين

 كّتاب التنويري
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ــد  ــول جدي ــد�خ لك ق ، فعن ــد�خ ــا عن ــة، عــى عكــس م ة واالقتصاديَّ السياســيَّ
ــم  ــم، أو بي�خ ا�ت ختلــف تو�جّ ( �ج خ ــ�ي خ )التقّدميِّ ي خصومــة جديــدة، إمــا بــ�ي يعــىخ
ــات،  ــن الخصوم ــامل م ( أنفهســم، ع خ ــ�ي خ )الرجعّي ــ�ي (، أو ب خ ــ�ي خ )الرجعّي ــ�ي وب

ــة(. ــة الناجي ــن روح )الفرق ــة م ــا بنهك يهع حة �ج ــلِّ متس

ي الالكم 
ــة، وأّما إن توّســعنا �خ يَّ ــة النظر ي حــدود املقارنــة العقديَّ

هــذا إن وقفنــا �خ
ــة وســالته  بيَّ نــوار الغر ال عــامل االأ خ ــا وال �ي ي خل�خ ــة الــىت ر العمليَّ �ش ثــا وراء االآ �ج
ــال  ي مج

بــارة �خ امــن مــع أفعــاهل الج خ ــة ترت وتيَّ حــىت الداثــة فســنجد أفعــاال جرج
ــن حضــارة أخــرى قبلهــا  ي مل تتمكَّ ي صاحبــة الــدواهي العظــى الــىت

العــم، �خ
ي لك املســاوئ، أعظــم 

عظــم �خ ي االأ
ــا جنــت، �خ ــة م ــت وجناي ــا فعل فعــل م

، وأعظــم االســتغال للضعفــاء وللحيــوان والنبــات  الــروب وأعظــم التدمــري
اك  ــ�ت ي االس

�اف �خ ي االإ
ــم �خ ــري، وأعظ خ العن ــري ي التمي

ــم �خ ــة، وأعظ والبيئ
ي االســتعمار واســتغال الشــعوب، وأعظــم 

عــى حســاب املــوارد، وأعظــم �خ
يــة،  ــا الب�ش ي لك ســيئة عرف�ت

عظــم �خ ي املكــر والكيــد والظــم، بــل قــل هي االأ
�خ

ــوهل  ــا تق ــذا م ء، ه ي ــر لك �ش ــرة تدم ــة منتظ ــرج كرث ك ــتكون أ ــا س ــى يده وع
نــوار  ي عــى دعــاة االأ

ــا، فــا ينبــ�خ هي عــن نفهســا، أو مــا يقــوهل حامكؤهــا ع�خ
ــا الفــارغ هــذا. التغافــل عــن نص�خ

ــة وعــن  ي هاويــة أخاقيَّ
ي وقــع وأوقــع العــامل لكــه �خ فــا شــّك أن التنــو�ي الغــر�ج

ر  �ش ي االآ
خ والغيــب عــن التبــرُّ �خ قصــد، فقــد أمعتــه العــداوة املســتفحهت للــد�ي

ي 
ــة لاأخــاق والفضائــل عــى اليــاة لكهــا، فعّظمــت فعــل الشــيطان �خ ابيَّ ج اال�ي

ــة  يَّ ــومي الّر ــد مل�خ يــف املتعمَّ ــة، ولعــل هــذا التحر يَّ املعصيــة عــى أنــه الر
ــة. بيَّ ي الضــارة الغر

كــرج عوامــل التدمــري �خ والســعادة مهــا أ

ــا مــن الداخــل، وعــى هــذا  ّ�ت ــا تســتمّد حج فــاكر أ�خ مك االأ ــا خ �خ ــن نظــن حــ�ي �خ
…، ولكــن  خ ــد�ي ــرون واالأســاتذة ورجــال ال ــون والعملــاء واملفّك ــل املثّقف يقتت
ــا  ي دا�أ

�ت أ خ �ت ي امليــاد�ي
فــاكر �خ ة االأ خ الفكــر أثبــت ولعديــد مــن املــّرات أن قــوَّ ر�ي �ت

ــىخ  ــارج، مــن ســلطان السياســة واملــال والــرأي العــام، فــل فكــرة �ت مــن الخ
ــا(  ، وســتجد هلــا )إذا جــاء أوا�خ هــا�خ قــوى �ج فضــل واالأ ي االأ

ــذا الثالــوث �خ �ج
ّوج هلــا  هــان والجــج و�ي لرج خ والعملــاء والفاســفة ومــن يدمعهــا �ج مــن املفّكــر�ي
ــا. ها�خ ــا و�ج ــا وصد�ت ون مه قبــل العــوام حمك�ت ويؤّلــب ضــّد خصوهمــا، وســري

ــا جســدا، فاملفّكــرون  همــا كنــت الفكــرة عج ة أخــرى، �خ  إنــه الســامري مــرَّ
ــا مل يبــر بــه العــوام، وســُينطقون خواَرهــا لُيســجدوا  أذكيــاء بــروا �ج

ــون. ــك يفعل ــاس، وكذل الن

ــا  ــل عل�ي ــاكر كملوضــات؛ يقب ف ــا، فاالأ ــذا جلي ــاكر وســتجد ه ف خ االأ ر�ي ــرأ �ت اق
ــرح  ــا بف ــوا ع�خ ــىخ انرف ــىت إذا انق ــا، ح ي أوا�خ

ــاب �خ ــا وإعج ض ــع �ج مي الج
ــل  ــا! فل ــا عــى زفا�خ ــوه قب ــا امك أقام ــال عــى جث�ت ــوا االحتف و�ور، وأقام
ــا  )فكــرة/ دعــوة/ فلســفة…( حفلتــان؛ يــوم القــدوم ويــوم الفــراق، يــوم زفا�خ

ــن! خ تدف وحــ�ي

ن شــيئا مل يكــن، العملــاء والفاســفة  ــا وكأ كــس ضّده ــاه املعا ج
ــون لا�تّ ينقلب

مه مــن العــوام، إذ ال أحــد يســتطيع الوقــوف  واملفّكــرون واالأســاتذة مــع غــري
خ الثاثــة: ســلطان  ــا الســاط�ي ــا أن يؤمــن �ج ــا، وأوا�خ ي وجــه فكــرة جــاء أوا�خ

�خ
ــة )الــرأي  مــا مــارد القمقــم ســلطان العامَّ ل�ش السياســة وســلطان املــال و�ش
 ، خ بتــ�ي لصــرج �ش ــم �ج ّيــون عل�ي العــام(، وهلــذا فاملفّكــرون املنفــردون التغيري
ــم تســاقطت العقبات  ــم، فــإذا جــاء أوا�خ وا�خ أ

ي �ج
�ت أ خ أن �ت وانتظــار حركــة التــار�ي

ا ورجاهلــا  هــان، وهلــا فاســف�ت ي الجــاج والرج
ــا �خ �اعــا، وإال فلــل فكــرة قّو�ت

ــة. �خ ة و�ت هممــا كنــت شــاذَّ

؟  ي ــاد الســوفييىت ة واليســار بعــد ســقوط اال�تّ ــرو الشــيوعيَّ خ ذهــب مفكِّ ى أ�ي �ت
قبــل  النصــارى  ومّضطهــدو  والبعثّيــون؟   ــة؟  القوميَّ دعــاة  ذهــب  خ  وأ�ي
م  هلت أ�ي خ ــرت ــج املع ــت حج خ ذهب ــح؟ وأ�ي ــل الفت ــام قب ــاة االأصن ؟ و� خ ــطنط�ي قس
ــرأ  ــوم ب ــا إىل الي ــولك؟ لكه م املت ــلف أ�ي ــج الس ــت حج ــف تفوق ــون؟ وكي املأم

ــن! ــق وال قاط ــن ال مستس ــيد! ولك ــر مش ــهت وق معط

ــب، ولكــن  ــوم عــى وجــه صائ ي عــادة تق
ــة أو فلســفة �خ يَّ لك فكــرة أو نظر

�خ  وانــب االأخــرى فضــا عــن تقصــري لج يــط �ج ولقصــور عقولنــا عــن أن �ت
ــا بضغــث مــن صــواب وضغــث مــن  ي دا�أ

�ت أ ي �ت ــا لكهــا كنتــج عقــىي بــ�ش فإ�خ
ــذي  ــاطأ ال ــا الخ ــرون ضغثن ــاس يب ــن الن ــا م ــأ، فيحــدث أن مقابلين خط
ــة الوجــه  ــن رؤي وا ع ــرَّ ــروا أو ق ــد ق ــه، امك ق ــن رؤيت �خ ع ــرَّ ــر�خ أو ق ق
ــا وأفاكرهــا  ــب لذا�ت ــّب التعصُّ الصائــب الــذي أدركنــاه، والأن النــاس �ت
خ العملــاء والفاســفة  ــا مــا كن بــ�ي ــاف وتــدّب الخصومــة، وأهو�خ ينشــب الخ
ل آراؤمه مذاهــب وعقائــد، وأشــدها خطــرا مــن قــد  خ مل تتحــوَّ خ الــذ�ي واملفّكــر�ي
ــب هلــا امك حــال املذاهــب، ولقــد  حظيــت بشــارع مــن النــاس يقّدهســا ويتعصَّ
صيــه إال الــه بســبب  كــت مــن الرمــات مــا ال �ي ُســفكت مــن الدمــاء وان�تُ

ــب هــذا. التعصُّ

ر تلــك املفاســد،  لتعصــب �خ ي املســم أال يعيــد �ج فــأّول واجبــات التنــو�ي
ــا مــن العــم وغابــت عنــه وجــوه، فــا  وأن يعــم أنــه امك االآخــرون أدرك و�ج
ــامص هــذا  خ عي الــامكل، فيســتصغر هــذا ويشــمت هــذا و�ي

ــب وال يــدَّ يتعصَّ
بــت فشــا  ، فاليــاة قــد جرَّ خ اهلــ�ي ممــن خالفــوه الــرأي، لئــا يكــون مــن الج
فــاكر والدعــوات، وعّرفــت للنــاس أن تبــادل الــرأي  ت واالأ متكــّررا للنظــر�يَّ

ــة. ك ــرش �ج ك والشــورى أ

ــد  ي بــو، أو رمــادا �ي ل بويضــة تفقــس، أو وليــدا �ي خ ــا �ي ي مّل ســام التنــو�ي االإ
ــدة،  ي امسء ملبَّ

ســا �خ َ أنــواره، طلــع مسش ســام نفســه مل �تُ القيامــة فينيقيــا، فاالإ
ــاس وال  ــدي الن خ ي ــ�ي ــواره مل تســع بعــد ب ــه، فأن ق حــىت ُخســف ب ــا أن أ�ش م
ــا خاشــعة  خل عــى جبــل القلــوب، إذا لرأي�ت ــم، وقرآنــه بعــد مل يــرخ ا�خ �ي أ

�ج
خ ســاب مــن فوقــه ســاب،  شــية، وقــد غطــاه مــن التــار�ي متصّدعــة مــن الخ

اهــا. ــده مل يكــد �ي ــوق بعــض، مــن أخــرج ي ــا ف ظملــات بع�خ

ي 
�ت أ
ــة، ومســتعار املصابيــح ال �ي بيَّ ي أنَّ مصابيحــه غر  ومشــلهت التنــو�ي العــر�ج

ى مــا  ، �ت ي
ء بقعــا وتظــم أخــرى بشــل تلقــا�أ ي ي مصابيــح تــىخ

كســيته، �خ أ
إال �ج

يــده! يــده الغيــب؛ أعظــم مــا �خ يــد، وأعظــم مــا ال �ت يــد وتعــى معــا ال �ت �ت

ــاول  ــن املمكــن أن ُيتن ي( م ــو�ي ســام التن ــوم )االإ ــن م�خ ــث ع ــذا فالدي وهل
ــق  ي ــفة وطر ــق الفاس ي ــاء، طر نبي ــة االأ ــفة ورؤي ــة الفاس ، رؤي خ ــ�ي ــن رؤيت م
ة  ة كحركــة التنــو�ي والعملانيَّ ملنــاهج الفلســفيَّ وا �ج �شَّ أ ون  �ت نبيــاء، إذ هنــاك كثــري االأ
ــى  ــة ع ــا قا�أ ــة، ولكه ة، والعقانيَّ ــكيكيَّ ــّك، والتش ــب الش ــة ومذه اليَّ والليرج
ــة التفكــري  يَّ ــود لر ــة وظملــات وقي ي كخراف

ا�ش ــرت ي وال ــىخ طــاب الدي ــل الخ لي �ت
ــور مذاهــب وفــرق وكتــل  تمــع، االأمــر الــذي أّدى إىل هطخ ــة اليــاة واملج يَّ وحّر
ــة(  متعارضــة ضــّد أنفهســا، وامتــدَّ هــذا التأثــري )ملــا هل مــن هيمنــة عامليَّ
ــة  لفاســفة هــذه الو�ج خ �ج �ي خ ســلكوا متــأ�شِّ خ الــذ�ي ســامّي�ي خ االإ لملصلحــ�ي

ــر. خ آ
ــدر أو �ج ــة بق صاحيَّ االإ
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ة  كــة، كثــري ــدال الفكــري هــذه قليــهت الرج وهممــا يكــن مــن أمــر فــإن ســاحة الج
(؛ )قلنــا( ال تطهــر مــن  خ )فــإن قلــمت ، ملتبســة مــا بــ�ي ة االأ�ش الخصومــة، ســطحيَّ
خ  يقــا يبســا بــ�ي ب لنــا طر ء جــدال.. وهلــذا فلنــرخ ي كــرش �ش نســان أ ــا، إذ االإ ورا�أ

يــق؟ ومــا عصــاه؟ نتســاءل. ــا هــو هــذا الطر خ لئــا نغــرق، �خ ي الطــود�ي
ِفــر�ت

ي بعيــدا عــن جــدل الخصومــات  هــل مــن ســبيل لطــرح إســام تنــو�ي
؟ هــل  ي ــري التنــو�ي الغــر�ج ث أ ــة مــن االأســاف أو تلــك املكتســبة مــن �ت املوروث
ــا خصومــات،  ــرج مــن الظملــات إىل النــور دو�خ خ ُ ــال؛ �ي ي فعَّ مــن إســام تنــو�ي
مــود؟ هــل مــن إســام  ي والج

لــاد والســقوط االأخــا�ت ك االإ ي �ش
ــا وقــوع �خ ودو�خ

ي أنــه صــواب 
تلــف اثنــان �خ خ لثبــات عــى مــرِّ الزمــان وال �ي ــع �ج ي يتمتَّ تنــو�ي

كــن ملســم أو لغــري مســم إال أن يقــول  ي ال �ي وهــدى؟ هــل مــن إســام تنــو�ي
ــه  ل ب خ ــادر عــى رّد لك مــن �ت بــت وق ي و�ش ــه حــّق؟ هــل مــن إســام تنــو�ي إن

ــادة الصــواب؟ ي رحــهت التنــو�ي لج
القــدم �خ

ــو  ــه؟ هــل ه ــو�ي إلي ــق التن ي ــرف طر ســام لنع ــر االإ ــو جوه ــا ه نتســاءل: م

ــاء؟ هــل هــو  يعــة والف�ت خ أيدينــا؟ هــل هــو أحــاكم ال�ش ت بــ�ي هــذه املــدّو�خ
؟ هــل هــو املذاهــب؟ هــل هــو  الديــث ورجــاهل وعلومــه؟ هــل هــو التفســري
ــن  ء مّمــا �خ ي ي �ش

افــة والسياســة؟ هــل هــو �خ ــة؟ هــل هــو الخ الطــرق الصوفيَّ
عليــه مــن مــوروث وواقــع؟

ــا  ــا، �خ يع ــاء �ج نبي ــاهلت االأ ــو رس ســام، وه ــو االإ ــه ه ــد ال خ عن ــد�ي ــم أّن ال ن�خ
ي  يــة الــىت ؟ مــا هي املركز خ لكــه عــرج امتــداده مــع البــ�ش خ الــد�ي مــع بــ�ي ج الــذي �ي
ــن  ــزي م ــو اهلــدف املرك ــا ه ــت؟ م ــا هي الثواب ة؟ م ــرج لك املســري ــريّ ع مل تتغ
ي  ــىت ــة ال ي ــد حــّدد�خ املركز ــك فق ــوي؟ إذا حــّدد�خ ذل ي النب ــىخ لك الــراك الدي
لتــاىلي حــّدد�خ جوهــر  لــت، و�ج ــا هممــا تبدَّ ي أن ترفنــا الظــروف ع�خ

ال ينبــ�خ
. ي ــىخ ــو�ي الدي التن

ــو  ــّه ه ــه أو ج ــازع في ــذي نتن اث ال ــرت ــن ال ــا م خ أيدين ــ�ي ــذي ب ــذا ال لك ه
ــت والملكــات  ــور الثاب ــة الن ي معرف

ــ�خ ــريّ ينب ــري املتغ ــل تغي ــن قب ، ولك ــريّ متغ
ــا ال  ــدول فإ�خ ــت ال ــوال ودال ــت االأح ــا حال ي همم ــىت خ ال ــد�ي ــن ال ــة م بديَّ االأ

؟ ــا هي ــة، �خ ــة روحانيَّ ة فوقانيَّ ــانيَّ ــة إنس ــا أبديَّ ، إ�خ ــريّ تتغ

ي 
ــاد ليــأ�ت ــا االج�ت ة، ومل يفتــح ف�ي أغلــب أحــاكم الفقــه مل تكــن يومــا إال متغــريِّ

ــرة  ــو الفط ــه االأم وه عث ــوت �ج ــت إال بثب ب ــا �ش ــت م�خ ــا، ومل يثب � ثبا�ت خ ــن �ي م
وب  والطبيعــة، كتحــر�ي لك مــا غلــب عــى العقــل مــن مطعــوم ومــ�ش
ــاظ  ــوب الف ــو وج ــت ه ــم الثاب ه، فال ــري ــور وغ ــموع ومنظ ــموم ومس ومش
ات  ، ولك التفاصيــل متغــريّ ان قــادر عــى الــم املوضــوعي خ ي ا�تّ

عــى العقــل �خ
امــر حلــت هل، ولــو  خ ــرة ال �ت نســان مــن صنــع �خ ــن االإ كَّ ال ثبــات هلــا، فــإن �ت
يــع يظــل عقانّيــا  كــن مــن عــزف لــن يــورث الــرع لــرم عليــه، فالت�ش �ت

ة،  مشـــكلة التنويـــر العربـــي أنَّ مصابيحه غربيَّ
ومســـتعار المصابيـــح ال يأتـــي إال بأكســـيته، 
فهـــي مصابيـــح تضـــيء بقعـــا وتظلـــم أخرى 
بشـــكل تلقائـــي، تـــرى مـــا تريد وتعمـــى عما 
ال تريـــد، وأعظم مـــا ال تريـــده الغيب؛ أعظم 

مـــا نريده!
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ي  ا يــدور حــول ثوابــت ولكيــات وحــدود مــّددة كحافــىت ــا متغــريّ فطــر�يّ ظرفّي
يــق. طر

ة  ة الــا�خ ــة الــرَّ ــوم، فلملؤمن ــذ أول ي ــك من ــاس هي كذل ــا أحــاكم اللب ث �خ
خ  ي وبناتــه ونســاء املؤمنــ�ي عــى املفــروض عــى نســاء النــىج لبــاس وهــو الــّد االأ
، ولملؤمنــة الــرة الباديــة لبــاس وقــد كن أخــف  مــل عــبء الرســاهلت ــن �ت ممَّ
ة، ولملؤمنــة االأمــة لبــاس؛ أوجــب فيــه املســملون  تقّيــدا مــن املؤمنــة الــا�خ
ح الــه هلــن  ، ولملؤمنــة املســنة لبــاس؛ حيــث أ�ج لــرا�أ ــا أال تتشــبه فيــه �ج عل�ي
ــث  ــاس؛ حي ــات لب ــري املؤمن ــة، ولغ ين خ جــات �ج ــري مترج ــن غ ــن ثيا�ج أن يضع
ــه  ــق حــاهل وظرف ــا يواف ــن، لك �ج ي ثقاف�ت

ــه �خ ــوا علي ــا تعارف ــح هلــن لبــس م أبي
يــع  وثقافتــه، هــذه أحــاكم الفقــه التقليــدي ال التجديــدي. فقضــا�ي الت�ش
خ الــم واملوضــوع، وال  ــا يناســب بــ�ي ــا �ج ض التغــري دا�أ دارة والتدبــري تفــرت واالإ

ي غــري ذلــك، وال اعتبــار للتقاليــد.
جــدوى وال فاعليــة �خ

خ بعمومــه،  صــمي للــد�ي ، الخ ي ــري هيمنــة التنــو�ي الغــر�ج ث أ ــت �ت ــن واقعــون �ت �خ
�خ وا�خ  ــو�ي ــن أن يكــون تن ــد م ــا ب ــه، ف ــب بعموم ــه، وللغي ــّص بعموم وللن
ــا هي ثوابــت  ــا. �خ ــل تثبــت بعــد زلله ــا، ب ــدم بعــد ثبو�ت ّل ق خ ــا �ت ــت لئ الثواب
ت  لطبــع ال، هــل هي التنظــ�ي يعــات؟ �ج ن الاويــة؟ هــل هي الت�ش االأد�ي
كــن أن نســّميه  ائــب؟ أي مــا �ي ي السياســة واالقتصــاد والرخ

ــة �خ يَّ دار االإ
ــا  ن إ�خ ــاالأد�ي لطبــع ال. ف ــه؟ �ج دارت ــا الإ يق ــذي جعلــت الشــورى طر )أمــرمه( ال
كي النفــس وتصلــح العمــل للدنيــا فيكــون  خ ي �ت ــان والقــمي الــىت �ي تقــوم عــى االإ

ــرة. ي االآخ
ــا �خ صال

خ الســفر؟  كــر؟ وإىل أ�ي ، كيــف قطعنــا التذا ت، عنــد أّول الرحــهت لنعــد للبــدا�ي
خ كلشــيش،  ومــا هي العــّدة؟ لقــد جئنــا مــن ســاهلت مهجيــة نبتــت مــن الطــ�ي
خ ومــن  ي الطــ�ي

ليــق أبوينــا آدم وحــواء �خ خ ، �ش أعيــد �ت �ش �ش تناســلنا ذكــورا وإ�خ
، ووهبنــا عقــا منطقيــا جبــارا، �ش – وهنــا جوهرتنــا – نفــخ فينــا مــن  خ الطــ�ي
�خ عــن  خ �خ الســن والقبــح، فتمــريّ خ ــا القــمي والفضيــهت ومــري روح الــه، فعرفنــا �ج
ــذه الــروح، فــر�خ منــذ أبينــا آدم )أّول إنســان عاقــل(، مشــغوفون  اهلمــج �ج
ــمي الســامية،  ــّدرون للق ــاف، مق ــاكر واالكتش ــون للعــم واالبت ملعرفــة، مّب �ج

ؤ�خ اهلمــج ال يعرفــون مــن هــذا شــيئا. بعدمــا كن آ�ج

 ، ــىخ امسء حس ــا كأ ــه تعّيًن ــرف ال ــا ��خ نع ــة، و�ج ــذه النفخ ــا �ج ــن ُكّرمن فنح
يــل  ، فالعــم �ج ــري وقبــح الــ�ش ــال الخ حــىت وإن مل نعرفــه تعيينــا، فنعــرف �ج
ي لوالهــا ملــا  يــل والظــم قبيــح، إىل ســا�أ القــمي الــىت هــل قبيــح، والعــدل �ج والج

خ ومــا قــام عــم. ثبــت د�ي

ــة  نســان أّن القابليــات اهلمجيَّ ي االإ
ي �خ

�خ ــر�ج وع ال وقــد اقتضــت طبيعــة املــ�ش
وحــد،  ي االأ

�خ ــا عــى إرادتنــا، وهي واجبنــا الــر�ج قــد وقــع واجــب التخّلــص م�خ
خ عــى التحــّول  لعقــل ونفخــة الــروح قــادر�ي وقــد راهنــت الــاء عــى أننــا �ج
ــا  خ إ�خ ــد�ي ــات ال ــة،  ولك حيثي لروحانيَّ ة �ج نســانيَّ ــدرج االإ ــة ل مــن درك اهلمجيَّ
ــة، التشــلُّ وفــق  لروحانيَّ ــة والتمّثــل �ج هي وســائل للخــاص مــن اهلمجيَّ
ــة ملتطّلبــات  يَّ رادي، التطــّور فــوق لــوازم الب�ش ي االإ

النفخــة، التكــون الروحــا�خ
ــون  ــث يك ، حي ــمي ــة الق خ إىل هيمن ــرا�أ ــة الغ ــن هيمن ــروج م ة، الخ ــانيَّ نس االإ
ــة  ــة عــى العواطــف، عــى عكــس اهلمجيَّ ي اهليمن

ــروح �خ ــا لل ــل خادم العق
ــا العواطــف عــى العقــل ضــّد الروحانيــة. يمــن ف�ي ي �ت ــىت ال

ســتوى  ــون �ج ــم العارف ــدء، �خ دئ ذي ب وع مل تعقــه املائكــة �ج ــة املــ�ش ولغراب
اهــل  ، وعظــم عــى نفــس إبليــس أن يتحــّول الوحــش الج خ خ الالــ�ي الفــارق بــ�ي
ــة  ــة متدم وع، واملعرك ــس، فراهــن عــى فشــل املــ�ش خ إىل قّدي ــ�ت املفســد الن

مــن يوهمــا.

ــى  ــل ع ــذي يعم ــام ال س ــه االإ ن أ ي �ج ــو�ي ــام التن س ــف االإ ي ــن تعر ك ــه �ي وعلي
ي 

ــة، مــن املكــوث �خ ــة لاأخــاق الروحانيَّ إخــراج البــ�ش مــن أخــاق اهلمجيَّ
ــن  ــة، م ــة القيمي ــة للهيمن ي خ ــة الغرا�أ ــن هيمن ة، م ــانيَّ نس ــروج لاإ ــة للع يَّ الب�ش
ة ضــّد نظــام  ة، مــن العشــوائيَّ ملســؤوليَّ ة للتحــّرر �ج التحــّرر مــن املســؤوليَّ
ــام مــاكرم  الطبيعــة لانســجام مــع نظــام الطبيعــة. أو هــو الــذي يقــوم عــى إ�ت

ــة. ــّوة املّمديَّ ــض الشــامل للنب ي ــوان العر ــو العن االأخــاق، وه

ي الظاهــر 
ــة وحشــية �خ ــة القد�ي ــة املعــا�ة ليســت كهلمجيَّ لطبــع اهلمجيَّ �ج

ــة  ق �خ ــة االأ ــدار، وغاي ــة االقت ــة التمــدن، وغاي ي غاي
ــوم �خ ــل هي الي والباطــن، ب

ب. ــى ذ�أ ــاب ع ــة، ثي ــك متوّحش ــع لك ذل ــا م ــذكء، ولك�خ ــة وال واللباق

، الظملــات والنــور،  ي ي مــع اهلمــحج
 ولنعــرف التنــو�ي علينــا أن نقــارن الروحــا�خ

ــة  ــم الواحصخ يق�ت ــاء والرســل وطر نبي ة االأ ــا عــى ســري ــف معلّي ي فيكــون التعر
ســام  ــا كن االإ ــإذا فعلن ، ف ي

ي ومــن هــو الروحــا�خ ــن هــو اهلمــحج ــاغ، �خ ي الب
�خ

نســان مــن اهلمجيــة والتوحــش إىل  ي هــو العامــل عــى نقــل االإ التنــو�ي
ــاِت ِإىَل  مُلَ ــَن الظُّ ــم مِّ ُ ِر�جُ خْ ُ ــوا �ي خَ آَمُن ــِذ�ي ُ َوىِليُّ الَّ ــهَّ نســانية، )ال ــة واالإ الروحاني
ــاِت  مُلَ ــوِر ِإىَل الظُّ ــَن النُّ ــم مِّ ُ َ ِرُجو�خ خْ ُ اُغــوُت �ي ْوِلَيــاُؤمُهُ الطَّ

َ
خَ َكَفــُروا أ ــِذ�ي ــوِرۖ  َوالَّ النُّ

ــُدوَن.( ــا َخاِل َ ــاِر ۖ مُهْ ِف�ي ــاُب النَّ حْصَ
َ
ــَك أ ِئ

ٰ
وَل

ُ
ۗ أ

ــا  ف بــدون أخــاق، ويقــوم �ج غــب فــ�ي ال يســتحّق، ويتــرَّ ي هــو مــن �ي اهلمــحج
وحي يــا�أ ســلوكه ورغباتــه مــع تناســق الكــون،  نســان الــرُّ ــب، بيــ�خ االإ ج ال �ي
كــن أن يعمــل ســوًءا وال أن يســلك  نســان ال �ي ي أنَّ هــذا االإ ــن البــد�ي �خ

الأخــاق. ث �ج لوفــاء لروحــه، وتشــبَّ ــه تهّعــد �ج نَّ ، الأ رذيــهت

ــاس، ويعــىي لــلٍّ مــا  ق أبــًدا حقــوق النَّ ــرت خ وحي ال �ي نســان الــرُّ إنَّ االإ
 ، بيــ�ي ــو خــارج القانــون الطَّ ي �خ ــا اهلمــحج ــا. أمَّ ً م العــدل دا�أ ــرت يســتحّقه، و�ي
ــن  ــتحق، ول ــ�ي ال يس ــب ف غ ــون، و�ي ــة للك ــد االأخاقيَّ م القواع ــرت ــه ال �ي نَّ الأ
رع  خ ، و�ي ــري ــوق الغ م حق ــرت ــم، وال �ي ف بظ ــرَّ ــه ويت ــع نفس ــا م يًف ــون �ش يك
ــف مــع  ، ويتعسَّ ي

ــوا�خ شــع الي ــه الج ــة والقــد والســد، ويتحــّم في الكراهي
ــا اســتطاع ذلــك، ويبحــر  ــب لكَّ ــل مســؤولية أمعــاهل، وي�خ عفــاء، وال يتحمَّ الضُّ
واتــه. ــاه، إال الــذي تقــوده إليــه رغباتــه وهسش ج

ي اليــاة ال بوصــهت معــه وال ا�تّ
�خ

اإلسالم التنويري

وحــي ال يختــرق أبــًدا حقــوق  إنَّ اإلنســان الرُّ
ــاس، ويعطــي لــكلٍّ مــا يســتحّقه، ويحتــرم  النَّ
خــارج  فهــو  الهمجــي  ــا  أمَّ دائًمــا.  العــدل 
ــه ال يحتــرم القواعــد  بيعــي، ألنَّ القانــون الطَّ
ــة للكــون، ويرغــب فيمــا ال يســتحق، األخالقيَّ
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اهلمجي هو:

يده يفوق بكثري ما  ق شيًئا ال يستحّقه، أي أنَّ ما �ي قِّ يد أن �ي   من �ي
     يستحقه.

ة. صيَّ خ قيق مصلحة سش ل إىل �ت   من يكذب ليتوصَّ
ادع مواًل سلوكه إىل احتيال. خ   من �ي

ة. لقوَّ خ �ج يد أن يفرض رأيه عى االآخر�ي   من �ي
. م حقوق الغري رت   من ال �ي

ة، ويستغّل بظاهره   اًما عن نفسيته القيقيَّ تلف �ت خ لك ظاهًرا �ي   من �ي
. خ      االآخر�ي

ا عليه. ل�ي ي �ت قيق رغباته الىت واته فيحاول �ت   من تتحمَّ فيه هسش
ة قذرة، ولو مل يفطن هلا. يَّ   من هل دوافع ال شعور

. خذ دون أن يعىي أ
يد أن �ي   من �ي

  من ينافق.
طي الفاسد.

  ال�شُّ
. ي ي املرت�ش   القا�خ

. ي   امُلرا�ج
  املتكر.

  الغاصب.
. �ج لطة والرُّ وهلت الذي يبحث عن السُّ   رجل الدَّ

اس للخطر. ي معه أمن النَّ
اونه �خ ض ب�ت ف العمومي الذي ُيعرِّ   املوظَّ
ة. ياسيَّ ت السِّ طا�ج لخ اس �ج دع النَّ خ   من �ي

ض   بونه أو عرَّ ي معه إذا ما خدع ز
يف �خ ي )العامل( غري ال�شَّ   املهىخ

يته.       للخطر حياته أو ممتلاكته وحّر

ناية. جرام والج ىي ويدافع أو يسمح لاإ   من �ي
ي الناس.

  من يشع طاقاته املسمومة �خ
. ف الغري ة �ش اء ملها�ج   من يستعمل االفرت

.   من يتاجر بشقاء الغري
ي الياة.

ام �خ د السَّ دِّ ص للخطر أو �ي خ ض أمن سش   من يعرِّ
مه عى  اس ليجرج ي عقول النَّ

م حرمة العقل فيعبث �خ رت   من ال �ي
. خ ف مع�ي      ترُّ

بيعة. معال تؤذي الطَّ أ
  من يقوم �ج

واء. ي الغذاء أو الدَّ
  من يغّش �خ

درات أو يبيهعا. ب املخ رَّ   من �ي
نس. ارة الج ج ة و�ت حيَّ �ج   من ين�ش االإ
  من يغتصب االأطفال ويفسدمه.
تكب قسوة ضدَّ اليوان.   من �ي

م املاء أو اهلواء.   من يسمِّ
قابل   ئة �ج ىي االعتداء عى البيِّ ة أو �ي ي كوارث طبيعيَّ

ب �خ   من يتسبَّ
. �ج      الرُّ

ة أو أدوية غري صالة أو ملّوثة. ي مواد غذائيَّ
  من يتاجر عن عم �خ
     وقس عى هذا…   

ــوٍر(، فمــا مل تكــن  ــْم َيْجَعــِل اهللَُّ َلــُه ُنــوًرا َفَمــا َلــُه ِمــن نُّ )َوَمــن لَّ
ــة فلــن تكــون اســتنارة تســتنقذ الدنيــا واآلخــرة. اســتقامة أخالقيَّ
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ــة  وفيَّ ابنــة  واالأســئهت   ، االأســئهت ِنتــاج  الفكــر 
ل ويتغــريَّ  ، يتحــوَّ خ حي ــا. فالســؤال ك�أ تمعا�ت ملج
ل  تمــع الــذي يعيــش فيــه، وتتبــدَّ ورة املج مــع صــري
عي  ــا تغــريَّ الســياق االجــ�ت معانيــه ودالالتــه لكَّ
ــة  معليَّ نَّ  أ

�ج يعتقــد  مــن  ــِىأ  خ و�ي بــه.  امليــط 
ــُدُث  �ت دة  ــرَّ مج ــة  ــة عقانيَّ »الفكــر« هي معليَّ
ــهت  ــون ذات ص ــر«، دون أن تك ــِن »املُفكِّ ي ذه

�خ
ــر  مــاكن املُفكِّ إ ــا. وليــس �ج يــط �ج تمــع الــذي �ي ملج �ج
- هممــا كن متجــّردا - أال يكــون جــزءًا مــن لظتــه 
ــة، وعنــرًا مــن عنــا� الســياق امليــط.  يَّ خ التار�ي
ي تغيــري 

ماكنــه أن يلعــب دورًا �خ إ حصيــح أنَّ الفكــر �ج
ي فــراٍغ 

ــن حــدود وليــس �خ الواقــع امليــط، لكــن �خ
ــق. مطل

سؤال التنوير األورويب

منفصــًا  ي  ورو�ج االأ التنــو�ي  ســؤال  يكــن  ومل 
ــت  ل ــى، مثَّ ــور الوس ــال العص خ ــياقه. �خ ــن س ع
ى  ــا الفكــري والســيا�ي عقبــًة كــرج �ت الكنيســة بتعنُّ
ــة املعــا�ة:  وروبيَّ خ الداثــة االأ ر أمه رك�أ أمــام تطــوُّ
ــو�ي  ــل ســؤال التن ــا جع ــو م ؛ وه ــدوهلت ــم، وال الع
ــص مــن  ي معظمــه حــول مــاوهلت التخلُّ

يــدور �خ
ــع،  تم ــى املج ــة- ع ي الكنيس

ــا �خ - ممثَّ خ ــد�ي ــري ال ث أ �ت
ي  يــىج التجر العــم  ر  تطــوُّ أمــام  يــق  الطر لفتــح 
والــدوهلت   ) التفكــري ومنطــق  ــة  العقليَّ لكــه  يا )�ج

دارة(. الســلطة وأنظمــة االإ يــالك  الديثــة )�ج
ي  ورو�ج االأ التنــو�ي  ــس  سَّ أ �ت ذلــك،  عــى  وبنــاًء 
 » خ نقــد »الــد�ي عــى  عــ�ش  الثامــن  القــرن  ي 

�خ
ــام  ــى والظ ــور الوس ــزًا للعص ــح رم ــذي أصب )ال
كنــت  الــذي  »العــم«  مقابــل  ي 

�خ  ،) ي ورو�ج االأ
كن   َّ �ش ومــن  ــا  حي�خ الهعــد  حديثــة  انتصاراتــه 
إرادة  ــق  قُّ و�ت لملســتقبل  ورمــزًا  بذاتــه  منتشــيًا 
ــة  ــزت االنتقــادات املو�جَّ كَّ الأســاس، �ت نســان. �ج االإ
ــُس نفســه  ة عــى اعتبارِه يؤسِّ ي تلــك الفــرت

خ �خ للــد�ي
ي  يــىج ي مقابــل العــم التجر

عــى »خرافــات« �خ
ــة.  يبيَّ ر ج ــق« �ت ــس نفســه عــى »حقائ ــذي يؤسِّ ال
ــ�ي رفاعــة الطهطــاوي عــن  عــى ســبيل املثــال، �ي
ــذه  ــرش أهــل ه ك ــا “إنَّ أ ــس قائ ري هــل �ج أ

ــه �ج لقائ
ــة االمس فقــط،  خ النرانيَّ ــا هل مــن د�ي �خ املدينــة إَّ
ة هل عليــه، بــل هــو  حيــث ال يتبــع دينــه، وال غــري
ــة  ــل، أو فرق لعق ــة �ج ح ــنة واملقبَّ ــرق املسَّ ــن الف م
ذن  أ

خ يقولــون إنَّ لك معــل �ي خ الــذ�ي ــ�ي حيِّ �ج مــن االإ
ي 

( �خ خ ــد�ي ــه هل )ال ــل صــواب...وإذا ذكرت ــه العق في

ق  ــُه ال يصــدِّ ــة قــال: إنَّ مقابــهت العلــوم الطبيعيَّ
روجــه عــن  ي كتــب أهــل الكتــاب لخ

ــا �خ ٍء ممَّ ي بــ�ش
ــة (1) االأمــور الطبيعيَّ

قبــل  مــا  العــريب  التنويــر  ســؤال 
الفرنســيَّة  الثــورة  مــن  االســتعمار: 

االســتعمار وحــىت 

ــع  ــوا طائ ــل رفاعــة الطهطــاوي، كن ــاص مث خ وأسش
ق مــا رأت ومسعــت  ي نقلــت إىل الــ�ش التنــو�ي الــىت
ــك  ــذ ذل ــرب، ومن ــا إىل الغ ي رحا�ت

ت �خ ــرج واخت
ي 

�ت الــ�ش ســد  الج عــى  تتوافــد  بــدأت  خ  الــ�ي
ــة،  وروبيَّ االأ ضــة  ال�خ مــن  إشــعاعات  الــك  امل�ت
ــًا  ــا ُمباغت ــدا حي�خ ــه ســؤااًل ب ت في حــىت اســتحثَّ
َم الغــرب  ي الوقــت ذاتــه: ملــاذا تقــدَّ

ينــًا �خ وحز
�خ صعوبــة الســؤال عــى النفــس،  ؟ و�ج ــر�خ خَّ أ و�ت
ــة، بــدأ الــوعي  ــة والتلقائيَّ نــاكر املبدئيَّ ومــاوالت االإ
ســامي عــى  ي واالإ ــال العــر�ج خ داخــل املج سَّ يــرت
ي  ــىت لفجــوِة ال ــا �ج يب مــدار القــرن التاســع عــ�ش تقر
أورو�ج الداثــة، »وهــذا  خ  بينــه وبــ�ي اتَّســعت 
ة  لقــوَّ ل عــى الشــعور �ج وَّ ي االأ

الــوعي وإن انصــبَّ �خ
ــق وصــار شــعورًا  ــة فقــد تعمَّ بيَّ ة الغر يَّ العســكر
ي والعــ�ي والضــاري  م الصنــاعي والتقــىخ لتقــدُّ �ج
ــد أتــت مــن  نَّ الظاهــرة وق . وكأ خ ــ�ي وروبيِّ ــدي االأ ل
غتــت هــذه الضــارات املمتلئــة  أقــا�ي الدنيــا �ج
ــا ملــا هلــا مــن  ق( والشــاعرة آنفــا بتفّو�ت ا)الــ�ش بذا�ت
 » ي

خ )2( الحــظ أنَّ هــذا »العمــق التار�ي
ي
خ ر�ي معــٍق �ت

ــط  ــه هشــام جعي ث عن ــذي يتحــدَّ ــا وال تمعاتن ملج
ســامي  ي واالإ هــو مــا جعــل ســؤال التنــو�ي العــر�ج
يــب  ــد القر ســتعادة هــذا املج يبــا الــم �ج ي تقر يعــىخ
كــرة، ومــن  ي الذا

ــة �خ الــذي مــا زالــت أصــداؤه حيَّ
حيــاء«  وعــًا »لاإ « م�ش ي هنــا كن »التنــو�ي العــر�ج
يــد  �ي وعــًا  م�ش كن  ــُه  أنَّ عــىخ  �ج ضــة«،  »ال�خ و 
ي  يــب )مــا�خ ي القر ملــا�خ إعــادة بنــاء الصــهت �ج
بعــض  وإحــداث  ســام(  االإ اث  و�ت افــة  الخ
كبــة الداثــة، وذلــك عــى  ــة ملوا ات النوعيَّ التطــو�ي
ــد  ي ــذي كن �ي ي ال ورو�ج ــو�ي االأ عكــِس ســؤال التن
ي العصــور  يــب )مــا�خ ي القر القطيعــة مــع املــا�خ
ــاه املســأهلت  ج ــه �ت ت الوســى(، ومــن هنــا كنــت حدَّ

ــة. ــة والكنيس الدينيَّ

1   - )الطهطاوي، 2010، صفحة 44(. 

القراءة التنويريَّة 
للدين:

 أين تكمن 
املعركة؟

اليــوم  التنويــر  معركــة 
ليســت معركــة ضــّد الديــن، 
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ت  لفجــوة، اســتمرَّ ــت ضغــط االإحســاس �ج وىل، و�ت وخــال هــذه املرحــهت االأ
ســام مــن الشــوائب  ــة« االإ ي مــاوالت »تنقي

ضــة �خ صــاح وال�خ حــركت االإ
ــظ  ي آن. الح

ــة �خ يَّ ــة وتطو�ي ــاوهلت دفاعيَّ ي م
ــه، �خ ــت ب ي لق ــىت ــة ال الاعقانيَّ

خ وليــس  سيســًا »عــى« الــد�ي أ ي نفســه �ت ســامي كن يبــىخ صــاح االإ أنَّ هــذا االإ
. ي أورو�ج

ه« امك كن الــال �خ سيســًا »ضــدَّ أ �ت

ــاول اســتيعاب  ، كنــت �ت ي هــذه املرحــهت
ي �خ صــاح الديــىخ حــاوالت االإ  �خ

ــن منظومــة  خ صــارا مــورًا للحداثــة، �خ ــوم »العقــل« و«العــم« اللــذ�ي م�خ
ــام  ــب القي ــا كن يتطلَّ ــا، وهــو م ــًا ع�خ ــس بدي ــة، ولي ــة الدينيَّ خ والثقاف ــد�ي ال

ــائدة.  ــة الس ــة الدينيَّ ــى الثقاف ات ع ــري ــات والتغي صاح ــن االإ ــري م لكث �ج
ــن  ــر م ــر�ي الفك ــه »�ت اه أنَّ ي امك �ي ــىخ ــد الدي ــن التجدي ــده ع ــد عب ــول مم يق
ــاف،  ــور الخ ــة قبــل هطخ يقــة ســلف االأمَّ خ عــى طر ــم الــد�ي قيــد التقليــد، و�خ
خ  ــن مــواز�ي وىل، واعتبــاره مــن �خ ي كســب معارفــه إىل ينابيهعــا االأ

والرجــوع �خ
ــه  ــن خلط ــل م ــططه، وتق ــن ش ّد م ــرت ــه ل ــا ال ي وضهع ــىت ي ال ــ�ش ــل الب العق

 . ي
نســا�خ ي حفــظ نظــام العــامل االإ

ــه �خ ّ حمكــة ال ــمت وخبطــه، لت
ي أ�ار 

ــث �خ ــى البح ــًا ع عث ــم، �ج ــًا للع ــدُّ صديق ــه ُيَع ــذا الوج ــى ه ــُه ع وإنَّ
ي أدب 

ــا �خ لتعويــل عل�ي ام القائــق الثابتــة، مطالبــًا �ج الكــون، داعيــًا إىل احــرت
ديــد -  صــاح الج النفــس وإصــاح العمــل)3(.  الحــظ كذلــك أنَّ هــذا االإ
ــف  لتخلُّ اف �ج ي االعــرت

ــد حرجــًا �خ ج ــة- مل يكــن �ي ليَّ وَّ ة االأ وخــال هــذه الفــرت
كنــك قراءتــه  صــاح وتغيــري الــذات)4( ، وهــو مــا �ي ي واالحتيــاج إىل االإ

الــذا�ت
ــَف املســملون؟)5( لَّ خ َم الغــرب و�ت ــه: ملــاذا تقــدَّ ضــة ذات ي ســؤال ال�خ

�خ

القــرن  هنايــات  االســتعمار:  عصــر  يف  التنويــر  ســؤال 
العشــرين القــرن  منتصــف  عشــر-  التاســع 

منفتحــًا  هــو،  امك  يبــَق  مل  ة  ســاميَّ واالإ ــة  بيَّ العر ضــة  ال�خ ســؤال  أنَّ  غــري 
، وجــَد العــرب واملســملون أنفهســم  ايــة القــرن التــا عــ�ش ومتســاما، فب�خ
ــك  ــا ارتب ــن هن ة، وم ــوَّ لق ــرة �ج ورو�ج املتفجِّ ــتعماري الأ ــوح االس ــًة للطم فريس
ــد  كي أ ــب و�ت ــر املغتص ــة االآخ ي مقاوم

ــة �خ لرغب ــط �ج ــة، إذ اختل ض ــؤال ال�خ س
تلــط مــع رغبــة ال تقــل  خ ي التغيــري �ت

امــة �خ الــذات، فقــد كنــت »الرغبــة الج
ــة  ــة وجدليَّ ــادهلت صعب ــت مع ــا أت ــن هن ــذات، وم ــد ال ي توكي

ً �خ ــا�خ ــا هيج ع�خ
بــك ســؤالنا  ــا إلينــا لرت �ت �ج يقــة، أتــت أورو�ج بد�ج ــذه الطر مرهقــة )6(. و�ج
- مــن بعــد أن كنــت تلهمنــا مــن بعيــد. فبطبيعــة  خ ي - كعــرٍب ومســمل�ي

الــذا�ت
ي هــذه املرحــهت أي مطالبــة بتغيــري الــذات 

ــم �خ َ كــن أن ُت�خ الــال، مل يكــن �ي
ي  مــة الــىت ــة« وتواطــؤ مــع املســتعمر، وهي ال�ت ــا »خيانــة ثقافيَّ ســوى عــى أ�خَّ
مــام ممــد عبــده عــى ســبيل املثــال.  خ كبــار مــن أمثــال االإ الحقــت مصلحــ�ي
ــري االأمــور  ج ــة )1919-1880(، كنــت �ت وروبيَّ ي أشــدِّ لظــات اهليمنــة االأ

و«�خ
ي 

ــاح ذا�ت ــّط إص ــام: خ س ــاق االإ كن أمع ــرِّ ــث �ي خ للبح ــ�ي ــاك خط نَّ هن وكأ
داد اتِّســاعا، وخــّط  خ ة الســابقة وكن �ي وســع معــىخ الملكــة كن اســتمرارا للفــرت أ

�ج
ــزة إذ  ــة املركَّ ا�ج رفــض مبــا�ش لاآخــر، وهــذه ظاهــرة جديــدة ارتــدت رداء املج
ــتعمار إذن،  ــبب االس ــه)7( . فبس ــن حوزت ــامي ع ــامي �ي ــع إس تم راح لك مج
يانــة والــوالء لملســتعمر،  لخ مــة �ج أصبحــت نــداءات الداثــة والتحديــث ُم�تَّ
ي املنطقــة 

ــة �خ ــن الثقافــة التقليديَّ قــة، وهــو مــا مكَّ ــن نطاقــات ضيِّ ومــا�ة �خ

ي 
قــوى �خ ــة االأ عيَّ ــا الرافعــة االج�ت ــم كو�خ تمــع، �ج ة عــى املج مــن الســيطرة بقــوَّ

ي  ــة الــىت ذلــك الوقــت للنضــال ضــّد املســتعمر، جنبــًا إىل جنــب مــع القوميَّ
كنــت قــد ازدهــرت.

سؤال التنوير ما بعد االستعمار 
)منتصف اخلمسينات - 2011(

ــد  ، رحــل االســتعمار بع ي حــروب التحــر�ي
ــة �خ ِلَكت املنطق ــد أن اســ�تُ وبع

ــا  �خَّ ي التناقــض، كأ
، لتســتفيق املنطقــة عــى نفهســا غارقــة �خ عقــوٍد طويــهت

ة  ــدود سياســيَّ ي عــامٍل غــري الــذي أمســت فيــه: تقســمي قطــري �ج
أصبحــت �خ

افــة،  ي حدثــت تباعــًا عــن دوهلت الخ ــا بفعــل االنشــقاقات الــىت جديــدة إمَّ
، حكومــات  خ ة مــع املســتعمر�ي ت واملفاوضــات االأخــري أو بفعــل التــواز�خ
ــتعمر،  ــّد املس ــال ض ــة النض عيَّ ــم �ش ــلطة �ج ــوا الس خ تولَّ �ي يِّ ــكر ــاء عس وزمع
ــة«  قراطيَّ ــال ســوى للحديــث عــن »أنظمــة الــم الديثــة« و »الد�ي وال مج
ــة  عيَّ ــدوىلي و�ش اف ال ــرت ــى االع ــول ع ــك، للحص ــا إىل ذل ــة« وم و«املواطن
ي  ــة الــىت يَّ ــم الكتــل الب�ش ي العــامل الديــث، دون أن ت�خ

« �خ الوجــود »كــدوهلت
ي  ــا الديــىخ ا�ش ي مري

ــا أن تفعــل -إذن- �خ ــن هــذه »الــدول« مــاذا عل�ي يــا �خ �ت
ــ�ي  ــث الق لتحدي ــم �ج ــة �ت ك ــب حا خ خ �خ ــ�ي ــة ب ــذه االزدواجيَّ ؟ ه ي

ــا�خ والثق
ــة هي مــا خلقــت - عــى املســتوى  اف جــد الخ ــم �ج تمعــات مــا زالــت �ت ومج
ــدوهلت  ــة و«ال حي ــن �خ ــة« م يع خ »ال�ش ــ�ي ــاّم ب ــوعي الع ــة ال - ازدواجيَّ ي

ــا�خ الثق
ــا  ث ع�خ ــدَّ ي �ت ــىت ة ال شــاكليَّ حيــة أخــرى، وهي االإ ــة الديثــة« مــن �خ يَّ القطر
افــة  ي دوهلت الخ

ــا �خ ة وامتــدح غيا�ج تمعــات املســيحيَّ ي املج
ا �خ روســو كثــري

ــع أنَّ دخــول االســتعمار والداثــة  ة، ومل يكــن »روســو« ليتوقَّ ســاميَّ االإ
غــت  ســو�يّ إىل املنطقــة ســيعيدان إنتــاج مشــلته هنــا. فاالســتعمار الــذي �ج
ــا  ــا عــى همــل، ولتحديــث ثقاف�ت ــة لتطــو�ي ذا�ت هلهــا فرصــة هادئ املنطقــة مل �ي
ــّد  ــر�ي ض ــروب التح ت ح ــرَّ ــد اضط ــن. فق ات الزم ــريّ ــع متغ ــق م ــا يتواف �ج
خ  : الــد�ي ي

ــزوٍن ثقــا�خ تمــع إىل اللجــوء إىل أقــوى مــا لديــه مــن مخ املســتعمر املج
ــن معركــة  كيــد ذاتــه والدفــاع عــن نفســه �خ أ ــن مــن �ت التقليــدي، حــىت يتمكَّ
ي إىل أجــٍل غــري  صــاح الديــىخ ــل الديــث عــن مســأهلت االإ جَّ أ وجــود، ومــن �ش �ت

. مســىَّ

2   - )جعيط، 2011، صفحة 24(

3   - )عبده، 2006، صفحة 312(
كيد أنَّ الفجوة اليوم كننا التأ 4   - عى عكس اليوم، و�ي هلا من مفارقة، حيث �ي

د  ج ي املقابل �خ
، بي�خ �خ ي مطلع القرن التاسع ع�ش

ا كنت عليه �خ      قد ازدادت اّتساعا معَّ
عتبار أن    لتغيري �ج ه إىل الثقافة أو أية مطالبات �ج ي موجَّ

ا�ج بقوة لك نقد ذا�ت      تّيارا �ي
يد من املفارقة، فإنَّ أغلب رموز هذا   ة« منبطحة! وملز ل نظرة »كولونياليَّ ثِّ      ذلك �ي

لثقافة والتعلمي   خ �ج �ي بيِّ ة، وبي�خ مه - كغر بيَّ ي والثقافة الغر      التيار من أبناء التعلمي الغر�ج
ة  بيَّ م إىل املنطقة العر �ت ّ تصد�ي كتا�ج ي للغرب من داخه، يمت

ة نقد ذا�ت ارسون معليَّ      �ي
ج عن  مود والدفاع املتشنِّ ي د� الج

ة �خ ّ استخداهما من قبل التّيارات االأصوليَّ      ليمت
! ي ومقاومة التغيري      املا�خ

ا العكس صاح، بل ر�ج سأهلت االإ ي �ج ماهري حيب الج ورة الرت لرخ ي ذلك �ج 5   - وال يعىخ
صاح، بل  سأهلت االإ ي �ج ماهري حيب الج ورة الرت لرخ ي ذلك �ج      هو الصحيح. وال يعىخ

ا العكس هو الصحيح.      ر�ج
6   - )جعيط، 2011، صفحة 66(
7   - )جعيط، 2011، صفحة 65(
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ي  ــىت ــدول ال ة وال ســاميَّ ــات االإ تمع خ املج ــ�ي ــافة ب ــذه املس ــا أن ه الحــظ أيض
 ، ي

ديــث فــو�ت يع �ت ــاول قيــادة مشــار ــا ُبَعْيــد االســتعمار )دول �ت حمك�ت
ة  ــدَّ ــق ع ــا خل ــو م ــابقة( ه ــٍة س ي لظ

ــش �خ ــا يعي ــا زال وع�ي ــات م تمع ومج
ــا  ــم كو�خ كــة �ج نظمــة الا ــة االأ عيَّ ــة ل�ش هلــا اهلشاشــة الدا�أ ليــة؛ أوَّ أزمــات �ت
ا  خ ســابقا، لك�خ ي نضــال املســتعمر�ي

ا �خ ــا أساســا مــن مشــارك�ت عي�ت ت �ش اســتمدَّ
ــا  تمعا�ت هــا عــن مج ــة تعبري عيَّ ي أغلــب االأحــوال- عــى �ش

ــدا - �خ صــل أب مل �ت
ت  أهــا إىل معــل مواءمات وتــواز�خ ي للملكــة، وهــو مــا ألج

ملعــىخ القيــ�ت ثقافّيــًا �ج
ــة(  ــة التقليديَّ ســات الدينيَّ ــارات واملؤسَّ ــدًا التيَّ دي ــة )و�ت ــة التقليديَّ مــع الثقاف
ى  زهــر عــى ســبيل املثــال(، وهــو مــا أدَّ ا، )عبــد النــا� واالأ لتأييــد ســلط�ت
نظمــة  ــذي كنــت تقــوده هــذه االأ وع التحديــث ال ــدوره إىل أن صــار مــ�ش ب
ــا تتحالــف  خ التقليــد، لك�خ حيــة تــد�يُّ ــري عــى قــدٍم واحــدة؛ فالــدوهلت مــن �خ ج �ي
وعــات - أو  ايــة مــن أجــل البقــاء. وهلــذا الســبب مل تنجــح م�ش ي ال�خ

معــه �خ
ــنة  خ س ــ�ي مس ــهت الخ ــة طي بيَّ ــدوهلت العر ــا ال ي قاد�ت ــىت ــث ال ــعارات- التحدي ش
 ، خ �ي ــع القــرن الــادي والعــ�ش ة منــذ أن خــرج املســتعمر وحــىتَّ مطل االأخــري

ــهت وبعــض االســتثناءات. ــدود ضئي إال �ج

ــا قــوى مــن  ي خاض�ت يبــا مبــادرات التنــو�ي الــىت ٍء تقر ي أيضــا، مل ُتثِمــر عــن �ش
« وضــع  ي ــىخ « و«التقليــد الدي ــدوهلت خ »ال ــ�ي ــذا التحالــف ب ، �خ ــدوهلت خــارج ال
ــا  دي�ش ــب �ت ي )يتطلَّ « الــىت ي مفارقــة صعبــة: »فالــدوهلت

ي �خ قــوى التجديــد الديــىخ
ختــاف أشــاكهلم  خ �ج إخضاهعــا لســلطة الشــعب وليــس ســلطة رجــال الــد�ي
ــوهلت  ــة عج عيَّ ثــت لنفهســا عــن �ش يعــة(، �ج ــًا وال ســلطة ال�ش ســّيًا وحركّي مؤسَّ
خ  ــا املبتــ�ة بعــد خــروج املســتعمر، ومــن �ش قامــت بتأمــمي الــد�ي ــم والد�ت �ج
ضــت »إصاحــه«. وبذلــك أصبحــت  لتــاىلي أ�ج وتوظيفــه لصالهــا، و�ج
ي )وهي  خ مهــا الــدوهلت والتقليــد الديــىخ ي أمــام خصمــ�ي أصــوات التجديــد الديــىخ
ــك امك  ــة )وذل ي القيق

خ �خ ــ�ي ــا متحالف م ــة( لك�خ يَّ ــة النظر ــة مــن الناحي خصوم

ي موقــٍف 
دًا �خ ــدَّ ي مج وع التجديــد الديــىخ لتــاىلي وقــع مــ�ش ي الواقــع(، و�ج

يترفــا �خ
خ  ــد�ي ي تطــرح ال ــىت ، ال ســام الســيا�ي ــارات االإ ــال لتّي ــض، وأفســح املج متناق
ــة  ــادهلت التحالفيَّ ــس املع ــىخَّ نف ي تتب

ــاىلي �خ لت ، و�ج ــيا�ي ــل س ــدي كبدي التقلي
خ  ي أعــ�ي

قــل �خ نــا«، عــى االأ كــرش تديُّ نظمــة، لكــن مــن موقــع »أ ــا االأ �ت ي تبنَّ الــىت
ــت بذلــك  - قــد انضمَّ ســام الســيا�ي ــارات االإ . وهــذه التّيــارات -تيَّ ماهــري الج
خ وجــدوا  خ بــه، والــذ�ي ي واملطالبــ�ي وع التجديــد الديــىخ لثــا ملــ�ش لتصبــح خــًا �ش
ــون حلفــًا ثاثّيــًا  يــد، يوا�ج خ خ عامــًا أو �ي ســ�ي أنفهســم بذلــك، وعــى مــدار �خ

! ســام الســيا�ي ــة، االإ ــة التقليديَّ ســات الدينيَّ ، املؤسَّ مرّكبــا: الــدوهلت

ــا  �ت ــة مــع نظري بيَّ ي العر صــاح الديــىخ بــك لتيــارات االإ قــارن هــذا املوقــف املر
/الكنيســة كن أحــد  خ ــان لســلطة الد�ي ــة، فتحــر�ي الــدوهلت مــن االر�ت وروبيَّ االأ
ــل »ول ديورانــت«  ، ويتخيَّ ي ورو�ج ي االأ صــاح الديــىخ ة لاإ االأهــداف االأساســيَّ
ي 

، و�خ ي صاح الديــىخ ــد لاإ ي مؤيِّ وتســتانىت ــد للكنيســة و�ج خ كثوليــ�ي مؤيِّ حــوارا بــ�ي
صــاح  صــاحي مدافعــًا عــن موقــف االإ ي االإ وتســتانىت ث الرج هــذا الــوار يتحــدَّ
ــة  نَّ الســلطة الزمنيَّ أ

فنــا �ج ، قائــا »وقــد اعرت ه عــى ســلطة الــدوهلت ثــري أ ي و�ت الديــىخ
مــة... ــب حكومــة مرت عي يتطلَّ مــن عنــد الــه...الأنَّ النظــام االجــ�ت

ي 
ــة �خ قراطيَّ ــّو الد�ي ــا �خ عن َّ ج ــا أيضــا سش ، فإّنن هلي ــوك االإ ــد�خ حــّق املل ــا أيَّ ومــع أنن

ــا  ي فرنس
ــتم �خ خ كن قساوس ــ�ي ي ح

ــاك، �خ ي ــوي�ا وأمر ــتلندا وس ا وأس ــرت ل ج إ�خ
ــّرد�خ عــى ســلطة كنيســتم  ــم �ت ضعــون لمللــوك، وقــد حطَّ خ وإيطاليــا وأســبانيا �ي
ــة  ــأ أورو�ج ملســاءهلت لك ألــوان االســتبداد دينيَّ تعويــذة الــم املطلــق، وهيَّ
ــون  وروبّي ــون االأ ة(8).وهلــذا الســبب، وجــد املصلحــون الدينيُّ كنــت أو عملانيَّ
ــ�خ وجــدوا دمعــًا  ــة/ الكنيســة، بي ســة الدينيَّ ــًا شــديدًا مــن املؤسَّ وائــل عنت االأ
ي كن يصــبُّ  وع التجديــد الديــىخ ــم كــون مــ�ش مــن كثــري مــن »االأمــراء« �ج
ــا، بيــ�خ  هــا مــن لك ســلطة خارجــة ع�خ ر�ي ســيس الــدوهلت و�ت أ ي صــاحل �ت

أساســًا �خ
ســة  خ واملؤسَّ ، تعتمــد الــدوهلت أساســًا عــى الــد�ي ي ســامي والعــر�ج ي الســياق االإ

�خ

القراءة التنويريَّة للدين: أين تكمن املعركة؟ 
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ــا. وهــو  عّي�ت ســيس �ش أ عي و�ت ــا االجــ�ت ي صياغــة خطا�ج
ميمهــا- �خ أ ــة -بعــد �ت الدينيَّ

ي  وع التجديــد الديــىخ ي تواجــه مــ�ش ت الــىت �ي مــا كن – ومــا زال - أحــد التحــدِّ
ــت. ي املنطقــة امك أوحصخ

�خ

املرحلة الرابعة: ما بعد الربيع العريب

، عــرجَّ جيــٌل جديــد عــن نفســه وعــن تطّلعاتــه،  خ �ي ومــع القــرن الــادي والعــ�ش
، وهــو موجــة تغيــري »كنــت« واعــدة مــا لبثــت أن  ي بيــع العــر�ج لر فــ�ي عــرف �ج
: ثقافــة  ي والتحالــف القــد�ي اث املــا�خ اصطدمــت مــرة أخــرى بصخــرة املــري
ســام الســيا�ي  ــارات االإ ي تيَّ

ِّ
ــا عــى العقــول وتغــذ ــم قبض�ت ــة �ت ــة تقليديَّ دينيَّ

خ  الفــت مــع الــد�ي ي املقابــل -�ت
ة �خ ، وأنظمــة اســتبداديَّ ولــو بشــٍل غــري مبــا�ش

ي الســابق- واليــوم تطــرح نفهســا كبديــٍل وحيــد اضطــراري!)9(
التقليــدي �خ

ي أعطــت  ــر�ج ــع الع بي ــك، أّن موجــات الر اف كذل ــرت ــن االع ــد م لكــن ال ب
ــا مــن الظهور  ن�ت ــة لانتحــار، فقــد مكَّ ســام الســيا�ي فرصــة ذهبيَّ لتيــارات االإ
ي الواقــع، امك أعطــت 

ــا �خ وىل منــذ عقــود، واختبــار فرضّيا�ت ة االأ علنــًا لملــرَّ
ــا  ســام الســيا�ي ومقوال�ت للجماهــري كذلــك فرصــة اختبــار شــعارات االإ
ــة  املهتمَّ ــة  يَّ كد�ي االأ ــة  النخبويَّ القطاعــات  أغلــب  انشــغلت  ة،  االأساســيَّ
ة  ــفيَّ ــة فلس « كقضيَّ ــو�ي ــة »التن ــه« مناقش ي »تي

خ �خ ــد�ي ــة لل ــة النقديَّ لدراس �ج
عي العمــىي املنتظر  امــًا عــن الــدور االجــ�ت ــة �فــة، منفصــهت �ت يَّ ــة ونظر يَّ وفكر
ي  ــا الشــعىج ايــة إىل انكشــاف غطا�أ ي ال�خ

ى �خ ، وهــو مــا أدَّ ي مــن التجديــد الديــىخ
ــذي أرعــب  حة ال ــارات املســلَّ ي الســابق، مــع انطــاق شــبح التيَّ ماهــري والج
صــاح  ــذي يقــف وراء تشــلُّ أغلــب سياســات االإ ــزع ال ــع، وهــو الف مي الج

ي اليــوم. ــىخ الدي

سؤال التجديد الديين اليوم

ســامي مــن  تمــع االإ ض هلــا العــامل واملج ي تعــرَّ ــىت ــوم، وبعــد الصدمــات ال فالي
ــًا  طــاب مو�جَّ ي اختبــار الثــورة، أصبــح الخ

ســام الســيا�ي �خ جــراء ســقوط االإ
ــارج  ــو الخ ــه �خ ل موجَّ وَّ ــاه االأ ج

ي- اال�تِّ ي تقــد�ي
مّه �خ خ - ليســا مهــا االأ اهــ�ي ج

ي ا�تِّ
�خ

ــة  ســات الدينيَّ ــاه املؤسَّ ــاول أن تتبنَّ ميــل الصــورة الــذي �ت ج وهــو خطــاب �ت
ة(، وهــو خطــاب  ة )كململكــة الســعوديَّ نظمــة السياســيَّ زهــر( واالأ ــة )كالأ الرمسيَّ
ســام  ــاول أن يؤكــد عــى أن لاإ ــاعي خــاوي مــن أي مضمــون جــدي �ي دف
ســام  قــة« لاإ كيــد »الصــورة امل�ش أ اه العــامل ويلــح عــى �ت ــا غــري الــذي �ي و�ج
فــاق  التِّ ــة فائــدة مــن مناقشــة هــذا التيــار - ســواء �ج َّ »الصحيــح«! وليــس �ش
ة للتفكري  ــو خطــاب - امك أســلفت- خــاٍو مــن أيِّ مــاوهلت جــادَّ أو االختــاف- �خ

ــاءة للــذات، فقــط يلــح عــى مــاوهلت دفــاع عــن  ــة رؤيــة بنَّ بعمــق وصياغــة أيَّ
ي ذات الوقــت- دون طــرح أي ســؤاٍل حــارق.

جيدهــا �خ الــذات - و�ت

ٍن  ــاه �ش ج
ــة ا�تِّ ــهت املاضي ــنوات القلي ــال الس ــور خ ــر، تبل ــب االآخ ان ــى الج ع

ــة  يضيَّ ــاه امتصــاص الطاقــة التحر ج
ــاه كذلــك بعــض الكومــات، وهــو ا�تِّ تتبنَّ

ــات  ــاد والتصنيف ه ت الج ي آ�ي
ــال �خ ــبيل املث ــى س ــل ع ي تتمثَّ ــىت ــام، وال س لاإ

ض هــذا التيــار  ــة. يفــرت ــة التقليديَّ ــن الثقافــة الدينيَّ ة لاآخــر الســائدة �خ الــادَّ
ي التقليــدي 

ف كبديــٍل مناســب للخطــاب الســل�خ كــن اســتخدام التصــوُّ أنــه �ي
ــة العميقــة حــىت لــو اختــ�خ وراء نصــوص  يضيَّ الــذي كشــف عــن بنيتــه التحر
أ الــوعي املســم باكفــة  ايــة االأمــر يعــىج ي �خ

ــه �خ ، لكنَّ وأحــاكم تبــدو هادئــة ظاهــر�يّ
ــن  ــب م ــدر مناس ــوى ق ــا س ي ال ينق� ــىت ــض وال ي ــة للتحر ــات الازم املرّكب
ــة نشــطة. عــى ســبيل املثــال، قــام  ل إىل أيديولوجيــا عدائيَّ االحتقــان لتتحــوَّ
ة  ــاميَّ س ــة االإ ــات الدينيَّ ــع اهليئ م ج ــذي �ي ــري - ال ــهت امل ــت العائ ــس بي ل مج
ي  ــة مــن املتــوي الديــىخ ة املريَّ بــادرة ملراجعــة املنــاهج الدراســيَّ ة- �ج واملســيحيَّ
ــارات  ــًا امك وأي إش ــاد أساس ه ت الج ــذف آ�ي ــل �ج ثَّ ــا �ت ــو م ي وه ــىخ ي التحر

يــض ضــّده. لتكفــري االآخــر أو التحر

ــازًا  ج عــل منــه إ�خ ج ي �ت ، وهي الفائــدة الــىت ي
ــاه الثــا�خ ج

ة لا�تِّ �خ الفائــدة النســبيَّ و�ج
ــدوى  وعــا: مــا هي الج ــُه يطــرح علينــا ســؤااًل م�ش نســبّيًا ومرحلّيــا، إال أنَّ
اعــة هل  ج ة وسش ــة جــادَّ ــة مــن »إخفــاء« متــوى مــا دون تقــد�ي معالج القيقيَّ
ُّ حذفــه  ــة إذا كن مــا ســيمت يفــه، خاصَّ قــل عــى إعــادة تعر تشــتمل عــى االأ
معــة أو حــىت  ي خطبــة الج

ًة أخــرى �خ أســه مــرَّ مــن كتــاب املدرســة، ســيطلُّ �ج
الأســئهت الصعبــة؟ مــن اليوتيــوب، وذلــك مــا مل نواجــه أنفســنا �ج

ــة  يَّ كد�ي ــة االأ ي مقابــل هــذا وذاك، انشــغلت أغلــب القطاعــات النخبويَّ
�خ

ــة  « كقضيَّ ي »تيــه« مناقشــة »التنــو�ي
خ �خ ــة للــد�ي لدراســة النقديَّ ــة �ج املهتمَّ

عي العمىي  امــًا عــن الــدور االجــ�ت ــة �فــة، منفصــهت �ت يَّ ــة ونظر يَّ ة وفكر فلســفيَّ
ــول  ــب ح ــذه النخ ــئهت ه ــدور أس ــث ت ي ، �ج ي ــىخ ــد الدي ــن التجدي ــر م املنتظ
ي 

خ ر�ي ( أو �ت ــوم التنــو�ي ف )كناقشــة م�خ ي َ�ِ
موضوعــات ذات بعــٍد فلســ�خ

ي 
ي �خ ــوحج ي وأيديول

�ت (، أو قضــا�ي ذات بعــد هــو�يَّ ي ورو�ج ــو�ي االأ ــد التن )مثــل نق

لتيــارات  أعطــت  العربــي  الربيــع  موجــات 
ــة لالنتحــار،  اإلســالم السياســي فرصــة ذهبيَّ
ة األولــى  نتهــا مــن الظهــور علنــًا للمــرَّ فقــد مكَّ
منــذ عقــود، واختبــار فرضّياتهــا فــي الواقــع، 
كمــا أعطــت للجماهيــر كذلــك فرصــة اختبــار 
ومقوالتهــا  السياســي  اإلســالم  شــعارات 

ة،  األساســيَّ

ــة  النخبويَّ القطاعــات  أغلــب  انشــغلت 
ــة  النقديَّ بالدراســة  ــة  المهتمَّ ــة  األكاديميَّ
»التنويــر«  مناقشــة  »تيــه«  فــي  للديــن 
ــة صرفــة،  ــة ونظريَّ ة وفكريَّ ــة فلســفيَّ كقضيَّ
االجتماعــي  الــدور  عــن  تمامــًا  منفصلــة 
الدينــي، التجديــد  مــن  المنتظــر  العملــي 

8   - )ديورانت، 2001، صفحة 258(
 : ي بيع العر�ج خفاق الر ي ليس هذا التحالف هو السبب الوحيد الإ ي تقد�ي

9   - �خ
ة هو جوهر املشل  ج حصخ ت �خ ي صياغة بدائل وخطا�ج

ا �خ      أساسا، فقر النخبة وإخفا�ت
دث عنه   ي الذي أ�ت

ي والثقا�خ خ الدوهلت والتقليد الديىخ ، وهذا التحالف ب�ي لنسبة ىلي      �ج
ا مل تفعل الأسباب  لنخبة أن تتعامل معه، لك�خ ض �ج      هو االأمر الواقع، الذي كن يفرت

     عديدة.
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ة  ــادَّ ــا م ــة هن ــة الدينيَّ بي ي الرت ــىخ ــة«. وال تع ــة الدينيَّ بي ي »الرت
ــا�خ ــع املع وس أ

�ج
ــة« التعالــمي  بيــة الدينيَّ ي »الرت ي املدرســة، امك ال تعــىخ

ــة« �خ ــة الدينيَّ بيَّ »الرت
ي صياغــة  ، ولكــن تعــىخ لطقــوس أو مســابقات حفــظ القــرآن الكــر�ي ــة �ج اصَّ الخ
بســط حــول هــذا  ــة واالأ هــا عــن االأســئهت املبدئيَّ كــن تقد�ي ت جديــدة �ي إجــا�ج
؟ وملــاذا  ّ ــري والــ�ش خ الخ خ بــ�ي ــريِّ كننــا أن �خ الكــون - أســئهت االأطفــال -: كيــف �ي
ي هــذه اليــاة؟ 

ــب علينــا أن نفعــل �خ ج ــب علينــا أن نكــون أخيــارا؟ مــاذا �ي ج �ي
ــع مــن العــامل؟ ــب أن نتوقَّ ج مــاذا �ي

ــب أن تكــون  ج ، وال �ي خ معركــة التنــو�ي اليــوم ليســت معركــة ضــّد الــد�ي
لتــاىلي  ويــه- و�ج أ خ و�ت ــم الــد�ي كينــة �خ ــا هي معركــة مــع الثقافــة -ما كذلــك، وإ�خ
ســيس الــوعي املســم - وعينــا  أ ي إعــادة �ت

مــع الــذات. معركــة التنــو�ي تمكــن �خ
يقــة  يــف الــذات واالآخــر والطر بيــة، بشــٍل يعيــد تعر يعــا- مــن خــال الرت �ج
ــات  ــاة، ومعــىخ العاق ــة الي ــا إىل العــامل، وإىل غاي ــب أن ننظــر �ج ج ي �ي ــىت ال

طــأ. وأســهسا، ومعــىخ الصــواب والخ

ــة« ومــا إىل  اق« و«الكولونياليَّ كثــري مــن االأحيــان مــن قبيــل »نقــد االســت�ش
ــا ال تملــس االحتيــاج  وعــة لك�خ ذلــك. بطبيعــة الــال، لك هــذه االأســئهت م�ش

ــوم. ة الي ســاميَّ ــة واالإ بيَّ ــّح لملجتمعــات العر املل

نقد وإعادة توجيه لسؤال التنوير اليوم

هلــا  ضــت  تعرَّ ي  الــىت إىل عديــد االختافــات  النظــر  ألفــت  أن  أودُّ  أوال، 
 ، ــلُّ ــد التش ــو قي ــذي ه ــامي ال س ــه االإ ي ومثي ورو�ج ــو�ي االأ ــياق التن خ س ــ�ي ب
ــة  ب ــدوق التجر ــارج صن ــري خ ــن للتفك ــحذ الذه ي تش ــىت ــات ال وهي االختاف
ــهت  ــا أصي ــا، لك�خ ــدة حق ت جدي ــار�ج ــداع وســائل ومق ــام، البت ــة الخ وروبيَّ االأ
اىلي  خ ــوم االخــرت ــاج أن ناحــظ أنَّ امل�خ ت ي ذات الوقــت. مثــا، �خ

رة �خ
ِّ

ومتجــذ
ــة اليــوم، وال  وروبيَّ اوزتــه حــىت الثقافــة االأ ج ــة قــد �ت يبيَّ ــة التجر للحقيقــة العمليَّ
ــاوزه  ج ي ذاتــه عــى ســؤال قــد �ت ــس ســؤال التنــو�ي العــر�ج يعقــل أبــدا أن يؤسِّ
د أنــه ســؤال نشــأ  ــرَّ ــاوزه وليــس ملج ج العــامل منــذ قــرن! )فقــط الأن العــامل قــد �ت
ــن  ــه م ــببًا لرفض ــردًا س ــون منف ــن أن يك ك ــك ال �ي ، فذل ي ــر�ج ــياق الغ ي الس

�خ
ــوم املــوري،  يــب« هــو امل�خ ــوم »التجر حيــث املبــدأ(. فاليــوم، مل يعــد م�خ
ي عــر الشــباكت والتواصــل الــذي ال حــدود 

صــال«، فــ�خ ــوم »االتِّ ــا م�خ وإ�خ
ي أصــه كفكــرة 

خ �خ خ الســائد« ال الــد�ي « -طبعــا »الــد�ي خ كــن نقــد »الــد�ي هل، �ي
عتبــاره »خرافــة« ال يقبلهــا »العقــل«، ولكــن عــى أســاس مــا  دة- ال �ج ــرَّ مج
ــد  ــا نق ــع املتســارعة. املقصــود هن ــة الواق ــه مــن »انفصــال« عــن حركيَّ دث �ي
، والنضوج،  ي

قــدار مــا تكــون عقبــة أمــام مســار التعــمُّ الــذا�ت ــة �ج الثقافــة الدينيَّ
ــذا  صــال الديــث الــذي يشــل العــامل اليــوم. و�ج ي مقابــل فضــاء االتِّ

وذلــك �خ
، ال  ي ــىخ ــد الدي صــال« أن يكــون مرتكــزا للتجدي ــوم »االتِّ كــن مل�خ الشــل �ي
 ً ومــًا نظر�يّ صــال« ليــس م�خ ــوم »االتَّ )10(. وم�خ ي

ــا�أ ــوم »القيقــة« الــدو معخ م�خ
ــمي  ــة ملفاه يَّ شــاكالت النظر ، يتجــاوز االإ ي

ــوم معــا�خ ــُه م�خ ، ولكنَّ ــو وا�خ امك ه
واصــل«،  ــوم »العقــل«( ويســتدعي تلقائّيــًا »التَّ ــا )مثــل م�خ ــة بطبيع�ت جدليَّ
ــف«...إحلخ ومــن  ل«، »التكيُّ »التعــمُّ املتبــادل«، »التثاقــف«، »التحــوُّ

ات. مك التغــريُّ ا هــا تــرت هــذه املفاهــمي وغري

ــوم أمعــق  ي امك هــو مطــروح الي ــو�ي ي مل يملــس الســؤال التن ــد�ي ي تق
ــا:  �خ ني �ش

ة حــىت اللحظــة عــى أشــدِّ  ســاميَّ ــة واالإ بيَّ نقاطــه، ومل تضغــط النخــب العر
ــة  بيــة. فــإذا كنــت الثقافــة التقليديَّ ــة: ســؤال الرت نقــاط الســؤال حرقــة وأمّهيَّ
بيــة  افــظ عــى نفهســا مــن جيــل إىل جيــل عــرج وســائط الرت اســتطاعت أن �ت
هــا عــن  ــة، فــا بديــل لتطو�ي خ التفاصيــل اليوميَّ ي مايــ�ي

ة �خ املعروفــة والــا�خ
ــاذا ســنجيب عــى أبنائنــا عندمــا  اقتحــام نفــس امليــدان؛ ببســاطٍة ســاذجة: �ج
ســد  ن؟ وعــن الج ي املــوت؟ وعــن تعــدد االأد�ي يســألوننا عــن الــه؟ وعــن معــىخ
ــاذا ســنجيب عندمــا يســألوننا عــن الغــرض مــن اليــاة؟ وعــن  نــس؟ �ج والج
ــالك  ؟ أو حــىت عــن الوطــن؟ هي ــ�ش ــري وال ــار الخ معــىخ الــرب؟ وعــن معي
ي  ــىت ت البســيطة ال جــا�ج ــة، ولك االإ بت ــٍة �ش ــن بني ــد م ، ومل تع ــريَّ ــا تتغ ــامل لكه الع

ي الرابعــة مــن معــره.
ئنــا، مل تعــد لتقنــع طفــًا �خ ــن مــن آ�ج قبلناهــا �خ

- هــو  ــة للتنــو�ي ه املعركــة القيقيَّ كــن أن نعتــرج ديــدا- وهــو مــا �ي املطلــوب �ت
كــن أن نســميه  ــة وملــا �ي تلفــة ومعــا�ة لملســأهلت الدينيَّ ــة مخ تقــد�ي معالج

قائمة املراجع
.  القاهــرة:  ي

ــزء الثــا�خ معــال الاكمــهت - الج الطهطــاوي، رفاعــة رافــع. )2010(. االأ
وق. دار الــ�ش

وت: دار الطليعة. ة. بري ساميَّ جعيط، هشام. )2011(. أزمة الثقافة االإ
القاهــرة: هيئــة   .)Vol. 27/28( قصــة الضــارة .)ديورانــت، ول. )2001

ــة. ــة املريَّ موعــة الثقافيَّ الكتــاب واملج
مــام الشــيخ ممــد عبــده.  معــال الاكمــهت لاإ عبــده، ممــد. )2006(. االأ

وق. الــ�ش دار  القاهــرة: 

القراءة التنويريَّة للدين: أين تكمن املعركة؟ 

ــوم  ســامي يتبنــون م�خ ي واالإ ي الســياق العــر�ج
خ �خ ال بعــض املثّقفــ�ي خ 10  -  وبــل أســف، مــا �ي

اوزتــه  ج ، والــذي �ت اىلي الضيــق جــدا للقــرن الثامــن عــ�ش خ عنــاه االخــرت ــة« �ج »القيقــة العمليَّ
خ معــا، فــامك أن  ة القيقــة، يشــمل العــم والــد�ي ــوم أوســع لنســبيَّ ــو م�خ ت �خ ــا امك أ�ش أورو�ج ذا�ت
ــة كذلــك هلــا قصورهــا الــذي ال جــدال  يبيَّ ــة قــا�ة، فالقيقــة التجر يَّ خ »حقيقــة« رمز الــد�ي
ي تقــوم حاليــا بتفكيــك وإعــدادة  فيــه، ال ســ�ي بعــد الكشــوفات العديــدة ملياكنيــاك الــم والــىت

ي الوجــود ذاتــه. كيــب نظــرة العــامل ملعــىخ �ت
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ــد أنَّ العقل  ــة تؤكِّ خ نكــون أمــام قاعــدة أصوليَّ حــ�ي
ــار أنَّ  ختص ــذا �ج ــىخ ه ع ــف، �خ ــاط التلي ــو من ه
ي تــدور حوهلــا  العقــل هــو نقطــة االرتــاكز الــىت
االأمــور، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه االأمــور 
ــا  لدني ــت مرتبطــة �ج ــىخ ســواء كن ع ــا، �ج وارتباطا�ت
ي االآخــرة.

نســان �خ د مصــري االإ ــدِّ خ الــذي �ي لــد�ي أو �ج

، ومــا  د املصــري ــدِّ لعقــل �ي ــن �ج والتليــف املر�ت
د  ــدِّ ــب عليــه مــن عقــاب أو جــزاء، امك �ي تَّ يرت
ي 

كــن أن يتبوأهــا صاحــب العقــل �خ ي �ي املهــام الــىت
م  ــؤو�خ ي ش

ــون �خ ــاس يفزع ــة، فالن ته الدنيوي ــري مس
ــة، والــوعي الثاقــب، فتســتقمي  لــذوي العقــول الراحج
ــم  ت حيا�ت ــا، وتتشــتَّ ــم إن ظفــروا بذو�ي حيا�ت
كــرش  ــا، ومــا أ ع�ي ــم مدَّ وتعطــب، إن كن نصي�ج

االأدعيــاء!

وتعــاىل،  ســبحانه  الــق،  الخ معجــزة  والعقــل 
الــق  الخ ــج  �خ مــن  لــوق  املخ ب  يقــرت فبالعقــل 
يصّنفــه  كن  مــا  قيــق  و�ت بــداع  واالإ القــدرة  ي 

�خ
ب املســتحيات، أو حــىت ذاك  ي �ج

ون �خ الكثــري

فالعقــل  املعجــزات،  ــة  قا�أ ي 
�خ يضعونــه  الــذي 

ــن أ�اره،  ــق وّ� م ال ــن الخ ــمة م ــو نس ــذي ه ال
، قــادر  ي

امــًا امك هي الــروح أمــر إهلي و� خــ�خ �ت
ــر، والصنيــع املعجــب، والتطــو�ي  بــداع امل�ج عــى االإ

لبــاب، فســبحان الــه! الأ خــذ �ج أ
الــذي �ي

هلــذا لكــه نقــول إنَّ العقــل الــذي هــو مــدار 
ــا  ــا وبنا�أ ي معار�ت

التليــف، هــو أســاس اليــاة، �خ
ــا  قيــق أم�خ ا، و�ت ــا واســتقام�ت ــا وحضار�ت ض�ت و�خ
ــا، وتيســري أمورهــا،  وتهسيــل ســبل العيــش ف�ي
وفــك  ألغازهــا،  وحــل  ــا،  �ت صعو�ج وتذليــل 
نســان  ــق لاإ قِّ كــن أن �ي رموزهــا، وتطــو�ي مــا �ي

رفاهيــة االأحــام، وأحــام الرفاهيــة. 

ماكنــه مــن جانــب آخــر، أن  إ هــذا العقــل، �ج
للحيــاة،  والتعاســة  والدمــار  الشــقاء  لــب  ج �ي
نســانية،  االإ اليــاة  وط  فقــد �ش مــن  ملكــه  إن 
 ، خ ، فانقلبــت لديــه املــواز�ي خ اليــاة الفاضــهت وقوانــ�ي
ك بدهــاء  اهــات، فتحــرَّ ج وانعكســت عنــده اال�ت
نيــة  وأ�خ لــواذًا،  خ  املتســلل�ي وخبــث  اللصــوص، 

العقل ودوره يف 
القراءات التنويريَّة 
للنص الديين!

لعقــول  بحاجــة  التنويــر 
لالســتعمال،  صالحــة 
تقــاوم  أن  اســتطاعت 
وتنجــو مــن عمليات الســطو 
نشــاطها  اســتهدفت  التــي 
فلــم  وعملهــا،  وحيويتهــا 
أو  ترويــض  ضحيــة  تقــع 

تجميــد أو  احتــالل 

د. عبداهلل فرج اهلل
كاتب وباحث
األردن
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ــام  ، وانتق خ ــادة املنحّطــ�ي ، وب خ ، وطمــع املتكــر�ي خ ، ومكــر املنافقــ�ي خ �ي املتكــرجّ
. خ رمــ�ي املج

ــا،  ــل تفاصيله ــاة، ب ــة الي ي إدارة دفَّ
ــه، �خ ــه وماكنت ــل وأمّهيت ــورة العق ط ولخ

ــاهل  ــًا الحت ــاهل، كن هدف ــن خ ــان م نس ــى االإ ــيطرة ع ــبل الس ــل س وتهسي
مــت  ميــده، والســيطرة عليــه، مــن قبــل عقــول أخــرى تضخَّ ج ويضــه أو �ت أو�ت
ــم  ا�خ ، وام�ت خ االآخــر�ي الســيطرة عــى  الــذات، وملكــة  �خ وحــّب  االأ ــا  ف�ي

مه. وتســخري

اجــة لعقــول صالــة لاســتعمال، اســتطاعت أن  عتقــادي أن التنــو�ي �ج و�ج
ــا ومعلها،  دفت نشــاهطا وحيوي�ت ي اســ�ت تقــاوم وتنجــو مــن معليــات الســطو الــىت
ــك أن  ــل االأســوأ مــن ذل ــد، ب مي ج ويــض أو احتــال أو �ت ــة �ت ي ــم تقــع حصخ ف
امــًا  لــت �ت ــا، فتعطَّ ــاك حرما�ت ــا وان�ت َّ اغتصا�ج ًا مــن العقــول لاأســف �ت ــري كث
رســال.  ي االإ

ي االســتقبال، وآخــر مثــه �خ
لــل �خ خ أو عطبــت جزئيــًا، فأصيبــت �ج

ــري  ــراءة غ ــتقبال أي ق ــة الس ئ ــت هميَّ ــة، ليس ي القيق
ــول، �خ ــذه العق ــل ه مث

ــن  ــراءة م ــة املناســبة الحتضــان أي ق ــد البيئ ، وتفتق ي ــىخ ــص الدي ــة للن تقليديَّ
يــة  ي قــراءات تنو�ي

هــود �خ هــذا القبيــل، ومــن هنــا يكــون مــن العبــث بــذل الج
هــات،  ــة مــن الج ــة مــا، أو �ج نــة لقبــة زمنيَّ ي ظــل عقــول مســتلبة، ومر�ت

�خ
ــَع  ــن ُوِض ــى م ــب ع ــور، ويصع ــن الن ( م ــو�ي د، )التن ــدَّ ــري م ــّط فك أو خ
خ مــن  ــر�ي الســج�ي ي �ت اه، فالواجــب يقتــىخ غــاق أن �ي ــة ممكــة االإ ان خ ي ز�خ

�خ
ه وأمّهيتــه، أّمــا إن  ى بصيــص النــور، ويــدرك أ�ش انتــه، حــىت يســتطيع أن �ي خ ز�خ

ــدي الديــث معــه عــن النــور شــيئًا. ج انتــه املظملــة فلــن �ي خ ي ز�خ
ي �خ

بــ�ت

ــدان الفكــر أو  ي مي
ــادًا �خ ــون اج�ت ــًا وقــد تك اثّي ً �ت ــون إر�ش ــة قــد تك زن والز�خ

جــًا  ــا، وقــد تكــون �خ اعــة بعي�خ رشــاد، وقــد تكــون �ج التفســري أو الوعــظ واالإ
ــه. صــًا بعين خ ــد تكــون سش ــا، وق ــد تكــون نصوصــًا عبــث �ج سياســيًا، وق

ي  ــلىج ــتغال الس ــويه واالس ــن التش ــعًا م ــًا واس ل حظ ــو�ي �خ ــة وأن التن خاصَّ

ــروج  ر والخ ــاوي تدعــو للتحــرُّ ــذ ســبيًا ملمارســات وفت خ خ ا�تَّ ــح، حــ�ي كصطل
 ، ي ي وقــت كنــت اهليمنــة فيــه لملســتعمر االأجنــىج

مــن ثــوب القــمي والعــادات، �خ
يــض مــن  هًا لــدى القطــاع العر الــال الــذي جعــه مصطلحــًا مرفوضــًا ومشــوَّ
ــا. يــد مــن تعقيدا�ت خ ــة و�ي يَّ ــة التنو�ي ــب املهمَّ ــة، وهــذا امم يصعِّ ــة عامَّ أبنــاء االأمَّ

ات الغامضــة،  رافــات الدينيــة، والتفســري ي أ� الخ
فالعقــل الــذي وقــع �خ

ــة أو مدسوســة أو  ف ــت مرَّ ــدة، ســواء كن ة، والنصــوص البعي ــاذَّ راء الش واالآ
ــل الفكــرة مــن  ا، مــن الصعــب أن يتقبَّ ــا ونســب�ت ي حص�ت

قــل مشــكوًك �خ عــى االأ
ــل نــ�ش  ، هلــذا يؤجِّ خ ــا مؤامــرة عــى الــد�ي ــرج عــن كو�خ خ ي عنــده ال �ت

أصلهــا، �خ
ه،  ــر�ي ــى �ت ــل ع ــل، والعم ــى العق ــات ع ــراء تعدي ت إج ــا�ي ــراءات لغ الق
ــب  ــة، الأن التعصُّ ي النصــوص الديني

ي هــذا الســبيل املســاس �خ
وال يســلك �خ

ــل أن يكــون املدخــل للعقــول  ، بــل يفضَّ خ ــا متــ�ي ــك �ج ــا شــديد، والتمسُّ إل�ي
ك  ــرِّ ــوده، و�ت ب �ج يــة فلســفية تقــرع العقــل وتــرخ أمــورًا عقليــة توعويــة فكر

حــزح جوانبــه. خ أطرافــه، و�ت

ــن  ــة م ــوص حصيح ــة لنص يَّ ــراءات تنو�ي ــد�ي ق َّ تق ــمت ــًا أن ي ــادي أيض عتق و�ج
ــدون،  �ت ون واملج ــا املفــ�ِّ ي تعــارف عل�ي الكتــاب والســنة، غــري تلــك الــىت
يــق التنــو�ي لتصحيــح مســار العقــول، واالرتقــاء  ســيخ طر ي �ت

ستســامه �خ
ًا  مــت فيــه التقنيــات تقّدمــًا كبــري كيــد أنَّ زماننــا الــذي تقدَّ ــوم، مــع التأ ل�خ �ج
ي زمــٍن غابــت 

ي كنــت �خ ــاد، ويفتــح لنــا آفاقــًا غــري تلــك الــىت يتيــح لنــا االج�ت
ــات. ــذه التقني ــه ه عن

ه بعــد  ــة للعمــل عــى »العقــل املســم« لتحــر�ي ختصــار الاجــة ملحَّ �ج
ه، وتصحيحــه بعــد اعوجاجــه، وإيقاظــه بعــد  اســتابه، وتنظيفــه بعــد تشــو�ي
ي هــذا البــاب 

ــاد �خ ميــده، وال بــد مــن االج�ت ج يكــه بعــد �ت ر ــه، و�ت ه وتنو�ي ــد�ي خ �ت
ــاء  ــل عــى إحي ي تعم ــىت ــن الســبل ال ــه، والبحــث ع ــذل الوســع في أواًل، وب
ح عــل  ــة، وأقــرت يَّ دور العقــل املســم، مــع العمــل عــى نــ�ش القــراءات التنو�ي
ــل  ــد العق ــوان: »نق ــر خــاص بعن ــة مؤ�ت َّ خ أن يكــون �ش ــ�ي ي خ التنو�ي ــ�ي الفاعل

.» ــة والتنــو�ي خ والبني املســم.. التكــو�ي

العقل ودوره يف القراءات التنويريَّة للنص الديين!
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تنوير العقول 
من خالل حترير 

القرآن

ديــة  ُيعــدُّ القــرآن الكــر�ي معجــزة الرســاهلت املمَّ
ــا الرســول ممــد عليــه الصــاة  ي واجــه �ج الــىت
كــرش  ي أ

ــّدامه �خ خ مــن قومــه، و�ت احــد�ي والســام الج
بــل  فعجــزوا،  ثــه  �ج تــوا  أ �ي لــ�ي  مناســبة  مــن 
يــٍة مــن مثــه، فــم  آ تــوا �ج أ ي إىل أن �ي وصــل التحــدِّ
ــرآن  ــاكن الق ــدة، ف ــٍة واح ي آ ــوا �ج ت أ ــتطيعوا أن �ي يس
خت عــن لك  ــريَّ ــدة مــن نوهعــا، �ت ي ــّق معجــزة فر �ج
ــل  ــل قب ــاء والرس نبي ــا االأ ي أ�ت �ج ــىت ــزات ال املعج
ي 

ي كنــت �خ ممــد عليــه الصــاة والســام، والــىت
خ  لعــ�ي �ج ى  �تُ يــة  مادِّ مملوســة  معجــزات  ــا  أغل�ج
ســياقه  يَ  ُبــىخ الــذي  القــرآن  عكــس  ــردة،  املج
ــل  ــري والتأمُّ ــى منظومــة مــن التفك ــازي ع عج االإ
واللغــة والباغــة، والأن القــرآن هــو آخــر الكتــب 
طياتــه  خ  بــ�ي مــل  �ي أن  بــد  ال  كن  الاويــة، 
أســباب اســتمراره وصاحيتــه لاأزمــة الاحقــة 
ا المــاهلت  ي ســيعيهسش ي تلــت زمــن البعثــة،  والــىت الــىت
لكها  ومشــا ــا  �ت ّد�ي �ت بــل  نــة  الد�ي هــذه  أتبــاع 
ــد حلــوال لــل التســاؤالت  ج ا، وأن �ي ومســتجّدا�ت
نــة  الد�ي أتبــاع  خ  ر�ي �ت ي 

�خ ز  وســترج زت  �ج ي  الــىت
ــم  كتا�ج نَّ  أ

�ج زمــون  ج خ �ي املســمل�ي ديــة، والأن  املمَّ

خ عبــد  خ عــى ممــد ا�ج خَّل مــن رب العاملــ�ي مــرخ
ــاب  ــذا الكت ي أنَّ ه

ــّك �خ ــاورمه الش ــا يس ــه، ف ال
ــى  ــدرة ع ــه الق ــاكن، ولدي ــان وم ــل زم ــاحل ل ص
ــذي  ر ال ــوُّ ــر والتط ات الع ــريِّ ــع متغ ــل م التفاع
كــن  ــف مــع تغــريُّ االأما ــده العــامل، وقابــل للتكيُّ يهسش

زمنــة وتطّورهــا. واالأ

ــث  ــا، حي ام ــو العكــس �ت ــذي حصــل ه لكــن ال
ــرآن  ــم للق مه خ �خ ــدو�ي ي ت

ــاس �خ ــض الن ــد بع اج�ت
ات للقــرآن،  وهــا تفســري ــه، ومسُّ ت وتفاعلهــم مــع آ�ي
ل بتفســري القــرآن هــو ممــد  وَّ ي االأ ر�خ أن املعــىخ
ــه أن  ــر أحصاب ــك، وأم ــم بذل ــام، مل يق ــه الس علي
افــة  ء كتبــوه عنــه إال القــرآن مخ ي حــوا لك �ش �ي
لقــرآن، ومــات عليــه  تلــط أشــياء أخــرى �ج خ أن �ت
ك هــذا الكتــاب مفتوحــا، ّ�ــاال لوجــوه  الســام و�ت
ب التفاعــل معــه مفتوحــا عــى  ك �ج دة، و�ت متعــدِّ
ــة  نَّ آليَّ أ

ــد دعــوة القــرآن نفســه، �ج كَّ مراعيــه، وأ
ــه  ي عامل

ــباحة �خ ــاب والس ــذا الكت ــول إىل ه الدخ
هــا  وتد�جُّ ت  �ي

االآ ي 
�خ والنظــر  فيــه  التفكــري  هي 

الكــون مــن  ــا ورســائلها وقــراءة  ــل معان�ي مُّ أ و�ت

تحرير القرآن من التفســيرات 
فتــح  يعنــي  الجامــدة 
آفــاق جديــدة أمــام العقــل 
المســلم للســفر فــي عوالــم 
مباشــرة  صلــة  لهــا  جديــدة 
مــن  العالــم  يشــهده  بمــا 
وتقّلبــات  مضطــرد،  تغييــر 
وسينســج  متســارعة، 
عالقــة ســليمة بيــن القــرآن، 

والكــون

موالي امساعيلي 
مدير مركز 

النجاح والتنمية
املغرب
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ــد إيصــاهل  ي ــا �ت ــار مــن قصــص وم نفــس، واالعتب ــاق واالأ ف ت االآ خــال آ�ي
. ــاٍن وعــرج ــن مع ــاس م للن

ي القــرآن وإعطاء 
ميــد معا�خ ج ي �ت

لقــد كن لبعــض التفاســري دور كبــري لاأســف �خ
ات واحــدة  ــص همــام القــرآن وإعطــاء تفســري ــا قلَّ تــه، ممَّ �ي

ات واحــدة الآ تفســري
ك بــه والصــول  ُّ ي االكتفــاء بقراءتــه والتــرج

ــص همــام القــرآن، �خ ــا قلَّ تــه، ممَّ �ي
الآ

يــة  ات ب�ش ي تفســري
ي �خ

خ مــن الســنات، فغــرق النــص القــرآ�خ عــى قــدر معــ�ي
ــا،  عي والســيا�ي واالقتصــادي لاكت�ج ــا الزمــن والوضــع االجــ�ت مــدودة، أ�شَّ ف�ي
 ، هلي ــا- هي القصــد االإ �ت -ر�خ كرش كــرج هــو اعتبــار هــذه التفاســري طــأ االأ لكــن الخ
نســان  ــا جعــل االإ يــة أو تلــك، ممَّ ي هــذه االآ

والبحــث عــن مــراد الــه تعــاىل �خ
ــا وحدهــا، بــل  مــه للقــرآن عل�ي ي �خ

، ويعتمــد �خ ــن هلــذه التفاســري �ت املســم �ي
رفــع البعــض هــذه الكتــب إىل درجــة التقديــس، وأن أي انتقــاد هلــا أو 
ــد  �ت ج كــرش مــن ذلــك، واعتــرج مــن �ي ــا ُيعتــرج انتقــادا للقــرآن نفســه أو أ الف�ت مخ
، فيواجــه  خ خ ولــه ولملســمل�ي ات، عــدوا للــد�ي ــاوز تلــك التفســري ج ــاول �ت ُ أو �ي
ــة  ســام وموا�ج بــل الوســائل املتاحــة بدعــوى الفــاظ عــى بيضــة االإ
ي همدهــا، 

ي �خ
ــم النــص القــرآ�خ ي �خ

ديــد �خ أعدائــه، فُقتلــت أغلــب مــاوالت الج
ل  ــة، و�خ ــاع االأمَّ خالفــة إ�ج مــوا �ج ِ

ــا بشــىتَّ النعــوت الســلبية، وا�تُّ وُنِعــَت أحصا�ج
َم روحــه  ــم قــدَّ ســدي مــن جــراء ذلــك، بــل إن بع�خ ــم االأذى الج العديــد م�خ

. ت القــرآن الكــر�ي �ي
تلــف الآ مــه املخ فــداء �خ

خ  ل، أي القرنــ�ي وَّ ــر�ي القــرآن مــن معضــهت الزمــن االأ إنَّ املطلــوب االآن هــو �ت
 ، ــان هلــذا الزمــن بشــل لكي الر�ت ــر�ي القــرآن لــن يكــون �ج ، �ت ي

ل والثــا�خ وَّ االأ
ــم القــرآن  ، لكــن هي دعــوة لــ�ي ن�خ والتحــر�ي ليــس دعــوة للقطيعــة الشــامهت
ــاز  ية إعج ات الاليــة، الأن ذلــك ســيجعل اســتمرار مــن خــال املتغــريِّ
ّ مــن  ــمت ــر�ي القــرآن أيضــا ي ــادل حــوهل اثنــان، و�ت ج ُ الرســاهلت أمــرا واقعــا ال �ي
ــل  رة الســتعمال العق ــه املتكــرِّ ــع دعوات ــه، والتجــاوب م خــال الغــوص في

ي تضمــن  ــة التــد�جُّ الــىت ي االأرض، عــرج آليَّ
والتفكــري والنظــر والســمع والســري �خ

خ  نســان للقــرآن بشــٍل مبــا�ش دون وســطاء، الأن رب العاملــ�ي اطبــة االإ مخ
نســان  ــد�جُّ ُتدخــل االإ ــة الت ــاده، فبواب خ عب ــ�ي ــه وب ــط بين ــن يتوسَّ ــاج مل ت ال �ي
ــم  فضليــة ال�خ أ

عــاء أحــد �ج إىل رحــاب الــه دون وصايــة مــن أحــد، ودون ادِّ
ــل مــن مذكــر. ــا أنَّ القــرآن ميــ�ِّ للذكــر �خ ة ُيؤكــد دا�أ واملعرفــة، فــرّب العــزَّ

ي فتــح آفــاق جديــدة أمــام  امــدة يعــىخ ات الج ــر�ي القــرآن مــن التفســري �ت
ــده العــامل مــن  ــا يهسش ة �ج ي عــوامل جديــدة هلــا صــهت مبــا�ش

العقــل املســم للســفر �خ
خ القــرآن،  تغيــري مضطــرد، وتقّلبــات متســارعة، وسينســج عاقــة ســليمة بــ�ي
ــاق  ف ــه عــن االآ ت ــرأ مــن خاهلــا حركــة الكــون عــرج القــرآن وآ�ي والكــون، يق
ــم حركــة الكــون وقوانينــه مــن خــال تفاعــل عقــىي وعــ�ي  نفــس، وي�خ واالأ
ــارة  ي مع

ــري �خ خ دور كب ــمل�ي ــيكون لملس ــط س ــا فق ، حي�خ ــر�ي ــرآن الك ــع الق م
ــا. ــق االســتخاف ف�ي قي االأرض و�ت

إنَّ كتــاب الــه مفتــوح ملــن أراد الدخــول إىل أمعاقــه، وهي دعــوة مفتوحــة ال 
ي أغــواره، ومك هي 

خ �خ خ إليــه والباحثــ�ي ة الداخلــ�ي ــاف مــن كــرش خ ايــة هلــا، ال �ي �خ
ــل  ــه ب ــاب ال ــرؤوا كت ــا “اق ــول ف�ي ــرور يق ــور ممــد سش ــوهلت للدكت ــة مق قوي

ــزم”. افــوا عليــه، فــإن الــه ال ي�خ خ افــوا منــه وال �ت خ جــرأة، ال �ت

عــادة االعتبار  ــام املغلقــة، هي دعــوة الإ �خ ــر�ي القــرآن مــن االأ إنَّ الدعــوة إىل �ت
ــا االنســان املعــا� ملســاعدته عــى بنــاء  تــدي �ج لــالكم الــه، وجعــه منــارا �ي
نســان ســواء كن  ــة عــى الــّب والســام وقبــول االإ حضــارة إنســانية قا�أ
ــذا الكتــاب أم ال، الأن رســاهلت القــرآن هي رســاهلت لــل البــ�ش وليــس  مؤمنــا �ج
ا  ً ا َوَنــِذ�ي ً ــاِس َبِشــري لنَّ ــًة لِّ ْرَســْلَناَك ِإالَّ َكفَّ

َ
خ بــه فقــط، قــال تعــاىل: “َوَمــا أ لملؤمنــ�ي

ــوَن” )28(. ســورة ســبأ. ــاِس اَل َيْعمَلُ َ النَّ َ ْكــرش
َ
ِكــنَّ أ

ٰ
َوَل

تنوير العقول من خالل حترير القرآن
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الفهم املعاصر 
للدين؛ اإلسالم 
والسبيل لتجديد 

الرؤية    

المســلمون  أراد  مــا  إذا 
الســير مــع الركــب العالمــي 
بــد  فــال  التاريــخ،  ومســايرة 
رؤيــة  صياغــة  مــن  لهــم 
حداثيــة  وقــراءة  واضحــة 
الدينــي،  للتــراث  رة  متنــوِّ
تخرجــه مــن ســيطرة الفهــم 
هــذا  ــق،  الضيِّ القروســطي 
إال  يثمــر  لــم  الــذي  الفهــم 
الدينــي  والعنــف  ف  التطــرُّ

وخارجيــا.  داخليــا 

نســانية،             لعــلَّ مــن أعقــد الظواهــر االإ
خ أوىل الوســائل  الظاهــرة الدينيــة. لقــد شــلَّ الــد�ي
ــم  نســان، إىل �خ ي ســ� مــن خاهلــا االإ والطــرق الــىت
ذاتــه والعــامل مــن حــوهل، واملــاذ الــذي يعــود إليــه 
ــون،  ــر الك ــض ظواه ا لبع ــري ــد تفس ج ــا ال �ي عندم
ــّزان  خ هــو الخ ــذا ظــلَّ الــد�ي ــاص. و�ج ولطلــب الخ
الشــامهت  اته،  وتفســري ورؤاه  لتصّوراتــه  الامــل 
ه. فــاأنَّ الوجــود بــدا  ــة عــن الكــون ومصــري والعامَّ
ــا، امك  ــوم، أعطــاه معــىخ خاّص ــا وغــري م�خ يب هل غر
، فــا غرابــة إذا  خ ي معــى الــد�ي

ــد ذلــك �خ سَّ ج �ت
خ بعــد مــن  ، والــد�ي ي خ ديــىخ نــه ك�أ أ نســان �ج نعــت االإ

ــاده.   أبع

، وال  خ ــد�ي ــل ال ي أص
ــطر �خ ــذه االأس ــث ه ــن تبح ل

ــتطرح  ــا س ــدر م ــة، بق ــرة الديني خ للظاه ــأر�ي ي الت
�خ

عــادة قــراءة النصــوص الدينيــة، قــراءة  ت الإ إمــاك�خ
ديــد الرؤيــة واملســاءهلت النقديــة البّنــاءة  ج أســاهسا �ت
ــة  ــوص الديني ــة النص اصَّ خ اث، و�ج ــرت ــا�ة لل واملع
ــاد االأدوات والتقنيــات  ج ســامية، ومــاوهلت إ�ي االإ
اث يعــود  خ �ت ة، بــ�ي جيــة القــادرة عــى ردم اهلــوَّ امل�خ
ــم عتيــق، وإنســان معــا�  ملــاٍض سيــق و�خ
نــت  تلفــة. إنســان تكوَّ بطموحــات وتطّلعــات مخ
مــه  تلفــة عــن ذاتــه ووجــوده و�خ لديــه رؤى مخ
ي  ــىت ــة ال ــة والتقني ــامل، نتيجــة التطــّورات العملي للع
ــة  ــة عــى الطبيع ي ــت بفضــل انتصــار الب�ش ق قَّ �ت

ــة. املاّدي
ــفت عــن تناقضــات  ة تكشَّ هــذه الــرؤى املغــا�ي
�ه إىل  أ

اث يشــّده و�ي خ �ت ، بــ�ي خ لــدى لك متــد�ي
ــراط  خ ، وعــر يعيشــه ويفــرض عليــه اال�خ ي املــا�خ
واملشــاركة فيــه. وفــك هــذه التناقضــات لــن يتــأ�تَّ 
اث  ــرت خ وال ــد�ي ــدة لل ــة والناق ــراءة الفاحص لق إال �ج
ــاه  ي ــذي �خ ــاءم وروح العــر ال ــراءة تت ــا، ق معوم
ــع ذوات أخــرى ليســت  ــه الوجــود م ــامس في ونتق
. فنحــن  ي ــا الديــىخ ا�ش أقــل ارتياحــا واطمئنــا�خ لرت
ي وقــت ال منــاص فيــه مــن “ أن يصبــح 

االآن �خ
ــر فيــه )1(،  خ موضوعــا قابــا الأن يفكَّ فيــه الــد�ي
ا  ــو�ج ي ال يش ــىت ــة ال ــرة املطمئنَّ ــن النظ ــّىي ع والتخ
ســام عــى وجــه التحديــد. ي االإ

شــّك، والتفكــري �خ

ــة ملســاءهلت الظاهــرة  م أرضيَّ هــذه املقــاهلت ســتقدِّ
ــم يضــع  ســامية، والســ�ي لتشــكيل �خ الدينيــة االإ
يــة  والفكر العمليــة  الســياقات  عينيــه  نصــب 
عــى  للقبــض  عــاء  ادِّ دون   ، لعــر�خ العامليــة 
ت قطعيــة  القيقــة أو تقــد�ي حلــول أو إجــا�ج
خ  خ وليــس العــودة إىل الــد�ي يــة. فعــودة الــد�ي وسر
الســاحة  عــى   ،“ شــتولك  كريســتينا   “ بتعبــري 
ي موضــوع  يــة العامليــة. وضــع لك مــا هــو ديــىخ الفكر
كــن االصطــاح  ي ظــلِّ مــا �ي

نقــاش وجــدال، �خ

ــة ومــا  ت “، مــا بعــد العملاني ــه بـــ “ املابعــد�ي علي
ــاء  ــه دم ــاملي تلّطخ ــياق ع ي س

ــة... و�خ ــد الداث بع
فطــة  خ و�ي فــع شــعار الــد�ي ف الــذي �ي ــا�ي التطــرُّ حصخ
ذا  خ “ �ج مــ�ي ســام أحــد “ امل�تّ الدفــاع عنــه. والأنَّ االإ
ــه، ليــس فقــط  راجعــة ذات ــزم �ج ــو مل التطــّرف، �خ
ــة  جع ــة �خ يق ــن طر ــث ع ــل للبح ــة، ب م ــع ال�ت لرف
ــا  ــح آفاق ــا يفت اث ونصوصــه. �ج ــرت ــع ال للتعامــل م
والتحويــل،  والقــراءة  والتأويــل  ــم  لل�خ واســعة 
ي بنــاء العــامل وتقــّدم الضــارة 

والســ�ي لملشــاركة �خ
ن  ي االأد�ي

�ت نســانية، عــى قــدر املســاواة مــع �ج االإ
والثقافــات العامليــة، بعيــدا عــن عقــدة النقــص أو 

ــذات.  ــاء ال ــاء وصف نق

ة: ز مقالنا عى ثاثة ماور أساسيَّ كَّ سيرت

اث، أزمة النّص أم القراءة:   أوال: الرت

اث  ف عند مشــلهت قــراءة الرت وهــذا املــور ســيتوقَّ
ــا.  ديده ج ــراءات و�ت ــع الق ــة تنوي ، وأمّهي ــامي س االإ
ــة  ــ�ي إذا كنــت أزمــة النصــوص الديني والبحــث ف
ــا  ي حــّد ذاتــه أم أ�خ

ــا هــو نــّص �خ لنــّص �ج ــق �ج تتعلَّ
خــارج عنــه، تتجــاوز جغرافّيتــه النصّيــة. وأيضا ما 
ي أم 

وهــر النــّص القــرآ�خ ج تبــط �ج زمــة �ت إذا كنــت االأ
ي كتبــت حــوهل، نصــوص الديــث  لنصــوص الــىت �ج
والتفســري والفقــه والــالكم... وإماكنيــة إحــداث 
ــا. قطيعــة مــع هــذه النصــوص ورفــع القداســة ع�خ

مــا يتــلَّ االآخــر: هــل  ، أ�ي خ ف والــد�ي ثانيــا: التطــرُّ
ف  ف أم التطــرُّ خ هــو الــذي يتــلَّ التطــرُّ الــد�ي

؟  خ ــد�ي مس ال ــلَّ �ج ــذي يت ال

ي وجــذوره،  ف الديــىخ وســنقارب فيــه ظاهــرة التطــرُّ
ســة  املقدَّ لنصــوص  �ج ف  التطــرُّ هــذا  وصــهت 
دة. والبحــث عــن االأســباب  ا املتعــدِّ ا�ت وتفســري
خ فوضــو�ي  ــد�ي مس ال ــف �ج ــل اممرســة العن ع ج ي �ت ــىت ال
ــل  سســا مــن قب ــقُّ للــل اللجــوء هل، وليــس اممأ �ي
ــوم  ــة م�خ ــة، خاصَّ ــة والكومي ــات الديني املؤّسس
ي يعــىي الــّق 

هــاد”. مــا إذا كن النــّص القــرآ�خ “الج
ورة  د أنــه مســم، أم �خ ــرَّ ٍي كن، ملج ي اممرســته الأ

�خ
ســة  / املؤسَّ ــه مــن قبــل ســلطة الــم القــا�أ توج�ي
 ، ت انهت اطــور�ي مرج ــة وأن زمــان االإ الدينيــة. خاصَّ
يعــات  خ وت�ش والقوة/النفــوذ صــار مكومــا بقوانــ�ي
العاقــة  إغفــال  دون  مدنية،طبعــا  واّتفاقيــات 

خ الرمز واملقدس    ي الد�ي
س » التفكري �خ �ي 1   - أوجينيو �ت

اف     ت إ�ش ي عاملنا » �ت
خ �خ ن كتاب » الد�ي      ». �خ

ة ممد  �ج ي فاثيمو«، �ت
يدا« و »جيا�خ      »جاك در

، ، دار توبقال للن�ش ي
     اهلاىلي وحسن العمرا�خ

     ط 1 / 2004 الدار البيضاء املغرب. 

احلسن بريوك
كاتب وباحث

املغرب



شتاء 201441

ــام.  س ي االإ
ــيا�ي �خ ي الس ــىخ ي والزم ــىخ خ الدي ــ�ي ــة ب امللتبس

سام عى املّك  ت “: االإ خ و” املابعد�ي ثالثا: الد�ي
ي اســتحضار 

ــة، �خ خ وثقاف ســام كــد�ي ــد روح االإ دي ج ــة �ت ــه إماكني وســنبحث في
ــا، امك  خ معوم ــد�ي ــراءة املعــا�ة لل ــن الق ــذي نعيشــه. واالســتفادة م للعــر ال
ــِرَح  ــد ُط . فق خ �ي ــ�ش ــادي والع ــة ال خ وبداي �ي ــ�ش ــرن الع ــة الق اي ي �خ

ــورت �خ تبل
ــا  ــياق م ي س

ــة، �خ ــة العاملي ي ــاحة الفكر ــى الس ــد ع ــن جدي خ م ــد�ي ــؤال ال س
ت “، مــا بعــد الداثــة، مــا بعــد  كــن االصطــاح عليــه بـــ” املابعــد�ي �ي
الأخــص، تشــكيل  خ �ج ســام واملســمل�ي العملانيــة؛ وهــو ســياق سيســمح لاإ
ي 

، وإعطائــه بعــدا عامليــا �خ ي اث والنــص الديــىخ ــم دقيــق للــرت نظــرة جديــدة و�خ
خ قــد  ي للــد�ي

غــرا�خ ت االأخــرى. فالديــث عــن التمركــز الج �خ ي الــد�ي
عاقــة ببــا�ت

ــة، بفعــل ظاهــرة  ــل التصــّورات الديني ، وصــار العــامل فضــاًء مفتوحــا ل وىلَّ
ســام  ــل ســينجح االإ اهلجــرة العامليــة والعاقــات املتشــابكة واملعوملــة. �خ
ــاء  ــة نق ــن قوقع ــة، للخــروج م ي خ ــذه اللحظــة التار�ي ر ه ي اســت�ش

واملســملون �خ
ي جــو من 

ت والثقافــات �خ �خ تلــف الــد�ي وصفــاء الــذات، وتشــارك العــامل مــع مخ
ي 

ي العملــا�خ خ الديــىخ ــاوز الــراع االأجــوف بــ�ي ج التبــادل والــوار والتواضــع؟ و�ت
ا وال  ــد عنــه مــن ثنائيــات مل يعــد أحــد يستســيهعخ واالأصيــل والدخيــل، ومــا تولَّ

ــا. �ت ق خطا�ج يصــدِّ

اث؛ أزمة النّص أم القراءة  أوال: الرت
، ال شــّك أن هــذا الســؤال قــد  ســامي ي االإ اث الديــىخ عنــد مــاوهلت قــراءة الــرت
ي / 

ي النــّص ذاتــه – النص القــرآ�خ
اث تمكــن �خ يســتوقفك: هــل أزمــة قــراءة الــرت

را؟  ما واســت�ش جــا و�خ ي طبيعــة القــراءة م�خ
،أم �خ ... إحلخ نــص الديــث / التفاســري

هــة واحــدة، هــذا  رجاعــه لج إ جابــة عنــه، �ج وهــو ســؤال ليــس مــن الهســل االإ
ــا مــن جانــب النــص،  مــا معــا. وإذا مــا نظــر�خ إل�ي ــق �ج زمــة تتعلَّ إن مل تكــن االأ
ــا عــن االآخــر.  فــإن النــص ليــس نصــا واحــدة، بــل نصــوص يتولــد الواحــد م�خ
صــل، �ش نصــوص الديــث والتفاســري كفــروع، مــع  ي كأ

لنــص القــرآ�خ بــدءا �ج
ت والتأويــات.  د واختــاف الــروا�ي اســتحضار تعــدُّ

نا أن القــرآن هــو النــّص االأصــل، وهــو وحي إهلي – الكم الــه – الــذي  لــو ســملَّ

ي هي إنتاج  بيــة الــىت للغــة العر جــاء عــى لســان رســوهل )ص(، غــري أنــه كتب �ج
ــه  ــك يتداخــل في ي يكــون بذل

ــرآ�خ ــّص الق ــإن الن ــة(. ف ي ــرة ب�ش ي )ظاه ــ�ش ب
ــاه إهلي ورمســه  عن م والتســاؤل. �خ ــري لاهــ�ت ي، وهــو تداخــل مث لبــ�ش هلي �ج االإ
ــة،  ــة مرّكب ــن طبيع ــة م ــوع معرف ــه كوض ن يدرك أ

ــزم �ج ــث مل ، والباح ي
ــا�خ إنس

ــه  ــرض علي ــه يف ــه. ومع ــة وواقعيت ــته العلوي ــم بقداس ــب أن يس امك أن مطال
رفــع قدســيته املطلقــة مــا أمكــن، وتفكيــك ســلطته وقّوتــه املتعاليــة. للتمّكــن 
ويليــة لداللتــه، تتجــاوز منطوقــه  ويليــة �ت أ مــه وقراءتــه قــراءة نقديــة �ت مــن �خ
ــه “  ــث أن ــه )النــص( مــن حي ــه، أي النظــر إلي الت ــه واح�ت وتكشــف ممكنات
ــة، إشــاكىلي  ــو�تِّ الو�ج ــوم، مت ــف امل�خ ، كثي ــدالهلت ــس ال ، ملتب د املعــىخ ــدِّ متع
القضيــة واالأطروحــة.“)2(  وليــس أدل عــى التباســه وكثافتــه، مــا كتــب حــوهل 
ــه مــن  وح، ومــا نتــج عــن قراءت وح الــ�ش وح و�ش مــن نصــوص وتفاســري و�ش
هــن  ــاد. ولك هــذا يرج ــاهج قيــاس واج�ت ي للملكــة – ومن ــىخ ملعــىخ الدي ــوم – �ج عل
ي قــراءة واحــدة 

مــدى حيويتــه وعــدم قابليتــه الأن يســتنفد، ويقبــل الــر �خ
ي إماكنيــة أن يكــون 

ر وال ينــ�خ ِّ اءه وحيويتــه، ال يــرج ائيــة وقطعيــة. ولكــن �ش �خ
زمــة.  مصــدر االأ

اث عــى  ي عــى وجــه الخصــوص، والــرت
إنَّ أي قــراءة معــا�ة للنــص القــرآ�خ

يــة والثقافيــة  يــة والفكر خ العمــوم، تســتدعي اســتحضار الســياقات التار�ي
ــامل  ي ش

ــا�خ ــل ثق ــى أص ــوي ع ت ــه “ �ي ي أن
ــ�خ ــاكر ين ن ر الإ َّ ــرج ــا م ــا. ف ه وغري

تســاع لغتــه، وهي  ســع �ج يــة للعــامل. وهــذه الرؤيــة تتَّ ينطــوي عــى رؤيــة جذر
عــه منبعــا للــدالهلت ال ينضــب. وبســبب هــذه  ج ــا االّتســاع امم �ي �ت خ لغــة مري
الخصائــص كن النــّص مصــدر االختــاف وأصــل التفــاوت. “ )3( والدراســة 
ي تســرج النــص  ــىت ــة، هي ال جي ــة وامل�خ ي ــا الفكر ــت منطلقا�ت ــا كن ــة، همم الغني
ق النــّص كعــى مــادي امك  ــرت خ يــث �ت وتبحــث فــ�ي مل يقــه أو مــا ال يكشــفه، �ج
ل القــراءة إىل  ــوُّ ــا. و�ت ــك صاب�ت تُّ يتــه و�ت ل رمز ــا، وتــؤوِّ �ت د�ي ج تشــّله اللغــة وأ�ج
ــر النــص وممكناتــه. متخّطيــة حواجــز  ي �ج

قة ومثمــرة، ومغامــرة �خ مــاورة شــيَّ
ــا يمكــن  ي فقــط.. وإ�خ س ليــس الديــىخ املقــدس وهالتــه املطلقــة إذ “ املقــدَّ

، ط   بية للدراسات والن�ش 2   - عىي حرب “ هكذا أقرأ ما بعد التفكيك “ املؤسسة العر
وت / لبنان، ص 23.      1،2005، بري

3   - املرجع نفسه، ص 43. 

الفهم املعاصر للدين؛ اإلسالم والسبيل لتجديد الرؤية    
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ي  ي النظــم الــىت
ي تفاؤلنــا وتشــاؤمنا، �خ

ي عاداتنــا اليوميــة واعتقاداتنــا، �خ
حــىت �خ

ي قــد  فــاكر واملعتقــدات واالأحــام واالآمــال الــىت ــم عاقاتنــا “)4( . فــم هي االأ �ت
ــا صفــة القداســة، والقــارئ  بــت إىل أمعــاق النــص، وأصبغــت عل�ي تكــون ت�َّ

لنجــاح. ــه �ج ــل هممّت ــا، حــىت تتلَّ لكشــف ع�خ ــرج �ج مج

أو  بنصوصــه وثوابتــه   “ ي  الديــىخ اث  للــرت بــة  تكــون لك مقار إذا،  هكــذا 
ي أو رأامسل رمــزي، 

مؤّسســاته ومرجعياتــه. )ال بــد أن تؤخــذ( كخــزون ثقــا�خ
ــذات  ــى ال ــذات ع ــل ال ــال مع ــن خ ــف. م ــرف والتوظي ــاج إىل ال ت �ي
ي ضــوء الــا�خ ومهومــه. “)5(  ال 

ــار والتوليــد، �خ ــاد أو االختب هــد واالج�ت لج �ج
ــه لفــّك رمــوزه؛  �ي ســاءلته وت�ش هي معــه والتطابــق مــع حقائقــه، بــل �ج ــ�ت ل �ج
ة والشــّك والتســاؤل، ال طالــب خــاص  لــري فالباحــث ذات مســكونة �ج

ــاح.  ــة وارتي وطمأنين

تبــط بنــوع واحــد بــل  ي ال �ت يقــة القــراءة أيضــا، الــىت ي طر
زمــة �خ ــف االأ امك تتكشَّ

م، واملســ�  ي ال�خ
بــع �خ تلــف مــن حيــث املرجعيــة واملنطــق املتَّ خ نــواع عــّدة. �ت أ �ج

اهــات،  ج
بعــة ا�تّ ي أر

كــن حرهــا �خ ــا. وهــذه القــراءة �ي مســه هلــا صاح�ج الــذي �ي
ــع.  ــاه راب ج

ــا هلــا ا�تّ هــا عــن صــادق جــال العظــم، وأضفن ــا أخذ�خ ــة م�خ ثاث
ي  ــاه الرفــض، وتنبــىخ ج

ي )6(  �ش ا�تّ
ي والتعّســ�خ �ي ي والتــرج

ــاه التوفيــ�ت ج
نــاك اال�تِّ �خ

 : ي
�ت ي عــى االآ اث الديــىخ ــاه للــرت ج

نظــرة لك ا�تّ

ــص  ي الن
ــا ورد �خ خ م ــ�ي ــق ب ــاول التوفي ــ� إىل م : ويس ي

ــ�ت ــاه التوفي ج
1( اال�تِّ

را عــدم اختــاف وتناقــض مــا  ِّ ــل إليــه العــم الديــث، مــرج ي ومــا توصَّ
القــرآ�خ

خ  ــا تشــويه للــد�ي . وهــذه القــراءة ينتــج ع�خ خ ــل هل العــم ومــا جــاء بــه الــد�ي توصَّ
والعــم معــا.

ــة  ــع، العملي �ي لك الوقائ ــرج ــى ت ــل ع ــاه يعم ج
ــو ا�تّ ي: وه �ي ــرج ــاه الت ج

2( اال�تِّ
ســام  ــا تنســجم مــع مــا جــاء بــه االإ �خ أ

عيــة والسياســية، �ج واالقتصاديــة واالج�ت
ــاء  ــم، أنَّ الف�ت ــب العظ ــك حس ــى ذل ــل ع ــري دلي ــه. وخ ــارض مع وال تتع
ــع  ــارض م ــا ال تتع روا أ�خ ّ كية، �ج ا ــرت ــت االش ي تبنَّ ــىت ــامية ال س ــدول االإ ي ال

�خ
ــت  ي تبنَّ ســامية الــىت ي الــدول االإ

خ يوجــدون �خ ي املقابــل الــذ�ي
ســام. و�خ روح االإ

ــام.   س ــادئ االإ ــع مب ــارض م ــة ال تتع روا أن الرأامسلي َّ ــة، �ج الي الليرج

، مــن خــال  خ خ العــم والــد�ي : ويعمــل عــى التوفيــق بــ�ي ي
ــ�خ ــاه التعسُّ ج

3( اال�تِّ
ا أن  ــا مــن القــرآن. معتــرج �ت الســ�ي إىل اســتخراج كفــة العلــوم الديثــة ونظر�ي

. ي القــرآن منــذ 14 قــر�خ
ــن �خ لك مــع توصــل هل العــم الــاىلي متضمِّ

، منطلقــا  ي ــاه يســ� إىل هــدم بــل مــا هــو ديــىخ ج
ــاه الرفــض: وهــو ا�تِّ ج

4( ا�تِّ
ــا، وأثبــت  ــا فقــدت قيم�ت ــا وف�ت �خ مــن عــدم جــدوى النصــوص الدينيــة.  الأ

ــا.  ي�خ ــا وز العــم تناقضا�ت

ــوم عــى  ســامي تق خ االإ ــد�ي ــراءة ال خ أن ق ــ�يَّ اهــات، يتب ج
ــاء عــى هــذه اال�تِّ بن

ــق، وآخــر عــى اهلــدم والرفــض.  هي والتطاب ــ�ت : شــل يقــوم عــى ال خ شــل�ي
ــراءة  ــة، فالق ــاءة والرصين ــة البنَّ ي ــراءة التنو�ي ــان الق ــان ويعطِّ ــا يعيق والكمه
ي والعــودة إىل  ي املــا�خ

اث تســ� للبحــث عــن الــل �خ هيــة مــع الــرت امل�ت
ــواب ملشــالكته  ــه للخلــف، ليجــد الج ي أن يــد�ي املــرء و�ج

الــوراء، فيكــ�خ
ــة عــى اهلــدم والرفــض تعمــل عــى هــدم  الدينيــة والدنيويــة، والقــراءة القا�أ
ــا، والعائــق  ي م�خ

ي نعــا�خ ــف والويــات الــىت ــه ســبب التخلُّ نَّ ، الأ ي لك مــا هــو ديــىخ
ــة معــه.  يــة، والــّل هــو القطيعــة التامَّ ضــة ثقافيــة عمليــة وحضار أمــام أي �خ
ر  ــه “ أن يتحــرَّ ي أن املــرء علي ــإنَّ الدراســة ال تعــىخ وإذا كن االأمــر هكــذا، ف
ي أن نقــمي مــع االأصــول  ــه، بقــدر مــا يعــىخ اث ــه و�ت ــه أو بيئت مــن أصــوهل وأامسئ
يــث ال نتعامــل  دة. �ج ميــة ومتجــدِّ ة أو �خ كــة ومتغــريِّ والثوابــت عاقــات متحرِّ
اثيــات والخصوصيــات كعــوامل مغلقــة أو كتاريــس لشــنِّ  مــع النصــوص والرت
يــة  الــرب عــى االآخــر، بــل كحقــول للــدرس والتنقيــب، أو كــواد فكر
صبــة واملثمــرة. أو كــرؤوس أمــوال  لقــراءات الخ ــا �ج ــا ونغن�ي تلــف ع�خ خ �خ
ويلهــا إىل وقائــع معرفيــة غنيــة، أو  ــا و�ت يــة غنيــة، تنتظــر أن نقــوم بر�خ رمز
لواقــع والعــامل. “)7(  ــا بتحويــل عاقاتنــا �ج قواعــد معليــة فّعــاهلت وراهنــة نتحــول �ج
ــو  ، وعامــل للتغيــري واالرتقــاء �خ اث إىل خدمــة الــا�خ ل الــرت ــذا يتحــوَّ و�ج
امــا وهــو  ، أو إقصائــه �ت ي ي املــا�خ

نســان �خ ــان االإ آفــاق رحبــة، بــدال مــن ار�ت
نســان  ي بنيــة وعي االإ

ي يدخــل �خ اث الديــىخ ــرت ــق الأن ال أمــر غــري قابــل للتحقُّ
 . مــ�ي يــاهل الج ومخ

ة  زمــة هي أزمــة نــّص وقــراءة، وإن تفاوتــت حــدَّ ال نســتطيع إنــاكر أن االأ
نســان املعــا� وتطّلعاته  خ تســتحرخ واقــع االإ ــة للــد�ي يَّ زمــة. وأي قــراءة تنو�ي االأ

تســتلزم:
 رفــع القداســة عــن النصــوص، واعتبــار القــراءة ال تغــريِّ مــن طبيعــة النــص 
اء  ــل إ�ش ــه إىل عام ــّول داللت ، فتح ي ــىخ ــدم تب ــا �ت ــدر م ي يق

ــيئا. �خ ــة ش املاّدي
ــ�ي  ي والع

ي واالأخــا�ت
ــا�خ عي واالقتصــادي والثق ــري االجــ�ت ــع للتغي ــّص وداف للن

والضــاري.

ي دراســة النصــوص، فــإذا كن املســملون 
ــا �خ ّ توظي�خ ي يــمت  تغيــري املنــاهج الــىت

، فــإن االأمــر ال يفــرض مواصــهت  خ ســوا ملنــاهج وعلــوم لقــراءة الــد�ي ــا قــد أسَّ قد�ي
ــت، وال  ــا، فالواقــع قــد تغــريَّ والنظــرة اختلف ملنــاهج والطــرق ذا�ت القــراءة �ج
ضــاءة  ــوم الإ ــة العل ي كف

ــة �خ ــاهج الديث ر أحــدث املن ــول دون اســت�ش ء �ي ي �ش
ر للقــول إنَّ هــذه املنــاهج قــد تتعــارض  ــا. وال مــرج النصــوص ورفــع العتمــة ع�خ
ــىت منــاهج القدمــاء اســتفادت مــن منــاهج الشــعوب  وقداســة النــص، �خ

ســام. االأخــرى الســابقة عــى االإ

ورة  ــوص، و�خ ــم النص ــري و�خ ي تفس
ــة �خ ــة الديني وعي ــاكر امل�ش ــدم احت  ع

القطــع مــع التصــّور التقليــدي للفقيــه، إذا ال بــد مــن أن يكــون مطلعــا عــى 
ــة. ــة العاملي ــة الثــورة البيوتقني ــاهج املعــا�ة، خاصَّ ــوم واملن العل

ــلَّ  ــذي يت ــو ال خ ه ــد�ي ــم االآخــر: هــل ال ــا �ي م ، أ�ي خ ــد�ي ف وال ثانيــا: التطــرُّ
؟ خ ــد�ي مس ال ــلَّ �ج ــذي يت ــو ال ف ه ــرُّ ف أم التط ــرُّ التط

خ “ دار   ي الد�ي
ي الثقافة والثقافة �خ

خ �خ 4   - عبد اهلادي عبد الر�ن “عرش املقدس، الد�ي
وت / لبنان، ص 12.       الطليعة،ط 1، 2000، بري

5   - عىي حرب “ هكذا أقرأ ما بعد التفكيك “ مرجع سابق، ص 15. 
وت /  ي “ دار الطليعة، ط 2، 1970، بري 6   - صادق جال العظم “ نقد الفكر الديىخ

      لبنان – بترف.
7   - عىي حرب “ هكذا أقرأ ما بعد التفكيك “ مرجع سابق، ص 84 

قــراءة الديــن اإلســالمي تقــوم علــى شــكلين: 
شــكل يقــوم علــى التماهــي والتطابــق، وآخــر 
يعيقــان  وكالهمــا  والرفــض.  الهــدم  علــى 
اءة والرصينة، ــالن القــراءة التنويريــة البنَّ ويعطِّ
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ــه  رات ّ ــوم عــاّم وشــامل، ومرج ف، م�خ ــوم التطــرُّ ي أن م�خ
ــ�خ ال أحــد يســتطيع ن

ــا  تبــط دا�أ قــد تكــون عرقيــة أو دينيــة، أيديولوجيــا أو سياســية... غــري انــه �ي
ائيــة واالأصوليــة، واالأصوليــات لكهــا مــن طبيعــة  يــة الدومعخ ملنظومــات الفكر �ج
ــدت التجــارب، ومــا  ــا الفكــري واملــاّدي، امك هسش واحــدة. “ مــن حيــث إرها�ج
يــة  ا ونصوهصــا ورموزهــا. مــن الناز ــا بشــعارا�ت ــد، مــن حيــث عاقا�ت ال تهسش خ �ت
ســامية إىل  ــة االإ هادي ــة، ومــن الج إىل ال�يونيــة، ومــن الســتالينية إىل املاوي
ي ظــل 

ــد مــاكن هل إال �خ ج ف معومــا ال �ي يكيــة. “)8( فالتطــرُّ يليــة االأمر ج �خ االإ
قصائيــة.  ــة الشــمولية واالإ ي املرجعيــات الفكر

ي واقعنــا املعــا�، بعــد مــا 
ف �خ لتطــرُّ خ “ �ج مــ�ي ســام أحــد “ امل�تّ ويشــلِّ االإ

مــا،  ســام م�تّ فــة إســامية/ إســاموية. ومــا دام االإ اعيــة متطرِّ ــرت �ج هطخ
يعــة(  فــإن االأمــر يدعــو إىل البحــث فــ�ي إذا كنــت نصوصــه )القــرآن وال�ش
ــع  ــاول رف ي �ت ــىت ــة هي ال ف ــات املتطرِّ ماع ف، أم أن الج ــرُّ ــذا التط ــع ه هي منب
ي حســب  لســحب مــن املــوروث الديــىخ ــا �ج ر تطّر�خ ِّ ، وتــرج خ مس الــد�ي ا �ج شــعارا�ت

هواهــا. 

اء  ويات الف�ت أ 1 – منطوق النّص و�ت
ي  ت الــىت �ي

الآ ، ال بــد وأنــك ســتجده حافــا �ج ي
لعــودة إىل النــّص القــرآ�خ �ج

ــة  ــة العاق يق ــاول طر ــرى تتن ــا. وأخ ــاد” أساس ه ــوم “الج ــن م�خ ث ع ــدَّ تتح
ــاب  ــن أحص ــاب أو م ــل الكت ــن أه ــواء م مه، س ــري خ بغ ــمل�ي ــط املس ب ي �ت ــىت ال
ــار “ و  ــى “ الكف ــاد” ع ه ــان “الج ــو إىل إع ت تدع ــرى. وهي آ�ي ــل االأخ املل
ي الســبان، أنَّ 

ــب وضعــه �خ ج خ “، غــري أن الــذي �ي “ أعــداء الــه / الــد�ي
ــخها.  ت تنس ــا آ�ي ــا، امك أن لبع�خ وهل خ ــباب �خ ا وأس ــياقا�ت ــا س ت هل �ي

ــذه االآ ه
ــرأ  ــؤّول وتق ــه ت ت ــل آ�ي ع ج ــا �ي ــاٍن، م ــال مع ــه ّ� ي طبيعت

ي �خ
ــرآ�خ ــّص الق والن

ــا  ف، �ج ــرُّ ــة التط ــّص ملمارس ــف الن ــق يوّظ ــذا املنطل ــن ه ــة. وم تلف ــرق مخ بط
ــا  تان�ي ي “�ج ــىت ــاموية ال س ــة االإ يديولوجي ــات ذات االأ ماع ــدة الج ــق وأجن يتواف
ــا تســتند بشــل أســا�ي “للقــرآن” والــذي تفّضــل قراءتــه بشــٍل  ومرجعيا�ت
هــا. “)9(   كــرش مــن غري دة أ نــة مــن ســور مــدَّ ت معيَّ ، وال ســ�ي عــرج آ�ي ي

انتقــا�أ
ع النــّص مــن ســياقه العــام كل،  خ هكــذا تكــون القــراءة أحاديــة ومنغلقــة تــرخ
رات للعنــف  ِّ �ش مــع البحــث عــن مــرج . ليــ�ت ي

ي والثقــا�خ
خ ومــن ســياقه التــار�ي

هلي عليــه. مــع احتــاكر معنــاه وحقيقتــه  والقتــل، وإضفــاء الطابــع القــد�ي االإ
ــم  ــو ال�خ ــص، ه ــا للن مه ــات �خ ماع ــذه الج ــار ه ه، واعتب ــري ــة تفس وعي وم�ش
ل  ــة منــاحي اليــاة. ويتحــوَّ ــم عــى كفَّ ّ ســبغ هــذا ال�خ الوحيــد الصحيــح، فيــمت

ء. ي ــم لك �ش ــة و�ي ــن لك االأجوب ــمخ متضمِّ ــّص إىل ص الن

حــث عــن  ول، لــل �ج ــل االأ ي هــو امل�خ
ــذا إذا، يصبــح النــص القــرآ�خ �ج

رهــاب.  ف، ولك متعطــش للعنــف والقتــل واالإ غات لفكــره املتطــرِّ مســوِّ
مهــا. إذ  ختلــف نصوهصــا، مــن حديــث وفقــه وغري ي �ج

يعــة املنبــع الثــا�خ وال�ش
ختــاف درجــات أصوليتــه، فيتغــذى  تشــلِّ مرتعــا خصبــا للفكــر االأصــوىلي �ج
خ الصحيــح مــن  يــري يعــة( دون مراعــاة الســياقات ودون �ت ــا )نصــوص ال�ش م�خ
ي لكــه  اث الديــىخ ف تعتــرج الــرت الضعيــف، متــوا�ت وآحــاد... فشــخصية املتطــرِّ
، مــن قبــل العديــد  يقــة فّعــاهلت ّ تعبئــة هــذه االأحاديــث أيضــا بطر حصيــح. “ فيــمت

الف  خ االآ ــ�ي ــن ب ــارة م ت موعــة مخ ــون مج خ ينتق ــذ�ي ، ال خ ــ�ي ف خ املتطرِّ ــر�ي ــن املنظِّ م
خ االأمثــهت عــى  عيــة.)10( ومــن بــ�ي ي النصــوص ال�ش

مــن االأحاديــث املدرجــة �خ
ــذي “  ــة ال خ تيمي ــد �ج ج ــاموي �خ س ــرف االإ ــه التط ــتند إلي ي يس ــىت ــوص ال النص
ي “وحــده يســتحّق أن يســىَّ عملــا “  جــزم أن العــم املــوروث عــن النــىج
ــرزوري  ــدره، والهسش ة مص ــوَّ ــون النب ــم ال تك ــة لك ع ائي ــورة �خ ــتبعدا بص مس
ة والضــال  ــال ومــادة الــري ّس الســفه واال�خ

ُ
ن “ الفلســفة أ أ

قــد أفــىت �ج
خ  يــغ والزندقــة..” )11( “.  وإىل جانــب هــؤالء هنــاك نصــوص ممــد �ج ومثــار الز
مــع  ج ــن �ي مه ممَّ د قطــب وغــري عبــد الوهــاب مؤســس الســلفية الوهابيــة وســيِّ
يبيــة  يعه التخر ي أفــاكره ومشــار ســاموي يبــىخ ف االإ خ أنَّ الفكــر املتطــرِّ الباحثــ�ي
خل  ــرت خ ــة “ �ت ي ــة تكفري ادي ــات �ج ــون منّظم ن ــم. فيكوِّ �ت ــى نصوهصــم وكتا�ج ع

ــف “. )12( ــل والعن ي اممرســة القت
ــاد �خ ه يضــة الج فر

قة  ت، غالبــا ما تقرأ قــراءة ضيِّ ــن نصوصــا وآ�ي ي يتضمَّ
ضــح أنَّ النــصَّ القــرآ�خ  يتَّ

ــات  ــل مرجعي ــن قب ــا خاصــا، م وي أ ــا �ت ويله أ ّ �ت ــمت ا، ي ــن ســياقا�ت ــزوهلت ع ومع
هاديــة  ف، ومــن طــرف الــركت الج ضــة عــى التطــرُّ يقــة مرِّ يــة دينيــة بطر ف�ت

ارســه. ات للعنــف والقتــل الــذي �ت �ي عطــاء تــرج ســاموية الإ االإ

مس النّص  طقا �ج ف �خ 2 – املتطرِّ
ــثُّ  ــن نصوصــا �ت يعــة(، تتضمَّ ــة )القــرآن وال�ش إذا كنــت النصــوص الديني
ــا.  ويلهــا حــىت تــؤّدي الــدور املطلــوب م�خ أ ي �ت

ــف �خ ّ التعسُّ هــاد، ويــمت عــى الج
هــا  را�أ ســاموية، لتعــىي صفــة القداســة لج هاديــة االإ ماعــات الج مــن قبــل الج
. فآنئــذ النصــوص بقــدر مــا  خ ت والــد�ي مه أعــداء املــهَّ الوحشــية، ضــّد مــن تعتــرج
ــة،  ــا مــن �ج ــا وتطبي�ت ف، تكــون الغايــة املــراد الدفــاع ع�خ ر للتطــرُّ ِّ تكــون املــرج
عيــة أو  يــق لبلــوغ أهــداف سياســية واج�ت ــة أخــرى الســبيل والطر ومــن �ج
ــون  ت، فيك ــتو�ي ــة املس ــى كف ــذري وع ــري الج ــ�ي للتغي َّ الس ــن �ش ــا. وم ه غري

اســة.  كــرش وحشــية و�ش العنــف والقتــل أ

للنقــد “)13(    ي وغــري قابــل 
خ ر�ي ي وال �ت خ عــى أنــه “ ال زمــىخ للــد�ي خ  امويــ�ي

طــاب مالــك للحقيقــة املطلقــة، ومتعــاٍل  خ ا إىل فرضــه بلغــة الســيف، �ج وســع�ي
ســام هــو الــل” و  ــل “االإ ــّث شــعارات مــن قبي . و�ت خ ــار�ي ــع والت عــن الواق
ســامية”  ــة أخرجــت للنــاس” و”القوميــة االإ ” و “خــري أمَّ خ ودوهلت ســام د�ي “االإ
نســان  ء يســتحيل مقّدســا الأنَّ “ االإ ي عــل لك �ش ج ســامية”، �ي و”الــدوهلت االإ
لقداســة “ )14(،  ــاخ مشــبع �ج ي من

ــش إال �خ خ )بطبعــه( ال يســتطيع العي ــد�يِّ املت
. خ ــد�ي ي ال

ــد هل أصــا �خ ج ــا ال �ي ــادي لك م فيع

خ  ، مســكون�ي خ مس الــد�ي �ج خ  خ رمسيــ�ي طقــ�ي ل املتطرفــون إىل �خ هكــذا يتحــوَّ
ملهــم ذلــك  ي النظــر للــذات. و�ي

جســية مفرطــة �خ بعاطفــة دينيــة جياشــة، و�خ

ــن نصوصــا وآيــات، غالبــا  النــصَّ القرآنــي يتضمَّ
قــة ومعزولــة عــن ســياقاتها،  مــا تقــرأ قــراءة ضيِّ
يتــّم تأويلهــا تأويــال خاصــا، مــن قبــل مرجعيــات 
ف ضــة علــى التطــرُّ فقهيــة دينيــة بطريقــة محرِّ

8    - عىي حرب، املرجع نفسه، ص 193.
هت   ، مج دري�ي هادية إيديولوجيا سياسية؟ » ت: ممد االإ ب » هل الج 9    - لويك لو�ج

عامية » آخر ساعة »    موعة االإ         أفاكر، تصدر عن املج
ط / املغرب، العدد 9، 2016، ص 55.         الر�ج

ب، املرجع نفسه، ص55 10  - لويك لو�ج
 ، ي ي العر�ج

11  - عىي حرب » النص والقيقة 2، نقد القيقة » املركز الثقا�خ
وت/ لبنان، ص 83.         ط 1، 1993، بري

ي 
: �خ ي هادية ومددات االقتباس العقائدي واملذهىج 12  - ممد الزهراوي “ السلفية الج

هت أفاكر، املرجع السابق، ص 40. ”  مج        االأدبيات واملفاهمي
 ، ي

سام السيا�ي “ ت: نصري مروة، دار السا�ت بة االإ ر ج 13  - أوليفييه روا “ �ت
وت / لبنان، ص 20.        ط 2، 1996، بري

، دار  س واملدنس “ ت : عبد اهلادي عباس الامي 14  - إلياد مرسيا “املقدَّ
       دمشق، ط 1، 1988، ص 30
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سام عى املّك  ت”: االإ خ و”املابعد�ي ثالثا: الد�ي
خ )يذهبــون( فــوق لك  ــ�ي عيِّ خ االج�ت ــد “خوســيه كزانوفــا” إىل أنَّ “ الباحثــ�ي يؤكِّ
ــع أغلــب الظــن، ببعــٍد عــام عــى  خ مــا زال يتمتَّ ــد�ي ن ال أ

ــرار �ج ق ء إىل االإ ي �ش
عيــة، والعديــد مــن االأســباب  ــة، والضغــوط ال�ش الــر�خ مــن لك القــوى البنيويَّ
ي الديــث إىل داخــل النطــاق 

ي العــامل العملــا�خ
خ �خ ــد�ي ل ــع �ج ي تدف ــىت املقبــوهلت ال

ون فيــه  الرتيــاح، و�ي خ �ج ــاص.” )17(  مثــل هــذا الــالكم قــد يشــعر املتدّينــ�ي الخ
نــوار والعملانيــة وغــري ذلــك. لكــن االأمــر ال يتعلــق، امك قــد  افتــا للحداثــة واالأ �ت
خ  ملعــىخ القروســىي والتقليــدي، بــل بعــودة الــد�ي خ �ج لعــودة إىل الــد�ي يبــدو، �ج
تمــع مــا بعــد  ي املج

خ �خ . “ فالــد�ي ي
ي وعملــا�خ

ي ســياٍق مــا بعــد حــدا�ش
امك تشــلَّ �خ

ي القبــل 
ــر �خ خ نفكِّ ــ�ي ، �خ ي

تمــع مــا قبــل عملــا�خ ي مج
ــه �خ ي ليــس هــو ذات

عملــا�خ
ض أنــه عائــد قــد تغــريَّ كذلــك.” )18(   خ الــذي يفــرت ى الــد�ي ــة �خ ي كحاكيــة رمز
ي  بوصفــه حــاهلت 

يــل إىل  “ مــا بعــد العملــا�خ وهــذا املعــىخ  حســب شــتولك �ي
ي 

خ مــع الــرؤى العملانيــة.” )19( �خ وعي معــا�/ تعايــش الــرؤى الكونيــة للــد�ي
ــام للتصــّورات الدينيــة  ام املتبــادل، ودون إ�ت جــو مــن التعّدديــة واالحــرت

ي تســودها قــمي  ، الــىت فاطونيــة الفاضــهت افــة االأ عــى التطلــع إىل بنــاء دوهلت الخ
فــت صــوت العقــل  خ هــا. عندهــا �ي ســام، مــن عــدل وحــق وشــورى وغري االإ
ء. وإذا كنــت  ي ــرق لك �ش ي �ت ويتعــاىل صــوت العاطفــة العميــاء واملدمــرة، الــىت
ل إىل “ طــو�ج  ــا تتحــوَّ ــة، فإ�خ ىمس للحــركت املتطرف ــة هي اهلــدف االأ اف الخ
هــادي خصوصــا. فتصبــح دوهلت  ســامي “)15(  معومــا والج الفكــر الســيا�ي االإ
ــا  فــة( لك قواني�خ ــا، مكفــرة )الــركت املتطرِّ ــة وضــدا عل�ي خــارج الــدوهلت القا�أ

خ هلــا.  فــراد املوالــ�ي ا وحــىت االأ ســا�ت ومؤسَّ
ي  ــوم مطلــق، عنــد أتبــاع الفكــر التكفــري هــاد إىل م�خ ــوم الج ل م�خ ــا يتحــوَّ حي�خ
، أو  ــدوهلت ــة لل ــت مأسســته مــن قبــل الســلطة القا�أ َّ ف، وحــىتَّ إن �ت املتطــرِّ
ــا، ال يلــ�ت قبــوال واستحســا�خ مــن  ف �ج ســات الدينيــة املعــرت مــن طــرف املؤسَّ
ــة.  ــا الوضعي ــة وقواني�خ ــدوهلت الديث ل ي ال تقبــل �ج ــىت ماعــات، ال ــدن هــذه الج ل
د أنــه مســم، أو  ــرَّ ــّق الأي فــرد اممرســته ملج هــاد إىل فعــل ومعــل �ي ل الج ويتحــوَّ
خ  ي املســمل�ي

�ت ديداتــه، مــع �ج ع ذلــك، ودون حاجــة إىل التــداول حــول �ت ادَّ
ســامية  ــم هل. “فالــركت االإ ــم، وقراء�ت ــم وطوائ�خ عــى اختــاف مذاه�ج
ــار  ــم أقط ي معظ

خ �خ ــمل�ي ــى املس خ ع ــ�ي ــرض ع ــوم ف ــاد الي ه ى الج ــة �ت هادي الج
ــد  ــو �ج ــاد ه ه ــبيل الج ــري س ي غ

ــذل �خ ــا يب ــبة إل�ي لنس ــد �ج االأرض، وأي �ج
اجــع عنــه. كــه أو الرت م لرت ر حســ�ج ِّ ــع.” )16(  وال مــرج ضائ

ــا )القاعــدة،  فــة عــى اختا�خ ســاموية املتطرِّ ماعــات االإ والقيقــة أن لك الج
ي ونصــوص 

طالبــان، داعــش...(، تســ� إىل االســتناد إىل النــّص القــرآ�خ
فــة  ر أمعاهلــا املتطرِّ ِّ ــاد مــا يــرج ج �ي ــاء، الإ وح الف�ت الديــث والتفاســري و�ش
، وال تفعــل إال مــا يقــوهل، متكــرة الــّق  خ مس الــد�ي واهلمجيــة. فتمــ�ي قاتــهت �ج
ي ســبق هلــا  ــاء، الــىت ويــه، ومعتمــدة عــى الــر�ي مــن أفــاكر بعــض الف�ت أ ي �ت

�خ
ــة.  ــا اهلّدام ــة مــن أيديولوجي�ت يب ــة قر يق ــه بطر لت أن أوَّ

، ط 10، 2014، الدار  ي ي العر�ج
وم الدوهلت “ املركز الثقا�خ 15  - عبد اله العروي “ م�خ

       البيضاء / املغرب، ص 162.
ي 

ي : �خ هادية ومددات االقتباس العقائدي واملذهىج  16  - ممد الزهراوي “ السلفية الج
هت أفاكر، املرجع السابق، ص 39. ”، مج         االأدبيات واملفاهمي

سامي  هت االستغراب، املركز االإ خ والدنيا “ مج ليكتيك الد�ي 17  - خوسيه كزانوفا “ د�ي
وت، لبنان،     اتيجية، السنة الثالثة / العدد 8، صيف 2017، بري سرت        للدراسات االإ

       ص 232. 
هت  ، مج ي “ ت : طارق عسيىي

18   - كريستينا شتولك “ ماوهلت تعريف بعد العملا�خ
         االستغراب، املرجع السابق نفسه، ص 348. 

 19  - كريستينا شتولك، املرجع نفسه، ص 350. 
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ــاذج جاهــزة أو  ــّررة و�خ ســب أصــول مق ــد والتطبيــق �ج ــس أو التقلي والتقدي
ــق أو  يع التحديــث والتنميــة ال تتحقَّ خ أّن مشــار ي حــ�ي

قوالــب مســبقة، �خ
ت والقــمي  تنجــز مــن غــري خلــق وتوليــد ســواء عــى مســتوى املفاهــمي والنظــر�ي
خ  جــراءات...”)24(  هكــذا يتبــ�ي يــارات واملهــام أو االأســاليب واالإ واملعايــري أو الخ
ــاب  . وغي ــاهج ــرؤى واملن ــور وال ــري املنظ ــراءة، وتغي ــلهت ق ــلهت هي مش أن املش
، والتعــاىلي  ي

ي والثقــا�خ ــىخ ي التعامــل مــع املــوروث الدي
ي �خ اتيحج ســرت التفكــري االإ

ــن  ــذ ع ــن االأخ ــوا ع ــاف مل يتوان ــر، ر�خ أن االأس ــن االآخ ــتفادة م ــى االس ع
ّ التعامــل  ي يــمت ت، والــىت ــم لملنــاهج والنظــر�ي الشــعوب االأخــرى، عنــد صياغ�ت
ــوم  ــق العل ي تطبي

ــذرة، �خ ــة وح س ــة متوجِّ يق ــاع طر ــية، واتب ــا االآن بقدس مهع
 . ســامي خ االإ ــد�ي ــراءة لل ــة ق ي أيَّ

ت املعــا�ة �خ والنظــر�ي

 على سبيل اخلتم 

: ي
�ت ي االعتبار االآ

خ ال بد من أن تضع �خ ية للد�ي أي قراءة تنو�ي

�ي النصوص، واالســتفادة  ي دراســة وتــ�ش
جيــة املعتمدة �خ ة امل�خ ديــد العــدَّ ج  �ت

ــال اللســانيات  ي مج
ــة �خ ي قــراءة النصــوص، خاصَّ

مــن املنــاهج املعــا�ة �خ
نســانية. عصــاب ودراســة الدمــاغ، والعلــوم االإ وفلســفة اللغــة وعلــوم االأ

خ  ــاء والباحثــ�ي ، مــن ف�ت ي ي القــل الديــىخ
خ �خ خ املشــتغل�ي  توحيــد الرؤيــة بــ�ي

ي علــوم أخــرى.
ن و�خ خ االأد�ي ي الدراســات املقارنــة بــ�ي

�خ

ــدة  عــل املفاهــمي موحَّ ج ، �ي ســامي خ االإ ــد�ي ي ملفاهــمي ال
خ ر�ي  إعــداد معجــم �ت

 . ودقيقــة املعــىخ

ى  ــّوالت كــرج ــده مــن �ت ي ســياقه املعــا�، ومــا يهسش
خ �خ  وضــع قــراءة الــد�ي

ــاالت. ي كفــة املج
�خ

ية،  خ ر�ي ية، �ت ان بتعّددية القراءات للنص، ف�ت �ي  االإ
ة.   وبولوجيَّ لسانية، أنرش

ــوم  مل�خ خ �ج ، “ فالــد�ي ــال الســيا�ي ي املج
لخصــوص الشــأن �خ ي الشــأن العــام، و�ج

�خ
اىلي  ــوف اللبــري اىلي هــو شــأن خــاص، وال بــد مــن أن يظــل كذلــك، والخ اللبــري
د  ــدِّ ســة قــد �ت ــوف مــن مؤسَّ ي الوقــت عينــه، الخ

، هــو �خ خ مــن تســييس الــد�ي
ي معمــم قــد يدخــل مفاهــمي 

خ أخــا�ت ــوف مــن د�ي يــة املعتقــد الفرديــة، والخ حر
ــة والصــاحل العــام.” )20(  وهــذا التعايــش  خارجيــة، للعــداهلت واملصلحــة العامَّ
ّنــب، “ تفضيــل أو عــدم  ج خ و�ت ــاه الــد�ي ج ن يفــرض حياديــة الــدوهلت �ت خ االأد�ي بــ�ي
كن  تفضيــل ليــس فقــط املواقــف الدينيــة، ولكــن أي موقــف أســا�ي ســواء أ
ســام، ولكــن أيضــا  كــن تفضيــل املســيحية عــى االإ ، ال �ي ي دينيــا أم غــري ديــىخ
خ أو العكــس.” )21(  ولكــن  لــد�ي ــان �ج �ي خ عــى عــدم االإ كننــا تفضيــل الــد�ي ال �ي
ي 

هــود لتجــاوز التفــاوت املعــر�خ مــاس“)22( بــذل مج خ حســب ها�ج عــى املؤمنــ�ي
ي 

ت االأخــرى”، والتفكــري �خ �خ ــد�ي ــف أو ال لطوائ ــاء �ج ــد االلتق ز عن ــرج ــذي ي ال
الحتــاكر  تفــظ �ج ي �ت �ش مــع ســلطة العلــوم الــىت ــم أن يــ�ت كــن “ ملوق�خ كيــف �ي
ت دوهلت الــّق  عي لملعرفــة عــى العــامل”، واالنفتــاح عــى “ أولــو�ي االجــ�ت

ي تســتند إىل أخــاق دنيويــة “.  الدســتوري الــىت

ول  ، فاملعــىخ االأ خ ــد�ي خ ليســت العــودة لل ــد�ي ــدلُّ عــى أن عــودة ال لك هــذا ي
ي 

خ امك كن �خ ي الــد�ي
ا، والثــا�خ رتــه الداثــة والعملانيــة ونقاشــا�ت خ امك أ�ش ي الــد�ي يعــىخ

ي 
نــوار والداثــة، وهــذا االأخــري ال ماكنــة هل �خ القــرون الســابقة عــى عــر االأ

ــة مــن  ي ي ظــّل مــا حّققتــه الب�ش
، و�خ ي

ي وحــدا�ش
ســياق عــاملي مــا بعــد عملــا�خ

ــة،  بي ــدان الغر ي البل
ــر هكــذا �خ ت. وإذا كن االأم ــة املســتو�ي م عــى كف ــدُّ تق

ــدرس وتســتفيد  ــدرك ال ــا أن ت ك�خ ســامية”؟ هــل �ي ــدان “االإ ــاذا عــن البل �خ
منــه؟

خ بداللتــه املابعــد عملانيــة/  ــم دقيــق ومعيــق، ملعــىخ الــد�ي لعــل الاجــة إىل �خ
يــة وحيويــة، إذا مــا أراد  ور ــة و�خ . حاجــة ملحَّ خ حداثيــة مــن قبــل املســمل�ي
ــن  ــم م ــد هل ــا ب ، ف خ ــار�ي ة الت ــا�ي ــاملي ومس ــب الع ــع الرك ــري م ــملون الس املس
رجــه مــن  خ ، �ت ي اث الديــىخ رة للــرت ــة وقــراءة حداثيــة متنــوِّ صياغــة رؤيــة واحصخ
ف  ــذي مل يثمــر إال التطــرُّ ــم ال ــق، هــذا ال�خ ــم القروســىي الضيِّ ســيطرة ال�خ

ي داخليــا وخارجيــا.  العنــف الديــىخ

ــاوز  ج ينــة، وإماكنيــة لتــدارك مــا فــات، و�ت إنَّ الــاهلت الراهنــة تشــلِّ فرصــة �ش
ي  ســامية، والــىت ي البلــدان االإ

ة �خ
يع التنــو�ي والداثــة املتعــرشِّ إخفاقــات مشــار

ــة عــن عــدم اســتيعاب للحداثــة والتنــو�ي مــن  ج �ت كنــت هي االأخــرى �خ
ي 

ســام �خ ــه إن وضــع االإ ــد. وعلي خ أنفهســم بشــل جي ــ�ي خ والداثي ــ�ي االأصولي
خ  صلــب الــدث العــاملي املعــا�، واالســتفادة مــن القــراءات املعــا�ة للــد�ي
ــو  ســام �خ الإ ــه �ج كنــه أن يتوجَّ ي هــذا الصــدد. هلــو أمــر �ي

واملنــاهج املســتحدثة �خ
ق، والســ�ي  ك، بعيــدا عــن عقــدة النقــص أو التفــوُّ ي وعــاّم ومشــرت

مــا هــو كــو�خ
ام املتبــادل، وعــدم  ت عــى أســاس مــن االحــرت �خ ي الــد�ي

�ت إىل التعايــش مــع �ج
ه.  ــري ــه دون غ ــة في ــر االأحقي تك ــق �ي ي مغل

ــرا�خ خ جغ ــري ي ح
ــام �خ س ــر االإ ح

ــال  ، وا�خ خ ــد�ي ــىي لل قلي خ االإ ــ�ي ــو “ زوال التوط ــه �خ ج ــامل يتَّ وإدراك أن الع
العاقــة مــع ثقافتــه االأصليــة” )23( ، وذلــك بســبب مــا يعرفــه العــامل مــن 

ــات. ــا ومتشــابك العاق ابطــا ومعومل ات جعلــت العــامل مرت تغــريّ

ــم  �خ لبلــورة  الســ�ي  ، هي  خ املســمل�ي عاتــق  عــى  امللقــاة  االآن  ــة  املهمَّ إنَّ 
ي 

ــاركة �خ ــى املش ــل ع ــا. والعم ــام خصوص س ــا واالإ خ معوم ــد�ي ــن ال ــد ع جدي
م  ــة والتقــدُّ ســام معــاد للحداث ي أن االإ

ــق “ �خ صناعــة العــامل فاملشــلهت ال تتعلَّ
م والتحديــث أو العقلنــة  يع التقــدُّ  مشــار

قراطيــة )...( املشــلهت بعــد تعــرشُّ والد�ي
نطــق التعــاىلي  واالســتنارة، هي أننــا نتعامــل مــع هوّيتنــا الدينيــة والداثيــة، �ج

خ والدنيا “، املرجع السابق نفسه، ص 322. ليكتيك الد�ي 20 - خوسيه كزانوفا “ د�ي
، مركز  ال العام “ ت : فاح رحمي ي املج

خ �خ ماس وآخرون  “ قوة الد�ي 21  - يورغن ها�ج
، ط 1،2013، ص 70.  خ - بغداد، دار التنو�ي        دراسات فلسفة الد�ي

الية “ ت : جورج  و نساهلت ليرج ية �خ ماس “ مستقبل الطبيعة الب�ش 22  - يورغن ها�ج
وت / لبنان، بترف. قية، ط 1، 2006، بري ، املكتبة ال�ش         كتورة، م : أنطوان اهلامسش
خ    ان،مركز ع�ي �ي هت االإ ي “ت: ممد صدام، مج والت الديىخ 23  - أوليفييه روا “ العملنة و�ت

         للدراسات والبحوث املعا�ة – النجف / العراق، العدد ½، 2016، ص 221.
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قانصو: اإلسالُم كائٌن حضارّي، 
ال ميكنُه العيش يف العزلة

تحصــل  ــة  التنويريَّ المرحلــة 
إلــى  الفهــُم  يِصــُل  عندمــا 
واإلبــداع،  الخلــق  مرحلــِة 
د الكشــف عــن  وليــس مجــرَّ
شــيٍء كاِمــن ُمخّبــأ، وهــذا ما 
يجعــل مــن المرحلــة األولــى، 
مرحلــة نشــاط تنويــري مــن 
لــك،  ــَد  تولِّ أن  الممكــن 
فــي مرحلــٍة الحقــة، فهمــًا 

تنويرّيــا. وعيــًا  أو  تنويرّيــًا 

بحجــم  فيلســوف  ُم  ُيقــدِّ كيــف   
الدكتــور وجيــه قانصــو، نفســه، إلــى 

التنويــري؟  ــة  مجلَّ ُقــّراء 
ــا  إ�خَّ فيلســوفا،  نفــ�ي  ُف  عــرِّ

ُ
أ أ�خ ال  بدايــًة،   

ــف  ــف؛ الأنَّ التفلس ــق التفلس ي ي طر
ــون �خ ك ــد أ ق

ي فيــه  ــىخ ــب أن �ي ج هــو املســار الطبيــ�ي الــذي �ي
َّ أثنــاء  ــال الفلســفة، �ش ي مج

نســان املنشــغل �خ االإ
ي ذهنــه رؤى 

تتبلــور �خ قــد  للتفلســف،  اممرســته 
تلفــة تدفــع التفكــري إىل االأمــام. مخ

املنشــغل  ــُه  نَّ أ �ج فرنســا،  ي 
�خ الفيلســوف،  ف  ُيعــرَّ

ــل  ــد أقب ــف ق ي ــذا التعر ن ه ــفة.�خ ــور الفلس م أ
�ج

ــاط،  ــاص أو نش ة اختص ــدا�أ ــاه، ك ــك أع توصيف
 . كــرش ال أ

ي إنســاٌن  ــىخ نَّ أ ، �ج ي ــال العــر�ج ي املج
ُف نفــ�ي �خ عــرِّ

ُ
أ�خ أ

ى  ي تتحدَّ ــة الــىت ّديَّ ــة الج يَّ ي االأســئهتِ الفكر
مــك �خ م�خ

كن  ــة ســواء أ ــا العام ــا وانتظاماتن وجــود�خ وحياتن
، لتصــل إىل  تمــ�ي عــى املســتوى الســيا�ي أو املج
ي أن 

ــة ليســت �خ . فالقضيَّ معــِق االأمــور وهــو املعــىخ
ــا  ــش؛ م ي أن نعي ــىخ ــاذا يع ــا م ّ ــط، وإ�خ ــش فق نعي
ــا.  ياهــا أو نتطلــع إل�ي ــط اليــاة الــت ي �خ هــو �خ
ي تســتلُّ مداهــا  ــة الــىت لقضــا�ي الّليَّ يٌّ �ج أ�خ معــىخ
ســام  دة. االإ ــه املتعــدِّ ت كّو�خ ، �ج ي ــال العــر�ج مــن املج
ــة،  ــن �ج ي م

ا�ش ــرتُ ــذا الفضــاء ال ــدي ه ُ عن ُيشــلِّ
ــذي  ــزون ال ــرى، واملخ خ

ُ
ــٍة أ ــن �ج ــاري م والض

يقــِة  طر ي 
�خ مرتبكــون  االآن،  إىل  نــا،  لكنَّ نتلّقــاه 

أو  العــامل،  إىل  ــِه  وتقد�ي معــُه  والتعامــل  يــه  تلقِّ
ــه.  ــُش في ــذي نعي ــِن ال ي الزم

ــنا �خ ــِه إىل أنفِس تقد�ي
ــا  يّ �ج ــىخ ــة املع ــائل الّليَّ ي املس

ــغل �خ إذن، أ�خ منش
ــة أو  ي هممــا كنــت طبيعتــه الدينيَّ لك إنســان عــر�ج
ي  ــة. حصيــح أنَّ الواقــع العــر�ج ــة أو املناطقيَّ املذهبيَّ
ُفــَق 

ُ االأ أنَّ  أعتقــد  ي  لكّنــىخ دة،  متعــدِّ دول  هــو 
ــا تــاكُد  ي م�خ

ي نعــا�خ والفضــاء واهلمــوم واالأســئهت الــىت
ــة.  ب ــون متقار تك

وأثنــاء  جمعنــا،  ســابق  لقــاٍء  فــي   
علينــا  اقترحــت  بالرابطــة،  تعريفنــا 
“القــراءة  مصطلــح  اســتخدام 
ــة للديــن” عوضــًا عــن مصطلح  التنويريَّ
“التنويــر الدينــي”، فمــا هــي “القــراءة 
ــة للديــن” مــن منظــور الدكتور  التنويريَّ

قانصــو؟  وجيــه 
 ” ي ض عــى مصطلــح “التنــو�ي الديــىخ  مل أعــرت

نبذة عن الدكتور وجيه قانصو

لبنانــي، ــر  ومفكِّ  فيلســوف 
 حصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن
ــة األميركيَّ حــدة  المتَّ  الواليــات 
اآللــي اإلنســان  هندســة   فــي 
أنَّ إال  الذكــي،  ــم   والتحكُّ

اإلنســان بدراســة   اهتمامــه 
لدراســة قادتــُه   الحقيقــي 
علــى والحصــول   الفلســفة 
 شــهادة الدكتــوراه فيهــا، يعمــل

فــي للفلســفة  أســتاذًا   قانصــو 
ــة، ويحاضــر فــي  الجامعــة اللبنانيَّ
ــة  العديــد مــن الجامعــات العربيَّ
النــّص وتأويــل  الفلســفة   فــي 
للعديــد ــف  مؤلِّ وهــو   الدينــي، 
حــول والمقــاالت  الكتــب   مــن 
 الاهــوت اإلســامي، الفلســفة،
العربــي الفكــر   التأويــات، 
يشــغل والحديــث،   المعاصــر 
المعهــد مديــر  منصــب   حاليــًا 
ــة الدينيَّ للدراســات   الملكــي 
بيــن مؤّلفاتــه:  فــي األردن مــن 
ــة فــي فلســفة ــة الدينيَّ  التعّدديَّ
البيــت أهــل  أئمــة  هيــك،   جــون 
 والسياســة، النــّص الدينــي فــي
 اإلســام، جــدل الحريــة والعدالــة
ــر المبكِّ اإلســامي  الفكــر  .فــي 
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ــل  ي مــن نفســه ب
�ت أ
ي ال �ي ــىخ ــو�ي الدي ؛ لكــن التن ي ــىخ ــو�ي دي ي وجــود تن

ــ�خ ــة ن ه لج
ــًا وســلوكّيًا  ً ومعرفّي ــارس نشــاطًا فكــر�يّ ، إذ عليــَك أن �تُ خ ــٍم ُمعــ�يَّ ــرة �خ هــو �ش
ــل أن تصــل إىل  ــذا، قب . ل خ ــٍم ُمعــ�يَّ ــَك إىل �خ ي ب ــؤدِّ ــًا( ي ــًا وروحانّي )وجدانّي
ــى  ، أو ع خ ــد�ي ــل ال ً داخ �يّ ــو�ي ــاطًا تن ــارس نش ــَك أن �تُ ، علي ي ــىخ ــو�ي الدي التن
ي وتتــد�جَّ  ــٌد يدفعــك إىل أن تتــد�جَّ النــّص الديــىخ قــل، أن يكــون ُهنــاك �ج االأ

ــة.  تلف ــٍة مخ يق ــة بطر ــة الدينيَّ ب التجر
ــم  ي �خ

ــة املتــداوهلت �خ لُعــّدة القد�ي ي �ج ٍ ديــىخ َث عــن تنــو�ي ــدَّ ِكــن أن أ�ت ال �يُ
ي ومــا زلــُت أســتنُد إىل  ٍ ديــىخ َث عــن تنــو�ي ــدَّ ِكــن أن أ�ت ســام. ال �يُ االإ
ة ووصلــت  ســاميَّ ــا املنظومــة االإ ي اســتنَدت إل�ي ــات الــىت يَّ ــات والبد�ي الفرضيَّ
امــس أو الســادس  ي القــرن الخ

ــة �خ يَّ ــة والفكر ي ُبناهــا املعرفيَّ
ــا �خ إىل ذرو�ت

ــال.  ــبيل املث ــى س ــري، ع اهلج
ــرب  ي الغ

ــو�ي �خ ، والتن ي ــر�ج ــح غ ــو مصطل ــو�ي ه ــة أنَّ التن ــر حقيق ــا نتذكَّ دعن
ــط،  ــل كن انوي ــىت أنَّ إ�ي . ح ــاهج م من ــدِّ ــاء ليق ــا ج ــة، إ�خَّ م أجوب ــدِّ ِت ليق أ

مل �ي
ــر وحــدك”،  ــرأة لتفكِّ ُ عندمــا ُســِئَل مــا التنــو�ي أجــاب:” أن يكــون لديــك الج
وط إمــاكن املعرفــة  ــج تتعلــق بــ�ش انويــل، كنــت فلســفة م�خ مــع أنَّ فلســفة إ�ي
ي وضــع الضابطــة للتفكــري الصحيــح أو 

مــا جعــه يتجــاوز التفكــري الســابق �خ
، الــذي كن الشــغل الشــاغل للتفكــري الداثــوي املبكــر، الــذي بــدأ  ــاطأ الخ
ــة  ــات العقليَّ ّولّي ــد االأ دي ي �ت

ي �خ
ــ�خ ــه الفلس ــب مه خ انص ــ�ي ــاكرت ، ح ــع دي م

ي وضــع املبــادئ 
ي حصيحــة ومطابقــة للواقــع، و�خ عــل معرفــىت ج ي �ت الصحيحــة الــىت

ــا،  ــة. كن اهلاجــس، وق�ت لطبيعــة والواقــع معرفــة يقينيَّ ي �ج عــل معرفــىت ج ي �ت الــىت
ملوضــوع موجــودة داخــل  ي �ج ــذات واملوضــوع )أن تكــون معرفــىت ة ال إشــاكليَّ
ــري  ــاء التفك خ ج ــ�ي ي ح

ــه. �خ ــفة عن اعي أي كش ــرت ــن اخ ــت م ــوع وليس املوض
ــا  ــة م ــل هي قضيَّ ــأ، ب ط ــواب والخ ــت الص ــة ليس ــول إنَّ القضيَّ ــىي ليق الاكن
ــوع،  ــذات واملوض ــة ال ــك ثنائيَّ ــاوزًا بذل ــة؛ متج ــة ممكن ــل املعرف ع ج ــذي �ي ال
ــا نشــاطًا يولــد  ومنطلقــا مــن ديناميــة وحركيــة ونشــاط املعرفــة نفهســا، بوص�خ
ا مــا  نــا كثــري ، أنَّ ارجيــة أو العــامل. املشــلهت صــورًا وأفاهــمي عــن املوضوعــات الخ
ــاكم،  ــدار االأح ــري إص عاي ــغل �ج ــأ، أو ننش ط ــواب والخ ــة الص ي ذهنيَّ

ــرق �خ نغ
ــم ظاهــرة. ــراءة و�خ ــا مــن ق نن كِّ ي �ت ــىت ــات واالأدوات ال جيَّ وننــ� امل�خ

ــَل  ــث انتق ــا، حي ــة أيض ــوص الدينيَّ ــراءة النص ــى ق ــق ع ــه ينطب ــر نفس االأم
ــل  ع ج ي �ت ــىت ــد ال ــد القواع دي ــن �ت ــة م ــوص الدينيَّ ي النص

ــث �خ ــري الدي التفك
ــرجَّ  ــم، وصــار ُيع ــة ال�خ صــل معليَّ ــة، إىل كيــف �ت ــراءة حصيحــة أو خاطئ الق
ــاكر.   ــٍق وابت ــُل خل ــا فع َّ ــن؛ أي أ�خ ــداع/ ف ــة إب ــا معليَّ �خّ إ ــم �ج ــة ال�خ ــن معليَّ ع
ــه يــؤ�شِّ عــى وجــوِد  ــٍق وابتــاكر، فإنَّ ــداٍع وخل ــُم فعــَل إب وعندمــا يكــوُن ال�خ
ــود  ــث ال َيُع ي ، �ج ي ــىخ ــصِّ الدي ــى الن ــاَطُه ع ــارُس نش ر �يُ ــوِّ ــٍل متن ــاٍط فاع نش
صــُل  ي �ت ــىت ــم ال ــة ال�خ ــاج معليَّ َت ِنت ــا �ج ــظ النــص، إ�خَّ ــوازم لف املعــىخ مــن ل
ت  خ القــارئ والنــص.  فيصبــُح القــارئ أحــد مكــّو�خ نتيجــَة التفاعــِل بــ�ي

ــادره. ، أو مص ــىخ املع
ــّد، أن أمــارَس  ي، لكــن ال ب ــو�ي خٍ تن ــع، إذن، مــن أن أصــَل إىل د�ي ــا مان  ف
. وال بــّد،  ي

ــدث بشــٍل تلقــا�أ ــه ال �ي نَّ ، الأ ً ليحصــل التنــو�ي �يّ عليــه نشــاطًا تنــو�ي
لــق  كــن القــارئ واملــؤول مــن الخ ة ُتناســب النــص، �ت أيضــا، مــن ابتــاكر ُعــدَّ
. فالكشــف هــو  واالبتــاكر، وال تقيــدا بفعــل الكشــف عــن املعــىخ املوضــوعي
ي  نــا نســتغىخ نَّ أ ي �ج . وهــذا ال يعــىخ ــم منطقــة أبعــد مــن التفســري ، بيــ�خ ال�خ التفســري
لــُق معــاٍن دون أن ُنســِقط املعــىخ  خ نــا �خ ي للنــص، ال بــل، إنَّ

عــن املعــىخ اللفــىخ
ي للنــص. لكــن، تظــل هــذه، مرحــهت أوىل مــن التعامــل مــن النــص، 

اللفــىخ
، أو إىل مــا  ، ومعــىخ معــىخ املعــىخ خــذ�خ إىل معــىخ املعــىخ أ تتبهعــا مراحــل �ت

. وراء املعــىخ
ي، بــل بوجــود نشــاط  قيقــة وجــود إســام تنــو�ي ــق �ج ، ال يتعلَّ ي أ�ي شــاكل �ج االإ
ي؛ فالــوعي أو  ي أو وعي تنــو�ي صــل فيــه إســام تنــو�ي ي للنــّص، �ي تنــو�ي

ــهت لنشــاٍط يســبقه. هــذا النشــاط ال بــّد أن يقــوم عــى قاعــدٍة  ــم هــو ُمصِّ ال�خ
يــف التنــو�ي ليــس فقــط أن “يكــون لديك  ــة، لذلــك، أ�خ أميــُل إىل تعر إبداعيَّ
ة  ــا أن يكــون لديــك الُعــدَّ انويــل كنــط، إ�خَّ ــر وحــدك” امك قــال إ�ي ــرأة أن ُتفكِّ الج

 . ــا�خ مــًا خّاقــا، ُمبِدعــا، فنَّ مــَك �خ عــُل �خ ج ي �ت ــة والقــدرة الذاتيــة الــىت يَّ الفكر
بــداع،  لــق واالإ ــُم إىل مرحــهتِ الخ صــل عندمــا يِصــُل ال�خ ــة �ت يَّ املرحــهت التنو�ي
عــل مــن املرحــهت  ج ّبــأ، وهــذا مــا �ي ٍء كِمــن ُمخ ي د الكشــف عــن �ش ــرَّ وليــس مج
ي مرحــهتٍ الحقــة، 

ــَد لــك، �خ ي مــن املمكــن أن تولِّ وىل، مرحــهت نشــاط تنــو�ي االأ
. �يّ ً أو وعيــًا تنــو�ي �يّ مــًا تنــو�ي �خ

 ضمــن ســؤال المنهــج، كنــَت مــن المناديــَن باالنتقــال 
ــة، ومــن هيغــل  فــي الفلســفة مــن كانــط إلــى الكانطيَّ
ــة التــي تقترحهــا علــى  ــة. فمــا هــي المنهجيَّ ــى الهيغليَّ إل
ــأدواٍت معاصــرة؟   فلســفة الديــن لقــراءة النــصِّ الدينــي ب
ــر، أم أنَّ الفهــَم ثابــٌت  وهــل النــّص ثابــت والفهــم ُمتغيِّ

ــر؟ والنــّص ُمتغيِّ
ــا.  ــّص معرفّي لشــجاعِة واالشــتغال عــى الن ي �ج

ــا التحــىِّ نَّ علين أ
ــُد �ج   أعتق

 ِ
ــلُّ ــوِص أو تش خِ النص ــدو�ي ــن ت ــًة َع ــن غائب ة مَل َتُك ــيَّ ــلطة السياس إذ أنَّ الس

، مثــا، وصــَل ذروَتــُه وازدهــاَرُه  املذاهــب، بدليــل أنَّ املذهــَب الشــي�ي
ــك االأمــر  ، كذل مــامي ــوا املذهــب االإ ــون الســلطة وتبّن ّي ــا اســتَم البو�ي عندم
ليفــة. حيــُث  لخ ــهت �ج ــا الســلطة املتمثِّ ــة، فقــد أعلن�ت يَّ لعقيــدِة القادر ــق �ج فــ�ي يتعلَّ
ــوِم الطاعــة؛ الأنَّ أســاس  ي تنســجُم مــع م�خ ُد الســلطُة العقيــدَة الــىت ــدِّ �تُ
مِك واملكــوم هــو االنصيــاع والطاعــة، والبديــل هــو  خ الــا ّيــا- بــ�ي خ ر�ي العاقة-�ت

. ــو�خ الف
ــة ومصدرهــا الصحــاح، ال بــّد مــن فتــح  شــلهت الســنة النبويَّ ــق �ج أّمــا فــ�ي يتعلَّ
خ أنَّ  ي حــ�ي

، �خ ّ ي
تــاج إىل شــغٍل معــر�خ ــه �ي نَّ ي ثبــوت النــّص، الأ

ورشــة للبحــث �خ
ــة أغلقــت هــذا امللــف عــى أســاس أن املعايــري هي الضبــط  املدرســة التقليديَّ
ــة مل  ــدة القو�ي ــامل العقي ــًا أّن مع ــة. عمل ــدة القو�ي ــه، والعقي قت ــرواي وو�ش ي ال

�خ
ــه  ــال إنَّ ــق. وأن ُيق ــاد الح ــل هي اج�ت ــة، ب ــة الدينيَّ ب ــال التجر د خ ــدَّ تتح
 . ي

خ ر�ي ــاع ســيا�ي ال �ت ــا هــو إال إ�ج ــة م ــدة القو�ي ــاع عــى العقي حصــل إ�ج
ة جغرافّيــا  مصــار ممتــدَّ أ

عــة �ج ــة موزَّ مَّ
ُ
ــاع داخــل أ ــل إ�ج كــن أن يتحصَّ إذ ال �ي

ــاع  �ج ــاء رفضــوا فكــرة حــر االإ عــى هــذا النحــو، وهنــاك الكثــري مــن الف�ت
نَّ معايــري الثبــوت هي  أ

. وحــىت لــو قلنــا �ج ــاء وعــى رأهســم الغــزاىلي ــاع الف�ت �ج إ �ج
؟  ــق مــن وجودهــا عــى املســتوى املوضــوعي كّننــا أن نتحقَّ القاعــدة، كيــف �ي

وهــذه مشــلهت أخــرى. 
ــرآن، فالســياق  ة والق خ الســنَّ ــ�ي ــة ب ة العاق ز إشــاكليَّ ــرج ــٍة أخــرى، ت ومــن �ج
ــة عوضــًا عــن القــرآن؛ أي  ة أصبحــت هي املرجعيَّ ــنَّ ــر أنَّ الُس ي ُيظِه

خ ــار�ي الت
ــن  ة. �خ ت عــن الُســنَّ ي القــرآن وفقــًا لملــرو�يّ

ي كســم يتشــلَّ �خ أنَّ وعــىي
ــة؛ مــع أنَّ القــرآن  ــة الذاتيَّ ــه الدالليَّ ي قّوت

هــذا النمــط، يفقــُد النــّص القــرآ�خ
ُه الــدالىليّ  خَ ــُه حــريِّ ( وُيعــىي لنفسَّ ، إحلخ خ ــُه )ُهــدًى، بــ�يِّ نَّ أ نفســه، يصــف نفســه �ج
ي 

ة �خ شــاكليَّ ــد هــذه االإ ج ــُه مرجــٌع آخــر. و�خ َ ِكــُن أن يو�جِّ امُلســتقّل، الــذي ال �يُ

فــي  ســواء  اآلن،  حتــى  اإلســالمي،  العقــل 
ــُه يأخذ  التفســير أو الفقــه، عقــل تجزيئــي؛ أي أنَّ
ــُب عليهــا حكمــا. أنــا أنادي  ــة وُيرتِّ الروايــة الجزئيَّ
ــه سيســاعدني علــى  بإعــادة بنــاء المشــهد ألنَّ

ــة. رؤيــة المضمــون اإلنســاني للتجربــِة النبويَّ

اإلسالُم كائٌن حضارّي، ال ميكنُه العيش يف العزلة
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ــة، ذهــب الشــيعة إىل  ــا املرجعيَّ ة إىل أ�خَّ لك املذاهــب، فــامك ذهــب أهــُل الســنَّ
ــُن هنــا،  مــام هــو القــرآن الناطــق، والقــرآن هــو القــرآن الصامــت. و�خ أنَّ االإ
ي أن يكــون 

، أو �خ ــىخ ملع دالء �ج ي االإ
ــة �خ ــه الذاتيَّ ي مقّومات ــىخ ــّص الدي ــد�خ الن أفق

ي اشــتباك الســؤال 
ة التواصــل معــك كســم، أو أن تدخــل معــُه �خ هل قــوَّ

ــدل.  والج

ــه القــرآن الكريــم، ومــا عــدا   إذا عّرفنــا النــّص الدينــي بأنَّ
النــّص  هــذا  قــراءات  مــن  قــراءة  أو  مــوروث  هــو  ذلــك 
الدينــي، كيــف لنــا أن نشــتبك، اليــوم، مــع النــّص القرآنــي 

ــة دون أن نســقط فــي المــوروث؟  فــي قــراءٍة تنويريَّ
ي هــو القــرآن الكــر�ي فقــط؛ وعندمــا    أوال، أ�خ ال أقــول إنَّ النــصَّ الديــىخ
ــة  جيَّ �خ دي �ج ي أ�خ ــا، بــل إنــىخ ي أن أرف�خ ت ال يعــىخ أدعــو إىل نقــد املــرو�يّ
ــا؛ الأنَّ علــوم التعديــل والتجــر�ي قــا�ة  ــا وعــدم إثبا�ت وِط إثبا�ت ي �ش

تلفــة �خ مخ
ي الديــث.

خ ــار�ي ــاهج النقــد الت ــل من ــة مقاب وبدائيَّ
 ، ــوحي ــا ال ي داخله

ــل �خ ي حص ــىت ــة ال ــة النبويَّ ب ــاء التجر ــادة بن ع إ يّ �ج ــىخ أ�خ مع
ــد النبــوي.  خ داخــل حركيــة املهسش د�ي خ املتعــدِّ والتبليــغ، والتفاعــل مــع الاعبــ�ي
ــد النبــوي بــل العبيــه، والقــرآن هــو الشــاهد  عــادة م�حــة املهسش إ يّ �ج أ�خ معــىخ
ــاء هــذا  ي عــى إعــادة بن

ي تســاعد�خ ــىت ة ال ــه الوثيقــة االأساســيَّ ــل إّن مه، ال ب االأ
ــة، فالعقــل  ــة ال جزئيَّ كيبيَّ ــد. وال بــّد أن يكــون هــذا البنــاء عــى قاعــدٍة �ت املهسش

ــُه  ؛ أي أنَّ ي يــىأ ز ج ي التفســري أو الفقــه، عقــل �ت
، حــىت االآن، ســواء �خ ســامي االإ

ــه  نَّ ــد الأ عــادة بنــاء املهسش إ دي �ج ــا حــامك. أ�خ أ�خ ــُب عل�ي تِّ ــة و�يُ زئيَّ خــذ الروايــة الج أ
�ي

ــة. بــِة النبويَّ ي للتجر
نســا�خ ي عــى رؤيــة املضمــون االإ

سيســاعد�خ
، عــىيّ  ي الزمــن الــا�خ

ي �خ انــب االآخــر، عندمــا أتلــ�تّ النــّص الديــىخ وعــى الج
؟ هــذا هــو  م ىلي كــن أن يقــدِّ ســام؟ مــاذا �ي ي ىلي هــذا االإ ــر: مــاذا يعــىخ أن أفكِّ
ي 

ــا�خ �خ ي الزمــن ال
ــُل �خ ص ــا أنَّ هــذه القــراءة �ت . و�ج ــا�ي الســؤال االأس

زمنــة الســابقة.  تلفــة عــن عــدة االأ ي مخ
ة تلــ�ت تــاُج إىل ُعــدَّ �ت

، وهــو “الفضــاء الذي  ي
خ فــق التــار�ي

ــة، هنــاك مــا يســىَّ االأُ يَّ خ ي القــراءة التار�ي
�خ

كــن أن  نســان ال �ي ــة قــراءة النــّص”. االإ ــة التفكــري أو معليَّ صــل بداخــه معليَّ �ت
ي الزمــن املــّ�ي 

ي �خ
ــة التلــ�تّ ضافــة إىل أنَّ معليَّ الإ ، �ج ي

خ ــرج عــن فضائــه التــار�ي خ �ي
ي والبيئــة 

تلفــة؛ مــن قبيــل الــاهلت الوجدانّيــة لملتلــ�ت كنــت مكومــة بعوامــل مخ
ــق  ف ، واالأ ــا�خ ــا ال ي زمنن

ــدث �خ ي �ت
ــ�تّ ــة التل ــا أنَّ معليَّ ــة. و�ج وبولوجيَّ نرش االأ

ي تناســب  ــىت ــورة االأدوات ال ــد مــن بل ــة، فــا ب ــة معّين ي يفــرُض ذهنيَّ
خ ــار�ي الت

هــذا الزمــان وتتنــا�خ مــع منطقــه، الأحصــل عــى أجوبــة او معــاٍن جديــدة. 
ي وال أقصــد عاّمــة 

- عــى املســتوى املعــر�خ ي عندمــا أشــتبك مــع النــّص الديــىخ
م  : مــاذا لديــك لتقــدِّ ي

�ت النــاس- يصــري الســؤال املوجــه للنــص عــى النحــو االآ
ــك  ي ر ــل عــى العكــس، هــو �ت ــرآن، ب ً للق ــّد�ي ؟ وهــذا الســؤال ليــس �ت ىلي
ــىخ  ر املع ــرِّ ك

ُ
ــاذا أ ــىخ مل ع ــفة؛ �ج ــن ُمكتش ــرآن مل تُك ي الق

ــود �خ ت موج ــاك�خ م الإ
د  ــرَّ ــرآن ليــس مج ــة؛ فالق ــاكد تكــون ال متناهي ت ت ــاك إمــاك�خ ــ�ي هن نفســه، ف
ي أيضــا، والقّصــة 

يعــات صارمــة، هنــاك القصــص القــرآ�خ موعــة أحــاكم وت�ش مج
ي عــى جانــِب  اطــًا مــن وجــودي، وُيعّرفــىخ ك بداخــىي أ�خ ــرِّ ُ ي �ي

ــد إنســا�خ هي مهسش
ي زمننــا الــا�خ 

ســام �خ ة.  ولاأســف، فقــد ّقــِدَم االإ نســانيَّ مــن حقيقــة االإ
ة لتصارع  ســاميَّ ماعــات االإ ــرت الج وع ســلطة أو إيديولوجيــا، حيــث هطخ كــ�ش
يديولوجيــا  وع االأ ، أّمــا عــن مــ�ش وع الــدوهلت عــى الســلطة دون أن تتبــىخّ مــ�ش
ــو  ــة، �خ ــذه الطبيع ــل ه ــة لفضــاٍء ال يقب ــة حامســة صارم م أجوب ــدِّ ــذي يق ال
ــة  ــا جدليَّ ّل�ي ج ي �ت ــىت ســام املفتوحــة؛ الطبيعــة املفتوحــة ال يعــارض طبيعــة االإ
الت ال متناهية  ــد وجــود احــ�ت ، لتؤكِّ ي القــرآن الكــر�ي

وجــود املــم واملتشــابه �خ
. ي

نســا�خ ت الوجــود االإ ي وأبعــاد وإمــاك�خ
مــن معــا�خ

اإلســالم كائــن حضــارّي ال يمكنــه العيــش فــي 
ــة  الحضاريَّ ذروتــه  لحظــة  كان  فقــد  العزلــة، 
منفتحــًا علــى كل حضــارات العالــم، واندمــج 
ــر عــن العقيــدة  ــه صــار ُيعّب معهــا إلــى درجــة أّن
المطالــب  دخلــت  كمــا  ة،  فلســفيَّ بلغــٍة 
ة ضمــن نســيج المعتقــد اإلســالمي. الفلســفيَّ
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مــن  الكثيــر  هنــاك  واالصطــالح،  اللفــظ  ــة  قضيَّ فــي   
اســتخدمت  الدينــي  النــّص  فــي  الجديــدة  القــراءات 
المــوروث  إلــى  تمــتُّ  تكــن  لــم  جديــدة  مصطلحــات 
ة،  ــة، الحداثــة، االشــتراكيَّ الدينــي بصلــة، مثــل: الديمقراطيَّ
ر  ــة، الحّرّيــات، ... إلــخ. إلــى أي درجــٍة ســاهم تطــوُّ الليبراليَّ
ــة، وإلــى  اللغــة فــي فتــِح فضــاٍء أوســع للقــراءة التنويريَّ
المصطلحــات  هــذه  نســتخدم  أن  نســتطيع  درجــة  أي 

الحديثــة؟ 
لــَق  خ ســامي املعــا� أن �ي كــن للتفكــري االإ ي هــو كيــف �ي

نســا�خ ي االإ   التحــدِّ
عــىخ  عــىخ أن يكــون منعــزاًل عــن العلــوم امليطــة، وال �ج ــاّص، ال �ج فضــاَءُه الخ
   . ــارس مهعــا فعــًا نقــد�يّ ، أو أن يســتخدهما دون أن �ي ي أن يتلّقاهــا بشــٍل ســلىج
ــه  ، فقــد كن لظــة ذروت ي العــزهلت

ــه العيــش �خ كن خ حضــارّي ال �ي ســام ك�أ االإ
ــه  ــة منفتحــًا عــى لك حضــارات العــامل، وانــدمج مهعــا إىل درجــة أّن يَّ الضار
ــن  ة �خ ة، امك دخلــت املطالــب الفلســفيَّ صــار ُيعــرجّ عــن العقيــدة بلغــٍة فلســفيَّ

. ســامي نســيج املعتقــد االإ
ي تنفتــح  ــة هي الــىت ي النشــاط الفكــري؛ والفاعليَّ

ــة �خ  املطلــوب هــو الفاعليَّ
ــا  يقــٍة واعيــة يــمت ف�ي ــة، لكــن بطر ــة واملعرفيَّ يَّ عــى لك منجــزات العــامل الفكر
ــوم أو املصطلــح. املطلــوب خلــق فضــاء فكــري  إعــادة إنتــاج املعرفــة أو امل�خ
ــة. هنــاك فاســفة عــرب، لكــن ال  اصَّ ــة وســياقاته الخ كيبيَّ ي هُل طبيعتــه الرت عــر�ج
لــُق  خ ي الــذي �ي عــىخ أّنــه ينعــدم وجــود الفضــاء العــر�ج ــة؛ �ج بيَّ توجــد فلســفة عر
لــك القــدرة عــى إنتــاج مقوالتــه  يــث �ي شــط �ج ــال تفكــري حــّر وفاعــل و�خ مج
إبــداع وابتــاكر وإنتــاج  ســب دولــوز، هي قــدرة  ــة، فالفلســفة، �ج اصَّ الخ

، وليــس اســتعمال املفاهــمي فقــط.  املفاهــمي
وط إمــاكن  ــر �ش لــق الفكــري، وال بــّد مــن توفُّ ــة والخ ي قــّوة الفاعليَّ بــداع يعــىخ االإ
. إذ  ــة، إحلخ يَّ شــباع، والّر ــة، واالإ نتاجيَّ ــا: االإ ــة للفكــر الفاعــل م�خ موضوعيَّ
ــذا  ــة، ل ــات جزئيَّ ــّول إىل نتاج ــودة، نتح ــة مفق رضيَّ ــذه االأ ــون ه ــا تك عندم

قيــق هــذا الفضــاء.  ــن مســؤولون عــن �ت �خ

 كيف نخلُق هذا الفضاء؟ 
ه،  ي مرحــهت مــن مراحــل تفكــري

ة، �خ يديولوجيــة املاركســيَّ   كتــب ماركــس االإ
ّليــات  ج ، وراح يتحــدث حــول �ت ي التفكــري

ــة �خ ي تبــىخَّ املثاليَّ
ملــا�خ الأنَّ العقــل االأ

ــل  ــل أمه ــذا العق ــن ه ــة، لك ــة املتعالي �خ الذاتيَّ ــق واالأ ــل املطل ــروح والعق ال
 : ة هي ــوهلت ماركــس االأساســيَّ ــ�خ مق ــة. بي يَّ خ ــة للتحــّوالت التار�ي وط املاّديَّ ــ�ش ال
ــذي  ــري ال ه”؛ والتغي ــريّ ــف نغ ــر كي ــا مل نفكِّ ــامل، لكّنن ــ�ِّ الع ــف نف ــر كي “نفكِّ
وط  ــ�ش ــن ال ــ�ي ع ــدأ �ي ــذا ب ــاء، ل ــذا الفض ــق ه ــو خل ــس ه ــده مارك يقص
ة  ي دا�أ خ مثــل غرامتــ�ش ــع بعــض املاركســي�ي ــرة وسَّ ي مرحــهتٍ متأخِّ

ــة، و�خ املاّدّي
هــا. ، وغري ط الســيا�ي ــ�ش ــة، وال وط لتشــمل الثقاف ــ�ش هــذه ال

ــمح هل  ــة تس ــق أرضيَّ ــن خل ــّد م ــه، ال ب ــن ذات ــط م ــر أن ينش ــن للفك ك ال �ي

ــو  ــة. فل ــة واملوضوعيَّ وط املاّديَّ ــ�ش ي ال
ــن النظــر �خ ــد م مارســة نشــاطه، وال ب �ج

ــة  ــد أنَّ البني ج ــال، �خ ــاج االقتصــادي عــى ســبيل املث نت ــاج واالإ نت ــا االإ تناولن
ة  بيَّ يعيــة وغــري منتجــة، فالــدول العر ي هي بنيــة ر ــال العــر�ج ي املج

االقتصاديــة �خ
تعيــش إّمــا عــى املســاعدات أو القــروض أو النفــط، ال يوجــد فعــل إنتــاج 
ــال، أو معــل منتــج، وطاملــا أنــت غــري منتــج فإنــك غــري قــادر  داخــل هــذا املج
لعمــل،  ي عنــد الفــرد يبــدأ �ج

ــة. فبدايــة الــوعي الــذا�ت عــى إدراك قيمتــك الذاتيَّ
ط املــاّدي ليــس  ، والــ�ش ــة الــوعي نتــاج جــزء مــن معليَّ وفقــًا هليغــل؛ أي أنَّ االإ
ــذه هي  ، وه ي

ــذا�ت ــوعي ال ــة والدة ال ــن معليَّ ــزء م ــو ج ــا ه ــبقا، إ�خّ ــًا مس ط �ش
ــد  ي ــذات، وعندمــا �ت ــا هيغــل، الأنَّ املوضــوع هــو ال ي لفــت إل�ي ــىت النقطــة ال
 ، لتفكــري لعمــل، �ج قــُه عــرج املوضــوع؛ �ج قِّ ي �ت

ــا، �خ ــق ذا�ت قِّ الــذات أن �ت
كــن أن  ــة ال �ي يَّ ــال إنَّ الّر . حــىتّ أن هيغــل ق لنظــام الســيا�ي ــة، �ج مللكيَّ �ج
ــة  ة حيــاة عامَّ ي دا�أ

ــن غــري املمكــن أن تعيــش �خ ة، �خ ــة سياســيَّ يَّ تكــون إال حّر
ة،  ــة سياســيَّ يَّ ــا هي حّر �ت ي ذروة إماك�خ

ــة �خ يَّ ة ملغــاة، والّر ّيتــك السياســيَّ وحّر
ــة  ــال العــام. عندهــا تكــون مرجعيَّ ي بنــاء املج

شــطًا �خ عــىخ أن تكــون فاعــًا �خ �ج
ــًا عــى خلــق  �خ أن ينصــب دا�أ التفكــري هي خلــق فضــاء فاعــل، ال بــد لتفكــري
نســان، وكمــل  ي الاكمنــة كإ

�ت قيــق إمــاك�خ الواقــع الفاعــل الــذي يســاعد عــى �ت
ــة  يَّ ــة الفكر ــة، لكــن الفاعليَّ يَّ ي الفكر ، وكمــل إمــاكن فاعلّيــىت ي ّيــىت ت حّر إمــاك�خ

ي إطــاٍر جــدىلي امك قلنــا؛ جــدل االشــتباك مــع املوضــوع.  
ي �خ

�ت أ �ت
ــا صــارت  ، فعندم ي االأخــري ــر�ج ــر الع ي ســياق الفك

ــل �خ ل خ الخ ــ�يِّ ــا يب ــذا م وه
ــن  ؛ لك ــري لتغي ــون �ج غب ــم �ي �خّ خ الأ ــ�ي ملاي ــاس �ج ــرَج الن ــة، خ بيَّ ــورات العر الث
ي املعــا� كَن عاجــزًا عــن إنتــاج منظومتــه  ي حقيقــة االأمــر، الفكــُر العــر�ج

�خ
ــا عبــد  ي أشــار إل�ي ــة القــادرة عــى تنظــمي الواقــع، وهــذه هي النقطــة الــىت يَّ الفكر
ــن ال  ا، لك ــالك�ت ــدوهلت ومش ي ال

ــري �خ ــد تفك ــال: “يوج ــا ق ــروي عندم ــه الع ال
.” ــدوهلت ي ال

ــة �خ يَّ توجــد نظر
كــرش  ــرد شــعار أ ــة مج يَّ ــة، فالّر يَّ ــر للحّر ، ومل ننظِّ ــر للــدوهلت  والقيقــة، أّننــا مل ننظِّ
، إذ  ة تناســب خصوصّيتنــا وواقعنا الــاىلي ــة عــى قاعــدة فلســفيَّ ــا قا�أ مــن كو�خ
، يتحــوالن إىل فكــٍر  ، أو ذاك القــومي اىلي ى الفكــر الداثــوي الليــرج ا مــا �خ كثــري
وط  ي الــ�ش

ي فكــرة املؤامــرة عــى ســبيل املثــال، دون التفكــري �خ ، بتّبــىخ ي
ســل�خ

ي ســا�ي  لــِق واقــٍع فاعــل واملســامهة فيــه، ال بــل، إنَّ الفكــر العــر�ج ــة لخ املوضوعيَّ
ي 

مي االســتثنا�أ خ ة املســتبّد املســتنري والقائــد الــاكر�ي ــرج مــن دا�أ خ الســلطة ومل �ي
ي 

ي �خ ــىت ك ا اط �ش ــرت ــدم اش ي ع ــىخ ــا يع ــور.  م ــام االأم ــتام زم ــى اس ــادر ع الق
 . ي ــىت ب ي بتجر ــىي ي ووع

ــب إراد�ت ــؤدي إىل تغيي ــا ي ، م ــيا�ي ــع الس ــة الواق صناع
زئيــة االأخــرى،  ت الج يــة جزئيــة مقابــل الــر�ي النــا حر ي مج

يــة �خ ظلــت الر
يــة فكــرة �اعيــة وفكــرة غلبــة ال فكــرة لكيــة تقبــل أن  أي ظلــت فكــرة الر
ــا.   ــا وتنافهســا وحــىت تناق�خ زئيــة ر�خ تعارهصخ ت الج تنطــوي بداخلهــا لك الــر�ي

الحكــم  فكــرة  مــن  ــة  المقاصديَّ المدرســة  انتقلــت   
والتشــريع المباشــر إلــى المقصــد من الشــريعة والتشــريع، 
ونجحــت إلــى حــدٍّ مــا فــي التغلغــل داخــل بعــض المــدارس 
بأّنهــا  ــة  المقاصديَّ ــة، هــل يمكننــا وصــف األداة  الفقهيَّ

ــة للنــّص الدينــي؟  محاولــة لقــراءة تنويريَّ
ــة،  يَّ ســة الف�ت   هي مــاوهلت للخــروج مــن املــأزق الــذي وصلــت إليــه املؤسَّ
ي يــدور حــول أّنــه ال بــد أن أعبــد الــه عــى قاعــدة  فقــد كن هاجــس الشــاطىج
كــن أن  ي ال �ي ــىت ــة ال ــة، فلجــأ إىل البحــث عــن املقاصــد اللي ــة ال ظّنّي يقينيَّ

نســان. ــا االإ يشــّك ف�ي
الفكــري  ر  االســت�ش تقبــل  خصبــة  ت  إمــاك�خ لــك  �ت املقاصدّيــة  املدرســة 
يعــة إىل مــاكٍن آخــر،  خــذ ال�ش أ ــا أن �ت ماك�خ إ ، و�ج ي

ي والفــهت
والتوظيــف املعــر�خ

خ  ــد�ي ــات ال ــل تصــري مكومــة للّي ، ب ي
ــز�أ ــّص الج ــه للن ال تكــون مكومــة في

ــة،  فــة ظاهــرة فكريَّ المتطرِّ التّيــارات  أعــّد  ال 
ف مــن  هــي أشــبه مــا تكــون بشــكٍل متطــرِّ
التعبيــر االجتماعــي عــن الوضــع المــأزوم الذي 
ك  ــة مــن تفــكُّ وصلــت إليــه مجتمعاتنــا العربيَّ
ــة الواحــدة وفشــل الدولــة  وهشاشــة الهويَّ

فــي رعايــة مجتمعاتهــا. 

اإلسالُم كائٌن حضارّي، ال ميكنُه العيش يف العزلة
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يــع  ــوم الــدوهلت املعــا�ة والت�ش ي م�خ
تــه، حيــث أنَّ االأســاس �خ االأساســّية وغا�ي

ســامّية  ــة االإ يع ــت ال�ش ــ�ي ظلَّ ــة، ف ــدٍة لّكّي ــوم عــى قاع ــه يق ــو أنَّ ــا� ه املع
خ إىل  ــم الــد�ي ي �خ

يــد أن ننتقــل �خ ــة. �خ ي عبــارة عــن قواعــد جزئيَّ
ــا الفــهت نتا�ج إ �ج

ه القاعــدة  انويــل كنــط واعتــرج ، وهــو الــذي أشــار إليــه إ�ي ي كيــىج الفضــاء الرت
 ً يــث تكــون قاعــدة فعلــك، قانــو�خ وىل، عندمــا قــال: “افعــل �ج ــة االأ االأخاقيَّ

ــا”. عاّم
ــا لاأســف  ، لك�خّ ي

نســا�خ ــه الســلوك االإ ــر لّكّيــة املبــدأ الــذي يوجِّ ــة توفِّ املقاصديَّ
ــف  ســام، دون أن ُتوظَّ ــن صــورة االإ سِّ ــذي �ي ــالكم ال ــن ال ــدور �خ ــت ت ظّل
ــا  ــد بعم�ت ــرة املقاص . فك خ ــد�ي ــل ال ّ داخ ي

ــ�خ ــاٍط فلس ــغل بنش ــفّيًا أو تنش فلس
ــٍر  ــرج فك ســامي إال ع ــار االإ ط ــا داخــل االإ كــن أن نستكشــف خصوب�ت ال �ي
ّ بســبب إقصــاء الفلســفة عــن اممرســة نشــاهطا داخــل  ، وهــو مــا مل يــمت ّ ي

فلســ�خ
خ نفســه،  ت الــد�ي ّ تعطيــل إمــاك�خ هــذه املنطقــة. وعندمــا نقــىي الفلســفة، يــمت
ــرج  ــرِّ ع ــىيّ متب ــاٍط عق ــف إال بنش ــن أن تكش ك ت ال �ي ــاك�خ م ــذه االإ الأنَّ ه

الفلســفة. 
ي مــن عقــٍل 

ت قــادرة عــى نقــل العقــل الفــهت لــك إمــاك�خ ، �ت ي أ�ي املقاصــد، �ج
ي  كنــىخ ســام وروحــه، و�ي ــم االإ ــدًا لّكيــًا عاّمــًا ب�خ مس مهسش ، وأن �ت ي إىل لّكي يــىأ ز ج �ت
ي الزمــن املعــا�، 

ســام �خ خ يتموضــع االإ ــم أ�ي قــل، أن أ�خ مــن خاهلــا، عــى االأ
ت غــري مســتثمرة فلســفّيًا ومعرفّيــا. مــاك�خ لكــن هــذه االإ

إلــى إســالم المعرفــة”، هــذه  مــن معرفــة اإلســالم   
ــات القــرن  الفكــرة التــي بــدأت فــي تســعينيات أو ثمانينّي
وأدوات  المعرفــة  اســتخدام  عــن  عوضــًا  أي  الماضــي؛ 
الدينــي  النــّص  وقــراءة  اإلســالم  فهــم  فــي  المعرفــة 
إذ  المعرفــة،  أســلمة  نحــو مســاحة  اتجهنــا  اإلســالمي. 
اإلطــار  خــارج  أنتجــت  ربمــا  التــي  المعرفــة  هــذه  تصبــح 
ــق  يعلِّ بمــاذا  مســلمة،  معرفــة  عــن  عبــارة  اإلســالمي 

الظاهــرة؟ هــذه  علــى  قانصــو  وجيــه  الدكتــور 
بــة  ملقار ًة، إىل قــراءة أحــد هــذه الكتــب، وصدمــُت �ج   ُدعيــُت، مــرَّ
ي زمننــا 

ســام �خ ــا االإ م �ج كــن أن ُيقــدَّ ســوأ وأفشــل مــا �ي ــا كأ كــن وص�خ ي �ي الــىت
ح  ــلَّ ــوز أن نتس ج ــامل، ال �ي ي الع

ــا �خ ــدث حولن ــاذا �ي ــرف م ــ�ي نع ــا�. ل املع
ــة  ــا بعــد الداث ــة َحــدث، وم ى العــامل خاهلــا، فالداث بقناعــاٍت ُمســبقة �خ
ــة حــدث؛ وهــذه االأحــداث هلــا  ــة حــدث، ومــا بعــد البنيويَّ َحــَدث، والبنيويَّ
ــاّص، الغــرب  ــا الخ ــاّص، ونظــام إنتــاج خطا�ج ــا الخ ــة، ومنط�ت اصَّ ــا الخ لعب�ت
نتــاج لك أشــاكل  ة الإ وط االأساســيَّ لديــه نظــام )ابســتميات( وهــو الــ�ش
ــرة  ــار إىل فك ــا أن يص ــا، أّم ــن داخله ــم م ــد أن ُت�خ ــه ال ب ــارف، أي أنَّ املع
ة، أو أنَّ  ــا جــاءت مــن أصــوٍل إســاميَّ �خّ أ

عــاء �ج أســملة املعرفــة عــرج االدِّ
ي مســائل 

ــا �خ ــدث مث ســام، امك �ي ي االإ
ــة �خ ة كمن ــة والفلســفيَّ ــا املعرفيَّ أصوهل

ــاول  ي �ت ــة الــىت ــة والعمليَّ يَّ ب مــن الشــعوذة الفكر ــذا �خ ، �خ ــاز العــ�ي عج االإ
ي 

كننــا القــول إنَّ �خ ــة، و�ي ــة العمليَّ يَّ ي ليتوافــق مــع النظر ع النــّص الديــىخ أن تطــوِّ
ي نفســه.  ــىخ ــّص الدي ــل هــذا الفعــل ىليّ للن مث

ــة، وقــد تتوالــد معطيــات جديــدة  ي تقــوم عــى فرضيَّ ــة هي نتــاج بــ�ش يَّ النظر
ــة مــّل  يَّ لتــاىلي تصبــح هــذه النظر دة، و�ج ــة متجــدِّ يَّ الأنَّ طبيعــة املعرفــة الب�ش
يــة بطليمــوس  خ نظر لاكمــل، امك حصــل بــ�ي تســاؤل وشــّك، وأحيــا�خ نســف �ج
ــه،  خــذ العــم ونقــوم بتأل�ي أ نيكــوس عــى ســبيل املثــال. عندمــا �خ ّيــة كو�ج ونظر
ــان  فضــل أن ننشــغل بتبي ، واالأ �يَّ ــ�ش ــه نتاجــًا ب ــم كون ي عــن الع

ــ�خ فنحــن نن
ــة  ــة العمليَّ عــل الفاعليَّ ج ، أي مــا الــذي �ي نتــاج العــ�ي وط إمــاكن االإ �ش
ي حقيقــة االأمــر، 

ســام، �خ . االإ ســامي ي واالإ ــال العــر�ج ي املج
ــة ممكنــة �خ يَّ والفكر

ّنــه فــن وفعــل خلــٍق وابتــاكر وإبــداع، ومــن واجبنــا أن  ــز عــى العمــل، الأ كِّ �ي

شــطًا خّاقــا. ي ليصــري فعــًا �خ
نســا�خ ننّشــط الفعــل االإ

ــة مــن إطــار منطقــة   كيــف تــرى انتقــال القــراءة الظالميَّ
إلــى إطــار الفعــل، بحيــث أصبحــت  المــوروث المكتــوب 
علــى  تظهــر  ــة  والمذهبيَّ ــة  والطائفيَّ التطــّرف  حــّركات 
شــاهدنا  كمــا  دة،  متعــدِّ كراهيــة  أفعــال  عبــر  الســطح 
اجتيــاح الكثيــر مــن هــذه األفــكار المتطّرفــة علــى أســاس 
ــة، كيــف يقــرأ الدكتــور وجيــه قانصــو هــذه  قــراءات ظالميَّ

الظاهــرة؟
رهــاب  ــف واالإ ــارس العن ي �ت ــىت ــة ال ف ــة املتطرِّ   لك هــذه الــركت االأصوليَّ
ــة  وع االأمَّ ــه، هي نتيجــة لفشــٍل أوســع، هــو فشــل مــ�ش ــري مــن مضامين بكث
ــة  اصَّ ت الخ ّ وتــدمج املكــّو�خ كــن أن تــمخ ي �ي ــة هي الــىت الأمَّ . واملقصــود �ج الــدوهلت
ــا  ــع، أّم ــار أوس ــل إط ــة، داخ تلف ــة- املخ ــة، املذهبيَّ ــة، العرقيَّ ثنيَّ ــة- االإ تلف املخ
ــة  يَّ خ حّر يقــٍة تــؤّدي إىل تعــز�ي تمــع بطر ي تــد�ي شــؤون املج ي الــىت

الــدوهلت �خ
ــة  ة، وتقــوم عــى قواعــد معقلنــة ومعايــري أخاقيَّ نســانيَّ نســان وكرامتــه االإ االإ

ــة.  ــة ال جزئيَّ لّكيَّ
ســاراته  ل �ج ــوَّ ــه �ت ، لكنَّ وع القــومي ملــ�ش ي بــدأ �ج ــال العــر�ج ي املج

ــة �خ وع االأمَّ مــ�ش
كــة  بــة حا خ مك أو �خ ــص ُيعَبــد، أو حــزب حــا خ ــاص؛ سش خ وع أسش إىل مــ�ش
ــا، وقامــت بقمهعــا وتفكيهكــا، وتعطيلهــا عوضــًا  تمعا�ت شــّلت أنظمــة ضــّد مج

ــا. عــن إدار�ت
ــدوهلت اتَّســمت  ــان، الأنَّ ال وط أم ــد �ش ــدوهلت أن يولِّ وع ال ــ�ش ــا فشــل م عندم
ــة  ي معليَّ

ــة �خ وع االأمَّ ــ�يّ بوليــ�ي إىل حــدٍّ بعيــد، وعندمــا فشــَل مــ�ش بطابــٍع �ت
رة 

ِّ
ــة معيقــة متجذ ــة أوســع تكــون أصيــهت حقيقيَّ ي هويَّ

ــة �خ اصَّ ت الخ �خ دمج املكــوِّ
 ّ ــة، �ش قليميَّ ــة االإ ــت اهلويَّ ــة، تاهــا تفتُّ ــة القوميَّ تــت اهلويَّ ي وعينــا العــام، تفتَّ

�خ
ي 

ي ســامهت �خ ــة الــىت زئيٍّ ــة الج اصَّ ت الخ ي املقابــل، انتعشــت اهلــو�يَّ
ــة، و�خ الوطنيَّ

تمــع، ر�خ أّنــه مكــوم لــدوهلتٍ واحــدة. والقيقــة أنَّ الــدوهلت نفهســا  هــدم بنيــة املج
ا.  ي ســبيل الفــاظ عــى ســلط�ت

ت �خ لعبــت عــى تناقــض اهلــو�يّ
تمــع،  ن صفــة مج ر لنكــوِّ اعــات، ومل نتطــوَّ ي عبــارة عــن �ج ــال العــر�ج ي املج

ــُن �خ �خ
ن أوســع ويعــرجِّ  ــة متاكمــهت داخــل مكــوَّ ــة مندمج ت خاصَّ ي هــو�يَّ تمــع يعــىخ فاملج
مــات املواطــن  ــوم، تكــون اه�ت ــن هــذا امل�خ ــة جديــدة كجتمــع. �خ عــن هويَّ
ــة  ــن االأطــر العامَّ ــة، وأحاديثــه تــدور �خ ــة وليســت جزئيَّ تمــع لكيَّ داخــل املج
ــا  ــكُّ ف�ي ت ــودة إىل حــاهلت �ت ــه الع ــَج عن ــور، نت ــاب هــذه االأم ــة. غي اصَّ ال الخ
ــا تقوم  مهعــا، فصــارت العاقــة بي�خ ج ــة �ت طــر عامَّ

ُ
ــة معــًا دون أ اصَّ ت الخ املكــّو�خ

امــع.  طــار الج ــم غيــاب االإ ي �ج
ــاه العنــ�خ ج

ــر والغلبــة، وتنــام اال�تّ عــى ال�ت

ــة، هي أشــبه مــا تكــون  يَّ فــة ظاهــرة فكر ي القيقــة، ال أعــّد التّيــارات املتطرِّ
�خ

عي عــن الوضــع املــأزوم الــذي وصلــت  ف مــن التعبــري االجــ�ت بشــٍل متطــرِّ
ــة الواحــدة وفشــل الــدوهلت  ــة مــن تفــكُّ وهشاشــة اهلويَّ بيَّ تمعاتنــا العر إليــه مج
ــق، هي  ــٍة أمَع ــرجِّ عــن أزم ــرازات ُتع ف ــذِه االإ ، لك ه ي أ�ي ــا. �ج تمعا�ت ــة مج ي رعاي

�خ
 . ــة -الــدوهلت مَّ

أزمــة فشــل االأُ
بيــة، أال يتحــرك الفكــر  تمعــات العر بيــة واملج ــدي الثــورات العر هــذا هــو �ت
خــارج املســ� لبنــاء انتظــام ســيا�ي موضــوعي يقــوم عــى قواعــد أخاقيــة 
اليتــه الوجدانيــة  لكيــة. فــا قيمــة لفكــر متعــال ومنفصــل عــن الواقــع ر�خ �ج
ــن  ــه. وال جــدوى م ــع ويعمق اب عــن الواق ــزز االغــرت ــه يع ن ية، الأ والشــعور
يــة  ي معــا� يعيــد إنتــاج االأحــاكم الدينيــة وفــق منطلقــات ف�ت

ــاد فــهت اج�ت
ي إدارة 

ــر �خ ــة تعايشــت مــع االســتبداد وتصالــت مــع منطــق الغلبــة وال�ت قد�ي
ــال العــام.  املج
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متهيد

ــا  ي بذهل ــىت ــة ال ــة والعملي ي ــودات الفكر ه خ املج ــريَّ تتم
ــل  ، يتمثَّ خ خ أساســي�ي يــد ببعــد�ي نــر حامــد أبــو ز
مــن  الكثــري  ي 

النظــر �خ إعــادة  ي 
ول �خ االأ البعــد 

ــا  ســامي بوص�خ ي تقّبلهــا العقــل االإ القضــا�ي الــىت
ي 

ــه �خ ث ــا �ج ــاش، وم�خ ــا النق ــهت حوهل مســمّلات ان
وط  ــ�ش ي ال

ــر �خ ــق الف ي ــن طر ، ع ــوحي ــة ال ماهي
ي جعلتــه ظاهــرة متحّققــة  يــة واملعرفيــة الــىت خ التار�ي
ي ســعيه إىل 

ي �خ
، ويتجــىَّ البعــد الثــا�خ ومعقــوهلت

ي 
يقتــه �خ ي مــن حيــث طر

ليــل النــّص القــرآ�خ �ت
إنتــاج الــدالهلت والكشــف عــن آلّيــات تشــّلها 
ي  لّيــات الــىت ــا، إضافــة إىل البحــث عــن االآ وتكّو�خ
كســبته  وأ االأخــرى  النصــوص  ي 

�ت �ج عــن  تــه  خ مريَّ
ــر  ــا ن ــرب:” أّم ــىي ح ــول ع ق. يق ــوُّ ــلطة التف س
ــري ال  ــه الفك ــة مع ي ــإنَّ أمهِّ ــد، ف ي ــو ز ــد أب حام
ي 

ــرآ�خ ــّص الق نَّ الن إ ــه عــى القــول �ج ي جرأت
تمكــن �خ

ي 
بيــة �خ هــو نتــاج لواقــع العــرب والثقافــة العر

ال  القــول  هــذا  مثــل  الأنَّ   ، اهــىي الج العــر 
يضيــف جديــدا للفكــر، االأحــرى أن نبحــث عــن 
ــات  لي ــد الآ ي ي ز ــات أ�ج لي ي �ت

ــة �خ ي ــة الفكر مّهي االأ
تثبيــت  أو  تفّوقــه  إثبــات  ي 

�خ ي 
القــرآ�خ النــّص 

ــوه  م خ ا�تَّ ــذ�ي ــر ال ــت نظ ــر مل يلف ــو أم ســلطته. وه
مّهيــة تتــأ�تَّ مــن مصداقيــة  أو أدانــوه، وهكــذا فاالأ
نَّ القــرآن  إ ” )1(. إنَّ القــول �ج ة املفاهــمي فــاكر وقــوَّ االأ
كيــد عليــه  ، وإعــادة التأ ي

خ ر�ي ي لغــوي �ت
منتــج ثقــا�خ

البســيط امك  الأمــر  �ج ليــس  خ  ي لك وقــت وحــ�ي
�خ

يــة  خ ر عــىي حــرب، الأنَّ هــذه الفكــرة التار�ي يتصــوَّ
ــال  ــهت إطاقــا داخــل املج املوضوعيــة غــري متقبَّ
ــودات  ه ــه إىل املج ــا تنب�ي ، أمَّ ــامي س ــداوىلي االإ الت
ي كشــف آليــات النــّص 

يــد �خ ي ز �ج التحليليــة الأ
ــا  ــذا م ، �خ ي

ــا�خ ــدالالت واملع ــاج ال ي إنت
ي �خ

ــرآ�خ الق
ي أن تنصــبَّ عليــه البحــوث والدراســات، إذ 

ينبــ�خ
ي بنيتــه الليــة ظاهــرة أو 

ي �خ
يشــلِّ النــّص القــرآ�خ

ا عــى القــارئ  واقعــة نصيــة لغويــة تفــرض ســلط�ت
يته، وما  ر، ومــن هنــا قّوتــه واســتمرار بشــل متكــرِّ
ــات والوســائل  ليَّ علينــا إال البحــث عــن تلــك االآ
ــا  �خ ي يوظِّ والقواعــد اللغويــة والدالليــة والفنيــة الــىت

ــه. ــا ســلطته وقّوت ي �ج ــىخ ويب

التــراث عنــد نصــر  قــراءة  1( أســس منهــج 
حامــد أيب زيــد

هوداتــه العمليــة  يــد مــن خــال مج يســ� أبــو ز
ي الثقافــة 

ي �خ اث الفكــري الديــىخ إىل”قــراءة الــرت
ــة”،)2(   ــة تفكيكي ليلي ــراءة �ت ســامية ق ــة االإ بي العر
ــه  ــتمّد خلفيت د يس ــدِّ اث املتع ــرت ــذا ال ــا دام ه وم
ــامي  س ي االإ ــىخ ــّص الدي ــن الن ــة م ــة الثابت املرجعي
ي  الديــىخ النــّص  قــراءة  إشــاكلية  ”فــإنَّ  االأصىي
سيســية  أ يــة ــــ �ت ــدُّ إشــاكليات جوهر ــه تع وي أ و�ت
ــا  ي يطر� ــىت ــراءة ال ــاكليات الق ــن إش ــري م ــــ لكث
اث مــن ذاتــه، فضــا عــن إشــاكليات قــراءة  الــرت

ويــه” .)3(   أ اث و�ت هــذا الــرت

وعــه الفكــري  إنَّ اهلــمَّ االأســاس الــذي حــم م�ش
ســامي  االإ ي  العــر�ج اث  الــرت قــراءة  إعــادة  هــو 
ــدة،  ــراءة جدي ــاّص ق ــٍل خ ي بش

ــرآ�خ ــّص الق والن
واملعرفيــة  يــة  النظر املنجــزات  عــى  دا  اعــ�ت
ي الدراســات 

فــاق جديــدة �خ املعــا�ة، فتحــًا الآ
الديثــة  املنــاهج  مــن  ومســتفيدا  ســامية،  االإ
ت  الفــر�ي ومــن   ، ي

القــرآ�خ النــّص  قــراءة  ي 
�خ

ــا  ملصحــف. مــن هن ــق �ج ي تتعلَّ ــىت واالكتشــافات ال
ي عــى الدراســات القرآنيــة الديثــة أن تفتــح 

ينبــ�خ
ــاء  ي بن

ــام �خ هس ــاة، واالإ ــى الي ي ع
ــرآ�خ ــّص الق “الن

ــم، والــّق  حيــاة يدخلهــا النــور، نــور املعرفــة وال�خ
)4( . ” ــم والقــراءة والتفســري ي اختــاف ال�خ

�خ

ــل  لي ــج �ت ــزات م�خ ــق منج ــد وف ي ــو ز ــتغل أب يش
ــة  ــار طبيع خ االعتب ــ�ي ــذ بع خ أ

ــذي �ي ــاب، ال ط الخ
آلّيــات  ديــد  �ت ي 

�خ وخصوصيتــه  طــاب  الخ
ي لكيتــه ينطلــق مــن حقيقــة 

جــه �خ االشــتغال، وم�خ
ي 

�خ تتجــىَّ  ي  الديــىخ والنــّص  اث  الــرت قــراءة  أنَّ 
ت، تســتوجب التحليــل مــن أجــل  شــل خطــا�ج
ي 

ــرة �خ ــة واملضم ــدالالت الر�ي الكشــف عــن ال
طــاب، ســواء عــى مســتوى املنطــوق أم عــى  الخ

1   - أوهام النخبة، أو نقد املثقف، عىي حرب، املركز 
وت/البيضاء، ، بري ي ي العر�ج

     الثقا�خ
     ط2 ـــ 1998، ص 164.

2   - النص والسلطة والقيقة: إرادة املعرفة وإرادة 
 ، ي ي العر�ج

يد، املركز الثقا�خ      اهليمنة، نر حامد أبو ز
     الدار البيضاء، املغرب، ط5 ــ 2006، ص7.

3   - املرجع نفسه، ص 7.
يد،  4   - التجديد والتحر�ي والتأويل، نر حامد أبو ز

، الدار البيضاء، املغرب،  ي ي العر�ج
    املركز الثقا�خ

    ط1 ــ 2010، ص 10.

نصر حامد 
أبو زيد وهاجس 

التجديد

الــذي  األســاس  الهــمَّ  إنَّ 
حكــم مشــروعه الفكــري هو 
إعــادة قــراءة التــراث العربــي 
اإلســالمي والنــّص القرآنــي 
بشــكٍل خــاّص قــراءة جديــدة، 
المنجــزات  علــى  اعتمــادا 
والمعرفيــة  النظريــة 
آلفــاق  فتحــًا  المعاصــرة، 
الدراســات  فــي  جديــدة 
ومســتفيدا  اإلســالمية، 
مــن المناهــج الحديثــة فــي 
قــراءة النــّص القرآنــي، ومــن 
واالكتشــافات  الحفريــات 
بالمصحــف.  ــق  تتعلَّ التــي 
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. طــاب أســلوبيا و�د�ي ليــل بنيــة الخ ــوم، وصــوال إىل �ت مســتوى امل�خ

ــذا  كن ه ــة “ســواء أ ــه الداللي ــن بنيت ــل جــزءا م ثِّ ــاب ســياق �ي ــل خط ول
ت أخــرى، أم كن ســياق مســاجهت دينيــة أو  الســياق خطــا�ج أم خطــا�ج
كتشــاف  ــد مســتوى ا طــاب عن ــل الخ لي ــج �ت ــف م�خ ، وال يتوقَّ سياســية..إحلخ
ــف دالالت  ت توظِّ طــا�ج الــدالهلت اللغويــة وال�ديــة والســياقية، الأن بعــض الخ
خ  ــج يتمــريَّ ــه م�خ ــا”)5(،  إن ــل والكشــف عــن بني�ت ــاج للتحلي ت ســيميولوجية �ت
طــاب  ــه تبعــا لطبيعــة الخ ملرونــة واالنفتــاح املســتمّر، وقابــل لتجديــد آلّيات �ج

ــل. موضــوع التحلي
 ، ــوىلي ــا بشــل مسش د مرجعيا�ت ت عــى تعــدُّ طــا�ج بــة الخ ــج مقار ــاول هــذا امل�خ �ي
ــادة مــن “الســيميولوجيا”  ف طــاب عــى االإ ــل الخ لي ــج �ت ــك “يعتمــد م�خ لذل
ده عــى “اللســانيات” و”االأســلوبية”  ضافــة إىل اعــ�ت الإ منيوطيقــا” �ج و”اهلري
ي مياكنيــ�ي 

د عــى توظيــف حــر�خ و”عــم الــ�د”، وال يقــوم هــذا االعــ�ت
ــاق  ــاول االنط ــا �ي ــدر م ــة، بق جي ــا امل�خ ــارف وقواعده ــك املع ــوالت تل ملق
ــة  ــة والباغــة، خاصَّ ــوم اللغ ي عل

ــة �خ اثي ــازات الرت ج �خ ــراءة معــا�ة لاإ مــن ق
ي تطــرح بــذورا تســمح بتأســيس  م، والــىت ــازات ذات الطابــع املتقــدِّ ج �خ تلــك االإ

ــا” .)6( بي ــا عر سيســا ثقافي أ ــة �ت ــوم الديث ــازات العل ج إ�خ
فــادة مــن “املنــاهج البنيويــة والســيميائية وفقــه اللغة  يــد االإ لقــد اســتطاع أبــو ز
ــا اللغويــة واالأســلوبية  ي تفكيــك النصــوص واســتبار غــور مضامي�خ

هــا �خ وغري
ــة،  ــدة واللغ ــفة والعقي ي الفلس

ــث �خ ــى املباح ــز ع ــة، امك ركَّ ــا املعرفي ودالال�ت
ــا معــّوال عــى  ي قــراءة املصطلحــات وكشــف مضامي�خ

ٍع �خ ــر طــول �ج وأهطخ
خ  �ي مــل منــاهج القدمــاء مــن املفــ�ِّ ي آن. امك مل �ي

ــوم �خ يــة املصطلــح وامل�خ خ ر�ي �ت
جيــات  مل�خ يهعــا بعــد دمعهــا �ج ــا �ج خ وعملــاء الــالكم، وأفــاد م�خ والباغيــ�ي
ي 

عــوا �خ خ �ج خ الــذ�ي خ الباحثــ�ي الديثــة واملعــا�ة”)7(، وهــو مــن املفكــر�ي
ــا  اثيــة عــى تعّددهــا، ومعرف�ت ملنجــزات الرت ملــام �ج خ االإ ــم العمليــة بــ�ي هودا�ت مج
عيــة، وال  نســانية واالج�ت ــوم االإ يــة، خصوصــا منــاهج العل كد�ي معرفــة عمليــة أ
ــا تتجاوزهــا إىل  ي الــرف، وإ�خ كد�ي تنحــر مهومــه عنــد حــدود البحــث االأ
ــو  ، �خ ي املعــا�، سياســيا وفكــر�ي م بقضــا�ي وإشــاكالت الواقــع العــر�ج االهــ�ت
وع  ي صياغــة مــ�ش

هســام �خ مــن رواد حركــة التنــو�ي املعــا�، إذ ســ� إىل االإ
ي 

دة �خ ــدِّ ــدة متع ــات رائ ــال دراس ــن خ ــا�، م ي مع ــر�ج ي ع ــو�ي ــوي تن ض �خ
. ســامي ي االإ اث العــر�ج ــرت ــال نقــد ال مج

ي إطــار 
ــراءة �خ ــد هي ق ي ــو ز ــور أب ــراءة الدكت ــامل أن: “ق خ الع ــ�ي ــود أم ى مم �ي

ــا  ضامي�خ ســب، بــل �ج تــه �خ قــواهل وكتا�ج أ
ــده �ج ــا يعلنــه ويؤكِّ خ نفســه، ال �ج الــد�ي

ــه “النــّص،  ي مقدمــة كتاب
ــد �خ ي ــو ز هــا كذلك..وهلــذا يقــول الدكتــور أب ج ونتا�أ

ي 
طــاب الــذي يطرحــه هــذا الكتــاب يعــدُّ �خ الســلطة، القيقــة”: إنَّ الخ

ــس  ، لي ي ــىخ ــه الدي ي جانب
ضــة �خ ــه تواصــا مــع خطــاب عــر ال�خ ــٍب من جان

ــل  ــو تواص ــل ه ــه. ب ــف ال ــد خل ــد أ� ــىت مم ــده ح ــد عب ــن مم ــدءا م ب
ــة ــــــ  الي خ ــازات االعرت ج �خ ي االإ

ــل �خ معــق املتمثِّ ــده االأ ي بع
اث �خ ــرت ــع هــذا ال م

ضــة فقــط  طــاب ال�خ ــل االمتــداد النقــدي ال لخ ثِّ الرشــدية. ولكنــه تواصــل �ي
ــك”)8( . ي كذل

ا�ش ــرت ــاب ال ــل للخط ب
ي بعــض عنا�هــا ومفاهيمهــا 

ي امتــدادا �خ اث الديــىخ يــد للــرت ي ز تعــّد قــراءة أ�ج
يــة، وإن اختلفــت مهعــا اختافــا مــن حيــث بنيــة  يــة التنو�ي يع الفكر لملشــار
نظــور جديــد  ي �ج يع ســعت إىل إعــادة قــراءة الفكــر الديــىخ ــج، فّلهــا مشــار امل�خ
ــدا، وهي  ــاء جدي ــه بن ــادة بنائ ع ــك الإ ــراءات الســابقة، وذل ــن الق ــف ع تل مخ
ــة لكن  اليــة العقانيــة القد�ي خ ــــ امتــدادًا للرؤيــة االعرت ـ  ي نظــر�خ

ــــ �خ قــراءة تعــّدـ 
ــ�ي  ــل الع ــى التحلي ــوم ع ــه تق ــا�ة، فقراءت ــدة ومع ــة جدي جي دوات م�خ أ

�ج
ــراءات  ــم الق ــد معظ ج خ �خ ــ�ي ي ح

ت �خ ــا�ج ط ــوص والخ ي للنص
خ ــار�ي ــدي الت النق

ول  ــص االأ ة”)9( دون الن ” الســنَّ ي
ــا�خ ي الث ــىخ ــّص الدي ــر عــى الن االأخــرى تقت

. والافــت  ــد بتحليــل آليــات إنتاجــه للــدالهلت ي ــو ز “القــرآن”، الــذي قــام أب
اثيــة. كشــفا  لانتبــاه أنــه ركــز عــى التحليــل البنيــوي الداخــىي للنصــوص الرت
عيــة  يــة واالج�ت خ ه عــى أ�ش العوامــل التار�ي خ كــري ــا املايثــة، إىل جانــب �ت لدالل�ت
ي تعدديتــه تنوعــه، وإن مل يقــف عنــد ذلــك طويــا 

اث �خ ي تشــكيل الــرت
�خ

ي يكرهســا لدراســة البنيــة الداخليــة للنصــوص وآليــات  لطبيعــة دراســته الــىت
.. ــا للــدالهلت وبنائــه لملعــىخ إنتا�ج

يــد هــو هاجــس التجديــد،  ي ز ي لك دراســات أ�ج
إنَّ اهلاجــس املتحــمِّ �خ

قراطيــة  لد�ي د الفكــري و�ج لتعــدُّ ــان �ج �ي ــا االإ ة؛ م�خ ي أشــياء كثــري والتجديــد يعــىخ
ــة.. عي ــداهلت االج�ت ــرأي والع ــة ال ي وحّر

2( التراث وهاجس التجديد
ــا مــاوالت إعــادة قــراءة  ــرت ف�ي ي هطخ يــة الــىت خ ــد اللحظــة التار�ي دي كننــا �ت �ي
 ، خ �ي ايــة القــرن التاســع عــ�ش وبدايــة القــرن العــ�ش اث قــراءة جديــدة ب�خ الــرت
ــع  ــق م ــراءة تتواف ــامي ق س اث االإ ــرت ــراءة ال ــوات إىل ق ــت الدع ــث كن ي �ج
هــودات عــى قضيــة إصــاح الفكــر  ــزت املج كَّ روح العــر ومســتجّداته، و�ت
: رفاعــة  خ ــر�ي ديــده بشــل خــاص، ونذكــر هنــا العديــد مــن املفكِّ ج ي و�ت الديــىخ
ــال  )1820 ـــــ 1890(، �ج خ التونــ�ي الطهطــاوي)1801 ـــــ 1873(، خــري الــد�ي
ـــــ1905(، قــامس  1897(، ممــد عبــده)1849  ـــــ   1838( ي

فغــا�خ خ االأ الــد�ي
ــة  ي ــودات الفكر ه ــك املج ــى تل ــع ع ــن لملطل ك )1863 ـــــ 1908(.. و�ي خ ــ�ي أم

 : خ ــ�ي ــجيل ماحظت تس
اث  ــرت خ ال ــ�ي ــق ب ــاوهلت للتوفي ــودات م ه ــك املج ــدُّ تل املالحظــة األوىل: ُتع
ي الديــث، ومل يكــن مههــا االأســاس هــو  ج الفكــر الغــر�ج ســامي ونتــا�أ االإ

تعــّد قــراءة أيب زيــد للتــراث الديــين امتــدادا يف 
الفكريــة  للمشــاريع  ومفاهيمهــا  عناصرهــا  بعــض 
مــن  اختالفــا  معهــا  اختلفــت  وإن  التنويريــة، 
إىل  ســعت  مشــاريع  فكّلهــا  املنهــج،  بنيــة  حيــث 
إعــادة قــراءة الفكــر الديــين مبنظــور جديــد خمتلــف 
عــن القــراءات الســابقة، وذلــك إلعــادة بنائــه بنــاء 

جديــدا،

5   -  النص والسلطة والقيقة، ص 8.
6   -  املرجع نفسه، ص 8.

ية، ممود  خ منوطيقا التار�ي ي اهلري
ي املعا� ودروس �خ ي الفكر العر�ج

7   - قراءات نقدية �خ
وىل 1998، ص 24،25. 10. يع. الطبعة االأ بية للن�ش والتوز        إامسعيل، مر العر
. القاهرة.  ية للن�ش خ العامل، دار قضا�ي فكر اث، ممود أم�ي 8   - مواقف نقدية من الرت

وىل 1997. ص59 ـ 60. ينظر كذلك “النص،السلطة، القيقة”، نر حامد       الطبعة االأ
يد، ص 10.      أبو ز

وذجا. ي �خ
9   - املفكر املري حسن حن�خ
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ــام  س ــد�ي االإ ي تق
ــق �خ ف ــر االأ ــا  ا�خ ، وإ�خ ي ــىخ ــاب الدي ط ــل الخ وي أ ــد �ت دي ج �ت

ــر�خ ـــــ هل  ي نظ
ــاب ـــــ �خ ــو خط ر، وه ــوِّ ي املتط ــر�ج ــر الغ ــق الفك ــٍل يواف بش

يــة واملوضوعيــة. خ مســّوغاته التار�ي

ــات  ــى آليَّ ــا ع مله ي مج
ــودات �خ ه ــك املج ــدت تل املالحظــة الثانيــة: اعتم

ــة. ســامية القد�ي اثيــة مل تتجــاوز مــا أبدعتــه االأدبيــات االإ يــة �ت جيــة ونظر م�خ
ــعت إىل  ــّورات س خ تص ــ�ي ضوي ــرّواد ال�خ ــن ال ــل م ي ــذا الج ــد ه ــرت بع وهطخ
اثيــة، ونذكــر هنــا طــه  بــة القضــا�ي الرت ي مقار

د عــى املنــاهج الديثــة �خ االعــ�ت
ــة  ي بداي

ــرت �خ ــوىلي وأ�ــد خلــف الــه بعــد ذلــك. �ش هطخ خ الخ خ وأمــ�ي حســ�ي
اث  ــرت ــد ال ــت بنق خ اهتمَّ ــر�ي ــن املفكِّ ت م ــهَّ ــة لث ي يع فكر ــار ــبيعينات مش الس
بداعيــة، أو الدينيــة  دة، ســواء االأدبيــة االإ وإعــادة قــراءة نصوصــه املتعــدِّ
ــاالت  ملج دا عــى منجــزات املنــاهج الديثــة املرتبطــة �ج يعيــة، اعــ�ت الت�ش
ــد  ج لتعامــل مــع النصــوص الدينيــة �خ ــق �ج تلفــة واملتنوعــة. وفــ�ي يتعلَّ املعرفيــة املخ
ي  خ مــروة وجــورج طرابيــ�ش فئــة تعاملــت مهعــا بشــٍل غــري مبــا�ش مثــل حســ�ي
ــب  ي ج ــل زكي �خ ــا�ش مث ــت مهعــا بشــل مب ــة تعامل ــه العــروي، وفئ ــد ال وعب
ــرور وهشــام  ي وممــد سش يــىخ خ ي وطيــب تري

ممــود وممــد أركــون وحســن حنــ�خ
ت مــن حيــث االأدوات  خ ــا�ي جعيــط.. ولكــن هــذه القــراءات الداثيــة �ت
ــوص  ــراءة النص ورة ق ــى �خ ــا ع اهع ــع إ�ج ــة، م ت النقدي ــار�ج ــة واملق جي امل�خ

ــدة. ــراءة جدي ــق أنظمــة ق ــة وف الديني
يــث  لضبــط، �ج يــد إىل هــذه املدرســة الديثــة �ج ــو ز ينتــىي نــر حامــد أب
ي 

ــث �خ ، والبح ي ــىخ ــّص الدي ــة للن ي خ ــانية التار�ي نس ــة االإ ــراءة العملي ــد الق يعتم
ســامي  اث االإ بــة الــرت قار مــه �ج ، إضافــة إىل اه�ت ي

بنيــة وماهيــة النــّص القــرآ�خ
اث  ي واللغــوي، أو الــرت

اث النقــدي البــاعخ دة، ســواء الــرت ي أبعــاده املتعــدِّ
�خ

ي. اث التفســري ــرت ، أو ال ي االأصــوىلي
ــهت اث الف ــرت ، أو ال ي الــالكمي

الفلســ�خ

ــة،  ــم الفكــر هــو “التجديــد”، والتجديــد “ حاجــة دا�أ إنَّ القانــون الــذي �ي
ــا،  ــد اليــاة وتفقــد رون�ت عيــة وسياســية وثقافيــة، بدونــه تتجمَّ ورة اج�ت ســري
ديديــة مرهونــة  ج ر واملــوت”)10(، ولك حركــة �ت وتدخــل الثقافــات نفــق االنــد�ش
ا  ا وتفرهصخ ي تســتدع�ي ية الىت عيــة والسياســية والفكر يــة واالج�ت خ ا التار�ي بســياقا�ت
يــة طارئــة، بــل  كــن القــول إنَّ التجديــد ليــس حــاهلت فكر فرضــا، مــن هنــا “ �ي
ــا ويتجــاوب مهعــا  ــع م�خ ي ينب ــىت ــه مــع االأصــول ال اوب ج ي �ت

ــه �خ هــو الفكــر ذات
ــدي  ــه البحــث النق خ ب ــريَّ ــذي يتم ــد ال ــج التجدي ــة”)11(، وم�خ اص ــائه الخ بوس
ثــا”، الأن “التجديــد دون  ــة إال بعــد “قتــل القــد�ي �ج التحليــىي ال تقــوم هل قا�أ
صــا عمليــا نقــد�ي مــن شــأنه أن يضيــف أفــاكرا إىل أفــاكر،  ــص القــد�ي �خ �خ
ديــد القــد�ي  حــزح الج خ فــاكر الديثــة دون أن �ي ــة واالأ فــاكر القد�ي فتتجــاور االأ
ديــد  ي أصبحــت بفعــل الرت ــة الــىت فــاكر القد�ي ة هي االأ ــل مــه”)12(، وكثــري و�ي
ــا، مــن  ا وإعــادة النظــر ف�ي ــوز مناقشــ�ت ج ي عقائــد ال �ي املســتمّر واالمتــداد الزمــىخ
ة  ائيــة” إىل دا�أ ة العقائــد املغلقــة “الدومعخ هنــا يعــدُّ التجديــد خروجــا مــن دا�أ
ي 

ــا �خ فــاكر ويفصــح “ عــن دالال�ت ي جــذور االأ
فــر �خ فــاكر املنفتحــة، إنــه �ي االأ

ــا فكــرة  ّدهــا إىل أصوهلــا بوص�خ ، وبذلــك �ي عي ي االجــ�ت
خ ــا التــار�ي ســياق تكو�خ

يــا. خ ر�ي �ي �ت ــا نتاجــا بــ�ش وليســت عقيــدة”)13( ، أي أنــه يقدهمــا بكو�خ

وطا أساسية: ي تصّور�خ ــ �ش
اث ــ �خ ة للرت ب أي قراءة جادَّ تتطلَّ

اث، واالّطاع عى لك التيارات دة للرت وانب املعرفية املتعدِّ لج ملام �ج  االإ
ويا. أ ي تعاملت معه قراءة ونقدا و�ت    الىت

ي معلية القراءة والتأويل.
بع �خ ج املتَّ ديد امل�خ  �ت

عي للقارئ. ي واالج�ت
خ لتموضع التار�ي  الوعي الدقيق �ج

اد والبحث الديثة، وأنظمة القراءة     االستفادة من لك طرق االج�ت
   املعا�ة.

صــد  ــده �ي ج وط، لذلــك �خ ــذه الــ�ش ّم �ج يــد كن عــى وعيٍ �ت ونــر حامــد أبــو ز
اث. ي التعامــل مــع الــرت

ت أساســية �خ ثاثــة خطــا�ج

اخلطاب األول: خطاب القطيعة
 ، اث بشــٍل لكي ــرت /ال ي ــن املا�خ ــاع ع ورة االنقط ــرخ طــاب ب ــذا الخ ــن ه يؤمِّ
ي رأي 

” و�خ ي منــاهج التفكــري
ــاط الســلوك أو �خ ي شــل اليــاة أو أ�خ

ســواء �خ
اليتــه  ه، بليرج ه و�ش ــري خ ي �ج اث هــو املــا�خ ــاه أنَّ الــرت ج

أحصــاب هــذا اال�تِّ
م  التقــدُّ مــا كنــت عنــا�  أ�ي  وإنــه  ه،  وتقليديتــه، وبعقانيتــه وأســاطري
ايــة عنــا� تنتــىي  ي ال�خ

ــا تظــلُّ �خ اث، فإ�خ ي هــذا الــرت
واالســتنارة العقانيــة �خ

ي 
ي تطر�ــا اليــاة �خ اطبــة اهلمــوم واملشــالكت الــىت ي وتعجــز عــن مخ إىل املــا�خ
ــل. ــو ال ي ه

ــر�خ ــاع املع ى أنَّ االنقط ــاب �ي ــه خط ــن”)14( . إن ــلها الراه ش

اخلطاب الثاين: خطاب التقليد
ــب املســاس  ج ســا ال �ي ــازا مقدَّ ج اث بوصفــه” إ�خ طــاب مــع الــرت يتعامــل هــذا الخ
ــوم  خ م�خ جــال”)15( ، وهــو خطــاب ال يفــرق بــ�ي لتوقــري والتعظــمي واالإ بــه إال �ج
يــب دالالت الــوحي  ي معليــة تقر

ي �خ
نســا�خ هــودات العقــل االإ اث بوصفــه مج الــرت

ــه  خ بوصف ــد�ي ــوم ال خ م�خ ــ�ي ، وب خ ــ�ي ي مع
خ ر�ي عي �ت ــ�ت ــياق اج ي س

ــع �خ إىل الواق
ي نظــر 

ــاول ــــ �خ ويــل، بــل �ي أ دة مــن أي تفســري أو �ت ــرَّ النصــوص االأصليــة مج
اث  ُّ إعــاء الــرت س، وهكــذا يــمت ي هيــل املقــدَّ

اث “ �خ يــد ـــــ إدمــاج الــرت ي ز أ�ج
ــه ليــس عــى الــا�خ فقــط، بــل تكريــس ســيطرته عــى قاعــدة مــن  وتقد�ي
ي املســيطر كتعبــري عــن الســيطرة الســلطوية”)16(.

ــك العقائــدي االنتقــا�أ التمسُّ
اث هو الل. سام/الرت ه خطاب يؤمن بشعار االإ إنَّ

اخلطاب الثالث: خطاب التوفيق)17( 
طــاب  بــدأ االنتقــاء، ومشــلهت هــذا الخ اث �ج طــاب مــع الــرت يتعامــل هــذا الخ
يــة مــن هنــا وهنــاك، أي عنــا�  نتقــاء عنــا� فكر ي إىل التلفيــق �ج أنــه “ينــهت
، ليصنــع  تلفــة، بــل متعارضــة أحيــا�خ يــة مخ يــة مأخــوذة مــن أنظمــة فكر فكر

يد، ص21. 10 - التجديد والتحر�ي والتأويل، أبو ز
11 - املرجع نفسه، ص 21.

يد، ص19.  طاب والتأويل، أبو ز 12 - الخ
13  - املرجع نفسه، ص19. 

14  - نفسه، ص 177.
15  - ن، ص 180.
16  - ن، ص 180.

ي الفصل الثالث من كتابه 
طاب بشل موسع �خ بة هذا الخ يد مقار 17  - حاول أبو ز

وع  ي م�ش
، قراءة �خ خ خ التأويل والتلو�ي اث ب�ي ت عنوان: الرت ، �ت ي طاب الديىخ      نقد الخ

، القاهرة 1997. ص 137 وما بعدها. أو  ، الطبعة الرابعة، مدبوىلي سامي      اليسار االإ
وىل 1992. ص108 وما بعدها. ، الطبعة االأ      طبعة سينا للن�ش

طاب والتأويل، ص 184. 18  -الخ
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19  - نفسه، ص 186.
20  - املرجع نفسه، ص19. 

اث  ة واملستمرة، ويظل “سؤال الرت ي صفحة مفتوحة للقراءة الدا�أ 21  - يعد املا�خ
ي        مفتوحا، الأن السؤال الا�خ وكذلك أسئهت املستقبل تعيد صياغة أسئهت املا�خ

طاب والتأويل،  ء مغلق إال عقول البعض..” ينظر الخ ي نه ال �ش ء مكتمل، الأ ي       فا �ش
يد، ص 186.       أبو ز

ورة إحداث قطيعة  ي موضع آخر إىل �خ
يد �خ 22  - املرجع نفسه، ص 186. يشري أبو ز

خ املفكر واملثقف والسيا�ي والعمل “عى استقال أدوات إنتاج املعرفة  ة ب�ي       واحصخ
لفلسفات والفنون واالآداب  شيد، مرورا �ج �خ ي واالأ

غا�خ       بل فروهعا من العلوم إىل االأ
ي 

قيق املمكن ـــ أما املعرفة �خ . إن السياسة امك يقال ــ هي فن �ت       عن سلطة السيا�ي
قيق املستحيل”. النص، السلطة، القيقة، ص 66.       بناء املستقبل و�ت

يد، ص14. 23  - النص، السلطة، القيقة، أبو ز
24  - املرجع نفسه، ص 14.

25  - ن، ص32.

”)18( ، وهــو خطــاب ينطلــق  ــا بنــاء واحــدا يصلــح للحــا�خ ــا عــى تفاو�ت م�خ
ملســتقبل،  ي �ج د للزمــن، يكــون فيــه الا�خ نقطــة التقــاء املا�خ ــوم مــدَّ مــن م�خ
كــرش  اث “االأ ــرت ــه يظــّل مشــدودا إىل ال ــة، لكّن لركــة واليوي ــة �ج نقطــة مليئ
ي الطامــع املســتعمر املهــّدد  اجــس االآخــر الغــر�ج ة، و�ج ــرج لخ لعافيــة و�ج امتــاء �ج

اث. اثيــة للــرت ــذا يعيــد إنتــاج القــراءة الرت للهويــة”)19( ، وهــو �ج
نــه: “ال ينطــق بــل  ــام عــّدة، الأ اث موســوما �ج ت الــرت طــا�ج عــل هــذه الخ ج �ت
يبنــا  ج اث أو ينطــق)21( ؟ �ي يديولوجيــة”)20( ، لكــن كيــف يتــل الــرت تتــل بــه االإ
وط  ــ�ش ــري ال ــب تغي ــك يتطلَّ ــوهل: “فالســبيل إىل ذل ــور بق ــد عــى الف ي ــو ز أب
وط، مــن املســتحيل أن  هــا، بــدون تغيــري هــذه الــ�ش ر�ي العمليــة املعرفيــة و�ت
اث  ــاال للــدرس العــ�ي النقــدي، الــذي يســتنبط دالهلت الــرت اث مج يصبــح الــرت
ــتوى  خ مس ــ�ي خ ب ــري ــى التمي ــادرا ع ــح ق ، فيصب عي ــ�ت ي االج

خ ــار�ي ــياقه الت ي س
�خ

ــ�ي العــام”)22( .  ي ومســتوى املغــزى ال
خ ي التــار�ي

املعــىخ الســيا�ت

ي  ت الــىت طــا�ج ــا لك الخ ــط ف�ي ي تتخبَّ إنَّ إشــاكلية االأصــاهلت واملعــا�ة الــىت
يــد ـــــ  ي ز ي نظــر أ�ج

تــاج منــا ـــــ �خ ضــة” �ت أنتجــت منــذ مرحــهت مــا ىمسي بـ”ال�خ
: خ ــ�ي خ عمليت ــ�ي ــاز معليت ج إ�خ

ــة)...( وإدراك  اث مــن �ج ي للــرت
خ العمليــة األوىل: إدراك “العمــق التــار�ي

ــة أخــرى،  ــن �ج ــات م ــرؤى والتو�ج ــث ال ــن حي اث م ــرت ــذا ال ــة ه تعّددي
ي ســياقه 

اث يضعــه �خ لــرت ــاز وعي عــ�ي �ج ج بعبــارة أخــرى ال بــّد مــن إ�خ
.)23(” ي

خ التــار�ي
الديثــة،  لضــارة  �ج عــ�ي  ــاز وعي  ج “إ�خ مــن  بــد  الثانيــة: ال  العمليــة 
ــاز  ج �خ خ االإ ــ�ي خ ب ــري ورة التمي ــع �خ ــة، م ــا القيقي ازا�ت ج �خ إ ــهسا، و�ج ــا وأس صوهل أ

�ج
ــا عــادة”)24(. ي تلتبــس �ج يديولوجيــات الــىت خ االإ العــ�ي والفكــري وبــ�ي

ت تعاملــت مــع  طــا�ج مــا مــن كــون تلــك الخ ن العمليتــان فراد�ت تســتمد هــا�ت
ــن  ــا م ــل نوع ثِّ ــدا �ي ــر�ي موّح ــاره الك جوه عتب ــامي “�ج س ي االإ ــر�ج اث الع ــرت ال
ــا الك جوهــر�ي موحــدا. إنــه  االنعــاكس الزدواجيــة التعامــل مــع أور�ج بوص�خ
لظاهــرة، ســواء كنــت تلــك الظاهــرة  ي �ج

خ خ انعــدام الــوعي التــار�ي ي الالتــ�ي
�خ

 .)25(” ســامي ي االإ ــر�ج اث الع ــرت ــت ال أورو�ج أو كن
ــع  ــه م ي تعام

ــة �خ ي ــري بفكــرة مركز ــن التذك ــد م ي ــو ز ــد أب ــر حام ــّل ن ال �ي
ــال مــن  ي أي مج

اث �خ خ الــرت ي طبيعــة العاقــة الرابطــة “بــ�ي
ــل �خ اث، تتمثَّ الــرت

اث وجــود مســتقّل خــارج  دة ووعينــا املعــا�، إذ ليــس للــرت االتــه املتعــدِّ مج

ال يمــّل نصــر حامــد أبــو زيــد مــن التذكيــر بفكــرة 
ــل فــي  مركزيــة فــي تعاملــه مــع التــراث، تتمثَّ
طبيعــة العالقــة الرابطــة »بيــن التــراث فــي 
دة ووعينــا  المتعــدِّ مــن مجاالتــه  أي مجــال 
مســتقّل  وجــود  للتــراث  ليــس  إذ  المعاصــر، 

ــاه )26( ــا إي ــه، وفهمن ــا ب خــارج وعين
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مــل  أ
ي �ي ه”)26( ، ومــن هنــا فــإن طبيعــة القــراءة الــىت منــا إ�ي وعينــا بــه، و�خ

ــق  ــل املنط ي ال تغف ــىت ــة، ال ــة القَّ ــراءة املوضوعي ” الق ــا هي قي�ت ــث �ت الباح
ّم عــن الــوعي  عــزل �ت ــة، وال تتعامــل معــه �ج اث مــن �ج ــاّص للــرت الداخــىي الخ
ــا�خ  اث ليــس كي ــرت نَّ ال أ

ــة أخــرى”)27(. وهي قــراءة واعيــة �ج املعــا� مــن �ج
اث  ع متغــريِّ طبقــا لطبيعــة القــوى املنتجــة هل. إنَّ الــرت واحــدا، بــل هــو “متنــوِّ
ت عــن مواقــف وقــوى  اهــات وتيــارات عــرجَّ ج

ليــس معــى واحــدا بــل هــو ا�تِّ
ــع بصفــة  اث يتمتَّ تلفــة”)28(، ومــا دام الــرت عيــة وعــن إيديولوجيــة ورؤى مخ اج�ت
د، فعمليــة االختيــار تقــوم عــى أســاس “موقــف الباحــث مــن  ع والتعــدُّ التنــوُّ
ــاء عــى  ــد”)29( ، وبن ــا للتجدي ــا أولي ط ــه �ش ــه بوصف ــش في ــذي يعي ــع ال الواق
ديديــة،  ج ت نقديــة �ت ضــة ومــا تــاه مــن خطــا�ج طــاب ال�خ دراســته النقديــة لخ
ي دون اســتناد  ــوحج ــد عــى أســاس” إيديول ــد مــن أن التجدي ي ــو ز ر�خ أب

ِّ
ــذ �ي

ي 
ي خطورتــه عــن التقليــد”)30(، ولذلــك ينبــ�خ

اث ال يقــل �خ لــرت إىل وعي عــ�ي �ج
ــه، ولك العوامــل  ي كّونت ــىت ي االأصــول ال

اث تنظــر �خ ــرت ــة لل ــراءة عملي ــداع ق إب
ة وعــى  ــا عقبــات عــدَّ هصخ ي تطــّوره، لكــن هــذه القــراءة تعرت

ي ســامهت �خ ــىت ال
، ويســتلزم  ي طــرح االأســئهت

ــرأة والشــجاعة �خ ا مــن الج تلــك” كثــري الباحــث أن �ي
ت الدقيقــة هلــذه  جــا�ج ي البحــث عــن االإ

اعــة أعظــم �خ ج منــه جــرأة أشــّد وسش
.)31(” االأســئهت

اث إذًا إىل اســتكناه مدلوالتــه ومنتوجاتــه املعرفية  تســ� القــراءة العمليــة للــرت
ــات  ــاف التعالق كتش ــن ا ــق م ي تنطل ــىت ــة” ال ــراءة الواعي ــا “الق دة، إ�خ ــدِّ املتع
اث منظومــة  ي وصــوال إىل وحدتــه، فالــرت

ا�ش ــاالت الفكــر الــرت خ مج فيــة بــ�ي الخ
ي خــاص، 

ــاٍل معــر�خ ي مج
ة �خ ــاط وأنســاق جزئيــة متغــا�ي عــة إىل أ�خ واحــدة متوزِّ

ي  ــحج اثيــة، وهــذا االأســاس امل�خ خ املعــارف الرت ي بــ�ي
لتداخــل املعــر�خ إنــه الــوعي �ج

ج قــا�ة وغــري عمليــة، فســبيويه وهــو  ي اســتحضاره حــىت ال تكــون النتــا�أ
ينبــ�خ

ــة مل يكــن منفصــا  بي ــة العر ــة للغ خ اللي ــ�ي ــث االأســاس النظــري والقوان
ِّ
يؤث

، وعبــد  خ خ واملتملّكــ�ي ــ�ي ــاء واملّدث ــازات الف�ت ج ج وإ�خ ــا�أ ــا عــن نت نظــر�ي ومعرفي
ي دراســاته عــن إطــار عــم الــالكم وأصــول 

ي مل يكــن منعــزال �خ
رجــا�خ القاهــر الج

ــد  ــوم النق ــون “عل ي ك
ــل �خ ــا تتمثَّ ــص إل�ي ل خ ي �خ ــىت ــة ال ــة. والنتيج ــه واللغ الفق

حــد وظيفــة  والباغــة مل تنعــزل لظــة واحــدة عــن العلــوم الدينيــة..”)32( ، وتتَّ
ــددة،  ا املتع ــياقا�ت ــن س ــا م ــدالالت انطاق ــتكناه ال ي اس

ــة �خ ــراءة الواعي الق
ــة  ــزى”، أي غاي ــى “املغ ــوف ع ــهت الوق ــهت إىل مرح ــذه املرح ــاوز ه ــل تتج ب

اثيــة. ــة النصــوص الرت ومقصدي
مــوم الــا�خ وتســاؤالته،  إن القــراءة الواعيــة قــراءة هممومــة ومثقــهت �ج
فعــة  ــة حــىت تكــون القــراءة منتجــة و�خ ي أن تكــون واحصخ

هــذه االأســئهت ينبــ�خ
ــات  ــة عــن آلّي ث بتلقائي ــا عــن االأســئهت نتحــدَّ ّدثن ، وإذا �ت وقاصــدة وفاعــهت
ــا مــا تســتبطن  ــة وغامضــة فغالب ــت االأســئهت غــري واحصخ ــا إذا كن ــراءة، أّم الق
ــد  ج متحايــهت ومزاجيــة، فتتعقَّ ــهت نتــا�أ أبعــادا إيديولوجيــة ضيقــة. وتكــون املصِّ
كــرج عــدد  رة أ مه هــو الســ�ي إىل إ�ش ــا، واالأ ــة وتتناقــض آليا�ت َّ القــراءة مــن �ش
ــوع مــن املراجعــة  ي إىل ن ــؤدِّ ي ت ــىت ــة ال شــاكالت والتســاؤالت القيقي مــن االإ
ــة”، وهو  ابطــة: “التســاؤل املســتمّر واملراجعة الدا�أ نــاك ثنائيــة مرت الواعيــة، �خ
ــتمر.  ــاد املس ب االج�ت ــح �ج ــا، وفت ــة وأخطا�أ ــح املعرف ــؤّدي إىل تصحي ــا ي م
ــف. يبــدأ مــن الــا�خ والراهــن  هكــذا تصبــح “القــراءة فعــا مســتمرا ال يتوقَّ
ــة  ي حرك

ــرى �خ ــرة أخ ــا�خ م ــّد إىل ال ت اث �ش �ي ــرت ي وال ــا�خ ــق إىل امل وينطل
ي ســكون 

ــ�خ ــاة وتن ــد الي ي تؤكِّ ــىت ــا الركــة ال ــرار، لك�خ ــّر هلــا ق ــدأ وال يق ال �ت

ي نفــس الوقــت”)33( .  
ــة �خ ــا حركــة الوجــود واملعرف املــوت، إ�خ

ــى  ــد ع ي ي ز ــور أ�ج ي تص
اث �خ ــرت ــفة لل ــة والاكش ــة الواعي ــراءة العملي ــوم الق تق

ــدة مســملات: ع
ــاالت  خ املج ــ�ي ــة ب ــة وتامكلي ــة تداخلي ــة تفاعلي مة األوىل: وجــود عاق املســلَّ

ســامية. ــة االإ بي ــة العر ــة داخــل الثقاف املعرفي
خ  وبــ�ي الفكــري  النشــاط  خ  بــ�ي ــدىلي  الج االرتبــاط  الثانيــة:  مة  املســلَّ
ي تشــغل  يــة( الــىت عيــة االقتصــاد ـــــ السياســية ـــــ الفكر شــاكالت )االج�ت االإ
يــة غــري منعــزل  ــارس فعاليتــه الفكر عي �ي خ اجــ�ت ــر ك�أ . واملفكِّ عي خ االجــ�ت الــاك�أ

ــك. ــية تل ــه االأساس ــن طبيعت ــاٍل ع أو متع
ك  ــاال مشــرت ي بعدهــا العــام مج

مة الثالثــة: تعــّد قضيــة “رؤيــة العــامل” �خ املســلَّ
اعــة إىل  تلــف مــن �ج خ ســامية إال أن تفاصيلهــا �ت بيــة االإ داخــل الثقافــة العر
ــدى لك  ــة العــامل ل بعــة مــن رؤي ــة الفكــر �خ صداقيــة وحصَّ أخــرى، وهكــذا �خ
ــا للفكــر يصبح”الصــدق”  ليلن ي �ت

ــة العــامل” �خ خ “ندخــل” “رؤي اعــة. وحــ�ي �ج
، وهــذا هــو  عي ملعــىخ االجــ�ت يــة �ج خ ر�ي أو “عــدم الصــدق” أمــورا نســبية، أو �ت
تلفــة داخــل النظــام  عــل ممكنــا لنــا الديــث عــن “أيديولوجيــات” مخ ج الــذي �ي

. )34(”.. ســامي الفكــري االإ
عية)االقتصاديــة، السياســية،  افــات االج�ت مة الرابعــة: إن لك”الخ املســلَّ
ســامية كن يــمت التعبــري  خ الــدوهلت االإ ر�ي ي �ت

تلفــة �خ ماعــات املخ خ الج يــة( بــ�ي الفكر
ــراع  ”)35( . وكن ال ي ــوحج يديول ي شــلها االأ

ــة �خ ــا مــن خــال اللغــة الديني ع�خ
اع عــى ملكيــة  خ يتمركــز حــول قضــا�ي التفســري والتأويــل، وخاصــة الــرخ
ماعــات  ــا الج ي تعــرج ع�خ ا دمعــا لملصــاحل الــىت النصــوص، والســ�ي إىل اســتنطا�ت

ــة. ي الفكر
ة زمنيــة  ــاه آخــر لفــرت ج

ــاه فكــري عــى ا�تّ ج
مة اخلامســة: إنَّ ســيطرة ا�تِّ املســلَّ

ّ عــى أســاس  ي ملكيتــه للحقيقــة املطلقــة الأنَّ الســيطرة ال تــمت طويــهت ال تعــىخ
ــات”  يــق آلّيــات ســلطوية، وهي آليَّ ــا عــن طر ، وإ�خ ي

ــدل الفكــري واملعــر�خ الج
ــات تفــرض  ــا آليَّ �خ ، الأ ي

ملعــىخ الفلســ�خ ــوم “القيقــة” �ج �خ ال عاقــة هلــا �ج
بديــة”)36(. ــا ال�مديــة واالأ ي عل�ي

مــاعي بعــد أن تضــ�خ ي الــوعي الج
ــا” �خ “حقائ�ت

ي  ي يتبّناهــا الفكــر الديــىخ فــاكر الــىت مة السادســة: تعــّد العديــد مــن االأ املســلَّ
ية  خ لنســبية التار�ي خ �ج ي تتمــريَّ فــاكر الــىت ، لكــن تلــك االأ ي

ا�ش املعــا� ذات أصــل �ت
” مــا ليــس منــه، ويصبــح  خ ــال “الــد�ي ي مج

ويلهــا إىل عقائــد فيدخــل “�خ ّ �ت يــمت
ســة”)37( . ي نصوصــا مقدَّ يديولــوحج ي ذو الطابــع االأ ــاد البــ�ش االج�ت

، الدار  ي ي العر�ج
يد، املركز الثقا�خ 26  - إشاكليات القراءة وآليات التأويل، أبو ز

      البيضاء، املغرب، الطبعة السابعة 2005.ص149.
27  - املرجع نفسه، ص 151.

 ، ي ي العر�ج
يد، املركز الثقا�خ ي علوم القرآن، أبو ز

وم النص، دراسة �خ 28  - م�خ
وت،الطبعة الثالثة 1996،ص16.       بري

29  - املرجع نفسه، ص 17.
30  - ن، ص17.
31  - ن، ن ص.

يد، ص5. 32  - إشاكليات القراءة وآليات التأويل، أبو ز
33  - املرجع نفسه، ص9.

 ، يد، سينا للن�ش رافة، أبو ز هل والزيف والخ ، ضد الج ي زمن التكفري
34  - التفكري �خ
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3( سؤال املنهج يف مقاربة التراث
يــد ــــ انطاقــا مــن التفاعــل  ي ز ي نظــر أ�ج

اث ــــ �خ بــة الــرت ــج مقار يتشــلَّ م�خ
خ القــراءة  ــا، وبــ�ي فــادة م�خ خ “قــراءة مفاهــمي الدراســات الديثــة واالإ بــ�ي
ــاه  عن ــد �ج ــوم اللغــة والباغــة والنق ــال عل ي مج

ــة �خ اثي ــازات الرت ج �خ ــة لاإ النقدي
ي طبيعــة 

ــج ســؤال ال يتوقــف أبــدا، والــذي يتحــمَّ �خ العــام”)38(.  وســؤال امل�خ
ــا  منوطيق ي اهلري

ــراءات �خ ــد أن “ق ي ــو ز ى أب ــج هــو طبيعــة املوضــوع، و�ي امل�خ
جــا،  لســنية واالأســلوبية ليســت وحدهــا م�خ ليــل الــ�د واالأ والســيميولوجيا و�ت
خ  صبــة بــ�ي ج حركــة التفاعــل العميقــة جــدا والخ �ت ــج هــو �خ ذلــك أن امل�خ

ســؤال الباحــث وموضــوع البحــث”)39( .
جــراءات  شــاكالت واالإ ضــة مــن حيــث االإ جــه امتــدادا لركــة ال�خ ويعــد م�خ
مسهــا  ي �ي التحليليــة، لكــن عــى مســتوى عــ�ي أمعــق وأدّق، والغايــة الــىت
ــة  ي ، وتعر ي

ــر�خ ي واملع
ــا�خ نس ــري واالإ وه ــتنباط الج :” اس ــدي هي ــه النق وع مل�ش

ــا  ــج هل شــاكلية امل�خ إ ــري �ج م الكب ــ�ت ”)40( . وااله ي ــوحج يديول ي واالإ
ــر�ت املرحــىي والع

خ العقــل املتســائل عــن العقــل املذعــن  ــريِّ ي “�ت ي الــىت
ي تصــّوره، �خ

ا �خ مــا يســوهعخ
خ العقــل القــادر عــى إنتــاج املعرفــة مــن ذلــك القابــل  ــريِّ ــا �ت ــة، امك أ�خ مــن �ج

ــة أخــرى..”)41( . ــا وتكرارهــا مــن �ج لملعلومــات لفظه

4( اخلطاب الديين وهاجس التجديد
ــد  ي ي ز ــد أ�ج ــر حام ــدي لن ــري والنق وع الفك ــ�ش �خ إىل أن امل ــبق أن أ�ش س
شــاكالت،  ــئهت واالإ ــث االأس ــن حي ــة، ســواء م ض ــاب ال�خ ط ــدادا لخ ــّد امت يع
ّمنــا اســتحضاره هنــا هــو  جرائيــة، والــذي �ي لّيــات االإ أو مــن حيــث االآ
يع  ــار ــّل املش ــغلت ج ي ش ــىت ي ال ــىخ ــاب الدي ط ــد الخ دي ج ــاح و�ت ــاكلية إص إش
ــاكلية هي  ش ــذه االإ ن ه أ

ــا �ج ــا�خ م�خ ــك إ�ي ــا�ة، وذل ــامية املع س ــة االإ ي الفكر
ــامل. ــاح الش ص ــة االإ بواب

ر  ي العــام، يتطــوَّ
أ مــن الســياق الثقــا�خ ي جــزءا ال يتجــزَّ ــىخ طــاب الدي يعــّد الخ

ي عاملنــا 
ي �خ الديــىخ للخطــاب  لياتــه  ي �ت

اجعــه، و�خ برت اجــع  بتطــوره، ويرت
طــاب  يــد فصــه أو عــزهل عــن الخ ســامي اليــوم، ال يســتطيع أبــو ز ي االإ العــر�ج
اجــع والتدهــور  التعليــىي والســيا�ي واالقتصــادي، الــذي يعكــس حــاهلت الرت
ي  ي العــامل العــر�ج

ــة �خ ــة الفكــر والثقاف ي نوعي
ــذي أ�شَّ �خ ء ال ي ــ�ش ، ال ــري بشــل كب

ليــل نقــدي حــّر  ي وجــود �ت
طــاب إال �خ كــن تطــو�ي هــذا الخ ، وال �ي ســامي االإ

ــه)42( . ــه وتو�جّ ي تتحــمَّ في ــىت للفكــر، وتفكيــك لملصــاحل السياســية ال
: ي هل مسّوغاته، وهي طاب الديىخ ديد الخ ج إنَّ �ت

أ ـــ املسوِّغ التارخيي
ــري  ــب االأخ ــذا املطل ـ وه ــري ــب التغي ــن مطل ــد “م ــة إىل التجدي ــع الاج تنب

ت  وضــاع عــى لك املســتو�ي م االأ خ تتــأزَّ ــة حــ�ي ورة ملحَّ يصبــح بــدوره �خ
ــة عــى  ي ــة والفكر ــة، والثقافي ــة، السياســية، االقتصادي عي واالأصعــدة: االج�ت
ســامي  ي االإ ي الــوعي العــر�ج

ــة )1967( لظــة فارقــة �خ الســواء”)43( . تشــلِّ هز�ي
يــة التقّدميــة  يــة ســواء الثور ت التغيري طــا�ج افــت الخ الديــث، إذ كشــفت �ت
زمــة خلقــت” الاجــة إىل  ــا االأ ي أنتج�ت اثيــة املاضويــة، والصدمــة الــىت أو الرت
، وأول مظهــر مــن مظاهــر التغيــري هــو الاجــة إىل التجديــد الفكــري  التغيــري
ــاالت املعرفــة وحقوهلــا، وأيضــا  ي لك مج

، أي التجديــد �خ عي والســيا�ي واالجــ�ت
طــاب  ي الخ

ها �خ َّ تفســري ــة �ت ــة وأن اهلز�ي ، خاصَّ ي ي إطــار الفكــر الديــىخ
التجديــد �خ

ا دينيــا”)44( . ي تفســري ي بشــّقيه الــرىمسي والشــعىج الديــىخ
ــا عقــا�ج إهليــا ســببه تقليــد  ــة بوص�خ ي إىل اهلز�ي طــاب الديــىخ لقــد نظــر الخ
ســامية، هــذا  ي عــن التقاليــد والقــمي االإ

الغــرب والتحالــف معــه والتخــىِّ
ييــف  خ ــا هدفــه �ت التفســري ال يســ� إىل كشــف االأســباب القيقيــة لاأزمــة، وإ�خ
، ومــن هنــا “نشــأت الاجــة إىل إعــادة  ســامي ي االإ وعي املواطــن العــر�ج
طــاب،  ــا ذلــك الخ يــة وعقيديــة ينطلــق م�خ ي مــا اعتــرج مســملات فكر

النظــر �خ
ــة،  تلف ة ومخ ــا�ي ــر مغ ــات نظ ــن و�ج اث م ــرت ي ال

ــث �خ ت تبح ــا�ج ــرت كت وهطخ
ي  ــا�ج خ مــروة وممــد عابــد الج يــب ممــود وحســ�ي ج ت زكي �خ مثــل كتــا�ج
ي ملطلــب 

خ ر التــار�ي ِّ خ تناقــش املــرج خ آخــر�ي مه)45( ، ومفّكــر�ي ي وغــري
وحســن حنــ�خ

. )46(”) ي ــىخ ــاب الدي ط ــد الخ دي ج )�ت
ب ـــ املسوِّغ املعريف

خ  ــاق بــ�ي قيــق معليــة التواصــل الخ غ عــى أســاس “�ت يقــوم هــذا املســوِّ
ــن أ�  ــروج م ــاق الخ ــل الخ ــة التواص ــود بعملي ، واملقص ــا�خ ي وال ــا�خ امل
ــروج مــن  ، وكذلــك الخ مس االأصــاهلت ي �ج ىمع وإعــادة إنتــاج املــا�خ التقليــد االأ
مس املعــا�ة”)47( .  ــة للغــرب �ج يــة التامَّ أســوار التبعيــة السياســية والفكر
ي  ــىخ طــاب الدي ي لك مســملات الخ

ــة إىل إعــادة النظــر �خ ــدف هــذه العملي و�ت
طــاب  ــا أصــل الخ ــا بوص�خ ا وتســليط النقــد عــى لك جوان�ج ، ودراســ�ت القــد�ي
دف نقــد  ي املعــا�)48( ، والعــودة إىل تلــك املســملات هي عــودة تســ�ت الديــىخ
جذورهــا وتفكيهكــا “إذ ال انقطــاع بــا تواصــل نقــدي مبــدع وخــاق، أمــا 

إنَّ الحاجــة إلــى تجديــد قــراءة القــرآن وتأويلــه 
تشــغل  التــي  الهمــوم  طبيعــة  مــن  نابعــة 
العقــل اإلســالمي اليــوم، ونوعيــة القــراءة 
طبيعــة  فيهــا  ــم  تتحكَّ للقــرآن  المطلوبــة 
كل  تطرحهــا  التــي  واإلشــكاالت  الهمــوم 

معينــة تاريخيــة  مرحلــة 

38  - النص، السلطة، القيقة، ص 12.
39  - املرجع نفسه، ص12.

40  - نفسه، ن ص.
طاب والتأويل، ص 74. 41  - الخ

ي املعا�، وكشف  طاب الديىخ يد كتا�ج خاصا لتفكيك الخ 42  - لقد خصص أبو ز
طاب هو خطاب  ا هي أن هذا الخ ي خلص إل�ي ه، والنتيجة الىت       مستضمراته وخبا�ي

افت يقوم عى أسس إيديولوجية نفعية، بعيدة لك البعد عن العملية والدقة        م�ت
وىل 1992.43  - التفكري  ، الطبعة االأ ، سينا للن�ش ي طاب الديىخ جية، ينظر نقد الخ       امل�خ

 ، يد، سينا للن�ش رافة، أبو ز هل والزيف والخ ، ضد الج ي زمن التكفري
      �خ

وىل 1995.ص130.       الطبعة االأ
يد، ص22. 43  - التجديد والتحر�ي والتأويل، أبو ز

44  - املرجع نفسه، ص 23.
يد وممد أركون. م نر حامد أبو ز 45  - وم�خ

46  - املرجع نفسه، ص 23 ــ 24.
يد، ص 228. طاب والتأويل، أبو ز 47  - الخ

سامية  ية االإ ي عند التيارات الفكر ي سؤال املعىخ الديىخ
يد البحث �خ 48  - حاول أبو ز

هلت وخصوهمم، وانتقل إىل الصوفية من  خ يث خصص دراسات لملعرت ة، �ج       القد�ي
ي 

ملدارس النقدية الباغية، وركز �خ ، واهمت �ج ي خ عر�ج خ �ج خ عى حمي الد�ي كري       خال الرت
ت  طا�ج طار عى �اع التأويات، وامتد خطابه النقدي التفكي�ي ليشمل الخ       هذا االإ

ية املعا�ة.       التفسري
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ــد”)49( . ــو التقلي ــة التواصــل �خ التواصــل لغاي
ج ـــ مسوِّغ التوظيف اإليديولوجي للدين

ســامية، إذ  تمعــات االإ ــا املج ي تعيهسش ت الــىت تعــدُّ هــذه القضيــة مــن التحــّد�ي
ســام وســيهت لتحقيــق مصــاحل فئويــة وسياســية معينــة، وتقــوم هــذه  أصبــح االإ
ي وظائــف 

اهل �خ خ ســام إىل أداة مــن االأدوات واخــرت العمليــة بتحويــل “االإ
ســام مــن  يــث تفــرغ االإ ت ذات طبيعــة دنيويــة متدنيــة”)50( ، �ج وغــا�ي
ن تتبــىخَّ أطروحــة  تمــل، كأ مــه مــا ال �ي ي والــروحي الرفيــع و�ت

لــ�ت متــواه الخ
ــلطة  سخ س ــأنه أن �ي ــن ش ــذي م ــام ال س ــقمي لاإ ــم الس ــه ال�خ ــمولية، إن “الش
ي لك  

ــة �خ ــح ســلطة شــامهت وهميمن ــة، لتصب ســات الديني خ واملؤسَّ ــد�ي رجــل ال
ــط  ب ــه �ي ن ي خطــا�ج ســلطو�ي الأ ــىخ طــاب الدي ــح الخ ــاالت”)51( . هكــذا يصب املج
ــة)52( ، ــع الســلطة السياســية لفــرض منطــق الوصاي ــة م ــة نفعي الفي ــة �ت عاق

ــة  ــاع فئ ــى أوض ــاظ ع ــة للحف ــوص الديني ــدالالت النص ــب ب ــمت التاع  وي
ال متعــددة للنصــوص  خ ي بعمليــات اخــرت طــاب الديــىخ معينــة، ويقــوم الخ
ي 

يــة �خ خ الر مس د�ي ــن “الفــرد �ج ســامية، ويــؤّدي هــذا إىل سج الدينيــة االإ
ــه  ّث ــت ز� طاعــة الــه الــذي �ي ذعــان �ت ــر واالمتثــال واالإ ساســل مــن ال�ت
ســام ومغفــرة الــرب”)53( . تكــر االإ اعــة �ت ليفــة أو الســلطان أو أمــري أو �ج الخ

ي تتجــاوز  مــن هنــا تنبــع الاجــة إىل اللجــوء إىل معليــة “ التثــو�ي الفكــري” الــىت
ي 

”، بــل وتتجــاوز حــىت “التجديــد”، يقــول: “ والقيقــة أننــا �خ معليــة “التنــو�ي
ــد،  ــن التجدي ــرش م ك ــو أ ــا ه ي حاجــة إىل م

ســامية �خ ــة االإ بي ــا العر تمعاتن مج
يــك  ر “�ت هــو  لتثــو�ي  �ج واملقصــود   ، فكــري”)54(  تثــو�ي  إىل  اجــة  ــن �ج �خ
ي 

، فقــد ســيطرت عــى أفــق اليــاة العامــة �خ العقــول بــدءا مــن ســن الطفــوهلت
ي السياســة أو االقتصــاد أو التعلــمي ـــــ حــاهلت مــن الركــود 

تمعاتنــا ــــ ســواء �خ مج
ــاهلت  ــذه ال ــوت”)55( . ه ل إىل م ــوَّ ــكت أن تتح ــىت أوش ــد ح ــا الهع ــال �ج ط
ــة،  ــة والثقافي ي ــة الفكر ــى البني ــت ع ت انعكس ــتو�ي ــى لك املس ــة ع م املتأزِّ
ّ تعويــض  ا�ــة للفكــر النقــدي الــّر وأهــه، لقــد �ت فنحــن نعيــش حــاهلت مخ
تــاج إىل تثــو�ي الفكــر عــرج الســ�ي إىل  ، هلــذا �خ ــج التكفــري ــج التفكــري ب�خ م�خ
مــة، وفتــح النقــاش  لتحــّدي والدخــول إىل املناطــق املرَّ يــك العقــول �ج ر “�ت
ــور إىل املناطــق  ، وتدخــل الن ت التفكــري ــح إمــاك�خ ي تفت ــىت حــول القضــا�ي ال
ــا هــو  ــاء مــن اختصاهصــم وحــدمه، وأنَّ قوهلــم ف�ي هــا الف�ت ي يعترج املعتمــة الــىت

ــادات”)56( . خ اج�ت ــادا مــن بــ�ي القــول الفصــل وليــس فقــط اج�ت

اضــع للتوظيــف الســيا�ي  ي ـــــ الخ طــاب الديــىخ ديــد الخ ج تعــّد معليــة نقــد و�ت
لدراســة النقديــة  ، بــدءا �ج خ لنســبة للباحثــ�ي ي ـــــ “مطلبــا ملحــا �ج يديولــوحج واالإ
ي 

ــا تنصــب �خ لياتــه االأدبيــة والثقافيــة والسياســية”)57( ، امك أ�خ ج ي �ت
خ �خ للتــار�ي

ي قلــب الكفــاح للخــروج مــن 
تمــع، و�خ قلــب “الكفــاح لتجديــد حيــاة هــذا املج

الوضــع املــأزوم الــذي نعيشــه”)58(.

5( القرآن وهاجس جتديد القراءة والتأويل
ي  بعــة مــن طبيعــة اهلمــوم الــىت ويــه �خ أ ديــد قــراءة القــرآن و�ت ج إنَّ الاجــة إىل �ت
ــا  ســامي اليــوم، ونوعيــة القــراءة املطلوبــة للقــرآن تتحــمَّ ف�ي تشــغل العقــل االإ
يــث  يــة معينــة، �ج خ ر�ي ي تطر�ــا لك مرحــهت �ت شــاكالت الــىت طبيعــة اهلمــوم واالإ
ي لك زمــان، وقــد 

ي لك وقــت ومطلوبــة �خ
ــة مطروحــة �خ ــم القــرآن هممَّ إن “�خ

ــاكن،  ــان وم ــل لك زم ــب أه اط خ ــرآن �ي ن الق أ
ــا �ج ن اقتناعن أ

ــري �ج ي التذك
ــ�خ يك

ي لك 
د االأحــوال �خ للقــرآن بتجــدُّ د  ــم متجــدِّ كتســاب �خ يفــرض علينــا ا

عــر..”)59( .
ي 

ــا، وهــو معــى أوىلي ومركــزي �خ خ ــــ وحي ي نظــر املســمل�ي
ــرآن ــــ �خ ــّد الق يع

تكــز عــى هــذه  ، وأي صياغــة جديــدة ملعــىخ اليــاة �ت ســامي ي االإ
نظــام التلــ�تّ

ويــل دالالتــه  أ ي �ت
ــاد �خ . وإعــادة قــراءة القــرآن واالج�ت يــة لملعــىخ البــؤرة املركز

ســامية  تمعــات االإ د املج ــا تطــّور الواقــع وتعــدُّ ورة معليــة يقتض�ي ومقاصــده �خ
ي الفكــر 

ــاد كن عامــا همّمــا مــن عوامــل االختــاف �خ ــا، هــذا االج�ت واختا�خ
مــت التأويــات  خ النــاس، و�خ ، وهــو اختــاف ر�ــة بــ�ي ســامي الالكســي�ي االإ
ل النــّص هلــذه التأويــات لكهــا،  ــة عــى احــ�ت ــا دالهلت قوي دة عــى أ�خ املتعــدِّ

.” ي
ــاز القــرآ�خ عج بــل عــّدت مــن عامــات “االإ

ســامية، فــا بّد  بيــة االإ ي الضــارة العر
ي نّصــا مــور�ي �خ

وإذا كن النــص القــرآ�خ
ات  د التأويــىي ملتغــري ضــع هــذا التعــدَّ خ وياتــه “و�ي أ ات و�ت د تفســري مــن أن تتعــدَّ
ات مثــا طبيعــة العــم الــذي يتنــاول  عديــدة متنوعــة، أمّه هــذه املتغــري
د أهــداف التأويــل وطرائقــه،  ــدِّ ــاّص الــذي �ي ي الخ

ــال املعــر�خ النــص، إىل املج
ــن  ــص م ــامل املتخصِّ ــاول الع ــذي يتن ي ال

ــر�خ ــق املع ف ات االأ ــري ــذه املتغ ي ه
�خ �ش

عــل  ج ــاول ان �ي ــم النــّص مــن خــاهل، أو �ي خــاهل النــّص، فيحــاول أن ي�خ
النــّص يفصــح عنــه” )60(.

حامــد  لنصــر  الفكــري  المشــروع  قــراءة  إنَّ 
ــة العلميــة  ــب كثيــرا مــن الدقَّ أبــو زيــد تتطلَّ
ة  لعــدَّ المعرفيــة  والجــرأة  والموضوعيــة 
التــي  الســلبية  األوصــاف  هــا  أهمَّ أســباب، 
التــي  الجارحــة  واالتهامــات  بــه،  ألصقــت 
وجهــت لــه، واألحــكام القضائيــة التــي صــدرت 
أو  دراســات  الباحــث  يجــد  مــا  ونــادرا  ضــده، 
وعرضــت  المفكــر  هــذا  أنصفــت  مقــاالت 
نزعــة  كل  مــن  متجــردة  وتصوراتــه  أفــكاره 

حزبيــة. مصلحــة  أو  إيديولوجيــة 

يد، ص26. 49  - التجديد والتحر�ي والتأويل، أبو ز
50  - املرجع نفسه، ص27.

51  - نفسه، ص 29.
مس)الماية( ملمارسة  يد: “إنه لاأسف منطق )الوصاية( يتذرع �ج 52  - يقول أبو ز

تمعاتنا”.  ي مج
ية السياسية �خ ية وعقلية ال تقل خطرا عن الديكتاتور ية فكر       ديكتاتور

خ املؤسسة السياسية         املرجع نفسه، ص 34. ويقول كذلك “ استطاع التحالف ب�ي
صاح والتجديد”، املرجع نفسه، ص82. نق تيارات االإ خ       واملؤسسة الدينية أن �ي

53  - املرجع نفسه، 31.
يد، ص232. طاب والتأويل، أبو ز 54  - الخ

يد، ص31. 55  - التجديد والتحر�ي والتأويل، أبو ز
وم “الامفكر فيه” الذي وظفه ممد  يد م�خ 56  - املرجع نفسه، ص32. يقصد أبو ز

ا.       أركون كثري
57  - املرجع نفسه، ص 83.

58  - ن، ص86.
وت،  بية، بري ي، مركز دراسات الوحدة العر ا�ج 59  - مدخل إىل القرآن، ممد عابد الج

وىل، 2008، ص9.       الطبعة االأ
يد، ص 9. ي علوم القرآن، أبو ز

وم النص، قراءة �خ 60  - م�خ
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ي طبيعته:
م ـــ يتحمَّ �خ إنَّ التأويل ـــ حسب هذا ال�خ

ي الذي يعتمده املؤول. بستمولوحج ي أو املنظور االإ
ال املعر�خ  املج

عي لملؤول. ي والتموضع االج�ت
فق املعر�خ  االأ

: خ خ اثن�ي منا للقرآن مرده إىل عامل�ي ديد �خ ج وإعادة �ت
ــة  ــة والثقافي ــة والسياســية واالقتصادي عي وضــاع االج�ت  تغــريّ االأحــوال واالأ
ت واقعيــة  تــاج إىل إجــا�ج ت جديــدة �ت ــّد�ي وز إشــاكالت و�ت ، و�ج خ لملســمل�ي

ومقنعــة.
ــاد وأنظمــة القــراءة، االأمــر الــذي يدفعنــا  ــّدد املعــارف وأدوات االج�ت ج  �ت

ي القــراءة والتأويــل.
ــا �خ ن ــد مناهج دي ج إىل �ت

ي 
ــد �خ ــن جدي ــري م ــا للتفك ــبتمرج 2001 منطلق ــن س ــ�ش م ــادي ع ــلِّ ال يش

الظاهــرة الدينيــة معومــا والظاهــرة القرآنيــة خاصــة، فقــد أنتــج هــذا الــدث 
ســام دينا رادياكليــا إرهابيا  يــث عّد االإ ي الغــرب، �ج

ســامفوبيا �خ الإ مــا يســى �ج
خ بــرف النظــر  كيــد أمّهيــة دعــوة لك املســمل�ي أ ــب �ت ج إقصائيــا، ومــن هنــا “�ي
ي القــرآن”، وليــس أبــو 

ــّددا �خ ــم العرقيــة والثقافيــة، للتفكــري مج عــن اختافا�ت
ســام، بقــدر  ــة لاإ ــاول أن يصــوغ نســخة خاصَّ يــد هنــا صاحــب دعــوة �ي ز
ي حقيقــة 

، يتمثــل هــذا الفضــاء �خ مس فضــاء ملوقفــه التأويــىي ــاول أن �ي مــا �ي
اث معليــة بــدأت ومل تتوقــف حــىت االآن  ي الــرت

ــددا �خ كــون” معليــة التفكــري مج
ملثــل مل تتوقــف أبــدا معليــة  . و�ج ســامي منــذ القــرن الثامــن عــ�ش ي العــامل االإ

�خ
ي بطــرق وأســاليب شــىت منــذ أواخــر القــرن التاســع 

مفاوضــة املعــىخ القــرآ�خ
عــ�ش حــىت االآن”)61(. والقضيــة ال تقــف عنــد هــذه الــدود، بــل تتجاوزهــا 
ي 

م خطــوة أبعــد �خ ــاول املســملون ـــــ أيــ�خ كنــوا ـــــ التقــدُّ ورة “ أن �ي إىل �خ
خ  جــزـ وذلــك ليكونــوا مشــارك�ي ويــىي �خ أ ــج �ت ــاز م�خ ج هــذه العمليــة مــن أجــل إ�خ
ي العــر الــذي يعيشــون فيــه، بــدل أن 

ــم، �خ ي صياغــة معــىخ حيا�ت
خ �خ شــط�ي �خ

ــر واالنصيــاع مــن  ل�ت ــم �ج ي تفــرض عل�ي ي الــىت
خ لملعــا�خ خ ســلبي�ي يكونــوا متلّقــ�ي

هنــا أو هنــاك”)62( .

خامتة

ــة  ا مــن الدقَّ ــب كثــري يــد تتطلَّ وع الفكــري لنــر حامــد أبــو ز إنَّ قــراءة املــ�ش
وصــاف  هــا االأ ة أســباب، أمهَّ ــرأة املعرفيــة لعــدَّ العمليــة واملوضوعيــة والج
ــت هل، واالأحــاكم  ي و�ج ارحــة الــىت امــات الج ي ألصقــت بــه، واال�ت الســلبية الــىت
ــد الباحــث دراســات أو مقــاالت  ج درا مــا �ي ي صــدرت ضــده، و�خ القضائيــة الــىت
ــة  ع خ ــن لك �خ ــردة م ــه متج ــاكره وتصورات ــت أف ــر وعرض ــذا املفك ــت ه أنصف

ــة. بي ــة أو مصلحــة حز إيديولوجي
يئــة غالبــا مــا  ده لغــة عمليــة جر ــم دراســاته إىل اعــ�ت كننــا إرجــاع ســوء �خ و�ي
ــة تلــك اللغــة  ، وهممَّ خ ي االنفعــاىلي للقــراء الوثوقيــ�ي

لشــعور العاطــ�خ تصطــدم �ج
ــه،  ــق انتظارات ــ� أف ، وك ي

ــ�تّ ــن املتل ي ذه
ــة �خ ــة والصدم ــداث الدهش هي إح

ــم معــه بســمة  ــا يتَّ ــاد، وإ�خ ــوف واملعت ي املأل
ــوض �خ خ ــر الباحــث ال �ي فاملفكِّ

ــة  ، امك أن ماهي ــ�ي ــوت البحــث الع املغامــرة، وعندمــا نفقــد هــذه الســمة �ي
ــن  ــة م ــه حزم ــل من ــؤال تتناس ــؤال، ولك س ــاهسا الس ــ�ي أس ــث الع البح
ــذا  ــث. وه ــة للبح ــا قيم ــؤال ف ــن الس ــل ع ــف العق خ يتوقَّ ــ�ي ، وح ــئهت االأس
ي 

ــك ينبــ�خ ، ولذل ي
ــر النســ�ت خ املفكِّ ــري خ االأســئهت هــو مــا �ي ــ�ي ــدىلي ب ــط الج اب الرت

ــق،  لاح ــابق �ج ــط الس ب ــقية �ت ــراءة نس ــه ق ــد ومؤّلفات ي ي ز ــات أ�ج ــراءة دراس ق

نطــق  ازاتــه املتفرقــة، وعــدم التعامــل مهعــا �ج ج خ إ�خ ــب الفصــل بــ�ي وتتجنَّ
ــة. ــري العملي ــة غ ــاكم االنطباعي ــا لاأح نب ج ــطحي �ت ــيىي س تبس

خ يشــتغلون  خ الــذ�ي خ البــارز�ي يــد بنــاء عــى مــا أســلفنا مــن املفّكــر�ي يعــّد أبــو ز
لياتــه، بنــاء عــى  ج ته و�ت ي بــل مســتو�ي اث الديــىخ ويــل الــرت أ بتجديــد و�ت
ــرأة  جيــة عمليــة دقيقــة، ومنطلقــات ابســتمولوجية ممكــة، وبنــوع مــن الج م�خ
ــة  اهني ــق �ج ــة تتعلَّ ــة وحارق ــا مــن أســئهت حيَّ ، وانطاق خ ــ�ي والشــجاعة املعرفيت
خ هــذه  ســامية، والتداخــل الاصــل بــ�ي بيــة االإ تمعــات العر وواقــع املج
ــم بكثــري مــن التعقيــد  عــل تنــاول منجزاتــه العمليــة يتَّ ج ت هــو مــا �ي املســتو�ي

ــة. والصعوب
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ــق  كــن أن تتحقَّ يــة النوعيــة ال �ي االنطاقــة الضار
خ  ــر�ي املفكِّ مــن  أجيــال  هــودات  مج مك  ا بــرت إال 
اولــون  و�ي حاولــوا  خ  الــذ�ي خ  والباحثــ�ي والعملــاء 
ي من  اح اللــول الــىت دة اقــرت تلفــة ومتعــدِّ بطرائــق مخ
ــة دامــت قــرو�خ طويــهت  ــّرر�خ مــن تبعيَّ ا أن �ت شــأ�خ
ــاهلت  ــا ع ــه فأصبحن ــر�خ ب ــذي ان�ج ــا ال ــواء ملاضين س
ر�خ مــن اســتخراب )اســتعمار(  ــرِّ ــه. أو أن �ت علي
ــاده، امم جعــل خروجــه مل  ــل أبع ــب الوطــن ب �خ
ــري  ــل غ ، بش ــب دا�أ ــهت �خ ــا ملواص ــن إال ح يك
ــة  ــاالت وتبعيَّ ي شــىت املج

لفنــا �خ خ س �ت ، فكــرَّ مبــا�ش
ــا أن نكــون ســادة أنفســنا.  ــة منعــت عن دا�أ

ــار  اضينــا أو ان�ج ــار �ج بــع مــن ان�ج وضــع مــؤمل �خ
، وضــع زرع فينــا عقــا مقّلــدا  ي الآخــر الغــر�ج �ج
ينــا هلــذا أو ذاك، غــري قــادر عــى إبــداع  وسج
ي وطنــا ســيد نفســه، بــل زرعــت  ة تبــىخ ســبل مغــا�ي
ي 

دة متصارعــة إىل حــّد التنــا�خ اعــات متعــدِّ فينــا �ج
ــص  ــف يتخلَّ ــلتنا كي ــت مش ــاء. فأصبح قص واالإ
بعضنــا مــن بعــض عــوض أن تكــون مشــلتنا 
ــه  ــن في ــذي �خ ــف ال ــن التخلُّ ــص م ــف نتخلَّ كي
ــاالت ومّققــا  ي لك املج

ي وطنــا يبــدع �خ وكيــف نبــىخ
ــاده. ــل أبع ــن ب ــانية املواط إنس

ه دون  ــري ــال لتغي ــذي ســعت أجي هــذا الوضــع ال
ــة  ــخيصه بدقَّ ــا تش ــن لن ك ــف �ي ــة، كي ج نوعيَّ ــا�أ نت

ــه؟ ــا الفعــل في كــن لن ــرش كي �ي ك أ
ي إىل  ــؤدِّ ــخيص ي ــوء التش ــوم أن س ــو معل ــامك ه ف
ي علينــا قبــل  ســب ظــىخ ي العــاج وهلــذا �خ

طــأ �خ الخ
ء البحــث عــن التشــخيص االأســم والــذي  ي لك �ش
ــا تســاعد عــى  كــن أن يكــون انطاقــة للــول ر�ج �ي
ــذري مــن  ر الج ــة إىل التحــرُّ ــس الســبل املؤّدي تملُّ

ــو اللــول. ــه النــوعي �خ املعيقــات والتوجُّ

ي  هــودات الســابقة الــىت ي املج
لــل �خ خ يمكــن الخ أ�ي

ــل  يــة؟ �خ ي انطاقــة حضار
حاولــت املســامهة �خ

ي التواصــل 
ي التشــخيص أم �خ

لــل �خ خ ــق االأمــر �ج يتعلَّ
لــل يعــود إىل  حــة؟ هــل أن الخ ي اللــول املقرت

أم �خ
ي 

ي التواصــل و�خ
ي التشــخيص و�خ

لك هــذا، أي �خ
ــن  ك ــر �ي ــر آخ م أ

ــق �ج ــل يتعلَّ ل ــول؟ أم أن الخ الل
ــل؟ ل أن يكــون هــو جوهــر الخ

ــن  مك م ا ــرت ــم امل ــذا ال ي ه
ــدا �خ ــل جي ــا نتأمَّ عندم

ــل إىل  ي مل تتوصَّ ــاالت، والــىت ي لك املج
هــودات �خ املج

ي بنــا إىل أن نكــون ســادة أنفســنا، 
تــ�ت تغــريُّ نــوعي �ي

ي طرائــق 
�خ أساســا  يمكــن  لــل  الخ أن  إىل  يــل  �خ

اث والداثــة  لــرت ــة عاقتنــا �ج ي نوعيَّ
�خ و�خ تفكــري

ــة عاقتنــا بواقعنــا وبعــر�خ  ي نوعيَّ
والقــرآن، أي �خ

ــا(. مانن خ )�ج
العقــول  هــذه  أساســا،  عقولنــا  ي 

�خ لــل  الخ إنَّ 
ي  ملــا�خ ــار �ج ــار: االن�ج ــا داء االن�ج ي َتكــّرس ف�ي ــىت ال
الآخــر! هــذا الــداء الــذي جعــل عقولنا  ــار �ج واالن�ج
ر مــن  ــروج أو التحــرُّ عقــوال ُمَقّلــدة ال تســتطيع الخ
ــن الداثــة أو مــن  اث أو مــن سج ــن الــرت سج

ــا. يديولوجي ــن االإ سج
؟  �خ ي طرائق تفكري

لل يمكن �خ ما املقصود أن الخ
ي نظــرة عــى مــا هــو ســائد معومــا مــن 

عندمــا نلــ�ت
ية  لفيــات الفكر تلــف الخ مــاوالت متباينــة مــن مخ
خ  ــا وبــ�ي ك الــذي حــال بي�خ ــد أن القــامس املشــرت ج �خ
مل  يعــا  �ج هــؤالء  كــون  هــو  ي  التنــو�ي التفكــري 
ــد  ج ي �خ

ا�ش ــرت ــة: فال ي ــم الفكر روا مــن خلفيا�ت يتحــرَّ
ــد، إذ  ــى التقلي ــة ع ــة قا�أ اث عاق ــرت ل ــه �ج عاقت
ــ�ت  ــك يب ــه لذل ــر في اث وال يفكِّ ــرت ل ــر �ج ــه يفك أن
ــاوزه، فــل مــا يقــوم  ج ينــا هل غــري قــادر عــى �ت سج
ه  اث عــى حــا�خ بــه هــو مــاوهلت إســقاط الــرت
ي حقيقــة االأمــر 

وعــى عــره، إذ أنــه  مل يقــم �خ
عــادة إنتــاج مــا أنتجــه الســابقون وبذلــك ال  إ إال �ج
لفــا، وهــذا هــو الفــرق  خ �خ إال بؤســا و �ت يــد حــا�خ خ �ي

ــه.  ــر في خ أن نفكِّ ــ�ي اث و ب ــرت ل ــر �ج خ أن نفكِّ ــ�ي ب
ي 

ــر �خ يقــة التفكــري هنــا فارقــة، فعندمــا نفكِّ فطر
ولكننــا  فنســتفيد  نقّيمــه  أن  نســتطيع  اث  الــرت
ــا نفكــر مــن خــال عــر�خ ال مــن  نن نتجــاوزه الأ
كــن أن  لتــاىلي �ي . و�ج خــال عــر مــن ســبقو�خ
ي إىل تفكــري 

تــ�ت كــن أن �خ تكــون لنــا إضافــة و�ي
ي. تنــو�ي

، فــل مــا يقــوم  ي
لنســبة للحــدا�ش ء نفســه �ج ي والــ�ش

بيــة أي إنــه  لداثــة الغر بــه هــو مــاوهلت إلاقنــا �ج
ــر  ــو يفكِّ ء �خ ي ي لك �ش

ــم �خ ــون مثله ــ� الأن نك يس
عــه منبّتــا عــن واقعــه  ج ــا امم �ي لداثــة وال يفكــر ف�ي �ج

ــة .)1( اصَّ بعيــدا عــن مشــالكته الخ

لنســبة لملاركــ�ي الــذي يعتقــد  ء �ج ي نفــس الــ�ش
ــا قوالــب  يــة عمليــة فيجعــل م�خ أن املاركســية نظر
اث والواقــع  ــاول مــن خاهلــا قــراءة الــرت جاهــزة �ي
ي 

ا�ش ــرت ــف ال عــن ال تل خ عــه ال �ي ج ــا �ي واملســتقبل ممَّ
ملاركســية وال  ــر �ج ــو االآخــر يفكِّ ، �خ ي

وال عــن الــدا�ش
اوزهــا  ج ــا فيبــ�ت حبيســا هلــا ال يســتطيع �ت ــر ف�ي يفكِّ

” )يعرج  ي ديد الفكر العر�ج ج يب ممود، “�ت ج 1   -  زكي �خ
ي  ي هذا الكتاب عن أزمة املثّقف العر�ج

     املؤلف �خ
 .) ي

     الدا�ش

التفكري بطريقة 
مغايرة سبيل 
لعالقة نوعية 
مثمرة بالتراث 

واحلداثة والقرآن 

شــرط االنتقــال مــن مرحلــة 
إلــى  التنويــري  التفكيــر 
التنويــري  الفعــل  مرحلــة 
ــب وجــود منــاخ ثقافــي  تتطلَّ
ر  ــوِّ ــل متن ــري يقــوده جي تنوي
ــع بعقــل مهيــأ لإلبــداع  يتمتَّ
اإلضافــة  علــى  والقــدرة 

التفكري بطريقة مغايرة سبيل لعالقة نوعية مثمرة بالتراث واحلداثة والقرآن 

عبد املنعم إدريس
كاتب وباحث
تونس
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يبــا عــن واقعــه وعــن عــره .)2( فيبــ�ت غر
ــر  بــداع وال عــى أن تفكِّ ــدة غــري قــادرة عــى االإ هكــذا نكــون أمــام عقــول مقلِّ

ــة كي تصبــح ســيدة نفهســا. يقــا لاأمَّ مس طر ا �ي ا مغــا�ي تفكــري

ة يضمــن لنــا  يقــة مغــا�ي ولكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه، هــل التفكــري بطر
ي؟ �ي يقــود إىل مرحــهت الفعــل التنو�ي فكــرا تنــو�ي

ــد أن هــذا االأمــر ممكــن  ج ــارب ســابقة �خ ج يــة عــى �ت خ ر�ي ي نظــرة �ت
عندمــا نلــ�ت

وط: التفكــري  ــ�ش ــذه ال ــت ه ــة وغــري ممكــن إذا غاب وط معّين ــرت �ش إذا توفَّ
ــري كٍف للوصــول  ــذا غ ي ولكــن ه ــو�ي ــر التن ــود إىل الفك ة يق ــا�ي ــة مغ يق بطر
خ مــن  وط املناســبة، أســوق هنــا مثالــ�ي ــر الــ�ش ي إذا مل تتوفَّ إىل الفعــل التنــو�ي
خ كي نــدرك مــن خاهلمــا كيــف أنَّ التفكــري  تلفــ�ي خ مخ ي عــر�ي

اثنــا الفكــري �خ �ت
ي وإىل الفعــل  يــة قــاد إىل التفكــري التنــو�ي خ ر�ي ي ظــروف �ت

ة �خ يقــة مغــا�ي بطر
ــاد إىل  ة ق ــا�ي ــة مغ يق ــري بطر ــرى، التفك ــة أخ ي خ ر�ي ــروف �ت ي ظ

ي. و�خ ــو�ي التن
وطــه. ــر �ش ي لعــدم توفُّ ل إىل الفعــل التنــو�ي ي ولكنــه مل يتحــوَّ التفكــري التنــو�ي

ي املدينــة 
ــة �خ ي خاصَّ

ــاد الفــهت ــق ببدايــة نشــأة حركــة االج�ت ول يتعلَّ املثــال االأ
يتــان:  افــة العباســية، حيــث تكونــت مدرســتان ف�ت ة الخ ي فــرت

ي العــراق �خ
و�خ

ــرأي  ــاب ال ــى حس ــث ع ــم الدي ــث تضخَّ ــة حي ي املدين
وىل �خ ــة االأ املدرس

مــام مالــك )93 ه/711 م _179 ه/795 م(. مامــة االإ إ �ج
مــام  مامــة االإ إ ــم الــرأي عــى حســاب الديــث �ج املدرســة الثانيــة حيــث تضخَّ

أبــو حنيفــة النعمــان )80 ه/699 م _150 ه/767 م(.

مــام الشــاف�ي )150 ه/ 767 م_ 204 ه/820 م( وهــو  هــذا الوضــع جعــل االإ
ــاد،  ة مــن أجــل تنظــمي معليــة االج�ت يقــة مغــا�ي مــام مالــك يفكــر بطر تمليــذ االإ
ــم  ي تنظِّ بــادئ عــم أصــول الفقــه الــىت ــاد أو مــا يعــرف �ج فوضــع مبــادئ االج�ت

كيفيــة اســتنباط االأحــاكم.
ــه  ــه وتوســيع االســتفادة من ــه التفاعــل مع ــا أمكن ــاب وجــد جي هــذا الكت
دا عــى قواعــد  مــة اعــ�ت ــة منظَّ يق ــه بطر ى إىل نشــأة وتطــور عــم الفق ــا أدَّ ممَّ
، اســتفاد  خ خ العملــ�ي ي هــذ�ي

ومبــادئ عــم أصــول الفقــه ومســح بنشــأة مــدارس �خ
ــاد  ب االج�ت مــة إىل أن أغلــق �ج ة زمنيــة مرت ســامي فــرت مــا العــامل االإ م�خ

ــد. ــت العقــول وســاد التقلي ل وتعطَّ
ي إىل مرحــهت الفعــل  ط االنتقــال مــن مرحــهت التفكــري التنــو�ي إذن فــ�ش
ــع  ر يتمتَّ ــوِّ ــل متن ــوده جي ي يق ــو�ي ي تن

ــا�خ ــاخ ثق ــود من ــب وج ي تتطلَّ ــو�ي التن
ة  ــرت ي ف

ــائدا �خ ــا كن س ــذا م ــة وه ضاف ــى االإ ــدرة ع ــداع والق ب ــأ لاإ ــل همي بعق
افــة العباســية. ازدهــار الخ

إنَّ الخلــل فــي عقولنــا أساســا، هــذه العقــول 
االنبهــار  االنبهــار:  داء  فيهــا  َتكــّرس  التــي 
بالماضــي واالنبهــار باآلخــر! هــذا الــداء الــذي 
تســتطيع  ال  ُمَقّلــدة  عقــوال  عقولنــا  جعــل 
ر مــن ســجن التــراث أو مــن  الخــروج أو التحــرُّ
ســجن الحداثــة أو مــن ســجن اإليديولوجيــا.

ي العر الوسيط” 
ي �خ وع رؤية جديدة للفكر العر�ج ، “م�ش ي يىخ خ 2   - دكتور طّيب تري

..) ي هذا الكتاب عن هذا السلوك. املارك�ي
         )يعرج املؤلف �خ
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كبــة  ــاء ملوا رة مــن طــرف الف�ت ســامي مــاوالت متكــرِّ فــاكن للفقــه االإ
ــامية. إال  س ــة االإ ــاة االأمَّ ي حي

دة �خ ــدِّ ــاالت املتج ــة وال عي ات االج�ت ــريّ التغ
ــه  ــر كن الفق ق ــول والت�ت ف ــى االأ ــت ع ف ــا أ�ش ــامية عندم س ــارة االإ أن الض
ــاء إىل إنتــاج  ــف عــن النمــو وركــن الف�ت ســامي هــو االآخــر قــد توقَّ االإ
ــح  ــداع وأصب ب ــن االإ ــان ع ــت االأذه ل ــاد فتعطَّ ب االج�ت ــق �ج م وانغل ــابق�ي س
ــن  ــة م ــامي درج س ــه االإ ــغ الفق ــل بل ــر. ب ي واٍد آخ

ــه �خ ي واٍد والفق
ــع �خ تم املج

ــنة 790  ي س
ــو�خ ي املت ــاطىج ــاق الش ــو إس ــام أب م ــت االإ ــود أفزع م ــد والج التقلي

ي 
ــه �خ س حيات ــا هــو ســائد ويكــرِّ ة مل يقــة مغــا�ي ــر بطر ــه يفكِّ ه/1388 م جعلت

ي ومــن أجــل الوصــول  ليــص املســم مــن التقليــد والكســل الذهــىخ خ ســبيل �ت
ــات  ا�ج ي مســتوى مج

يعــة تكــون �خ ي التعامــل مــع ال�ش
ــدة �خ إىل صيغــة جدي

يعــة(  ي أصــول ال�ش
ــه )املوافقــات �خ ــج كتاب ت إشــاكالت عــره، فأنت ــد�ي �ت

ــد. ــم املقاص ــو ع ــدا ه ــا جدي ــدع عمل ــام( وأب ــه )االعتص وكتاب
 

ي هــو  ــد الشــاطىج ــة عن يع ختصــار إنَّ فكــر مقاصــد ال�ش ــول �ج كــن أن نق و�ي
طــورة الوقــوف عنــد ظاهــرة النصــوص، وعي بفســاد تعامــل معا�يــه  خ وعي �ج
ــذا  ــّوره. وه ــع وتط تم م املج ــدُّ ــى تق ــل ع ــذا التعام ــورة ه ــة وخط يع ــع ال�ش م
ي صــادر أساســا عــن ظــروف عــره. وفكــر  ــدى الشــاطىج ــور ل ــوعي املتبل ال
ــع  ــة وم ــن �ج ــع م ــع الواق ــزدوج م ــل م ــوار أو تفاع ــو إال ح ــا ه ــد م املقاص

ــة. ني ــة �ش يعــة مــن �ج نصــوص ال�ش

ي  يعــة الــذي ا�ت بــه الشــاطىج كــن أن يكــون فكــر مقاصــد ال�ش ولكــن هــل �ي
شــاكلية  ابيــة الإ ج وخّصــص هل جــزءا كمــا مــن كتابــه املوافقــات اســتجابة إ�ي
ــع  تم ــى مج ــؤ�ش ع ــد أن ي دي ــره الج ي بفك ــاطىج ــتطاع الش ــل اس ــره؟ أي ه ع
تمهعــم  وعــه ويطبقونــه مــن أجــل إنقــاذ مج عــل معا�يــه يســتجيبون مل�ش ج �ي
صــل هــذا التأثــري أيعــود  طــاط؟ و إن مل �ي مــود واال�خ ــف والج مــن التخلُّ
عيــة  ديــد أم يعــود لخصوصيــات اج�ت ي الج ي فكــر الشــاطىج

ذلــك لفســاد �خ
كــن أن نــو�خ الســؤال إذا  ؟ و�ي ســامي خ االإ ة مــن التــار�ي طبعــت تلــك الفــرت
ي كتابــه 

ي �خ ــل كن فكــر املقاصــد امك قدمــه الشــاطىج : �خ لشــل التــاىلي طرحنــاه �ج
ــف  ــه ومتخل ي وقت

ــائد �خ عي الس ــ�ت ــري واالج ــتوى الفك ــات دون املس املوافق
ــة مل  ي إىل درج ــاطىج ــر الش ــن فك ــف ع ــو املَتَخلَّ ــري ه ــذا االأخ ــه، أم أن ه عن

ــد؟ ــه مــن جدي ــول واســتيعاب مــا في مــه مــن حل يســتطع إدراك مــا �ي

ي 
عي الســائد �خ ــة هي كــون املســتوى الفكــري واالجــ�ت جاب ــوا�خ أن االإ مــن ال

ــدى  ة ل ــة مغــا�ي يق . وهــذا التفكــري بطر ي ــف عــن فكــر الشــاطىج عــره متخلِّ
ــو  ي عــره، ســببه ه

ــر �خ ــا ومل ُيثم �ي نوعي ــو�ي ــج فكــرا تن ــذي أنت ي وال الشــاطىج
ــري  ــهت التفك ــن مرح ــال م ــق االنتق قِّ ــن أن �ت ك ي �ي ــىت وط ال ــ�ش ــر ال ــدم توف ع
كــن أن ُيفّعــل  يــل الــذي �ي ــر الج ي، مل يتوفَّ ي إىل مرحــهت الفعــل التنــو�ي التنــو�ي
ــول  ــفَّ ح ــذي الت ــاف�ي ال ــام الش م ــع االإ ــل م ي امك حص ــو�ي ــر التن ــذا الفك ه

ســامية. ة ازدهــار الضــارة االإ ــرت ي ف
ــال �خ ــل أجي فكــره جيــل ب

ــر  كــن أن ُتوفِّ ي �ي وط الــىت وإذا انتقلنــا إىل عــر�خ هــذا نتســاءل: مــا هي الــ�ش
بــداع والتفاعــل  ي؟ إّن االإ ي والفعــل التنــو�ي ي نفــس الوقــت الفكــر التنــو�ي

�خ
َّ جيــل يتوفــر عــى مؤهــات  �ج صــل إال عندمــا �يُ كــن أن �ي املبــدع ال �ي

بويــة  صــاح املنظومــة الرت إ نــا �ج صــل إال إذا �ت نــه مــن ذلــك. وهــذا لــن �ي كِّ �ت
كــن  خ االأجيــال املبدعــة. و�ي ي تكــو�ي

ي ُتعتــرج املســؤول االأســاس �خ التعليميــة الــىت
ــن الأي  ك ــية ال �ي خ أساس ــاث رك�أ ــري إىل ث ــال أن نش ــذا املج ي ه

ــار �خ ختص �ج
يــل مبــدع إن خلــْت  بويــة تعليميــة أن تكــون مثمــرة ومنتجــة لج منظومــة �ت
ــدف إىل غــرس الثقــة  بويــة التعليميــة �ت ــا. وهي أن تكــون املنظومــة الرت م�خ
ــة  بي امج الرت ــة. إن �ج ــارات عقلي ــرس هم ــة وغ ــمي أخاقي ــرس ق ــذات وغ ي ال

�خ
امج  بيــة االأجيــال، فعندمــا تكــون هــذه الــرج والتعلــمي هي املســؤوهلت عــن �ت
ــون  ــة تك ــواد العملي ــن لك امل ــة ع بي ــة العر �ي الّلغ خ ــة و�ت ــة أجنبي ــدّرس بلغ ُت
ــا أن لغتنــا قــا�ة عــى  ي مضمو�خ

ي نفــس املتلــ�ت
قــد أرســلت رســاهلت ســيئة �خ

قــة  كــرش مــن ذلــك فعندمــا تغيــب العنــا� امل�ش كبــة املعــارف العمليــة. وأ موا
نســانية والعمليــة تغيــب مهعــا  تلــف املــواد االإ ي مخ

امج �خ مــن حضارتنــا عــن الــرج
رع  خ الآخــر وتقــز�ي الــذات، فــرخ ــار �ج ي الــذات وينجــر عــن ذلــك االن�ج

الثقــة �خ
ي ذواتنــا رغبــة تقليــد االآخــر “املتفــوق “.

بذلــك �خ
رع فيــه  خ ي إماكنياتــه وقدراتــه فعلينــا أن �خ

ي جيــا يثــق �خ �ج لذلــك فــإذا أرد�خ ان �خ
ي. ــو التفكــري التنو�ي طــو خطــوة �خ خ ي الــذات وبذلــك �خ

الثقــة �خ
...دون  ــمي ــق بغــرس الق ي تتعل

ــة �خ بوي ــة �ت ي أي منظوم
ــة �خ ة الثاني خ ــري ــا الرك أمَّ

ــع بقيمــة الصــدق  ــذي ال يتمتَّ ــل ال ي ــا؛ فالج ابي ج ــا فاعــا إ�ي ــمي ال ننتــج جي ق
يــل الــذي يكــون غــري منفتــح عــى  واالأمانــة وحــّب االآخــر والفضيــهت أي الج
ي ســلوكه 

ا �خ ــري ا كث ــري ــه خ حج من ــه ال �ي ــة بثقافت اصَّ ــمي الخ ــة والق ــمي الكوني الق
ــاة. ــاالت الي ي لك مج

ي معــه و�خ
عي و�خ االجــ�ت

ــة  ــة التعليمي بوي ــة الرت ي املنظوم
ــر �خ ــب أن تتوفَّ ج ي �ي ــىت ــة ال ة الثالث خ ــري ــا الرك أم

ــم  ــا �ي ــدر م ــم بق ــس ال امج لي ــرج ي ال
ــم �خ ــة: امله ــرس همــارات عقلي ــق بغ تتعلَّ

كتســاب  ي لك مراحل دراســته من ا
ّكــن الطفــل �خ ي وهــذا مــا �ي

انــب الكيــ�خ الج
ي الــدرس متلقيــا بقــدر مــا يكــون مفّكــرا 

كنــه أال يكــون �خ همــارات عقليــة �ت
. وبذلــك  امج تلــف الــدروس والــرج ي التعامــل مــع مخ

ي �خ
ــع بنشــاط ذا�ت يتمتَّ

ــاذا؟ الأن  ــا. مل ــس متلقي ــا ولي حث ــا �ج امعــة يكــون طالب ــل إىل الج ــا ينتق فعندم
ت  ي االمتحــا�خ

ي اليــاة وليــس كيــف ينجــح �خ
امج عملتــه كيــف ينجــح �خ الــرج

فقــط.
كنــه أن يفكــر  رهــا ينمــو جيــا �ي كــن عنــد توفُّ ي �ي وط الــىت هــذه بعــض الــ�ش

ي. كنــه أن ينتقــل إىل الفعــل التنــو�ي �ي و�ي ا تنــو�ي تفكــري
خ  ــد�ي ــة لل ي ــراءة تنو�ي ــبيا إىل ق ة س ــا�ي ــة مغ يق ــري بطر ــون التفك ــذا يك وهك
ــة هــو أن  ي ــراءة التنو�ي ــّب هــذه الق ــرآن، إال أنَّ ُل ــة وللق اث وللحداث ــرت ولل
اث  لــرت امــا عــن التفكــري �ج ي الداثــة ونتخــىَّ �ت

اث و�خ ي الــرت
خ و�خ ي الــد�ي

ــر �خ نفكِّ
ــه وهــو  ــا إىل أن نفكــر ب ــه ســعيا مّن ــر في ــا نفكِّ ــرآن فإنن ــا الق ــة، أمَّ لداث و�ج

ــوح ليــس هل حــدود.  ــاب مفت ــرآن كت ســ�ي دا�أ ومســتمّر، الأن الق
 

التفكري بطريقة مغايرة سبيل لعالقة نوعية مثمرة بالتراث واحلداثة والقرآن 
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ــة املعرفــة،  يَّ ــة للفلســفة نظر تتنــاول املباحــث العامَّ
ي إىل موضوعــات  ي الفكــر الديــىخ

ي تشــري �خ والــىت
لوجــود  �ج وعاقتــه  املطلــق،  والوجــود  النبــّوة، 
وهــر  والج والــدوث،  القــدم  ي ومســائل  النســىج
لــود، والثــواب  ــاص والخ عــراض واملعرفــة والخ واالأ

. ّ والفضيــهت والرذيــهت ــري والــ�ش والعقــاب، والخ
خ ر�خ أن  ي الفلســفة والــد�ي

 فاملوضوعــات واحــدة �خ
صطلحــات  ي مصطلحــات أســوة �ج للفكــر الديــىخ

ــا. خ مع ــ�ي الفلســفة، وتتداخــل االثنت
، أيضــا، الــه ذا�ت وصفــا�ت  ي  ويشــمل الفكــر الديــىخ
ــان والعقــل.. )1( �ي وأفعــاال، والــوحي والفلســفة واالإ

التســاؤالت  إىل  يدعــو  الديــث،  العــر  إنَّ   
فعــال  قــوال، واالأ الشــائكة بســبب تضــارب االأ
ــل،  ــاكر والتعطي ف ــراء االأ ــن ج ــس م ــواء النف وخ
ي إىل 

ــ�خ ــاكر والن ــن االف ــاهلت م ــذه ال ــفرت ه وأس
ركــة الوجــود. مــن  ــاه جديــد يتــوق إىل العــم �ج ج

ا�تِّ
ــح  ي تفت ــىت ي ال

ــدة �خ �خ عــى العقي خ ــري ك ــا جــاء �ت هن
يــق، وال تقــف  ديــدة، وتلتمــس الطر بــواب الج االأ

ــا. ــق بعده ي ي ال طر ــىت ــة ال ــد الغاي عن
إىل  ــا  مفّكر�ي بيــة  الغر الضــارة  ــأت  لج لقــد   
ي مســأهلت العقيــدة تدفهعــم إىل 

مــاوالت جديــدة �خ
ــو الغايــة القصــوى.  اف آفــاق جديــدة، �خ اســت�ش
ــا  ة علين ــري ــى بص ــة ع ــذه الو�ج ــرف ه ــىت نع وح
ــ�ي  ــدمه، ل ــة عن ــدة الديني ــىخ العقي ــرف مع أن نع

ــه.. )2( خ يطلبون ــن أ�ي ــون، وم ــا يطلب ــرف م نع
ي 

لدراســات الدينيــة �خ ــث املشــتغلون �ج  لقــد �ج
أقــدم  خ العقائــد والعبــادات، منــذ  بــ�ي املقابــهت 
ــة  يق ــا طر �خ أ

ــة �ج ــدة الديني وا العقي ــ�َّ ــور وف العص
ــاأ النفــس مــن مشــاعر. حيــاة ومــا �ي

ى الفيلســوف وليــام جيمــس )1910-1842( أنَّ  �ي
لبقــاء مرهــون بقــوة وراء الظواهــر  ــان �ج العقيــدة إ�ي
ت املقارنــة،  �خ ي الــد�ي

الكونيــة، ويســاعد�خ النظــر �خ
كي نعــم أن الــروح الدينيــة ال تكــون واحــدة عــرج 
ــض  ــى بع ــك ع ــوي ر�خ ذل ت ــا �ت ــور، ولك�خ العص
لقداســة”  ال الشــعور “�ج خ كة، فــا �ي العنــا� املشــرت
ــة، امك يدخــل  ــدة ديني ــرارة لك عقي ي ق

ــا �خ ــا ف�ي كمن
دراك،  لتوضيــح والتفســري واالإ وع �ج خ نــة �خ ي لك د�ي

�خ
نســان يــ�ي أنــه مــاط بقــوة غيبيــة، إال أن  الأن االإ
ي عنــا� 

لقداســة هــو أمعــق االأســس �خ الشــعور �ج
نــة. لك د�ي

وعــن طبيعــة االعتقــاد، يقــول االأســتاذ “ جــوردن 
ــه ينطــوي  ــه، إنَّ نت ــرد ود�ي ــه الف ي كتاب

ــورت”، �خ الب

عــى ثاثــة أطــوار: 
ــل  ــا الطف ق ف�ي ــق الســاذج يصــدِّ ة التصدي ــرت  ف
، وبقــاء  خ يــري حواســه، وخيــاهل، ومــا يســمعه بغــري �ت
اليــاة،  مــدى  معــه  الســاذج  التصديــق  هــذا 
ــف  ي توقَّ ــىت ــول ال ــا للعق ــب يكــون مازم ي الغال

و�خ
م، أو يكــون مقصــورا عــى  ــا النمــو دون الــ�ت �ج
ط  هــل املطبــق، وتســلَّ ــا الج يــط �ج ي �ت املســائل الــىت

. ــة االأ�ش ــدرة قوي ــا ق �ج
ن  ــإَّ ، ف ــهت ــذه املرح ــد ه ي بع

�ت أ
، �ي ي

ــا�خ ــور الث  الط
يــع  �ج مــن  نســان،  االإ عقــل  تطــرق  الشــكوك 
صــل مــن لك  مــة وهي جــزء متَّ بــواب املتقدِّ االأ
أ  نســان أن ينــ�ش ي وســع االإ

ــوم، وليــس �خ تفكــري م�خ
ــا مل  ــري م ــة، والتفك ــى املاحظ ــة ع ــدة قا�أ هل عقي
ــرف  ــا لك ع ــتمل عل�ي ي يش ــىت ــص ال ــه النقائ يواج

مســموع.
ــم  ي يتَّ  الطــور الثالــث هــو مرحــهت النضــج الــىت
ــا لك تفكــري مفيــد ويســأل “جــوردن” هــل  �ج
ن  أ

�ج يــب  ج و�ي واحــد؟  ء  ي �ش ــان  �ي واالإ االعتقــاد 
ي 

ــد، و�خ ــىخ واح ع ــا�خ �ج ــتخدمان أحي خ تس ــ�ي الملكت
، الأن  خ تلفــ�ي خ مخ بعــض املواطــن تعــرجِّ عــن معنيــ�ي
ــا االعتقــاد،  أمَّ ــان،  �ي االإ التســلمي غالــب عــى 
عرفــة بعــض االأســباب، ولــو مــن  ن أحيــا�خ �ج فيقــرت

جيــح.. ، والرت قبيــل التقــد�ي
نــه يشــعر  ــان اأد شــعورا مــن االعتقــاد الأ �ي واالإ
 )3(.. نفيــس  الرهــان  أقــوى، ونتيجــة  الثقــة  أن 
ا  ــواحلج النفــس، وأشــوا�ت خ خج �ج ــرت ي �ي فالشــعور الديــىخ
ي 

�خ الــق،  الخ إىل  جــه  تتَّ نســانية  االإ النفــس  الأن 
ــا طلبــا للهدايــة مــن وراء العقيــدة،  ــا وصلوا�ت دعا�أ

ــان. �ي واالإ
ــهت القــول إنَّ العقيــدة، تلتمــس معــىخ الــروح  و�ج
كــل الــذي يســتجيب لملضطــر إذا  عــى االأ االأ
والــامكل،  الســمو  االأساســية  وصفاتــه  دعــاه، 
قــوام  ــا  �ج ي  الــىت العنــا�  وهي  واالســتجابة، 
الفكــرة الدينيــة، امك أن فكــرة الــامكل املطلــق تــوحي 
صــل  يتَّ نســان  االإ عــل  ج و�ت مــال،  والج ــال  لج �ج
ــر  ــق فرائضــه، ليظف ــه مشــيئته ويطب ــق ليفق ال لخ �ج
عرفانــه،  أنــوار  مــن  ويقتبــس  فضائــه،  رفــع  أ

�ج
ــذا  ســا لعنايتــه، و�ج ــه وال�ت ي ابتغــاء مرضات

ويصــىِّ

ي  
ي �خ ي الغر�ج ، تطور الفكر الديىخ ي

1   - د/ حسن حن�خ
       االأسس والتطبيقات، دار اهلادي ط1/2004.، 

       ص 10.
، ض 4-5. خ 2   - عباس ممود العقاد، عقائد املفكر�ي

3   - املرجع السابق، ص 8-9.

مفهوم العقيدة 
الدينيَّة من 

منظور مباحث 
املقارنة بني 

األديان

هــدف العقيــدة التوحيديــة- 
ة االرتقــاء  ــوَّ ــه- والنب فــي الل
إلــى  اإلنســاني  بالضميــر 
م  التقــدُّ غايــات  أقصــى 
النــاس  إليهــا  ارتقــى  التــي 
الجغرافيــة  الديانــات  بعــد 
العنصريــة  والديانــات 
التــي  المقفلــة  والديانــات 
قــة أو  تنحصــر فــي بيئــة ضيِّ
تحيــط  ال  ولكنهــا  واســعة 

اإلنســان. بنــي  بجميــع 

أمحد بابانا العلوي
كاتب وباحث

املغرب
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ــق أو�خ وأرفــع حــظ مــن الصــات التعّبديــة الروحيــة، ومعرفــة القائــق  قِّ �ي
مــال وكرامــة اليــاة. ي الــق والعــدل والج

عــا�خ بديــة، واليقظــة �ج النورانيــة االأ
ــان  ه ــاء، و�ج ــوام الرج ــاد ق ــان واالعتق �ي ــة أن االإ م راء املتقدِّ ــن االآ خ م ــ�يَّ ويتب
ــإنَّ  هــول، ومــن �ش ف ة ملــا وراء عــامل الغيــب واملج ــا مــد�جِّ ة علي ــوَّ عــى وجــود ق
ــا..،)4(  فــدواعي  ــا، وال يطــاق الفــراغ م�خ ة مطلوبــة، ال يســتغىخ ع�خ العقيــدة قــوَّ
خ واالعتقــاد، أر�ج عنــد عملــاء املقارنة  ــان والبحــث عــن مســوغات التــد�ي �ي االإ
ل النظــر مــن  ــوُّ ــا يــدل عــى �ت نــاكر، ممَّ ن مــن دواعي الشــك واالإ خ االأد�ي بــ�ي

النقيــض إىل النقيــض.
ي العــر الديــث 

مكــة القصــد والتدبــري جعلــت مــن مذهــب العملــاء �خ  �خ
ي عــن البيــان أن العقيــدة  خ ..)5(، وغــىخ خ املؤمنــ�ي اهــ�ي أقــرب إىل مذاهــب، و�ج
 ، ي العقــول والضمــري

يمــن عــى النفــوس، هي عــى التحقيــق أقــوى �خ ي �ت الــىت
ــة مــن  ــة الوافي ــا  دون الغاي نســانية تقــف بصاح�ج ــمي االإ ــد الق ــك أن عقائ ذل
خ إليــه، وال تتجــاوز  ي الكــون لكــه بــدون ســند يطمــ�أ

كــه �خ ــا ترت �خ العقيــدة، الأ
ميــع  ج لوجــود الشــامل �ج الكــون، مــا مل يكــن لوجــوده معــىخ أصيــل مرتبــط  �ج

املوجــودات.
ي املشــاهدة املسوســة، 

ــة، حــىت �خ نســانية، تقــف دون الغاي ــد القــمي االإ وعقائ
ــا..)6( ي ال خــاف عل�ي الــىت

ــواء  ــى س ــذوذ، ع ــعور وش ي الش
ــر �خ ــدة فق ــن العقي ــو م ل ــة، أن الخ ي  وال مر

ــة  ــان املعرف ي إ�ي
ــا �خ ــة متجلي ــوق الطبيع ــا ف ــاد �ج ــن هل اعتق ــا مل يك ــق م ل الخ

ديــه ســواء الســبيل  ــز  عــن اســتلهام عقيــدة دينيــة �ت ، فــإذا عج ــان التســلمي وإ�ي
ــاء... )7( ــاة واالأحي ــاس الي ــاء، وإف ــة الفن ــك آي فتل

خ امللــل والنحــل، مــا تــوحي بــه الشــعا�أ  ــث عملــاء املقابــهت بــ�ي لقــد �ج
 ، �أ ــاخ ي ال

ــة تؤســس �خ ــة وهادي ــمي ضابط ــة، وق ي داللي
ــا�خ ــن مع ــادات م والعب

عــراض عــن القبــح  لواجــب، وتبعــث عــى الثقــة والطمأنينــة، واالإ ــان �ج �ي االإ
ــس. ــة النف كي خ ــة �ت ــة كيفي ــص، ومعرف والنقائ

ت،  ــر�ج ت، ورأس الق �خ ــد�ي ــول ال ــن أص ــل م ي هي أص ــىت ــاة ال ة الص ــعري  فش
ن الــه، رفــع  أ

ي هــذا املقــام �ج
مــام الغــزاىلي �خ ومعــاد لك عقيــدة دينيــة..، يقــول االإ

ي بيــان أ�ار الصــاة 
لصلــوات، وذكــر �خ ملناجــاة �ج الجــاب فرخــص للعبــاد �ج

ــا  ، ور�ج ــم والتعظــمي ُّ ي حضــور القلــب والت�خ
ــا، �خ ي تــمت �ج ــا الباطنيــة الــىت ومعان�ي

ل  ا مــع اللفــظ، وال يكــون مــع معــىخ اللفــظ..، فاشــ�ت يكــون القلــب حــا�خ
ــم...)8(  . ل�خ عــىخ اللفــظ هــو الــذي نســميه �ج القلــب عــى العــم �ج

ــّراح  الج الطبيــب   )Alexis Carrel 1873-1944( يــل  كر ألكــ�ي  أن  امك 
ت  ســنة 1944  كن مــن  كتــب رســاهلت حــول الصــاة  )la prière( نــ�ش
ي هــذه الرســاهلت أن نفــع الصــاة قــد ثبــت هل عمليــا، امك أثبتــت 

مقرراتــه �خ
ه، مــا  نســان لنفســه أو لغــري خ صــاة االإ ــة وأنــه ال فــرق بــ�ي التجــارب الطبيعيَّ
ــاء  ــر عمل ــن أهسش ــو م ــودج( وه دل ّد )لفري ، و�ي خ ــ�ي ي الالت

ــة �خ ــادق الني دام ص
خ الكونيــة، بقــوهل  خالفــة الصــاة للســ�خ ، �ج خ ضــة والطبيعــة، عــى القائلــ�ي الر�ي
ــرة  ــم عــى ظاه مكــون عــى الصــاة حمكه ــم �ي �خ ــك الأ ــون، ذل ــم يتومهَّ �خ إ �ج
ســب  ي الواقــع ظاهــرة كونيــة �ي

ــا �خ طبيعيــة، خارجــة عــن حــدود الكــون ولك�خ
ــع  ي تق ــىت ســب حســاب ســا�أ الــوادث ال ي أمعــال الكــون، امك �ي

ا �خ حســا�ج
ض  ــرت ــاذا يع ــة نفســية، فمل بي ــت الصــاة �ت ــري صــاة، وإذا كن ــاة بغ ي الي

�خ
بيــة،  ا لك �ت قيــق بعــض الــوادث، امك تســب�ج ي �ت

ضــون، أليســت ســببا �خ املعرت
ت؟)9( ــا�ي ــن الغ ــة، م نســان لغاي ــا اســتعداد االإ ــمت �ج ي

ــع  ن الصمــد، رفي ــد�ي ــك ال ــه إىل املل عــىخ الدعــاء املوجَّ ــع أن الصــاة �ج الواق
ــرش  ء الع ي ــوق لك �ش ــرش وف ــوق الع ــو ف ء وه ي ــه �ش ــس كث ــات، لي الدرج

ــه. ي قبضت
خ �خ ــور�ي ــه، وم�ت ــف قدرت ــون بلط ــه ممول و�لت

ويــه مــاكن امك تقــدس  يــب، مــن لك موجــود، تعــاىل أن �ي  وهــو مــع ذلــك قر
ــتامكل،  دة االس ــن ز�ي ــتغنيا ع ــات- امكهل، ومس ي صف

ه �خ خَّ ــرخ ــان، م ه زم ــدَّ أن �ي
اع  ــرت ــق واالخ ل لخ د �ج ــرِّ ــه املتف ــول، وأن لعق ــود �ج ــوم الوج ي  ذاتــه معل

وأنــه �خ
ر  ــدَّ ــم وق ر أرزا�ت ــدَّ ــم وق ــق وأمعاهل ل ــق الخ ــداع، خل ب ــاد واالإ ج �ي الإ ــد �ج املتوحِّ
ــه وال  ــى مقدورات ــور، ال �ت ــف االأم ي ــه تصار ــن قدرت ــزب ع ــم ال يع آجاهل
، وال يغيــب عــن رؤيتــه   تتنــاه معلوماتــه، يعــم الــ� وأخــ�خ بعــم قــد�ي أزىلي

 مفهوم العقيدة الدينيَّة من منظور مباحث املقارنة بني األديان

4   - املرجع السابق، ص 18.
5   - نفس املرجع، ص 35.

6   - نفس املرجع، ص 134. 7   - 
7   - نفس املرجع، ص 136.

، طبعة دار السام 2003، ص 187. خ ، إحياء علوم الد�ي مام الغزاىلي 8   - االإ
سام، كتاب اهلال 1965، ص 204. 9   - عباس ممود العقاد، ما يقال عن االإ

العقيــدة  تأصيــل  أن  علــى  العلمــاء  فــق  اتَّ
الدينيــة فــي طبائــع بنــي اإلنســان، مــن أقــدم 
علــى  يّتفقــوا  لــم  ولكنهــم  التاريــخ،  أزمنــة 

عليهــا.  الباعــث 



43 شتاء 2019م

مــر�أ وإن دق.
ملبــة والصــدق  ب الــه �ج بوبيــة فليــازم �ج  مــن أحــبَّ معرفــة أ�ار الر
ــة،  قبــال بكنــه اهلمَّ اهــدة واالإ خــاص، والتعظــمي واليــاء واالمتثــال واملج واالإ
ي طاعــة 

ي الــه ومــن أخلــص وجاهــد �خ �خ ض لنفحاتــه والســ�ي فــ�ي �ي والتعــرُّ
ــْم  ُ َّ ِدَي�خ ْ َ خَ َجاَهــُدوا ِفيَنــا َل�خ ــِذ�ي لتوفيــق واهلدايــة لقــوهل تعــاىل )َوالَّ كرمــه �ج الــه أ
خ  ِ ــ�أ ــاىل ) َل ــوهل تع دة لق ــز�ي ل ــه �ج ــه ال كرم ــه أ ــة ال ــكر نعم ــن ش ــُبَلَنا( وم ُس
ــا  َ َّ ( )ِإ�خ خ �ي ــّب الصــا�ج خ ) إنَّ الــه �ي �ي ــب الصــا�ج ( والــه �ي ــُمْ يَدنَّ ِز

َ ْ الأ َشــَكْر�تُ
ب الــه عليــه  ب واســتغفر �ت ْجــَرمُه ِبَغــريْ ِِحَســاٍب( ومــن �ت

َ
وَن أ ُ ــا�جِ ُيــَو�خَّ الصَّ

ــم  ــد ال �ج ــرم والوع ــم الك ــات �ج ــى الطاع ــاده ع ــت عب ــه يثب ــر هل. إن وغف
ــب  ج ــب عليــه فعــل وال يتصــّور منــه ظــم، وال �ي ج االســتحقاق واللــزوم، إذ ال �ي

ي الطاعــات واجــب .)10(
ــه �خ ــه حــّق، وإنَّ حقَّ الأحــد علي

ــا،  ــة، وحرم�ت لوهيَّ ة االأ ي قدســيَّ
رة �خ م مــن الصفــات املقــرَّ  عــى ضــوء مــا تقــدَّ

م  ي �خ
ي �خ

نســا�خ م االإ عتبارهــا عامــة مــن عامــات التقــدُّ ــة الصــاة �ج تتجــىَّ أمّهيَّ
ن  خ مــن االأد�ي يــث ال قــوام لــد�ي هليــة، �ج ــم الصفــات االإ القائــق الكونيــة، و�خ
ــا  ض�ت �ي ــان �ج �ي ــع االإ ــاء م ــب والدع ــىخ الطل لصــاة عــى مع ــان �ج �ي ــري االإ بغ
عــل  ج ــادة، بعــامل الغيــب، و�ت بــط عــامل الهسش ي �ت ــا الوثيقــة الــىت الروحيــة، وصل�ت
ي  هل أعــى مــن حقيقــة النواميــس أو حقيقــة الــوادث الكونيــة الــىت وجــود االإ

ه..)11( ــري ي مطالــب �خ
ّمــه �خ ي معيشــته، امك �ت

نســان �خ ــم االإ �ت
ي أن االّتصــال  هل، وال يعــىخ ي معــل االإ

ــ�خ ــة ال يل ــس الطبيعي إن وجــود النوامي
ــع  ــة، واق ــس الطبيع مــون أن نوامي خ ي�خ ــذ�ي ــه ســواء،  وال ــه، واالنقطــاع عن ب
رادة  م ينكــرون االإ الفــون العــم والفلســفة، وليــس قصــارامه أ�خ خ مفــروغ منــه، �ي
ــتطيع  ــم ال يس ــة أن الع ــة الديث ــررات العملي ــن املق ــا، �خ ــن ورا�أ ــة م هل االإ
ــن هكــارب االأجســام  ــّرف هكــرب واحــد م ــف يت ــات كي أن يعــرف مقّدم
، يســتحيل  مــهت ــا هــو حــم الج ــا الــذي نعرفــه مــن ذلــك إ�خ املاديــة، وإ�خ
نــه “مكنــة”  لــون الكــون كأ خ يتمثَّ تطبيقــه عــى االأجــزاء املتفــّرق؛ فالعملــاء الــذ�ي
ــاد  ــا هــذا االعتق ــا، إ�خ ــا، وانقطعــت عوامــل التكــّون ف�ي ي�ت ي طر

أرســلت �خ
ــرا  ــري، نظ ــاء واملفّك ــن العمل ــري م ــه كث ــم علي ــن التصــّور، ال يواف�ت ب م �خ
، وليســت شــذوذا عــن  خ ي دور التكــو�ي

خ �خ لكــون املصادفــات قــد تكــون قوانــ�ي
رت عــى  خ قــد تكــون مصادفــات تكــرَّ زل، وأن القوانــ�ي مــة منــذ االأ خ مرج قوانــ�ي
ملســببات،  ــا ببعــض ارتبــاط االأســباب �ج تبــط بع�خ ــا ال �ي ة واحــدة، ولك�خ وتــري
ــذي  ــاع  ال �ج ــزاىلي ) 505ت( ولاإ ــام الغ م ــرأي االإ ــق ل ــب مطاب ــذا املذه وه
ــم يقولــون إنَّ التجــارب العمليــة  ، فإ�خ خ انعقــدت عليــه آراء العملــاء املدثــ�ي
ــا  ، ولك�خ خ ــ�ي ب ّر ــام املج ر أم ــرَّ ــع امك يتك ــة، تســجل الواق ــارب وصفي ج ــا هي �ت إ�خ
ت التكــرار،  قــة، غــري عــهَّ ت مقَّ ــل االأســباب بعــهَّ لِّ ي �ت ات الــىت لتفســري ليســت �ج

واالســتمرار.

ي العــر الديــث، فالقــول 
ة عنــد العملــاء �خ ي الســببيَّ

 وأ�ي كن الــرأي �خ
يــع عواملهــا،  ــر �ج خ الطبيعــة، مل �ت ــ�ي ــه إنَّ قوان ــذي ال شــك في الفصــل ال
ــا  بــة عل�ي تِّ خ عــى تقــد�ي الــوادث املرت وإن الــر الــذي وصلنــا إليــه قــد يعــ�ي

ــب. ي ــة واحــدة بغــري الظــن والتقر ــد�ي حادث ي تق
ــال، وال يعتمــد �خ �ج الإ �ج

ي ال  ي الكــون للعوامــل الــىت
، فالبــاب مفتــوح �خ فــإذا نظــر إىل التقــد�ي العــ�ي

، والنواميــس. خ رهــا ضوابــط القوانــ�ي �ت

ة”  لــق “ معليــة مســتمرَّ ــة الدينيــة، فالخ أمــا إذا نظــر�خ إىل التقــد�ي مــن الو�ج
ــاق  ــدرة االنطب ــده ق ــك وح ل ــوس، ال �ي ــه ...)12(، فالنام ــه إىل إرادة ال مرجع
ــا ألــف حــادث عــى نســق واحــد، ال بــد هل مــن  ي يســّبب �ج والتوافــق، الــىت
، والتفصيــل..  مــهت خ الج ــ�ي ــرق، ب ــا ف ــا هــذا الســبب، ب ــع �ج ي يتاب ــىت القــدرة ال
خ الــادث الــذي يقــع مــرة واحــدة، والــادث  يــث ال فــرق هنــا، بــ�ي �ج
لــق  دئ االأمــر عــى إرادة الخ ي �ج

خ املــرات.. فلهــا تتوقــف �خ الــذي يقــع مايــ�ي
ــط  ــل املي ي العق

ــة �خ ــا قا�أ �خ ــع الأ ــوالت، تق ــأهلت معق ــاد مس ج �ي ــاء، فاالإ نش واالإ
ي الــاء، الأن تغيــري 

ي االأرض وال �خ
ء، �خ ي ميــع الاكئنــات الــذي ال يعجــزه �ش ج �ج

ي قــدرة العقــل 
خ الطبيعــة أو تغيــري الــوادث لكهــا �خ نواميــس الكــون وقوانــ�ي

 ، ــري ــاب الكث ــا الس ــتوي ف�ي ــردة، يس ــة مج ــة عقلي ــن قضي ــون م ــق أه املطل
ــذي  ء ال ي ــ�ش ــع املعجــزة، ولكــن ال ــا أن تق ــع عق تن ــا �ي ــل ف لســاب القلي �ج
ي ســا�أ العقــول..)13(

ي العقــل املطلــق هــو العبــث الــذي ال يســاغ �خ
ال يقــع �خ

يقــا، مــن حقيقــة  ى، أشــق مطلبــا وأطــول طر إن حقيقــة الكــون الكــرج
ي 

ن �خ ــا العــم، امك أن الرجــوع إىل أصــول االأد�ي ه ي يعالج ــىت ــة ال االأشــياء املتفّرق

ة ممد كمل، مراجعة د/  ج قيق خد�ي ، جواهر القرآن وذرره �ت مام الغزاىلي 10  - االإ
اجع من  ئق، 2010، ص 195 إىل 201 ) �ي قاوي، دار الكتب والو�ش       عفت ال�ش

ي إىل االأصل الثامن..( 
      االأصل الثا�خ

ة ممد كمل، مراجعة د/  ج قيق خد�ي ، جواهر القرآن ودوره �ت مام الغزاىلي 11  - االإ
اجع من  ئق، 2010، ص 195 إىل 201 ) �ي قاوي، دار الكتب والو�ش       عفت ال�ش

ي إىل االأصل الثامن..( 12  - نفس املرجع، ص 134. 7   - 
      االأصل الثا�خ

12  - نفس املرجع، ص 6-7.
13  - العقاد، الفلسفة القرآنية، كتاب دار اهلال، ص19.
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، ولك مــا يــدّل عليــه  خ وىل ال يــدل عــى بطــان التــد�يُّ العصــور البدائيــة االأ
ــد،  ــر واح ي ع

ــهت �خ ــاس كم ــىَّ للن ــن أن تتج ــرج م ك ى أ ــرج ــة الك أن القيق
ــلوب.  ــد أس ــلو�ج بع ــور، وأس ــد ط ــورا بع ــا ط ــتعدون لعرفا�خ ــاس يس وأن الن
ي آمــن  ــىت ــري مــن االأســاطري ال ن، عــى كث خ االأد�ي ــ�ي ــهت ب لقــد أســفر عــم املقاب
ــة، ومل  ــل البدائي خ القبائ ــ�ي ــائعة ب ــة ش ــا بقي ال هل خ ي وال �ت

ــدا�أ نســان الب ــا االإ �ج
وىل عــى غــري مــا كنــت عليــه مــن  ت االأ �خ يكــن مــن املنظــور أن تكــون الــد�ي
ي الــم عــى جوهــر 

ــدة �خ ي هــذه النتيجــة جدي
، وليــس �خ ــاهلت ه الضــاهلت والج

. خ ــد�ي ال
ي 

ــة الدينيــة بعيــدة الغــور �خ  إّن الــّق الــذي ال يقبــل املــراء، أن الاسَّ
ــان. ي هــذه العــوامل بغــري إ�ي

نســان ال يســتقر �خ نســانية. وأن االإ الطبيعــة االإ

نســان،  ي االإ ي طبائــع بــىخ
صيــل العقيــدة الدينيــة �خ أ فــق العملــاء عــى أن �ت وقــد اتَّ

ي بــدون 
ــا. �خ ــم مل يّتفقــوا عــى الباعــث عل�ي ، ولك�خ خ مــن أقــدم أزمنــة التــار�ي

ــوز  ج نســانية إىل طلــب العقيــدة، و�ي فــز الطبيعــة االإ عــث �ي جــع إىل �ج شــك، �ت
ــع  ي ــق �ج ــح أن تّتف ــا، ويص ــع لتعّدده ة، وال مان ــري ــث كث ــع إىل بواع ج أن �ي
يــث ال ينفــرد  ــا �ج �ــا العملــاء، و�دوا الشــواهد عل�ي ي �ش البواعــث الــىت
ــواب عــى  ب ــدم العصــور، وأال توصــد االأ ــذ أق خ من ــد�ي ــا بنشــأة ال عــث م�خ �ج
ــري  د إىل غ ي التجــدُّ

ي �خ ــىخ ــد �ت د االآن وق ــد تتجــدَّ ي ق ــىت البواعــث االأخــرى ال
ــاء...  )14( ان�ت

ى إىل تداخــل  ، وهــذا مــا أدَّ الأســاطري  لقــد التبســت عقائــد اهلمــج البدائيــة �ج
ي  يــة، إال أن هــذا ال يعــىخ يــع القبائــل الفطر خ االأســطورة والعقيــدة، عنــد �ج بــ�ي

ــا، إذ  تو�ي ء، وال �ت ي ي لك �ش
خ العقيــدة واالأســطورة �خ أن هنــاك تطابقــا بــ�ي

ــا عنــر االأســطورة، وهي  دة ال يشــتمل عل�ي يشــتمل عنــر العقيــدة عــى ز�ي
ي 

لطاعــة، والــوالء، واالأمــل �خ ي �ج ، والشــعور االأد�ج ي
لــزام االأخــا�ت ي االإ

دة �خ ز�ي
املعونــة والر�ــة مــن جانــب الــرب املعبــود.

ة  ــا�ج ــة، واملش ي ــاف الرمز ــاوز االوص ة، ال تتج ــري ــاطري كث ــدت أس ــد وج  وق
 ، جــع إىل ملكــة والتجســمي والتصــو�ي ي �ت

يــال، �خ ــا الخ ي طبــع  عل�ي الفنيــة، الــىت
ــان واالعتقــاد )15(.  �ي جــع إىل ملكــة  االإ وال �ت

، أن االســتحياء » animisme «هــو أصــل االعتقــاد  خ ى بعــض الباحثــ�ي و�ي
ب  ي صــورة إحيــاء، فالنجــوم أر�ج

ــل االأشــياء �خ ثَّ ول �ت نســان االأ ب، فاالإ ر�ج الأ �ج
ــعر  ــاع، فيش ــذاء ومت ــن غ ــه احلي م ــا يطلب ــب م ــمع وتطل ــعر وتس ــة( تش حي
ا  ضا�أ ــة، ويســ� إىل اســرت ــة والرغب ــة، شــعور اهليب ــوى اليَّ ي إزاء الق

ــدا�أ الب
ــق والرجــاء. ملل ء �ج ــو�ي ق �خ االأ لصــاة، والدعــاء امك يســرت �ج

ــ�ش  خ ي �ي
نســان البــدا�أ وتعــدُّ عبــادة االأســاف مــن أقــدم العبــادات فــاكن االإ

ن العقيــدة الدينيــة  قــد االأد�ي ــل �خ االأطيــاف ويعتــرج أن هلــا عليــه فروضــا. ويعلِّ
نســان أمــام مظاهــر الكــون وأعدائــه فيــه مــن القــوى الطبيعيــة،  بضعــف االإ
ــه  لتعويــل عليــه، والتوجُّ لطمأنينــة �ج فــا غــىخ هل، عــن ســند يبتدعــه، ليشــعر �ج
نســان ليــس مــن شــأنه  ي شــدته وبلــواه، إال أن ضعــف االإ

لصلــوات �خ إليــه �ج
صيــل حاصــل، ولــن يكــون إال  نســان �ت بطــان العقيــدة الدينيــة، فضعــف االإ

عــاه.. .)16( الــق الــذي يبدعــه و�ي لنســبة إىل الخ ضعيفــا �ج
ا تصدر  �خ ــل العقيــدة الدينيــة، لك التعليــل، الأ لكــن الواقــع أنَّ الضعــف ال يعلِّ
ــة  ــا مــن الاسَّ ــر النــاس نصيب خ النــاس وليــس أوف ــ�ي عــن غــري  الضعفــاء، ب
، ســواء أرد�خ بــه ضعــف الــرأي  ي

نســا�خ الدينيــة أوفــرمه نصيبــا مــن الضعــف االإ
نســان واعتقــاده،  خ ضعــف االإ ــة،  وهممــا يكــن مــن صــهت بــ�ي أو ضعــف العز�ي
داد اعتقــادا  لكــا ازداد ضعفــا، ويضعــف عــى حســب نصيبــه مــن  خ ــو ال �ي �خ
لــق ذو  ي الخ

ال ضعفــاء النفــوس، ضعفــاء العقيــدة وذو قــوة �خ خ االعتقــاد ومــا �ي
ي العقيــدة.

قــوة �خ
نســان املعتقــد هــو  ــان، مــن معــدن الضعــف، وليــس االإ �ي  فليــس معــدن االإ
ــدة  ــق أن العقي ــر�ي والتحقي ي التق

� �خ وىل واالأ ــل. واالأ ي ــواهي اهلز نســان ال االإ
ه،  نســان، عــى قــدر إحساســه بعظمــة الكــون وعظمــة أ�اره وخفا�ي ــم االإ تعظِّ
لعظمــة  ــغ االإحســاس �ج بل ــدر إحساســه بصغــر نفســه وهــوان شــأنه، �خ ال بق
نســان  ي نظــر االإ

ــر الكــون �خ ــة، وصغ ــدة الديني لعقي ــغ االإحســاس، �ج هــو مبل
ي طبيعــة االعتقــاد 

ي الشــعور بظاهــره وخافيــه ونقــص تبعــا لذلــك �خ
نقــص �خ

ــان. �ي وطبيعــة االإ
يط  اوبــة حصيحــة للوجــود العظــمي الــذي �ي ــة الدينيــة مج مــن هنــا تكــون الاسَّ
غــوار معيــق القــرار، فليــس الكيــان الصحيــح هــو  نســان �مــد�ي بعيــد االأ الإ �ج
خّ هل، وإذا ســرج أمعاقــه قــر  ــرت اه، وال �ي ــه  ال �ي نَّ ــذا الوجــود وكأ الــذي مــرَّ �ج
ــة القويــة  يــش بتلــك الاسَّ ج عــن مــداه بــل الكيــان الصحيــح هــو الــذي �ي
 ، ــع هائــل مــري ي الواق

ــه �خ ن ة والتقديــس الأ لــري ول الكــون ويســتقبه �ج فيســ�ت
. ي لغــة اللســان ولغــة الضمــري

جامــع ملعــاٍن �خ

هلية، طبعة دار السام،  ي نشأة العقيدة االإ
14  - عباس ممود العقاد، اله، كتاب �خ

        206، ص 6-7. 
15  - نفس املرجع، ص8. 

16  - نفس املرجع، ص 105.
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لنفس  ــاوب الوجــود امليــط �ج ج ــا �ت �خ وهلــذا تكــون العقيــدة مصــدر الصحــة، الأ
نســانية، وال تكــون مصــدر النقــص، والغفــهت مــن حقائق االأمــور.. .)17( االإ

ماعــة،  عيــة، يتلقاهــا الفــرد مــن الج وإذا ر�ج القــول إّن العقيــدة ظاهــرة اج�ت
خ االعتقــاد، ومــن �ش ال نعــدو  ي تكــو�ي

لعامــل امللــح �خ فليــس الضعــف �ج
نســان، إذ  خ الكــون واالإ ، بــ�ي ــان الصــهت �ج الصــواب، إذا قلنــا إن العقيــدة هي �ت
، والشــعور  خ لك موجــود مــن أحصــاب الــوعي خ الكــون وبــ�ي ال بــد مــن صــهت بــ�ي
يــع املوجــودات   ي �ج

خ الكــون وموجوداتــه، ماثــهت �خ ــق أن الصــهت بــ�ي ــن املقَّ �خ
ــره عقــل،  ، ال �ي ــان هلــذه الصــهت �ج لــو  مــن �ت خ ومــن املّقــق أن الــوعي ال �ي
 ” ي

نــه ســابق هل، ميــط بــه، وغالــب عليــه، ومــن املقــق أن “الــوعي الكــو�خ الأ
ي الكــون ال 

ــم �خ ي تقبــل ال�خ ، واالتِّســاع؛ الأن القائــق الــىت ي
�ت ملكــة قابــهت للــرت

نســان. �تَّ إليــه االإ ال عــى اتســاع وارتفــاع يفوقــان لك وعي �ت خ �ت
ي 

ــال الــواس وامللــاكت �خ ” أوســع مــن مج ي
ــال “للــوعي الكــو�خ ي الكــون مج

 فــ�خ
ــا ملاكت  ي تطي�ت ت الــىت ــا دون غايــة مــن الغــا�ي نطــاق وعيــه. وال موجــب لوق�خ

نــع  ــان وال يوجــد عقــل ســلمي �ي �ي ــا ملكــة االعتقــاد واالإ ي، وم�خ نــس البــ�ش الج
خ تلــك القائــق الكونيــة، مــا  ي هــذه الــواّس النفســية، وبــ�ي

التفــاوت �خ
يــق االرتفــاع واالتِّســاع. ي طر

ــة ومــا دام الــوعي �خ دامــت قا�أ
ت  �خ ل” والــد�ي ــا احتــواء واشــ�ت �خ كــرش مــن عاقــة، الأ ي هي أ  هــذه العاقــة الــىت
ــن  ــاء م ــا تش ــه �ج ّث ــدم و�ت ــذ الق ي من

ــو�خ ــوعي الك ــذا ال �ج ه ــرت ــل ت ي لك قبي
�خ

ــارات.. )18( ــوز والعب الرم
ــدور  ب ب ر�ج ــة واالأ هلي الإ ــا �ج ي اعتقاده

ــوار �خ ة أط ــدَّ ــانية بع نس ت االإ ــرَّ ــد م  فق
م هل  اعــة رب تعبــده وتقــدِّ يــث يكــون لــل �ج هليــة، �ج دت فيــه االإ تعــدَّ
ــة والشــعب  ــه االأمَّ ــد في ــذي تتوحَّ ــة ال ، ودور الوحداني خ ــ�ي ــوات والقراب الصل
ــا ممــن  ه ــا عــى غري ــة عباد�ت ــرض االأمَّ ــا، وتف ــف بي�خ ــادة واحــدة تؤلِّ إىل عب
ضعــون لســيادته. وال تصــل االأمــة إىل هــذه الوحدانيــة الناقصــة، إال بعــد  خ �ي
ي  ــىت ــات ال راف ــول الخ ــا قب ر ف�ي

َّ
ــة ويتعــذ ــا املعرف ي الضــارة تشــيع ف�ي

أطــوار �خ
ــا هــو أقــرب  خ اهلمــج، فتصــف الــه �ج ي عقــول البدائيــ�ي

كنــت ســائغة �خ
ــا  ي أطواره

دة �خ ــدِّ ــة املتع هل ــات االآ ــن صف ــة م ــامكل، والقداس ــات ال إىل صف
ــة،  ــه العالي ــة ال ــون وحمك ي أ�ار الك

ــري �خ لتفك ــادة �ج ن العب ــرت ــابقة، وتق الس
بوبيــة. والــرا�ج عنــد  ي ســم الر

ب االأخــرى إىل درجــة متدنيــة �خ ر�ج خل االأ وتــرخ
ي بعــد 

�ت أ
لثنائيــة  )dualisme(�ي ن، أن االعتقــاد �ج خ االأد�ي عملــاء املقابــهت بــ�ي

ب مهعــا  أو بتنــازع الوحدانيــة  ر�ج ذن بوجــود االأ أ ي �ت ــىت ــة الناقصــة ال الوحداني
خ إهل وإهل. بــ�ي

خ  ي الوجــود بــ�ي
خ �خ ــري نســان، فيحــاول أن �ي ي االإ

�تّ ــور الثنائيــة بــرت لــون هطخ  ويعلِّ
ــع فــا  خ الطبائ مــا والتفــاوت بــ�ي جيــح بي�خ خ والرت �ي ــ�ت ” ويســبغ ال ــري ّ والخ “الــ�ش
ــن االأد�خ إىل  ــا م ــل تقّدم ، ب ــى إىل االأد�خ ع ــن االأ ــة م ــة نكس ــون الثنائي تك
ــة  ــامكل املوافق ــات ال ــع صف ــه إىل أرف ــاع بصفات ــه، واالرتف ــه ال ي خ ــى لترخ ع االأ

ــادة. ي أطــوار العب
نســان �خ ي االإ

�ت ــرت ل

: مم املاضية مل تكن نوعا واحدا، بل كنت أنواعًا شىتَّ وهي ي االأ
ب �خ ر�ج فاالأ

1   - أرباب الطبيعة.
2   - أرباب األسرة واألسالف.

3   - أرباب العشق واحلرب والسالم.
4   - أرباب اخلصب. 

5   - آهلة اخللق اليت ينسب إليها خلق السماء واألرض 
        واإلنسان واحليوان.

ي أطوارهــا املتواليــة، 
نســانية �خ هــذه الطبقــة مــن العبــادة هي أر�ت مــا بلغتــه االإ

لوقــات بغــري  كــوان واملخ ميــع االأ هل واحــد لج إ ــان �ج �ي ت بعــده لاإ واســتعدَّ
ــق وال شــّك أنــه مل يكــن  ت مقَّ �خ ي الــد�ي

ــة مــن النــاس، فالتطــّور �خ اســتثناء أمَّ
عــى ســمَّ واحــد متعاقــب الدرجــات.

ى،  ــع الضــارات الكــرج ي ي �ج
ــة �خ ــك االأطــوار كف ــة تل اي ــد هــو �خ  إنَّ التوحي

خ  ــ�ي ــاهلت ب لج ــرد �ج ــدرة  وينف ــة ق هل ــى االآ ــو ع هل يعل إ ــت �ج ــارة آمن ــل حض ف

17  - نفس املرجع، ص 10.

18  - نفس املرجع، ص 18.

إذا رجــح القــول إّن العقيــدة ظاهرة اجتماعية، 
يتلقاهــا الفــرد مــن الجماعــة، فليــس الضعــف 
ــن االعتقــاد، ومــن  ــح فــي تكوي بالعامــل المل
ثــم ال نعــدو الصــواب، إذا قلنــا إن العقيــدة 

هــي ترجمــان الصلــة، بيــن الكــون واإلنســان
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لتوحيــد، غايــة مرتقــاه،  ي بلغــت �ج ــة، هي الــىت ن الكتابيَّ ب، فــاالأد�ي ر�ج االأ
ــعت قدرتــه  هل “االأحــد” الــذي خلــق الوجــود، ووسَّ ــت النــاس عبــادة االإ وعملَّ

لــق والقضــاء... .)19( ي الخ
يــك �خ الــاوات واالأرض، ومل يكــن هل �ش

نســان إىل فكــرة” الــروح” فاكنــت هــذه اهلدايــة مفــرق  فقــد اهتــدى االإ
ــا ثقافــة العقــل، أو ثقافــة الضمــري  نســانية، ســواء م�خ ي الثقافــة االإ

يــق �خ الطر
وتســىخَّ هل، بذلــك أن تفتــح لعقــه، منفــذا إىل مــا وراء املــادة املطبقــة عــى 

ــا. خ مع ــد�ي ــه العــم وال ــة لفات ــت مطبق ــو ظلَّ ــه، وفكــره ول حسِّ
يــق  دايــة الــروح، مــن هنــا التفر نســان �ج ي روع االإ

لــت قــمي اليــاة �خ وقــد تبدَّ
خ  ــ�ي مــود، وب خ الركــة والج ــ�ي ــادة وب خ العقــل وامل ــ�ي ســد، وب ــروح والج خ ال ــ�ي ب
دة واالأجســام  ــرَّ ي املج

خ املعــا�خ خ النــور والظــام، وبــ�ي ، وبــ�ي ــري والــ�ش الخ
ى إىل اتِّســاع أفــق النظــر وراء أفــق اليــوان، فاكنــت هداية  ــا أدَّ املسوســة، ممَّ

. ي عــامل العقــل وعــامل الضمــري
ــروح إهلــام الصــواب �خ ال

ــاط،  �خ �تَّ االأ ــرت ــا ت ــة، وإ�خ ــدة ديني ــل عقي ــروح ب ــدة ال خجــت عقي ــد امرت   وق
ــوالت... )20( ــارف واملعق ي املع

�تِّ ــب �ت ــى حس ع
ت..  �خ �ت عليــه الــد�ي ــا ال منازعــة فيــه، أن التــدرج هــو النمــوذج الــذي تــرت وممَّ
ــور  ــن ط ــت م ق ــد لكــا �ت ــارس، واهلن ــل وف ب ــر و�ج ي م

ــة �خ ــارة القد�ي فالض
ــب  ــد؟ أغل ــداء إىل التوحي ــبق إىل االهت ــا أس ــى، فأ�ي ــور أع ــادة إىل ط للعب

. ــدوهلت ــد ال ــدأت بتوحي خ امك ب ــد�ي ــد ال ــدأت بتوحي الظــن أن مــر ب
بت فــم تطــرد عــى مراحــل  هليــة، تشــعَّ ــهت القــول إنَّ أطــوار العقيــدة االإ و�ج
نســان إىل مــا هــو أعــى  مم، لقــد اتَّســعت نظــرة االإ يــع االأ ي �ج

ة �خ متشــا�ج
ــد. ــدوة التوحي ــد إىل ع ــدوة التعدي ــن ع ا م ــا�ج وأعظــم، ع

ــدلُّ  هل؛ فالملكــة ت ي تفســري لكــة االإ
ــل �خ ي العق

�تّ ي مــن �ت ــىخ ي الدي
�تّ ــرت ــدو ال ويب

عــى البطــوهلت املطلقــة، ومــن فكــرة البطــل إىل فكــرة الــه احلي القيــوم الصمــد، 
ي إىل التوحيــد.

�تّ ي الــرت
خ العقــل �خ ر�ي خ طويــل هــو �ت ر�ي هل �ت

صــف  ــا كمــا، يتَّ ــا” أي كئن ــق “ذاتي فالعقــل يســتلزم أن يكــون الــامكل املطل
خ ال يســتقمي بغــري إهل،  لــوعي الأن نقــص الــوعي نقــص مــن الــامكل وأن الــد�ي �ج
خ  ــ�ي ــال ب ــا انفص ــاء، ف ــاء والرج ــا، الدع ــل م�خ ــات ويتقبَّ لوق ــه املخ ــل ب ص تتَّ
ــأ�تَّ أن  ــة، وال يت هلي ــذات االإ ة، وال نســانيَّ ــذات االإ ، وطبيعــة ال خ ــد�ي طبيعــة ال
ي ال تعقــل  ــة الــىت لقــوى الكونيَّ ، �ج ي قــرارة الضمــري

نســان وهــو يؤمــن �خ خ االإ يتــد�يَّ
ــم  ي�خ وال  ذات،  بغــري  إهلــا  العقــل  ــم  ي�خ يد، فا   ، وال �ت وال ت�ي

ــل. خ كم ــري ك�أ ــأ�تَّ لغ ــق يت ــامكل املطل ال
ن  أ

هليــة، يبطــل القــول بوحــدة الوجــود امك يبطــل القــول �ج لــذات االإ  والقــول �ج
الــه معــىخ ال ذات هل أو قــوة غــري واعيــة..)21(

ــا  ــل أو يتطل�ج ــا العق تض�ي ي �ي ــىت ج ال ــا�أ ــا إىل النت ي بن ــهت ي تن ــىت  والخاصــة ال
، ســواء مــن جانــب العقائــد الدينيــة، أو مــن جانــب املباحــث  الضمــري
ي أرفــع 

نســان، �خ الإ هليــة وأجدرهــا �ج ف العقائــد االإ يــة، أن التوحيــد أ�ش الفكر
ة  ــوَّ ــه- والنب ي ال

ــة- �خ ــدة التوحيدي ــدف العقي ــة، وه لقي ــة والخ ــه العقلي حاالت
ــا الناس  ي ارتــ�ت إل�ي م الــىت ت التقــدُّ ي إىل أقــى غــا�ي

نســا�خ لضمــري االإ االرتقــاء �ج
ي  ت املقفــهت الــىت �خ ت العنريــة والــد�ي �خ غرافيــة والــد�ي ت الج �خ بعــد الــد�ي
نســان. ي االإ ــىخ ــع ب مي ج ــط �ج ي ــا ال �ت ــة أو واســعة ولك�خ ق ــة ضيِّ ي بيئ

تنحــر �خ

ــا،  ــا تكــون للهدايــة املمكنــة، وللضمــري الــذي يقــدر عل�ي  فالدعــوة الدينيــة، إ�خ
وال تكــون مــع “ االحتــاكر” و” االســتئثار” امك هــو شــأن اهلندوكيــة أو الشــنتبة 
ي 

لدعــوة �خ خ ال عنايــة هلــا �ج نتــ�ي ن( ولكتــا الد�ي نــة اليــا�ج )shintocisme( )د�ي
عيــة. ، لشــعب خــاص، وجــزء مــن ثقافــة اج�ت ــرد تعبــري طبيــ�ي مج

وديــة  نــة مقفــهت ومصــادر ال�ي ــا د�ي ي أ�خ
وديــة تشــبه اهلندوكيــة والشــنتية �خ  وال�ي

ا،  ــبق�ت ي س ــىت ــة ال ت التوحيدي �خ ــد�ي ــادر ال ــا هي مص ــق عل�ي ــائل املّتف ي املس
�خ

ــاء  رتق ــوة إىل االإ ي الدع
ــل �خ ــذي هل الفض ــام ال س ــن االإ ــت ع ــا اختلف إال أ�خ

ي  ي عقيــدة النبــوة الــىت
ــود مشــيخة قبليــة، و�خ ي جعلهــا ال�ي هليــة، الــىت لعقيــدة االإ �ج

�ج  ــا �خ ي جعلوه ــىت ــانية ال نس ــؤولية االإ ي املس
، و�خ ــمي ــن التنج �ج م ــا �خ جعلوه

هــاء  لغــري ســبب وال فضيــهت .)22( مــن العصبيــة الج
خ عنــد أحصــاب امللــل والدعــوة عقيــدة إنســانية تقــوم عــى التوحيــد  ــد�ي  فال
ضــع  خ كــة و�ي ــا الســلطة الا ل�ي يضــة سياســية �ت وليــس صبغــة مليــة، وال بفر

. خ هلــا الرعــا�ي واملكومــ�ي
ن أن  ــة االأد�ي ــو شــاء عملــاء مقارن نســانية وا�خ ل ي تطــّور االإ

 وهــذا الفــارق �خ
ســام إىل  فعــوا االإ وه، الأن النتيجــة لــو نظــروا إىل هــذا الفــارق أن �ي يســتوحصخ
ي 

ــغ التطــّور �خ ــا بل ســام جــاء بعدم ــة، فاالإ ــد الديني خ العقائ ــ�ي ــا ب القيمــة العلي
ــو  ــذي ه خ االنتســاب ال ــ�ي ــري وب ــة الضم خ هداي ــ�ي خ ب ــريَّ ــداه، �خ خ م ــد�ي ــم ال �خ

 . ــهت ــة الزائ ــع الدنيوي ملناف ــط �ج تب ي �ي مصــول أر�خ
غرافيــة إىل ملــل الدعــوة ظاهــرة  ن مــن امللــل العنريــة والج إنَّ انتقــال االأد�ي
يــه، والتوحيــد. خ ي وعقائــد الترخ

نســا�خ تــدل عــى االنتقــال إىل عقائــد الضمــري االإ
ــدي إليــه  ــا �ي لضمــري والتوحيــد إىل أعــى مرتقامهــا �ج ســام �ج  وقــد ارتــ�ت االإ
النتشــار  ــق �ج ــو حقي ــان، وه �ي ي االإ

ــوة و�خ ي رســاهلت النب
ــة و�خ هلي ــدة االإ ي العقي

�خ
ي 

نســا�خ تمــع االإ ي أحــوال املج
ن الدعــوة، �خ ي أد�ي

ــة التطــور �خ نــه خا�ت قنــاع الأ واالإ
رة  نســانية ومرتبــة اهلدايــة املطلقــة املتحــرِّ بعــد أن بلــغ إىل مرحــهت الوحــدة االإ

مــن قيــود االنتســاب .. )23(
لــق  ي أر�ت أطوارهــا تســتقمي عــى ســواء الخ

ــهت القــول إن العقيــدة الدينيــة �خ  و�ج
خ بــه  ــة، وهــو خــري تفســري يعقــه املؤمــن ويــد�ي هليَّ لــذات االإ ــان الرشــيد �ج �ي واالإ

. املفكــر ويتطلبــه الطبــع الســلمي
ــود  ــوان، والوج ك ــياء، واالأ ــة االأش ــع إىل حقيق ــى التطلُّ ــول ع ب ــان مج نس فاالإ
ــد�ي  ــة تق ــة، بغي ــة، والذوقي ــة، والقلبي ــه العقلي ــاء رغبات ــى إرض ــعور ع والش
ليــاة ويتعلــق  ي هــذه اليــاة، فيتعلــق مــن النــوع �ج

ي هــذا الكــون، و�خ
ماكنــه �خ

ــاة. عــىخ الي ــة �ج ــدة الديني مــن العقي
كــل وعيــا وأقــرب لــواذا بــه  ــن وع حقيقــة الوجــود املطلــق الاكمــل، كن أ �خ

ه ومعــه. مكتــه وتدبــري و �ج

19  -  نفس املرجع، ص 23.
20  - نفس املرجع، ص 25.
21  - نفس املرجع، ص 48.

سام، مصدر سابق، ص 122. 22  - ما يقال عن االإ
23  - املرجع السابق، ص 50.
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ية: 107. 1   -  سورة املائدة، االآ
خ منظور، لسان العرب، ص:13. 2   - ا�ج

اهمي مصط�خ وآخرون، معجم الوسيط، ص 9. 3   - إ�ج
1، ص: 5. ، ميط امليط، مج ي

4   - بطرس البستا�خ
ي معرفة االآخر، ط2، دار الوار  

5   - سامل �يش، �خ
يع- سور�ي ،2003 ، ص: 5.      للن�ش والتوز

�خ واالآخــر”  خ “االأ ــة بــ�ي إنَّ جــدل العاقــة القا�أ
ــذوره إىل  ــود ج ــد تع ــدا، وق ــد�ي ج ــدل ق ــو ج ه
ي االأرض، بوجــود -آدم عليــه 

ول �خ لــق االأ بدايــة الخ
ــدى  ــوعي ل ــق الـ ــا تعمَّ ــواء، �ش بعده ــام- وح الس
ُكِتــَب عليــه مــن خــاهل  ــه  أنَّ نســان وأدرك  االإ
الشــقاء علـــى هـــذه االأرض، ومــن خــاهل أصبــح 
وجــه  أ

ــل �ج ــا� يتمثَّ ــا املع ي واقعن
ــوم االآخــر �خ م�خ

ومنطلــق  موقعــه  حســب  ه  يفــ�ِّ لك  عديــدة، 
�خ  خ االأ ــ�ي ــا ب ــا �اع ــرز لن ــر أف ــذا االأم ه وه ــري تفك
خ “االآخــر”، حيــث إنَّ معرفــة حقيقــة الــذات  وبــ�ي
” يســتوجب الــوعي “بـــاالآخر” وإن  �خ الأ ي القــول “�ج

�خ
غــاب أو انعــدم هــذا االأخــري فإنــه مــن الصعــب 
�خ  االأ أو  لــذات  �ج ي 

إدراك حقيــ�ت عــن  الديــث 
ــام. بشــل ع

لذلــك كن مــن الطبيــ�ي أن يكــرش التســاؤل حــول 
كــة  ا �خ واالآخــر” بعــد االأحــداث املرت إشــاكلية “االأ
دهــا العــامل حــىت  ي يهسش يــة والــىت ي اليــاة الب�ش

�خ
ي 

ــح �خ ــذا املصطل ــول ه ــا ح ــجال قا�أ ــح الس أصب
ــة. معظــم الدراســات االأدبي

ي 
�خ يــة  مركز قضيــة  االآخــر  موضــوع  ويشــل 

امك  واالقتصاديــة،  السياســية  الدراســات  جــل 
ت  ي الكتــا�ج

كــرش املفاهــمي حضــورا �خ يعــدُّ مــن أ
ــرات  يــة والثقافيــة والنقديــة واملؤ�ت املعــا�ة الفكر
ــامل  ــق الع ــم مناط ي معظ

ــات �خ ــدوات وامللتقي والن
ــد اختلفــت رؤى الفاســفة  عــى حــدٍّ ســواء، وق
ــوم “ االآخــر “ تبعــا الختاف  خ حــول م�خ ــر�ي واملفكِـّ

يــة. التيــارات الفلســفية واملذاهــب الفكر

 مفهوم اآلخر لغة واصطالحا  

1  مفهوم اآلخر يف اللغة 
ــوهل  ي ق

ــر�ي �خ ــرآن الك ي الق
ــر �خ ــة آخ ــاءت لفظ ج

خَ  ــِذ�ي َمــا ِمــَن الَّ تعــاىل: )َفآَخــَراِن َيُقوَمــاِن َمَقاهَمُ
اَدُتَنــا  َ َ ِ َلهسش لــهَّ ْوَلَيــاِن َفُيْقِســَماِن �جِ

َ ــُم ااْلأ ِ ْ اْســَتَحقَّ َعَل�ي
ــا()1(.   َم ِ اَد�تِ َ َ ــن هسش ــقُّ ِم َح

َ
أ

 : ــىخ ع ــرب �ج ــان الع ي لس
ــر” �خ وردت لكــة “ االآخ

خ وهــو امس عــى أفعــل، واالآخــر  أحــد الشــيئ�ي
ــر،  ــوب آخ ــر وث ــل آخ ــك رج ، كقول ــري ــىخ غ ع �ج
اجتمعــت  فملــا  التأّخــر،  مــن  أفعــل  وأصــه 
ي حــرف واحــد اســتثقَلتا فأبدلــت الثانيــة 

ن �خ مهــز�ت
وىل قبلهــا، ا وانفتــاح االأ ألفــا لســكو�ت

آخــرون،  مــع  والج ــر،  خ و�ي
ُ
أ خــر”  آ   “ وتصغــري 

التذكــري  ي 
ويقــال هــذا آخــر وهــذه أخــرى �خ

والتأنيــث....)2( 
ء  ي ــ�ش ــر، وال خَّ أ ــر”: �ت ــيط: “االآخ ــم الوس ي معج

و�خ
خــر(  أ ــاد أجــه )�ت ــو امليع ــد موضــوع ه ــه بع جع
ــه،  ــل إلي ــه ومل يص ــر عن ق ــده، وت�ت ــاء بع ــه ج عن
جنــس  مــن  ن  ويكــو�خ خ  شــيئ�ي أحــد  واالآخــر 
ي 

ــط فــــ” االآخــر �خ ــوس املي ي قام
ــا �خ واحــد.)3( أم

ــرى  ي الذكــر �ش أجــري مج
خــرا �خ أ االأصــل االأشــد �ت

، ومدلــول االآخــر وآخــر معــه مل يكــن االآخــر  غــري
ي 

�خ ي 
جــاء�خ وقوهلــم  قلتــه،  مــا  جنــس  مــن  إال 

ي أوليــات الليــل يعنــون 
ت النــاس وخــرج �خ أخــر�ي

وائــل .”)4(  واخــر واالأ بــه: االأ

2  مفهوم اآلخر يف االصطالح 
ي أبســط صــوره هــو مثيــل نقيــض 

إنَّ االآخــر �خ
مــا كن موجــودا  ــو لك  �خ  ،) �خ )االأ  “ الــذات   “
ي 

“و�خ ــا،  ع�خ ومســتقا  املدركــة  الــذات  خــارج 
ــت  نســانية، احتلَّ ي العلــوم االإ

خ الفكــر، امك �خ ر�ي �ت
ــرا  رزة نظ ــة �ج ال- ماكن خ ــا �ت ــات االآخــر- وم موضوع
ــة:  ــية مازم ــات أساس وضوع ــدىلي �ج ــا الج الرتباهط
ملفــرد  �ج االآخــر  فيصــري  ــة،  اهلويَّ الــذات-   / �خ االأ
كلقرابــة  ــارب  ج �ت معــه  نعيــش  الــذي  مــع  والج
والخصومــة  كملنافســة  أو  ــوار،  والج والصداقــة 
د بتنوهعا  ــدِّ والعــداء... وهــذه التجــارب وســواها �ت
ــا عــى  ــا، إمَّ ــا طبيعــة العاقــات ودرج�ت واختا�خ
ــل الســلوك والفعــل “.)5(  ي حق

ــوعي أو �خ ــد ال صعي

وثقافــة  ي 
الثقــا�خ االختــاف  كتــاب  ي 

�خ جــاء 
خ  ر�ي �ت صــوص  خ �ج البــازعي  لســعيد  االختــاف 
أن   “  : ي ورو�ج االأ الفكــر  ي 

�خ وتطــّوره  املصطلــح 
ي الدراســات النفســانية ال ســ�ي 

املصطلــح تبلــور �خ
ــذي  ــ�ي جــاك الكن ال ــس الفرن ــامل النف ــدى ع ل
واملوضــوع،  الــذات  ــة  جدليَّ ــن  �خ اســتعمه 
املصطلــح إىل  خ أصــل  الباحثــ�ي بعــض  ويعيــد 
ي التحليــل الــذي 

الفلســفة اهليغيليــة ال ســ�ي �خ
 “ هيغــل  لكتــاب  كوجيــف  أليكســندر  ــزه  ج أ�خ
ي الثاثينيــات مــن القــرن 

فينومينولوجيــا الــروح” �خ
ــا الكن عنــد حضــوره  �شَّ �ج أ ي �ت ، والــىت خ �ي العــ�ش

اآلخر وإشكاليَّة 
التعريف

ال وجــود آلخــر دون وجــود 
ــر  توفُّ مــن  بــد  فــال  األنــا 
والتمايــز  االختــالف  شــرط 
حتــى يمكــن التفريــق بينهمــا 
غيــره  د  يحــدِّ فكالهمــا 
ويحيــل إليــه، فبمجــرد قــول 
يتبــادر  اآلخــر  صــورة  عبــارة 
األذهــان  إلــى  مباشــرة 
األنــا. أو  الــذات  مفهــوم 

يوسف حمفوظ
كاتب وباحث

املغرب
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د االآخــر بوصفــه  ي هــذا الســياق �ي
لــدروس كوجيــف حــول كتــاب هيجــل. و�خ

ــن  قيــق وجودهــا �خ ية تســاعد الــذات عــى �ت يــة وال شــعور بنيــة لغويــة رمز
خ الــذات ومقابــل هلــا هــو مــن يطلــق عليــه “االآخــر”، وقــد  ــة بــ�ي عاقــة جدليَّ
خ  ــر�ي ــري مــن املفّك ــدى عــدد كب عــاٍن أخــرى ل ــذا املعــىخ و�ج ورد “ االآخــر” �ج
عيــة وإنســانية أخــرى، فنجــده مثــا  ي علــوم اج�ت

ي الفلســفة أو �خ
ســواء �خ

ضافــة إىل وروده، ســواء  الإ يــدا، �ج انويــل ليفينــاس ودر لــدى ســار�ت وفوكــو وإ�ي
عيــة  وبولوجيــة والنفســية واالج�ت ي الدراســات االنرش

، �خ ي ــىخ بشــل ظاهــر و�خ
ي النقــد مــا بعــد االســتعماري ) مــا بعــد 

ي الدراســات النقديــة االأدبيــة، امك �خ
و�خ

(، إىل غــري ذلــك.  الكولونيــاىلي
ر  ي تطــوُّ

اق )1978( عامــة فارقــة �خ  يعــدُّ كتــاب إدوارد ســعيد االســت�ش
ــل  ــال التحلي ي مج

ــو �خ ــا ه ــدر م ــة بق ي ــة النظر ــن الناحي ــس م ــح، لي املصطل
ــدالالت  ــح ب ــن ســعيد املصطل ــد سش ، فق ي

ي والسوســيوثقا�خ
ــا�خ الســيا�ي والثق

ي عــدد مــن القــول 
كســبته حضــورا واســعا �خ ــة أ ــة قوي ــة ونصوصي يقي إمبري

ــو  ق ه ــ�ش ــة. ال ــد الكولونيالي ــا بع ــات م ــل الدراس ي حق
ــ�ي �خ ــة، ال س املعرفي

ليلهــا  هــا االآخــر( وموضــوع �ت ــا )أو و�ج “آخــر” أورو�ج مــن حيــث هــو نقي�خ
ي الوقــت نفســه، وهــو مــن هنــا بنيــة ذهنيــة، حســب 

ا �خ ــا وســيطر�ت ومعرف�ت
ــه حقيقــة واقعــة.  كــرش مــن كون ســعيد أ

انــب عــى  ــذا الج ــت �ج ي اهتمَّ ــد بعــض الدراســات الــىت ج ي املقابــل، �خ
�خ

ي هــذا الســياق عــدد مــن الكتــب 
، فصــدر �خ ي

خ النظــري والتطبيــ�ت املســتوي�ي
تيــه مــن خــال مفاهــمي ومصطلحــات أخــرى مثــل  أ تتنــاول االآخــر و�ت
ــع  ــع م ــح يتقاط ــة “، الأنَّ “ االآخــر” مصطل ــة “ و” اهلويَّ طــاب” و” الثقاف “الخ
لنســبة هلــا، هــذا  ــا أساســيا �ج هــا، ويشــلِّ حضــورا مفاهيمي ــا وغري هــذه لكه
ــرج عــن إطــار  خ ــات �ت لي ي �ت

ــرخ �خ كــن أن �ي ــح �ي ــة إىل أنَّ املصطل ضاف الإ �ج
 ، خ نســ�ي خ الج العاقــات الثقافيــة عــى مســتوى الشــعوب إىل العاقــات مــا بــ�ي
نــدر gender ( ليصــري الذكــر  نــو�ي )الج د االآخــر عــى املســتوى الج فيتحــدَّ
د عــى املســتوى  كــن لـــ “االآخــر” أن يتحــدَّ ــىش والعكــس، امك �ي ن “آخــر” االأ
نســية:  ماتــه الج تلــف لونــه أو دينــه أو اه�ت خ عي ليصــري “االآخــر” مــن �ي االجــ�ت
بيــض، واملســيحي آخــر املســم، وهكــذا إىل مــا يصعــب  االأســود “آخــر” االأ

ــات. ــن االختاف إحصــاؤه م
ي 

ــرا�خ ــم جوه ــى �خ ــب ع ي الغال
ــوي �خ ــر” ينط ــوم “االآخ ــول إنَّ م�خ ــن الق ك �ي

ى نفهســا هي االأســاس الــذي  د “آخرهــا” �ت ــدِّ للــذات، أي أنَّ الــذات وهي �ت
ن  ديــد مــن هــو “االآخــر” يتضمَّ كــن مــن خاهلــا �ت ي �ي تصــدر عنــه املعايــري الــىت
ي 

ــف االأخــا�ت ــن خــال املوق ، م ي
ــر�خ ــف املع َ إىل املوق ــمخ ــا ين ــا أخاقي موقف

، مقبــول أم غــري  �ي د ماكنــة االآخــر، هــل هــو جيــد أم رديء، خــري أم �ش ــدَّ �ت
ــا  ي للغــرب، وإ�خ

ــرد “آخــر” جغــرا�خ ق، مثــا، ليــس مج مقبــول، وهكــذا. فالــ�ش
ــون  ــد يك ــع ق ــذا املوق ، وه ــىي ــع قي ي موق

ــا، أي �خ ي أيض
ــا�ت ــر” أخ ــو “آخ ه

ــون  خ يك ــ�ي ــال ح ــو ال ــك ه ــه، وكذل ــر إلي ــب الناظ ــلبيا حس ــا أو س ابي ج إ�ي
 .. خ قيــ�ي لنســبة لل�ش ق �ج الغــرب “آخــرا” للــ�ش

ول  ديــد دالالت “االآخــر”، الســياق االأ ي �ت
خ �خ خ رئيســّي�ي ــن إذًا، إزاء ســياق�ي �خ

ــة، أي  ــيا للهويَّ ــا أساس ــا تكويني وم ــر” م�خ ــدو “االآخ ــه يب ــى ضوئ ي وع
ــر�خ مع

 ، ي
ــا الســياق الثــا�خ ــة بــدون “آخــر”، أمَّ ــا، فــا هويَّ د هوي�ت ــدِّ للــذات وهي �ت

ي 
ي يكتســب “االآخــر” مــن خــاهل قيمــة أو موقعــا �خ

/أخــا�ت فســياق قيىي
لطبــع  بــا أو ســيئا. و�ج ي يكــون مــن خــاهل مقبــوال أو مرفوضــا، طيِّ اتــىج ســم �ت
ــة جــزءا مــن  ديــد اهلويَّ تمعــان، فيكــون �ت ج خ غالبــا مــا �ي خ الســياق�ي فــإنَّ هــذ�ي

)6( ... ي
موقــف قيــىي أو أخــا�ت

 اآلخر يف الثقافة العربية اإلسالمية.

ــاهلت  ســامية مــن خــال الرّح ــة االإ بي ــة العر ي الثقاف
ت صــورة االآخــر �خ تشــلَّ

ــا، امك  ي تكوي�خ
خ والتجــار �خ خــ�ي خ واملؤرِّ ــ�ي غرافي ــع الج خ أهسمــوا م ــذ�ي العــرب ال

ي رمس 
هــا �خ عي والــروب وغري أهســم التواصــل التجــاري واالقتصــادي واالجــ�ت

ــا. هــذه الصــورة وتثبي�ت
ت نظــرة  ــاط ســلوك جديــدة، تغــريَّ ســام ودعوتــه لقــمي وتقاليــد وأ�خ ء االإ ي مــع حمج
ســع حــىت بــدأت  ســامية تتَّ نســان لاآخــر، ومــا أن بــدأت الفتوحــات االإ االإ
خ  يتــ�ي اطور مرج يــار االإ ــة بعــد ا�خ ســع مهعــا املفاهــمي والنظــرة إىل االآخــر، خاصَّ تتَّ
ــريِّ  ن وتغ ــوَّ ــدأت تتك ــث وب ــة، حي نطي خ ــية، والبري ــذاك الفارس خ آن ــ�ي العظيمت

وهمــم إىل االآخــر مــن جديــد.   ــم وم�خ نظر�ت
ي  وىل إىل الغــرب رحــهت رفاعــة الطهطــاوي الــىت خ أمه الرحــات االأ ــد مــن بــ�ي ج و�خ
ي 

”، وكتــاب ممــد املويلــحي �خ خ ر�ي ي تلخيــص �ج
خ �خ �ي �ج ليــص االإ خ هــا كتابــه “�ت �ج �ت

ــا أوىل  ه ــة وغري بي ــات العر ــذه الرح ــدت ه ــد جسَّ ــام”، وق خ هش ــ� �ج “عي
 . ي يــال العــر�ج ي املخ

رهاصــات لضــور االآخــر �خ االإ
ســامية، هــو حقيقــة لطــرف مل يكــن ُيقَصــد  ي منظــور حضارتنــا االإ

“فاالآخــر” �خ
م،  ــاب وتــومه فلســفا�ت ــام بعــض الكتَّ منــه عــدو هــذه الضــارة، امك تقــر أ�خ

ســع مدلــوهل ليعــرجِّ عــن لك مــا هــو غــري الــذات. ــوم يتَّ ــو م�خ �خ
ي 

ــح عــى تســميته، �خ ، وهــو شــامل ملــا اصطل خ ــا غــري املســمل�ي ــه هن وقصــد ب
ــة...” )7( هــل الذمَّ أ

، �ج خ ــار�ي ســامية وعــرج عصــور الت ــا االإ حضارتن
ي الدراســات 

ــة �خ ــاورة، خاصَّ فاهــمي مج ــا �ج ــوم االآخــر دا�أ تبــط م�خ  وقــد �ي
اق،  ، االختــاف، الثقافــة، الضارة، االســت�ش �خ زهــا: االأ يــة والنقديــة، أ�ج الفكر
ــح  ف مصل ــرِّ ــة. ويع ــاب، اهلويَّ ط ــش، الخ ــز- اهلام ــات، املرك قلي ــة، االأ العرقي
كــن  ــة ال �ي اع ــرد أو �ج ــم “ ف �خ أ

النجــار وآخــرون “ االآخــر أو االآخــرون “ �ج
�خ كن  د�خ هويــة االأ (، فــإذا حــدَّ �خ ي ضــوء مرجــع هــو ) االأ

ديــدمه إال �خ �ت
ــاره  خ إط ــا�ي ــو �ت خ وه �ي ــ�ت ــل ال �خ عام الأ ــه �ج ــم عاقت ــة �ي اع ــردا أو �ج ــر ف االآخ
ــة االآخــر  تلــف هويَّ خ يــث �ت ي أحيــان أخــرى”)8(  �ج

جــراء �خ ــة أحيــا�خ واالإ اهلويَّ

فاآلخــر” فــي منظــور حضارتنــا اإلســالمية، هــو 
حقيقــة لطــرف لــم يكــن ُيقَصــد منــه عــدو هذه 
ــاب  الكتَّ بعــض  أفهــام  تقصــر  كمــا  الحضــارة، 
ســع  يتَّ مفهــوم  فهــو  فلســفاتهم،  وتوهــم 

ــر الــذات. ــر عــن كل مــا هــو غي مدلولــه ليعبِّ

 ، ي ي العر�ج
ي وثقافة االختاف، ط1، املركز الثقا�خ

، االختاف الثقا�خ 6   -  سعيد البازعي
     الدار البيضاء،2008، ص: 37-33. بترف.

ية من الضارة  خ ر�ي ، التعامل مع االآخر شواهد �ت ي يىخ خ ممد المد املز اهمي �ج 7   -  إ�ج
ض ،  ، الر�ي ي خ للحوار الوطىخ سامية ، ط1، مركز امللك عبد العز�ي       االإ

     )1426هـ2005-م( ص: 18.
8   -  مصلح النجار وآخرون، الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية،ط1، 

ردن، 2008، ص:51.      االأهلية-االأ
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ــه، امك أنَّ “  ــذي تدرك ــوعي ال ، وال �خ ــه االأ ــر من ــذي تنظ ــور ال ــاف املنظ خت �ج
هلــة نفهســا، وال حــىت  “االآخــر” هــو مــن ليــس هل، ال االأجــداد أنفهســم وال االآ
مس حــدود االآخــر  ” هي مــن �ت �خ لتــاىلي فــإنَّ “االأ ي لنــا “)9( ، و�ج اللغــة نفهســا الــىت
ي أحيــان أخــرى 

وتضــع مواصفــات شــله، “ فــامك يكــون االآخــر فــردا يكــون �خ
ي 

ــون �خ ــه يك ــا، فإنَّ ــا م�خ يب ــذات، وقر ــا لل ــر معروف ــون االآخ ــة، وامك يك اع �ج
ــة. تلف ــة مخ ي أزمن

ــدة وحــىت �خ ــن بعي ك ي أما
ــاٍن أخــرى �خ أحي

ط االختــاف  ــر �ش �خ فــا بــد مــن توفُّ إذا، ال وجــود الآخــر دون وجــود االأ
يــل إليــه، فبمجــرد  ه و�ي د غــري ــدِّ مــا فالكمهــا �ي يــق بي�خ كــن التفر خ حــىت �ي �ي والــ�ت
. �خ ــوم الــذات أو االأ ة إىل االأذهان م�خ قــول عبــارة صــورة االآخــر يتبــادر مبــا�ش

ي قائــا: “غالبــا مــا يكــون املقصــود 
ح حســن حنــ�خ انــب يــرِّ ومــن هــذا الج

ــا  �خَّ اع، والأ ّثــل واخــرت ــا �ت يــال، ف�ي ي املخ
الآخــر صورتــه، والصــورة بنــاء �خ �ج

ــر”.)10( ــع االآخ ــل إىل واق ي ــا �ت ــرش ممَّ ك ــا أ ن�ي ــع �ج ــل إىل واق ي ي �ت
ــك �خ كذل

 مفهوم اآلخر يف الفكر الفلسفي الغريب .

يـــــف واحــد منــذ نشــأته بدايـــة مـــــن  ــــوم “االآخــر” عـــى تعر مل يستقـــــّر م�خ
ي الــرؤى 

ـــذور اليــونـــانية إىل غايــة العــر الديــث وهــذا االختــاف �خ الج
ي 

ي )مصطلــح االآخــر �خ
ــة بــل مدرســة أو مذهــب فلســ�خ اصَّ فــاكر الخ واالأ

ي لك مــا ينتــىي إىل هــذه البيئــة أو هو لــــفظ  خ كن يعــىخ نيــ�ي تــه عنــد اليو�خ بدا�ي
يطلــــق عى غـــري اليونـــانـــــي سواء كـانــــوا فــي الشمــــال أي فــي العمــق 
خ اليـونـانـــي  ــدف التميـيـــز بــ�ي يـقيـــا وآسيـــا �ج ي قارتـــي إفر

وروبــــــي أو �خ االأ
ه املتخّلــف(.”)11( املتحــرخّ وغـــري

ــانية،  ــة اليـونـ عتبارهـــا أمه عنــا� اهلويَّ وقــد استخـــدم “ أرسطـــو” اللغــة �ج
كــن اســتعباده  نيــة و�ي ي عــى لك مــن ال يتــّل اللغــة اليو�خ �ج طلــق لقــب �ج

ُ
فأ

ي 
�خ لعنــر اليــو�خ بطهــا �ج �خ “ ور ــة “ االأ ــد هويَّ دي َّ �ت ــذه �ت ا، و�ج ــع أســري إذا وق

ــة. ني ة اليو�خ ــدا�أ و”االآخــر” مــن هــو خــارج ال
ــد  ــة عن ا خاصَّ ــري ــح كث ــذا املصطل ــاع ه ــد ش ــا�ة، فق ــفة املع ي الفلس

ــا �خ ـ أمَّ
، ميشــال فوكــو، جــان الكن،  خ أمثــال: جــان بــول ســار�ت الفاســفة الفرنســي�ي
ســيده ليــس فقــط  ج ة هي �ت خ مه، ولعــل مســة االآخــر املــا�أ انويــل ليفينــاس وغــري إ�ي
ــذات أو  ــبة لل لنس ي( �ج ــري ــو )غ ــا ه ــوف( أو م ــري مأل ــب )غ ي ــو غر لكــا ه
ــذه الخصائــص  د الوحــدة والصفــاء، و�ج ــدِّ الثقافــة كل، بــل أيضــا: لك مــا �ي
ــل التحليــل  ثِّ تلفــة �ت يــة )alteritée( هــذا إىل فضــاءات مخ ــوم الغري امتــدَّ م�خ

ــة.”)12( ــة والظاهرتي النفــ�ي والفلســفة الوجودي
ي ذلــك شــأن “ الكن “ 

”، شــأنه �خ لنســبة إىل “ ســار�ت وعليــه يعــدُّ “ االآخــر “ �ج
عاما فعاال فـــي تكويــــن الذات، فـــوعي الذات الوجــــــودي يكـــــون بنــــاء 
ــط  ب ــه �ي ن خ الأ ــر إنســان�ي ــوي عــى أداء يدمِّ ــل ينطـ ــر، ب ــى الطــرف االآخـ عـ
 ” ي

ي “ مــا كن “ ومــا ســيأ�ت خ لظــىت ت بــ�ي يــة وغــري مســتقهَّ يقــة جرج الكينونــة بطر
جــهت بســبب االآخــر الــذي  يقــة مخ ف بطر عــل الكينونــة تتــرَّ ج ــذا الوضــع �ي ، �خ
قولتــه  ــرج �ج يــة االختيــار، لذلــك اختــمت ســار�ت م�حيتــه ال مخ امــا حر نــع �ت �ي
حــمي إذ  خ االآخــر والج بــط ســار�ت بــ�ي .”  وهنــا ر حــمي ــورة االآخــرون مه الج املهسش

)13(. حــمي لنســبة لنــا هــو الج جعــل االآخــر �ج
ـق بــالذات تعّلقـــــا ال  تعلِّ ــــوم “ االآخــر” عند “ ميشـــال فــوكــو” �خ ـــا م�خ ّـَ أم
فكــــــاك منه شأنه فــــي ذلك شأن ارتبــــــاط اليـــــاة بـــاملوت، “ فاالآخــــر” 

لنســبة إلــــى “ فــوكــــو “ هو “اهلاويــــة” أو الفضاء املدود الــــذي يتشــلَّ  �ج
لنســبة لـــــه هــو املــوت  طــاب “)14(  ، ونقصــد بذلــك أنَّ “ االآخــــر” �ج فيــــه الخ
ي 

نسانــــي، إن االآخــر عنــد فوكــو هو ال املفكــر فيه �خ ســد االإ لنســبة إلـــــى الج �ج
ي الــذي  ي الــذي ســيبعده املركــز، أو هــو املــا�خ الفكــر نفســه، أو هــو اهلامــ�ش
ــذي  ــاب ال ط ــة الخ ــبة لكينون لنس ــري �ج ــا جوه ــه أيض ، لكن ــا�خ ــه ال يقصي
ــذات دون  ــرف ال ي وال نع ــا�خ ــرف الــا�خ دون امل يســتبعده، فنحــن ال نع
طــاب، فاالآخــر هــو معــامل االنقطــاع والفصــل  االآخــر، أمــا عــى مســتوى الخ

يته.” )15( ــد اســتمرار خ اســتبعادها ليؤكِّ ــاول التــار�ي الــذي �ي
د حســب  ــوم “ االآخــر “ يتحــدَّ ــا ســبق أن م�خ ــا أن نســتنتج خــال م كنن �ي
ي 

د االآخــر �خ ــدِّ كــن أن �خ لتــاىلي ال �ي ــا و�ج تلفــا ع�خ عــل االآخــر مخ ج ــا �ي الــذات ممَّ
”، وأن الــذات واالآخــر مرتبطــان  �خ تلــف عــن “ االأ خ ــو فقــط �ي ــوذج واحــد، �خ �خ
مهعمــا،  ج ي �ت كــن فصلهمــا، متازمــان ر�خ طبيعــة العاقــة الــىت ارتباطــا وثيقــا ال �ي
ــا  ــه موضوع ي بوصف

ــن املنظــور الفلســ�خ ــرج االآخــر م كــن أن نعت ــه �ي ــىخ أن ع �ج
ف الــذات مــن خــاهل  ســواًء كن صديقــا أو عــدّوا، أو بوصفــه قنطــرة تتعــرَّ
ــط  ي حاجــة إىل توسُّ

ي هــذا الصــدد: أ�خ �خ
عــى نفهســا، حيــث يقــول ســار�ت �خ

كــون مــا أ�خ عليــه . االآخــر الأ

ي الطاهر لبيب وآخرون، صورة االآخر: 
، �خ ي

خ ر�ي اع �ت ا هو اخرت 9   -  جان فارو، االآخر �ج
وت-لبنان، بية،بري ظرا ومنظور إليه،مركز دراسات الوحدة  العر ي �خ      العر�ج

     1999، ص 51..
ظرا ومنظورا إليه، مركز دراسات الوحدة  ي �خ 10  - لطاهر لبيب، صورة االآخر: العر�ج

وت، 1999، ص 19-20. بية، بري       العر
، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه  خ ي جدلية التار�ي

11  - عبد اله بوقرن،االأخر �خ
نسانية، جامعة  عية واالإ صص فلسفة: لكية العلوم االج�ت خ ي الفلسفة، �ت

     العلوم �خ
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وعا ملناقشــته   لقــد بــدا ىلي طــرح هــذا الســؤال م�ش
ــة عندمــا  ــة والتحليــل وخاصَّ لدقَّ لتــاىلي تنــاوهل �ج و�ج
ــىَّ  ــا يس ــول م ــدال كبــري ح ي ج

ــ�ي �خ أجــد نف
ــط  ي تتخبَّ ــىت ــمي وأزمــة االأخــاق ال زمــة الق أ

ــوم �ج الي
ي نفهســا إســامية والــدول  ي تســىِّ ــا الــدول الــىت ف�ي
ــد فيــه الــراع  ج ي الوقــت الــذي �خ

بيــة. هــذا �خ العر
مســتمّر،  ايــد  خ �ت ي 

�خ دوليــا  ي 
والثقــا�خ الضــاري 

ــمُّ لغــة االقتصــاد وســلطة  ــة بفضــل �ت وخاصَّ
ــة. ــا الديث ــام والتكنولوجي ع االإ

ــا و دواعي  اال�ت  امك أنَّ دوافــع التنميــة بشــىتَّ مج
الكونيــة  نســان  االإ حقــوق  وثقافــة  قراطيــة  الد�ي
علنــا  ج نســانية العامليــة، �ي ي فلســفة القــمي االإ

ِّ وتبــىخ
ــة أساســية  ســام كرجعي ــد االإ ــة تعتم ــدول ديني ك
ة أســئهت حــول مســتقبل  ل، نطــرح عــدَّ وكنطلــق أوَّ
ي 

�خ دورمه  وكــذا  خ  املســمل�ي ومســتقبل  ســام  االإ
يــة للتحديــث و  ور ت الرخ الفــاظ عــى التــواز�خ
لتــاىلي القيــام  ن والضــارات، و�ج خ االأد�ي الــوار بــ�ي
بقــراءة نقديــة للــذات املســملة ومــدى اســتعدادها 
الدوليــة  خ  القوانــ�ي وفــق  والتطــّور  للديناميــة 
ي الســلوكت 

ديــدة وكــذا مــاوهلت التدقيــق �خ الج
ــا  َّ عل�ي �ج ي يــرت بيــة و التنشــئة الدينيــة الــىت و لرت
ي عاقاتــه 

بــه و�خ ي عاقاتــه مــع ر
نســان املســم �خ االإ

ــات. اع ــرادا أو �ج ــر أف ــع االآخ م
موعــة مــن  ــّق لنــا أن نطــرح مج  ومــن هنــا �ي
يــة وهي عــى الشــل  ور اهــا �خ ي �خ االأســئهت والــىت
؟ وملــاذا ينعــت  خ ــف املســمل�ي لُّ خ : مــا ســبب �ت ي

�ت االآ
؟ وملــاذا  ي

�خ التطــرُّ رهــاب والفكــر  الإ املســملون �ج
لــدول  �ج مرتبــط  التنميــة  نقــص  و  ــف  التخلُّ
ســلوكت  خ  بــ�ي عاقــة  ــة  َّ �ش وهــل  ســامية؟  االإ
خ  ــد�ي خ ال ــ�ي ــدول وب ــب ال ي أغل

ــا �خ خ حالي ــمل�ي املس
ســام  خ االإ ــ�ي ــة ب ــه ال توجــد عاق ؟ أم أن ســامي االإ
خ  ــ�ي خ ب ــا�ي ــاذا هــذا التب ؟ ومل خ ملســمل�ي ومــا يســىَّ �ج
خ  الــد�ي أليــس  ســامية؟  االإ التيــارات  تلــف  مخ
قــمي  خ  ود�ي أخــاق  خ  ود�ي توحيــد  خ  د�ي ســامي  االإ
ام  خ احــرت خ التعــارف ود�ي خ التســام ود�ي كونيــة ود�ي
الختــاف...؟ ملــاذا ينعــت  اف �ج االآخــر واالعــرت
خ  بــط الــد�ي ّ ر رهــاب؟ وملــاذا يــمت الإ املســملون �ج
اللحيــة ومــدى طوهلــا  ي 

�خ ف  لتطــرُّ �ج ســامي  االإ
ــل  ــاة الرحَّ ــش حي ي وعي ــا�خ ــودة إىل امل ــذا الع وك
والتطــو�ي  التحديــث  عــوض  البــداوة؟  وحيــاة 
بــط  ّ ر ــط اليــاة؟ وملــاذا ال يــمت ي �خ

وإعــادة النظــر �خ
ــاة أوال قبــل االآخــرة؟ عملــًا  تطّلبــات الي خ �ج ــد�ي ال
ــاح اليــاة الباقيــة أي  ج وىل هي ّ� �خ أنَّ اليــاة االأ

االآخــرة؟ 
ــا لكــا حاولــت أن  ي دا�أ

�خ ــريّ ي القيقــة �ت
 أســئهت �خ

ــامل  خ الع ــ�ي ــة ب ــدول وخاصَّ خ ال ــ�ي ــة ب ملقارن ــوم �ج أق
، فأجــد نفــ�ي أحــم  ي ســامي والعــامل الغــر�ج االإ
ــا الرســول صــى الــه  ي و�َّ �ج بتلــك القــدوة الــىت
ــل  ة وأص ــوَّ ــل لك النب ي هي أص ــىت ــم وال ــه وس علي
ــة.  ــاة االأخاقيَّ ــة وأصــل الي بي العــم وأصــل الرت
أحــم  امك  اليوميــة،  ترفاتنــا  ي 

�خ ــا  �ج أحــم 
خ  )الد�ي ســامي خ االإ ــا الــد�ي ي و�َّ �ج ملعامــات الــىت �ج
ي  نســان الغــر�ج ــواب عنــد االإ (، فأجــد الج املعامــهت
ي 

ي املســم والــذي أزد� معــه يوميــا �خ كــرش مــن أحخ أ
قاعــة الوضــوء ومــا نضيعــه مــن املــاء، وأزد� معــه 
يوميــا عــى تســوية الصفــوف، و أزد� معــه يوميــا 
ي 

ــروج والدخــول إىل املســجد، ازدحــام �خ ي الخ
�خ

ي الشــارع 
ي العيــد، �خ

ي املصــى، �خ
الــج، ازدحــام �خ

ي لك املنــاحي وال نظــام 
ي الســوق، �خ

ــة، �خ زقَّ ي االأ
، �خ

... امك أحــم  خ ــا و�َّ بــه الــد�ي يذكــر و ال أخــاق ممَّ
ام العــم والعملــاء وتقديهســم الأن الــه تعــاىل  حــرت �ج
ل الــوحي عــى الرســول ممــد )ص(  خ عندمــا أ�خ
ء  ي ي �ش أ

ــره �ج م أ
ــم ومل �ي لع ــراءة و�ج ــل الق ــره بفع أم

ي إعامنــا 
ي مدارســنا و�خ

بذلــك �خ آخــر، أحــم 
واالقتصاديــة  عيــة  االج�ت للحيــاة  نــا  مناهج ي 

و�خ
ــا،  ي إداراتن

ــا، �خ ي حواراتن
ــة، �خ ــية والثقافي والسياس

ــرأ”   ــة “اق اتيجيات العمــل، فأجــد أنَّ أمَّ ي اســرت
�خ

ال تقــرأ، وأنَّ أهــل الكتــاب مه مــن يعرفــون قيمــة 
العــم والعملــاء ومه مــن يقــودون العــامل بفضــل 
يــة  مــون للب�ش ي ومه مــن يقدِّ ر العــ�ي والتقــىخ التطــوُّ
ــة  ــل إذن �ي أمَّ ل خ الخ ــأ�ي ــة... ف ي ور دمــات الرخ الخ
ــواب عنــد البعــض وا�خ  ســام؟ قــد يكــون الج االإ
ــهت واحــدة فقــط. لكــن الــذي ال  ي �ج

وهســل و�خ
خ  ة بــ�ي خ وهــوَّ ــة �ش َّ يقبــه العقــل هــو: ملــاذا �ش
ي تنعــت  ــة الــىت النظــري والتطبيــق عنــد هــذه االأمَّ
 ّ ــمت ــاذا مل ي ــاس؟ ومل ــت للن خرج

ُ
ــة أ ــري أمَّ ــا خ �خ أ

�ج
ــاذا ال  ت؟ ومل ــرن مــرَّ ــة االأمــر خــال 14 ق معالج
ي للــذات املســملة ومــاوهلت البــدء 

ّ النقــد الــذا�ت يــمت
بيــة والتنشــئة الصحيحــة  وري للرت ــا هــو �خ �ج
والعمــل عــى القــمي وعــى املعامــات؟ أليــس مــن 
حقنــا أن نســأل مــىت سيســم املســملون؟ والأنَّ 
ســامي ويقارنــه مــع ترفــات  خ االإ مــن يقــرأ الــد�ي
خ يدخلــون  وســلوكت ومعامــات أغلــب الــذ�ي
والتضــاّد  التناقــض  ــد  ج �ي  ،” خ “املســمل�ي ة  دا�أ ي 

�خ
التــام. إذ تصبــح لكــة “املســملون” فقــط مــّس)أي 

ــة.  بي ــة املغر لدارج ــة �ج ( وليمون خ ــك�ي الس

مىت يسلم 
املسلمون؟

أن  حقنــا  مــن  أليــس 
سيســلم  متــى  نســأل 
مــن  وألنَّ  المســلمون؟ 
اإلســالمي  الديــن  يقــرأ 
تصرفــات  مــع  ويقارنــه 
ومعامــالت  وســلوكات 
أغلــب الذيــن يدخلــون فــي 
يجــد  »المســلمين«،  دائــرة 
التــام. والتضــاّد  التناقــض 

احممد عليلوش
كاتب وباحث

املغرب

 مىت يسلم املسلمون؟
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 ، خ ــد�ي المس ك خ �ج ــمل�ي ــة املس ــول عاق ــاؤل ح ــرد تس ــط مج ــر فق ــاذا كن االم ف
ي  ــوىلي عــى طبيعــة الشــخصية املســملة الــىت فــإن االأمــر قــد ينطبــق بشــل مسش
ي الشــارع 

عــام و�خ ي االإ
ي املدرســة و�خ

ي االأ�ة و�خ
ي املســجد و�خ

ّ بناؤهــا �خ يــمت
لتــاىلي إماكنيــة  بويــة ومؤّسســات التنشــئة الدينيــة؟ و�ج ســات الرت ي لك املؤسَّ

و�خ
ي تفســري 

ــة �خ ــة املّتبع ب ــدة واملقار اتيجية املعتم التســاؤل أيضــا حــول االســرت
ي الــركت 

ي املذاهــب و�خ
جيــة و�خ ي امل�خ

خ وكــذا �خ وتوضيــح وإبــاغ الــد�ي
؟  ي الــاىلي عــام الديــىخ ي االإ

خ و�خ ي رجــاالت الــد�ي
ي العملــاء و�خ

ســامية و�خ االإ
اتيجيات التعــمُّ  ــا أن نتســاءل أيضــا حــول فشــل اســرت ــس مــن حّقن ّ ألي �ش
ي 

ّ تعمّلــه �خ خ مــا يــمت ة بــ�ي لتــاىلي خلــق تلــك اهلــوَّ بيــة الدينيــة و�ج ي الرت
والتعلــمي �خ

خ الســلوكت والقــمي القيقيــة والواقعية  ي لك الــدروس الدينيــة وبــ�ي
طــب و�خ الخ

خ  بــون مــن الــد�ي ّر خ ي�ت للفــرد املســم؟  فكثــري مــن العجــم ومــن غــري املســمل�ي
ــدول  ي ال

ــاك و�خ ي ي أمر
ي أورو�ج و�خ

خ ســواء �خ ــات بعــض املســمل�ي بفضــل ترف
 ً ً إعاميــة وحــر�ج نَّ هنــاك حــر�ج إ ســامية. قــد يقــال �ج ي الــدول االإ

بيــة و�خ الغر
ــد ذلــك. لكــن مــا ليــس طبيــ�ي  ج ســام. طبيــ�ي جــدا أن �خ هصيونيــة ضــّد االإ

. خ ً عنــد املســمل�ي ــد مضــاّدًا حيــو�ي ج هــو أال �خ

م  ي حلقــة التقــدُّ
ســامية هــو االأضعــف �خ ي للبلــدان االإ

غــرا�خ ــال الج فــاذا كن املج
تمــع. إذ تواجــه  ــدول واملج ــاء ال ي بن

الضــاري وتوظيــف املنجــز الضــاري �خ
ت  كــرش مــن أي وقــت مــىخ الكثــري مــن التحــّد�ي ســامية اليــوم وأ ــة االإ االأمَّ
ــاء  ي العط

ــا �خ ــن أداء دوره ــدا ع ــا بعي ــع �ج ــاول أن تدف ي �ت ــىت ــات ال والعقب
وهعــا الضــاري  الــدة وم�ش ا الخ قيــق رســال�ت ــّول دون �ت ، و�ت ي

القيــىي والثقــا�خ
ــات  ــمي ومصطلح د مفاه ــ�ت ع ــة �ج ــامية والكوني س ــانية واالإ نس ــاد االإ بع ذي االأ
خ  نســان، فــإن الــد�ي قراطيــة والعوملــة والكونيــة وحقــوق االإ جديــدة كلد�ي

ي لك لظــة، ســباق 
االســامي امك نعــرف وامك يعــرجّ عــن ذلــك لكــه لك مســم �خ

ســامية؟ مــاذا عــن الــدوهلت  ي الــدول االإ
خ ذلــك لكــه �خ إىل ذلــك لكــه. لكــن أ�ي

ــة؟   ســامية الديث االإ
  

خ عبــد الــه  ي هــذا املوضــوع اّطلعــت عــى ورقــة ملمــد �ج
ي �خ ــىش        وخــال �ج

ــات  تمع ي املج
ــة �خ ــة االأخاقي زم لســعودية حــول “االأ ــة �ج بي ــة الرت ــل بلي الزام

وعيــة  ــا”، فوجــدُت فعــا أن م�ش ا .. عا�ج ســامية مظاهرهــا.. أســبا�ج االإ
ــان  �ي ة االإ ي وعــن قــوَّ

خ القيــ�ت خ وبعــدمه عــن الــد�ي الســؤال عــن إســام املســمل�ي
ــد لك  ــد تفس س ــة الج ك تغذي ــروح و�ت ــة لل ــة القيقي ــاب التغذي ــاىلي غي لت و�ج
ســد والــروح  خ الج ي تناقضــات بــ�ي

خ �خ لتــاىلي وقــوع حــال املســمل�ي االأخــاق و�ج
ــوت  ســد جعــل الــروح �ي ي تغذيــة الج

فــراط �خ ، فاالإ ي
خ النظــري والتطبيــ�ت وبــ�ي

ــرد إىل  لف ي �ج ــؤدِّ ــا ي ــع االأخــاق مّم ي ــات و�ج ــع التّرف ي ــؤ�شِّ ســلبا عــى �ج وي
ــا  ي الســلوك... ممَّ

ء آخــر �خ ي لعنــوان لكــن �ش ــو مســم فقــط �ج ي �خ النفــاق الديــىخ
ــٍل  ــات بش ــاق واملعام ي االأخ

ــام و�خ ــل ع ــمي بش ي الق
ــة �خ ــة معيق ــق أزم خل

ي كيــان 
ــّول �خ . فيقــول صاحــب الورقــة: “... ولكــن حــدث �ت خاص 

نســان  ة االإ ســامية حــىت عــادت إىل جاهليــة حديثــة طمســت بصــري ــة االإ االأمَّ
ــرز  ــد أف ــه. و ق ــط حواّس ي مي

ــه �خ ــروح وحرت ة دون ال ــادَّ مل ــه �ج بطت حــىت ر
ــامية، أال وهي  س ــا االإ ي أّمتن

ــان �خ ــة للعي ــت واحصخ ت ــرة �ج ل ظاه ــوُّ ــذا التح ه
ــة  ــت الغاي ــوس وأصبح ــى النف ة ع ــادَّ ــت امل ــث طغ ــة، حي ــة االأخاقي زم االأ
ي 

ــوي �خ ــلٍل عض ــة بش ــت االأمَّ ــان، وأصيب ــن االأحي ــري م ي كث
ــيهت �خ ر الوس ِّ ــرج ت

ك الصحيــح، وشــاعت  ــا عــن التحــرُّ ــا النفســية يعو�ت لقيــة وملاك�ت ــا الخ ز�ت أ�ج
ســامية بغــري  ي أغلــب البــاد االإ

ي ســابق هعدهــا، فالــم �خ
ــا أمــور مل تكــن �خ ف�ي

بيــة  ــال الرت ي مج
يعــة، و�خ خ الوضعيــة مــّل ال�ش ــت القوانــ�ي ل الــه وحلَّ خ مــا أ�خ

ي 
ــرى، و�خ ــوم االأخ ــن العل ــهت ع ــامية منفص س ــوم االإ ــت العل ــمي وأصبح والتعل
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خ  ً شــائعًا وأصــدرت هل القوان�ي ــال االقتصــاد أصبــح الــر�ج ومعاماتــه أســلو�ج مج
ــارا، إىل غــري ذلــك مــن املظاهــر كلغــش والتدليــس وانعــدام  ــارًا �خ ــّهُ �ج �ت
انة  تمــع، واالســ�ت خ أفــراد املج لتــاىلي انعدمــت الثقــة بــ�ي خ النــاس و�ج االأمانــة بــ�ي
تمــع املســم، والقــدرة  خ أفــراد املج رحــام وســوء العاقــة بــ�ي لهعــود وصــات االأ �ج
ــا واملعــروف منكــرا  هــل عملــا والعــم �ج ــق، وجعــل الج عــى قلــب القائ

ي،1417،ص13(”. واملنكــر معروفا.)حــر�ي

ي  علــىخ ج فعــا لك هــذا قــد يكــون حصيحــا إذا مــا نظــر�خ إىل الواقــع، لكــن مــا �ي
ــة  ي االأمَّ

ــد �خ ــج املعتم ــد؟ فامل�خ ــج املعتم ــة امل�خ ــن حصَّ ــد ع ــن جدي ــأل م اس
ســامي هــو  طــاب االإ ي الخ

ــا لكــه �خ ســام ور�ج ســامية وعنــد عملــاء االإ االإ
ــد  ــاىلي لق لت ي و�ج ــا�خ ــاكء عــى االأطــال وعــى امل ــج الب ــج الوصــف وم�خ م�خ
ــج  ــري امل�خ ي تغي

ــا �خ ــا م ــر يوم ، وال نفكِّ ــد�ي ــج الق ــاحل وال�خ ــلف الص كن الس
خ  ي التفكــري وإعطــاء اللــول املمكنــة لتجســيد الــد�ي

ــج مســتقبىي �خ د م�خ واعــ�ت
م قــرا�خ  ي ســلوك�ت

ــم و�خ ي أخا�ت
فــراد �خ ســامي عــى أرض الواقــع وجعــل االأ االإ

ــد )ص(.   ــل الرســول مم ي عــى االأرض مث ــ�ش �ي
زمــات  ميــع االأ ليــاة وإعطــاء اللــول لج ســامي �ج خ االإ بــط الــد�ي ّ ر ملــاذا ال يــمت
ي إعــادة 

ّ التفكــري �خ ــدة؟ وملــاذا ال يــمت نســانية املعقَّ التنمويــة ولك الظواهــر االإ
ي الطــرق 

جيــة و�خ ي امل�خ
ــاد �خ لتــاىلي االج�ت ســامي و�ج ي قــراءة الواقــع االإ

النظــر �خ
ــن  ــاذا ع ــل؟ وم لعق ــّص �ج ــة الن ــاذا عــن عاق ؟ م خ ــد�ي ــذا ال ــ�ش ه ــة لن بع املتَّ

املنطــق العقــىي قبــل النــّص؟ 

ــو  ي أورو�ج وه
ــودي �خ ــره �ي ــا ذك ــا إىل م ــري هن ــا أش ــوع دا�أ ملوض ــا �ج وارتباط

بــة، حيــث أشــار وقــال هلــم ذات  خ املغار موعــة مــن املســمل�ي جالــس مــع مج
ــرف  يــع الكتــب الاويــة ثــاث لكــات تبــدأ لكهــا �ج ي �ج

ة “ لقــد ذكــرت �خ مــرَّ
ــدة  ــود بواح ــن ال�ي ــا �خ من خ ــب، فالرت ــذه الكت ــري هل ــود الفق ــاد وهي العم الص
ــاؤه مــاهي هــذه الملكــات  ... فقــال هل أصدق ي

ــا�ت لب ت املســملون �ج فقــط وتشــبَّ
منــا  خ ــودي: هي الصــاة والصــوم والصــدق. فنحــن الرت الثــاث؟ فقــال ال�ي
بتطبيــق الصــدق وأنــمت بتطبيــق الصــاة والصــوم فقــط بــدون صــدق... وفعــا 
ــات  ي ترف

ــب �خ ــا يغي ــد أن م ج ــالكم �خ ــذا ال ــل ه لي ــم و�ت ــا �خ ــا حاولن إذا م
خ هــو الصــدق فعــا فكيــف تصــح الصــاة ويصــح الصــوم بــل  املســمل�ي
ميــع؟  العبــادة لكهــا بــدون صــدق مــع النفــس ومــع الــه ومــع االآخــر ومــع الج
ي اليــاة 

ي أغلــب االحيــان ومــا يظهــر لنــا �خ
ــه املســملون اليــوم و�خ ــا يقــوم ب �خ

ــاق  ــه النف ــب علي ــد وعــادات وبشــل يغل خ كتقالي ــد�ي ــة هي اممرســة ال اليومي
ــودي هنــا عــى قيمــة الصــدق دليــل عــى أمّهيــة القــمي  خ ال�ي كــري ّ �ت . �ش عي االجــ�ت
ي ســلوكت 

ســام �خ ــا االإ ي و�َّ �ج لتــاىلي فغيــاب القــمي الــىت ، و�ج ي ي العمــل الديــىخ
�خ

ــادات ال معــىخ هلــا. معــال والعب ي االأ
�ت ــإنَّ �ج ــذات املســملة ف ومعامــات ال

ن  يــع االأد�ي ســامي و�ج خ االإ ي الــد�ي
شــارة كذلــك إىل أمّهيــة املعامــات �خ ي االإ

و�خ
ــإن الديــث النبــوي  ــة، ف خ الوضعي ــ�ي ــع القوان ي ي �ج

ــة بشــل عــام و�خ الاوي
يفــا دقيقــا لملســم هو من ســم النــاس )أو املســملون(  د تعر يــف قــد حــدَّ ال�ش
ــن اليــوم  خ �خ مــن لســانه و يــده واملهاجــر مــن هاجــر  مــا �خ الــه عنــه. فــأ�ي
ــش  ــذي نعي ــت ال ي الوق

ي ّ؟ �خ
ــ�ت ــم القي ــق لملس ــف الدقي ي ــذا التعر ــن ه م

خ  طــاب واملمارســة وكــذا بــ�ي خ الخ خ القــول والفعــل. وبــ�ي ة بــ�ي تناقضــات كبــري
ــو  ي الســباق �خ

ــة �خ َّ خ العبــادة والعمــل. تناقضــات �ج التفســري والتطبيــق وبــ�ي
يــع االأحــاكم والصفــات عــى العبــاد مــن  خ والــم عــى النــاس وتوز ح الــد�ي �ش
ســام عــى  ر االإ خ هي آ�ش . وأ�ي خ ــ�ي ــاء وإصــدار الــم عــى الفاعل خــال االفت
ي املســجد عبــارات مــن 

ــد أمامــك �خ ج ي الوقــت الــذي �ت
ماعــات �خ االفــراد والج

بــط  غــاق هاتفــك وار إ قبيــل : “ تفــاد�ي لل�قــة ضــع حــذاءك أمامــك” ، “ �ت �ج
”، “ مــن  خ عج املصلــ�ي خ لــه” او “ ال تنــ� إغــاق اهلاتــف و ال �ت صالــك �ج اتِّ

خِ بنظافــة املســجد”.   فضلــك اعــ�ت

ا مثــا ظاهرة فو�خ  ي أبواب املســاجد م�خ
دهــا �خ ج يبــة �خ امك أن هنــاك ظواهــر غر

ت املســاجد حيــث تنتــ�ش هــذه الظاهــرة  ي تصادفنــا عنــد بــوا�ج االأحذيــة والــىت
ي املغــرب والعشــاء وهي ليســت 

ي صــا�ت
معــة، وكذلــك �خ ي صــاة الج

لــذات �خ �ج
كهــا أمــام املســجد بشــل غــري حضــاري  ا ي مــن �ت

جديــدة علينــا، فنحــن نعــا�خ
ــروج مــن  ــاء الصلــوات والخ امم ينجــم عنــه ازدحــام وتضايــق شــديد عنــد ان�ت
م  خ ــزت لذلــك، ولكــن لاأســف ال يلــرت ّ املســجد، مــع أنــه توجــد صناديــق �ج
ي  ختلــف أنواهعــا والــىت . ظاهــرة التســّول �ج خ ت مــن املصّلــ�ي ســتخداهما إال القــهَّ �ج
ي 

ــاح �خ ــاج وإل ــن إزع ــه م دثون ــا �ي ــال وم ــاء والرج ــال والنس ــا االأطف ارهس �ي
عطــاب و  ي جلــب لك االأ

يــة  و�خ ي تشــويه الصفــات الب�ش
الطلــب والتمثيــل و�خ

يــد مــن املــال،  خ وجلــب املز ها مــن أجــل التأثــري عــى نفســية املصّلــ�ي تســخري
زقــة  ي االأ

ي الشــوارع و�خ
ا �خ ك كبــري دثــون إر�ج خ �ي خ الــذ�ي ظاهــرة الباعــة املتجّولــ�ي

ام  س الســيارات وعــدم احــرت مــن أجــل البيــع وتقــد�ي الســلع، ظاهــرة تكــدُّ
ــة  ــة وخاص ــاول االأطعم ــرة تن ــاالت، ظاه ــض ال ي بع

ــا �خ ــوارع واحتاهل الش
خ  خ الــذ�ي لــق ازدحــام و تنافــس بــ�ي خ الكســكس عنــد أبــواب املســاجد مّمــا �ي
ــن  ــرجِّ ع ــانية وال تع ــري إنس ــلوكت غ ــات وس ــون ترف دث ــا و �ي ــون عل�ي يقبل
عــل النعمــة  ج ــا �ي اســة وب�عــة ممَّ لكــون ب�ش أ

ــة، فتجــدمه �ي ــمي إســامية عالي ق
ــا عــن  ة. أمَّ ــا املــارَّ يــق ويــدوس عل�ي تســقط عــى االأرض وتنتــ�ش عــى الطر
تبــط بــه مــن ســلوكت خاطئــة و غــري إنســانية فالديــث  ركــن الصيــام ومــا �ي
ي 

ــر  �خ ــذا الهسش ــرط هل ــتعداد املف ــر: االس ــبيل الذك ــى س ــا ع ــا م�خ ــري عل�ي كث
لك فقــط وليــس  الأ بــط رمضــان �ج لتــاىلي ر ــوات و�ج تلــف الهسش خ وتوفــري مخ ــز�ي خ �ت
ــن  ــاب املســلية م لع ــف االأ تل ــار ومخ ــل ولعــب القم ي اللي

ــادة، الهســر �خ لعب �ج
ــار  و  ي ال�خ

ة النــوم �خ ّ كــرش فــام والتلفــاز... �ش وراق” أو   مشــاهدة االأ “لعبــة االأ
ــد  ــة عي ــاد وخاّص عي ي االأ

ــا �خ ــة، أم ماع ــع الج ي املســاجد م
ــال الصــاة �خ إغف

ي 
اء و�خ ي البيــع والــ�ش

ــة �خ ارســون أخطــاء غــري إنســانية  وخاصَّ ــم �ي �خ �خ االأ
ــا  و�خ ت و يذ�ج م هــذه اليــوا�خ ــرت التعامــل مــع االأضــاحي حيــث البعــض ال �ي
ت االأخــرى وأمــام االأطفــال الصغــار و دون  بشــل غــري حصيــح أمــام اليــوا�خ
ــة  زقَّ ي االأ

كبــاش �خ ــة أداة الــذ�ج ، بعدهــا تنتــ�ش ظاهــرة وضــع جلــود االأ �يَّ
ــرة  ــك ظاه ــى ذل ــاكن، زد ع ــى الس ة ع ــري ت خط ــا�ي ــد نف ــا يولِّ ــوارع ممَّ والش
كــرش  لعــادات والتقاليــد أ ــأ�ش �ج ... ســلوكت تت ســوط وســلخ رؤوس االأضــاحي

اإليجابيــة  التربيــة  ومنهــج  أســلوب 
فــي  الصحيــح  الطريــق  هــو  والمســتقبلية 
والتنشــئة  ــة  العامَّ والتربيــة  الدينيــة  التربيــة 

 . لمجتمعيــة ا

 مىت يسلم املسلمون؟
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. ســامي خ االإ مــا تتقيــد بتعالــمي الــد�ي

ــم فإننــا اليــوم نشــري  تمعا�ت خ وملج  وأمــام هــذا الوضــع املأســاوي لــاهلت املســمل�ي
لتــاىلي العمــل عــى  ورة القيــام بقــراءة نقديــة حصيحــة هلــذا الوضــع و�ج إىل �خ
ــة  ب خ بشــل حصيــح ومار ــد�ي م هــذا ال ــرت فــراد والعقــل بشــل �ي اطبــة االأ مخ
خ  خ أنفهســم مســمل�ي �ي ــا البعــض معتــرج ي يقــوم �ج رافــات واالأخطــاء الــىت لك اال�خ
تمعيــا وال إنســانيا.  ّ تســويق صــورة غــري حصيحــة وغــري مقبــوهلت مج لتــاىلي يــمت و�ج
تمعــات  املج داخــل  ة  عــدَّ ات  تغيــري إحــداث  عــى  العمــل  ورة  مــع �خ
ــّم منظومــة القــمي بشــل عــام  ة وأساســية �ت ســامية تشــمل جوانــب كبــري االإ
ل إىل ســلطة  يــة أن تتغــري وأن تتحــوَّ ور ي أصبحــت �خ ــوم الســلطة الــىت �خ و�ج
ــة( إىل الدوهلت  لتــاىلي إذا أرد�خ أن ننتقــل مــن الــدوهلت التقليديــة )االأمَّ معوميــة و�ج
ــوم الســلطة ذات الطابــع التقليــدي  ي زعزعــة م�خ

الديثــة، وجــب التفكــري �خ
ــا: أوال ســلطة االأب أو  ة جوانــب أساســية م�خ ــب أن تشــمل عــدَّ ج ي �ي و الــىت
ي 

ــة �خ ــة وخاصَّ بوي ــة واالأ ــة الوالدي بي كــن تســميته الرت ســلطة االأ�ة وهي مــا �ي
تمعيــة والقانونيــة  بيــة والتنشــئة الدينيــة واملج ي الرت

ورة تدقيــق دور االأ�ة �خ �خ
بويــة االأخــرى كملســجد واملدرســة  ختلــف املؤّسســات الرت ــا �ج ي عاق�ت

و�خ

مك أو  ــا ســلطة الــا ني ــا، و�ش ه ــد مناهج ــو توحي عــام و الســ�ي �خ والشــارع واالإ
ــوم هــذه الســلطة والعمــل  ي م�خ

ورة إحــداث تعديــل �خ املســؤول أي �خ
ــع  ــة م ــة والقضائي ــة والتنفيذي يعي ــد للســلطة الت�ش ــوم جدي ــق م�خ عــى تطبي
خ  ا ســلطة رجــل الــد�ي ّ أخــري ــوم،  �ش ي هلــذا امل�خ

ورة اســتحضار البعــد الكــو�خ �خ
خ بشــل عــام  ي التعامــل مــع الــد�ي

لوســطية واالعتــدال �خ بظهــور مــا يســى �ج
ي همــّم  ســامي بشــٍل خــاّص حيــث أن إعــادة تنظــمي القــل الديــىخ خ االإ والــد�ي
ــم  فــراد وتصّن�خ يــع االأ م �ج ــرت قراطيــة وحداثيــة �ت جــدا كدخــل لبنــاء دوهلت د�ي
ي تســيري 

ــة �خ حســب الواجبــات والقــوق. و لكــون هــذه الســلط املتحمكِّ
الــدوهلت التقليديــة أصبحــت اليــوم متجــاوزة مــن حيــث  املبــدأ ومــن حيــث 
ــا يســىَّ  ــة هي املــور االأســا�ي مل ــإّن الســلطة العمومي ــة ف ــة القوقي ب املقار
لتــاىلي لكــون الوطــن والــدوهلت واملؤّسســات  ك و�ج ملشــرت عيــة �ج ي العلــوم االج�ت

�خ
ــب  ــازم حس ــن ال ــه م ك، فإن ــرت ــذا املش ــة هل خ املهمَّ ــرك�أ ــس وال ــلِّ االأس تش
ي 

ــة �خ ــع الســلط املتحمكِّ ي ــل �ج وي ّ �ت ــمت ــة أن ي ت الديث ــار�ج ت واملق النظــر�ي
�ش مــع القانــون وفــق قاعــدة  دواليــب الــدوهلت التقليديــة إىل ســلطة معوميــة تــ�ت

الــّق والواجــب... 
ــة الســلطة الدينيــة  راجعــة الســلطات وخاصَّ ي املطالبــة �ج

�ت أ وبشــٍل عــام �ت
ــاوز الســيطرة  ج ي ســياق عــام تتحــمَّ فيــه إكراهــات العوملــة ومــاوهلت �ت

�خ
االقتصاديــة إىل الســيطرة الروحيــة وتنميــط الثقافــة والقــمي وتدمعــه ســلوكت 
خ الآخــر مــن  ــده العــامل مــن حــ�ي ســام و مــا يهسش ءمه لاإ ــ�ت خ ان بعــض املّدعــ�ي
ــية”  ــرة “الداعش ــتفحال الظاه ــاب واس ره ف واالإ ــرُّ ــف والتط ــداث العن أح
ســام  الإ رهــاب �ج مــة االإ ســام مّمــا جعــل البعــض يســارع إىل إلصــاق �ت مس االإ �ج
فيــف منابعــه الثقافيــة  ج بتــه يســتلزم �ت رهــاب ومار ــة االإ ي ماك�خ مّمــا يعــىخ
بية  ي الــدول العر

امج التدريــس �خ ي املــدارس الدينيــة و�ج
لخصــوص �خ ــهت �ج واملتمثِّ

ســامية،  ســامية بشــٍل عــام، والدعــوة إىل اســتبدال منظومــة القــمي االإ واالإ

ــة إلى إعــادة قراءة  أّننــا اليــوم فــي حاجــة ماسَّ
الواقــع المعيــش بشــكٍل عــام مــع ضــرورة 
المصالحــة  وبالتالــي  ــات،  األولويَّ تحديــد 
ثــم  مكوناتهــا  بــكل  المســلمة  الــذات  مــع 
روح  هــو  الــذي  الكونــي  البعــد  اســتحضار 

المحّمديــة الرســالة 
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ف  ــة عــى التســام والتعايــش وإلغــاء التطــرُّ نســانية الكونيــة القا�أ ملبــادئ االإ �ج
قليــات الدينيــة. ولعــل إعــان  ، ومراعــاة حقــوق االأ ي

ي والــراع الطائــ�خ الديــىخ
ي 

ــة �خ ــات الديني قلي ــوق االأ ــذا الســياق ملناقشــة حق ي ه
ي �خ

�ت أ
كــش 2016 �ي مرا

ــة” االأســاس املرجــ�ي  ــة املدين ا “حصيف ــرج ــة املســملة. معت غلبي البــاد ذات االأ
ــده  ج ، لذلــك �خ ســامي ي العــامل االإ

قليــات الدينيــة �خ ن حقــوق االأ ــاخ ي ل
املبــد�أ

اعــة  ج راجعــات سش ــام �ج ــة للقي ــات الديني ــة واملرجعي ســات العملي يدعــو املؤسَّ
تمعــات  ي املج

قليــات الدينيــة �خ ومســؤوهلت لملنــاهج الدراســية وإنصــاف االأ
تلــف  صيــل مبــدأ املواطنــة الــذي يســتوعب مخ أ ــا و�ت املســملة وصيانــة حقو�ت
ــادة  ي إع

ــري �خ ــد. امك أنَّ التفك ــن الواح ي الوط
ك �خ ــرت ــار املش ي إط

ءات �خ ــ�ت االن
بيــة  الدينيــة والرت بيــة  الرت ي 

املعتمــدة �خ اتيجية  ــج واالســرت امل�خ ي 
النظــر �خ

ــن  ة م ــرج ــاء الع ــة إعط جي �خ ــاؤل، �خ ــع تس ــ�ت موض ــام يب ــٍل ع ــامية بش س االإ
خ  كــري ي بشــٍل عــام و الرت ي املــا�خ

ي وقعــت �خ خــال القصــص واالأحــداث الــىت
ــا غــري  ــ�ت ر�ج ــوي يب ب ســلوب �ت ــاب والرمــان كأ ة والعق ــا�خ ــب املع عــى جان
ابيــة  ج �ي بيــة االإ ــد عــى الرت بيــة تؤكِّ ي الرت

ّن الدراســات الديثــة �خ ــٍد، والأ مج
بية الســلبية  ي إعــداد الشــخصية الســليمة واملتوازنــة عكــس الرت

واملســتقبلية �خ
ــبة  ــري مناس ــهت وغ ــون فاش ــد تك ي ق ــىت ــابقة وال ــارب الس ــى التج ــة ع و املبني
ســامي  ي بشــٍل عــام واالإ ــج الديــىخ ي امل�خ

للعــر. فأغلــب القصــص املعتمــدة �خ
ي  لتــاىلي تقتــىخ ة، و�ج دهــا تعتمــد الرمــان والعقــاب واملعــا�خ ج بشــل خــاّص �ت
لتــاىلي الرضــا  ــل، و�ج لقــدر والســكون وعــدم التدخُّ ــان �ج �ي ــل واالإ الصــرج والتحمُّ
ــادرة وإىل  ــداع واملب ب ــاة إىل االإ ــه الي ــاج في ت ــذي �ت ــت ال ي الوق

ــع... �خ لوض �ج
ــة  ــرة وموا�ج ملغام ــخصية و�ج ــة الش ب لتجر ــان �ج �ي ــو�ي وإىل االإ ــؤال والتن الس
ي  ــري وكــذا للســلىج ّ والخ ابيــة حيــث منطــق الثنائيــة للــ�ش ج �ي الإ الأمــل و�ج اليــاة �ج
ّ والســلبية...  ابيــة عــوض الــ�ش ج �ي ــري واالإ تــار الخ خ ي منــا أن �خ ، يقتــىخ ي ــا�ج ج �ي واالإ
تــار  خ فالــه تعــاىل وحــده خلــق الكــون عــى مبــدأ الثنائيــة فعلينــا كبــ�ش أن �خ

ــر أي  ــف االآخ لنص ــوده �ج ــت وج ــاول أن نثب َّ �خ ــا أوال �ش ــاس لن ــو أس ــا ه م
ــى أن  ــم ع بي�ت ــراد و�ت ف ــة االأ ــوض معاقب ــياء. فع ــا االأش خ لن ــ�يَّ ــداد تتب الأض �ج
ــا  جي ي نظــري م�خ

ه، �خ ــار مصــري خ فالن ــد�ي م ال ــرت ــذي ال �ي ــر وال العــا�ي والاكف
ي 

ي �خ ــا�ج ج �ي ي االإ
ــا�خ ــّق الث ي الش

ــل و�خ ي االأم
ــرش �خ ــح أن نك ــو الصحي ــس ه العك

ــة وليــس  ــة الديني بي ي الرت
ي هــو االأســاس �خ ــا�ج ج ــة ولك مــا هــو إ�ي نَّ خ فالج ــد�ي ال

ــق  ي ــو الطر ــتقبلية ه ــة واملس ابي ج �ي ــة االإ بي ــج الرت ــلوب وم�خ ــس. أي أس العك
تمعيــة. فأغلــب  ــة والتنشــئة املج بيــة العامَّ بيــة الدينيــة والرت ي الرت

الصحيــح �خ
فــراد  م االأ تمعــات ســلبية وتقــوِّ ســامية لكهــا مج بيــة واالإ تمعــات العر املج
تمعــات  ــن املج لتــاىلي تصّنــف �خ ، و�ج ي ــا�ج ج �ي ي قبــل االإ واملؤّسســات بشــٍل ســلىج

الســلبية.
ــة عكــس  لدوني لنقــص و�ج ــاط و�ج حب الإ ــة ســلبية تؤمــن �ج ــا ثقاف  أي أن ثقافتن
ي وتعمــل عــى تشــجيعه وتنميتــه  ــا�ج ج ــا هــو إ�ي ي تؤمــن �ج تمعــات الــىت بعــض املج
ي ومــا هــو  ــا�ج ج ي الفــرد معــا مــا هــو إ�ي

. والأن �خ ي ــب عــى مــا هــو ســلىج لــ�ي يتغلَّ
ي تنــّىي أحــدمه  بويــة هي الــىت يــع املؤّسســات الرت ي فــاالأ�ة واملدرســة و�ج ســلىج
ســامية  ــة واالإ ــج والثقافــة الدينيــة عامَّ ي نظــري فامل�خ

عــى حســاب االآخــر. و�خ
ي عــى حســاب  انــب الســلىج ــة تعمــل إىل حــدود اليــوم عــى تنميــة الج خاصَّ
 ّ ــري للقضــاء عــى الــ�ش كــن أن ينــّىي الخ ي الوقــت الــذي �ي

ي �خ ــا�ج ج �ي انــب االإ الج
ويلهــا. فكفــا�خ مــن  ــا �ت ابيــة للقضــاء عــى الطاقــة الســلبية ور�ج ج �ي والطاقــة االإ
ــا هــو  ــة م ، وهملــا لتنمي ي خ الســلىج ــد�ي ــة الســلبية وال ي والثقاف التعامــل الســلىج
يــهت  تمعــات والثقافــات والضــارات. والأنَّ اليــاة �ج فــراد واملج ي االأ

ي �خ ــا�ج ج إ�ي
ــب، لكــن يــد الضــارة  ي أصــه طيِّ

نســان �خ قبــل أن تكــون غــري ذلــك، والأنَّ االإ
 Pas du brouillon dans la vie il s’agit( ــال لملســودة أفســدته. فــا مج
ــل  مي ــاىلي العيــش الج لت ــة، و�ج ين ــاة فالفرصــة واحــدة و�ش ي الي

du propre( �خ
ــا.  قبــال عل�ي ي اليــاة واالإ

ي هــو ّ� النجــاح �خ ــا�ج ج �ي والتفكــري االإ

ي القــراءة القيقيــة لواقــع 
ــة نظــر �خ د و�ج ــرَّ وختامــا يبــ�ت هــذا الــرأي مج

ــمت  ي حــوهل. وعــى ســبيل الخ ي النقــاش العــ�ي والتنــو�ي
، ومســامهة �خ خ املســمل�ي

ــة إىل إعــادة قــراءة الواقع املعيش  ي حاجــة ماسَّ
، أن اشــري إىل أّننــا اليــوم �خ أودُّ

لتــاىلي املصالــة مــع الــذات  ت، و�ج ولــو�يَّ ديــد االأ ورة �ت بشــٍل عــام مــع �خ
ي الــذي هــو روح الرســاهلت 

ــا �ش اســتحضار البعــد الكــو�خ �ت املســملة بــل مكو�خ
وىل والتنميــة الشــامهت  لدرجــة االأ ي �ج

ّ البعــد القيــىي االأخــا�ت املّمديــة، �ش
خ  ــد�ي ــط ال ب ــيان ر ــيطة، دون نس ــذه البس ــوق ه ك ف ــرت ــش املش ــة العي وكيفي
لتحــوالت السياســية واالقتصاديــة  تمعيــة و�ج ات املج لتغــري ملعامــات و�ج �ج
الثقافيــة والتكنولوجيــة. واســتحضار أمّهيــة العقــل والعمــل والعيــش والبعــد 
ي قبــل  ــا�ج ج خ عــى مــا هــو إ�ي كــري ــة والرت ــة واالأخاقي ــة الديني بي ي الرت

ي �خ
ــا�خ �ي االإ

. ي مــا هــو ســلىج
      

 مىت يسلم املسلمون؟
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ــس  ــاج نف ــادة إنت ــف، وال إع ــل أو تولي ــدون نق ب
ي 

�خ الفلســفة  ا  ــد�ت جسَّ ي  الــىت وىل  االأ ت  الكتــا�ج
املقــال  ي هــذا 

املراحــل، دعــو�خ �خ مرحــهت مــن 
ــا ضالتنــا،  ــد ف�ي ج ــج ســبًا أخــرى عســا�خ �خ ن�خ
هــا أمّه الخاصــات  قــوهلت فلســفية أعترج واالكتفــاء �ج
ايــة  ل�خ بــط البدايــة �ج ــا مقــوهلت �ت �خ يــة الأ التنو�ي
ــة  ف ــوار كملكــة مكثَّ ن مــع طــرح الســؤال حــول االأ
ــامل،  ــراءة للع ــا ق ــدت عل�ي ــدالالت تولَّ ــىخ وال ملع �ج
؛ وهي مقــوهلت  لتنــو�ي ا مّسيــت �ج تلفــة عــن ســابقا�ت مخ
ــلَّ  ــا: “ التنــو�ي إذن: �ت مانويــل كنــط ، يقــول ف�ي الإ

لشــجاعة الســتخدام عقلــك بنفســك”.  �ج
 

ي 
ملعــا�خ فــة �ج أعتقــُد أنَّ هــذه املقــوهلت الفلســفية املكثَّ

نــوار،  �خ عــن االأ ــرج خ والــدالالت، تســتطيع أن �ت
ــا. إنَّ  ي قــام عل�ي وتقــول لنــا االأســس املعرفيــة الــىت
ــل  ــق ب ــل والتحقُّ ــدأ العق ــى مب ــام ع ــوار ق ن االأ
ي  ي اليــاة، ومســاءهلت املقــوالت الــىت

ــا يقــع �خ يــة �ج حّر
ية  ــا تلــك العــى الســحر َّ فــراد. إ�خ تســريَّ حيــاة االأ

يــل الجــاب  خ ي تكشــف عــن املكبــوت و�ت الــىت
عــل العقــل  ج ، و�ي عــن اهليمنــة ولك مــا هــو متخــفٍّ
رادة العاقــهت  نــوار هي االإ قــا�ًا ومطيعــا. إنَّ االأ
ي تســمح لنفهســا بوضــع لك قضــا�ي اليــاة فــوق  الــىت

طــاوهلت الشــّك. 

ــات املــرات،  ــه مئ ــت كتابت َّ طــاب �ت لك هــذا الخ
نــوار  ات بعنــوان االأ ومسعنــا العديــد مــن املــا�خ
هــا الــذي  نســانية ومصري ف االإ ــه �ش ، إنَّ أو التنــو�ي
ي ال  ــىت ــة ال ي خ ــة التار�ي ــب أن يكــون. إنَّ التمي ج �ي
ــدم  ــا، وع ــور م�خ ــة النف ي ــوس الب�ش ــتطيع النف تس
فيــه  مبالغــا  واســتعطافا  قصــورا  ُيّعــدُّ  املطالبــة 
نــوار هــو ذلــك  للعبوديــة والطاعــة. وبــه يكــون االأ
مــن  للخــروج  طرقنــا  ء  ي يــىخ الــذي  املصبــاح 
ميــع تفاصيلهــا إىل  ج ظملــات االســتبداد واهليمنــة �ج
ا مــن  خ جــزءا كبــري مســاحات العقــل، ويعــّد الــد�ي
ــل  ي تكبِّ ــىت ــة ال هــذه املناطــق الســوداء أو الظامي
هــم، خاّصــة ملــا يعقــد قرانــه  ا�ج فــراد وتكــ� �ج االأ

مـالحظات عابرة

بالنقــد  م  نســلِّ ال  هنــا  إننــا 
وإنمــا  للكونيــة،  اإليمانــي 
ــس علــى  نقــد واقعــي يتأسَّ
للواقــع  الحدثــي  المــدى 
الواقــع  جعــل  أي  بنفســه؛ 
وفــق  الداخــل،  مــن  ــم  يتكلَّ
وهويتــه،  ومعارفــه  لغتــه 
للعالــم.  رؤيتــه  علــى  وبنــاء 
بإقصــاء  نســلم  ال  كمــا 
الصيــرورة  فــي هــذه  اآلخــر 
االنتقاليــة، وإنمــا هــو مدخل 
مهــّم لفهــم الــذات وتوجيــه 
ولــه  للــذات  النقــد  ســهام 
ألننــا  نفســه،  اآلن  فــي 
العالــم  هــذا  نســكن  ال 
وإنمــا  أحــادي،  بشــكٍل 
بشــكل تعاضــدي، توافقــي، 

تواصلــي.

ياسني عتنا
كاتب وباحث

املغرب
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مــ�ي لــدى  يــال الج ي املخ
عيــًا �خ مــا �ش لســلطة السياســية، ويصبــح زوا�ج �ج

ــه إىل مســتوًى  ــرب ب ــع، و�خ ــع الواق ــا وق ــف علين فِّ خ ــذي �ي ــاس، واملــاذ ال الن
ت مــا.  مكــه عــهَّ ي �ت

ــا بشــٍل غــا�أ ــه أزماتن ف ب ــع. ونــرِّ ــوق الواق ف

رهــا البــ�ش بشــٍل  ي �خ
ــا العــامل. وســبح �خ يــل، �ديــة رائعــة، اعتقــَد �ج الكم �ج

نــوار والتنــو�ي كن  ، لكــن مل نتســاءل عــى وجــه التحديــد هــل االأ ي
تلقــا�أ

ــر هل؟   ــه أو امك نظَّ ه امك أوجــب ب ــو�ي ً إىل حــدِّ النخــاع، وهــل مــارس تن �ي ــو�ي تن
ــب، أم  ج ــا امك �ي ه ــار تنو�ي ت خ ــرى أن �ت ــات االأخ ــو�ي لملجتمع ــح التن ــل مس وه
تمعــات أن تســلك  يــع املج ــب عــى �ج ج ؟ وهــل �ي ي

ــم بشــٍل فــو�ت فــرض عل�ي
ــوالت  ق ــو�ي �ج ــذا التن ــة؟ وهــل معــل ه بي ــات الغر تمع املســار امك ســلكته املج
ــد لنفهســا  ج ي عنــه لــ�ي �ت

تمعــات االأخــرى مــن منظــور اختــا�خ التســام مــع املج
ــري هــل  ــذي يطــرح نفســه بشــكر كب ــة؟ والســؤال ال ــة ذاتي ي خصائــص تنو�ي

ء آخــر؟  ي ــ�ش ــو�ي أم ب لتن فضــل �ج ــو االأ ــا �خ اتن ــب أن ُنســّىي تغري ج �ي

تلــف،  مخ زمــان  هــو  تمعــات  املج هــذه  زمــان  إنَّ  االختــاف،  ي 
�خ الــّق 

ــا وســؤاهلا كذلــك. امك أنَّ واقهعــا هل ديناميــة داخليــة وخارجيــة مرّكبــة،  وحد�ش
 ، ي لك مرحــهت

ي تفــرض نفهســا �خ بة الــىت يــة املتشــعَّ خ ــا التار�ي ضافــة إىل كينون�ت الإ �ج
ملنــاداة  ي االأذهــان والوجــدان. هنــا نســمح لنفســنا �ج

ــة �خ كعتقــادات راسخ
ــه.  ــد من ًا ال ب ّ ــا �ش ــة، لكو�خ ــل الكوني ي ظ

ــاف �خ الخت �ج
 . ــة املعرفيــة ملــو هوّيتنــا ومعارفنــا ووجــود�خ عيَّ ــا ال�ش ي عل�ي

لكــن هــذا ال يضــ�خ
ــس عــى  ــا نقــد واقــ�ي يتأسَّ ي للكونيــة، وإ�خ

ــا�خ �ي لنقــد االإ ــا ال نســمِّ �ج ــا هن إنن

ــلَّ مــن الداخــل، وفــق  ي للواقــع بنفســه؛ أي جعــل الواقــع يت
املــدى الــد�ش

قصــاء االآخــر  إ لغتــه ومعارفــه وهويتــه، وبنــاء عــى رؤيتــه للعــامل. امك ال نســم �ج
ــم الــذات وتوجيــه  ــا هــو مدخــل همــّم ل�خ ورة االنتقاليــة، وإ�خ ي هــذه الصــري

�خ
ننــا ال نســكن هــذا العــامل بشــٍل  ي االآن نفســه، الأ

هســام النقــد للــذات وهل �خ
. ، تواصــىي ي

ــا بشــل تعاضــدي، توافــ�ت أحــادي، وإ�خ

ي هــذا الســياق، ويســائلنا 
اث يفــرض علينــا نفســه �خ ال خــاف، عــى أنَّ الــرت

 ، ي لك مرحــهت
اث الــذي يثقــل كهلنــا �خ اهــه وفيــه، هــذا الــرت ج عــن موقعنــا �ت

ي يفيــد لغــة الســيف، امك ال 
ــا�أ ه أو القطــع معــه بشــل �خ وال يســمح لنــا ببــرت

ه. إنَّ النقطــة  ــا�ي ي ثن
ــش �خ ــه والعي لغــوص في ــة أخــرى �ج ــا مــن �ج يســمح لن

ي  ــا�ج ــد الج ــذي رمســه ممــد عاب ي ال ــحج ــع امل�خ ــد املوق ــا، تفي ي نطر�ــا هن ــىت ال
ي 

ــا �خ اث، وإ�خ ــرت ي ال
شــاكل ليــس �خ � أن االإ خ اث، إذ �ي ــرت ي طرحــه لقضيــة ال

�خ
ي 

ــا �خ ــب العيــش فيــه وال القطــع معــه. وإ�خ ج عــىخ ال �ي اث. �ج ي للــرت
ا�ش منــا الــرت �خ

سيســية  أ ــة فيــه، وجعلهــا لبنــات �ت تفكيكــه والعمــل عــى كشــف النقــاط اليَّ
ــرق  ــا هل، وط من ــى �خ ــه ع ق ــب أن نطبِّ ج ــك �ي ــذا كذل ــا، وه من ــا وتقدُّ بداعن الإ
ــا  ــا دا�أ ــب علين ج ــه �ي ــة إىل أن ضاف الإ ــه، �ج ــذي أنتج ي ال

ــر�خ مك املع ا ــرت ــا لل قرائنَّ
ط  قيــق �ش ي معليتنــا هاتــه؛ كــازم للــذات مــن أجــل �ت

اســتحضار االآخــر �خ
النقــد املــزدوج.   

 مـالحظات عابرة
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قــام،  كــت االأ رَّ ، إال و�ت ي لكــا وقــع حــادث إرهــا�ج
عــام، وُعِقــَدت  ونطقــت االأصنــام، ورفعــت االأ
ات، وُطِرَحــت االأســئهت  مــت املســري النــدوات وُنظِّ
نســان نفســه أماهمــا عاجــزًا عــن  ــد االإ ج ي �ي الــىت
د  يــوط، وتعــدُّ ــاد جــواٍب شــاف، لتشــابك الخ ج إ�ي
د  لتعــدُّ حقيقــة  نســان  االإ يعجــز  املدخــات. 
ــول  ــض العق ي بع

ــرة �خ ــذه الظاه ــمُّ ه ــباب �ت أس
ع  ولتنــوُّ والسياســات،  نظمــة  واالأ فئــدة  واالأ
ــد املهتمــون فــ�ي  ج ا �ي ــ�ي ــا وتفشِّ أســباب صناع�ت
ي  طــاب الديــىخ هــا الخ جعــة يو�جّ ونــه حلــوال �خ يعترج
ً واقعيــة لصــبِّ  ، أســبا�ج عي أو الســيا�ي أو االجــ�ت
خ  كــري ــاك. فالرت ء الفتَّ ر هــذا الــو�ج يــت عــى �خ الز
ــاره اســتعدادا  عتب ــوم التعايــش -�ج مثــا عــى م�خ
ي العــرق أو 

تلــف �خ ك مــع االآخــر املخ للعيــش املشــرت
ســامية،  بيــة االإ ي رحــاب الرت

خ أو اللســان- )�خ الــد�ي
ص: 89( تدريســا ونــدوات وخطبــا للُجُمعــات 
ة قــادرة عــى  يبــدو ظاهــر�ي حــا مــن حلــول كثــري
ــوم  ــذا امل�خ ــاول ه ــة، لكــن تن ــذه البني ــك ه تفكي
ــة تفــرض علينــا تصحيــح  َّ يطــرح إشــاكالت �ج
ــن  ــري ممَّ ــا كث ي اســتند إل�ي ــىت ــة ال ــة املفاهيمي ب املقار

ــواره. ــذا املوضــوع وســرج أغ ــاحلج ه ع

أو  االآخــر  يــف:  التعر ي 
�خ الــواردة  االآخــر  لكــة 

ــة  بي ور ــفة االأ ــية للفلس ــرة أساس ــرون هي فك االآخ
شــارة إىل لك مــا  ــاول االإ الديثــة، وتشــري أو �ت
نســان  هــو غــري املــور املقصــود )املركــز أو االإ
ــا لك  ي أيض ــىخ ــا يع ــا م ــح غالب ــض(. واملصطل بي االأ
ــىخ  ع )اهلامش(، �ج ت ــتقهَّ ــس املس ــري النف ــو غ ــا ه م
 ،” خ ، ُيعــدُّ مــن “االآخــر�ي لك مــا هــو غــري نفــ�ي أ�خ
ــم يطلــق عليــه مصطلــح “االآخــر”.  ولك فــرد ف�ي
تلــف  ي أيضــا أنــه لك مــا هــو مخ و”االآخــر” هنــا يعــىخ
ع هــذا  عــن االأصــل.)1( وقــد اســتخدم عــم االجــ�ت
ــات  تمع ي املج ــتثىخ ي تس ــىت ــة ال جي ــم امل�خ ــوم ل�خ امل�خ
خ  ــذ�ي ” ال خ ــر�ي ــن “االآخ ــا م ــى أ�خَّ ــا ع ــض فئا�ت بع
ــم مــن االختــاط  ّك�خ صفــون بصفــات دونيــة ال �ت يتَّ
ي كتاب 

ي هذا الســياق إىل ما ورد �خ
مهعم. ونشــري �خ

خ  ات تبــ�يِّ اق( مــن تفســري إدوارد ســعيد )االســت�ش
بيــة خصوصــا  تمعــات الغر كيــف مارســت املج
ــدف الســيطرة  ــوم �ج ا وفرنســا هــذا امل�خ إنلــرت

ق . )2( ــ�ش ي ال
” �خ خ ــر�ي ــى “االآخ ع

ــذا الوصف)االآخــر( اســتعمل إذن للســيطرة  �خ

ــف  تل ــن هــو مخ ي لك م ــىخ ــه يع ن ، الأ خ عــى االآخــر�ي
لتــاىلي  صــف بصفــة دونيــة، و�ج عــن االأصــل، أو يتَّ
ــمت العــامل إىل مركــز  ــس لفلســفة قسَّ ــو يؤسِّ �خ
ــيادة  ــة الس ــادة وأحّقي ــة القي هلي أ

ــه �ج ــف أه ص يتَّ
عــى  يعيــش  أن  ــب  ج �ي وهامــش  دة،  والــر�ي
ــر  سخَّ مركــز  خانعــا،  طائعــا  خادمــا  الفتــات 
يــة والعمليــة والثقافيــة  خ ماكنيــات املاديــة والتار�ي االإ
يتــه، وهامــش تقوَقــع عــى  وعيــة ملركز ليعــىي امل�ش
ه  ــري َع �خ ييــه وهكنتــه و�ج نفســه وخاطــب حوار
ــع مســؤولياته وســأل وأجــاب بنفســه، لتبــدو  وضيَّ
خ مــن أحصــاب  ــا للخائنــ�ي هامشــيته معقــوهلت وأف�ت
ــة  ، لتضيــع االأمَّ ي الكواليــس معســوهلت

الشــأن �خ
ــم عــى عــروش  تفــل الساســة املســتلقية أبدا�خ و�ي
خ  زخ بــ�ي ي �ج

ح، بعيــدا عــن النبــاح، �خ ــا الــر�ي د�ي �ت
ــل، ووعيــد النــار املســتبعد،  ــة املتخيَّ نَّ وعــد الج
ي ز�ــة الكــذب عــى الــذات التواقــة للخضــوع 

�خ
ــوع. ن والخ

ــوم  ــوهلت “م�خ ــد � ج ــر�ي �خ ــرآن الك ــري الق ي تفس
و�خ

اللغــة  ي 
�خ غامــض   ً معــىخ عــى  ي  تنبــىخ االآخــر” 

بلــون  مصبوغــة   ،) ي القرطــىج بية)تفســري  العر
القرابــة  أو  الكتــاب(  أهــل   - خ نة)املســمل�ي الد�ي
ــا  عــل االآخــر آخــرا، لك�خ ج ة، كعايــري �ت والعشــري
ي  الــىت ة  اهلــوَّ عظــم  إىل  �ت  �ت ال   - املعايــري -هــذه 
خ النــاس نوعــا ودينــا ومســتوى  ســت للفرقــة بــ�ي أسَّ
ي الفلســفات 

عيــا وفكــرا وثقافــة وإيديولوجية �خ اج�ت
ي قــول الــه تعــاىل:

بيــة، فــ�خ الغر
 َ َ ــرخ ــُمْ ِإَذا َح ــاَدُة َبْيِن َ َ ــوا هسش خَ آَمُن ــِذ�ي ــا الَّ َ ُّ �ي

َ
 “�يَ أ

ــْدٍل  ــاِن َذَوا َع َن
ْ
ــِة اث خَ اْلَوِصيَّ ــ�ي ــْوُت ِح ــَدُكُ امْلَ َح

َ
أ

ــاكف  ”، “وردت ال ُكْ ِ ــريْ ــْن َغ ــَراِن ِم ْو آَخ
َ
ــُمْ أ ن مِّ

خ أو آخــران  ــري لملســمل�ي ــم �خ ــوهل: من ي ق
ــمي �خ وامل

والســن  الزهــري  ى  و�ي  ، خ للاكفــر�ي مك  غــري مــن 
ة”)3(  ي مــن غــري القرابــة والعشــري ــا تعــىخ وعكرمــة أ�خ
ثنــا ســعيد  ، حدَّ ي ثنــا أ�ج : حدَّ ي حــا�ت خ أ�ج ، وقــال ا�ج
ــا  ثن د، حدَّ خ ز�ي ــد الواحــد �ج ــا عب ثن خ عــون ، حدَّ �ج
خ جبري قــــــال:  ي معــرة، عــن ســعيد �ج خ أ�ج حبيــب �ج
مك (  ي قــوهل: أو آخــران مــن غــري

خ عبــاس �خ قــال ا�ج
: أهــل الكتــاب.   ي ، يعــىخ خ قــال: مــن غــري املســمل�ي
خ  �ي وســعيد �ج ــدة و�ش ــال: وروي عــن عبي �ش قـــــ

الوجه اآلخر 
ملفهوم التعايش

الحاجــة  أمــسِّ  فــي  إننــا   
تجديديــة  لقــراءات 
زمننــا  فــي  لذواتنــا  إثباتــا 
ــة  ــا الخاصَّ وأمكنتنــا وظروفن
عــن  البعــد  كل  البعيــدة 
التاريخيــة  القــراءات  بعــض 
المَوجهــة  المعاصــرة  أو 
امتــالك  بعنــان  المنقــادة 

المطلقــة الحقيقــة 

1   - ويكيبيد�ي املوسوعة الرة
اق - صدر عام 1978  2   - إدوارد سعيد االست�ش
خ ا�د  مام ممد �ج 3  - دار الفكر، ج 6 تفسري االإ

ي   نصاري القرطىج     االأ

عبد الرمحان املجدويب
كاتب وباحث

املغرب
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خ جبري  اهــد وســعيد �ج خ يعمــر وعكرمــة ومج ــىي �ج خ و�ي �ي خ ســري املســيب وممــد �ج
ــان  خ حي ــل �ج ــدي ومقات ــز والس ل ي مج ــادة وأ�ج ــ�ي وقت ــمي النخ اه ي وإ�ج ــعىج والش
ــح النحــاس هــذا  ــك .)4(  ويصحِّ ــو ذل خ أســم ، �خ ــد �ج ي خ ز ــد الر�ــن �ج وعب
بيــة، وذلــك أن معــىخ  ي العر

ً غامــض �خ ي عــى معــىخ ــم قائــا: وهــذا ينبــىخ ال�خ
خ ال مــن أهــل  ل )5( ، أي مــن املســمل�ي وَّ بيــة مــن جنــس االأ ي العر

“ آخــر “ �خ
الكتــاب.

ــرا،  خُّ أ ي لكــات القــرآن: “رجــل آخــر” معنــاه أشــد �ت
ي كتــاب التحقيــق �خ

و�خ
ــاف  خ نــس مــا تقّدمــه �ج ج ــول االآخــر خــاص �ج ه، ومدل ــرًى غــري �ش أجــري مج
مــام  ي تفســري االإ

ي جنــس أو صفــة )6(، و�خ
ة مطلقــا �خ ــا تقــع عــى املغــا�ي ، فإ�خ غــري

ــوا  ف ــُروَن اعرت ــاىَل: ﴿َوآَخ ــه َتَع ــْول ال ي ق
ــاء �خ ــل” ج ي خ ــامل الترخ ــوي “مع البغ

ْعــَراِب 
َ ْو ِمــَن ااْلأ

َ
ِديَنــِة أ ْهــِل امْلَ

َ
ْي: َوِمــْن أ

َ
ــم خلطــوا معــا صالــا...﴾، أ بذنو�ج

صــوص  خ ــد طــرح النحــاس �ج ــا يؤكِّ . ممَّ خَ ا ِإىل امْلنافقــ�ي
َ

جــع هــذ آَخــُروَن، وال �ي
بيــة. ي اللغــة العر

معــىخ الغمــوض �خ

ورة  خ عــن �خ ت بعــض املفكــر�ي ي كتــا�ج ــا لكــة عــرق، فقــد اســتوقفتىخ  أمَّ
ســام فكــرا واممرســة عــى  ي أحضــان االإ

�ج �خ ــوم �ت وأمّهيتــه التعايــش ك�خ
ــدري رمــت اهلــدف  ت- مــن حيــث ال ت ــا�ج ــا -هــذه الكت ــع، لك�خ أرض الواق
عتبارهــا وعــاء للفكــر ولســا�خ  بهســام صديقــة حبيبــة، فــم تتعامــل مــع اللغــة �ج
ي 

ــزة �خ اه ــاكم الج ادها لاأح ــتري س ــا، �ج ــا وخصوصيا�ت ــن هوي�ت ا ع ــرجِّ ــة مع لاأمَّ
 ، ــا�خ ــا وطغي ــانية ظمل نس ــرش االإ ــاء ع ــى اعت ــة ع ــعوب الباحث ــات الش ثقاف
ــت النفــوس عــى  بَّ ــة،  فر ــا انســاقت وراء البواعــث السياســية النفعي ولك�خ
ــمي  ــد العظ ــاب عب ي كت

ــد ورد �خ ــة، فق ــة واملبَّ لف ــدل االأ ذم، ب ــ�ش ــة والت الفرق
جــا” قــوهل: “رحابــة  ســام م�خ ي االإ

ي “مبــادئ التعايــش الســ�ي �خ اهــمي املطعــىخ إ�ج
ســام واحتــواؤه عــى مبــادئ قويــة للتعايــش الســ�ي العــاملي  صــدر االإ

يديولوجيــة  ــم الدينيــة والطائفيــة واالأ ءا�ت ميــع الشــعوب هممــا اختلفــت ان�ت لج
ي قائــا:”  والثقافيــة والعرقيــة” )7( ، وفــ�ي ذهــب إليــه عــىي عطيــة الكعــىج
يــف جامــع عــن التعايــش وهــو عبــارة عـــــن ) تفاعــل  ــرج بتعر خ كننــا أن �خ و�ي
ي 

، ويكــون �خ خ ــد�ي ي العــادات أو املعتقــد وال
خ �خ تلفــ�ي خ مخ خ طرفــ�ي ــ�ي ــادل ب متب

ي ينتــىي أفرادهــا إىل أصــول  ــىت ــات ال ت والثقاف �خ ــد�ي تمعــات املتنوعــة ال املج
ــو  ي �خ خ العــو�خ ــا عبــد العــز�ي خ أو العــرق( )8( ، أمَّ ي الثقافــة أو الــد�ي

تلفــة �خ مخ
نظومــة  ســامية �ج االآخــر يقــرُّ بنفــس املعــى قائــا “وحفلــت الثقافــة االإ
ــا  هصخ ي ر�ج

مــع �خ ج خ الشــعوب والقبائــل، و�ت ة التعايشــية بــ�ي ع املســري متاكمــهت �ت
ــق الشــيخ عبــد الــه جــرج عليــوي جــرج  شــتات العــروق والفصائــل” )9(، ويعلِّ
نســان  ســام إىل االإ ــر االإ ــد نظ ــا: “لق ــس الســياق أيضــا قائ ي نف

ــب �خ طي الخ
عــزل  ــه كن �ج ي أر�ت تصــّور حيــث أن التكــر�ي الــذي مسش

ــة �خ نظــرة خاصَّ
ــا  ي والقــومي ووضعــه املــاّدي أو غــري ذلــك” )10(  ، أمَّ

ئــه العــر�ت عــن دينــه وان�ت
ــف  تل الآخــر املخ ــول �ج ــه: “القب ــش عــى أنَّ ف التعاي ــد عــرَّ ي فق أ�ــد الشــقري

ــا”  )11( ــا وعرقي ــا وديني أيديولوجي
ــد  ــة رواف يقــة مقصــودة أو غــري مقصــودة بتعّددي ــرُّ بطر يفــات تق ــذه التعر �خ

، طبعة طيبة، 1422 ي
ي الدمش�ت خ كثري القري�ش 4   - تفسري القرآن العظمي ال�ج

 . ي نصاري القرطىج خ ا�د االأ مام ممد �ج 5   - تفسري االإ
ي لكات القرآن للعامة املصطفوي، ص: 49-48، ج 1

6   - التحقيق �خ
جا، مكتبة نور كتب / سام م�خ ي االإ

7   - مبادئ التعايش الس�ي �خ
     ص: 15 مرم 1417/ ماي 1996.     

اية  سامي حىت �خ ندلس من الفتح االإ ي االأ
ن الاوية �خ خ االأد�ي 8   - التعايش الس�ي ب�ي

، 2014/ ص: 38 ي      دول الطوائف( عىي عطية الكعىج
خ  ى للتعايش الس�ي من خال القواعد اللية، الباحث عبد العز�ي 9   - القواعد الكرج

ية، سلطنة معان. . ندوة تطور العلوم الف�ت ي      العو�خ
طيب الطبعة  سام والتعايش الس�ي - الشيخ عبد اله جرج عليوي جرج الخ 10  - االإ

وىل 1438هـ - 2017م       االأ
نت،  نرت ، شبكة االأ ي ي الديىخ ، أ�د الشقري قيق التعايش الس�ي وط �ت سام و�ش 11  - االإ

س.       هسرج
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عــراق، فاالعتقــاد  ــد عــى اختــاف االأ ي، مــا دامــت تؤكِّ االأصــل البــ�ش
اطبــة  ، املخ ــة فكــر�ي مــة املبنيَّ ــة هلــذه املقدَّ ي االأصــل نتيجــة حتميَّ

الختــاف �خ �ج
تــه بعــض  ي ظــلِّ مــا رسخ

العاميــة، �خ للنخبــة  ــة  العاملــة، املو�جَّ للنخبــة 
د  عــ�ت عــراق( ونبشــت فيــه �ج وعيــة لـــ )عــم االأ ي  منحــت امل�ش الفلســفات الــىت
وبولوجيــة(، مؤّسســة لــراع دا�أ ومســتمّر، فلــن  نرش ينيــة واالأ )الدراســات الج
ذم   ــ�ش ــن ت ــد م ي ــس ملز ــض، ويؤسِّ ــا البع ب بع�خ ــرخ ج ي ــا�أ ــص إال لنت ل خ �ت
ي خيــوط 

ي القيــادة واحتــال مركــز التحــمُّ �خ
نســانية، رغبــة �خ الوحــدة االإ

ــة. ــة الدولي السياس

ــوم مــن زوا�ي  بيــة هــذا امل�خ وعــى العكــس مــن ذلــك تناولــت القواميــس العر
ي لســان 

عــراق، فقــد ورد �خ ي االأ
ــا لقضيــة االختــاف �خ تلفــة دون إشــارة م�خ مخ

ــح  ــل حصي ، أص خ ــ�ي ــاء، والش ، والي خ ــ�ي ــش: الع ــن العي ــش م ــرب “التعاي الع
ــا  ــا وَمَعاش ــة وَمعيش ــا وِعيش ــش َعيش ــاش يعي ــال: ع ــاة، يق ــى الي ــدلُّ ع ي
ــم مــع بعــض  وَعيشوشــة، أي صــار ذا حيــاة، وتعايــش القــوم أي: عــاش بع�خ
لفــة واملــودة، وهي عــى وزن تفاعــل الــذي يفيــد وجــود العاقــة  عــى االأ
امــع، التعايــش، مصــدر  ي الج

ي معجــم املعــا�خ
” )12( ، و�خ خ خ الطرفــ�ي املتبــادهلت بــ�ي

ُكٍن  ي َتَســا ِ
ٍم: َيِعيُشــوَن �خ ي َتَعاُيــٍش َوِو�أَ ِ

ْهــُهُ �خ
َ
ٌّ َيِعيــُش أ ي َتَمــٌع َطاِئــ�خِ ْ َتَعاَيــَش، وُمج

 ، يِّ َهــىجِ
ْ

ذ يِّ َوامْلَ يــىخِ ــُم الدِّ ِ ِ
ِ ِمــِن اْخِتَا�خ

ْ �خ َتَمــِع َعــَى الــرَّ ْ حج َوَتَواُفــٍق َداِخــَل امْلُ
ــُعوِب  خَ الشُّ ــ�يْ ــامُهِ َب َف ــَن التَّ ــوٍّ ِم ــُق َج ــِه َخْل اُد ِب َ ٌ �يُ ــري : َتْعِب يُّ ــْ�ِ ــُش السِّ َعاُي والتَّ

ــِف. ــِن اَلــْرِب َوالُعْن ــًدا َع َبِعي

خ أو  ــ�ي ب خ أو حز ــ�ي موعت خ مج ــ�ي ي ب ــىخ ــاق �خ ف ــه اتِّ نَّ أ َف- التعايــش- أيضــا �ج ــرِّ وُع
ــب أن  ج مــا. و�ي ــاف بي�خ خ عــى عــدم اللجــوء إىل الــرب لتســوية الخ دولتــ�ي
خ  خ يظــان حــذر�ي خ املتعايشــ�ي ــ�ي ــش والســام، إذ أنَّ الطرف خ التعاي ــ�ي ق ب ــرِّ نف
ــان فكــرة أنَّ  ــا يقب م ــا البعــض لك�خ م خ لبع�خ ــ�ي ــان معادي ــب االأحي ي أغل

و�خ
ب وحــده انــدالع  خ ال يســبِّ عيــ�ي مــا االج�ت مــا ونظام�ي اختــاف أيديولوجي�ت
ة خــال الــرب الباردة  مــا. ولقــد اســتعملت لكــة التعايــش بكــرش الــرب بي�خ
ي مــن أن  ــاد الســوفيىت ت املتحــدة واال�تّ فــاكن ذاك أحســن لــل مــن الــوال�ي

بيــة املعــا�(.  ــة. )معجــم اللغــة العر ي مرقــة نووي
�ه �خ أ

ــا العــامل �ج رق �ي
ــون  تلف خ ــوام �ي خ أق ــ�ي ك ب ــرت ــش مش ــش: عي ــدر تعاي ، مص ي ــىخ ــم الغ ي املعج

و�خ
تلفــة.  خ دول ذات مبــادئ مخ مذهًبــا أو ديًنــا أو بــ�ي

ك  ــش املشــرت ــة عــى العي بي ــس العر ي القوامي
ــش إذن، �خ ــوم التعاي ــز م�خ كِّ �ي

يعات  نظمــة، والت�ش ي امللل والسياســات واالأ
لفــة، ر�خ االختــاف �خ ة واالأ واملــودَّ

ــ�خ  ــة، بي يديولوجي ــة واالأ ــة واملذهبي ــات الطائفي ــدة، واالختاف ت الواح ــهَّ ي امل
�خ

ي  ــىخ ــر�ي �خ ــذا ت ي ه
ــة، و�خ ــات عرقي ــة الختاف ائي ــة �خ شــارة بصف ــب االإ تغي

ي 
اض االختــاف العــر�ت ي وعدميــة افــرت ــان بوحــدة االأصــل البــ�ش �ي الإ �ج

عــل شــعار  ج يــد مــن االحتقــان و�ي ــس ملز يــد الشــعوب تباعــدا ويؤسِّ خ الــذي �ي
ــذكء  ــدرات كل ي الدرجــات والق

ــا �خ ــف أهله تل خ ا عــى ورق �ي نســانية حــرج االإ
ــد  ج ــدرب �خ ــك...، وعــى نفــس ال لســلطة والتمّل ــة �ج ــة للتعــمُّ واالأحّقي والقابلي
ي، وتدافــع عــى هــذا الطــرح  ــد عــى وحــدة االأصــل البــ�ش كتــا�ج أخــرى تؤكِّ
ي أصــوال  ي جعلــت االأصــل البــ�ش ت الــىت دينيــا وعمليــا مــاوهلت نســف الكتــا�ج
ي 

ِّ �ج ي �ت ــىت ــات ال يديولوجي ــة، واالإ بوي ــاهج الرت ــة واملن امج التعليمي ــرج ي ال
ــة �خ تلف مخ

ــىي  خ �خ ــد للاكتــب حســ�ي ج ــا، وهنــا �خ م  وف�ت تبــاع وتنشــ�أ ــا االأ االأحــزاب عل�ي
ــا  جه ــة ت�خ ــش، سياســة خارجي مصطــ�خ الكمــا نفيســا حيــث يقــول: “ التعاي
ــا  ــذ الــرب بصف�ت ــا نب ــة للســام، وتســتند إىل فلســفة مقتضاه ــدول املبَّ ال
هــا مــن الــدول الســتغال  وســيهت لفــض املنازعــات وتعــاون الــدوهلت مــع غري
قيــق أقــى قــدر  ماكنيــات املاّديــة والطاقــات الروحيــة اســتغاال يكفــل �ت االإ
عيــة  ممكــن مــن الرفاهيــة للبــ�ش بغــض النظــر عــن النظــم السياســية أو االج�ت
أو االقتصاديــة” )13(، وســار الدكتــور فــؤاد شــباط  عــى نفــس املنــوال قائــا: 
ي ســام 

تلفــة �خ عيــة املخ “أن تتعايــش املذاهــب السياســية واالقتصاديــة واالج�ت
وحســن جــوار” )14( . 

ــع  ــل م ي التعام
ــة �خ ــن المك ــّد م ــامكل، ال ب م وال ــ�ت ل ــاهلت �ج ى الرس ــؤدَّ ــ�ي ت فل

ي ســواء كن متعملــا أو 
كــن إىل لعــب دور املتلــ�ت مهــور الواســع ممــن �ي الج

بيــة هي االأســاس الــذي تقــوم  ــا أنَّ الرت ، و�ج عــو�ي بعــا سياســيا أو منخرطــا �ج �ت
ــد للساســة  ــا ب ، ف ي ــىخ ف الدي ــرُّ ــرة التط ــات القضــاء عــى ظاه ــه لك آلي علي
ك،  ــة العيــش املشــرت ــا كيفي ن ــق إال بتعملُّ د فعــل حضــاري ال يتحقَّ مــن اعــ�ت
ــة ال  بي نســانية �ت ــري خادمــة لاإ ــمي كعاي ــل والق ــاعي لتجســيد املث ي ســ�ي �ج

�خ
ي  بعيــدا عــن التحــمُّ 

ــوم القــرآ�خ ي امل�خ
ــاّد �خ الســتناد إىل البحــث الج إكراهــا، �ج

ــة. ــة املطلق ــاك القيق ــال المت ــد املي ي والتقعي
قصــا�أ ي االإ ــوحج يديول االأ

ي زمننــا وأمكنتنــا 
ديديــة إثبــا�ت لذواتنــا �خ ج ي أمــسِّ الاجــة لقــراءات �ت

 إننــا �خ
ــة أو  ي خ ــراءات التار�ي ــض الق ــن بع ــد ع ــدة لك البع ــة البعي اصَّ ــا الخ وظروفن
ي ســياقنا 

ــة املنقــادة بعنــان امتــاك القيقــة املطلقــة، و�خ املعــا�ة املَو�ج
نســانية الســمحة، قــال  ي، وبســمّو القــمي االإ هــذا إقــرار بوحــدة االأصــل البــ�ش
ُكْ  ــا َ )15(  َوَجَعْلَن ــىش ْن

ُ
ــٍر َوأ ــْن َذَك ُكْ ِم ــا ــاُس ِإ�خَّ َخَلْقَن ــا النَّ َ ُّ �ي

َ
ــه تعــاىل: ﴿ �يَ أ ال

 ٌ ــري ٌ َخِب ــمي َ َعِل ُكْ ِإنَّ الــهَّ ــا ْتَق
َ
ِ أ ــَد الــهَّ ــُمْ ِعْن ْكَرَم

َ
ــوا ِإنَّ أ ــَل ِلَتَعاَرُف ُشــُعو�جً َوَقَباِئ

ُكْ ِمــْن َنْفــٍس َواِحــَدٍة 
َ
ْنَشــأ

َ
ــِذي أ ﴾ ]الجــرات: 13[، وقــال أيضــا:﴿ َوُهــَو الَّ

نعــام: 98[،  ــوَن ﴾ [ االأ ُ ِت ِلَقــْوٍم َيْف�تَ �يَ
ْلَنــا ااْلآ ْســَتَقرٌّ َوُمْســَتْوَدٌع َقــْد َفصَّ ُ َ �خ

ــاُس،  ــا النَّ َ ُّ �ي
َ
ــة الــوداع:”  �يَ أ ي حج

وقــال رســول الــه صــى الــه عليــه وســم �خ
 ، ــِىيٍّ َ ْعج

َ
ــَى أ يٍّ َع ــَر�جِ ــَل ِلَع اَل اَل َفْض

َ
ــٌد، أ ُكْ َواِح �جَ

َ
ــٌد، َوِإنَّ أ ــُمْ َواِح بَّ اَل ِإنَّ َر

َ
أ

ــَر ِإالَّ  َ�ْ
َ
ــَى أ ــَوَد َع ْس

َ
ــَوَد، َواَل أ ْس

َ
ــَى أ ــَر َع َ�ْ

، َواَل اِلأَ يٍّ ــَر�جِ ــَى َع ــِىيٍّ َع َواَل ِلَعَج
ــَوى”. ْق لتَّ �جِ

والســالم،  التعايــش  بيــن  ق  نفــرِّ أن  ويجــب 
إذ أنَّ الطرفيــن المتعايشــين يظــالن حذريــن 
لبعضهمــا  معادييــن  األحيــان  أغلــب  وفــي 
اختــالف  أنَّ  يقبــالن فكــرة  لكنهمــا  البعــض 
أيديولوجيتهمــا ونظاميهمــا االجتماعييــن ال 

ب وحــده انــدالع الحــرب بينهمــا.  يســبِّ

زء:6، ص: 321  خ منظور، الج 12  - لسان العرب ال�ج
، ص 22، طبعة الدار  ىي مصط�خ

خ �خ ية، حس�ي 13  - التعايش الس�ي ومصري الب�ش
وىل، 1967م. ، القاهرة، الطبعة االأ       القومية للطباعة والن�ش

امعة مر، الطبعة  14  - القوق الدولية العامة: د فؤاد شباط ص: 618، مطبعة الج
      الثانية 1959م. 

15  - أي من آدم وحواء
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 سرية معرفية

ينتســب مصطــ�خ عبــد الــرازق )1885م - 1947م( 
د الفلســفة  ــدِّ يــف، ومج زهــر ال�ش امــع االأ شــيخ الج
ــس  ومؤسِّ الديــث،  العــر  ي 

�خ ســامية  االإ
بيــة؛ إىل مافظــة املنيــا  املدرســة الفلســفية العر

ــر. ــد م بصعي

 ،  تعــمَّ القــراءة والكتابــة، وحفــظ القــرآن الكــر�ي
ة إىل القاهــرة، والتحــق  ي العــا�ش

�ش انتقــل وهــو �خ
ــة،  واللغويَّ عّيــة  ال�ش العلــوم  ــل  لُيَحصِّ زهــر  الأ �ج
ــق واالأدب،  ــة واملنط ــوم الباغ ــه وعل ــَدَرَس الفق ف
د عــى دروس  دَّ ؛ بــدأ يــرت ي ســن الســابعة عــ�ش

و �خ
 ، العبــا�ي الــرواق  ي 

مــام ممــد عبــده« �خ »االإ
جــه  �خ ــه و�ج َّ ب �ش أ ــذه، و�ت ــَح مــن خــواّص تامي فأصب
ي عام )1346 هـ / 1927م( 

صاحّيــة، �خ فــاكره االإ أ
و�ج

ــة  ســامية بليَّ خ أســتاذا مســاعدا للفلســفة االإ ُعــ�يِّ
ــا(، �ش  ول )القاهــرة حالي ــؤاد االأ امعــة ف ج االآداب �ج
ــوىلَّ الشــيخ  ي الفلســفة، ت

ــر�ي �خ ــح أســتاذ ك أصب
ي 

ــا�خ �ش وقــاف  االأ وزارة  الــرازق  عبــد  مصطــ�خ 
ل أزهــري يتواّلهــا، واختــري شــيخا  ات، وكن أوَّ مــرَّ

ي ديســمرج 1945م.
لاأزهــر �خ

عبــد  مصطــ�خ  مســتذكرًا  خ  حســ�ي طــه  يقــول 
ي  ــىت ماعــة ال ــك الج ــ� تل ــن أن ــذ: “ل ــرازق التملي ال
ــاب  ــن ط خ م ــاز�ي ــك املمت ــض أولئ ــن بع ــا م �خ ألَّ
ســته،  �أ عــا �ج ــم هلــا اج�ت زهــر، ونظَّ ي االأ

العــم �خ
ــا  ي أعضاؤه

ــ�ت ــن لك أســبوع، يل ــة م مع مســاء الج
لكهــا  تــدور  تلفــة  مخ موضوعــات  ي 

�خ أحاديــث 
ق  صــاح الــذي كنــت مــر لكهــا تتحــرَّ حــول االإ
ــة بعــد أن  زهــر خاصَّ ظمــأ إليــه، وإىل إصــاح االأ
خ مــن  ي قلــوب املمتــاز�ي

مــام، �خ أشــعل االأســتاذ االإ
ــذي  ــود ال ــك الرك ــورة عــى ذل شــبابه، جــذوة الث

ــواال”. )1( ــرو�خ ط ــر ق زه ــه االأ ــأنَّ إلي اطم

زهــر  ــة مــن االأ ــادة العامِلي بعــد حصــوهل عــى هسش
أبــدى  1908م؛  ســنة  يــوس(  الباكلور )درجــة 
ي 

�خ ملشــاركة  �ج مــا  اه�ت الــرازق  عبــد  مصطــ�خ 
يــة  زهر معيــة االأ ــة، كلج ــة واالأدبيَّ معيــات العمليَّ الج
ي أنشــأها ممــد عبــده، �ش انتقــل ســنة 1909م  الــىت

ــوف  ــا، والوق ــته العلي ــتامكل دراس ــس الس ري إىل �ج
ــة ينابيهعــا، فالتحــق  ــة ومعرف بيَّ ــة الغر عــى الثقاف
بون«، وحــرخ دروس الفلســفة،  »جامعــة الســور
« و »إدوارد  ع عــى يــد »دورك�ي ودرس االجــ�ت
نقــل  ي 

�خ ة  الفــرت تلــك  خــال  ســامه   .» المبــري
ــة  ــة الثقافيَّ ــده إىل النخب ــد عب ــام مم م ــاكر االإ أف
ــه االأســتاذ  ــع صديق ــث اشــتغل م ة، حي الفرنســيَّ
التوحيــد«  »رســاهلت  ــة  �ج �ت ي 

�خ رد  �خ �ج ميشــيل 
ــة  �ج ة، وقــد ُطِبَعــت هــذه الرت ــة إىل الفرنســيَّ بيَّ العر

ي ســنة 1925م.
�خ

إىل  عــاد  وىل  االأ العامليــة  الــرب  قيــام  وبعــد 
عــى لاأزهــر،  لــس االأ ي املج

خ موّظفــا �خ  ُعــ�يِّ
ُ مــر، �ش

للحركــة  املنــا�ة  السياســية  ملواقفــه  ونتيجــة 
َّ إبعــاد  ي كن يقودهــا ســعد زغلــول، �ت الوطنيــة الــىت
زهــر خوفــًا مــن  مصطــ�خ عبــد الــرازق مــن االأ
شــا  َّ تعيينــه مفتِّ ــة، فــمت عيَّ ة واالج�ت أفــاكره السياســيَّ
ــة؛ وهي وظيفــة مل تكــن تناســب  عيَّ مك ال�ش ملــا �ج
ة  ــيع دا�أ ــة لتوس ــرت هل الفرص ــا وفَّ ــه، ولك�خَّ قدرات

 . ي نشــاطه العــ�ي واالأد�ج

لملكتبــة  عبدالــرازق  مصطــ�خ  الشــيخ  ك  �ت
ً وعملّيــًا همّمــا،  ً فكــر�يّ ا�ش ة �ت نســانيَّ ة واالإ ســاميَّ االإ
والتصــّوف،  االأدب  ي 

�خ فــات  مصنَّ كتــب  فقــد 
مــه  ي الفلســفة كنــت أمّه مــا قدَّ

تــه �خ إال أّن كتا�ج
ُيعــدُّ رائــد  ، حيــث  ســاميّ يّ واالإ للفكــر العــر�ج
ي 

ــَح �خ ج ســامي الديــث، فقــد �خ ي االإ
الفكــر الفلســ�خ

 ، ي
�خ اث اليــو�خ ة للــرت ســاميَّ ــة الفلســفة االإ تفنيــد تبعيَّ

خ  ــمل�ي ت املس ــا�ج ي كت
ــفة �خ ــأة الفلس ــت أنَّ نش وأثب

ــة،  نيَّ لفلســفة اليو�خ ــم �ج صاهل ــت ســابقة عــى اتِّ كن
ــرازق  ــ�خ عبدال ــيخ مصط ــه الش ــا كتب ــن أمّه م وم
الفلســفة  خ  لتــار�ي هيــد  »�ت كتــاب  الفلســفة،  ي 

�خ
ة«، وكتــاب »فيلســوف العــرب واملعــم  ســاميَّ االإ
ــد  ــيخ مم « و»الش ــاف�ي ــام الش م « و»االإ ي

ــا�خ الث
ــا  هع ــاالت �ج ــة مق موع ــة إىل مج ضاف الإ ــده«، �ج عب
ي كتــاٍب بعنــوان: »مــن 

أخــوه عــىي عبــد الــرازق �خ
ر مصطــ�خ عبــد الــرازق«.  آ�ش

 منهجه

ي 
ــة �خ بــة هممَّ ر ج ــل الشــيخ مصطــ�خ عبدالــرازق �ت مثَّ

بقلم :
 عبداهلل اجلبور

مصطفى 
عبد الرازق الشيخ 

الفيلسوف

     ، سامي ديد الفكر االإ ج ي مناهج �ت
، �خ 1   -  ممد الفيومي

، القاهرة، 2001 - مر. ي     ص 74 ط 1 دار الفكر العر�ج

 رّواد التنوير
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ــرن  ــن الق ول م ــف االأ ــال النص ي خ
ــ�خ ــامي الفلس س ــر االإ ــور الفك خ تط ر�ي �ت

خ  ــا معظــم الدارســ�ي ــف عندهــا، ورجــع إل�ي ي توقَّ بــة الــىت ، وهي التجر خ �ي العــ�ش
ي 

ر الفلســفة والفكــر الفلســ�خ خ تطــوُّ ر�ي خ حاولــوا دراســة �ت خ الــذ�ي والباحثــ�ي
بــة  كتســبت هــذه التجر ، وا يّ ي مــر والعــامل العــر�ج

ي �خ
والــدرس الفلســ�خ

ــا،  اوزهــا، أو إمهاهلــا وعــدم االلتفــات إل�ي ج ــا و�ت ّط�ي خ كــن �ت يــث ال �ي ــة �ج يَّ أمهِّ
ــا مــن البقــاء واالمتــداد،  �خ كُّ ة حضورهــا، و�ت هــا، وقــوَّ ثري أ ة �ت وذلــك لشــدَّ
خ  خ واملشــتغل�ي خــ�ي خ واملؤرِّ خ مــن الباحثــ�ي �ي ــت موضــع ثنــاء وتقــد�ي الكثــري وظلَّ
بــة، ومــن  خ عــا�وا صاحــب هــذه التجر ة، مــن الــذ�ي لدراســات الفلســفيَّ �ج

ــوم. خ الي خ جــاؤوا بعــده، وحــىت مــن املوجــود�ي ــذ�ي ال
دهــا  ج ي �خ ســامية ليســت تلــك الــىت يعتــرج مصطــ�خ عبــد الــرازق أن الفلســفة االإ
ي عــم 

خ �خ ي منجــز العــرب املســمل�ي
ــا تمكــن �خ ، ولك�خ ي خ ســينا والفــارا�ج عنــد ا�ج

خ والفلســفة يبتغيــان  ــد�ي ، وأنَّ ال ســامي ــع االإ ي الــالكم ومصــادر فلســفة الت�ش
ــان ومصــدره  �ي خ يقــوم عــى التصديــق واالإ ، غــري أنَّ الــد�ي ســعادة البــ�ش
ــ�خ الفلســفة تقــوم عــى النظــر والفكــر ومصدرهــا العقــل؛ لذلــك  القلــب، بي
مــا وال  لــط بي�خ خ ــوز أن �خ ج ، وال �ي ي الوســيهت

تلفــان �خ ي الغايــة مخ
فقــان �خ مــا متَّ �خ

ســتقالية عــن  مــا �ج ي أن ننظــر إىل لك�ي
ــا يبــ�خ َّ لفلســفة، وإ�خ خ �ج أن نفــ� الــد�ي

ــرازق؛  ــد ال ــ�خ عب ــل مصط ــن قب ــفة م خ والفلس ــد�ي ــراءة لل ــذه الق ــر، وه االآخ
ت بشــل كبــري عــى تفكــري شــقيقه الصغــري عــىي عبــد الــرازق  ســامهت وأ�شَّ
ــببه  ــومك بس ــذي ح ــم” ال ــول ال ــام وأص س ــدىلي “االإ ــاب الج ــب الكت صاح

ــة. ي زهر ــه االأ ادت ده مــن هسش وجــرَّ

ــاء  لق ــِدَب الإ خ انُت ــرازق، حــ�ي ــد ال ــا كن موقــف الشــيخ مصطــ�خ عب مــن هن
ر، رأى أن تكــون  ــر وقــدَّ ة، بعــد أن فكَّ ســاميَّ ي الفلســفة االإ

ات �خ مــا�خ
ة،  ســاميَّ َّ تقــد�ي إطــار عــاّم للفلســفة االإ ــج، وعــى أساســه �ت ي امل�خ

اتــه �خ ما�خ
ة. ســاميَّ خ الفلســفة االإ ــار�ي ــد لت هي ــه: �ت م كتاب ــدَّ ــة ق وعــى هــذه الرؤي

 : خ وكن اهلدف من رؤيته يعود إىل أمر�ي
اهــا الغــرب عــى العــرب فــ�ي  ي افرت ول: حــر قضــا�ي املغالطــات الــىت االأمــر االأ

. ري والعقــل الســامي يــة العقــل االآ ــا: نظر ة، م�خ اختلقــه مــن مــزا� وهي كثــري
ي ميــدان الفكــر 

ــاده �خ ي واج�ت : تقــد�ي إبداعــات العقــل العــر�ج ي
ــا�خ االأمــر الث

لتجديــد واملعــا�ة مــع إحيــاء  ــه تاميــذه �ج ، وكن يوجِّ ي
العقــىي والفلســ�خ

يــة والياتيــة، امك  كد�ي ي الــدروس االأ
دًا �خ ــدِّ اث، فقــد كن مج النفيــس مــن الــرت

ــا.  ــرأة وحقو�ت ــًا عــن امل كن مدافع

 من كتبه

 الدين والوحي واإلسالم:

ي 
ديــد أصــوهل �خ خ تشــمل �ت ي حقيقــة الــد�ي

يناقــش الكتــاب موضوعــات �خ
ــة  ســام مــن �ج ي نظــر أهــل االإ

ــة، و�خ نســانية مــن �ج ي العلــوم االإ حــىش نظــر �ج
 ، خ بظاهــرة الــوحي خ والعــم، وارتبــاط الــد�ي خ الــد�ي أخــرى، وكذلــك العاقــة بــ�ي
خ  ح املعنيــ�ي ي عــى �ش

�ت أ
ة، و�ي خ إســامّية وفلســفيَّ ات تلــك الظاهــرة بــ�ي وتفســري

ــاوهل  ي تن
ــرازق« �خ ــد ال ــ�خ عب ــام«. و»مصط ــة »إس ِّ لملك عي ــ�ش ــويِّ وال اللغ

ه  دة، ومــا يُعــدُّ ــة املتجــرِّ ميــع تلــك املباحــث، يبُســط رؤيتــه النقديَّ ــلس لج السَّ
 ، ــر�ي ــرآن الك ــن الق ت م �ي

آ
دا �ج ــتهسش ه، مس ــري ــن غ ــا م جيح ــرش �ت ك ــرأي االأ ال

. خ خ واملتملكــ�ي ــ�ي خ واللغويِّ �ي قــوال املفــ�ِّ وعارضــا الأ

 فيلسوف العرب واملعلم الثاين:

م  عــام الفاســفة العرب وتصحيــح ال�خ أ
يــف �ج ــدف هــذا الكتــاب إىل التعر �ي

ــا  وه ــث اعترج ــا حي ــفة وموضوعا�ت ــن الفلس ــاس ع ــدى الن ــذي ل ــاطأ ال الخ
ــة  ــا دعام ــن كو�خ ــر�خ م ــى ال ــة ع م ــل امل�ج قاوي ــض واالأ ــالكم الغام ــا لل مرادف
يــف  لتعر مــات الثقافــة. يبــدأ الكتــاب �ج م همــّم مــن مقوِّ قويــة للتفكــري ومقــوِّ
�ج ونقــل العلــوم  ل مــن �ت : »الكنــدي« وهــو أوَّ خ بفيلســوف العــرب واملســمل�ي
ي 

ــة، امك كن هل إنتاجــه الفكــري والفلســ�خ بيَّ ــة إىل العر ني ــن اليو�خ ة م الفلســفيَّ
ي شــىتَّ علــوم عــره. كذلــك 

ــعة �خ ــاص الــذي اســتقاه مــن اطاعاتــه امُلوسَّ الخ
«، والشــاعر الكــمي  ي ف �يعــا عــى الفيلســوف الكبــري »الفــارا�ج نتعــرَّ
ة، وبطليمــوس العــرب  فــاكره الفلســفيَّ أ

« الــذي نطقــت أبياتــه �ج ي ّ »املتنــىج
.» ــمش خ اهلي ــري »ا�ج ي الكب

�أ �ي خ ــري الف
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التطرف الديني في فكر 
الجماعات اإلسامية؛ نحو 

مقاربة تفسيرية
ســة مؤمنــون بــا حــدود، كتــاب  صــدر عــن مؤسَّ
ــاكالت”  ــا�ي وإش ــف قض ؛ العن ي ــىخ ف الدي ــرُّ “التط

 . خ موعــٍة مــن املؤّلفــ�ي ملج
ي تتّبــع ظاهــرة العنــف، ومــاوهلت 

الكتــاب يســامه �خ
ــت  ا العميقــة، وكيــف أحصخ مهــا، وســرج مشــالك�ت �خ
هاجســًا أساســيًا للعــامل. هلــذا معــد الباحثــون إىل 
ف  ــرُّ ــرة التط ــول ظاه ــة ح ب ــمي املتقار ــان املفاه بي
ــًا مســتفيضًا  �ي ــوا ت�ش ــا. امك قدم ــة طبيع�ت ــن �ج م
ســام الســيا�ي وســيكولوجيا العنــف،  عــن االإ
ــة  ج ســامية الناحصخ خ نطاقــات املمارســة االإ خ بــ�ي �ي خ ممــري
تلــف وتتموضع  ي ال تقبــل املخ والواعيــة، وتلــك الــىت
ــرج عــن الــد.  ال يــّدعي  ــن نفســية الغلــّو املخ �خ
التطــّرف  حقيقــة  ــل  أ�ج أّنــه  العمــل  صّنــاع 
ه  ي مــاوهلت تفســري

، لكــن يكفيــه أنــه ســامه �خ ي الديــىخ
ــه.  بت ومقار

يــة  النظر الدراســات  وهممــا يكــن تظــّل هــذه 
يتيــح   ً جوهــر�ي مفتاحــًا  خ  والباحثــ�ي خ  لملفّكــر�ي
ــّل مثــل هــذه  وســاط اليــاة االأخــرى أن �ت الأ
ي 

ــوم واملمارســات، أو تســامه �خ ــاط مــن ال�خ �خ االأ
نســان  االإ ويــات  نســان  االإ ــب  نِّ ج ــا، و�ت �ت معالج
وع إىل  ــ�ش ــذا امل ــص ه ــف. وخل تل ــه مخ ّن ــط الأ فق
ــل  ّث ــة �ت ــة وممقوت يب أّن التطــرف حــاهلت شــاذة وغر
ى،  الكــرج ن  االأد�ي تقاليــد  عــى  ســافرًا  خروجــًا 
إىل  اجــة  �ج ــا  وعا�ج للجميــع؛  ديــدًا  �ت ّثــل  و�ت

واملؤسســية. يــة  الفكر الفعاليــات  لّك  تضافــر 
مــن  وهــو  صفحــة،   224 ي 

�خ يقــع  الكتــاب 
 .2018 العــام  إصــدارات 

األصولية اإلسامية.. حركات 
ف اإلحياء واإلصاح والتطرُّ

بيــة،  صــدر عــن مركــز دراســات الوحــدة العر
ــاء  حي ــركت االإ ــامية؛ ح س ــة االإ ــاب “االأصولي كت
ي.   صــاح والتطــّرف” للاكتــب يوســف الشــو�ي واالإ

لظاهــرة  جديــدة  قــراءة  الكتــاب،  هــذا  م  يقــدِّ
ــاول  ســامية الديثــة واملعــا�ة، و�ي الــركت االإ
ســام  ثيــل هــذه الــركت لاإ ــة �ت خ مــدى حصَّ تبــ�يّ
ــك  ــوم بذل ــو يق ــوئه. وه ت نش ــدا�ي ــذوره وب ي ج

�خ
ــن �ش  ــاط الســياق الســيا�ي وم ــن التق ــًا م انطاق

ــا. م ــل م�خ ي ل
خ ــار�ي ــد الت البع

خ   لذلــك كن ال بــّد مــن إجــراء مقارنــة معّمقــة بــ�ي
ــركت  ــذه ال ــة وه ع ــه املتنوِّ ي منعطفات

ــام �خ س االإ
ت  �ي

ي تنســب لك مــا تؤمــن بــه أو تفعــه إىل االآ الــىت
ي  ة النــىج القرآنيــة أو االأحاديــث النبويــة أو ســري
رهاصــات  ــة واالإ ــه وســم والصحاب ــه علي صــى ال
هــذا  ي 

�خ املؤلــف  ــح  ج �خ وقــد  للدعــوة،  وىل  االأ
ــو هــذه  ــح �خ ــاه الصحي ج

ال�تِّ ي الســري �ج
ــاب �خ الكت

تشــّعب املوضــوع  الــر�خ مــن  االأهــداف، عــى 
ــه. ــزارة مادت ــه وغ ــاع نطاق واتِّس

طبعتــه  ي 
�خ الكتــاب  هــذا  أن  لذكــر  �ج ــد�ي  الج

الدراســية  امج  الــرج ي 
�خ ُيعتمــد  ت  �ج يــة  خ نلري االإ

ــامل، امك أ�خ  ــىت مــن الع ــاء ش ي أ�خ
للجامعــات �خ

تتنــاول  ي  الــىت الدراســات  ي 
�خ أساســيًا  مرجعــًا 

ــا  وتكوي�خ الديثــة  ســامية  االإ الــركت  خ  ر�ي �ت
يــة. الفكر ــا  ومنظوما�ت

مــن  وهــو  صفحــة،   256 ي 
�خ يقــع  الكتــاب 

العــام2019. إصــدارات 

مكتبة التنويري

 مكتبة التنويري
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؛ مفهوم العلم  العلم في تجلٍّ
في اإلسام في القرون 

الوسطى
ي  ــر�ج ــز الع ي املرك

ــان” �خ �ج ــهت “�ت ــن سلس ــدر ع ص
ــاث ودراســة السياســات، كتــاب )العــم  �ج لاأ
ي القــرون 

ســام �خ ي االإ
ــوم العــم �خ ؛ م�خ ــلٍّ ج ي �ت

�خ
ــىي  ــة �ي �ج خ روزنتــال، وهــو �ت الوســى( لفــرا�خ

القناونــة.  القعقــاع وإخــاص 
ــن  ــات ع ــد�ي معلوم ــاب إىل تق ــذا الكت ــ� ه يس
ي ماوهلت 

ســامية، �خ ــازات الرائــدة للحضــارة االإ ج �خ االإ
ــة إىل  ي خ ــق التار�ي ــادة القائ ــا وإع نصا�خ ة الإ ــادَّ ج
قــة  مــت إهسامــات م�ش خ قدَّ ، حــ�ي ي عرهــا الذهــىج
والثقافــة  واالآداب  كلفنــون  ة،  كثــري ــاالت  مج ي 

�خ
ــة. ــوم والتقان والعل

ي 
�ت أ
ــول، و�ي ــة فص اني ــن �ش ــاب م ــذا الكت ــف ه يتألَّ

بيــة جــادة  ت غر للحاجــة إىل كتــا�ج اســتجابًة 
 

ت
ــم التــا� ســامية، ل�خ بيــة االإ عــن الضــارة العر

ــع  ــرب، م ــام والغ س خ االإ ــ�ي ــاري ب ي والض
ــا�خ الثق

د املشــاعر الســلبية والتحامــل الواســع ضــّد  ازد�ي
اهــل(  ج ــل )أو �ت خ بســبب �ج ســام واملســمل�ي االإ
بيــة  العر للحضــارة  دي  الــر�ي للــدور  خ  �ي كثــري
وأمم وشــعوب  ضــة حضــارات  �خ ي 

�خ ســامية  االإ
عديــدة. 

مــن  وهــو  صفحــة،   416 ي 
�خ يقــع  الكتــاب 

 .2019 العــام  إصــدارات 

تي مع األسر  الفتاة األخيرة؛ قصَّ
ومعركتي ضّد تنظيم داعش

ــة  بي ــة العر �ج ، الرت ــ�ش ــو�ي للن ــن دار التن ــدر ع ص
“الفتــاة  عنــوان  ــت  �ت مــراد  ديــة  �خ ملذكــرات 
ي ضــّد تنظــمي  ــىت ــع االأ� ومعرك ي م ــىت ة؛ قصَّ االأخــري
بية  ــا إىل العر �ت �ج ي �ت داعــش”، وهي املذّكــرات الىت
ــا املاميــة أمــل  خ نــر الــه، وكتبــت مقّدم�ت د�ي �خ

ــة مــراد.  دي ــة �خ ــت قضي ي تولَّ ــىت ي ال
لكــو�خ

ي 
وي قّصــة فتــاة ولــدت ونشــأت �خ  الكتــاب �ي

ل العــراق، حيــث  ي امسش
ة �خ كوجــو، وهي بلــدة صغــري

ة  ــري ــا الكب ــع عائل�ت ــة م ــاة هادئ ــش حي ــت تعي كن
ــه، أن  ى أحاهمــا في ــدي، ال تتعــدَّ ي خ تمــع إ�ي ي مج

�خ
ميــل  ج ــون �ت خ أو أن تفتــح صال ر�ي ــة �ت تصبــح معمّل
ديــة مل تتخــَط  ي 15/8/2014، و�خ

ــا. �خ خــاّص �ج
خ مــن معرهــا، ارتكــب  �ي بعــد الاديــة والعــ�ش
ــا، وقتلــوا الرجــال  ي بلد�ت

ــزرة �خ مســّلحو داعــش مج
ــل  لعم ــن �ج ــمح هل ــن ال يس ي س

ي �خ
ــوا�ت ــاء الل والنس

 ، د�ي ــوة �خ ــن إخ ــتة م ــل س ــذا قت ت، وهك ــار�ي ج
اعّيــة. وُنقلــت  ي مقــا�ج �ج

ــم �خ وأهّمــا، وُدفنــت جث�ش
ــات  ــع آالف الفتي ت م ــرج ــل، وأج د�ي إىل املوص �خ
ت عــى الخضــوع لداعــش ليــمت بيهعــّن. يــد�ي خ �ي االإ

ب مــّرات.  ديــة لاغتصــاب والــرخ تعّرضــت �خ
ــوارع  ــرج ش ــرب ع ــن اهل ا م ً ــري ــت أخ ّكن ــا �ت ّ لك�خ
خل عائــهت  ي مــرخ

املوصــل، ووجــدت مــاذًا هلــا �خ
د�ي كي  ــب �خ ي ر ي �ت

ــا �خ ــد أبنا�أ ــر أح ــملة خاط مس
ــادة حّيــة  ، هسش د�ي ــة �خ ّ االأمان.اليــوم؛ قصَّ تبلــغ �ج
�ج االنكســار، ودعــوة الــدول  أ عــى إرادة إنســانّية �ت
دة. �ج ــاإ ــّرض ل ــع يتع تم ــة مج ــة �اي للتحــرك و�اي

مــن  وهــو  صفحــة،   400 ي 
�خ يقــع  الكتــاب 

العــام2019.  ينــا�ي  إصــدارات 

حكاية الفتى أركون؛ رحلة حياة 
من االغتراب إلى اإلصاح 

“حاكيــة  كتــاب  ــاز،  مج نــ�ش  دار  عــن  صــدر 
اب إىل  ــرت ــن االغ ــاة م ــهت حي ــون؛ رح ــىت أرك الف
. الكتــاب  صــاح”، للدكتــورة فاطمــة الــىي االإ
املمتنــع  الهســل  ســلوب  أ

و�ج لتفصيــل  �ج يتنــاول 
وع ممــد أركــون الفكــري مــن خــال عرض  مــ�ش
ســاميات  نســنة واالإ ، �ش االأ ســامي نقــد العقــل االإ
اتيجية أركــون  ســرت ايــة �ج ي ال�خ

التطبيقيــة؛ ليخــرج �خ
.تقول  ســامي االإ ي  العــر�ج الفكــر  ي 

�خ صــاح  لاإ
ي لملاجســتري حــول اهلويــة  الاكتبــة: “أثنــاء دراســىت
ــى  ــُت ع ، وقع ورو�ج أ

خ �ج ــ�ي ب ــاء املغرت بن ــة الأ الثقافي
ي ثاثة أســطر حول 

ث فيــه �خ ركــون يتحــدَّ كتــاب الأ
ي معر 

بيــة جيــل جديــد مــن االأطفــال �خ ي �ت
رغبتــه �خ

ــد ليســت  خــراج جيــل جدي إ ــ�ي يقــوم �ج الزهــور ل
ــه  ي هــذه العبــارة أتوجَّ لديــه أفــاكر مســبقة، جعلتــىخ
ــة  صاحي ف عــى أفــاكره االإ ــ�ي أتعــرَّ إىل أركــون ل
ــول:  ــون تق ــىت أرك ــىَّ الف ــول مس ــة”. وح بوي الرت
وىل ملعرفــة طفــوهلت  ي الفصــول االأ

ي �خ “ كن تــو�جّ
ي 

نســا�خ أركــون ومــا الــذي دفعــه اىل هــذا الفكــر االإ
جابــة  ، وبقيــت أتســاءل حــىت وجــدُت االإ ي

الكــو�خ
ي 

نســا�خ واالإ النفــ�ي  أركــون  اب  اغــرت أنَّ  ي 
�خ

ــبب  ــوهلت بس ــذ الطف ــه من ميش ة و�ت ــر�ي ــه امل بت ر ج و�ت
االســتعمار،  بســبب   ّ �ش فقــره،  وبســبب  قبليتــه 
ــه أصــوىلي  ن أ ــه �ج ام ي الغــرب نتيجــة ا�تِّ

ميشــه �خ و�ت
ــزا�أ نتيجــة  ي الج

ميشــه �خ ســام، و�ت يدافــع عــن االإ
اق؛ جعــه يكــره  لعمــل ملصلحــة االســت�ش امــه �ج ا�تّ
ــة  فــض بصفــة خاصَّ قصــاء ورفــض االآخــر، و�ي االإ
ي 237 صفحــة، 

ــع �خ ــاب يق ــة. الكت قلي ــش االأ مي �ت
ــام 2018.  ــر الع ــدارات أواخ ــن إص وم
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العصبيات وآفاتها؛ هدر األوطان 
واستاب اإلنسان

فلسفة ابن باجة وأثرها

معــال  ت والفلســفات نتيجــة الإ فــاكر والنظــر�ي هــل تنشــأ االأ
ــة أســباب  َّ ــدل والتأمــل فقــط؟ أم �ش العقــل والتفكــري والج
عيــة ونفســية وسياســية وحــروب وأزمــات  ودوافــع اج�ت
تيــة وطبقيــة ومصلحيــة وتطّورات  اقتصاديــة و�اعــات هو�ي
فــاكر  ي تكــّون االأ

كــرج �خ ً املــؤ�شِّ االأ ــل أحيــا�خ ثِّ عمليــة وتقنيــة �تُ
ونشــأة الفلســفات؟ 

ي  ث عنــه هــذه املوســوعة الضخمــة الــىت هــذا مــا تتحــدَّ
ــًا  خ 25 عام ــرخ ــدال كولي ــ�ي ران ي ع االأمر ــ�ت ــامل االج ــىخ ع أم
ــع  ــا، وتتبَّ ازه ج ــل إ�خ ــن أج ــتمر م ي املس ــىش ــل البح ــن العم م
ن  ــو�خ ي الي

ــأت �خ ي نش ــىت ــاكر ال ف ــفات واالأ ــَة الفلس ــا طبيع ف�ي
فــاكر  ن، �ش تكــّون االأ هلنــد واليــا�ج خ مــرورًا �ج تــ�ي خ القد�ي والصــ�ي
ي 

ــة �خ ودي ــيحية وال�ي ــد املس ــام وعن س خ االإ ر�ي ي �ت
ــب �خ واملذاه

لفلســفات واملــدارس  ــاًء �ج العصــور الوســى، وليــس ان�ت
دليــة  يــة الديثــة، راصــدًا ودارســًا لطبيعــة العاقــة الج الفكر
تمــع  فــاكر وعــامل املــادة واملج خ عــامل االأ لكتيــك( بــ�ي )الد�ي
، أنَّ الباحــث إذا امتلــك  خ ى رانــدال كوليــرخ والسياســة.�ي
عيــة  ــم حركــة وطبيعــة الشــباكت االج�ت القــدرة عــى �خ
ــع، فســيتمكن  ــات و�اعــات ودواف ــه مــن عاق ــا تتضّمن �ج
ــا ومعرفــة  ا�ت فــاكر وتغريّ ي لظهــور االأ مــن تقــد�ي تفســري ســبىج
يــة، االأمر الذي  ي تشــكيل املراحــل الفكر

العوامــل الفاعــهت �خ
فــاكر ســيأخذ�خ  طنيــًا لاأ ع داخليــًا أو �ج م لنــا عــم اجــ�ت يقــدِّ

اليــة التقليديــة. خ ات االخرت إىل مــا وراء التفســري
ي 1400 صفحــة، وهــو مــن إصــدارات العــام 

لــدان �خ يقــع املج
 .2019

ــاث  �ج ي لاأ ــر�ج ــز الع ي املرك
ــان” �خ �ج ــهت “�ت ــن سلس ــدر ع ص

خ  وىل مــن كتــاب “فلســفة ا�ج ودراســة السياســات، الطبعــة االأ
لفرنســية  ي ملؤلفــه �ج

ينــا�ت ــة جــورج ز �ج هــا”، وهــو �ت جــة وأ�ش �ج
.La Morale d’Avempace

بــة  ــة، مقار ّ ســبعة فصــول وخا�ت ــاول الكتــاب الــذي يــمخ �ي
ضــاءة  خ الشــخصية واملعرفيــة، واالإ جــة مــن الناحيتــ�ي خ �ج ا�ج
نســان عقــًا  ي ورؤيتــه لاإ

ت فكــره الفلســ�خ ز مكــّو�خ عــى أ�ج
ه  ثــري أ ــن ســبق مــن فاســفة، و�ت ه �ج �شّ أ وجســدا، ودراســة �ت

ي الغــرب.
ق امك �خ ــ�ش ي ال

ــم، �خ فيمــن لــق م�خ

وإنســانه  املعرفــة  يــة  نظر ي 
�خ أرســطو  جــة  �ج خ  ا�ج خالــف 

نــه. وانصــبَّ  ي مــن سج ، وأخــرج الفكــر العــر�ج عي االجــ�ت
ي  ــده عــى إعــادة الــروح الفلســفية إىل العــامل العــر�ج �ج
ــت  ــذي كن خ رشــد ال وز ا�ج ــرج ــل ب ــا تّل ــذا م ، وه ســامي االإ
ي  ــهت ــاب. تن ــن أي خط ــغ م ــلطة أبل ــب الس ــه بصاح عاقت
لســؤال املوجــع: ملــاذا مل نســتفد من مثل  أطروحــة الكتــاب �ج
ــة؟  ــوم الوضعي ي العل

ــه الفلســفة �خ ــذي عرفت ــاز ال ج �خ هــذا االإ
ــن؟  ــا �خ لفن خ ــة، و�ت ــوم الوضعي ي العل

ــر �خ ــّدم االآخ ــاذا تق ومل

ي 132 صفحــة، وهــو مــن إصــدارات العــام 
الكتــاب يقــع �خ

 .2019

، للدكتــور مصطــ�خ  ي ي العــر�ج
صــدر حديثــا عــن املركــز الثقــا�خ

ازي. حج
تلــف عــن  يــدرس هــذا الكتــاب واقعنــا مــن منظــور مخ
 . خ �ي ّ اّتباهعــا جــّل القــرن العــ�ش ي �ت ت التقليديــة الــىت املقــار�ج
ي أوضاع 

اهــه �خ ج ّ �ت ي املســكوت عنــه أو الذي �ت
إنــه يبحــث �خ

ي البــىخ العميقــة 
ــج؛ أي البحــث �خ هــذا الواقــع لناحيــة امل�خ

ت  يع بنــاء الكيــا�خ ، خــال جــّل مشــار ي مل يَطْلهــا التغيــري الــىت
يــة والعمرانية.ولذلــك  ضــة الب�ش امج التنميــة وال�خ الوطنيــة و�ج
ــل عــى  ــا، ب ى لّك املأمــول م�خ ــود الكــرج ه مل تعــِط هــذه الج
، إن  ــاهلت ــاهلت العط ــن ح ي الراه ــر�ج ــد الع ز املهسش ِ ــرجْ ــس ُي العك
ــة، اســتمرار رســوخ  ــىخ العميق لب ي �ج ــىخ ــر. ويع ق ــن الت�ت مل يُك
ــىخ  ي الب

ــتبداد �خ ــوىلي واالس ــه االأص ــات والفق ــة العصبي ثاثّي
كــرج  ي رأينــا املعــّوق االأ

ي تشــلِّ �خ عية–السياســية، والــىت االج�ت
ضــة  يع �خ ــاز مشــار ج ت وطنيــة جامعــة، وإ�خ لبنــاء كيــا�خ

ميــع. ميــع وتكــون لصــاحل الج ــا الج ى يقــوم �ج إنتاجيــة كــرج
ــا،  ــع يتجاوزه ي جام ــان وطــىخ ــة بكي ــذه الثاثّي ف ه ــرت ال تع
نســان  ــر�ي االإ ّمهــا �ت . امك ال �ي مــه فتجعــه هــو هي بــل هي تل�ت

ســتتباعه ووالئــه هلــا. ــمت �ج وبنــاء اقتــداره، بــل �ت
ء  الــ�خ طاقــات  وإطــاق  كينــه  و�ت نســان  الإ �ج اف  االعــرت
ي  ــىخ ي وط ــاحج وع إنت ــ�ش ــاس لك م ي أس

ــا �خ ــه مه ــاء لدي والعط
 ً ــر�ج ــة غ ــات الديث ض ه لك ال�خ ــا إ�ي ن ــا ُتعملِّ ــك م ــع. ذل جام
ــة  ــذه الثاثّي ــة ه ف ــدي الآ ــن التص ــت م ّكن ي �ت ــىت ــًا، وال ق و�ش

ــا. ومعلــت عــى تصفي�ت
، اســتامكاًل  يشــلِّ هــذا العمــل عــى الصعيــد العمــىي املكــرجّ
نســان  و”االإ ــور”  امل�ت نســان  االإ “ســيكولوجية  مــن  لــل 
ي تشــخيص واقعنــا، 

املهــدور” عــى الصعيــد الفــردي، �خ
ضــة واحتــال ماكنــة عــى  ــس ُســبل بنــاء �خ وصــواًل إىل تملُّ

ــة. ــاحة العاملي الس
وىل 2019.  ي 272 صفحة، الطبعة االأ

الكتاب يقع �خ

علم اجتماع الفلسفات 
 لراندال كولينز

 مكتبة التنويري
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–الذاكرة المنهوبة؛ علم اآلثار 
التوراتي وتزوير تاريخ فلسطين 

والشرق األدنى القديم 

كــرة  وت كتــاب “الذا - بــري ي صــدر عــن دار االنتشــار العــر�ج
ق  خ والــ�ش خ فلســط�ي ر�ي و�ي �ت خ ي و�ت

ر التــورا�ت �ش وبــة؛ عــم االآ امل�خ
. بيــ�ي ي فاضــل الر

ــر العــرا�ت ” لملفكِّ االأد�خ القــد�ي

والقائــق  ملعلومــات  �ج مــد�  تفصيــىي  رّد  والكتــاب 
خ  ــود ال�اينــة للتــار�ي ييــف ال�ي خ ــد �ت ي تؤكِّ ت الــىت ثبــا�ت واالإ
ي أرض 

ــم �خ ــة عــن أحّقي�ت عــاءات كذب دِّ وغســلهم للعقــول �ج
ويــو�خ  املبــارك،  قــى  االأ املســجد  وتدنيــس  خ  فلســط�ي
ــب  ــل الغاص ــع املت ــة م ي معرك

ــدم �خ ــذل ال ــ�ي أنَّ ب بي الر
هــود الــذي ســنبذهل لتحــر�ي عقــول البــ�ش  أقــل لكفــة مــن املج
ــم  كر�ت ي ذا

ــج �خ ي زرعــت بشــل مم�خ كذيــب الــىت مــن االأ
ــم مــن  خ احتّلــت أراض�ي ــن البــ�ش الــذ�ي وبــة، وقــد يتمكَّ امل�خ
ي اقتــاع 

ــم قــد ال يفلحــون �خ هــا ذات يــوم، غــري أ�خ ر�ي �ت
ي عقــول أجيــال.

ــا املســتعمر �خ َّ ي ب�ش رافــات الــىت الخ
ي  خ قلــب العروبــة واالأرض الــىت ــر�ي فلســط�ي إنَّ معركــة �ت
ة والنضــال  خ هي معركــة مســتمرَّ للعاملــ�ي ــا  ف�ي الــه  رك  �ج
ّ إىل  بيــ�ي ينــمخ لقــم أحــد أمه أشــاكهلا والاكتــب فاضــل الر �ج
ــدوا  خ فنَّ خ الــذ�ي ــر�ي موعــة رائــدة مــن كبــار الكتــاب واملفكِّ مج
ــب  كذي ــه مــض أ ــا يقولون ــوا أن لك م ــود وأوحصخ مــزا� ال�ي
ي 

ــود �خ ــة ال�ي ر تثبــت أحّقيَّ ــه ال توجــد آ�ش واختاقــات وأنَّ
. ت خ املتــهَّ أرض فلســط�ي

وىل 2019.   ي 207 صفحة، الطبعة االأ
الكتاب يقع �خ

صفحة، ومن إصدارات أواخر العام 2018. 

المرأة بين النّص والفقه؛ قراءة 
من خارج اإلطار

يــع، كتــاب “املــرأة  صــدر عــن دار الرايــة للنــ�ش والتوز
ــتاذ  ــار” لاأس ط ــارج االإ ــن خ ــراءة م ــه؛ ق ــّص والفق خ الن ــ�ي ب
ــدو أن يكــون  ــث ال يع ــو �ج ــان، وه ــو رّم ــد رســول أب مم
 ّ ــاء ملوضــوع املــرأة ومــن �ش قــراءة متســائهت حــول قــراءة الف�ت
هــا جــّل  ي يعترج ــا، والــىت ي ُبنيــت عل�ي املواقــف واالأحــاكم  الــىت

. خ ــز�ي ــل الع ي خ ي الترخ
ــاء �خ ــا ج ــًا مل ــًا حرفّي خ تطبيق ــمل�ي املس

خ  ــ�ي ــا ب ــتباك م ــل واش ة تداخ ــاكليَّ ــى إش ــاب ع ــز الكت كِّ �ي
ــة  لفيَّ ــمُّ الخ س والعــادات والتقاليــد، و�ت هلي املقــدَّ النــّص االإ
 ، هلي للنــص االإ ي قــراءة الفقيــه واملفــ�ِّ 

ة �خ السوســيوثقاقيَّ
ــة  ــة املعرفيَّ ــمي والبني ــاكر والق ف ــة االأ ــن منظوم ــف ع والكش
ي 

ي كنــت الســبب �خ ــد والفقيــه، والــىت �ت ــة لملفــ�ِّ واملج والثقافيَّ
مــاعي  يــال الج ي املخ

ســيخها �خ ــت وصياغــة صــورة املــرأة و�ت �خ
العــام.

ســة  املؤسَّ خ  بــ�ي املأزومــة  العاقــة  أنَّ  إىل  ــف  املؤلِّ يشــري 
ٍ آخــر للعاقــة املأزومــة 

ــة واملــرأة، هي بقــا�ي مــن تشــلُّ يَّ الف�ت
ــرأة  ــة، وامل حي ــده وقيمــه مــن �خ ــه وتقالي تمــع بعادات خ املج ــ�ي ب
ــب الــذر منــه وأخــذ  ج يفــًا �ي ــا واعتبارهــا كئنــًا مخ ذا�ت
ــٍة أخــرى، لكــن أن تنتقــل  حي ــه مــن �خ ّركت اليطــة مــن �ت
ــة  يعيَّ وانــب الت�ش زمــة إىل الفقــه والتفســري والج هــذه االأ
وىل  لدرجــة االأ خ �ج لهســل، فاملطلــوب مــن الــد�ي أمــر ليــس �ج
خ مــن القــوي،  هــو إنصــاف الضعفــاء، وأخــذ حــّق املســك�ي

ة. ــانيَّ نس ــة االإ ــاواة والكرام ــداهلت واملس ــق الع قي و�ت

ــط، وهــو  ي 396 صفحــة مــن القطــع املتوّس
ــاب �خ ــع الكت يق

ــام 2019.  ــن إصــدارات الع م

ة  التعليم وبناء الدولة الوطنيَّ
مات في التنوير  في تونس: مقدِّ

التربوي

ــرج  خ ومخ ــ�ي ّي خ التنو�ي ــ�ي بوّي ــة للرت بيَّ ــة العر ــن الرابط ــدر ع ص
ــاب  ــة كت ــدوهلت الوطنيَّ ــاء ال ــه وبن ّوالت ــامي و�ت س ــر االإ الفك
ي 

ي تونــس: مقّدمــات �خ
ــة �خ “التعلــمي وبنــاء الــدوهلت الوطنيَّ

زت  ج �خ
ُ
ي أ ــة الــىت ّ أمعــال النــدوة العمليَّ بــوي” ويــمخ التنــو�ي الرت

.2018 مايــو  ي 
�خ وان  لقــري �ج ة  ســاميَّ االإ الدراســات  ركــز  �ج

مــة  ــة القيِّ موعــة مــن املداخــات العمليَّ يتنــاول الكتــاب مج
ــوي،  ب ــأن الرت ي الش

خ �خ ــ�ي خ والباحث ــ�ي ّي كد�ي ــن االأ ــة م موع ملج
راء  ت والتحاليــل واالآ ــهت مــن املقــار�ج يعــرض مــن خاهلــا �ج
ــة  زمــة التعليميَّ ي تشــخيص االأ

ي تتاكمــل بصــورة الفتــة �خ الــىت
ــمي  ــط التعل ب ــع، ور تم ــل املج ــات داخ ــري العقلّي ــبل تغي وس
ــُه  ــة عــى هــذا الكتــاب أنَّ ي أمّهيَّ

ــا يضــ�خ ــة. وممَّ لــدوهلت الوطنيَّ �ج
ي 

صــاح التعليــىي والتفكــري �خ بــواب لاإ ــثُّ عــى فتــح االأ �ي
ــاري،  ــاظ الض يق ــو�ي واالإ ــة التن ــتقبل ومدرس ــة املس مدرس
ي مــدى 

ــة النظــر �خ ــة دمســة ملضاعف ة معرفيَّ م مــادَّ ــدِّ وهــو يق
ي  ــول والتصــدِّ ــو�ي العق ي تن

ــة �خ ــات التعليميَّ إهســام املنظوم
ــل ناحــظ  ــن نستشــعر ب ــة و�خ ف واالنغــاق، خاصَّ للتطــرُّ
د  ــدِّ ي �ت ــىت ة ال ــلوكيَّ ــة والس ــة والقيميَّ يَّ ــر الفكر اط ــد املخ عدي
ي 

. وتتيــح مســاحات لتفعيــل التفكــري �خ ي الشــباب العــر�ج
ــمي والــّق  ــاع عــن حــقِّ التعل ــمي والدف ــة والتعل بي قضــا�ي الرت
ي 

ــا �خ ــة وهد�خ بويَّ ــة الرت ــر العمليَّ ــك أن جوه ، ذل ــو�ي ي التن
�خ

 / ــمِّ ــرد املتع ــان والف نس ــو االإ ــا ه ا وتطبيقا�ت �ت ــتو�ي ــة مس كف
ــل معــق صياغــة مــام االأجيــال وبلــورة  ثِّ ر، فالتعلــمي �ي املتنــوِّ
ه  تمــع وتطــو�ي ضــة املج ــم معــاد �خ ــا أ�خ ــم �ج �ت قــمي الشــبان وكفا�ي

ــه. ي تنميت
ــامهة �خ واملس

ي 299 صفحــة مــن القطــع املتوســط، وهــو 
ــع �خ ــاب يق الكت

ــام 2019.  ــن إصــدارات الع م
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يــع  صــدر حديثــا عــن دار صفحــة ســبعة للنــ�ش والتوز
نيــة” للفيلســوفة الروســية  �خ ــة كتــاب “فضيــهت االأ �ج بيــل �ت الج

. ــوي�ي ــد الس ي ومم ــان را�ج ــة حس �ج ــد �ت خ ران آ�ي

 ”Virtue of Selfishness نيــة  �خ االأ “فضيــهت  كتــاب   َ ِ ُنــ�ش
مقــاالت  موعــة  مج ــن  وتضمَّ  1964 عــام  ي 

�خ وىل  االأ لملــرة 
ُيعــىخ   .Nathaniel Branden انــدن  �ج ونثانيــل  رانــد  خ  �ي الآ
ــة نظــر الفلســفة  الأخــاق مــن و�ج الكتــاب بشــٍل رئيــ�ي �ج
مــن  موعــة  مج Objectivist Philosophy وهي  ــة  املوضوعيَّ
هــا  خ رانــد بتقد�ي ي بــدأت آ�ي ي فلســفه االأخــاق والــىت

فــاكر �خ االأ
 Atlas و   1943 ي 

�خ  The Fountainhead  : خ روايتــ�ي ي 
�خ

.1957 ي 
�خ  Shrugged

ــه، تعتمــد  صــاحل ذات ــة الشــخص �ج ــة هي عناي ني �خ ــا أن االأ �ج
 . ي

ي والنــ�ت
عنــاه الــر�خ ــة هــذا املبــدأ �ج االأخــاق املوضوعيَّ

ــو ليــس مبــدأ يستســم بــه الشــخص إىل أعدائــه، وال إىل  �خ
ات أو العصبيــة  ومــه أو التشــو�ي اطئــة الغــري م�خ املفاهــمي الخ
ــة  ني ــم عــى أ�خ جُّ ــل. ال�ت ه ــة والج ــوف مــن الاعقاني أو الخ
ــه، وإن استســام  ــه لذات ام ــم عــى احرت جُّ ــو �ت نســان ه االإ

ــة. لثاني ــمتِّ تســليمه �ج ُ ــاأوىل �ي الشــخص ل

مــل هي فكــرة  ي املج
ــا �خ ح أفــاكر “رانــد” لك�خ ويصعــب �ش

، حيــث تكــون ســعادته الشــخصية  خ بطــوىلي نســان كاك�أ االإ
كــرش  ازاتــه املثمــرة هي أ ج ي لوجــوده، وإ�خ

هي الســبب االأخــا�ت
دراك كلثابــت  ، وقدرتــه عــى التفكــري واالإ نشــاطاته نبــاهلتً

ــد. وح االأ

 ” ــ�ش ــاث والن �ج ــة لاأ بي ــبكة العر ــن “الش ــا ع ــدر حديث ص
ــر�ي  (، �ت ي

ي عــر الِعملــا�خ
كتــاب )تنويعــات الِعملانيــة �خ

يــغ كهلــون.  ، وكر خ ن فــان انتــور�ي �ش ، وجــو�خ مايــل وار�خ
. ي

يــة ســلطا�خ ــة عومر �ج �ت

؟”،  ي
ي عــر عملــا�خ

ــش �خ ــا نعي ــوُل إنن ــه الق ــذي يعني ــا ال “م
ي العبــارات 

يلــور �خ هــذا هــو الســؤال الــذي يطرحــه تشــارلز �ت
 . ي

ــه املوســوم بـــ عــر العملــا�خ ــا كتاَب ّل �ج ي يســ�ت ــىت وىل ال االأ
خ  حــد املفكــر�ي فــه كأ ــِة مؤلِّ ــم الكتــاب وماكن لنظــر إىل حج و�ج
ــتباك  ش ــب �ج ي يطال

ــا�خ ــر العمل ــإن ع ، ف ــر�خ ي ع
ــرواد �خ ال

جــادٍّ مــع مــا يتضمنــه مــن متــوى.
لتقاليــد  يلــور �ج وىل مــن الدراســات صــهت �ت موعــة االأ ــدد املج �ت
ة مــا بعــد  ي فــرت

خ �خ عيــ�ي خ اج�ت نّظــر�ي يــة كقارنتــه �ج الفكر
ــل  خ طوي ــار�ي ــه بت ي عاقت

ــة �خ ــده للحداث ــراءة نق الــرب، وق
ية  خ ملاديــة التار�ي وعــه �ج ، ومقارنــة م�ش مــن الاهــوت املســيحي
ــة مــن الدراســات فقــد  موعــة الثاني ــدى ماركــس. أمــا املج ل
ــا  يلــور اســتفزازي فاكنــت قــراءات مؤلف�ي ت كتــاب �ت اعتــرج
ي بصــورة أساســية. 

نقديــة وكنــت ردودًا عــى عــر العملــا�خ
موعــة الاحقــة مــن الدراســات مشــالكت الشــل  تعــاحلج املج
: نــوع الكتــاب؟  ي

�ت جابــة عــن االآ ــج مــن خــال االإ وامل�خ
موعــة  ــا… أمــا املج ي يفرهصخ ت الــىت ؟ والتحــد�ي خ ومــه للتــار�ي م�خ
ظــل  ي 

�خ ي 
للعملــا�خ ليــل  �ت ي 

الدراســات �خ مــن  ة  االأخــري
ــة  ــور مــن و�ج يل ً لكتــاب �ت ــ�ي الظــروف العامليــة وكنــت تقي
نظــر الكيفيــة؛ إذ معــدت إىل إضفــاء صبغــة إقليميــة عــى 

ــة املســيحية.  ــور عــى الاتيني يل خ �ت كــري �ت
وىل 2019.  ي 414 صفحة، الطبعة االأ

يقع الكتاب �خ

ي  ي املركــز العــر�ج
ــان” �خ �ج صــدر حديثــا عــن سلســهت “�ت

خ  ر�ي ي �ت
ات �خ ــاث ودراســة السياســات كتــاب “مــا�خ �ج لاأ

ــة  بي ــه العر ــع وهب بي ــة ر �ج ــن �ت ــو م فلســفة االأخــاق”، وه
 Lectures on the History of Moral لكتــاب جــون رولــز

ا هرمــان(. �ج رتــه �ج Philosophy )حرَّ
ي جامعــة هارفــرد 

ات ألقاهــا رولــز �خ مــع الكتــاب مــا�خ ج �ي
 ، خ ــرت ــوم، واليبن خ )هي ــر�ي ــا ملفّك � ــود، خصَّ ــة عق ــوال ثاث ط
هــدون لتفســري كيفيــة نشــوء النظــام  ج وكنــط، وهيغــل( �ي
ــنا  ــات عيش ــن مقتضي ــة وم ي ــة الب�ش ــن الطبيع ي م

ــا�ت االأخ
ي مــن دوافــع لنعيــش اليــاة 

ــا يكــ�خ ــا، وكيفيــة التمتــع �ج مًع
ي مــن دون الاجــة إىل زاجــر مــن خــارج أنفســنا، 

ــ�خ امك ينب
ــة تغيــري  ي كيفيَّ

يــدًا �خ ات تبــّرًا فر نحنــا هــذه املــا�خ �ت
ــاق.  ــفة االأخ خ فلس ــأر�ي ــا لت ــز رؤيتن ــون رول ج

ــز  ــة رول ب ي مقار
ــة �خ يَّ ــام املور ات امل ــا�خ ــذه امل خ ه ــ�يّ تب

ام  الحــرت ــد�ي �ج م الج جــه مــن حيــث فكــرة أّن االهــ�ت و�خ
كــن  ي تعــرجِّ عــن التقاليــد املوروثــة، �ي ت العظيمــة الــىت للكتــا�ج

ــرون.  ــّر الق ــاكر عــى م ف ــر لاأ ــادل مثم ــود إىل تب أن يق
ــ�ش  ــعة ع ــة وتس م ــن مقدِّ ــة م ي 552 صفح

ــاب �خ ــع الكت يق
بعــة أقســام، وهــو مــن إصــدار العــام  ي أر

عــة �خ فصــا، موزَّ
 .2019

فضيلة األنانية 
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أنشطة الرابطة 
العربية للتربويني 

التنويريني
االجتماع السنوي الثالث للرابطة العربّية للتربويني التنويرّيني

الرباط - املغرب

ع  « هــو شــعار االج�ت خ ــة للــد�ي يَّ ــو قــراءة تنو�ي  �خ
ي 

ــم بنجــاٍح كبــري �خ الســنوي الثالــث والــذي نظِّ
ة - جامعــة  نســانيَّ ــة االآداب والعلــوم االإ رحــاب لكيَّ
ط - املغــرب، وذلــك يــومي  امــس الــر�ج ممــد الخ

)أيلول( 2018. 2 – 3 ســبتمرج

ــق  املنسِّ أدارهــا  ي  الــىت االفتتاحّيــة  لســة  الج ي 
و�خ

ممــد  مــوالي  االأســتاذ  للرابطــة  عــامي  االإ
لــس أمنــاء الرابطــة،  ّكــد رئيــس مج ، أ اامسعيــىي
وع  الدكتــور مبــوب عبــد الســام، عــى أنَّ مــ�ش
ي لظــة غــري 

ي �خ
�ت أ
يــد مــن نوعــه �ي الرابطــة الفر

ن  أ
ــن الرابطــة �ج ــا�خ م ــة، إ�ي ــا املنطق ــة تعيهسش ي تنو�ي

ــو  ي �خ ــا هي مــىخ ، إ�خ خ يــة للــد�ي القــراءة التنو�ي
ام رأيــه  نســان واحــرت مقاصــد عليــا مــن كرامــة االإ
قــت املأســاة  ي ظــل تّيــارات ظاميــة معَّ

واختافــه �خ
. ي ي العــامل العــر�ج

�خ
لســة، الدكتــور مصطــ�خ  ي هــذه الج

ــّدث �خ امك �ت
ــاث والعلــوم  �ج حديــة مــد�ي مركــز الدراســات واالأ
ــس،  ام ــد الخ ــة مم امع ج ــة �ج عي ــانية واالج�ت نس االإ
ي مــع أهــداف 

ــدا أنَّ أهــداف املركــز تلتــ�ت مؤكِّ
ــر إماكنيــة صياغــة ونــ�ش  ــا يوفِّ ــا �ج ي مع�ت

الرابطــة �خ
ــة. ــة عام ــه إىل ثقاف وي ي و�ت ــو�ي ــاب التن ط الخ

الدكتــور  برئاســة  األوىل  اجللســة   
الدريســي:  حمــرز 

ــة  ــ�ي إىل أمّهي لســة أشــار الدري مــة الج ي مقدِّ
 �خ

ي عــر تعــرف فيــه 
خ �خ ــة للــد�ي يَّ القــراءة التنو�ي

ــا  اجع ــوراء، و�ت ة لل ــدَّ ــة مرت ــة ثقاف بي ــة العر املنطق
التســام واالختــاف  قــمي  ا عــى مســتوى  كبــري

ــر.  ــول االآخ وقب
مــن  ي  الســىخ بلبشــري  الدكتــور ممــد  وتنــاول 
امعــة  ي الج

ســامية �خ ر الدراســات االإ املغــرب تطــوُّ
هــذا  إخــراج  إىل  ــدف  �ت ــا  بكو�خ بّيــة،  املغر
لــس  مج رئيــس  ــا  أمَّ عزلتــه،  مــن  ــص  التخصُّ
ــد الســام،  ــوب عب ــور املب ــاء الرابطــة، الدكت أمن
ــراءة  لق ــاّص �ج ــوع الخ ــى أنَّ  املوض د ع ــدَّ ــد ش فق
تــاج إىل مدخــل خــاص وإىل  خ �ي يــة للــد�ي التنو�ي
ي 

خ �خ ــ�ي بويِّ خ الرت لــ�ي ديــد املصطلــح، امك دور املتدخِّ �ت
ــور  ــت الدكت ــه لف ــياق نفس ي الس

ــال، و�خ ــذا املج ه
ــم  �خ ــة  أمّهيَّ إىل  ردن  االأ مــن  الغرايبــة  رحيــل 
ــح  ــاء وتصحي ــادة البن ي إع

ي �خ
ــ�ت خ القي ــد�ي دور ال

ــري  ــور مس د الدكت ــدَّ ــه ش ي مداخلت
ــّورات، و�خ التص

ــو�ي  ــط التن ب ي ر
ــ�خ ــه ينب ن أ ــرب �ج ــن املغ ــار م بودين

 ، الرســاهلت هــذه  مضمــون   : خ أساســي�ي خ  ببعــد�ي
. فيصــري  ــا تلــك الرســاهلت اط�ج خ ي �ت ــىت تمعــات ال واملج
ــة  يَّ خ ر�ي د حقبــة �ت ــرَّ ي أمّه مــن مج التنــو�ي الديــىخ

ة.  ــة أو فلســفيَّ يَّ فكر
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 اجللسة الثانية برئاسة األستاذة هاجر القحطاين:

ردن حــول  ي مــن االأ
داخــهت الدكتــور عامــر الــا�خ لســة �ج ت الج لِّ  ُاســ�ت

لــك  ــا، أنَّ القــرآن �ي ّكــد ف�ي ” أ ي ــة للنــص الديــىخ يَّ ــاذج مــن القــراءة التنو�ي “�خ
ي بعمــق ووعي وانســجام مــع 

ــب قــراءة النــّص القــرآ�خ ج ؛ لــذا �ي مقّومــات التنــو�ي
ي مــن 

خ الدكتــور ممــد عبــد الوهــاب رفيــ�ت قــراءة الضــارات االأخرى.فــ�ي مــريَّ
ــا إىل  ــا، الفت ــة واختا�خ خ املــدارس الدينيَّ ــ�ي ــه ب ي معــرض مداخلت

املغــرب �خ
ــة. انيَّ خ ــة والتار�ي خ تنتميــان إىل التنــو�ي مهــا؛ املدرســة املقاصديَّ وجــود مدرســت�ي

ي مداخلتــه، 
ح �خ رشــاف مــن املغــرب فقــد اقــرت ــا الدكتــور إدريــس الخ أمَّ

ّكــد الدكتــور  ــة، فــ�ي أ ــة التطبيقيَّ ، وهي العقانيَّ ي
ــًة لقــراءة النــّص القــرآ�خ جيَّ م�خ

ــة”  ــة ال عنفيَّ يَّ ــراءة تنو�ي ــو ق ــوان “�خ ــت عن ــس �ت ي مــن تون
ــرا�خ ن املق عــد�خ

ــب أن يكــون مــن خــال الســام والاعنــف ومــن خــال  ج خ �ي ــم الــد�ي أنَّ �خ
. كــراهي خ الاإ ــد�ي ال

 اجللسة الثالثة برئاسة الدكتور عمر اخلري إبراهيم:

ــوذج  ون �خ ــاء مســتنري  تناولــت الدكتــورة بلاكمــل البيضاويــة موضــوع “ف�ت
ث الدكتــور مصطــ�خ حديــة مــن  ــدَّ ”، و�ت ي

خ أ�ــد العبــدي الاكنــو�خ ممــد �ج
ــة”  ي ــة تنو�ي ــة للشــباب؛ مــن أجــل رؤي ــة الديني ي موضــوع “الثقاف

املغــرب �خ
. وتنــاول  ــة تعــمِّ همــارات التفكــري بويَّ يع �ت الفتــًا أّن مدراســنا تفتقــر إىل مشــار
خ مســاعي التنــو�ي  خ بــ�ي ي مداخلتــه “الــد�ي

ردن �خ الدكتــور نبيــل ســعدون مــن االأ
ي العــم، الفتــًا إىل مزالــق 

هــا �خ مــا إ�يّ ”، مرتكــزات التنــو�ي مج ومزالــق التحــو�ي
. ي طــاب الديــىخ ــو�ي الخ �ت

  اجللسة الرابعة برئاسة صالح الدين اجلورشي:

ــة  “ماهيَّ مداخلتــه  ي 
�خ املغــرب  مــن  شــيد  �خ ســعيد  الدكتــور  أشــار   

ي  طــاب الديــىخ ” إىل أنَّ إصــاح الخ ي طــاب الديــىخ ــا الخ ي ينّم�ي االنفعــاالت الــىت
ــاح  ص ــراءة الإ ــبكة ق ــا ش نحن ــفة �ت ّن الفلس ــفة، الأ ــة الفاس ــيظل هممَّ كن وس
ي ضــوء املقاصــد 

خ �خ ــم الــد�ي ي مداخــهت هل حــول “ �خ
. و�خ ي طــاب الديــىخ الخ

ي مــن املغــرب إىل أنَّ  ســام” أشــار الدكتــور عبــد الــه عســري ــة لاإ يَّ الضار
ــا بســبب  ، وإ�خ خ خ كــد�ي ف الفكــر الــذي نعيشــه اليــوم ليــس بســبب الــد�ي تطــرُّ
ي مداخلتــه 

ط الدكتــور عبــد املنعــم إدريــس مــن تونــس �خ .امك ســلَّ خ منــا للــد�ي �خ
ي إصــاح 

ة �خ بــة التونســيَّ ــة” الضــوء عــى التجر بويَّ خ إصــاح املنظومــة الرت “رك�أ
ي  ي مداخلتــه الــىت

ــد الدكتــور ممــد العمــاري مــن املغــرب �خ كَّ ، وأ املنــاهج
ــة مــن أجــل  جيَّ �لــت عنــوان “ االختــاف الفكــري والعقــدي: مداخــل م�خ
. ي عقــمي ــا اختــاف ســلىج ”، أنَّ القــراءة املنحرفــة للنــّص ينتــج ع�خ ــم ســلمي �خ

ــتاذ  ــز االأس ــام” ركَّ س ي االإ
ي �خ ــىخ ــري الدي ــو�ي التفك ــوان “تن ــهت هل بعن ي مداخ

و�خ
ــة  جيَّ ؛ وهي امل�خ ي ــة جديــدة للتفكــري الديــىخ جيَّ بــور عــى تقــد�ي م�خ عبدالــه الج

نتــاج.  ي االإ
ــة �خ الفرديَّ

 اجللسة اخلامسة برئاسة الدكتور العريب بوسلهام:
 

ــة للقــرآن   دعــا الدكتــور عبــد الســام فيغــو مــن املغــرب إىل قــراءة مقاصديَّ
ــوان  ي مداخــهت هل بعن

ــق هل مقاصــده، و�خ قِّ ــه و�ت ــظ هل خصوصيت ف الكــر�ي �ت
ط الدكتور يوســف  ”ســلَّ ــودي واملسيحي خ ال�ي ســام بتجديــد الفكــر�ي “عاقــة االإ
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ت االأخــرى مــن  �خ خــراج الــد�ي ســام الإ الكم الضــوء عــى الــدور الــذي أّداه االإ
ــن  ــب م ي مندي ــىخ ــد الغ ــور عب ــاول الدكت ــة. وتن يَّ ــة والفكر ا العقديَّ ــالك�ت مش
ي”،  ي التنــو�ي ي مــن املنظــور الديــىخ

غــرا�خ املغــرب موضــوع “االنتقــال الد�ي
ي مداخلتــه “مــا الثابــت الــذي 

خ �خ ي مــن البحــر�ي
كــد االأســتاذ عيــ� الشــار�ت وأ

ي هــو الــذي  ســام التنــو�ي ؟” أنَّ االإ م بــه لضبــط بوصــهت التنــو�ي ي االهــ�ت
ينبــ�خ

ــة، امك لفــت  ــة إىل االأخــاق الروحانيَّ نســان مــن أخــاق اهلمجيَّ ــرج االإ خ �ي
ــة  يَّ الدكتــور معــر حامــد بشــري مــن الســودان أنَّ مشــل غيــاب قــراءة تنو�ي

ــة.  بويَّ خ مــرّده املنــاهج الرت للــد�ي

 إعالن الرباط عاصمة للتنوير 2018:

ــد  خ املنعق ــ�ي يِّ خ التنو�ي ــ�ي بويِّ ــة للرت بيَّ ــث للرابطــة العر ع الثال ــمت االجــ�ت  اخت
ط عا�ــة للتنــو�ي عــام 2018، وذلــك  عــان الــر�ج إ ج أشــغاهل �ج ط بتتــو�ي لــر�ج �ج
خ عــن  ي عرفــت حضــور ممثلــ�ي ــىت ع، وال ــة الأشــغال االجــ�ت تاميَّ لســة الخ ي الج

�خ
ــراري  ــاس الج ــك عب ــة، مــن مستشــار جــاهلت املل بويَّ ــة و�ت يَّ ســات وزار مؤسَّ
ط، ومعيــد لكيــة  لــر�ج امــس �ج ، ورئيــس جامعــة ممــد الخ ووز�ي التعلــمي العــاىلي
ــادرة الرابطــة  م ملب وا عــن استحســا�خ ــرجَّ خ ع ــذ�ي ة ال نســانيَّ ــوم االإ االآداب والعل
ســة  ــود املؤسَّ ــدور املغــرب و�ج خ ب ــو�ي مشــيد�ي ط عا�ــة للتن ــر�ج وإعــان ال
ــىي  ــد اامسعي ــوالي مم ــو االأســتاذ م ــل أن يتل ، قب ي ــىخ ــو�ي الدي ي التن

ــة �خ امللكيَّ
ي  ــىخ ــو�ي الدي ــاهلت التن ــول ح ــة ح ــه الرابط زت ج ــذي أ�خ ــر�ي ال ــن التق ــًا ع ملّخص
ــاح فعاليــات  ج ي إ�خ

خ �خ ف واملســامه�ي ّ تكــر�ي ضيــوف الــ�ش ملغــرب، ويــمت �ج
الرابطــة ويســدل الســتار عــى أشــغاهلا.

 افتتاح معرض كتاب التنوير 2018:

خ معــرض الكتــاب للتنــو�ي  ّيــ�ي خ التنو�ي بوّيــ�ي ــة للرت بيَّ  أقامــت الرابطــة العر
ط عا�ــة  هعــا الســنوي الثالــث وإعــان الــر�ج 2018 عــى هامــش اج�ت
ع إذ  ي االجــ�ت

ســات املشــاركة �خ هــود املؤسَّ ج ؛ وقــد أقــمي املعــرض �ج للتنــو�ي
ــاث  ــات وأ�ج ــم مــن كتــب ومج م ومؤّلفا�ت صــدارات مؤّسســا�ت إ ســامهوا �ج
. عملــا أن مقتنيــات املعــرض مل تكــن متاحــة للبيــع، واقتــرت فقــط  وتقــار�ي
ــة. ي الفعاليَّ

خ �خ خ املشــارك�ي ــ�ي ســات املشــاركة والباحث ــاع املؤسَّ ــة اطِّ عــى غاي
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ء، 16 نيســان 2019،  ، الثــا�ش خ ّيــ�ي خ التنو�ي بوّيــ�ي ــة للرت بيَّ أقامــت الرابطــة العر
خ  ــار كتــاب )املــرأة بــ�ي هسش ــة مّعــان، نــدوة الإ ردنيَّ لعا�ــة االأ ي مقــرِّ الرابطــة �ج

�خ
طــار( للاكتــب والباحــث ممــد رســول  النــص والفقــه؛ قــراءة مــن خــارج االإ
ــس  ــه الرئي ــرج ال ــدة ف ــا االأســتاذ عبي ي أداره ــىت لســة ال ــح الج ــو رمان.افتت أب
والباحــث  الاكتــب   ، خ ّيــ�ي التنو�ي خ  بوّيــ�ي للرت بّيــة  العر للرابطــة  التنفيــذي 
ي 

ــة املــرأة �خ ط الضــوء عــى قضيَّ ي الدكتــور حســن أبــو هنيــة، الــذي ســلَّ
رد�خ االأ

ّيــًا منــذ املرحــهت الكولونياليــة؛  خ ر�ي ت حوهلــا �ت ي أثــري ســام، والســجاالت الــىت االإ
ــل  ــط، ب خ فق ــد�ي ده ال ــدِّ ــرب ال �ي ق والغ ــ�ش ي ال

ــرأة �خ ــًا إىل أنَّ وضــع امل الفت
ي الوقت نفســه 

ــة، ومشــّددًا �خ ة واقتصاديَّ ــة وسياســيَّ عيَّ ضــع إىل عوامــل اج�ت خ �ي
ــا داخلّيــًا وبعيــدا عــن الدعــوات  ــة ومراجع�ت عــى أمّهّيــة مناقشــة هــذه القضيَّ
لســة، الدكتــور  ي الج

ث �خ ــدَّ ســام. امك �ت ي االإ
كة بقيمــة املــرأة �خ املشــبوهة واملشــكِّ

ي جامعــة آل البيــت 
ن املشــارك �خ ي وأســتاذ االأد�ي

رد�خ ــر االأ ي املفكِّ
عامــر الــا�خ

هــد  لج ي لملهعــد امللــ�ي للدراســات الدينيــة، مشــيدًا �ج كد�ي واملستشــار االأ
ي اســتنباطاته العميقة 

ــف وأمّهيــة موضوعــه، الفتــًا إىل أنَّ الفقــه �خ ي لملؤلِّ البحــىش
ــم  دًا عــى أنَّ عــدم العثــور عــى قانــون ينظِّ كَن أفضــل لســان للنــّص، ومشــدِّ
ي 

ث �خ دَّ خ النــّص والفقــه كن عــى حســاب النــّص نفســه.و�ت العاقــة بــ�ي
ــو  ــول أب ــد رس ــتاذ مم ــب االأس ــث والاكت ــاب؛ الباح ــف الكت ــة، مؤلِّ لس الج
ي ســياق االلتبــاس 

ي موضــوع البحــث، جــاء �خ
ًا إىل أنَّ التفكــري �خ رمــان، مشــري

ــة  ــع للخلفي اض ــص الخ ــل الن وي أ ــّص و�ت ــّص كن خ الن ــ�ي ــر ب ــتباك الظاه واالش
ــدًا أنَّ هــذه الدراســة ال تعــدو أن تكــون قــراءة متســائهت  ة، مؤكِّ السوســيوثقافيَّ
ــا،  ي ُبنيــت عل�ي ّ املواقــف واالأحــاكم  الــىت ــاء ملوضــوع املــرأة ومــن �ش لقــراءة الف�ت
. خ ــز�ي ــل الع ي خ ي الترخ

ــا جــاء �خ ــًا مل ــًا حرفّي خ تطبيق ــا جــّل املســمل�ي ه ي يعترج ــىت وال
ــوص  ــع النص ــا�ش م ــوار املب ــى ال ــان، ع ــو رم ــال أب ــث، امك ق ــد البح اعتم

ــة  ــه أنظمــة الثقاف ــذي انبنــت علي ي ال
لــت االأس املعــر�خ ي مثَّ ــىت ت ال طــا�ج والخ

ــات  ــة واملرجعّي يَّ نســاق الفكر ، للكشــف عــن االأ ي ي الســياق العــر�ج
والفكــر �خ

اح  ت إىل اجــرت ي أدَّ ة الــىت ســاميَّ ــة واالإ بيَّ ــت الضــارة العر ي و�جَّ ــة الــىت الثقافيَّ
ــة  لفيَّ ي خضــع لخ ســامي العــر�ج اث االإ ــا، وأنَّ الــرت ــة بعي�خ ــة ومعرفيَّ يَّ آفــاق نظر
ــرأة. ــن امل ــف م ــه املوق ــرأي وتوجي ــة ال ــت صياغ ــرة، تولَّ ة مضم سوســيوثقافيَّ

ــة   يفتــح أمامنــا آفاقــًا عــى  يَّ ّكــد أبــو رّمــان، عــى أنَّ مراجعــة املدّونــة الف�ت وأ
ــن مقصــد  ــًا م ــرآن  انطاق ي   الق

دة   لفضــاء   املعــىخ   �خ ــدِّ ت   املتع ــع املســتو�ي ي �ج
ي  

ــة؛ الأنَّ   طبيعــة   النــّص   القــرآ�خ ي   مــن حيــث   مبادئــه   العامَّ
وروح النــّص   القــرآ�خ

كــن  لتــاىلي �ي ، و�ج ــة،   متاكمــهت   عــى   مســتوى   اللغــة والــدالهلت ج حصخ ــة،   �خ يَّ  خصبــة   �ش
ــة. بــة النبويَّ ًا بنــور القــرآن والتجر م فكــرًا إســامّيًا مســتنري أن نقــدِّ

خ  خ والفاعلــ�ي هــا عــدد مــن الشــباب واملهتّمــ�ي ي حرخ ــدت النــدوة الــىت هسش
ــو رمــان  ــه الباحــث أب ــعا، أجــاب في ، نقاشــًا موسَّ ي ــىخ ــو�ي الدي ــال التن ي مج

�خ
م. ي عــى مداخات الضــور واستفســارا�ت

والدكتــور أبــو هنيــة واملفّكــر الــا�خ

 أبــو رمــان يشــهر كتابــه )املــرأة.. بــني النــص والفقــه؛ قــراءة مــن خــارج 
اإلطــار( يف الرابطــة العربّيــة للتربويــني التنويريــني

 أنشطة الرابطة العربية للتربويني التنويريني   
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ــة  بيَّ ــع الرابطــة العر ــة م ك ا ل�ش ي �ج
ــد�خ تمــع امل ــة املج ــة لتنمي ــز حاكي ــد مرك عق

يبّيــة حول العاقة  يــة تدر ردن ورشــة فكر ــان – االأ ي معَّ
خ �خ ــ�ي يِّ خ التنو�ي ــ�ي بويِّ للرت

ت  ، اســتمرَّ ي موعــة مــن الشــباب العــر�ج شــاركة مج ، و�ج خ خ العــم والــد�ي بــ�ي
ــوز 2019. ّ ــو/ �ت خ 10 14- يولي ــ�ي ــا ب ة م ــدَّ ة املمت ــرت م، خــال الف ســة أ�ي �خ

ة  ــانيَّ نس ــوم االإ ــة العل ي لكيَّ
ــور �خ وفيس ــال؛ الرج ــط ب س ــا �ج ي قاده ــىت ــة ال الورش

بــة  مقار ــاد  ج إ�ي إىل  هدفــت  ة،  كســتانيَّ البا الهــور  امعــة  ج �ج ــة  عيَّ واالج�ت
تــارات مــن نصــوص  ــة لتحليــل هــذه ال عاقــة مــن خــال قــراءة مخ مقارن
ي  يقــة الــىت . ومــن خــال تغيــري الطر خ خ كبــار حــول العــم وأزمــة الــد�ي ــر�ي مفكِّ

ــة  ب ــط مقار ــري �خ ــن �ش تغي ــض، وم ــا البع م خ بع�خ ــد�ي ــم وال ــا الع ف ف�ي ــرِّ يع
ــات  ــح إماكنيَّ ــذي يفت مــا مــع بعــض، االأمــر ال خ والعــم بع�خ ــد�ي وتفاعــل ال
ن الثقافــة  خ والعــم بشــٍل أســاس يشــالكِّ ــة؛ الأن الــد�ي فــاق الثقافيَّ توســيع االآ
ــذه  ــاوز ه خ لتج ــارك�ي ــام املش ــى إهل ــة ع ــت الورش ــاز، ومعل ج �خ ة واالإ ــانيَّ نس االإ
خ  ــاه البحــث العــ�ي الــّر حــول ماكنــة العــم والــد�ي ج ــة �ت املوجــة االأيدولوجيَّ
خ والثقافــة  ي الثقافــة املعــا�ة عــى أمــل أن تفتــح آفاقــا جديــدة للعــم والــد�ي

�خ
معــا.

 ورشة فكرية تدريبّية حول العالقة
 بني العلم والدين يف عّمان
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