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اآله  احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى 

و�سحبه اأجمعني.

 تو�سك �سل�سلـة الإ�سكالت التي تعرت�ص طريق الفكر الإ�سالمي احلديث 

ما  ومنها  املعا�سرة،  القيمية  التغريات  مع  حدة  يزداد  ما  منهـا  تنتهي،  األ 

ت�سعب لي�سبح مولدا،بطبيعته، لإ�سكالت وق�سايا متجددة ومتداخلة .

منظومته  ميتلك  اأنه  احلديث  الإ�سالمي  الفكر  عافية  مظاهر  ومن 

املحددة  لطبيعة تعامله مع خمتلف احلوادث والنوازل والأق�سية، مبا اأوتي 

من موازين ترتد اإىل بنية مقا�سد اأ�سوله ممثلة يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله 

الأ�سولية  املناهج  من  زاخر  عطاء  واإىل  و�سلم،  اآله  وعلى  عليه  اهلل  �سلى 

وكيفية  الروؤية،  مالمح  لرت�سم  تت�سافر   ، والتف�سريية  والفقهية  واحلديثية 

ا�ست�سحاب خمتلف ما ميوج به الواقع املعا�سر من تغريات.

وغري خاف اأن احلداثة الفكرية  مار�ست تاأثريها القوي على بنية الفكر 

العربي احلديث، واتخذت لها مواقع فاعلة يف دوائر التاأهيل املعريف  والقيادة 

الفل�سفي  بنائها  مع  ونقدية  قراءات حوارية  اإجناز  ي�ستدعي  الفكرية، مما 

وجتلياتها املعرفية .

يوقع  اأن  �ساأنه  من   ، والنقد  للتحليل  حمورا  »احلداثة«  مو�سوع  واتخاذ 

»احلداثة«  م�سطلحي  بني  ال�سائع  اخللط  اإىل  مرده   ، منهجي  لب�ص  يف 

اآليا. على الثاين،  اأي نقد يتوجه لالأوىل  ين�سحب،  اأن  و»التحديث« ،وتوهم 

باإبراز ف�سل املقال يف ما بني  وهذا غريم�سلم به، وميكن اعتبار ال�ستغال 

الروؤى احلاكمة  اأهم  النف�سال من بني  »التحديث« من  والتجديد  احلداثة 

لكتاب »خطاب احلداثة: قراءة نقدية« للدكتور حميد �سمري، فهو يلح على 

منهجية الف�سل بينهما، وهذا وا�سح يف قوله: »ومن ثم يكون التجديد هو 

التعبري عن الذات والهوية بتقنيات واأ�ساليب اأكرث حداثة ومعا�سرة. ومادام 

الأمر كذلك فال اأح�سب اأحدا يجادل يف اأمر هذه املرتادفات، لأنها من قبيل 
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اأما  واحد.  معنى  على  للدللة  بلفظ  لفظا  ي�ستبدل  الذي  اللفظي  امل�سرتك 

�سيئا من  الدليل، ول  حتمل  مقولة احلداثة فال تدخل �سمن هذا احلقل 

معانيه امل�سرتكة، فاحلداثة مقولة ذات حمولة اإيديولوجية، وتعلق بذاكرتها 

اآثارها  من  بع�سا  حتمل  ظلت  اإغريقية  وثنية  اأ�سول  ذات  عقدية  م�سوبات 

يف ع�سورها املتاأخرة، فلم ت�ستطع التخل�ص منها حتى بعد اأن حتولت اإىل 

مذهب فكري«.

بعدها  يف   ، احلداثة  لأ�سول  م�ستق�سية  مواكبة  ذلك  منه  اقت�سى  وقد 

يتطلبه  ما  مع   ، والتفكيكية  والبنيوية  الهرمونيطيقا   مع  الغربي  الفل�سفي 

منطق ال�ستدلل من اإبراز ملكامن املفارقة العقدية واحل�سارية بني مقولت 

احلداثة ومقولت التحديث، ذلك كله من اأجل نقد الأوىل  وتبني الثانية ، 

باعتبار اأن التحديث عالمة على حيوية احل�سارة وتفاعلها مع املحيط املحلي 

والعاملي دون  خروج عن املقومات  املوؤ�س�سة للهوية  احل�سارية.

اأعماق  على  املهيمن  الفل�سفي  العمق  ر�سد  على  الباحث  يقت�سر  ومل 

بل  الإ�سالمية،  العربية  البيئة  اإىل  وانتقالها  الغربي   من�سئها  يف  احلداثة 

مت  كما   ، احلداثة  بني  العالقة  انتفاء  توؤكد  العربي  ال�سعر  من  مناذج  قدم 

يف  ممثلة  لالأمة  احل�سارية  املقومات  وبني  �سرقا،  وتبيئتها  غربا  اختالقها 

اتباع  خطورة  توؤكد  ...،كما  والتجديد  والر�سالية  الرتاث  واحرتام  التوحيد 

ال�ساعر العربي للرموز اللفظية والفنية التي ا�ستمدها من التجارب ال�سعرية 

الغربية، فهي لي�ست رموزا بريئة، واإمنا ت�ستبطن خ�سائ�ص الفكر احلداثي 

الذي نا�سب  الدين والقيم ا�ستياءه  وتهمي�سه واإهانته.

وباخت�سار �سديد، فاإن اأفكار الكتاب ومعاجلاته كثرية، لكن ميكن القول 

اإنها توؤول اإىل روؤية منهجية تتكون من املعطيات الآتية:

التمييز بني م�سطلحي احلداثة  ال�سليم  التداويل  - يقت�سي ال�ستعمال 

والتحديث.
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- النقود املوجهة للحداثة كثرية، لكن اأكرثها فاعلية تلك التي تنطلق من 

داخل بنيتها املعرفية، وتربز اأ�سولها ال�ساربة يف املواجهة مع الدين والقيم 

اأجنزه  ما  ومثل   ، الغربي  النقد  رواد  من  العديد  فعل  ما  واليقينينات،مثل 

الدكتور عبد العزيز حمودة ،رحمه اهلل، يف م�سروعه العام يف نقد احلداثة 

ومدار�سها.

- عدم تنبه احلداثة العربية اإىل اأن ا�ستيحاء النموذج الغربي اأثر �سلبا 

على روؤية اأهلها  ملو�سوعات الدين والقيم والرتاث يف بنية الفكر الإ�سالمي، 

بني  العنيفة  املواجهات  اإىل  �ساقت  التي  الغريبة  املفارقة  كانت  ثم،  ومن 

احلياة  واقع  يف  »التنوير«  اإحداث  اإىل  جهته،  من   ، واحد  كل  يدعو  تيارين 

الأول من  العقد  اإىل حدود  »التنوير«  والإ�سالمية، دون حتقق ذلك  العربية 

القرن الواحد والع�سرين.

على  املحيلة  والفنية  اللغوية  بالرموز  احلداثي  العربي  ال�سعر  امتالء   -

دللت دينية و وثنية  يدل على عمق الأزمة التي دخلها هذا ال�سعر ، اإ�سافة 

اإىل اتكائه على لغة الرتميز والتعقيد، مما جعله اأقرب اإىل اأن يكون ن�سخة 

مطابقة لل�سعر الغربي يف رموزه و�سيغه  من اأن يعك�ص نب�ص البيئة العربية 

الإ�سالمية يف رموزها و�سيغها وم�سامينها الغنية الأ�سيلة. 

الفكر  حلركة  ،واملتتبعني  القراء  جمهور  تنوير  يف  الإ�سهام  اأجل  ومن 

العربي املعا�سر، مبوقف الفكر الإ�سالمي من اإ�سكالية احلداثة، فاإن اإدارة 

الثقافة الإ�سالمية ، التابعة لقطاع ال�سوؤون الثقافية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون 

الإ�سالمية بدولة الكويت، تبادر اإىل ن�سر هذا الكتاب، �سائلة املوىل عز وجل 

اأن ينفع به، واأن يكون حلقة يف �سل�سلة من املعاجلات املنهجية املتوازنة لإحدى 

كربيات الق�سايا التي �سغلت الفكر العربي والإ�سالمي  وما تزال.

واهلل املوفق       
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 ي�سيع يف الدرا�سات املعا�سرة خلط فا�سح بني مفهوم احلداثة ومفهوم 

بعد  فللتجديد  ودللة،  متباينان معنى  اأنهما مفهومان  وال�سواب  التجديد، 

زمني دياكروين حم�ص، يخ�سع لتداول الأيام وجريانها، ولتعاقب اللحظات 

ودورانها، مما يجعله مرادفا ملعنى التطور واملعا�سرة، ومن ثم يكون التجديد 

ومعا�سرة.  حداثة  اأكرث  واأ�ساليب  بتقنيات  والهوية  الذات  عن  التعبري  هو 

ومادام الأمر كذلك فال اأح�سب اأحدا يجادل يف اأمر هذه املرتادفات، لأنها 

معنى  على  للدللة  بلفظ  لفظا  ي�ستبدل  الذي  اللفظي  امل�سرتك  قبيل  من 

واحد. اأما مقولة احلداثة فال تدخل �سمن هذا احلقل الدليل، ول  حتمل 

�سيئا من معانيه امل�سرتكة، فاحلداثة مقولة ذات حمولة اإيديولوجية، وتعلق 

بذاكرتها م�سوبات عقدية ذات اأ�سول وثنية اإغريقية ظلت حتمل بع�سا من 

اآثارها يف ع�سورها املتاأخرة، فلم ت�ستطع التخل�ص منها حتى بعد اأن حتولت 

اإىل مذهب فكري.

خا�سعة  ظلت  فاإنها  وتكوينا،  ميالدا  غربيا  مذهبا  احلداثة  كانت  ملا 

البتة  ت�سطع  مل  اإنها  حتى  تاأثريهما،  حتت  واقعة  واملكان  الزمان  ملقولتي 

موطن  عن  بعيدا  ثقافية  بيئات  اإىل  تهاجر  وهي  اإكراهاتهما  من  التخل�ص 

و�سجينة  واملكان(،  )الزمان  املحب�سني  هذين  رهينة  جعلها  مما  الن�ساأة، 

للروؤية املعرفية التي �ساهمت يف تكوينها ،فبقيت حتمل ب�سماتها على مدار 

تاريخها الطويل.

لقد ا�ستطاعت احلداثة اأن تو�سع من دائرتها لت�سمل حيزا مكانيا اأرحب، 

ولقد �سمح لها هذا التو�سع اأن تتفاعل مع ف�ساءات ثقافية اأخرى، واأن جتري 

الل�سان  على  حكرا  كانت  اأن  بعد  األ�سنتها  تتعدد  واأن  جديدة؛  دماء  فيها 

الأعجمي وحده، ومن بني ما تكلمت به احلداثة الل�سان العربي املبني، قدمت 

غربي،  ت�سور  وفق  امل�سلم  العربي  للمتلقي  الكونية  وروؤيتها  م�سروعها  به 

�ساهمت يف بنائه عوامل فكرية وتاريخية ليتم تعميمها بعد ذلك على بيئات 

تبناها  التي  والتجديد  التطور  وفكرة  تتعار�ص  ق�سية  وتلك  هويات،   ذات 

م�سروع احلداثة ودافع عنها دفاعا كبريا.
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واحلداثة نف�سها لي�ست واحدة، بل هي حداثات �ستى، تختلف باختالف 

اأن  ن�ستطيع  وهكذا  املعرفية  واحلقول  العلوم  بتعدد  وتتعدد  الفكر،  مناحي 

نتحدث عن حداثة �سناعية وتقنية، وعن حداثة فكرية واأدبية ونقدية وغريها 

من احلداثات. واإذا كان باإمكاننا اأن نتحدث عن براءة احلداثة التقنية !! 

فلي�ص من ال�سهل احلديث عنها يف املجالت واحلقول الأخرى، نظرا ملا يعلق 

وفكر  تتعار�ص  عقدية  م�سوبات  من  امل�ستعارة  الفكرية  واملناهج  بالأدوات 

الهويات الأخرى وتتناق�ص معها، ولقد حدث �سيء من هذا القبيل للثقافة 

ما  بني  وميزت  الآخر وحم�سته متحي�سا،  ماعند  ا�ستوعبت  اإذ  الإ�سالمية 

ي�سلـح فا�ستجابت له وبيـن ما يتعار�ص وروؤيتها الإ�سالمية فح�سرته يف متون 

ونبهت عليه، وو�سعت عليه احلوا�سي والن�سو�ص املوازية حتى يظل يف مناأى 

الأر�سطي،  للمنطق  بال�سبط  ماحدث  وهذا  التلقائي.  والقبول  التلقي  عن 

يوجهـون  وميولهم،  م�ساربهـم  اختالف  ،على  امل�سلمني  علماء  طفق  حني 

بلغة  عالقته  ويو�سحون  ونقائ�سه،  عيوبه  ويك�سفون  النقـ�ص،  �سهـام  اإليه 

اليونان وعقائدها الوثنية، وكما حدث اأي�سا لأجنا�ص اأدبية علقت بها كثري 

من الوثنيات والت�سورات الفكرية ،اأق�سد بذلك اجلن�ص امل�سرحي حتديدا، 

ذلك اأن اإبعاده عن الهتمام وعدم التجاوب مع اأدبيته كان وفق هذه القاعدة 

الإملام  وعدم  الأدبي  اجلن�ص  هذا  بخ�سائ�ص  اجلهل  �سببه  ولي�ص  نف�سها، 

بقواعده كما توهم كثري من الدار�سني، فاأخذوا يلتم�سون الأعذار؛ ويبحثون 

وياأ�سفون  الأدبي؛  تراثنا  يف  م�سرحي  فن  وجود  دون  حالت  التي  العلل  عن 

لذلك اأ�سفا كبريا. 

وجريا على القاعدة نف�سها ـ قاعدة التدبر والنقد والتمحي�ص والتمييز ـ 

تقدم هذه الدرا�سة ت�سريحا نقديا حلداثة الفكر والأدب، وذلك باحلفر يف 

ذاكرتها وتفكيك اأدواتها وب�سط مناهج تفكريها، اعتمادا على روؤية نقدية 

التي  والعقدية  الفكرية  امل�سوبات  بع�ص  عند  الوقوف  حتاول  ومو�سوعية 

اأكان ذلك يف جمال  تختزنها مقولة احلداثة يف »الالوعي اجلمعي«، �سواء 

النظرية واملقولت الفكرية اأم يف ميدان النقد والأدب.
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ولكنها  عارم،  بطموح  م�سبوقة  تنجز  اأن  قبل  الدرا�سة  هذه  كانت  لقد 

حني خرجت اإىل الوجود مل ت�سف غليله ومل تكن يف حجمه فما اأعظمه وما 

اأ�سغرها، واإين لأرجو اأن يزداد مناوؤه غدا حتى يكون اأح�سن حال من يومه 

وما�سيه ويكون اأكرث عطاء، وباهلل التوفيق وله احلمد يف الأوىل والآخرة.
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الف�صل الأول:

 مق�لة »م�ت امل�ؤلف«:

نقد وجتريح
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ولدت  ون�ساأة،  ميالدا  خال�سة  غربية  فكرة  املوؤلف«  »موت  مقولة  اإن 

يف  ج�سدها  وقد  نيت�سه  بفل�سفة  ظهورها  واقرتن  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف 

الإعالن الذي رفعه عن »موت الإله« .ولقد كان  هذا  الإعالن -يقول روجي 

. وهو يلخ�ص فل�سفة 
)1(

غارودي- مبثابة اعرتاف بوحدانية الإن�سان يف العامل

نيت�سه برمتها، تلك التي تقوم على اإبعاد جميع الأخرويات، وجميع العوامل 

املاورائية، ون�سف جميع القيم واملثل العليا. ول�سك يف اأن هذا الإعالن قابل 

العامل  ال�سمانات لإمكانية تعقل  اأنه رمز »عن ت�سدع جميع  يوؤول على  لأن 

.
)2(

وملعقوليته، وعن ت�سظي جميع احلقائق وتداعي جميع الهويات«

نفي  لي�سمل  مدلولها  وات�سع  الفكرة،  تبلورت هذه  الع�سرين،  القرن  ويف 

ولقيت  احلياة.  يف  وجدواه  وباأهميته  به  العرتاف  وعدم  عامة،  الفاعل 

الفكرة انت�سارا وا�سعا يف الفل�سفة الفرن�سية املعا�سرة، وخا�سة عند اأ�سحاب 

فل�سفيا  تيارا  نف�سه ميثل  البنية  ومفهوم  البنيوية.  بعد  وما  البنيوي  الجتاه 

على  فقط  التاأكيد  ليتم  اإبداع،  اأي  يف  الذات  قيمة  وينكر  بالفاعل،  ليوؤمن 

العالقات التي توجد بني الأجزاء، ل على كينونة العن�سر الواحد. ولي�ص من 

باب امل�سادفة اأن يتم ال�ست�سهاد يف هذا ال�سياق بنيت�سه لأنه ميثل الأ�سول 

.
)3(

النظرية لهذا التيار، ومنوذجا اأعلى يف نفي كل �سلطة وكل فاعل موؤثر

بال  املوؤلف«  »موت  مقولة  �سمنها  ومن  الفاعل  نفي  مقولة  �سغلت  ولقد 

وبلغت  املعا�سرة،  الفل�سفة  يف  والأدباء  واملفكرين  الفال�سفة  من  العديد 

نهايتها يف فكر »فوكو« و«بارت« و«دريدا« و«كلود ليفي �سرتوا�ص« و »لو�سيان 

اأ�سا�سا  مدخال  اللغوية  العالمة  اعتباطية  من  جعلوا  هوؤلء  كل  غولدمان«، 

يوؤكدون من خالله فر�سية غياب املوؤلف عن الن�ص. فاإذا كانت اللغة والثقافة 

1- البنيوية فل�سفة موت الإن�سان، ترجمة جورج طرابي�سي، �ص:5.

2- موت الإن�سان  يف  اخلطاب الفل�سفي املعا�سر، عبد الرزاق الدواي، �ص:35.

الكاظم،  جواد  �سالح  ترجمة:  وايت،  هيـدين  املعا�سرة،  الأدبية  النظرية  يف  الالمعقول  مرحلة   -3

الثقافة الأجنبية، ع1، �ص 1982، �ص: 95.
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وحتى الطبيعة اأي�سا، لي�ست اإل نظام اإ�سارات اعتباطية فارغة من اأي معنى 

اأيقوين دال على �ساحبه، فاإنه ل يبقى من اأهمية اأو قيمة ملن ت�سدر عنه هذه 

الإ�سارات، �سواء اأكانت ن�سا دينيا �سادرا عن اهلل، اأم ن�سا لغويا �سادرا عن 

.
)1(

الإن�سان نف�سه

ويت�ساءل فوكو: هل من وظيفة للفاعل يف الفكر املعا�سر؟ وبعد مناق�سة 

الفاعل من  واإق�ساء  اإلغاء هذه الوظيفة  اإىل  م�ستفي�سة تو�سل، يف الأخري، 

اأن  »وميكن  فوكو:  يقول  الع�سرين،  القرن  يف  والوجودية  الفكرية  ال�ساحة 

نت�سور ثقافة تتداول فيها الإن�ساءات، وتتلقى دون اأن تظهر اأبـدا الوظيفـة ـ 

موؤلف )...( وقد ل ن�سمع بعد الآن الأ�سئلة التي طاملا اأعيدت. من هو الذي 

اأخرى مثل  اأ�سئلة  بل  اأعماق نف�سه؟  الذي ك�سفه من  حقا تكلم؟ )...( وما 

هذه: ماهي كيفيات وجود الإن�ساء؟ من اأين ا�ستقي؟ وكيف ميكن اأن يتداول؟ 

يقدر  من  ممكن؟  فاعل  لكل  املميزة  مواقعه  ماهي  ينتحله؟  اأن  يقدر  ومن 

قد             الأ�سئلة  كل هذه  ووراء  للفاعل؟)...(  املختلفة  الوظائف  ي�سغل هذه  اأن 

.
)2(

ل ن�سمع اأبدا اإل �سدى من الالمبالة. ماهمَّ من يتكلم«

اإىل   ،1968 �سنة  كتبه  املوؤلف«  »موت  عن  له  مقال  يف  بارث  دعا  لقد 

التخلي عن املوؤلف، ونبذ كل ما من �ساأنه اأن يربطنا باأ�سل الكالم وم�سدره، 

جمال  عن  اإن�ساين  ماهو  كل  اإبعاد  بارث  عند  املوؤلف«  »موت  مقولة  وتعني 

العمل والإبداع، كما اأبعدت احلداثة من قبل الإله عن جمال احلياة وحكمت 

مبوته.

الإبداعية،  العملية  يف  له  وظيفة  ل  املوؤلف  اأن  �سراحة  بارث  ويذكر 

الل�سانية  النظريات  اأن متكنت  بعد  وذلك  متجاوزا،  اليوم  اأ�سبح  دوره  واأن 

واإ�سدار  الن�سو�ص  اإن�ساء  عملية  اأن  وبينت  تقوي�سه،  من  وال�سيميولوجية 

اخلطابات اللغوية هي نتيجة لتالقح عدد ل ح�سر له من الن�سو�ص الغائبة 

1- نف�سه، �ص: 15 ـ 16.

2- الفكر العربي املعا�سر، ع7/6، �ص 1980، �ص:122.
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اإىل  ي�سند  ل  جديدا  ن�سا  الأخري  يف  لتن�سيء  بينها  فيما  تتفاعل  واخلفية، 

والأ�سول،  املنابع  متعدد  نتاج  هو  واإمنا  بعينه،  م�سدر  اإىل  ول  بذاته  فاعل 

�ساهمت يف اإن�سائه م�سادر ثقافية متنوعة انحدر منها دفعة واحدة ب�سورة 

معقدة. هكذا يولد الن�ص ـ يف ظل هذا املفهوم ـ �سفاحا ل اأبا له، وهو اأ�سبه 

بج�سد ميت ترت�سب فيه جمموعة من القتبا�سات وال�سواهد الن�سية املبعرثة 

التي تكون ف�سيف�ساء من العالمات ال�سمـاء التي لذاكـرة لها ول حتيل على 

نا�سخ حل حمل  كتبها  اآلية  كتابة  لأنها عبارة عن  روؤية،  ول جت�سد  مق�سـد 

.
)1(

املوؤلف الذي مات

ولقد �ساهمت مقولة »موت املوؤلف« التي ترتبط مبنظومة فل�سفة نيت�سه؛ 

الأعمال،  كل  يف  املوؤلف  �سورة  تتخذه  كانت  الذي  القد�سي  الطابع  نزع  يف 

كما �ساهمت اأي�سا يف انت�سار فل�سفة العبث والالمعقول حني ا�ستبدلت بفكرة 

�سيزيفي  وتكرار  تعاود  من  تعنيه  وما  الأبدي  العود  فكرة  واخلالق  الفاعل 

يتنافى وفكرة املعنى يف احلياة. كذلك الن�ص بدون موؤلف، كتابة اآلية ل حتمل 

�سوتا ول �سدى ول مق�سدا كما ل تنطوي على نية اأو اأي مغزى نهائي.

فكرة  اأن  البنيوية  بعد  وما  البنيوي  الجتاه  ذو  اجلديد  النقد  ويدعي 

التحول من  ذاتها  تعني يف حد  للن�ص  قراءتنا  واإق�سائه عند  املوؤلف  اإبعاد 

مدلول  رف�ص  تعني  اإنها  القول  ميكن  اآخر  بتعبري  اأو  الالمعنى،  اإىل  املعنى 

التناهي املعنوي الذي يج�سده ن�ص املوؤلف، ورف�ص الأحادية التي يدعو اإليها 

لحد  التي  املعنى  وتعددية  الالمتناهي  اإىل  التطلع  نحو  والتوجه  الالهوت، 

. اإل اأن هذه الفكرة �سرعان ماتكت�سي �سبغة متطرفة حني حتولت اإىل 
)2(

لها

فل�سفة تدعو اإىل العبث والالمعقول، الأمر الذي يتنافى ونظرة الإ�سالم اإىل 

احلياة، الذي يوؤمن اأن لكل �سيء فيها غاية وهدفا، بدءا من الكون الأكرب 

وانتهاء باأ�سغر جــرم فيه. { 

1- در�ص ال�سيميولوجيا، رولن بارت، ترجمة بنعبد العايل، �ص:86.

2-  نف�سه، �ص:86. 
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          } )النجم، اآية 39 ـ 41(. كما اأن 

وجود احلياة وا�ستمرارهــــا رهني باأهــــداف وغــايـــات. {

          } )ي�ص، اآية 38(.

اإل  اأو كرب  ـ �سغر  اأن كل عمل ـ يف املفهوم الإ�سالمي  واأكرث من هذا هو 

اأبي هريرة  ويحمل ب�سمات �ساحبه واأثره ليجازى بذلك يوم القيامة. عن 

الكرمية:         الآية  قراأ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  عنه  اهلل  ر�سي 

} اأن ت�سهد على كل عبد اأو اأمة مبا عمل على     }

ظهرها، تقول: عملت يف يوم )كـذا( )كـذا وكـذا( فهذه اأخبـارها...( )رواه 

الرتمذي(.

وذات  جوهرية  ق�سية  ـ  الإ�سالمي  الت�سور  يف  ـ  واأثره  املوؤلف  فكرة  اإن 

معنى. فللطبيعة والكون موؤلف تدل عليه اآثار وعالمات. ووراء كل عمل يوجد 

فاعل له مقا�سد ونوايا حمددة، دون اأن يتعار�ص ذلك وفكرة الالتناهي التي 

يعترب  كان  الذي  الإ�سالمي،  الفكر  وليدة  لأنها  اإ�سالمية  دماء  فيها  جتري 

اآفاق  نحو  وتخطيه  وجب جتاوزه  لذلك  العقل؛  يعوق حركة  �سنما  املتناهي 

رحبة. ويف القراآن الكرمي اآية من �سورة النجم {           } 

تدعو امل�سلم اإىل جتاوز كل حم�سو�ص وكل متناه والتحليق يف اآفاق الروحانية 

والتاأمل الرحب. اإن هذه الآية، كما يقول حممد اإقبال، هي دعوة �سريحة اإىل 

التخل�ص من املتناهيات والبحث عـن املنتـهى الأخري الـذي ل نهاية له كما 

اأنها »تنطوي على فكرة من اأعمق الفكر التي وردت يف القراآن، لأنها ت�سري، 

األ يبحث عنه يف حركة الأفالك  اأن املنتهى الأخري يجب  اإىل  بوجه قاطع، 

واإمنا يبحث عنه يف وجود كوين روحاين ل نهاية له. ورحلة العقل اإىل هذا 

التفكري  اأن  يبدو  اأي�سا  املنزع  و�ساقة. ويف هذا  الأخري رحلة طويلة  املنتهى 

الإ�سالمي قد اجته اجتاها مباينا لجتاه التفكري اليوناين كل املباينة. فاملثل 

التنا�سب  هو   ،)Spengler(سبنجلر� يخربنا  كما  اليونان،  عند  الأعلى 

ولي�ص الالنهائية، ولقد ا�ستغرق عقولهم وجود املتناهي يف اخلروج بحدوده 
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الوا�سحة املعينة. اأما يف تاريخ الثقافة الإ�سالمية فاإننا جند اأن املثل الأعلى، 

يف جمال العقل املح�ص، ويف ميدان علم النف�ص الديني، واأعني بهذا امل�سطلح 

الأخري الت�سوف العايل الرفيع، اإمنا هو حت�سيل الالنهائي واإ�سعاد النف�ص 

به. وثقافة لها نزعة كهذه تكون مع�سلة املكان والزمان فيها مع�سلة بالغة 

.
)1(

الأهمية« 

ويخيل اإيل اأن ق�سية اإق�ساء الفاعل وموت املوؤلف التي اأثريت يف الفكر 

الغربي، اإمنا هي مذهب فكري ا�ستقى فل�سفته من نيت�سه عن موت الإله، ثم 

اإىل هذا  التيارات الفل�سفية التي تنتمي  طورها لت�سمل الفاعل برمته. فكل 

املذهب تلتقي عند فكرة نفي الفاعل واإق�سائه عن الن�ص. واإذا اأنعمنا النظر 

يف هذه التيارات وجدناها تنق�سم اإىل اجتاهني اثنني، ولكنهما يتفقان معا 

على رف�ص فكرة الفاعل الفرد.

الجتاه  فهذا  ال�سكلية.  البنيوية  ي�سمى  فيما  الأول  الجتاه  ينح�سر   -1

اأم  ذهنية  اأم  ل�سنية  بنية  اأكانت  �سواء  البنية،  به  وي�ستبدل  الفاعل  ينفي 

اجتماعية.

البنية  بني  متزج  التي  التكوينية  البنيوية  فتمثله  الثاين  الجتاه  اأما   -2

يف  الفرد  الفاعل  دور  كذلك  الجتاه  هذا  وينكر  للتاريخ.  املادي  والتف�سري 

التاريخ وي�ستبدل به الفاعل اجلماعي عرب الفردي.

لأ�سول  جمعي  »لوعي  عن  تعبريا  املذهب  هذا  يكون  اأن  املرجح  ومن 

جذورها  من  واجتثاتها  عليها  الق�ساء  يف  تفلح  مل  قدمية،  اإغريقية  عقدية 

بني  امل�سيحية  انزوت  حني  اأخرى  مرة  فظهرت   ، الرقيقة  امل�سيحية  ق�سرة 

)2(

جدران الكنائ�ص وابتعدت عن كل مناحي احلياة.

الآلهة  بني  قائما  كان  الذي  ال�سراع  يف  العقيدة  هذه  حقيقة  وتتجلى 

1- جتديد التفكري الديني يف الإ�سالم، حممد اإقبال، �ص:152.

2-  ينظر كتاب منهج الفن الإ�سالمي،حممد قطب،دار ال�سروق،�ص:31. 
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والب�سر يف الفكر اليوناين القدمي، جذر احل�سارة الغربية املعا�سرة، عك�سته 

ق�سايا  اإىل  ذلك  بعد  ليتحول  دقيقة،  ح�سية  �سور  يف  اليونانية  الأ�ساطري 

جتريدية ومقولت فل�سفية؛ ظلت ت�سري يف �سرايني احل�سارة  الغربية ويف كل 

تياراتها الفكرية، فاأخذ كل منحى من مناحي الفكر فيها بن�سيب. وانطالقا 

من هذا الت�سور يبدو يل اأن ملقولة موت املوؤلف واإق�ساء الفاعل عالقة وثيقة 

باأ�سطورة »بروميثيو�ص«، �سارق النار املقد�سة التي جت�سد العداء الذي كان 

ال�ستيالء على  اأجل  الدائم من  ال�سراع  �سببه  والآلهة،  الإن�سان  بني  قائما 

النار املقد�سة ـ نار املعرفة ـ التي ا�ستحوذت عليها الآلهة وحدها ورف�ست اأن 

جتود بها، مما اأدى بالإن�سان اإىل اأن ي�ستويل على هذه النار �سرقة واغت�سابا؛ 

ليعرف اأ�سرار الكون واحلياة وي�سبح ندا لالآلهة، مما دفعها لالنتقام منه 

يف وح�سية وعنف، لتنفرد وحدها بالقوة وال�سلطان!؟!.

األي�ص املعنى الذي جت�سده اأ�سطورة بروميثو�ص هو نف�سه الذي يعرب عنه 

يف  نيت�سه  رفعه  فقد  والأ�سلوب؟  العبارة  يف  اختالف  مع  الغربي  الفكر  يف 

البنيوية  تيار  عنه  عرب  الذي  نف�سه  وهو  لفل�سفته،  نواة  جعله  اإعالن  �سورة 

ي�سرب  تاريخ  اإنه  الفاعل.  واإق�ساء  املوؤلف  موت  مبقولة  البنيوية  ومابعد 

بجذوره عميقا يف الزمان، تعددت اأ�ساليبه واختلفت اأ�سكاله و�سوره؛ ولكن 

فكرته واحدة، وهي اإخالء الف�ساء لالإن�سان الأعلى املركز ال�سخ�سي جلميع 

 .
)1(

املبادرات والأفعال

ول �سك اأن طبيعة هذه العالقة املتوترة بني الب�سر واهلل، التي تعود اإىل 

ت�سرف  الأوربيني، ف�سارت  اأوهام  اند�ست يف  قد   ، القدم  زمان موغل يف 

اأفكارهم وم�ساعرهم بغري وعي. و�سيظل ال�سراع قائما يف ح�ص الأوربيني ويف 

كل مناحي الفكر عندهم، واأن كل خطوة يخطونها نحو العلم، ترفع الإن�سان 

درجة وتنزل الإله ، يف اعتقاد خميالهم اجلمعي،قدر ذلك من عليائه.

1- البنيوية فل�سفة موت الإن�سان، روجيه غارودي، �ص:6.
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ولكن هذا الإن�سان الذي مترد على اهلل مل ي�ستطع العي�ص باأمان وحرية 

كما تخيل ذلك اأول مرة. اإذ �سرعان ما اأ�سبح الفكر الغربي ي�سكك يف حقيقة 

اأحد  غولتييه«  »دي  يد  على  الأوىل  البداية  كانت  ولقد  قيمته.  ويف  الإن�سان 

تالمذة »نيت�سه« الفرن�سيني، فقد كتب عام 1892 قائال: »اإن الأنا، الذي ماهو 

اإل حم�ص عنوان عام، حم�ص متثل جمرد، كاحلا�سرة اأو الدولة، ماأخوذ هنا 

 .
)1(

على اأنه كائن حمبو بوحدة فعلية«

اإل اأن اأعظم اإذلل حلق الإن�سان كان بفعل نظرية داروين وفرويد، حيث 

رجعت الأوىل بتاريخ الإن�سان اإىل زمن غابر: هو عبارة عن حياة متوح�سة     

ل متت اإىل اجلن�ص الإن�ساين ب�سلة، اأما النظرية الثانية فرتى يف الأنا و�سيطا 

ال�سخ�سي؛ وهو وهم من  ين�سىء له مثال متمثال يف »الأنا الأعلى« ما فوق 

اأوهام الأنا: يكبت ما له عالقة بالهو اأي ما حتت ال�سخ�سي. وهكذا ت�سيع 

م�ستطاع  يعود يف  »ل  ومن مت  وما حتتها،  الأنا  فوق  ما  الإن�سان بني  حقيقة 

.
)2(

الإن�سان اأن يعرف نف�سه مبفردات الذات، واإمنا فقط مبفرادات البنية«

مبعنى اأن حد الإن�سان قد اأ�سبح موزعا بني وهم ظاهر يتجلى يف »الأنا 

الال�سعور  يف  مكبوت  حيواين،  اأ�سل  ذي  م�سترت  قدمي  جذر  وبني  الأعلى«، 

ميثله »الهو« اأو »الأنا« »ال�سفلي«.

ويبدو مثل هذا التف�سري غريبا عن الت�سور الإ�سالمي الذي ل وجود فيه 

الإن�سان واهلل هي عالقة عبد بخالقه؛  العالقة بني  لأن  ال�سراع،  ملثل هذا 

خلقـه يف اأح�سن تقومي؛ وكرمه يف اأعـلـى �ســـورة.{   

         } )البقرة: اآية 34(.

ـ  �سيد قطب  يقول  ـ كما  اأنه  له، هو  ت�سجد  املالئكة  الذي جعل  وال�سبب 

اإن  التي تختار الطريق.  امل�ستقلة  الإرادة  »وهب �سر املعرفة، كما وهب �سر 

ازدواج طبيعته، وقدرته على حتكيم اإرادته يف �سق طريقه، وا�سطالعه باأمانة 

1- نف�سه، �ص:6.

2- نف�سه، �ص:6.
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.
)1(

الهداية  اإىل اهلل مبحاولته اخلا�سة. اإن هذا كله بع�ص اأ�سرار تكرميه«

يذنب  وقد  بعرثات،  وي�ساب  قدمه  تزل  قد  املكرم  الإن�سان  هذا  اأن  اإل 

اأو قطيعة،  اأو �سراع  وبني خالقه فجوة  بينه  ومع ذلك ل حتدث  ويخطىء، 

واإمنا تدركه رحمته دائما عندما يثوب اإليها ويلوذ بها. {

وتلك  اآية:37(               }. )البقــرة، 

�سنة مطردة ل حميد عنها، وهي اأن يبقى الإن�سان يف حاجة ملحة اإىل ربه؛ 

يذنب فيعفو عنه؛ وتزل قدمه فيتبثه؛ وين�سد املعرفة والكمال فيوفقه وير�سده 

اأق�سى  تائها �سائعا منبوذا. وتلك  لنف�سه  اإليهما، ولكنه حني يتمرد يرتكه 

يع�ص  فلم  اإلهه،  قتل  اأن  يوم  الغربي  الإن�سان  اإليها  و�سل  العزلة  من  درجة 

»�سوبورمانا« كما تخيل نيت�سه، اأو �سيدا مهيمنا كما توهمت الفل�سفة الغربية، 

قبل.  كان من  اأ�سعف مما  �سقيا  العديد من جمالته، حائرا  بل عا�ص، يف 

الإن�سان  ي�سل  اأن  ـ  العلمي  التقدم  ع�سر  يف  ـ  وال�سقاء  التعا�سة  من  األي�ص 

اإىل اخلواء والالمعنى بعد جهد م�سن ورحلة �ساقة من البحث والتجريب 

العلمي؟

اإن غياب املعنى هو منتهى ما و�سل اإليه الإن�سان الغربي يف كل مذاهبه 

 ، ي�سلم  مل  الأدبي  النقد  حتى  الأدبية.  اأجنا�سه  كل  ويف  الفكرية  ومناهجه 

اجلديد،  النقد  يف  ال�ساأن  هو  كما  والالمعقول  العبث  عدوى  من  هوالآخر، 

عند كل من بارث وتدوروف وكري�ستيفا؛ لي�سل يف النهاية مع جاك دريدا ـ 

الناقد التفكيكيـ  اإىل اأوج العبثية حني يتحول النقد اإىل خطاب يجعل القارئ 

يف نقطة ل يعرف بعدها اإىل اأين هو ذاهب اأو متوجه، وهو بهذا يرمز اإىل 

منحى نقدي جديد من وظائفه الت�سديد على معاين العبث والالمعقول. اأي 

 .
)2(

ف�سل النقد عن اأي مهمة اإن�سانية جماعية

1- يف ظالل القراآن، �سيد قطب، دار ال�س�سروق،57/1.

2- مرحلة الالمعقول يف النظرية الأدبية املعا�سرة، �ص:15.
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والبنيوية  كالبنيوية  املختلفة،  بتياراته  اجلديد  النقد  ظهر  اأن  ومنذ 

)دي  بل�سانيات  تاأثره  نتيجة  وال�سيميولوجية،  ال�سعرية  والبنيوية  التكوينية 

عالمة  عن  عبارة  اللغوية  العالمة  اأ�سبحت  )بري�ص(،  وفل�سفة  �سو�سور( 

عرفية  عالقة  هي  بينهما  العالقة  واأن  مدلول؛  و  دال  من  تتكون  اعتباطية 

قاعدة  العالمة  اعتباطية  من  اجلديد  النقد  اتخذ  ولقد  �سرورية.  ولي�ست 

نقدية ت�سري على كل نظام اإ�ساري مبا يف ذلك الن�سو�ص اللغوية والأدبية، 

التي تعد اأنظمة اإ�سارية اعتباطية ل تعدو اأن تكون لعبا بالتعبري وبالإ�سارات. 

تتبنى  عبثية  نزعة  ذو  اأدبي  تفكري  هذه  العتباطية  قاعدة  عن  ن�ساأ  ولقد 

ال�سك والالمعقول فل�سفة ومذهبا يزعزع الثقة يف كل منظومة ثقافية. ومبا 

هذه  بوا�سطة  حتول  فقد  املنظومة،  هذه  اإىل  ينتمي  لغوي  نظام  الأدب  اأن 

. واللعب والت�سلية هما املثل 
)1(

النزعة اإىل لون من اللعب و�سرب من الت�سلية 

الأعلى لكل ن�ص اأدبي عند بارت اأحد رواد هذا الجتاه، كما اأن الأدب عنده 

لي�ص �سوى فن تخييب الأمل. »مبعنى اأن الأدب يوهمنا باأن لديه القدرة على 

ممن  املتطرفني  نظر  ويف  �سيئا.  يخربنا  ل  الأمر  نهاية  يف  ولكنه  الإخبار، 

.
)2(

يعتنقون هذا املذهب ل يخربنا الفن حتى بهيئة ذهن املوؤلف«

لديه �سرب  تبلور  العبثية ذروتها يف فكر مي�سيل فوكو حتى  بلغت  ولقد 

اإن�سانا كان اأم  ـ  جديد من التفكري، مل يعد يعرتف بظاهر ال�سيء و�سطحه 

ن�سا ـ لأن الظاهر خداع وت�سلية ولعب. ورمبا تكون احلقيقة كامنة وخمتفية 

�سرب  اأجل  من  عميقا  الذهاب  يقت�سي  ال�سبب  ولهذا  ال�سطح.  ق�سرة  وراء 

اأغوار ما ي�سميه فوكو الال مفكر فيه والإن�سات اإىل هم�ساته، بحثا عن نوع 

اأن هذا  اإل  اإىل ما يناق�سهما.  التفكري وال�سعور  من احلقيقة تخرق قاعدة 

املذهب �سيكون ماآله، هو الآخر، الف�سل واخليبة مثل اأنواع التفكري الأخرى يف 

الفكر الغربي. ويقر بذلك كلود ليفي �سرتو�ص اأحد اأقطاب هذا التيار، الذي 

1- الفكر الأدبي املعا�سر، جورج واط�سن، ترجمة م�سطفى بدوي، الهيئة امل�سرية للكتاب، 1980، 

�ص:23.

2- نف�سه، �ص:28.
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ظل مدة طويلة من�سغال بالالوعي يف الإن�سان، ليخرج يف الأخري وي�سرح يف 

»ماذا  يقول:  والالجدوى.  العبث  هو  اأن م�سري ذلك اجلهد  تاأمالته  بع�ص 

الذين  الفال�سفة  ومن  اإليهم؛  اأن�ست  الذين  الأ�ساتذة  من  بالفعل،  تعلمت 

قراأت لهم؛ ومن املجتمعات التي زرتها؛ ومن هذا العلم ذاته الذي ي�ستمد 

منه الغرب زهوه وافتخاره؟ ماذا تعلمت غري �سذرات من الدرو�ص، اإذا ما 

البوذي:  احلكيم   بال�سبط  مايقوله  جديد  من  اأعادت  بع�سها،  اإىل  �سمت 

اإن كل جهد يبذل من اأجل الفهم، يحطم املو�سوع الأول لالهتمام، ويقودنا 

مو�سوع  اأجل  من  يلغيه  اآخر،  جمهودا  بدوره  يتطلب  ثان،  مو�سوع  اإىل 

ثالث... وهكذا دواليك حتى ننتهي اإىل ذلك احل�سور الوحيد اخلالد، حيث 

ينعدم التمييز بني املعنى وغياب املعنى، وتلك بالذات هي نقطة انطالقنا 

األفني وخم�سمئة �سنة. ومنذ  الب�سر هذه احلقيقة منذ  الأوىل، لقد اكت�سف 

ذلك احلني، وبعدما طرقت جميع ال�سبل وامل�سالك، مل نتو�سل اإىل براهني 

.
)1(

اإ�سافية، توؤكد النتيجة نف�سها«

يف  منت�سرة  اأ�سبحت  التي  والالجدوى،  العبث  فل�سفة  انت�سار  �سبب  اإن 

الفكر  هذا  عن  املعنى  غياب  اإىل  يعود،ول�سك،  الغربي،  الفكر  �سروب  كل 

الأعمال  يف  املتاأمل  واإن  ع�سواء.  خبط  ويخبط  التيه  يف  ي�سرب  ظل  الذي 

الفل�سفة  انتباهه هذه  ت�سرتعي  ال�سياق،  ن�ساأت يف ظل هذا  التي  الإبداعية 

التي هيمنت على الن�سو�ص الأدبية بجميع اأجنا�سها، واأ�سبحت ت�سكل قيما 

مهيمنة وعنا�سر دالة تعرب عن حقيقة الذات التي اأبدعتها وعن ال�سياقات 

التي ن�ساأت ومنت فيها.

وم�سرحية »يف انتظار جودو« ل�سمويل   بيكيت، منوذج اأدبي حي؛ يج�سد 

واقع الفكر الغربي الذي غاب فيه اهلل، فتحول اإىل اأر�ص موات؛ ومكان يدب 

واأ�سبح  لها غايه،  تعد  الإن�سان كذلك مل  اإن حياة  بل  الروحي.  فيه اخلواء 

Triste et tropiques،Paris،p  -1:445 اأورده عبد الرزاق الداوي يف »موت الإن�سان يف 

اخلطاب الفل�سفي املعا�سر«، �ص:119.



29

واأ�سكال بال م�سامني؛ ودوال بغري مدلولت. فكل  ثرثرة بال معنى؛  كالمه 

ولهو ويجعلها  خالية من اجلدية  لعب  اإىل  اأن يحول احلياة  �ساأنه  هذا من 

واجلدوى.

بعد  ذات  الإ�سارات  من  كثريا  جودو«  انتظار  »يف  م�سرحية  توظف 

�سيميولوجي، ت�ستعني بها يف ر�سم دللتها وتقريبها من املتلقي. فقد ا�ستعان 

املوؤلف بالف�ساء املكاين؛ وال�سكل اخلارجي لل�سخ�سيات؛ اإ�سافة اإىل احلوار، 

وتتجلى  احلياة.  عن  املعنى  غياب  يف  املتمثلة  الأ�سا�ص  فكرته  عن  للتعبري 

�سيميولوجيا املكان يف كونه يعربـ  اإيحاء ورمزاـ  عن اخلراب الذي حل بالواقع 

الغربي فحوله اإىل اأر�ص يباب. فحني يرفع ال�ستار تظهر �سجرة عارية من 

الورق، وتلك اإ�سارة اإىل موات الأر�ص وجذبها. حتى الزمن اأي�سا يوظف هو 

الآخر للدللة على املعنى نف�سه، حيث اختار بيكيت امل�ساء وقتا لالنتظار، ملا 

لهذا الرمز من دللة ـ يف الثقافة الإن�سانية ـ على القلق واحلزن، اإ�سافة اإىل 

الولدة  على  يدل  الذي  الفجر  لرمز  والأفول، خالفا  الغروب  على  يدل  اأنه 

والأمل. يف هذا املكان والزمان املوحيان جل�ص رجالن يف ثياب غريبة، يخرق 

نظام لبا�سهما املاألوف وي�سو�ص عليه. فهذه الإ�سارات كلها توؤكد فكرة العبث 

والالمعقول التي تخيم على �سخو�ص بيكيت.

اآخر  �سخ�ص  جميء  ينتظران  وفالدميري(  )ا�سرتجون  معا  جل�سا  لقد 

يدعى )جودو(، ثم يلتحق بهما �سخ�سان اثنان هما: )بوزو ولكي(؛ اأولهما 

�سيد والآخر خادم. ويدور بني هذه ال�سخو�ص جميعا حوار مت�سعب، ل فائدة 

منه �سوى اأنه يدل بعباراته على العبث والالجدوى وعدم الفائدة من وراء 

يحرك  اأ�سا�سا  عن�سرا  امل�سرح  فن  يف  جت�سد  احلركة  كانت  واإذا  الكالم. 

الأحداث �سوب العقدة والنهاية، فاإنها يف م�سرحية »يف انتظار جودو« تكاد 

فاحلدث  كله.  الف�ساء  على  يخيم  مطبق  �سكون  اإزاء  نكون  وبذلك  تنعدم، 

ليخرب  »جودو«  اأر�سله  غالم  جميء  هو  ـ  طويل  حوار  بعد  ـ  البارز  الوحيد 
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ا�سرتجون وفالدميري اأنه مل يتمكن من احل�سور هذا امل�ساء، واأنه �سياأتي يف 

اليوم املوايل.

اأما الف�سل الثاين في�سكل كله مرحلة انتظار. ومرة اأخرى يوظف الف�ساء 

بو�سفه عن�سرا دال على املعنى ومعربا عنه اأكرث من دللة الألفاظ. ونفهم 

توؤ�سر على  اأن النتظار قد ا�ستغرق زمنا طويال،  من خالل رمزية الف�ساء 

بعد  ن�سارة  اكت�ست  ثم  الأوراق،  الأمر عارية من  اأول  ذلك �سجرة بدت يف 

احتفاء  اأي�سا  ذلك  يكون  وقد  عروقها،  يف  �سرت  التي  احلياة  ب�سبب  ذلك 

مبجىء جودو ثم يتكرر احلدث نف�سه، فياأتي الغالم معتذرا من جديد عن 

الغالم. وعندما  الغد ثم مي�سي  واأن موعده  امل�ساء  عدم جميء جودو هذا 

يياأ�ص ا�سرتجون وفالدميري من النتظار يحاولن النتحار، ولكن احلبل كان 

اأق�سر من اأن يحقق لهما رغبتهما. ويف النهاية ل�سيء يحدث، ل اأحد ياأتي، 

)1(

ول ينتحران، ويهمان بالرحيل ويبقيان مكانهما.

اإن عنوان امل�سرحية يلخ�ص التجربة كاملة ، ويقدم احلكاية كلها يف نواة 

معنوية مركوزة يف لفظني اثنني هما: النتظار وجودو.

1ـ  النتظار: معادل مو�سوعي يعرب عن الزمن وتعاقبه، اأو الأيام وتداولها، 

اأو الدهر وتواليه، وهو ذو معنى وهدف وي�سري نحو غاية حمققة يف املفهوم 

الغربي  العديد من جتليات املفهوم  الإ�سالمي، فارغ منه ول جدوى فيه يف 

ذي الروؤية العبثية. عندما ل تنتظر اأحدا، اأو تنتظر الالاأحد،  كالهما �سواء، 

لعبة زمنية رهيبة. ومل ل وكل �سيء يف هذه احل�سارة قد  ي�سبح النتظار 

اأفرغ من حمتواه، وجرد من وظيفته املعنوية، واأ�سبح عبارة عن لعب وت�سلية. 

اإ�سارية ت�سري ول ت�سري يف الوقت ذاته  اأنظمة  الكالم والثقافة والأدب كلها 

وتعـرب ولكنـها ل حتيل على �سيء خارج ال�سكل والعبارة.

1- »يف انتظار جودو« �سمويل بيكيت، ترجمة بول �ساوول، �سل�سلة امل�سرح العاملي، العددان 270 ـ 
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2 ـ جودو: كل �سيء يف الأدب دال ومعرب، والوظيفة التي تقوم بها الرموز 

بعيدا  واإيحائية  دللة  اأكرث  الإبداعية  الن�سو�ص  �سياق  يف  الأعالم  واأ�سماء 

اأن لفظ جودو يف  الت�سور نكاد نزعم  ال�سياق. وانطالقا من هذا  عن هذا 

اإنه  اأدق:  بتعبري  نقول  اأو  النتظار.  ملعنى  ومتمم  دال  �سيء  امل�سرحية  ن�ص 

الزمن،  يعني  النتظار  كان  فاإذا  ات�ساعا.  ويزيده  النتظار  يخ�س�ص معنى 

فاإن لفظة »جودو« اإذا اأ�سيفت اإىل هذا  الزمن زادته ات�ساعا فاأ�سبح زمنا 

مطلقا ول متناهيا، خ�سو�سا اإذا علمنا اأن جذر كلمة جودو م�ستق من لفظة 

)GOD( التي تعني اهلل. فالنتظار وجودو اأي الزمن واهلل اأو الدهر و اهلل 

�سيئان اثنان دخل معهما الفكر الغربي يف �سراع ونا�سبهما العداء، فلم يقو 

الالجمدية  الأ�سئلة  فيها  يقرع  وظل  يبابا  اأر�سا  فطرح  م�سارعتهما؛  على 

اإزاء امل�سري الكوين والإن�ساين. فهذه هي الق�سية الأ�سا�ص والفكرة اجلوهر 

ذرة  اإىل  معها  حتول  لالإن�سان،  قاتلة  عزلة  امل�سرحية..  عنها  تعرب  التي 

العبث  �سوى  احلياة  يف  ،لترى  الال�سيء  من  حمدودة  ل  �سحراء  يف  تائهة 

والالجدوى.

 ، الغربي  الفكر  م�سرية  اأثرت يف  قد  والروؤى  املفاهيم  اأن هذه  �سك  ول 

وخا�سة مع تيار احلداثة، وانعك�ست ، �سلبا، على م�ساحة وا�سعة من الفكر 

العربي يف �سياق ا�ستن�ساخ النموذج الغربي والدعوة اإىل اقتفاء اآثاره، وهو ما 

ا�ستدعى اإجناز نقد متوا�سل لأ�سول تلك املفاهيم والروؤى ، مما يعر�ص له 

الف�سل الثاين بنوع من التف�سيل.
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الف�صل الثاين:

العـربيــــة  احلـــداثة  نزعــة 

والنم�ذج الغربي امل�صتعار
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1- النموذج الغربي ونهاية مقولة النموذج املطلق

حينما ترتفع اأ�سوات يف العامل العربي الإ�سالمي تدعو اإىل عدم تقدي�ص 

املنجزات،  حقق  الذي  بعقله  النبهار  يف  املبالغة  وعدم  الغربي،  النموذج 

هذا  يف  ال�سك  مع  ؛  الغري  عن  الأخذ  يف  الو�سط  اأو  امل�سافة  مبداأ  والتزام 

 ، للتجربة والإجراء  اإخ�ساعه  املنقول حتى تثبت �سحته ويتاأكد جدواه بعد 

فال ينبغي اأن يفهم من تلك الأ�سوات اأنها دعوة اإىل رف�ص احلداثة الغربية 

جملة وتف�سيال، وطرح مناهجها ومذاهبها الفكرية والنقدية وال�سد عنها. 

فال ميكن لعاقل يف عاملنا املعا�سر اأن يقول بهذا  اأو يقبله حال حتى لو كان 

والتفاعل  للتعارف  اإل  واحل�سارات  والثقافات  الإن�سان  خلق  فما  ممكنا. 

للتنافر والنعزال، فذلك  اأو  ؛  اأ�ستاتا  للعي�ص  والتدافع واحلوار، ومل يخلقوا 

من �ساأنه اأن يعر�ص الإن�سان والثقافات للت�سدع والندثار.

اأما يف ظل العوملة املهيمنة والنظام العاملي اجلديد، فلم يعد مبقدور اأي 

ثقافة اأو فرد اأو جماعة اأن تناأى بنف�سها بعيدا حتى لو ا�ستطاعت اإىل ذلك 

�سبيال، اأو تاأوي اإىل ركن �سديد وح�سن منيع يع�سمها من الخرتاق الثقايف. 

لقد اأ�سبحت املناهج الفكرية والتيارات النقدية والأدبية واملدار�ص الفل�سفية 

يف ظل هذا النظام ت�ستورد هي الأخرى وجتلب اإىل العامل العربي الإ�سالمي 

ومنها  �سالح  هو  ما  منها  والب�سائع،  ال�سلع  جتلب  كما  والتق�سيط  باجلملة 

دون ذلك، بل اإن بع�سها قد انتهت مدة �سالحيته ؛ ومل تعد الثقافة الغربية 

نف�سها تقبل به كما هو �ساأن املناهج البنيوية وما بعد البنيوية ،تلك التي تدعو 

اإىل الالمعنى واإق�ساء املقا�سد، ولكنها يف الثقافة العربية مازالت ت�ستقبل 

بحفاوة كبرية ويتلقاها املثقفون باإعجاب �سديد. فالواقع ، كما يقول �سكري 

 – الثقافة  – حتى يف جمال  عادة  تقنع  »النخبة عندنا  باأن   �ساهد  عياد، 

اأو الأمريكية، وقد ت�سع يف اأعز مكان يف  اأنتجته امل�سانع الأوربية  باآخر ما 
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)1(

»ال�سالون« ما يلقيه الغربيون على جانب الطريق«.

ملحة  �سرورة  العربي  العامل  يف  التنوير  اأو  التحديث  م�سروع  بات  لقد 

بنموذجه احلداثي،  وال�ستنارة  الغري  ال�ستعارة من  فم�ساألة  واأمرا حتميا. 

لي�ست  �سرعيتها  اإن  بل  ويفر�سها،  الواقع  ميليها  عنها  غنى  ل  ق�سية  هي 

اأو  عقل  لكل  و�سرورية  ملحة  حاجة  فهي  وحده،  العربي  العقل  على  ق�سرا 

ثقافة – كثقافات العامل الثاين اأو الثالث ال�سائر على طريق النمو والتطور 

اأن يخو�سوا معركة �سد اخلرافة والتفكري اخلرايف من اأجل  اأهلها  – يريد 
تر�سيخ التفكري العلمي و�سيادة العقل. ولكن التحديث وال�ستعارة من الغري 

باعتبارهما �سرورة ح�سارية وحال مفرو�سا �سيء، واأن يتحول التحديث اإىل 

حداثة م�ستن�سخة؛ ت�ستعري النموذج الغربي وت�ستن�سخه وتقلد فكره اجلاهز؛ 

احلداثة  واأن  �سيما  اآخر.  �سيء  وتقدي�ص  تنميط  يف  الثقافية  اآثاره  وتتبع 

وعلى  اخللل  مواطن  على  وتقف  نف�سها،  تراجع  اأ�سبحت  ذاتها  الغربية 

اأو�سلت  التي  والأخطاء  النق�ص  وتدارك  ملئها،  اأجل  من  الفارغة  الأماكن 

العقل الغربي اإىل احلائط امل�سدود.

اأهلها  وهم  الغربية،  داخل احل�سارة  واأ�سوات من  دعوات  ارتفعت  لقد 

والعارفون باأ�سرارها وخباياها، تدعو اإىل ت�سفية النموذج الغربي من �سيادة 

العقل والعلم الذي حتكمه قوانني املادة والتجريب الأمربيقي، ومن �سيادة 

والت�سرذم  والتفتت  املال؛  وراأ�ص  ال�سوق  قيم  عليه؛  امل�سيطرة  املادية  القيم 

والرتاجع املهول للقيم الروحية مما اأو�سل احل�سارة الغربية اإىل اأزمة؛ اأكاد 

اأقول اإنها اأزمة ذاتية �سعورية.

اإن الغرب، كما لحظ هنتجتون، ينزع اإىل اخللط بني التحديث الذي يعني 

الت�سنيع والبنية املهنية املعقدة والزيادة يف الرثوات وحمو الأمية والتو�سع يف 

1- املذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيني، �سكري عياد، عامل املعرفة 177، �سبتمرب 

1993، �ص: 67.



37

املدن، وبني التغريب اأو احلداثة الغربية باعتبارها منوذجا للتحديث الغربي. 

ولكن التجارب بينت اأن التحديث �سيء غري احلداثة الغربية على الرغم من 

فكلمة  م�سرتك.  اإىل حقل دليل  وانتمائهما  واحد  لغوي  التقائهما يف جذر 

التحديث )Modernisation( تدل على الفعل واحلركة والندفاع نحو 

كما  املنطلق،  نقطة  و�سع متطور عن  اأو  اإىل حال  و�سول  ما  حتقيق منوذج 

تدل الكلمة على ذات فاعلة وعلى واقع ميار�ص فيه فعل الذات، وعلى حيز 

زماين يتحرك فيه الإن�سان من الأدنى اإىل الأعلى ومن القدمي اإىل اجلديد. 

وهذا املعنى ي�سري اإليه »�سيمون ت�سوداك« حني يذكر اأن من معاين التحديث  

التفكري  وطرائق  والعمل  ال�سلوك  اأمناط  من  اأعلى  م�ستويات  اإىل  »الدخول 

التي تعد اأكرث حداثة وع�سرية واأكرث عقالنية ور�سدا واأكرثا اإنتاجا للربح، 

وعلى وجه العموم اأكرث نفعا وفائدة، وعلى هذا فهو �سعي للنجاح الذي حققه 

)1(

�سابقا جمتمع رائد اأو قدوة«.

ذات  بها  تقوم  وحركة  فعل  التحديث  اأن  هو  الكالم،  هذا  من  يفهم  ما 

فاعلة وفق منوذج يتخذ قدوة للنجاح والتقدم؛ واأن هذا النموذج يو�سل اإىل 

حال وو�سع هواحلداثة )Modernisme(. ومبا اأن احلداثة حال وماآل، 

فاإنها تدل على ال�سكون وتاآكل احلركة واختفاء الذات. وهكذا تكون عالقة 

التحديث باحلداثة كعالقة الفعل مع الأداة واحلركة مع ال�سكون، فالتحديث 

فعل وحركة؛ واحلداثة اأداة و�سكون. يعني هذا اأنها لي�ست عملية منو ذاتية 

تتقدم بذاتها، واإمنا هي عملية غر�ص اأمناط ومنتجات م�ستعارة من منجزات 

 )Modèles( ومناذج  اأخرى؛  ثقافات  من  م�ستوردة  واأفكار  الغري؛  عقل 

ومبنية  وتف�سريية )Paradigmes( م�ساغة  اإر�سادية  مقتب�سة؛ ومناذج 

ب�سفة ذاتية، ت�سعى كلها » اإىل م�ساهاة م�ستوى النمو اخلا�ص مع املنجزات 

1- النمو املجتمعي، �سيمون ت�سوداك، ترجمة عبد احلميد احل�سن، من�سورات وزارة الثقافة، دم�سق، 

1980، �ص: 381.
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)1(

التي حققها اأكرث الآخرين تقدما وحداثة«.

اأداته وي�ستقل عن مو�سوعه، فلي�ص  وملا كان التحديث فعال يختلف عن 

حتميا اأن يكون التحديث وفق منوذج وحيد هو منوذج احلداثة الغربية. هذا 

ما اأ�سبح يقر به الغرب نف�سه بعد اأن وقف على جمتمعات وثقافات ت�سري على 

اإر�سادية نابعة من حيزها  درب النمو وحتقق الرقي والزدهار وفق مناذج 

اإن ثمة جمتمعات مثل  الغربي.  النموذج  بعيدا عن  بنف�سها  تبنيها  الثقايف، 

النموذج  تتبع  اأن  اأ�سبحت حديثة دون  وال�سني  وتايوان  و�سنغافورة  اليابان 

الغربية  احلداثة  اإىل  يف�سي  التحديث  اأن  يفرت�ص  اإن�سان  اأي  واإن  الغربي. 

عليه اأن يتمهل، »اإزاء تنبوؤ بع�ص القت�ساديني باأنه خالل ب�سع �سنوات فقط 

، يف اإ�سارة 
)2(

�ستكون ن�سف الرحالت اجلوية العاملية عرب املحيط الهادي«

اإىل ما يحققه ال�سرق الأق�سى من منو وازدهار اقت�سادي وحداثة هي غري 

احلداثة الغربية �سكال وم�سمونا وتختلف عنها نهجا وفل�سفة.

لقد اآمنت اأ�سوات من الغرب اأن الطريق اإىل النمو والزدهار واحلداثة 

النماذج ل تبنى  واأن  )هكذا !( ل مير دائما عرب منوذج احلداثة الغربية، 

الت�سريق  اأ�سا�ص  على  اأي�سا  تبنى  اإنها  بل  اخلال�ص،  التغريب  اأ�سا�ص  على 

ووفق روؤيته ومنهجه. ومن هنا اأ�سبحت هذه الأ�سوات تفكر فيما ت�سميه روؤية 

لروؤية  حتقيقا  التباعد،  ولي�ص  الروؤى  بني  التالقي  اأ�سا�ص  على  تقوم  ثالثة، 

اأو�سع واأ�سمل، تقدم �سورة معرفية جديدة هي مزيج بني املنظومات والقيم 

الجتماعية. فتحقيقا لهذه الروؤية، نرى الآن كثريا من الأطباء ممن ينتمون 

اإىل الثقافة الغربية، »يو�سون الآن بطرق عالج �سرقية اآ�سيوية قدمية بديال 

ال�سداع حتى  تبداأ من  اأمرا�ص  لعالج  الغربية احلديثة  العالج  و�سائل  عن 

الغثيان. واأهم من ذلك �سيوع احلاجة اإىل عالج الإن�سان ككيان �سامل بدل 

1- �سو�سيولوجيا الثقافة، د. عبد الغني عماد، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، ط.2006/1، 

�ص: 214.

2- جغرافية الفكر، ريت�سارد اإي. ني�سبت، ترجمة �سوقي جالل، عامل املعرفة 312، فرباير 2005، 

�ص: 203.



39

)1(

من مهاجمة امل�سكلة اجلزئية«.

اأن الغرب مل يعد ي�سلم مطلقا  اإىل املجال الفكري ،وجدنا  انتقلنا  واإذا 

باعتبارها  ال�سوري  العقالين  الأ�سا�ص  على  املبنية  الفكرية  مبنظومته 

القدمي  واليوناين  الإغريقي  الفكر  ورثها عن  كما  والأمثل  الأوحد  املنظومة 

جذر احل�سارة الغربية. لقد اأدرك هذا الفكر، بعد اطالع على جتارب الغري، 

ويحافظ  معانيها  من  العبارات  يجرد  ال�سوري  العقالين  املنهج  تطبيق  اأن 

على بنيتها ال�سورية كما هي. ول �سك اأن اإفراغ العبارات من �سياقها لي�ص 

اأ�سلوبا اآمنا ول يرباأ من العيوب والأخطاء. منها اأن هذا املنهج – كما يقر 

بذلك ريت�سارد اإي. ني�سبت – �سكل عقبة بقدر ما اأتاح فر�سة للفكر الغربي، 

لزما  كان  الذي  ال�سفر  مفهوم  ي�ستحدثوا  مل  الإغريق  اأن  »نعرف  ونحن 

الإغريق  فكر  العربي.  الأ�سلوب  ح�سب  العددية  واملنظومة  اجلرب  من  لكل 

يف ال�سفر ولكنهم رف�سوه على اأ�سا�ص اأنه �سرب من التناق�ص. اإن ال�سفر 

ي�ساوي الال�سيء اأو العدم، والعدم لي�ص موجودا، وهكذا كان ل بد يف نهاية 

املطاف اأن ن�ستورد من ال�سرق فهم معنى ال�سفر وفهم الالنهاية والكميات 

)2(

متناهية ال�سغر«.

لقد كانت منظومة الفكر يف ال�سرق عموما، وعند ال�سينيني تخ�سي�سا، 

تبنى على املعقول ل على العقالنية، مما جعلها ت�ستخدم طرازا قائما على 

الهيغيلي  اجلدل  نزعة  عن  تختلف  وهي  املعقول،  على  تقوم  جدلية  نزعة 

الثنني  بني  املركب  يح�سمها  ثم  نقي�سها  يتبعها  الأطروحة  اأن  على  القائم 

هو  الغربي  الفكر  يف  النهائي  الهدف  اأن  مبعنى  باحل�سم،  يت�سف  الذي 

اإىل  �سبيال  التناق�ص  ي�ستخدم  فاإنه  ال�سيني  اجلدل  اأما  التناق�ص.  ح�سم 

فهم العالقات بني الأحداث واملو�سوعات، كما اأنه يحتوي ال�سدام دون اأن 

اأ�سلوب الحتواء بدل احل�سم  اأن امليل اإىل  يح�سم الق�سية. وجدير بالذكر  

1- نف�سه، �ص: 204.

2- نف�سه، �ص: 45.
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تناق�سا يف  الذي مل يكن يرى  ال�سيني  اإىل الرتاث  اأ�سلوب فكري يرتد  هو 

اجلمع بني الق�سية ونقي�سها. مبعنى اأن »اأ« ميكن عمليا اأن تفيد باأن »ل - اأ« 

هي اأي�سا الق�سية اأو اأنها �سرعان ما تكون كذلك. وب�سبب هذا الأ�سلوب، مل 

اإفراغ  يكن منهج الفكر ال�سرقي ،خالفا للفكر الغربي العقالين، مييل اإىل 

الأحداث واملو�سوعات من �سياقاتها املالئمة، فالأحداث ل تقع مبعزل عن 

الأحداث الأخرى. اإن الفكر الغربي، يقول ريت�سارد، اإذ يفكر يف مو�سوع اأو 

حدث مبعزل عن �سواه، ويطبق عليه القوانني املجردة، فاإنه بهذا ي�سل »اإىل 

)1(

نتائج متطرفة وخاطئة. اإن الطريق الو�سطى هي هدف التفكري العقلي«.

نعم اإن الطريق الو�سطى اأو املنهج الو�سط هو ما يفتقر اإليه الفكر الغربي 

وغريهم  الغربيني  املفكرين  من  العقالء  بها  يعرتف  حقيقة  تلك  عموما، 

لتعديل النموذج الغربي اأو ت�سويبه، الأمر الذي يفهم منه اأن هذا النموذج 

مل يعد اأ�سحابه يوؤمنون به ب�سفته النموذج الأمثل والأ�سوب ول بديل عنه، 

بل اإنه كغريه من النماذج قابل للتعديل والت�سويب والت�سحيح.

واإذا كان النموذج الغربي لي�ص �سوابا كله، فاإنه كذلك لي�ص خريا مطلقا 

ال�سلبية ما جعل بع�ص الأ�سوات من الغرب ترتفع  ففيه من الآفات والقيم 

جهرا لتجريحه لعالته النف�سية واخللقية التي اأحلقت الأذى بالإن�سان وجعلته 

يعي�ص قلقا داخليا �سببه غياب املعنى وانعدام اليقني واخلواء الروحي الذي 

ي�سعر به الإن�سان الغربي على الرغم مما حققه من رخاء اقت�سادي ومادي. 

فحني حتققت لالإن�سان الغربي عموما فرديته وحريته الذاتية التي ورثها عن 

اإن�سان ع�سر الأنوار ومثقف النه�سة، اأخذ يبحث عن املتعة ل يف عامل اآخر 

وال�ستلذاذ  بال�ستمتاع  يكتفي  فكان  و»هنا«،  »الآن«  ولكن  امل�سيحية  يف  كما 

من  النحو  هذا  عن  كوجيف  األك�سندر  يكني  ال�سبب  »ولهذا  فج.  نحو  على 

عن  يكني  كما  احليوانية«،  »الفردانية  اأو  املطلقة«  »الفردانية  بــ  الفردانية 

1- نف�سه، �ص: 46.
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)1(

اأ�سحابها ب«احليوانات املثقفة«.

لقد اأ�سبح العامل الغربي، ب�سبب هذه الكائنات املثقفة، ي�سعر فعال اأنه 

اإىل  احلنني  يعاوده  اأخذ  لذا  والفو�سى،  الهمجية  من  اأدنى  اأو  قو�سني  قاب 

ما�سيه؛ حيث التقاليد والتوازن بني منجزات العقل وحتقيق الذات والقيم 

الدينية. هذا ما �سرح به اآلن تورين جهرا، وما خل�ص اإليه يف نهاية نقده 

للحداثة قائال »مل يعد لدينا ثقة يف العامل، مل نعد نوؤمن باأن الرثاء يقود اإىل 

حتقيق الدميقراطية وال�سعادة. لقد ذهبت ال�سورة التحررية للعقل واأعقبها 

اخلوف من العقلنة )...( يظهر خلف هذه املخاوف �سك عميق )اأن تكون( 

الإن�سانية باإزاء ف�ص حتالفها مع الطبيعة وتتحول اإىل همجية )...( يتح�سر 

البع�ص على جمتمع التقاليد ب�سفراته ومراتبيته وطقو�سه )...( ل �سيما يف 

)2(

البالد التي جاءها التحديث من اخلارج على يد امل�ستعمرين وامل�ستبدين«

الغربية  اأن احلداثة  ال�سواهد والعرتافات  اإذن، من خالل هذه  يتبني، 

واآثاره،  املا�سي  باأ�سباب  ال�سلة  ومقطوعة  مغلقة،  ح�سارية  و�سريورة  حال 

من  الكني�سة  مع  دينية  و�سراعات  اأحداث  من  ال�سريورة  هذه  �ساحب  ملا 

للتيارات  بد  ل  فكان  ال�سناعية،  والثورة  الأنوار  وع�سر  الديني  الإ�سالح 

�سمن  املندرجة  النقدية  واملناهج  الأدبية  واملذاهب  والفل�سفية  الفكرية 

احلداثة الغربية اأن تندمج يف هذه ال�سريورة احل�سارية، واأن حتمل اآثارا من 

فل�سفتها وت�سوراتها. واملبادئ الثالثة التي تقوم عليها احلداثة ت�سور جانبا 

من حقيقة هذه الفل�سفة.

1- بنية الوعي احلديث يف فكر األك�سندر كوجيف، حممد ال�سيخ، مدارات فل�سفية، ع 4، يونيو 2000، 

�ص: 192.

2- نقد احلداثة، اآلن تورين، ترجمة اأنور مغيث، املجل�ص الأعلى للثقافة، القاهرة، 1997، �ص: 

.473-472
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1- مبداأ الفردية اأو الأن�سنة     

وم�ستقال  حرا  فردا  ي�سبح  اأن  ميكنه  ل  الإن�سان  اأن  املفهوم  هذا  يعني 

بنف�سه على نحو حق؛ واأن تتحقق له الذاتية املطلقة اإل اإذا كف عن ت�سور 

عامل الألوهية، اأي عندما ي�سري اإن�سان نف�سه ل اإن�سان اإلهه وفرد ذاته ل فرد 

اأن تتحقق يف مفهوم  والذاتية  للفردية  اأخرى ل ميكن  بعبارة  اأو نقول  ربه. 

قيد حريته،  الذي  امل�سيحي  الديني  الفكر  الإن�سان  اإذا جتاوز  اإل  احلداثة، 

حمققا بذلك خيالءه الإن�سي.

2- مبداأ احلرية اأو العقلنة

الذي  وعيه  الإن�سان من  يتحرر  اأن  املبداأ يف مفهوم احلداثة  يعني هذا 

اآخر غري واقعه الدنيوي، واأن حريته رهينة فعله احلر  يجعله يت�سور عاملا 

عهد  اإن�سان  عليه  ن�ساأ  الذي  هو  الت�سور  هذا  فمثل  ولأجله.  العامل  هذا  يف 

النه�سة اأب احلداثة الغربية. وبذلك اأ�سبحنا اإزاء »اإن�سان العقل« الذي هو 

اإن�سان بال ديانة.

3- مبداأ الدنيوية

ملا كان اإن�سان ع�سر النه�سة اأبا للحداثة الغربية، فقد �سرع للدين معاين 

مفهوم  يف  فالدين  الآخرة.  فكرة  من  وحتررت  ديانية  حلة  األب�ست  دنيوية 

عن  املتكلم  الإن�سان  تظهر  اأ�سطورية  ورمزية  واعية  ل  »اإن�سية  هو  احلداثة 

)1(

نف�سه وكاأنه يتكلم عن غريه. اأي عن اإلهه«.

يعني مبداأ الدنيوية يف الوعي احلداثي اأن يلغي الإن�سان فكرة »التعايل« 

امل�سيحية، واأن يفكر يف العامل باعتباره عاملا دنيويا حمققا، واأن الإن�سان فيه 

والدنيوي،  املقد�ص  اإثنينية  ت�سقط  الت�سور  وبهذا  ملمو�ص.  دنيوي  كائن  هو 

الإن�سان«،                   و«تاأله  الإله«  »تاأن�ص  مقولة  كوجيف  ي�سميه  ما  حملها  وحتل 

1- بنية الوعي احلديث يف فكر األك�سندر كوجيف، حممد ال�سيخ، مدارات فل�سفية، ع 4، يونيو 2000، 

�ص: 211.
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)1(

اأي الدنيوية«.

اإن هذه املبادئ الثالثة اإذ حت�سر يف فكر احلداثة الغربية بهذه ال�سورة 

املهيمنة، تغيب مبادئ اأخرى مناق�سة لها وهي »اهلل« و«الوحي« و«الآخرة«. 

لأنه                      لالإن�سان،  الأخالق  م�سادر  »هي  العظمى  املعاين  هذه  اأن  ومعلوم 

املعاين  هذه  انتفت  وملا  الإن�سان.  بهمة  ت�سمو  روحية  قيم  بغري  اأخالق  ل 

الأ�سمى يف احل�سارة الغربية، انتفت فيها اأ�سباب التكوين اخللقي، فكان ل 

)2(

بد اأن تخرج لنا اإن�سانا ماديا دنيويا تتدهور معه الأخالق«.

اإمنا  بقيمها،  اأخرى  وتغيب  مبادئ  ت�ستح�سر  اإذ  الغربية  احلداثة  اإن 

على  والتاأكيد  تورين،  اآلن  يقول  كما  والعلمنة  العقلنة  تثبيت  اإىل  تهدف 

التاريخ،  بنهاية  دوما  تنادي  التي  الدينية  »الغائية  مع  ال�سرورية  القطيعة 

مل  منحرفة  لإن�سانية  اختفاء  اأو  اإلهي  مل�سروع  تام  حتقق  طريق  عن  �سواء 

)3(

تخل�ص لر�سالتها«.

2- تيار احلداثة العربية وا�ستعارة النموذج الغربي

الذي  هو  معا،  والغائبة  احلا�سرة  الثالثة  مببادئه  النموذج  هذا  اإن 

ا�ستلهمته احلداثة العربية فجر النه�سة العربية، ولكنها بعد هزمية العقل 

العربي يف حرب 1967 اأ�سبح النموذج الأمثل لها، حيث اأقبلت عليه ب�سغف 

دون اأن تعي الختالف بني الو�سيلة امل�ستعارة وخ�سو�سية الثقافة الإ�سالمية 

بعد تنزيلها عليها.

لقد اختار تيار احلداثة العربية اأن يتنازل عن كل �سيء، عن هويته وقيمه 

وي�ستعري النموذج احلداثي الغربي ب�سلبياته واإيجابياته، فا�ستن�سخه وجعل 

منه منوذجا م�ستوردا، وحافظ عليه كما هو دون اأن يكلف نف�سه عناء التعديل 

1- نف�سه، �ص: 211.

2- روؤية م�ستقبلية للعمل الثقايف الإ�سالمي، د. طه عبد الرحمن، املنار اجلديد، ع 15، يونيو 2001، 

�ص: 71.

3- نقد احلداثة، اآلن تورين، �ص: 29.
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الدين  اإىل  نظرتها  الغربية  احلداثة  من  ا�ستلهم  قد  اإنه  حتى  والإ�سالح، 

ذاته  لتقدي�ص  الإن�سان  اختلقها  اأ�سطورية  ورمزية  واعية  ل  اإن�سية  باعتباره 

ظنا منه اأنه يتكلم عن اإلهه، وبذلك حلت الأ�ساطري حمل الدين. ولقد كان 

لالأ�ساطري التي جمعها فريزر يف موؤلفه ال�سخم »الغ�سن الذهبي« –يقول 

)1(

�سكري عياد– تاأثري كبري يف »اأن�سنة الدين« و«اأ�سطرة الإن�سان«.

اإن الن�سياق الأعمى وراء املناهج الل�سانية وال�سيميائية احلديثة -كداأب 

من  الل�سانيات  باأن  اجلهر  اإىل  بالبع�ص  دفع  قد   - ومدر�سته  اأركون  حممد 

لأنه  للتاأويل  قابل  واأنه  تنا�ص  الديني هو  الن�ص  »اأن  الن�صء  تعلم  اأن  �ساأنها 

املقد�ص  الن�ص  يف  يفكرا  اأن  والطالب  التلميذ  ي�ستطيع  وهكذا  جمازي. 

احلقبة  ومتطلبات  النا�ص  وحاجات  م�سالح  ح�سب  يوؤوله  واأن  بنف�سيهما، 

)2(

التاريخية«.

اآنفا،  الديني كما حتدثنا عنهما  الن�ص  وعقلنة  اأن�سنة  األي�ست هذه هي 

املتمثل يف العتقاد  الديني؛  الن�ص  القدا�سة عن  اأهدافهما رفع عائق  ومن 

باأن القراآن كالم مقد�ص، ورفع عائق الغيبية املتمثل يف العتقاد باأن القراآن 

وحي ورد من الغيب. فلرفع هذه القدا�سة، مت نقل الن�ص القراآين من الو�سع 

مثله  لغويا  ن�سا  القراآن  عليه جعل  ترتب  الب�سري، مما  الو�سع  اإىل  الإلهي 

مثل اأي ن�ص ب�سري، فهو مثله يرتبط ب�سياق ثقايف ويخ�سع لقوانني الثقافة 

التي تنتمي اإليها لغته، وهو مثله ن�ص اإجمايل واإ�سكايل ينفتح على احتمالت 

متعددة ،ويقبل تاأويالت غري متناهية؛ ول ميزة لتاأويل على اآخر يف حيازة 

احلقيقة، وهو اأي�سا ن�ص م�ستقل عن م�سدره املتعايل ومرتبط كليا بالقارئ 

احلقيقية  املقا�سد  اإدراك  يف  يقني  فال  كذلك  الأمر  كان  واإذا  الإن�ساين، 

من  القراآين،  الن�ص  مع  التعامل  مت  الغيبية  عائق  ولرفع  املتعايل.  للمتكلم 

1- املذاهب الأدبية، �سكري عياد، �ص: 67.

2- الكالم مقتب�ص من مداخلة قدمها الباحث التون�سي العفيف الأخ�سر يف موؤمتر احلداثة واحلداثة 

له على  اأ�سامة عثمان يف مقال  د.  اأورده   ،2004 مايو  و30  اأبريل   30 بني  املنعقد يف بريوت  العربية 

النرتنيت بعنوان »احلداثة العربية وتاأويل ن�ص الإ�سالم الديني«
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خالل تنزيل خمتلف مناهج علوم الإن�سان واملجتمع عليه، اإ�سافة اإىل مناهج 

علوم الأديان واملناهج الهريمينوطيقية التي اتبعت يف حتليل التوراة والأناجيل 

الن�ص  واأ�سبح  العقل دون قيد،  اأطلقت �سلطة  اأن  النتيجة  ، وكانت  ونقدها 

خا�سعا لجتهاد العقل ل ن�ستثني من ذلك اأي اآية قراآنية، بل ل توجد حدود 

ي�ستطلعها.  اأن  ميكن  ل  خم�سو�سة  اآفاق  ول  العقل،  عندها  يقف  مر�سومة 

ويوؤدي تطبيق مثل هذه اخلطة اإىل جعل القراآن ن�سا دينيا مثله مثل اأي ن�ص 

اآخر توحيديا كان اأم وثنيا، وبذلك ن�سقط يف املماثلة الدينية، كما هو �ساأن 

مبداأ الأن�سنة الذي ي�سقطنا يف امل�سابهة اللغوية بني الن�ص القراآين وغريه 

من الن�سو�ص .

يخيل اإيل اأن يف هذه املماثلة نوعا من التقليد وال�ستن�ساخ الذي ل يراعي 

اإىل  اأ�سرنا قبل حني  اأن  �سبق  ولقد  ال�سياقات.  اخل�سو�سيات ول مييز بني 

�سورية  مقولت  اإىل  وحتويلها  �سياقها،  من  واإخراجها  الأحداث  جتريد  اأن 

اإن  األ ميكن القول:  جمردة جمانب لل�سواب ومعر�ص لكثري من الأخطاء. 

قيا�ص الواقع العربي على واقع الغري، كما ت�سنع احلداثة العربية حني اأنزلت 

نتائج احلداثة الغربية على الن�ص الديني، هو قيا�ص فا�سد، واأنه لي�ص من 

احلداثة الفعلية يف �سيء، لأنه يعيد اإنتاج الفعل احلداثي كما ح�سل يف تاريخ 

وثقافة اأخرى، مقلدا اأطواره واأدواره. ويظهر هذا التقليد من كون املبداأين 

خا�سته  الذي  ال�سراع  واقع  من  منتزعني  القراآين  الن�ص  على  املنزلني 

احلداثة الغربية وخا�سة الأنواريون يف اأوربا مع رجال الكني�سة، الأمر الذي 

اأف�سى بهم اإىل تقرير املبادئ الثالثة التي حتدثنا عنها من قبل. فبمقت�سى 

مبداأ الأن�سنة متت مواجهة الو�ساية الثقافية للكني�سة، وبف�سل مبداأ العقلنة 

متت مواجهة الو�ساية الفكرية للكني�سة، اأما املبداأ الثالث املتعلق بالدنيوية 

فبمقت�ساه متت مواجهة الو�ساية ال�سيا�سية للكني�سة. فهل من ال�سروري اأن 

تكون هذه املبادئ هي نف�سها التي تقوم عليها احلداثة العربية يف عالقتها 

بن�سها الديني؟ وهل من ال�سروري اأن يكون رفع القدا�سة والغيبية عن الن�ص 
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الديني �سرطا لتحقق احلداثة املن�سودة؟ األي�ص يف هذه املماثلة واملقاي�سة نوع 

من التقليد والإ�سقاط؟

البتكار  حلرية  املقيدة  ال�ساملة  الو�سايا  من  بالتحرر  اإل  حداثة  ل  اإنه 

والإبداع، ومن اتباع مناذج منتزعة من اأحداث و�سياقات وثقافات الغري التي 

تختلف عن الثقافة العربية الإ�سالمية فكرا وعقيدة. فال حداثة اإل بتخلي�ص 

اإثارة  اإىل  يدفعنا  ما  وهذا  الإبداع،  ف�ساء  اإىل  وخروجه  التبعية  من  العقل 

ال�سوؤال الكبري احلا�سم : كيف نتحرر من و�ساية املنقول ومن النبهار بالغري 

حتقيق  وعن  الإبداع  عن  ويعيقه  العربي  العقل  على  هيمنة  ميار�ص  الذي 

احلداثة احلقة؟ األي�ص تيار احلداثة العربية يف حاجة اإىل املراجعة والنقد 

والتحرر من قيد النقل والتباع، و�سبط عملية النبهار بالغري وتطوير هوية 

واقية تقي الذات من الدخول يف العدم؟

3- م�سروع احلداثة يف جتربة عبد العزيز حمودة الفكرية

اإن ما يحتاجه العقل العربي ،يف انفتاحه على الغري وال�ستنارة بنموذجه 

الفكري والنهل من معينه، األ ي�سرب على القذى، واأن تكون عينه نافذة تنفذ 

تكون  واأن  الظواهر،  على  تقف  واأل  الأمور  بواطن  وت�ستبطن  الأعماق  اإىل 

جتريدها،  دون  ب�سياقها  واملو�سوعات  بامل�سببات  الأ�سباب  تربط  فاح�سة 

اإ�سافة اإىل معرفة اخل�سو�سيات واإثنيات الثقافات وهويات الذوات. مبعنى 

اأن يكون عقال نقديا حتليليا تركيبيا، وعندها ميكن �سياغة واإن�ساء منوذج 

والرتكيب هي  والتحليل  فالنقد  العربية.  باحلداثة  )Paradigme( خا�ص 

ال�سفات الالزمة لكل فكر اأ�سيل ، ول�سك اأن الفكر العربي املعا�سر فطن 

اإىل خطورة ا�ست�ساخ النموذج  احلداثي الغربي ، وعمل بع�ص املفكرين على 

، ثالثا،  ، ثانيا، والدعوة  اأول، ونقد التجربة الإحلاقية  دق ناقو�ص اخلطر، 

اإىل بديل عربي اأ�سيل للحداثة.

ومن اأبرز املفكرين يف هذا الجتاه د. عبد العزيز حمودة ، رحمه اهلل، 
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 ، فقد عر�ص يف درا�سته لهذا امل�سروع التحليلي النقدي وفق روؤية متكاملة 

التفكيك  اإىل  البنيوية  من  املحدبة  املرايا  هي:  موؤلفات  ثالثة  يف  و�سدرت 

)عامل املعرفة 232(، واملرايا املقعرة نحو نظرية نقدية عربية )عامل املعرفة 

272( ، واخلروج من التيه درا�سة يف �سلطة الن�ص »عامل املعرفة 298(.

لقد انق�سمت هذه الدرا�سة يف تكوينها العام اإىل نواتني كبريتني ولكنهما 

يف  احلداثة  مقولت  ونقد  حتليل  على  الأوىل  النواة  ان�سبت  متداخلتان. 

اأ�سولها الفكرية وجذورها التاريخية، والربط بينها وبني النموذج امل�ستن�سخ 

النواة  اأما  النموذجني.  بني  الختالف  اأوجه  بيان  مع  العربية،  احلداثة  يف 

الثانية ففيها عر�ص مف�سل خلطوط عامة تتعلق مبا ي�سمى النموذج احلداثي 

اإر�ساء  حماولة  منها  الغاية  تطبييقية  ق�سايا  و  مفاهيم  فيه  وقدم  البديل، 

وتطوير  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  واقع  من  نابع  اإر�سادي،  منوذج  معامل 

ثقافة  اإىل  تنتمي  التي  الفكرية  امل�ساريع  على  النفتاح  مع  واآلياته  مفاهيمه 

الغري مما ل يتعار�ص والقيم الإ�سالمية للثقافة والواقع العربيني.

1.3. النموذج امل�ستن�سخ

اختار عبد العزيز حمودة اأن يبداأ من النتيجة التي اآلت اإليها جتربة تيار 

احلداثة العربية، وهي الف�سل والإخفاق يف حتقيق امل�سروع الفكري الذي فكر 

فيه رواد النه�سة الأوائل، حني اختاروا ا�ستعارة النموذج الغربي؛ وال�ستنارة 

بتجربته من اأجل النهو�ص وحتقيق التقدم.

ا�ست�سلمت  تيار احلداثة حققت نقي�ص تلك الأحالم حني  اأن جتربة  اإل 

اإىل  النفي  وقبلت  قيادها،  لها  واأ�سلمت  املهيمنة  للثقافة  العربية  الثقافة 

)1(

اأطراف الذاكرة.

لقد كانت هزمية العقل العربي �سنة 1967 –يقول عبد العزيز حمودة– 

هي البداية الفعلية لنطالق م�سروع احلداثة يف الفكر العربي، وحينها انهمك 

1- املرايا املقعرة، عامل الثقافة 272، �ص: 48.
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احلداثيون يف حتديث العقل العربي، ومع نهاية القرن الع�سرين اأ�سبح هوؤلء 

يكونون كتال وتيارا قويا مهيمنا على الفكر العربي بدعوى اأن جتربتهم هي 

الأف�سل واأن اختيارهم لتحديث العقل العربي هو الأمثل والأ�سح. »وحينما 

الإمرباطوري  الع�سر  بداية  بغداد يف  و�سقطت  العراق  العدوان على  حدث 

العقل  اأن  امل�ستويات،  كافة  على  العاجز  العربي  فعل  رد  ك�سف  الأمريكي 

العربي عام 2003 كان اأكرث تخلفا واأكرثا متزقا وت�ستتا مما كان عليه ذلك 

العرب  لقد حتول احلداثيون  اإذن؟  التحديث  اأين ذهب   ،1967 عام  العقل 

اإىل نخب حتالفت مع ال�سلطة احلاكمة �سد اجلماهري التي جاء احلداثيون 

)1(

لتنويرها«. 

النتيجة، اإذن، هي الف�سل والإحباط والهزمية والإخفاق وهلم جرا من 

ال�سفات التي تتابع ترتى ول حد لها. فاأين اخلطاأ اإذن ومل ف�سلت التجربة 

واأخفقت يف حتقيق الغاية النبيلة التي كان يحلم بها جيل الرواد؟ اإن الإن�سان 

ليقف غ�سبان اأ�سفا اأمام طموحات هذا اجليل واأحالمه يف تاأ�سي�ص حداثة 

عربية، فلم ذهب ذلك كله اأدراج الرياح؟ وما ال�سبب اإذن؟

وما دامت الأ�سباب مب�سبباتها، والنهايات ترتبط ببداياتها والنتائج تبنى 

ال�سحيحة،  غري  الختيارات  اإىل  يعود  التجربة  ف�سل  فاإن  مقدماتها،  على 

واإىل املقدمات التي بنيت عليها هذه النتائج. اإن الف�سل كما يبني عبد العزيز 

من  بها  يلحق  وما  الثقافية  التبعية  هما  رئي�سيني  �سببني  اإىل  يوؤول  حمودة 

انبهار بالغري واحتقار للذات، والتنميط الثقايف وما يتبعه من تقليد وقيود 

حتد من حرية العقل املقِلد يف الإبداع والبتكار.

1.1.3. التبعية الثقافية

وعلما  معرفة  الآخر  اأو  الغري  دون  اأنها  »الأنا«  ت�سعر  حني  التبعية  تبداأ 

للمحاكاة  منوذجه  ت�ستعري  اأن  فتختار  ومبنجزاته،  به  فتنبهر  وح�سارة 

1- اخلروج من التيه، عامل املعرفة 298، �ص: 324.
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والقتداء. ول يعد ذلك كله خطيئة عند عقل اأو ثقافة تبتغي اأن ترتقي �سعدا 

اإىل الأعلى وحتقق التفوق والزدهار. ولكنه قد ي�سبح كذلك عندما تتحول 

املحاكاة اإىل تقليد اأعمى، والتباع اإىل تبعية �سلبية، والقدوة والقتداء اإىل 

ا�ستن�ساخ مكرور.

لقد كانت بداية اخلطاأ حتى ل نقول اخلطيئة، عندما حتولت احلداثة 

العربية من التباع والقتداء اإىل تبعية كاملة للحداثة الغربية، حينما اأ�سبح 

املعرفية مع اجلذور والرتاث واملا�سي كله على  بالقطيعة  التحديث مقرتنا 

غرار النموذج احلداثي الغربي ك�سرط لتحقيق احلداثة.

اإن امل�سكلة الفعلية تبداأ عندما يتم اخللط بني التحديث الذي هو اإجراء 

هو  الذي  التحديث  اأن  ومعلوم  ونتيجة.  التي هي حال  احلداثة  وبني  فعلي، 

حركة فعلية هو غري احلداثة التي اأ�سبحت نتيجة ومو�سوعا. فالفعل �سيء 

ومو�سوعه �سيء اآخر ول �سرورة البتة حتتم الربط بينهما. اإن م�ساألة الربط 

اأوقع احلداثة العربية يف اخلطاأ وعر�ص  بني الثنني واخللط بينهما هو ما 

م�سروعها للف�سل.

غايته  حتديثيا،  م�سروعا  بدايته  يف  العربي  التنوير  م�سروع  كان  لقد 

حتديث العقل العربي واتباع املنهج العلمي يف التفكري والبحث الذي تعلموا 

1967 من  ولكنه �سرعان ما حتول بعد هزمية  الثقايف،  »الغري«  اأ�سوله من 

اأن هذا هو اخليار الأف�سل  التعلم وال�ستنارة اإىل الندماج الكلي ظنا منه 

مقولة  هيمنة  اإىل  التحول  هذا  مرد  يكون  اأن  املحتمل  ومن  الأجنع.  واحلل 

نهاية التاريخ التي تروج لها احلداثة الغربية، وتعني بها اأن النموذج الغربي 

قد و�سل اإىل منتهاه واكتماله، وما على الثقافات القومية الأخرى اإل اتباع 

يجهد  مل  »وهكذا  احلداثة،  حتقيق  اأجل  من  كرها  اأو  طوعا  النموذج  هذا 

اأن ذلك هو  الغرب نف�سه كثريا ليو�سلنا اإىل ما يريده هو، مع قناعتنا اإىل 

للعقل  والهيمنة  ال�سيطرة  العربية  احلداثة  تيار  �سهل  لقد  نحن.  نريده  ما 
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، واأ�سبحت هي الأخرى توؤمن اأن التاريخ قد انتهى واأن النموذج 
)1(

الغربي«

باعتباره  ا�سترياده  يتم  ل  فلماذا  كليا،  انت�سارا  قد حقق  العقالين  الغربي 

)2(

منوذجا نهائيا.«

اإن امل�سكل اجلوهري – ح�سب عبد العزيز حمودة – كامن يف العتقاد 

قرين  التحديث  باأن  العرب  احلداثيني  اأذهان  يف  الغرب  ر�سخه  الذي 

فالتحديث هو احلداثة يف  كالدال مع مدلوله.  واحد  �سيء  واأنهما  احلداثة 

حال التنفيذ كما يقول اآلن تورين، وكاأن احلداثة ح�سب املنظور الغربي هي 

التحديث  بني  الف�سل  فعدم  بينهما.  الف�سل  ميكن  ول  التحديث  من  جزء 

)Modernisation( واحلداثة )Modernité( هو ما اأوقع امل�سروع 

 – – كما يقول حمودة  احلداثي يف اخللط وال�سطراب، لأن امل�سطلحني 

اأما الدللة فهي   ،
)3(

)Moderne( اأكرث من اجلذع اللغوي ل يلتقيان يف 

خمتلفة اإذ ت�سري يف م�سطلح التحديث اإىل الفعل واحلركة التي تهدف اإىل 

م�سطلح  يف  اأما   .
)4(

عليها اعرتا�ص  ل  غاية  وتلك  العربي،  العقل  حتديث 

موجه  »العرتا�ص  فـ  مت،  ومن  املتبع،  والنموذج  الو�سيلة  فتعني  احلداثة 

اأ�سا�سا لو�سيلة التحديث، تلك التي اتخذت من احلداثة الغربية وما بعدها 

منوذجا وطريقة لتحديث العقل العربي دون متييز بني التحديث واحلداثة 

)5(

وما بعد احلداثة.«

ي�سوقنا مثل هذا اخللط اإىل م�سكلة اأحرى متعلقة بالفهم والتو�سيل، »هل 

قد فهموها هل  كانوا  واإذا  الغربية حقيقة؟  بع�ص احلداثيني احلداثة  فهم 

وهو  بالتحديث  امل�ستهدف  العربي  املتلقي  اإىل  فهموه  ما  تو�سيل  جنحوا يف 

)6(

املثقف العادي؟«

1- املرايا املقعرة، �ص: 85.

2- نف�سه، �ص: 103..

3- اخلروج من التيه، �ص. 324.

4- نف�سه، �ص. 324

5- نف�سه، �ص: 324.

6- املرايا املقعرة، �ص: 104.
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اإن ما نتو�سل اإليه يف الأخري من خالل ما يعر�سه عبد العزيز حمودة من 

مناذج وما ي�سربه من اأمثلة هو اأن امل�ساألة ترتد اإىل اأمرين اثنني هما:

مناهج  نقلوا  احلداثيني  من  فكثري  املنقولة،  الآليات  ا�ستعمال  �سعف 

ومفاهيم وا�ستعاروها دون معرفة دقيقة بها، ودون اأن يتمكنوا من ا�ستعمالها 

ا�ستعمال جيدا، اإ�سافة اإىل اأنهم مل يحيطوا بالأ�سباب النظرية التي بنيت 

ال�سيغة  لها  تكتمل  ومل  بعد،  تن�سج  مل  النماذج  هذه  بع�ص  اإن  بل  عليها، 

العلمية؛ واأن بع�سها الآخر كان اأقرب اإىل املو�سة واملوجة الفكرية منه اإىل 

املنجزات العلمية، فكان املثقف العربي يلهث وراءها يريد اأن يحقق ال�سبق 

املعريف، ولقد �سبق اأن اأ�سرنا اإىل اأن هذا املثقف م�ساب بهو�ص تقدي�ص ما 

عند الغري، اإىل درجة اأنه ي�سعه يف اأعز مكان يف بيته، واأن و�سعه الأ�سلي يف 

الغرب هو �سلة املهمالت اأو ملقى على جانب الطريق.

العتماد على اآليات واأدوات اإما متجاوزة يف اأ�سلها كالبنيوية وال�سكالنية، 

واإما مناهج ل متلك احلجية وامل�سداقية كالتفكيكية التي تلغي كل املراكز 

التي يقوم عليها املعنى. لقد اعتمد تيار احلداثة العربية هذه الآليات، وبنى 

عليها تقريرات اأرادها حا�سمة وحتليالت اأرادها نافذة، ومع ذلك مل يجعله 

هذا التجاوز يراجع طريقته الإ�سقاطية، دون اأن يقيم اعتبارا لتاريخية هذه 

الأدوات ول لن�سبية نتائجها.

2.1.3. التنميط الثقايف

مل يكن تيار احلداثة العربية ،باختياره خلطة التبعية الثقافية وا�ستن�ساخه 

للنموذج الغربي يف تبنيه ملبداأ القطيعة املعرفية مع الرتاث، يدري اأنه �سيفقد 

وقيد جديد  اأ�سر  �سيقع يف  واأنه  للتحديث،  �سعارا  رفعها  التي طاملا  احلرية 

تنميطا  الثقافية  التبعية  األي�ست  منوذجه.  وتقدي�ص  الغري  تقليد  يف  متمثل 

لثقافة الغري وحتنيطا لها وتقدي�سا لنموذجها؟ ويف هذه احلال ،األي�ص تنميط 

الذات وتقدي�ص تراثها اأهون من تقدي�ص الغري؟ اأيهما اأف�سل الأنا اأم الغري؟
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من�ساأ  باأن  القائلة  املقولة  اأو  الفر�سية  من  حمودة  العزيز  عبد  ينطلق 

الثقافة وتكوينها هو حيز ف�سائي ميتد جغرافيا وعموديا اإىل عرق الرثى، 

تكون  وعليه  الطويل،  الإن�سان  تاريخ  اإىل  جذوره  لرتتد  اأفقيا  ميتد  بينما 

الثقافة هي امتداد يف احليز املكاين ويف التاريخ. فا�ستنادا اإىل هذه املقولة 

ل ميكن للذات اأن تكون �سيئا اآخر غري ذاتها، ولو كان هذا الآخر اأخا اأو اأبا 

اأو تواأما اأو �سبيها. اإذا كان الأمر كذلك فلماذا اختار تيار احلداثة العربية 

اأن يطم�ص ذاته ويفنيها يف الغري، حينما نهج اأ�سلوب التبعية الثقافية وانقطع 

عن ما�سيه وجذره ظنا منه اأنه يحقق الذات؟ اإن منطق الأ�سياء يقول غري 

ذلك، اإما اأن تكون ذاتا م�ستقلة وعقال يبتكر النماذج وي�سوغها وفق حاجاتك 

ورغباتك، واإما األ تكون اإطالقا حني تختار الذوبان يف الغري وتنميط ثقافته 

لتجعل منها منوذجا للتقدي�ص.

هو  والثقافات  والكيانات  الذوات  بني  الختالف  منطق  اأن  هذا  يعني 

اأخرى،  ثقافة  اآثار  تقتفي  اأن  ما  ثقافة  تريد  فحني  وجوهري.  اأ�سا�ص  مبداأ 

اأن حتتفظ  عليها  ومنهاجا،  �سرعة  اأ�سلوبها  من  وتتخذ  قدوة،  منها  وجتعل 

الوجود  على  حفاظا  والغري  الأنا  بني  امل�سافة  على  تبقي  واأن  املنطق،  بهذا 

اإذ  العربية؛  تيار احلداثة  اإن هذا ما جنده غائبا يف جتربة  وال�ستقاللية. 

اأوقعه النبهار بالعقل الغربي واحتقار ذاته يف اأن يقتفي اآثاره يف كل �سيء، 

الثقافة  خ�سو�سية  بني  الختالف  مبداأ  مراعاة  واأن�ساه  واإيجابا،  �سلبا 

الإ�سالمية وخ�سو�سية الثقافة الغربية �سريورة وفكرا.

اإن غياب منطق الختالف عند النقل من الغري، يف جتربة تيار احلداثة 

فل�سفة  »اإىل  يفتقر  العربي  احلداثي  اأن  اإىل  �سريحة  اإ�سارة  فيه  العربية، 

املفاهيم  ي�ستعري  فهو  واملعرفة.  والذات  والوجود  احلياة  عن  به  خا�سة 

يف  ويحاول  الغربية،  الفكرية  املدار�ص  من  ويقتب�ص  الآخرين  لدى  النهائية 

كلها  اإنها  به؛  خا�سة  عربية  ن�سخة  تقدمي  الأوىل،  بالدرجة  توفيقي  جهد 



53

عمليات اقتبا�ص ونقل وترقيع وتوفيق ل ترتبط بواقع ثقايف اأ�سيل. ومن هنا 

. يريد عبد العزيز 
)1(

جتيء ال�سورة النهائية مليئة بالثقوب والتناق�سات.«

حمودة اأن يقول اإن الواقع الثقايف العربي يرف�ص عملية التنميط التي تقتب�ص 

املفاهيم وامل�ساريع الغربية وتنتزعها من �سياقها الثقايف، وجتعل منها اأدوات 

جمردة ومطلقة فتنزلها على واقع اآخر، مثل واقع الثقافة العربية الإ�سالمية، 

ل يقبلها ول حتتمله، لوجود منطق الختالف بينهما. اإن هذا الواقع يرف�ص 

حتديدا اأن ن�سقط املفاهيم التي اأفرزتها احلداثة الغربية، »على الن�سو�ص 

مقولت  تطبيق  اإن  اإذ  الدين.  اأن�سنة  حماولت  يف  حمددة  ب�سفة  الدينية 

بالالن�ص،  القول  من  ذلك  يعنيه  مبا  ديني  ن�ص  على  والتفكيك  البنيوية 

واللعب احلر للغة مبفهوم دريدا وبانتفاء التف�سري املف�سل واملوثوق... يوقعنا 

. هذا اإىل جانب اأن هذا الآخر الذي نقتب�ص 
)2(

يف حماذير رمبا ل نق�سدها.«

فمنطق  �سواء،  كلمة  على  لي�ص  نف�سه  هو  منوذجه،  وننمط  عنه  وننقل  منه 

الختالف حا�سر اأي�سا يف واقعه.

اإر�ساديا  منوذجا  تعتمد  اأن  بها  املقتدى  الغربية  احلداثة  يف  يفرت�ص 

الأمر  ولكن  ال�سالل.  من  وينقذ  الأ�سئلة  ويجيب عن  احللول  يقدم  واحدا، 

لي�ص كذلك ، لأن احلداثة الغربية – تبعا ملنطق الختالف – هي حداثات 

متنوعة، ترتبط بحيزها املكاين لي�ص داخل البلد الواحد فقط، بل اإنها تختلف 

من حي اإىل اآخر داخل املدينة الواحدة. اإن احلداثة الغربية املتبعة هي اأكرث 

من حداثة، فهناك حداثة اليمني، وحداثة الي�سار ال�سرتاكي، وهناك حداثة 

وهناك  البائد،  ال�سوفيتي  الحتاد  حداثة  عن  تختلف  فرن�سا  و�سط  ي�سار 

احلداثة الأجنلو-الأمريكية؛ وهكذا تتنا�سل احلداثات وتتكاثر اإىل درجة اأن 

املرء ليحار وي�سيبه الدوار عن اأي حداثة ياأخذ ويقتب�ص، وما هو النموذج 

الأوىل بالتباع؟ اإن هذا ما وقع للحداثيني العرب، فبعد اأن تفرقوا يف عوا�سم 

1- املرايا املحدبة، �ص: 63.

2- نف�سه، �ص: 36.
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العامل الغربي، وتاأثر كل واحد منهم بحداثة البلد الذي تعلم فيه، كنا اإزاء 

اإياه،  ي�سمعنا  اأن  يريد  �سوته  منهم  واحد  كل  يرفع  حيث  متعددة،  اأ�سوات 

واأمام هذا  بالتباع،  واأوىل  اأجدى من غريه  باأنه  امل�ستن�سخ  ويقدم منوذجه 

)1(

الكرنفال من الأ�سوات، هل ميكن اأن يكون هناك عبث اأكرث من هذا؟

العرب، وهم يقومون بعملية  اإليه احلداثيون  ينتبه  اأن  اإن ما مل ي�ستطع 

العربية  الثقافة  التي مار�سوها على  الإ�سقاط  الثقايف، هو خطيئة  التنميط 

الثقافية.  ال�سياقات  والتمييز بني  النقد  القدرة على  الإ�سالمية، وفقدانهم 

ن�ص،  اأي  على  منهج  اأي  وتنزيل  مو�سوع،  اأي  على  و�سيلة  اأي  اإ�سقاط  اإن 

يحتاج اإىل التحقق من وجود املنا�سبة بني الو�سيلة واملو�سوع واملنهج والن�ص 

على  واملنهج  الو�سيلة  حتافظ  عندما  اإل  الثنني  بني  منا�سبة  ول  املدرو�ص. 

والن�ص  املو�سوع  اأ�سلهما، ويحافظ  نقلهما من  بعد  اإجرائيتهما وفعاليتهما 

على خ�سو�سيتهما بعد تنزيل املنهج والو�سيلة عليهما؛ واإذا مل يح�سل هذا 

كنا اإزاء عملية اإ�سقاط. كاأن عبد العزيز حمودة ي�سري من طرف خفي اإىل 

اأن تيار احلداثة العربية كان ميار�ص الإ�سقاط ويقد�ص النموذج الغربي بعد 

تنميطه ومنذجته، ويف ذلك التما�ص منه  اإىل املثقف احلداثي باأن يرتك هذا 

الثقافات  والتمييز بني  النقد  املقدرة على  �سبيل حت�سيل  ينهج  واأن  الفعل، 

وال�سياقات ومعرفة اأوجه الختالف واخلالف بينها ،فذلك اأجدى له واأنفع.

2.3. النموذج البديل

مت�سدع                  و�سع  باأنه  الثقايف  الواقع  ن�سف  اأن  ال�سواب  اإىل  الأقرب 

ل متخلف، وال�ساهد على ذلك و�سع الزدواج الذي ما برح يعاين منه املثقف 

بني  املجالت :»الزدواج  �ستى  يف  يعي�سها  التي  الثنائيات  وجت�سده  العربي، 

ثقافة امل�ستعمر وثقافة الأ�سل«و»الزدواج بني الأ�سالة واملعا�سرة« و»الزدواج 

بني الإ�سالم والغرب« و»الزدواج بني الثابت واملتغري« و»الزدواج بني القومي 

والعاملي« وق�ص على ذلك نظائره.

1- املرايا املقعرة، �ص: 52.
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حمودة  العزيز  عبد  ي�سميه  ما  اأو  الثقايف  الت�سدع  جمال  من  وللخروج 

بثقافة ال�سرخ، ولتجاوز هذه الت�سدعات داخل الكيان الواحد، ل بد للفكر 

العربي اأن يحدد لنف�سه مفهوما جديدا للثقافة يكون مالئما ملرحلة الت�سدع 

ولثقافة ال�سرخ التي يعرب عنها. ول ميكننا اأن نتحدث عن منوذج بديل اإل 

اإذا مت التخلي عن خطة التبعية الثقافية ليحل حملها مبداأ التكافوؤ الثقايف، 

والتخلي عن خطة التنميط ليحل حملها مبداأ التكامل.

1.2.3. التكافوؤ الثقايف

يحاول عبد العزيز حمودة اأن ير�سخ من خالل م�سروعه الفكري، مفهوم 

»الكفاءة الثقافية« التي لي�سرتط فيها احل�سول على الكفاءة القت�سادية. 

فقد يكون ال�سعب كفوؤا ثقافيا من غري اأن يكون كفوؤا اقت�ساديا، كما اأنه قد 

يكون كفوؤا اقت�ساديا من غري اأن يكون كفوؤا ثقافيا، فالتكافوؤ يف حقيقة الأمر 

هو تكافوؤ مغايرة واختالف ل تكافوؤ مطابقة ومماثلة.

يرتتب على هذا الت�سور اأن عدم التكافوؤ اقت�ساديا بني الثقافة العربية 

الإ�سالمية والثقافة الغربية ل مينع من ح�سول التكافوؤ الثقايف بينهما، واأن 

العامل  العريقة  الثقافية  بخربتها  تكافئ  اأن  �ساأنها  من  الإ�سالمية  الثقافة 

اأن  حمودة  العزيز  عبد  حاول  املنطلق  هذا  ومن  احلديثة.  بثقافته  الغربي 

واللغوي عند عبد  والنقدي  البالغي  الرتاث  م�ستخرجة من  يقدم مفاهيم 

القاهر اجلرجاين وغريه، ويقابلها مع مفاهيم تنتمي اإىل تيار احلداثة وما 

واملقارنة،  والتحليل  العر�ص  بعد  الأخري،  يف  اإليه  ينتهي  وما  احلداثة،  بعد 

اأن هذه املفاهيم ل تقل حداثة عن مفاهيم الثقافة الغربية، هذا اإن مل تكن 

. اإن الإ�سارة التي يريد عبد العزيز حمودة اأن يو�سلها 
)1(

تفوقها دقة و�سبطا 

اأن  املا�سي،  مع  والقطيعة  التبعية  حد  اإىل  الغربية  بالثقافة  املنبهرين  اإىل 

احلوار الذي يجب اأن يدور بني الثقافة العربية الإ�سالمية والثقافة الغربية 

اأعلى  ثقافة  اأنداد حقيقيني، ل بني  اأي بني  اأطراف متكافئة،  هو حوار بني 

1- ينظر ف�سل النظرية اللغوية العربية من كتاب »املرايا املقعرة«، �ص: 197 وما بعد.
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وثقافة اأدنى كما هو داأب تيار احلداثة العربية يف تلقيه من الغري انبهارا به 

وحتقريا لذاته ما�سيا وحا�سرا.

2.2.3. التكامل الثقايف

يدري  حمودة،  العزيز  عبد  يقول  احلداثي،  العربي  املثقف  يكن  مل 

حتت الهيمنة  العربية  الثقافة  ي�سع  كان  اأنه  التنميط–  خلطة  –باتباعه 
الغربية ونظامها العاملي اجلديد، الذي يفر�ص عوملة الثقافة التي ت�سهر كل 

الثقافات القومية يف ثقافة كونية واحدة هي الثقافة الغربية، وبذلك تنطم�ص 

تنِظر  التي  املقولة  التاريخ كما تقول بذلك  الهويات وينتهي  الذوات وتذوب 

.
)1(

ل�سراع احل�سارات

مفهوم  حمل  التكامل  مفهوم  اإحالل  ميكن  النظرة،  هذه  مثل  فلتجاوز 

التنميط. وتتج�سد وظيفة هذا املفهوم اجلديد يف بيان اأن النموذج الغربي 

لي�ص منوذجا كونيا مطلقا يهيمن على الكل، بل هو منوذج كباقي النماذج 

ينطوي على حتيزات هي بنت ح�سارته وثقافته العامة. ومن ثم ل يكون مبداأ 

الكونية والعاملية هو فر�ص ثقافة بعينها على العامل كله، حتكما يف م�سائر 

�سعوبه وحجرا على قواها العقلية والإبداعية، بل اإن هذا املبداأ يعني عك�ص 

ذلك، اإذ اإنه يقوم على مبداأ حوار وتكامل الثقافات واأن الواحدة منها تكمل 

الأخرى. فاإذا كانت كل ثقافة حتمل روؤية للحياة ولالإن�سان، فاإن احلاجة تدعو 

اإىل ان�سمام الروؤى بع�سها مع بع�ص، فين�ساأ عن هذا الن�سمام منوذج كوين 

ذو روؤية اأو�سع، وكلما تعددت الروؤى زاد ات�ساع الروؤية املتولدة عنها، وبذلك 

التي متلك منوذجا ذا  الثقافة  الكونية هي  اأو  العاملية  الثقافة  تكون حقيقة 

روؤية اأو�سع واأرحب واأكرث تنوعا، ولي�ص منوذجا ذا روؤية اأ�سد ت�سلطا وهيمنة.

يرى عبد العزيز حمودة اأن اأ�سواتا من داخل الثقافة العربية، على غرار 

للنموذج  رف�سها  معلنة  ترتفع  بداأت  قبل،  من  اإليها  اأ�سرنا  غربية  اأ�سوات 

1- املرايا املقعرة، �ص. 31.
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الغربي ذي الروؤية الأحادية ال�سيقة، وداعية اإىل اختيار منوذج بديل يقوم 

القت�سار  بدل  الروؤية  تو�سيع  وعلى  والتقدي�ص،  التنميط  بدل  التكامل  على 

على الروؤية الواحدة. »و�سواء جنحت هذه الأ�سوات يف ت�سكيل تيار م�ساد اأو 

حركة نقدية مناوئة لال�ستعارة من فكر الآخر الأجنبي اأو مل تنجح، فالثابت 

اأنها موجودة وقوية، واإن كانت تعمل يف عزلة �ساملة لأنها بعيدة عن �سلطة 

)1(

اتخاذ القرار اأو عن اأبواق الدعاية والطنطنة«.

ينطلق هذا النموذج اأول من م�سلمة عدم رف�ص النموذج الغربي بحجة 

معه  التعامل  يتم  اأن  مبعنى  كله.  خري  اأنه  بحجة  قبوله  ول  كله،  �سر  اأنه 

با�ستعمال مفهوم امل�سافة –اأو ما ي�سميه عبد العزيز حمودة منطقة الو�سط– 

القائم اأول : على مبداأ الفهم الكامل للحداثة الغربية وما بعدها، اإذ الفهم 

ال�سحيح »هو ال�سمان الأول للتو�سيل اجليد ملا نريد تو�سيله اإىل اجلماهري 

 وثانيا: على مبداأ النقد والتحليل الذي من �ساأنه 
)2(

التي ن�ستهدف حتديثها.«

اأن يبني اأن هذا النموذج لي�ص مطلقا يُجُب ما قبله ويهيمن على غريه، واإمنا 

هو منوذج كغريه من النماذج له جوانبه اجليدة واملقبولة، ولكنه لي�ص قمة 

التطور الب�سري بل هو نتاج حلظة تاريخية.

اإن النموذج البديل هو منوذج نقدي وبناء يف الآن ذاته، فهو يحلل وينقد 

خ�سائ�ص النموذج  الغربي، ثم يب�سط اخل�سائ�ص واخلطوط العريقة يف 

النموذج البديل، وهي خ�سائ�ص تتجنب عيوب النموذج الغربي ونقائ�سه. 

بال�ستبعاد  تكتفي  التي  ال�سلبية  على  قائما  لي�ص  التجنب  هــذا  اأن  بيد 

املنهجية  اخلــطــوط  بقدم  حــني  الإيجابية  على  يقوم  ــه  اإن بــل  والإقــ�ــســاء، 

الأحادية  والعنا�سر  ال�سلبية  الفراغات  تعو�ص  التي  الفكرية  واخل�سائ�ص 

املادية التي يت�سم بها النموذج الغربي. وبهذا يكون النموذج على درجة من 

ال�سعة والرحابة وال�سمول التي تتج�سد يف قبول اجلوانب التي يراها جيدة 

1- نف�سه، �ص: 172-171.

2- نف�سه، �ص: 104.
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يف الفكر الغربي ويف غريه، مع ا�ستيعابها وتطويعها لبنيته بعد فهمها وفهم 

اأبعادها وم�سامينها وحتيزاتها فهما جيدا.

بقي اأن ن�سري اإىل اأن امل�سروع التنويري عند عبد العزيز حمودة، ل ميكنه 

اأن يتحقق يف مناأى عن الن�ص، اإذ العودة اإىل الن�ص بكل مقا�سده الدللية 

ووظائفه اجلمالية هي جزء من التنوير املن�سود. اإذ كيف ميكننا اأن نتحدث 

عن التنوير يف غياب املعنى واختفاء معاين ومقا�سد الن�ص، وال�ستغال بدل 

عنها باآليات »حتقيق املعنى، كما يفعل البنيويون. اإن التنوير يعني النظر اإىل 

الن�ص باعتباره ر�سالة لها �سلطة مق�سودة، فاإذا كانت الر�سالة ل تهم املحلل 

اإبداع  فكري ونقدي  . وهذه قاعدة حتكم كل 
)1(

اللغوي ينتفي فعل التنوير«

اأركان  اأبرز  وقراآنا وحديثا، ومتثل  و�سعرا   لغة   ، العربي  الن�ص  مع  يتعامل 

البديل املنهجي املقرتح من قبل عبد العزيز حمودة يف م�سروعه النقدي.

1- اخلروج من التيه، �ص: 325. 
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الف�صل الثالث:

 الهريمين�طيقا والن�ص 

القراآين:قراءة نقدية.
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1 ـ متهيد

لقد واجهت املجتمع الإ�سالمي احلديث، يف القرنني الأخريين، حتديات 

عديدة ج�سدتها على وجه اخل�سو�ص املفارقة ال�سارخة بني واقع امل�سلمني 

نه�سة  عرف  الذي  الغربي  الواقع  وبني  وتدهور،  تخلف  من  ذلك  حلق  وما 

علمية يف جميع املجالت بلغت اأوجها يف القرن الع�سرين. وقد ات�سمت ردود 

يطبعه  بتجاوب  بدايتها،  يف  التحديات،  هذه  اإزاء  الإ�سالمي  العامل  فعل 

نظــرا   ، الرد  ولكن هذا  الآخر،  للحد من زحف  والنعزالية وذلك  اجلمود 

ل�سلبيته، مل يقو على املواجهة، اإذ �سرعان ما مت جتاوزه لأن تيار الغزو كان 

عارما ورياحه كانت عاتية، ومن ثم ا�ستبدل به جتاوب ذو طبيعة انفعالية 

عند  مبا  الفتتان  درجة  اإىل  و�سول  الدقيق  والتباع  ال�سامل  التاأثر  �سمتها 

.
)1(

الآخر ثقافيا ومعرفيا وح�ساريا

اإىل  تق�سيمه  ف�سيتم  النفعايل  للتجاوب  دقيقا  ح�سرا  اأردنا  اإذا  اإننا 

ا�ستجابتني اثنتني:

ـ الأوىل ت�سع التجربة يف نظام من القيم يخ�سع للدين ويتم داخل اإطار 

هذه  تكون  وبذلك  الإ�سالمي،  املعريف  النموذج  داخل  اأي  وال�سنة،  القراآن 

ال�ستجابة قد تبنت نهجا جتديديا.

 ـ اأما ال�ستجابة الثانية فتعر�ص كل جتارب املجتمع الإ�سالمي وق�ساياه 

على النموذج الأوربي الذي يرتبط بالعقل الغربي ويتحرك وفق نظام معريف 

حداثي.

1 - النهج التجديدي:

لقد اآمن اأ�سحاب هذا النهج باأن التجديد �سنة تطراأ على فكر الإن�سان 

اجلوهر  مي�ص  اأن  دون  والأ�سكال،  بالأدوات  فقط  يرتبط  ولكنه  وجتربته، 

1- موجز تاريخ جتديد الدين واإحيائه، اأبو الأعلى املودودي، �ص:161.
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حياته  جتارب  يف  ي�ستعني  الإن�سان  اأن  ذلك  معنى  املجدد.  لل�سيء  الثابت 

بعد  تعجز  ثم  ع�سره،  حلاجات  ت�ستجيب  واأ�سكال  ومناهج  باأدوات  وواقعه 

اأ�سكال  فت�سبح  الع�سر،  اأ�سئلة  عن  والإجابة  احلاجيات  تلبية  عن  ذلك 

والتاريخ  برمته.  للدين  جتاوزا  يعني  ل  جتاوزها  ولكن  متجاوزة،  تاريخية 

الإ�سالمي مليء بكثري من التجارب والدعوات التي جددت الدين يف حقبة 

من حقبه، وجنحت جناحا حا�سما يف عالج ق�سايا ع�سرها ثم ينتهي دورها 

لتف�سح املجال لدعوات جديدة ت�ستجيب لتحديات الع�سر اجلديد، وذلك يف 

مداولة ل تعرف ال�سكون ولكن درجتها تتاأرجح ـ كما وكيفا ـ بني ع�سر واآخر 

وبني مكان ومكان.

اإن كل احلركات التجديدية يف تاريخ الإ�سالم هي ا�ستجابات اآنية حتقق 

انت�سارا زمنيا، ثم يتجاوزها الزمن، وتلك هي حقيقة التجديد. اإنه ل يعدو 

. ذلك اأن 
)1(

اأن يكون  ا�ستجابة حلاجات التدين يف ع�سر معني وظروف حادثة 

اختالف الإطار الثقايف والجتماعي واملادي يرتتب عليه اختالف يف الأذواق 

والعادات، مما ينتج عنه، بالطبع، مع�سالت جديدة وق�سايا م�ستحدثة مل 

تعرت�ص امل�سلمني الأوائل، ت�ستدعي اللجوء اإىل الأ�سول ال�سرعية ل�ستنباط 

اأحكام جديدة ت�ستجيب مل�سكالت احلياة احلديثة، وبهذا مل يبق يف احلياة 

 .
)2(

�سيء اإل وي�سري عليه حكم ال�سرع ول يقوم عطال من الدين

النهج على يد علماء و�سيوخ رواد  اإحياء هذا  ويف ع�سرنا احلديث، مت 

من اأمثال حممد اإقبال وجمال الدين الأفغاين وال�سيخ حممد عبده وغريهم 

من العلماء الذين كانوا يتوزعون على طول البالد الإ�سالمية وعر�سها. واإن 

القا�سم امل�سرتك الذي كان يجمع بني هوؤلء جميعا اهتمامهم الكبري بقيمة 

العقل والدعوة اإىل اإطالقه من عقاله ليعمل حرا طليقا، لأن ذلك من �ساأنه 

الغربي.  العامل  وقع يف  ما  املن�سودة على غرار  والنه�سة  التقدم  ي�سمن  اأن 

1- جتديد الفكر الإ�سالمي، د. ح�سن الرتابي، �ص:21.

2- نف�سه، �ص:76 ـ 77.
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اآل  ما  اإىل  مرده  امل�سلمني  بالد  من  العقل  ان�سحاب  اأن  الجتاه  هذا  ويرى 

هاربا  ففر  املنا�سبة  الأر�سية  يجد  فلم  وا�سطهاد،  ا�ستبداد  من  حاله  اإليه 

نفو�سهم  األهبت  �سرارة  اأول  فكان  امل�سيحيني،  بالد  اإىل  مغموما  وان�سحب 

اأي  احلا�سرة)لكنه،  املدينة  »اإىل  بها  فطارت  وح�سارة  جمدا  ومنحتهم 

العقل( حل�سن حظه، لي�ص حقودا البتة، وميكن اجتذابه جمددا اإذا �سمنا 

.
)1(

العودة اإىل ذواتنا« 

فبعد ال�ستقبال احلار الذي حظي به العقل جم�سدا يف النموذج الغربي، 

فرانكفورت  مدر�سة  بها  قامت  التي  والنقدية  العقلية  املراجعة  تبني،بعد 

للعقل الغربي، وخا�سة ما قام به كل من »هوركهامير« و »اأدورنو« يف كتابهما 

اإن�سانية  ل  حلظات  على  يقوم  العقل  هذا  اأن  تبني  الغربي«،  العقل  »جدلية 

ولعقالنية، ن�ساأ عنها نظام راأ�سمايل و�سناعة وجهت كل جهدها ل�ستعباد 

الإن�سان، والق�ساء على كل توا�سل حي بينه وبني الطبيعة التي مت ت�سييئها، 

ومن ثم فاإن هذا العقل الأداتي اأو الأدواتي كما ت�سميه املدر�سة نف�سها، هو 

عقل انتهازي بارد خال من رطوبة العقل ونداوة الروح.

اأن يعمل حرا طليقا؟ بل  الأمر على هذه احلال فكيف ميكنه  واإذا كان 

كيف يتّم اإدماجه يف حميط ثقايف يحتل فيه الن�ص بطراوة عقيدته ونداوة 

روحه مكانة متجذرة يف تفكري النا�ص؟

اإن هذه اجلملة ال�ستفهامية هي التي اعرت�ست هذا العقل منذ دخوله 

من  الرغم  على  عنها  مقنع  جواب  تقدمي  ي�ستطع  فلم  امل�سلمني،  بالد  اإىل 

املحاولت التوفيقية التي قام بها املفتونون به من التيار، ولذلك مل تكن له 

القدرة على النفاذ اإىل اأعماق النا�ص واخرتاق تفكريهم حتى خيل لأ�سحاب 

الجتاه احلداثي اأن ال�سبب يكمن يف جمود الن�ص و�سلطته ال�سلبة، فاأيهما 

اإذن يتميز بهذه ال�سفة هل الن�ص اأم العقل؟

1- الإيديولوجية العربية املعا�سرة، عبد اهلل العروي، �ص.33.
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للعقل  الالذع  نقده  يف  نيت�سه  قبلها  ومن  فرانكفورت،  مدر�سة  اأن  اأظن 

اأن م�سكلة هذا العقل تتج�سد يف  التاريخوي، بينت مبا ل يدع جمال لل�سك 

فراغه وجفافه ويب�سه فاقرتحت تلقيحه بالأ�سطورة لعل ذلك مينحه رطوبة 

.
)1(

وعبقا 

2 ـ الجتاه احلداثي :

يخيل اإيل اأن هذا الجتاه ينطلق من نتائج واأحكام اأثارها امل�ست�سرقون 

حول العقل العربي الإ�سالمي وطريقة تفكريه، ومن بني تلك الأحكام التي 

فا�سق طفويل،  اأنه لعقالين  ال�سرقي هي:  الرجل  ال�ست�سراق عن  تداولها 

ويف مقابله يوجد الأوربي، ومما يتميز به هو اأنه رجل عقالين نا�سج و�سوي. 

ال�سرق وكل مافيه، بحاجة  »باأن  اأن يقوي الفرتا�ص  �ساأنه  وهذا تقابل من 

اإىل درا�سة ت�سحيحية من قبل الغرب، هذا اإذا مل يكن بو�سوح مطلق اأدنى 

  .
)2(

منزلة منه« 

لقد اأوهمت مثل هذه الأحكام اأ�سحاب نزعة احلداثة فظنوا اأن ال�سرق 

دون الغرب بكثري يف كل �سيء، واأح�سوا اأنهم يف حاجة اإىل درو�ص ت�سحيحية 

فكانت  اأحيانا،  ال�سمع  وا�سرتقوا  بتدبر  درو�سه  اإىل  وا�ستمعوا  الغرب،  من 

اأن يكون  اإن نظامهم املعريف ل يعـدو  اأدواتهم ذات طابع غربي حم�ص، بل 

ا�ستن�ساخا للنموذج الغربي حتى حتول اإىل وعي قائم على مفهوم ال�ستيالب 

الثقايف.

اإذا كان العقل الأداتي بوا�سطة املحاولة التوفيقية التي نهجها اخلطاب 

التجديدي  قد ظل خا�سعا ملبادئ الن�ص و�سوابطه، فاإنه ،مع تيار احلداثة، 

والتحرر  الديني  الن�ص  باإق�ساء  وذلك  بينهما،  الف�سل  اإىل  اللجوء  مت  قد 

1- اخلطاب الفل�سفي للحداثة، ها�سم �سالح، الكرمل، ع43 �ص1992، �ص:45 وكذا النظرية النقدية 

ملدر�سة فرانكفورت، د. عبد الغفار مكاوي �ص:42 ـ 43.

2- ال�ست�سراق، اإدوارد �سعيد، ترجمة كمال اأبوديب، �ص:71.
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منه كليا والنفالت من نظمه و�سرائعه ومن زمانه ومكانه، والتخل�ص من 

واأدوات معرفية غريبة  وا�ستبدال مناهج  املا�سي ب�سلة  اإىل  كل �سيء ميت 

اأمام  الن�ص مل يعد ميثل عائقا  اأن  بالرتاث. وهذا يعني  باأخرى ذات �سلة 

الذات والعقل، بل �سي�سبح هو نف�سه مو�سوعا يخ�سع للتجربة العقلية، يثار 

على  تقوم  احلداثة  اأن  مبعنى  اأي�سا؟  ال�سك  ل  ومل  والنقا�ص  ال�سوؤال  حوله 

الإطالق  ك�سفـات  الديني،  الوعي  بثوابت  ليعرتف  م�ساد  وعي  تاأ�سي�ص 

لها  مناق�سة  اأخرى  مكانها  وي�سع  النقل،  اأو  والن�ص  والت�سليم  واليقني 

لت�سمل  الأ�سياء  هذه  بتعميم  اأي  الدائم،  وال�سوؤال  وال�سك  الن�سبي  كمفهوم 

املعتقد الثابت واخللق الرا�سخ  وكل ما مل يكن ال�سك ول ال�سوؤال يحوم حوله. 

ي�سكل وعيا  الذي  تكون معجم احلداثة  التي  التيمات جمتمعة هي  كل هذه 

م�سادا »يرى يف ال�سك عالمة العافية، ويف ال�سوؤال �سرط الوجود، ويف النفي 

.
)1(

دللة احلرية «

فكريا  تيارا  باعتبارها  احلداثة  اإىل  النظر  ميكن  املنطلق  هذا  من 

واآليات  اأدوات  وفق  وتاأويلها  الن�سو�ص  قراءة  يف  والذاتية  العقالنية  يعتمد 

هذا  وي�سم  البنيوية،  بعد  وما  البنيوية  بتيار  يعرف  ما  اإىل  تنتمي  معرفية 

التيار جمموعة من املناهج النقدية وال�سيميولوجية، تتجلى غايتها الأ�سا�ص 

يف الوظيفة الهريمينوطيقية التي تقوم على القراءة والتف�سري والتاأويل وفق 

والتنا�ص  والن�سية  البنية  مفهوم  مثل  جديدة  اآليات  توظف  للحياة  روؤية 

دلليا  حقال  ت�سكل  التي  املفاهيم  من  وغريها  والتلقي  والتاأويل  والتفكيك 

يرمز اإىل مذهب فكري له غاية ووظيفة واحدة كما ينحدر من جذر واحد، 

واإن كانت قد تفرقت به ال�سبل بعد ذلك، فاأ�سبحت له م�سارب واجتاهات 

عديدة، فلندع هذه ال�سبل جانبا لأنها قد جترفنا اإىل متاهات كبرية، ولنعد 

اإىل الأ�سول املعرفية التي تفرعت عنها كل هذه الجتاهات، فاإن ذلك يغنينا 

يف ك�سف حقيقتها والوقوف على جذرها العقدي.

1- مالحظات حول احلداثة، جابر ع�سفور، �ص:55.
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3 ـ الهريمينوطيقا: اأ�سول ومناهج.

 )Herméneutique( اإذا  رجعنا  اإىل  اجلذر املعجمي لكلمة الهريمينوطيقا

الذي يعود اإىل اأ�سل يوناين )herméneuein(، فاإن ذلك ميكنه اأن »يعني 

قرابة  ذات  مفردات  وكلها   .
)1(

والرتجمة«  وال�سرح  التعبري  اأ�سياء:  ثالثة 

وبالغية  ورمزية  ومنطقية  لغوية  تقنية،  اآليات  ا�ستعمال  اإىل  ت�سري  معنوية 

لك�سف حقيقة �سيء ما. وينطبق ذلك اأي�سا على »الن�سو�ص ق�سد حتليلها 

.
)2(

وتف�سريها واإبراز القيم التي تختزنها واملعايري التي حتيل عليها«

معناها   الهريمينوطيقا  اكت�سبت  اللغوي،  ال�ستقاق  هذا  اإىل  فا�ستنادا 

اأو »علم« تف�سري وتاأويل وترجمة الن�سـو�ص،  ال�سطالحي الذي يعني »فن« 

ول نن�سى اأن نذكر يف هذا ال�سدد باأن الهريمينوطيقا قد ارتبطت تاريخيا 

وتاأويلها،  قراءتها  وباإ�سكالية  الالهوتية  وبالكتابات  املقد�سة  بالن�سو�ص 

فاأ�سبحت للكلمة ا�ستعمالت  تقدي�سية ـ كما يذكر »يو�ص« ـ وظيفتها تف�سري 

لغة الوحي الإلهي الغام�سة من اأجل فهمها اأول ونقلها اإىل الأو�ساع الراهنة 

اأول  املقد�ص كانت يف  الكتاب  وتف�سري  اأن م�ساألة فهم  املعلوم  . ومن 
)3(

ثانيا

الأمر متر عرب الكني�سة وعن طريق الرتاتبية الهرمية لرجال الدين، ذلك اأن 

الكني�سة مل تكن تكف عن الإعالن عن حقها يف امتالك الفهم احلقيقي وكذا 

الكاثوليكي«  للمبداأ  التاأويلي  للمعيار  واحتكارها  الإميان  قاعدة  من  »متلكها 

. اإل اأنه مع منت�سف القرن ال�ساد�ص ع�سر، �سيعرف تاريخ تف�سري الكتاب 
)4(

املقد�ص حتول تاريخيا جتلى يف حركة الإ�سالح الديني التي اأحدثها مارتن 

�سلطة  على  الثورة  �سعار  لوثر  مذهب  رفع  املرحلة  هذه  من  لوثر.وابتداء 

اإىل  واإ�سنادها  املقد�ص  الن�ص  قراءة  حرية  م�سادرة  م�ساألة  يف  الكني�سة 

1- Pour une herméneutique littéraire، Hans Robert Jauss،. Ed/

Gallimard،p.17
2- الفينومينولوجيا وفن التاأويل، حممد �سوقي الزين، فكر ونقد، ع2، �ص1999، �ص:75.

3- Pour une herméneutique، p.17
4- نف�سه، �ص:19.
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الفرد امل�سيحي الذي اأ�سبح له احلق اأي�سا يف »الإميان عن ب�سرية وفطنة 

 .
)1(

والتوا�سل مع الإلهي ب�سكل مبا�سر دون و�سيط«

ولهذا التحول دللة رمزية ت�سري اإىل اأن م�ساألة فهم وتاأويل الن�ص املقد�ص 

اأ�سبحت مبعزل عن كل اإكراه وتوجيه ق�سري من �سلطة الكني�سة، وغدت ملكا 

م�ساعا لكل فرد. ومبا اأن و�سوح الكتاب املقد�ص يف مذهب لوثر رهيـن مبعناه 

احلريف، فقد فر�ص على كل م�سيحي قارئ من اأجل الفهم والتف�سري »واجب 

الحتياز على معنى  »الكلمة« مع البقاء م�ستقال عن �سلطة التقليد القدمي 

. ففي 
)2(

ال�سائع للتف�سيـر، وبالتايل عليه ا�ستخدام فهمه الدقيق اخلا�ص به«

هذه املرحلة من تاريخ امل�سيحية الأوربية، ونظرا حلاجة الفرد امل�سيحي اإىل 

فن اأو علم ي�ساعده على فهم الكتاب املقد�ص وتاأويله ن�ساأت الهريمينوطيقا 

وذلك  املقد�ص  الن�ص  تاأويل  على  يقوم  املتعدد  للمعنى  نظرية  باعتبارها 

بالرتكيز على بنيته اللغوية الداخلية وعلى وظيفته املعيارية واملعرفية وذلك 

.
)3(

باجلمع بني التف�سري والتطبيق

ومنذ القرن التا�سع  ع�سر، �سيعرف امل�سطلح مع املفكر الأملاين »�سلري 

ال�ستخدام  »دائرة  من  نقله  مت  حيث  وا�سعا،  انت�سارا  )1843م(  ماخر« 

الالهوتي ليكون »علما« اأو »فنا« لعملية الفهم و�سروطها يف حتليل الن�سو�ص، 

تكون  اأن  عن  نهائي  ب�سكل  )بالهريمينوطيقا(  ماخر  �سلري  تباعد  وهكذا 

عملية  يوؤ�س�ص  بذاتها  علما  تكون  اأن  اإىل  بها  وو�سل  خا�ص،  علم  خدمة  يف 

فيجعل  الن�سو�ص  جميع  مع  ويرتبط   ،
)4(

التف�سري«  عملية  وبالتايل  الفهم؛ 

منها مو�سوعا للتاأويل، ول فرق يف ذلك بني ن�ص ديني و ن�ص ذي م�سدر 

اإن�ساين كاأن يكون ن�سا اأدبيا اأو ن�سا قانونيا. ويذكر »بول ريكور« اأن وظيفة 

1- اخلطاب الفل�سفي للحداثة،�ص:48.

2- Pour une herméneutique، p.19 

3- نف�سه، �ص:19.

4- اإ�سكالية القراءة واآليات التاأويل، ن�سر اأبو زيد، �ص:20.
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الهريمينوطيقا تتج�سد يف اإزالة اللتبا�ص و�سوء الفهم الذي يحيط بالن�ص 

نتيجة انتقاله من املرحلة ال�سفاهية اإىل املرحلة الكتابية. ول يعني الإحلاح 

على مفهوم الكتابة اأن الن�ص يف مرحلة املحادثة واحلوار ال�سفهي ل يلحقه 

املتكلمني  ح�سور  ولكن  القبيل،  هذا  من  م�سكل  يعرت�سه  فقد  الفهم،  �سوء 

واملتخاطبني وجها لوجه »ي�سمح للعبة ال�سوؤال واجلواب بتعديل الفهم املتبادل 

.
)1(

تدريجيا«

متكلمه               عن  ينف�سل  بن�ص  تتعلق  الكتابة  تثريها  التي  ال�سعوبة  اإن 

ول ي�سادف نية �ساحبه اأبدا، وانطالقا من هذه اللحظة ي�سبح الن�ص يتيما 

الـذي يدافـع  اأبيه وموؤلفه  التلقي والقراءة بعيدا عن  يخو�ص وحده مغامرة 

بعد  يف  ويتجلى  اآخر،  عامال  هذا  الكتابة  عامل  اإىل  اأ�سفنا  فاإذا   .
)2(

عنه 

امل�سافة التاريخية واجلغرافية والثقافية التي تف�سل الن�ص عن القارئ، فاإن 

حالة من الغمو�ص وانعدام الفهم �ست�سود الن�ص، الأمر الذي يقت�سي وجود 

فن اأو علم يخت�ص بفهم الن�سو�ص وتاأويلها.

بثالث  الديني،  الن�ص  عن  ا�ستقاللها   بعد  الهريمينوطيقا،  مرت  لقد 

مراحل تاريخية اأو حلظات معرفية تاأثرت بها وهي: املرحلة الفينومينولوجية 

اأو حلظة من هذه  واملرحلة البنيوية واملرحلة التفكيكية. وحتمل كل مرحلة 

املراحل توجها  فكريا ومنزعا فل�سفيا يرتك ب�سمات قوية على املنهج، فتظل 

هذه الب�سمات مالزمة له ل تفارقه حتى بعد اأن يهاجر من موطنه الأ�سلي 

اإىل اأمكنة اأخرى.

3 ـ 1 ـ املرحلة الفينومينولوجية:

الفينومينولوجية  الفل�سفة  اإىل  املرحلة  الهريمينوطيقا يف هذه  اأ�ستندت 

يف  الفل�سفة،  هذه  اعتماد  هو  اإليه  الإ�سارة  جتدر  ومما  )الظاهراتية(. 

1- البالغة وال�سعرية والهريمينوطيقا، بول ريكور، ترجمة م�سطفى النحال، فكر ونقد ع16، 

�ص:112.

2- نف�سه، �ص:112.
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تف�سريها للظواهر والتجارب الإن�سانية ـ ويدخل �سمن ذلك الن�سو�ص تاأليفا 

وقراءة ـ، على مبداأ الذاتية وال�سخ�سية وذلك من اأجل اإثبات وجود الذات 

الإن�سانية يف هذا العامل.

وانطالقا من هذه الفل�سفة، كانت الهريمينوطيقا يف هذه املرحلة تركز 

على العالقة بني الذات واملو�سوع التي ميكن ترجمتها يف حالة قراءة الن�سو�ص 

اإىل عالقة  القارئ بالن�ص، وهي عالقة تقوم على فهم حقيقة الن�ص، اإذ 

اأن لكل ن�ص حقيقة يجب الوقوف عندها. ول يتعلق الأمر، يف هذه الفل�سفة، 

واإمنا بحقيقة حمايثة  التاريخية،  للحظات  »متعالية عابرة  بحقيقة مطلقة 

عملية  اأن  يعني  وهذا   .
)1(

والأفعال  واملقا�سد  واملمار�سات  التجارب  ملنطلق 

فهم الن�ص ل تعدو اأن تكون اإنتاجا اأ�سليا  جديدا لن�ص املوؤلف، ي�ستعني فيها 

املوؤول بو�سيلة )اأورغانون( لغوية وتركيبية مع ا�ستح�سار لل�سياق التاريخي 

حتى  للموؤول  منهما  لبد  اأ�سا�سيان  عن�سران  فهذان  للموؤلف.  والبيوغرايف 

معنى  ي�سبح  وهكذا  موؤلفه.  وبلوره  فهمه  كما  املعنى  اإنتاج  يعيد  اأن  ميكنه 

با�ستح�سار  مرتبطا  الفينومينولوجية  الهريمينوطيقا  منظور  يف  الن�ص 

جتربة موؤلفه وبتمثيل مقا�سده الأولية.

3 ـ 2 ـ املرحلة البنيوية: 

بل  ومقا�سده،  باملوؤلف  تهتم  املرحلة،  هذه  يف  الهريمينوطيقا،  تعد  مل 

اأ�سبح  اهتمامها من�سبا على بنية الن�ص يف معزل عن اأي اإحالة اأو مرجعية 

هنا جند  ومن  وفاعله.  الن�ص  يتعلق مبوؤلف  الأمر  كان  ولو  خارجيـة، حتى 

اأن مقولة »موت املوؤلف« هي من اأهم املقولت تداول يف هذه املرحلة، واأنها 

كانت تعرب عن تيار فل�سفي يقوم اأ�سا�سا على نفي الفاعل كيفما كان نوعه، 

من  ولي�ص  والأجزاء.  العنا�سر  بني  التي  العالقات  على  فقط  التاأكيد  ليتم 

باب امل�سادفة اأن يتم ال�ست�سهاد يف هـذا املجال بنيت�سه، لأنه ميثل منوذجا 

1- الفينومينولوجيا وفن التاأويل، �ص:80.
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، كما جت�سد ذلك وا�سحا يف 
)1(

اأعلى يف نفي كل �سلطة ونفي كل فاعل موؤثر 

الإعالن الذي رفعه عن »موت الإله«.

ومن بني ما ترمز اإليه فكرة »موت املوؤلف« هو اإبعاد الن�ص عن م�سدره 

»اإن  واإق�ساء ملقا�سده وحتريره من املعنى. ويف هذا ال�سدد يقول »بارت«: 

الن�ص ل ين�ساأ عن ر�سف كلمات تولد معنى وحيدا، معنى لهوتيا اإذا �سح 

التعبري )هو ر�سالة املوؤلف الإله(، واإمنا هو ف�ساء متعدد الأبعاد، تتمازج فيه 

كتابات متعددة وتتعار�ص من غري اأن يكون فيها ما هو اأكرث من غريه اأ�سالة: 

.
)2(

الن�ص ن�سيج من القتبا�سات  تنحدر من منابع ثقافية متعددة«

موؤلفه  عن  الن�ص  عزل  على  »بارت«  حر�ص  الكالم  هذا  من  نفهم 

وفاعله، ويف هذا اإ�سارة اإىل نفي املعنى واملق�سد- اللذين تربطهما عالقة 

اأ�سبحت  حني  الأدبية  الن�سو�ص  عن  الالهوتي-  الديني  بالن�ص  قرابة 

الهريمينوطيقا علما يهتم بتاأويل جميع الن�سو�ص. وحينما دعا »بارت« اإىل 

مقولة »موت املوؤلف« فاإنه كان يهدف اإىل تخلي�ص الن�ص مما علق به من اأثر 

ديني اأو معنى لهوتي.

وكما األغت مقولة »موت املوؤلف« املعنى من الن�ص ،فاإنها عملت على نفي 

وامل�سبب  وال�سبب  واملعلول،  العلة  بني  يربط  مبداأ  وهو  ال�سببية،  العلة  مبداأ 

يف تف�سري الظواهر والأ�سياء. وحني يتعلق الأمر بالن�ص يكون وجوده رهينا 

اإليها  وا�ستنادا  الفاعل  ومقا�سده،  اأو  املوؤلف  تتج�سد يف  �سببية  بوجود علة 

يكون الن�ص �سدى وانعكا�سا لهذه املقا�سد. فهذا املفهوم هو ماعملت فكرة 

»موت املوؤلف« على حتطيمه فو�سعت مكانه ت�سورا يقوم على اإلغاء العالقة 

ال�سببية القائمة بني الن�ص وم�سدره. ومن ثم يكون وجود الن�ص لي�ص مرده 

اإىل فعل فاعل واإبداع موؤلف، واإمنا مرده اإىل لعب لفظي يقوم به نا�سخ حّل 

حمّل املوؤلف الذي مات، ووظيفة هذا النا�سخ اأنه »ل يحمل بني جنباته اأهواء 

1- البنيوية فل�سفة موت الإن�سان، روجيه جارودي، �ص:13 ـ 14.

2- در�ص ال�سيميولوجيا، �ص:85.
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، كما ل يحمل مق�سدا اأو اأي معنى.
)1(

واأمزجة وعواطف وانطباعات«

مل يعد للن�ص اإذنـ  وفق النظرة البنيويةـ  ج�سم كتابي مكتمل، كما مل يعد 

له موؤلف ومقا�سد، بل اأ�سبح عبارة عن �سبكة ون�سيج من الآثار وال�سذارت 

ي�سميه  ما  وهذا  جديدا،  ن�سا  لتكّون  كلها  ترت�سب  ال�سابقة  والن�سو�ص 

اأ�سحاب التيار ال�سيميولوجي مبفهوم التنا�ص. فمن خالله يريد »بارت« اأن 

ينفي عن الن�ص املرجعية والتاأثريية والرتبوية، فالن�ص ل يحيل على موؤلفه، 

اأكرب تربطه به عالقة  ول يعرب عن معان ومقا�سد، واإمنا يحيل على كتاب 

اجلزء بالكل. ويق�سد بارت بالكتاب الأكرب احلياة الثقافية التي ينتمي اإليها 

الن�ص.

وملا كان الن�ص جزءا من هذا الكتاب، فاإن عمليـة اإن�ساء الن�سـو�ص ل تعدو 

اأن تكون تلخي�سا ملا مت كتابته يف الكتاب. ويف هذا اإ�سارة اإىل اأن عملية تاأليف 

الن�سو�ص هي عملية يغلب عليها اجرتار ماهو متداول يف الثقافة. مبعنى اأن 

كل ن�ص حدث اإمنا يحمل يف بنيته »بقايا واآثارا و�سذرات من ذلك الكتاب 

. بل اإن احلياة  كلها يف منظور بارت هي حماكاة لهذا الكتاب الذي 
)2(

الأكرب«

لي�ص �سوى ن�سيج من العالمات  ال�سماء التي ل ت�سدر عن اأي �سخ�ص ول 

.
)3(

تنطوي على �سر اأو معنى نهائي«

3 ـ 3 ـ املرحلة التفكيكية:

التطرف  يطبعها  ولكن  ال�سابقة،  للمرحلة  امتدادا  املرحلة  هذه  تعترب 

والغلو، حتى راأى بع�ص النقاد الغربيني اأنها  متثل مرحلة العبث والالمعقول 

الفاعل ومقا�سده يف  ، لأنها تقوم على نفي 
)4(

والأدبية النقدية  النظرية  يف 

الن�ص، وت�سع مكانه املتلقي ليخو�ص وحده مغامرة القراءة والتاأويل بعيدا 

1- نف�سه، �ص:86.

2- املرايا املحدبة، د. عبد العزيز حمودة، عامل املعرفة، 232 �ص:370.

3- در�ص ال�سيميولوجيا، �ص:86.

4- مرحلة الالمعقول يف النظرية الأدبية املعا�سرة، هيديد وايت. ترجمة د. �سالح جواد الكاظم، 

الثقافة الأجنبية. ع1، �سنة 1982.
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عن كل مركز ثابت من �ساأنه اأن ي�سو�ص املعنى على القارئ اإذا كانت هناك 

بقية من معنى. ويعترب »جاك دريدا« الفلي�سوف الفرن�سي الأمريكي من اأكرب 

.)Deconstruction( الداعني اإىل التفكيكية

اإن من بني ما تقوم عليه التفكيكية هو اإلغاء ن�سق ما ي�سميه جاك دريدا 

به  تتحقق  كانت  التي  الثابت  املركز  بها  يعني  التي  احل�سور،  مبيتافيزيقا 

ثابتة  حقائق  وجود  يف  املركز  هذا  ويتج�سد  الإن�سانية،  تاريخ  عرب  املعرفة 

خارج الن�ص اأو خارج اللغة، هي التي تكفل وتثبت �سحة املعنى. ويرى دريدا 

اأن هذا املركز يحمل اأ�سماء خمتلفة مثل »مركز الوجود، اجلوهر، الكينونة، 

»دريدا«  راأي  يف  ت�سري،  ت�سميات  وهي  الإن�سان«،  اهلل،  الوعي،  احلقيقة، 

العامل  متغريات  فوقها  تقف  ثابتة  اأر�سية  متثل  التي  العليا«  »املدلولت  اإىل 

اخلارجي الذي ميدنا باملعرفة. وهذا املركز الثابت هو ما يرف�ص امل�سروع 

التي  الفل�سفة  اإن  اأخرى:  بعبارة  نقول  اأو   .
)1(

بوجوده العرتاف  التفكيكي 

الإن�سانية، وحتطيم  اأ�سا�سا على ن�سف املعرفة  التفكيكية تقوم  اإليها  ت�ستند 

على  يقوم  الذي  الأكرب  الكتاب  »بارت«  �سماه  ما  اإليها  ي�ستند  التي  الثوابت 

نظام معريف عام تتاأ�س�ص عليه ال�سرعية والدللة. ومبا اأن التفكيكية اإفراز 

لع�سر خّيم فيه ال�سك على كل �سيء، فقد دفعها ذلك اإىل تبني فل�سفة ال�سك، 

ف�سككت يف النظام  العام ويف املعرفة ويف قدرات العقل، و�سول اإىل ال�سك 

يف وجود مركز مرجعي خارجي ي�سمن ال�سرعية وميكن اللغة من الدللة. 

اخلارجي  املركز  ح�سور  ا�ستحالة  على  دائما  ت�سـّدد  التفكيكية  جند  ولهذا 

داخل الن�ص، فهو مرتبط دائما بالغياب اأو بالتاأجيل، ويف هذا احلال ت�سبح 

املراوغة والغمو�ص والتنا�ص ول تعددية الدللـة ولنهائيتها التي ل تعتمد اأي 

.
)2(

�سلطة خارجية هي اأبرز �سمات الن�ص

لقد تبني من خالل هذا ال�سرد التاريخي اأن املناهج الهريمينوطقية هي 

1- املرايا املحدبة، �ص:300 ـ 301.

2- نف�سه، �ص:380.
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والتيارات  الفكرية  النزعات  من  كثريا  واكبت  وقد  الغربي،  املجتمع  وليدة 

الفل�سفية دون اأن نن�سى عالقتها الأوىل بالن�سو�ص املقد�سة. ومن املنطقي 

اأن تكون هذه املناهج قد تاأثرت بكل هذه املراحل، ومن ثم فكيف ميكن اأن 

نربئها من نزعة فل�سفية اأو عقدية تكون قد علقت بها على مدار هذا التاريخ 

وعرب مراحله؟ وكيف نزعم اأنها منهج عقلي وعملي قوامه املو�سوعية؟

الهريمينوطيقية   املناهج  بهذه  املحدثني  الدرا�سني  من  كثري  افتنت  لقد 

ذهب  بل  الإ�سالمية  الثقافة  يف  واآلياتها  اأدواتها  توظيف  على  وحر�سوا 

هذه  بع�ص  تطبيق  اإىل  حنفي،  وح�سن  زيد  اأبو  حامد  ن�سر  بع�سهم،مثل 

العقل،  قوامها  اأنها مناهج علمية  القراآين ظنا منهم  الن�ص  املفاهيم على 

ن    ومل يفّرقوا  يف ذلك بني عقل مو�سوعي هو ما ي�سميه »للند« العقــل املكَوّ

)La raison constituante( الذي يعد ن�ساطا ذهنيا يقوم به الفكر، 

العقل  ماي�سّمى  وبني  النا�ص،  ملكة فطرية وغريزة م�سرتكة بني جميع  وهو 

ن )La raison constituée( واإليه تنت�سب املناهج الهريمينوطيقية  املكوَّ

اأدواته  وغريها من املناهج النقدية. فطبيعة هذا العقل، الذي ت�ستغل وفق 

هذه املناهج، اأنه يحمل معه مبادئ وقواعد ا�ستدللية ترتبط بحقبة زمنية 

بريئة                             لي�ست  العقلية  املناهج  هذه  اأن  يعني  الذي  الأمر   ،
)1(

معينة وبيئة 

ول متلك اأدوات مو�سوعية كما توهم البع�ص، بل اإن لها منزعا عقديا وتوجها 

البنية   بعيدا يف  ويغو�ص  واأن�سجته  اإيديولوجيا ميتزج بخاليا عقلها  فل�سفيا 

العميقة فال يظهر اإل بعد التدبر والتمحي�ص، ويظل هذا املنزع مالزما لها 

تطبيقها  يف  بها  املعجبون  �سرع  اإذا  حتى  امل�سلمني،  بالد  اإىل  هجرتها  بعد 

على الن�سو�ص الإ�سالمية بانت �سوءاتها وافت�سح اأمرها، ويزداد الأمر �سوءا 

حينما يتعلق الأمر بالن�ص القراآين كما جند ذلك وا�سحا يف القراءة التي 

قام بها ن�سر اأبو زيد للن�ص القراآين ا�ستنادا اإىل اأدوات واآليات تنتمي اإىل 

مناهج هريمينوطيقية خمتلفة.

1- ينظر تكوين العقل العربي، د.حممد عابد اجلابري، �ص:15.
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4 ـ نقد القراءة:

ينطلق اأبو زيد يف قراءته للن�ص القراآين من الفر�سية التي تبناها تيار 

احلداثة ـ كما اأ�سلفنا القول ـ وهي فر�سية ترى يف الن�ص عائقا يحول دون 

حرية العقل واإبداعاته ولذلك يجب حتطيم �سلطته.

�سغلت  قد  الق�سية  اأن هذه  زيد« يالحظ  اأبو  »ن�سر  كتابات  واملتاأمل يف 

باله و�سّكلت نواة اأعماله، حتى حتولت اإىل هاج�ص نظري ملك عليه عقله، 

فا�سطره الدفاع عنها اإىل ال�ستعانة ببع�ص املناهج الهريمينوطيقية، ا�ستند 

اإليها يف قراءته للن�سو�ص الدينية وحتليله لها. و ي�سف »ن�سر اأبو زيد« هذه 

القراءة باأنها قراءة عملية تراعي �سياق الن�سو�ص، وبذلك فهي تختلف عن 

التلوينية  والإيديولوجية  بع�ص القراءات الع�سرية التي و�سفها بالقراءات 

.
)1(

واملغر�سة

ولتكن البداية من هذا الكتاب الذي و�سع له موؤلفه عنوانا مفككا وهو: 

التي  زيد  اأبو  جتربة  يلخ�ص  الكتاب  فهذا  احلقيقة«.  ال�سلطة،  »الن�ص، 

لة يف كل كتبه وهي جتربة تدور حول الدفاع عن فر�سية واحدة  عر�سها مف�سّ

ظلت تتكرر يف كل كتبه.

يدع   حتى  املفكك  ال�سكل  بهذا  عنوانه  اإيراد  زيد«  اأبو  »ن�سر  تعمد  لقد 

بنف�سه انطالقا من هذه اجلملة  العنوان  الفراغ وت�سكيل جملة  للقارئ مالأ 

هو  الأخري  يف  القارئ  يدركه  وما  الكتاب.  قراءة  من  النتهاء  بعد  املفككة 

دون  حتول  �سلطة  ميار�ص  »الن�ص  الآتية:  بال�سيغة  العنوان  جملة  ترتيب 

وتوجهها  زيد  اأبو  قراءة  تتحكم يف  التي  هي  النواة  اجلملة  فهذه  احلقيقة« 

حتى اإنها كادت تتحول اإىل روؤية للعامل تعّبـر عن مقا�سد املوؤلف ونواياه.

ولكنها  املا�سي  اإىل  تنتمي  �سلطة  باعتباره  الن�ص  اإىل  زيد  اأبو  ينظر 

قد  ال�سلطة  هذه  تكون  وبذلك  وامل�ستقبل،  احلا�سر  على  الهيمنة  حتاول 

1- ينظر كتاب »الن�ص ـ ال�سلطة ـ احلقيقة«.
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التي  القوانني  »على �سياغة  قدرته  دون  وحالت  العقل  الطريق على  قطعت 

. ويق�سد اأبو زيد بالن�سو�ص القراآن فهو »الن�ص الأول واملركزي 
)1(

تنا�سبه«

يف الثقافة لأنه ا�ستوعب الن�سو�ص ال�سابقة عليه كافة. فقد تولد عنه ن�ص 

م�سرعا  ن�سا  �سار  الذي  الإجماع  ن�ص  تولد  معا  الن�سني  وعن  »ال�سنة«... 

. فهذه كلها يف نظره ن�سو�ص م�سّرعة حتولت بف�سل ال�سافعي اإىل 
)2(

اأي�سا« 

ال�سافعي  »يبداأ  زيد:  اأبو  يقول  ومكان.  زمان  لكل  �ساحلة  مطلقة  ن�سو�ص 

القراآن  ـ  الكتاب  اأن  فحواه:  اخلطورة  من  عالية  درجة  على  مبداأ  بتقرير 

الكرمي ـ يدل بطرق خمتلفة على حلول لكل امل�سكالت والنوازل التي وقعت اأو 

ميكن اأن تقع يف احلا�سر اأو يف امل�ستقبل على ال�سواء... وتكمن خطورة هذا 

اأنه املبداأ الذي �ساد تاريخنا العقلي والفكري ومازال يرتدد حتى  املبداأ يف 

الآن يف اخلطاب الديني بكل اجتاهاته وتياراته وف�سائله، وهو املبداأ الذي 

الدللة  وا�ستقاق  الن�ص  تاأويل  تابع يقت�سر دوره على  اإىل عقل  العقل  حول 

.
)3(

منه«

فال�سافعي، يف نظر » اأبو زيد« ،هو املوؤ�س�ص احلقيقي ملبداأ �سلطة الن�سو�ص 

ملواجهة �سلطة العقل، وقد ظل هذا املبداأ �سائدا على امتداد التاريخ الإ�سالمي 

و�سول اإىل الع�سر احلديث لياأخذ �سورة اأخرى يف اخلطاب الديني املعا�سر 

جتلت يف مبداأ احلاكمية »بدءا من املودودي و�سيد قطب اإىل خطاب �سباب 

.
)4(

اجلماعات الإ�سالمية يف اأنحاء العامل الإ�سالمي«

ويذكر اأبو زيد اأن هذا املبداأ الذي يرد الظواهر كلها اإىل اهلل، هو مبداأ 

ا�ستخدام عقله وخربته وجتربته، بل   ويعيقه عن 
)5(

الإن�سان،  يلغي فاعلية 

اإنه ي�سهم ،اإىل جانب اأجهزة القمع من ال�سرطة واجلي�ص والتعليم والإعالم، 

1- نف�سه، �ص:18.

2- نف�سه، �ص:19.

3- الإمام ال�سافعي والإيديولوجية الو�سطية، �ص:21.

4- الن�ص ـ ال�سلطة ـ احلقيقة، �ص:113.

5- نقد اخلطاب الديني، �ص:33.
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يف تر�سيخ بنية وعي املواطن املذعن اخلا�سع املطيع، وي�ساهم، من ثم، يف 

. واملتاأمل يف مثل هذا الكالم 
)1(

الواقع املحقق مل�سالح طبقية حادة تثبيت 

يعوزه  الذي  احلكم  تطلق  فقد  بريئة،  نف�سها غري  القراءة  هذه  اأن  يالحظ 

ال�ساهد، وقد تنفي اآخر يوؤكده ال�سياق التاريخي ويع�سده.

واإمنا،و�سع  زيد  اأبو  زعم  كما  للن�ص  �سلطة  اأي  يفر�ص  ال�سافعي مل  اإن 

ي�سّكل  واإمنا كان  وال�سائد  الوحيد  املعنى  للن�ص معنى ومفهوما مل يكن هو 

عند الأ�سوليني م�سلكا فقط،  تو�ّسع اأ�سحابه يف تعريف الن�ص حتى ي�سمل 

النقي�ص  اأ�سحابه على  اآخر كان  واملفهوم، وذلك يف مقابل م�سلك  الظاهر 

ينكرون  كادوا  اأنهم  »لدرجة  للن�ص  تعريفهم  �سيقوا يف  قد  ـ  �سابقيهم  من 

قوله:  الأ�سبهاين   اللبان  بن  حممد  اأبي  عن  الباجي  حكى  بالكلية.  الن�ص 

ليوجد الن�ص اأ�سال، وحكى عن اأبي علي الطربي قوله: يعز وجوده، فاإن كان 

فنحو قوله تعاىل: {                  } )الأنفال،64( و {                       } 

مل�سلك  اإماما  اإل  يكن  مل  ال�سافعي  اأن  يظهر  وهكذا   .
)2(

)الإخال�ص،1(« 

التاأكيد على م�سلك  مل يقبل به ممن �سيقوا من مفهوم الن�ص. فلماذا مت 

اأن  يعني  بذلك  والقول  الن�سو�ص،  بندرة  يقول  وغيب غريه ممن  ال�سافعي 

التي  هذه  �سلطة  فاأي  ن�ساطا.  اأكرث  �سيكونان  العقل  وحرية  التاأويل  جمال 

يتحدث عنها ن�سر اأبو زيد؟

اإن الذي ثبت ،تاريخيا، هو اأن الن�ص الديني مل يكن يوما ي�سّكل عائقا 

للنظر  حافزا  يعد  ذلك،  من  العك�ص  ،على  اإنه  بل  العقل،  من  حتد  و�سلطة 

اجته  قد  الإ�سالمي  التفكري  اأن  اإىل  اإقبال  حممد  املفكر  ويذهب  والتفكري. 

بف�سل الن�ص الديني اجتاها خمالفا لجتاه التفكري اليوناين »فاملثل الأعلى 

ولقد  الالنهائية،  ولي�ص  التنا�سب  هو  »�سبنجلر«،  يخربنا  كما  اليونان،  عند 

ا�ستغرق عقولهم، وجود املتناهي يف اخلارج بحدوده الوا�سحة املعينة. اأما يف 

1- الن�ص ـ ال�سلطة ـ احلقيقة، �ص:53.

2- تلقيح املفهوم باملنطوق واملفهوم، د. عبد الفتاح الدخمي�سي. دار الآفاق العربية، �ص:53.
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تاريخ الثقافة الإ�سالمية، فاإننا جند اأن املثل الأعلى يف جمال العقل املح�ص، 

النف�ص  واإ�سعاد  الالنهائي  اإمنا هو حت�سيل  الديني  النف�ص  ويف ميدان علم 

بالغة  مع�سلة  فيها  والزمان  املكان  تكون مع�سلة  كهذه  نزعة  لها  وثقافة  به 

.
)1(

الأهمية«

،بتلقائية،  يدرك  والإ�سالمي  العربي  العقل  تاريخ  م�سار  يف  املتاأمل  اإن 

اأن العقل العربي والإ�سالمي ماكان له اأن يبلغ م�ستوى من الن�سج الفكري ـ 

وال�سواهد التاريخية التي توؤكد ذلك كثرية ول ح�سر لهاـ  لول الن�ص الديني. 

واإنه يف ظل احلاكمية  الإلهية قد مّت حتريره وتنويره وتفعيله، لأن احلاكمية   

ل  اأنهـا  كما  الإبداع،  يف  العقليـة  قـدراته  تعـوق  ول  الإن�سان  فاعلية  تلغي  ل 

املفكرين  بع�ص  اإىل  ون�سبه  زيد  اأبو  ن�سر  ذلك  توهم  كما  اخل�سوع  تفر�ص 

املعا�سرين تلفيقا.

اإن احلاكمية ـ كما يو�سحها �سيد قطب ـ هي »اإعالن عام لتحرير الإن�سان  

يف الأر�ص من العبودية للعباد ومن العبودية لهواه... وذلك باإعالن األوهية  

اهلل وحده ـ �سبحانه ـ وربوبيته للعاملني... اإن اإعالن ربوبية اهلل وحده للعاملني 

معناها: الثورة ال�ساملة على حاكمية الب�سر يف كل �سورها واأ�سكالها واأنظمتها 

واأو�ساعها والتمرد الكامل على كل و�سع يف اأرجاء الأر�ص، احلكم فيه للب�سر 

.
)2(

ب�سورة من ال�سور«

األ ي�سكل هذا الإعالن نوعا من احلرية املثلى يف اأعلى مراتبها مل ي�سل 

اإذا ما حترر من  األ ميكن لالإن�سان  اأي نظام و�سعي«.  اإن�سان يف ظل  اإليها 

عبودية الب�سر ومنها عبودية نف�سه وهواه، اأن يتحرك يف ف�ساء اأكرث �سعة يف 

اجتاه الالمتناهي؟ 

زيد،   اأبو  يتحدث  واإذعان  قمع  اأي  وعن  ـ  هذه  واحلالة  ـ  �سلطة  اأي  فعن 

مفكرين يف حني جند  اإىل  ن�سبه  وقد   ، يفر�سه  احلاكمية  مبداأ  اأن  ويدعي 

1- جتديد التفكري الديني، �ص:151 ـ 152.

2- معامل يف الطريق، �ص:59.
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ن�سو�سهم تنطق بنقي�ص ما ن�سب اإليهم.

ويقرتح اأبو زيد، للتحرر من �سلطة الن�ص، اإخ�ساعه ملنطلق العقل و�سوؤاله 

و�سّكه اأي�سا، واآنئذ يفقد الن�ص قد�سيته وي�سبح ملكا م�ساعا لكل موؤول �ساأنه 

يف ذلك �ساأن اأي ن�ص ذي م�سدر ب�سري.

ا�سم  عليه  يطلق  اأن  يف�سل  القراآن،  عن  زيد  اأبو  ن�سر  يتحدث  وحينما 

الن�ص، لي�ص باملفهوم الذي ا�ستعمل به عند الأ�سوليني الذي يكون لفظه دليله 

الل�ساين  الدر�ص  يف  املتداول  املفهوم  ح�سب  واإمنا  احتمال،  اإليه  يتطرق  ول 

 )texte(الأعجمي اللفظ  يقابله  ما  وهو  البنيوي،  التيار  اأ�سحاب  وعند 

كان  اإنه  حتى  وت�سابكها،  خيوطه  تداخل  يف  الن�سيج  معنى  على  يدل  الذي 

. ويف ذلك اإ�سارة اإىل 
)1(

ي�سّبه عند بارت يف بنائه وتركيبته بن�سيج  العنكبوت

اأن الن�ص ن�سيج من العالمات وكذا الن�سو�ص املت�سابكة يرتابط بع�سها مع 

بع�ص، واإن هذه العالمات ذات وجهني: وجه الدال ووجه املدلول، والعالقة 

بينهما عالقة اعتباطية ل تربطها باملو�سوع اخلارجي عالقة �سرورية، فهي 

ت�سري ول ت�سري يف الوقت نف�سه. مبعنى اأنها ل حتيل على مرجع خارجي بل 

حتيل على دالها فقط وترتد اإليه.

النزعة  ذي  التعريف  هذا  على  بناء  القراآين،  الن�ص  يتحول  هكذا 

به  يراد  الن�سية  البنية  على  والتاأكيد  ون�سية.  لغوية  بنية  اإىل  ال�سكالنية، 

نفي الوظيفة العلمية املتمثلة يف اجلانب الرتبوي والعقدي والقت�سار على 

الوظيفة اللغوية واجلمالية فح�سب. وبذلك ي�سف اأبو زيد القراآن باأنه »كتاب 

العربية الأكرب، واأثرها الأدبي اخلالد دون نظر اإىل اعتبار ديني هو ما نعتقده 

وتعتقده معنا الأمم العربية اأ�سال... ويجب اأن ي�سبق كل غر�ص، ويتقدم كل 

. ثم يتحدث عن الن�سو�ص الدينية فيحددها حتديدا لغويا بعيدا 
)2(

مق�سد«

عن عالقتها بفاعلها وم�سدرها الإلهي فيقول : »لي�ست الن�سو�ص الدينية 

1- ينظر لذة الن�ص: رولن بارت �ص:62 ـ 63.

2- مفهوم الن�ص: درا�سة يف علوم القراآن، �ص:12.
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وامل�سدر  باأي حال،  اإطارها  �سكلت يف  التي  الثقافة  لبنية  مفارقة  ن�سو�سا 

الإلهي لتلك الن�سو�ص ل يلغي اإطالقا حقيقة كونها ن�سو�سا لغوية بكل ما 

تعنيه اللغة من ارتباط الزمان واملكان... واأي حديث عن الكالم الإلهي خارج 

  .
)1(

اللغة من �ساأنه اأن يجذبنا �سئنا اأم اأبينا اإىل دائرة اخلرافة والأ�سطورة«

لقد ان�ساق ن�سر اأبو زيد وراء اأدوات ذات نزعة �سكالنية وبنيوية حم�سة. 

اإنه كان  لآلياتها حتى  القراآين  الن�ص  اإخ�ساع  بها كثريا وتع�سف يف  وافتنت 

ينكر ن�سو�سا قراآنية �سريحة حينما تتعار�ص وت�سوره البنيوي الذي ينكر 

ت�سيد  اإىل  الأدوات  بهذه  الفتتان  وا�سطره  العملية،  والوظائف  الفاعلية 

لتع�سد  عنوة  �سياقها  من  اقتطعها  اجلرجاين  القاهر  عبد  ن�سو�ص  بع�ص 

فكرته التي تقول بن�سية القراآن باملعنى البنيوي البعيد عن كل فاعل خارج 

)2(

الن�ص.

األي�ص ما يقوم به اأبو زيد هنا هو نف�سه القراءة التلوينية واملغر�سة التي 

و�سف بها بع�ص القراءات املعا�سرة؟ بل اأكرث من ذلك اإنها قراءة تزويريه، 

تزور الن�سو�ص وتطم�ص احلقائق. فعبد القاهر اجلرجاين ل يقول يف كتابيه 

»اأ�سرار البالغة« و »دلئل الإعجاز« :اإن الن�ص عبارة عن بنية ن�سية يف مناأى 

كان  اإنه  بل  العقدي،  املتمثلة يف اجلانب  العملية  وظيفتها  وعن  فاعلها  عن 

ي�سعى اإىل اإثبات دلئل الإعجاز البالغي وك�سف اأ�سراره يف الن�ص القراآين 

من خالل التحليل الفني والأدبي والذوقي، حتى يتبني اأن الن�ص قد�سي يف 

م�سدره لي�ص كباقي الن�سو�ص ذات امل�سدر الإن�ساين، يعجزها يف بالغتها 

اأخرى                واإعجازات  يوؤمئذ  تدرك  مل  التي  الإعجازات  بله  فيها  نبغت  التي 

ل يعلمها اإل اهلل �سبحانه قد تظهر اآياتها حينا بعد حني.

ثم هناك اأي�سا م�ساألة اأخرى �سكت عنها اأبو زيد وطم�سها لأنها تتعار�ص 

الن�ص  اأن  ذلك  العملي.  باجلانب  الأمر  ويتعلق  ـ  املغلق  الن�سي  ومنهجه 

1- الن�ص ـ ال�سلطة ـ احلقيقة ـ �ص:92.

2- مرجع �سابق، �ص:93 ـ 94.
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القراآين ـ ي�سهد على ذلك  ال�سياق التاريخي الذي يوؤكد الباحث كل مرة اأن 

القراءات املعا�سرة قد اأهدرته ـ مل يكن ي�سكل عند متلقيه الأوائل، وهم جيل 

ال�سحابة، ن�سا لغويا منعزل يف بنيته بعيدا عن الواقع اليومي والتداويل، 

ومل يكونوا ينظرون اإليه على هذا النحو. اأي باعتباره متاعا عقليا اأو كتابا 

.
)1(

اأدبيا وفنيا اأو كتاب ق�سة وتاريخ »واإن كان هذا كله من حمتوياته«

التداول  اأ�سا�ص  على  يقوم  الأول  اجليل  عند  القراآين  الن�ص  تلقي  اإن 

والعمل ل على اأ�سا�ص الدرا�سة واملتاع، ال�سيء الذي يفهم منه اأن الن�سية مل 

تكن خا�سية القراآن وهو يتنزل اأول مرة، بل كان ن�سا منفتحا على الواقع 

يتلقـى للتنفيذ والعمل. ولقد اأورد ابن كثري يف مقدمة تف�سريه روايات كثرية 

توؤكد املنحى التداويل والعملي الذي كان يتميز به الن�ص عند جيله الأول: 

»قال الأعم�ص عن اأبي وائل عن ابن م�سعـود قال: كان الرجل منا اإذا تعّلم 

اأبو عبد  وقال  والعمل بهن.  اآيات  مل يجاوزهّن حتى يعرف معانيهن  ع�سر 

من  ي�ستقرئون  كانوا  اأنهم  يقرئوننا  كانوا  الذين  حدثنا  ال�سلمي  الرحمان 

اآيات مل يخلفوها حتى  اإذا تعلموا ع�سر  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وكانوا 

.
)2(

يعملوا مبا فيها من العمل، فتعلمنا القراآن والعمل جميعا«

قد  القراآين  الن�ص  اأن  فيذكر  الن�سي  بعيدا يف حتليله  زيد  اأبو  ويذهب 

اخليايل  اللغوي  الواقع  هدا  وب�سبب  اللغوي،  بنائه  يف  جديدا  واقعا  اأن�ساأ 

. وهذا كالم مغرق يف ال�سكالنية مفتون 
)3(

�سنت العرب احلرب �سد الن�ص 

بالتحليل البنيوي الن�سي الذي كان يرى اأن وظيفة الن�سو�ص الفنية تنح�سر 

يف �سنع عوامل خيالية ذات �سخو�ص وهمية لي�ست من حلم ودم واإمنا هي من 

بالعامل  تربطها �سلة  »تودوروف« ل  البنيوي  الناقد  يقول  وورق كما  حروف 

اخلارجي.

1- معامل يف الطريق. �ص:15.

2- تف�سري ابن كثري 4/1.

3- مفهوم الن�ص، �ص:159.
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فاإذا كان الن�ص القراآين ينحو هذا املنحى البنيوي ذا النزعة الن�سية 

فمعناه اأن الن�ص مل ين�سئ واقعا فعليا وتاريخيا، ومل ي�سنع جيال ب�سريا ومل 

تكمن له وظيفة تربـوية وعقديـة ، واإمنا كان يبني واقعـا لغويـا خيالـيا ل مرجع 

له. وهذا نوع من التزوير التاريخي التجاأ اإليه الباحث لت�سويغ فر�سيته مهدرا 

بذلك ال�سياق التاريخي الذي طاملا اأّكد على اأهميته يف فهم الن�ص القراآين. 

والذي يثبته هذا ال�سياق اأن قري�سا قـد اأعدت قـوة وجي�سا كبـريا ل ملواجهة 

ن�ص يبني واقعا لغويا وبالغيا جديدا، فما كان باإمكانها اأن ت�سن حربا �سد 

ن�ص وهمي تقت�سر وظيفته على بناء عامل �سبه واقعي كما يقول »اإجناردن« 

فالن�ص اجلديد  العك�ص من ذلك متاما،  الأمر على  اإن  الفني.  الن�ص  عن 

قد اأق�ست تعاليمه م�ساجع العرب وذلك مبا كان يدعو اإليه من اإميان باهلل 

وتوحيد ذاته واأداء الأمانة و�سلة الرحم والكف عن املحارم والدماء وغريها 

 وقد 
)1(

من اأمور الإ�سالم التي عددها جعفر بن اأبي طالب اأمام النجا�سي.

ورد يف كالمه اإ�سارة تدل على اأن قري�ص قد اأخذت يف تعذيب امل�سلمني ملا راأت 

الن�ص اجلديد يخرتق الواقع اخرتاقا، فلما اأح�ست اأن مالمح التغيري بدت 

وا�سحة جهزت اجلي�ص ملنع الن�ص حتى ل يذهب بعيدا يف الأعماق.

1- ال�سرية النبوية، لبن ه�سام، 336/1.
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الف�صل الرابع: 

حداثة الفكر الإ�صالمي:

 جرح وتعديل
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1 ـ احلداثة وتداعياتها املعجمية :

جتمع كل املعاجم العربية  -وهي تتحدث عن دللة لفظ احلداثة املعجمية- 

على �سفات قدحية ومعان �سلبية تالزم اللفظ ول تفارقه. فاحلدث يف ل�سان 

يف  معروف  ول  مبعتاد،  لي�ص  الذي  املنكر  احلادث  ...الأمر  يعني:«  العرب 

الفاعل واملفعول، فمعنى  الدال وفتحها، على  ال�سنة. واملحدث يروى بك�سر 

الك�سر من ن�سر جانيا واآواه واأجاره من خ�سمه وحال بينه وبني اأن يقت�ص 

منه، وبالفتح هو الأمر املبتدع نف�سه، ويكون معنى الإيواء الر�سا به وال�سرب 

عليه فاإذا ر�سي بالبدعة واأقر فاعلها ومل ينكرها عليه، فقد اآواه... اأحدث 

عينه  واملعنى  الزنى.  عن  بالإحداث  يكنى  زنيا،  اإذا  املراأة  واأحدثت  الرجل 

يوجد يف املعجم الو�سيط، فيقال: »اأحدث الرجل وقع منه ما ينق�ص طهارته، 

واأحدث ال�سيء ابتدعه.

عالقة  اأي�سا،  للم�سطلح  القدحية  والدللة  ال�سلبية  القيمة  يوؤكد  ومما 

بينه وبني مفهوم البتداع، مما يجعله قريبا من معنى  التي جتمع  القرابة 

ال�ساللة. اإن كال من البدعة والإحداث يدل على معنى متقارب، »فكالهما 

الطهر  حال  من  اخلروج  يعني  وكالهما  وتنقي�ص،  تدني�ص  على  يدل 

ت�سري  املعنى  هذا  واإىل  والتعقيد.  واملبالغة  ال�ساللة  حال  اإىل   
)1(

وال�سفاء«

قوله �سلى اهلل  منها  البدعة،  تتحدث عن  التي  ال�سريفة  النبوية  الأحاديث 

عليه و�سلم: »اإن �سر الأمور حمدثاتها، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة �ساللة 

وكل �ساللة يف النار«، وقوله اأي�سا: »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�ص منه 

فهو رد«. وهكذا تتداخل �سل�سلة من الوحدات املعنوية فيما بينها من قبيل: 

ـ  لت�سكل يف الأخري حقال معجميا يحيل  احلداثة وال�ساللة والبدعة وال�سر 

عن طريق التداعي ـ على معاين الغواية وال�سالل.

توؤكد هذه العالقات املعجمية ذات القرابة املعنوية الواحدة يف ظل نظام 

ـ     1991م  �ص  11ـ  و   10 ع  الجتهاد  العلوي،  �سعيد  بن  �سعيد  الجتهاد،  وم�سالك  التحديث  �سبل   -1
1411 هـ. �ص:176.
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يكون  اأنه  اإذ  ال�سلبية،  القيم  حقل  اإىل  امل�سطلح  انتماء  الإ�سالمية  القيم 

حممال باأثقال من الدللت القدحية تتوالد فيما بينها، ويتنا�سل بع�سها من 

النقي�ص من  التجديد يف ذاكرته، فهو على  بع�ص. وهذا ما ل يحمله لفظ 

ذلك يوؤ�س�ص معاين اإيجابية جتمعها نواة معنوية واحدة ميكن تلخي�سها يف 

كلمة الهدى. ويجد مثل هذا املفهوم اأي�سا �سنده يف حديث نبوي يتحدث فيه 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن مكانة التجديد يف الإ�سالم يقول: »...اإن 

لها دينها«. وي�سري  راأ�ص كل مئة �سنة من يجدد  الأمة على  اهلل يبعث لهذه 

احلديث تلميحا اإىل العالقة التي جتمع بني التجديد والهدى والإ�سالح كما 

تعالقت احلداثة مع البدعة وال�ساللة �سابقا، وهذا ما يفهم منه اأن ل عالقة 

البتة بني احلداثة والتجديد.

2 ـ احلداثة مذهبا فكريا.

للمنبت  ما  يخفى  ول  وتكوينا،  ن�ساأة  حم�ص  غربي  م�سروع  احلداثة  اإن 

والت�سورات.  املفاهيم  على  التاأثري  يف  دور  من  والن�ساأة  التكوين  ومراحل 

�ساهما  فيهما  ن�ساأت  اللذين  وف�ساءها  منبتها  اأن  احلداثة  تاريخ  وي�سهد 

ذاكرته،  امل�سطلح يف  يحملها  التي  املعاين  من  كثري  توليد  وفري يف  بق�سط 

القدمي  بني  تف�سل  التي  الأوىل  البداية  باعتباره  النه�سة،  ع�سر  من  بدءا 

واجلديد، وانتهاء بهذا القرن حيث الدخول اإىل مرحلة العلمانيـة التي متـثل 

التي  الأخرى  املرحلة   تكون  اأن  يعدو  ول  الغربيـة.  احلداثة  مقامات  اأعلى 

اأعقبت احلداثة، وتنعت مبا بعد احلداثة، اإل وجها ثانيا للحداثة نف�سها، وهو 

مفاهيمها،  لبع�ص  وت�سويبا  وا�ستدراكا  مراحلها  لبع�ص  نقدا  يت�سمن  وجه 

وذلك حتى يظل الإن�سان �سجينا للتاريخ الغربي، ل�سيقا مبحيطه وطينته، 

ثان،  الدائرة ول يبحث عن م�سروع  اآخر خارج هذه  ي�ست�سرف م�ستقبال  ل 

الأوربية.  املركزية  وعن  الغربي  ال�سياق  عن  بعيدا  اأخرى،  جتربة  عن  اأو 

وهذا نوع من الهيمنة متار�سه احلداثة على الآخر حتى ي�ستجيب لها تلقيا 

ويقبلها حال وم�سروعا م�ستوردا ق�سريا، يدعو اإىل جمتمع حديث من �سماته 
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واملت�سرف،  ال�سيد  هو  وحده  فيه  الإن�سان  واأن  ال�سناعي،  والتقدم  العلم 

و�سيلته الوحيدة هي العقل اأداة للك�سف والإدراك، وم�سدرا لو�سع القوانني 

والت�سريعات القت�سادية وال�سيا�سية والفنية، بعيدا عن كل ن�ص ذي طبيعة 

متعالية اأو مقد�سة كالن�ص الديني مثال.

وانطالقا من هذا املفهوم تغدو احلداثة جتربة ح�سارية ذات وجهني:

ظاهر قوامه العلم واملعرفة، وباطن اأ�سا�سه، يف الغالب، الإحلاد والتنكر 

تعترب  كانت  التي  الأخالقية  والقيم  الدينية  املوؤ�س�سات  ورف�ص  للمقد�ص 

الت�سريعات والقوانني. ومن هذا املنطلق  ل�سّن  مرجعيات للحقوق وم�سدرا 

ي�سّر فرعها  الأثرـ  ـ كما جاء يف  الّدمن  كاأمر خ�سراء  اأمر احلداثة  ي�سبح 

الناظَر اأول مرة، ثم يدرك بعد حني اأن منبتها، يف الغالب، الفكر ال�سلبي، 

واأن ديكورها اخلارجي يخفي دمامة يف العمق، ودخنا يف الباطن من �ساأنه 

اأن يقو�ص ظاهرها وياأتي عليه من قواعده.

اأن املبداأ الأ�سا�ص الذي تقوم عليه احلداثة يكمن  لقد اكت�سف »هيجل« 

يف مبداأ الذاتية وهيمنة الأنا، ويعني هذا املبداأ ح�سب الت�سور الهيجلي اأن 

اأما  اأول،  جانب  هذا  اجلماعة،  ولي�ص  الأ�سا�ص  هو  خ�سو�سيته  بكل  الفرد 

املناق�سة ويف عدم  له احلق يف  اأ�سبح  الفرد  اأن  فيتجلى يف  الثاين  اجلانب 

. وتعود الظروف التاريخية التي 
)1(

قبوله ل�سيء ما اإل ما يكون م�سوغا عقليا

يف  تاأتي  اأ�سا�سية  اأحداث  اإىل  ـ  هيجل  راأي  ح�سب  ـ  املبداأ  هذا  ب�سببها  ن�ساأ 

مقدمتها حركة الإ�سالح الديني والنه�سة العلمية، ال�سيء الذي ُيفهم منه 

اأن احلداثة قرينة العقالنية كما يذكر ماك�ص فيرب، واأن ن�ساأتها تعني »انهيار 

الت�سورات الدينية للعامل يف اأوربا، بدءا من القرن الثامن ع�سر، حيث اأخذت 

.
)2(

الت�سورات الدنيوية والعلمانية حتل تدريجيا حملها«

لقد عرفت احلداثة، منذ ن�ساأتها، عدة حتولت بدءا من العقل وحتريره 

1- اخلطاب الفل�سفي للحداثة، ها�سم �سالح، الكرمل، ع 43، �ص 1992، �ص:47 و 48.
2- نف�سه، �ص:46.
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يف ع�سر النه�سة، مرورا بالعقل وتنويره يف ع�سر الأنوار، و�سول اإىل العقل 

وتفعيله يف القرن الثامن ع�سر الذي كانت من اأبرز نتائجه ثورتان اأ�سا�سيتان 

هما الثورة ال�سناعية يف اجنلرتا والثورة الفرن�سية اللتان تنا�سل من عقبهما 

جمتمع حديث ذو نزعة حداثية، واأن ما مييزه عن املجتمع القدمي هو العداء 

ال�سريح للدين ولكل مقد�ص واإبعادهما من جمال احلياة، واإطالق احلاكمية 

بعد ذلك لالإن�سان وعقله يف احلياة كلها، �سواء الجتماعية اأو القت�سادية اأو 

الفكرية اأو ال�سيا�سية. وهذا يعني اأن العلمانية بو�سفها عقيدة جديدة ذات 

العامل قد  اأن  العلمانية  الدينية. »وتعني  بالعقيدة  طبيعة حم�سة �ست�ستبدل 

تخل�ص من كل اأنواع القوى فوق الإن�سانية وفوق الطبيعة )الآلهة والأرواح( 

التي تردُّ اإليها ثقافة املجتمع القدمي والثقافات غري ال�سناعية عامة، وجود 

العناية  م�سوؤولية  تعود  اأي�سا  واإليها  الإن�سان،  وخلق  الطبيعة  وتكوين  الكون 

ا�ستبدلت  وقد  املتبادلة.  وعالقاته  وحركته  بقاوؤه  حيث  من  الوجود  بهذا 

النظر  على  يقوم  واحدا  منوذجا  التف�سريية  النماذج  بهذه  احلديثة  الروؤية 

.
)1(

العقلي واملنهج العلمي«

مل تقف احلداثة عند اإبعاد الت�سورات الدينية من جمال التفكري وكفى، 

التا�سع ع�سر منطقا جديدا يتج�سد يف  اإنها �ستتبنى يف منت�سف القرن  بل 

فل�سفة نيت�سه التي تقوم على اإق�ساء فكرة اهلل من جمال احلياة كلها؛ بعد اأن 

خل�سه يف الإعالن الذي رفعه عن »موت الإله«؛ ولقد كان هذا الإعالنـ  يقول 

وتلخ�ص   .
)2(

العامل الإن�سان يف  بوحدانية  ـ  مبثابة اعرتاف  روجي غارودي 

عبارة »موت الإله« فل�سفة نيت�سه برمتها، وت�سي مب�سروعه يف خطابه النقدي 

العوامل  وجميع  الأخرويات  جميع  »اإ�سقاط  على  يقوم  الذي  ذلك  قاطبة، 

لأن  قابلة  عبارة  اأنها  العليا...ول�سك  واملثل  القيم  جميع  ون�سف  املاورائية، 

ع4  الأولـى،  ال�سنة  املعرفـة  اإ�سالمية  املوىل،  عبد  عزالدين  احلداثة،  لتاريخ  الغربية  الروؤية  يف   -1
1416هـ ـ 1996م، �ص: 116 ـ117.

2- البنيوية فل�سفة موت الإن�سان، روجيه غارودي، ترجمة جورج طرابي�سي. دار الطليعة. بريوت ط 
م/ 1981، �ص:5.
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العامل  تعقل  لإمكانية  ال�سمانات  جميع  ت�سدع  عن  اإعالن  اأنها  على  توؤول، 

 .
)1(

وملعقوليته، وعن ت�سظي جميع احلقائق وتداعي جميع الهويات«

ول يخفى اأن املنطق الذي تبنته احلداثة مع نيت�سه هو تعبري عن »لوعي 

جمعي« لأ�سول عقدية اإغريقية قدمية ج�سدتها على وجه اخل�سو�ص اأ�سطورة 

�سببه  والب�سر  الآلهة  بني  القائم  العداء  عن  حتكي  التي  تلك  »بروميثو�ص« 

التي  ـ  املعرفة  نار  ـ  املقد�سة  النار  ال�ستيالء على  اأجل  الدائم من  ال�سراع 

اأدى بالإن�سان  اأن جتود بها، مما  ا�ستحوذت عليها الآلهة وحدها، ورف�ست 

ـ اإىل اأن ي�ستويل على هذه النار �سرقة واغت�سابا  ـ ممثال  يف »بروميتو�ص« 

الكون واحلياة، وي�سبح ندا لالآلهة وحدها، وهذا ما دفعها  اأ�سرار  ليعرف 

لالنتقام منه يف وح�سية وعنف لتنفرد وحدها بالقوة وال�سلطان.

3 ـ هجرة احلداثة

الإ�سالمي،  العامل  اإىل  الأ�سلي  موطنها  من  احلداثة  هاجرت  حينما 

ا�ستطاعت اأن تو�ّسع من دائرتها لت�سمل حيزا مكانيا اأكرب، وتتمدد على ف�ساء 

رحب، جراء الغلبة التي متت للبلدان الغربية على البالد الإ�سالمية املمتدة 

اأن تتالقح مع  التو�سع للحداثة  طول وعر�سا، �سرقا وغربا. لقد �سمح هذا 

اأن  األ�سنتها بعد  اأخرى، واأن جتري فيها دماء جديدة، واأن تتعدد  ف�ساءات 

كانت حكرا على الل�سان الأعجمي وحده. ومن بني ما تكلمت به احلداثة هو 

الل�سان العربي املبني، فقدمت به م�سروعها وروؤيتها الكونية للمتلقي العربي 

وامل�سلم وفق ت�سور غربي ينتمي اإىل منظومة فكرية تختلف كل الختالف 

وكذا  ومقوماتها  خ�سائ�سها  تتفرد  التي  الإ�سالمي  الفكر  منظومة  عن 

اأن�ساقها وظروفها.

لها  يخ�س�ص  مل  الإ�سالمي  العامل  اإىل  احلداثة  هجرة  اأن  املوؤكد  من 

1- موت الإن�سان يف اخلطاب الفل�سفي املعا�سر، د. عبد الرزاق الداوي، دار الطليعة. بريوت، ط1/ 
1992، �ص:35.7.
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ـ  اأول مرة نظرا لغرابتها و�سدمتها، ولذا كان التجاوب معها  ا�ستقبال حار 

كما يقول اأبو الأعلى املودودي ـ يت�سم بنوع من اجلمود، اإل اأن هذا التجاوب 

 الذي 
)1(

مل يقو على �سد زحف احلداثة، فكان لبد من التجاوب النفعايل

يتحرك �سمن النظام املعريف احلداثي.

لقد اأدرك اأ�سحاب هذا الجتاه اأن الهوة بني العامل الإ�سالمي والغربي 

ويف  وتدهوره  اأحدهما  تخلف  يف  يتج�سد  بينهما  التمييز  واأن  �سا�سعة، 

قوة  اأن  يف  تتلخ�ص  نتيجة  اإىل  هوؤلء  وتو�سل  وتفوقه.  الغربي  العامل  تقدم 

دولته من  تفعيل عقله، ويف تخل�ص  الفرد، ويف  تكمن يف حترر  العامل  هذا 

اإليه هذا الجتاه يدخل  تو�سل  وما  املادي.  وتفوقه  ال�ستبداد ويف علمانيته 

�سمن احلكمة ال�ست�سراقية التي كانت متيز بني العقل ال�سرقي والغربي وفق 

ال�سرقي، ح�سب زعم هذه احلكمة،  يو�سف  ما  وغالبا  و�سمات،  خ�سائ�ص 

عقالين،  باأنه  الآخر  ينعت  نقي�سه  وعلى  طفويل،  فا�سق،  لعقالين،  باأنه 

فا�سل، نا�سج و�سوي. وهذا تقابل من �ساأنه اأن يقوي الفرتا�ص »باأن ال�سرق 

وكل ما فيه، بحاجة اإىل درا�سة ت�سحيحية من قبل الغرب، هذا اإذا مل يكن 

.
)2(

بو�سوح مطلق اأدنى درجة منه«

لقد اأغرت مثل هذه الأحكام اأ�سحاب التجاوب النفعايل لتبني احلداثة 

مذهبا فكريا ونظاما دلليا من �ساأنه اأن يقدم حلول وي�سمن التطور للعامل 

الفعل.  واختالف يف ردود  والقبول،  التلقي  تفاوت يف درجة  الإ�سالمي، مع 

وهكذا ن�ستطيع اأن منيز داخل هذا التجاوب بني ا�ستجابتني اثنتني: اإحداهما 

من  والتحرر  الواقع  على  التمرد  �سماتها  من  خال�سة،  علمانية  نزعة  ذات 

الدين والنفالت من نظمه و�سرائعه ومن زمانه ومكانه والتخل�ص من كل 

�سيء ميت اإىل املا�سي ب�سلة وا�ستبدال الت�سورات الغربية العلمانية بالت�سور 

الديني. اأما ال�ستجابة الثانية فت�سع التجربة داخل نظام القيم الإ�سالمية، 

1- موجز تاريخ جتديد الدين واإحيائه، اأبو الأعلى املودودي، موؤ�س�سة الر�سالة، �ص:161.  
2- ال�ست�سراق، ادوارد �سعيد، ترجمة كمال اأبوديب، موؤ�س�سة الأبحاث العربية، 1984، �ص:71. 
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اأي داخل النموذج املعريف الإ�سالمي مكتفية با�ستعارة بع�ص القيم والآليات 

من منظومة احلداثة واإدماجها �سمن خطابها الديني وم�سروعها الفكري. 

على  تاأ�س�ص  الذي  التجديدي  الجتاه  اأ�سحاب  عند  وا�سحا  ذلك  ويظهر 

عبده  حممد  وال�سيخ  الأفغاين  الدين  جمال  اأمثال  من  ومفكرين  علماء  يد 

وتالمذته من بعده، ويدخل �سمن هذا الجتاه امل�سروع الذي قدمه حممد 

اإقبال مع اختالف كبري يف التعامل مع اآليات احلداثة الغربية واأدواتها.

4 ـ فل�سفة اإقبال: حداثة اأم جتديد.

فطن حممد اإقبال اإىل ما تتميز به احلداثة الأوربية املعا�سرة من حركة 

ومنو مطردين ل يعرفان ال�سكون، كان من نتائجهما ثورة �سناعية وعلمية 

باهرة، وحداثة فكرية متطورة. ثم وجد اأن الإ�سالم اأي�سا يدعو اإىل ال�سعي 

تخلفوا  ولذلك  املعا�سر  واقعهم  يف  امل�سلمون  فقده  الذي  ال�سيء  واحلركة، 

وفق  يتحرك  كان  الغربية  احلداثة  منطق  اأن  لحظ  ثم  غريهم،  وتقدم 

مذاهب ذات منزع مادي اإحلادي، وتوجه علماين بعيد عن الدين وتعاليمه 

وتف�سرياته. وهذا ما دفعه اإىل تقدمي م�سروع فكري يت�سمن حلول لق�سايا 

وم�ساكل العامل الإ�سالمي، واأجوبة عن اأ�سئلة الع�سر. وي�ستند هذا امل�سروع 

يف فل�سفته اإىل مبداأ احلركة باعتباره قانونا عاما من �ساأنه اأن ي�ساعد الذات 

الإ�سالمية حتى جتدد دماءها يف عامل دائم التجدد واحلركة.

لقد واجه اإقبال بيئتني متناق�ستني، واحدة ل وجود فيها لذاتية الإن�سانية، 

كما  العجمي  الت�سوف  وفناء  العدمية  غيبوبة  يف  التائهة  ال�سرقية  كالبيئة 

ي�سميه اإقبال، اأما الأخرى فقد بالغت يف اإثبات الذات وت�سخيمها اإىل درجة 

بذلك  �سرح  كما  الإله«  »موت  و  )ال�سوبرمان(  اأعلى  اإن�سان  التب�سري مبولد 

»نيت�سه« يف »هكذا تكلم زراد�ست«. وكان على اإقبال وهو يواجه هذين البيئتني 

املتناق�ستني، اأن يعمل على اإخراج هذه الذات من قرب فنائها، واأن يعيد لها 

عنا�سر الفاعلية واحلركة التي افتقدتها منذ اآباد عديدة، على غرار ما حتيا 

فيه الذات الغربية من حرية ون�ساط وعمل. ونتيجة لهذه العتبارات حظيت 
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الذات عند اإقبال بن�سيب كبري، اأ�سبحت ت�سكل معه اأحد العنا�سر الأ�سا�سية 

والقيم املهيمنة يف فل�سفته.

اإقبال ـ هي يف حاجة ما�سة اإىل مفاهيم  اإن الذات الإ�سالمية ـ يف نظر 

ن�ساطها  ا�سرتجاع  من  تتمكن  حتى  جديدة  �سياغة  ت�ساغ  اأ�سيلة  اإ�سالمية 

القدمي، وهذا ما جعل اإقبال يعيد �سياغة كثري من الق�سايا الإ�سالمية وفق 

كتاب  لي�ص  الكرمي  »القراآن  اإن  فيقول:  بذلك  نف�سه  هو  يقر  حداثي  ت�سور 

فل�سفة اأو اإلهيات، ولكن فيه هدى اإىل مقا�سد احلياة ورقيها، وفيه اأ�سول 

فل�سفية يقينية. ولو اأن م�سلما متفل�سفا بنّي امل�سائل القراآنية يف �سوء الأفكار 

والتجارب احلديثة، ما �سّح اتهامه باأنه يقدم �سرابا جديدا يف زجاجة قدمية 

قدمية،  ثياب  يف  جديدة  اأفكارا  اأعر�ص  ل  اأنا  ـ  )م�سرتدك�سني(  يقول  ـكما 

.
)1(

ولكن اأبنّي حقائق قدمية يف �سوء الأفكار اجلديدة«

لقد افتنت حممد اإقبال بالعقالنية الأوربية باعتبارها »اأول �سرارة األهبت 

، ولكنه يف الوقت نف�سه 
)2(

نفو�ص الغربيني فطارت بها اإىل املدينة احلا�سرة«

العالقات اجلديدة،  ذات  العقالنية  لهذه  ال�سلبية  باجلوانب  علم  على  كان 

ال�سعور  معهما  حتول  وال�ستيالب،  التجريد  عليها  يغلب  عالقات  وهي 

بالطماأنينة الذي كان يحققه الدين اإىل انك�سار وخواء روحي. اإن هذا الأمر 

جعل  احلداثة عر�سة لنتقادات عديدة بداأها »نيت�سه« بنقده الالذع للعقل 

ولذلك  الأوهام،  وعبق  اخليال  رطوبة  من  وخلوه  فراغه  ب�سبب  التاريخوي 

من  به  متيز  وما  التنوير  مرحلة  عقل  عن  بديلني  والفن  الأ�سطورة  اقرتح 

. وبهذا النقد يكون نيت�سه قد اأر�سى دعائم مدر�سة جديدة 
)3(

جفاف ويب�ص

فرانكفورت  مدر�سة  مع  اأوجها  و�ستبلغ  الغربي  للعقل  اجلذري  النقد  تتبنى 

وما قامت به من دور يف نقد العقل الغربي وخا�سة ماقام به كل من »هور 

1- الفكر الإ�سالمي و�سلته بال�ستعمار الغربي، د. حممد البهي، دار الفكر، 1973، نقال عن حممد 
اإقبال: �سريته وفل�سفته و�سعره، �ص:121.

2- الإيديولوجية العربية املعا�سرة، عبد اهلل العروي، دار احلقيقة، بريوت 1979، �ص:33.
3- اخلطاب الفل�سفي للحداثة، ها�سم �سالح، �ص:45.
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كهامير« و »اأدورنو« يف كتابهما جدلية العقل. لقد اتبع هذان الفيل�سوفان رائدا 

مدر�سة فرانكفورت ا�سرتاتيجية معينة يف نقد العقل الغربي، تتمثل يف القيام 

مبراجعة عقلية لتاريخ العقالنية الأوربية والوقوف عند اللحظات الالاإن�سانية 

للعقل الأوربي، وما �ساحب ذلك من حتديث �سناعي وتطور  والالعقالنية 

وت�سييء  الإن�سان  ل�ستعباد  كل جهده  وجه  راأ�سمايل  نظام  تفرع عنه  مادي 

النوع  وهذا  والطبيعة،  الإن�سان  بني  حي  توا�سل  كل  على  والق�ساء  الطبيعة 

من العقل هو ما �سمته مدر�سة فرانكفورت بالعقل الأداتي اأو الأدواتي، وهو 

عقل انتهازي بارد خال من رطوبة القلب ونداوة الروح متييزا له عن العقل 

النقدي ذي النزعة املو�سوعية الذي كانت املدر�سة تقيم اأ�س�سه وتر�سم بع�ص 

.
)1(

مالحمه

اأكاد اأزعم اأن حممد اإقبال كان على بينة بهذه اللحظات التي مرّت بها 

قدرة  يف  ت�سكيكه  يف  �سببا  الأمر  هذا  يكون  اأن  ويرجح  الأوربية،  العقالنية 

العقل على اخرتاق كل الآفاق، وهذا ما جعله يدعو اإىل تبني جتربة معرفية 

التجربة احل�سية  تقف عند حدود  ول  والعلمية  الروحية  التجربة  بني  توفق 

والعقلية وحدها. فاملعرفة العقلية عند اإقبال تتوقف عند الظاهر لكت�ساف 

ولكنها  والكون،  للطبيعة  املنظمة  القوانني  عن  والبحث  والدوافع  الأ�سباب 

يف نهاية املطاف ل تتجاوز الإجابة عن �سوؤال املاهية الذي يتجلى يف �سيغة 

»ماهذا؟« وبعدها يعجز عن تقدمي جواب عن �سوؤال الغاية والق�سد املتج�سد 

يف �سيغة »ملاذا؟« وهذا ما توقفنا عليه جتربة كالتجربة الروحية اأوال�سوفية. 

اإن هذه التجربة مبا متلكه من و�سائل غري عادية قادرة على الوقوف عند 

الدوافع احلقيقية التي تدور وراء الكون، اإل اأن هذه التجربة التي ميار�سها 

.
)2(

امل�سلم تبلغ ذروتها وكمالها يف حال معينة ي�سميها الدين ال�سالة

اإن ما مييز التجربة العقلية واحل�سية عن التجربة الروحية عند اإقبال هو 

1- النظرية النقدية ملدر�سة فرانكفورت، د. عبد الغفار مكاوي، �ص 42 ـ 43.
2- حممد اإقبال، مفكرا اإ�سالميا، حممد الكتاين، دار الثقافة 1978م، �ص:66.
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تناهي الأوىل ول تناهي الثانية، وبالتايل يكون املتناهي �سنما معبودا ـ كما 

. وي�سطره مثل 
)1(

يذكر اإقبال ـ يعوق حركة العقل لكي تتجاوز حدود املتناهي

هذا الت�سور اإىل تاأويل ن�ص قراآين يع�سد به فكرة الالمتناهي التي اأثبتها 

للفكر الإ�سالمي، والن�ص هو قوله تعاىل: {                           }، 

الوجود  حمدودية  اإىل  اإقبال،  نظر  يف  ت�سري،  النجم  �سورة  من  الآية  فهذه 

وتناهيه، ومن ثم فاإن »املنتهى الأخري يجب األ يبحث عنه يف حركة الأفالك، 

واإمنا يبحث عنه يف وجود كوين روحاين لنهاية له. ورحلة العقل اإىل هذا 

.
)2(

املنتهى الأخري رحلة طويلة و�ساقة«

 اإذا كانت التجربة يف الإ�سالم عند حممد اإقبال تذهب عميقا يف الزمان 

هي  تعرف  ل  حركة  ميلك  اأي�سا  فاعلها  فاإن  حدودها،  تتناهى  ول  واملكان 

الأخرى حدودا، حيث ل ينتهي به املطاف اإىل قرار ال�سكون بعد املوت، بل 

تظل حركته يف قوة دائمة وم�ستمرة. ولكي يربز اإقبال مكانة الذات الفاعلة، 

اأو الأنا ح�سب م�سطلح هيجل، فقد اأثبت لها اإيجابية ل حد لها على غرار 

التجربة امللت�سقة بها، وهي جتربة ل تتناهى ول تنتهي عند املوت، بل تظل 

يف منو حركي بعد اجلنة والنار، وهذا ما دفعه اإىل القول باأن اجلنة والنار 

وحقبة  زمنية  فرتة  على  مقت�سر  النار  يف  اخللود  واأن  مكانان،  ل  حالتان 

البقاء  �سفة  ينال  وبهذا  واحلركة  الفعل  اإىل  الإن�سان  يعود  بعدها  حمددة، 

واخللود.

بل  بقوة،  دافع عنها  فل�سفته، فقد  نواة  ت�سكل  التي  الفكرة هي  اإن هذه 

تاأول الن�سو�ص لتع�سيدها وتثبيتها، وكالمه الآتي يبدو اأكرث و�سوحا يف هذا 

املحتمل  من  لي�ص  ال�سنني  ماليني  تطوره  اقت�سى  كائنا  »اإن  يقول:  ال�ساأن، 

اإطالقا اأن يلقى به كما لو كان من �سقط املتاع. ولي�ص اإل من حيث هو نف�ص 

تتزكى با�ستمرار، اإذ ميكن اأن ينت�سب اإىل معنى الكون...وكيف تكون تزكية 

1- جتديد التفكري الديني يف الإ�سالم، ترجمة حممود عبا�ص، �ص:151.
2- نف�سه، �ص: 151 ـ 152.
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النف�ص وتخلي�سها من الف�ساد؟ اإمنا يكون ذلك بالعمل. {

فاحلياة   .)2  –  1 الآيتان  امللك:  )�سورة   .{    

ولي�ست  املركب،  لن�ساطها  ابتالء  اأول  واملوت هو  النف�ص،  لعمل  تهيء جمال 

هناك اأعمال تورث اللذة، واأعمال تورث الأمل، بل هناك اأعمال تكتب للنف�ص 

مكانان.  ل  حالتان  فهما  والنار  اجلنة  اأما  الفناء...  لها  تكتب  اأو  البقاء 

وو�سفهما يف القراآن ت�سوير ح�سي لأمر نف�ساين. اأي ل�سفة اأو حال. فالنار 

يف تعبـــــــري القـــراآن هي {                         } 

)�سورة الهمزة، 6 ـ 7( هي اإدراك األيم لإخفاق الإن�سان بو�سفه اإن�سانا. اأما 

اجلنة فهي �سعادة الفوز على قوى النحالل.

ولي�ص يف الإ�سالم لعنة اأبدية، ولفظ الأبدية الذي جاء يف بع�ص الآيات 

و�سفا للنار يف�سره القراآن نف�سه باأنه حقبة من الزمان يف �سورة النباأ يف قوله 

.
)1(

تعاىل: {         } )�سورة النباأ ، 23( 

اإن التاأويالت التي ذهب اإليها اإقبال هنا، تخرج يف معظمها عن ظاهر 

الن�سو�ص التي حددت لالإن�سان وقت عمله واختباره وجعلت له بداية ونهاية. 

ومن الراجح اأن يكون الغياب ال�سلبي للذات يف البيئة ال�سرقية �سببا مبا�سرا، 

اأو مبالغة، ورب تطرف يف  اأكرث غلوا  اإثباتها ب�سورة  اإقبال على  يف حر�ص 

جانب جلب تطرفا يف جانب اآخر.

لي�ص هذا فح�سب، بل للحداثة الغربية كذلك يد واأثر على هذا الت�سور. 

ونفوذها على  �سلطانها  تب�سط  الأبدي  العود  نيت�سه يف  اأن فكرة  اإيل  ويخيل 

فكرة خلود الذات وا�ستمرارها عند اإقبال. وهنا يجب الإ�سارة اإىل اأن تاأكيد 

الذات عند نيت�سه كانت حتركه رغبة التخل�ص من النظرة الدينية الكن�سية 

التي كانت حتط من قدر الإن�سان، وحتى يعيد »نيت�سه« الثقة لالإن�سان حمل 

1- نف�سه، �ص: 136 ومابعد.
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اأمام  يقف  عائقا  نظره،  ،يف  ت�سكل  لكونها  عام،  بوجه  الألوهية  فكرة  على 

الذات ويحول دون رغباتها يف اأن ت�سبح كائنا ذا �ساأن ولهذا ال�سبب جعل 

.
)1(

حياتها رهينة مبوت الإله

ففي ظل هذا الت�سور ن�ساأت فكرة العود الأبدي عند »نيت�سه« كمحاولة 

لإ�سفاء �سفة الأبدية على الإن�سان والعامل الذي يعي�ص فيه، والقول بخلود 

اأ�سا�ص  على  الأبدي  العود  فكرة  وتقوم  فيه.  احلياة  حلظات  من  حلظة  كل 

قوة كونية متناهية وذات طاقة حمدودة يف زمان لمتناه. »اأي اأن تظل هذه 

القوة متار�ص فعلها بال انقطاع. فاإذا توافرت الالنهائية للزمان، فال بد اأن 

ت�ستنفذ الإمكانيات التي تتاح لهذه القوة املحدودة، وبهذا تاأتي حالة متاثل 

متاما حالة اأخرى تكررت من قبل، وعندئذ تتلو عنها كل احلوادث كما وقعت 

اأمت دورة من دوراته، وتظل هذه الدورات  من قبل متاما، ويكون الكون قد 

تتكرر اإىل الأبد خالل الزمان الالمتناهي، كل منها مماثلة لالأخرى يف كل 

.
)2(

�سغرية وكبرية« 

ويذكر »ريي« »Rey« اأن فكرة العود الأبدي قد حملت اإىل الفكر الغربي 

اجلذر  ذي  الآيل  املذهب  اإىل  الدعوة  يف  ممثلة  ال�سلبية  النتائج  بع�ص 

اليوناين. فقد وردت بع�ص اأفكاره يف فل�سفة انك�سمندر حني قال بعدد لمتناه 

اأن  اأكدوا على  الذين  الفيتاغوريني  اأي�سا عند  الفكرة  العوامل، وظهرت  من 

. كما جند 
)3(

الزمان يعود كما �سار وتتكرر فيه حوادث العامل بطريقة اآلية

اأثر هذا املذهب عند اأر�سطو يف اإ�سارته اإىل اأن اهلل خلق العامل وتخلى عنه 

ليظل متحركا يف ذاته يف تعاقب وتعاود منتظمني.

اإن هذه الآلية التي تت�سمنها فكرة العود الأبدي هي مما يتنافى وعقيدة 

التوحيد التي توؤكد على اإثبات ال�سفات هلل عز وجل، ولهذا ال�سبب قاومها 

1- نيت�سه، د. فوؤاد زكريا، من�سورات اجلامعة، الدارالبي�ساء، 1985ـ �ص:131.
2- نف�سه، �ص:139.
3- نف�سه، �ص:137.
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املفكرون امل�سلمون عندما انت�سرت يف الفكر الإ�سالمي وتاأثر بها الفال�سفة 

امل�ساءون.

لقد قام املعتزلة والأ�ساعرة والغزايل وابن تيمية وغريهم من املجددين 

يف تاريخ الفكر الإ�سالمي يدافعون عن الت�سور الإ�سالمي وذلك برف�سهم 

لهذه الآلية التي تكمن جرثومتها يف الفكر اليوناين عامة، ويف قانون العلية 

تعطي  التي  تلك  )الغريزية(  نظرية  على  القائم  خا�سة،  الأر�سططالي�سي 

.
)1(

املادة فاعلية ذاتية م�ستقلة

اعتمد  الذي  الفكري  م�سروعه  يف  اإقبال  عند  يتكرر  نف�سه  الو�سع  اإن 

لتجديد  منه  حماولة  يف  الإ�سالمية،  الق�سايا  لعر�ص  احلداثة  منهج  على 

الفكر الإ�سالمي مما جعلها عر�سة للتعقيد واجلفاف والنحراف يف بع�ص 

الأحيان. ويرجع �سبب ذلك اإىل كون املنهج امل�ستلهم تعلق به م�سامني ذات 

�سلة بالو�سط الذي ن�ساأت فيه، وهذا ما جعل ق�سايا الفكر الإ�سالمي وخا�سة 

والتغيري،  الت�سويه  اأثر  عليها  فيبدو  امل�ستعار  باملنهج  تتاأثر  العقيدة  ق�سايا 

نظرا ملا بني املنهج وق�سايا العقيدة من خالف يف الطبيعة، وخ�سو�سا اإذا 

كان هذا املنهج ذا نزعة فل�سفية كما هو ال�ساأن يف مناهج احلداثة. ويف هذا 

نظرا  املحاولة،  هذه  على  املهيمنة  ال�سنة  هو  والتنافر  الن�ساز  يكون  احلال 

للجفاء احلا�سل بني منهج فل�سفي ذي مرجعية يونانية وثنية، وبني مو�سوع 

العقيدة ذي الأ�سلوب احليوي والإيحائي، ومن الطبيعيـ  يقول �سيد قطبـ  اأن 

ينتهي الأ�سلوب الفل�سفي اإىل التعقيد واجلفاف واخللط كلما تناول م�سائل 

.
) 2(

العقيدة بال�سرح واأخ�سعها ملنطوق عبارته

1- ال�سلفية مرحلة زمنية مباركة ل مذهب اإ�سالمي، د. حممد �سعيد رم�سان البوطي، دار الفكر. 
�ص:146.

2- خ�سائ�ص الت�سور الإ�سالمي، دار ال�سروق، ط7 /1400 هـ 1980م، �ص:17 و 18.
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1 ـ حوارية امل�سرق واملغرب

من البدهي اأن يكون التفاعل الثقايف واحلوار الفكري بني م�سر واملغرب 

�ساربا بجذوره عميقا يف التاريخ؛ موغال بعيدا يف الزمان، لأن الذي يجمع 

بني البلدين متنوع ومت�سعب وهو يرتد اإىل اأكرث من اآ�سرة، منها ما يعود اإىل 

�ساأن هذا  واحد؛ ومن  اإىل جمال جغرايف  ينتميان  البلدان  اإذ  الرثى؛  عرق 

النتماء اأن يجعل مزاج ال�سعبني وطباعهما متقاربني؛ ويظهر ذلك من خالل 

ت�سابه البلدين يف العادات والأعراف والتقاليد والأمثال واحلفالت وغريها 

من الظواهر، ومنها ما يعود اإىل عرى اللغة والدين والرتاث. فهذه الو�سائج 

جتعل التوا�سل واحلوار قائما م�ستمرا يف الزمان على الرغم من احلواجز 

ال�سيا�سية  واحلدود  املكانية التي حتول دون توا�سل ال�سعبني وتفاعلهما.

اأن ن�سري اإىل وجود عالقات تاريخية جعلت ال�سعبني  اأي�سا  ثم ل نن�سى 

ينهالن من ذاكرة م�سرتكة. فمنذ الفتح الإ�سالمي ظلت م�سر للمغاربة عرب 

رحالتهم ال�سنوية اإىل احلج جمازا ومعربا اإىل الديار املقد�سة؛ بل كانت مقرا 

لهم مدة من الزمن، ولقد نتج عن هذا الو�سع حالة من التوا�سل والتفاعل 

والحتكاك جعل املغاربة قريبني من املجتمع امل�سري عارفني باأ�سرار اأهله 

وخباياهم، ثم تعزز هذا التوا�سل وتوثق منذ اجته الفاطميون بجيو�سهم من 

املغرب وفتحوا م�سر وال�سام فكرثت الرحلة من املغرب والأندل�ص اإىل م�سر 

وخا�سة اإىل الإ�سكندرية.

عزز  وقد   ، عنه  الطرف  نغ�ص  اأن  لميكن  اآخر  عامال  هناك  اإن  ثم 

اأ�سلب عود، ويتجلى يف وجود جامعتني  البلدين وجعله  التوا�سل بني  بدوره 

التي  القرويني  وم�سر، هما جامعة  املغرب  كل من  عتيدتني يف  اإ�سالميتني 

التي  الأزهر  859م(، وجامعة  الهجري )245 هـ  الثالث  القرن  تاأ�س�ست يف 

تاأ�س�ست يف القرن الرابع )359 هـ/973م(.
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ثم اإن ما كان يزيد من قوة هذا التفاعل ويجعله اأكرث دينامية، الدعم 

ال�سلطة املركزية املغربية يف  يلقاه يف كثري من الأحيان من قبل  الذي كان 

اإىل  املثال،  �سبيل  ،على  الإ�سارة  ميكن  املنا�سبة  وبهذه  ا�ستقرارها.  فرتات 

ما عرفه احلوار الثقايف املغربي امل�سري من ن�ساط وازدهار يف عهد اأحمد 

املن�سور الذهبي يف القرن ال�ساد�ص ع�سر )1578ـ  1603(، اأو الذي عرفه يف 

القرن الثامن ع�سر على عهد حممد بن عبد اهلل )1757 ـ 1789( وتتج�سد 

قوة هذا التفاعل على وجه اخل�سو�ص يف املرا�سالت التي كان يبعث بها كل 

من ال�سلطانني اإىل علماء الأزهر، تنويها بهم وتقديرا لهم ون�سرا لذكرهم.

ومن اأ�سهر املرا�سالت التي توؤكد هذه العالقات تلك التي كتبها املن�سور 

الذهبي اإىل العابد التقي احلافظ احل�سن اأبي علي ح�سن البكري الذي كان 

من اأبرز اأقطاب اجلامع الأزهر، وفيها يوؤكد املن�سور على اأهمية ما ي�سل 

الإمام بدر  بينه وبني  التي كانت  تلك  اأو  البكري  ال�سيخ  املغرب من كتابات 

الدين القرايف )1008 هـ/1599م( وقد طلب منه املن�سور اإجازة فبادر اإىل 

وهي  وتعظيما  واإجالل  واإقبال  وتكرميا  ت�سريفا  اأمره  راأى  اأن  بعد  تقدميها 

.
)1(

موؤرخة يف عام )1000هـ /1591م( 

اأما ما كان من اأمر العالقة بني حممد بن عبد اهلل وعلماء الأزهر فيكفي 

اأن ن�سري اإىل الر�سائل التي كان يبعث بها اإىل هوؤلء ق�سد الت�ساور يف الأمور 

الأزهر  علماء  اإىل  بها  بعث  التي  الر�سالة  مثال  ذلك  من  للبالد،  الداخلية 

.
)2(

لي�ست�سريهم يف اأمور تتعلق بتنظيم القرويني

ثم تر�سخت العالقة املغربية امل�سرية ب�سبب التفاعل الثقايف الذي كان 

الثقايف، ولقد �سكل هوؤلء  الفكري وحوارهم  العلم بجدلهم  يغذيه رجالت 

العلماء »تيارا م�ستمرا يف العالقات الثقافية بني البلدين واإن كان هذا التيار 

1- تاريخ العالقات امل�سرية ـ يونان لبيب رزق وحممد مزين �ص:153.

2- نف�سه، �ص: 138.
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. ولقد كان من ثمار هذا التيار 
)1(

قد عرف تفاوتا يف اأ�سباب القوة وال�سعف«

ازدهار الرحالت العلمية بني املغرب وامل�سرق وما ن�ساأ عنها من كتابات اأدبية 

�سكلت جن�سا اأدبيا م�ستقال بذاته هو ما عرف باأدب الرحالت.

هبة  نذكر  القرويني  على  وفدوا  الذين  امل�سريني  العلم  رجالت  ومن 

اهلل امل�سري؛ واأبو الوفاء الإ�سكندراين امل�سري؛ وابن حموية الإ�سكندراين 

وابن مهذب البغدادي؛ وابن عبد الوهاب الدم�سقي، واأبو على القايل؛ وابن 

.
)2(

ميمون؛ و�سواهم كثري ممن ف�سل الكالم عن قدومهم املوؤرخ املقري

اأما عن العلماء املغاربة الذين رحلوا اإىل م�سر ووجدوا فيها مالذا ودار 

الإ�سارة  فقط  يكفي  كهذا،  �سيق  يح�سرهم حيز  اأن  من  اأكرث  فهم  اإقامة، 

اأن  اإىل  امليالدي  العا�سر  القرن  م�ستمر منذ  تزايد  كان يف  اأن عددهم  اإىل 

بلغ ذروته يف القرنني ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر حيث كان عدد الوافدين 

اأبا عبد اهلل حممد بن �سوده املر�سي  يعد بالع�سرات، ومن بني هوؤلء نذكر 

الأزهر  باجلامع  حافال  در�سا  »عقد  باأنه  اجلربتي  عنه  قال  الذي  الفا�سي 

العلماء.  من  املوجودين  غالب  وح�سره  بتمامه  املوطاأ  فقراأ  املغاربة  برواق 

وال�سمائل  ال�ستة  الكتب  اأوائل  الكثري  عليه  و�سمع  واأفاد  تقريره  يف  واأجاد 

.
)3(

واحلكم وغريها واأجاز«

بداية  الركود يف  من  �سيء  امل�سرية  املغربية  العالقات  اأ�ساب  اأن  وبعد 

القرن التا�سع ع�سر يعزى اإىل اأ�سباب كثرية من اأهمها ان�سغال م�سر ببناء 

فاإنها   )1848 ـ   1805( علي  حممد  عهد  على  كان  الذي  احلديثة  الدولة 

�سرعان ما عادت اإىل النتعا�ص يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر 

على عهدي حممد الرابع واحل�سن الأول اللذين قاما باإر�سال بع�ص البعثات 

الطالبية اإىل م�سر، ثم عادت العالقات املغربية امل�سرية اإىل الرتاجع مرة 

1- نف�سه، �ص:140.

2- جامعة القرويني، يو�سف الكتاين، دعوة احلق ع 293، �ص107.
3- تاريخ عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار، اجلربتي 150/2.
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ال�ستعمار  �سربه  الذي  احل�سار  ب�سبب  الع�سرين  القرن  بداية  يف  اأخرى 

الإجنليزي والفرن�سي على البلدين، اإذ متخ�ست عنه �سيا�سة ا�ستعمارية كان 

الدول  و�سائر  م�سر  جتمع  التي  وال�سالت  الروابط  قطع  اأهدافها  بني  من 

العربية والإ�سالمية.

اجتثاث  يف  نهائيا  يفلح  مل  ذلك  فاإن  ال�سيا�سة،  هذه  من  الرغم  وعلى 

يف  اأو  الر�سمي  جانبه  يف  �سواء  م�ستمرا،  ظل  الذي  الفكري  التفاعل  جذور 

قد  كانت  م�سر  يف  الإ�سالح  جتربة  اأن  ذلك  على  ي�سهد  الفردي.  جانبه 

لقيت ا�ستح�سانا يف املغرب، ولذلك مت التفكري يف اتخاذها منوذجا اإر�ساديا 

بالتجربة  القيام  على  املغرب  اأزمع  حني  مبا�سر  توا�سل  يف  معها  والدخول 

اإىل  العزيز  عبد  ال�سلطان  عهد  يف  الوزراء  ببع�ص  مادفع  وهذا  نف�سها. 

مرا�سلة الأ�ستاذ ر�سيد ر�سا يطلبون منه اأن يختار لهم رجال م�سلحا جامعا 

اإقناع  على  به  لال�ستعانة  والإدارة،  ال�سيا�سة  ومعرفة  ال�سرعية  العلوم  بني 

ال�سلطان باإ�سالح البالد وفق التجربة ال�سلفية وما تدعو اإليه مدر�سة املنار. 

اأ�سبابا وظروفا  لكن  املهمة،  بهذه  يقوم  بالفعل من  ولقد اختار ر�سيد ر�سا 

.
)1(

حالت دون حتقق هذا الأمر

الفكري  التفاعل  جذوة  ظلت  فقد  الفردية،  باملبادرات  يتعلق  فيما  اأما 

م�ستعلة من خالل الرحالت العلمية التي ظلت م�ستمرة على النهج القدمي واإن 

مل تكن باحلجم نف�سه الذي كانت عليه منذ عهود خلت، ولقد كان ذلك حال 

رائد ال�سلفية يف املغرب اأبـو �سعيب الدكالـي الذي رحـل اإىل م�سر 1314هـ، 

اأخذ خاللها عن   ،
)2(

�سنوات ال�سريف مدة �ست  بالأزهر  فيها طالبا  فمكث 

عدد من العلماء ياأتي على راأ�سهم �سليم الب�سري �سيخ الأزهر ونقيب املالكية 

واإمام احلديث يف وقته. ومن الطبيعي يف ظل هذا التفاعل اأن تكون احلركة 

ال�سلفية يف املغرب امتدادا للحركة ال�سلفية يف م�سر.

1-تاريخ الأ�ستاذ الإمام ال�سيخ حممد عبده، ر�سيد ر�سا، 870/1.
2- الأعالم الزركلي 167/3.
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اإن كل قراءة متاأنية يف مثل هذه ال�سواهد التي عر�سنا لها اآنفا، تك�سف 

لنا عن اأوجه التوا�سل الثقايف وعن تياره الذي ظل دائما يتدفق على مدار 

التيار  هذا  قوة  فيها  تخف  كانت  حلظات  هناك  اأن  �سحيح  عديدة،  قرون 

ويقل تدفقه، ولكن الثابت واملوؤكد اأنه مل يتوقف يوما عن احلركة، مما يوؤكد 

الدهر  اإن �سروف  املغرب وم�سر، حتى  التي جتمع  الروابط  عمق وتالحم 

وعوار�ص الزمان مل ت�ستطع اأن تخرق حلمة و�سدى هذا التالحم القوي الذي 

ن�سجته ال�سنوات على مدار تاريخ طويل.

2 ـ احلوارية واأدب املناظرة: 

قراءة يف ن�ص »الدكتور طه ح�سني يف اإلغ« )للمختار ال�سو�سي(

درا�سته منوذجا ن�سيا، يج�سد، على  نعكف على  الذي  الن�ص  يعد هذا 

م�ستوى املمار�سة، اأحد اأوجه التفاعل الثقايف واحلوار الفكري املتبادل بني 

املثقفني املغاربة وامل�سريني، وميكن اأن نتناول حوارية هذا الن�ص من خالل 

ثالثة م�ستويات وهي: ال�سكل واملتحاوران ومو�سوع املحاورة.

2 ـ 1 ـ ال�شكل

لئن كان حممد املختار ال�سو�سي قد نحى بهذا الن�ص منحى نقديا حتليليا 

يف معاجلة كثري من الق�سايا التي كانت متوج بها ال�ساحة الثقافية العربية 

متداخلة  معقدة  تركيبية  ببنية  يتميزان  و�سكله  الن�ص  �سورة  فاإن  يومئذ، 

اأمرا �سعبا، وهذا مما  بذاته  اأدبي  ت�سنيفها �سمن جن�ص  الأ�سكال، يجعل 

يدفعنا اإىل القول اإن هذا الن�ص هو ن�ص تعددي ميكن اأن نطلق عليه �سفة 

الن�ص اجلامع، ومعناه اأنه يجمع بني وظائف مركبة وميزج بني عدة كتابات 

منها:

�سرد  اأ�سلوب  املختارال�سو�سي  فيها  اعتمد  النقدية:  الكتابة  ـ   1 ـ   1 ـ   2

الذي يهيمن  الأ�سلوب هو نف�سه  اخلواطر بطريقة عفوية وانطباعية، فهذا 

على الكتاب ذاته الذي ينتمي اإليه الن�ص وهو كتاب »الإلغيات«.
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2 ـ 1 ـ 2 ـ مالمح ال�سرية الذاتية: يت�سمن الن�ص اإ�سارات و�سذرات جتعله 

قريبا يف معناه من ال�سرية الذاتية العلمية، فكثريا   ما كان يتحدث املوؤلف 

يف هذا الن�ص عن م�ساره الثقايف وعن حياته اخلا�سة، حتدث عن درا�سته 

يف  وت�ساهم  تكوينه،  يف  تتحكم  التي  الذاتية  »مكوناته  وا�ستعر�ص  وثقافته، 

يف�سح عن هذا  املتكلم  اآرائه، ف�سمري  وتكوين  لطه ح�سني،  قراءته  توجيه 

اجلانب يف الن�ص، بحيث يقدم لنا جمموعة من املعارف عن املوؤلف ميكن 

.
)1(

مراعاتها بدورها اأثناء القراءة«

2  ـ 1 ـ 3 ـ املحاورة: اإن كال من املقوم النقدي واملقوم �سري ذاتي اللذين 

ويوجه  يوؤطرهما  اأعم  اأدبي  �سكل  �سمن  يندرجان  اآنفا،   ، اإليهما  اأ�سرنا 

فيما  ال�سكل  هذا  ويتجلى  نهايته.  اإىل  بدايته  من  بكامله  الن�ص  م�سامني 

ي�سمى باملناظرة اأو املحاورة، التي تعد جن�سا اأدبيا وا�سع النت�سار يف الكتابة 

القدمية ولها تقاليد عريقة يف تراثنا الأدبي.

وبدل اأن يعتمد املوؤلف يف عر�ص الق�سايا ومناق�ستها الأ�سلوب املونولوجي 

الفردي، اختار لها اأ�سلوبا حواريا يقوم على مبداأ ال�سجال واملناظرة وذلك 

فيها.  ال�سواب  اإظهار  ق�سد  امل�سائل  من  م�ساألة  يف  اجلانبني  من  بالنظر 

فاملناظر هو من كان »عار�سا« اأو »معرت�سا« وكان لعر�سه اأو اعرتا�سه اأثر 

هادف وم�سروع يف اعتقادات من يحاوره �سعيا وراء الإقناع والقتناع براأي 

.
)2(

�سواء ظهر �سوابه على يد هذا اأو على يد حماوره«

.
)3(

للحوارية �سروط كما اأن لها مراتب، فاأما �سروطها فاأربعة وهي: 

لغة طبيعية  ويتكلم  ناطقا حقيقيا  املحاور  اأن يكون  وتعني  النطقية:  ـ   1

ما، واأن يكون على بينة ب�سيغها ال�سرفية وقواعدها النحوية واأوجه دللت 

األفاظها واأ�ساليبها.

1- الن�ص بني التلقي والتاأويل، اأحمد بوح�سن �سمن كتاب ق�سايا التلقي والتاأويل، �ص.103.
2يف اأ�سول احلوار، وجتديد علم الكالم، طه عبد الرحمن، �ص.41.

3- نف�سه ،�ص. 29 – 30.
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مبعرفته  يخربه  غريه  اإىل  املحاور  يتوجه  اأن  ومعناها  الجتماعية:   -2

ويطلعه على اعتقاده، من اأجل اأن ي�ساركه هذا الغري، ويف ذلك يكمن البعد 

الجتماعي.

على  ويطلعه  اآراءه  الغري  على  املحاور  يعر�ص  حني  الإقناعية:   -  3

بعد  اأن يطالبه مب�ساركة ذلك،  اإىل  وراء ذلك  ي�سعى من  فاإمنا  اعتقاداته، 

اأن ي�سلك �سبال ا�ستدللية متنوعة تدفع هذا الغري اإىل القتناع براأي املحاور 

بعيدا عن منهج القمع والإكراه، فاإذا اقتنع الغري »بهذا الراأي كان كالقائل 

به يف احلكم، واإذا مل يقتنع به رده على قائله، مطلعا اإياه على راأي غريه، 

.
)1(

ومطالبا اإياه م�ساركته القول به«

4 - العتقادية: يراد بها اأن يعتقد املحاور كل الق�سايا البديهية وامل�سلم 

بها، اإ�سافة اإىل اعتقاد ما يعر�سه على الغري من اآراء وما يوجهه اإليه من 

انتقاد، كما اأنه ل يقتنع براأي الغري اإل اإذا اعتقد اأن هذا الراأي مقبول ويقوم 

على اأدلة وحجج مقبولة.

اأما مراتب احلوارية فتنق�سم اإىل ثالث وهي:

1 - مرتبة احلوار 

يعتمد احلوار الآلية اخلطابية التي نطلق عليها ا�سم العر�ص وتعني »اأن 

ينفرد العر�ص ببناء معرفة نظرية، �سالكا يف هذا البناء طرقا خم�سو�سة 

من  ادعاء  هو  العتبار  بهذا  فالعر�ص  عليه.  للمعرو�ص  ملزمة  باأنها  يعتقد 

حيث اإن:

ـ العار�ص يعتقد �سدق ما يعر�ص.

ـ ويلزم املعرو�ص عليه بت�سديق عر�سه.

ـ ويقيم الأدلة على م�سامني عر�سه.

1- نف�سه �ص.30.
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.
)1(

ـ ويوقن ب�سدق ق�سايا دليله وب�سحة تدليله«

2 - مرتبة املحاورة.

ارتقاء  تعني  التي  العرتا�سية  النظرية  اإىل  بنائها  يف  املحاورة  ت�ستند 

املعرو�ص عليه اإىل درجة ي�سبح فيها متعاونا مع العار�ص »يف اإن�ساء معرفة 

بتقومي  كفيلة  باأنها  يعتقد  معينة  اأ�ساليب  ذلك  ملتزما يف  م�سرتكة،  نظرية 

.
)2(

العر�ص وحتقيق الإقناع«

املقومات  يف  املحاورة  حتدد  خ�سائ�ص  املفهوم  هذا  على  وترتتب 

.
)3(

الآتية:

ـ اإنها فعل ا�ستجابي ي�سدر عن �ساحبه كرد فعل على قول خ�سمه.

ـ فعل اإدباري يرتد اإىل ما �سلف من الكالم ل اإىل ماهو مقبل.

ملتزما  موقفا  العار�ص  قول  من  املعرت�ص  يتخذ  حيث  تقوميي  فعل  ـ 

وموجها.

ـ فعل ت�سكيكي يقوم فيه املعرت�ص على مراجعة خ�سمه يف دعواه ويطالبه 

بالتدليل اأو اإبطال دليله.

3 ـ مرتبة التحاور:

التعار�ص،  ا�سم  عليها  يطلق  التي  اخلطابية  الآلية  على  التحاور  يرتكز 

ملعرفة  من�سئا  والعرتا�ص  العر�ص  بني  ينقلب  املتحاور  اأن  تعني  التي  تلك 

.
)4(

تناظرية

اإذا تبني هذا قلنا: اإن ن�ص »الدكتور طه ح�سني يف اإلغ« اعتمد فيه موؤلفه 

1- نف�سه، �ص.31.
2- ينظر املرجع ال�سابق �ص.37.

3- نف�سه، �ص.43.
4- �سعرية دو�ستويف�سكي، باختني، ترجمة د.جميل ن�سيف التكريتي، �ص.59 – 60.
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اأ�سلوبا حواريا قائما بني اثنني لكل منهما مقامان هما: مقام املخاِطب ومقام 

املخاَطب ووظيفتان هما: وظيفة العار�ص، ووظيفة املعرت�ص. ويظل اجلانبان 

يتبادلن املواقع يف الن�ص بني العر�ص والعتـرا�ص والتعار�ص، اأو نقول مبعنى 

اآخر: اإن الق�سايا التي يت�سمنها الن�ص ظلت خا�سعة لتيار الفعل ورد الفعل 

اأو الفعل ونقي�سه. فاإذا كانت املعرفة التي يعر�سها املختار ال�سو�سي تو�سف 

باأنها فعل ا�ستجابي جاء كرد فعل على اأقوال �سابقة؛ واأنها فعل اإدباري يرتد 

اإىل ما�سبق من الكالم؛ واأنها فعل تقوميي يتخذ من الأقوال ال�سابقة موقفا 

التي  املعرفة  فاإن  دعواه،  يف  املعرت�ص  يراجع  ت�سكيكي  فعل  واأنها  وحكما؛ 

باأنها  تو�سف  حيث  ال�سابقة  الأفعال  نقي�ص  على  قائمة  ح�سني  طه  يقدمها 

فعل ابتداري؛ اإقبايل؛ ادعائي؛ و�سفي؛ بحكم اأن طه ح�سني هو اأول من كان 

يبادر اإىل ب�سط الق�سايا مو�سوع ال�سجال، ثم يعر�سها وا�سفا اإياها، مدعيا 

�سحتها، حماول اأن يقنع بها الغري، �سالكا يف ذلك �سبل احلجاج وال�ستدلل، 

ثم يقبل على مو�سوع اآخر متبعا فيه ما اتبعه يف الق�سية ال�سالفة وهكذا حتى 

ينتهي من العر�ص.

وهنا يعرت�سنا �سوؤال نبادر اإىل اإثارته على هذا النحو:

ملاذا اتخذ املختار ال�سو�سي احلوارية بينه وبني طه ح�سني اأ�سلوبا واإطارا 

لعر�ص ق�ساياه، بدل من الأ�سلوب املونولوجي الأحادي؟

من املحتمل اأن يكون جلوء املختار ال�سو�سي اإىل هذا الأ�سلوب راجعا اإىل 

�سببني اثنني: اأما الأول فهو ذاتي، يعود اإىل املرحلة التي كتب فيها املختار 

ال�سو�سي هذا الن�ص يوم كان منفيا يف اإلغ، يعي�ص يف غربة قاتلة؛ بعيدا عن 

ابتكار  اإىل  العلمية ومنادماته الفكرية، وقد ا�سطرته هذه العزلة  جمال�سه 

يف  اجلدل  حولها  يثار  التي  الق�سايا  من  كثري  يف  يحاوره  خيايل  حماور 

ال�ساحة الفكرية يوؤمئذ، اأما ال�سبب الثاين فهو �سبب مو�سوعي؛ يتعلق بطبيعة 

الق�سايا التي يتناولها الن�ص نف�سه، مما ي�ستدعي ا�ستعمال اأ�سلوب حواري 

يف مناق�سة الق�سايا التي اآثارها طه ح�سني يف الف�ساء الثقايف العربي، وقد 
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كان املختار ال�سو�سي يتمنى اأن يحاور طه ح�سني؛ ويجادله يف اأمرها، وملا مل 

تتحقق له هذه الأمنية ت�سورها يف خياله، فاأجرى هذه املحاورة املتخيلة بينه 

يتعلق بق�سايا ظنية وحقائق �سجالية  الأمر عموما  اإن  ثم  وبني طه ح�سني. 

تقبل اجلدل واحلوار دون اأن يقطع اأحد ب�سحتها، ومن ثم فالأ�سلوب الأن�سب 

لها هو ال�سكل احلواري ل�سيما واأن الطبيعة احلوارية للحقيقة نف�سها؛ لتقوم 

القول  وبذلك ميكن  واإمنا من خالل فكر جماعي �سجايل،  اأحادي  يف فكر 

مع باختني باأن »اخلا�سية احلوارية للبحث عن احلقيقة تتعار�ص متاما مع 

اجلاهزة  احلقيقة  امتالك  على  ي�سر  الذي  الر�سمي  املونولوجي  الجتاه 

)...( اإن احلقيقة داخل راأ�ص الإن�سان، ل توجد فيه جاهزة، اإنها تولد بني 

بع�سهم  مع  حتاورهم  جمرى  يف  �سوية  احلقيقة  يتح�س�سون  الذين  النا�ص، 

.
)1(

البع�ص«

وهكذا يكون اعتماد املحاورة اأ�سلوبا عند املختار ال�سو�سي راجعا اإىل اأن 

هذا ال�سنف الأدبي قائم على مبداأ التعاون مع الغري يف طلب احلقائق ويف 

دون  وحده  عليها  ا�ستحواذه  واحد  جانب  يدعي  اأن  دون  املعارف،  حت�سيل 

غريه.

اإلغ«  يف  ح�سني  طه  »الدكتور  للن�ص  املوؤلف  اختاره  الذي  العنوان  يوحي 

التي  العلمية  ـ على غرار الرحالت  تتعلق برحلة علمية حقيقية  الق�سية  اأن 

َن�ِسَطت يف القرون ال�سابقة ـ قام بها طه ح�سني اإىل املغرب، وبالتحديد اإىل 

ويعزز هذا  بعد،  فيما  الق�سري  ثم منفاه  ال�سو�سي  املختار  »اإلغ« مولد  قرية 

العنوان،  �سندا وع�سدا مل�سمون  لتكون  بها  قرائن؛ جيء  املعنى وجود عدة 

ح�سني  طه  الدكتور  نال  كيف  :«عجبا  الن�ص  تقدمي  يف  ماجاء  مثال  منها 

اجلواز من �سفارات احلكومة احلامية حتى تاأتى له اأن يفوز مبا كان يحلم 

منهم  واحد  كل  ي�سرب  دونه خائبني  ال�سرق، فريجعون  كتاب  من  كثري  به 

اأ�سدريه ومي�سح مذرويه، وهو يلقي براأ�سه املطرق على �سدره ويلمح بب�سره 

1- �سعرية دو�ستويف�سكي، مرجع مذكور.
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كيف لون خفي حنني اللماعتني يف رجليه، اإنها ملعجزة لطه؛ ومفخرة يطل 

.
)1(

منها على كتاب )م�سر(؛ واأدباء كل ال�سرق من قمة �سماء«

بها  قام  التي  الرحلة  ب�ساأن  اأعاله  العنوان  قرره  ما  يعزز  الكالم  فهذا 

التي كان ي�سربها  املعوقات واحلواجز  الرغم من  اإلغ، على  اإىل  طه ح�سني 

ال�ستعمار على املغرب، مما يحول دون حتقق مثل هذا النوع من الرحالت، 

التي تتوثق بها العرى وتزداد بها الروابط الثقافية ر�سوخا.

ويظل العجب قائما حول الكيفية التي متت  بها الرحلة اإىل املغرب، حتى 

اإذا وجد املختار ال�سو�سي الفر�سة �سانحة عاد لي�ساأل عن ال�سورة التي متت 

بها، خا�سة واأن ال�ستعمار الفرن�سي كان يحول دون اإمتام مثل هذا النوع من 

التفاعل الثقايف بني املغرب والأقطار العربية الأخرى، ولذلك يتوجه املختار 

ال�سو�سي اإىل طه ح�سني قائال: »اإنني اأ�سائل الأ�ستاذ كيف تاأتى له اأن  يجول 

من  كثري  �سفاه  دونه  تتحلب  ما  كثريا  ذلك  اأن  مع  املغرب،  يف  اجلولة  هذه 

.
)2(

املفكرين ال�سرقيني �سواه فاأعوزهم اإدراكه«

اأحد  ويظل الأمر هكذا يوحي بوقوع رحلة علمية حقيقية متت بوا�سطة 

الوزراء الفرن�سيني، ولكن احلقيقة �سرعان ما تنك�سف لنعلم اأن اللقاء بني 

طه ح�سني واملختار ال�سو�سي مل يتم اإل عرب الروؤيا واخليال، وهذا ما ت�سرح 

به العبارة التي وردت اآخر الن�ص: »...فقلت اآه. حينئذ مل اجتمع بالدكتور 

.
)3(

طه ح�سني حقيقة واإمنا راأيته يف املنام... وما اأخيب الأحالم«

احلقيقة  ثنائية  حتكمها  فنية  بلعبة  فقط  يتعلق  الأمر  اأن  يتبني  وهكذا 

الذي  ن�سه  لبناء  ال�سو�سي  املختار  اإليها  جلاأ  واخليال،  الواقع  اأو  واملجاز 

يندرج �سمن جن�ص »املحاورة املتخيلة«؛ التي  تكت�سي فيها املجال�سة واملعاينة 

واملواجهة بني اجلانبني )العار�ص/ املعرو�ص عليه( بعدا تخيليا جعل املختار 

1- »الإلغيات«، املختار ال�سو�سي.
2- نف�سه 240/1.

3- نف�سه.



112

ال�سو�سي ي�ستدعي طه ح�سني عن طريق الروؤيا اخليالية ليجادله، ويناظره 

يف كثري من الق�سايا التي كانت مثار جدال يف الف�ساء الثقايف يومئذ.

وبناء على هذا تكون املحاورة التي بني على اأ�سا�سها الن�ص، وطرفاها 

طه ح�سني وحممد املختار ال�سو�سي من �سنع خيال املختار ال�سو�سي، وهكذا 

ميكن اعتبار هذا الن�ص احلواري ن�ص مناظرة متخيلة قائمة يف احللم دون 

الواقع، واملناظرة يف احللم �سيغة فنية يف تقاليد اأدبنا العربي القدمي، لها 

حممد  بها  ا�ستطاع  فنية  ذريعة  كذلك  وهي  واجلمالية،  املعرفية  وظيفتها 

ذلك  اأعوزه  تخيليا حني  اإىل حماوره طه ح�سني  ي�سل  اأن  ال�سو�سي  املختار 

واقعيا، فقد كان يتمنى اأن يلتقي به فيجال�سه ويناق�سه على غرار ماهو موجود 

اأن  ال�سو�سي  املختار  ا�ستطاع حممد  املتخيلة  املناظرة  امل�سرق ويف �سوء  يف 

.
)1(

يعرب عن قراءته لطه ح�سني«

2 ـ 2 ـ املتحاوران.

ذاتني  بني  فردية  مواجهة  �سيغة  تكت�سي  كانت  واإن  املحاورة  هذه  اإن 

هما: ذات طه ح�سني وذات املختار ال�سو�سي، فاإمنا هي جت�سد ب�سورة غري 

مبا�سرة ـ مواجهة بني منظومتني فكريتني اأو منوذجني من املثقفني اأنتجهما 

الفكر العربي يف عالقته وتفاعله مع الآخر، اأو نقول ،بعبارة »غرام�سي«، اإن 

املحاورة جت�سد مواجهة بني مثقفني ع�سويني يرتبط كل واحد منهما بفئته 

وي�ساهم يف بلورة مطاحمها واأهدافها.

اإننا اإذا اأخذنا بوجهة النظر هذه ونظرنا من خاللها اإىل املثقفني اللذين 

يج�سدهما الن�ص، ف�سيغدو من ال�سهل علينا اأن ن�سع حممد املختار ال�سو�سي 

يف �سنف املثقف الع�سوي ال�سلفي، بينما ن�سع طه ح�سني يف �سنف املثقف 

الع�سوي املعا�سر ذي التوجه احلداثي الليربايل.

1-الن�ص بني التلقي والتاأويل، اأحمد بوح�سن، �ص.106.
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2 ـ 2 ـ 1 ـ �سورة املثقف احلداثي.

يقدم الن�ص طه ح�سني باعتباره منوذجا للمثقف احلداثي الذي اكت�سب 

تفكريا جديدا يف الغرب، ثم عاد اإىل بالده يحمل معه م�سروعا فكريا يقدمه 

كان  �سلفي  بفكر  ي�سطدم  ولكنه  تعي�سه،  الذي  التخلف  من  للخروج  بديال 

الطرفان يف معارك و�سراعات  ثم يدخل  الأزهر، ومن  يومئذ علماء  ميثله 

قوية؛ انتهت مبحاكمة طه ح�سني ثم بتكفريه. كل هذا ت�سري   اإليه -عر�سا 

وباقت�ساب-  عبارات وردت متناثرة يف ثنايا الن�ص، من ذلك مثال العبارة 

التي جاءت على ل�سان طه ح�سني: »فقال الدكتور احلمد اهلل الذي اأظفرين 

اليوم باأحد اإخواين اأ�سحاب الثقافة الع�سرية؛ وممن انخرطوا يف التفكري 

العربي  بدور  فيها  القائم  بابنها  )الغ(  فاهنئ  الوثاب  وال�سعور  احلي؛ 

ال�سو�سي عن  املختار  اأي�سا ما ورد يف معر�ص حديثه مع  ، ومنها   
)1(

املبني«

عالقته بالأزهر فيقول: 

اأعماق  من  اخلرافات  اجتثت  التي  احلديثة  املدنية  على  هلل  »فاحلمد 

 ،
)2(

قلبي، واإل كنت اليوم على قرب من القبور املزخرفة امل�ساهد من املنكبني«

�سعادته:  :«فقال  مبارك  زكي  عن  حديثه  معر�ص  يف  ل�سانه  على  اأخريا  ثم 

ل�سبب اإل اأنه بعد اأن ظهرت مكانته يف الأدب �سار يرتاجع �سيئا ف�سيئا عن 

�سفته الع�سرية املثلى حتى تك�سف عن رجعي قدمي يف ع�سري جديد. فكنت 

.
)3(

اأكتب ما لعله ينبهه«

تر�سم لنا هذه الن�سو�ص �سورة منوذجية ملثقف حداثي م�ستنري حاز على 

ثقافة الآخر، وتبنى منهجه القائم على العقل وال�سك، وانفتح على الثقافة 

العلمية، وحني عاد اإىل بالده مل يعد ي�ستطيع التعاي�ص مع املثقف التقليدي 

1- نف�سه، 226/1.

2- نف�سه، 236/1.

3- نف�سه، 225/1.
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الذي تعلم يف املدار�ص الدينية؛ فاعتربه رجعيا و�سخر منه ومن منهجه يف 

احلياة.

كل هذا يت�سمنه احلوار الذي دار بني املختار ال�سو�سي وطه ح�سني حول 

بع�ص احلكايات: »ثم ا�سلم اأن حكاية القا�سي عبد الوهاب مكذوبة، مع اأننا 

ومن  )�سو�ص(  مدار�ص  من  �سمعتها  فقد  بالتواتر.  اأ�سياخنا  عن  �سمعناها 

امل�سجد اليو�سفي ب )مراك�ص( ومن )القرويني( ب )فا�ص( فقال: اأول تزال 

واأفكارها  التي هي  واملدار�ص  امل�ساجد  اأخذته جزافا يف هذه  ما  بكل  تاأخذ 

من  �سمعت  ما  لك  اأحكي  ذهبت  فلو  حرب  ابن  كطيل�سان  الع�سر  هذا  يف 

ـ  اأنك ل تزال من الرجعيني  ـ مع  اأ�سياخي يف )الأزهر( لأخذ منك العجب 

.
)1(

كل ماأخذ«

2 ـ 2 ـ 2 ـ �سورة املثقف ال�سلفي:

الن�ص،  يف  املتكلم  �سمري  عنه  ناب  الذي  ال�سو�سي  املختار  حممد  اإن 

تعليمه  تلقى  الذي  املغربي؛  ال�سلفي  للمثقف  منوذجا  باعتباره  لنا  يقدم 

واكت�سب ذخريته املعرفية من موؤ�س�سات الثقافة املغربية العربية الإ�سالمية 

مبراك�ص  اليو�سفي  امل�سجد  ثم  �سو�ص  يف  العتيقة  املدار�ص  من  ابتداأت  التي 

اإليه يف الن�ص بقوله: »قلت  وانتهاء بجامع القرويني بفا�ص، وهذا ما ي�سري 

املتح�سر؛ ثم حدتني  العامل  البعيدة عن  القرية  ولد يف هذه  اإنني ممن  له 

ال�سعادة فزاولت من العربية وعلومها واآدابها ما حولني من م�سالخ بربري 

وقد تخرجت من  و�سعورا وعواطف.  وذوقا وغرية  اإىل م�سالخ عربي فكرا 

)كلية ابن يو�سف( ثم من )القرويني( وزاولت احلياة الع�سرية واأفكارها؛ 

ياعميد  كتب ح�سرتكم؛  وكانت  ال�سرقيني؛  ومفكريها  كتابها  لغالب  وقراأت 

.
)2(

كلية الآداب يف )م�سر( مما حظيت بقراءة جملة كبرية منها«

ويتحدد املنحى ال�سلفي لهذا املثقف اأكرث يف مو�سع اآخر من الن�ص حني 

1- نف�سه، �ص.219.

2- نف�سه، �ص.226.
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تتم الإ�سارة اإىل اهتمامه باإ�سالح واقعه وفق ت�سور احلركة ال�سلفية، تلك 

الأوىل لالإ�سالم، وبهذه  املنابع  اإىل  نبذ اخلرافات والرجوع  اإىل  التي تدعو 

املجتمع  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  وم�ستنري،  متحرر  جمتمع  اإزاء  ن�سبح  العودة 

الغربي احلديث.

ولعل احلوار الذي دار بني طه ح�سني واملختار ال�سو�سي ي�سري اإىل �سيء 

من هذا الت�سور: »... فقال )ال�سمري يعود على طه ح�سني( يلوح بيده )...( 

فاحلمد هلل على املدنية احلديثة التي اجتثت اخلرافات من اأعماق قلبي، واإل 

كنت اليوم على قرب من القبور املزخرفة امل�ساهد من املنكبني. فقلت )املختار 

ال�سو�سي(: اأما اأنا فاأحمد اهلل على اأن زالت مني اأي�سا تلك اخلرافات ولكن 

.
)1(

بتاأثري رجوعي اإىل طهارة الدين احلنيف. واإىل نقاوته الأوىل اللماعة«

اإل اأن الأ�سول الدينية لهذا املثقف مل حتل بينه وبني الهتمام بق�سايا 

الع�سر والنخراط يف مناق�سة اأهم مو�سوعاته، يدل على ذلك ان�سغاله مبا 

وزكي  والرافعي  ح�سني  طه  موؤلفات  مثل  كتابات  من  امل�سرق  يف  ين�سر  كان 

مبارك، ومتابعته اأي�سا للمعارك الأدبية الكبرية التي خا�سها طه ح�سني مع 

خ�سومه.

للمثقف  ير�سم  اأن  دون  متر  الفر�سة  يدع  اأن  ال�سو�سي  املختار  يرد  ومل 

معه طه  الذي خا�ص  امل�سرق  مغايرة عن نظريه يف  �سورة  املغربي  ال�سلفي 

ح�سني �سراعا مريرا، واإىل ذلك ت�سري العبارات الآتية:

1 - فقال الدكتور: احلمد  هلل الذي اأظفرين اليوم باأحد اإخواين اأ�سحاب 

الثقافة الع�سرية؛ وممن انخرطوا يف التفكري احلي؛ وال�سعور الوتاب فاأهنئ 

.
)2(

)اإلغ( بابنها القائم فيها بدور العربي املبني«

باأن  اأبهجتني  فقد   )...( بيده  يلوح  وهو  )يعني طه ح�سني(  فقال   -  2

1- نف�سه، �ص.220.

2- نف�سه، �ص.226.
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كتبي تقراأ يف هذا املنتاأى؛ وتوزن اأفكارها. وماكنت اأطمع يف ذلك يوم كنت 

اأكتب ما اأكتب؛ وكثريون من بني الأزهر عندنا يحرمون قراءة كتبي، ولكن 

.
)1(

اأبناء )القرويني( ل يرون بذلك باأ�سا«

3 ـ »فقال )طه ح�سني(: اأح�سب اأن لك من الذكاء ماكنت تنجح به؛ لو 

.
)2(

التحقت برفيقك ال�سيخ املكي النا�سري املغربي«

اأن  املوؤلف  ـ وقد تعمد  الن�سو�ص  التي مت توظيفها يف هذه  العبارات  اإن 

ي�سوقها على ل�سان  طه ح�سني ـ يراد بها الت�سديد على �سيء اأ�سا�سي، يتعلق 

املرونة  مثل  ال�سفات  ببع�ص  تتميز  التي  املغربي  ال�سلفي  �سخ�سية  بطبيعة 

يف  دخلت،  التي  امل�سرقية  ال�سخ�سية  طبيعة  عن  يغيب  مما  والت�سامح، 

كان هذا  ما  وكثريا  تيار احلداثة،  مع  الأعم، يف �سراع فكري حاد  الغالب 

اأحيانا حد  يبلغ  �سراع حاد،  اإىل  فيتحول  مرتبة احلوارية  يتجاوز  ال�سراع 

ال�ستم والتكفري وحترمي قراءة كتب طه ح�سني الذي كان ميثل تيار احلداثة 

، ولقد �سهد طه ح�سني نف�سه مبرونة ال�سلفية املغربية حني و�سف 
)3(

يومئذ

النموذج املغربي باأنه كان ينخرط يف الثقافة الع�سرية وميلك تفكريا حيا، 

قراءتها  الأزهر  علماء  حرم  التي  ـ  كتبه  وجد  حني  يبتهج   جعله  ما  وهذا 

متداولة عند اأبناء القرويني.

2 ـ 2 ـ 3 ـ دللة املحاورة:

واأما اختيار املحاورة اأ�سلوبا للمواجهة بني منوذج املثقف ال�سلفي املغربي 

ومنوذج املثقف احلداثي فيت�سمن دللتني اثنتني:

1- نف�سه، �ص.221.
2- نف�سه .

3- من بني الكتابات التي نحت هذا املنحى ن�سري اإىل ماكان يكتبه الرافعي عن طه ح�سني. من ذلك 
مثال قوله: »ولقد كان من اأ�سدهم عراما و�سرا�سة وحمقا هذا الدكتور )طه ح�سني( اأ�ستاذ الآداب 

العربية يف اجلامعة امل�سرية، فكانت درو�سه الأوىل »يف ال�سعر اجلاهلي« كفرا باهلل و�سخرية بالنا�ص، 

فكذب الأديان و�سفه التواريخ وكرث غلطه وجهله«. )حتت راية القراآن(.
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1ـ  تهدف الأوىل اإىل اإثبات الذات املغربية عامة يف الف�ساء املعريف العربي 

واأدبائه،  باملغرب  امل�سارقة عن الهتمام  ال�سو�سي عزوف  املختار  راأى  حني 

وملا كان طه ح�سني ميثل اأحد اأقطاب الف�ساء املعريف العربي؛ فقد مت اختيار 

اإىل  والعتاب  اللوم  وتوجيه  امله�سوم  بالوجود  الإح�سا�ص  لتاأكيد  حماورته 

امل�سارقة. »فقلت: من هنا يعرف ح�سرة الأ�ستاذ اعتناءنا باأدباء )م�سر( 

وبكل ما يحيط ب )م�سر( من جميع اجلهات. فقال: اإن هذا لعجب. رمبا 

كان من اأغرب م�ساهداتي يف املغرب الذي كنت اأظنه كبالد ال�سودان همجا 

واأكواخا؛ واأغفال و�سذاجا. فاإذا بي اإزاء قطر متمدن فيه من كل �سيء. فقلت 

هنا مو�سوع معاتبتنا عليكم اأيها امل�سريون الكرام. فاإذا كنت واأنا يف هذا 

املنتاأى اأعرف ا�سم بنتك املباركة فكيف ل ن�ستاء اإذا راأينا يف الطبعة الأوىل 

)دائرة( املعارف لفريد وجدي ا�سم �سلطاننا مولنا يو�سف جمهول عنده، 

.
)1(

حتى كتبه يف اآخر اأخبار العلويني با�سم غري ا�سمه«

وقد يكون اختيار عنوان هذا الن�ص »الدكتور طه ح�سن يف اإلغ« له ارتباط 

بهذا ال�سياق نف�سه، اإذ اأنه ي�سري اإىل رحلة علمية خيالية قام بها طه ح�سني 

اإىل املغرب، ولعل يف ذلك اإ�سارة رمزية اإىل ما للرحالت العلمية من وظيفة 

وجعلهم  الإ�سالمي؛  العربي  العامل  اإىل  ينتمون  الذين  الأفراد  بني  توا�سلية 

يتوحدون يف �سمري واحد. فهذه الغاية هي التي جعلت املختار ال�سو�سي يدعو 

اإىل اإحياء اأدب الرحلة بني البلدان العربية الإ�سالمية على غرار اأدب الرحلة 

بذاته يج�سد  اأدبيا قائما  ي�سكل جن�سا  اأ�سبح  الذي  الغربي  الآخر  اإىل بالد 

ال�سو�سي على  �سورة الآخر يف العامل العربي، والن�ص الذي ي�سوقه املختار 

ل�سان طه ح�سني يوؤكد هذه املق�سدية. »فقال )يعني طه ح�سني( اإن الغلطة 

هذه  اإىل  بالرحلة  ياأبهون  ل  اأنهم  هي  اليوم  )م�سر(  اأبناء  يرتكبها  التي 

متبعة عندهم  �سنة  فكاأن ذلك  )اأوربة(  اإىل  بالرحلة  ياأبهون  كما  الأقطار، 

حتى جهلوا هذه الأقطار جهال �سائنا، واأنا بنف�سي قد وقعت يف هذا اجلهل 

1- الألغيات، �ص.238.
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املركب، ومل اأعرف مقدار ما اأنا فيه حتى جلت هذه اجلولة، فمازجت العرب 

.
)1(

ومازجوين وعرفتهم وعرفوين«

بني  التعارف  يف  الرحلة  وظيفة  عن  يتحدث  الن�ص  من  اآخر  مكان  ويف 

الأقطار العربية فيقول على ل�سان طه ح�سني مرة اأخرى: »اإن التعارف التام 

على الأبواب،  و�سرتى ذلك اإن طال بك العمر ول يتم ذلك اإل باأمثال هذه 

الرحالت التي قمت بها. فرجعت منها بقلب وعقل وفكر غري قلبي وعقلي 

.
)2(

وفكري«

اإبراز ذات املختار ال�سو�سي خا�سة،  اإىل  الثانية فتهدف  اأما الدللة  ـ   2

وملا كان طه ح�سني اأي�سا ميثل اأحد اأقطاب العلم واملعرفة يف الف�ساء املعريف 

العربي، فقد مت اختياره حماورا لإثبات ذات املختار ال�سو�سي واإبراز تكوينه 

املعريف، وهذا ما جعله ي�ستقدمه يف رحلة علمية خيالية؛ بعد اأن عجز عن 

القيام بها هو نف�سه اإىل م�سر، ليعر�ص عليه معارفه ويطلعه على ثقافته، 

وكاأنه تلميذ اأمام �سيخه يريد اأن ي�سهد له بالتفوق و�سعة العلم فيجيزه على 

ذلك. ولعل ارتقاء احلوارية من مرتبة احلوار اإىل مرتبة املحاورة دليل على 

انتقال املختار ال�سو�سي من متلق وقارئ ممتاز اإىل حماور يواجه اأ�ستاذه اأو 

العار�ص بالحتجاج والتحاور والإقناع والقتناع، وبذلك يتحول هذا املحاور 

له  ي�سهد  وعندها  بنائها،  يف  وم�ساهم  لها  من�سئ  اإىل  للمعرفة  متلق  من 

العار�ص اأو ال�سيخ )طه ح�سني( بالتفوق وح�سن الإطالع ثم يجيزه بعد ذلك، 

اإليه املختار ال�سو�سي واإن مل ي�سرح به كما ت�سي بذلك  وهذا ماكان ي�سعى 

اإيحاءات العبارات الآتية:

1 ـ »فقال )طه ح�سني(: اأح�سب اأن لك من الذكاء ماكنت تنجح به؛ لو 

.
)3(

التحقت برفيقك ال�سيخ املكي النا�سري املغربي«

1- نف�سه، �ص. 228 ـ 229.
2- نف�سه، �ص.239.
3- نف�سه، �ص.221.
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2 ـ فقلت له: عفوا اأيها الأ�ستاذ اإن كانت هناك جملة زائدة؛ فاإين هنا يف 

)اإلغ( بعيد عن الكتب وعن املراجعة.

3 ـ »فقال: اإنني اأمتنى لو �سرت معي اإىل )م�سر( فرتى يف فكرتك هذه 

همما فعالة حتلق اإىل اأجواز ال�سماء ولو كنت هناك و�سمع بع�ص من هناك 

منك هذه الفكرة لقرتح عليك اإلقاء حما�سرة فيها. فيعلم اهلل ما ت�سمع من 

.
)1(

الت�سفيق احلاد من اأبناء الكنانة«

2 ـ 3 ـ مو�شوع احلوار.

لقد هيمن على املناظرة احلوارية من البداية اإىل النهاية مو�سوع واحد 

تتخلله بع�ص املو�سوعات ال�ستطرادية، ويعترب املو�سوع املهيمن يف املحاورة 

من اأكرث املو�سوعات اإثارة للنقا�ص اآنذاك، بل اإنه مايزال يثري اجلدل ويريق 

والتاريخ.  والأدب  والواقع  الأدب  بني  العالقة  الأمر مبو�سوع  ويتعلق  املداد، 

اأن لالأدب عموما ولل�سعر خ�سو�سا ف�سيلة تخ�سه وهي  ويعتقد طه ح�سني 

الت�سجيل ل�سمات الع�سر، واحلفاظ على اأبرز متثيل لالأخالق.

وثيقة  باعتباره  اإليه  النظر  ال�سعر عند طه ح�سني ميكن  اأن  يعني  وهذا 

هذا  ويندرج  اإليه.  تنتمي  الذي  وللع�سر  التاريخي  لزمنها  توؤرخ  اجتماعية 

الت�سور الذي تبناه طه ح�سني �سمن ماميكن اأن ن�سميه النظرية الكال�سيكية، 

تلك التي جتعل من الأدب عاك�سا حلقائق تت�سل بالعامل املادي ثم يعر�سها 

يف �سور حرفية متاما كما تنعك�ص الأ�سياء على �سفحة املراآة. ويبدو اأن لهذا 

الت�سور عند طه ح�سني عالقة مبا طرحه تني يف ثالثيته ال�سهرية عن العرق 

والع�سر والبيئة حيث ين�ساأ الأدب متاأثرا بها، فالأدب اإىل جانب تعبريه عن 

وبيئته.  يعرّب عن ع�سره  الأديب؛  اإليه  ينتمي  الذي  الب�سري  طبيعة اجلن�ص 

فانطالقا من هذا الت�سور نظر طه ح�سني اإىل ال�سعر العربي باعتباره مراآة 

لع�سره وبيئته.

كان لبد من الإ�سارة اإىل اأ�سول هذه الق�سية لأنها متثل املو�سوع املهيمن 

1- نف�سه، �ص.221.
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يف هذه املحاورة؛ وقد �سبق لطه ح�سني اأن اأثاره يف كتابه »حديث الأربعاء« 

وذلك عندما حتدث عن متثيلية اأبي نوا�ص لع�سره، لأن �سعره مراآة �سادقة 

الواقع  هذا  عن  اأمينة  �سور  تقدمي  على  وتعمل  ودقة؛  باأمانة  الواقع  تعك�ص 

وثيقة   بدوره  يغدو  الذي  التمثيل  على  القدرة  ال�سور  هذه  تكت�سب  وبذلك 

تاريخية توؤرخ للزمان واملكان معا.

فهذه الق�سية هي التي عمل طه ح�سني على تقدميها يف املحاورة باعتبارها 

ادعاء دون اأن يعر�ص دليال يثبت حجية هذه الدعوى، فكان ذلك مدعاة اإىل 

العرتا�ص عليهاـ  وي�سمى ذلك املنعـ  بالت�سكيك يف �سحتها من قبل املعرت�ص 

ال�سو�سي. ولتقوية هذا العرتا�ص جلاأ  املانع  الذي ميثله حممد املختار  اأو 

اإىل ما ي�سمى بال�سنـد اجلـوازي ومن �سيغته العبارة الآتية: »ل اأ�سلم لك هذه 

اأن املختار ال�سو�سي ل ي�سلم  الدعوى، مل ل يكون كذا؟« واأ�سا�سه يف الن�ص 

التمثيل  هذا  لأن  لواقعه،  ومتثيله  لع�سره  نوا�ص  اأبي  �سعر  ت�سوير  بدعوى 

، اإذ اأنه ل ميثل كل فئات املجتمع اآنذاك، ثم مل 
)1(

قائم على ا�ستقراء ناق�ص

ليكون العلماء هم املمثلني لهذا الع�سر وال�سواهد التي تثبت ذلك كثرية. 

ويف ذلك يقول املختار ال�سو�سي موجها اخلطاب اإىل طه ح�سني: »اإن حديث 

الأربعاء ل يعجبني منه اإل اأنك ت�سهد فيه للعروبة باأن اأدبها حي )...(  واأما 

مثل جعلك حياة اأبي نوا�ص مراآة حلياة )بغداد( يف ع�سره تهتكا وا�ستهتارا؛ 

فاإن ذلك من اخلطاأ ال�سراح يف نظري؛ ومن خطل الراأي الذي يبدو بادئ 

ذي بدء؛ اإذ حكمت عليها كلها حكما واحدا عاما؛ فاأين اأنت من اآلف موؤلفة 

من الفقهاء واملحدثني وال�سوفية الذين ل يكون التاأثري حقا يف اأي ع�سرمن 

. ولتعزيز هذا العرتا�ص ي�سوق املختار ال�سو�سي 
)2(

ع�سور الإ�سالم ل�سواهم«

1- نف�سه، �ص.228.
2- فال�ستقراء الناق�ص يوؤدي بنا دائما اإىل خطاأ يف احلكم، ومن ال�ستقراء الناق�ص العتماد على 
احلوادث البارزة، والظواهر الفذة التي لمتثل �سري احلياة الطبيعي. فاأملع احلوادث واأبرز الظواهر 

لي�ست اأكرث دللة من احلوادث العامة والظواهر ال�سغرية. وما نراه نحن اأكرث دللة قد ل يكون كذلك 

اأو الزراية عليه هو علة ما نراه فيه من دللة  يف ذاته، بل رمبا كان اجنذابنا اخلا�ص لالإعجاب به 

بارزة. )انظر النقد الأدبي، �سيد قطب �ص.174 ـ 175(.
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هذا  ميثلون  كانوا  من  هم  العلماء  اأن  بالفعل  تثبت  الروايات  من  جمموعة 

، وا�ستنادا اإىل هذه الروايات التي ي�سوقها املختار ال�سو�سي مييل 
)1(

الع�سر

ال�سعراء،  اإىل متثيلية  اأكرث مما مييل  العبا�سي  للع�سر  العلماء  اإىل متثيلية 

واإن كان طه ح�سني ـ وفق منهجه الديكارتي يف حتقيـق الن�سو�ص ـ   يحاول 

اأن ي�سكك يف �سحة هذه الروايات، ولكن املختار ال�سو�سي يكون اأكرث ميال لها 

لأنها مما رُوي بالتواتر، وهذا عنده �سبب كاف يدفع ال�سك والنحل عن هذه 

اإىل طه ح�سني قائال: »ولعل مولنا يهدم  الروايات، ولذلك يوجه اخلطاب 

بقاعدة ديكارت حتى القاعدة املوؤ�س�سة على التواتر احلقيقي واملعنوي وذلك 

.
)2(

ـ ول�سك ـ مردود«

اإىل العرتا�ص على دعوى متثيلية  ال�سو�سي من جديد  يعود املختار  ثم 

اأبي نوا�ص لع�سره، ولكن باعتماده هذه املرة ما ي�سمى ال�سند القطعي، وقد 

لع�سره  مراآة  يكون  اأن  نوا�ص  لأبي  ميكن  كيف  الآتية:  ال�سيغة  وفق  قدمه 

دِخَل ال�سجَن ب�سبب �سذوذه عن حياة النا�ص وخروجه 
ُ
اأ و�سورة لواقعه وقد 

عن اأخالق املجتمع الذي كان يغلب عليه التدين؟ اأفال يدل هذا على التفاوت 

ال�سارخ بني اأبي نوا�ص وبني واقعه؟

الهياأة  مراآة  املتهتكة  وحياته  نوا�ص  اأبو  يكون  اأن  يت�سور  »فهل  ويقول: 

يف  نوا�ص  اأبا  األقيا  الأمني  ثم  الر�سيد  اأن  حني  يف  )بغداد(  يف  الجتماعية 

ال�سجن من اأجل ما يعلنه من اخلالعة.

واأح�سب اأن الر�سيد مات واأبو نوا�ص يف �سجنه. ويف حني اأن الر�سيد كان 

اأحد املحدثني وهو  اأبي معاوية ال�سرير  ي�سب بيده املاء بعد الأكل على يد 

�سنة  يحج  كان  نف�سه  الر�سيد  اأن  حني  ويف  له،  تعظيما  حكاية(  )يف  اأعمى 

اأنه كان ي�سلي كل يوم مائة ركعة نافلة، اأمع هذا كله  ويغزو �سنة وقد روي 

1- الإلغيات، �ص.220.
2- نف�سه، �ص.221  واأي�سا �ص.226.
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.
)1(

تقول اإن اأبا نوا�ص ميثل ذلك الع�سر«

وعند املختار ال�سو�سي اأن توقري العلماء وتعظيمهم من قبل الر�سيد دال 

ع�سرهم  ميثلون  لأنهم  اإل  ذلك  كان  وما  املجتمع،  يف  مكانتهم  �سمو  على 

ويوؤثرون يف جمتمعهم.

وكعادة طه ح�سنيـ  الذي اتخذ من ال�سك منهجاـ  فاإنه مل يقبل بالروايات 

التي تتحدث عن تدين الر�سيد وي�سك يف �سحتها، وقد اعتمد يف مقابل ذلك 

اللهو  اإىل  وميله  للخمور  الر�سيد  تعاطي  عن  تتحدث  التي  الأغاين  روايات 

و�سماع الأغاين؛ ولكن املختار ال�سو�سي يدفع هذا ال�سك ا�ستنادا اإىل حجتني 

يكن  مل  �ساحبه  لأن  ورواياته،  الأغاين  كتاب  حجية  عدم  اأولهما  اثنتني: 

ثقة يف هذا الباب، ثانيهما اأن قاعدة التواتر عند املختار ال�سو�سي تتعار�ص 

الر�سيد هو  اأخبار عن  تواتر من  املتبع عند طه ح�سني، وما  ال�سك  وقاعدة 

دفاعه عن ثغور بالده، واأنه كان يحج �سنة دون �سنة، وهذا وحده ـ يف نظر 

املختار ال�سو�سي ـ �سبب كاف ميكنه اأن ينزه الر�سيد عن تعاطي اخلمر، فما 

كان ال�سكران الطافح لت�سدر عنه تلك الأعمال الهائلة.

رجع  فقد  واملاأمون،  الر�سيد  به  عرف  الذي  بال�سماع  الولع  ق�سية  اأما 

املختار ال�سو�سي اإىل ما قاله ابن خلدون ليزكي به �سنده القطعي، وهو اأنهما 

كالمه  يت�سمنه  ما  وهذا  منادمتهما.  يف  معه  �سكر  ل  الذي  النبيذ  اأدخال 

الآتي: »..فقلت اإن عهدي بك فيما كتبته عن ابن خلدون يف كتابك ال�سغري 

عنه، قد رددت عليه فيما ذكره من تنزه الر�سيد عن اخلمور ومن اأنه يتعاطى 

هو واأهل العراق من النبيذ ما ل ي�سكر، واأنا اأرى اأن ما قاله ابن خلدون اأقرب 

اإىل ال�سواب. ولعل تغليطك اإياه خطل بني. لأن ما يحيط بالر�سيد واملاأمون، 

وماهو متواتر عنهما مما ي�ستبعد عقليا اأن ي�سفوا معه اإ�سفافا اإىل اخلمور. 

.
)2(

وما قاله ابن خلدون وا�سح وذلك اأوىل ما حتمل عليه تلك املنادمات«

1- نف�سه، �ص.221.

2- نف�سه، �ص.231.
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اإذا كان املختار ال�سو�سي قد اقتنع، يف الأخري، بالت�سور الذي قدمه طه 

اأبي نوا�ص للمجتمع، فقد اقت�سى منه ذلك  ح�سني عن ق�سية متثيلية �سعر 

التاأكيد على حقيقة اأن �سعر اأبي نوا�ص ل ميثل اجلماعة بكاملها، لأن ال�سعر 

لي�ص مراآة حلياة الأمة يف كل جوانبها، واإمنا ميثل جانبا واحدا منها فقط 

ـ والفن عموما لهو ولعب ولذا يغلب عليه جانب  هو جانب اللهو وال�ستهتار 

يف  الإ�سالمية  احل�سارة  على  املهيمن  هو  يكن  مل  الذي  ـ  والتخييل  املبالغة 

الع�سر العبا�سي، بل كان مقت�سرا على فئة بعينها هي التي ج�سدها �سعر 

اأبي نوا�ص و�سورها اأ�سدق ت�سوير، واجلواب الذي يقدمه املختار ال�سو�سي 

بعد �سوؤال وجه اإليه عن راأيه يف متثيلية اأبي نوا�ص لع�سره، ي�سري اإىل موقف 

)حديث  يف  تق�سد  »...مادمت  يقول:  الق�سية.  هذه  من  ال�سو�سي  املختار 

الأربعاء( ما بينته اآنفا من اأن مق�سودك ت�سوير بهرجة املدنية وال�ستنامة 

.
)1(

اإليها، والندفاع وراء مباهجها، فاإنه ل ميثلها حقا اإل اأبو نوا�ص واأمثاله«

اأن تربز �سورة التعار�ص الذي كان  لقد حاولت هذه املناظرة احلوارية 

قائما بني منظومتني معرفيتني تختلفان يف الت�سور والتف�سري، وجت�سدهما 

يف الن�ص على وجه اخل�سو�ص ثنائية ال�سعر/ العقل.

فاملنظومة الأوىل ميثلها طه ح�سني الذي كان ينظر اإىل ال�سعر بو�سفه 

متثيال وت�سويرا لأ�سل يغايره ويوازيه، ثم ترتب عن هذا الت�سور مبداأ مهم 

العلماء  الواقع يف مواجهة عقالنية عقل  �سعرية  يوؤكد معه طه ح�سني على 

من  نوعني  بني  التمييز  اإىل  ح�سني  طه  الت�سور  هذا  دفع  ولقد  واملحدثني، 

املراياـ  يرتبط كل نوع ب�سنف من املثقفنيـ  هما مراآة ال�سعراء ومراآة العلماء، 

فاملراآة الأوىل تقرتن عند طه ح�سني بال�سفاء والدقة وال�سدق والو�سوح، 

بالتعتيم  تقرتن  فهي  الثانية  املراآة  اأما  �سادقة،  �سورا  تعك�ص  فهي  ثم  ومن 

واملخادعة وعدم الدقة والكذب، ومبا اأنها تت�سف بهذه ال�سفات فهي ل متثل 

الواقع ول تطابق ماهو قائم، بل اإنها تقدم �سورا تقرتن بالت�سويه والتزييف 

1- نف�سه، �ص.235.
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وتبتعد عن الواقع.

املختار  ج�سدها  فقد  ـ  ال�سلفية  املنظومة  وهي  ـ  الثانية  املنظومة  اأما 

ال�سو�سي، الذي ناب عنه �سمري املتكلم يف الن�ص، باعتباره حماورا للمنظومة 

احلداثية التي ميثلها طه ح�سني، معرت�سا على اآرائه يف �سعرية الواقع؛ معتمدا 

اأ�سلوبا حواريا يت�سف بالحتجاج والتحاور والإقناع والقتناع دون  يف ذلك 

ال�سو�سي  املختار  ا�ستمد  وقد  املناظرة،  واآداب  اأ�سول احلوار  اأن يخرج عن 

حججه واأدلته من الثقافة الدينية واجلمالية الأدبية العربية التقليدية.
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1 ـ احلداثة ال�سعرية: اأ�سول وجذور

ينعت اإليوت بو�سفه »املعلم الأول« ل�سعرائنا املحدثني، فلقد افتنت به رواد 

العربي  ال�سعر  ق�سائده يف  واأثرت  افتتان،  اأميا  العربية احلديثة  الق�سيدة 

اتخذها  التي  اليباب«  »الأر�ص  ق�سيدته  ول�سيما  كبريا،  تاأثريا  احلديث 

�سعراء احلداثة منوذجا يقتدى مبنى ومعنى، فخرجت من عقبها ق�سائد 

�سعرية كثرية ل�سعراء مثل ال�سياب و�سالح عبد ال�سبور والبياتي واأدوني�ص 

وغريهم.

مل  اإن  الأوربية،  احلياة  ولواقع  لع�سره  اأدبية  مراآة  اإليوت  �سعر  ويعد 

واحد  مولد  اإليوت  �سعر  يف  ويتحكم  كاملة.  الأوربية  للح�سارة  مراآة  يكن 

ق�سيدة  يف  بيانا  اأكرث  يبدو  ولكنه  كله،  �سعره  على  يتوزع   )Matrice(

»الأر�ص اليباب«، ولقد اخت�سر اإليوت هذا املولد يف بيتني �سعريني �ساغمها 

يف �سكل �سوؤال وجواب على هذا النحو:

ما احلياة؟

احلياة هي املوت.

ويت�سمن هذا البيت نقي�سه، فيقراأـ  قلباـ  قراءة مناق�سة جتيء على هذه 

ال�سيغة: ما املوت؟ 

املوت هو احلياة..

اأ�سا�سها الرف�ص املطلق  يوؤديان فكرة واحدة  فالق�سية الأوىل ونقي�سها 

اأن  احل�سارة  هذه  داخل  الإن�سان  يجرب  مما  بنف�سها،  موتها  ت�سنع  حلياة 

يختار بني املوت اأو الف�ساد.

فيه  مبا  كله،  اإليوت  �سعر  ت�سود  التي  الأ�سا�ص  النواة  هو  اإذن،  فاملوت، 

عنوانها،  خالل  من  يظهر  كما  والق�سيدة،  اليباب«،  »الأر�ص  ق�سيدته 

ت�سكل لوحة فنية ومنوذجا �سعريا يحاكي احلياة الأوربية وي�سورها يف �سكل 
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اإىل  تنتمي  الأطالل  من  نتوءات  الرحب  ف�سائها  يف  تتناثر  عقيم  �سحراء 

الزمن املا�سي. »والأر�ص اليباب« اأ�سطورة حتكي عن اأر�ص حلت بها اللعنة 

فخربت حقولها وغي�ص ماوؤها، »وكان على اأحدهم اأن يرحل اإىل الكني�سة... 

وينت�سر على اإغراءات ال�سر... لي�سل اإىل الكاأ�ص املقد�سة...فريفع اللعنة 

.
)1(

عن الأر�ص كلها«

اإىل  انتماوؤها  هو  اليباب«  »الأر�ص  ب�ساأن  اإليه  الإ�سارة  ينبغي  مما  اإن 

املائيات، ومبا اأن املاء اأ�سل ومنبع كل حركة فيها؛ ورمز الأمل واخل�سب، فاإن 

لرمز الكاأ�ص املقد�سة يف هذه الق�سيدة عالقة بالإميان الذي يعيد احلياة 

اأن  اإىل الأر�ص املوات؛ والأمل اإىل النفو�ص الظامئة، وبغري الإميان لميكن 

يعود اخل�سب اإىل الأر�ص واأهلها، وهذا ما جعل »تيزريا�ص« بطل الق�سيدة 

ـ وهو يرمز اإىل اجلن�ص الب�سري ـ يبحث عن هذه الكاأ�ص اأمال يف اخلال�ص 

وطمعا يف حياة جديدة.

واإذا كان اإليوت قد وجد يف الكني�سة خال�سا من كل ال�سرور التي حلت 

بالأر�ص اليباب، فاإن ييت�ص ـ وهو �ساعر اإجنليزي حداثي وقد تاأثر به اأي�سا 

باعتباره منوذجا  امل�سيح«  »عودة  �سوب  اندفع  قد  ـ  العربي احلديث  ال�سعر 

فيها  ي�سور  �سعرية  لق�سيدة  عنوانا  العودة  هذه  اختار  ولذلك  للخال�ص، 

موقفه من الع�سر احلديث ومن احلياة الغربية ب�سفة عامة، يقول ييت�ص يف 

.
)2(

هذه الق�سيدة

بعد اأن يدور ويدور يف املدار املت�سع اأبدا

ل ي�سمع ال�سقر �سوت ال�سقار

تنحل الأ�سياء وت�سقط، فاملركز مل يعد قادرا على ال�سمود

لقد اأطلقت الفو�سى التامة على العامل، وان�سابت الأمواج

1- الأر�ص اخلراب وال�سعر العربي املعا�سر، ديزيره �سقال، الفكر العربي املعا�سر، ع10، �ص 1981، 
�ص:117.

2- احلياة وال�ساعر، �ستيفن �سبندر، ترجمة: د. م�سطفى بدوي، �ص:138 ـ139.
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التي اأظلمتها ال�سماء

ويف كل مكان يهوي حفل الرباءة ليموت غريقا

اإن اأف�سل النا�ص يعوزهم الإميان بينما اأ�سووؤهم يجي�سون بعنف العاطفة

يقينا اإن روؤية ما قريبة منا

من اليقني اأن »عودة امل�سيح« قريبة منا

اإن هذه الأبيات تعرب عن رف�ص �سامل للمظاهر املادية التي تهيمن على 

احل�سارة الغربية، لأنها كانت ال�سبب يف اإبعاد النا�ص عن الإميان، ومع غياب 

التقدم  من  الرغم  على  العامل  الفو�سى  وت�سود  �سيء  كل  ي�سطرب  الإميان 

العلمي الهائل. ومبا اأن »الأنا« يف هذه الق�سيدة تتبنى روؤية اإ�سالحية، فاإنها 

حتمل اأمال وتب�سر مب�ستقبل جديد يحول الظلمة اإىل نور والفو�سى اإىل نظام، 

وذلك كله رهني بعودة امل�سيح، يف اإ�سارة اإىل التب�سري بامل�سيحية وميالدها يف 

قلوب فقدتها منذ اأمد طويل. وهنا اأود اأن اأ�سري اإىل �سيء مهم يح�سر بكثافة 

يف �سعر  »ييت�ص« و »اإليوت«، وهو احل�سور البارز لالأنا الإ�سالحية، وهي اأنا 

حتمل ب�سي�سا من الأمل وتب�سر باخلال�ص وفق العقيدة امل�سيحية. 

والأنا ـ ح�سب مفهوم جا�ستون با�سالرـ اإما اأن تنتمي اإىل العن�سر الرتابي 

ال�سلب فتعني اجلمود والق�سوة والياأ�ص، واإما اأن تنتمي اإىل العن�سر املائي 

ال�سائل، اأو الهوائي املتحرك، اأو النوراين امللتهب، فتعني احلياة والأمل.

وت�ستوقفنا يف ال�سعر، الذي �سبقت الإ�سارة اإليه، حكمة �سعرية تكثف روؤية 

اأ�سلها امللتهب وال�سائل، فهذان  ال�ساعر وجت�سد طبيعة الأنا ال�سعرية وكذا 

بالفاعل  يلتقيان  عندما  جديدة،  �سورة  ت�سكيل  على  ي�ساعدان  العن�سران 

املوؤثر، وهو فاعل حددته احلكمة يف »عودة امل�سيح«. فهذا املعنى هو الذي 

ال�ساعر يف �سيغة مكثفة حملها  اخت�سره  وقد  كلها،  الق�سيدة  يهيمن على 

من املعاين والدللت اأكرث مما حتتمل يف معناها اللغوي، وهذا ماي�سري اإليه 
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البيت ال�ساد�ص ونلخ�سه يف املعادلة الآتية:

= �سورة جديدة   الفاعل +      العن�سر امللتهب وال�سائل  

= ميالد جديد )التب�سري( )عودة امل�سيح(  )اأف�سل النا�ص+اأ�سووؤهم( 

وما تت�سمنه الق�سيدة من رمز واإيحاء يعينهما بيتان يف اآخر الق�سيدة 

تعيينا �سريحا:

اأي حيوان جلف هذا الذي حان حينه اأخريا

فتحرك متكا�سال �سوب )بيت حلم( بغية امليالد.

اإن املادة التي تتكون منها الأنا يف العامل القدمي، حتمل يف ذاتها عنا�سر 

تكوينها اجلديد، فهي لينة )�سائلة اأو ملتهبة(، �سهلة الت�سكيل، ولي�ست ذات 

تكوين مادي ي�سعب تطويعه، ومن ثم تبداأ وظيفة الفاعل يف ا�ستثمار هذه 

بناء عامل  القدمي ق�سد  العامل  النا�ص يف  يتكون منها  التي  اللينة  العنا�سر 

جديد.

ميلك  بع�سهم  اأن  اإما  القدمي  العامل  اأهل  اأن  اإىل  النواة  ـ  البيت  وي�سري 

الف�سيلة وينق�سه الإميان والأمر هنا �سهل، واإما اأن اأ�سواأهم ميلك العاطفة 

اجليا�سة؛ وهي عامل م�ساعد قد ي�ستثمرها الفاعل لل�سعود بها اإىل درجة 

الإميان؛ وكثريا ما تكون العاطفة مدخال رئي�سا لف�ساء الإميان الرحب.

2 ـ هجرة احلداثة: واحلوار ال�سلبي

ح�سبنا هذان ال�ساهدان من �سعر »اإليوت« و«ييت�ص« لنخرج بت�سور �سامل 

روؤية  ذات  عقيدة  وهي  الأ�سلي،  موطنها  يف  ال�سعرية  احلداثة  عقيدة  عن 

فني  قالب  �سيغت يف  الإجنليكانية،  الكني�سة  على طريقة  ومثالية  م�سيحية 

تخييلي بعد اأن �سمنه ال�ساعران مو�سوعا عقديا باعتباره حال ناجعا لأر�ص 

يباب غي�ص ماوؤها واحت�سر نا�سها. ويبدو اأن هذا الأمر �سيء عادي ولغرابة 

روؤية  وهي  ال�ساعرين،  لهذين  الفنية  الروؤية  يعرب عن  ال�سعر  لأن هذا  فيه، 



131

اإىل  ال�ساعرين  فيه، وهذا مادفع  ن�ساأت  الذي  ال�سياق احل�ساري  نابعة من 

اإل  توظيف تراث دينهما وعقيدتها وثقافتهما امل�سيحية، وما ال�سعر عموما 

روؤية فنية متثل بيئتها وتعرب عن روح ع�سرها يف �سورة فنية موحية تقدم 

منوذجا �سعريا يكون اأقرب اإىل تراث ال�ساعر واأكرث الت�ساقا بوعي النا�ص يف 

واقعه، ولكن الأمر الذي يدعو اإىل العجب والغرابة هو اأن تنقل هذه ال�سورة 

ذات الطابع الكهنوتي احلامل   بظاللها واإيحاءاتها ومعتقداتها اإىل العامل  

وعلى  العامل،  هذا  لواقع  ت�سخي�سية  �سورة  باعتبارها  فتقدم  الإ�سالمي؛  

الرغم مما يقال عن ا�ستقاللية الفن عن واقعه وحميطه اخلارجي؛ فاإنه مع 

ذلك يبقى ل�سيقا بطينته؛ مرتبطا باأرومته برباط متني؛ مما يجعل من الفن 

عاملا �سبه واقعي ل ي�ستطيع الفكاك عن ما هو واقعي على وجه احلقيقة، ومن 

ثم نكون اإزاء عامل فني تخييلي �سبه واقعي يقابله عامل حقيقي واقعي؛ تكون 

العالقة بينهما قائمة على الرتابط التماثلي الذي يجعل العامل الفني ظال 

ومراآة تتجلى وظيفتها يف تاأ�سي�ص نظام دليل يظل مرتبطا باأ�سله ارتباط 

ـ  تتجاوز  الرمزية  من  نوع  هو  النظام  هذا  عنه  يعرب  ما  واأن  بظله،  ال�سيء 

 .
)1(

ح�سب تعبري �سيباج ـ اأ�سلها وواقعها الذي اتخذت منه نقطة بدايتها

اإن العوامل اخليالية التي �سنعها �سعرنا احلديث ل تعرب عن نظام دليل 

اأ�سيل، ول جت�سد واقعها احلقيقي، واإمنا هي جت�سيد لواقع غريب عنها زمانا 

ومكانا، وهذا ما جعلها تتميز بغربة �ساملة، رموز �سعرية بعيدة عن تراثنا؛ 

بل تعلق بها م�سوبات عقدية لعالقة لها البتة بالعقيدة الإ�سالمية، و�سخو�ص 

واخلواء  الياأ�ص  مالمح  عليها  وتظهر  غريبة؛  دماء  عروقها  يف  جتري  فنية 

دار  ماأ�ساوية مما يجعلها غريبة يف  روؤية  وتعرب عن  الأمل؛  الروحي وخيبة 

الإ�سالم حيث العقيدة الإ�سالمية واليقني ميالآن الف�ساء وقلوب اأهله ظاهرا 

وباطنا.

والنماذج ال�سعرية التي ت�سري اإىل وح�سة املكان وغرابة اأهله كثرية من اأن 

1- اجلذور الفل�سفية للبنائية، د. فوؤاد زكريا، من�سورات عيون. ط1986/2، �ص:43.
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ي�ستوعبها حيز �سيق كهذا، ولكننا نختار واحدا منها منوذجا لال�ست�سهاد. 

يقول �سالح عبد ال�سبور:

اأخرج كاليتيم

مل اأتخري واحدا من ال�سحاب

لكي يفديني بنف�سه، فكل ما اأريد قتل نف�سي الثقيلة

ومل اأغادر يف الفرا�ص �ساحبي ي�سلل الطالب

فلي�ص من يطلبني �سوى اأنا القدمي

اإن الن�ص الغائب الذي اتخذه ال�ساعر منوذجا للحوارية يتمثل يف هجرة 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم التي وظفها ال�ساعر يف ق�سيدته �سلبا، حيث 

املفارقة وا�سحة بني اأنا ال�ساعر وبني الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، توؤديها 

للتمازج  اأداة  ل  واخلالف  للتفارق  اأداة  فهي  اأداء،  اأح�سن  الت�سبيه  كاف 

والتعالق.

كان  كما  يتيما  ولي�ست  كاليتيم  ال�ساعر  »اأنا«  ت�سبح  هذا  على  وبناء 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ومما يوؤكد هذا اخلالف بني الثنني هو اأن 

البقاء  يطلب  كان  واأنه  الأمل،  حال  يف  كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 

حال  يف  فكانت  ال�ساعر  »اأنا«  اأما  الإ�سالم،  ون�سر  والدعوة  للجهاد  طريقا 

انهزام تطلب الفناء �سبيال للخال�ص ومن هنا ميكن القول اإن هذه الق�سيدة 

حتمل روؤية عبثية لأنها ترمز اإىل ان�سالخ الذات من القيم الإ�سالمية ومن 

كل ما له عالقة باملا�سي وقيمه )املدينة، ال�سحاب، ال�سر، الدليل...(.

و�ستبلغ »الأنا« يف ال�سعر احلديث درجة ق�سوى من ال�سلبية، حني تتحول 

اإىل ذات م�ستلبة ياأخذ ال�ستالب مبجامع قلبها فت�سبح تابعة لالآخر يف كل 

اأكرث  �سيء، من�سلخة عن جلدها وجذرها؛ وال�سورة ال�سعرية الآتية تقربنا 

من هذا املعنى:
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:
)1(

يقول بدر �ساكر ال�سياب

املوت يف ال�سوارع

      والعقم يف املزارع

وكل ما نحبه ميوت

املاء قيدوه يف البيوت

واألهث اجلداول اجلفاف

      هم التتار اأقبلوا، ففي املدى رعاف،

     و�سم�سنا دم، وزادنا دم على ال�سحاف

حممد اليتيم اأحرقوه ..فامل�ساء

      ي�سيء من حريقه، وفارت الدماء

من قدميه، من يديه، من عيونه

واأحرق الإله يف جفونه.

حممد النبي يف »حراء« قيدوه

      ف�سمر النهار حيث �سمروه

غدا �سي�سلب امل�سيح يف العراق

      �ستاأكل الكالب من دم الرباق

يوظف  �سعريا  منوذجا  ـ  باحلداثة  املهتمني  ح�سب  ـ  املقطع  هذا  يج�سد 

تقنية احلداثة ال�سكلية، حيث تتحول الأنا ال�ساعرة اإىل م�سيح يفدي الآخرين 

بعد موته، وال�سلب الذي ي�سري اإليه هذا املقطع هو رمز �سعري يج�سد حتول 

1- ديوان بدر �ساكر ال�سياب، دار العودة، بريوت �ص:467 ـ 468.
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ال�ساعر اإىل نبي ومب�سر، يقدم نف�سه ثمنا للت�سحية من اأجل البعث وقيامة 

الآخرين.

وينتمي هذا املقطع اإىل ق�سيدة »مدينة ال�سندباد« وهي ق�سيدة من بني 

»روؤيا يف  و  ال�سلب«؛  بعد  »امل�سيح  نف�سه؛ كق�سيدة  لل�ساعر  ق�سائد عديدة 

؛ وق�سائد اأخرى ل�سعراء 
)1(

عام 1956«؛ و»مرحى غيالن«؛ و»العودة جليكور«

اآخرين كاأدوني�ص والبياتي وخليل حاوي، توؤكد كلها معاين اخلطيئة وال�سلب 

ال�سعر  يف  ووظفت  امل�سيحي  الرتاث  من  ا�ستعارتها  متت  اأن  بعد  والفداء 

العربي احلديث باعتبارها جتربة �سعرية يكمن مغزاها يف »اأن البعث ل يتم 

.
)2(

اإل من خالل الت�سحية واأن احلياة ل تنبثق اإل من خالل الفداء«

ا�ستعارة  جمرد  اأنها  الأوىل،  النظرة  خالل  ،من  تبدو  التجربة  فهذه 

الطويل  تاريخه  يف  العربي  ال�سعر  ياألفها  مل  �سكلية  وتقنية  بريئة،  رمزية 

ن�سلـم برباءتها،  لترثيب من توظيفها، ولكننا حني نرجع الب�سر كرتني ل 

لأن الأ�سكـال ل ميكنها اأن ترباأ هي الأخرى مما يعلق بها من م�سامني، اأمل 

يحمل امل�سرح اليوناين اإىل اأخيه امل�سرح الغربي كل وثنياته وعقائده القدمية 

عن طريق ال�سكل وحده؟ فال�سكل قناة ات�سال ل وجود له بدون م�سامني، 

بينهما  فالعالقة  ال�سحة،  من  لها  اأ�سا�ص  ل  الثنني  بني  الف�سل  وفكرة 

جدلية تفاعلية كالدال مع مدلوله واملفهوم مع منطوقه، واإن ح�سور اأحدهما 

ي�ستدعي ح�سور الآخر.

ملته،  اأهل  باألفاظ  فيه  ياأتي  اأن  ن�سراين  يقوله  �سعرا  يعيب  لي�ص   « اإنه 

مادام �سادقا يف التعبري عن نف�سه بكالم جيد يدخل يف باب ال�سعر)...(  

فالن�سراين املعتقد يف »خطيئة« اأبيه اآدم اأنها خطيئة ل متحوها توبة، واأنه 

روحه،  على  جاثم  اخلالد  الهالك  نكال  واأن  دمه،  يف  اخلطيئة  هذه  ورث 

1- جتدر الإ�سارة اإىل اأن بدر �ساكر ال�سياب، رحمه اهلل، تراجع عن الفكر ال�سيوعي ، الذي رمبا مل 

يوؤثر فيه اإطالقا، ومن املوؤكد اأنه ابتعد عن هذا الف�ساء الفكري يف ق�سائد اأخرى.

2- الرمز والرمزية يف ال�سعر املعا�سر،د. حممد فتوح، �ص:290.
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نف�سه  يف  ما  كل  عن  الإبانة  اإىل  ال�سادق  الطاغي  الإح�سا�ص  ا�ستدفعه  اإذا 

و«ال�سلب«  »الفداء«  ذلك  بعد  فذكر  وثقافته،  وعقيدته  دينه  تراث  من 

و«اخلال�ص« يف حق مو�سعه من ال�سعر، فقد اأح�سن غاية الإح�سان يف الإبانة 

ال�سعر  رواد  اأن كثريا من  املحري هو  العجيب  ال�سيء  ولكن  نف�سه)...(  عن 

احلديث يف ال�سنوات الأخرية، قد اأوغلوا يف ا�ستخدام هذه الألفاظ الأربعة، 

وقليل من اأ�سباهها، يف �سعرهم، وهم جميعا م�سلمون. فالأمر عندئذ يوجب 

اإعادة النظر، اأهوؤلء جميعا قد تواطاأوا على ا�ستعمال هذه الألفاظ بدللتها 

مرتابطة  امل�سيحية  العقيدة  تتطلبها  التي  بدللتها  اأم  املجردة،  اللغوية 

متوا�سلة لينقطع حبل معانيها املتداعية من »اخلطيئة« اإىل »الفداء«، اإىل 

.
)1(

»ال�سلب«، اإىل »اخلال�ص«

اإن م�ساألة   ا�ستخدام  ال�سعر احلديث لرموز �سعرية مرتبطة بالعقيدة 

امل�سيحية مثل »اخلطيئة« و»الفداء« و»ال�سلب« و»اخلال�ص« ظاهرة �سعرية 

قبيل  من  ول  الربيئة،  الرمزية  ال�ستعارة  قبيل  من  لي�ست  لالنتباه،  لفتة 

التكنيك ال�سكلي الذي يتبنى احلداثة ال�سكلية، واإمنا هي روؤية عقدية تتجاوز 

البنية الأفقية ـ ح�سب عبارة عماد الدين خليل ـ اإىل البعد العمقي لالإن�سان 

حدود  عند  تقف  تكن  مل  ال�سعرية  احلداثة  اأن  يعني  وهذا   .
)2(

واحلياة

ال�سكل، بل كانت تتجاوزه اإىل الدللة العقدية التي تالزم ظالل تلك الرموز 

والألفاظ.

ول يخفى ما لهذه الرموز من اإيحاءات دينية جتعلها قريبة من العقيدة 

امل�سيحية ويتلخ�ص معناها يف :»اأن اهلل �سبحانه وتعاىل ملا خلق اآدم من تراب 

وقــال له: {

                }، فاأزلهمـــا ال�سيطــــان عنها. فبهذه 

املع�سية كما نقول نحن، وهي »اخلطيئة« عند الن�سارى، اأ�سبحا هما وذريتهما 

1- اأباطيل واأ�سمار، حممود �ساكر، القاهرة، ط1972/2 م �ص:215.
2- روؤية اإ�سالمية يف ق�سايا معا�سرة، كتاب الأمة، ع45، �ص15، �ص:36.
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حتت �سلطان هذه اخلطيئة، لينفكون منها، وا�ستحق الب�سر جميعا، بخطيئة 

والديهم، عقاب الآخرة وهالك الأبد، وهذا هو نامو�ص العـدل الذي ل يتغري، 

ي�ستحقه من ع�سى اهلل �سبحانه عندهم، ومن ورث خطيئة اآدم وزوجه، فاإن 

عاقب اهلل اآدم وذريته على خطيئتهم بهالك الأبد فذلك ما يوجبه نامو�ص 

عدله يف حكمه، ولكن نامو�ص رحمته ي�ستوجب العفو عنهم، فناق�ص نامو�ص 

العدل نامو�ص الرحمة، فتطلب الأمر �سيئا يجمع بني الرحمة والعدل، فكانت 

الفدية التي يتم بها نامو�ص العدل، ويتحقق بها نامو�ص الرحمة. ولكن ينبغي 

اأن تكون الفدية طاهرة غري مدن�سة، ولي�ص يف الكون ماهو طاهر بال دن�ص 

اإل اهلل �سبحانه وتعاىل. ولكن تعاىل اهلل اأن يكون فدية، فاأوجبت امل�سيئة اأن 

يتخذ ج�سدا يتحد فيه الالهوت والنا�سوت، فاحتدا يف بطن امراأة من ذرية 

اإن�سانا كامال من حيث هو ولـدها، وكـان اهلل  اآدم هي مرمي، فيكون ولدها 

ـ تعاىل عن ذلك علوا كبريا ـ يف اجل�سد اإلها كامال، فكان امل�سيح الذي اأتى 

ليكون فدية خللقه، وهذا هو »الفداء« ثم احتمل هذا الإن�سان الكامل والإله 

الكامل، اأن يقدم ذبيحة، ليكون ذبحه متزيقا ل�سك الدينونة امل�سلت على 

بذلك  العدل  نامو�ص  فا�ستوفى  ال�سليب  على  امل�سيح  فمات  اآدم،  بني  راأ�ص 

حقه، وا�ستوفى نامو�ص الرحمة بذلك حقه، وهذا هو »ال�سلب«.

نامو�ص  من  تخل�سهم  العاملني،  خلطايا  كفارة  كله  ذلك  احتمال  وكان 

هالك الأبد، وهذا هو »اخلال�ص« وملا كان الب�سر كلهم خطاة بخطيئة اأبيهم 

اآدم واأمهم، فهم هالكون هالك الأبد، ول ينجيهم من عقاب ال�سريعة الإلهية 

العادل املخيف �سوى اإميانهم بامل�سيح الفادي، وبح�سوره يف كل وقت يف قلوب 

مبا  يوؤازرهم  الذي  فهو  وال�سعادة،  وال�سقاء  واحلزن،  الفرح  يف  املوؤمنني، 

يحتاجون اإليه من العون واحلكمة، ويخل�سهم من ثقل اخلطيئة، وينجيهم 

. 
)1(

من العقوبة امل�ستحقة عليهم منذ كانت اخلطيئة الأوىل«

ال�سعر وحداثة  التجديد يف  يتجاوز  الرموز  توظيف هذه  اأن  يوؤكد  ومما 

1- اأباطيل واأ�سمار، �ص:209 ـ 210.
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ال�سكل اإىل م�ساألة العتقاد يف م�سامني هذه الرموز، هو تكرارها واطرادها 

بنف�سها دون مرادفات اأخرى حتمل املعنى نف�سه دون حمولته العقدية، حتى 

اإن هذه الألفاظ اأ�سبحت ت�سكل معجما �سعريا يوحد بني كثري من ال�سعراء 

على الرغم من بعد ال�سقة بينهم، الأمر الذي يجعل املرء يت�ساءل عن علة 

هذا الطراد ومل مت التفاق على هذه الرموز دون اأخرى تكون دللتها اأكرث 

توغال يف موروثنا اللغوي والأدبي، واأكرث تعبريا عن اإح�سا�سنا وهويتنا. واإذا 

هذه  ا�ستعمال  على  تواطاأوا  قد  ـ  �ساكر  حممود  يقول  ـ  ال�سعراء  هوؤلء  كان 

الأربعة،  الألفاظ  هذه  األزمهم  الذي  فما  املجردة  اللغوية  »بدللتها  الرموز 

ومل ي�سعوا مكان اخلطيئة مثال »الإثم« اأو »الذنب« اأو »احلوب« اأو »املع�سية«، 

على  والأوطان،  الديار  تباعد  على  تواطاأوا،  وكيف  ما�سئت؟  اأو  »الزلة«  اأو 

قط  يقولوا  ومل  واأكرثوا،  »الفداء«  قالوا  ومل  فيها؟  �سحر  واأي  الكلمة،  هذه 

و«امل�سنقة«  »ال�سنق«  يقولوا  ومل  و«ال�سليب«  »ال�سلب«  قالوا  ومل  »الكفارة«؟ 

ومل  »اخلال�ص«  قالوا  ومل  اليوم؟  اإىل  ا�ستعمال  واأكرث  واأعرف  اأ�سهر  وهي 

 .
)1(

يقولوا »النجاة«؟ واجلواب بال �سك اأنهم مل ي�ستعملوها بدللتها اللغوية«

وتوؤكد الدرا�سات الل�سانية احلديثة اأن للن�ص الأدبي قلبا وباطنا ـ كموؤلفه 

متاما ـ يكون حم�سوا باخلبايا والأ�سرار، وتكمن فيه املقا�سد والنيات، يبني 

مفاهيم        وح�سب  دليل.  وحقل  لغوي  معجم  اإىل  ويرتجمها  الختيار  عنها 

اأحدهما  اثنني:  حمورين  على  يتوزع  ن�ص  كل  فاإن  الل�سانية،  �سو�سور«  »دي 

املحور  على  الن�ص  ينمو  ولكي  اختياري،  عمودي  والآخر  تركيبي،  اأفقي 

الرتكيبي يعمد املوؤلف اإىل املحور العمودي فيختار منه ما يالئم مق�سديته، 

وما يكون اأكرث تعبريا عن روؤيته واأحا�سي�سه.

ال�سياب  لق�سيدة  الختياري،  املحور  اإن  القول:  ميكن  هذا  على  وبناء 

ال�سابقة وغريها من الق�سائد التي توظف مثل هذه الرموز، يتكون من حقل 

نية  دليل يت�سمن معاين اخلطيئة وال�سلب والفداء واخلال�ص اختري وفق 

1- نف�سه، �ص:215.
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ومق�سدية داخلية، تتمثل يف تقدي�ص رموز الرتاث امل�سيحي اقتداء بحداثة 

اإليوت ذات املنزع الكهنوتي.

بدللتها  احلديث،  ال�سعر  يف  وح�سورها  الرموز  هذه  مثل  اختيار  اإن 

ويعرب  النيات،  يف�سح  اختيار  هو  واإمنا  اعتباطيا،  اختيارا  لي�ص  العقدية، 

عن ردة فنية ل�سعرنا العربي احلديث، وهي ردة ل �سعورية جعلت ال�سعراء 

ين�ساقون وراء رموز �سعرية ح�سبوها بريئة، وهي لي�ست كذلك، لأنها تت�سمن 

معاين ذات �سلة وثيقة بالعقيدة امل�سيحية، كما اأنها حتمل ذاكرة تتوغل يف 

التاريخ اجلمعي لالإن�سان الغربي. ويعد هذا الأ�سلوب الذي ينحو هذا املنحى 

للفجوة  نظرا  والغلو  التطرف  من  اأق�سى  حدا  بلغ  الفني  التقليد  من  نوعا 

يف  اخل�سو�ص  وجه  على  وتتجلى  واملقلَّد،  املقَلّد  بني  اأحدثها  التي  الكبرية 

اخلالف اجلوهري بني عقيدة اأ�سا�سها الفطرة وال�سفاء كعقيدة التوحيد، 

وثنية  م�سوبات  �سابتها  التي  الكهنوتي  الأ�سل  ذات  التثليث  عقيدة  وبني 

اأبيات  �سرك فني جنده حا�سرا يف  وما يحمله من  فالت�سور ذاته  عديدة، 

ال�سياب التي مر ذكرها، وهي جت�سد منوذجا واحدا �سمن ظاهرة عامة يف 

ال�سعر العربي احلديث كما اأ�سرنا اإىل ذلك �سابقا، ويتجلى موطن ال�ساهد ـ 

تخ�سي�سا ـ يف الأبيات الآتية:

1 ـ حممد اليتيم اأحرقوه فامل�ساء

       ي�سيء من حريقه، وفارت الدماء

                من قدميه، من يديه، من عيونه

         واأحرق الإله يف جفونه.

2 ـ حممد النبي يف »حراء« قيدوه

3 ـ غدا �سي�سلب امل�سيح يف العراق

          �ستاأكل الكالب من دم الرباق
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ال�ساأن  ولي�ص  ذاكرته،  يف  الرمز  يختزنه  ما  بل  رمز،  �ساأن  ال�ساأن  لي�ص 

الرمز  وظل  ومعتقد،  ظل  من  ال�سورة  يالزم  ما  واإمنا  �سعرية  �سورة  �ساأن 

ات�سعت  ثم  �سعرنا احلديث،  اتبعه  فني  تقليد  اإىل  ي�سري  اأعاله  ال�سواهد  يف 

الثـابت  بيـن  كبـري ل مييـز  وتقليد ح�ساري  �سلبي  اإتباع  اإىل  فتحول  دائرته 

الذي لي�سيبه البلى؛ وبني املتغري الذي يجري مع جريان الزمان ول ي�ستقر 

على حال؛ ويخ�سع ل�سنة القدمي واجلديد؛ والأخذ فيه عن الآخر جائز ومباح 

ما مل يتعار�ص وعقيدة التوحيد.

وما ت�سري اإليه الأبيات ال�سابقة هو نوع من التباع العقدي الذي يج�سد 

نوعا من ال�سرك الفني، ومن طبيعته اأن يوجد يف الأعمال الأدبية بطريقة 

اأخفى من دبيب النمل، نظرا للتماهي الذي حتدثه الألفاظ يف املتلقي ب�سبب 

التخييل املهيمن على العبارة يف الأدب، وهو عن�سر  باإمكانه اأن يزحزح الفن 

الأعماق،  اإىل  يت�سرب  اأو �سرك فني  باطل  اإىل  به  ويوؤدي  الهدى  عن طريق 

متلب�سا يف زي �سورة فنية جميلة توهم املتلقي العادي فيخالها جمال حرا 

وبريئا، دون التفات اإىل ما ي�سوب هذا اجلمال من ف�ساد يف الت�سور واملعتقد، 

وهذا ما ن�سعر به ونح�سه من خالل التبعية الرمزية التي وظفها ال�ساعر يف 

الأبيات ال�سابقة، وهي تبعية تنت�سر بكرثة يف ال�سعر العربي احلديث جعلته 

اأكرث افتتانا بالرموز الغربية التي و�سعها يف مقام النموذج واملثال تبقى دونه 

بكثري رموزنا الإ�سالمية التي حتاول جاهدة اأن تتبعه اأو تقلده دون اأن ترقى 

اإىل مرتبته. ويوجد هذا املعنى م�سمرا يف ن�ص ال�سياب، حيث يظل مالزما 

يخفي  قناعا  الرمزي  الأ�سلوب  من  متخذا  لها،  م�ساحبا  العبارة  ملنطوق 

اهلل  �سلى  حممد  رمز  بها  ي�سي  بع�سها  لعل  القدحية،  الدللت  من  كثريا 

عليه و�سلم بعد اأن حمله ال�ساعر معاين ال�سلب واخلطيئة والفداء ممثال يف 

احلرق والتقييد وغريها من املعاين التي تتداعى من رمز امل�سيح يف الت�سور 

الكن�سي، كل ذلك ل عالقة له مبا يج�سده رمز النبي حممد �سلى اهلل عليه 

امل�سلمني من معاين اجلهاد  �سعور  وما ميثله يف  وجه احلقيقة،  على  و�سلم 

والت�سحية والأمل احلي.
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اإن اخلطيئة يف الت�سور الإ�سالمي فردية وكذلك التوبة منها، »ولي�ست 

هناك خطيئة مفرو�سة على الإن�سان قبل مولده كما تقول نظرية الكني�سة، 

ال�سالم  اأن عي�سى عليه  الكني�سة  ولي�ص هنالك تكفري لهوتي، كالذي تقول 

.
)1(

)ابن اهلل بزعمهم( قام به ب�سلبه، تخلي�سا لبني اآدم من خطيئة اآدم« 

�سلة  ذو  ال�سعري  الهيام  من  نوع  هو  ال�سابقة  الأبيات  عنه  تعرب  ما  اإن 

وثيقة بهذا الت�سور مما ا�سطر ال�ساعر اإىل اعتناق حتريف تاريخي وتزوير 

فني دفعه اإىل اإحداث نوع من التغيري يف وظيفة رمز حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم، والنتقال به من رمز اإيجابي اإىل رمز �سلبي ا�ستالبي، وذلك عندما 

حوله ـ وهو لي�ص كذلك ـ اإىل نبي م�سلوب يفقد كل عنا�سر احلركة والفعل 

الفكرتني  اأن  ومبا  امل�سيحية،  والفداء  ال�سلب  فكرتا  ذلك  على  توؤكد  كما 

التي  الفنية  التبعية  نوعا من  فاإنهما جت�سدان  الكن�سي  بالت�سور  مرتبطتان 

امل�ستوى  على  واتباعه  الآخر  تقليد  يف  تتجلى  اأكرب،  اأخرى  تبعية  على  تدل 

احل�ساري والعقدي، وهذا �سيء مرفو�ص يف املفهوم الإ�سالمي اإطالقا وغري 

مرغوب فيه البتة، ومما ي�سدد على ذلك هو حالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

عندما راأى يف يد عمر بن اخلطاب �سحيفة من التوراة فغ�سب لذلك غ�سبا 

�سديدا ثم اأعقبه بحديث قال فيه: »اإنه واهلل لو كان مو�سى حيا بني اأظهركم 

.
)2(

ما حل له اإل اأن يتبعني«

اإن ما ي�سدق على الكالم حقيقة وتقريرا ي�سدق عليه جمازا وفنا، وما 

اجلواين  ال�سعوري  اجلانب  اأي�سا  ي�سمل  الرباين ظاهرا  الفعل  على  ينطبق 

عليه  عي�سى  عاد  لو  اإنه  القول:  ميكن  احلقيقة  هذه  اإىل  وا�ستنادا  باطنا، 

ال�سالم ثانية ما حل له اإل اأن يتبع حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ل اأن يتحول 

اإىل  اإ�سارة  براقه، يف  الكالب من دم  وتاأكل  اإىل م�سيح ي�سلب  رمز حممد 

اأن  اأعلى لالإتباع. مبعنى  تبعية ا�ستالبية تنظر اإىل الآخر باعتباره منوذجا 

يكون التوحيد اخلال�ص الذي جاء به الإ�سالم اأجنع حل حل�سارة حتت�سر، 

1- يف ظالل القراآن، �سيد قطب، 61/1.
2- م�سند الإمام اأحمد، ج3، �ص:387، وكذا جممع الزوائد للهيثمي، 173/1.
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وع�سر ي�سرف على ال�سقوط، واأر�ص يباب هي يف حاجة ملحة اإىل طراوة 

التوحيد ومائه لتجري فيها اأنهار احلياة من جديد.

3 ـ احلداثة ال�سعرية: نقد وموازنة

للحداثة معان متنوعة خمتلفة، فمرة تكون مرادفة للمعا�سرة والتجديد، 

ومرة تكون مقرتنة مبعاين الرف�ص والثورة والإق�ساء؛ اإق�ساء القدمي ورف�سه؛ 

والثورة على الرتاث واأهله؛ والت�سبث بروح الع�سر وعنا�سر اجلدة فيه. اإن 

اقرتان احلداثة بالتطور والتجديد يبدو يف حد ذاته �سليما اأو كال�سليم، اإذ 

ل يحق لفنان اأو مفكر اأن يتخلف عن ع�سره ويقيم بينه وبني واقعه حجابا 

م�ستورا. فاجلدة قيمة ف�سلى، والتطور �سنة تاريخية ل يرف�سها عقل اأو دين، 

ول ميجها الطبع ال�سليم. ولكن حني تتحول احلداثة اإىل تيار فكري قوامه 

العبث والفو�سى والالدين، فالأمر  اإىل  العقل واملنطق والدين  اخلروج عن 

ي�سبح مقت�سرا على مذهب اأدبي ذي منزع فل�سفي يقوم على اأ�سا�ص العداء 

للدين وعدم الإميان بالغيبيات. ومن هذا املنطلق حتدد احلداثة يف عرف 

قوانني  على  الثورة  اأي  الالعقالنية.  اأو  للواقع  »جتاوز  باأنها  الت�سور  هذا 

تقليدية  اأحكام  ال�سريعة من حيث هي  املنطق وعلى  العقلية، وعلى  املعرفة 

تعني الظاهر...هذه الثورة تعني التوكيد على الباطن، وتعني اخلال�ص من 

.
)1(

املقد�ص واملحرم واإباحة كل �سيء للحرية«

اإن هذا املفهوم هو نف�سه الذي تبنته احلداثة ال�سعرية املعا�سرة، اإذ اأنها 

مل تعد قائمة على معنى التطور والتجديد، بل اإنها غدت مذهبا اأدبيا قوامه 

انت�سارا  املفهوم  هذا  وينت�سر  اخلطيئة،  واقرتاف  القدا�سة  وحتطيم  الهدم 

اأعمال  يف  ال�سدارة  مركز  يحتل  ولكنه  املعا�سرة،  الدرا�سات  يف  وا�سعا 

اأدوني�ص ت�ستوي يف ذلك الدرا�سات النقدية والإبداعات ال�سعرية.

لقد ارتد اأدوني�ص اإىل الرتاث العربي بحثا عن هذا املفهوم الذي اعتنقته 

1- موقف الأدب الإ�سالمي من املذاهب املعا�سرة، م�سطفى هدارة، جملة الأدب الإ�سالمي، ع4، 
�ص1415 هـ/�ص:16.
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الق�سيدة  بنية  يف  عميقا  بجذورها  ت�سرب  عربية  نبتة  فح�سبها  حداثته، 

العربية، فقد جتلت عند اأبي متام يف �سكل خروج على ال�سنة ال�سعرية القدمية 

،واتخذت عند ديك اجلن واأبي نوا�ص طابع 
)1(

املتمثلة يف عمود ال�سعر العربي

اخلروج على املقد�ص ومتجيد اخلطيئة، وهذان املقومان يجعالن من احلداثة 

. اأما حداثة املتنبي 
)2(

يف مفهوم اأدوني�ص »اأكمل اأمنوذج يف موروثنا ال�سعري« 

فقد جت�سدت ـ ح�سب مفهوم اأدوني�ص ـ يف »اأنا« �ساعرة امتازت بالتمرد على 

والقناعة« و�سكلت  الآخرين، وك�سرت »طوق الكتفاء  والتعايل على  املجتمع 

. والن�سو�ص التي برتت 
)3(

جمرة الثورة يف �سعرنا، جمرة تتوهج بال انطفاء« 

من �سياقها ليتم ال�ست�سهاد بها حتى تتطابق ومفهومه عن احلداثة، ت�سهد 

اأنها حرفت عن موا�سعها ووظائفها، واأنها اأرغمت على قـول حقيقة وهمية 

ل عالقة لها بواقعها و�سياقها التاريخي الذي منت ون�ساأت فيه، بل ل عالقة 

البتة بني ما ذهب اإليه اأدوني�ص من زعم يخال احلداثة مبعناها الغربي مذهبا 

العربية، وبني ما يج�سده  الق�سيدة  بنية  الأوىل يف  �سعريا تكونت جرثومته 

هذا ال�سعر حقيقة من قيم خلقية عليا؛ ونف�ص اإ�سالمي خال�ص ظل يجري يف 

بنية ال�سعر العربي على مدار تاريخه الطويل؛ توؤكده ن�سو�ص �سعرية كثرية 

منها على �سبيل املثال ما عرف يف تاريخ ال�سعر العربي باملختارات ال�سعرية 

التي دونت وجمعت على اأ�سا�ص قيمها اخللقية ووظائفها الرتبوية؛ مما جعلها 

تتجنب كل �سعر فاح�ص جتنبها لكل �سعر انحط م�ستواه الفني.

وت�سري اإبداعات اأدوني�ص ال�سعرية يف الجتاه نف�سه اإذ اأنها تع�سد ،على 

م�ستوى املمار�سة ال�سعرية، املفهوم الذي يربط بني احلداثة وبني معان غربية 

خال�سة مثل: متجيد اخلطيئة وانتهاك املقد�ص ورف�ص �سلطة الدين والدعوة 

اإىل النحالل والتحرر والف�ساد عقيدة جديدة. واإليك هذا ال�ساهد ال�سعري 

من �سعر اأدوني�ص يبدو يل منوذجا يج�سد هذا املفهوم خري جت�سيد.

1- مقدمة ال�سعر العربي، اأدوني�ص، �ص:44.
2- نف�سه، �ص:53.
3- نف�سه، �ص:57.
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)1(

�سالما للف�ساد اخلالق

الأليف كاأنه الهواء

املوؤ�س�ص كاأنه البدء

�سالما لوجهي يتبع فرا�سة تتبع النار.

اأقامه  الذي  التالحمي  الإ�سناد  هو  ال�ساهد  النظر يف هذا  يلفت  ما  اإن 

ال�ساعر بني عن�سرين اثنني هما: ال�سالم والف�ساد، وهما عن�سران ليلتقيان 

يف اجلملة النحوية القدمية اإل متنافرين غري من�سجمني، فال �سالم للف�ساد 

كل  يقو�ص  هدم  هو  واإمنا  والأخالقي،  الإ�سالمي  املفهوم  يف  له  اإبداع  ول 

بناء، وخراب يدب يف كل �سمل ملتئم ليفتت عنا�سره. ومبا اأن احلداثة تعني 

حتية  بدوره  ي�سبح  ال�سالم  فاإن  والأخالق،  بالقيم  الإميان  وعدم  الرف�ص 

مبا  والفتتان  الإعجاب  ي�سودها  طيبة  عالقة  معه  لتقيم  الف�ساد  اإىل  متتد 

يحدثه من خراب ودمار، هو يف مفهوم احلداثة خالق واأليف كاأنه الهواء.

والف�ساد ،يف املفهوم الإ�سالمي، اأكرب من الذنب واخلطاأ واأعظم منهما 

اإل  يزول  ل  وهو  وال�ستغفار،  التوبة  ومتحوهما  كل،  وهو  جزء  فهما  معا، 

بطوفان اأو عقاب األيم، ياأتي عليه من جذوره ل�ستئ�ساله. وهذا ما يجعلنا 

الف�ساد يف املفهوم الإ�سالمي، وهي حـرب  ندرك �سبب احلرب املعلنة على 

الذنب  ت�ساحما مع  اأكرث  يبدو  ل هوادة فيها ول لني، ولكنه يف مقابل ذلك 

واخلطاأ؛ يعفو عن مرتكبه وي�سرته ول يف�سحه. ذلك كله توؤكده الآية الكرمية 

التي ت�سدد على حماربة الف�ساد واملف�سدين: 

}

.
)2(

{                      

1- مفرد ب�سيغة اجلمع، اأدوني�ص، �ص:17.
2- �سورة املائدة، اآية:33.
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واأليف(  )خالق  بال�سفة  معرفا  اأدوني�ص  ن�ص  يف  ورد  الف�ساد  اأن  ومبا 

للف�ساد  »�سالم  الآتي:  التعبري  ي�سبح  وبذلك  اإيجابية،  دللة  يكت�سب  فاإنه 

اخلالق الأليف كاأنه الهواء« دعوة �سريحة اإىل كل القيم ال�سلبية لتدمر كل 

وثقافيا.  اأخالقيا  نظاما  اأم  لغويا  نظاما  ذلك  اأكان  �سواء  وماألوف،  ثابت 

اأ�سبح ماألوفا اإىل الذات؛ قريبا منها  اأنه  األيفا فهذا يعني  اأما كون الف�ساد 

لت�ستقبحـه ول ت�ستب�سعه، بل ت�سري حاجتها اإليه اأمرا �سروريا كحاجتها  اإىل 

الهواء؛ لت�ستطيع اأن ت�ستغني عنه، لأنه يحدد لها حياتها »حتى لكاأن حياة 

اأقام  اأن هذا ال�سالم الذي  اإل   .
)1(

هذا الإن�سان دون الف�ساد روتني مقيت«.

وهو  املو�سوعي  ومعادلها  ال�ساعر  »اأنا«  اإىل  انتقل  قد  الف�ساد  مع  وّد  عالقة 

فاعال  باعتباره  حمله  ويحل  الف�ساد  م�سد  بذلك  لي�سد  اإليه،  فاأ�سند  الوجه 

»اأنا  يغدو  الوجه  اأن  منها  يفهم  اإ�سارة رمزية  فهذه  له وم�سدره احلقيقي. 

فا�سدة« تتمرد على القيم ال�سائدة، وتدعو اإىل تخريب العامل وخلخلة بنيته 

 من رغبات 
)2(

فتوؤ�س�ص قيما اأخرى تن�سجم مع ماتنزع اإليه النف�ص الإن�سانية 

و�سهوات حتى ولو كانت على ح�ساب قيمها الدينية والأخالقية.

ومل يقت�سر الرف�ص عند اأدوني�ص على الرتاث واللغة والأخالق فقط، بل 

اإنه جتاوز ذلك اإىل دعوة �سريحة للثورة على اهلل ـ تعاىل اهلل علوا كبريا ـ 

حتى تتمكن الأنا من ممار�سة حريتها املطلقة بعد اأن ت�سرتدها من خالقها 

بناء  كان  »...من هنا  ال�ساأن:  اأدوني�ص يف هذا  يقول  اغت�سبها منها.  الذي 

عامل جديد يقت�سي قتل اهلل نف�سه مبداأ هذه ال�سورة، هو الذي ي�سمح لنا 

بخلق عامل اآخر. ذلك اأن الإن�سان ل يقدر اأن يخلق اإل اإذا كانت له �سلطته 

الكاملة، ول تكون له هذه ال�سلطة اإل اإذا قتل الكائن الذي �سلبه اإياها، اأعني 

اهلل. وبهذا املعنى نفهم كلمة )�ساد( التي تقول ما معناه اأن فكرة اهلل هي 

اخلطاأ الوحيد الذي ل ي�ستطيع اأن يغتفره لالإن�سان، لأنه بخلقه هذه الفكرة 

1- ق�سايا الإبداع يف ق�سيدة النرث، يو�سف حامد جابر/�ص:81.
2- نف�سه، �ص:84.
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ر�سي اأن يكـون ل �سيء اإزاء اهلل الذي هو كل �سيء، كذلك نفهم قتل اهلل عند 

.
)1(

نيت�سه«

وغري خاف اأن اأثر فل�سفة نيت�سه يف هذا الكالم جلي ول يحتاج اإىل بيان. 

وتتخل�ص هذه الفل�سفة يف الإعالن الذي رفعه نيت�سه عن »موت الإله« ولقد 

كان هذا الإعالنـ  يقول روجي غاروديـ  مبثابة اعرتاف بوحدانية الإن�سان يف 

. وتلخ�ص عبارة »موت الإله« فل�سفة نيت�سه برمتها، وت�سي مب�سروعه 
)2(

العامل

يف خطابه النقدي قاطبة، ذلك الذي يقوم على »اإ�سقاط جميع الأخرويات  

اأنها  العليا...ول�سك  واملثل  القيم  جميع  ون�سف  املاورائية،  العوامل  وجميع  

عبارة قابلة لأن توؤول...على اأنها اإعالن عن ت�سدع جميع ال�سمانات لإمكانية 

.
)3(

تعقل العامل...وعن ت�سظي جميع احلقائق وتداعي جميع الهويات«

ماله  لكل  التنكر  على  تقوم  احلداثة  فل�سفة  اأن  امل�سامني  هذه  وتوؤكد 

عقيدته،  رداء  الإن�سان  عن  وتنزع  والدين،  والعقل  والواقع  بالرتاث  عالقة 

وتطم�ص ذاكرته وذلك برف�ص تراث اآبائه واأ�سالفه، وحتطم �سخ�سيته وذلك 

بالت�سوي�ص على معارفه ولغته؛ والت�سكيك يف قيمه وتقاليد. وماذا يبقى من 

اإن�سان جترد من كل �سيء يحدد هويته �سوى جثة ثقيلة و�سخة، تنبذ بالعراء 

بعد اأن ف�سلت عن خالقها؛ وعزلت عن تراثها وقيمها؛ ونزعت منها روحها. 

ويف غياب اخلالق والرتاث والروح والقيم يبقى الإن�سان منبوذا من�سيا عند 

بني  ال�سلة  حبل  ينقطع  وحني  ال�سماء«.  ال�سخرة  حتت  الأحجار«،  مقالع 

اهلل وبني الإن�سان ي�سقى ويظماأ وتاأكل �سرايينه م�سامري الفناء والدمار ويلفه 

العبث وال�سياع. 

وت�سور  املعنى،  هذا  جت�سد  احلديث  العربي  ال�سعر  ق�سائد  من  وكثري 

ال�سقاء  تعي�ص  فاأ�سبحت  وقيمها  انف�سلت عن خالقها  اأن  بعد  »الأنا«  عزلة 

واحلرية وال�سياع.

1- الثابت واملتحول، اأدوني�ص،113/2 – 115.
2- البنيوية فل�سفة موت الإن�سان، روجي غارودي، �ص:5.

3- موت الإن�سان يف اخلطاب الفل�سفي املعا�سر، عبد الرزاق الداوي، �ص:35.
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هذه  جت�سد   
)1(

الأموات« كالم  »من  املجاطي«  »اأحمد  ال�ساعر  وق�سيدة 

احلقيقة جت�سيدا �سادقا، دون اأن يعني ذلك ح�سر ال�ساعر يف زمرة اأولئك 

بيئته  مهما طغت  ابن  فال�ساعر عربي م�سلم   ، باهلل  الذين قطعوا �سلتهم 

�سمات معينة يف مرحلة من مراحل حياته.

اأنا املن�سيُّ عند مقالع الأحجار  

ماء         وحتت ال�سخرة ال�سَّ

تاأكل من �سراييني   

خان م�سامري الدُّ   

اأَكاُد ل اأ�سحو ول اأغُفو   

     جتاوزين امَلَدى

وانحل ما بيني وبني اهلل   

ومتّزق كل �سيء يف يقيني   

      ما هدير امَلْوِج

ما الأنهار   

وما الأَبُد الذي يناأى   

وما الأَزُل الذي يجفو    

ومعنى اأن اأحنَّ   

واأن اأمّد يدي   

واأن اأختار   

1- ديوان الفرو�سية، اأحمد املجاطي، ط1، �ص:105 ومابعدها.
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     واأن اأمتّد يف حلٍم

واأن اأرتدَّ يف تذكار   

     اأنا املن�سّي

َي�سمُر عند اأبوابي نباح الليل   

ويرق�ص يف ب�سي�ص الّنجم   

ظلُّ من �سياطني   

قور       تطاوَل ظلُّ اأجنحة ال�سُّ

َغَفا   

على ُب�ُسِط البحرية ُطْحلٌب   

وم�ست على عيني   

�سحائب ن�سوة باملوت مبلوَلْه     

وتنب�ص يف الرتاب يدي  

واأفتُل يف ظالم اللْيٍل حباًل  

ا جدلُت �سبع �سفائٍر ُرمبَّ  

لبنات اأختي  

نَ  اأو �سمعت الفجر اأذَّ  

فا�ْسَتثارْتني �سكوك   

يا اأحّبائي   

َبٌد ومْل ميتدَّ ِج�ْسٌر
َ
م�سى اأ

بيننا   
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ماعادِت الأفرا�ص جتمُع

اأو ت�سوُل الريُح   

�سدَّ َخَناِجَر الفر�سان يف اأغمادها   

ٌ
�سداأ     

�ساأبقى ها هنا ظالَّ

على �سفح اجلدار  

ني جزّر يُلمُّ  

وين�سرين هدير املوج  

يا وَيحي  

متّزق كل �سيء يف يقيني  

ما هديُر امَلْوِج  

ما الأنهاْر  

اأنا املن�سيُّ عند مقالع الأحجاْر  

املعا�سر  العامل  احلداثية« يف  »الأنا  الق�سيدة مالمح  هذه  ت�سور   

وقد تقطعت بها الأ�سباب؛ وانحل ما بينها وبني اهلل من �سلة؛ ففقدت اإميانها 

فاأ�سبحت  توازنها،  الذات  هذه  اأفقد  داخلي  متزق  عنه  ن�ساأ  مما  ويقينها، 

تعي�ص يف قلق وتوتر حادين، يعك�سهما بجالء هيمنة اجلمل الإن�سائية ذات 

وجه  على  وجت�سده  مطردا،  تتابعا  الق�سيدة  يف  وتتابعها  اليائ�ص  امل�سمون 

اخل�سو�ص تلك ال�ستفهامات املتنا�سلة ترتى الواحدة تلو الأخرى، وما كان 

لها اأن ت�سدر اإل عن ذات فقدت اإميانها وغلب عليها ال�سك واحلرية. وهذان 

حالتان مالزمتان لالأنا احلداثية  كما ي�سري اإىل ذلك »�سيتفن �سبندر« اأحد 

منظري احلداثة الأوربية املعا�سرة، وبهما تتميز عن »الأنا الفولتريية« وهي 
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.
)1(

»اأنا« متفائلة وذات طبيعة اإ�سالحية

ترتبط  ول  ثابتة  لقواعد  تذعن  ل  اأنها  هو  »الأنا احلداثية«  ما مييز  اإن 

باليقني  تتمتع  ل  قلقة  ذات  هي  واإمنا  اجلميل،  الفتي  بالغد  تب�سر  بنبوءة 

دون  �سيئا  »ل يرتك  متوتر حاد  تنطوي على ح�ص  اإنها  بل  اإطالقا،  ال�سعيد 

فهي  الفولتريية  الأنا  اأما   
.)2(

ال�سخرية مراوغة  اأو  ال�سك  باأ�سئلة  يقرعه  اأن 

ذات وظيفة اإ�سالحية وتربوية، لأنها تظل مرتبطة بالقواعد؛ حمافظة على 

القيم؛ وهي تخو�ص ال�سراع الدائر يف ع�سرها، ومن ثم يغدو عندها ال�سعر 

ك�سفا وتعليما، يتجاوب فيه ال�سعور مع الوحي في�سبح ال�ساعر حكيما �ساحب 

ب�سرية تدعو اإىل احلقيقة وتب�سر بها.

فاإذا كان �سعر احلداثة الذي ي�سدر عن وعي متوتر و�ساك ميتلئ مبعاين 

عن  يعرب  املعا�سر  الإ�سالمي  ال�سعر  فاإن  املظلم،  والفراغ  وال�سياع  احلرية 

والإميان  بالأماين  التعلل  طريق  عن  الأمل  من  ب�سيء  تنتهي  تفاوؤلية  روؤية 

القوي. وفرق كبري بني روؤية ماأ�ساوية وكارثية ت�سدر عن وعي مهزوم وعن 

»اأنا« ذات طبيعة �سخرية ت�سلب فيها كل �سيء حتى فقدت حا�ستها ال�سعورية 

اأمل، وبني روؤية متفائلة ت�سدر عن وعي جمعي  ومل يعد لديها اإح�سا�ص ول 

لل�سعر  تكون  ولهذا  ت�ست�سلم،  ت�سلم ول  ل  والأمة  تراثها،  ويتمثل  الأمة  ميثل 

الذي يرتبط بهذه الروؤية وظيفة اإ�سالحية وتربوية، وهذا ما جت�سده ،على 

تغردها  »اأجنحة  عنوان  حتمل  مفلح  حممود  لل�ساعر  املثال،ق�سيدة  �سبيل 

.
)3(

احلروف«

يف �سبيل اهلل اأم�سي

وعلى هدي كتاب اهلل قد اأحكمت نْب�سي  

1- معنى احلداثة يف ال�سعر املعا�سر، جابر ع�سفور، ف�سول، ع4، �ص،1984. �ص:38.
2- نف�سه، �ص:38.

3- للكلمات ف�ساء اآخر، حممود مفلح، �ص:89 ومابعدها.
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اأرتدي الفجر واأم�سي يف �سبيلي

فاإذا ال�سم�ص دليلي  

واإذا الأجنم يف قلبي واأعرا�ص النخيل  

خارجا من حمنة الليل

ومن �سمت القبور.. من نفايات الع�سور  

واألقوا ال�سوك يف دربي نه�ست اأطفارهم وجهي 

ات احل�سري ويف جنبّي ع�سّ  

مم�سكا حفنة قمح رغم ع�سف الريح والأنواء واجُلرح اخلطرْي

و�سطورا من رحيق الذكر  

اأتلوها في�ستيقظ �سيف املجد  

اأتلوها في�سحو الورد   

اأتلوها فتجري للينابيع طيوري  

وعلى هدي كتابي

اأب�سر الأ�سياء من خلف ال�سباب  

واأرى الأوجه من غري قناعات ومن غري خ�ساب  

وعلى هدي كتابي

اأزرع النخلة يف القلب... اأروّيها �سبابي

اأب�سر النْحلة جتتاز امل�سافات لتمت�ص رحيق العمر..

وابي ..من ثْدي الرَّ  

اأ�سمع الرتنيمة الأوىل لطري الفجر
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والرتجيعة الأوىل لديك الفجر  

َبْوَح الغيث لالأر�ص اليباب  

وعلى هدي كتابي

اأكتب الف�سل الذي ياأتي  

واأخطو فوق حّد ال�سيف

ق اأ�ستنطُق ُعْري الرَبْ  

كي اأنقذ اآلف الرقاب  

قد تقولون باأن ال�سيف يف كفي اأقالْته املعارك..

وباأن الليل حالك...

وباأين مل اأعْد اتقُن �سدَّ القو�ص...ت�سديد النبال

والفتوحات التي اأدمنها الع�ساق...�سرب من خيال

قد تقولون حمال..

اأن يعود الركب اإ�سالما...    واأن جتري مع الركب الغالل..  

قد تقولون ولكني اأقول

واأنا جدُّ خجول  

واأنا اأقراأ ف�سَل الأم�ص عر�ص ال�سم�ص، اأ�سواق احلقول

اإن يف الدرب اخليول  

وعلى وقع التالوات �ستخ�سّر الف�سول  

ولنا اليوم اجلميْل

ولنا التكبرية الأوىل لنا الآفاق والراياُت وال�سوُت البديْل
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ولنا ال�سيف الذي خباأه الربق اإىل اليوم الثقيْل  

ولنا ال�سجُر الأخ�سُر والدوُح مْترح فيه الطري...والظل الظليل  

ولنا قارورة العطر   

التي ت�سكبها ال�سم�ص على كّف الأ�سيل...   

معانـي  على  ت�سدد  احلداثية  »الأنا«  عن  ت�سدر  التي  الروؤية  كانت  اإذا 

ال�سك وال�سياع وال�ست�سالم، فاإن الروؤية ال�سعرية عند حممود مفلح حتمل 

اليباب.  الأر�ص  على  جاثما  ياأ�سا  به  تدفع  اأمل  عن  وتعرب  احلياة،  تبا�سري 

كل ذلك ي�سعه معجم �سعري يتكون من رموز وعبارات اختارها ال�ساعر عن 

ق�سد لتفي بالغر�ص وتعرب عن مقا�سده الذاتية: )هدي كتاب اهلل، ال�سم�ص، 

الأجنم، طري الفجر، ديك الفجر، خارجا من حمنة الليل، من �سمت القبور، 

مم�سكا حفنة قمح، رحيق الذكر، ي�سحو الورد، جتري الينابيع، اأزرع النخلة، 

اأب�سر النحلة...( 

اإننا ن�سدد ، هنا ، على املعجم ال�سعري لأنه يعد املفتاح الذي يحدد هوية 

والأغرا�ص  املو�سوعات  اأن منيز بني  ن�ستطيع  ومن خالله  الن�ص وطبيعته، 

لأن لكل مو�سوع وغر�ص معجما خا�سا به، كما اأن املعجم يعد اأي�سا مدخال 

رئي�سا ميكن الولوج منه اإىل عامل �سعري حتدده مولدات معنوية، هي التي 

وتن�ساأ  والكون،  الإن�سان  للحياة ولالرتباطات فيها بني  ال�ساعر  روؤية  جت�سد 

عنها قيم معنوية و�سعورية يتاأثر بها متلقو ال�سعر ويتجاوبون معها اإيجابا اأو 

�سلبا.

التي  هي  معنوية  مولدات  ال�سيميولوجي،  الجتاه  ح�سب  ن�ص،  لكل  اإن 

تتحكم يف بناء املعنى وان�سجام الن�ص، وتكون هذه املولدات اأقرب اإىل املعنى 

العام للن�ص، فاإما اأن يكون هذا املعنى جمردا يح�سر يف ذهن املوؤلف ويف 

�سورة  ياأخذ  فعليا  ح�سورا  الن�ص  يف  حا�سرا  يكون  اأن  واإما  نف�سه،  اأعماق 

كلمة مفتاح بعد اأن يتم تفتيتها وترجمتها اإىل تعابري ورموز فنية واإ�سارات 
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ترتد  ولكنها  الن�ص،  ف�ساء  عرب  تتوزع  بالغية  و�سور  واقتبا�سات  موحية 

نواته  للن�ص وحدته وان�سجامه وي�سكل  اإىل مولد واحد ي�سمن  ،يف الأخري، 

الأ�سا�ص وهيكله العام.

اإن املولد يف الن�ص كالنية عند الإن�سان ، غائب وحا�سر معا يذهب بعيدا 

يف الأعماق، ولكنه يرتك اآثارا وب�سمات على ال�سطح تدل عليه وتعني وجوده. 

فال�سور الفنية والتعابري والأ�ساليب   والرموز وغريها من ال�سيغ املوظفة 

يف الن�ص تعرب عن مولداتها؛ وتف�سل جمملها ب�سور اأكرث بيانا وت�سخي�سا، 

متاما كما تعرب الأعمال عن نيات اأ�سحابها وترتجمها اإىل �سلوك فعلي.

اإننا اإذا اأمعنا النظر يف ال�سيغ والتعابري الفنية املوظفة يف هذه الق�سيدة؛ 

وجدناها تعرب عن روؤية �سعرية متفائلة تب�سر باحلياة وبا�ستمراريتها وتتطلع 

اإىل غد جميل، وتوؤمن باأن الأ�سل هو الأمل يف احلياة واأن املوت واجلذب اإمنا 

هي حالة عار�سة.

معجما  الختيار  حمور  من  ال�ساعر  انتقى  الروؤية،  هذه  عن  فللتعبري   

بالتفاوؤل والأمل، بعيد عن  للعامل، فهو معجم مفعم  ين�سجم وروؤيته  �سعريا 

العبث وال�سياع وال�ست�سالم، وميكننا اأن نفرع هذا املعجم اإىل حقول دللية 

نوزعها ح�سب الت�سنيف الآتي:

1 ـ حقل الهداية والر�ساد وتدل عليه ال�سيغ وال�سور الآتية:

يف  واأم�سي  الفجر  اأرتدي  نب�سي/  اأحكمت  قد  اهلل  كتاب  هدي  »على 

اأب�سر  اإذا الأجنم يف قلبي واأعرا�ص النخيل/  اإذا ال�سم�ص دليلي/  �سبيلي/ 

الأ�سياء من خلف ال�سباب«.

2 ـ حقل ال�سحوة والن�سور وتدل عليه ال�سور الآتية: 

»خارجا من حمنة الليل ومن �سمت القبور.. من نفايات الع�سور/اأتلوها 

في�ستيقظ �سيف املجد/ اأتلوها في�سحو الورد/ واأنا اأقراأ ف�سل الأم�ص عر�ص 

ال�سم�ص اأ�سواق احلقول«.
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3 ـ حقل الفعل واحلركة وت�سري اإليه ال�سور الآتية:

»مم�سكا حفنة قمح رغم الريح والأنواء واجلرح اخلطري/ اأزرع النخلة 

حد  فوق  واأخطو   ياأتي/  الذي  الف�سل  اأكتب  �سبابي/  اأرويها  القلب...  يف 

ال�سيف/ ا�ستنطق عري الربق كي اأنقذ اآلف الرقاب«.

4 ـ حقل الأمل واحلياة وترمز اإليه ال�سيغ الآتية:

الرتنيمة  العمر/اأ�سمع  رحيق  لتمت�ص  امل�سافات  جتتاز  النحلة  اأب�سر   «

لالأر�ص  الغيث  بوح  الفجر/  لديك  الأوىل  والرتجيعة  الفجر/  لطري  الأوىل 

الطري  فيه  مترح  والدوح  الأخ�سر  ال�سجر  ولنا  اجلميل  اليوم  لنا  اليباب/ 

والظل الظليل«.

الأربعة تدور كلها حول حمور واحد هو معنى  الدللية  اإن هذه احلقول 

الأمل  لفظة  اخت�سارها يف  ولذلك ميكن  الغد اجلميل،  اإىل  والتطلع  الأمل 

ي�سمن  الذي  الأ�سا�ص  ومولدها  الق�سيدة  هذه  يف  املفتاح  الكلمة  تعد  التي 

وحدتها الع�سوية.

عليه  اأ�سبغ  بل  الأو�ساف،  من  عاريا  ياأت  مل  الق�سيدة  يف  الأمل  ولكن 

الت�سخي�ص  فيها  اعتمد  بالغية  �سور  يف  وعر�سه  كثرية  �سفات  ال�ساعر 

ت�سوير  الق�سيدة  اإن  القول:  ميكن  هنا  ومن  تعبرييا،  اأ�سلوبا  والتج�سيم 

حدد  وقد  ال�ساعر،  جوانح  به  متتلئ  الذي  الكبري  لالأمل  وجت�سيد  بالغي 

ب�سفات مرتاكمة:

ـ فهو اأمل ملتهب كال�سم�ص )فاإذا ال�سم�ص دليلي(.

ـ مو�سو�ص كالنجم )واإذا الأجنم يف قلبي(.

ـ متحرك ومفعم بالن�ساط ل يعرف ال�سكون )كالنحلة جتتاز امل�سافات 

لتمت�ص رحيق العمر(.

ـ منتف�ص كاملوتى حني يبعثون من القبور، وكالفجر ينزع عنه لبا�ص الظالم 
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احلالك )خارجا من حمنة الليل ومن �سمت القبور اأرتدي الفجر(.

واإيحاء عن مفهوم الأمل يف الق�سيدة، هي  ولكن ال�سيغة الأكرث دللة 

التي تتج�سد يف �سورة فنية، ا�ستعريت من عامل الطبيعة والنبات، وتعد هذه 

ال�سورة نواة الق�سيدة ومولدها الأ�سا�ص وعماد بنائها. يقول ال�ساعر:

ـ مم�سكا حفنة قمح رغم ع�سف الريح والأنواء واجلرح اخلطري.

ـ اأزرع النخلة يف القلب...اأرويها �سبابي.

اإذا كان ال�سعر عند العرب ملحا خاطفا، وتعبريا جميال موحيا، تغني فيه 

اجلملة عن املطولت؛ والإ�سارة املوحية عن العبارة املعجمية املقيدة، فهذا 

تغردها احلروف« قد مت اخت�ساره يف  »اأجنحة  املعنى يف ق�سيدة  اأن  يعني 

مولد معنوي واحد هو لفظة الأمل التي جاءت بدورها م�سترتة غري ظاهرة، 

حتيل عليها قرائن لفظية يف ال�سورة ال�سعرية، وذلك من خالل امت�سا�سها 

معانيه  وحتاور  رمزا؛  عليه  وتوؤ�سر  ملحا؛  اإليه  تلمح  وم�سمر،  غائب  لن�ص 

حوارا اإيجابيا، ثم تلخ�سه يف فعلني اثنني هما:

اللذان  النخلة(  )اأزرع  الزرع  وفعل  الغر�ص )مم�سكا حفنة قمح(،  فعل 

ينتميان اإىل حقل احلرث والزراعة.

لقد التجاأ ال�ساعر يف ر�سم هذه ال�سورة اإىل اأ�سلوب القرتا�ص الدليل 

حيث اقتب�ص من عامل الطبيعة العوا�سف والريح والأنواء، ومن عامل النبات 

ا�ستعار القمح والنخلة. وا�ستنادا اإىل هذه القتبا�سات كلها ا�ستطاع اأن يبني 

نظاما دلليا ايحائيا يقوم على ال�سورة )l’image(؛ وليقوم على املفهوم 

.)le concept( املجرد

من  وق�سدا  تعبريا  واأدق  واإيحاء،  بالغة  اأكرث  يكون  بال�سورة  والتعبري 

الأ�سلوب التقريري القائم على املعنى املجرد املتناهي.

اإىل  ويدعو  والأمل؛  التفاوؤل  معنى  تر�سيخ  على  ي�سدد  ال�ساعر  ومادام 
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الإقبال على احلياة؛ والتطلع اإىل امل�ستقبل واإىل الغد اجلميل، فقد حر�ص 

اآلياتها  فا�ستعار   ، التج�سيد  على  تقوم  تخييليه  �سورة  يف  يعر�سه  اأن  على 

من حقل احلرث والزراعة، بيانا للمعنى وتقريبا له من احل�ص، واإن الأمل 

اإل من خالل �سورة بيانية  اأن يتمثل يف الذهن ويقرب اإىل الفهم  ل ميكنه 

مقتب�سة من الطبيعة، وهذا ما جعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يج�سده 

يف  وذلك  والزراعة،  احلرث  باب  اإىل  ينتمي  دليل  حقل  على  بناء  ح�سيا 

األ تقوم  اأحدكم ف�سيلة، فا�ستطاع  ال�ساعة وبيد  :«اإن قامت  امل�سهور  حديثه 

.
)1(

حتى يغر�سها، فليغر�سها فله بذلك اأجر«

اأ�سا�ص  على  اأقيم  قد  العام  وهيكلها  الق�سيدة  بنية هذه  اأن  اإيل  ويخيل 

اإىل امت�سا�ص معنى احلديث وحماورته  هذا احلديث، حيث عمد ال�ساعر 

ي�سميها  ما  هي  التقنية  هذه  اإن  للق�سيدة.  التكوينية  البنية  يف  وتذويبه 

اأ�سحاب النقد اجلديد بالتنا�ص. ومعناه اأن يلجاأ الن�ص احلديث عند ن�ساأته 

يف مرحلة التكوين اإىل اأنقا�ص ن�ص قدمي فيعتمد عليه حماورة وتعالقا من 

اأجل بناء واإعادة �سياغته من جديد. ولذلك تظل اآثار الن�ص القدمي حا�سرة 

يف الن�ص احلديث واإن كان مبناه غائبا عن ظاهر الن�ص وتلك هي حقيقة 

التنا�ص، فوجوده يكون خفيا وم�سترتا بخالف الت�سمني الذي يكون ظاهرا 

وبينا، ولهذا ال�سبب تكون وظيفة التنا�ص عند عملية القراءة والفهم م�ساألة 

وحتدد  الن�ص  مقا�سد  على  ال�سوء  تلقي  لأنها  منها،  منا�ص  ول  �سرورية 

معناه ومراميه.

اأ�سلوب  اإىل  �سنلجاأ  ودللة،  معنى  الن�سني  بني  التعالق  هذا  ولتو�سيح 

املوازنة بني ال�سورة ال�سعرية التي تر�سم مفهوم الأمل وبني ن�ص احلديث 

ال�سريف.

ميكننا اأن منيز يف احلديث النبوي بني معنى قريب ومعنى بعيد، فالأول 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  �سربه  الذي  املثلى  الو�سيط  يج�سده 

1- م�سند الإمام اأحمد، 184/3.
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من اأمثله احلرث والزراعة، وفيه يدعو اإىل غر�ص يعلم �ساحبه �سلفا اأنه لن 

يجني من ثماره �سيئا ب�سبب الظرف غري املنا�سب الذي يتم فيه هذا الفعل، 

وي�سمى هذا املعنى القريب يف البالغة بفائدة اخلرب، وهو يوؤدي بدوره اإىل 

ميكن  ول  املعنى،  معنى  اأو  اللزومية  الدللة  البيانيون  ي�سميه  بعيد  معنى 

اإدراكه والو�سول اإليه اإل عن طريق تدرج كثري من اللوازم.

لنتاأمل تتابع املعاين وتدرجها على النحو الآتي:

1 ـ الفعـل: الأمر بغر�ص ف�سيلة النخل 

2 ـ الفاعل : الإن�سان وهو املاأمور بالفعل.

3 ـ الزمن : القيامة تقوم )ظرف غري منا�سب(.

4 ـ النتيجة: نهاية جتعل الفعل غري تام، ب�سبب وجود عائق زمني يحول  

دون حتقيق الغاية املتمثلة يف جني ثمار، حتتاج اإىل زمن طويل، وهذا ما مل 

يتحقق لهذا الفعل لأن نهايته و�سيكة مع القيامة.

وامليئ�سات  للمعوقات  اعتبار  العمل دون  اإىل موا�سلة  الدعوة  الغاية:  ـ   5

ف�سيلة  يده  يف  كان  »من  ح�ساب.  ول  لها  لوزن  فهذه  امل�ستحيالت،  وحتى 

فليغر�سها«، حتى ولو كانت حولها الرياح والأعا�سري وال�سر من كل جانب، 

وليدع ذلك هلل، ولتطب نف�سه اأنه اأودعها مكانها احلق، وعهد بها اإىل احلق 

الذي يرعاها ويرعاه؛ فهذه الغاية هي لزم فائدة اخلرب، اإذ ل يتم التو�سل 

اإليها اإل عن طريق معنى قريب، �سميناه فائدة اخلرب وقد ج�سدته العنا�سر 

الأربعة ال�سابقة )الفعل + الفاعل + الزمن + النتيجة(.

ويدفعنا توليد الدللة على هذا النحو، اإىل احلديث عن النظام الدليل 

يف الن�ص الفني، وهو نظام يتجاوز املعنى التقريري الذي تكون فيه العالقة 

املعاين  فيه  ت�سبح  الذي  الإيحائي  املعنى  اإىل  واملدلول  الدال  بني  �سرورية 

مت�سل�سلة ومتدرجة، حيث يتحول فيه املعنى الأول بداله ومدلوله اإىل عن�سر 
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الن�سو�ص  الذي يكون مهيمنا يف  النظام هو  واأن هذا  ثان،  يف نظام دليل 

الفنية.

مدلول     دال

مدلولدال

النظام الثاين: الدللة الإيحائية

النظام الأول: املعنى التقريري

فالنظام الأول تكون فيه الدللة تعيينية تقريرية، توجهها ثنائية الدال 

اإىل  ت�سري  اأنها  الدللة  هذه  طبيعة  ومن  وامل�سمون،  العبارة  اأو  واملدلول 

معنى ن�سي اأحادي، وهو يف الن�ص يتكون من دال؛ وي�سم العنا�سر الثالثة 

الأوىل )الفعل+ الفاعل+ الزمن(، ومن مدلول: ويتكون من العن�سر الرابع 

)النتيجة(. اأما النظام الثاين، فتكون الدللة فيه اإيحائية وتعددية. معنى 

هذا اأن النظام الأول الذي يتكون من دال ومدلول ي�سري داخل النظام الثاين 

دال ملدلول اآخر حمتمل يتاأوله القارئ، وهذا ما يت�سمنه العن�سر اخلام�ص 

دال  كلها  تعد  التي  الأوىل  الأربعة  العنا�سر  من  م�ستنبطة  دللة  من  الغاية 

ملدلول ثان هو ما جنده حا�سرا من مغزى يف الغاية.

اإن ق�سيدة حممود مفلح ال�سابقة تلمح اإىل الأمل نف�سه الذي ي�سري اإليه 

احلديث النبوي ال�سريف، وذلك من خالل ملحة �سعرية اإيحائية مكثفة حتيل 

على الن�ص نف�سه، ولبيان العالقة املعنوية التي جتمع بني الق�سيدة وبني ن�ص 

ُح م�سمون الق�سيدة الذي مت اخت�ساره يف ال�سورة ال�سعرية  احلديث، ن�سَرّ

امل�سار اإليها اأعاله، وذلك وفق العنا�سر التي اأخ�سع لها ن�ص احلديث:

1 ـ الفعـل: ال�ستعداد للقيام بالغر�ص )مم�سكا حفنة قمح( وفعل الزرع 
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)اأزرع النخلة(.

علة ظاهرة  لوجود  للفعل،  موؤهلة  وهي غري  ال�ساعرة  الأنا  الفاعـل:  ـ   2

)اجلرح اخلطري(.

3 ـ الزمـن: غري منا�سب )العا�سفة والأنواء(.

الفاعل  ذات  من  بدءا  متنوعة  عوائق  وجود  اإىل  الإ�سارة  النتيجة:  ـ   4

العليلة، مرورا بالريح العا�سفة التي قد تاأتي على كل �سيء، وانتهاء بالفعل 

ال�ساكن )مم�سكا( اإذ هناك فرق كبري بني اأن نعرب بالفعل املتحرك )مي�سك( 

من  فيه  ملا  الفعل  م�سد  �سد  الذي  باحلال  التعبري  وبني  حركة،  من  فيه  ملا 

الرغم  فعلى  بال�سيء.  للقيام  ال�ساكن  كنائبه  املتحرك  الفعل  ولي�ص  �سكون، 

من كل هذه العوائق املادية مل ي�ستطع الياأ�ص اأن ينفذ اإىل اأعماق الأنا، لأنها 

متلك من املعنويات واحلوافز الروحية )هدي كتاب اهلل ـ رحيق الذكر( ما 

ي�ساعدها على القيام بفعل الغر�ص والزرع.

5ـ  الغاية : ملا كانت الأنا ال�ساعرة يف جوار ربها ت�ستمد منه ال�سند والعون، 

وت�سلك هديا من كتابه ورحيقا من ذكره، فقد متكنت من جتاوز املقايي�ص 

الأر�سية فتخطت كل العوائق وحققت غايتها؛ فراأت بنف�سها ثمار غر�سها، مل 

يحل دون ذلك انك�سار الزمن، ول �سكون الفعل؛ ول جرح الفاعل اأو علته.

وهكذا تنتهي رحلة »الأنا« نهاية �سعيدة، حيث تدخل جنة  اهلل يف الأر�ص 

قبل اأن تدخل جنته التي يف ال�سماء، وهي جنة ر�سم ال�ساعر جمالية مكانها 

من خالل �سورة �سعرية موحية:

ولنا اليوم اجلميل

ولنا ال�سجر الأخ�سر والدوح مترح فيه الطري... والظل الظليل 

ولنا قارورة العطر

التي ت�سكبها ال�سم�ص على كف الأ�سل...
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مكان  هو  اجلمالية  مالحمه  ال�ساعر  ر�سم  الذي  املكان  هذا  اأن  ورغم 

�سفة  عنه  ينفي  ل  فهذا  الواقع،  اإىل  منه  الفرتا�ص  اإىل  اأقرب  جمازي 

اإىل جتربة  معا�سا، حيث حتول  مكانا  باعتباره  ال�ساعر  قدمه  اإذ  الواقعية، 

فنية خيالية قابلة للتج�سيد على اأر�ص الواقع، دون اأن يقيده ال�ساعر بزمن 

بعينه، ولهذا ميكن القول: اإن هذا املكان مكان مطلق ومنفتح على امل�ستقبل 

الأمر الذي ين�سجم و�سياق الق�سيدة الذي ي�سدد على الأمل وما يعنيه ذلك 

من تطلع نحو امل�ستقبل امل�سرق اجلميل.

الأموات«   كالم  »من  ق�سيدة  بني  املوازنة  خالل  من  ـ  نخل�ص  وهكذا 

ملحمود  احلروف«  تغردها  »اأجنحة  وق�سيدة  اهلل،  رحمه  املجاطي،  لأحمد 

اأنا ذات  التمييز بني روؤيتني متناق�ستني، ت�سدر كل واحدة عن  ـ اإىل  مفلح 

خ�سائ�ص معينة حتمل الأوىل مالمح �سخرية من �سماتها الياأ�ص واجلمود 

منها  تنبج�ص  مائي،  اأ�سل  ذات  فهي  الأخرى  اأما  احلياة،  عنا�سر  وفقدان 

عيون احلياة فتمتلئ حيوية وهي مفعمة بالأمل والرجاء. 

بياين  ر�سم  يف  تكثف  لأن  قابلة  �سلفا،  اإليها  اأ�سرنا  التي  الدللت  هذه 

ن�سوغه على هذا النحو:

           الأنا احلداثية       الأنا امل�سلحة

اأ�سل �سخري  = جمود/ياأ�ص                   اأ�سل مائي =  تفتح/اأمل

التاألق  من  مبزيد  الثاين  ال�ساعر  على  واأنعم  الأول،  ال�ساعر  اهلل  رحم 

والعطاء واإبراز اآفاق الروؤية الإ�سالمية للكون والوجود واحلياة وفق منظومة 

فنية جتديدية تبني ول تهدم، حتاور احلداثة الغربية ول تكون اأ�سرية لها.
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1- ال�شهود احل�شاري للأمة الو�شط يف  ع�شر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�شري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�شياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�شريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�شكالية املنهج يف ا�شتثمار ال�شنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ش�شية( . 

د. �شعاد النا�شر) اأم �شلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�شويل. 

د. م�شطفى قطب �شانو.      

7- من ق�شايا الإ�شلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�شطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�شكالية جتديد الفقه الإ�شلمي. 

د. حممود النجريي.      

�سل�سلـــة  اإ�ســــدارات   
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10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�شلم احل�شاري. 

د. حممد كمال ح�شن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�شلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�شية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �شعر(. 

ال�شاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�شيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حميد �شمري      






