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افتتاحية العـــدد





افتتاحية العدد

إعداد: محمد املصباحي 

من املعلوم أن عودة الفلسفة إىل الذات املغربية منذ منتصف القرن العرشين 
الصناعي  باملعنى  فلسفية  کتابة  اتخذ شکل  األول  النحو  نحوين مختلفني؛  جرت عىل 
للکلمة عىل يد محمد عزيز الحبايب، وهو ما يفرس دفاعه عن “نسق” فلسفي لّقبه يف 
صيغته األوىل بـ“الشخصانية الواقعية”، ويف صيغته الثانية بـ“بالشخصانية اإلسالمية”. 
کانت الصيغتان نتيجة قراءة ونقد مزدوج أوال للفکر الفلسفي الغريب الذي أفىض به 
إىل تجديد مفهوم الشخص بإعطاء األسبقية للجامعة عىل الفرد، وهو الرشط الذايت، يف 
نظره، لولوج عامل الحداثة؛ اما نقده الثاين فکان نقداً فلسفيا لإلسالم وللفکر اإلسالمي 
مکنه من العثور عىل بوادر شخصانية إسالمية تضع اإلنسان بعقله وحريته وأخالقه يف 

قلب اإلسالم يف تواصل مبارش مع الله بدون وساطة من الفقه أو الکالم أو التصوف. 

الشکل الثاين لعودة الفلسفة إىل الکيان الثقايف املغريب اتخذ منحى آخر، فلم 
يشأ أصحابُه − عبد الله العروي ومحمد الجابري وعبد الکبري الخطيبي وعيّل أومليل − 
أن يکون استمراراً للخط الفلسفي الذي دشنه الحبايب، بل أرّصوا عىل التخيل عن فکرة 
“النسق” )أو االنتامء إىل مدرسة فلسفية( واستبدلوه بفکرة “املرشوع الفکري” باعتباره 
ورشا مفتوحا هدفه تغيري اإلنسان واملجتمع انطالقا من نقد مزدوج رصيح هذه املرة 
الفلسفي  التفکري  عىل  انقالباً  بوصفه  إذن،  نفسه،  املنحى  قّدم هذا  والحداثة.  للرتاث 
الخالص الذي دشنه الحبايب، وهو ما کان له وقٌع عىل الحبايب نفسه، إذ نجده ينقلب 
عىل خطه الفلسفي األول بأن تحول من التنظري “للشخص الواقعي” تنظريا أونطولوجيا 
إىل التنظري له بوصفه “شخصا مسلام”. هکذا أضحى رهان التفکري الفلسفي لدى معظم 
أفراد هذا الجيل سياسيا وذلک باملطالبة والعمل عىل تحرير الذات الفردية والجامعية 
تحدياتها  الحداثة ومواجهة  ولوجها ملعرتک  تعرقل  التي  والغريية  الذاتية  العوائق  من 

بلوازمها املختلفة من عقالنية وليربالية واشرتاکية. 

إىل  األونطولوجي  “بالشخص”  االهتامم  من  الفلسفي  النظر  تحول  أفىض   
االهتامم بـ“بالذات” إىل انقسام املفکرين املنتمني لهذا الجيل إما إىل باحث عن “الذات 
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أو باحث عن  )العروي(،  الرتاث  القطيعة مع  التي أحدثت  التاريخانية”  اإليديولوجية 
“الذات )العقل( الربهانية التاريخية” املتصالحة مع الجانب التنويري مع الذات الرتاثية 
والکوين،  املحيل  بني  انتامؤها  يرتاوح  وبينية”  مزدوجة  “ذات  وراء  ساٍع  أو  )الجابري(، 
فيه  توجد  الذي  الوضع  حسب  وضده  ومعه  به  تتحقق  وإمنا  اآلخر  ذات  تُلغي  فال 
)الخطيبي(. وبخالف الحبايب، الذي مل يکن يذکر املارکسية إال لينتقدها، حظيت هذه 
املقاربة الجذرية للتاريخ وللوضع البرشي يف املغرب والعامل العريب بحضور قوي يف جل 
مشاريع مفکري هذا الجيل بألوانها املختلفة عىل مستويات املفاهيم والرؤى والتحاليل. 
بيد أن رفع شعار التغيري کان عن طريق التأويل ظنا منهم أن االنتصار يف رصاع التأويالت 

هو الذي يحسم معرکة رصاع السياسات.

يف معرتک هذا األفق، شکلت شخصية ابن رشد محرکا للنقاش ونقطة رصاع بني 
منترص لعقالنيته بکيفية قطعية )محمد عابد الجابري(، ومناوئ له بکيفية بهذا القدر 
أو ذاک مثل )عبد الله العروي، عيّل أومليل، وسيشتد هذا العداء البن رشد عند طه عبد 
الرحمن، وعبد املجيد الصغري من الجيل الثاين(. بيد أنه بالرغم من دعوات القطيعة مع 
الرتاث )االجتامعي والسيايس والثقايف( التي تُحّمله قسطا من مسؤولية التأخر التاريخي، 
ظل الرتاث حيّا يف مشاريعهم الفکرية، إذ کان صاحب فصل املقال )ابن رشد(، وصاحب 
املقدمة )ابن خلدون( رائدهم بنحو من األنحاء؛ يف حني ظل صاحب تهافت التهافت 
)أبو حامد الغزايل(، وصاحب فصوص الحکمة )ابن عريب( من املنبوذين يف مشاريعهم 
الرتاث  الرصاع بوصفه رصاعا بني  يُنظر إىل هذا  أن  ينبغي  أنه ال  بيد  الفکرية عموما. 
والحداثة، أو رصاعا بني العقالنية التنويرية والالعقالنية الظالمية، أو رصاعا بني القائلني 
بالصلة بني الرشيعة والفلسفة والقائلني بالقطع معها، وإمنا هو باألحرى اختالف حول 
الحداثة  إىل  يرنو  الجميع  فإن  الحداثة، وإال  بيننا وبني  املسدلة  الُحُجب  اخرتاق  طرق 

بوصفها قََدرا ال مناص منه. 

وباستثناء الحبايب، يشرتک مفکرو الجيل األول يف قاسم مشرتک آخر، هو نبذهم 
للفلسفة مبعناها الصناعي، يف مقابل تعلق بعضهم − رصاحة أو ضمنا − بفکرة بناء 
مشاريع فکرية عىل أساس إيديولوجي تنويري رصيح يعکس يف نظرهم تطلع الشارع 
إىل العقالنية والحرية والعدالة بلوازمها الذاتية من إنسية ودميقراطية وحقوق إنسان 
الخ. کان کل واحد من هؤالء املفکرين يعمل بروح نقدية متعددة األوجه والخصوم 
من أجل الخروج من ورطة التأخر التاريخي والفکري والثقايف واللحاق برکب الحداثة. 
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وبخالف الجيل األول من املشتغلني بالفلسفة، ال تجمع بني أفراد الجيل املوايل 
إضافات  عن  شتى بحثاً  مذاهب  الفلسفية  أبحاثهم  يف  ذهبوا  حيث  مشرتکة،  قواسم 
جديدة للمنجز الفلسفي الذي قدمه الجيل املؤسس )ويضم عىل وجه التقريب أکرث 
العلوي، وعبد  الدين  القباج، وجامل  واعزيز، ومصطفى  الطاهر  مثل  واحد،  فوج  من 
العايل، ومحمد  الرحمن، ومحمد سبيال، وعبد السالم بنعبد  الدواي، وطه عبد  الرزاق 
بنسعيد  سعيد  يافوت،  وسامل  وقيدي،  ومحمد  العمراين-جامل،  العيل  عبد  املصباحي، 
العلوي، وکامل عبد اللطيف، وبنسامل حميش، ومحمد ألوزاد، ثم أحمد العلمي حمدان، 
الخ.(. معنى هذا أن اهتاممات هذا الجيل ومجاالت اشتغاله تنوعت وتعددت بشکل 
کبري بني الدراسة والتحقيق مرورا بالتأمالت الفلسفية، مع نفور واضح من بناء املشاريع 
لبناء  عنيدا ال يفرت  البداية، إرصاراً  الذي أبدى، منذ  الرحمن  باستثناء طه عبد  الکربى 
مرشوع فلسفي قائم عىل املسلامت القرآنية، وعىل العداوة السافرة ملصادرات الحداثة 
يلتقي  بهذا  اإلسالمية”، وهو  “الفلسفة  أن نسميه  ما ميکننا  تأسيس  لغاية  “الغربية”، 
مع الحبايب “الثاين” وإن يف اتجاه مضاد له. من جهة أخرى، وبعد انقشاع أوهام التغيري 
التنويرية الصارمة، مال جّل أفراد هذا الجيل إىل تجاوز الخطوط  الجذري والعقالنية 
وابن  )األشعرية(  للغزايل  السافر  کالعداء  األوائل،  الرواد  بعض  وضعها  التي  الحمراء 
عريب )الصوفية(، واالنتصار املفرط للتأويل اإليديولوجي، واالستهجان املبالَغ فيه للجدل 
والخيال ومشتقاته من أسطورة ومتثيل واستعارة الخ، ما مکنهم من املرونة يف التعاطي 
مع معايري الحداثة الجازمة واالنفتاح عىل املغامرات النظرية والعملية للفکر الفلسفي 
ما بعد الحدايث. ومن البنّي بنفسه أن هذا التحول کان تحت تأثري مراجعات الحداثة 
ألصولها وبخاصة ملفهوم التنوير وما يتصل به من قيم سياسية وثقافية وفکرية. وإذا 
کان الجيل األول قد آىل عىل نفسه أن يدافع عن إيديولوجية الوحدة وما ترتب عنها من 
اإلميان بکونية الفلسفة، فإن املشتغلني بالفلسفة من األجيال الالحقة عليه صاروا أميل 
إىل الکالم عن فلسفات، ال عن فلسفة واحدة. من جهة أخرى، اهتم بعض أفراد هذا 
الجيل بتحقيق النصوص الفلسفية للفکر األندليس )جامل الدين العلوي، محمد ألوزاد 

ثم أحمد العلمي حمدان(.

فعددهم  الفلسفي  الشأن  يف  الباحثني  من  األول  للجيل  الالحقة  األجيال  أما 
يصعب حرصه )أذکر عىل سبيل املثال عبد اإلله بلقزيز، عبد الحق منصف، نور الدين 
أفاية، إسامعيل مصدق، فريد الزاهي، حمو النقاري، محمد الدکايل، عز العرب الحکيم 
الدين،  فتح  اللطيف  عبد  العرويس،  موليم  العزوزي،  العايل  عبد  الشيخ،  محمد  بناين، 
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محمد األشهب، حميد لشهب، ادريس کثري، عز الدين الخطايب، بنارص البعزايت، يوسف 
تيبس، عبد املجيد باعکريم، محمد األندليس، مصطفى العريصة، محمد موهوب، إدريس 
هاين، نبيل فازيو، عادل حدجامي، محمد آيت حنا، محمد هاشمي، سعيد البوسکالوي، 
فؤاد بن احمد، أحمد العلمي، محمد مزيان، محمد مزوز، يوسف بنعدي، محمد لشقر، 
محمد قشيقش، جامل راشق، صالح بوشتلة، عزيز أبو الرشع، أحمد کازا، عبد النبي الح 
محمد أيت حمو النقاري، محمد أيت حمو، عبد العزيز بومسوهيل، محمد بنمخلوف، 
مختلف  منترشون يف  وهم  الخ.(،  لزرق،  عزيز  بنحامين،  محمد  ميس  بن  السالم  عبد 
والکتابة  للبحث  ويتعاطون  وخارجه  املغرب  داخل  العلمية  واملؤسسات  الجامعات 
امليتافيزيقا  قضايا  يف  البحث  )من  ومتنوعة  حديثة  وموضوعات  جديدة  مجاالت  يف 
واإلبيستيمولوجيا إىل البحث يف قضايا النهضة وفلسفة الحق وفلسفة القانون والسياسة 
مشاريع  ولبعضهم  الخ.(،  والتاريخ  الرتجمة  وفلسفة  والسنيام،  الجامل  وعلم  والرتبية 
مجلة  من  خاصا  عددا  نُفرد  أن  ونأمل  التفاين.  من  بنوع  بنائها  عىل  يعملون  ثقافية 

املناهل لرصد أعامل هذه األجيال الجديدة. 

أربعة عقول  الفلسفي املغريب تقتسمه  املنجز  القول إن  وبصفة عامة، ميکن 
أساسية: العقل الربهاين املتصل بالرتاث، والعقل التاريخاين النقدي املنفصل عن الرتاث، 
العقل  وراء  يذهبون  الذين  إىل  باإلضافة  هذا  القرآين،  والعقل  األونطولوجي،  والعقل 
القتناص املعاين الرشيدة. ويبقى املحرک األسايس للبحث الفلسفي لدى هذا الجيل هو 
بآخر  االحتکاک  تعزيزا حداثيا عرب  الثقايف  الفلسفي يف مجالنا  القول  تعزيز  الرغبة يف 

مغامرات تيارات الفلسفة الغربية التي تتکلم عن ما بعد الفلسفة. 

الفلسفي سواء عىل  املعجم  األجيال عىل  لهذه  الفکرية  املغامرات  انعکست 
مستوى تجديد مصطلحاته، أو إغناء قضاياه وآفاقه الفکرية، أو عىل مستوى إدخال القلق 
عىل عبارته. لکن الذي سيضع املعجم الفلسفي عىل املحک هو ترجمة املنت الفلسفي 
الغريب املعارص، ألنها وضعت اللغة العربية أمام تحدٍّ حقيقي لکونها کشفت يف نفس 
الوقت عىل حدودها وعىل واجب تجاوز هذه الحدود لتأصيل لغة عربية جديدة قادرة 
عىل التعبري عن لوينات الراهن الفلسفي دون أن تفقد أصالتها. من املعلوم أن عملية 
تجديد اللغة الفلسفية العربية وتطعيمها مبصطلحات جديدة بدأت يف املرشق العريب 
اليونانية الحديثة.  الفلسفة  منذ خمسينات القرن العرشين برتجمة جملة من أمهات 
أما يف بالدنا، فلم تبدأ الرتجمة مبعناها القوي نسبياً إال يف منتصف الستينات من القرن 
العرشين التي استهلت بنقل أعامل الفالسفة املغاربة من الفرنسية إىل العربية )أعامل 
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محمد عزيز الحبايب والعروي والخطيبي(، لتنتقل بعد ذلک اىل ترجمة أعامل الفالسفة 
الفرنسيني واألملان الذين استعملوا لغة فلسفية غري معهودة )مثل ميشيل فوکو، وجاک 
الخ.(، بحيث تحولت ترجمة  ليوطار  ديريدا، ومارتان هيدغر، وجيل دولوز وفرانسوا 
من  ترسانة  باستحداث  يتعلق  األمر  ألن  حقيقية،  فلسفية  مشکلة  إىل  املصطلحات 
املصطلحات الجديدة من جرائها تم تلقيح اللغَة الفلسفية العربية مبفاهيم وتعابري غري 
معهودة، أّهلتها ألن تقوم بتحديث أسئلتها الفلسفية أو التي تحوم عىل تخوم القول 
قواميس حديثة  انعدام  وبحکم  الخاصة،  اجتهاداته  لکل مرتجم  ونظرا ألن  الفلسفي. 
املرتجمني.  بني  املصطلحات  رصاع  ينشأن  فإنه  املصطلحات،  من  جد  ما  بکل  محيطة 
إبداع قول  أن  املهم  لها.  للمصطلحات ومنتجني  والرتجمة تجمع بني کوننا مستهلکني 
الرتجمة  املتقدمة.  البلدان  الفلسفية يف  باملنجزات  فلسفي خاص منوط مبعرفة جيدة 
هي مواجهة بني اللغة العربية واللغات األخرى، لکنها مواجهة من أجل تطوير اللغة 
املتلقية. وعىل حد تعبري الحبايب کانت مسرية الکتابة الفلسفية من املنغلق اىل املنفتح.

بعد أن تحقق نوع من الرتاکم النسبي للقول الفلسفي يف املغرب منذ منتصف 
اليوم، کان من واجبنا أن نخصص ملفا من هذا العدد من مجلة  القرن العرشين إىل 
املناهل إللقاء نظرة عامة عليه والتعريف به وتحليله وتقييمه. غري أنه مل تصلنا سوى 
املنجز. هکذا ضم هذا  أو قل عينات من هذا  مقاالت معدودة غطت فقط جوانب 
امللف تسع دراسات غطّت ثالثة حقول: حقل املشاريع الفکرية الحديثة )محمد عزيز 
الحبايب. عبد الله العروي، وعبد الکبري الخطيبي، وطه عبد الرحامن(، وحقل الدراسات 
أن نخصص  ونأمل  املنطقية.  الدراسات  وابن رشد، وحقل  باجة  بابن  املتعلقة  الرتاثية 
أعدادا اخرى لتناول الجوانب األخرى من االسهامات الفلسفية التي مل يتم تناولها يف 

هذا العدد.

الفلسفية وتقييمها، وإمنا  الدراسات نقد الحصيلة  القصد األول لهذه  مل يکن 
تقديم تعريف أو قل تحليل موثق بطبيعة اإلنتاج الفلسفي والوقوف عىل خصائصه 
وتطوره الکّمي والنوعي، وبالرغم من الجهد املبذول يف إنجاز هذه األبحاث، فال ميکن 
اعتبارها الکلمة النهائية يف املوضوعات التي تطرقت إليها، إذ ما زالت هناک جوانب 

غامضة تظل يف حاجة إىل املزيد من البحث والتنقيب واالستقصاء.

حظي الفيلسوف محمد الحبايب مبقالتني رصدت أوالهام تناولت البعد اإلنيس 
يف فلسفته بوصفه تتويجا للبعدين األونطولوجي )الکائن( واألنرثوبولوجي )الشخص(. 
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والشخصانية  الواقعية،  کالشخصانية  مختلفة  أسامء  فلسفته  اتخاذ  يفرس  ما  وهذا 
اإلسالمية، ثم الغدية. عالوة عىل ذلک وظف الحبايب اإلنسية بوصفها أداة نقدية إلبراز 

عيوب املزاحمة الرأساملية املتوحشة. 

أما املقالة الثانية فقد خصصها صاحبها إلثبات “الحرية الدينية” يف شخصانية 
الحبايب بدليلني، أولهام الحق الذي يضمنه أوال القرآن ﴿ال إکراه يف الدين﴾ يف قبول أو 
“املطلق”  أو جامعة عىل  فرد  استحواذ  استحالة  وثانيهام  نفسه،  اإلسالم  عقيدة  رفض 
برمته. وقد أثبت الحبايب “الحرية الدينية” رغم إميانه بالقضاء والقدر، ووعيه بالتقابل 
بني الحرية والعبودية لله، وبالتناقض الجذري بني حرية اإلنسان وحرية الله، ودفاعه 
بواسطة  العوائق  أو هذه  التقابالت  الحبايب هذه  الوهابية! تالىف  السلفية  رصاحة عن 
واإلنسان،  الطبيعة  عبودية  من  اإلنسان  تحرير  أداة  لله  العبودية  فصارت  التأويل، 
لدن  من  للفهم  قابال  ليکون  الله  سّنه  معقوال  کونيا  نظاما  والقدر”  “القضاء  وأضحى 
اإلنسان  بوجود  إىل شهادة  الله ووحدانيته،  بوجود  الفرد  اإلنسان، وتحولت “شهادة” 
تحمله مسئولية  بقبول  اإلنسان  الذايت، کام صارت شجاعة  باستقالله  ووحدته ووعيه 
أداة  الحبايب  لدى  الدين  أصبح  إلثبات حريته. هکذا  أداة  األرض  الله يف  أمانة خالفة 

للوصول إىل الله عن طريق الحرية.  

بحثا  التاريخاين  الفکر  حقل  إىل  الفلسفة  مجال  من  بنا  تخرج  الثالثة  املقالة 
العربية املعارصة  اإليديولوجيا  العروي  الله  الذي أحدثه کتاب املؤرخ عبد  الوقع  عن 
الکتاب  أثر هذا  کان  املقالة،  صاحب  فبحسب  املغرب.  يف  بالفلسفة  املشتغلني  عىل 
شامال ودامئا، إذ سيبقى ميثل أفقا للفکر الفلسفي املغريب ال ميکن تجاوزه طاملا أنه مل 
يتم الحسم يف اإلشکاليات التي أثارها الکتاب. وبالرغم من أن صاحب املقال ال يُخفي 
فلسفي  مرشوع  صاحب  يعده  فإنه  إليها،  االنتساب  ورفضه  للفلسفة  العروي  ازدراء 
القطعية،  مفاهيم  من  عليه  تحيل  مبا  الحداثة  إىل  الدعوة  هي  أطروحة  عىل  ينطوي 
وبأنه  بالرساب  يصفه  الذي  والرتاث  والواقعية،  التاريخي،  والحس  التاريخي،  والتأخر 
کلُّ يشء ميٍّت وُمِميٍت فينا. کان لکتاب اإليديولوجيا مفاعيل مختلفة سلبية وإيجابية 
عىل مجموعة من املفکرين کطه عبد الرحمن، ومحمد سبيال، وعبد اإلله بلقزيز، وعيل 
عالج  يف  فشل  الکتاب  بأن  ضمنيا  اعرتف  الباحث  أن  ومع  الجابري.  ومحمد  أومليل، 
أزمات الواقع الفکري والتاريخي والسيايس، فقد أرّص عىل أن مصري التفکري الفلسفي يف 

املغرب سيبقى منوطا به. 
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ينطلق صاحب املقال الرابع “الخطيبي والفکر املتعدد” من کون هذا املفکر 
غري القابل للتصنيف ليس بحاجة ألن يکون فيلسوفا مادام ينزاح عنها طوعا من غري 
أن يتنصل من موضوعاتها وطرائق اشتغالها. مل يستهزئ الخطيبي بالفلسفة کام فعل 
نفسه  يعترب  يکن  مل  أنه  ولو  بالحذر،  مشوبا  عميقا  تقديرا  لها  يکّن  کان  بل  العروي، 
الفلسفة وتخومها  يلعب يف هوامش  أن  يفّضل  کان  وإمنا  التقليدي،  باملعنى  فيلسوفا 
کالخط  اإلدهاش،  تأيت جدة موضوعاته وقدرتها عىل  للقلق. من هنا  املحدثة  الثورية 
العريب، والفن اإلسالمي، وسيميولوجية الوشم، والرش، والحب واملوت، ورصاع األضداد، 
واملرأة  الفن،  يف  حضورا  باعتباره  واملقّدس  رّغابة،  وآلة  خالقة  قوة  باعتباره  والجسد 
بوصفها برزخا بني اإللهي والبرشي، بني املريئ والالمريئ، والتصوف من حيث هو تجيل 
باعتبارها  باعتبارها هوية متوحشة، وإمنا  واللغة ال  الفناء،  املريئ يف تجربة  لالّمريئ يف 
مکانا لالزدواج والثنائية. کان فکره اختالفيا بينيّا، جراء مامرسته للنقد املزدوج. فمثال 
کان يعترب “الرتاث” راحة املوىت، وأنه يدلنا عىل املوىت الذين يتکلمون معنا. مع ذلک، 
اختلف مع العروي الذي اعترب التخلف اندحارا )باملعنى الهيدغريي( واقرتح بدال من 
ونتوجه  منه...  ونقرتب  التاريخي  العرب  تراجع  نحب  “أن  أن  آرسة  شاعرية  يف  ذلک 
نحو ليلهم”، کي نجعل تراثهم قريبا منا يف حداثته. وکانت وسيلته إىل ذلک منهجية 
“االختالف املستعيص”، التي تروم “نقدا مزدوجا وکفاحا مزدوجا وموتا مزدوجا للهوية 
العمياء واالختالف املتوحش”. من هنا کانت رؤية الخطيبي أبعد ما يکون عن تشدد 

الروح اإليديولوجية. 

مع املقال الخامس، الذي تناول الفکر األخالقي عند طه عبد الرحمن، نعود 
الفلسفة مبعناها الخاص، بعد أن کانت کتابات العروي والخطيبي تحومان  إىل مجال 
املريد  يتقمص شخصية  أن  إال  أَب  املقال  أن صاحب  بيد  إليها.  تنفذا  أن  دون  حولها 
املتعلق بشيخه اىل حد يرفع أقواله إىل مرتبة الحقائق األزلية غري القابلة للنقاش، وحبذا 
التي تتطلبه مثل هذه األبحاث. شق طه طريقه نحو  لو تحىل بيشء من املوضوعية 
للفقهاء وعلامء األصول لکونهم وضعوا األخالق يف  انتقاده أوال  نظريته األخالقية عرب 
مرتبة التحسينيات، وهي مرتبة دنيا ال ترقى بها إىل مرتبة الرضوريات التي بدونها تختل 
حياة اإلنسان؛ کام أنه بنى أخالقه ثانيا عرب انتقاده لکانط متهام إياه بإحالل اإلنسان يف 
مرکز الکون بدل اإلله، وبأنه مل يضف شيئا إىل املفاهيم الدينية، ألن کل ما قام به هو 
ترجمة املفاهيم الدينية ترجمة علامنية؛ وثالثا نهد ألخالقه عرب انتقاده لدافيد هيوم 
الذي رفض فکرة استخالص الواجبات األخالقية من القضايا الخربية الصادرة عن الغيب، 
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والحال أنه بالنسبة لطه من الواجب استخالص قضايا الوجوب من قضايا الوجود. يف 
فرق  ال  وأن  األخالق،  أصل  بالله  اإلميان  أن  إىل  طه  ذهب  الحداثية،  املذاهب  مقابل 
استبعاد  ينبغي  األخالق  مکارم  لتحقيق  وبالتايل،  واحد.  ألنهام يشء  الدين  وبني  بينها 
اإلنسان والعقل من مجال األخالق، وربط األعامل واملعامالت األخالقية أساسا باآلخرة 

ألن تحقيق الخري األخالقي يتوقف عىل التسليم بالله وبخلود الروح. 

رسدية الّدراسات الباجية − يف املقالة السادسة − تم تقدميها يف حلة تراجيدية، 
حيث تکالبت عىل أبو بکر بن الصائغ عوامل التنکر واإلهامل يف حياته ومامته. املختصون 
يف إنتاجه ما زالوا يُعّدون عىل رؤوس األصابع، واإلنتاجات التي صدرت عنهم قليلة جداً، 
إال أنها أسهمت يف تغيري نظرتنا إليه والتعريف مبکانته املتميزة داخل الفلسفة األندلسية 
ويف تاريخ الفلسفة بعامة. يف البداية أحدث جامل الّدين العلوي فرقاً نوعيا عندما أصدر 
کتابني يف سنة واحدة أحدهام عن مؤلفات ابن باجة والثاين تضمن تحقيقات لجملة من 
رسائله غري املنشورة؛ سيتعزز هذا التّحول مع دراستني ملحمد املصباحي ومع دراسات 
وتحقيقات من کان يُعرّف نفسه باملختص يف ابن باجة املرحوم محمد ألوزاد. ما حّرک 
ألوزاد للبحث يف ابن باجة هو الرغبة يف تحريره من القراءات اإليديولوجية، دون أن 
مينع نفسه من قراءته قراءة حداثية بإثبات أن لديه إرهاصات للکوجيتو جراء إحداثه 
العقل  إىل  املفارق  العقل  من  األرسطي  العقل  مفهوم  يف  النوعية”  “النقلة  يشبه  ملا 
املؤنسن. ورغم الجهود املبذولة، ال بد من االعرتاف بأن الّنصوص الباجية ما زالت تعاين 
من الغموض خصوصا بالنسبة للرسائل املطعون يف نسبتها إليه، األمر الذي يفرض عىل 
الباحثني رضورة االستمرار يف دراسته والتنقيب عن مخطوطاته. وبينام أُنجزِت معظم 
مدة  باجة  ابن  فيها  عاش  التي  بفاس  اآلداب  کلية  الباجية يف  والتحقيقات  الّدراسات 
عرشين سنة، فإن الدراسات الباجية يف کلية آداب الّرباط اتخذت منحى تأويليا لخدمة 
قضايا التنوير عىل يد محمد عابد الجابري الذي اعتربه مبثابة مؤسس املدرسة الفلسفية 

األندلسية التي أحدثت قطيعة مع املدرسة الفلسفية املرشقية. 

يف املقال السابع تم استعراض املنجز املغريب املعارص يف الدراسات الرشدية من 
خالل ثالث صور متباينة عن ابن رشد: صورة أوىل تقدمه مفکرا مبدعا وسابقا لزمانه، 
لذلک وجب التمسک به بوصفه مفتاحا لتحررنا وتقدمنا الفکري والعلمي والسيايس، 
وهي الصورة التي دافع عنها محمد عابد الجابري؛ صورة ثانية ترى فيه مقلدا غارقا يف 
جموده، لذلک وجب التخيل عنه، وأبرز املدافعني عن هذه الصورة طه عبد الرحمن 
وعبد املجيد الصغري وعيل أومليل؛ وصورة ثالثة البن رشد اتخذت منه “موقفا عدال”، 
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فال هي بالغت يف متجيده بشکل مطلق، وال هي رفضته بشکل مجاين، مع فتح آفاق 
تجاوزه وتصالحه مع التصوف؛ ويدافع عن هذه الصورة محمد املصباحي وجامل الدين 
العلوي. أسهم النقاش بني ممثيل هذه الصور الثالث يف تعزيز حضور القول الفلسفي يف 
املغرب، لکنه کان أحيانا يتسم بالعنف بسبب املآرب اإليديولوجية التي کانت تحرکه. 

املقال الثامن استعرض فيه صاحبه االتجاهات الرئيسية يف الدراسات املنطقية 
يف املغرب، سواء تعلق األمر بتاريخ املنطق، أو بفلسفته ومدارسه املختلفة. وقد قسمه 
إىل قسمني: اهتم يف األول منه باستکشاف اإلنتاج األکادميي للباحثني املغاربة يف تاريخ 
املنطق يف مراحله املختلفة، مع االنتباه إىل طبيعة هذا النمط من البحث وموجهاته؛ ويف 
القسم الثاين اهتم مبا أُنِجز من دراسات وأبحاث ضمن إطار املنطق الحديث واملعارص 

بتشعباته املختلفة.

أما املقال األخري فقد ألَقى نظرة طريفة عىل وضع الفلسفة يف املغرب رصد فيه 
أوجه التقابل وااللتقاء بني ما ساّمه جيُل الظَّم وهو ِجيل الَمَشاريَع التَأِسيسيّة، وِجيَل 

االْختالَف وهو ِجيل املََشاريع املنفلتة.

باب  وهي:  املألوفة  األبواب  العامة،  محتوياته  ضمن  العدد  هذا  ضّم  کام 
املقاالت املتنوعة  يف حقول معرفية مختلفة، ثم باب الرتجمة، فباب مراجعات الکتب.
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أوال: ملف العدد
جوانب من املنجز الفلسفي املغريب

إعداد وتنسيق محمد املصباحي





I. أبحاث يف املنجــز املغريب



1 

 

 يبابحلا دنع ةينيدلا ةيرحلا

 يحابصم دمحم
 طابرلا ،سماخلا دمحم ةعماج

 

 اهب صتخي ةزيم “ال”ـب ظفلتلا ىلع ةردقلا نإ”
 .“يرشبلا عونلا
 .ررحتلا ىلإ تايرحلا نم ،يبابحلا زيزع دمحم

 

 اطبر هطبري نأ ىلإ “يريونتلا-يفلسلا” مالسإلاب يبابحلا ناميإ عفد له
 حلاصل ةيناسنإلا ةيرحلا نع هيلخت ىلإ مأ ،ةينيدلا ةيرحلا ةصاخبو ،ةيرحلاب ايميمص
 اقئاع “ردقلاو ءاضقلاب” ملسملا ناميإ لکش دح يأ ،ىرخأ ةهج نم ؟ةيهلإلا ةيرحلا
 ءوض يف ناسنإلل ةيرح دوجوب انّملس اذإو ؟هتيلوئسم لمحتو هتيرح ةسرامم مامأ
 هنأ مأ ،ناسنإلل ةيهلإ ةبه اهربتعي ناک لهف ،يبابحلل ةيناصخشلا ةيؤرلل يتوهاللا دعبلا
 هدوهجمب ناسنإلا اهبستکا ةيصاخ ىرحألاب وأ ،ناسنإلل ايتاذ الومحم اهفصوب اهيلإ رظن
 يعامتجالا دادبتسالا بورض دض هحافکو ،ةيعيبطلا تايمتحلا عم هعارصو يتاذلا
 ةيوه لالقتسا باسح ىلع” هللا نم بارتقالا متي له ،اريخأو ؟يسايسلا نايغطلاو
 1.“؟ةايحلا يف هتيلوؤسمو هتيرحو درفلا

 ةيرحلا نوکت نأ هلابب رطخي نکي مل يبابحلا نأب دکؤن نأ ًةيادب انعسوب
 “ةرونتم ةيفلس” ىلإ ةيلئاعلاو ةينطولا هتفاقثب يمتني يبابحلاف 2.اضحم ايناملع اموهفم
 ناک 3.ناسنإلا ريرحتل ةقاطو ،ملسملل ايرورض ايقيزيفاتيمو ايقالخأ اقفأ مالسإلاب نمؤت
 ةادأ ،ىرخأ ةدابع ةيأ نم سانلا ريرحت ةادأ قلطملا هللا ةدابع ةرکف روصتي يبابحلا

 
 .196 ،)1990 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( رصاعملا يبرعلا رکفلا يف ةمهبم ميهافم ،يبابحلا زيزع دمحم 1
 ةيناصخشلا ةينهار باتک نمض ،“يبابحلا زيزع دمحم دنع ةيرحلا ةيلدج” :انلاقم رظنا يبابحلا دنع ىرخألا ةيرحلا داعبأ يف عسوتلل 2
 .121-69 ،)2018 ،ةيبرغملا ةکلمملا ةيميداکأ تاعوبطم :طابرلا( ةيمالسإلا
 رمعتسملا کلذ کردأ دقو ...ريهامجلا دينجتو ةينطولا تامواقملل يساسألا ضرحملا نيدلا ناک” :لوقي ةينطولا ةمواقملا يف نيدلا رود نع 3
 ىلإ لخدم( مهتي ثلاثلا ملاعلا :دغلا ملاع ،يبابحلا زيزع دمحم ،“ةلاعف ةوقک نيدلا لالغتساب ةرمعتسملا بوعشلا ريخست ىلإ أجتلاف
 أشن يتلا “ةرونتملا ةيفلسلا” ةئيب نع ؛221-220 ،)1991 ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زکرم :توريب( يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةمجرت ،)ةيدغلا
 فيرخ( 2 نورکفتي ،“ةتمزتملا ةيفلسلاو ةرينتسملا ةيفلسلا نيب” انلاقم رظنا )يولعلا يبرعلا نب دمحم هلاخ اهمالعأ نم( يبابحلا اهيف

2013( https://www.mominoun.com/articles/ 
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مجلة املناهل، العدد 105: 31-21 

1 

 

 يبابحلا دنع ةينيدلا ةيرحلا

 يحابصم دمحم
 طابرلا ،سماخلا دمحم ةعماج

 

 اهب صتخي ةزيم “ال”ـب ظفلتلا ىلع ةردقلا نإ”
 .“يرشبلا عونلا
 .ررحتلا ىلإ تايرحلا نم ،يبابحلا زيزع دمحم

 

 اطبر هطبري نأ ىلإ “يريونتلا-يفلسلا” مالسإلاب يبابحلا ناميإ عفد له
 حلاصل ةيناسنإلا ةيرحلا نع هيلخت ىلإ مأ ،ةينيدلا ةيرحلا ةصاخبو ،ةيرحلاب ايميمص
 اقئاع “ردقلاو ءاضقلاب” ملسملا ناميإ لکش دح يأ ،ىرخأ ةهج نم ؟ةيهلإلا ةيرحلا
 ءوض يف ناسنإلل ةيرح دوجوب انّملس اذإو ؟هتيلوئسم لمحتو هتيرح ةسرامم مامأ
 هنأ مأ ،ناسنإلل ةيهلإ ةبه اهربتعي ناک لهف ،يبابحلل ةيناصخشلا ةيؤرلل يتوهاللا دعبلا
 هدوهجمب ناسنإلا اهبستکا ةيصاخ ىرحألاب وأ ،ناسنإلل ايتاذ الومحم اهفصوب اهيلإ رظن
 يعامتجالا دادبتسالا بورض دض هحافکو ،ةيعيبطلا تايمتحلا عم هعارصو يتاذلا
 ةيوه لالقتسا باسح ىلع” هللا نم بارتقالا متي له ،اريخأو ؟يسايسلا نايغطلاو
 1.“؟ةايحلا يف هتيلوؤسمو هتيرحو درفلا

 ةيرحلا نوکت نأ هلابب رطخي نکي مل يبابحلا نأب دکؤن نأ ًةيادب انعسوب
 “ةرونتم ةيفلس” ىلإ ةيلئاعلاو ةينطولا هتفاقثب يمتني يبابحلاف 2.اضحم ايناملع اموهفم
 ناک 3.ناسنإلا ريرحتل ةقاطو ،ملسملل ايرورض ايقيزيفاتيمو ايقالخأ اقفأ مالسإلاب نمؤت
 ةادأ ،ىرخأ ةدابع ةيأ نم سانلا ريرحت ةادأ قلطملا هللا ةدابع ةرکف روصتي يبابحلا

 
 .196 ،)1990 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( رصاعملا يبرعلا رکفلا يف ةمهبم ميهافم ،يبابحلا زيزع دمحم 1
 ةيناصخشلا ةينهار باتک نمض ،“يبابحلا زيزع دمحم دنع ةيرحلا ةيلدج” :انلاقم رظنا يبابحلا دنع ىرخألا ةيرحلا داعبأ يف عسوتلل 2
 .121-69 ،)2018 ،ةيبرغملا ةکلمملا ةيميداکأ تاعوبطم :طابرلا( ةيمالسإلا
 رمعتسملا کلذ کردأ دقو ...ريهامجلا دينجتو ةينطولا تامواقملل يساسألا ضرحملا نيدلا ناک” :لوقي ةينطولا ةمواقملا يف نيدلا رود نع 3
 ىلإ لخدم( مهتي ثلاثلا ملاعلا :دغلا ملاع ،يبابحلا زيزع دمحم ،“ةلاعف ةوقک نيدلا لالغتساب ةرمعتسملا بوعشلا ريخست ىلإ أجتلاف
 أشن يتلا “ةرونتملا ةيفلسلا” ةئيب نع ؛221-220 ،)1991 ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زکرم :توريب( يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةمجرت ،)ةيدغلا
 فيرخ( 2 نورکفتي ،“ةتمزتملا ةيفلسلاو ةرينتسملا ةيفلسلا نيب” انلاقم رظنا )يولعلا يبرعلا نب دمحم هلاخ اهمالعأ نم( يبابحلا اهيف

2013( https://www.mominoun.com/articles/ 
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محمد املصباحي

2 

 

 ال يتلا ،“مدعلاب هللا ةلداعم” ةرکف فالخب ،ىرخأ تايرح مامأ کلاسملا حاتفنا
 4.ناسنإلا ريرحت عيطتست

 هللا نم بارتقالا ىلإ هتعيبطب قوتي ،ةصاخ ةدحو لکشي يذلا ،ناسنإلا
 ،ايقالخأ ارود بعلي نأ يلاعتلا لهؤي امم ،ضارعألاو ناثدحلا نع يلاعتملا هزنملا دحاولا
 قيقحتل ناسنإلا قوتو .هب ءادتقالا ملسملا ىلع يذلا لامکلا نع ةمات ةروص مدقي هنأل
 نع ةرابع يأ ،قيقحتلا وحن ةوقب اعفدنم ارتوتم اعورشم هتايح لعجت لامکلا ةيئاغ
 نادجولا :ةفلتخم ىوق ثالث هيف مهست ،لامکلاو صقنلا نيب رتوتم يدوجو نيرمت
 ،يورخأو يويند ،نيملاع فياضت ىلع دوجولل ةيمالسإلا ةيؤرلا مايقو 5.رکفلاو ةدارإلاو
 ءازج راد ةرخآلا تماد ام امهززعي سکعلاب لب ،هتيلوؤسمو درفلا ةيرح نم دحي ال
 6.ايندلا يف هلعف ام سکعت ةآرمو

 يف ناسنإلا “فالختسا” ةرکف رمثتسي تقولا سفن يف يبابحلا دجن اننکل
 تبثيل ،“ءيش لک سايقم ناسنإلا” ةروهشملا ساروغاتورب ةلوق نم دعبأ بهذيل ضرألا
 هللا ةفيلخ هنإ :ءايشألا لاقت هلجأ نم ذإ ،سايقم لکو سايق لک ةياغ” ناسنإلا نأب
 ءبع فالختسا هفالختساف ...ةيناسنإلا حلاصمل اهلغتسي نأب بلاطُمو ،ضرألا ىلع
 ناسنإلا ةفالخ ةرکف ةنملع دارأ کلذب هنأکو 7،“دهزو لسک فالختسا سيلو ،مازتلاو
 ضرألا يف فالختسالل نوکي نأ نکمي ال هنأ ىأر يبابحلا نأ کلذ ةيآو .ضرألا يف هلل
 هتياغ ٍعاو دقوتم نهذب ضرألا ريوطت ةيلوئسمب فالختسالا طبر مت اذإ الإ ىنعم
 ينعي ناکو .هسفن ىلع ٍوطنم “تباث نهذب” ال 8“هتدارإ دادتماو ناسنإلا ةيرح ةنايص”
 نم قيرطلا لهأ دهزو لسکو ،ءاهقفلل “تباثلا نهذلا” ةمواقم بجاو اذهب
 ةکرحلاب هتداشإو ةيباهولاب هيونتلل هعفد يذلا وه ةيقرطلل هراکنتساو .ةفوصتملا
 نم يناسفنلاو يدئاقعلا هخانمو يمالسإلا يبرعلا رکفلا ذاقنإب” اماق امهنأل ةيفلسلا

 
 .56 ،)1991 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ةيودغ رتافد ،يبابحلا زيزع دمحم 4
 .197 ،ةمهبم ميهافم ،يبابحلا 5
 صحف راد هذه نأل ،ةرخآلا نم اهکرحت ةيمتحل ايندلا يف ةايحلا عضخت ال” :لوقي هتايلوؤسمل ملسملا صخشلا لمحت يف ةرخآلا رود نع 6
 نوکي نأ دعب ،يماتخ قفأ ،ةيدعب ةيريصم ةلحرم دوجوب ناميإ هنإ ،زجاحب وه الو اطابحإ سيل ،ةرخآلاب ناميإلا نإ .ىلوألا يف مت ام جئاتن
 ،ةبقارمو باسح نم ،ةرخآلا يف هرظتني ام يعاري يذلا ملسملا نأو .ايندلا لامعأ جئاتن ةرخألا لمحت نأ ايقطنم سيلف ...ىهتنا دق ءيش لک
 يف ،اهنکلو ،)اينامز( اهدعب لب ،ايندلا ءارو تسيل ةرخآلاف ...هلاعفأ لک يف ةينلا نسحو ةماقتسالا ىلع صرحلاو رشلا ءرد ىلع هتدارإ ىوقتت
 ،يبابحلا ،“ةايحلا نع ةلماشلا هترظن يفو ،ريصملل ملسملا روصت يف لاعف رصنع اهنإ ،ريمضلا يفو ينهذلا راطإلا يف ةرضاح ،اهلوح ،نآلا سفن
 تانايدلا کلذ ىلع لاثمک قوسن .ةلِّوحم ةيمانيد اللع جتني قمعب ناميإلا کرحتي امنيح” ناميإلا نع لوقيو ؛198-197 ،ةمهبم ميهافم
 نسحألاو نسحلا قيقحتل قلعملا لمألا يف اهعيباني دجت کئلوأو ءالؤه ةيلاکشإ نإ .“قرشملا دغلاب” يسکراملا ناميإلا اضيأو ،ةيکيسالکلا
 .179 ،دغلا ملاع ،يبابحلا ،“خيراتلا ربع ريصملا روصت ةلواحمب
 .197 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 7
 .197 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 8

3 

 

 هرظن يف دعاست ال رومأ يهو 9،“يشيوردلا دهزلاو ةيقرطلاو ةذوعشلاو ةفارخلا ناردأ
 .تايرحلا راهدزاو ررحتلا ىلع

*** 

 وأ رداوب دوجو تابثإ وه هروطت نم ةيناثلا ةبقحلا يف هتفسلف رادم ناک املو
 رکف عامج ىلع ذوحتسا يذلا يساسألا سجاهلا ناک دقف ،مالسإلا يف ةيناصخشلا ملاعم
 صخشلا ةرکف ىلع يوطني مالسإلا نأ تابثإ وه ةيمالسإلا ةيناصخشلا هباتک يف يبابحلا
 ةيرح نيب يفانتلا مدع تابثإ يه ةيناثلا قالطنالا ةطقن تناکو ؛ةيسنإلاو ةيناصخشلاو
 .ناسنإلا ةيرحو هللا

 عمو 10،ةيمالسإلا صوصنلا يف “صخشلا” مسا ىلع رثعي مل هنأ يبابحلا فرتعا
 ،“ةيمالسإ ةيناصخش” دوجو تبثي نأ هنأش نم ام لک رامثتسا نع سعاقتي مل کلذ
 ،العف .هموهفمو هانعم نع ثحبلل هجتيل صخشلا مسا نع بيقنتلا کرتي هدجن کلذل
 ىنعم دوجو تابثإ ىلإ يبابحلا ىهتنا ةيساسأل ةيمالسإلا صوصنلا يف هبيقنت دعب
 هلالقتساو هتيرحب اعتمتم ،هتاذ يف ةياغ ناسنإلا ربتعا مالسإلا نأ ىلع ءانب صخشلا
 11.ةينوناقلا ةاواسملاب هروعشو يقالخألا همازتلاب ايلحتم ،هتيلوئسمل المحتم ،يتاذلا
 وأ لبقيف ،رعشي ،مجسني ،جمدني ،مزتلي :رايتخاو ةرَدابم ةوق صخشلا” حبصأ اذکه
 12.“يتاذ لالقتسا صخشلا نأب فارتعالل ةمزاللا صئاصخلا يه کلت ؛ضفري

 کلذ دعبأ بهذ لب ،مالسإلا يف صخشلا ىنعم تابثإب يبابحلا فتکي مل
 نم اقالطناو ،اذکه .ةيناصخشلا هتفسلف ئدابمو سسأ ززعي امع مالسإلا يف ثحبلل
 لاح ىلإ ةنونيکلا عضو نم صخشلا لاقتنا لعف هفصوب نصخشتلل هفيرعت
 لاعفالاو ةيرحلا لضفب ،ميقلا ملاع ىلإ بابسألاو للعلا ملاع نم هجورخ يأ ،نصخشتلا
 رودب موقت اهنأ ةيهلإلا “ةنامألل” ناسنإلا لّمَحت ةرکف يف يبابحلا دجو دقف 13،ةقالخلا
 بابلا وه وأ ،اريرحت نصخشتلا ناک املو .رايتخالا ةيرح ةرکف اهئاوتحال ،نصخشتلا

 
 .145 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 9

 ةيهاملاو تاذلا موهفمب هتقالع يف صخشلا موهفم صخي اميف ةينغ ةدام دجول مهسيماوقو نيملکتملاو ةفوصتملا بتک ىلإ يبابحلا عجر ول 10
 .خلا درفلاو
 .54 ،)1983 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ةيمالسإلا ةيناصخشلا ،يبابحلا زيزع دمحم 11
 .11 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 12
 .26 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 13
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الحرية الدينية عند الحبايب

2 

 

 ال يتلا ،“مدعلاب هللا ةلداعم” ةرکف فالخب ،ىرخأ تايرح مامأ کلاسملا حاتفنا
 4.ناسنإلا ريرحت عيطتست

 هللا نم بارتقالا ىلإ هتعيبطب قوتي ،ةصاخ ةدحو لکشي يذلا ،ناسنإلا
 ،ايقالخأ ارود بعلي نأ يلاعتلا لهؤي امم ،ضارعألاو ناثدحلا نع يلاعتملا هزنملا دحاولا
 قيقحتل ناسنإلا قوتو .هب ءادتقالا ملسملا ىلع يذلا لامکلا نع ةمات ةروص مدقي هنأل
 نع ةرابع يأ ،قيقحتلا وحن ةوقب اعفدنم ارتوتم اعورشم هتايح لعجت لامکلا ةيئاغ
 نادجولا :ةفلتخم ىوق ثالث هيف مهست ،لامکلاو صقنلا نيب رتوتم يدوجو نيرمت
 ،يورخأو يويند ،نيملاع فياضت ىلع دوجولل ةيمالسإلا ةيؤرلا مايقو 5.رکفلاو ةدارإلاو
 ءازج راد ةرخآلا تماد ام امهززعي سکعلاب لب ،هتيلوؤسمو درفلا ةيرح نم دحي ال
 6.ايندلا يف هلعف ام سکعت ةآرمو

 يف ناسنإلا “فالختسا” ةرکف رمثتسي تقولا سفن يف يبابحلا دجن اننکل
 تبثيل ،“ءيش لک سايقم ناسنإلا” ةروهشملا ساروغاتورب ةلوق نم دعبأ بهذيل ضرألا
 هللا ةفيلخ هنإ :ءايشألا لاقت هلجأ نم ذإ ،سايقم لکو سايق لک ةياغ” ناسنإلا نأب
 ءبع فالختسا هفالختساف ...ةيناسنإلا حلاصمل اهلغتسي نأب بلاطُمو ،ضرألا ىلع
 ناسنإلا ةفالخ ةرکف ةنملع دارأ کلذب هنأکو 7،“دهزو لسک فالختسا سيلو ،مازتلاو
 ضرألا يف فالختسالل نوکي نأ نکمي ال هنأ ىأر يبابحلا نأ کلذ ةيآو .ضرألا يف هلل
 هتياغ ٍعاو دقوتم نهذب ضرألا ريوطت ةيلوئسمب فالختسالا طبر مت اذإ الإ ىنعم
 ينعي ناکو .هسفن ىلع ٍوطنم “تباث نهذب” ال 8“هتدارإ دادتماو ناسنإلا ةيرح ةنايص”
 نم قيرطلا لهأ دهزو لسکو ،ءاهقفلل “تباثلا نهذلا” ةمواقم بجاو اذهب
 ةکرحلاب هتداشإو ةيباهولاب هيونتلل هعفد يذلا وه ةيقرطلل هراکنتساو .ةفوصتملا
 نم يناسفنلاو يدئاقعلا هخانمو يمالسإلا يبرعلا رکفلا ذاقنإب” اماق امهنأل ةيفلسلا

 
 .56 ،)1991 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ةيودغ رتافد ،يبابحلا زيزع دمحم 4
 .197 ،ةمهبم ميهافم ،يبابحلا 5
 صحف راد هذه نأل ،ةرخآلا نم اهکرحت ةيمتحل ايندلا يف ةايحلا عضخت ال” :لوقي هتايلوؤسمل ملسملا صخشلا لمحت يف ةرخآلا رود نع 6
 نوکي نأ دعب ،يماتخ قفأ ،ةيدعب ةيريصم ةلحرم دوجوب ناميإ هنإ ،زجاحب وه الو اطابحإ سيل ،ةرخآلاب ناميإلا نإ .ىلوألا يف مت ام جئاتن
 ،ةبقارمو باسح نم ،ةرخآلا يف هرظتني ام يعاري يذلا ملسملا نأو .ايندلا لامعأ جئاتن ةرخألا لمحت نأ ايقطنم سيلف ...ىهتنا دق ءيش لک
 يف ،اهنکلو ،)اينامز( اهدعب لب ،ايندلا ءارو تسيل ةرخآلاف ...هلاعفأ لک يف ةينلا نسحو ةماقتسالا ىلع صرحلاو رشلا ءرد ىلع هتدارإ ىوقتت
 ،يبابحلا ،“ةايحلا نع ةلماشلا هترظن يفو ،ريصملل ملسملا روصت يف لاعف رصنع اهنإ ،ريمضلا يفو ينهذلا راطإلا يف ةرضاح ،اهلوح ،نآلا سفن
 تانايدلا کلذ ىلع لاثمک قوسن .ةلِّوحم ةيمانيد اللع جتني قمعب ناميإلا کرحتي امنيح” ناميإلا نع لوقيو ؛198-197 ،ةمهبم ميهافم
 نسحألاو نسحلا قيقحتل قلعملا لمألا يف اهعيباني دجت کئلوأو ءالؤه ةيلاکشإ نإ .“قرشملا دغلاب” يسکراملا ناميإلا اضيأو ،ةيکيسالکلا
 .179 ،دغلا ملاع ،يبابحلا ،“خيراتلا ربع ريصملا روصت ةلواحمب
 .197 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 7
 .197 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 8
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 هرظن يف دعاست ال رومأ يهو 9،“يشيوردلا دهزلاو ةيقرطلاو ةذوعشلاو ةفارخلا ناردأ
 .تايرحلا راهدزاو ررحتلا ىلع

*** 

 وأ رداوب دوجو تابثإ وه هروطت نم ةيناثلا ةبقحلا يف هتفسلف رادم ناک املو
 رکف عامج ىلع ذوحتسا يذلا يساسألا سجاهلا ناک دقف ،مالسإلا يف ةيناصخشلا ملاعم
 صخشلا ةرکف ىلع يوطني مالسإلا نأ تابثإ وه ةيمالسإلا ةيناصخشلا هباتک يف يبابحلا
 ةيرح نيب يفانتلا مدع تابثإ يه ةيناثلا قالطنالا ةطقن تناکو ؛ةيسنإلاو ةيناصخشلاو
 .ناسنإلا ةيرحو هللا

 عمو 10،ةيمالسإلا صوصنلا يف “صخشلا” مسا ىلع رثعي مل هنأ يبابحلا فرتعا
 ،“ةيمالسإ ةيناصخش” دوجو تبثي نأ هنأش نم ام لک رامثتسا نع سعاقتي مل کلذ
 ،العف .هموهفمو هانعم نع ثحبلل هجتيل صخشلا مسا نع بيقنتلا کرتي هدجن کلذل
 ىنعم دوجو تابثإ ىلإ يبابحلا ىهتنا ةيساسأل ةيمالسإلا صوصنلا يف هبيقنت دعب
 هلالقتساو هتيرحب اعتمتم ،هتاذ يف ةياغ ناسنإلا ربتعا مالسإلا نأ ىلع ءانب صخشلا
 11.ةينوناقلا ةاواسملاب هروعشو يقالخألا همازتلاب ايلحتم ،هتيلوئسمل المحتم ،يتاذلا
 وأ لبقيف ،رعشي ،مجسني ،جمدني ،مزتلي :رايتخاو ةرَدابم ةوق صخشلا” حبصأ اذکه
 12.“يتاذ لالقتسا صخشلا نأب فارتعالل ةمزاللا صئاصخلا يه کلت ؛ضفري

 کلذ دعبأ بهذ لب ،مالسإلا يف صخشلا ىنعم تابثإب يبابحلا فتکي مل
 نم اقالطناو ،اذکه .ةيناصخشلا هتفسلف ئدابمو سسأ ززعي امع مالسإلا يف ثحبلل
 لاح ىلإ ةنونيکلا عضو نم صخشلا لاقتنا لعف هفصوب نصخشتلل هفيرعت
 لاعفالاو ةيرحلا لضفب ،ميقلا ملاع ىلإ بابسألاو للعلا ملاع نم هجورخ يأ ،نصخشتلا
 رودب موقت اهنأ ةيهلإلا “ةنامألل” ناسنإلا لّمَحت ةرکف يف يبابحلا دجو دقف 13،ةقالخلا
 بابلا وه وأ ،اريرحت نصخشتلا ناک املو .رايتخالا ةيرح ةرکف اهئاوتحال ،نصخشتلا

 
 .145 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 9

 ةيهاملاو تاذلا موهفمب هتقالع يف صخشلا موهفم صخي اميف ةينغ ةدام دجول مهسيماوقو نيملکتملاو ةفوصتملا بتک ىلإ يبابحلا عجر ول 10
 .خلا درفلاو
 .54 ،)1983 ،فراعملا راد :ةرهاقلا( ةيمالسإلا ةيناصخشلا ،يبابحلا زيزع دمحم 11
 .11 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 12
 .26 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 13
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 ةيرح” نع ةرابع وه صخشلا نأب صلختسا دقف ،تايرحلا ملاع ىلإ هنم جلن يذلا
 14.“اهتاذب اهتاذ زواجتت ةوقو ...ةنئمطم ةقالخ

 ةيرحلا ةبسن ءارو قاسنت يک مالسإلا نع هراکفأل نانعلا يبابحلا کرتي مل
 انألا يقتلي ،عمتجملا يفف” ،نيرخآلا ةيرح هجاوت هتيرح نأل ،صخشلل ةقلطملا
 يف هب ةطبترم اضيأ اهفصوبو ،هنع ةلقتسم تايرح اهفصوب ،نيرخآلا “تاونأب”
-اللا” نع “انألا” لصفت يتلا دودحلا” يعي نأ صخشلا ىلع نوکيس کلذل 15،“نحنلا
 ،ام رشعم لخاد نيرخآلا تايرحب ةيتاذلا هتيرح نرقي ام لک ،ةيعوضومب ،کرديو ،“انأ
 ةيرح عم تاذلا ةيرح لعافت ةعقاو نم يبابحلا صلختسا 16.“ةمأ نم اوضع هفصوب
ً ادحأ نأ امب” :داقتعالا ةيرح يه ةديدج ةيرح ،قلطملا کالتما ةلاحتسا نمو نيرخآلا
 ةرورض ،داقتعالاو يأرلا ةيرحب ،نيرخآلا ةيرحب فارتعالا نإف ،“قلطملا” کلمي ال
 17.“فارتعالا اذه ،اهسفن يه ،مزلتست لعفلاو داقتعالا ةسرامم نإ لب ،“ةحلم”

 طقف فوقولا ينعت ال نيملسملا ةمأ ىلإ نيمتنملا نيرخآلا عم ةقالعلا نأ ريغ
 لب ،نيرخآلل ةبسنلاب داقتعالا ةيرحب فارتعالاو ةيدرفلا ةيرحلا دودح کاردإ دنع
 يأ ،ةروريصلاب نمؤي ،يبابحلا رظن يف ،مالسإلاف 18.صخشلا ريوطتب اهريوطت اضيأ ينعت
 هاجتا يف ال ،رارمتساب هتاذل ناسنإلا زواجتب يأ ،لضفألا وحن ةيناسنإلاو ملاعلا روطتب
 ءاقتلالاو لبقتسملا ىلإ علطتلا هاجتا يف لب ،ةمألا يضام وأ يدرفلا يضاملا وحن صوکنلا
 نأ صخشلل حمست ال ةلماشلا ةروريصلا نيناوق نأ کلذ 19.ءاعمج ةيناسنإلا حومطب
 ،هيلع لب ،اتباثو ايئاهن ابسکم ،هلاضنو هحافکب اهققحي يتلا ،تايرحلا وأ ةيرحلا ربتعي
 ةفرعم ،يعولاو ةفرعملا قيرط نع اهريوطتب موقي نأ ،اهيلع ظفاحي يذلا تقولا يف
 يأ ،ررحتلاب ةيرحلا طبر متي اذکه 20.ةلقتسمو ةيلک تاذک تاذلاب يعولاو َملاعلا
 21،“ررحتک ناسنإلا اهاعو اذإ الإ ةيرح ةيأ ايلعف ،ققحتت نلف” ،ررحتک ةيرحلا يعوب

 
 .48 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 14
 .318 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 15
 .48 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 16
 .184-183 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 17
 .60 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 18
 ،مالسإلا هروصتي امک ،يناسنإلا روطتلا نإ .تافالتخالاو تاريغتلا يف ىلجتي جضن وحن ناروطتي ةيناسنإلاو ملاعلا :ةروريصلاب مالسإلا نمؤي” 19
 ،ةيوسلا ةئيبلا يف باصعلاب نيباصملل ديدج جامدإ ىلإ نوعسي ذإ يناسفنلا ليلحتلا باحصأ ىري امک ،قلطم فيکت ةداعتسا بسحف سيل
 ابلاغف” :لوقي قداصلا نمؤملا يف ةالصلا اهثدحت يتلا ةيروثلا تالوحتلا نع ؛60 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا ،“هتاذل ناسنإلا زواجتو ررحت وه لب
 ،دغلا ملاع ،يبابحلا ،“ةيروث لامعأل هئيهت ةيحورو ةيسفن ةقيمع تالوحت ،ةقداص ةصلخم ةالص قداصلا نمؤملا يلصي نأ دعب ،ثدحت ام

180. 
 .55 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 20
 .127 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 21
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 ىلإ ادانتسا اهزواجتب ةيرحلا ظفح طبر .عقاولا ىرجم يف لحارم يف زجني لعفک يأ
 تاقالع مييقت ةداعإل” دهج ةقيقحلا يف وه ،اهئادعأ دض حفاکم لعفو ةيلاضن ةفرعم
 لثم ،ةحفاکم ةيلاضن ةفرعم ىلإ لوؤت ىتح ،ةعيبطلاب مهتقالعو ،ضعبب مهضعب رشبلا
 نمکت ،لضفأ وه ام ىلع حتفنملا يفرعملاو يلقعلا دهجلا اذه يفو 22.“ةلزتعملا ةفسلف
 23.“ررحتلا ةميق”

 لصفنت ال ةيرحلا نأب هرارقإب يمالسإلا قايسلا اذه يف انئجافي يبابحلا نأ ريغ
 ،يعوو ةفرعم نم هب لصتي امو لقعلاب اهطابترا مکحب ،راکنإلاو ضفرلاو کشلا نع
 ريغ ةيرحلا نم عونلا اذه دوجو نمضي يذلا ام لءاستن نأ انل ّقحي اذه لجأ نم
 نماضلا وه نآرقلا نأب ةطاسب لکب يبابحلا بيجي ؟مالسإلا ةديقع لخاد ةدودحملا
 ضفر يأ ،قلطملا وه هعوضوم ناک ول ىتح راکنإلاو ضفرلا ةيرح يف ناسنإلا قحل
 نمف ،مکبر نم قحلا لقو﴿ ةروهشملا ةيآلا هذه هقثوت ام اذهو ،هسفن مالسإلا نيد
 اطورشم مالسإلا يف ةيرحلا دوجو راص وحنلا اذهب 24.﴾رفکيلف ءاش نمو ،نمؤيلف ءاش
 25.ةديقعلا يأ ضفر يف صخشلا قحب

 ةيرح تابثإ ىلع تمدقأ يتلا ةيرکفلا ةأرجلا هذه نم مغرلاب يأ ،کلذ عمو
 يرهوج لاؤس اننهذ ىلإ ردابتي ،“ةيمالسإلا ةيناصخشلا” يف ةديقعلاب ةددهم ريغ
 نيبو ،ةهج نم ةيرشبلا ةيرحلا نيب قيفوتلا نکمي فيک وهو ،ةيناصخشلا هذه ههجاوت
 نم جورخلل ةقرافملا ىلإ ءوجللا يف اجرح يبابحلا دجي ال ؟ةيناث ةهج نم ةيهلإلا ةيرحلا
 26،هلل ةيدوبعلاب “مالسإلا يف ةيناسنإلا ةعزنلا” فّرعي ثيح ،نيتيرحلا نيتاه داضت قزأم
 کانه سيل” يلاتلابو 27،“هللا يأ ،“قلطملا رخآلل” الإ عوضخلاب بلاطي ال” مالسإلا نأل
 ةبلاطم نأ ينعي ام 28،“ةقلطملا هللا ةيرح يه ،انتايرح ىلع نميهت ةدحاو ةيرح الإ
 ،ىرخأ ةيدوبع ةيأ نم هريرحت لجأ نم وه هلل ادبع ناسنإلا نوکي نأب مالسإلا
 29.نيّدبتسملا ماکحلا ءازإ ةيدوبعلا ةصاخبو

 
 .127 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 22
 قلغنملا لقعلا نم عونلا کاذ ال ،حتفنملا لقعلا وه ،اقح ناسنإلا زيمي ام” :لوقي لقعلا حاتفنا ةرورض نع ؛127 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 23
 .179 ،دغلا ملاع ،يبابحلا ،“ةيلآلل ةضقانم قحلا ةينالقعلا نإ .قلغملاو
 29 :18 فهکلا 24
 .70 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 25
 .131 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 26
 .30 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 27
 .133 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 28
 فيک وأ ،نيتيدوبعلا نيب ةسکعنملا ةقالعلا يف عسوتلل ،ةيفوصلا نم يبابحلا اهمهلتسا “ريغلا ةيدوبعل ةعنام هلل ةيدوبعلا” ةرکف نأ ودبي 29
 رکفلاو يبرع نبا الو معن انباتک نمض “ةيدوبعلا تاجرد ىلعأ يه امب ةيرحلا” انثحب رظنا ،ةيرشبلا ةيرحلا عبنم ةيتوهاللا ةيدوبعلا نوکت
 ثحبلا قافآو عقاو باتک نمض ،“ةبيجع نبا دنع دوجولا ةدحو ةيلدج” انثحب اضيأ رظنا ؛197-159 ،)2012 ،نامألا راد :طابرلا( حتفنملا
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 ةيرح” نع ةرابع وه صخشلا نأب صلختسا دقف ،تايرحلا ملاع ىلإ هنم جلن يذلا
 14.“اهتاذب اهتاذ زواجتت ةوقو ...ةنئمطم ةقالخ

 ةيرحلا ةبسن ءارو قاسنت يک مالسإلا نع هراکفأل نانعلا يبابحلا کرتي مل
 انألا يقتلي ،عمتجملا يفف” ،نيرخآلا ةيرح هجاوت هتيرح نأل ،صخشلل ةقلطملا
 يف هب ةطبترم اضيأ اهفصوبو ،هنع ةلقتسم تايرح اهفصوب ،نيرخآلا “تاونأب”
-اللا” نع “انألا” لصفت يتلا دودحلا” يعي نأ صخشلا ىلع نوکيس کلذل 15،“نحنلا
 ،ام رشعم لخاد نيرخآلا تايرحب ةيتاذلا هتيرح نرقي ام لک ،ةيعوضومب ،کرديو ،“انأ
 ةيرح عم تاذلا ةيرح لعافت ةعقاو نم يبابحلا صلختسا 16.“ةمأ نم اوضع هفصوب
ً ادحأ نأ امب” :داقتعالا ةيرح يه ةديدج ةيرح ،قلطملا کالتما ةلاحتسا نمو نيرخآلا
 ةرورض ،داقتعالاو يأرلا ةيرحب ،نيرخآلا ةيرحب فارتعالا نإف ،“قلطملا” کلمي ال
 17.“فارتعالا اذه ،اهسفن يه ،مزلتست لعفلاو داقتعالا ةسرامم نإ لب ،“ةحلم”

 طقف فوقولا ينعت ال نيملسملا ةمأ ىلإ نيمتنملا نيرخآلا عم ةقالعلا نأ ريغ
 لب ،نيرخآلل ةبسنلاب داقتعالا ةيرحب فارتعالاو ةيدرفلا ةيرحلا دودح کاردإ دنع
 يأ ،ةروريصلاب نمؤي ،يبابحلا رظن يف ،مالسإلاف 18.صخشلا ريوطتب اهريوطت اضيأ ينعت
 هاجتا يف ال ،رارمتساب هتاذل ناسنإلا زواجتب يأ ،لضفألا وحن ةيناسنإلاو ملاعلا روطتب
 ءاقتلالاو لبقتسملا ىلإ علطتلا هاجتا يف لب ،ةمألا يضام وأ يدرفلا يضاملا وحن صوکنلا
 نأ صخشلل حمست ال ةلماشلا ةروريصلا نيناوق نأ کلذ 19.ءاعمج ةيناسنإلا حومطب
 ،هيلع لب ،اتباثو ايئاهن ابسکم ،هلاضنو هحافکب اهققحي يتلا ،تايرحلا وأ ةيرحلا ربتعي
 ةفرعم ،يعولاو ةفرعملا قيرط نع اهريوطتب موقي نأ ،اهيلع ظفاحي يذلا تقولا يف
 يأ ،ررحتلاب ةيرحلا طبر متي اذکه 20.ةلقتسمو ةيلک تاذک تاذلاب يعولاو َملاعلا
 21،“ررحتک ناسنإلا اهاعو اذإ الإ ةيرح ةيأ ايلعف ،ققحتت نلف” ،ررحتک ةيرحلا يعوب

 
 .48 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 14
 .318 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 15
 .48 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 16
 .184-183 ،دغلا ملاع ،يبابحلا 17
 .60 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 18
 ،مالسإلا هروصتي امک ،يناسنإلا روطتلا نإ .تافالتخالاو تاريغتلا يف ىلجتي جضن وحن ناروطتي ةيناسنإلاو ملاعلا :ةروريصلاب مالسإلا نمؤي” 19
 ،ةيوسلا ةئيبلا يف باصعلاب نيباصملل ديدج جامدإ ىلإ نوعسي ذإ يناسفنلا ليلحتلا باحصأ ىري امک ،قلطم فيکت ةداعتسا بسحف سيل
 ابلاغف” :لوقي قداصلا نمؤملا يف ةالصلا اهثدحت يتلا ةيروثلا تالوحتلا نع ؛60 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا ،“هتاذل ناسنإلا زواجتو ررحت وه لب
 ،دغلا ملاع ،يبابحلا ،“ةيروث لامعأل هئيهت ةيحورو ةيسفن ةقيمع تالوحت ،ةقداص ةصلخم ةالص قداصلا نمؤملا يلصي نأ دعب ،ثدحت ام

180. 
 .55 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 20
 .127 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 21
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 ىلإ ادانتسا اهزواجتب ةيرحلا ظفح طبر .عقاولا ىرجم يف لحارم يف زجني لعفک يأ
 تاقالع مييقت ةداعإل” دهج ةقيقحلا يف وه ،اهئادعأ دض حفاکم لعفو ةيلاضن ةفرعم
 لثم ،ةحفاکم ةيلاضن ةفرعم ىلإ لوؤت ىتح ،ةعيبطلاب مهتقالعو ،ضعبب مهضعب رشبلا
 نمکت ،لضفأ وه ام ىلع حتفنملا يفرعملاو يلقعلا دهجلا اذه يفو 22.“ةلزتعملا ةفسلف
 23.“ررحتلا ةميق”

 لصفنت ال ةيرحلا نأب هرارقإب يمالسإلا قايسلا اذه يف انئجافي يبابحلا نأ ريغ
 ،يعوو ةفرعم نم هب لصتي امو لقعلاب اهطابترا مکحب ،راکنإلاو ضفرلاو کشلا نع
 ريغ ةيرحلا نم عونلا اذه دوجو نمضي يذلا ام لءاستن نأ انل ّقحي اذه لجأ نم
 نماضلا وه نآرقلا نأب ةطاسب لکب يبابحلا بيجي ؟مالسإلا ةديقع لخاد ةدودحملا
 ضفر يأ ،قلطملا وه هعوضوم ناک ول ىتح راکنإلاو ضفرلا ةيرح يف ناسنإلا قحل
 نمف ،مکبر نم قحلا لقو﴿ ةروهشملا ةيآلا هذه هقثوت ام اذهو ،هسفن مالسإلا نيد
 اطورشم مالسإلا يف ةيرحلا دوجو راص وحنلا اذهب 24.﴾رفکيلف ءاش نمو ،نمؤيلف ءاش
 25.ةديقعلا يأ ضفر يف صخشلا قحب

 ةيرح تابثإ ىلع تمدقأ يتلا ةيرکفلا ةأرجلا هذه نم مغرلاب يأ ،کلذ عمو
 يرهوج لاؤس اننهذ ىلإ ردابتي ،“ةيمالسإلا ةيناصخشلا” يف ةديقعلاب ةددهم ريغ
 نيبو ،ةهج نم ةيرشبلا ةيرحلا نيب قيفوتلا نکمي فيک وهو ،ةيناصخشلا هذه ههجاوت
 نم جورخلل ةقرافملا ىلإ ءوجللا يف اجرح يبابحلا دجي ال ؟ةيناث ةهج نم ةيهلإلا ةيرحلا
 26،هلل ةيدوبعلاب “مالسإلا يف ةيناسنإلا ةعزنلا” فّرعي ثيح ،نيتيرحلا نيتاه داضت قزأم
 کانه سيل” يلاتلابو 27،“هللا يأ ،“قلطملا رخآلل” الإ عوضخلاب بلاطي ال” مالسإلا نأل
 ةبلاطم نأ ينعي ام 28،“ةقلطملا هللا ةيرح يه ،انتايرح ىلع نميهت ةدحاو ةيرح الإ
 ،ىرخأ ةيدوبع ةيأ نم هريرحت لجأ نم وه هلل ادبع ناسنإلا نوکي نأب مالسإلا
 29.نيّدبتسملا ماکحلا ءازإ ةيدوبعلا ةصاخبو

 
 .127 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 22
 قلغنملا لقعلا نم عونلا کاذ ال ،حتفنملا لقعلا وه ،اقح ناسنإلا زيمي ام” :لوقي لقعلا حاتفنا ةرورض نع ؛127 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 23
 .179 ،دغلا ملاع ،يبابحلا ،“ةيلآلل ةضقانم قحلا ةينالقعلا نإ .قلغملاو
 29 :18 فهکلا 24
 .70 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 25
 .131 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 26
 .30 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 27
 .133 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 28
 فيک وأ ،نيتيدوبعلا نيب ةسکعنملا ةقالعلا يف عسوتلل ،ةيفوصلا نم يبابحلا اهمهلتسا “ريغلا ةيدوبعل ةعنام هلل ةيدوبعلا” ةرکف نأ ودبي 29
 رکفلاو يبرع نبا الو معن انباتک نمض “ةيدوبعلا تاجرد ىلعأ يه امب ةيرحلا” انثحب رظنا ،ةيرشبلا ةيرحلا عبنم ةيتوهاللا ةيدوبعلا نوکت
 ثحبلا قافآو عقاو باتک نمض ،“ةبيجع نبا دنع دوجولا ةدحو ةيلدج” انثحب اضيأ رظنا ؛197-159 ،)2012 ،نامألا راد :طابرلا( حتفنملا
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 ،رشبلا هاجت ةيرحلا جتنت هلل ةيدوبعلا تناک اذإ يأ ،کلذک رمألا ناک اذإ نکل
 دجن انه ؟ردقلاو ءاضقلا ةرکف هيلع نميهت قفأ يف ةيرحلا نع مالکلا نکمي فيکف
 ةيلالقتسا نأ رکني نأ نکمي دحأ ال نأب فرتعيل يفسلفلا هءامتنا کرحي يبابحلا
 دجوت اهنأل ،اهقمعو اهلصأ يف ةددهم تاردابملا ىلع هتردقو هتيرحو ةيتاذلا ناسنإلا
 نأ نيح يف ،ةميدقو ،ةقلطمو ،ةيهانتمال ةئيشم يهو ،هللا ةئيشم فرصت تحت”
 ،ةيبسنو ،ةيهانتم )لعفلاب دوجولا ىوتسم ،يويندلا ىوتسملا ىلع( ةيمدآلا ةدارإلا
 روصتلا دصو ،اهب فارتعالا نم رفم ال يتلا ةيمالسإلا ةديقعلا هذه يفالتل 30.“ةثيدحو
 ،“قداصلا مالسإلا” موهفم ىلإ يبابحلا أجل ،)Fatum موطافلا( ىمعألا ردقلل ينانويلا
 يف ةصاخ لثمتت يتلا ،ناسنإلا ةمارک نع عفادي مالسإلا نيد نأ ىلع الوأ موقي يذلا
 ةيلوئسملاب همازتلا يفو ،ررحتلل هترماغم يف ققحتتو ،اهتاذ  − يف – ةميقک هانأب هيعو
 مالسإلا” موقي امک 31؛مهل هتاواسمب هروعشو مهعم هنماضتو ،نيرخآلا مامأ هلاعفأ نع
 ةيمتحو ةراق نيناوقب ،نوکلا يف هللا هّنس يذلا ماظنلا نأب لوقلا ىلع ايناث “قداصلا
 ةعيبطلا عم لماعتلاو نوکلا مهف نم هنکمي هنأل 32،ناسنإلل ةيرحلاب حمسي ،ةتباث
 نصخشتلا نأ اهدافم ةرکف نيتمدقملا نيتاه نم يبابحلا صلختسيو .اينالقع الماعت
 ذإ ،ايلع ةميقک رکفلاو لقعلاب فارتعالاو ،ءايمعلا ةعاطلا صخشلا ضفر نم قلطني
 نأ” ىري ىرخأ تاقايس يف ناک هنأ الإ 33.ةميق ةيأ هلاعفأو هدوجول ناک امل هالول
 ةلواحم عم ضراعتت ال اهنأ ينعن ،مکحلاو ،مييقتلاو ،لقعلا لامعتساو ىفانتت ال ةعاطلا
 34.“عاضوألا مهف

 ئدابم ةثالثب يبابحلا سنأتسا مالسإلا يف ةيرحلا دوجول هتابثإ زيزعت لجأ نم
 يبابحلا اهمدق يتلا ،ةداهشلاف .“هللا الإ هلإ ال نأ” ةداهشلا أدبم اهلوأ ؛ةيقيزيفاتيم
 ذإ .“ةيمالسإلا ةيناصخشلل ةليصألاو ةيلصألا ةاونلا” يه ،يتراکيدلا وتيجوکلل اليدب
 ،امهيف کشلاب ال هللا دوجوو ةدحوب هتداهش ءانثأ يأ ،ةداهشلاب صخشلا قطن لضفب
 ،انألا ةدحوب عتمتي هنأب رعشي اضيأو لب ،هتاذب هيعوو هدوجو طقف تبثي ال

 
 ،دفاور زکرم :طابرلا( عرش وبأ زيزع قيسنت ،ريغصلا ديجملا دبع يبرغملا رکفملا ىلإ ةادهم لامعأ :يمالسإلا برغلاب رکفلا خيرات يف

2018(، 126-122. 
 .81 ،79 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 30
 .129 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 31
 ،“ةيمتحلل يأ ،ةراق نيناوقل اقبط ملاعلا مظن دق هللا نأ ديب ،ةقلطملا هللا ةيرح يه ،انتايرح ىلع نميهت ةدحاو ةيرح الإ کانه سيلف” 32
 .133 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا

 .12 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 33
 ىلع ،اهرودب ،ليحت ةيدحاو دوجو بلطتت لقعلا ةيروتاتکيدف” :لقعلا رطاخم ىلإ هبني رخآ قايس يف هنکلو ؛58 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 34
 اقبط امئاد ايحي ،)بسحو( لقاع ناويح يأ ،ضحم لقع ناسنإلا لهف .عقاولا ثيح نم کش طحم لظت تناک نإو ،القع لبقت تايلبق
 .177 ،دغلا ملاع ،يبابحلا “،ايفاک سيل هنکلو ،ام مکح رادصإل يساسأ طرش لقعلا نأ حيحص .لقعلا سيماونل
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 رادصإل هلقع لامعتسا ىلع ةردقلاک ،ةيرظن تاردقب اهانغبو 36،اهتمارکو 35اهلالقتساو
 نئاکلا مامأ يتاذلا هلالقتساو هتيرح رامثتسا ىلع انألا ةردقک ،ةيلمع تاردقو ،ماکحألا
 يلْبق جذومن يأ نع يلختلا ينعت ريغلا نع يتاذلا لالقتسالاب يلحتلا ةليضفو 37.قلطملا
 صاخلا يدرفلا هجذومن صخشلا ىنب اذإ ،لباقملا يف .هب يَدتقي نأ ملسملا ىلع نوکي
 نم وأ يضاملا نم هدروتسي جذومنب ءاذتحالاب اثبشتم لظيسف ،ريغلا ريثأت تحت
 نأل ىعست ةدارإب صخشلا عتمتي نأ ءيش لک لبق ينعي يتاذلا لالقتسالاف 38.ةثادحلا
 اذه تسيل يتلا تانئاکلاو ءايشألا نع )ةقلطم ةفصب( ةزيمتم ةصاخ ةدحوک ىلجتت”
 39.“انألا”

 ىلع ةنهربلل ةيمالسإلا ةيناصخشلا هب تسنأتسا يذلا يناثلا يقيزيفاتيملا أدبملا
 .ضرألا يف هللا ةفالخ ةنامأ ،“ةنامألا” لمحتل ناسنإلا ةعاجش وه ،ةيرشبلا ةيرحلا
 ،يوق مزعب اهلّبََقت :“ةنامألا” لمحتي نأ الإ ىبأ ،ةيرحلا نع ناسنإلا ربعي” نأ لجأ نمف
 مهمزلأ ،ضرألا رييست ىلع هللا مهنَّمأ” امدنعو 40.“املسم حبصأ ،الوئسم حبصأو مزتلاف
 لمعي نمو ،هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف﴿ :نولمعي ام ةيلوئسم لمحتبو ،ررحتلاب
 41.﴾هري ارش ةرذ لاقثم

 ةيمالسإلا ةيناصخشلا هيلإ تدنتسا يذلا ثلاثلا يقيزيفاتيملا أدبملا امأ
 ،“ردقلاو ءاضقلا” وهو ،ليلق لبق هنع انملکت دقف ،ةيناسنإلا ةيرحلا ىلع ةنهربلل
 ةيرحلا موهفم نيبو هنيب ضراعتلا يفنب هل تحمس ةيصخش ةءارق يبابحلا هأرق ثيح
 نودب سانلا ةايح رمدي يذلا ينانويلا ىمعألا ردقلا موهفم نع هايإ ادعبمو ،ةيناسنإلا
 ،هللاف 43.“ىوصقلا هتردق هيمعت ةيغاط هللا” روصت نکمي ال هنأل 42،ةقفش الو ةمحر
 قولخم لکل حمست” ةيفيکب نوکلا سيماون نس ،ميکح ّربدم ،کلذ نم سکعلا ىلع
 نيدلا فّرعي نأ ىلإ ةقباسلا تارابتعالا هتعفد اذکه 44.“ةيلوئسملاو ةيرحلا سرامي نأب

 
 رمتسم راوح يف هلخدت ةيلمع هللا نمؤملا ءاعدف” لوقي رخآلا عم دجاوتلاو هللا عم راوحلا يف ءاعدلا رود نع ؛11 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 35
 .179 ،دغلا ملاع ،يبابحلا ،“ماتلا هئافص يف انيعو عمو رخآلا ملاع يف اندجاوتب ،ماودلا ىلع ،انرکذتو ،)مانت ال يتلا هللا نيع(
 .29-28 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 36
 .43 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 37
 .11 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 38
 .28 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 39
 .75-74 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 40
 .56 ،ةيودغ رتافد ،يبابحلا 41
 .75 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 42
 .هسفن 43
 .هسفن  44
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 ،رشبلا هاجت ةيرحلا جتنت هلل ةيدوبعلا تناک اذإ يأ ،کلذک رمألا ناک اذإ نکل
 دجن انه ؟ردقلاو ءاضقلا ةرکف هيلع نميهت قفأ يف ةيرحلا نع مالکلا نکمي فيکف
 ةيلالقتسا نأ رکني نأ نکمي دحأ ال نأب فرتعيل يفسلفلا هءامتنا کرحي يبابحلا
 دجوت اهنأل ،اهقمعو اهلصأ يف ةددهم تاردابملا ىلع هتردقو هتيرحو ةيتاذلا ناسنإلا
 نأ نيح يف ،ةميدقو ،ةقلطمو ،ةيهانتمال ةئيشم يهو ،هللا ةئيشم فرصت تحت”
 ،ةيبسنو ،ةيهانتم )لعفلاب دوجولا ىوتسم ،يويندلا ىوتسملا ىلع( ةيمدآلا ةدارإلا
 روصتلا دصو ،اهب فارتعالا نم رفم ال يتلا ةيمالسإلا ةديقعلا هذه يفالتل 30.“ةثيدحو
 ،“قداصلا مالسإلا” موهفم ىلإ يبابحلا أجل ،)Fatum موطافلا( ىمعألا ردقلل ينانويلا
 يف ةصاخ لثمتت يتلا ،ناسنإلا ةمارک نع عفادي مالسإلا نيد نأ ىلع الوأ موقي يذلا
 ةيلوئسملاب همازتلا يفو ،ررحتلل هترماغم يف ققحتتو ،اهتاذ  − يف – ةميقک هانأب هيعو
 مالسإلا” موقي امک 31؛مهل هتاواسمب هروعشو مهعم هنماضتو ،نيرخآلا مامأ هلاعفأ نع
 ةيمتحو ةراق نيناوقب ،نوکلا يف هللا هّنس يذلا ماظنلا نأب لوقلا ىلع ايناث “قداصلا
 ةعيبطلا عم لماعتلاو نوکلا مهف نم هنکمي هنأل 32،ناسنإلل ةيرحلاب حمسي ،ةتباث
 نصخشتلا نأ اهدافم ةرکف نيتمدقملا نيتاه نم يبابحلا صلختسيو .اينالقع الماعت
 ذإ ،ايلع ةميقک رکفلاو لقعلاب فارتعالاو ،ءايمعلا ةعاطلا صخشلا ضفر نم قلطني
 نأ” ىري ىرخأ تاقايس يف ناک هنأ الإ 33.ةميق ةيأ هلاعفأو هدوجول ناک امل هالول
 ةلواحم عم ضراعتت ال اهنأ ينعن ،مکحلاو ،مييقتلاو ،لقعلا لامعتساو ىفانتت ال ةعاطلا
 34.“عاضوألا مهف

 ئدابم ةثالثب يبابحلا سنأتسا مالسإلا يف ةيرحلا دوجول هتابثإ زيزعت لجأ نم
 يبابحلا اهمدق يتلا ،ةداهشلاف .“هللا الإ هلإ ال نأ” ةداهشلا أدبم اهلوأ ؛ةيقيزيفاتيم
 ذإ .“ةيمالسإلا ةيناصخشلل ةليصألاو ةيلصألا ةاونلا” يه ،يتراکيدلا وتيجوکلل اليدب
 ،امهيف کشلاب ال هللا دوجوو ةدحوب هتداهش ءانثأ يأ ،ةداهشلاب صخشلا قطن لضفب
 ،انألا ةدحوب عتمتي هنأب رعشي اضيأو لب ،هتاذب هيعوو هدوجو طقف تبثي ال

 
 ،دفاور زکرم :طابرلا( عرش وبأ زيزع قيسنت ،ريغصلا ديجملا دبع يبرغملا رکفملا ىلإ ةادهم لامعأ :يمالسإلا برغلاب رکفلا خيرات يف

2018(، 126-122. 
 .81 ،79 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 30
 .129 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 31
 ،“ةيمتحلل يأ ،ةراق نيناوقل اقبط ملاعلا مظن دق هللا نأ ديب ،ةقلطملا هللا ةيرح يه ،انتايرح ىلع نميهت ةدحاو ةيرح الإ کانه سيلف” 32
 .133 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا

 .12 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 33
 ىلع ،اهرودب ،ليحت ةيدحاو دوجو بلطتت لقعلا ةيروتاتکيدف” :لقعلا رطاخم ىلإ هبني رخآ قايس يف هنکلو ؛58 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 34
 اقبط امئاد ايحي ،)بسحو( لقاع ناويح يأ ،ضحم لقع ناسنإلا لهف .عقاولا ثيح نم کش طحم لظت تناک نإو ،القع لبقت تايلبق
 .177 ،دغلا ملاع ،يبابحلا “،ايفاک سيل هنکلو ،ام مکح رادصإل يساسأ طرش لقعلا نأ حيحص .لقعلا سيماونل
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 رادصإل هلقع لامعتسا ىلع ةردقلاک ،ةيرظن تاردقب اهانغبو 36،اهتمارکو 35اهلالقتساو
 نئاکلا مامأ يتاذلا هلالقتساو هتيرح رامثتسا ىلع انألا ةردقک ،ةيلمع تاردقو ،ماکحألا
 يلْبق جذومن يأ نع يلختلا ينعت ريغلا نع يتاذلا لالقتسالاب يلحتلا ةليضفو 37.قلطملا
 صاخلا يدرفلا هجذومن صخشلا ىنب اذإ ،لباقملا يف .هب يَدتقي نأ ملسملا ىلع نوکي
 نم وأ يضاملا نم هدروتسي جذومنب ءاذتحالاب اثبشتم لظيسف ،ريغلا ريثأت تحت
 نأل ىعست ةدارإب صخشلا عتمتي نأ ءيش لک لبق ينعي يتاذلا لالقتسالاف 38.ةثادحلا
 اذه تسيل يتلا تانئاکلاو ءايشألا نع )ةقلطم ةفصب( ةزيمتم ةصاخ ةدحوک ىلجتت”
 39.“انألا”

 ىلع ةنهربلل ةيمالسإلا ةيناصخشلا هب تسنأتسا يذلا يناثلا يقيزيفاتيملا أدبملا
 .ضرألا يف هللا ةفالخ ةنامأ ،“ةنامألا” لمحتل ناسنإلا ةعاجش وه ،ةيرشبلا ةيرحلا
 ،يوق مزعب اهلّبََقت :“ةنامألا” لمحتي نأ الإ ىبأ ،ةيرحلا نع ناسنإلا ربعي” نأ لجأ نمف
 مهمزلأ ،ضرألا رييست ىلع هللا مهنَّمأ” امدنعو 40.“املسم حبصأ ،الوئسم حبصأو مزتلاف
 لمعي نمو ،هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف﴿ :نولمعي ام ةيلوئسم لمحتبو ،ررحتلاب
 41.﴾هري ارش ةرذ لاقثم

 ةيمالسإلا ةيناصخشلا هيلإ تدنتسا يذلا ثلاثلا يقيزيفاتيملا أدبملا امأ
 ،“ردقلاو ءاضقلا” وهو ،ليلق لبق هنع انملکت دقف ،ةيناسنإلا ةيرحلا ىلع ةنهربلل
 ةيرحلا موهفم نيبو هنيب ضراعتلا يفنب هل تحمس ةيصخش ةءارق يبابحلا هأرق ثيح
 نودب سانلا ةايح رمدي يذلا ينانويلا ىمعألا ردقلا موهفم نع هايإ ادعبمو ،ةيناسنإلا
 ،هللاف 43.“ىوصقلا هتردق هيمعت ةيغاط هللا” روصت نکمي ال هنأل 42،ةقفش الو ةمحر
 قولخم لکل حمست” ةيفيکب نوکلا سيماون نس ،ميکح ّربدم ،کلذ نم سکعلا ىلع
 نيدلا فّرعي نأ ىلإ ةقباسلا تارابتعالا هتعفد اذکه 44.“ةيلوئسملاو ةيرحلا سرامي نأب

 
 رمتسم راوح يف هلخدت ةيلمع هللا نمؤملا ءاعدف” لوقي رخآلا عم دجاوتلاو هللا عم راوحلا يف ءاعدلا رود نع ؛11 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 35
 .179 ،دغلا ملاع ،يبابحلا ،“ماتلا هئافص يف انيعو عمو رخآلا ملاع يف اندجاوتب ،ماودلا ىلع ،انرکذتو ،)مانت ال يتلا هللا نيع(
 .29-28 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 36
 .43 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 37
 .11 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 38
 .28 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 39
 .75-74 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 40
 .56 ،ةيودغ رتافد ،يبابحلا 41
 .75 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 42
 .هسفن 43
 .هسفن  44
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 يُنب مالسإلا نأ ولف 45،﴾نيدلا يف هارکإ ال﴿ :ةيرحلا قيرط ىلع هللا ىلإ ليبس هنأب”
 46.“نيدلا ةعيبطو ضقانتل هارکإلا ىلع

 امأ ،ةيمالسإلا ةيناصخشلا يف ةيرحلا سسؤت يتلا ةيرظنلا ئدابملا نع اذه
 نع يبابحلا عفاد دقف ،يمالسإلا نيدلا راطإ يف ةيرحلل ةسراممل ةيلمعلا دعاوقلا نع
 مهفارتقاو مهتيرح ريبدت ددصب صاخشألا کولس تافارحنا ّرطأ امدنع مالسإلا ةمکح
 اذإ ،ةهج نمف .ريکفتلا لامعتسا ءوس ءارج وأ ،ريدقتلا ءوس ببسب امإ اهنأشب ءاطخألل
 حتفي مالسإلا نإف ،انايحأ ءاطخألا ضعبل يفارتقا يف اببس يتيرح تناکو ،ارح ُتنک
 “ةقداصلا ةبوتلابو ،ةبيطلا ةينلابو ،ةحلاصلا لامعألاب هللا نم برقتلا ةيناکمإ” يمامأ
 لّمُحي نأ ىلع يبابحلا رظن يف مالسإلا صرح ،ةيناث ةهج نمو 47.نارفغلا بلطو
 ولو ،هريغ اهفرتقا کلت ال ،هسفنب اهفرتقا يتلا هيصاعمو هئاطخأ ةيلوئسم طقف صخشلا
 هنأ يأ ،ةيدرف هتيلوئسم نأل ،“رح ملسملا” ،ىرخأ ةرابعب .مدآ دجلا نع ةثوروم تناک
 ةديقعل لحم ال يلاتلابو 48،نيرخآلا رازوأ ءرملا لّمحتي نأ مالسإلا يف لوبقملا ريغ نم
 ﴾ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ،اهيلع الإ سفن لک ُبسکت الو﴿ ،هيف “ةيلصألا ةئيطخلا”
 49.)164 ،ماعنألا(

 روصت ىلإ يبابحلاب ىضفأ 50هتيلوئسمب صخشلا ةيرحل يتاذلا طبّرلا اذه
 نأل ةلباق ةيدرف هفصوب” هسفنب هرعُشت يتلا يه اهنأل ،“هتيلوئسم وه صخشلا”
 يف طقف ةيلوئسملا رصحي مالسإلا نأ اذه ىنعم سيل نکل 51.“اهلاعفأب مزتَلتو ،لعَفت
 ءافلخ رشبلاف” 52،هب طيحملا ملاعلا ىلإ اهددمي هنإ لب ،صخشلا اهب موقي يتلا لاعفألا
 53.“نيلوئسم نيعدبم اهيف مهبصن دق ىلاعت هنأ يأ ،ضرألا يف هللا

 نم ناث عون نع يبابحلا ملکت ،ملاعلا ىلإ ةيلوئسملا لاجم دم ىلإ ةفاضإلاب
 صخشل دوجو ال مالسإلا يفف .نحنلا عم يطبارتلا لالقتسالا وه “يتاذلا لالقتسالا”
 نع وأ “ي-انأ” نع يثيدح نإ” :يطبارتلا لالقتسالا نع ىأنم يف ايتاذ الالقتسا لقتسم
 عتمتي انألا نإ ...“ريغلا”و تنألا دوجوب رارقإو ،نيرخآلا نع ثيدح کلذک وه ،يتاذ

 
 256 :2 ةرقبلا 45
 .77 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 46
 .133 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 47
 .134 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 48
 .133 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 49
 .79 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 50
 .46 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 51
 .47 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 52
 .81 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 53

9 

 

 “يطبارتلا لالقتسالا” اذه يبابحلا رسفيو 54.“‘نحنلا’ عم طبارت − يف – يتاذ لالقتساب
 يقتلت ةيدرفلا تاوذلا نأ امهيناثو 55،“يرشعم مالسإلا يف ‘انألا’” نأ امهلوأ ،نيأدبمب
 اضيأو لب ،تاوذلا مائتلا زکرم طقف تسيل يتلا ةبحملا هذه 56،هلل اهتبحم يف لصاوتتو
 57.“يصخشلا يتاذلا-لالقتسالل اهيعو قالطنا ةطقن”

 ،يتاذلا لالقتسالاب يعولا قالطنا ةطقن اهدحو تسيل هلل تاوذلا ةبحمو
 تايلآ لقعتو ةيعيبطلا ةيمتحلا مهف نأل ،)لقعلا( رکفلاو ةهدابملاب اضيأ ققحتي دقف
 يعي اهدض هلاضن ءانثأو ،اهل يدصتلاب صخشلل حمسي دارفألا ملظو عمتجملا دادبتسا
 فيلأتلا ىلعو ررحتلا ىلع ةردق هرابتعاب نصخشتلا ءارو فقي لقعلا نأ امک 58.هتاذ
 يعولا ةقالع بلق ىلإ دمعي يبابحلا نکل .انقسانتو انتدحوب يعولا ىلعو ماجسنالاو
 ،يتاذلا لالقتسالا لصأ وه يعولا ناک نأ دعبف ،هلاوقأ ضعب يف يتاذلا لالقتسالاب
 59.تاذلاب يعولا ةلع وه يتاذلا لالقتسالاو ،يتاذلا لالقتسالا ببس يه لاعفألا تراص

 يتلا ةينلا” لوصح ةيناسفنلا انتايلاعفل تاذلاب يعولا ةقفارم يف طرتشيو
 ،تاذلاب يعولا مائتلا لضفبو .“ينيدو ،يقالخأو ،)يناسفن( ينطاب رتوت يه
 اذکه 60.“رح انأک نذإ ،لوئسمو دحوم عقاوک هتاذ انألا يعي” ةينلابو ،ةيلاعفلابو
 لالخ نم ،هللا نع ةرداص ةمارک هفصوب ،هتاذ ىلع ةرشابم هسفنب “انألا” فرعتي
 61.تالماعملاو تادابعلا َْيلاجم يف هبراجت

 نأ دعب ةينيد ةرظن يعولاو لقعلا ىلع يفضي نأل ارطضم هسفن يبابحلا دجو
 نإ” لب ،هللا نم ةبه لقعلا ربتعاف ؛ةيناصخشلا هتفسلف ىلع ةيمالسإلا تعن فاضأ
 ربتعا امک 62؛“رشبلا عيمج نيب الماش هلعجو ،لقعلا يه ناسنإلل اهبهو ةيده نسحأ
 نم ىتأتت ناويحلا ىلع ناسنإلل يتلا ةسادقلا” نأو 63،“هللا رون نم اسبق يعولا”
 فرعيو ،سحيو ،ايحي يذلا نئاکلا هنإ :هدحو ناسنإلا صئاصخ نم وه يذلا يعولا
 لقعلا ةفرعم :ةفرعملا نم نيعون نيب عمج دق مالسإلا نوکي وحنلا اذهب 64.“هتريصبب

 
 .28 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 54
 .28 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 55
 .28 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 56
 .28 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 57
 .56 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 58
 .58 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 59
 .58 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 60
 .25 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 61
 .82 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 62
 .16 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 63
 .24 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 64
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 يُنب مالسإلا نأ ولف 45،﴾نيدلا يف هارکإ ال﴿ :ةيرحلا قيرط ىلع هللا ىلإ ليبس هنأب”
 46.“نيدلا ةعيبطو ضقانتل هارکإلا ىلع

 امأ ،ةيمالسإلا ةيناصخشلا يف ةيرحلا سسؤت يتلا ةيرظنلا ئدابملا نع اذه
 نع يبابحلا عفاد دقف ،يمالسإلا نيدلا راطإ يف ةيرحلل ةسراممل ةيلمعلا دعاوقلا نع
 مهفارتقاو مهتيرح ريبدت ددصب صاخشألا کولس تافارحنا ّرطأ امدنع مالسإلا ةمکح
 اذإ ،ةهج نمف .ريکفتلا لامعتسا ءوس ءارج وأ ،ريدقتلا ءوس ببسب امإ اهنأشب ءاطخألل
 حتفي مالسإلا نإف ،انايحأ ءاطخألا ضعبل يفارتقا يف اببس يتيرح تناکو ،ارح ُتنک
 “ةقداصلا ةبوتلابو ،ةبيطلا ةينلابو ،ةحلاصلا لامعألاب هللا نم برقتلا ةيناکمإ” يمامأ
 لّمُحي نأ ىلع يبابحلا رظن يف مالسإلا صرح ،ةيناث ةهج نمو 47.نارفغلا بلطو
 ولو ،هريغ اهفرتقا کلت ال ،هسفنب اهفرتقا يتلا هيصاعمو هئاطخأ ةيلوئسم طقف صخشلا
 هنأ يأ ،ةيدرف هتيلوئسم نأل ،“رح ملسملا” ،ىرخأ ةرابعب .مدآ دجلا نع ةثوروم تناک
 ةديقعل لحم ال يلاتلابو 48،نيرخآلا رازوأ ءرملا لّمحتي نأ مالسإلا يف لوبقملا ريغ نم
 ﴾ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو ،اهيلع الإ سفن لک ُبسکت الو﴿ ،هيف “ةيلصألا ةئيطخلا”
 49.)164 ،ماعنألا(

 روصت ىلإ يبابحلاب ىضفأ 50هتيلوئسمب صخشلا ةيرحل يتاذلا طبّرلا اذه
 نأل ةلباق ةيدرف هفصوب” هسفنب هرعُشت يتلا يه اهنأل ،“هتيلوئسم وه صخشلا”
 يف طقف ةيلوئسملا رصحي مالسإلا نأ اذه ىنعم سيل نکل 51.“اهلاعفأب مزتَلتو ،لعَفت
 ءافلخ رشبلاف” 52،هب طيحملا ملاعلا ىلإ اهددمي هنإ لب ،صخشلا اهب موقي يتلا لاعفألا
 53.“نيلوئسم نيعدبم اهيف مهبصن دق ىلاعت هنأ يأ ،ضرألا يف هللا

 نم ناث عون نع يبابحلا ملکت ،ملاعلا ىلإ ةيلوئسملا لاجم دم ىلإ ةفاضإلاب
 صخشل دوجو ال مالسإلا يفف .نحنلا عم يطبارتلا لالقتسالا وه “يتاذلا لالقتسالا”
 نع وأ “ي-انأ” نع يثيدح نإ” :يطبارتلا لالقتسالا نع ىأنم يف ايتاذ الالقتسا لقتسم
 عتمتي انألا نإ ...“ريغلا”و تنألا دوجوب رارقإو ،نيرخآلا نع ثيدح کلذک وه ،يتاذ
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 .134 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 48
 .133 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 49
 .79 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 50
 .46 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 51
 .47 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 52
 .81 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 53
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 “يطبارتلا لالقتسالا” اذه يبابحلا رسفيو 54.“‘نحنلا’ عم طبارت − يف – يتاذ لالقتساب
 يقتلت ةيدرفلا تاوذلا نأ امهيناثو 55،“يرشعم مالسإلا يف ‘انألا’” نأ امهلوأ ،نيأدبمب
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 يذلا تقولا سفن يف ،لقعلل ةيناملعلاو ةيتادألا ةيمهألاب رقي وهف ؛بلقلا نافرعو
 65...بحلاو فطاعتلاو ،ةيتاذلا ةيرحلاو ،ةيساسحلاک ةيدرفلاو ةينطابلا ةفرعملاب فرتعي
 يهو ،ةيقالخألا ةيمازلإلاو ،ةينطابلا ةايحلا رقم يه بلقلا ةوقف .بلقلا اهرقم يتلا
 ةقالع ءيضتو ،ةيقالخألا تاوذلا لاعفأ دوقتو ،رئامضلا ةين سوست اهنوکل ةلاعف ةوق
 66.هللاب سانلا ةلصو ،نيرخآلاب يقالخألا لوئسملا

 :مصفنت ال ةيجامدنا ةدحو يف ةفسلفلاو مالسإلا نم هتاماهلتسا يف يضميو
 نوکتي لقعلا لضفبف 67،“تاقولخملا لوأ لقعلاف ،تاقولخملا مرکأ ناسنإلا نا امک”
 هنأکو 68،هلامکتسا ىلع لمعلاب ماعلا ملاعللو ،صاخلا هملاعل هعنص ءانثأ صخشلا
 .ةيجولوطنألا هتفاثک هل رخآ اناسنإ حبصيو ،هللا عم ناسنإلا نواعتي ،لقعلا لضفب”
 .اقلاخو اقولخم هنوک نيب کلذب عمجيف 69،“ملاعلا ةنونيک يف مهاسي هنکلو ،قولخم هنإ
 ةفرعملاو ،ةفرعم ررحتلا نوکي نأ نيب ،اسکعو ادرط ررحتلاو ةفرعملا نيب يبابحلا طبريو
 ،عنصن :نيلماع نوکن نأ انيلع متحتي ذإ ،نيجرفتم ىقبن” الأب انهبني يکل 70،اررحت
 ةديجملا ةمهملا يه کلت .الماک ائيش هنم لعجنل دوجوم وه ام مظننو ،قسننو ،حلصن
 71.“اهايإ هللا هلّمح يتلا “ةنامألا” يأ ،ناسنإلل

 

 ايفارغويلبيبلا

 .1991 ،فراعملا راد :ةرهاقلا .ةيودغ رتافد .زيزع دمحم ،يبابحلا
 .يبابحلا يعماجلا ةمطاف ةمجرت ،)ةيدغلا ىلإ لخدم( مهتي ثلاثلا ملاعلا :دغلا ملاع .______
 .1991 ،ةيبرعلا ةدحولا تاسارد زکرم :توريب
 .1990 ،فراعملا راد :ةرهاقلا .رصاعملا يبرعلا رکفلا يف ةمهبم ميهافم .______
 .1983 ،فراعملا راد :ةرهاقلا .ةيمالسإلا ةيناصخشلا .______

 ةيناصخشلا ةينهار باتک نمض .“يبابحلا زيزع دمحم دنع ةيرحلا ةيلدج” .دمحم ،يحابصملا
 .2018 ،ةيبرغملا ةکلمملا ةيميداکأ تاعوبطم :طابرلا .121-69 ،ةيمالسإلا

 
 .38 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 65
 .61 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 66
 لوقلا ىضتقم نع اليلق حازنيو ،ةفسالفلا بهاذم ىلإ يبابحلا زاحني هللا قلخ ام لوأ لقعلا نأب هلوقبو ،56-55 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 67
 .هللا قلخ لوأ وه مدآ نأ ىلع صني يذلا ينيدلا

 .82 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 68
 .82 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 69
 .127 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 70
 .82 ،ةيناصخشلا ،يبابحلا 71
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 رکفلا خيرات يف ثحبلا قافآو عقاو باتک نمض .“ةبيجع نبا دنع دوجولا ةدحو ةيلدج” .______
 وبأ زيزع قيسنت ،ريغصلا ديجملا دبع يبرغملا رکفملا ىلإ ةادهم لامعأ :يمالسإ لا برغلاب

 .2018 ،دفاور زکرم :طابرلا .122-126 ،عرش
 )2013 فيرخ( 2 نوركفتي .“ةتمزتملا ةيفلسلاو ةرينتسملا ةيفلسلا نيب” .______

https://www.mominoun.com/articles/ 
-159 ،حتفنملا رکفلاو يبرع نبا الو معن نمض .“ةيدوبعلا تاجرد ىلعأ يه امب ةيرحلا” .______
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 النزعة اإلنسانية يف شخصانية محمد عزيز الحبايب
 إبراهيم مجيديلة
 أستاذ التعليم التأهييل

 ليمية بالقنيطرةاملديرية اإلق
 مدخل

سفي املغريب، وعلام ر محمد عزيز الحبايب وجها من وجوه النبوغ الفلکيعد املف
. يف شخصيته ام يعد صاحب مذهب يف التفلسفکمن أعالم الفلسفة العربية املعارصة، 

فريقي املناضل ، يتفاعل اإلنساين امللتزم واإل يجتمع الفيلسوف والروايئ والشاعر
عىل التجديد واإلبداع من  وقدرته أصالته تظهر ونصوصهويف تآليفه . وينکواألخالقي ال

ثري کمع ال وتأوييل ينقد تدشينه لحوار، ومن حيث وصوغ الرؤىبناء املفاهيم  حيث
 والتيارات الفلسفية. واألنساقمن املذاهب 

فلسفي اتجاه ک  ينتمي املرشوع الفلسفي ملحمد عزيز الحبايب إىل الشخصانية
ري الفرنيس، ثم عرفت تطورا وامتدادا حتى کلت بوادره األوىل يف املناخ الفکمعارص، تش

  نقصد هنا الوجوديةانت تسود إبان نشأتها، کصارت تزاحم الفلسفات املهيمنة التي 
ام أنها توسعت وأصبحت لها امتدادات خارج فرنسا. ومام ينبغي کسية والبنيوية، کواملار 

ن نتيجة انبهار کيد عليه، منذ البداية، هو أن انتامء الحبايب لهذا التيار الفلسفي مل يکالتأ
ن هامشيا وال کومل ي 1،والتلفيقوتبعية، ومل يقف عند مستوى التقليد واالجرتار 

ان مساهام يف التجديد کام أنه کوالتزام تامني،  ان انتامء عن وعيکبل  2،لورياکفول
مع أقطاب  متعدد املناحي واملقاصدحوار  انخراطه يفمن خالل  وحامال لعنارص األصالة

 التيار. کذل

                                                                        
مؤلفات  إن”الذي يصنف مرشوع الحبايب ضمن النزعة التوفيقية، تجربة التوتر واإلخفاق. يقول:   نقصد هنا موقف کامل عبد اللطيف 1

الذي يؤطر وجودها، وتأيت غربتها   الحبايب، ال ميکن وصفها بالهامشية، بل إنها عىل درجة أعىل من الهامشية، إنها مؤلفات غريبة عن الواقع
ه بصورة تلفيقية ممزوجة مبعطيات نظرية إسالمية، مؤولة بدون الغربية، ومحاولة ترجمت  الباهت يف الفلسفة  من استامعها إىل نداء الفکر

 .38 (،1992دار سعاد الصباح،  :الکويت) العربية املعارصة  يف الفلسفةمن کتاب: کامل عبد اللطيف، “. عقد يقينية
نقرأ لفيلسوف عريب ”. يقول:  الذي صنف مرشوع الحبايب ضمن صيغ التعبري الفولکلوري عن الذات  نخص هنا املفکر عبد الله العروي2

(، فنحار يف أمرنا، إذ ال ندري هل املذهب الشخصاين، املحدث يف أوربا، هو إسالمي املنحى بطبعه، أم  اإلسالمية  مؤلفا بعنوان )الشخصانية
من کتاب: عبد الله “ هل اإلسالم هو الذي اعتنق هذا املذهب الجديد، ويف کال الحالني تطمس القضية األساسية، وهي متثل العقل الکوين...

 .212-211 (،1995املرکز الثقايف العريب، )الدار البيضاء:  ةااليديولوجيا العربية املعارص العروي، 
، وال ينصفان مرشوعه الفکري، إذ أنهام  : إن املوقفني معا، عىل الرغم ما بني بينهام من اختالف، مجحفان يف حق محمد عزيز الحبايبتعليق

 يتعامالن معه بکيفية اختزالية وانتقائية.
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مؤلفات  إن”الذي يصنف مرشوع الحبايب ضمن النزعة التوفيقية، تجربة التوتر واإلخفاق. يقول:   نقصد هنا موقف کامل عبد اللطيف 1

الذي يؤطر وجودها، وتأيت غربتها   الحبايب، ال ميکن وصفها بالهامشية، بل إنها عىل درجة أعىل من الهامشية، إنها مؤلفات غريبة عن الواقع
ه بصورة تلفيقية ممزوجة مبعطيات نظرية إسالمية، مؤولة بدون الغربية، ومحاولة ترجمت  الباهت يف الفلسفة  من استامعها إىل نداء الفکر

 .38 (،1992دار سعاد الصباح،  :الکويت) العربية املعارصة  يف الفلسفةمن کتاب: کامل عبد اللطيف، “. عقد يقينية
نقرأ لفيلسوف عريب ”. يقول:  الذي صنف مرشوع الحبايب ضمن صيغ التعبري الفولکلوري عن الذات  نخص هنا املفکر عبد الله العروي2

(، فنحار يف أمرنا، إذ ال ندري هل املذهب الشخصاين، املحدث يف أوربا، هو إسالمي املنحى بطبعه، أم  اإلسالمية  مؤلفا بعنوان )الشخصانية
من کتاب: عبد الله “ هل اإلسالم هو الذي اعتنق هذا املذهب الجديد، ويف کال الحالني تطمس القضية األساسية، وهي متثل العقل الکوين...

 .212-211 (،1995املرکز الثقايف العريب، )الدار البيضاء:  ةااليديولوجيا العربية املعارص العروي، 
، وال ينصفان مرشوعه الفکري، إذ أنهام  : إن املوقفني معا، عىل الرغم ما بني بينهام من اختالف، مجحفان يف حق محمد عزيز الحبايبتعليق

 يتعامالن معه بکيفية اختزالية وانتقائية.
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الية األنسنة کالحبايب الفلسفية من زاوية إش نصوصتهتم هذه املقالة بقراءة 
ل کب. تفيد الدعوى األوىل أن شخصانية الحبايب نيدعويأو النزعة اإلنسانية انطالقا من 

متظراتها، الواقعية واإلسالمية والغدية، تستدمج بداخلها عنارص نظرية وقيمية تجعل 
بناء نزعة إنسانية جديدة. يف حني ، أو تجعلها قادرة عىل املساهمة يف منها نزعة إنسانية

شخصانية الحبايب يف تطورها تنتهي لتصبح نزعة إنسانية، عىل أن  تنص الدعوى الثانية
 أو أن التفلسف الشخصاين هو فعل لألنسنة والتأنسن.

سنعيد : أوال، منهجيتني رتنيک، سنعمل عىل االلتزام بفلفحص هاتني الدعويني
نسانية. ومقاصد النزعة اإل  زاتکومرتبناء الفلسفة الشخصانية للحبايب وفق منطلقات 

ربى کاالت الکوثانيا، سننزل شخصانية الحبايب منزلة اإلطار النظري الذي تحل ضمنه اإلش
 .التي تطرحها النزعة اإلنسانية

 ائن، الشخص واإلنسانکخصانية: المفاهيم ش. 1
إن أغلب املذاهب واالتجاهات التي تنتسب أو تدعي االنتساب إىل النزعة 

انت منطلقاتها ومرجعياته وغاياتها، قد انشغلت بالسؤال: ما اإلنسان؟ کيفام کإنسانية، 
انته يف العامل. أو مبعنى کناظرة يف مفهومه، ومحددة ملاهيته، ومربزة لقيمته، ومعينة مل

ل کائن الذي يسمى )إنسانا(؟ شکون هذا الکن؟ أو من يآخر، فإن السؤال: ما اإلنسا
 کل خطاب ينسج معانيه ودالالته حول النزعة اإلنسانية، أو يحاول تقديم صکمدار 

 االنتامء إليها.
الالفت لالنتباه، أن فيلسوف الشخصانية الواقعية، قارب سؤال: ما اإلنسان؟ 

ائن؟ وسؤال: ما الشخص؟ ولعل کانطالقا من سؤالني سابقني عليه، نقصد سؤال: ما ال
هذا ما يضعنا يف قلب األنطولوجيا، من جهة أوىل، ويضعنا يف عمق العالقة بني 

ل حديث عن کاألنطولوجيا واألنرثوبولوجية الفلسفية، من جهة ثانية. بحيث يغدو 
 لية لإلنسان يف العامل، يتأسس عىل األنطولوجيا،کاألنرثوبولوجية الفلسفية، مبا هي رؤية 

مبا هي بحث يف معنى الوجود اإلنساين. ومبعنى آخر، فإن القصد النهايئ لألنرثوبولوجيا 
 الداللة األنطولوجية لإلنسان. کالفلسفية هو إدرا

ائن ک، يتعلق باملوجود البرشي، ال بالائنولوجياک، الذي هو موضوع الائنکإن ال
لام زاد اتجاهه نحو کائن اإلنساين الذي يظهر، ويصري. و کال يف املعنى العام. إنه

، ونحو االندماج يف مجتمع األشخاص، تحقق له االنتقال من حالة املعطى  التشخصن
شف کائنا خاما. يقصد الحبايب بالظهور کالخام إىل حالة الظهور. وإذا مل يظهر، يبقى 

تتخذ صورة معينة وتقبل عددا ال متناهيا من الصور، يف ائن باعتباره مادة أولية، ال کال
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ائنات. يُفهم مام تقدم، کواالرتباط بني ال  نفس اآلن. ويتحقق الظهور من خالل التواصل
ل کأو الحالة الخام. وبش  ائن البرشي هو تجاوز للوجود املحض أو الوجود العاريکأن ال

يدا ک. وتأ ائن باملعنى العام وحالة الشخصکتحديدا، هو منزلة وسطى بني حالة الرث کأ
ائن البرشي باعتباره کال نستطيع تعريف ال کلذل”رة، نلفي الحبايب يقول: کعىل ذات الف

مون واالختفاء إىل کفالخروج من حالة ال 3.“ظهورا فقط، بل باعتباره ظهورا لآلخرين
ائن، کن أن يتحقق ذاتيا. فأن يظهر الکالظهور، يتحقق يف مجتمع األشخاص، وال ميحالة 

ذات بدون إرادة أو کليس معناه أن يظهر لذاته، بل أن يظهر لغريه. بيد أنه يظهر 
 ألنه مل يع وجوده الخاص بعد. 4،استقالل ذايت

، قبل  ائنکون عليها الکي يوضح الحبايب الحالة االنطولوجية البدئية التي يکل
الذي ما يفتأ  5،، صدمة انعدام الوجود“قطعة الُقامش”لحظة الظهور، يسوق مثاال: 

قطعة ”يقول: . “ ائن إىل الشخصکمن ال”تابه العمدة کثرية من کيردده يف مواطن 
دور الُقامش وضعت فوق منضدة الخياط، فهي عند ظهورها ألول مرة، عارية من أي 

عقب تدخل الخياط، وحسب  کخاص، ثم تصبح رسواال، أو معطفا، أو شيئا غري ذل
ل يشء کانت لها قابلية لتصري کذا يُصبح لقطعة الُقامش اسم معني، بعد أن کإرادته. ه

مثلام ال تصري قطعة الُقامش  6.“ثريا من األشياء، ويف الوقت نفسه ال يشءکانت ک)...( 
الخياط الذي يُعطيها معنى خاصا، أو ينقلها من حالة الاليشء  شيئا محددا إال بعد تدخل

ائن البرشي يتجاوز حالته العامة، أو يخرج من حالة کال کذلکإىل حالة اليشء املعني، 
ائن کصدمة انعدام الوجود، ويصري شخصا بظهوره واندماجه مع اآلخرين. إن مصري ال

ل کة أرسطية، فإن هذا املصري يتخذ شالبرشي شبيه، نوعا ما، مبصري قطعة القامش. وبلغ
يجد نفسه منذ ”ل واحد منا: کانتقال من النوع إىل الوحدة، من القامش إىل القطعة. ف

ائن، من حيث هو مادة کوال 7.“ل خاص، أمام خياطه، أي اآلخرين، الغريکوالدته، وبش
خوله يف أوىل، أو ثوب غري مفصل، ليس له قيمة يف ذاته، وإمنا يأخذ قيمة ومعنى بد 

 عامل األشخاص.
البرشي وقطعة القامش،   ائنکام يوحي به املثال من تشابه بني المعىل الرغم 

ال يعدم  کالحبايب معتربا التشابه ناقصا. فمهام عال وجه الشبه بينهام، فإن ذل کيستدر 
ون مصري الوجود الواعي مشابها ملصري اليشء املادي. کوجود اختالف ينهام. فال يصح أن ي

                                                                        
 .29(، 1962)القاهرة: دار املعارف،  دراسات يف الشخصانية الواقعية  إىل الشخص  من الکائن محمد عزيز الحبايب،  3

4 Mohamed Aziz Lahbabi, De l’Etre à la personne, essai de personnalisme réaliste )Paris: P.U.F., 1954(, 121. 
 .11 ،من الکائنالحبايب،  5
 .11، من الکائنالحبايب،  6
 .12 ،من الکائنالحبايب،  7
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الية األنسنة کالحبايب الفلسفية من زاوية إش نصوصتهتم هذه املقالة بقراءة 
ل کب. تفيد الدعوى األوىل أن شخصانية الحبايب نيدعويأو النزعة اإلنسانية انطالقا من 

متظراتها، الواقعية واإلسالمية والغدية، تستدمج بداخلها عنارص نظرية وقيمية تجعل 
بناء نزعة إنسانية جديدة. يف حني ، أو تجعلها قادرة عىل املساهمة يف منها نزعة إنسانية

شخصانية الحبايب يف تطورها تنتهي لتصبح نزعة إنسانية، عىل أن  تنص الدعوى الثانية
 أو أن التفلسف الشخصاين هو فعل لألنسنة والتأنسن.

سنعيد : أوال، منهجيتني رتنيک، سنعمل عىل االلتزام بفلفحص هاتني الدعويني
نسانية. ومقاصد النزعة اإل  زاتکومرتبناء الفلسفة الشخصانية للحبايب وفق منطلقات 

ربى کاالت الکوثانيا، سننزل شخصانية الحبايب منزلة اإلطار النظري الذي تحل ضمنه اإلش
 .التي تطرحها النزعة اإلنسانية

 ائن، الشخص واإلنسانکخصانية: المفاهيم ش. 1
إن أغلب املذاهب واالتجاهات التي تنتسب أو تدعي االنتساب إىل النزعة 

انت منطلقاتها ومرجعياته وغاياتها، قد انشغلت بالسؤال: ما اإلنسان؟ کيفام کإنسانية، 
انته يف العامل. أو مبعنى کناظرة يف مفهومه، ومحددة ملاهيته، ومربزة لقيمته، ومعينة مل

ل کائن الذي يسمى )إنسانا(؟ شکون هذا الکن؟ أو من يآخر، فإن السؤال: ما اإلنسا
 کل خطاب ينسج معانيه ودالالته حول النزعة اإلنسانية، أو يحاول تقديم صکمدار 

 االنتامء إليها.
الالفت لالنتباه، أن فيلسوف الشخصانية الواقعية، قارب سؤال: ما اإلنسان؟ 

ائن؟ وسؤال: ما الشخص؟ ولعل کانطالقا من سؤالني سابقني عليه، نقصد سؤال: ما ال
هذا ما يضعنا يف قلب األنطولوجيا، من جهة أوىل، ويضعنا يف عمق العالقة بني 

ل حديث عن کاألنطولوجيا واألنرثوبولوجية الفلسفية، من جهة ثانية. بحيث يغدو 
 لية لإلنسان يف العامل، يتأسس عىل األنطولوجيا،کاألنرثوبولوجية الفلسفية، مبا هي رؤية 

مبا هي بحث يف معنى الوجود اإلنساين. ومبعنى آخر، فإن القصد النهايئ لألنرثوبولوجيا 
 الداللة األنطولوجية لإلنسان. کالفلسفية هو إدرا

ائن ک، يتعلق باملوجود البرشي، ال بالائنولوجياک، الذي هو موضوع الائنکإن ال
لام زاد اتجاهه نحو کائن اإلنساين الذي يظهر، ويصري. و کال يف املعنى العام. إنه

، ونحو االندماج يف مجتمع األشخاص، تحقق له االنتقال من حالة املعطى  التشخصن
شف کائنا خاما. يقصد الحبايب بالظهور کالخام إىل حالة الظهور. وإذا مل يظهر، يبقى 

تتخذ صورة معينة وتقبل عددا ال متناهيا من الصور، يف ائن باعتباره مادة أولية، ال کال
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ائنات. يُفهم مام تقدم، کواالرتباط بني ال  نفس اآلن. ويتحقق الظهور من خالل التواصل
ل کأو الحالة الخام. وبش  ائن البرشي هو تجاوز للوجود املحض أو الوجود العاريکأن ال

يدا ک. وتأ ائن باملعنى العام وحالة الشخصکتحديدا، هو منزلة وسطى بني حالة الرث کأ
ائن البرشي باعتباره کال نستطيع تعريف ال کلذل”رة، نلفي الحبايب يقول: کعىل ذات الف

مون واالختفاء إىل کفالخروج من حالة ال 3.“ظهورا فقط، بل باعتباره ظهورا لآلخرين
ائن، کن أن يتحقق ذاتيا. فأن يظهر الکالظهور، يتحقق يف مجتمع األشخاص، وال ميحالة 

ذات بدون إرادة أو کليس معناه أن يظهر لذاته، بل أن يظهر لغريه. بيد أنه يظهر 
 ألنه مل يع وجوده الخاص بعد. 4،استقالل ذايت

، قبل  ائنکون عليها الکي يوضح الحبايب الحالة االنطولوجية البدئية التي يکل
الذي ما يفتأ  5،، صدمة انعدام الوجود“قطعة الُقامش”لحظة الظهور، يسوق مثاال: 

قطعة ”يقول: . “ ائن إىل الشخصکمن ال”تابه العمدة کثرية من کيردده يف مواطن 
دور الُقامش وضعت فوق منضدة الخياط، فهي عند ظهورها ألول مرة، عارية من أي 

عقب تدخل الخياط، وحسب  کخاص، ثم تصبح رسواال، أو معطفا، أو شيئا غري ذل
ل يشء کانت لها قابلية لتصري کذا يُصبح لقطعة الُقامش اسم معني، بعد أن کإرادته. ه

مثلام ال تصري قطعة الُقامش  6.“ثريا من األشياء، ويف الوقت نفسه ال يشءکانت ک)...( 
الخياط الذي يُعطيها معنى خاصا، أو ينقلها من حالة الاليشء  شيئا محددا إال بعد تدخل

ائن البرشي يتجاوز حالته العامة، أو يخرج من حالة کال کذلکإىل حالة اليشء املعني، 
ائن کصدمة انعدام الوجود، ويصري شخصا بظهوره واندماجه مع اآلخرين. إن مصري ال

ل کة أرسطية، فإن هذا املصري يتخذ شالبرشي شبيه، نوعا ما، مبصري قطعة القامش. وبلغ
يجد نفسه منذ ”ل واحد منا: کانتقال من النوع إىل الوحدة، من القامش إىل القطعة. ف

ائن، من حيث هو مادة کوال 7.“ل خاص، أمام خياطه، أي اآلخرين، الغريکوالدته، وبش
خوله يف أوىل، أو ثوب غري مفصل، ليس له قيمة يف ذاته، وإمنا يأخذ قيمة ومعنى بد 

 عامل األشخاص.
البرشي وقطعة القامش،   ائنکام يوحي به املثال من تشابه بني المعىل الرغم 

ال يعدم  کالحبايب معتربا التشابه ناقصا. فمهام عال وجه الشبه بينهام، فإن ذل کيستدر 
ون مصري الوجود الواعي مشابها ملصري اليشء املادي. کوجود اختالف ينهام. فال يصح أن ي

                                                                        
 .29(، 1962)القاهرة: دار املعارف،  دراسات يف الشخصانية الواقعية  إىل الشخص  من الکائن محمد عزيز الحبايب،  3

4 Mohamed Aziz Lahbabi, De l’Etre à la personne, essai de personnalisme réaliste )Paris: P.U.F., 1954(, 121. 
 .11 ،من الکائنالحبايب،  5
 .11، من الکائنالحبايب،  6
 .12 ،من الکائنالحبايب،  7
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ونه يحمل کفالطفل منذ والدته يتميز عن قطعة القامش أو الثوب غري املفصل ل
استعدادا فطريا نوعيا للنضج، وبعبارة أخرى له قوى ذاتية تؤهله لقبول الحوادث ”

قي األشياء باعتبارها ويحمل إحساسا داخليا مالزما لوجوده مييزه عن با 8،“واالنفعال بها
 ائنات ال شاعرة.ک

ا بني کون مشرت کائن باعتباره مادة أولية، قد يکشف للکحقا، إن الظهور مبا هو 
ائن البرشي وأشياء العامل کائنات. بيد أن الشعور بالوجود، ميثل حدا فاصال بني الکال

عىل وجود ر يف وجوده، وينفتح کالخارجي. إنه يُوجد، ويشعر ويعي أنه موجود، ويف
 العامل واآلخرين.

ائن الغايف کالبرشي تعني الخروج من حالة ال  ائنکانت لحظة ظهور الکإذا 
أو الذي  9،“الخرقة الهامئة يف نسيج الوجود”ام توجد قطعة القامش وکالذي يوجد 

الظهور ال يتوقف عن الحدوث. إنه يحدث يف  کيعيش صدمة انعدام الوجود، فإن ذل
ة العامل، کل مرة، وبصور مختلفة، ويزداد شيئا فشيئا من خالل التزامه واندماجه يف حر ک

ائن البرشي مزودا بقدرة ال تنفذ عىل التحول من حالة کوما دام ال 10خ.ة التاريکويف حر 
ل مرة، وينسلخ عن الذوبان يف الوجود. إن کفإنه يعمل عىل تجاوز ذاته يف  11،إىل أخرى

م. فلم يعد، کمن أجل أال يبقى عىل حالة واحدة، إنه ينمو ويرتا ونکائن هو ما يکال
ينونة ثابتة، بل أضحى قدرة متجددة تنتقل يف مدارج التحول کعند الحبايب، مقيدا ب

ائن کوالتطور من مرحلة إىل مرحلة. يف لحظة الظهور األول، فإن القيمة األنطولوجية لل
 أو بدخوله عاملا مشخصنا.  التشخصنيف قابليته للتحول والتطور، حني يلج عامل 

 ائناکيغدو البرشي من الشعور بالذات إىل الوعي بالذات، أو   ائنکيرتقي ال
يفية کواعيا متى تعرف عىل ذاته من خالل أفعاله وعالقاته، ومن خالل الطبيعة و 

مبارشا للذات، عىل غرار ما تصور ا کالترصف فيها. فليس الوعي حالة خالصة، أو إدرا
وعي للذات ”ري فلسفة الذات، وإمنا هو وعي ليشء وبيشء: کوأغلب مف  ارتکدي

 12.“ولحضور األشياء ولوجود الغري. ثم وعي الذات يف عامل من املوضوعات والظاهرات
فالوعي الشخصاين، عىل نحو ما تصور الحبايب، أقرب إىل التصور الهيجيل منه إىل التصور 

وصوال إىل   ائن البرشي إىل الشخصکاريت. إنه صريورة ودينامية تصاعدية من الکالدي
ن هو األساس الحتمي للشخص، ائکفال”قائال:   . يصف الحبايب هذه الصريورة اإلنسان
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ائن هو کإنه ما يصري شخصا، وما يخول الشخص من االندفاع يف الصريورة. فظهور ال
وين الشخصية األوىل. وبتقدم السن تتحول هذه الشخصية إىل کنقطة البداية لت

 13.“ون الشخص. والشخص، بدوره يصبو إىل اإلنسانکشخصيات أخرى، من مجموعها يت
ائن البرشي العديد من کتسب الکوعرب هذا الجدل التصاعدي للوعي بالذات، ي

امل کم الشخصيات هو ما يجعل الوعي صريورة ترمي إىل الکالشخصيات، أو أن ترا
ائن املتأطر يف الزمان کل شخصية )قناع( تعرب عن الکاملتمثل يف اإلنسان. حيث إن 

عىل هويته التي تتحدد مبا هو عليه أو مبا ان، وتشري إىل تطابقه مع ذاته، وتدل کوامل
ه. وبعبارة أخرى إن الشخصية، مبا هي وقود الدينامية التصاعدية التي تفعل يف کميل

ون کامل، تکائن البرشي، ومبا هي شعور بالذات ووعي متوتر متجه نحو الکوجود ال
ية والعالقات. أي أنها حاصل کوامللوالوضع املعني   محتوية عىل ما يرمز إىل بطاقة الهوية

أحواله املدنية وصفاته املميزة وعالقاته ”ائن البرشي من أبعاد تحدد کتسبه الکما ي
 14.“قبل أن يعي شخصيته  الخاصة. وهذه األبعاد تجعله يستقبل التشخصن

بوصفه   ائنکيف الالهام، يجد جذوره العميقة کواإلنسان،   حقا، إن الشخص
ائن ال يطابق کن الکل التحوالت الالحقة. ولکالقاعدة واألرضية التي تجري عليها 

. إنهام يحمالنه، ويف نفس اآلن، يتجاوزانه. فالعالقة القامئة بني الشخص، وال اإلنسان
ائن والشخص، وحتى بني الشخص واإلنسان، شبيهة بالعالقة القامئة يف هندسة کال

القضايا، مثال، تختلف عن املسلامت، ”انت کأقليدس بني القضايا واملسلامت، حيث إن 
نه هو کائن ليس هو الشخص، ولک، إن الکوقياسا عىل ذل 15.“فإنها تفرض وجودها

شخص، وبعده اإلنسان، بدون وجود ل تشخصن، إذ يتعذر وجود الکالرشط الحتمي ل
ائن. فالعالقة بينهام هي عالقة استقالل يف ترابط، دون تطابق، ودون تعارض. کال

وجود  کل القاعدة التي يرتفع عليها الشخص، دون يعني ذلکيش 16،ائن معطى أولکفال
 17.تطابق أو توفيق بينهام

يوجد بني لحظتني ائن واإلنسان. أو کيضع الحبايب الشخص يف منزلة ما بني ال
ائن أو الحالة األنطولوجية کثافة. من جهة لحظة الکانطولوجيتني مختلفتني من حيث ال
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ونه يحمل کفالطفل منذ والدته يتميز عن قطعة القامش أو الثوب غري املفصل ل
استعدادا فطريا نوعيا للنضج، وبعبارة أخرى له قوى ذاتية تؤهله لقبول الحوادث ”

قي األشياء باعتبارها ويحمل إحساسا داخليا مالزما لوجوده مييزه عن با 8،“واالنفعال بها
 ائنات ال شاعرة.ک

ا بني کون مشرت کائن باعتباره مادة أولية، قد يکشف للکحقا، إن الظهور مبا هو 
ائن البرشي وأشياء العامل کائنات. بيد أن الشعور بالوجود، ميثل حدا فاصال بني الکال

عىل وجود ر يف وجوده، وينفتح کالخارجي. إنه يُوجد، ويشعر ويعي أنه موجود، ويف
 العامل واآلخرين.

ائن الغايف کالبرشي تعني الخروج من حالة ال  ائنکانت لحظة ظهور الکإذا 
أو الذي  9،“الخرقة الهامئة يف نسيج الوجود”ام توجد قطعة القامش وکالذي يوجد 

الظهور ال يتوقف عن الحدوث. إنه يحدث يف  کيعيش صدمة انعدام الوجود، فإن ذل
ة العامل، کل مرة، وبصور مختلفة، ويزداد شيئا فشيئا من خالل التزامه واندماجه يف حر ک

ائن البرشي مزودا بقدرة ال تنفذ عىل التحول من حالة کوما دام ال 10خ.ة التاريکويف حر 
ل مرة، وينسلخ عن الذوبان يف الوجود. إن کفإنه يعمل عىل تجاوز ذاته يف  11،إىل أخرى

م. فلم يعد، کمن أجل أال يبقى عىل حالة واحدة، إنه ينمو ويرتا ونکائن هو ما يکال
ينونة ثابتة، بل أضحى قدرة متجددة تنتقل يف مدارج التحول کعند الحبايب، مقيدا ب

ائن کوالتطور من مرحلة إىل مرحلة. يف لحظة الظهور األول، فإن القيمة األنطولوجية لل
 أو بدخوله عاملا مشخصنا.  التشخصنيف قابليته للتحول والتطور، حني يلج عامل 

 ائناکيغدو البرشي من الشعور بالذات إىل الوعي بالذات، أو   ائنکيرتقي ال
يفية کواعيا متى تعرف عىل ذاته من خالل أفعاله وعالقاته، ومن خالل الطبيعة و 

مبارشا للذات، عىل غرار ما تصور ا کالترصف فيها. فليس الوعي حالة خالصة، أو إدرا
وعي للذات ”ري فلسفة الذات، وإمنا هو وعي ليشء وبيشء: کوأغلب مف  ارتکدي

 12.“ولحضور األشياء ولوجود الغري. ثم وعي الذات يف عامل من املوضوعات والظاهرات
فالوعي الشخصاين، عىل نحو ما تصور الحبايب، أقرب إىل التصور الهيجيل منه إىل التصور 

وصوال إىل   ائن البرشي إىل الشخصکاريت. إنه صريورة ودينامية تصاعدية من الکالدي
ن هو األساس الحتمي للشخص، ائکفال”قائال:   . يصف الحبايب هذه الصريورة اإلنسان
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ائن هو کإنه ما يصري شخصا، وما يخول الشخص من االندفاع يف الصريورة. فظهور ال
وين الشخصية األوىل. وبتقدم السن تتحول هذه الشخصية إىل کنقطة البداية لت

 13.“ون الشخص. والشخص، بدوره يصبو إىل اإلنسانکشخصيات أخرى، من مجموعها يت
ائن البرشي العديد من کتسب الکوعرب هذا الجدل التصاعدي للوعي بالذات، ي

امل کم الشخصيات هو ما يجعل الوعي صريورة ترمي إىل الکالشخصيات، أو أن ترا
ائن املتأطر يف الزمان کل شخصية )قناع( تعرب عن الکاملتمثل يف اإلنسان. حيث إن 

عىل هويته التي تتحدد مبا هو عليه أو مبا ان، وتشري إىل تطابقه مع ذاته، وتدل کوامل
ه. وبعبارة أخرى إن الشخصية، مبا هي وقود الدينامية التصاعدية التي تفعل يف کميل

ون کامل، تکائن البرشي، ومبا هي شعور بالذات ووعي متوتر متجه نحو الکوجود ال
ية والعالقات. أي أنها حاصل کوامللوالوضع املعني   محتوية عىل ما يرمز إىل بطاقة الهوية

أحواله املدنية وصفاته املميزة وعالقاته ”ائن البرشي من أبعاد تحدد کتسبه الکما ي
 14.“قبل أن يعي شخصيته  الخاصة. وهذه األبعاد تجعله يستقبل التشخصن

بوصفه   ائنکيف الالهام، يجد جذوره العميقة کواإلنسان،   حقا، إن الشخص
ائن ال يطابق کن الکل التحوالت الالحقة. ولکالقاعدة واألرضية التي تجري عليها 

. إنهام يحمالنه، ويف نفس اآلن، يتجاوزانه. فالعالقة القامئة بني الشخص، وال اإلنسان
ائن والشخص، وحتى بني الشخص واإلنسان، شبيهة بالعالقة القامئة يف هندسة کال

القضايا، مثال، تختلف عن املسلامت، ”انت کأقليدس بني القضايا واملسلامت، حيث إن 
نه هو کائن ليس هو الشخص، ولک، إن الکوقياسا عىل ذل 15.“فإنها تفرض وجودها

شخص، وبعده اإلنسان، بدون وجود ل تشخصن، إذ يتعذر وجود الکالرشط الحتمي ل
ائن. فالعالقة بينهام هي عالقة استقالل يف ترابط، دون تطابق، ودون تعارض. کال

وجود  کل القاعدة التي يرتفع عليها الشخص، دون يعني ذلکيش 16،ائن معطى أولکفال
 17.تطابق أو توفيق بينهام

يوجد بني لحظتني ائن واإلنسان. أو کيضع الحبايب الشخص يف منزلة ما بني ال
ائن أو الحالة األنطولوجية کثافة. من جهة لحظة الکانطولوجيتني مختلفتني من حيث ال
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البدئية أو الظهور األول، يجد الشخص الفراغ، ويحس بأن سريه قد توقف أو أن قدراته 
قد ُجمدت. ومن جهة اإلنسان يشعر باتساع آفاقه وبقدرته املتجددة والدامئة عىل 

ائن، وما بعده يُوجد اإلنسان. وإن القاعدة کتعايل. ما قبل الشخص يوجد الالتحرر وال
تسب شخصيات کالضابطة هنا هي أن الشخص ينتقل من األدىن إىل األعىل، ويف انتقاله ي

ذا، فإن الشخص يف لحظة الشخصانية الواقعية، يتحدد من خالل عملية کمتجددة. ه
ا، وتفعل فيه آلياتها ومواردها املختلفة. التشخصن التي تجري عليه أطوارها ومراحله

تسب کائنا باملعنى العام، ولن يکون کائن اإلنساين ما مل يتشخصن فلن يتجاوز أن يکفال
امل أو کشخصية أو شخصيات، من ثم لن يصري شخصا، ولن يحقق اندفاعه نحو ال

 انتقاله من األدىن إىل األعىل، حيث يقيم اإلنسان.
يف فلسفة الحبايب الشخصانية لبوسا واقعيا وتجريبيا،   ترتدي عملية التشخصن

يخرجها من دائرة التصورات امليتافيزيقية واملثالية. إنها تتم يف الواقع اإلنساين ويف إطار 
ائن الخام کنفي للکام أنها تتحدد کرشوطه االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية. 

 18.نةکينونة الساکيد، ونبذ للوحدة املانعة لالختالف، ورفض للل تحدکأو العاري من 
ومن خالل هذا املنظار، يحق لنا أن نصف فلسفته بفلسفة التعدد والصريورة، أو 
بالفلسفة املناوئة للوحدة والثبات. إنه ينحاز بقوة إىل مقولة العرض، وما يلحق بها من 

لها يف التغري. ويف ک ک، والتي تشرت صفات تتعلق باإلضافة والفعل واالنفعال والزمان
  ، وما يلحق بها من صفات تشري إىل الثبات وترمز إىل الهوية املقابل ينفر مقولة الجوهر

 واملاهية.
، وتستمر إىل الشخص  ينونةک، فتنقله من الائنکعىل ال تجري عملية التشخصن

رث، طورا، کومبوجبها، يتطور من شخصية إىل أخرى، ويجمع بني شخصني أو أ 19.ل حياتهک
االنتقال مصحوبا  کون ذلکويعارض شخصية بشخصية أو شخصيات، طورا آخر. وي

عن األشياء، الوعي بالذات عرب الوعي بالعالقة بالعامل وبالغري   بالوعي الذي مييز اإلنسان
نة مع الغري. ومتى ربطنا عملية کاملم  ون موصال بأمناط التواصلکام يک 20ه،يف الوقت ذات

ن القول إنها تجري عىل مستويني، نفيس واجتامعي، کالتشخصن بالوعي والتواصل، أم
ائن البرشي کت والوعي بالغري متالزمان، ومن منطلق أن المن منطلق أن الوعي بالذا

فاء عىل ذاته، أو کنائن معرشي يتحقق ظهوره األول أمام اآلخرين. وحاملا ينزع إىل اإل ک
اتخاذ وضعية الفرد املنفرد، إنه يعطل تشخصنه أو يصيبه بالتشوه والشلل. وعندما 
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صبح حقا حرا، أو عىل األصح، ائن الحواجز التي تعوق عملية التشخصن يکيتجاوز ال
يتحرر. والظاهر أن التشخصن تحرر أو فعل محرر يقاوم الحريات املزيفة وأنصاف 

ائن البرشي من کال التسلط واالستالب التي تنتزع الکل أشکالحريات، ويناضل ضد 
جذوره مام يحول دون أنسنته، أو يعيق رقيه وتفتحه وتعاليه من أجل بلوغ درجة 

 اإلنسان.
مقاومة للفراغ. أنه ملء کيف الفراغ، بل هو ما ينبغي فهمه   يتم التشخصنال 

يحضن أطواره  ي يحدث ويُنجز البد له من حقلکائن بشخصيات متعاقبة. ولکلل
تسبة، وتفعل فيه کوفرتاته، وتتفاعل فيه عوامل عديدة؛ ذاتية وموضوعية، فطرية وم

  ائنکن أجل أنسنة البعد الحيواين أو البيولوجي يف الثرية ومجتمعة مکآليات ومؤسسات 
البرشي. وإن الحقل األساس الذي تجري فيه عملية التشخصن هو املجتمع، مبا هو فضاء 

ان أن نفهم کائن وتطوره، ومبا هو مجال للتواصل بني الذوات. ومن األهمية مبکلظهور ال
امعي ومؤسيس، قوامه األساس هو التاريخ. إطار شمويل، نفيس واجتکحق التشخصن 

فليس وجودا غفال بدون هوية، أو بدون تاريخ.  21،ائن تاريخک  عىل اعتبار أن الشخص
.  أن يتعني تاريخيا وهو يتشخصن يف طريقه إىل اإلنسان کائن الذي ال ينفکإنه هو ال

ام أن التاريخ هو مجال فعله، فيه کائنا مطلقا، کائن تاريخي، وليس کأو لنقل، إنه 
 يتحرر أو يُستلب.
سب وتحول، ينفر من الثبات والوحدة. کم، منو وتفتح، کصريورة وترا  الشخص

رة الشخص ليست مستخلصة من معطى موجود قبلها، إنها أوىل. وبهذا املعنى کوف
ومن منظور  22ء.بدونها ال يبتدئ إي يش ائن ولإلنسان. وهي أوىل، ألنکليست معارصة لل

  ائنکرة الشخص رشط لتحقيق الکتأوييل، يجوز لنا أن نستخلص، هنا، أمرين: أوال، أن ف
يد أن الشخص کائن واإلنسان، غايته التأکواإلنسان. ثانيا، نفي املعارصة بني الشخص وال

 .ائنکوالحق لل،  سابق زمانيا عىل اإلنسان
  من الناحية املنهجية والنظرية، يقرن الحبايب بني الحديث عن اإلنسان

ون کوالتعايل. رمبا ي  ل، ثم مفاهيم التحررکيب والکوالحديث عن مفاهيم التأليف والرت 
فاهيم، التي تقع امل کمبدلوله دون االستناد إىل تل کمن املتعذر فهم اإلنسان أو اإلمسا

ل ليس کائن وشخص، وهذا الکون من کل، يتک. اإلنسان  يف صلب عملية التشخصن
انية کرولوجي الذي يؤسسها، ويخولها إمکاملبدأ الف”نه يتنزل منزلة کمجموع أجزاء، ول
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البدئية أو الظهور األول، يجد الشخص الفراغ، ويحس بأن سريه قد توقف أو أن قدراته 
قد ُجمدت. ومن جهة اإلنسان يشعر باتساع آفاقه وبقدرته املتجددة والدامئة عىل 

ائن، وما بعده يُوجد اإلنسان. وإن القاعدة کتعايل. ما قبل الشخص يوجد الالتحرر وال
تسب شخصيات کالضابطة هنا هي أن الشخص ينتقل من األدىن إىل األعىل، ويف انتقاله ي

ذا، فإن الشخص يف لحظة الشخصانية الواقعية، يتحدد من خالل عملية کمتجددة. ه
ا، وتفعل فيه آلياتها ومواردها املختلفة. التشخصن التي تجري عليه أطوارها ومراحله

تسب کائنا باملعنى العام، ولن يکون کائن اإلنساين ما مل يتشخصن فلن يتجاوز أن يکفال
امل أو کشخصية أو شخصيات، من ثم لن يصري شخصا، ولن يحقق اندفاعه نحو ال

 انتقاله من األدىن إىل األعىل، حيث يقيم اإلنسان.
يف فلسفة الحبايب الشخصانية لبوسا واقعيا وتجريبيا،   ترتدي عملية التشخصن

يخرجها من دائرة التصورات امليتافيزيقية واملثالية. إنها تتم يف الواقع اإلنساين ويف إطار 
ائن الخام کنفي للکام أنها تتحدد کرشوطه االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية. 

 18.نةکينونة الساکيد، ونبذ للوحدة املانعة لالختالف، ورفض للل تحدکأو العاري من 
ومن خالل هذا املنظار، يحق لنا أن نصف فلسفته بفلسفة التعدد والصريورة، أو 
بالفلسفة املناوئة للوحدة والثبات. إنه ينحاز بقوة إىل مقولة العرض، وما يلحق بها من 

لها يف التغري. ويف ک ک، والتي تشرت صفات تتعلق باإلضافة والفعل واالنفعال والزمان
  ، وما يلحق بها من صفات تشري إىل الثبات وترمز إىل الهوية املقابل ينفر مقولة الجوهر

 واملاهية.
، وتستمر إىل الشخص  ينونةک، فتنقله من الائنکعىل ال تجري عملية التشخصن

رث، طورا، کومبوجبها، يتطور من شخصية إىل أخرى، ويجمع بني شخصني أو أ 19.ل حياتهک
االنتقال مصحوبا  کون ذلکويعارض شخصية بشخصية أو شخصيات، طورا آخر. وي

عن األشياء، الوعي بالذات عرب الوعي بالعالقة بالعامل وبالغري   بالوعي الذي مييز اإلنسان
نة مع الغري. ومتى ربطنا عملية کاملم  ون موصال بأمناط التواصلکام يک 20ه،يف الوقت ذات

ن القول إنها تجري عىل مستويني، نفيس واجتامعي، کالتشخصن بالوعي والتواصل، أم
ائن البرشي کت والوعي بالغري متالزمان، ومن منطلق أن المن منطلق أن الوعي بالذا

فاء عىل ذاته، أو کنائن معرشي يتحقق ظهوره األول أمام اآلخرين. وحاملا ينزع إىل اإل ک
اتخاذ وضعية الفرد املنفرد، إنه يعطل تشخصنه أو يصيبه بالتشوه والشلل. وعندما 
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صبح حقا حرا، أو عىل األصح، ائن الحواجز التي تعوق عملية التشخصن يکيتجاوز ال
يتحرر. والظاهر أن التشخصن تحرر أو فعل محرر يقاوم الحريات املزيفة وأنصاف 

ائن البرشي من کال التسلط واالستالب التي تنتزع الکل أشکالحريات، ويناضل ضد 
جذوره مام يحول دون أنسنته، أو يعيق رقيه وتفتحه وتعاليه من أجل بلوغ درجة 

 اإلنسان.
مقاومة للفراغ. أنه ملء کيف الفراغ، بل هو ما ينبغي فهمه   يتم التشخصنال 

يحضن أطواره  ي يحدث ويُنجز البد له من حقلکائن بشخصيات متعاقبة. ولکلل
تسبة، وتفعل فيه کوفرتاته، وتتفاعل فيه عوامل عديدة؛ ذاتية وموضوعية، فطرية وم

  ائنکن أجل أنسنة البعد الحيواين أو البيولوجي يف الثرية ومجتمعة مکآليات ومؤسسات 
البرشي. وإن الحقل األساس الذي تجري فيه عملية التشخصن هو املجتمع، مبا هو فضاء 

ان أن نفهم کائن وتطوره، ومبا هو مجال للتواصل بني الذوات. ومن األهمية مبکلظهور ال
امعي ومؤسيس، قوامه األساس هو التاريخ. إطار شمويل، نفيس واجتکحق التشخصن 

فليس وجودا غفال بدون هوية، أو بدون تاريخ.  21،ائن تاريخک  عىل اعتبار أن الشخص
.  أن يتعني تاريخيا وهو يتشخصن يف طريقه إىل اإلنسان کائن الذي ال ينفکإنه هو ال

ام أن التاريخ هو مجال فعله، فيه کائنا مطلقا، کائن تاريخي، وليس کأو لنقل، إنه 
 يتحرر أو يُستلب.
سب وتحول، ينفر من الثبات والوحدة. کم، منو وتفتح، کصريورة وترا  الشخص

رة الشخص ليست مستخلصة من معطى موجود قبلها، إنها أوىل. وبهذا املعنى کوف
ومن منظور  22ء.بدونها ال يبتدئ إي يش ائن ولإلنسان. وهي أوىل، ألنکليست معارصة لل

  ائنکرة الشخص رشط لتحقيق الکتأوييل، يجوز لنا أن نستخلص، هنا، أمرين: أوال، أن ف
يد أن الشخص کائن واإلنسان، غايته التأکواإلنسان. ثانيا، نفي املعارصة بني الشخص وال

 .ائنکوالحق لل،  سابق زمانيا عىل اإلنسان
  من الناحية املنهجية والنظرية، يقرن الحبايب بني الحديث عن اإلنسان

ون کوالتعايل. رمبا ي  ل، ثم مفاهيم التحررکيب والکوالحديث عن مفاهيم التأليف والرت 
فاهيم، التي تقع امل کمبدلوله دون االستناد إىل تل کمن املتعذر فهم اإلنسان أو اإلمسا

ل ليس کائن وشخص، وهذا الکون من کل، يتک. اإلنسان  يف صلب عملية التشخصن
انية کرولوجي الذي يؤسسها، ويخولها إمکاملبدأ الف”نه يتنزل منزلة کمجموع أجزاء، ول
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 23.“الالنهايئتامل کالسري الالمنقطع، وعنده أيضا تتولد هذه األجزاء، فيجعلها تصبو إىل اال 
ال يرمي إىل   نا أن التعايلکصريورة وميل لتعال مستمر، أدر کومتى فهمنا التشخصن 

نزوع الذات ”، بل يتجه إىل اإلنسان. إن التعايل هو  ام ال ينحرص يف الشخصک،  ائنکال
يحتوي  کنزوع إىل اإلنسانية مبا هي مشرت أو عىل وجه الدقة، إنه  24.“إىل ما فوق الذات

 ل الذوات، ويتجاوزها يف اآلن ذاته. يروم توحيد األشخاص، وأنسنتهم.ک
والشخص. إذ ال يوجد إنسان،   ائنک، مسبقا، تأليفا من ال يفرض مفهوم اإلنسان

، العنرصان األساسيان کس من ذلکن أن يُوجد أبدا، خارج هذا التأليف. وعىل العکوال مي
ائن کال کن أن يُوجد أحداهام مستقال عن اآلخر: هناکائن والشخص، ميکلهذا التأليف؛ ال

ائن، يحيا يف آثاره کشخص بال  کالجنني مثال. وهناکبال شخصية، وال شعور، وال نزوع، 
م فناء الصور الفوتوغرافية الباقية رغکريات التي نحتفظ بها، کفحسب، أي يف الذ 

تمل أبدا حقيقته کيفي ال تکامليت مثال. يف حني أن اإلنسان تأليف کأي  25ا،صاحبه
 . ونه دائم النزوع نحو التعايلکبسب  26ة،يفية مطلقکب

يات التحرر تأليف والرت   تعمل آل عايل من أجل تحقيق ال يب. کوالتجاوز والت
قيمة الحياة أو هدفها النهايئ. ال يتوقف األمر عىل التوفيق بني   بحيث يصريريري اإلنسريريان

ها کائن، کوالشريريريخص، ألن ال  ائنکال عدة التي ترتفع فوق قا قا، هو ال ام أرشنا سريريريرياب
روطا بالعدم عىل النحو ريريريريريون مشک، وال يتعلق بوجود متعال قد ي شخصيات الشخص

صور  صل إىل کامل للک، بل يتعلق بالتفتح ال هيدغرالذي ت صن حتى ي شخ ائن الذي يت
ل، يتجاوز األجزاء ويصهرها ک-هذا األخري، هو وحدة أو وجود 27.مرحلة تحقيق اإلنسان

نها ليسريريت هي کون من عنارص وأبعاد، لکال ال يقبل التجزئة والتقسريرييم. إنه يتکونا کم
ونه. إن کهذا ما يشريريبه العالقة بني الجدار والعنارص التي ت إياه، وليس هو إياها، ولعل

ر، بعضها ريريريريام تيسکال يضع الحجر والجبس واملاء واآلجر ”البنّاء حني ميارس عمله فإنه 
صل بني تل سٌق  کفوق بعض. بل يعمل عىل أن يح العنارص املختلفة تالحٌم خاٌص، وتنا

صية الرمل، و  شخ صية الحجر، و شخ ضمحل  صية اللبنات، لينتج عن تاٌم، بحيث ت شخ
ائن جديد هو الجدار: الجدار ليس هو الحجر، وال الرمل، وال کانعدام وجودها الذايت 

ضوء هذا املثال، يُفهم التشخصن 28.“ل هذا وزيادةکنه کاملاء... ول يب کحقل للرت ک  يف 
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تأليف، ه عد السريريرييکذا، ال ميکوال بالب يد فهم اإلنسريريريريان  حد عد کن ت ولوجي، وال الب
وحدة وبنية تتفاعل فيها کالسريريريوسريريرييولوجي، وال غريهام من األبعاد. وإمنا بالنظر إليه 

ل، کامل وفق مبدأ عام يصطلح عليه الحبايب باالستقالل الرتابطي، حيث الکاألبعاد، وتت
صکومة مبنطق جديل ودينامي، يحافظ لکون محکالعنارص واألبعاد ت ر أو بعد ريريريريريل عن

سلة من التفاعالت. هنابخصائصه و  سل لية کروح  کسامته، ويف نفس اآلن، يقحمه يف 
ائن کري يف أوصريريال فلسريريفة الحبايب الشريريخصريريانية ترفض الفصريريل بني الريريريريريريوجامعة تسريري

والحتمية،   ر والجسد، بني الحريةکوالشخص، بني األنا العميق واألنا السطحي، بني الف
ش ساسريريريريريبني الفرد واملع ستمد  کتل ر. وعىل أ سانية التي ت سس لنزعته اإلن الروح يؤ

 وين.کوين، أو تعيد قراءة الخصويص يف ضوء الکأصولها من الخصويص وتنفتح عىل ال
سان صارى القول، إن اإلن شخص، أو هو ال  ائنکهو وحدة ال  ق ائن الذي کوال

وين، کوال کلينفتح عىل املشرت   تجعله يتجاوز حدوده الذاتية  بلغ درجة من التشخصن
ائن والشريريريخص کوالتحرر. وعندما يتحدث الحبايب عن مفاهيم ال  أو أنه أفق التعايل

ل نزعة ذرية تؤدي إىل التشتيت کواإلنسان، نجده يصل بينها، وال يفصل. ويبتعد عن 
صل. لهذا، ومن ناحية أوىل، ينبغي النظر إىل ال، ألن کيکوالتف ائن کالجمع بينها هو األ

ر الواقع اإلنساين ريريريريثالث لحظات من عملية التشخصن التي تفسکوالشخص واإلنسان 
املية التي يتبناها الحبايب کالت  ب. ومن ناحية ثانية، إن الجدليةکمي ومر کواقع تراک

أنه يوزع بينها أدوارا من أجل النهوض بالواقع اإلنسريريرياين کبينها، و  تربز الرتابط والتوزان
ائن کعندما متيز بني ال 29 ليته وشموليته. ومن ناحية ثالثة، إن الشخصانية الواقعيةکيف 

والشخص واإلنسان، فإنها تضعها جنبا إىل جنب ألنها تعترب العالقة بينهم عالقة اندماج 
صور وجود کاين. ومن ثم ال ميکامل، ال عالقة اقرتان زمني أو مکوت شکن ت ري ريريريريريائن ب

ائن، وال کخارج عملية التشريريخصريرين، وال وجود شريريخص بغري وجود قاعدته التي هي ال
 ائن والشخص.کوجود اإلنسان منفصال عن ال

 النسق الشخصاين للحبايب. 2
الشخصانية الواقعية، ون من کن الذهاب إىل النسق الشخصاين للحبايب يتکمي

أن هذا ل الالحق، ثم الفلسفة الغدية. و کل األصيل، والشخصانية اإلسالمية، الشکالش
ل يف سياق عملية عامة تخص نقد وتجاوز مواطن الخلل املعريف والضعف کتشالنسق 

لت مع کام تشک املنهجي الذي يعرتي الشخصانية ومفاهيمها األساسية املقومة لبنيتها
من أجل   ام تخص البحث عن الخطوط التاريخية ملفهوم الشخصکو  .وائلروادها األ 

                                                                        
 .143، 153 العدد، دعوة الحق ،“حيوان يتکلم اإلنسان”الحبايب،  29



41

النزعة اإلنسانية يف شخصانية محمد عزيز الحبايب

8 
 

 23.“الالنهايئتامل کالسري الالمنقطع، وعنده أيضا تتولد هذه األجزاء، فيجعلها تصبو إىل اال 
ال يرمي إىل   نا أن التعايلکصريورة وميل لتعال مستمر، أدر کومتى فهمنا التشخصن 

نزوع الذات ”، بل يتجه إىل اإلنسان. إن التعايل هو  ام ال ينحرص يف الشخصک،  ائنکال
يحتوي  کنزوع إىل اإلنسانية مبا هي مشرت أو عىل وجه الدقة، إنه  24.“إىل ما فوق الذات

 ل الذوات، ويتجاوزها يف اآلن ذاته. يروم توحيد األشخاص، وأنسنتهم.ک
والشخص. إذ ال يوجد إنسان،   ائنک، مسبقا، تأليفا من ال يفرض مفهوم اإلنسان

، العنرصان األساسيان کس من ذلکن أن يُوجد أبدا، خارج هذا التأليف. وعىل العکوال مي
ائن کال کن أن يُوجد أحداهام مستقال عن اآلخر: هناکائن والشخص، ميکلهذا التأليف؛ ال

ائن، يحيا يف آثاره کشخص بال  کالجنني مثال. وهناکبال شخصية، وال شعور، وال نزوع، 
م فناء الصور الفوتوغرافية الباقية رغکريات التي نحتفظ بها، کفحسب، أي يف الذ 

تمل أبدا حقيقته کيفي ال تکامليت مثال. يف حني أن اإلنسان تأليف کأي  25ا،صاحبه
 . ونه دائم النزوع نحو التعايلکبسب  26ة،يفية مطلقکب

يات التحرر تأليف والرت   تعمل آل عايل من أجل تحقيق ال يب. کوالتجاوز والت
قيمة الحياة أو هدفها النهايئ. ال يتوقف األمر عىل التوفيق بني   بحيث يصريريري اإلنسريريان

ها کائن، کوالشريريريخص، ألن ال  ائنکال عدة التي ترتفع فوق قا قا، هو ال ام أرشنا سريريريرياب
روطا بالعدم عىل النحو ريريريريريون مشک، وال يتعلق بوجود متعال قد ي شخصيات الشخص

صور  صل إىل کامل للک، بل يتعلق بالتفتح ال هيدغرالذي ت صن حتى ي شخ ائن الذي يت
ل، يتجاوز األجزاء ويصهرها ک-هذا األخري، هو وحدة أو وجود 27.مرحلة تحقيق اإلنسان

نها ليسريريت هي کون من عنارص وأبعاد، لکال ال يقبل التجزئة والتقسريرييم. إنه يتکونا کم
ونه. إن کهذا ما يشريريبه العالقة بني الجدار والعنارص التي ت إياه، وليس هو إياها، ولعل

ر، بعضها ريريريريام تيسکال يضع الحجر والجبس واملاء واآلجر ”البنّاء حني ميارس عمله فإنه 
صل بني تل سٌق  کفوق بعض. بل يعمل عىل أن يح العنارص املختلفة تالحٌم خاٌص، وتنا

صية الرمل، و  شخ صية الحجر، و شخ ضمحل  صية اللبنات، لينتج عن تاٌم، بحيث ت شخ
ائن جديد هو الجدار: الجدار ليس هو الحجر، وال الرمل، وال کانعدام وجودها الذايت 

ضوء هذا املثال، يُفهم التشخصن 28.“ل هذا وزيادةکنه کاملاء... ول يب کحقل للرت ک  يف 

                                                                        
 .100 ،من الکائنالحبايب،  23
 .25 ،من الکائنالحبايب،  24
 .73 ،من الکائنالحبايب،  25
 .69 ،من الکائنالحبايب،  26
 .25 ،من الکائنالحبايب،  27
 .69 ،153 العدد، حيوان يتکلم )تأمالت(، دعوة الحقاإلنسان الحبايب،  28
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تأليف، ه عد السريريرييکذا، ال ميکوال بالب يد فهم اإلنسريريريريان  حد عد کن ت ولوجي، وال الب
وحدة وبنية تتفاعل فيها کالسريريريوسريريرييولوجي، وال غريهام من األبعاد. وإمنا بالنظر إليه 

ل، کامل وفق مبدأ عام يصطلح عليه الحبايب باالستقالل الرتابطي، حيث الکاألبعاد، وتت
صکومة مبنطق جديل ودينامي، يحافظ لکون محکالعنارص واألبعاد ت ر أو بعد ريريريريريل عن

سلة من التفاعالت. هنابخصائصه و  سل لية کروح  کسامته، ويف نفس اآلن، يقحمه يف 
ائن کري يف أوصريريال فلسريريفة الحبايب الشريريخصريريانية ترفض الفصريريل بني الريريريريريريوجامعة تسريري

والحتمية،   ر والجسد، بني الحريةکوالشخص، بني األنا العميق واألنا السطحي، بني الف
ش ساسريريريريريبني الفرد واملع ستمد  کتل ر. وعىل أ سانية التي ت سس لنزعته اإلن الروح يؤ

 وين.کوين، أو تعيد قراءة الخصويص يف ضوء الکأصولها من الخصويص وتنفتح عىل ال
سان صارى القول، إن اإلن شخص، أو هو ال  ائنکهو وحدة ال  ق ائن الذي کوال

وين، کوال کلينفتح عىل املشرت   تجعله يتجاوز حدوده الذاتية  بلغ درجة من التشخصن
ائن والشريريريخص کوالتحرر. وعندما يتحدث الحبايب عن مفاهيم ال  أو أنه أفق التعايل

ل نزعة ذرية تؤدي إىل التشتيت کواإلنسان، نجده يصل بينها، وال يفصل. ويبتعد عن 
صل. لهذا، ومن ناحية أوىل، ينبغي النظر إىل ال، ألن کيکوالتف ائن کالجمع بينها هو األ

ر الواقع اإلنساين ريريريريثالث لحظات من عملية التشخصن التي تفسکوالشخص واإلنسان 
املية التي يتبناها الحبايب کالت  ب. ومن ناحية ثانية، إن الجدليةکمي ومر کواقع تراک

أنه يوزع بينها أدوارا من أجل النهوض بالواقع اإلنسريريرياين کبينها، و  تربز الرتابط والتوزان
ائن کعندما متيز بني ال 29 ليته وشموليته. ومن ناحية ثالثة، إن الشخصانية الواقعيةکيف 

والشخص واإلنسان، فإنها تضعها جنبا إىل جنب ألنها تعترب العالقة بينهم عالقة اندماج 
صور وجود کاين. ومن ثم ال ميکامل، ال عالقة اقرتان زمني أو مکوت شکن ت ري ريريريريريائن ب

ائن، وال کخارج عملية التشريريخصريرين، وال وجود شريريخص بغري وجود قاعدته التي هي ال
 ائن والشخص.کوجود اإلنسان منفصال عن ال

 النسق الشخصاين للحبايب. 2
الشخصانية الواقعية، ون من کن الذهاب إىل النسق الشخصاين للحبايب يتکمي

أن هذا ل الالحق، ثم الفلسفة الغدية. و کل األصيل، والشخصانية اإلسالمية، الشکالش
ل يف سياق عملية عامة تخص نقد وتجاوز مواطن الخلل املعريف والضعف کتشالنسق 

لت مع کام تشک املنهجي الذي يعرتي الشخصانية ومفاهيمها األساسية املقومة لبنيتها
من أجل   ام تخص البحث عن الخطوط التاريخية ملفهوم الشخصکو  .وائلروادها األ 

                                                                        
 .143، 153 العدد، دعوة الحق ،“حيوان يتکلم اإلنسان”الحبايب،  29
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توضيحه والوقوف عند تطوراته. ومن خالل املزاوجة بني البحث الفيلولوجي 
يولوجي انتهى الحبايب إىل تأسيس مبحث معريف جديد يختص بالنظر إىل الشخص کواألر 

 . ائنولوجياکاصطلح عليه ال
رصد الخطوط التاريخية لنشأة مفهوم  ائنولوجياکأراد الحبايب مبحث ال

تنفه، وأرخى بظالله کل لبس وغموض اکوالتنقيب عن دالالته من أجل رفع  “شخص”
هو العتبة التي تحقق   عىل الشخصانية. فالضبط الداليل ملفهوم الشخص کمن بعد ذل

لعل ما  30.“مذهب فلسفي تم تأسيسه، أو هو يف طور التأسيسکتحليل الشخصانية ”
يسرتعي االنتباه حني تتبع الخطوات املنهجية للحبايب عند نظره يف اإلرث الشخصاين، 
هو قراءته الواعية واملتفحصة واملتحاورة والناقدة بقصد بناء مذهبه الخاص أو 

 کثري من الجوانب عن باقي املذاهب الشخصانية. ويف ذلکتختلف يف  شخصانيته التي
تمل بعد. کمرشوع فلسفي يف طور التأسيس، أو أنه مل يکإشارة واضحة إىل الشخصانية 

امل عملية کولذا نقدر أن مساهمة الحبايب تندرج يف إطار بعث الشخصانية أو إ
 تأسيسها.

من هنا، مل يقف عمله عند حدود النقل والتلفيق، ومل يقم بدور الشارح 
ابداعه  کان مجددا ومؤسسا ملذهب أصيل. ومن معامل ذلکللشخصانية، بقدر ما 

س صناعته للفلسفة أو کملفاهيم ومصطلحات ورؤى محددة تلتصق بواقعه وتع
مذهبه بالشخصانية  ل رسيع، إىل تسميةکفي أن نشري، بشکمامرسته لفعل التفلسف. وي

 . الواقعية
أول ما ظهرت الشخصانية، ظهرت ”يقول الحبايب مربزا جدة وأصالة مذهبه: 

يف أوربا قبل الحرب العظمى األوىل، يف بريطانيا ثم فرنسا ومنها إىل أملانيا. وبعد الحرب 
فيشء   ية الواقعيةالعاملية الثانية تقوت مع مجموعة إميانويل مونيي. أما الشخصان

من معامل کالم، يحق له التساؤل: أين تکفالقارئ ملثل هذا ال 31.“جديد يف تاريخ الفلسفة
 ، أو ما الذي يجعلها شيئا جديدا يف التاريخ؟ الجدة يف الشخصانية الواقعية

ري بشقيه األديب کعرب مرشوعه الفان معنيا بالدرجة األوىل، کحقا، إن الحبايب 
ون مجرد کان سيک کوالفلسفي، بتعريف مذهبه الشخصاين الواقعي، وإذا مل يفعل ذل

: إىل الشخص  ائنکمن ال”تابه العمدة: کحامل أو مدعي ليشء ال يوجد. فهو، ومنذ صدور 
قدم نفسه عىل أنريريه فيلسريريوف شخصاين واقعي أو  “ دراسات يف الشخصانية الواقعية

                                                                        
 .107 ،من الکائنالحبايب،  30
 .73(، 1991مطبعة النجاح الجديدة،  :الدار البيضاء)الجزء الثاين  ،واألعاملاإلنسان محمد عزيز الحبايب،  31
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ام ک 32.فيلسريريوٌف للشخص البرشي وملتريريريريزم بقضايا تشخصنه يف واقريريعه التاريخي
انشغل بإبراز عنارص الخصوصية والفرادة يف مذهبه الفلسفي باملقارنة مع باقي 

 املذاهب الشخصانية.
املضافة إىل شخصانيته  “واقعية”فيه، أن الحبايب مل يُرد من صفة  کمام ال ش

ون مجرد نسبة کون مجرد صفة فارغة من املحتوى وعارية عن التأثري، أو أن تکأن ت
ون سمة منهجية ومعرفية مميزة تسعفه يف اجرتاح مذهبه يف کزائدة، بل أرادها أن ت

ل مفرداته، وأتاحت کعي بالواقع بري والو کالتفلسف. واستدعت منه تطوير عملية التف
 کله إعادة النظر يف العديد من االتجاهات التي تنتسب إىل الشخصانية، وخاصة تل

التي تُعرف بالذاتية أو تحلق يف سامء املثالية، وتضحي بالعالقات االجتامعية والتأثريات 
ر محض کوجود مفک ر محددة اإلنسانکل يشء إىل الفکاملادية والتقنية، وترجع 

التي تُعطي األولوية للتأمالت الدينية إىل حدود أن الفرق بينها  کومتناسية الواقع. وتل
التي يقصدها الحبايب تندرج   إن الواقعية 33.ون ضئيال جداکاملسيحية ي  وبني الوجودية

ل مفرداته السياسية ک مع ما هو يف الواقع بريکيف إطار اتجاه عام يدعو إىل تالزم التف
 واالجتامعية واالقتصادية واألخالقية.

املُضافة إىل شخصانية الحبايب إنقاذ   وهذا يعني من بني ما يعنيه، أن الواقعية
لها من الوقوع يف املثالية أو التحليق يف عامل املجردات. إذ إنها تفرتض رضورة االستفادة 

باب عىل ک. مام يؤهلها إىل االنوالتقنية، ومن نتائج علوم اإلنسان  من عطاءات العلم
ون الشخصانية واقعية، کوحتى ت 34.اللتزام بالبحث يف حلهاقضايا اإلنسان املستعصية وا

 انت مرارته وصفاته السلبية.کيفام کيشرتط الحبايب أن تجابه الواقع 
يبي کامل الرت کمنحى منهجيا يف النظر والتحليل يؤسس للت  تستبطن الواقعية

تعرتف بالثنائيات: الروح ”، يف مستوى أول،  بني الثنائيات. إن الشخصانية الواقعية
ال تنظر ”ويف مستوى ثان إنها  35،“ون، الخري والرش، الجامل والقبحکة والسکواملادة، الحر 

تجاوز ثنائية  کويلزم عن ذل 36.“يبيکامل تر کإىل الثنائيات يف ازدواج مجرد، بل يف ت
االت التي يحياها کري يف القضايا واإلشکواملوضوعية، وثنائية العمل والتأمل. والتف  الذاتية

                                                                        
 .302 (،1995دار الغرب اإلسالمي، )بريوت:  بحوث يف الفلسفة العربية اإلسالمية :تحوالت يف تاريخ الوجود والعقل، محمد املصباحي 32
 .107 ،من الکائنالحبايب،  33
 .170 (،1988دار الفارايب،،  :بريوت) معهم حيث هم لقاءات فکرية ، سامل حميش 34
 .15 (،2014الشبکة العربية لألبحاث والنرش،  :بريوت) من الحريات إىل التحرر محمد عزيز الحبايب، 35
 .15، من الحرياتالحبايب،  36
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توضيحه والوقوف عند تطوراته. ومن خالل املزاوجة بني البحث الفيلولوجي 
يولوجي انتهى الحبايب إىل تأسيس مبحث معريف جديد يختص بالنظر إىل الشخص کواألر 

 . ائنولوجياکاصطلح عليه ال
رصد الخطوط التاريخية لنشأة مفهوم  ائنولوجياکأراد الحبايب مبحث ال

تنفه، وأرخى بظالله کل لبس وغموض اکوالتنقيب عن دالالته من أجل رفع  “شخص”
هو العتبة التي تحقق   عىل الشخصانية. فالضبط الداليل ملفهوم الشخص کمن بعد ذل

لعل ما  30.“مذهب فلسفي تم تأسيسه، أو هو يف طور التأسيسکتحليل الشخصانية ”
يسرتعي االنتباه حني تتبع الخطوات املنهجية للحبايب عند نظره يف اإلرث الشخصاين، 
هو قراءته الواعية واملتفحصة واملتحاورة والناقدة بقصد بناء مذهبه الخاص أو 

 کثري من الجوانب عن باقي املذاهب الشخصانية. ويف ذلکتختلف يف  شخصانيته التي
تمل بعد. کمرشوع فلسفي يف طور التأسيس، أو أنه مل يکإشارة واضحة إىل الشخصانية 

امل عملية کولذا نقدر أن مساهمة الحبايب تندرج يف إطار بعث الشخصانية أو إ
 تأسيسها.

من هنا، مل يقف عمله عند حدود النقل والتلفيق، ومل يقم بدور الشارح 
ابداعه  کان مجددا ومؤسسا ملذهب أصيل. ومن معامل ذلکللشخصانية، بقدر ما 

س صناعته للفلسفة أو کملفاهيم ومصطلحات ورؤى محددة تلتصق بواقعه وتع
مذهبه بالشخصانية  ل رسيع، إىل تسميةکفي أن نشري، بشکمامرسته لفعل التفلسف. وي

 . الواقعية
أول ما ظهرت الشخصانية، ظهرت ”يقول الحبايب مربزا جدة وأصالة مذهبه: 

يف أوربا قبل الحرب العظمى األوىل، يف بريطانيا ثم فرنسا ومنها إىل أملانيا. وبعد الحرب 
فيشء   ية الواقعيةالعاملية الثانية تقوت مع مجموعة إميانويل مونيي. أما الشخصان

من معامل کالم، يحق له التساؤل: أين تکفالقارئ ملثل هذا ال 31.“جديد يف تاريخ الفلسفة
 ، أو ما الذي يجعلها شيئا جديدا يف التاريخ؟ الجدة يف الشخصانية الواقعية

ري بشقيه األديب کعرب مرشوعه الفان معنيا بالدرجة األوىل، کحقا، إن الحبايب 
ون مجرد کان سيک کوالفلسفي، بتعريف مذهبه الشخصاين الواقعي، وإذا مل يفعل ذل

: إىل الشخص  ائنکمن ال”تابه العمدة: کحامل أو مدعي ليشء ال يوجد. فهو، ومنذ صدور 
قدم نفسه عىل أنريريه فيلسريريوف شخصاين واقعي أو  “ دراسات يف الشخصانية الواقعية

                                                                        
 .107 ،من الکائنالحبايب،  30
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ام ک 32.فيلسريريوٌف للشخص البرشي وملتريريريريزم بقضايا تشخصنه يف واقريريعه التاريخي
انشغل بإبراز عنارص الخصوصية والفرادة يف مذهبه الفلسفي باملقارنة مع باقي 

 املذاهب الشخصانية.
املضافة إىل شخصانيته  “واقعية”فيه، أن الحبايب مل يُرد من صفة  کمام ال ش

ون مجرد نسبة کون مجرد صفة فارغة من املحتوى وعارية عن التأثري، أو أن تکأن ت
ون سمة منهجية ومعرفية مميزة تسعفه يف اجرتاح مذهبه يف کزائدة، بل أرادها أن ت

ل مفرداته، وأتاحت کعي بالواقع بري والو کالتفلسف. واستدعت منه تطوير عملية التف
 کله إعادة النظر يف العديد من االتجاهات التي تنتسب إىل الشخصانية، وخاصة تل

التي تُعرف بالذاتية أو تحلق يف سامء املثالية، وتضحي بالعالقات االجتامعية والتأثريات 
ر محض کوجود مفک ر محددة اإلنسانکل يشء إىل الفکاملادية والتقنية، وترجع 

التي تُعطي األولوية للتأمالت الدينية إىل حدود أن الفرق بينها  کومتناسية الواقع. وتل
التي يقصدها الحبايب تندرج   إن الواقعية 33.ون ضئيال جداکاملسيحية ي  وبني الوجودية

ل مفرداته السياسية ک مع ما هو يف الواقع بريکيف إطار اتجاه عام يدعو إىل تالزم التف
 واالجتامعية واالقتصادية واألخالقية.

املُضافة إىل شخصانية الحبايب إنقاذ   وهذا يعني من بني ما يعنيه، أن الواقعية
لها من الوقوع يف املثالية أو التحليق يف عامل املجردات. إذ إنها تفرتض رضورة االستفادة 

باب عىل ک. مام يؤهلها إىل االنوالتقنية، ومن نتائج علوم اإلنسان  من عطاءات العلم
ون الشخصانية واقعية، کوحتى ت 34.اللتزام بالبحث يف حلهاقضايا اإلنسان املستعصية وا

 انت مرارته وصفاته السلبية.کيفام کيشرتط الحبايب أن تجابه الواقع 
يبي کامل الرت کمنحى منهجيا يف النظر والتحليل يؤسس للت  تستبطن الواقعية

تعرتف بالثنائيات: الروح ”، يف مستوى أول،  بني الثنائيات. إن الشخصانية الواقعية
ال تنظر ”ويف مستوى ثان إنها  35،“ون، الخري والرش، الجامل والقبحکة والسکواملادة، الحر 

تجاوز ثنائية  کويلزم عن ذل 36.“يبيکامل تر کإىل الثنائيات يف ازدواج مجرد، بل يف ت
االت التي يحياها کري يف القضايا واإلشکواملوضوعية، وثنائية العمل والتأمل. والتف  الذاتية

                                                                        
 .302 (،1995دار الغرب اإلسالمي، )بريوت:  بحوث يف الفلسفة العربية اإلسالمية :تحوالت يف تاريخ الوجود والعقل، محمد املصباحي 32
 .107 ،من الکائنالحبايب،  33
 .170 (،1988دار الفارايب،،  :بريوت) معهم حيث هم لقاءات فکرية ، سامل حميش 34
 .15 (،2014الشبکة العربية لألبحاث والنرش،  :بريوت) من الحريات إىل التحرر محمد عزيز الحبايب، 35
 .15، من الحرياتالحبايب،  36
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امل والتفاعل کان، من منظور جديل يقوم عىل الرتابط والتکاملعارص، أينام   اإلنسان
 املتبادل بني العنارص.

وإىل جانب البعد املنهجي للواقعية، يوجد بعد حضاري يخص انتامء الحبايب 
ليا عن الفضاء الذي نشأت فيه الشخصانية کإىل فضاء جغرايف وتاريخي وثقايف يختلف 

ام يوضح کثري، کتعني للحبايب اليشء ال “واقعية”لمة کأول مرة. ومن هنا إن إضافة 
منتم للعامل الثالث، که محاورها إىل واقعي فشخصانيتي تستمد مصادرها وتتج”قائال: 

ريا، وهي اآلن تعاين االستعامر االقتصادي کانت بالده مستعمرة سياسيا وعسکمغريب کو 
ي الغريب کوالثقايف... فالشخصاين املغريب العريب املسلم ليس هو الشخصاين البلجي

بالخصوصية الثقافية واالجتامعية   ذا، تلتحم الواقعيةکه 37.“املسيحي أو غري املتدين
ن دون السقوط يف فخ االنغالق والعزلة، أو االرمتاء يف أحضان قوقعة کوالتاريخية، ل

ز حول الذات ومتجيدها مع احتقار اآلخرين. وحتى تتضح الصورة، فإن الواقعية کالتمر 
 ونية املقاصد والغايات التي ترومها شخصانية الحبايب.کال تتعارض مع 

، وتوسيعا ملجال استعاملها يف املذهب الشخصاين  تعميقا لداللة الواقعية
ن يحمل بوادر ک. إن هذا األخري مل ي الشخصانية اإلسالميةتابه کن أن ندرج کللحبايب، مي

م الذي ظهرت ل مذهب جديد، أو يسري يف اتجاه الخروج عن النسق الفلسفي العاکتش
إىل   ائنکمن التاب کربى من خالل األطروحة األساسية التي ضمنها الحبايب يف کمعامله ال
تعبري عن لحظة تطور فيه، يتخذ صيغة انفتاح ک. بيد أنه يجوز النظر إليه  الشخص

الفلسفة. وهو انفتاح يعرب يف آلفاق الشخصانية عىل آفاق اإلسالم، أو انفتاح الدين عن 
والخصوصية يف فلسفة الحبايب، حيث نجده يعمل عىل   ونيةکجانب منه عن جدلية ال

 وين.کوين يف فهم ما هو خصويص، واستعامل ما هو خصويص يف فهم ما هو کاستعامل ال
، بوصفها  ومن أجل أن نستجيل السياق الذي ظهرت فيه الشخصانية اإلسالمية

ري الشخصاين للحبايب، نشري إىل کنقطة انطالق لتطور متجدد ضمن النسق العام للتف
بعض الدراسات املتعلقة بالتأريخ للفلسفة املعارصة التي عملت عىل تقسيم املنظومات 

خرية سية، ووجودية وشخصانية. وقُسمت هذه األ کواألنساق إىل مثالية وواقعية، ومار 
وجعلت من الحبايب ممثال للشخصانية  38.إىل شقني: أحدهام مسيحي، واآلخر إسالمي

هل هو حقا ”اإلسالمية. ودفعت هذه الرؤية التأريخية لفلسفة الحبايب إىل التساؤل: 
هذا السؤال يقول الحبايب:  وجوابا عىل 39.“شخصاين إسالمي أم مجرد شخصاين واقعي؟

                                                                        
 .104 (،1986مطبعة النجاح الجديدة،  :الدار البيضاء) والفلسفية مدخل إىل أعامل محمد عزيز الحبايب األدبية 37
 .105-104، مدخل إىل أعامل محمد عزيز الحبايب 38
 .77، الجزء الثاين ،اإلنسان واألعاملالحبايب،  39
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إين مسلم، هذا صحيح، وإين شخصاين، وهذا أيضا صحيح. فهل بني الصفتني جامع ”
يفية التي يتم وفقها الجمع بني کبيد أن جوابه ال يحسم الصيغة وال يبني ال 40.“؟کمشرت 

الشخصانية واإلسالم. ولهذا يغدو من املرشوع التساؤل من جديد: هل يسري اإلسالم يف 
ان يقصد الحبايب التوفيق کصانية يف اتجاه اإلسالم؟ وهل اتجاه الشخصانية أم تسري الشخ
 بينهام أم إيجاد تقارب بينهام؟ 

، ومحددا عالقتها  يقول الحبايب يف نص جامع مربزا طبيعة الشخصانية اإلسالمية
انت مقتبسة من الدين، متتنع عن الخضوع ألي کالشخصانية اإلسالمية، وإن ”بالدين: 

اتجاه الهويت من شأنه أن يضع قبليا أفضلية الروح عىل الجسد، أو الجسد عىل الروح. 
ل يشء التزام. وااللتزام املقصود ال يتعلق بالطقس الروحي فحسب، بل کفالعقيدة قبل 

مة، واإلنسانية بأجمعها. يتعلق أيضا، بالظروف املادية أو املوضوعية التي تعيش فيها األ 
البرشي خلق   ائنکون تسود غائية العمل الصالح، فمن أجل الکوباقي ال  فبني اإلنسان

لقد قصد الحبايب أن يجعل من الشخصانية رؤية  41.“ائناتکالله العوامل، واألشياء وال
 کون، وما يستتبع ذلکواإلنسانية وال ري يف قضايا اإلنسانکوخلفية نظرية للتأمل والتف

من اعتقاد والتزام وفعل، تستمد عنارصها ومفاهيمها من الدين. بيد أن نظر الحبايب 
لم والصويف. ونضيف، أن فلسفة کليا عن نظر الفقيه واملتکالدين يختلف  “يف”و  “إىل”

، نقول: إن نها فلسفة يف الدين. وإذا أردنا أن نخصصکالحبايب ليست فلسفة دينية، ل
 نها فلسفة يف اإلسالم، أو تفلسف يف اإلسالم.کفلسفته ليست فلسفة إسالمية، ول

التعالق بني الفلسفة وعلم   تاب الشخصانية اإلسالميةکصحيح أننا نجد يف 
 الميا أوکتابا کن هذا ال يجعل منه کالم، أو املزواجة بني الفلسفي والديني، ولکال

تابا فلسفيا وحامال لقصدية فلسفية، فيه تتجىل أصالة القول کبل يبقى  42.الهوتيا
 األصالة جعل اإلميان صيغة للتفلسف. کالفلسفي للحبايب. ومن مظاهر تل

ن يرغب يف التوفيق بني کل ما تقدم، يظهر أن الحبايب مل يکوبالنظر إىل 
اإلسالم، مبعنى أنه مل يقصد شخصنة اإلسالم وال أسلمة و   الشخصانية الواقعية

الشخصانية، ومل يطمح إىل جعل الشخصانية دينا أو تحويل اإلسالم إىل فلسفة. بينام 
تلمس حقائق من صلب اإلسالم، ومتت بصلة إىل الشخصانية. وهذه ”ان يطمح إىل ک

                                                                        
 .77الجزء الثاين، واألعامل،  اإلنسانالحبايب،  40
 .84 ،(1983دار املعارف،  :القاهرة) الشخصانية اإلسالميةمحمد عزيز الحبايب،  41

42 Mohamed Aziz Lahbabi, La modernité attitude islamique, coordination Fatima Jamai-Lahbabi (Rabat: Éditions 
Bouregreg, 2014), 95. 
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امل والتفاعل کان، من منظور جديل يقوم عىل الرتابط والتکاملعارص، أينام   اإلنسان
 املتبادل بني العنارص.

وإىل جانب البعد املنهجي للواقعية، يوجد بعد حضاري يخص انتامء الحبايب 
ليا عن الفضاء الذي نشأت فيه الشخصانية کإىل فضاء جغرايف وتاريخي وثقايف يختلف 

ام يوضح کثري، کتعني للحبايب اليشء ال “واقعية”لمة کأول مرة. ومن هنا إن إضافة 
منتم للعامل الثالث، که محاورها إىل واقعي فشخصانيتي تستمد مصادرها وتتج”قائال: 

ريا، وهي اآلن تعاين االستعامر االقتصادي کانت بالده مستعمرة سياسيا وعسکمغريب کو 
ي الغريب کوالثقايف... فالشخصاين املغريب العريب املسلم ليس هو الشخصاين البلجي

بالخصوصية الثقافية واالجتامعية   ذا، تلتحم الواقعيةکه 37.“املسيحي أو غري املتدين
ن دون السقوط يف فخ االنغالق والعزلة، أو االرمتاء يف أحضان قوقعة کوالتاريخية، ل

ز حول الذات ومتجيدها مع احتقار اآلخرين. وحتى تتضح الصورة، فإن الواقعية کالتمر 
 ونية املقاصد والغايات التي ترومها شخصانية الحبايب.کال تتعارض مع 

، وتوسيعا ملجال استعاملها يف املذهب الشخصاين  تعميقا لداللة الواقعية
ن يحمل بوادر ک. إن هذا األخري مل ي الشخصانية اإلسالميةتابه کن أن ندرج کللحبايب، مي

م الذي ظهرت ل مذهب جديد، أو يسري يف اتجاه الخروج عن النسق الفلسفي العاکتش
إىل   ائنکمن التاب کربى من خالل األطروحة األساسية التي ضمنها الحبايب يف کمعامله ال
تعبري عن لحظة تطور فيه، يتخذ صيغة انفتاح ک. بيد أنه يجوز النظر إليه  الشخص

الفلسفة. وهو انفتاح يعرب يف آلفاق الشخصانية عىل آفاق اإلسالم، أو انفتاح الدين عن 
والخصوصية يف فلسفة الحبايب، حيث نجده يعمل عىل   ونيةکجانب منه عن جدلية ال

 وين.کوين يف فهم ما هو خصويص، واستعامل ما هو خصويص يف فهم ما هو کاستعامل ال
، بوصفها  ومن أجل أن نستجيل السياق الذي ظهرت فيه الشخصانية اإلسالمية

ري الشخصاين للحبايب، نشري إىل کنقطة انطالق لتطور متجدد ضمن النسق العام للتف
بعض الدراسات املتعلقة بالتأريخ للفلسفة املعارصة التي عملت عىل تقسيم املنظومات 

خرية سية، ووجودية وشخصانية. وقُسمت هذه األ کواألنساق إىل مثالية وواقعية، ومار 
وجعلت من الحبايب ممثال للشخصانية  38.إىل شقني: أحدهام مسيحي، واآلخر إسالمي

هل هو حقا ”اإلسالمية. ودفعت هذه الرؤية التأريخية لفلسفة الحبايب إىل التساؤل: 
هذا السؤال يقول الحبايب:  وجوابا عىل 39.“شخصاين إسالمي أم مجرد شخصاين واقعي؟

                                                                        
 .104 (،1986مطبعة النجاح الجديدة،  :الدار البيضاء) والفلسفية مدخل إىل أعامل محمد عزيز الحبايب األدبية 37
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إين مسلم، هذا صحيح، وإين شخصاين، وهذا أيضا صحيح. فهل بني الصفتني جامع ”
يفية التي يتم وفقها الجمع بني کبيد أن جوابه ال يحسم الصيغة وال يبني ال 40.“؟کمشرت 

الشخصانية واإلسالم. ولهذا يغدو من املرشوع التساؤل من جديد: هل يسري اإلسالم يف 
ان يقصد الحبايب التوفيق کصانية يف اتجاه اإلسالم؟ وهل اتجاه الشخصانية أم تسري الشخ
 بينهام أم إيجاد تقارب بينهام؟ 

، ومحددا عالقتها  يقول الحبايب يف نص جامع مربزا طبيعة الشخصانية اإلسالمية
انت مقتبسة من الدين، متتنع عن الخضوع ألي کالشخصانية اإلسالمية، وإن ”بالدين: 

اتجاه الهويت من شأنه أن يضع قبليا أفضلية الروح عىل الجسد، أو الجسد عىل الروح. 
ل يشء التزام. وااللتزام املقصود ال يتعلق بالطقس الروحي فحسب، بل کفالعقيدة قبل 

مة، واإلنسانية بأجمعها. يتعلق أيضا، بالظروف املادية أو املوضوعية التي تعيش فيها األ 
البرشي خلق   ائنکون تسود غائية العمل الصالح، فمن أجل الکوباقي ال  فبني اإلنسان

لقد قصد الحبايب أن يجعل من الشخصانية رؤية  41.“ائناتکالله العوامل، واألشياء وال
 کون، وما يستتبع ذلکواإلنسانية وال ري يف قضايا اإلنسانکوخلفية نظرية للتأمل والتف

من اعتقاد والتزام وفعل، تستمد عنارصها ومفاهيمها من الدين. بيد أن نظر الحبايب 
لم والصويف. ونضيف، أن فلسفة کليا عن نظر الفقيه واملتکالدين يختلف  “يف”و  “إىل”

، نقول: إن نها فلسفة يف الدين. وإذا أردنا أن نخصصکالحبايب ليست فلسفة دينية، ل
 نها فلسفة يف اإلسالم، أو تفلسف يف اإلسالم.کفلسفته ليست فلسفة إسالمية، ول

التعالق بني الفلسفة وعلم   تاب الشخصانية اإلسالميةکصحيح أننا نجد يف 
 الميا أوکتابا کن هذا ال يجعل منه کالم، أو املزواجة بني الفلسفي والديني، ولکال

تابا فلسفيا وحامال لقصدية فلسفية، فيه تتجىل أصالة القول کبل يبقى  42.الهوتيا
 األصالة جعل اإلميان صيغة للتفلسف. کالفلسفي للحبايب. ومن مظاهر تل

ن يرغب يف التوفيق بني کل ما تقدم، يظهر أن الحبايب مل يکوبالنظر إىل 
اإلسالم، مبعنى أنه مل يقصد شخصنة اإلسالم وال أسلمة و   الشخصانية الواقعية

الشخصانية، ومل يطمح إىل جعل الشخصانية دينا أو تحويل اإلسالم إىل فلسفة. بينام 
تلمس حقائق من صلب اإلسالم، ومتت بصلة إىل الشخصانية. وهذه ”ان يطمح إىل ک

                                                                        
 .77الجزء الثاين، واألعامل،  اإلنسانالحبايب،  40
 .84 ،(1983دار املعارف،  :القاهرة) الشخصانية اإلسالميةمحمد عزيز الحبايب،  41

42 Mohamed Aziz Lahbabi, La modernité attitude islamique, coordination Fatima Jamai-Lahbabi (Rabat: Éditions 
Bouregreg, 2014), 95. 
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دية والجامعية يف أن الدين سعى إىل تحقيق الشخصية الفر کلها کشف کالحقائق ت
 43.“امل الخالقکيف إطار التوافق الالزم والت کمعا، وذل

باإلضافة إىل الشخصانية، الواقعية واإلسالمية، نجد عند الحبايب، يف العرش 
. ويستبطن هذا  رية، انعطافا نحو الفلسفة الغديةکسنوات األخرية من حياته الف
الشخصانية، ونظرا تقومييا آلفاقها. فهي تقر مبحدوديتها، االنعطاف نفسا نقديا للفلسفة 

د عىل رضورة تجديدها وإعادة قراءة تاريخها وأطروحاتها يف ضوء مستجدات کوتؤ 
الواقع اإلنساين املعارص. ويستتبع تجديد الشخصانية فتح الباب واسعا أمام تحقيق 

املعارص، أي   إلنسانبحثا عن مغامرة ا”إنسية جديدة أو استعادة األنسنة بوصفها 
وإن األبحاث املوضوعية  44.“انفتاحا عىل حاجاته الحالية وعىل طموحاته اليوم وغدا

ون حصيلة التزام عميل وتعاون بني رجال األعامل کالتي تسهم يف نجاح هذه املغامرة ت
ولوجية والروحية، کوالحاجات السيامل بني الرضورات املادية کيحقق الت  ورجال الثقافة

 امل.کاملها أو عىل األقل درجة من الکويحقق لألنسنة 
، ال يعني  إن املغزى من القول بانعطاف الحبايب من الشخصانية إىل الغدية

ه ک، ومحر کر متحر کيد عىل أنه فکره، أو التأکية فکيد عىل حر کالقول بالقطيعة، وإمنا التأ
فالذين عايشوا الحبايب يف سبعينيات القرن املايض الحظوا أنه  45.والتخطيالتجاوز 

ري فرضه واقع العامل الثالث، تجىل يف إعادة کانشغل بإنجاز تحول رضوري يف مساره الف
 46.“نحو مصري جديد بفلسفة جديدة للغد ومن أجل الغد  توجيه الشخصانية الواقعية”

ل بحث يخص قضية إيجاد مناذج ملجتمع غدوي مبقدورها أن کاتخذ هذا التحول ش
تهيئ املجتمعات اإلنسانية لعامل أفضل وتخرجها من األزمة التي تعصف بها التي تعرض 

رامته. لقد عاين تالمذة الحبايب هذا التحول کلالنتقاص من قيمته والحط من   اإلنسان
من  47،عضهم ذهب إىل أن الغدية هي األصل يف النسق الفلسفي للحبايبإىل حدود أن ب

ري کان يف األصل محدوسا يف وعي الحبايب السيايس والفکمنطلق أن الهاجس الغدوي 
 تاباته األوىل.کانت بذوره مزروعة يف کام کة الوطنية، کان مناضال يف صفوف الحر کحني 
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  الثالث لشخصانية الحبايب، الواقعيةعطفا عىل ما تقدم، نخلص إىل أن اللحظات 
م کنحو اإلنسية، أو منحى نظري ترتا کر متحر کشف عن فکواإلسالمية والغدية، ت
مبا هي اهتامم باإلنسان واخراج له من دائرة   ونيةکري يف الکلحظاته يف اتجاه التف

 ت اللحظة املعارصة.النسيان، وانقاذ له من األزمات التي أصاب
 يف داللة النزعة اإلنسانية. 3

 تبيان أوجه الصلةبغية ، ولفحص الدعويني السابقني، الية العامةکملعالجة اإلش
تحديد مفهوم عىل  ، سنعمل يف البدءبني النزعة اإلنسانية والفلسفة الشخصانية متينة

ومست اإلنسان يف وجوده تها النزعة اإلنسانية والوقوف عند أهم التحوالت التي صاحب
ان لها بالغ األثر يف نشأة کوجودية وقيمية االت ک، وما نتج عنها من إشوموقعه يف العامل

 ثري من التصورات والرؤى.کال
يصنف مفهوم النزعة اإلنسانية ضمن املفاهيم الرحالة، إذ أنه يتميز بالقدرة 

عامله تخصصات ودراسات عىل الرتحال بني املجاالت املعرفية املتنوعة، ويغطي است
ثيفة، وأصبح معرتفا به، ومعتمدا يف األبحاث کسبه حمولة داللية کمتعددة، مام أ

الفيلولوجية والتاريخية والفلسفية واإلتيقية، ومستعمال يف القواميس واملعاجم اللغوية. 
وعىل الرغم مام يتميز به من غنى وتعدد، فإن أصوله وجذوره تقبل أن ترد إىل حقلني 

ل کبريين: األول معريف، يخص البحث عن معرفة تجعل من اإلنسان مرجعا ومقياسا لک
رامة اإلنسان، وصون کون. والثاين إتيقي، يتعلق بالدفاع عن کزا للکيشء، وقيمة عليا، ومر 

 .حقوقه، وحب اإلنسانية بوجه عام
إنجاز تاريخي وإنساين، تم يف عرص النهضة کترتسم أمامنا النزعة اإلنسانية 

ربى. فهي تؤمن باإلنسان، وتعود إىل کلحظة زمنية حاضنة لها ومحددة ملعاملها الک
تشاف النصوص اإلغريقية والرومانية، وتقدم نفسها کالثقافة التقليدية من خالل إعادة ا

واليئ، کنظام السبيداغوجيا جديدة تتعارض مع الطرائق واملناهج املعتمدة من طرف الک
وتجعل من الدين موضوعا من مواضيع النقاش العمومي وتسهم يف تجديده من خالل 
العودة إىل النص املقدس األصيل، وتسعى إىل بناء مجتمع سيايس مثايل. وبصورة عامة، 

افة املجاالت املعرفية والعلمية کن النظر إىل إسهامات اإلنسانيني واجتهاداتهم، يف کمي
مساهمة يف تدشني بناء تيار عقالين يعيد االعتبار لإلنسان، يحقق کالدينية، والفنية و 

استقالله الذايت، وينقذه من سلطة الفهم الدوغاميئ للمعتقدات الدينية والالهوت 
 نيس.کال

الغديـة،

الغديـة.
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دية والجامعية يف أن الدين سعى إىل تحقيق الشخصية الفر کلها کشف کالحقائق ت
 43.“امل الخالقکيف إطار التوافق الالزم والت کمعا، وذل

باإلضافة إىل الشخصانية، الواقعية واإلسالمية، نجد عند الحبايب، يف العرش 
. ويستبطن هذا  رية، انعطافا نحو الفلسفة الغديةکسنوات األخرية من حياته الف
الشخصانية، ونظرا تقومييا آلفاقها. فهي تقر مبحدوديتها، االنعطاف نفسا نقديا للفلسفة 

د عىل رضورة تجديدها وإعادة قراءة تاريخها وأطروحاتها يف ضوء مستجدات کوتؤ 
الواقع اإلنساين املعارص. ويستتبع تجديد الشخصانية فتح الباب واسعا أمام تحقيق 

املعارص، أي   إلنسانبحثا عن مغامرة ا”إنسية جديدة أو استعادة األنسنة بوصفها 
وإن األبحاث املوضوعية  44.“انفتاحا عىل حاجاته الحالية وعىل طموحاته اليوم وغدا

ون حصيلة التزام عميل وتعاون بني رجال األعامل کالتي تسهم يف نجاح هذه املغامرة ت
ولوجية والروحية، کوالحاجات السيامل بني الرضورات املادية کيحقق الت  ورجال الثقافة

 امل.کاملها أو عىل األقل درجة من الکويحقق لألنسنة 
، ال يعني  إن املغزى من القول بانعطاف الحبايب من الشخصانية إىل الغدية

ه ک، ومحر کر متحر کيد عىل أنه فکره، أو التأکية فکيد عىل حر کالقول بالقطيعة، وإمنا التأ
فالذين عايشوا الحبايب يف سبعينيات القرن املايض الحظوا أنه  45.والتخطيالتجاوز 

ري فرضه واقع العامل الثالث، تجىل يف إعادة کانشغل بإنجاز تحول رضوري يف مساره الف
 46.“نحو مصري جديد بفلسفة جديدة للغد ومن أجل الغد  توجيه الشخصانية الواقعية”

ل بحث يخص قضية إيجاد مناذج ملجتمع غدوي مبقدورها أن کاتخذ هذا التحول ش
تهيئ املجتمعات اإلنسانية لعامل أفضل وتخرجها من األزمة التي تعصف بها التي تعرض 

رامته. لقد عاين تالمذة الحبايب هذا التحول کلالنتقاص من قيمته والحط من   اإلنسان
من  47،عضهم ذهب إىل أن الغدية هي األصل يف النسق الفلسفي للحبايبإىل حدود أن ب

ري کان يف األصل محدوسا يف وعي الحبايب السيايس والفکمنطلق أن الهاجس الغدوي 
 تاباته األوىل.کانت بذوره مزروعة يف کام کة الوطنية، کان مناضال يف صفوف الحر کحني 
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  الثالث لشخصانية الحبايب، الواقعيةعطفا عىل ما تقدم، نخلص إىل أن اللحظات 
م کنحو اإلنسية، أو منحى نظري ترتا کر متحر کشف عن فکواإلسالمية والغدية، ت
مبا هي اهتامم باإلنسان واخراج له من دائرة   ونيةکري يف الکلحظاته يف اتجاه التف

 ت اللحظة املعارصة.النسيان، وانقاذ له من األزمات التي أصاب
 يف داللة النزعة اإلنسانية. 3

 تبيان أوجه الصلةبغية ، ولفحص الدعويني السابقني، الية العامةکملعالجة اإلش
تحديد مفهوم عىل  ، سنعمل يف البدءبني النزعة اإلنسانية والفلسفة الشخصانية متينة

ومست اإلنسان يف وجوده تها النزعة اإلنسانية والوقوف عند أهم التحوالت التي صاحب
ان لها بالغ األثر يف نشأة کوجودية وقيمية االت ک، وما نتج عنها من إشوموقعه يف العامل

 ثري من التصورات والرؤى.کال
يصنف مفهوم النزعة اإلنسانية ضمن املفاهيم الرحالة، إذ أنه يتميز بالقدرة 

عامله تخصصات ودراسات عىل الرتحال بني املجاالت املعرفية املتنوعة، ويغطي است
ثيفة، وأصبح معرتفا به، ومعتمدا يف األبحاث کسبه حمولة داللية کمتعددة، مام أ

الفيلولوجية والتاريخية والفلسفية واإلتيقية، ومستعمال يف القواميس واملعاجم اللغوية. 
وعىل الرغم مام يتميز به من غنى وتعدد، فإن أصوله وجذوره تقبل أن ترد إىل حقلني 

ل کبريين: األول معريف، يخص البحث عن معرفة تجعل من اإلنسان مرجعا ومقياسا لک
رامة اإلنسان، وصون کون. والثاين إتيقي، يتعلق بالدفاع عن کزا للکيشء، وقيمة عليا، ومر 

 .حقوقه، وحب اإلنسانية بوجه عام
إنجاز تاريخي وإنساين، تم يف عرص النهضة کترتسم أمامنا النزعة اإلنسانية 

ربى. فهي تؤمن باإلنسان، وتعود إىل کلحظة زمنية حاضنة لها ومحددة ملعاملها الک
تشاف النصوص اإلغريقية والرومانية، وتقدم نفسها کالثقافة التقليدية من خالل إعادة ا

واليئ، کنظام السبيداغوجيا جديدة تتعارض مع الطرائق واملناهج املعتمدة من طرف الک
وتجعل من الدين موضوعا من مواضيع النقاش العمومي وتسهم يف تجديده من خالل 
العودة إىل النص املقدس األصيل، وتسعى إىل بناء مجتمع سيايس مثايل. وبصورة عامة، 

افة املجاالت املعرفية والعلمية کن النظر إىل إسهامات اإلنسانيني واجتهاداتهم، يف کمي
مساهمة يف تدشني بناء تيار عقالين يعيد االعتبار لإلنسان، يحقق کالدينية، والفنية و 

استقالله الذايت، وينقذه من سلطة الفهم الدوغاميئ للمعتقدات الدينية والالهوت 
 نيس.کال
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عند تتبع تأصيل مفهوم النزعة اإلنسانية نشأة وتطورا، لغويا أو فلسفيا، 
ؤية، ويف النتائج املرتتبة عنها. ينحو التوجه األول بريين يختلفان يف الر کنصادف توجهني 

ون النزعة اإلنسانية ظاهرة تاريخية کمنحًى تاريخيا محضا، ففي نظره ال تتجاوز أن ت
لت يف السياق األوريب، وتحمل عنارص مستمدة من الرتاث االغريقي والروماين. کتش

رية کل التحوالت الفوعىل الرغم مام عرفته هذه النزعة من تطورات متالحقة، بفع
والسياسية والعلمية واالصالحات الدينية التي شهدتها املجتمعات األوربية، فإنها بقيت 

لت إبان عرص النهضة األوربية، کحاملة آلثار االفرتاضات األخالقية والجاملية التي تش
يف حني أن التوجه الثاين ينحو منحًى  48.ربى التي تبلورت إبان األنوارکولألطروحات ال

ا إنسانيا، يتجاوز الحدود الفاصلة بني کإنسانيا منفتحا يجعل من النزعة اإلنسانية مشرت 
إنسان هو ر يف اإلنسان من حيث ک، ويفالثقافات والحضارات، ويتعاىل عن الخصوصيات

 وين وليس إنسانا أوربيا.ک
التحوالت  ک، هنا، هي تلانيةلعل ما يهمنا يف الحديث عن النزعة اإلنس

 کوإن مجمل تلاالت املتولدة عنها. کل اإلشکالعميقة التي صاحبتها بوصفها بؤرة 
التحوالت متت بفعل الفالسفة والعلامء ورواد اإلصالح الديني، وساهمت يف انتصار 

حرية والئية، والکالعقل عريريريىل اإلميان، والفلسفة عىل الدين، والروح النقدية عريريريريىل الس
وبلغة مجازية، انتصار أنوار العقل عىل الظالمية واالنغالق  49،عريريريريريريريىل الحتمية

 والجمود.
ام ساهمت النزعة اإلنسانية يف حدوث انقالب يف فضاء املجتمعات الغربية. ک

ام بنّي تزفيتان تودوروف، االنقالب الذي أحدثه إنسان األنوار معرفيا کومن مظاهره، 
بفعل  50.“عملية الفصل بني الزمني والروحي”وأخالقيا وقانونيا، والذي تجىل بقوة يف 

 کدون أن ميس ذل (laïcité)ل قطاعات املجتمع متيل إىل العلمنة کهذه العملية صارت 
ام صارت املدرسة فضاًء عموميا کاألفراد.  ضامن حرية املعتقد والحفاظ عىل إميان

مفتوحا لنرش ثقافة األنوار واألنسنة وترسيخ قيم االستقاللية والحرية، وامتدت هذه 
 الروح إىل باقي الفضاءات والقطاعات.

من البني أن الفصل بني السلطتني الروحية والزمنية، وبني املؤسسات العمومية 
ري وتجديد طرائق الفهم ومناهجه، وقاد ک منط التفوالتقاليد الدينية تحقق بفعل تغري

زية اإلله، کزية اإلنسان ومر کايل بني اإلنسان واإلله، أو بني مر کزي وإشکإىل تعارض مر 
                                                                        

48 Ahmed Bouyardene, L’humanisme et l’humanité en islam (Paris: Fondap, 2015(, 9. 
49 Bouyardene, L’humanisme, 11. 
50 Tzvetan Todorov, L’esprit des lumières (Paris: Robert Laffont, 2006(, 28. 
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ام أفىض إىل تحول عميق يف طبيعة العالقة بني اإلنسان والطبيعة. ومنلس هذا التحول ک
الذي بوأ فيه اإلنسان، بواسطة العلم  مقال يف املنهجتابه الشهري کارت يف کعند دي

حيث انتقل  51.لها واملسيطر عليها کوالفلسفة العملية، مقام السيد للطبيعة واملال
ها. ولقد صاحب کاإلنسان من العبودية للطبيعة والخضوع لها إىل السيادة عليها وامتال 

أثري عىل ان لها شديد التکتصورات جديدة للمجتمع والثقافة واالقتصاد نشوء  کذل
 اإلنسان مفهوما وموقعا وفاعلية.

أو  ککبعد النشأة والتطور اللذان عرفتهام النزعة اإلنسانية، تعرضت للتف
العديد من التيارات واالتجاهات العدمية والتقويضية للضمور والرتاجع بفعل ظهور 

آلت له النزعة اإلنسانية مل يعدم وجود ل ما يتعلق بقيم األنوار والحداثة. بيد أن کل
إىل إحيائها من جديد. ومن فسلفات ومذاهب بقيت وفية لروحها وقيمها، أو دعت 

 فلسفة الشخصانية.م الفلسفات واملذاهب نجد الکتل
 شخصانية الحبايب والنزعة اإلنسانية. 4

عىل اعتبار الشخصانية خطوة  کفيلسوف شخصاين واقعي ما انفکإن الحبايب 
صلة بني  إنه يقيمأوىل نحو املذهب اإلنساين ومرحلة مؤقتة نحو اإلنسانية الشاملة. 

نسق فلسفي متثل کلنا القول إن الشخصانية بحيث يجوز الشخصانية والنزعة اإلنسانية، 
لنا القول إن الشخصانية يف تطورها  يجوزام کل نزعة إنسانية، کإطارا مرجعيا ل

شف لنا املنت کام يکل مذهب إنساين أو تتحول إىل نزعة إنسانية. کوصريورتها تتخذ ش
ائن البرشي ال يتأنسن إال بعد أن يتشخصن، إنه يصري کالفلسفي للحبايب عىل أن ال

شخصا عندما يشخصن ذاته والعامل، ثم يتأنسن فيام بعد. ومام يجب التنبيه إليه، ونحن 
ل نزعة کام ال نرد کنسانية والشخصانية، أننا ال نطابق بينهام، نربز الصلة بني النزعة اإل 

إنسانية إىل الشخصانية، ألنه توجد فلسفات أخرى تنتسب إىل النزعة اإلنسانية دون أن 
 سية.کون بينها وبني الشخصانية أية صلة، مثل الوجودية واملار کت

بصور تجعل النزعة اإلنسانية من الشخصانية رحلة متواصلة التحقق، و 
ائن إىل الشخص فإىل اإلنسان. إن الشخصانية التي دعا إليها الحبايب يف کمختلفة، من ال

بداية مسريته الفلسفية، والتي استمرت معه ُمْدِخال عليها التطوير والتجديد والنقد، 
ائن إىل الشخص ثم کهي فلسفة إنسانية أو نزعة إنسانية. وخالل هذه الرحلة يرتقي ال

أو يرتقي من التشخصن إىل األنسنة مرورا بالتعايل، ونقصد هنا التعايل إىل اإلنسان، 
املحايث لإلنسان الذي يتجىل يف الحرية أو عىل األصح القدرة عىل التحرر. فالنزعة 
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عند تتبع تأصيل مفهوم النزعة اإلنسانية نشأة وتطورا، لغويا أو فلسفيا، 
ؤية، ويف النتائج املرتتبة عنها. ينحو التوجه األول بريين يختلفان يف الر کنصادف توجهني 

ون النزعة اإلنسانية ظاهرة تاريخية کمنحًى تاريخيا محضا، ففي نظره ال تتجاوز أن ت
لت يف السياق األوريب، وتحمل عنارص مستمدة من الرتاث االغريقي والروماين. کتش

رية کل التحوالت الفوعىل الرغم مام عرفته هذه النزعة من تطورات متالحقة، بفع
والسياسية والعلمية واالصالحات الدينية التي شهدتها املجتمعات األوربية، فإنها بقيت 

لت إبان عرص النهضة األوربية، کحاملة آلثار االفرتاضات األخالقية والجاملية التي تش
يف حني أن التوجه الثاين ينحو منحًى  48.ربى التي تبلورت إبان األنوارکولألطروحات ال

ا إنسانيا، يتجاوز الحدود الفاصلة بني کإنسانيا منفتحا يجعل من النزعة اإلنسانية مشرت 
إنسان هو ر يف اإلنسان من حيث ک، ويفالثقافات والحضارات، ويتعاىل عن الخصوصيات

 وين وليس إنسانا أوربيا.ک
التحوالت  ک، هنا، هي تلانيةلعل ما يهمنا يف الحديث عن النزعة اإلنس

 کوإن مجمل تلاالت املتولدة عنها. کل اإلشکالعميقة التي صاحبتها بوصفها بؤرة 
التحوالت متت بفعل الفالسفة والعلامء ورواد اإلصالح الديني، وساهمت يف انتصار 

حرية والئية، والکالعقل عريريريىل اإلميان، والفلسفة عىل الدين، والروح النقدية عريريريريىل الس
وبلغة مجازية، انتصار أنوار العقل عىل الظالمية واالنغالق  49،عريريريريريريريىل الحتمية

 والجمود.
ام ساهمت النزعة اإلنسانية يف حدوث انقالب يف فضاء املجتمعات الغربية. ک

ام بنّي تزفيتان تودوروف، االنقالب الذي أحدثه إنسان األنوار معرفيا کومن مظاهره، 
بفعل  50.“عملية الفصل بني الزمني والروحي”وأخالقيا وقانونيا، والذي تجىل بقوة يف 

 کدون أن ميس ذل (laïcité)ل قطاعات املجتمع متيل إىل العلمنة کهذه العملية صارت 
ام صارت املدرسة فضاًء عموميا کاألفراد.  ضامن حرية املعتقد والحفاظ عىل إميان

مفتوحا لنرش ثقافة األنوار واألنسنة وترسيخ قيم االستقاللية والحرية، وامتدت هذه 
 الروح إىل باقي الفضاءات والقطاعات.

من البني أن الفصل بني السلطتني الروحية والزمنية، وبني املؤسسات العمومية 
ري وتجديد طرائق الفهم ومناهجه، وقاد ک منط التفوالتقاليد الدينية تحقق بفعل تغري

زية اإلله، کزية اإلنسان ومر کايل بني اإلنسان واإلله، أو بني مر کزي وإشکإىل تعارض مر 
                                                                        

48 Ahmed Bouyardene, L’humanisme et l’humanité en islam (Paris: Fondap, 2015(, 9. 
49 Bouyardene, L’humanisme, 11. 
50 Tzvetan Todorov, L’esprit des lumières (Paris: Robert Laffont, 2006(, 28. 
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ام أفىض إىل تحول عميق يف طبيعة العالقة بني اإلنسان والطبيعة. ومنلس هذا التحول ک
الذي بوأ فيه اإلنسان، بواسطة العلم  مقال يف املنهجتابه الشهري کارت يف کعند دي

حيث انتقل  51.لها واملسيطر عليها کوالفلسفة العملية، مقام السيد للطبيعة واملال
ها. ولقد صاحب کاإلنسان من العبودية للطبيعة والخضوع لها إىل السيادة عليها وامتال 

أثري عىل ان لها شديد التکتصورات جديدة للمجتمع والثقافة واالقتصاد نشوء  کذل
 اإلنسان مفهوما وموقعا وفاعلية.

أو  ککبعد النشأة والتطور اللذان عرفتهام النزعة اإلنسانية، تعرضت للتف
العديد من التيارات واالتجاهات العدمية والتقويضية للضمور والرتاجع بفعل ظهور 

آلت له النزعة اإلنسانية مل يعدم وجود ل ما يتعلق بقيم األنوار والحداثة. بيد أن کل
إىل إحيائها من جديد. ومن فسلفات ومذاهب بقيت وفية لروحها وقيمها، أو دعت 

 فلسفة الشخصانية.م الفلسفات واملذاهب نجد الکتل
 شخصانية الحبايب والنزعة اإلنسانية. 4

عىل اعتبار الشخصانية خطوة  کفيلسوف شخصاين واقعي ما انفکإن الحبايب 
صلة بني  إنه يقيمأوىل نحو املذهب اإلنساين ومرحلة مؤقتة نحو اإلنسانية الشاملة. 

نسق فلسفي متثل کلنا القول إن الشخصانية بحيث يجوز الشخصانية والنزعة اإلنسانية، 
لنا القول إن الشخصانية يف تطورها  يجوزام کل نزعة إنسانية، کإطارا مرجعيا ل

شف لنا املنت کام يکل مذهب إنساين أو تتحول إىل نزعة إنسانية. کوصريورتها تتخذ ش
ائن البرشي ال يتأنسن إال بعد أن يتشخصن، إنه يصري کالفلسفي للحبايب عىل أن ال

شخصا عندما يشخصن ذاته والعامل، ثم يتأنسن فيام بعد. ومام يجب التنبيه إليه، ونحن 
ل نزعة کام ال نرد کنسانية والشخصانية، أننا ال نطابق بينهام، نربز الصلة بني النزعة اإل 

إنسانية إىل الشخصانية، ألنه توجد فلسفات أخرى تنتسب إىل النزعة اإلنسانية دون أن 
 سية.کون بينها وبني الشخصانية أية صلة، مثل الوجودية واملار کت

بصور تجعل النزعة اإلنسانية من الشخصانية رحلة متواصلة التحقق، و 
ائن إىل الشخص فإىل اإلنسان. إن الشخصانية التي دعا إليها الحبايب يف کمختلفة، من ال

بداية مسريته الفلسفية، والتي استمرت معه ُمْدِخال عليها التطوير والتجديد والنقد، 
ائن إىل الشخص ثم کهي فلسفة إنسانية أو نزعة إنسانية. وخالل هذه الرحلة يرتقي ال

أو يرتقي من التشخصن إىل األنسنة مرورا بالتعايل، ونقصد هنا التعايل إىل اإلنسان، 
املحايث لإلنسان الذي يتجىل يف الحرية أو عىل األصح القدرة عىل التحرر. فالنزعة 
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ام يتصورها الحبايب، تؤسس لالعتقاد أن عامل الغد وإنسانه الجديد کاإلنسانية الجديدة، 
جامعة توحد الفعل اإلنساين من أجل تجاوز  وقيمه الجديدة، تستدعي قيام عليا

 اختالالت األوضاع والتوجهات املضادة لألنسنة.
تتخذ النزعة اإلنسانية ضمن املنت الشخصاين للحبايب ثالث صور مرتابطة فيام 

ام تتخذ صورة العملية کبينها. إنها تحرض يف صورة غاية ورهان وأفق ينشده الفيلسوف، 
امل وجوده )اإلنسان( انطالقا من کائن البرشي مراحل إکللأو الصريورة التي تحدد 

ائن( ومرورا بلحظة التشخصن )الشخص(. وأخريا، تبدو يف صورة کينونة )الکلحظة ال
أداة نقد تدين الواقع املعارص والحداثة يف بعض وجوههام نظرا ملا ألحقاه باإلنسانية 

نه من تجاوز کاملقدرة التي مت من أزمات وفنت وأخطار، وتندد بعامل يحرم اإلنسان من
 هيمنة التقنية ومنطق السوق.

رولوجي مداره اإلنسان يف عالقاته کنسق فک يتصور الحبايب النزعة اإلنسانية
ريا وروحيا، کبذاته والله والعامل، مبقدوره إقامة نظام جديد سياسيا واقتصاديا وف

ثم  . الثقافات والحضاراتبني کومبقدوره ترميم العالقات اإلنسانية عىل أساس املشرت 
منفتح عىل املستقبل، ويجد يف الفلسفة الغدية مرجعا إلطاره الزمني الذي نسق ک

 يتحقق فيه.
رؤيته للنزعة اإلنسانية عىل دعامتني: دعامة فلسفية عقالنية الحبايب أسس  

لهذا نجده يستدعي قاموسني. ينتمي أحداهام إىل الحقل  ودعامة أخالقية روحية. 
انط کارت، وبعض تصورات کربى لفلسفة ديکر هنا، املنطلقات الکالفلسفي، ونخص بالذ 

الية وعي الذات. وينتمي اآلخر إىل الحقل اإلسالمي، کوهيجل وبرجسون املرتبطة بإش
نوع جديد من العقالنية  انية تدشنيکلعل هذا أتاح له إمل خاص. کويرتبط بالتوحيد بش
 .وظهور قيم جديدة

 زات النزعة اإلنسانية عند الحبايبکمرت. 5
؛ الدينية والفلسفية، أقام الحبايب نزعته اإلنسانية تبعا لهذه املرجعية املزدوجة

 شهادة والعقالنية والتحرر.زات أساسية: الکعىل ثالث مرت
 ز الشهادةکمرتأ. 

متثل  وبوصفها وعيا ومعرفة واعرتافا، وسا،کمع وجيطوکإن الشهادة، بوصفها 
رولوجي للشخصانية اإلسالمية، واملبدأ العام لاللتزام يف اإلسالم نظرا ملا يرتتب کاملنبع الف

ام والتزامات وأفعال. فهي أساس مسؤولية الشخص تجاه ذاته واآلخرين کعنها من أح
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ام أنها الباعث نحو کوالفعل.  والعامل. وهي قاعدة استقالله الذايت وحريته يف االختيار
زية مبدأ کن أن نعزو مر کمي امل، والدافع للسعي نحو الخلود واألبدية.کالتعايل وال

االت کثري من اإلشکفاءته النظرية والعملية يف حل کالشهادة، يف فلسفة الحبايب، إىل 
ي )علم المکالتي ترتبط بالرتاث الفلسفي وال کامليتافيزيقية واالنطولوجية، سواء تل

التي رشحت عن  کالتي أفرزتها الفلسفات الحديثة واملعارصة، أو تل کالم(، أو تلکال
الية التعارض بني کحل إش کومن ذلل تقلباته وأزماته وتصدعاته. کالواقع اإلنساين ب

إن ريم اإلنسان وتقديس اإلله. کزية اإلله من خالل التشديد عىل تکزية اإلنسان ومر کمر 
بالشهادة، وحني يستشعرها يف وجدانه، وحني يتصورها يف عقله، إنه  الشاهد حني ينطق

ن کيعي وحدانيته أمام اإلله األحد. فاملرء ال يتعارض مع اإلله. ول”يف حقيقة األمر 
الله  52.“ائنات األخرى بتموقعه بالنسبة لهاکام أنه يتميز عن الکيتموقف بالنسبة إليه، 

يدخل يف تنافس ”وجود متعال ومطلق، يختص باملطلقية وحده، ومن ثم ال يصح تصوره 
 53.“أو مزاحمة مع أحد

 ز العقالنيةکمرتب. 
ز الشهادة إىل تصور الحبايب للعقالنية والعقل. إن عقالنيته من کميتد تأثري مرت

ون العقل متضايفا مع کيصح أن نصفها بالعقالنية املؤمنة، يف إطارها ينوع خاص، 
اإلميان، ومتصال بالواقع، وفاعال يف التاريخ، ويحتوي عىل مبادئ وقوانني تتيح له فهمها، 
أي اإلميان والواقع والتاريخ، دون أن يستنفد طبيعتها وقضاياها. ومبوجب هذه الرؤية 

ام ينتفي الحديث عن العقالنية الخالصة، أو الحديث عن کتنتفي جوهرية العقل، 
، ميتنع وجود تاريخ متعال أو وجود إميان کذلکلعقل املجرد أو املحض. ومبوجبها، ا

له النظر إىل النزعة اإلنسانية کساذج ومنسحب من التاريخ والواقع. ويصح مع هذا 
إن عقالنيته  تاريخ فعيل يتحقق فيه اإلنسان، وتتجيل فيه فاعلية اإلميان والعقل معا.ک

ر فيه ويحيط به، کل ما يحياه اإلنسان ويفکته، بأن ليس باسم العقل وتحت راي”تؤمن 
وين معرفة موضوعية عنه. ومن هنا فال ال ترتدد يف کيُعد قابال للمالحظة والتحليل وت

أن تقبل يف رحابها الوحي والوجدانيات والحدسيات، فضال عن الشعر والفن والدين. 
الن يف نظرها جزًء کول، إذ يشإنها ال تجد حرجا يف التسليم بوجود املعقول والالمعق

ل عام، إنها عقالنية منفتحة کوبش 54“نه اإلنسان والحياةکن معرفته عن کضئيال مام مي

                                                                        
 . 28، من الکائنالحبايب،  52
 .56 ،(1991دار املعارف،  :القاهرة) دفاتر غدوية: الدفرت األول أزمة القيممحمد عزيز الحبايب،  53
املرکز العريب  :بريوت) محمد عزيز الحبايب الشخصانية والغديةضمن  ،“محمد عزيز الحبايب مسار يف الفکر والحياة”عبد الرزاق الدواي،  54

 .38 ،(2015لألبحاث ودراسة السياسات، 
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تتخذ النزعة اإلنسانية ضمن املنت الشخصاين للحبايب ثالث صور مرتابطة فيام 

ام تتخذ صورة العملية کبينها. إنها تحرض يف صورة غاية ورهان وأفق ينشده الفيلسوف، 
امل وجوده )اإلنسان( انطالقا من کائن البرشي مراحل إکللأو الصريورة التي تحدد 

ائن( ومرورا بلحظة التشخصن )الشخص(. وأخريا، تبدو يف صورة کينونة )الکلحظة ال
أداة نقد تدين الواقع املعارص والحداثة يف بعض وجوههام نظرا ملا ألحقاه باإلنسانية 

نه من تجاوز کاملقدرة التي مت من أزمات وفنت وأخطار، وتندد بعامل يحرم اإلنسان من
 هيمنة التقنية ومنطق السوق.

رولوجي مداره اإلنسان يف عالقاته کنسق فک يتصور الحبايب النزعة اإلنسانية
ريا وروحيا، کبذاته والله والعامل، مبقدوره إقامة نظام جديد سياسيا واقتصاديا وف

ثم  . الثقافات والحضاراتبني کومبقدوره ترميم العالقات اإلنسانية عىل أساس املشرت 
منفتح عىل املستقبل، ويجد يف الفلسفة الغدية مرجعا إلطاره الزمني الذي نسق ک

 يتحقق فيه.
رؤيته للنزعة اإلنسانية عىل دعامتني: دعامة فلسفية عقالنية الحبايب أسس  

لهذا نجده يستدعي قاموسني. ينتمي أحداهام إىل الحقل  ودعامة أخالقية روحية. 
انط کارت، وبعض تصورات کربى لفلسفة ديکر هنا، املنطلقات الکالفلسفي، ونخص بالذ 

الية وعي الذات. وينتمي اآلخر إىل الحقل اإلسالمي، کوهيجل وبرجسون املرتبطة بإش
نوع جديد من العقالنية  انية تدشنيکلعل هذا أتاح له إمل خاص. کويرتبط بالتوحيد بش
 .وظهور قيم جديدة

 زات النزعة اإلنسانية عند الحبايبکمرت. 5
؛ الدينية والفلسفية، أقام الحبايب نزعته اإلنسانية تبعا لهذه املرجعية املزدوجة

 شهادة والعقالنية والتحرر.زات أساسية: الکعىل ثالث مرت
 ز الشهادةکمرتأ. 

متثل  وبوصفها وعيا ومعرفة واعرتافا، وسا،کمع وجيطوکإن الشهادة، بوصفها 
رولوجي للشخصانية اإلسالمية، واملبدأ العام لاللتزام يف اإلسالم نظرا ملا يرتتب کاملنبع الف

ام والتزامات وأفعال. فهي أساس مسؤولية الشخص تجاه ذاته واآلخرين کعنها من أح
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ام أنها الباعث نحو کوالفعل.  والعامل. وهي قاعدة استقالله الذايت وحريته يف االختيار
زية مبدأ کن أن نعزو مر کمي امل، والدافع للسعي نحو الخلود واألبدية.کالتعايل وال

االت کثري من اإلشکفاءته النظرية والعملية يف حل کالشهادة، يف فلسفة الحبايب، إىل 
ي )علم المکالتي ترتبط بالرتاث الفلسفي وال کامليتافيزيقية واالنطولوجية، سواء تل

التي رشحت عن  کالتي أفرزتها الفلسفات الحديثة واملعارصة، أو تل کالم(، أو تلکال
الية التعارض بني کحل إش کومن ذلل تقلباته وأزماته وتصدعاته. کالواقع اإلنساين ب

إن ريم اإلنسان وتقديس اإلله. کزية اإلله من خالل التشديد عىل تکزية اإلنسان ومر کمر 
بالشهادة، وحني يستشعرها يف وجدانه، وحني يتصورها يف عقله، إنه  الشاهد حني ينطق

ن کيعي وحدانيته أمام اإلله األحد. فاملرء ال يتعارض مع اإلله. ول”يف حقيقة األمر 
الله  52.“ائنات األخرى بتموقعه بالنسبة لهاکام أنه يتميز عن الکيتموقف بالنسبة إليه، 

يدخل يف تنافس ”وجود متعال ومطلق، يختص باملطلقية وحده، ومن ثم ال يصح تصوره 
 53.“أو مزاحمة مع أحد

 ز العقالنيةکمرتب. 
ز الشهادة إىل تصور الحبايب للعقالنية والعقل. إن عقالنيته من کميتد تأثري مرت

ون العقل متضايفا مع کيصح أن نصفها بالعقالنية املؤمنة، يف إطارها ينوع خاص، 
اإلميان، ومتصال بالواقع، وفاعال يف التاريخ، ويحتوي عىل مبادئ وقوانني تتيح له فهمها، 
أي اإلميان والواقع والتاريخ، دون أن يستنفد طبيعتها وقضاياها. ومبوجب هذه الرؤية 

ام ينتفي الحديث عن العقالنية الخالصة، أو الحديث عن کتنتفي جوهرية العقل، 
، ميتنع وجود تاريخ متعال أو وجود إميان کذلکلعقل املجرد أو املحض. ومبوجبها، ا

له النظر إىل النزعة اإلنسانية کساذج ومنسحب من التاريخ والواقع. ويصح مع هذا 
إن عقالنيته  تاريخ فعيل يتحقق فيه اإلنسان، وتتجيل فيه فاعلية اإلميان والعقل معا.ک

ر فيه ويحيط به، کل ما يحياه اإلنسان ويفکته، بأن ليس باسم العقل وتحت راي”تؤمن 
وين معرفة موضوعية عنه. ومن هنا فال ال ترتدد يف کيُعد قابال للمالحظة والتحليل وت

أن تقبل يف رحابها الوحي والوجدانيات والحدسيات، فضال عن الشعر والفن والدين. 
الن يف نظرها جزًء کول، إذ يشإنها ال تجد حرجا يف التسليم بوجود املعقول والالمعق

ل عام، إنها عقالنية منفتحة کوبش 54“نه اإلنسان والحياةکن معرفته عن کضئيال مام مي

                                                                        
 . 28، من الکائنالحبايب،  52
 .56 ،(1991دار املعارف،  :القاهرة) دفاتر غدوية: الدفرت األول أزمة القيممحمد عزيز الحبايب،  53
املرکز العريب  :بريوت) محمد عزيز الحبايب الشخصانية والغديةضمن  ،“محمد عزيز الحبايب مسار يف الفکر والحياة”عبد الرزاق الدواي،  54

 .38 ،(2015لألبحاث ودراسة السياسات، 
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ائن متعدد األبعاد، يتداخل فيه الروحي والعقيل واملادي، ککس طبيعة اإلنسان کتع
 يحيا يف الواقع، ويقيم يف امليتافيزيقا، يلتصق بالحارض ويسترشف املستقبل.

 ز التحررکرتمج. 
ثالثا زا کنلفي الحرية والتحرر مرتالشهادة والعقالنية، زي کمرتإىل جانب 

ائن البرشي دون تحرره، أو کللنزعة اإلنسانية للحبايب من منطلق عام ينفي تأنسن ال
ائن البرشي يف تحرره، مبا هو تصور ووعي وإرادة وفعل، حيث کتقع بداية أنسنة ال

ينونة والعندية، بني ما هو کالداخيل أو الطالق البائن بني النه من مواجهة التمزق کمي
د بني عامل الروح وعامل کعليه وما عنده. وينتشله من دوامة القلق الناتجة عن الفصام الن

املادة، وبني اإلميان والعقل. إن فلسفة التحرر هي فلسفة طأمنينة وإصالح تقيض عىل 
 فهمها وقهرها وتخطيها، فتجعل األنا يساير يام تساعد يفکرضوب القلق الحالية ”افة ک

ائن البرشي، والعامل الطبيعي کإنها تحقق أنسنة ال 55.“التيار التقني واملجتمعي لعرصه
 والتقني.

 مضادات األنسنة. 6
ل العنارص النظرية والعملية التي تحول کنقصد مبضادات النزعة اإلنسانية 

ل العوامل کثانيا. و   اإلنساين أوال، وتفتحه وتطوره نحو التأنسن  ائنکدون تشخصن ال
ائن، وضد تأنسن کسيا ضد تأنسن الکل ما يعمل عکالسالبة للحرية أو املانعة للتحرر، و 

مجاالت وجوده: العامل والطبيعة واملجتمع، ومجاالت فعله: االقتصاد والسياسة والثقافة. 
 وقيمولوجيا. ارولوجيکميتافيزيقيا وف 56:اقد تلبس لبوسا متعددوإن هذه املضادات 

هي يف األصل و األزمة تعبري عن واقع ال إنساين، أو عن حدث مضاد لألنسنة، إن 
ائن، وغالبا مع ترد للوضع، انزالق من حسن/عادي/طبيعي کمتزق فيام هو ”عبارة عن 

 58.“رصاع بني املبادئ والتطبيقات”ام أنها تشري إىل ک 57.“إىل قبيح/غري عادي/غري طبيعي
الروحية   وتزداد حدتها عند الفصل بني األخالق والعلم، أو عندما تتم معاداة القيم

 واألخالقية، أو حني يتم اختزال الواقع اإلنساين، عىل ما مييزه من غنى، إىل البعد املادي.
شف، ضمنيا، کاإلنساين، والعمد الحبايب إىل تشخيص مواطن األزمة يف الواقع 

ان أطلق عليها مصطلح کربى أو ما کعن مضادات األنسنة فيه، وقف عند األزمات ال

                                                                        
 .209 ،“محمد عزيز الحبايب”الدواي،  55

56 Luc Ferry et Alain Renaut, La pensée 68, Essai sur l’anti-humanisme contemporain )Paris: Gallimard, 1985(, 58. 
 .11 أزمة القيم،الحبايب،  57
 .276 الجزء الثاين،واألعامل،  اإلنسانالحبايب،  58
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ذب، األنانية، کوالتي يردها إىل ثالث: ال 60،“األزمات األعالم”أو  59،“األزمات املفاتيح”
لام زادت حدة عدائها للقيم األخالقية والروحية، نسفت قواعد کواملزاحمة. وهي 

  ائنکيسهم يف أنسنة ال کر أو سلو کل فکاإلنسانية، وتحولت إىل مضادات ل  حضارةال
 البرشي.

 املزاحمةأ. 
مام يجعلها إحدى أخطر  61،“منبع الرش”ام وصفها الحبايب، هي کإن املزاحمة، 

زيا يف الوجود کمضادات األنسنة التي تفعل يف مجال االقتصاد بوصفه مجاال مهام ومر 
ام ميتد مفعولها إىل کية، کبري يف الشغل والحرية والعدالة وامللکل کاإلنساين، وتؤثر بش

متأصلة يف تربة   انت جذور املزاحمةکالعالقات الدولية بني املجتمعات والثقافات. ولنئ 
ل املجاالت الحيوية لإلنسان ُمحدثا ألزمة فيها، أو کاقتصادية، فإن مفعولها ميتد إىل 

ل کمعمقا ألزمات موجودة سلفا فيها. فاألزمات تحت تأثريها تتناسل وتتوالد بش
 ل املجاالت اإلنسانية.کمضاعف مؤثرة يف 

ظاهرة قدمية، عرفتها املجتمعات والشعوب عرب التاريخ، بيد   حقا، إن املزاحمة
أنها عرفت اليوم انتشارا واسعا، وأصبحت قوة ُمخلة بالحياة العامة بفعل الوثرية 

واالقتصاد والتصنيع، وبفعل التطورات   الرسيعة للتحوالت التي تجري يف مجاالت العلم
م عىل کاألمر الذي ترتبت عليه أولوية ال .نولوجياکية والتبرية يف مجاالت اآللية والتقنکال
 ر والعمل.کافة املجاالت املتصلة بالفکيف يف کال

ار واملضايقة والحسد، وتعادي األخالق والطبيعة کعىل االحت  تقوم املزاحمة
ينطوي نسق ”اإلنسانية السوية، وتشجع عىل العدوان والرصاع والعنف. وتتخذ صورة 

ل عام، نسق کويقوم عىل مبدأ البقاء لألقوياء. إنها بش 62،“عىل خدمة ضد األخالق
  اقتصادي ال أخالقي يتعارض مليا مع اإلنسانية السوية. ومتى تجرد االقتصاد من القيم

ميم، وبدعوى العلمية والوضعية، بفعل سيطرة کاإلنسانية بدعوى املوضوعية والت
رولوجيا تسري يف اتجاه مضاد لإلنسانية، ويخلق کاملزاحمة، فإنه يتحول إىل فمنطق 

ون اقتصادا کليا أن يک. إن اقتصاد املزاحمة يستحيل  غايات تقع خارج ماهية اإلنسان
 مؤنسنا.

                                                                        
59 Lahbabi, La crise des valeurs, 18. 

 .13 أزمة القيم،الحبايب،  60
 .161، من الحريات إىل التحررالحبايب،  61
 .18 القيم،أزمة الحبايب،  62
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ائن متعدد األبعاد، يتداخل فيه الروحي والعقيل واملادي، ککس طبيعة اإلنسان کتع
 يحيا يف الواقع، ويقيم يف امليتافيزيقا، يلتصق بالحارض ويسترشف املستقبل.

 ز التحررکرتمج. 
ثالثا زا کنلفي الحرية والتحرر مرتالشهادة والعقالنية، زي کمرتإىل جانب 

ائن البرشي دون تحرره، أو کللنزعة اإلنسانية للحبايب من منطلق عام ينفي تأنسن ال
ائن البرشي يف تحرره، مبا هو تصور ووعي وإرادة وفعل، حيث کتقع بداية أنسنة ال

ينونة والعندية، بني ما هو کالداخيل أو الطالق البائن بني النه من مواجهة التمزق کمي
د بني عامل الروح وعامل کعليه وما عنده. وينتشله من دوامة القلق الناتجة عن الفصام الن

املادة، وبني اإلميان والعقل. إن فلسفة التحرر هي فلسفة طأمنينة وإصالح تقيض عىل 
 فهمها وقهرها وتخطيها، فتجعل األنا يساير يام تساعد يفکرضوب القلق الحالية ”افة ک

ائن البرشي، والعامل الطبيعي کإنها تحقق أنسنة ال 55.“التيار التقني واملجتمعي لعرصه
 والتقني.

 مضادات األنسنة. 6
ل العنارص النظرية والعملية التي تحول کنقصد مبضادات النزعة اإلنسانية 

ل العوامل کثانيا. و   اإلنساين أوال، وتفتحه وتطوره نحو التأنسن  ائنکدون تشخصن ال
ائن، وضد تأنسن کسيا ضد تأنسن الکل ما يعمل عکالسالبة للحرية أو املانعة للتحرر، و 

مجاالت وجوده: العامل والطبيعة واملجتمع، ومجاالت فعله: االقتصاد والسياسة والثقافة. 
 وقيمولوجيا. ارولوجيکميتافيزيقيا وف 56:اقد تلبس لبوسا متعددوإن هذه املضادات 

هي يف األصل و األزمة تعبري عن واقع ال إنساين، أو عن حدث مضاد لألنسنة، إن 
ائن، وغالبا مع ترد للوضع، انزالق من حسن/عادي/طبيعي کمتزق فيام هو ”عبارة عن 

 58.“رصاع بني املبادئ والتطبيقات”ام أنها تشري إىل ک 57.“إىل قبيح/غري عادي/غري طبيعي
الروحية   وتزداد حدتها عند الفصل بني األخالق والعلم، أو عندما تتم معاداة القيم

 واألخالقية، أو حني يتم اختزال الواقع اإلنساين، عىل ما مييزه من غنى، إىل البعد املادي.
شف، ضمنيا، کاإلنساين، والعمد الحبايب إىل تشخيص مواطن األزمة يف الواقع 

ان أطلق عليها مصطلح کربى أو ما کعن مضادات األنسنة فيه، وقف عند األزمات ال

                                                                        
 .209 ،“محمد عزيز الحبايب”الدواي،  55
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ذب، األنانية، کوالتي يردها إىل ثالث: ال 60،“األزمات األعالم”أو  59،“األزمات املفاتيح”
لام زادت حدة عدائها للقيم األخالقية والروحية، نسفت قواعد کواملزاحمة. وهي 

  ائنکيسهم يف أنسنة ال کر أو سلو کل فکاإلنسانية، وتحولت إىل مضادات ل  حضارةال
 البرشي.

 املزاحمةأ. 
مام يجعلها إحدى أخطر  61،“منبع الرش”ام وصفها الحبايب، هي کإن املزاحمة، 

زيا يف الوجود کمضادات األنسنة التي تفعل يف مجال االقتصاد بوصفه مجاال مهام ومر 
ام ميتد مفعولها إىل کية، کبري يف الشغل والحرية والعدالة وامللکل کاإلنساين، وتؤثر بش

متأصلة يف تربة   انت جذور املزاحمةکالعالقات الدولية بني املجتمعات والثقافات. ولنئ 
ل املجاالت الحيوية لإلنسان ُمحدثا ألزمة فيها، أو کاقتصادية، فإن مفعولها ميتد إىل 

ل کمعمقا ألزمات موجودة سلفا فيها. فاألزمات تحت تأثريها تتناسل وتتوالد بش
 ل املجاالت اإلنسانية.کمضاعف مؤثرة يف 

ظاهرة قدمية، عرفتها املجتمعات والشعوب عرب التاريخ، بيد   حقا، إن املزاحمة
أنها عرفت اليوم انتشارا واسعا، وأصبحت قوة ُمخلة بالحياة العامة بفعل الوثرية 

واالقتصاد والتصنيع، وبفعل التطورات   الرسيعة للتحوالت التي تجري يف مجاالت العلم
م عىل کاألمر الذي ترتبت عليه أولوية ال .نولوجياکية والتبرية يف مجاالت اآللية والتقنکال
 ر والعمل.کافة املجاالت املتصلة بالفکيف يف کال

ار واملضايقة والحسد، وتعادي األخالق والطبيعة کعىل االحت  تقوم املزاحمة
ينطوي نسق ”اإلنسانية السوية، وتشجع عىل العدوان والرصاع والعنف. وتتخذ صورة 

ل عام، نسق کويقوم عىل مبدأ البقاء لألقوياء. إنها بش 62،“عىل خدمة ضد األخالق
  اقتصادي ال أخالقي يتعارض مليا مع اإلنسانية السوية. ومتى تجرد االقتصاد من القيم

ميم، وبدعوى العلمية والوضعية، بفعل سيطرة کاإلنسانية بدعوى املوضوعية والت
رولوجيا تسري يف اتجاه مضاد لإلنسانية، ويخلق کاملزاحمة، فإنه يتحول إىل فمنطق 

ون اقتصادا کليا أن يک. إن اقتصاد املزاحمة يستحيل  غايات تقع خارج ماهية اإلنسان
 مؤنسنا.

                                                                        
59 Lahbabi, La crise des valeurs, 18. 

 .13 أزمة القيم،الحبايب،  60
 .161، من الحريات إىل التحررالحبايب،  61
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ن کأنها ضامنة للحرية، لک  يف ظل النظام االقتصادي الحر، تظهر املزاحمة
ام أن ک 63.“تخدم القوي وتزيده قوة”لية، واستالبا متسلسال. إنها کون شکحريتها ت

اد متس الجميع، إذ أنها تؤثر عىل کوالحرمان التي ت  حريتها مليئة بأنواع من االستالب
ني، عىل العامل وأصحاب رؤوس األموال وأرباب العمل. وال يسلم من کاملنتجني واملستهل

 تأثريها الضعفاء الذي يخضعون لها، وال األقوياء الذين ميارسونها، ويعيشون بها.
تضع فيها أصبعا، فإنها تبتلع ”بالدوامة التي عندما   لذا، شبه الحبايب املزاحمة

 ک. وبذلکل يشء، وال يتوقف عىل فعل ذلکوبالثقب األسود الذي ميتص  64،“لهکالجسد 
، وتفيش  تخلق جوا يسوده الرصاع النفساين، وتولد الشعور بالحرمان، وتقيد الحرية

الحسد وسوء النية، وتنرش الخوف والقلق. وإذ تخلق هذا الوضع املأزوم نفسيا، فإنها 
ال تستثنى أحدا، أو ال يقوى أحد عىل االفالت من سطوتها املدمرة. الغالبون واألقوياء 

عن وعي أو من دون وعي،   ن بالحرمان، واملغلوبون الضعفاء يحيون االستالبيشعرو 
ذا، بدال من أن کاتهم وعاجزون عن التمتع بها. وهکون ملمتلکون مملو کويصبح املال

تشتد حدة  65.“بل أنفسنا بسالسل من صنع أيديناک، ن نعمل جديا من أجل التحرر”
الضعفاء کون ضحايا کإىل الحد الذي يصبح فيه األقوياء واألثرياء واملال املزاحمة

ومتنعهم   املغلوبني، ألنها تجعلهم مسلوبني من طرف قوة عمياء تجردهم من التشخصن
. وحتى إن بدت املزاحمة حرية للبعض، فهي يف حقيقة األمر، تعوق تحرر  من التأنسن
ذا، باسم الحرية الفردية، التي هي أساس االقتصاد الليربايل، يتزاحم األفراد کاألغلبية. ه

م کحرية متوحشة غري متح”ام من شأن کل غري عادل أو رشيف، مام يقود للفوىض، کبش
 66.“بها أن تخضع األغلبية املعدمة لرحمة األقليات ذات االمتيازات

االجتامعية، وإىل افراز   إىل فقدان حاسة العدالة  يؤدي اقتصاد املزاحمة
أخالقيات وقوانني ترشعن القوة والرباغامتية مبا هي سعي محموم لتحقيق املنفعة 

افة الوسائل املرشوعة والالمرشوعة. وهذا ما يجعلنا يف مواجهة لنسخة کواملصلحة ب
استعباد الضعفاء وتنمي قوة ”وم عىل يافلية يف أشد صورها قتامة، تقکجديدة ملا

انت املزاحمة تعادي األخالق اإلنسانية السوية، فإنها تضع أخالقها کإذا  67.“األقوياء
تهيمن فيه  68،“أخالقية الخروف الحر”الخاصة، والتي يحلو لحبايب أن يصطلح عليها 
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م يف اقتصاد البلدان وينهبون ثرواتهم البرشية کجامعات الضغط واللوبيات، وتتح
لية التي يبرش کالش  ن وصف الحريةکافة الوسائل املتاحة. ولهذا ميکواملادية مستعملني 

أحرار  الخرفان”بها اقتصاد املزاحمة بحرية القوي يف السيطرة عىل الضعيف، حيث إن 
 69.“يف الغابة نفسها التي تقيم فيها الثعالب حرة

 ةذب واألناني  کال .ب
 ذب ضمن االنحرافات الخطرية التي أصابت منظومة القيمکيصنف الحبايب ال

خسيس، وهو ”اثرها. ويقسمه إىل رضبني أو نوعني: ک، وتسببت يف حدوث أزمات، ويف ت
 70.“الذي يقوم عىل مبدأ مقبول دوليا، ويحظى بتقدير عامالعادي املبتذل. ونبيل، وهو 

انحراف أخالقي، ويتخذ صيغة کيرتبط النوع األول بالعالقات االجتامعية، ويتجسد 
مجامالت قد تفرضها بعض الوضعيات االجتامعية التي يتفاعل من خاللها األفراد. يف 

ومؤثرا يف العالقات الدولية،  حني أن الثاين، فيتجاوز العالقات االجتامعية ليصبح فاعال
 له، إن هذا النوع األخري، يتلبس بحرمة العلمک کاالقتصادية والسياسية. واألخطر من ذل

، وعندما أصبح عملة “علم الدبلوماسية”و«  “علم السياسة”، حيث أصبح يُقال عن 
 رائجة يف مجال اإلعالم والصحافة.

ذب العادي أو املعتاد بني کل خاص، ال يتعلق األمر بالک، بش السياسةيف مجال 
ثري من السياسيني لتشويه للحقيقة کذب األنيق الذي ميارسه الکالناس. وإمنا يخص ال

ذب يف املجال کمت عرى الکلام استحکواإلخفاء العمد لها، من أجل خداع الناس. 
السياسوية، أصبح النفاق واملجاملة والخداع عملة رائجة  السيايس الحزيب ويف املامرسة

يف العالقات السياسية والدبلوماسية، نصري إىل اإلقامة يف عامل غارق يف الوهم والخداع 
 ر.کوامل

اإلنسانية املعارصة،   ذب أصابت جسم الحضارةکشف الوقائع أن عدوى الکت
ذب کذا ارتفع الکام تنترش النار يف الهشيم. وهکافة املجاالت واملستويات، کوانترشت يف 
أنه من املبادئ املُعرتف بها، باسم املصالح کالعرف املجتمعي القاعدي، و ”إىل مستوى 

والصدق، بل   بات يستعمل من أجل املنفعة واملصلحة ضدا عىل الحقيقة 71.“العليا
ذب رشايني العالقات االجتامعية کاإلنسانية النبيلة. متى استوطن ال  ل القيمکضدا عىل 

 کوالعالقات الدولية، ومتى تعود الفرد واملجتمع عليه حتى يصري عنرصا بنيويا يف السلو 
ا کالخاص والعام، ومُيارس مجاملة وخداعا ونفاقا، ومتى تم التطبع معه حتى يصري سلو 
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ن کأنها ضامنة للحرية، لک  يف ظل النظام االقتصادي الحر، تظهر املزاحمة
ام أن ک 63.“تخدم القوي وتزيده قوة”لية، واستالبا متسلسال. إنها کون شکحريتها ت

اد متس الجميع، إذ أنها تؤثر عىل کوالحرمان التي ت  حريتها مليئة بأنواع من االستالب
ني، عىل العامل وأصحاب رؤوس األموال وأرباب العمل. وال يسلم من کاملنتجني واملستهل

 تأثريها الضعفاء الذي يخضعون لها، وال األقوياء الذين ميارسونها، ويعيشون بها.
تضع فيها أصبعا، فإنها تبتلع ”بالدوامة التي عندما   لذا، شبه الحبايب املزاحمة

 ک. وبذلکل يشء، وال يتوقف عىل فعل ذلکوبالثقب األسود الذي ميتص  64،“لهکالجسد 
، وتفيش  تخلق جوا يسوده الرصاع النفساين، وتولد الشعور بالحرمان، وتقيد الحرية

الحسد وسوء النية، وتنرش الخوف والقلق. وإذ تخلق هذا الوضع املأزوم نفسيا، فإنها 
ال تستثنى أحدا، أو ال يقوى أحد عىل االفالت من سطوتها املدمرة. الغالبون واألقوياء 

عن وعي أو من دون وعي،   ن بالحرمان، واملغلوبون الضعفاء يحيون االستالبيشعرو 
ذا، بدال من أن کاتهم وعاجزون عن التمتع بها. وهکون ملمتلکون مملو کويصبح املال

تشتد حدة  65.“بل أنفسنا بسالسل من صنع أيديناک، ن نعمل جديا من أجل التحرر”
الضعفاء کون ضحايا کإىل الحد الذي يصبح فيه األقوياء واألثرياء واملال املزاحمة

ومتنعهم   املغلوبني، ألنها تجعلهم مسلوبني من طرف قوة عمياء تجردهم من التشخصن
. وحتى إن بدت املزاحمة حرية للبعض، فهي يف حقيقة األمر، تعوق تحرر  من التأنسن
ذا، باسم الحرية الفردية، التي هي أساس االقتصاد الليربايل، يتزاحم األفراد کاألغلبية. ه

م کحرية متوحشة غري متح”ام من شأن کل غري عادل أو رشيف، مام يقود للفوىض، کبش
 66.“بها أن تخضع األغلبية املعدمة لرحمة األقليات ذات االمتيازات

االجتامعية، وإىل افراز   إىل فقدان حاسة العدالة  يؤدي اقتصاد املزاحمة
أخالقيات وقوانني ترشعن القوة والرباغامتية مبا هي سعي محموم لتحقيق املنفعة 

افة الوسائل املرشوعة والالمرشوعة. وهذا ما يجعلنا يف مواجهة لنسخة کواملصلحة ب
استعباد الضعفاء وتنمي قوة ”وم عىل يافلية يف أشد صورها قتامة، تقکجديدة ملا

انت املزاحمة تعادي األخالق اإلنسانية السوية، فإنها تضع أخالقها کإذا  67.“األقوياء
تهيمن فيه  68،“أخالقية الخروف الحر”الخاصة، والتي يحلو لحبايب أن يصطلح عليها 
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م يف اقتصاد البلدان وينهبون ثرواتهم البرشية کجامعات الضغط واللوبيات، وتتح
لية التي يبرش کالش  ن وصف الحريةکافة الوسائل املتاحة. ولهذا ميکواملادية مستعملني 

أحرار  الخرفان”بها اقتصاد املزاحمة بحرية القوي يف السيطرة عىل الضعيف، حيث إن 
 69.“يف الغابة نفسها التي تقيم فيها الثعالب حرة

 ةذب واألناني  کال .ب
 ذب ضمن االنحرافات الخطرية التي أصابت منظومة القيمکيصنف الحبايب ال

خسيس، وهو ”اثرها. ويقسمه إىل رضبني أو نوعني: ک، وتسببت يف حدوث أزمات، ويف ت
 70.“الذي يقوم عىل مبدأ مقبول دوليا، ويحظى بتقدير عامالعادي املبتذل. ونبيل، وهو 

انحراف أخالقي، ويتخذ صيغة کيرتبط النوع األول بالعالقات االجتامعية، ويتجسد 
مجامالت قد تفرضها بعض الوضعيات االجتامعية التي يتفاعل من خاللها األفراد. يف 

ومؤثرا يف العالقات الدولية،  حني أن الثاين، فيتجاوز العالقات االجتامعية ليصبح فاعال
 له، إن هذا النوع األخري، يتلبس بحرمة العلمک کاالقتصادية والسياسية. واألخطر من ذل

، وعندما أصبح عملة “علم الدبلوماسية”و«  “علم السياسة”، حيث أصبح يُقال عن 
 رائجة يف مجال اإلعالم والصحافة.

ذب العادي أو املعتاد بني کل خاص، ال يتعلق األمر بالک، بش السياسةيف مجال 
ثري من السياسيني لتشويه للحقيقة کذب األنيق الذي ميارسه الکالناس. وإمنا يخص ال

ذب يف املجال کمت عرى الکلام استحکواإلخفاء العمد لها، من أجل خداع الناس. 
السياسوية، أصبح النفاق واملجاملة والخداع عملة رائجة  السيايس الحزيب ويف املامرسة

يف العالقات السياسية والدبلوماسية، نصري إىل اإلقامة يف عامل غارق يف الوهم والخداع 
 ر.کوامل

اإلنسانية املعارصة،   ذب أصابت جسم الحضارةکشف الوقائع أن عدوى الکت
ذب کذا ارتفع الکام تنترش النار يف الهشيم. وهکافة املجاالت واملستويات، کوانترشت يف 
أنه من املبادئ املُعرتف بها، باسم املصالح کالعرف املجتمعي القاعدي، و ”إىل مستوى 

والصدق، بل   بات يستعمل من أجل املنفعة واملصلحة ضدا عىل الحقيقة 71.“العليا
ذب رشايني العالقات االجتامعية کاإلنسانية النبيلة. متى استوطن ال  ل القيمکضدا عىل 

 کوالعالقات الدولية، ومتى تعود الفرد واملجتمع عليه حتى يصري عنرصا بنيويا يف السلو 
ا کالخاص والعام، ومُيارس مجاملة وخداعا ونفاقا، ومتى تم التطبع معه حتى يصري سلو 
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النتيجة هي تقويض األخالقيات وتأزيم القيم، ثم انسحاب ون کعفويا وقصديا، ت
 الحقيقة نهائيا أو مؤقتا من مجال الحياة الخاصة والعامة.

ثري من رشور کذب بأم الخبائث، ألنه منع الکال يرتدد الحبايب يف وصف ال
ثري من القمم واملؤمترات واملناقشات واملفاوضات کومساوئ هذا العرص. إن ال

ون ظاهرها إنساين، کافة األصعدة، تقوم عىل املغالطات. يکلعاملية، عىل واملشاورات ا
وباطنها خدمة أجندة األقوياء وتأبيد سيطرتهم ونفوذهم عىل الضعفاء. وتبرش 

ل کرس التفاوت الحاد بني املجموعات االقتصادية، وإنها ال تحل املشاکنها تکباملساواة، ل
ثري من رشور کذب بأم الخبائث، ألنه منع الکوال تنترص ال يرتدد الحبايب يف وصف ال

ثري من القمم واملؤمترات واملناقشات واملفاوضات کومساوئ هذا العرص. إن ال
ون ظاهرها إنساين، کافة األصعدة، تقوم عىل املغالطات. يکواملشاورات العاملية، عىل 

برش وباطنها خدمة أجندة األقوياء وتأبيد سيطرتهم ونفوذهم عىل الضعفاء. وت
ل کرس التفاوت الحاد بني املجموعات االقتصادية، وإنها ال تحل املشاکنها تکباملساواة، ل

ذب کذب عىل نفسه، ويعمل عىل أن يصري الکوال تنترص لقيم الحق والعدالة. إن عاملنا ي
 مة( الدبلوماسية.کالدويل عرفا نبيال يدل عىل الشطارة و)الح

فة املجاالت؛ االجتامعية والدبلوماسية، اکذب مضاد لألنسنة يف کذا، إن الکه
ال التفاعل بني الدول کل أشکوعىل جميع األصعدة االقتصادية والسياسية والثقافية، ويف 

واملجتمعات. ال مندوحة لعاملنا املعارص من البحث عن أخالقيات جديدة تعيد للضمري 
طالب بأن يعيد زيته يف الحياة، وتنظف الذات من الخبائث واالنحرافات. إنه مکمر 

االعتبار لقيم الصدق والحقيقة والعدالة، ألنها هي املالذ اآلمن من االنحالل الالإنساين، 
 الروحية واألخالقية.  القيم ککوهي الحصن العاصم من تف

 العنرصية واالستعامر .ج
واالستعامر من أخطر مضادات األنسنة التي تشتغل يف مجال   العنرصية إن

ثري من کوالحضارة اإلنسانية. فالعنرصية رش مطلق أو جذري، أُس ال  الثقافات القومية
انحراف نفساين فظيع يُعمي ويصم، ”الفظائع التي حدثت عرب العصور. إنها عبارة عن 

  ثافته، ويعفسون عىل الحقيقةکوالواقع مهام عظمت ر السالليون إىل البديهيات کفيتن
فالعنرصي يقلب املوازين جاعال ساللته أو عرقه أو  72،“حرمتهاببالرغم من اعرتافهم 

م ونافذة يطل من خاللها عىل العامل. والحقيقة الوحيدة التي يؤمن کقوميته مرجعا للح
ل املخالفني واملغايرين له عرقيا أو لغويا کبها هي نقاء دمه وأصالة عرقه، مع استهجان 
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القومية عىل باقي الثقافات.   أو دينيا. إن العنرصية، إذن، إميان أعمى بتفوق الثقافة
م کي يقلب املوازين جاعال ساللته أو عرقه أو قوميته مرجعا للحفالعنرص  73،حرمتها

ونافذة يطل من خاللها عىل العامل. والحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها هي نقاء دمه 
ل املخالفني واملغايرين له عرقيا أو لغويا أو دينيا. إن کوأصالة عرقه، مع استهجان 

 القومية عىل باقي الثقافات.  العنرصية، إذن، إميان أعمى بتفوق الثقافة
تف بالتعامل معها کمل ي  ال يفوتنا أن نسجل أن الحبايب يف حديثه عن العنرصية

حدث إنساين کإىل البحث عن أصلها وسببها  کظاهرة ثقافية وتاريخية، بل تجاوز ذلک
مسميات متعددة. إذ يتساءل: ل مرة تحت کعام مل يفتأ يتجدد وينبعث من رماده يف 

ل انحرافا عرضيا للعقلية املعارصة، وال تقوم عىل کأن العنرصية تش کفهل سبب ذل”
 74.“رولوجي؟کأي أساس فلسفي أو ديني أو ف

،  ون تفسريا جزئيا ألصل العنرصيةکيعلن الحبايب عن أن جوابه لن يعدو أن ي
ب واملعقد. إنه يجد يف الرنجسية، املثقلة بأوزار کاملر يد منه عىل طابعها کتأ کويف ذل

العنرصي. فالعنرصيون نرجسيون  کاألنانية والغارقة يف آثامها، أصال لفهم وتفسري السلو 
رون لنظرة اآلخرين لهم والواقعية، کينغلقون عىل نظرتهم الخاصة عن العامل، ويتن”

الذي ينظر إىل املرآة کهم. إنهم کرهم وسلو کس عىل فکوهذا ما ينع 75،“ولعامل اآلخرين
فال يرى إال ذاته، فهم األصل واملرجع والنموذج. وبهذا املعنى، فليست العنرصية ُخلفا 

ميتافيزيقية ألنها  76؛“ولوجيةکجذور ميتافيزيقية وسي”منطقيا أو تحديا لألخالق ألن لها 
ولوجية ألنه هذه کون والعامل انطالقا من متثل خاص للذات، وسيکتتولد عن نظرة إىل ال

ل عام إنها تتغذى من ميثولوجيا ک. وبشکالنظرة امليتافيزيقية هي ما يحدد السلو 
 نا.کرنا وسلو کغامضة تهيمن عن إرادتنا وف

ري والرؤية، بل کعريض أو خلل يف التف کليست مجرد سلو   ذا، إن العنرصيةکه
ولوجية ناتجة عن ميثولوجيا غامضة ومضطربة، تهيمن عىل کإنها بنية ميتافيزيقية وسي

عرص بلون محدد، أو تعطيها اسام معينا. ومهام تعددت  لکيف قدراتنا العقلية وتلونها 
 األلوان واألسامء فهي تعمل عىل متجيد الذات واحتقار اآلخرين وتهميش ثقافاتهم.

دن، ومقنعة تحت شعارات عنرصية متعددة، متلبسة بلبوس التحرض والتم
ات کوجشع املضاربني والرش   اذبة، أو بفعل تأثري اقتصادات املزاحمةکبأصباغ إنسانية 
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النتيجة هي تقويض األخالقيات وتأزيم القيم، ثم انسحاب ون کعفويا وقصديا، ت
 الحقيقة نهائيا أو مؤقتا من مجال الحياة الخاصة والعامة.

ثري من رشور کذب بأم الخبائث، ألنه منع الکال يرتدد الحبايب يف وصف ال
ثري من القمم واملؤمترات واملناقشات واملفاوضات کومساوئ هذا العرص. إن ال

ون ظاهرها إنساين، کافة األصعدة، تقوم عىل املغالطات. يکلعاملية، عىل واملشاورات ا
وباطنها خدمة أجندة األقوياء وتأبيد سيطرتهم ونفوذهم عىل الضعفاء. وتبرش 

ل کرس التفاوت الحاد بني املجموعات االقتصادية، وإنها ال تحل املشاکنها تکباملساواة، ل
ثري من رشور کذب بأم الخبائث، ألنه منع الکوال تنترص ال يرتدد الحبايب يف وصف ال

ثري من القمم واملؤمترات واملناقشات واملفاوضات کومساوئ هذا العرص. إن ال
ون ظاهرها إنساين، کافة األصعدة، تقوم عىل املغالطات. يکواملشاورات العاملية، عىل 

برش وباطنها خدمة أجندة األقوياء وتأبيد سيطرتهم ونفوذهم عىل الضعفاء. وت
ل کرس التفاوت الحاد بني املجموعات االقتصادية، وإنها ال تحل املشاکنها تکباملساواة، ل

ذب کذب عىل نفسه، ويعمل عىل أن يصري الکوال تنترص لقيم الحق والعدالة. إن عاملنا ي
 مة( الدبلوماسية.کالدويل عرفا نبيال يدل عىل الشطارة و)الح

فة املجاالت؛ االجتامعية والدبلوماسية، اکذب مضاد لألنسنة يف کذا، إن الکه
ال التفاعل بني الدول کل أشکوعىل جميع األصعدة االقتصادية والسياسية والثقافية، ويف 

واملجتمعات. ال مندوحة لعاملنا املعارص من البحث عن أخالقيات جديدة تعيد للضمري 
طالب بأن يعيد زيته يف الحياة، وتنظف الذات من الخبائث واالنحرافات. إنه مکمر 

االعتبار لقيم الصدق والحقيقة والعدالة، ألنها هي املالذ اآلمن من االنحالل الالإنساين، 
 الروحية واألخالقية.  القيم ککوهي الحصن العاصم من تف

 العنرصية واالستعامر .ج
واالستعامر من أخطر مضادات األنسنة التي تشتغل يف مجال   العنرصية إن

ثري من کوالحضارة اإلنسانية. فالعنرصية رش مطلق أو جذري، أُس ال  الثقافات القومية
انحراف نفساين فظيع يُعمي ويصم، ”الفظائع التي حدثت عرب العصور. إنها عبارة عن 

  ثافته، ويعفسون عىل الحقيقةکوالواقع مهام عظمت ر السالليون إىل البديهيات کفيتن
فالعنرصي يقلب املوازين جاعال ساللته أو عرقه أو  72،“حرمتهاببالرغم من اعرتافهم 

م ونافذة يطل من خاللها عىل العامل. والحقيقة الوحيدة التي يؤمن کقوميته مرجعا للح
ل املخالفني واملغايرين له عرقيا أو لغويا کبها هي نقاء دمه وأصالة عرقه، مع استهجان 
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القومية عىل باقي الثقافات.   أو دينيا. إن العنرصية، إذن، إميان أعمى بتفوق الثقافة
م کي يقلب املوازين جاعال ساللته أو عرقه أو قوميته مرجعا للحفالعنرص  73،حرمتها

ونافذة يطل من خاللها عىل العامل. والحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها هي نقاء دمه 
ل املخالفني واملغايرين له عرقيا أو لغويا أو دينيا. إن کوأصالة عرقه، مع استهجان 

 القومية عىل باقي الثقافات.  العنرصية، إذن، إميان أعمى بتفوق الثقافة
تف بالتعامل معها کمل ي  ال يفوتنا أن نسجل أن الحبايب يف حديثه عن العنرصية

حدث إنساين کإىل البحث عن أصلها وسببها  کظاهرة ثقافية وتاريخية، بل تجاوز ذلک
مسميات متعددة. إذ يتساءل: ل مرة تحت کعام مل يفتأ يتجدد وينبعث من رماده يف 

ل انحرافا عرضيا للعقلية املعارصة، وال تقوم عىل کأن العنرصية تش کفهل سبب ذل”
 74.“رولوجي؟کأي أساس فلسفي أو ديني أو ف

،  ون تفسريا جزئيا ألصل العنرصيةکيعلن الحبايب عن أن جوابه لن يعدو أن ي
ب واملعقد. إنه يجد يف الرنجسية، املثقلة بأوزار کاملر يد منه عىل طابعها کتأ کويف ذل

العنرصي. فالعنرصيون نرجسيون  کاألنانية والغارقة يف آثامها، أصال لفهم وتفسري السلو 
رون لنظرة اآلخرين لهم والواقعية، کينغلقون عىل نظرتهم الخاصة عن العامل، ويتن”

الذي ينظر إىل املرآة کهم. إنهم کرهم وسلو کس عىل فکوهذا ما ينع 75،“ولعامل اآلخرين
فال يرى إال ذاته، فهم األصل واملرجع والنموذج. وبهذا املعنى، فليست العنرصية ُخلفا 

ميتافيزيقية ألنها  76؛“ولوجيةکجذور ميتافيزيقية وسي”منطقيا أو تحديا لألخالق ألن لها 
ولوجية ألنه هذه کون والعامل انطالقا من متثل خاص للذات، وسيکتتولد عن نظرة إىل ال

ل عام إنها تتغذى من ميثولوجيا ک. وبشکالنظرة امليتافيزيقية هي ما يحدد السلو 
 نا.کرنا وسلو کغامضة تهيمن عن إرادتنا وف

ري والرؤية، بل کعريض أو خلل يف التف کليست مجرد سلو   ذا، إن العنرصيةکه
ولوجية ناتجة عن ميثولوجيا غامضة ومضطربة، تهيمن عىل کإنها بنية ميتافيزيقية وسي

عرص بلون محدد، أو تعطيها اسام معينا. ومهام تعددت  لکيف قدراتنا العقلية وتلونها 
 األلوان واألسامء فهي تعمل عىل متجيد الذات واحتقار اآلخرين وتهميش ثقافاتهم.

دن، ومقنعة تحت شعارات عنرصية متعددة، متلبسة بلبوس التحرض والتم
ات کوجشع املضاربني والرش   اذبة، أو بفعل تأثري اقتصادات املزاحمةکبأصباغ إنسانية 
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إن املستعمر، حتى تتهيأ له ظروف وأسباب العابرة للقارات، خضعت شعوب لالستعامر. 
الهيمنة والسيطرة، مل يتوان عىل اجتثاث األصول الثقافية للشعوب األصلية من أجل 

ننا أن االستعامر بالسالح کل عنارص املقاومة وتأبيد اخضاعها لغروره العنرصي. ميکتدمري 
ين، ويعمل جاهدا عىل باإلنسانية. ألنه يعوق تطور ثقافة املستعَمر کالخطري الذي يفت

ام کاإلنسانية.   جعلهم ينسون تراثهم القومي، ويحول بينهم وبني املساهمة يف الحضارة
أن أنصار االستعامر، املنبهرين باملحتل، يعملون عىل اقبار ثقافاتهم الوطنية لبلدانهم، 

هي انحالل الشخصية  وتزييف تاريخها، وتهميش لغتها. والنتيجة املبارشة لالستعامر
  رب عىل مصري اإلنسانکالثقافية، الفردية والجامعية، للشعب املُستعَمر. وهنا الخطر األ 

متى عمل االستعامر عىل تدمري الثقافات واجتثاث أصولها واقتالع  77ا.بوصفه إنسان
لألفراد   الذايت  ي االستقاللويلغ  جذورها، وهذه غايته، أن يدمر عملية التشخصن

 والشعوب.
 نسنةفعاليات األ . 7
 الشغلأ. 

األشياء،  کالبرشي، ومينحه القدرة عىل متل  ائنکينونة الکيقع الشغل يف صميم 
العامل الخارجي. إنه  ية، ومن خالله يغري طبيعته وطبيعةکينونته بامللکبواسطته تتصل 

وذاته، وإنه الرابطة بني الفرد واآلخرين، وبني املجتمعات   وساطة مبارشة بني اإلنسان
بعد من أبعاد الوجود کومتى نظرنا إىل العمل  78.البرشية والعامل. بالعمل تتحقق الذات

اإلنساين، ومتى مل نختزله يف البعد األدايت، أو نخضعه ملنطق اآللية، فإنه يصري يف واقع 
ان يرتبط بالحاجات کولنئ  79،“جهازا للعالقات البرشية، أن االنجذاب والتنافر”األمر 

ائن البرشي يف نظرته کتؤطر ال  ة من القيمکالبيولوجية األساسية األوىل، إنه ينسج شب
ائن البرشي کإىل ذاته، ولعالقاته مع اآلخرين، ولعالقاته مع الطبيعة. مبعنى آخر، ال

يحفظ وجوده بالعمل، ويبني عالقاته مع اآلخرين، ومع الطبيعة إذ يسيطر عليها 
شف کوتا للطبيعة وسيدا لها. کبأن يصري مال  ارتکويتفاعل معها، أو يحقق نبوءة دي

 ل املستويات السابقة عىل أن الشغل حامل لقيم، وُمولّد لقيم أخرى.ک
زية إىل حدود الذهاب إىل إنه خلق کانة مر کيف العامل الشخيص يحتل العمل م

د أن العمل کينونة اإلنسان مامثلة لعمله. من هنا، فإن الحبايب ال يفتأ يؤ کأو أن   اإلنسان
امل کلشخصيتنا، واملؤنسن لها، وأنه من األبعاد العميقة الالزمة الست هو الفعل املؤسس
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انة، إن الفلسفة الشخصانية تأمل کامل کالذات وحصول وعي الذات بذاتها. ونظرا لتل
الداللة  ک، يتخلص العمل من تل الحضارة کوضمن تل 80.“ميالد حضارة العمل”قيام أو 

أي فعل غريزي، کالقدحية االحتقارية التي تربطه بالعذاب واألمل، وتصله بالجسد 
عنرصا ديناميا لرتقية الشعوب التي ”وتجعله من نصيب العبيد، لرتتقي به جاعلة منه 

إنها،  81.“ستودع بدائيتها، بعد أن تُعطي للعمل قيمة جديدة، ومعنى حقيقيا إنسانيا
ة، تراهن عىل جعل العمل عامال إلثبات الذات وتحرير الشعوب، أي الفلسفة الشخصاني

ائن عامل، کالبرشي ومربزا لحالته األنرثوبولوجية. إنه   ائنکوبعدا محددا ألنطولوجيا ال
 هويته، بالعمل يخلق وجوده، ويغري عامله الطبيعي. کوتل

ل نزعة إنسانية، هو أنسنة ک، ول إن الرهان الحقيقي للشخصانية الواقعية
ثري من التصورات والرؤى التي کالشغل. ونقدر أن هذا رهان يستبطن موقفا نقديا لل

البرشي. عند   ائنکتنتقص من قيمة الشغل، أو تجعله يف تعارض تام مع إنسانية ال
ربى، کاليونانية، مثال، نجد أساطريها املؤسسة لها، وفلسفاتها ال  العودة إىل الحضارة

يوس تعترب العمل تعذيبا وإيالما ماديا ثتنحو منحى يحتقر الشغل. إن أسطورة بروم
يعترب العامل )العبد( أداة. ويستمر هذا املوقف إىل حدود   ام أن أرسطوکومعنويا، 

انت تعيل من قيمة الروح کبفعل التأثري الواضح للمسيحية التي   الفلسفة الحديثة
 وتحتقر الجسد.

ان العمل يتخذ داللة قدحية منذ اللحظة اليونانية وصوال إىل اللحظة کإذا 
الحديثة العتبارات أسطورية ودينية وفلسفية، فإن الحبايب، وانطالقا من تجربته اإلميانية 
وفلسفته الشخصانية، يُعيل من قيمة العمل معتربا إياه قوة مشخصنة ومؤنسنة، وبعدا 

البرشي. وعندما نستحرض   ائنکد محدد لوجود الالهام بعکقداسة الروح، فکُمقدسا 
، أو اإلسالمي الشخصاين، فإن الشغل يصري عبادة، أي  منطلقات الشخصانية اإلسالمية

فعال مقدسا، ونشاطا مجتمعيا يفرض املسؤولية الفردية التي تتحاوز حضور اآلخرين 
 إىل استحضار الله.

، ويجعل منه صانعا للتاريخ ومسيطرا عىل  يّف اإلنسانکحقا، إن الشغل ي
خالقا للحضارة، أو عىل األقل، ُموجدا لرشوط ”ا لها. ومن هنا فإنه يُعترب کالطبيعة ومال

ن، قد کائن البرشي. ولکأو ضامن لرشوط تشخصن محرر لل 82،“قيام مدنية إنسانية
يحصل أن ينفصل عام يشخصنه ويفقد قيمته املحررة، ويتحول إىل قوة مضادة لألنسنة. 
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إن املستعمر، حتى تتهيأ له ظروف وأسباب العابرة للقارات، خضعت شعوب لالستعامر. 
الهيمنة والسيطرة، مل يتوان عىل اجتثاث األصول الثقافية للشعوب األصلية من أجل 

ننا أن االستعامر بالسالح کل عنارص املقاومة وتأبيد اخضاعها لغروره العنرصي. ميکتدمري 
ين، ويعمل جاهدا عىل باإلنسانية. ألنه يعوق تطور ثقافة املستعَمر کالخطري الذي يفت

ام کاإلنسانية.   جعلهم ينسون تراثهم القومي، ويحول بينهم وبني املساهمة يف الحضارة
أن أنصار االستعامر، املنبهرين باملحتل، يعملون عىل اقبار ثقافاتهم الوطنية لبلدانهم، 

هي انحالل الشخصية  وتزييف تاريخها، وتهميش لغتها. والنتيجة املبارشة لالستعامر
  رب عىل مصري اإلنسانکالثقافية، الفردية والجامعية، للشعب املُستعَمر. وهنا الخطر األ 

متى عمل االستعامر عىل تدمري الثقافات واجتثاث أصولها واقتالع  77ا.بوصفه إنسان
لألفراد   الذايت  ي االستقاللويلغ  جذورها، وهذه غايته، أن يدمر عملية التشخصن

 والشعوب.
 نسنةفعاليات األ . 7
 الشغلأ. 

األشياء،  کالبرشي، ومينحه القدرة عىل متل  ائنکينونة الکيقع الشغل يف صميم 
العامل الخارجي. إنه  ية، ومن خالله يغري طبيعته وطبيعةکينونته بامللکبواسطته تتصل 

وذاته، وإنه الرابطة بني الفرد واآلخرين، وبني املجتمعات   وساطة مبارشة بني اإلنسان
بعد من أبعاد الوجود کومتى نظرنا إىل العمل  78.البرشية والعامل. بالعمل تتحقق الذات

اإلنساين، ومتى مل نختزله يف البعد األدايت، أو نخضعه ملنطق اآللية، فإنه يصري يف واقع 
ان يرتبط بالحاجات کولنئ  79،“جهازا للعالقات البرشية، أن االنجذاب والتنافر”األمر 

ائن البرشي يف نظرته کتؤطر ال  ة من القيمکالبيولوجية األساسية األوىل، إنه ينسج شب
ائن البرشي کإىل ذاته، ولعالقاته مع اآلخرين، ولعالقاته مع الطبيعة. مبعنى آخر، ال

يحفظ وجوده بالعمل، ويبني عالقاته مع اآلخرين، ومع الطبيعة إذ يسيطر عليها 
شف کوتا للطبيعة وسيدا لها. کبأن يصري مال  ارتکويتفاعل معها، أو يحقق نبوءة دي

 ل املستويات السابقة عىل أن الشغل حامل لقيم، وُمولّد لقيم أخرى.ک
زية إىل حدود الذهاب إىل إنه خلق کانة مر کيف العامل الشخيص يحتل العمل م

د أن العمل کينونة اإلنسان مامثلة لعمله. من هنا، فإن الحبايب ال يفتأ يؤ کأو أن   اإلنسان
امل کلشخصيتنا، واملؤنسن لها، وأنه من األبعاد العميقة الالزمة الست هو الفعل املؤسس
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انة، إن الفلسفة الشخصانية تأمل کامل کالذات وحصول وعي الذات بذاتها. ونظرا لتل
الداللة  ک، يتخلص العمل من تل الحضارة کوضمن تل 80.“ميالد حضارة العمل”قيام أو 

أي فعل غريزي، کالقدحية االحتقارية التي تربطه بالعذاب واألمل، وتصله بالجسد 
عنرصا ديناميا لرتقية الشعوب التي ”وتجعله من نصيب العبيد، لرتتقي به جاعلة منه 

إنها،  81.“ستودع بدائيتها، بعد أن تُعطي للعمل قيمة جديدة، ومعنى حقيقيا إنسانيا
ة، تراهن عىل جعل العمل عامال إلثبات الذات وتحرير الشعوب، أي الفلسفة الشخصاني

ائن عامل، کالبرشي ومربزا لحالته األنرثوبولوجية. إنه   ائنکوبعدا محددا ألنطولوجيا ال
 هويته، بالعمل يخلق وجوده، ويغري عامله الطبيعي. کوتل

ل نزعة إنسانية، هو أنسنة ک، ول إن الرهان الحقيقي للشخصانية الواقعية
ثري من التصورات والرؤى التي کالشغل. ونقدر أن هذا رهان يستبطن موقفا نقديا لل

البرشي. عند   ائنکتنتقص من قيمة الشغل، أو تجعله يف تعارض تام مع إنسانية ال
ربى، کاليونانية، مثال، نجد أساطريها املؤسسة لها، وفلسفاتها ال  العودة إىل الحضارة

يوس تعترب العمل تعذيبا وإيالما ماديا ثتنحو منحى يحتقر الشغل. إن أسطورة بروم
يعترب العامل )العبد( أداة. ويستمر هذا املوقف إىل حدود   ام أن أرسطوکومعنويا، 

انت تعيل من قيمة الروح کبفعل التأثري الواضح للمسيحية التي   الفلسفة الحديثة
 وتحتقر الجسد.

ان العمل يتخذ داللة قدحية منذ اللحظة اليونانية وصوال إىل اللحظة کإذا 
الحديثة العتبارات أسطورية ودينية وفلسفية، فإن الحبايب، وانطالقا من تجربته اإلميانية 
وفلسفته الشخصانية، يُعيل من قيمة العمل معتربا إياه قوة مشخصنة ومؤنسنة، وبعدا 

البرشي. وعندما نستحرض   ائنکد محدد لوجود الالهام بعکقداسة الروح، فکُمقدسا 
، أو اإلسالمي الشخصاين، فإن الشغل يصري عبادة، أي  منطلقات الشخصانية اإلسالمية

فعال مقدسا، ونشاطا مجتمعيا يفرض املسؤولية الفردية التي تتحاوز حضور اآلخرين 
 إىل استحضار الله.

، ويجعل منه صانعا للتاريخ ومسيطرا عىل  يّف اإلنسانکحقا، إن الشغل ي
خالقا للحضارة، أو عىل األقل، ُموجدا لرشوط ”ا لها. ومن هنا فإنه يُعترب کالطبيعة ومال

ن، قد کائن البرشي. ولکأو ضامن لرشوط تشخصن محرر لل 82،“قيام مدنية إنسانية
يحصل أن ينفصل عام يشخصنه ويفقد قيمته املحررة، ويتحول إىل قوة مضادة لألنسنة. 
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،  نظام املزاحمةکحني يتم يف رشوط الإنسانية، أو يتم يف ظل نظام اقتصادي لإلنتاج، 
م فيه کحني تتحأو  83،“والتضامن  ز عىل مبادئ أخالقية مثل العدالةکيرت”مينعه من 

تسبة کعالقات اقتصادية وإنتاجية تفضل أو تُعطي األولوية للوسائل املادية واألشياء امل
عىل األشخاص. يف مثل هذه الحاالت، إن اإلنتاج وعالقاته، والوسائل االقتصادية وغاياتها، 

وتسري يف درب  س أنسنة العامل،کالبرشي، وتعا  ائنکستنقلب إىل مضادات لتأنسن ال
. فعندما تتحول الرفاهية إىل تبذير وتقدم ال عقالين، وعندما  مناهض ألنسنة الحضارة

يسود اقتصاد املزاحمة، يفقد الشغل مضمونه اإلنساين، وال تعود الغاية منه هي تحقيق 
 املاديات ذات العامل وتحريرها، بل تصبح استعباده ونفيه إىل عامل األشياء. يف عامل

يتحول الشغل إىل سجن وعذاب وإيالم جسدي ومعنوي، ويصبح اإلنسان أداة انتاجية 
ري کام أنه يعيش غربة مضاعفة؛ يقوم بعمل روتيني ال يحتاج للتفکيا. کائنا استهال کأو 
ل مرة، وال يتمتع مبا ينتجه بيديه وال يقدر عىل اقتنائه. کة تعاد يف کون عبارة عن حر کوي

ام أن ما ينتجه أو فائض انتاجه کية لإلنتاج، کانيکل إىل مجرد قطعة يف آلة ميإنه يتحو 
يُريض الحاجات الثانوية لدى األقليات عىل حساب الحاجات األولية بالنسبة ”يف الغالب 

 84.“لألغلبية
  حتى يتأنسن الشغل، البد من القضاء عىل الشعور بالحرمان، وإنقاذ اإلنسان

ل األسباب التي تؤدي إىل الظلم وتُخل کواالستغالل، والقضاء عىل   من دوامة االستالب
ون الشغل إنسانيا، ُمشخصنا ومحررا، إال عندما کاالجتامعية. لن ي  مبوازين العدالة

رامته. الشغل کر يف عمله، ويحبه، ويقوم به يف رشوط تحفظ قيمته و کيجعل اإلنسان يُف
املؤنسن، هو الذي يحررنا من سلطة األشياء املادية، ويجعلنا يف تواصل مع العامل من 

فعل قصدي حامل وُمولد کييفه مع حاجاتنا ورغباتنا. وما مل ننظر إىل الشغل کأجل ت
للقيم، سنجرد من بعده اإلنساين، وسنجعله مضادا لألنسنة. ليس الشغل املؤنسن مجرد 

الذي تقوم به أغلب الحيوانات، بل هو فعل واع وقصدي، مشخصن ک غريزي کسلو 
 ومحرر.

 الحب .ب
ضمن   ر املغريب الطاهر وعزيز مفهوم الحبکيف دراسة مستقلة، تتبع املف

املرشوع الفلسفي للحبايب، بشقيه الفلسفي واألديب، مربزا معانيه املتعددة وصوره 
ن أن ينهض به يف کاملتنوعة. بيد أن ما يهمنا، هنا، هو تقيص بعده الوظيفي الذي مي

والتعصب العرقي والديني، ويف أنسنة العالقات بني األفراد   مقاومة العنرصية
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ل وجود إنساين هو وجود باملعية، وما دامت املعية کت والثقافات. ما دام واملجتمعا
ل العالقات العاطفية واإلنسانية، أو کل قاعدة کفإن الحب يش 85،هي قاعدة التشخصن
ام أن العواطف کل العالقات بني األنا والغري، کوميثل جوهر  86.أنها تجد تفسريها فيه

راهية والحقد والبغض، تفهم من خالله بوصفها جوانب کالکالتي تبدو مناقضة له 
 د الحاجة إليه.کده وتؤ کوهي ال تنفيه، وإمنا تؤ  87.سلبية له

ل واحد منا، کرضوري ل  بلغة أقرب إىل الشاعرية، يذهب الحبايب إىل أن الحب
واليومي. وهو بطبيعته توتر وجداين، يشدنا نحو اآلخر يف واصفا إياه بالغذاء الروحي 

املحبوب أن يتجىل   ائنکحد ذاته ولذاته، بغض النظر عن هويته، يتيح للشخص أو ال
وسيلة، ينتفي الحب کمجرد وسيلة. وحني يعامل اآلخر کغاية يف ذاته، وليس کللمحب 

ائن الحارض إىل کعند الحبايب، يرتقي من الأو يصاب باالعتالل. ونضيف أن املحبوب، 
رب، کائن املتعايل، من الطبيعة واإلنسان إىل الله الذي هو مصدر وموضوع الحب األ کال

  ولهذا السبب، يتجاوز الحب املنطق 88.ائناتکفحب الله ال ينفصل عن حب ال
، أن الحبايب کنفهم من ذل 89.نه ال يخضع للمنطق أو الحسابکوالعقالنية. إنه يُوجد، ل

يلبس الحب لبوس اإلميان، بل يجعله إميانا حيا يتحقق يف عامل الناس والطبيعة ألن 
إن الحب  90.األشخاص واألزهار والشمس والقمر والبحر تجد مغزاها يف قلب املحب

ائنات البرشية کالذي يسند إليه الحبايب نزعته اإلنسانية، حب مزدوج: حب الله وحب ال
طبيعية. به يتأنسن الدين، وتتأنسن العالقات اإلنسانية، وتتأنسن العالقة بالطبيعة. وال

يف نزعته اإلنسانية الجديدة.   فريي کليا عن الحب الذي اعتمده لو کوهو يختلف 
الحب عند الحبايب طبيعته إميانية، يف غري انغالق، وأفقه املتعايل املطلق، الله. يف حني 

فريي من طبيعة علامنية، أو أنه متعلمن وأصل للعلامنية، وأفقه  کالحب عند لو إن 
، ويجعل من الحب املبدأ الجديد للمعنى واألخالق. يف حني  املتعايل املحايث، اإلنسان
تسب املعنى إال بانتظامه ضمن نسق من األخالق املوصولة کإن الحب عند الحبايب ال ي

يف حالة ما ارتبط الحب باألخالق، ينقذ  91.تجعل من الرحمة غايتها القصوىباإلميان، 
 ز عىل الذات.کاإلنسانية من أمراض األنانية والرنجسية والتمر 
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،  نظام املزاحمةکحني يتم يف رشوط الإنسانية، أو يتم يف ظل نظام اقتصادي لإلنتاج، 
م فيه کحني تتحأو  83،“والتضامن  ز عىل مبادئ أخالقية مثل العدالةکيرت”مينعه من 

تسبة کعالقات اقتصادية وإنتاجية تفضل أو تُعطي األولوية للوسائل املادية واألشياء امل
عىل األشخاص. يف مثل هذه الحاالت، إن اإلنتاج وعالقاته، والوسائل االقتصادية وغاياتها، 

وتسري يف درب  س أنسنة العامل،کالبرشي، وتعا  ائنکستنقلب إىل مضادات لتأنسن ال
. فعندما تتحول الرفاهية إىل تبذير وتقدم ال عقالين، وعندما  مناهض ألنسنة الحضارة

يسود اقتصاد املزاحمة، يفقد الشغل مضمونه اإلنساين، وال تعود الغاية منه هي تحقيق 
 املاديات ذات العامل وتحريرها، بل تصبح استعباده ونفيه إىل عامل األشياء. يف عامل

يتحول الشغل إىل سجن وعذاب وإيالم جسدي ومعنوي، ويصبح اإلنسان أداة انتاجية 
ري کام أنه يعيش غربة مضاعفة؛ يقوم بعمل روتيني ال يحتاج للتفکيا. کائنا استهال کأو 
ل مرة، وال يتمتع مبا ينتجه بيديه وال يقدر عىل اقتنائه. کة تعاد يف کون عبارة عن حر کوي

ام أن ما ينتجه أو فائض انتاجه کية لإلنتاج، کانيکل إىل مجرد قطعة يف آلة ميإنه يتحو 
يُريض الحاجات الثانوية لدى األقليات عىل حساب الحاجات األولية بالنسبة ”يف الغالب 

 84.“لألغلبية
  حتى يتأنسن الشغل، البد من القضاء عىل الشعور بالحرمان، وإنقاذ اإلنسان

ل األسباب التي تؤدي إىل الظلم وتُخل کواالستغالل، والقضاء عىل   من دوامة االستالب
ون الشغل إنسانيا، ُمشخصنا ومحررا، إال عندما کاالجتامعية. لن ي  مبوازين العدالة

رامته. الشغل کر يف عمله، ويحبه، ويقوم به يف رشوط تحفظ قيمته و کيجعل اإلنسان يُف
املؤنسن، هو الذي يحررنا من سلطة األشياء املادية، ويجعلنا يف تواصل مع العامل من 

فعل قصدي حامل وُمولد کييفه مع حاجاتنا ورغباتنا. وما مل ننظر إىل الشغل کأجل ت
للقيم، سنجرد من بعده اإلنساين، وسنجعله مضادا لألنسنة. ليس الشغل املؤنسن مجرد 

الذي تقوم به أغلب الحيوانات، بل هو فعل واع وقصدي، مشخصن ک غريزي کسلو 
 ومحرر.

 الحب .ب
ضمن   ر املغريب الطاهر وعزيز مفهوم الحبکيف دراسة مستقلة، تتبع املف

املرشوع الفلسفي للحبايب، بشقيه الفلسفي واألديب، مربزا معانيه املتعددة وصوره 
ن أن ينهض به يف کاملتنوعة. بيد أن ما يهمنا، هنا، هو تقيص بعده الوظيفي الذي مي

والتعصب العرقي والديني، ويف أنسنة العالقات بني األفراد   مقاومة العنرصية
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ل وجود إنساين هو وجود باملعية، وما دامت املعية کت والثقافات. ما دام واملجتمعا
ل العالقات العاطفية واإلنسانية، أو کل قاعدة کفإن الحب يش 85،هي قاعدة التشخصن
ام أن العواطف کل العالقات بني األنا والغري، کوميثل جوهر  86.أنها تجد تفسريها فيه

راهية والحقد والبغض، تفهم من خالله بوصفها جوانب کالکالتي تبدو مناقضة له 
 د الحاجة إليه.کده وتؤ کوهي ال تنفيه، وإمنا تؤ  87.سلبية له

ل واحد منا، کرضوري ل  بلغة أقرب إىل الشاعرية، يذهب الحبايب إىل أن الحب
واليومي. وهو بطبيعته توتر وجداين، يشدنا نحو اآلخر يف واصفا إياه بالغذاء الروحي 

املحبوب أن يتجىل   ائنکحد ذاته ولذاته، بغض النظر عن هويته، يتيح للشخص أو ال
وسيلة، ينتفي الحب کمجرد وسيلة. وحني يعامل اآلخر کغاية يف ذاته، وليس کللمحب 

ائن الحارض إىل کعند الحبايب، يرتقي من الأو يصاب باالعتالل. ونضيف أن املحبوب، 
رب، کائن املتعايل، من الطبيعة واإلنسان إىل الله الذي هو مصدر وموضوع الحب األ کال

  ولهذا السبب، يتجاوز الحب املنطق 88.ائناتکفحب الله ال ينفصل عن حب ال
، أن الحبايب کنفهم من ذل 89.نه ال يخضع للمنطق أو الحسابکوالعقالنية. إنه يُوجد، ل

يلبس الحب لبوس اإلميان، بل يجعله إميانا حيا يتحقق يف عامل الناس والطبيعة ألن 
إن الحب  90.األشخاص واألزهار والشمس والقمر والبحر تجد مغزاها يف قلب املحب

ائنات البرشية کالذي يسند إليه الحبايب نزعته اإلنسانية، حب مزدوج: حب الله وحب ال
طبيعية. به يتأنسن الدين، وتتأنسن العالقات اإلنسانية، وتتأنسن العالقة بالطبيعة. وال

يف نزعته اإلنسانية الجديدة.   فريي کليا عن الحب الذي اعتمده لو کوهو يختلف 
الحب عند الحبايب طبيعته إميانية، يف غري انغالق، وأفقه املتعايل املطلق، الله. يف حني 

فريي من طبيعة علامنية، أو أنه متعلمن وأصل للعلامنية، وأفقه  کالحب عند لو إن 
، ويجعل من الحب املبدأ الجديد للمعنى واألخالق. يف حني  املتعايل املحايث، اإلنسان
تسب املعنى إال بانتظامه ضمن نسق من األخالق املوصولة کإن الحب عند الحبايب ال ي

يف حالة ما ارتبط الحب باألخالق، ينقذ  91.تجعل من الرحمة غايتها القصوىباإلميان، 
 ز عىل الذات.کاإلنسانية من أمراض األنانية والرنجسية والتمر 
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 الفن .ج
قارب الحبايب اإلبداع الفني يف سياق فلسفي مخصوص، يرتبط بنقده لنظرية 

فيه بقوة اإلرادة الحرة. وإن اإلبداع الربغسونية. حيث اعتربه مجاال تتجسد   الحرية
طريقا معبدا ”الفني بوصفه فعال خالقا، وبصفته فعالية ميتاز بها النوع البرشي، ميهد 

واستحضارا للتحول الذي انجزه الحبايب يف الحرية الربغسونية  92.“يؤدي إىل التحرر
باالنتقال من طبيعتها امليتافيزيقية واملجردة الذي يحياه األنا العميق يف عالقته بذاته، 
إىل طبيعة فعلية وعملية، لقد عمل من خالل تأمالته عىل االنتقال من حرية اإلبداع 

، إذن، مجرد شعور بالجامل أو االنفعال به، وإمنا صار أفعاال إىل التحرر. مل يعد الفن
 کوالتعايل والتجاوز والتأنسن هي وجوه متعددة لتل  ام أن التشخصنکخالقة وحرة. 

فعل خالق حر ينهض بدور أساس يف تشخصن کاألفعال. أو مبعنى آخر، إن اإلبداع الفني 
شفا کسبهام نظرة جديدة للذات و کام أنه يک،  ويف تأنسن الشخص البرشي،  ائنکال

 شافا لآلخر.کللواقع واست
أو الخلق الفني الستنهاض قوى الفعالية أو قوى   يراهن الحبايب عىل الفن

تحميه من الخضوع ائنا اجتامعيا وثقافيا، کالبرشي، بوصفه   ائنکاملقاومة يف شخصية ال
والسلبية. عندما يخلو اإلبداع الفني من الروابط التي تشده وتصله بالواقع املجتمعي، 

ون انفعاال ذاتيا وشعورا محضا. ويفتقد الفاعلية يف الواقع، ويحول دون تحقيق کي
أو يريد التعبري عنها. ومن منظور الشخصانية   ان صادرا عن الحريةکحتى إن   التحرر

ائن البرشي حدسا رصفا، وال شعورا أو انفعاال متخليا، ک، ليس الفن املؤنسن لل الواقعية
 بل فعالية متحررة ووسيلة للتحرر موصولة بالواقع الثقايف والحضاري لإلنسان.

ية التي ينشدها الحبايب، يف جانب منها، من الجائز القول إن النزعة اإلنسان
  ائن البرشي، تضخ يف وجوده، ويف عامله، شحنة من القيمکنظرية إستطيقية للکتبدو 

املادية؛ حضارة العدم والعبث، وتعيد ترتيب   الجاملية التي تنقذه من بشاعات الحضارة
إن األعامل واإلبداعات الفنية متى اهتدت بالقيم عالقاته بذاته واآلخرين والعامل. 

نها عندما کون مؤنسنة. ولکربى وساهمت يف الحفاظ عليه وترقيتها، ستکاإلنسانية ال
تفقد البوصلة تتحول إىل مجرد عدم وعبث ينضاف إىل عبث وعدم الحضارة املادية، 

 إىل ما هو إنساين فيه.ولن تتجاوز أن تخاطب البعد الغرائزي يف اإلنساين دون االلتفات 
ها کاکوبالجملة، إن األنسنة تحصل عن طريق الثقافات، أي عن طريق احت

بعامله وبيئته.   وتفاعلها، وعن طريق اتصال العقول البرشية، وعن طريق اتصال اإلنسان
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الفن والحب کنسانية والحضارة تحصل عن تفاعل عدة فعاليات إ   ام أن أنسنة الثقافةک
من عنرصية وأنانية  ل مضادات التأنسنکوالرتبية، والتي تُسهم يف مقاومة ونبذ 

 واستعامر.
 عامةاستنتاجات 

ريه الشخصاين کأفق لتفکد، أن النزعة اإلنسانية التي جعلها الحبايب کمن املؤ 
االختالف إىل  کن رد ذلکميتختلف عن غريها من النزعات اإلنسانية. ويف تقديرنا، 

زات واملنطلقات االنطولوجية واالبستيمولوجية وااليتيقية التي اعتمدها واستند کاملرت
ل عام، فإن شخصانية الحبايب کإليها يف صوغ تأمالته ومشاهداته للشخص اإلنساين. وبش

أو إعادة  ل صورها، الواقعية واإلسالمية والغدية، تسعى إىل استعادة النزعة اإلنسانيةکب
بنائها من جديد، انطالقا من وعيها بوجوب تجاوز قصور النزعة اإلنسانية القدمية 

ل التصورات، کمقولة عليا ومرجعا لکوإخفاقات مثيلتها املعارصة، يف أفق تعيني اإلنسان 
 من خالل قراءته الشخصانية لنصوص اإلسالم واالنفتاح عىل التجربة الغربية.

ية للحبايب عن النزعة الالهوتية التي تقيص اإلنسان تختلف النزعة اإلنسان
ام تتميز عن النزعة اإلنسانية العلامنية التي تقدس اإلنسان إىل کز حول اإلله، کوتتمر 

لتا النزعتني، الالهوتية والعلامنية، تقيامن تعارضا کحد التأليه، وتلغي أو تهمش اإلله. ف
زية اإلله، وما يستتبعه من تعارض کنسان ومر زية اإل کحادا بني اإلنسان واإلله، أو بني مر 

بني العقل واإلميان، من انفصال بني العقالنية واألخالقية. يف حني أن النزعة اإلنسانية 
 کاملستندة إىل الشخصانية الواقعية واإلسالمية للحبايب تتجاوز هذا التعارض وذل

مللة. وتعمل، يف نفس وجيتو اکاالنفصال، وتعمل عىل حلهام من خالل مبدأ الشهادة، 
 ريم اإلنسان ووصل العقالنية باألخالق.کاآلن، عىل تقديس اإلله وت

من خصائص النزعة اإلنسانية الثاوية يف املرشوع الفلسفي للحبايب انتفاء 
زة عىل رؤية مادية، تهمش کل نزعة إنسانية متمر کالتعارض بني الله واإلنسان. تتجاوز 

اإلنسان إىل مجرد موضوع مادي أو تساوي بني إنسانية  اإلله أو تلغيه متاما، وتحول
ون کز الکاإلنسان ومادية األشياء. إنها تختلف عن النزعات الالهوتية التي تجعل مر 

ومرجع القيم مفارقا، مع إلغاء أي دور لإلنسان، وعن النزعات املادية التي تعترب املادة 
م تختلف عن النزعات کله واإلنسان. زا ومرجعا، مع تهميش أو إلغاء دور اإلکالعمياء مر 

ون محايثا له وقامئا فيه، إنه اإلنسان، إىل حدود کز الکاإلنسانية العلامنية التي تجعل مر 
ذا، فإن وجود نزعة إنسانية علامنية، أو حتى ملحدة، ال ينفي وجود کتأليه وتقديسه. ه

وتعترب اإلنسان موضوع  نزعة إنسية تؤمن باأللوهية، وتعترب الله غاية سامية متعالية،
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 الفن .ج
قارب الحبايب اإلبداع الفني يف سياق فلسفي مخصوص، يرتبط بنقده لنظرية 

فيه بقوة اإلرادة الحرة. وإن اإلبداع الربغسونية. حيث اعتربه مجاال تتجسد   الحرية
طريقا معبدا ”الفني بوصفه فعال خالقا، وبصفته فعالية ميتاز بها النوع البرشي، ميهد 

واستحضارا للتحول الذي انجزه الحبايب يف الحرية الربغسونية  92.“يؤدي إىل التحرر
باالنتقال من طبيعتها امليتافيزيقية واملجردة الذي يحياه األنا العميق يف عالقته بذاته، 
إىل طبيعة فعلية وعملية، لقد عمل من خالل تأمالته عىل االنتقال من حرية اإلبداع 

، إذن، مجرد شعور بالجامل أو االنفعال به، وإمنا صار أفعاال إىل التحرر. مل يعد الفن
 کوالتعايل والتجاوز والتأنسن هي وجوه متعددة لتل  ام أن التشخصنکخالقة وحرة. 

فعل خالق حر ينهض بدور أساس يف تشخصن کاألفعال. أو مبعنى آخر، إن اإلبداع الفني 
شفا کسبهام نظرة جديدة للذات و کام أنه يک،  ويف تأنسن الشخص البرشي،  ائنکال

 شافا لآلخر.کللواقع واست
أو الخلق الفني الستنهاض قوى الفعالية أو قوى   يراهن الحبايب عىل الفن

تحميه من الخضوع ائنا اجتامعيا وثقافيا، کالبرشي، بوصفه   ائنکاملقاومة يف شخصية ال
والسلبية. عندما يخلو اإلبداع الفني من الروابط التي تشده وتصله بالواقع املجتمعي، 

ون انفعاال ذاتيا وشعورا محضا. ويفتقد الفاعلية يف الواقع، ويحول دون تحقيق کي
أو يريد التعبري عنها. ومن منظور الشخصانية   ان صادرا عن الحريةکحتى إن   التحرر

ائن البرشي حدسا رصفا، وال شعورا أو انفعاال متخليا، ک، ليس الفن املؤنسن لل الواقعية
 بل فعالية متحررة ووسيلة للتحرر موصولة بالواقع الثقايف والحضاري لإلنسان.

ية التي ينشدها الحبايب، يف جانب منها، من الجائز القول إن النزعة اإلنسان
  ائن البرشي، تضخ يف وجوده، ويف عامله، شحنة من القيمکنظرية إستطيقية للکتبدو 

املادية؛ حضارة العدم والعبث، وتعيد ترتيب   الجاملية التي تنقذه من بشاعات الحضارة
إن األعامل واإلبداعات الفنية متى اهتدت بالقيم عالقاته بذاته واآلخرين والعامل. 

نها عندما کون مؤنسنة. ولکربى وساهمت يف الحفاظ عليه وترقيتها، ستکاإلنسانية ال
تفقد البوصلة تتحول إىل مجرد عدم وعبث ينضاف إىل عبث وعدم الحضارة املادية، 

 إىل ما هو إنساين فيه.ولن تتجاوز أن تخاطب البعد الغرائزي يف اإلنساين دون االلتفات 
ها کاکوبالجملة، إن األنسنة تحصل عن طريق الثقافات، أي عن طريق احت

بعامله وبيئته.   وتفاعلها، وعن طريق اتصال العقول البرشية، وعن طريق اتصال اإلنسان
                                                                        

 .116، من الحريات إىل التحررالحبايب،  92

31 
 

الفن والحب کنسانية والحضارة تحصل عن تفاعل عدة فعاليات إ   ام أن أنسنة الثقافةک
من عنرصية وأنانية  ل مضادات التأنسنکوالرتبية، والتي تُسهم يف مقاومة ونبذ 

 واستعامر.
 عامةاستنتاجات 

ريه الشخصاين کأفق لتفکد، أن النزعة اإلنسانية التي جعلها الحبايب کمن املؤ 
االختالف إىل  کن رد ذلکميتختلف عن غريها من النزعات اإلنسانية. ويف تقديرنا، 

زات واملنطلقات االنطولوجية واالبستيمولوجية وااليتيقية التي اعتمدها واستند کاملرت
ل عام، فإن شخصانية الحبايب کإليها يف صوغ تأمالته ومشاهداته للشخص اإلنساين. وبش

أو إعادة  ل صورها، الواقعية واإلسالمية والغدية، تسعى إىل استعادة النزعة اإلنسانيةکب
بنائها من جديد، انطالقا من وعيها بوجوب تجاوز قصور النزعة اإلنسانية القدمية 

ل التصورات، کمقولة عليا ومرجعا لکوإخفاقات مثيلتها املعارصة، يف أفق تعيني اإلنسان 
 من خالل قراءته الشخصانية لنصوص اإلسالم واالنفتاح عىل التجربة الغربية.

ية للحبايب عن النزعة الالهوتية التي تقيص اإلنسان تختلف النزعة اإلنسان
ام تتميز عن النزعة اإلنسانية العلامنية التي تقدس اإلنسان إىل کز حول اإلله، کوتتمر 

لتا النزعتني، الالهوتية والعلامنية، تقيامن تعارضا کحد التأليه، وتلغي أو تهمش اإلله. ف
زية اإلله، وما يستتبعه من تعارض کنسان ومر زية اإل کحادا بني اإلنسان واإلله، أو بني مر 

بني العقل واإلميان، من انفصال بني العقالنية واألخالقية. يف حني أن النزعة اإلنسانية 
 کاملستندة إىل الشخصانية الواقعية واإلسالمية للحبايب تتجاوز هذا التعارض وذل

مللة. وتعمل، يف نفس وجيتو اکاالنفصال، وتعمل عىل حلهام من خالل مبدأ الشهادة، 
 ريم اإلنسان ووصل العقالنية باألخالق.کاآلن، عىل تقديس اإلله وت

من خصائص النزعة اإلنسانية الثاوية يف املرشوع الفلسفي للحبايب انتفاء 
زة عىل رؤية مادية، تهمش کل نزعة إنسانية متمر کالتعارض بني الله واإلنسان. تتجاوز 

اإلنسان إىل مجرد موضوع مادي أو تساوي بني إنسانية  اإلله أو تلغيه متاما، وتحول
ون کز الکاإلنسان ومادية األشياء. إنها تختلف عن النزعات الالهوتية التي تجعل مر 

ومرجع القيم مفارقا، مع إلغاء أي دور لإلنسان، وعن النزعات املادية التي تعترب املادة 
م تختلف عن النزعات کله واإلنسان. زا ومرجعا، مع تهميش أو إلغاء دور اإلکالعمياء مر 

ون محايثا له وقامئا فيه، إنه اإلنسان، إىل حدود کز الکاإلنسانية العلامنية التي تجعل مر 
ذا، فإن وجود نزعة إنسانية علامنية، أو حتى ملحدة، ال ينفي وجود کتأليه وتقديسه. ه

وتعترب اإلنسان موضوع  نزعة إنسية تؤمن باأللوهية، وتعترب الله غاية سامية متعالية،
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زيا يف کرامته وباستقالل ذايت. يحتل اإلنسان موقعا مر کتأمل وواقعا ملموسا يُعرتف له ب
موضوع اهتامم إلهي، من أجله نزل الوحي، وأرسلت کام يتجىل کالنصوص اإلسالمية، 

ون کال مينع من أن يجعل نفسه موضوع تأمل، وأن يضع الله وال کل ذلکالرسل. 
 اؤل.موضوع تس

يب جديل کرت کلية أو ککإن إنسان النزعة اإلنسانية، بالنسبة للحبايب، يتحدد 
ون من قبضة کلية انطولوجية تتکتتفاعل فيه التناقضات وتنصهر. من جهة أوىل، هو 

ائن ببعدين: مادي وروحي. وتبعا لهذه الرؤية، ينتفي کمن طني ونفخة من روح، أو أنه 
ام بدأت رشارتها يف الفلسفة الحديثة کالروح والجسد الية أو ثنائية کالحديث عن إش

ل تصور علمي کام ينتفي کارت، لتستمر بصيغ مختلفة يف الفلسفة املعارصة. کمع دي
أو فلسفي يدافع عن تطور اإلنسان من صورة حيوانية مفرتضة إىل حالته اإلنسانية التي 

سان يعود إىل نظرية الخلق. يوجد عليها. وإن األصل الذي بنى عليه الحبايب تصوره لإلن
ام تعتقد العديد من التصورات العلمية کائن البرشي مل يُوجد صدفة کحيث إن ال
ام تعتقد بعض کام مل يلق به يف هذا العامل ليواجه مصريه املجهول، کالوضعية، 

ائن المتناه، أو من لدن کائن متناه مخلوق من طرف کاالتجاهات الوجودية. بل هو 
ذا، إن التصور األنرثوبولوجي الشخصاين لإلنسان کأول قديم وأزيل. ه کومحر علة أوىل 

ربى من رؤية إميانية تجعل من الشهادة مرجعها وقاعدتها األساسية. کيستمد عنارصه ال
ملتزمة بالشهادة،  “أنا”لية عملية وقانونية، واعية لذاتها بوصفها کومن جهة ثانية، هو 

إن إنسان النزعة  انني التي تنظم عالقاتها مع اآلخرين.وملتزمة مبنظومة القيم والقو 
لية کرا خالصا، وال جسدا محضا، وليس وسيلة أو شيئا، وإمنا هو کاإلنسانية، ليس ف

ائن کر، ويتفاعل فيها الوجود الذايت والوجود االجتامعي. وإنه کيلتحم فيها الجسد بالف
ان يقيم يف الواقع کوالجامعي، وإن  متعدد األبعاد يتداخل فيه الروحي واملادي، الفردي

إن إنسان النزعة اإلنسانية، ليس بضاعة أو ذا، فکامل. هکفإنه يروم التعايل ويطلب ال
ائن الواعي بذاته وواقعه کال کسلعة أو شيئا ماديا، وإمنا هو غاية يف ذاته. وإنه ذل

آلخرين والواقع وتاريخه، والذي يتحمل املسؤولية األخالقية والقانونية تجاه ذاته وا
 والبيئة.

 کيکحتى تتحقق األنسنة الشاملة، عمل فيلسوف الشخصانية عىل نقد وتف
تنطوي االستعامر والعنرصية نظرا ملا و  ذبکاملزاحمة والل مضادات النزعة اإلنسانية ک

منوذجا لإلنسانية ومقياسا  “اإلنسان األبيض”تصورات قدحية، تتخذ من و  عليه من قيم
رامة ومحتقرة للشعوب کللتحرض والتقدم، ونظرا ملا يرتتب عنهام من مامرسات حاطة لل

ذا فالنزعة اإلنسانية الجديدة تعلب دورا کاملغايرة واملختلفة عن الشعوب الغربية. ه
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ثقافته، ز اإلنسان الغريب عىل ذاته وتاريخه و کزية الغربية، أو متر کاملر  کيکبري يف تفک
افة الشعوب. وهي إذ تسعى لتحقيق هذه املرامي السامية کوتعميم املساواة بني 

ربى، فإنها تستند إىل نوع األنطولوجيا االجتامعية ترفع من قيمة اآلخر أو کواملقاصد ال
 ا يف املصري.کا يف اإلنسانية ورشيکاملغاير ثقافيا وحضاريا، وتعترب رشي

داللة وطبيعة النزعة اإلنسانية عند الحبايب:  قصارى القول بتعبري يفصح عن
ل الرؤى کزية لکلية لإلنسان والعامل والطبيعة، تجعل من اإلنسان مقولة مر کإنها رؤية 

والتصورات، وللمعرفة واألخالق، لالقتصاد والسياسة واالجتامع، للدين والثقافة والفن. 
ام تجعله مسؤوال أخالقيا وقانونيا عىل حامية نفسه واآلخرين والطبيعة. وتنظر إليه ک

ز حول الذات کال التمر کل أشکتنتفي  کل، وبذلکال-ونيته بوصفه اإلنسانکليته و کيف 
يات تؤسس للعنرصية والعنف والحرب. إنها تزاوج بني کوما يصحبها من مواقف وسلو 
دية، مبوجبها يرتفع التعارض بني العقل واإلميان، بني الحرية القيم الروحية والجاملية واملا

 زية اإلنسان.کزية الله ومر کوالعبودية، بني مر 
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زيا يف کرامته وباستقالل ذايت. يحتل اإلنسان موقعا مر کتأمل وواقعا ملموسا يُعرتف له ب
موضوع اهتامم إلهي، من أجله نزل الوحي، وأرسلت کام يتجىل کالنصوص اإلسالمية، 

ون کال مينع من أن يجعل نفسه موضوع تأمل، وأن يضع الله وال کل ذلکالرسل. 
 اؤل.موضوع تس

يب جديل کرت کلية أو ککإن إنسان النزعة اإلنسانية، بالنسبة للحبايب، يتحدد 
ون من قبضة کلية انطولوجية تتکتتفاعل فيه التناقضات وتنصهر. من جهة أوىل، هو 

ائن ببعدين: مادي وروحي. وتبعا لهذه الرؤية، ينتفي کمن طني ونفخة من روح، أو أنه 
ام بدأت رشارتها يف الفلسفة الحديثة کالروح والجسد الية أو ثنائية کالحديث عن إش

ل تصور علمي کام ينتفي کارت، لتستمر بصيغ مختلفة يف الفلسفة املعارصة. کمع دي
أو فلسفي يدافع عن تطور اإلنسان من صورة حيوانية مفرتضة إىل حالته اإلنسانية التي 

سان يعود إىل نظرية الخلق. يوجد عليها. وإن األصل الذي بنى عليه الحبايب تصوره لإلن
ام تعتقد العديد من التصورات العلمية کائن البرشي مل يُوجد صدفة کحيث إن ال
ام تعتقد بعض کام مل يلق به يف هذا العامل ليواجه مصريه املجهول، کالوضعية، 

ائن المتناه، أو من لدن کائن متناه مخلوق من طرف کاالتجاهات الوجودية. بل هو 
ذا، إن التصور األنرثوبولوجي الشخصاين لإلنسان کأول قديم وأزيل. ه کومحر علة أوىل 

ربى من رؤية إميانية تجعل من الشهادة مرجعها وقاعدتها األساسية. کيستمد عنارصه ال
ملتزمة بالشهادة،  “أنا”لية عملية وقانونية، واعية لذاتها بوصفها کومن جهة ثانية، هو 

إن إنسان النزعة  انني التي تنظم عالقاتها مع اآلخرين.وملتزمة مبنظومة القيم والقو 
لية کرا خالصا، وال جسدا محضا، وليس وسيلة أو شيئا، وإمنا هو کاإلنسانية، ليس ف

ائن کر، ويتفاعل فيها الوجود الذايت والوجود االجتامعي. وإنه کيلتحم فيها الجسد بالف
ان يقيم يف الواقع کوالجامعي، وإن  متعدد األبعاد يتداخل فيه الروحي واملادي، الفردي

إن إنسان النزعة اإلنسانية، ليس بضاعة أو ذا، فکامل. هکفإنه يروم التعايل ويطلب ال
ائن الواعي بذاته وواقعه کال کسلعة أو شيئا ماديا، وإمنا هو غاية يف ذاته. وإنه ذل

آلخرين والواقع وتاريخه، والذي يتحمل املسؤولية األخالقية والقانونية تجاه ذاته وا
 والبيئة.

 کيکحتى تتحقق األنسنة الشاملة، عمل فيلسوف الشخصانية عىل نقد وتف
تنطوي االستعامر والعنرصية نظرا ملا و  ذبکاملزاحمة والل مضادات النزعة اإلنسانية ک

منوذجا لإلنسانية ومقياسا  “اإلنسان األبيض”تصورات قدحية، تتخذ من و  عليه من قيم
رامة ومحتقرة للشعوب کللتحرض والتقدم، ونظرا ملا يرتتب عنهام من مامرسات حاطة لل

ذا فالنزعة اإلنسانية الجديدة تعلب دورا کاملغايرة واملختلفة عن الشعوب الغربية. ه
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ثقافته، ز اإلنسان الغريب عىل ذاته وتاريخه و کزية الغربية، أو متر کاملر  کيکبري يف تفک
افة الشعوب. وهي إذ تسعى لتحقيق هذه املرامي السامية کوتعميم املساواة بني 

ربى، فإنها تستند إىل نوع األنطولوجيا االجتامعية ترفع من قيمة اآلخر أو کواملقاصد ال
 ا يف املصري.کا يف اإلنسانية ورشيکاملغاير ثقافيا وحضاريا، وتعترب رشي

داللة وطبيعة النزعة اإلنسانية عند الحبايب:  قصارى القول بتعبري يفصح عن
ل الرؤى کزية لکلية لإلنسان والعامل والطبيعة، تجعل من اإلنسان مقولة مر کإنها رؤية 

والتصورات، وللمعرفة واألخالق، لالقتصاد والسياسة واالجتامع، للدين والثقافة والفن. 
ام تجعله مسؤوال أخالقيا وقانونيا عىل حامية نفسه واآلخرين والطبيعة. وتنظر إليه ک

ز حول الذات کال التمر کل أشکتنتفي  کل، وبذلکال-ونيته بوصفه اإلنسانکليته و کيف 
يات تؤسس للعنرصية والعنف والحرب. إنها تزاوج بني کوما يصحبها من مواقف وسلو 
دية، مبوجبها يرتفع التعارض بني العقل واإلميان، بني الحرية القيم الروحية والجاملية واملا

 زية اإلنسان.کزية الله ومر کوالعبودية، بني مر 
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  “اإليديولوجيا العربية املعارصة”يف مفعول أو  العروي والفلسفة؛
 ر الفلسفي املغريبکيف الف

 
 نبيل فازيو

 لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاءک
 
تب ک 1.“ال أرى نفيس فيلسوفاً، من يستطيع اليْوم أن يقول إنه فيلسوف؟”

اإليديولوجيا من أربعني سنة عىل صدور  رثک، أي بعد أ2008العروي هذه العبارة سنة 
ة ک، وقد العربية املعارصة بار کواحٍد من کافيًة ليفرَض الرجل نفسه کانت هذه املُدَّ

ري تقدم إىل مشهد الثقافة العربية کاملثقفني العرب الذين استطاعوا بلورة مرشوٍع ف
الحداثة الغربية  تسباتکيف صورة دفاٍع عن االختيار الحدايث، ودعوٍة إىل استيعاب م

ُة تلکام کباعتباره السبيل األضمن للخروج من وضعية التأخر التاريخي.   کانت املُدَّ
ً ألطروحٍة فلسفيٍة باتت عند املهتمني کافيًة لريى الباحثون يف فک ر العروي منوذجا

ر، رغم النربة الحادَّة کر الفلسفي يف املغرب من أهمِّ ما يُؤثث مْشهَد هذا الفکبالف
ورغم تربمه الدائم من أيِّ تصنيٍف يف خانة  2،ر الفلسفيکينتقد بها الف کلتي ما انفا

ن أن نقارب منه إعضال کبل ورغم إقراره بأن أفضل منظور مي ،الفلسفة والفالسفة
الية األساس، هو منظور املؤرخ القادر عىل کالتأخر التاريخي، الذي ميثل عنده اإلش

ر الفلسفي وتزجُّ به يف املُطلق کزمنيتهام التي تقلق الفالوعي بالواقع ومتغرياته يف 
 3.وتعاليه عن التاريخ

 اإليديولوجيا العربية املعارصةخمسني سنة عىل صدور  رث منکأ يبدو أنَّ مرور
ر کيف سؤال عالقة العروي بالفلسفة؛ فحضور مرشوعه يف ثنايا الف افياً للحسمکن کيمل 

رث، صورة استدعاٍء ملرجعيٍة فريدة يف الدفاع عن کفأ رثکالفلسفي املغريب بات يتخذ، أ
اء عىل هذا املرشوع رضورة کالحداثة والعقالنية يف الثقافة العربية املعارصة، وصار االت

ر املغريب عامة، ومن املدافعني عنه من کال محيد عنها بالنسبة إىل ُدعاة الحداثة يف الف
، خاصًة أمام نجاح خصوم العقالنية داخل دوائر القول الفلسفي عىل وجه التحديد

والحداثة يف اجتياح مساحات شاسعة من الثقافة املغربية منذ عقود طويلة، وألسباب 

                                                                        
 .6 ،(2008 ز الثقايف العريب،کاملر  :بريوت) السنة واإلصالحعبد الله العروي،  1
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  “اإليديولوجيا العربية املعارصة”يف مفعول أو  العروي والفلسفة؛
 ر الفلسفي املغريبکيف الف

 
 نبيل فازيو

 لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاءک
 
تب ک 1.“ال أرى نفيس فيلسوفاً، من يستطيع اليْوم أن يقول إنه فيلسوف؟”

اإليديولوجيا من أربعني سنة عىل صدور  رثک، أي بعد أ2008العروي هذه العبارة سنة 
ة ک، وقد العربية املعارصة بار کواحٍد من کافيًة ليفرَض الرجل نفسه کانت هذه املُدَّ

ري تقدم إىل مشهد الثقافة العربية کاملثقفني العرب الذين استطاعوا بلورة مرشوٍع ف
الحداثة الغربية  تسباتکيف صورة دفاٍع عن االختيار الحدايث، ودعوٍة إىل استيعاب م

ُة تلکام کباعتباره السبيل األضمن للخروج من وضعية التأخر التاريخي.   کانت املُدَّ
ً ألطروحٍة فلسفيٍة باتت عند املهتمني کافيًة لريى الباحثون يف فک ر العروي منوذجا

ر، رغم النربة الحادَّة کر الفلسفي يف املغرب من أهمِّ ما يُؤثث مْشهَد هذا الفکبالف
ورغم تربمه الدائم من أيِّ تصنيٍف يف خانة  2،ر الفلسفيکينتقد بها الف کلتي ما انفا

ن أن نقارب منه إعضال کبل ورغم إقراره بأن أفضل منظور مي ،الفلسفة والفالسفة
الية األساس، هو منظور املؤرخ القادر عىل کالتأخر التاريخي، الذي ميثل عنده اإلش

ر الفلسفي وتزجُّ به يف املُطلق کزمنيتهام التي تقلق الفالوعي بالواقع ومتغرياته يف 
 3.وتعاليه عن التاريخ

 اإليديولوجيا العربية املعارصةخمسني سنة عىل صدور  رث منکأ يبدو أنَّ مرور
ر کيف سؤال عالقة العروي بالفلسفة؛ فحضور مرشوعه يف ثنايا الف افياً للحسمکن کيمل 

رث، صورة استدعاٍء ملرجعيٍة فريدة يف الدفاع عن کفأ رثکالفلسفي املغريب بات يتخذ، أ
اء عىل هذا املرشوع رضورة کالحداثة والعقالنية يف الثقافة العربية املعارصة، وصار االت

ر املغريب عامة، ومن املدافعني عنه من کال محيد عنها بالنسبة إىل ُدعاة الحداثة يف الف
، خاصًة أمام نجاح خصوم العقالنية داخل دوائر القول الفلسفي عىل وجه التحديد

والحداثة يف اجتياح مساحات شاسعة من الثقافة املغربية منذ عقود طويلة، وألسباب 
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تابة عن املغرب الحديث کلام أتيحت له فرصة الکالعروي يرشحها  کسياسية ما انف
يف نفهم نقد العروي للموقف الفلسفي رغم تشبث الباحثني يف ک 4.واملعارص
ر کاره، ورغم إلحاحهم عىل رضورة ضم مرشوعه إىل خانة الفکبه وبأف الفلسفة

 الفلسفي يف املغرب؟
يف  ن للبعض أن يرى يف هذا التقابُل دليالً عىل فشل املوقف الفلسفيکمي
ره کم تنکالذي بلوره العروي، بحکوقصوره عن التأسيس ملرشوع تحديثي  املغرب،

برضورة الزجِّ بالفلسفة يف مضامر الواقع والتاريخ؛ ويفّضل  هکلهذا املوقف، ومتس
ية غرُضها التمييز بني الفلسفة، ريآخرون ُمساَءلة موقف العروي من زاوية نظر هيدغ

ر التاريخاين العريب بانحساره وقصوره کم عىل فکون النتيجُة الحکر، لتکوالعلم، والف
ويأىب آخرون إالَّ أن يروا يف موقف بل  5؛عن استيعاب قوة املوقف الفلسفي املعارص

مت، منذ زمن طويل، عىل الفلسفة کر من الفلسفة إحياًء لنزعة وضعيٍة حکهذا املف
ة وعقيم غري أنَّ عودة العروي  6.ةبفراغ مفاهيمها من املعنى والترشنق يف مثالية فجَّ

ة، التي اختار تبه املتأخر کري وعالقته باختياراته الفلسفية يف واحد من کإىل مساره الف
م عىل کثرياً من التحوُّط والرتيث يف الحکأمٌر يفرض علينا  الفلسفة والتاريخ،لها عنوان 

يعة مساره ببط کموقف هذا املثقف من الفلسفة، السيام وأنه ربط موقفه ذا
ويني وموقفه من األحداث التي نضَج وعيه يف تربتها. األمر الذي يجعل من کالت

موقفاً مرشوطاً بوضعٍ تاريخي ال ُمجرَّد اختياٍر عبثي أو عداء مجاين  کموقفه ذا
الية العامل العريب التي ينبغي الوعي بها أوالً، کللفلسفة؛ أي عىل رؤيٍة تعي طبيعة إش

ري يف ُسبل الخروج کملواجهتها والتف کقبل أن تقدَم عىل اختيار هذه الواجهة أو تل
 .کمنها بعد ذل

ثرياً من مرشوعيته من هذه العالقة املتينة والقلقة التي ک ينهل موقف العروي
ر الفلسفي املغريب رجًة قويًة کان صدفًة أن يُحدث تلقيه يف الفکتجمعه بالواقع، وما 

ن کري نفسه. من هنا مُي کألنه جعل من الوعي بالواقع وتاريخيته رشطاً لفعل التف
ن بعيداً عن کغرب الذي مل ير العروي يف الخطاب الفلسفي يف املکتعقب مفعول ف

ر يف کواقع التأخر التاريخي وأسئلته، حيث يتضح أنَّ األمر يتعلُّق باستمراريٍة لهذا الف
ل نزعٍة نقديٍة استطاعت فرض نفسها يف جغرافيا کثنايا القول الفلسفي املغريب، يف ش

ر کالف الياتکر الفلسفي املغريب املعارصة، وذهبت بعيداً يف إعادة صياغة إشکالف
                                                                        

4 Abdallah Laroui, Le Maroc et Hassan II: un témoignage (Casablanca: Centre culturel Arabe, 2005), 134. 
 .18، (2009منشورات الجمل،  :بريوت)، ترجمة أدونيس وآخرون النقد املزدوج، بري الخطيبيکعبد ال 5
 تابه عن الفلسفة والتاريخ؛کسيوضح العروي اقرتان الفلسفة الوضعية بالرؤية التاريخانية يف  6

Abdallah Laroui, Philosophie et Histoire (Casablanca: Centre culturel du livre, 2016), 94. 

3 
 

املغريب عىل ضوء االعرتاف بواقع التأخر التاريخي، وبقيام حاجِة ماّسِة إىل الحداثة 
ر العروي عامة، واإليديولوجيا العربية کملواجهة هذا الواقع. ما هي تجليات مفعول ف

يف نفهم تأرجح العروي بني کر الفلسفي املغريب؟ کاملعارصة تحديداً، يف ثنايا الف
ر الفلسفي املغريب هذا کيف تلقََّف الفکري، و کة يف بلورة مرشوعه الفالتاريخ والفلسف

املصنف، أنَّ  کنصف قرن عىل عقد ذل رثَ منکأ ن القول، بعد مرورکوع؟ هل مياملرش 
تاب اإليديولوجيا العربية کر العروي، أم أن کر الفلسفي عندنا تجاوز أفق فکالف

ر، وأن هذا األخري مل يستطع بعد الحسم کالفاملعارصة ما يزال ميثل أفقا بالنسبة لهذا 
 تاب؟کال کاليات التي ينضح بها ذلکيف اإلش

 ر الفلسفي املغريبکالعروي وسؤال الحداثة يف الف .أوالً 
ً من ک .أ ان الدفاع عن الحداثة الغربية، والدعوة إىل استيعاب درسها، واحدا

، ولنئ بسط العروي القول يف هذا الطرح اإليديولوجيا العربية املعارصةتاب کمقومات 
تاب األوَّل کال مينع من القول إن تلقي ال ک، فإن ذلر التاريخيکالعرب والفتاب کيف 

فيالً بتنبيه الباحثني يف الفلسفة إىل رضورة تحصيل وعي بالحاجة إىل الحداثة، کان ک
ع العروي غدا ل مفهومها يف السياق الغريب. مکوالحفر يف أسس خطابها وسياقات تش

ً من األسباب التي ترُبر رضورَة االنفتاح عىل  االعرتاف بواقع التأخر التاريخي واحدا
ل مفکالحداثة الغربية واستيعاب م الجابري التشديد کٌر کتسبات اللربالية. وفيام فضَّ

 عىل االقرتان املاهوية والتاريخي بني الحداثة واالستعامر، معترباً أن هذا االقرتان يحدد
ة عىل ضوء ما انتهت إليه الحداثة وشعارات کطبيعة عالقتنا بالغرب وف ره، خاصَّ

ده املرشوعان االستعامري والصهيوين عَمد العروي إىل التمييز  7،األنوار من فشٍل جسَّ
يف الغرب بني وجهني متقابلني؛ غرٌب متوحش؛ غرب االستعامر واإلمربيالية، وغرٌب 

ونية. يفيدنا هذا التمييز يف إضفاء الرشعية الالزمة عىل کالتائٌب؛ غرُب اإلنسية والقيم 
انيٌة لفصلها عن کإم کتسبات الحداثة الغربية، طاملا أنَّ ُهناکالدعوة إىل استيعاب م

وين للثقافة الغربية الحديثة، أي کالوجه املتوحش للغرب، واعتبارها جزءاً من الروح ال
 8.لبرشية جمعاءالعقل املُتاح ل کباعتبارها جزءاً من ذل

رين املغاربة عىل هذا التمييز، بقدر ما يهمنا ما کثرياً ردود أفعال املفکال تعنينا 
اضطلع به من دوٍر يف التأسيس لرشعية الحداثة يف الخطاب الفلسفي املغريب؛ إذ مل 

لإلعراض  “افيةً کعلًَّة ”تسبات حداثته کتعد شيطنة الغرب، والتشنيع عليه وتسفيه م
وين للغرب يف کنزواء يف رشنقة الذات والرتاث، بل صاَر التنقيب عن الوجه العنه واال 

                                                                        
 .32، (2016ز دراسات الوحدة العربية، کمر : بريوت) املرشوع النهضوي العريب؛ مراجعة نقديةمحمد عابد الجابري،  7
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العْروي والفلسفة، أو يف مفعول “اإليديولوجيا العربية املعارصة” يف الفكر الفلسفي املغريب

2 
 

تابة عن املغرب الحديث کلام أتيحت له فرصة الکالعروي يرشحها  کسياسية ما انف
يف نفهم نقد العروي للموقف الفلسفي رغم تشبث الباحثني يف ک 4.واملعارص
ر کاره، ورغم إلحاحهم عىل رضورة ضم مرشوعه إىل خانة الفکبه وبأف الفلسفة

 الفلسفي يف املغرب؟
يف  ن للبعض أن يرى يف هذا التقابُل دليالً عىل فشل املوقف الفلسفيکمي
ره کم تنکالذي بلوره العروي، بحکوقصوره عن التأسيس ملرشوع تحديثي  املغرب،

برضورة الزجِّ بالفلسفة يف مضامر الواقع والتاريخ؛ ويفّضل  هکلهذا املوقف، ومتس
ية غرُضها التمييز بني الفلسفة، ريآخرون ُمساَءلة موقف العروي من زاوية نظر هيدغ

ر التاريخاين العريب بانحساره وقصوره کم عىل فکون النتيجُة الحکر، لتکوالعلم، والف
ويأىب آخرون إالَّ أن يروا يف موقف بل  5؛عن استيعاب قوة املوقف الفلسفي املعارص

مت، منذ زمن طويل، عىل الفلسفة کر من الفلسفة إحياًء لنزعة وضعيٍة حکهذا املف
ة وعقيم غري أنَّ عودة العروي  6.ةبفراغ مفاهيمها من املعنى والترشنق يف مثالية فجَّ

ة، التي اختار تبه املتأخر کري وعالقته باختياراته الفلسفية يف واحد من کإىل مساره الف
م عىل کثرياً من التحوُّط والرتيث يف الحکأمٌر يفرض علينا  الفلسفة والتاريخ،لها عنوان 

يعة مساره ببط کموقف هذا املثقف من الفلسفة، السيام وأنه ربط موقفه ذا
ويني وموقفه من األحداث التي نضَج وعيه يف تربتها. األمر الذي يجعل من کالت

موقفاً مرشوطاً بوضعٍ تاريخي ال ُمجرَّد اختياٍر عبثي أو عداء مجاين  کموقفه ذا
الية العامل العريب التي ينبغي الوعي بها أوالً، کللفلسفة؛ أي عىل رؤيٍة تعي طبيعة إش

ري يف ُسبل الخروج کملواجهتها والتف کقبل أن تقدَم عىل اختيار هذه الواجهة أو تل
 .کمنها بعد ذل

ثرياً من مرشوعيته من هذه العالقة املتينة والقلقة التي ک ينهل موقف العروي
ر الفلسفي املغريب رجًة قويًة کان صدفًة أن يُحدث تلقيه يف الفکتجمعه بالواقع، وما 

ن کري نفسه. من هنا مُي کألنه جعل من الوعي بالواقع وتاريخيته رشطاً لفعل التف
ن بعيداً عن کغرب الذي مل ير العروي يف الخطاب الفلسفي يف املکتعقب مفعول ف

ر يف کواقع التأخر التاريخي وأسئلته، حيث يتضح أنَّ األمر يتعلُّق باستمراريٍة لهذا الف
ل نزعٍة نقديٍة استطاعت فرض نفسها يف جغرافيا کثنايا القول الفلسفي املغريب، يف ش

ر کالف الياتکر الفلسفي املغريب املعارصة، وذهبت بعيداً يف إعادة صياغة إشکالف
                                                                        

4 Abdallah Laroui, Le Maroc et Hassan II: un témoignage (Casablanca: Centre culturel Arabe, 2005), 134. 
 .18، (2009منشورات الجمل،  :بريوت)، ترجمة أدونيس وآخرون النقد املزدوج، بري الخطيبيکعبد ال 5
 تابه عن الفلسفة والتاريخ؛کسيوضح العروي اقرتان الفلسفة الوضعية بالرؤية التاريخانية يف  6

Abdallah Laroui, Philosophie et Histoire (Casablanca: Centre culturel du livre, 2016), 94. 

3 
 

املغريب عىل ضوء االعرتاف بواقع التأخر التاريخي، وبقيام حاجِة ماّسِة إىل الحداثة 
ر العروي عامة، واإليديولوجيا العربية کملواجهة هذا الواقع. ما هي تجليات مفعول ف

يف نفهم تأرجح العروي بني کر الفلسفي املغريب؟ کاملعارصة تحديداً، يف ثنايا الف
ر الفلسفي املغريب هذا کيف تلقََّف الفکري، و کة يف بلورة مرشوعه الفالتاريخ والفلسف

املصنف، أنَّ  کنصف قرن عىل عقد ذل رثَ منکأ ن القول، بعد مرورکوع؟ هل مياملرش 
تاب اإليديولوجيا العربية کر العروي، أم أن کر الفلسفي عندنا تجاوز أفق فکالف

ر، وأن هذا األخري مل يستطع بعد الحسم کالفاملعارصة ما يزال ميثل أفقا بالنسبة لهذا 
 تاب؟کال کاليات التي ينضح بها ذلکيف اإلش

 ر الفلسفي املغريبکالعروي وسؤال الحداثة يف الف .أوالً 
ً من ک .أ ان الدفاع عن الحداثة الغربية، والدعوة إىل استيعاب درسها، واحدا

، ولنئ بسط العروي القول يف هذا الطرح اإليديولوجيا العربية املعارصةتاب کمقومات 
تاب األوَّل کال مينع من القول إن تلقي ال ک، فإن ذلر التاريخيکالعرب والفتاب کيف 

فيالً بتنبيه الباحثني يف الفلسفة إىل رضورة تحصيل وعي بالحاجة إىل الحداثة، کان ک
ع العروي غدا ل مفهومها يف السياق الغريب. مکوالحفر يف أسس خطابها وسياقات تش

ً من األسباب التي ترُبر رضورَة االنفتاح عىل  االعرتاف بواقع التأخر التاريخي واحدا
ل مفکالحداثة الغربية واستيعاب م الجابري التشديد کٌر کتسبات اللربالية. وفيام فضَّ

 عىل االقرتان املاهوية والتاريخي بني الحداثة واالستعامر، معترباً أن هذا االقرتان يحدد
ة عىل ضوء ما انتهت إليه الحداثة وشعارات کطبيعة عالقتنا بالغرب وف ره، خاصَّ

ده املرشوعان االستعامري والصهيوين عَمد العروي إىل التمييز  7،األنوار من فشٍل جسَّ
يف الغرب بني وجهني متقابلني؛ غرٌب متوحش؛ غرب االستعامر واإلمربيالية، وغرٌب 

ونية. يفيدنا هذا التمييز يف إضفاء الرشعية الالزمة عىل کالتائٌب؛ غرُب اإلنسية والقيم 
انيٌة لفصلها عن کإم کتسبات الحداثة الغربية، طاملا أنَّ ُهناکالدعوة إىل استيعاب م

وين للثقافة الغربية الحديثة، أي کالوجه املتوحش للغرب، واعتبارها جزءاً من الروح ال
 8.لبرشية جمعاءالعقل املُتاح ل کباعتبارها جزءاً من ذل

رين املغاربة عىل هذا التمييز، بقدر ما يهمنا ما کثرياً ردود أفعال املفکال تعنينا 
اضطلع به من دوٍر يف التأسيس لرشعية الحداثة يف الخطاب الفلسفي املغريب؛ إذ مل 

لإلعراض  “افيةً کعلًَّة ”تسبات حداثته کتعد شيطنة الغرب، والتشنيع عليه وتسفيه م
وين للغرب يف کنزواء يف رشنقة الذات والرتاث، بل صاَر التنقيب عن الوجه العنه واال 

                                                                        
 .32، (2016ز دراسات الوحدة العربية، کمر : بريوت) املرشوع النهضوي العريب؛ مراجعة نقديةمحمد عابد الجابري،  7
 .16، (1997، الثقايف العريب زکاملر  :بريوت-الدار البيضاء) مفهوم العقل؛ مقالة يف املفارقاتعبد الله العروي،  8
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نبيل فازيو

4 
 

جملة ما ينبغي عىل البحث الفلسفي االضطالع به من أجل التأسيس للحداثة من 
داخل دوائر القْول الفلسفي مبختلف قطاعاته ومستوياته. عىل ضوء هذه املاُلحظة 

ر الحديث کثريٍ من مرجعيات الفک عىل ن أن نقرأ انفتاح الدرس الفلسفي املغريبکميُ 
ً يف استدعاء أسامء املفکواملعارص، حيث ظلَّ َهمُّ الرتويج للف رين کر الحديث حارضا

ر الفلسفي املغريب أن يبحث يف صورة الغرب کان عىل الفکالغربيني ونصوصهم، و 
ة کتمسالحديث عن وجهه املرشق، ضدا عىل الرؤى األصولية املترشنقة عىل الذات وامل

نة عن الغرب کت تروج ألبشع صورة ممکرة الخصوصية الثقافية، والتي ما انفکبف
 وترسيخها يف املِخيال الثقايف العريب واإلسالمي.

يبقى االرتفاع بسؤال الحداثة إىل مستوى السؤال املحوري من نتائج وعي 
الفلسفي املغريب بأهميتها، ورسعان ما اتخذ تلّقيها صورًة ذات وجني متناقضني؛  رکالف

يف صورة دفاٍع عن الحداثة ومرشوعها، ومحاولة  کفمن جهة، تبدى التلقي ذا
ً يف التقعيد ملفهومها، سواٌء من داخل تاريخ الفلسفة الغربية، عىل  للذهاب بعيدا

سبيال، وعبد السالم بنعبدالعايل، أو من محمد کٍر کالنحو الذي نجده يف أعامل مف
ٌ من أعامل کار کر العريب وتاريخ األفکداخل مدارات الف امل عبد اللطيف، کام هو بنيِّ

رة الحداثة، کوعبد اإلله بلقزيز ونور الدين أفاية. أما من جهة ثانية، فإن تلقي ف
ٍس وبُر  ٍم منها وتحفظ عىل خاصًة يف الصيغة التي قدمها بها العروي، اتخذ صورة توجُّ

ان من الصادم أن ينبعث مثل هذا املوقف من داخل تربة القول کقيمتها، وقد 
رة الحداثة تبحث لنفسها عن موطئ قدٍم يف کانت فيها فکالفلسفي تحديداً، يف لحظة 

العروي والجابري، بل وتعرب عن نفسها يف کبار کرين کالوعي املغريب املعارص مع مف
اختيار إيديولوجي وسيايس بعيد کرض نفسه عىل املغرب ل مرشوع سيايس فکش

 االستقالل.
العالمة الفارقة عىل ما أصاب  “الفلسفي”ره کن اعتبار طه عبد الرحامن وفکمي
اَن الرجل يف حاجٍة إىل کوص، وما کرة الحداثة من نکر الفلسفي املغريب لفکتلقي الف

اعتباره بياناً يف ذمِّ الحداثة الغربية وتسفيه  نکالذي ميُ  روح الحداثة،تابة نصِّ کانتظار 
تسباتها، طاملا أنه أرىس دعائم موقفه منها يف سياق مرشوعه الفلسفي الذي اختار کم

بالخصوصية واحداً  ک. بدا حسُّ الترشنق عىل الذات والتمسفقه الفلسفةن اله عنو 
بري من کاٍع أ هذا األخرُي عىل قطکمن مقومات خطاب طه عبد الرحامن، وقد ات

رث جذرية، من أجل تسويغ موقفه من کخطاب ما بعد الحداثة، يف صيغته النقدية األ 
رة اإلبداع الذي جعله محور کن فصله عن تصوره لفکالذي ال ميُ  9،الحداثة الغربية

                                                                        
 .111، (2013ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) روح الحداثة؛ املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالميةطه عبد الرحامن،  9

5 
 

ر الفلسفي کانت النتيجة أن قاد إعامُل هذا الخطاب يف الفکف 10؛مرشوعه الفلسفي
قوى التقليد الثاوية يف الرتاث، وانبعاثها يف صورة رغبٍة هوجاء  أعتىاملغريب إىل إنعاش 

يف الخالص من ثقل انحطاطنا املزدوج؛ انحطاطنا وقصورنا عن اإلبداع الفلسفي من 
 روح الحداثةجهة، وتأخر الحداثة الغربية عن أفق حقيقتها مجسداً يف ما سامه طه 

من اجتياح مساحات شاسعة من جغرافيا  نهکليس نجاح هذا الطرح ومت 11.جهة أخرى
يف تلقي  − مفاجئ وغري متوقع − ر العريب املعارص غري عالمة من عالمة انحسارٍ کالف

ان، منذ البداية، رد فعل کرة الحداثة، وهذا ال مينع من تسجيل أن موقف طه کف
ونية الحداثة يف صيغتها کرة کر الفلسفي املغريب عىل فکعنيف عىل انفتاح الف

 شف عن مفعول طرح العروي يف الثقافة الفلسفية املغربية.کلغربية، وهو ما يا
ن تبنيُّ هذا األمر، عىل نحٍو أوضح، إْن نحُن عقدنا مقارنًة بني تصورْي کمي

ونية، حيث سيتبدى الفرُق شاسعاً بني موقٍف يدافع کوين والکرة الکالعروي وطه لف
وينظر إليها باعتبارها أفقاً للتصالح مع الذات واآلخر؛ وآخر يتوجَّس منها  ونيةکعن ال

ويتوارى خلَْف الخصوصية لريتفع بها إىل مستوى الرشط الرضوري للتموقع داخل 
تابات طه کثريٍ من ثنايا کونية. ليس بالعسري أن نتعقب حضوَر طْيف العروي يف کال

ام يف موقفه من التصوُّر الحدايث للدين؛ کاث، عبد الرحامن؛ يف موقفه من األصالة والرت 
بريٍ منه، ردَّ فعٍل عىل کان، يف حيٍّز کرة دين الفطرة عند روسو کأنَّ نقده لف يبدو يلإذ 

رة کإقدام العروي عىل إعادة تعريب نصِّ روسو وتعويله عليه من أجل الرتويج لف
ؤيته إىل التحديث السيايس. التي ظلّت متثل الحلقة الناقصة من ر  12،الحداثة الدينية

يف تصور طه للسياسة وعالقتها باألخالق، الذي أقامه عىل  کن تعقب ذلکبل ومُي 
مقتىض مجِّ التصور العلامين الذي نهل منه العروي يف بناء مرشوعه التحديثي القائم 

لِّ واحٍد منهام تجنباً لبطش کوالوعي بخصوصية  13،إىل الفصل بني السياسة والدين
ت لنا املسافُة واضحًة کام باملحکالح وم باسم الدين. متى قارنا بني العروي وطه تبدَّ

بني رؤيتني مختلفتني إىل الذات اإلنسانية ووضعها يف الوجود والتاريخ؛ بني ذاٍت تتجذر 
يف قيم الحرية، والعقل، واملواطنة والفعل التاريخي، وتعترُب التاريخ مخترباً لقياس 

الية املفاهيم، وأخرى تنصهر يف قيم العبودية )الدينية(، ار وفعکصالحية األف
واالستسالم، واالنسحابية املُطلقة من الفعل ومداراته باسم اإلبداع الذي يرتد، يف أخر 

                                                                        
 .11، (2005ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) فقه الفلسفة، املفهوم والتأثيلطه عبد الرحامن،  10
 .55، روح الحداثةعبد الرحامن،  11
 .35، (2014ة العربية لألبحاث والنرش، کالشب :بريوت) بؤس الدهرانية؛ النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدينطه عبد الرحامن،  12
ون هو مبدأ اختيار کومتى تبث هذا، لزم منه أن املرجع يف تقويم الفعل السيايس يصري هو عينه يف تقويم الفعل الرشعي، إذ ي ...” 13

ن للفعل السيايس أن يصاحب الفعل الديني، بحيث يصبح األصل فيهام االجتامع، وال يصار کام، ال مبدأ وضعها؛ وعندئٍذ، ميکواألحالقوانني 
 .51، روح الحداثةعبد الرحامن،  ،“إىل الفصل بينهام إال بدليل
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العْروي والفلسفة، أو يف مفعول “اإليديولوجيا العربية املعارصة” يف الفكر الفلسفي املغريب

4 
 

جملة ما ينبغي عىل البحث الفلسفي االضطالع به من أجل التأسيس للحداثة من 
داخل دوائر القْول الفلسفي مبختلف قطاعاته ومستوياته. عىل ضوء هذه املاُلحظة 

ر الحديث کثريٍ من مرجعيات الفک عىل ن أن نقرأ انفتاح الدرس الفلسفي املغريبکميُ 
ً يف استدعاء أسامء املفکواملعارص، حيث ظلَّ َهمُّ الرتويج للف رين کر الحديث حارضا

ر الفلسفي املغريب أن يبحث يف صورة الغرب کان عىل الفکالغربيني ونصوصهم، و 
ة کتمسالحديث عن وجهه املرشق، ضدا عىل الرؤى األصولية املترشنقة عىل الذات وامل

نة عن الغرب کت تروج ألبشع صورة ممکرة الخصوصية الثقافية، والتي ما انفکبف
 وترسيخها يف املِخيال الثقايف العريب واإلسالمي.

يبقى االرتفاع بسؤال الحداثة إىل مستوى السؤال املحوري من نتائج وعي 
الفلسفي املغريب بأهميتها، ورسعان ما اتخذ تلّقيها صورًة ذات وجني متناقضني؛  رکالف

يف صورة دفاٍع عن الحداثة ومرشوعها، ومحاولة  کفمن جهة، تبدى التلقي ذا
ً يف التقعيد ملفهومها، سواٌء من داخل تاريخ الفلسفة الغربية، عىل  للذهاب بعيدا

سبيال، وعبد السالم بنعبدالعايل، أو من محمد کٍر کالنحو الذي نجده يف أعامل مف
ٌ من أعامل کار کر العريب وتاريخ األفکداخل مدارات الف امل عبد اللطيف، کام هو بنيِّ

رة الحداثة، کوعبد اإلله بلقزيز ونور الدين أفاية. أما من جهة ثانية، فإن تلقي ف
ٍس وبُر  ٍم منها وتحفظ عىل خاصًة يف الصيغة التي قدمها بها العروي، اتخذ صورة توجُّ

ان من الصادم أن ينبعث مثل هذا املوقف من داخل تربة القول کقيمتها، وقد 
رة الحداثة تبحث لنفسها عن موطئ قدٍم يف کانت فيها فکالفلسفي تحديداً، يف لحظة 

العروي والجابري، بل وتعرب عن نفسها يف کبار کرين کالوعي املغريب املعارص مع مف
اختيار إيديولوجي وسيايس بعيد کرض نفسه عىل املغرب ل مرشوع سيايس فکش

 االستقالل.
العالمة الفارقة عىل ما أصاب  “الفلسفي”ره کن اعتبار طه عبد الرحامن وفکمي
اَن الرجل يف حاجٍة إىل کوص، وما کرة الحداثة من نکر الفلسفي املغريب لفکتلقي الف

اعتباره بياناً يف ذمِّ الحداثة الغربية وتسفيه  نکالذي ميُ  روح الحداثة،تابة نصِّ کانتظار 
تسباتها، طاملا أنه أرىس دعائم موقفه منها يف سياق مرشوعه الفلسفي الذي اختار کم

بالخصوصية واحداً  ک. بدا حسُّ الترشنق عىل الذات والتمسفقه الفلسفةن اله عنو 
بري من کاٍع أ هذا األخرُي عىل قطکمن مقومات خطاب طه عبد الرحامن، وقد ات

رث جذرية، من أجل تسويغ موقفه من کخطاب ما بعد الحداثة، يف صيغته النقدية األ 
رة اإلبداع الذي جعله محور کن فصله عن تصوره لفکالذي ال ميُ  9،الحداثة الغربية

                                                                        
 .111، (2013ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) روح الحداثة؛ املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالميةطه عبد الرحامن،  9

5 
 

ر الفلسفي کانت النتيجة أن قاد إعامُل هذا الخطاب يف الفکف 10؛مرشوعه الفلسفي
قوى التقليد الثاوية يف الرتاث، وانبعاثها يف صورة رغبٍة هوجاء  أعتىاملغريب إىل إنعاش 

يف الخالص من ثقل انحطاطنا املزدوج؛ انحطاطنا وقصورنا عن اإلبداع الفلسفي من 
 روح الحداثةجهة، وتأخر الحداثة الغربية عن أفق حقيقتها مجسداً يف ما سامه طه 

من اجتياح مساحات شاسعة من جغرافيا  نهکليس نجاح هذا الطرح ومت 11.جهة أخرى
يف تلقي  − مفاجئ وغري متوقع − ر العريب املعارص غري عالمة من عالمة انحسارٍ کالف

ان، منذ البداية، رد فعل کرة الحداثة، وهذا ال مينع من تسجيل أن موقف طه کف
ونية الحداثة يف صيغتها کرة کر الفلسفي املغريب عىل فکعنيف عىل انفتاح الف

 شف عن مفعول طرح العروي يف الثقافة الفلسفية املغربية.کلغربية، وهو ما يا
ن تبنيُّ هذا األمر، عىل نحٍو أوضح، إْن نحُن عقدنا مقارنًة بني تصورْي کمي

ونية، حيث سيتبدى الفرُق شاسعاً بني موقٍف يدافع کوين والکرة الکالعروي وطه لف
وينظر إليها باعتبارها أفقاً للتصالح مع الذات واآلخر؛ وآخر يتوجَّس منها  ونيةکعن ال

ويتوارى خلَْف الخصوصية لريتفع بها إىل مستوى الرشط الرضوري للتموقع داخل 
تابات طه کثريٍ من ثنايا کونية. ليس بالعسري أن نتعقب حضوَر طْيف العروي يف کال

ام يف موقفه من التصوُّر الحدايث للدين؛ کاث، عبد الرحامن؛ يف موقفه من األصالة والرت 
بريٍ منه، ردَّ فعٍل عىل کان، يف حيٍّز کرة دين الفطرة عند روسو کأنَّ نقده لف يبدو يلإذ 

رة کإقدام العروي عىل إعادة تعريب نصِّ روسو وتعويله عليه من أجل الرتويج لف
ؤيته إىل التحديث السيايس. التي ظلّت متثل الحلقة الناقصة من ر  12،الحداثة الدينية

يف تصور طه للسياسة وعالقتها باألخالق، الذي أقامه عىل  کن تعقب ذلکبل ومُي 
مقتىض مجِّ التصور العلامين الذي نهل منه العروي يف بناء مرشوعه التحديثي القائم 

لِّ واحٍد منهام تجنباً لبطش کوالوعي بخصوصية  13،إىل الفصل بني السياسة والدين
ت لنا املسافُة واضحًة کام باملحکالح وم باسم الدين. متى قارنا بني العروي وطه تبدَّ

بني رؤيتني مختلفتني إىل الذات اإلنسانية ووضعها يف الوجود والتاريخ؛ بني ذاٍت تتجذر 
يف قيم الحرية، والعقل، واملواطنة والفعل التاريخي، وتعترُب التاريخ مخترباً لقياس 

الية املفاهيم، وأخرى تنصهر يف قيم العبودية )الدينية(، ار وفعکصالحية األف
واالستسالم، واالنسحابية املُطلقة من الفعل ومداراته باسم اإلبداع الذي يرتد، يف أخر 

                                                                        
 .11، (2005ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) فقه الفلسفة، املفهوم والتأثيلطه عبد الرحامن،  10
 .55، روح الحداثةعبد الرحامن،  11
 .35، (2014ة العربية لألبحاث والنرش، کالشب :بريوت) بؤس الدهرانية؛ النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدينطه عبد الرحامن،  12
ون هو مبدأ اختيار کومتى تبث هذا، لزم منه أن املرجع يف تقويم الفعل السيايس يصري هو عينه يف تقويم الفعل الرشعي، إذ ي ...” 13

ن للفعل السيايس أن يصاحب الفعل الديني، بحيث يصبح األصل فيهام االجتامع، وال يصار کام، ال مبدأ وضعها؛ وعندئٍذ، ميکواألحالقوانني 
 .51، روح الحداثةعبد الرحامن،  ،“إىل الفصل بينهام إال بدليل
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نبيل فازيو

6 
 

التحليل، إىل انغامٍس يف خصوصية يحددها املجال التداويل هذه املرة، الذي يتحدد 
املنظور، محلَّ التاريخ، ويفقد املفهوُم  يف هذا 14،بدوره بالعقيدة، واللغة. تحلُّ اللغة

ٍر منطقيٍّ کَل فکواقعيته لينصهر يف تناغمه املنطقي الصوري، ليتخذ القوُل الفلسفيُّ ش
زية مسألة الرتجمة ودورها کرغَم وعي طه مبر  صوري عديم الصلة بالواقع وتاريخيته،

ّل کم لکالحا هوأنَّ مبدأ اللزوم نالحظ  کلذل 15،يف تحديد طبيعة فعل التفلسف
 .عبد الرحامن تابات طهک

ة فکت .ب ر العروي التشديد عىل رضورة ضخِّ الوعي التاريخي يف کمن ِجدَّ
ً من عنارص تصوره للثورة الثقافية، التي دعا إليها يف کالثقافة والف ر باعتباره عنرصا

يف الحداثة ينبغي أن يتسم  ريٍ کأنَّ أي تف کنستفيد من ذل 16.تاباته النقدية األوىلک
عندما طفق  اإليديولوجيا العربية املعارصةتاب کبوعٍي تاريخي بها، وهذا ما ترجمه 

رة الحداثة يف الوعي العريب کم تلقي فکشف عن السياق التاريخي الذي حکي
الحديث، وهو عيُنه ما يفّّس تشديَد صاحبه عىل رضورة متثُّل مستقبِل الوجود العريب 

 کتاب ذاکر أن الکن أن ننک واقعٍ تاريخي اسُمه التأخر التاريخي. ال مُي عىل ضوءِ 
الية التأخر التاريخي، بل وميَّزها عن غريها من صنوف کزية إشکاستطاع إظهار مر 

الية کرين العرب املعارصين، من قبيل إشکاليات التي طاملا استنزفت جهود املفکاإلش
 17.الجوهراين( والثقايف بني اإلسالم والغرب...الخاالختالف الحضاري، والتاميز املاهوي )
ر الفلسفي يف املغرب باتوا، وتحت وطأة کويبدو أنَّ املشتغلني يف مجال الف

الية، ورسعاَن ما ک، عىل دراية بخصوصية هذه اإلشاإليديولوجيا العربية املعارصة
ة ونصوصها رة الحداثکصارت عندهم واحدًة من املقدمات التي عىل ضوئها أوَّلوا ف

رة التأخر التاريخي يف کربى. ينبغي علينا أن نتساءل عن الدور الذي اضطلعت به فکال
ً يحدد رشعية القول کتوجيه الف ً قبليا ر الفلسفي يف املغرب؛ عامَّ إذا ما باتْت رشطا

ون علينا أن نتساءل، أيضاً، عن أثرها )السلبي رمبا؟( يف کالفلسفي عندنا؛ بل وسي
لني يف الحقل الفلسفي املغريب، حيث مثَّل االنشغاُل بها الحدَّ الفاصل تصنيف املشتغ

، سواء تعلق األمر مبرجعية کتفي بالتعريف بهذه املرجعية أو تلکبني نزعٍة نصيٍة ت

                                                                        
14 Taha Aderrahmane, Langage et Philosophie (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines. 1979), 5. 
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 .171، (1997ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) يف ضوء التاريخ ثقافتناعبد الله العروي،  16
 .122 ،(1998ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) ر التاريخيکالعرب والفعبد الله العروي،  17
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تراثية أم بأخرى حديثة أو معارصة، وبني أخرى نقديٍة تتخُذ من فهم الراهن علََّة 
 18.وجودها ومنبع مرشوعيتها

ر الفلسفي يف املغرب نوعاً کناُلحظ أنَّ القلق إزاء مفهوم الحداثة فرض عىل الف
من االنتقائية يف التعامل مع نصوصها؛ إذ اتخذ استدعاُء هذه األخرية صورتني 
مختلفتني؛ فمن جهة أوىل، حاوَل الدرس الفلسفي يف املغرب التعريَف بأهم نصوص 

ام يف مجال فلسفة کطاب الحداثة ومفهومها ر الغريب يف مختلف مستوياته؛ يف خکالف
ر السيايس، واألخالقي، والجاميل، وفلسفة الدين..الخ. وقد بدا هذا کالعلوم، والف

الية التأخر کالصنف من التعامل مع النصِّ الفلسفي الغريب هادئاً من جهة عالقته بإش
ً عن ادميية خالصة جعلته يکن القول إنه اتسم بصبغة أکالتاريخي، بل ومي بدو بعيدا

رين ک، ومن جهة ثانية، اتسم تعامل مفکالية. يف مقابل ذلکاإلش کل انشغال بتلک
ادميي کآخرين مع نصوص الحداثة بنوٍع من التوظيف الذي يتجاوُز حدوَد التعاُمل األ 

ن أن نُشري يف هذا املقام، عىل سبيل کالرصف ووصلها بالراهن وأسئلته الحارقة. مُي 
لت لحظًة مفصليًة يف تاريخ تلقي ک، إىل أعامل محمد سبيال التي شاملثال ال الحرص

ان استمرارية ملوقف العروي، ورمزاً من کر الرجل، ولنئ کرة الحداثة يف املغرب؛ ففکف
رموز الدفاع عن املرشوع الحدايث يف العامل العريب، فإنَّ قراءته للنصوص الفلسفية 

التحديث يف العامل العريب. وعندما يالحظ  کل توظيٍف لها يف معرت کالحديثة اتخذت ش
تشديده عىل قراءة الحداثة يف تاريخيتها، أي يف سياقات  − مثالً –قُرَّاء محمد سبيال 

ال ينبغي أن يحملهم عىل االعتقاد أنَّ  کتلقيها يف الثقافة العربية واملغربية، فإنَّ ذل
وإىل الذهوِل عن أهمية  مقاربته انزلقت إىل اختزال الحداثة يف سريورة التحديث،

زية الحداثة يف الوعي الغريب، کان عىل بيِّنٍة من أمر مر کمفهومها الفلسفي، طاملا أنه 
بقدر ما يتعلق األمر  19،رية الغربيةکل التيارات الفکوبأن مفهوم الحداثة ميثّل بؤرة 

الحداثة، وهو  رةکم لحظة التلقي العريب لفکه لطبيعة السياق التاريخي الذي حکبإدرا
بل إنَّ ما وسم  20.ما يفّس انعطافُه املستمر عىل دراسة تحوُّالت املجتمع املغريب

ً  – ر للحداثة هوکمقاربة هذا الف الوعي بها يف تعدد مستوياتها وتداخل  − تحديدا

                                                                        
ر العريب الحديث منذ کالية االنحطاط التي وعى بها الفکرث من تسمية جديدة إلشکانت أکالية التأخر التاريخي ما کيقد يقال؛ إن إش 18

محمد عزيز لحبايب. مثل ري يف العامل الثالث فيام بعد يف خطاب فيلسوف کتفالية التي تبدت يف صورة کلحظة النهضة، وأنها عينها إلش
ينبغي أن نالحظ أن ما رمى إليه العروي ليس فقط تشخيص وضعية تاريخية اسمها االنحطاط أو التخلف، وإمنا أيضا تعبيد الطريق 

ة التأخر التاريخي خطوة يف طريق تعبيد الطريق اليکتسبات حداثته، وهذا ما يجعل من الوعي بطبيعة إشکلتقبل الغرب واستيعاب م
 أماما فعل الخروج من وضعنا التاريخي املتأخر.

ر املغريب کمسألة الحداثة يف الفره محمد الشيخ، کذ  (.1999 )القينطرة: املطبعة الّسيعة، حوارات يف الثقافة والسياسةمحمد سبيال،  19
 .203 (،2004منشورات الزمن،  :البيضاءالدار ) املعارص

 .(2010بقال للنرش، ودار ت :البيضاءالدار ) يف تحوالت املجتمع املغريبسبيال،  محمد 20
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العْروي والفلسفة، أو يف مفعول “اإليديولوجيا العربية املعارصة” يف الفكر الفلسفي املغريب

6 
 

التحليل، إىل انغامٍس يف خصوصية يحددها املجال التداويل هذه املرة، الذي يتحدد 
املنظور، محلَّ التاريخ، ويفقد املفهوُم  يف هذا 14،بدوره بالعقيدة، واللغة. تحلُّ اللغة

ٍر منطقيٍّ کَل فکواقعيته لينصهر يف تناغمه املنطقي الصوري، ليتخذ القوُل الفلسفيُّ ش
زية مسألة الرتجمة ودورها کرغَم وعي طه مبر  صوري عديم الصلة بالواقع وتاريخيته،

ّل کم لکالحا هوأنَّ مبدأ اللزوم نالحظ  کلذل 15،يف تحديد طبيعة فعل التفلسف
 .عبد الرحامن تابات طهک

ة فکت .ب ر العروي التشديد عىل رضورة ضخِّ الوعي التاريخي يف کمن ِجدَّ
ً من عنارص تصوره للثورة الثقافية، التي دعا إليها يف کالثقافة والف ر باعتباره عنرصا

يف الحداثة ينبغي أن يتسم  ريٍ کأنَّ أي تف کنستفيد من ذل 16.تاباته النقدية األوىلک
عندما طفق  اإليديولوجيا العربية املعارصةتاب کبوعٍي تاريخي بها، وهذا ما ترجمه 

رة الحداثة يف الوعي العريب کم تلقي فکشف عن السياق التاريخي الذي حکي
الحديث، وهو عيُنه ما يفّّس تشديَد صاحبه عىل رضورة متثُّل مستقبِل الوجود العريب 

 کتاب ذاکر أن الکن أن ننک واقعٍ تاريخي اسُمه التأخر التاريخي. ال مُي عىل ضوءِ 
الية التأخر التاريخي، بل وميَّزها عن غريها من صنوف کزية إشکاستطاع إظهار مر 

الية کرين العرب املعارصين، من قبيل إشکاليات التي طاملا استنزفت جهود املفکاإلش
 17.الجوهراين( والثقايف بني اإلسالم والغرب...الخاالختالف الحضاري، والتاميز املاهوي )
ر الفلسفي يف املغرب باتوا، وتحت وطأة کويبدو أنَّ املشتغلني يف مجال الف

الية، ورسعاَن ما ک، عىل دراية بخصوصية هذه اإلشاإليديولوجيا العربية املعارصة
ة ونصوصها رة الحداثکصارت عندهم واحدًة من املقدمات التي عىل ضوئها أوَّلوا ف

رة التأخر التاريخي يف کربى. ينبغي علينا أن نتساءل عن الدور الذي اضطلعت به فکال
ً يحدد رشعية القول کتوجيه الف ً قبليا ر الفلسفي يف املغرب؛ عامَّ إذا ما باتْت رشطا

ون علينا أن نتساءل، أيضاً، عن أثرها )السلبي رمبا؟( يف کالفلسفي عندنا؛ بل وسي
لني يف الحقل الفلسفي املغريب، حيث مثَّل االنشغاُل بها الحدَّ الفاصل تصنيف املشتغ

، سواء تعلق األمر مبرجعية کتفي بالتعريف بهذه املرجعية أو تلکبني نزعٍة نصيٍة ت

                                                                        
14 Taha Aderrahmane, Langage et Philosophie (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines. 1979), 5. 
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 .171، (1997ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) يف ضوء التاريخ ثقافتناعبد الله العروي،  16
 .122 ،(1998ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) ر التاريخيکالعرب والفعبد الله العروي،  17
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تراثية أم بأخرى حديثة أو معارصة، وبني أخرى نقديٍة تتخُذ من فهم الراهن علََّة 
 18.وجودها ومنبع مرشوعيتها

ر الفلسفي يف املغرب نوعاً کناُلحظ أنَّ القلق إزاء مفهوم الحداثة فرض عىل الف
من االنتقائية يف التعامل مع نصوصها؛ إذ اتخذ استدعاُء هذه األخرية صورتني 
مختلفتني؛ فمن جهة أوىل، حاوَل الدرس الفلسفي يف املغرب التعريَف بأهم نصوص 

ام يف مجال فلسفة کطاب الحداثة ومفهومها ر الغريب يف مختلف مستوياته؛ يف خکالف
ر السيايس، واألخالقي، والجاميل، وفلسفة الدين..الخ. وقد بدا هذا کالعلوم، والف

الية التأخر کالصنف من التعامل مع النصِّ الفلسفي الغريب هادئاً من جهة عالقته بإش
ً عن ادميية خالصة جعلته يکن القول إنه اتسم بصبغة أکالتاريخي، بل ومي بدو بعيدا

رين ک، ومن جهة ثانية، اتسم تعامل مفکالية. يف مقابل ذلکاإلش کل انشغال بتلک
ادميي کآخرين مع نصوص الحداثة بنوٍع من التوظيف الذي يتجاوُز حدوَد التعاُمل األ 

ن أن نُشري يف هذا املقام، عىل سبيل کالرصف ووصلها بالراهن وأسئلته الحارقة. مُي 
لت لحظًة مفصليًة يف تاريخ تلقي ک، إىل أعامل محمد سبيال التي شاملثال ال الحرص

ان استمرارية ملوقف العروي، ورمزاً من کر الرجل، ولنئ کرة الحداثة يف املغرب؛ ففکف
رموز الدفاع عن املرشوع الحدايث يف العامل العريب، فإنَّ قراءته للنصوص الفلسفية 

التحديث يف العامل العريب. وعندما يالحظ  کل توظيٍف لها يف معرت کالحديثة اتخذت ش
تشديده عىل قراءة الحداثة يف تاريخيتها، أي يف سياقات  − مثالً –قُرَّاء محمد سبيال 

ال ينبغي أن يحملهم عىل االعتقاد أنَّ  کتلقيها يف الثقافة العربية واملغربية، فإنَّ ذل
وإىل الذهوِل عن أهمية  مقاربته انزلقت إىل اختزال الحداثة يف سريورة التحديث،

زية الحداثة يف الوعي الغريب، کان عىل بيِّنٍة من أمر مر کمفهومها الفلسفي، طاملا أنه 
بقدر ما يتعلق األمر  19،رية الغربيةکل التيارات الفکوبأن مفهوم الحداثة ميثّل بؤرة 

الحداثة، وهو  رةکم لحظة التلقي العريب لفکه لطبيعة السياق التاريخي الذي حکبإدرا
بل إنَّ ما وسم  20.ما يفّس انعطافُه املستمر عىل دراسة تحوُّالت املجتمع املغريب

ً  – ر للحداثة هوکمقاربة هذا الف الوعي بها يف تعدد مستوياتها وتداخل  − تحديدا

                                                                        
ر العريب الحديث منذ کالية االنحطاط التي وعى بها الفکرث من تسمية جديدة إلشکانت أکالية التأخر التاريخي ما کيقد يقال؛ إن إش 18

محمد عزيز لحبايب. مثل ري يف العامل الثالث فيام بعد يف خطاب فيلسوف کتفالية التي تبدت يف صورة کلحظة النهضة، وأنها عينها إلش
ينبغي أن نالحظ أن ما رمى إليه العروي ليس فقط تشخيص وضعية تاريخية اسمها االنحطاط أو التخلف، وإمنا أيضا تعبيد الطريق 

ة التأخر التاريخي خطوة يف طريق تعبيد الطريق اليکتسبات حداثته، وهذا ما يجعل من الوعي بطبيعة إشکلتقبل الغرب واستيعاب م
 أماما فعل الخروج من وضعنا التاريخي املتأخر.

ر املغريب کمسألة الحداثة يف الفره محمد الشيخ، کذ  (.1999 )القينطرة: املطبعة الّسيعة، حوارات يف الثقافة والسياسةمحمد سبيال،  19
 .203 (،2004منشورات الزمن،  :البيضاءالدار ) املعارص

 .(2010بقال للنرش، ودار ت :البيضاءالدار ) يف تحوالت املجتمع املغريبسبيال،  محمد 20
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8 
 

يطرحه تلقيها يف الثقافة  کام التنبيه املستمر إىل املفارقات التي ما انفک 21،أبعادها
دت الوجه العنيف للحداثة، إىل لحظة اإلعامل العربية،  منذ لحظة االستعامر التي جسَّ

وهذا ما نلمس فيه  22.السيايس لشعارها، الذي زاَد مفهومها غموضا وزئبقيًة يف نظره
وحسه التاريخي الذي جعله ينظر إىل  اإليديولوجيا العربية املعارصةر کاستمراريًة لف

تسباته، کتيعاُب أسسه الثقافية، وإنجازاته، وممعطى تاريخي، يُعبد اسکالحداثة 
 ونية الفسيح.کالطريَق أمام ولوج عامل ال

ان من کد أن استدعاء املتون الغربية والرتويج لها بيشء من االنتقائية کمن املؤ 
ر الفلسفي العريب املعارص؛ نجدها يف دفاع عبد الرحامن بدوي عن کسامت الف

الوضعانية، وعزيز لحبايب عن الشخصانية، وعبد ي نجيب محمود عن کالوجودية، وز 
ية، وما تردد البعُض يف اعتبار دفاع العروي عن کيکبري الخطيبي عن التفکال

ً من مسلسل هذه االنتقائية يف التعامل مع الخطاب الفلسفي  التاريخانية جزءا
لعروي م اقرتان مفهوم التاريخانية يف التداول العريب باسم عبد الله اکبح 23،الغريب

أساساً. غرْيَ أنَّ حالة هذا األخري تبقى استثنائيًة يف مقامنا هذا، ومن الصعب ضم 
ال تبني املذاهب الفلسفية الذي جرت العادة کدفاعه عن التاريخانية إىل غريه من أش

أنَّ اختياِر هذا املُثقف لهذا املذهب تعبرٌي عن  کر العريب املعارص. ذلکعليه يف الف
ملأزق التاريخي الذي يوجد فيه العرب بعد مرحلة االستعامر، وقد وعيه بطبيعة ا

حمله اعتقاُده بوحدة التاريخ البرشي وتقدمه عىل ُمامثلة هذا الوضع بغريه من 
األوضاع التي سبق ألمم أخرى أن عاشتها من قبُل، وخرجت منها باقتفاء أثر التحديث 

نظُر إىل أزمة الوجود العريب من ان من الطبيعي أن يکتسبات الحداثة، فکواستيعاب م
قه التاريخ  منظور التقدم، وأالَّ يرى يف وضعنا غري حالة تأخٍر تاريخي قياساً مبا حقَّ

هنا دوره األسايس؛ حيث يتمفصُل مع  الخروجوين من تقدم. يلعب مفهوم کال
ل سريورة تحديثية کمفهومْي التأخر التاريخي والحداثة وعملية استيعابها، ويتخذ ش

ً مم 24تُفلت من قبضة املفهوم املتعايل للحداثة ن التحقق عىل کوتجعل منه أمرا
 مستوى االجتامع السيايس العريب.

ن أن نُريس عىل ضوئها دعائم کإنَّ التاريخانية، بهذا املعنى، تصوٌر ورؤيٌة مي
اعتربها جعيط أقرب إىل منطق  کعملية الخروج من وضعية التأخر التاريخي، لذل

                                                                        
 .61، (2007دار توبقال للنرش،  :البيضاءالدار ) الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيال،  21
 .61، الحداثةسبيال،  22
 .58، (1999دراسات الوحدة العربية،  زکمر  :بريوت) الخطاب العريب املعارصمحمد عابد الجابري،  23

24 Abdallah Laroui, Islam et Modernité (Beyrouth: Centre Culturel Arabe, 2009), 50. 

9 
 

أنَّ األمَر ال يتعلق باختيار ملذهٍب فلسفٍي  واضحٌ  25.ر املجردکمنه إىل الف املامرسة
ومحاولة استنباته يف الثقافة العربية، وإمنا باقتناع صاحبه بحاجة الوعي العريب إىل 

ثرياً. سجَّل العروي، يف سياق کبرية من الوعي التاريخي الذي يفتقر إليه کجرعات 
والسياسية، أنَّ افتقارها إىل الوعي التاريخي يبقى يف  نقده للنخب العربية، املثقفة

جملة األسباب التي تقف وراَء التناقض القائم بني أهدافها واملنهج التقليدي الذي 
ن التقاعس إزاءه کمامَّ جعل من ضخِّ الوعي التاريخي مطلباً عاجالً ال ميُ  26،تتبعه

اَن يرمي إىل کظيفه ملفهوم التاريخانية ُمطلقاً. ولعلّنا ال نُجانب الصواب بالقول إنَّ تو 
انت الغاية منه الرتويج ملذهٍب فلسفٍي بعينه، وما کرث مام کتحقيق هذا املطلب أ

ر الفلسفي يف املغرب، حيث أصبح استحضاُر کيعنينا من هذا املوقف أثرُه يف الف
الباب؛  رين املغاربة يف هذاکثري من املفکالوعي التاريخي يف جملة ما اتسم به عمل 

اُد أن متثل خري شاهٍد عىل تغلغل الحسِّ التاريخي يف کوأعامل عبد اإلله بلقزيز ت
ر بلقزيز يف القضايا الدولة، والسلطة، واملجال کر الفلسفي يف املغرب؛ إذ يفکالف

الخ، باعتبارها أسئلًة يطرحها الراهن العريب وتجد  السيايس، والعوملة، والحداثة...
ً حااستمراريتها يف ت رٍي کلِّ تفکام لکاريخية وضعية التأخر التاريخي، التي متثل رشطا

يحرض  کر العريب، وهو يقاربها بحسٍّ تاريخي واضح املعامل، لذلکمرشوٍع يف أسئلة الف
ال ينقطُع عن  ارکَل حفٍر يف تاريخ األفکتبه، ويتخذ عملُه شکلِّ ما يکالتاريخ يف 

استحضار الرتبة التاريخية التي أينعت فيها؛ هذا ما نجده يف تحليله ملفهوم الدولة يف 
وملفهوم املجال السيايس اإلسالمي الذي رجع فيه إىل  27،الخطاب السيايس اإلسالمي

ام ألزمة ک 28،رةکلحظة نشأة التجربة السياسية يف اإلسالم زمن النبوة والخالفة املُب
 کهل نش 30.ولغريها من القضايا املؤثثة ملشهد خطابه النقدي 29لسيايس العريبر اکالف

ه کان استمراريًة لنََفس فکتابة النقدية کيف أنَّ هذا الصنف من ال ر العروي وحسِّ
ثرية، ک، رغم متايز خطاب بلقزيز ومظاهر فرادته الکالتاريخي؟ من الصعب نفي ذل

رين کرية النقدية عند املفکمت املاُمرسة الفطاملا أنَّ األمَر يتعلق بسمة عامة وس
 املغاربة، وحملتهم عىل االعتداد بالحس التاريخي لجبه إعضاالت الواقع.

                                                                        
 .104، (2007دار الطليعة،  :بريوت) صدام الثقافة والحداثة أوربا واإلسالم؛هشام جعيط،  25
 .16، ر التاريخيکالعرب والفالعروي،  26
 .(2004ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت) ر اإلسالمي املعارصکالدولة يف الفبلقزيز، عبد اإلله  27
بلقزيز، عبد اإلله . أنظر أيضاً؛ (2007ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت) وين املجال السيايس؛ النبوة والسياسةکتعبد اإلله بلقزيز،  28

 .(2012دراسات الوحدة العربية،  زکمر  :بريوت) الفتنة واالنقسام
 .(2000العريب املعارص، ر کدار الف :بريوت) ر السيايس العريبکأزمة الفعبد اإلله بلقزيز ورضوان السيد،  29
  .(2016ربيع –شتاء) 11 النهضة مجلة ،“ر الفلسفي املغريب؛ عبد اإلله بلقزيز منوذجاکالدميقراطية يف الف”نبيل فازيو،  30
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يطرحه تلقيها يف الثقافة  کام التنبيه املستمر إىل املفارقات التي ما انفک 21،أبعادها
دت الوجه العنيف للحداثة، إىل لحظة اإلعامل العربية،  منذ لحظة االستعامر التي جسَّ

وهذا ما نلمس فيه  22.السيايس لشعارها، الذي زاَد مفهومها غموضا وزئبقيًة يف نظره
وحسه التاريخي الذي جعله ينظر إىل  اإليديولوجيا العربية املعارصةر کاستمراريًة لف

تسباته، کتيعاُب أسسه الثقافية، وإنجازاته، وممعطى تاريخي، يُعبد اسکالحداثة 
 ونية الفسيح.کالطريَق أمام ولوج عامل ال

ان من کد أن استدعاء املتون الغربية والرتويج لها بيشء من االنتقائية کمن املؤ 
ر الفلسفي العريب املعارص؛ نجدها يف دفاع عبد الرحامن بدوي عن کسامت الف

الوضعانية، وعزيز لحبايب عن الشخصانية، وعبد ي نجيب محمود عن کالوجودية، وز 
ية، وما تردد البعُض يف اعتبار دفاع العروي عن کيکبري الخطيبي عن التفکال

ً من مسلسل هذه االنتقائية يف التعامل مع الخطاب الفلسفي  التاريخانية جزءا
لعروي م اقرتان مفهوم التاريخانية يف التداول العريب باسم عبد الله اکبح 23،الغريب

أساساً. غرْيَ أنَّ حالة هذا األخري تبقى استثنائيًة يف مقامنا هذا، ومن الصعب ضم 
ال تبني املذاهب الفلسفية الذي جرت العادة کدفاعه عن التاريخانية إىل غريه من أش

أنَّ اختياِر هذا املُثقف لهذا املذهب تعبرٌي عن  کر العريب املعارص. ذلکعليه يف الف
ملأزق التاريخي الذي يوجد فيه العرب بعد مرحلة االستعامر، وقد وعيه بطبيعة ا

حمله اعتقاُده بوحدة التاريخ البرشي وتقدمه عىل ُمامثلة هذا الوضع بغريه من 
األوضاع التي سبق ألمم أخرى أن عاشتها من قبُل، وخرجت منها باقتفاء أثر التحديث 

نظُر إىل أزمة الوجود العريب من ان من الطبيعي أن يکتسبات الحداثة، فکواستيعاب م
قه التاريخ  منظور التقدم، وأالَّ يرى يف وضعنا غري حالة تأخٍر تاريخي قياساً مبا حقَّ

هنا دوره األسايس؛ حيث يتمفصُل مع  الخروجوين من تقدم. يلعب مفهوم کال
ل سريورة تحديثية کمفهومْي التأخر التاريخي والحداثة وعملية استيعابها، ويتخذ ش

ً مم 24تُفلت من قبضة املفهوم املتعايل للحداثة ن التحقق عىل کوتجعل منه أمرا
 مستوى االجتامع السيايس العريب.

ن أن نُريس عىل ضوئها دعائم کإنَّ التاريخانية، بهذا املعنى، تصوٌر ورؤيٌة مي
اعتربها جعيط أقرب إىل منطق  کعملية الخروج من وضعية التأخر التاريخي، لذل

                                                                        
 .61، (2007دار توبقال للنرش،  :البيضاءالدار ) الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبيال،  21
 .61، الحداثةسبيال،  22
 .58، (1999دراسات الوحدة العربية،  زکمر  :بريوت) الخطاب العريب املعارصمحمد عابد الجابري،  23

24 Abdallah Laroui, Islam et Modernité (Beyrouth: Centre Culturel Arabe, 2009), 50. 
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أنَّ األمَر ال يتعلق باختيار ملذهٍب فلسفٍي  واضحٌ  25.ر املجردکمنه إىل الف املامرسة
ومحاولة استنباته يف الثقافة العربية، وإمنا باقتناع صاحبه بحاجة الوعي العريب إىل 

ثرياً. سجَّل العروي، يف سياق کبرية من الوعي التاريخي الذي يفتقر إليه کجرعات 
والسياسية، أنَّ افتقارها إىل الوعي التاريخي يبقى يف  نقده للنخب العربية، املثقفة

جملة األسباب التي تقف وراَء التناقض القائم بني أهدافها واملنهج التقليدي الذي 
ن التقاعس إزاءه کمامَّ جعل من ضخِّ الوعي التاريخي مطلباً عاجالً ال ميُ  26،تتبعه

اَن يرمي إىل کظيفه ملفهوم التاريخانية ُمطلقاً. ولعلّنا ال نُجانب الصواب بالقول إنَّ تو 
انت الغاية منه الرتويج ملذهٍب فلسفٍي بعينه، وما کرث مام کتحقيق هذا املطلب أ

ر الفلسفي يف املغرب، حيث أصبح استحضاُر کيعنينا من هذا املوقف أثرُه يف الف
الباب؛  رين املغاربة يف هذاکثري من املفکالوعي التاريخي يف جملة ما اتسم به عمل 

اُد أن متثل خري شاهٍد عىل تغلغل الحسِّ التاريخي يف کوأعامل عبد اإلله بلقزيز ت
ر بلقزيز يف القضايا الدولة، والسلطة، واملجال کر الفلسفي يف املغرب؛ إذ يفکالف

الخ، باعتبارها أسئلًة يطرحها الراهن العريب وتجد  السيايس، والعوملة، والحداثة...
ً حااستمراريتها يف ت رٍي کلِّ تفکام لکاريخية وضعية التأخر التاريخي، التي متثل رشطا

يحرض  کر العريب، وهو يقاربها بحسٍّ تاريخي واضح املعامل، لذلکمرشوٍع يف أسئلة الف
ال ينقطُع عن  ارکَل حفٍر يف تاريخ األفکتبه، ويتخذ عملُه شکلِّ ما يکالتاريخ يف 

استحضار الرتبة التاريخية التي أينعت فيها؛ هذا ما نجده يف تحليله ملفهوم الدولة يف 
وملفهوم املجال السيايس اإلسالمي الذي رجع فيه إىل  27،الخطاب السيايس اإلسالمي

ام ألزمة ک 28،رةکلحظة نشأة التجربة السياسية يف اإلسالم زمن النبوة والخالفة املُب
 کهل نش 30.ولغريها من القضايا املؤثثة ملشهد خطابه النقدي 29لسيايس العريبر اکالف

ه کان استمراريًة لنََفس فکتابة النقدية کيف أنَّ هذا الصنف من ال ر العروي وحسِّ
ثرية، ک، رغم متايز خطاب بلقزيز ومظاهر فرادته الکالتاريخي؟ من الصعب نفي ذل

رين کرية النقدية عند املفکمت املاُمرسة الفطاملا أنَّ األمَر يتعلق بسمة عامة وس
 املغاربة، وحملتهم عىل االعتداد بالحس التاريخي لجبه إعضاالت الواقع.

                                                                        
 .104، (2007دار الطليعة،  :بريوت) صدام الثقافة والحداثة أوربا واإلسالم؛هشام جعيط،  25
 .16، ر التاريخيکالعرب والفالعروي،  26
 .(2004ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت) ر اإلسالمي املعارصکالدولة يف الفبلقزيز، عبد اإلله  27
بلقزيز، عبد اإلله . أنظر أيضاً؛ (2007ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت) وين املجال السيايس؛ النبوة والسياسةکتعبد اإلله بلقزيز،  28

 .(2012دراسات الوحدة العربية،  زکمر  :بريوت) الفتنة واالنقسام
 .(2000العريب املعارص، ر کدار الف :بريوت) ر السيايس العريبکأزمة الفعبد اإلله بلقزيز ورضوان السيد،  29
  .(2016ربيع –شتاء) 11 النهضة مجلة ،“ر الفلسفي املغريب؛ عبد اإلله بلقزيز منوذجاکالدميقراطية يف الف”نبيل فازيو،  30
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د الوعُي بالوضع التاريخي إحدى أهم سامت التاريخانية عند العروي، وقد  جسَّ
وراء انت کيف أن هذه األخرية مثلت، بالنسبة إليه، منطق الحداثة نفسها، وأنها کبنيَّ 

ة نزعته الواقعية التي جعلته يف انفالت دائمٍ  ان لهذا ک 31.من قبضة املثالية الفجَّ
ن الحديث عن کر الفلسفي يف املغرب، ومل يعد من املمکاملوقُف أثرُه الواضح يف الف

، مبعزٍل عن صلتنا ک، عن هذا النسق الفلسفي أو ذاکهذه املرجعية الفلسفية أو تل
ر کر أن العروي استطاع جرَّ الفکن أن ننکالياته. ال ميُ کنحن، هنا واآلن، بالراهن وإش

الفلسفي صوب مجال الواقعية الفسيح، وأنَّ خطوته هاته تضمنت نَْوعاً من اإلحراج 
بالنسبة إىل املاُمرسة الفلسفية يف املغرب، حيث أصبح عليها أن تربر سبب وجودها 

ً عن کارها فباعتب ً عىل بلورة فهٍم معقوٍل للواقع ومتغرياته، بعيدا ً قادرا لِّ نزعٍة کرا
 کري واحٍد لفهم الواقع واإلمساکتفي مبنظوٍر فکل رؤية ضيقة تکنصيٍة ضيِّقة، وعن 

 اليته الرئيسية التي أرَّقت الوعَي العريب.کباش
مت کاليٍة حکن إشبالحديث ع اإليديولوجيا العربية املعارصةاستهلَّ العروي 

التي ارتبطت مبسألة الذات، والتاريخ، واملنهج عىل  کرين العرب؛ تلکوعي املف
ً کاملستويني الف وواضٌح أنَّ الرؤية التي صدر عنها  32.ري والعميل، ومبسألة التعبري أخريا

مل تقم فقط عىل منظوٍر فلسفي رصف، رغم صدور هذا  اليةکيف تحليل هذه اإلش
ونية باعتبارها أفقاً کاملثقف عن التصور التاريخاين الذي انتهى به إىل الدفاع عن ال
ً للتحليل ميُ  ننا من فهم حقيقة کللتصالح مع الذات، ورغم اعتباره التاريخانية منهجا

ٍة معرفکاَن هذا املُفکالتاريخ.  ثرية؛ من کيٍة انتهل فيها من قطاعات ر يف حاجة إىل ُعدَّ
 ر الفلسفي...کالخطاب االسترشاقي، والتاريخ، والعلوم اإلنسانية، وتاريخ األدب، والف

منوذجاً جديداً ملاُمرسة فعِل  اإليديولوجيا العربية املعارصةالخ. وهو ما جعل من نصِّ 
وعٍي کرُي ُمطالباً بتربير نفسه ري يف الثقافة العربية املعارصة، بعد أْن صاَر هذا األخکالتف

َد املشارب املعرفية کقلق بالراهن العريب وأزمة تأخره التاريخي. مي ن أْن ناُلحظ أنَّ تعدُّ
ر کتابه رسعان ما أوحى إىل الباحثني يف الفکألسلوب العروي ومنهجه املتبع يف 

عيم املنظور انية الخروج من دوائر تاريخ الفلسفة مبعناه الضيّق، وتطکالفلسفي بإم
الية التأخر التاريخي، وهذا ما استلزم من کري يف إشکالفلسفي بغريه من الرؤى للتف

محتقيل هذا املجال االنفتاَح عىل قطاعاٍت معرفيٍة ظلَّت تعترُب يف ُمعظم األحيان 
ر کواقعة ًخارَج مدارات القول الفلسفي التقليدي. وعندما ياُلحظ الباحثون أنَّ الف

فإنَّ من  33،ن أن يندرج ضمن تاريخ الفلسفة مبعناه الضيقکاملغرب ال ميُ الفلسفي يف 
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ر عىل مناهج ورؤى متعددة فتحت أمام الوعي کانفتاح هذا الف کأسباب ذل
 الية جديدة.کالفلسفي آفاق استش

 ر الفلسفي املغريبکوسؤال الرتاث يف الف “اإليديولوجيا العربية املعارصة” .ثانياً 
الدعوة إىل استيعاب الحداثة  اإليديولوجيا العربية املعارصةتاب کتالزمت يف 

ونيتها، والدعوة إىل الوعي بالقطيعة التي باتت تفصل اإلنسانية اليوم عن کوالوعي ب
ن أْن نفصَل حديَث العروي کالتحليل ال مُيْ الرتاث وأفقه التاريخي. يف هذا املستوى من 

ضوء  للثقافة العربية اإلسالمية، وعىلعن الرتاث عن حديثه عن املضمون التقليدي 
ن أن نفهم وصفه للرتاث بأنه رساب، کهذا التداُخِل بنْيَ مفهومْي التقليد والرتاث مي

لُّ يشء ميٍّت وُمِميٍت فينا، واعتقاَده أنَّ سبب تأخرنا هو غرورنا بهذا کوبأنه 
ق الرتاث ام القاسية يف حکمن األوصاف القدحية واألح کالّساب...الخ، وغري ذل

والثقافة املحتضنة له، التي أثارت امتعاض بعض نُّقاده من املشتغلني عىل الرتاث 
ان کويبدو أنَّ حديثه عن املضمون القومي للثقافة العربية ما  34.العريب اإلسالمي

 35،بعيداً عن هذا التداخل بني التقليد والرتاث. رفض العروي املضمون الديني للثقافة
لتقليدية التي غالباً ما استهوت ُدعاة األصالة والخصوصية الثقافية، ام رفض الهوية اک

أصبح الرتاث قرين هذا  کونية يف مضمون الثقافة العربية. بذلکداعياً إىل ضخِّ نفس ال
االنسالل من سطوته الثقافية والوعي  36املايض الذي تقتيض فعالية العمل السيايس

لاّم استحرضنا ک. بل إنَّ األمر يغدو أوضح بالقطيعة التي أحدثها تقدم التاريخ معه
تجيل هذا الرتاث يف التجربة السياسية التي ورثناها عن املايض، تجربة التخارج بني 

يفرض الوعي  37.الدولة والحرية والفصام املزمن بني مجال السلطة ومجال الفرد
مالمح الدولة العربية الراهنة  لکبطبيعة هذه التجربة ومفعولها السلبي يف تش

التعجيل بالقطع مع الرتاث السيايس والخروج من أفق رؤيته إىل السياسة ومداراتها، 
ن، يف هذا املستوى من التحليل، رفض موقف العروي من تراثنا کان من املمکوما 

السيايس حتى من طرف الداعني إىل االنصات إىل الرتاث واالتصال به قبل االنفصال 
 ام هو الشأن بالنسبة إىل الجابري.که عن
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العْروي والفلسفة، أو يف مفعول “اإليديولوجيا العربية املعارصة” يف الفكر الفلسفي املغريب
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د الوعُي بالوضع التاريخي إحدى أهم سامت التاريخانية عند العروي، وقد  جسَّ
وراء انت کيف أن هذه األخرية مثلت، بالنسبة إليه، منطق الحداثة نفسها، وأنها کبنيَّ 

ة نزعته الواقعية التي جعلته يف انفالت دائمٍ  ان لهذا ک 31.من قبضة املثالية الفجَّ
ن الحديث عن کر الفلسفي يف املغرب، ومل يعد من املمکاملوقُف أثرُه الواضح يف الف

، مبعزٍل عن صلتنا ک، عن هذا النسق الفلسفي أو ذاکهذه املرجعية الفلسفية أو تل
ر کر أن العروي استطاع جرَّ الفکن أن ننکالياته. ال ميُ کنحن، هنا واآلن، بالراهن وإش

الفلسفي صوب مجال الواقعية الفسيح، وأنَّ خطوته هاته تضمنت نَْوعاً من اإلحراج 
بالنسبة إىل املاُمرسة الفلسفية يف املغرب، حيث أصبح عليها أن تربر سبب وجودها 

ً عن کارها فباعتب ً عىل بلورة فهٍم معقوٍل للواقع ومتغرياته، بعيدا ً قادرا لِّ نزعٍة کرا
 کري واحٍد لفهم الواقع واإلمساکتفي مبنظوٍر فکل رؤية ضيقة تکنصيٍة ضيِّقة، وعن 

 اليته الرئيسية التي أرَّقت الوعَي العريب.کباش
مت کاليٍة حکن إشبالحديث ع اإليديولوجيا العربية املعارصةاستهلَّ العروي 

التي ارتبطت مبسألة الذات، والتاريخ، واملنهج عىل  کرين العرب؛ تلکوعي املف
ً کاملستويني الف وواضٌح أنَّ الرؤية التي صدر عنها  32.ري والعميل، ومبسألة التعبري أخريا

مل تقم فقط عىل منظوٍر فلسفي رصف، رغم صدور هذا  اليةکيف تحليل هذه اإلش
ونية باعتبارها أفقاً کاملثقف عن التصور التاريخاين الذي انتهى به إىل الدفاع عن ال
ً للتحليل ميُ  ننا من فهم حقيقة کللتصالح مع الذات، ورغم اعتباره التاريخانية منهجا

ٍة معرفکاَن هذا املُفکالتاريخ.  ثرية؛ من کيٍة انتهل فيها من قطاعات ر يف حاجة إىل ُعدَّ
 ر الفلسفي...کالخطاب االسترشاقي، والتاريخ، والعلوم اإلنسانية، وتاريخ األدب، والف

منوذجاً جديداً ملاُمرسة فعِل  اإليديولوجيا العربية املعارصةالخ. وهو ما جعل من نصِّ 
وعٍي کرُي ُمطالباً بتربير نفسه ري يف الثقافة العربية املعارصة، بعد أْن صاَر هذا األخکالتف

َد املشارب املعرفية کقلق بالراهن العريب وأزمة تأخره التاريخي. مي ن أْن ناُلحظ أنَّ تعدُّ
ر کتابه رسعان ما أوحى إىل الباحثني يف الفکألسلوب العروي ومنهجه املتبع يف 

عيم املنظور انية الخروج من دوائر تاريخ الفلسفة مبعناه الضيّق، وتطکالفلسفي بإم
الية التأخر التاريخي، وهذا ما استلزم من کري يف إشکالفلسفي بغريه من الرؤى للتف

محتقيل هذا املجال االنفتاَح عىل قطاعاٍت معرفيٍة ظلَّت تعترُب يف ُمعظم األحيان 
ر کواقعة ًخارَج مدارات القول الفلسفي التقليدي. وعندما ياُلحظ الباحثون أنَّ الف

فإنَّ من  33،ن أن يندرج ضمن تاريخ الفلسفة مبعناه الضيقکاملغرب ال ميُ الفلسفي يف 
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ر عىل مناهج ورؤى متعددة فتحت أمام الوعي کانفتاح هذا الف کأسباب ذل
 الية جديدة.کالفلسفي آفاق استش

 ر الفلسفي املغريبکوسؤال الرتاث يف الف “اإليديولوجيا العربية املعارصة” .ثانياً 
الدعوة إىل استيعاب الحداثة  اإليديولوجيا العربية املعارصةتاب کتالزمت يف 

ونيتها، والدعوة إىل الوعي بالقطيعة التي باتت تفصل اإلنسانية اليوم عن کوالوعي ب
ن أْن نفصَل حديَث العروي کالتحليل ال مُيْ الرتاث وأفقه التاريخي. يف هذا املستوى من 

ضوء  للثقافة العربية اإلسالمية، وعىلعن الرتاث عن حديثه عن املضمون التقليدي 
ن أن نفهم وصفه للرتاث بأنه رساب، کهذا التداُخِل بنْيَ مفهومْي التقليد والرتاث مي

لُّ يشء ميٍّت وُمِميٍت فينا، واعتقاَده أنَّ سبب تأخرنا هو غرورنا بهذا کوبأنه 
ق الرتاث ام القاسية يف حکمن األوصاف القدحية واألح کالّساب...الخ، وغري ذل

والثقافة املحتضنة له، التي أثارت امتعاض بعض نُّقاده من املشتغلني عىل الرتاث 
ان کويبدو أنَّ حديثه عن املضمون القومي للثقافة العربية ما  34.العريب اإلسالمي

 35،بعيداً عن هذا التداخل بني التقليد والرتاث. رفض العروي املضمون الديني للثقافة
لتقليدية التي غالباً ما استهوت ُدعاة األصالة والخصوصية الثقافية، ام رفض الهوية اک

أصبح الرتاث قرين هذا  کونية يف مضمون الثقافة العربية. بذلکداعياً إىل ضخِّ نفس ال
االنسالل من سطوته الثقافية والوعي  36املايض الذي تقتيض فعالية العمل السيايس

لاّم استحرضنا ک. بل إنَّ األمر يغدو أوضح بالقطيعة التي أحدثها تقدم التاريخ معه
تجيل هذا الرتاث يف التجربة السياسية التي ورثناها عن املايض، تجربة التخارج بني 

يفرض الوعي  37.الدولة والحرية والفصام املزمن بني مجال السلطة ومجال الفرد
مالمح الدولة العربية الراهنة  لکبطبيعة هذه التجربة ومفعولها السلبي يف تش

التعجيل بالقطع مع الرتاث السيايس والخروج من أفق رؤيته إىل السياسة ومداراتها، 
ن، يف هذا املستوى من التحليل، رفض موقف العروي من تراثنا کان من املمکوما 

السيايس حتى من طرف الداعني إىل االنصات إىل الرتاث واالتصال به قبل االنفصال 
 ام هو الشأن بالنسبة إىل الجابري.که عن
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نبيل فازيو

12 
 

ن عىل هذا القدر من الوضوح خالفاً کصحيٌح أنَّ موقف العروي من الرتاث مل ي
اَن اعترب صلتنا بالرتاث قد انقطعت متاماً، فإنه ما کثرٌي من نُقاده؛ فهو، ولنئ کملا ادعى 

رية. هذا ما کفيقرأ الرتاث ولو من باب بيان قصوره ومحدوديته التاريخية وال کانف
، حيث يحتل االهتامم بالتصور الرتايث للعقل الحيِّز مفهوم العقلتاب کيستشف من 

ان صدفًة أن يعترب العروي دراسة الرتاث وتحليله رشطا کتاب برمته. وما کرب من الکاأل 
ان لهذه ک 38.لعملية الخروج منه والوعي باملسافة التاريخية التي باتت تفصلنا عنه

انت أعامل الجابري خرَي کر الفلسفي يف املغرب، وإذا کلها وأثرها عىل الفرة مفعو کالف
ر ک، فإنَّ تصاعد االهتامم مبوضوعة الرتاث يف هذا الفکن أن نسوقه عىل ذلکشاهٍد مي

ً عن الرجَّات التي أحدثتها فيه الدعوة إىل القطيعة معه. کال مي ن أن يُفهم بعيدا
ً کناُلحظ أن  من الباحثني حرصوا موقف العروي يف جانبه اإليديولوجي املتعلق  ثريا

ً لهذا  بالدعوة إىل القطيعة مع الرتاث، وقدموا دراستهم لهذا األخري باعتبارها تجاوزا
رين العرب بالرتاث اإلسالمي مل کد أّن اهتامم املفکاملوقف العدمي من الرتاث. من املؤ 

ة کي ر ملفعول کأنه من الصعب التنغري  39،ة املعارصةاإليديولوجيا العربين وليد رجَّ
ر العريب املعارص، ألنه کالية الرتاث من طرف الفکتشاف إشکتاب يف إعادة اکهذا ال

تحت وطأة  سريبطها بقضيته األساسية؛ التأخر التاريخي. انتبه الوعي العريب املعارص،
اَن من نتائج کم. وقد ري يف الرتاث من منظور التقدُّ کالية، إىل رضورة التفکهذه اإلش

ريس الوعي مبحدودية املرجعيات الرتاثية وبانتسابها إىل نُظٍم معرفيٍة استطاَع کت کذل
ت هذه الفکالتاريُخ ال رُة، عىل نحٍو کوين الخروَج من أفقها املعريف والتاريخي. تبدَّ

مبيناً  40،عيل أومليل الذي قرأ الرتاث يف ظّل حقله التاريخيکر کأوضح، يف أعامل مف
اِر الرتاِث ومفاهيِمه حدودها التاريخية التي ينبغي الوعي بها، مبقدار ما کأنَّ ألف

رها، وأنَّ کم إنتاج الحداثة الغربية وفکينبغي أن نعي بالسياق التاريخي الذي ح
من غري مجالها األصيل فال بد من معرفة  − يقول أومليل −ار حني تُتلقى کاألف”

االجتامعي التاريخي األصيل، ومعرفة بظرفية التلقي وما آلت  مزدوجة؛ معرفة مبجالها
ًة إذا وردت يف کإليه هذه األف اُر کاب التدخل األجنبي. وإالَّ ظلّت هذه األفکر ار، خاصَّ
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ً لفکمُتثل  .أ شديد االتصال بالرتاث  انکٍر فلسفي کتابات أومليل منوذجا
ان فيه مهووسا بأسئلة النهضة واإلصالح يف العامل العريب. کاإلسالمي يف اآلن نفسه الذي 

لُّ کره مبرشوع العروي واضحًة عندما نستحرض النتيجة التي انتهى إليها کوتبدو صلُة ف
واحٍد منهام عىل مستوى موقفهام من الرتاث؛ حيث يحرُضُ تحوُّط أومليل من 

ام يحرض تشديُده عىل الرشط کميامت الرتاثيني واعتقادهم بصالحيته املُطْلَقة، تع
ار الرتاث ومفاهيميه، واملحّدد لرؤيته إىل الوجود؛ هذا عالوًة عىل کالتاريخي املُنْتج ألف

ر الحديث، کالرتاث وبيان الفروق القامئة بينه وبني الف کرغبته يف ترسيم حدود ذل
ره عن التصور کالتي بنيَّ يف أعقابها اختالف ف − ته البن خلدونام هو واضٌح من قراءک

والبن رشد حيث بنيَّ محدودية تصوره  − الحديث لفلسفة التاريخ، ولعلم االجتامع
ر الديني بسبب حرصه االجتهاد يف دائرة کللعقل الفلسفي وقصوره عن تطوير الف

ما يعنينا من هذا املوقف أنه ينتهي إىل النتيجة نفسها التي  42.ضيقة من الفالسفة
انتهى إليها العروي؛ اإلقرار مبحدودية الرتاث وبانتامئه إىل رشوطه التاريخية التي 
انفصلنا عنها مبقتىض تقدم التاريخ البرشي. صحيٌح أن بني الرجلني اختالفا جوهريا 

ام لعالقتنا کاله للرتاث کهام يف استشل واحد منکعىل مستوى الرؤية التي يصدر عنها 
ل واحد منهام عنه يف کبه، وصحيٌح، أيضاً، أنَّ مثَّة اختالفاً بنْيَ املنظوريْن اللذين يصدر 

اليته الخاصة، بيْد أنَّ هذا ال ينفي انتامءهام، معاً، إىل خٍط نقدي واحٍد کمقاربة إش
 النقدي يف املغرب. ر الفلسفيکسمة جوهرية من سامت الفکاستطاع فرض نفسه 

ً ملقاربٍة تُحاول دراسته دون أن کش کبذل ل هذا املوقُف من الرتاث أساسا
شف عن کتسقط يف فخِّ جاذبيته، تقرأه بعيوٍن نقدية وحٍس تاريخي من أجل ال

رين کن أن ندرج أعامل مفکحدوده التاريخية والنظرية. يف هذا السياق، تحديداً، مي
سعيد العلوي، کالنقدي يف قراءة الرتاث العريب اإلسالمي، -ينتمون إىل الخط الحدايث

الخ، وهي أعامٌل تنتمي إىل  ...43امل عبد اللطيف، وعز الدين العالم، وسليم رضوانکو 
دائرة البحث الفلسفي رغم انشغالها بالرتاث؛ إذ امتازت بإعاملها نَفس املقاربة 
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ن عىل هذا القدر من الوضوح خالفاً کصحيٌح أنَّ موقف العروي من الرتاث مل ي
اَن اعترب صلتنا بالرتاث قد انقطعت متاماً، فإنه ما کثرٌي من نُقاده؛ فهو، ولنئ کملا ادعى 

رية. هذا ما کفيقرأ الرتاث ولو من باب بيان قصوره ومحدوديته التاريخية وال کانف
، حيث يحتل االهتامم بالتصور الرتايث للعقل الحيِّز مفهوم العقلتاب کيستشف من 

ان صدفًة أن يعترب العروي دراسة الرتاث وتحليله رشطا کتاب برمته. وما کرب من الکاأل 
ان لهذه ک 38.لعملية الخروج منه والوعي باملسافة التاريخية التي باتت تفصلنا عنه

انت أعامل الجابري خرَي کر الفلسفي يف املغرب، وإذا کلها وأثرها عىل الفرة مفعو کالف
ر ک، فإنَّ تصاعد االهتامم مبوضوعة الرتاث يف هذا الفکن أن نسوقه عىل ذلکشاهٍد مي

ً عن الرجَّات التي أحدثتها فيه الدعوة إىل القطيعة معه. کال مي ن أن يُفهم بعيدا
ً کناُلحظ أن  من الباحثني حرصوا موقف العروي يف جانبه اإليديولوجي املتعلق  ثريا

ً لهذا  بالدعوة إىل القطيعة مع الرتاث، وقدموا دراستهم لهذا األخري باعتبارها تجاوزا
رين العرب بالرتاث اإلسالمي مل کد أّن اهتامم املفکاملوقف العدمي من الرتاث. من املؤ 

ة کي ر ملفعول کأنه من الصعب التنغري  39،ة املعارصةاإليديولوجيا العربين وليد رجَّ
ر العريب املعارص، ألنه کالية الرتاث من طرف الفکتشاف إشکتاب يف إعادة اکهذا ال

تحت وطأة  سريبطها بقضيته األساسية؛ التأخر التاريخي. انتبه الوعي العريب املعارص،
اَن من نتائج کم. وقد ري يف الرتاث من منظور التقدُّ کالية، إىل رضورة التفکهذه اإلش

ريس الوعي مبحدودية املرجعيات الرتاثية وبانتسابها إىل نُظٍم معرفيٍة استطاَع کت کذل
ت هذه الفکالتاريُخ ال رُة، عىل نحٍو کوين الخروَج من أفقها املعريف والتاريخي. تبدَّ

مبيناً  40،عيل أومليل الذي قرأ الرتاث يف ظّل حقله التاريخيکر کأوضح، يف أعامل مف
اِر الرتاِث ومفاهيِمه حدودها التاريخية التي ينبغي الوعي بها، مبقدار ما کأنَّ ألف

رها، وأنَّ کم إنتاج الحداثة الغربية وفکينبغي أن نعي بالسياق التاريخي الذي ح
من غري مجالها األصيل فال بد من معرفة  − يقول أومليل −ار حني تُتلقى کاألف”

االجتامعي التاريخي األصيل، ومعرفة بظرفية التلقي وما آلت  مزدوجة؛ معرفة مبجالها
ًة إذا وردت يف کإليه هذه األف اُر کاب التدخل األجنبي. وإالَّ ظلّت هذه األفکر ار، خاصَّ
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ً لفکمُتثل  .أ شديد االتصال بالرتاث  انکٍر فلسفي کتابات أومليل منوذجا
ان فيه مهووسا بأسئلة النهضة واإلصالح يف العامل العريب. کاإلسالمي يف اآلن نفسه الذي 

لُّ کره مبرشوع العروي واضحًة عندما نستحرض النتيجة التي انتهى إليها کوتبدو صلُة ف
واحٍد منهام عىل مستوى موقفهام من الرتاث؛ حيث يحرُضُ تحوُّط أومليل من 

ام يحرض تشديُده عىل الرشط کميامت الرتاثيني واعتقادهم بصالحيته املُطْلَقة، تع
ار الرتاث ومفاهيميه، واملحّدد لرؤيته إىل الوجود؛ هذا عالوًة عىل کالتاريخي املُنْتج ألف

ر الحديث، کالرتاث وبيان الفروق القامئة بينه وبني الف کرغبته يف ترسيم حدود ذل
ره عن التصور کالتي بنيَّ يف أعقابها اختالف ف − ته البن خلدونام هو واضٌح من قراءک

والبن رشد حيث بنيَّ محدودية تصوره  − الحديث لفلسفة التاريخ، ولعلم االجتامع
ر الديني بسبب حرصه االجتهاد يف دائرة کللعقل الفلسفي وقصوره عن تطوير الف

ما يعنينا من هذا املوقف أنه ينتهي إىل النتيجة نفسها التي  42.ضيقة من الفالسفة
انتهى إليها العروي؛ اإلقرار مبحدودية الرتاث وبانتامئه إىل رشوطه التاريخية التي 
انفصلنا عنها مبقتىض تقدم التاريخ البرشي. صحيٌح أن بني الرجلني اختالفا جوهريا 

ام لعالقتنا کاله للرتاث کهام يف استشل واحد منکعىل مستوى الرؤية التي يصدر عنها 
ل واحد منهام عنه يف کبه، وصحيٌح، أيضاً، أنَّ مثَّة اختالفاً بنْيَ املنظوريْن اللذين يصدر 

اليته الخاصة، بيْد أنَّ هذا ال ينفي انتامءهام، معاً، إىل خٍط نقدي واحٍد کمقاربة إش
 النقدي يف املغرب. ر الفلسفيکسمة جوهرية من سامت الفکاستطاع فرض نفسه 

ً ملقاربٍة تُحاول دراسته دون أن کش کبذل ل هذا املوقُف من الرتاث أساسا
شف عن کتسقط يف فخِّ جاذبيته، تقرأه بعيوٍن نقدية وحٍس تاريخي من أجل ال

رين کن أن ندرج أعامل مفکحدوده التاريخية والنظرية. يف هذا السياق، تحديداً، مي
سعيد العلوي، کالنقدي يف قراءة الرتاث العريب اإلسالمي، -ينتمون إىل الخط الحدايث

الخ، وهي أعامٌل تنتمي إىل  ...43امل عبد اللطيف، وعز الدين العالم، وسليم رضوانکو 
دائرة البحث الفلسفي رغم انشغالها بالرتاث؛ إذ امتازت بإعاملها نَفس املقاربة 
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نبيل فازيو

14 
 

يف أنَّ هذه املقاربة مل  کبُنى الرتاث ومفاهيمه األساسية. ال ش کيکالفلسفية يف تف
، أنَّ الِقراءة التقليدية فرضت نفسها کذلکار القْوِل يف الرتاث؛ وصحيح، کتستطع احت

اَر القْوِل فيه وُماَمرسة الوصاية عىل کعىل هذا الرتاث واستطاعت إىل حدٍّ بعيٍد احت
ن رصد أثِر القراءة النقدية للرتاث ومفعولها يف الوعي تأويله. بيَْد أنَّ هذا ال مينُع م

العريب املعارص، ألنها استطاعت خلخلة أُسس الوصاية األصولية عىل الرتاث واملايض، 
 ن أن نستشفه بوضوٍح من مرشوع الجابري يف نقد العقل العريب.کوهذا أمٌر مي

عي أنَّ قراءة الجابري للرتاث کال مي .ب د رّد فعٍل عىل انت مجرَّ کن أْن ندَّ
برٍي رام صاحبه إعادة کاندرجت ضمن مرشوٍع  کقطيعة العروي، طاملا أن القراءة تل

الية الحداثة وصلتنا کترتيب أوضاع عالقتنا بالرتاث، وهي عالقٌة مل تنفصل عنده عن إش
العثور يف منت الجابري  انيةکن يصعُب أن ننفي، من جهة أخرى، إمکل 44.املتوترة بها

عىل رغبٍة، معلنة أو مضمرة، يف اإلفالت من قبْضة موقف العروي وشّق سبيل فريدة 
نت مرحلًة جديدة يف تاريخ کيف بناِء صلتنا بالرتاث. ال ريَْب يف أن  تابات الجابري دشَّ

انت سليلة وعي قلق وشقي برشطها التاريخي کر الفلسفي يف املغرب؛ فإىل أنها کالف
الية کر الفلسفي ووصله بإشکوالسيايس، وإىل أنها أوسعت أبواَب الرتاث أمام الف

م اتخاذها النقد هاجساً کانت ذات مفعول نقدي قوي بحکالتأخر والنهضة، فإنَّها 
ملواجهة أسئلة الرتاث، والراهن، والتاريخ، وبسبب رؤيتها النقدية إىل الحداثة الغربية 

 45.کذلک
اً من موقف العروي من الرتاث، واعتربه مفتقراً إىل أساٍس ثري کتوجَّس الجابري 

تابه کم غفلته عن استمرارية الرتاث يف ثنايا الوعي العريب، فأتت مقدمة کواقعي بح
محاولًة لوضع أسس رؤية مغايرة إىل الرتاث تعي االستمرارية وتقيم  نحن والرتاث

قطع معه، رغم أن قطيعة ن من الکالدليل عىل رضورة مواجهة الرتاث من أجل التم
ل طٍي لصفحة الرتاث واملايض، بل إنها کليَّة ومل تتخذ شکن کالجابري مع الرتاث مل ت

أبقت عىل الرشدية باعتبارها لحظة منرية من تراثنا العريب، وتعبرياً عن عقالنية من 
ث. ر عقالين يرضب بجذوره يف الرتاکشأن االهتداء بها أن يفيدنا اليوم يف التقعيد لف

سيتبنُي له أن تصفية  نقد العقل العريبمع تقدم الجابري يف إنجاز مرشوعه يف 
أن تتعلق فقط ببُعٍد واحد هو نقد العقل العالِم )املنتج  نکالحساب مع الرتاث ال مي

للمعرفة والحقيقة(، وتبدى له أن الرتاث يلقي بظالله عىل اجتامعنا السيايس ورؤيتنا 
له  کيکل تفکاألخالقية والقيمية. حينها، وحينها فقط، سيتخذ نقد الرتاث السيايس ش
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التي حرصها الجابري يف قصد القطع معه والخروج من أفقه؛ أي من محدداته 
التي انتهى إليها  کالعقيدة والقبيلة والغنيمة. هل تختلف هذه النتيجة عن تل

العروي عندما بنيَّ أن القطع مع التصور الرتايث للدولة والسلطة يبقى أوَّل خطوٍة يف 
طريق التأسيس لحداثٍة سياسية يف العامل العريب؟ يف هذا املستوى من التحليل يغدو 

ً الخال  فقط؛ إذ يحرض  “لياکش”ف بني العروي والجابري حول العالقة بالرتاث خالفا
ً اقتناٌع برضورة طيِّ صفحة الرتاث السيايس والتأسيس لدولة حديثة يف  عندهام معا

وجب التمييز يف املوقف من الرتاث بني مستويني اثنني؛ مستوى  کالعامل العريب. لذل
أفقه التاريخي واملعريف، ومستوى الوعي بحضوره الدعوة إىل القطع معه والخروج من 

يف ثنايا وعينا املعارص والتشديد عىل دراسته وتحليله. قد تختلف مقاربة هذا املثقف 
للرتاث، قد يختلفان يف القضايا والقطاعات التي ينبغي اإلقدام عىل االهتامم  کأو ذا

ً يحرضان عند کيکبها وتف منهام؛ وال يبدو أنه من  ل واحدکها، غري أن املستويني معا
ر حضور هم دراسة الرتاث عند العروي، رغم دعوته إىل القطع معه، وال کن أن ننکاملم

ه کحضور هم تصفية الحساب مع الرتاث واالنعتاق من قبضته عند الجابري رغم متس
 برضورة االتصال به والوعي مبفعوله يف واقعنا املعيش.

من عقد هذه املقارنة الّسيعة بني العروي  ن من أمر، فإنَّ ما يهمناکومهام ي
اإليديولوجيا العربية والجابري هو إظهار مفعول موقف العروي، الذي يتجذر يف 

ر الفلسفي املغريب من الرتاث اإلسالمي وعالقتنا به. ک، يف تحديد موقف الفاملعارصة
الفلسفي املغريب من الرتاث، وال  رکل مواقف الفکانية إرجاع کلست أدعي إم

الدراسات الرتاثية الغزيرة التي يعج بها، إىل موقف العروي، بل إن ما أرغب يف التنبيه 
ً تحت وقع تصوره کإليه هو الوعي بأن الرجل أعطى إلش الية الرتاث حضورا استثنائيا

بأفقها  تسبات الحداثة الغربية والوعيکالتقدمي للتاريخ، ودعوته إىل استيعاب م
ادميية محضة، بل صارت فصاًل من کري يف الرتاث مجرد مسألة أکوين، فلم يعد التفکال

وين. صحيٌح أنَّ هذه کري يف سؤال الحداثة وتحديد عالقتنا باملوروث والکفصول التف
أنَّ الرتاث ما زال يستفزنا  کذلکانيات وجودها، وصحيٌح کلَّ إمکالية مل تستنفذ کاإلش

ائه عىل الرتاث کلتأليف يف شأنه، خاصة بعد تصاعد املد األصويل واتويحملنا عىل ا
اإلسالمي لتسويغ إيديولوجيته ورؤيته املامنعة ألي انخراط جدي يف مسلسل الحداثة 

لَّه ال ينفي عن موقف العروي من الرتاث ک کونية، غري أنَّ ذلکواالنفتاح عىل ال
 الخروج من الرتاث وأفقه املعريف مرشوعيته وصالحيته؛ سواء عىل مستوى دعوته إىل

ار القول کوالتاريخي، أو عىل مستوى اإلقدام عىل تحليله ودراسته للحيلولة دون احت
 فيه من طرف القراءة األصولية.
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يف أنَّ هذه املقاربة مل  کبُنى الرتاث ومفاهيمه األساسية. ال ش کيکالفلسفية يف تف
، أنَّ الِقراءة التقليدية فرضت نفسها کذلکار القْوِل يف الرتاث؛ وصحيح، کتستطع احت

اَر القْوِل فيه وُماَمرسة الوصاية عىل کعىل هذا الرتاث واستطاعت إىل حدٍّ بعيٍد احت
ن رصد أثِر القراءة النقدية للرتاث ومفعولها يف الوعي تأويله. بيَْد أنَّ هذا ال مينُع م

العريب املعارص، ألنها استطاعت خلخلة أُسس الوصاية األصولية عىل الرتاث واملايض، 
 ن أن نستشفه بوضوٍح من مرشوع الجابري يف نقد العقل العريب.کوهذا أمٌر مي

عي أنَّ قراءة الجابري للرتاث کال مي .ب د رّد فعٍل عىل انت مجرَّ کن أْن ندَّ
برٍي رام صاحبه إعادة کاندرجت ضمن مرشوٍع  کقطيعة العروي، طاملا أن القراءة تل

الية الحداثة وصلتنا کترتيب أوضاع عالقتنا بالرتاث، وهي عالقٌة مل تنفصل عنده عن إش
العثور يف منت الجابري  انيةکن يصعُب أن ننفي، من جهة أخرى، إمکل 44.املتوترة بها

عىل رغبٍة، معلنة أو مضمرة، يف اإلفالت من قبْضة موقف العروي وشّق سبيل فريدة 
نت مرحلًة جديدة يف تاريخ کيف بناِء صلتنا بالرتاث. ال ريَْب يف أن  تابات الجابري دشَّ

انت سليلة وعي قلق وشقي برشطها التاريخي کر الفلسفي يف املغرب؛ فإىل أنها کالف
الية کر الفلسفي ووصله بإشکوالسيايس، وإىل أنها أوسعت أبواَب الرتاث أمام الف

م اتخاذها النقد هاجساً کانت ذات مفعول نقدي قوي بحکالتأخر والنهضة، فإنَّها 
ملواجهة أسئلة الرتاث، والراهن، والتاريخ، وبسبب رؤيتها النقدية إىل الحداثة الغربية 

 45.کذلک
اً من موقف العروي من الرتاث، واعتربه مفتقراً إىل أساٍس ثري کتوجَّس الجابري 

تابه کم غفلته عن استمرارية الرتاث يف ثنايا الوعي العريب، فأتت مقدمة کواقعي بح
محاولًة لوضع أسس رؤية مغايرة إىل الرتاث تعي االستمرارية وتقيم  نحن والرتاث

قطع معه، رغم أن قطيعة ن من الکالدليل عىل رضورة مواجهة الرتاث من أجل التم
ل طٍي لصفحة الرتاث واملايض، بل إنها کليَّة ومل تتخذ شکن کالجابري مع الرتاث مل ت

أبقت عىل الرشدية باعتبارها لحظة منرية من تراثنا العريب، وتعبرياً عن عقالنية من 
ث. ر عقالين يرضب بجذوره يف الرتاکشأن االهتداء بها أن يفيدنا اليوم يف التقعيد لف

سيتبنُي له أن تصفية  نقد العقل العريبمع تقدم الجابري يف إنجاز مرشوعه يف 
أن تتعلق فقط ببُعٍد واحد هو نقد العقل العالِم )املنتج  نکالحساب مع الرتاث ال مي

للمعرفة والحقيقة(، وتبدى له أن الرتاث يلقي بظالله عىل اجتامعنا السيايس ورؤيتنا 
له  کيکل تفکاألخالقية والقيمية. حينها، وحينها فقط، سيتخذ نقد الرتاث السيايس ش
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التي حرصها الجابري يف قصد القطع معه والخروج من أفقه؛ أي من محدداته 
التي انتهى إليها  کالعقيدة والقبيلة والغنيمة. هل تختلف هذه النتيجة عن تل

العروي عندما بنيَّ أن القطع مع التصور الرتايث للدولة والسلطة يبقى أوَّل خطوٍة يف 
طريق التأسيس لحداثٍة سياسية يف العامل العريب؟ يف هذا املستوى من التحليل يغدو 

ً الخال  فقط؛ إذ يحرض  “لياکش”ف بني العروي والجابري حول العالقة بالرتاث خالفا
ً اقتناٌع برضورة طيِّ صفحة الرتاث السيايس والتأسيس لدولة حديثة يف  عندهام معا

وجب التمييز يف املوقف من الرتاث بني مستويني اثنني؛ مستوى  کالعامل العريب. لذل
أفقه التاريخي واملعريف، ومستوى الوعي بحضوره الدعوة إىل القطع معه والخروج من 

يف ثنايا وعينا املعارص والتشديد عىل دراسته وتحليله. قد تختلف مقاربة هذا املثقف 
للرتاث، قد يختلفان يف القضايا والقطاعات التي ينبغي اإلقدام عىل االهتامم  کأو ذا

ً يحرضان عند کيکبها وتف منهام؛ وال يبدو أنه من  ل واحدکها، غري أن املستويني معا
ر حضور هم دراسة الرتاث عند العروي، رغم دعوته إىل القطع معه، وال کن أن ننکاملم

ه کحضور هم تصفية الحساب مع الرتاث واالنعتاق من قبضته عند الجابري رغم متس
 برضورة االتصال به والوعي مبفعوله يف واقعنا املعيش.

من عقد هذه املقارنة الّسيعة بني العروي  ن من أمر، فإنَّ ما يهمناکومهام ي
اإليديولوجيا العربية والجابري هو إظهار مفعول موقف العروي، الذي يتجذر يف 

ر الفلسفي املغريب من الرتاث اإلسالمي وعالقتنا به. ک، يف تحديد موقف الفاملعارصة
الفلسفي املغريب من الرتاث، وال  رکل مواقف الفکانية إرجاع کلست أدعي إم

الدراسات الرتاثية الغزيرة التي يعج بها، إىل موقف العروي، بل إن ما أرغب يف التنبيه 
ً تحت وقع تصوره کإليه هو الوعي بأن الرجل أعطى إلش الية الرتاث حضورا استثنائيا

بأفقها  تسبات الحداثة الغربية والوعيکالتقدمي للتاريخ، ودعوته إىل استيعاب م
ادميية محضة، بل صارت فصاًل من کري يف الرتاث مجرد مسألة أکوين، فلم يعد التفکال

وين. صحيٌح أنَّ هذه کري يف سؤال الحداثة وتحديد عالقتنا باملوروث والکفصول التف
أنَّ الرتاث ما زال يستفزنا  کذلکانيات وجودها، وصحيٌح کلَّ إمکالية مل تستنفذ کاإلش

ائه عىل الرتاث کلتأليف يف شأنه، خاصة بعد تصاعد املد األصويل واتويحملنا عىل ا
اإلسالمي لتسويغ إيديولوجيته ورؤيته املامنعة ألي انخراط جدي يف مسلسل الحداثة 

لَّه ال ينفي عن موقف العروي من الرتاث ک کونية، غري أنَّ ذلکواالنفتاح عىل ال
 الخروج من الرتاث وأفقه املعريف مرشوعيته وصالحيته؛ سواء عىل مستوى دعوته إىل

ار القول کوالتاريخي، أو عىل مستوى اإلقدام عىل تحليله ودراسته للحيلولة دون احت
 فيه من طرف القراءة األصولية.
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 ر الفلسفي يف املغربکأفقاً للف “اإليديولوجيا العربية املُعارصة” :خامتة
ايف من الوضوح، کالر الفلسفي عىل القدر کن موقف العروي من الفکمل ي

ربى أرىس عليها دعائم تصوره للحداثة کومبقدار ما نهل من مرجعيات فلسفية 
والتحديث يف العامل العريب، فإنه ظل متربما من التصور الفلسفي التأمييل الذي ال 

ر کراهاته. غرَي أنَّ االنتباه إىل مفعول العروي يف الفکيأخذ يف الحسبان الواقع وإ
ره يف ثنيا هذا کيب من شأنه أن ينبهنا إىل أن األمر يتعلق باستمرارية لفالفلسفي املغر 

استطاع أن يؤسس  اإليديولوجيا العربية املعارصةتاب کن القول إن کر. بل وميکالف
رضٍب من رضوب القول کر الفلسفي املغريب فرضت نفسها کلنزعٍة نقديٍة يف الف

، کن، بعد ک يعد من املُمالفلسفي املهووس بالواقع وأسئلته املحرجة. مل تابة هذا النصِّ
ً الغرُض منه االنسحاب من الواقع کمامرسة فعل التفلسف باعتباره ف را تأمليا، أو ترفا

واالنغامس يف منظوماٍت فلسفية ملامرسة فعل الرشح والتفسري. وحتى استدعاُء 
رشح محض  لکمرجعيات فلسفية من طرف أقطاب هذه النزعة النقدية مل يتخذ ش

املرجعيات يف اإلجابة عن أسئلة وضع  کانت الغايُة منه إعامُل تلکلها، بقدر ما 
ر الفلسفي کتاب العروي استطاَع إحراج الفکن القول إنَّ کمي کتاريخي مأزوم. بذل

وتوجيهه صوب الواقع، والتشديد عىل هويته العقالنية التي ال تنفصل، يف ُعرفه، عن 
ً اتکف لکالحسِّ التاريخي. ش ً صلبا ثرٌي من رموز العقالنية کأ عليه کُر العروي أساسا

العربية املعارصة، ومثل مداخالً ملواجهات الحمالت املسعورة التي شنَّها أعداء 
 العقالنية الراغبني يف الحجر عىل العقل وتقييده يف الثقافة املغربية املعارصة.

اإليديولوجيا ب تجاوز أفق ر الفلسفي يف املغر کاآلن نتساءل؛ هل استطاع الف
 رث من نصف قرن عىل تأليفه؟کبعد أ العربية املعارصة

رُي يف هذا السؤال االنتباه إىل أنَّ مجاوزة أيِّ نٍص نقدي ليست کيستلزم التف
تب کتب يف شأن صاحبه من کتُحتسب فقط بالسنني التي تعاقبت عىل تأليفه، وال مبا 

ليل والنقد، وإمنا مبدى قدرة الوعي املتلقي له ره بالدراسة والتحکودراسات تعرض لف
اليات التي طرحها. من نتائج التحليالت السابقة االعرتاُف بأن کعىل الحسم يف اإلش

االً يف الفک اإليديولوجيا العربية املعارصة ر الفلسفي املغريب، واستطاع فتح کان نصاً فعَّ
اليات ما تزال تستفزه إىل اليوم. کإشر عندما زجَّ به يف أتون کآفاق نقدية أمام هذا الف

االت ينضح بها کانت إشکن خاصًة به هو، بقدر ما کنشدد عىل أن أسئلة العروي مل ت
ل کن. ويبقى کري نقدي ممکل تفکرشط قبيل لکواقع التأخر التاريخي وتفرض نفسها 
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الفلسفي يف  رکتاب مرشوطاً مبعرفة مدى نجاح الفکال کري يف عالقتنا اليوم بذلکتف
 تابه.کاليات التي طرحها العروي يف کاإلش کاإلجابة عن تل

الية التأخر التاريخي ما زالت تجثم بطيفها عىل کال حاجة بنا إىل القول إنَّ إش
رثَ غموضا کرتها صارت أکرنا اليوم؛ وأنَّ الحداثة ما تزال رهاناً مل نظفر به بعد، وأنَّ فکف

ري کة. ما تزال قوى التقليد تسطو عىل حقِّ العقل يف التفوتعقيدا يف ظلٍّ موجة العومل
والنقد واملساءلة؛ وما تزال الدولة غري قادرٍة عىل الحسم يف اختيارها الحدايث 

مقدار حاجتنا إىل نظرية الدولة؛  کالدميقراطي؛ ال زال وعينا السيايس بعيداً عن إدرا
ر الفلسفي أن کوما يزاُل أمام الف ومل تتشبع الثقافة العربية بالحسِّ التاريخي بعد،

ثرياً من فصول املواجهات مع أعداء العقل والعقالنية من أجل ضخِّ نفس کيخوض 
ون عىل الفلسفة أن کي کالخ. بذل الحسِّ التاريخي يف رشايني الثقافة املغربية...

 أنَّ ان هايدغر قد اعتربکري يف سؤال وجودنا املغريب والعريب، وإذا کتضطلع مبهمة التف
فإن  46،“السؤال الحقَّ هو سؤاٌل تاريخاين، أي السؤال الذي يتضمن شيئاً من مصرينا”

ري يف کمالحظته هته تصدق عىل وضعية الفلسفة يف املغرب، بعد أن باتت ملزمة بالتف
ر العروي سيبقى أمامنا کاألسئلة التي طرحها عليها العروي ومرشوعه النقدي. إنَّ ف

يسائلنا عن  اإليديولوجيا العربية املعارصةتاب کتُحارصنا، وما دام  الياتهکمادامت إش
رينا الفلسفي، وعن مدى قدرته عىل االنهامم بالواقع وبلورة فهم معقول کمرشوعية تف

 لتاريخيتنا من حيث هي السؤال األهم.
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ر املتعددکالف: الخطيبي والفلسفة  
 فريد الزاهي

الرباط-ياملعهد الجامعي للبحث العلم  
 

رفة حني يتعلق ( يف حرية جا2009-1938بري الخطيبي )کيدخلنا منت عبد ال
والشهادة  ادمييکوينه األ کعامل اجتامع، تبعا لت نعتربه. هل صاحبه األمر بتحديد تخصص

، علام أن الخطيبي حاز عىل 1964التي تثبت تخصصه عند تخرجه من السوربون عام 
توراه يف التخصص نفسه من کالثالث يف السوسيولوجيا وسجل رسالة د  کتوراه السلکد 

مته للعديد من الدواوين الشعرية؟ کأم نسميه أديبا بعد مرا 1؟ملها أو يناقشهاکغري أن ي
وأروع رواية  رة املوشومةکالذاسرية ذاتية هي لنا أجمل وأعمق  کتر  يا، هو الذيأم روائ

؟ أم نعتربه باحثا أنرثبولوجيا أو إسالمولوجيا بعد تاب الدمکمغربية عىل اإلطالق هي 
 ل مغالقها؟کأن قرأ اإلسالم وسرية النبي والجسد والوشم يف نصوص مل متنحنا بعد 

ل جزيئ، کن، ولو بشکالجديد يف الثقافة املغربية، وميهذا التعدد ليس باألمر 
تاباته يف کأن ينطبق عىل رائد الفلسفة املغربية، محمد عزيز الحبايب، ألنه، إىل جانب 

لنا روايتني وديوان شعر. ونحن نالقيه لدى مؤرخ من قبيل عبد الله  کالشخصانية، تر 
خية، نصوصا ذات طابع فلسفي محض، تاباته التاريکالعروي، إذ إن هذا األخري أضاف إىل 

ن رده، من کن ملؤرخ الرواية املغربية إال أن يأخذها بعني االعتبار. وميکوروايات ال مي
رينا هؤالء، إضافة إىل ثقافتهم األدبية والفلسفية کون مفکالناحية الثقافية، إىل 

فة املغربية ن أن نسميها مرحلة تأسيس الثقاکوالتاريخية، يندرجون يف سياق مرحلة مي
نت تجد سياسيا من کرا، إذ کان املجال بکالحديثة. ففي الستينيات والسبعينيات مثال، 

تب القصة ثم الرواية، کمحمد برادة يکتب القصة، وناقدا کقبيل عبد الله إبراهيم ي
يحلو  امک “بلوري”وشاعرا من قبيل محمد بنيس ميارس النقد األديب... إنه تعدد 

رية، ومن کائية لتصوراته الفکصيغة حللخطيبي أن ينعته، يجعل من روايات العروي 
إنها  رية...کة الشعرية عن تصوراته الفي والصور کأشعار الخطيبي ورواياته تعبريا بالح

تشاف مفاهيم من قبيل التناص والتفاعل النيص کانت سائدة قبل أن يتم اکمامرسة 
 البنيويني الفرنسيني. والنص الشامل وغريها لدى

                                                                        
توراه يف مجال علم االجتامع تحت إرشاف روجي باستيد وتوقف عن إمتامها، حتى کن أحد يعرف أن الخطيبي قد سجل أطروحة د کمل ي 1

 کتوراه السلک. وقد الحظنا أن شهادته لد 21 (،2008منشورات الديفريانس،  :باريس) اتب وظلهکالرية: کيف سريته الف کبذلاعرتف هو 
توراه کتحمل املالحظة التالية: تعترب هذه الشهادة أيضا مبثابة د  1964ز الجامعي للبحث العلمي بالرباط عام کالثالث التي اشتغل بها باملر 

 دولة.
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نت تجد سياسيا من کرا، إذ کان املجال بکالحديثة. ففي الستينيات والسبعينيات مثال، 

تب القصة ثم الرواية، کمحمد برادة يکتب القصة، وناقدا کقبيل عبد الله إبراهيم ي
يحلو  امک “بلوري”وشاعرا من قبيل محمد بنيس ميارس النقد األديب... إنه تعدد 

رية، ومن کائية لتصوراته الفکصيغة حللخطيبي أن ينعته، يجعل من روايات العروي 
إنها  رية...کة الشعرية عن تصوراته الفي والصور کأشعار الخطيبي ورواياته تعبريا بالح

تشاف مفاهيم من قبيل التناص والتفاعل النيص کانت سائدة قبل أن يتم اکمامرسة 
 البنيويني الفرنسيني. والنص الشامل وغريها لدى

                                                                        
توراه يف مجال علم االجتامع تحت إرشاف روجي باستيد وتوقف عن إمتامها، حتى کن أحد يعرف أن الخطيبي قد سجل أطروحة د کمل ي 1

 کتوراه السلک. وقد الحظنا أن شهادته لد 21 (،2008منشورات الديفريانس،  :باريس) اتب وظلهکالرية: کيف سريته الف کبذلاعرتف هو 
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 الرواية املغربيةتاب کرية، عدا کتابات الخطيبي الفکمن ناحية أخرى تتميز 
تابا آخر له إال ويجمع ک، إذ ال تجد (essai)تابة مقالية کونها ک، بالحمى البيضاءو

تابه کدراسات ومقاالت ال يتجاوز بعضها الصفحتني أو الثالث صفحات. و 
هو جامع لدراساته السوسيولوجية األوىل، التي تنغمس ضمن  2الوحيد “السوسيولوجي”
 التي يصعب إدراجها يف هذا املبحث.والحوارات رية القصرية کم هائل من املقاالت الفک

تاب الضخم يتضمن ثالثة فصول: الدراسات، واملالحظات، والحوارات. کفهذا ال
ن الخطيبي يرص يف هذا إ والدراسات ذات الطابع السوسيولوجي حقا ال تجاوز النصف. 

تاب بحيث إن العنوان کتاباته التي يضمها الکتاب عىل الصفة السوسيولوجية لکال
. والحال أن العديد من النصوص هي “أبحاث يف علم االجتامع”تاب يقول: کالفرعي لل

وهو ما قد ال تخلو من بعد سوسيولوجي.  أنرثوبولوجيةرية أو کتأمالت فلسفية أو ف
ريا کر أضحى مع الوقت )فکر الخطيبي. فهذا املفکيجعلنا نلح عىل الطابع االسترشايف لف

يحلو له ام ک( un horizontainوفلسفيا وسياسيا( عابرا للمباحث، ومسترشفا لآلفاق )
، يطرق أمورا جديدة عىل الثقافة العربية من قبيل الجسد والتقنية يسمي نفسهأن 

ثنايئ جعل منه إحدى املنارات املشعة والخصبة يف الثقافة العربية والفن، ومبنظور است
 3.“اآلفاقي هو اآلخر بامتياز، الذي يندرج أو يسجل نفسه يف اللقاء”املعارصة. 

 يف هوامش الفلسفة ر  کف .أوال
الخطيبي يف الجامعة املغربية، فإننا  تاباتکلو قمنا باستطالع بسيط لحضور 

قد صار أحد  رة املوشومةکالذاسنالحظ أنه، منذ السبعينيات، أي بعد صدور سريته 
تاب وشعراء من قبيل أحمد کتوب بالفرنسية مع کونات الراسخة لألدب املغريب املکامل

 کلالصفريوي وإدريس الرشايبي وعبد اللطيف اللعبي ومحمد خري الدين، وهو املس
الذي تطور يف شعب اللغة الفرنسية وآدابها وأضحى له باحثوه وأساتذته املتخصصون 

فيلسوف وإمنا کن يرتدد کالفرتة. أما يف شعب الفلسفة فإن اسم الخطيبي مل ي کمنذ تل
أهمها حصيلته عن علم االجتامع يف هذا املضامر  وقوية عامل اجتامع قدم نصوصا قليلةک

ودعوته إىل تصفية  ولونيايلکولعلم االجتامع ال االنقسامي للتيارباملغرب، ونقده 
ر ک. وأنا هنا أرسد واقعة هامة عن غياب فاالستعامر يف مجال السوسيولوجيا املغربية

ن اعتبارها مدخال ک، ميکالخطيبي من الدرس الفلسفي يف السبعينيات، ورمبا بعد ذل
وأنا طالب بشعبة الفلسفة وعلم االجتامع وعلم  ،لهذه الدراسة. فحني عزمت “تاريخيا”

                                                                        
2 Abdelkébir Khatibi, Chemins de traverse. Essais de sociologie (Rabat: Éditions IURS, 2002). 
3 Abdelkébir Khatibi, Le Scribe et son ombre (Paris: Éditions La Différence, 2008), 52; Cf. aussi: Hassan Wahbi, La 
Beauté de l’absent. Entretiens avec Abdelkébir Khatibi (Paris: L’Harmattan, 2010), 35. 
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لإلجازة عن  1983ون موضوع بحثي عام کأن يعىل  ،النفس )تخصص فلسفة عامة(
م کره يف ذلکذا سميت فک)ه “بري الخطيبيکتابة واالختالف يف مرشوع عبد الکال”

انت أول ک کتشفت أن مبادريت تلکالحني(، تحت إرشاف الراحل إدريس املنصوري، ا
بحث وحيد عن الخطيبي باعتباره بحث يف شعبة الفلسفة عن الخطيبي، مل يسبقه إال 

يل کيف تش ل جديدکبدلوه بشنت متيقنا وقتئذ أن الخطيبي قد أدىل کعامل اجتامع. فلقد 
يده باإلحالة عىل نيتشه وديريدا ومشيل کري فلسفي خصويص، سعيت إىل تو کمالمح تف

 وغريهم.و کفو 
سؤال  عىل نفسه ، أن يطرحاتب وظلهکالرية کيفوت الخطيبي يف سريته الف ال
عبد السالم بنعبد العايل )وهو  کهذا، الذي طرحه قبل ذلواالنتامء للفلسفة الفلسفة 

ر کالف کل تحلييل: هذا النقد املزدوج وذلکفيلسوف مرتجم للخطيبي ودارس له( بش
تابات فلسفية تعتني بتاريخ الفلسفة کال يف اآلخر، هو ما يسعى الخطيبي التوجه إليه، 

تابة ذات أوجه متعددة، ترتاوح بني النقد السوسيولوجي کوتتحاور معها، وإمنا يف 
يف أنه حني يتحدث عن  هو السبب کتابة األدبية. ذلکوالبحث السيميولوجي وال

ننتظر منه دراسة مجابهة بني امليتافيزيقا الغربية وامليتافيزيقا اإلسالمية، ليس علينا أن 
الية کرث راديکار واالنتفاضات األ کدقيقة عن الرتاث الفلسفي، وإمنا باألحرى حوارا مع األف

ام علينا أن ننتظر قراءة سيميولوجية للخط ک. کالتي خلخلت الغرب وال تزال تقوم بذل
أدبية تتناول قضية الرش والحب والتصوف  تابةکالعريب والفن اإلسالمي والوشم؛ و 

واملوت ورصاع األضداد. وثمَّ يالقي الخطيبي املوضوعات التي قمعتها امليتافيزيقا. إنه 
يالقي الجسد ال باعتباره مصدرا للخطيئة والرش، وإمنا باعتباره قوة خالقة وآلة رّغابة. 

منا باعتباره حضورا يف الفن. وهو يالقي قضية املقّدس ال باعتباره موضوعا متعاليا، وإ 
ويالقي مسألة االختالف الجنيس حيث تحتل املرأة موقعا وسيطا بني اإللهي والبرشي، 

ون مريئ الالمريئ وخلخلة للنظام الفقهي. کيف تراتبية املريئ والالمريئ، من ثم حيث ت
تجربة حيث يتجىل الالمريئ يف املريئ، وحيث غياب الله تنحل يف ”وهو يالقي التصوف 

. وهو يالقي املتخيل اإلسالمي ال لتطويقه بالعقل الخطايب، وإمنا لتفّحص منطقه قاتلة
انا ثنائيا ووضعية کالخاص. وهو يالقي اللغة ال باعتباره هوية وحشية، وإمنا باعتباره م

يف اللغات . بيد أن الرتجمة تتطلب تعددا “ر اآلخر وهي ترتجمهکتف”ة اللسان مزدوج
ر يف اللغات، وعوملة مرتجمة کرا آخر هو فکر ما فکون فکأن ي”رج فيها. ار تندکواألف

لية يف قلب کها نحن إذ  .“ات العالمات التي ترسي يف العاملللشفرات واألنظم ومجر 
 4.“نا يف هامشها..کالفلسفة، وإن 

                                                                        
4 Khatibi, Le Scribe et son ombre, 59-61. 
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 التي يصعب إدراجها يف هذا املبحث.والحوارات رية القصرية کم هائل من املقاالت الفک

تاب الضخم يتضمن ثالثة فصول: الدراسات، واملالحظات، والحوارات. کفهذا ال
ن الخطيبي يرص يف هذا إ والدراسات ذات الطابع السوسيولوجي حقا ال تجاوز النصف. 

تاب بحيث إن العنوان کتاباته التي يضمها الکتاب عىل الصفة السوسيولوجية لکال
. والحال أن العديد من النصوص هي “أبحاث يف علم االجتامع”تاب يقول: کالفرعي لل

وهو ما قد ال تخلو من بعد سوسيولوجي.  أنرثوبولوجيةرية أو کتأمالت فلسفية أو ف
ريا کر أضحى مع الوقت )فکر الخطيبي. فهذا املفکيجعلنا نلح عىل الطابع االسترشايف لف

يحلو له ام ک( un horizontainوفلسفيا وسياسيا( عابرا للمباحث، ومسترشفا لآلفاق )
، يطرق أمورا جديدة عىل الثقافة العربية من قبيل الجسد والتقنية يسمي نفسهأن 

ثنايئ جعل منه إحدى املنارات املشعة والخصبة يف الثقافة العربية والفن، ومبنظور است
 3.“اآلفاقي هو اآلخر بامتياز، الذي يندرج أو يسجل نفسه يف اللقاء”املعارصة. 

 يف هوامش الفلسفة ر  کف .أوال
الخطيبي يف الجامعة املغربية، فإننا  تاباتکلو قمنا باستطالع بسيط لحضور 

قد صار أحد  رة املوشومةکالذاسنالحظ أنه، منذ السبعينيات، أي بعد صدور سريته 
تاب وشعراء من قبيل أحمد کتوب بالفرنسية مع کونات الراسخة لألدب املغريب املکامل

 کلالصفريوي وإدريس الرشايبي وعبد اللطيف اللعبي ومحمد خري الدين، وهو املس
الذي تطور يف شعب اللغة الفرنسية وآدابها وأضحى له باحثوه وأساتذته املتخصصون 

فيلسوف وإمنا کن يرتدد کالفرتة. أما يف شعب الفلسفة فإن اسم الخطيبي مل ي کمنذ تل
أهمها حصيلته عن علم االجتامع يف هذا املضامر  وقوية عامل اجتامع قدم نصوصا قليلةک

ودعوته إىل تصفية  ولونيايلکولعلم االجتامع ال االنقسامي للتيارباملغرب، ونقده 
ر ک. وأنا هنا أرسد واقعة هامة عن غياب فاالستعامر يف مجال السوسيولوجيا املغربية

ن اعتبارها مدخال ک، ميکالخطيبي من الدرس الفلسفي يف السبعينيات، ورمبا بعد ذل
وأنا طالب بشعبة الفلسفة وعلم االجتامع وعلم  ،لهذه الدراسة. فحني عزمت “تاريخيا”

                                                                        
2 Abdelkébir Khatibi, Chemins de traverse. Essais de sociologie (Rabat: Éditions IURS, 2002). 
3 Abdelkébir Khatibi, Le Scribe et son ombre (Paris: Éditions La Différence, 2008), 52; Cf. aussi: Hassan Wahbi, La 
Beauté de l’absent. Entretiens avec Abdelkébir Khatibi (Paris: L’Harmattan, 2010), 35. 
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لإلجازة عن  1983ون موضوع بحثي عام کأن يعىل  ،النفس )تخصص فلسفة عامة(
م کره يف ذلکذا سميت فک)ه “بري الخطيبيکتابة واالختالف يف مرشوع عبد الکال”

انت أول ک کتشفت أن مبادريت تلکالحني(، تحت إرشاف الراحل إدريس املنصوري، ا
بحث وحيد عن الخطيبي باعتباره بحث يف شعبة الفلسفة عن الخطيبي، مل يسبقه إال 

يل کيف تش ل جديدکبدلوه بشنت متيقنا وقتئذ أن الخطيبي قد أدىل کعامل اجتامع. فلقد 
يده باإلحالة عىل نيتشه وديريدا ومشيل کري فلسفي خصويص، سعيت إىل تو کمالمح تف

 وغريهم.و کفو 
سؤال  عىل نفسه ، أن يطرحاتب وظلهکالرية کيفوت الخطيبي يف سريته الف ال
عبد السالم بنعبد العايل )وهو  کهذا، الذي طرحه قبل ذلواالنتامء للفلسفة الفلسفة 

ر کالف کل تحلييل: هذا النقد املزدوج وذلکفيلسوف مرتجم للخطيبي ودارس له( بش
تابات فلسفية تعتني بتاريخ الفلسفة کال يف اآلخر، هو ما يسعى الخطيبي التوجه إليه، 

تابة ذات أوجه متعددة، ترتاوح بني النقد السوسيولوجي کوتتحاور معها، وإمنا يف 
يف أنه حني يتحدث عن  هو السبب کتابة األدبية. ذلکوالبحث السيميولوجي وال

ننتظر منه دراسة مجابهة بني امليتافيزيقا الغربية وامليتافيزيقا اإلسالمية، ليس علينا أن 
الية کرث راديکار واالنتفاضات األ کدقيقة عن الرتاث الفلسفي، وإمنا باألحرى حوارا مع األف

ام علينا أن ننتظر قراءة سيميولوجية للخط ک. کالتي خلخلت الغرب وال تزال تقوم بذل
أدبية تتناول قضية الرش والحب والتصوف  تابةکالعريب والفن اإلسالمي والوشم؛ و 

واملوت ورصاع األضداد. وثمَّ يالقي الخطيبي املوضوعات التي قمعتها امليتافيزيقا. إنه 
يالقي الجسد ال باعتباره مصدرا للخطيئة والرش، وإمنا باعتباره قوة خالقة وآلة رّغابة. 

منا باعتباره حضورا يف الفن. وهو يالقي قضية املقّدس ال باعتباره موضوعا متعاليا، وإ 
ويالقي مسألة االختالف الجنيس حيث تحتل املرأة موقعا وسيطا بني اإللهي والبرشي، 

ون مريئ الالمريئ وخلخلة للنظام الفقهي. کيف تراتبية املريئ والالمريئ، من ثم حيث ت
تجربة حيث يتجىل الالمريئ يف املريئ، وحيث غياب الله تنحل يف ”وهو يالقي التصوف 

. وهو يالقي املتخيل اإلسالمي ال لتطويقه بالعقل الخطايب، وإمنا لتفّحص منطقه قاتلة
انا ثنائيا ووضعية کالخاص. وهو يالقي اللغة ال باعتباره هوية وحشية، وإمنا باعتباره م

يف اللغات . بيد أن الرتجمة تتطلب تعددا “ر اآلخر وهي ترتجمهکتف”ة اللسان مزدوج
ر يف اللغات، وعوملة مرتجمة کرا آخر هو فکر ما فکون فکأن ي”رج فيها. ار تندکواألف

لية يف قلب کها نحن إذ  .“ات العالمات التي ترسي يف العاملللشفرات واألنظم ومجر 
 4.“نا يف هامشها..کالفلسفة، وإن 

                                                                        
4 Khatibi, Le Scribe et son ombre, 59-61. 

إذن کليــة يف قلب
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يرتدد هذا السؤال أيضا لدى محاوره األديب حسن وهبي، حني يتساءل عن 
 5.مبفارقاته “أثرا-حياة”ل کان مسريه يشکوإن  “تعدديته”الخطيبي وعن  رکف “تطور”

اتب أم شاعر أم عامل اجتامع کهل أنت ”ل مبارش: کبش بل إنه ينتهي إىل سؤال الخطيبي
 بطريقته املعتادة: “مواربا”. ويأيت جواب الخطيبي “رمبا يشء آخر؟أنت أم فيلسوف، أم 

 6.مثة مسعى يتقدم ويرتاجع امکمثة استمرارية وانقطاعات، 
 کتل الفلسفة ويف هامشها يف اآلن ذاته؟ون الخطيبي يف صلب کما معنى أن ي

 نا قد تلمسناها يف دراساتنا للخطيبي، منذ البداية.کهي املفارقة التي علينا تتبعها، والتي 
 لکر الخطيبي ولو بشکأن ما يطرحه ف کي ندر کليس علينا أن نسري بعيدا 

موارب وغري مبارش، هو مصري الفلسفة نفسها وصيغها الجديدة، ولغتها املتجددة، 
وطبيعة عالقاتها املعارصة باألدب والعلوم االجتامعية واإلنسانية األخرى. وما دام 

 کر االختالف لدى جاکرية يستقيها من فکالخطيبي ال يخفي بأن أحد مصادره الف
الطابع  ککر الفلسفي الجديد لدى هذا األخري، يفکدريدا، فإننا نجد تنظريا لهذا الف

 مطالعفمنذ للفلسفة منذ أفالطون حتى هيجل، ومينحها هامشها اليقظ.  “زيکاملر ”
فاء الطابع املْهبيل إىل إض ( يسعى الفيلسوف1972) هوامش الفلسفةتاب ک

(tympaniser)  :الوجود عىل التفلسف-إضفاء الطابع املهبيل”عىل الفلسفة نفسها .
ن مثة ما کون خطابا. لکلامت بعد جملة، بل وال ترقى ألن تکل هذه الکالحّد: ال تش

تاب، ما علينا سوى التالعب بها. هل تستجيب الفلسفة کن من توليد ُجمل هذا الکمي
ما دام خطاب ما، شاسعا حتى  ننا فهمها؟ هي؟ وفهم الحاجة؟کيف ميکإىل حاجة ما؟ 

وهو الخطاب الوحيد الذي سمع نفسه  −هيا، سمى نفسه فلسفة ليخال نفسه ال متنا
يعني دوما  فهو ظلَّ  − 7ّف عن يهمس لنفسه مبطلعهکيحظى باسمه من ذاته ومل ي

 8.“الحّد، ومعه مطلعه
باعتباره تجربة  ينونتهاکليعنّي  کذلدريدا جدوى الفلسفة، ف کحني يطرح جا

التي  کهي تل “الحقة”حّدية، تتالعب بالتخوم، وتسائل اسمها. ومن ثم فإن الفلسفة 
ف نفسه ويهمس يف الوحيد الذي يعّر  املجال الفلسفة هيتخلخل حدودها وتعريفها. 

                                                                        
ر کد اهتامم الفالسفة بفکحسون... مام يؤ  کجاکسامن، ومحللون نفسانيون کريستني بويس غلو کفيه فالسفة  کوهي لإلشارة ندوة شار 

 الخطيبي.
5 Wahbi, La Beauté de l’absent, 34. 
6 Wahbi, La Beauté de l’absent, 34, 53. 

ثريا عىل املطلع، وعىل کأنا أشتغل ”ر والنص معا. کينونة الفک، ألنه يبني دوما incipitيهتم الخطيبي أيضا وبالطريقة نفسها باملطلع  7
 .“ام تعلمکاملقاطع األوىل. ولقد جعلت منها نظرية صغرية 

Wahbi, La Beauté de l’absent, 41-2. 
8 Jacques Derrida, Marges de la philosophie (Paris: Minuit, 1972), I. 
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يزيقا ز هو موطن امليتافکفال فلسفة إال يف هوامشها، ألن املر أذن ذاته بأنه فلسفة. 
ري الحرب عليهام(. وحني کطيبي منذ بداية مشواره الفلذين يعلن الخوالالهوت )ال

الذي  (différance)ليمهد ملفهوم املغايرة  کالبداية فذل منذ کيطرح دريدا ذل
لدى هايدغر، الذي يغدو مفهوما  (différence)استحدثه انطالقا من مفهوم االختالف 

تاب ال يستعيد کدريدا يف هذا ال انکمؤسسا ومخرتقا للحقل الفلسفي الجديد. وإن 
 تابة واالختالفکالتاب کتحليله للنص النفساين لدى فرويد )الذي خصص له مقاال يف 

عدا قراءاته لهايدغر وهيجل، يطل عىل نصوص الشاعر بول فالريي  ،(، فإنه1967)
دا إن ما يعنيه دريتابة واألثر. ک)العزيز أيضا عىل الخطيبي( وعىل مفهوم التوقيع وال

امشه الداخلية بهوامش الفلسفة هو سؤال فلسفي يسائل يف املنت الفلسفي هو 
ام جاءت لدى عبد السالم کفة لصيغة املفرد لومن ثم صيغة الجمع املخاوالخارجية معا. 

 بري الخطيبي يف سريته.کبنعبد العايل وعبد ال
انطالقا ، إذن، وموقفا تحديد هوامش الفلسفة وتعيني حّدها باعتباره موقعاإن 

ز والهامش، ومن منح القضايا التي مل يهتم بها کثنائية الجوهر والعرض واملر  کيکمن تف
الفيلسوف القائم بهذه يجعل  أمر   ،ري الفلسفيکانة جديدة يف التفکتاريخ الفلسفة م

، يف الهوامش الداخلية کية يعيش بأسئلته الفلسفية تلکيکالعملية النقدية والتف
والخارجية )املهبلية بلغة دريدا( بحيث يسائل ما هو فلسفي وما هو غري فلسفي يف 

الفلسفة أو عىل هامشها فهو أمر  هامش يف رکاتب أو مفکون کياآلن نفسه. أما أن 
باملعنى  ون بالرضورة فيلسوفاکوناتها من غري أن يکمداراتها، مب شتغل يفيعني أنه ي

إن دريدا يفتح أفق الفلسفة نحو التخوم. وهو أمر انتبه . والتقليدي لالصطالحالدقيق 
أو  قطّ  کيا من غري أن ينظّر لذلکله الخطيبي منذ بداياته واستثمره باعتباره موقعا حر 

 .يجعل من نفسه، إال يف أحايني قليلة، عامل اجتامع أو فيلسوفا
ل عابر ک)وهو إحدى املرجعيات التي حاورها ولو بش يف أن ألثوسريکر کلنتذ 

تابه کيف دريدا(، قد طرح السؤال نفسه الذي طرحه دريدا عن حدود الفلسفة  کجا
بأن مسألة التفلسف أو  کوهو ما يجعلنا ندر  9.الفلسفة والفلسفة العفوية للعلامءعن 

ا هو مامرسة قد وإمن ،ها الفيلسوف املتخصصکاالنتامء للفلسفة مل يعد خاصية ميتل
جيدا ما يقوله  کل من ميارس التفلسف بطريقة أو أخرى. ويف هذا السياق، ندر کيأتيها 

إنه لقول حق: يف هامش ”الخطيبي تعليقا عىل ما قاله عنه عبد السالم بنعبد العايل: 
، مشيل سرّي وآخرين وکدريدا، مشيل فو  کالفلسفة. أعني الفلسفة الجديدة )نيتشه، جا

ون فالسفة، الذين يسمّ  الذين کأولئنانيس وبرنار ستيغلر(، ال  کمن قبيل جان لو 
                                                                        

9 Louis Althusser, La Philosophie spontanée des savants (Paris: Maspéro, 1967). 
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يرتدد هذا السؤال أيضا لدى محاوره األديب حسن وهبي، حني يتساءل عن 
 5.مبفارقاته “أثرا-حياة”ل کان مسريه يشکوإن  “تعدديته”الخطيبي وعن  رکف “تطور”

اتب أم شاعر أم عامل اجتامع کهل أنت ”ل مبارش: کبش بل إنه ينتهي إىل سؤال الخطيبي
 بطريقته املعتادة: “مواربا”. ويأيت جواب الخطيبي “رمبا يشء آخر؟أنت أم فيلسوف، أم 

 6.مثة مسعى يتقدم ويرتاجع امکمثة استمرارية وانقطاعات، 
 کتل الفلسفة ويف هامشها يف اآلن ذاته؟ون الخطيبي يف صلب کما معنى أن ي

 نا قد تلمسناها يف دراساتنا للخطيبي، منذ البداية.کهي املفارقة التي علينا تتبعها، والتي 
 لکر الخطيبي ولو بشکأن ما يطرحه ف کي ندر کليس علينا أن نسري بعيدا 

موارب وغري مبارش، هو مصري الفلسفة نفسها وصيغها الجديدة، ولغتها املتجددة، 
وطبيعة عالقاتها املعارصة باألدب والعلوم االجتامعية واإلنسانية األخرى. وما دام 

 کر االختالف لدى جاکرية يستقيها من فکالخطيبي ال يخفي بأن أحد مصادره الف
الطابع  ککر الفلسفي الجديد لدى هذا األخري، يفکدريدا، فإننا نجد تنظريا لهذا الف

 مطالعفمنذ للفلسفة منذ أفالطون حتى هيجل، ومينحها هامشها اليقظ.  “زيکاملر ”
فاء الطابع املْهبيل إىل إض ( يسعى الفيلسوف1972) هوامش الفلسفةتاب ک

(tympaniser)  :الوجود عىل التفلسف-إضفاء الطابع املهبيل”عىل الفلسفة نفسها .
ن مثة ما کون خطابا. لکلامت بعد جملة، بل وال ترقى ألن تکل هذه الکالحّد: ال تش

تاب، ما علينا سوى التالعب بها. هل تستجيب الفلسفة کن من توليد ُجمل هذا الکمي
ما دام خطاب ما، شاسعا حتى  ننا فهمها؟ هي؟ وفهم الحاجة؟کيف ميکإىل حاجة ما؟ 

وهو الخطاب الوحيد الذي سمع نفسه  −هيا، سمى نفسه فلسفة ليخال نفسه ال متنا
يعني دوما  فهو ظلَّ  − 7ّف عن يهمس لنفسه مبطلعهکيحظى باسمه من ذاته ومل ي

 8.“الحّد، ومعه مطلعه
باعتباره تجربة  ينونتهاکليعنّي  کذلدريدا جدوى الفلسفة، ف کحني يطرح جا

التي  کهي تل “الحقة”حّدية، تتالعب بالتخوم، وتسائل اسمها. ومن ثم فإن الفلسفة 
ف نفسه ويهمس يف الوحيد الذي يعّر  املجال الفلسفة هيتخلخل حدودها وتعريفها. 

                                                                        
ر کد اهتامم الفالسفة بفکحسون... مام يؤ  کجاکسامن، ومحللون نفسانيون کريستني بويس غلو کفيه فالسفة  کوهي لإلشارة ندوة شار 

 الخطيبي.
5 Wahbi, La Beauté de l’absent, 34. 
6 Wahbi, La Beauté de l’absent, 34, 53. 

ثريا عىل املطلع، وعىل کأنا أشتغل ”ر والنص معا. کينونة الفک، ألنه يبني دوما incipitيهتم الخطيبي أيضا وبالطريقة نفسها باملطلع  7
 .“ام تعلمکاملقاطع األوىل. ولقد جعلت منها نظرية صغرية 

Wahbi, La Beauté de l’absent, 41-2. 
8 Jacques Derrida, Marges de la philosophie (Paris: Minuit, 1972), I. 
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يزيقا ز هو موطن امليتافکفال فلسفة إال يف هوامشها، ألن املر أذن ذاته بأنه فلسفة. 
ري الحرب عليهام(. وحني کطيبي منذ بداية مشواره الفلذين يعلن الخوالالهوت )ال

الذي  (différance)ليمهد ملفهوم املغايرة  کالبداية فذل منذ کيطرح دريدا ذل
لدى هايدغر، الذي يغدو مفهوما  (différence)استحدثه انطالقا من مفهوم االختالف 

تاب ال يستعيد کدريدا يف هذا ال انکمؤسسا ومخرتقا للحقل الفلسفي الجديد. وإن 
 تابة واالختالفکالتاب کتحليله للنص النفساين لدى فرويد )الذي خصص له مقاال يف 

عدا قراءاته لهايدغر وهيجل، يطل عىل نصوص الشاعر بول فالريي  ،(، فإنه1967)
دا إن ما يعنيه دريتابة واألثر. ک)العزيز أيضا عىل الخطيبي( وعىل مفهوم التوقيع وال

امشه الداخلية بهوامش الفلسفة هو سؤال فلسفي يسائل يف املنت الفلسفي هو 
ام جاءت لدى عبد السالم کفة لصيغة املفرد لومن ثم صيغة الجمع املخاوالخارجية معا. 

 بري الخطيبي يف سريته.کبنعبد العايل وعبد ال
انطالقا ، إذن، وموقفا تحديد هوامش الفلسفة وتعيني حّدها باعتباره موقعاإن 

ز والهامش، ومن منح القضايا التي مل يهتم بها کثنائية الجوهر والعرض واملر  کيکمن تف
الفيلسوف القائم بهذه يجعل  أمر   ،ري الفلسفيکانة جديدة يف التفکتاريخ الفلسفة م

، يف الهوامش الداخلية کية يعيش بأسئلته الفلسفية تلکيکالعملية النقدية والتف
والخارجية )املهبلية بلغة دريدا( بحيث يسائل ما هو فلسفي وما هو غري فلسفي يف 

الفلسفة أو عىل هامشها فهو أمر  هامش يف رکاتب أو مفکون کياآلن نفسه. أما أن 
باملعنى  ون بالرضورة فيلسوفاکوناتها من غري أن يکمداراتها، مب شتغل يفيعني أنه ي

إن دريدا يفتح أفق الفلسفة نحو التخوم. وهو أمر انتبه . والتقليدي لالصطالحالدقيق 
أو  قطّ  کيا من غري أن ينظّر لذلکله الخطيبي منذ بداياته واستثمره باعتباره موقعا حر 

 .يجعل من نفسه، إال يف أحايني قليلة، عامل اجتامع أو فيلسوفا
ل عابر ک)وهو إحدى املرجعيات التي حاورها ولو بش يف أن ألثوسريکر کلنتذ 

تابه کيف دريدا(، قد طرح السؤال نفسه الذي طرحه دريدا عن حدود الفلسفة  کجا
بأن مسألة التفلسف أو  کوهو ما يجعلنا ندر  9.الفلسفة والفلسفة العفوية للعلامءعن 

ا هو مامرسة قد وإمن ،ها الفيلسوف املتخصصکاالنتامء للفلسفة مل يعد خاصية ميتل
جيدا ما يقوله  کل من ميارس التفلسف بطريقة أو أخرى. ويف هذا السياق، ندر کيأتيها 

إنه لقول حق: يف هامش ”الخطيبي تعليقا عىل ما قاله عنه عبد السالم بنعبد العايل: 
، مشيل سرّي وآخرين وکدريدا، مشيل فو  کالفلسفة. أعني الفلسفة الجديدة )نيتشه، جا

ون فالسفة، الذين يسمّ  الذين کأولئنانيس وبرنار ستيغلر(، ال  کمن قبيل جان لو 
                                                                        

9 Louis Althusser, La Philosophie spontanée des savants (Paris: Maspéro, 1967). 
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ر کج يب يف فاإلعالمية. ال، فام يز  (égotisme)األنوية عن معربة ثانوية لون ظاهرة کيش
ان کللحس النقدي واملقاومة واالنشقاق وطوباوية عامل آت. لقد  هو منط إثارته معني
ل کل مدرسة و کأنني أقرأ الفالسفة خارج  کعبد السالم بنعبد العايل عىل حق؛ ذل زمييل

 کة من تلل ساللکون منقطعا عن کون وحيدا أمام النص. وأکر. إنني أکتاريخ للف
دريدا  کر التعددي املنظوري الشغال دوما. وجاکمعلمي يف الف ان نيتشهکالناحية. لقد 

 “کيکالتف”يندرج يف النهج ذاته. فمنذ الستينيات سعيت إىل أن أعرث عىل عالقة دالة بني 
، خاصة مع وجود وضعية تاريخي مقاربة يل )فهو قد ولد يف “تصفية االستعامر”و

نه مترّد کانت تشجع عىل الرغبة يف التمرد، لکالجزائر وترعرع فيها حتى الثامنة عرشة( 
. “حالة العبودية”انينا منه. وقد سميت هذا املايض اهينه عىل ماٍض عر فيه وله بر کمف

ر کر ذواتنا. وأنا يف أبحايث، ويف حوار مع فکنعم، أن نسري نحو عامل مقبل من غري أن نن
ر اآليت. وإفراغ الذهن مرحلة حاسمة کفَّ عن بناء برنامجية خاصة بالفکاآلخر، مل أ

 e autrepensé(“.10(ر مغاير کللتقدم، قبل بناء ف
 التالية: جعلنا نطرح الفرضياتالتوضيح يإن هذا 

رية من کري الفلسفي يف نصوص فکأي عشقه للتف “تفلسفه”ميارس الخطيبي  •
، أو يف نص “عشق اللسانني”ايئ من قبيل کام يف نص حک، “رکاملغرب أفقا للف”قبيل 

ام يف ک، “للصمتنذر ”أو  “لطاويةاملصارع الطبقي عىل الطريقة ا”شعري من قبيل 
 ...أبحاثه السوسيولوجية

دريدا، فرويد...(  هايدغر، يستبطن الخطيبي مصادره الفلسفية )نيتشه، •
رية وتحليال کيا ومقالة فکرية بها يشتغل شعرا وحکويتمثلها ليحولها إىل قناعات ف

 تابة عن الفن...کاجتامعيا و 
سعيا منه ملعانقة  انکالخطيبي عن التخصص يف علم االجتامع،  “ابتعاد” •
ري کتابة يف التفکر يف الفن واألدب ومامرسة الکري ومامرسة الفکر والتفکرحابة الف

 .الفلسفي، عىل طريقة بالنشو وماالرميه وبول فالريي
ر معني، بل يدعو عالنية إىل کال يرغب الخطيبي حرص نفسه يف تخصص أو ف •

خر الذات أو ان آ کر لآلخر، سواء کوفلالختالف  راکون فک( يpensée autreر مغاير )کف
 وعلم االجتامع بني التخوم: تخوم الفلسفة کي ومتحر کر حر کاآلخر يف الذات. إنه ف

م فيها غري اللغة. کر ميارس التقاطع بحرية باهرة ال تتحکواألدب والتحليل النفيس؛ ف

                                                                        
10 Khatibi, Le Scribe et son ombre, 61-2. 
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ر کالفاللغة هي أفق الخطيبي الحق، موطن الوجود والذات واآلخر، إذ فيها ميارس 
 ...“جنونه”حريته و

ان کمن الذين يدعون ألنفسهم توجها أو تخصصا معينا. قّط ن الخطيبي کمل ي
ن کافة ما ميکقد ارتاد  املعارف واملامرسات الثقافية. لة بنيکيعرف انزالقاته املتشاب

املرسحية والشعر والرواية واملقال والبحث والنقد  تبکملثقف من قبيله أن يرتاده. فلقد 
تب أيضا السيناريو، إذ طُلب منه اقتباس کثريون هو أنه کالفني واألديب. بل ما ال يعرفه ال

ان من املنتظر کنت قد ترجمتها للعربية( للسينام. و ک)التي  “هوملکصيف يف ستو ”روايته 
جهلها )ومل يبح يل بها الخطيبي( قد حالت أن يتم إخراج الفيلم بالسويد، غري أن أمورا أ 

 السيناريو. کنسخة من ذل ک. وأنا أملکدون ذل
إذ رصح قائال: عائق، کمنّة ال ک، يتأوله ان واعيا بهذا التعددکبل إن الخطيبي 

تارة عامل اجتامع،  ل تعريف من الجمهور. فأنا يف نظرهکغالبا ما أجد نفيس خارج ”
، بل عامل سياسة... ويف ما بعد اعتربت هذا الالتعريف رضبا من اتبکوتارة فيلسوف، أو 

، وعىل صوريت يف نظرة اآلخرين، نني من االشتغال عىل نفيسکالعائق الحسن: إذ هو مي
انوا قرباء أم بعيدين. وأنا أموقع نفيس بني األدب واملعارف التي تثري فضويل. وعىل کأ

شف کالتي تست کالتي تهمني هي تلقول بول فالريي، اللغة هي تخصيص. واللغة 
الحياة اآلنية. فأنا غالبا ما أبني موضوعات دراسة مستقلة، ومجموعات صغرية من 

ون وشام أو لوحة أو زربية. ثم إين أمنح، أو باألحرى أحاول أن أمنح لهذه کالعالمات، ت
 11.“کتوبا. فام يفتنني هو العزلة املطلقة لهذا املوضوع أو ذاکال مکاملوضوعات ش

ر کهو ما تفصح عنه تجربة الخطيبي يف الف (inter)هذا املوقع البيني 
تابة. إنه الفارق الواصل بني الذات واآلخر، وبني األليف والغريب، وبني العالمات. کوال

، وهو (intersémiotique)مفهوم السيميائيات البينية  ان الخطيبي قد بلورکوإذا 
ل کفإن هذه املعرفة البينية هي التي ستسهر طويال، خارج  12يدرس الوشم والجامع

سيميائيات )باملفهوم املتعارف عليه( عىل دراسته للجسد عموما وللعالمات خصوصا. 
ر الخطيبي؟ وهل لها طابع أو بعد فلسفي؟ هل هي کيف تشتغل هذه البينية يف فک

 رية أم منهج؟کآلية ف
 
 

                                                                        
11 Le Chemin vers l’autre. Entretien entre A. Khatibi et Samuel Weber (Rabat: Publications de FLSH, 2012). 
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ر کج يب يف فاإلعالمية. ال، فام يز  (égotisme)األنوية عن معربة ثانوية لون ظاهرة کيش
ان کللحس النقدي واملقاومة واالنشقاق وطوباوية عامل آت. لقد  هو منط إثارته معني
ل کل مدرسة و کأنني أقرأ الفالسفة خارج  کعبد السالم بنعبد العايل عىل حق؛ ذل زمييل

 کة من تلل ساللکون منقطعا عن کون وحيدا أمام النص. وأکر. إنني أکتاريخ للف
دريدا  کر التعددي املنظوري الشغال دوما. وجاکمعلمي يف الف ان نيتشهکالناحية. لقد 

 “کيکالتف”يندرج يف النهج ذاته. فمنذ الستينيات سعيت إىل أن أعرث عىل عالقة دالة بني 
، خاصة مع وجود وضعية تاريخي مقاربة يل )فهو قد ولد يف “تصفية االستعامر”و

نه مترّد کانت تشجع عىل الرغبة يف التمرد، لکالجزائر وترعرع فيها حتى الثامنة عرشة( 
. “حالة العبودية”انينا منه. وقد سميت هذا املايض اهينه عىل ماٍض عر فيه وله بر کمف

ر کر ذواتنا. وأنا يف أبحايث، ويف حوار مع فکنعم، أن نسري نحو عامل مقبل من غري أن نن
ر اآليت. وإفراغ الذهن مرحلة حاسمة کفَّ عن بناء برنامجية خاصة بالفکاآلخر، مل أ

 e autrepensé(“.10(ر مغاير کللتقدم، قبل بناء ف
 التالية: جعلنا نطرح الفرضياتالتوضيح يإن هذا 

رية من کري الفلسفي يف نصوص فکأي عشقه للتف “تفلسفه”ميارس الخطيبي  •
، أو يف نص “عشق اللسانني”ايئ من قبيل کام يف نص حک، “رکاملغرب أفقا للف”قبيل 

ام يف ک، “للصمتنذر ”أو  “لطاويةاملصارع الطبقي عىل الطريقة ا”شعري من قبيل 
 ...أبحاثه السوسيولوجية

دريدا، فرويد...(  هايدغر، يستبطن الخطيبي مصادره الفلسفية )نيتشه، •
رية وتحليال کيا ومقالة فکرية بها يشتغل شعرا وحکويتمثلها ليحولها إىل قناعات ف

 تابة عن الفن...کاجتامعيا و 
سعيا منه ملعانقة  انکالخطيبي عن التخصص يف علم االجتامع،  “ابتعاد” •
ري کتابة يف التفکر يف الفن واألدب ومامرسة الکري ومامرسة الفکر والتفکرحابة الف

 .الفلسفي، عىل طريقة بالنشو وماالرميه وبول فالريي
ر معني، بل يدعو عالنية إىل کال يرغب الخطيبي حرص نفسه يف تخصص أو ف •

خر الذات أو ان آ کر لآلخر، سواء کوفلالختالف  راکون فک( يpensée autreر مغاير )کف
 وعلم االجتامع بني التخوم: تخوم الفلسفة کي ومتحر کر حر کاآلخر يف الذات. إنه ف

م فيها غري اللغة. کر ميارس التقاطع بحرية باهرة ال تتحکواألدب والتحليل النفيس؛ ف

                                                                        
10 Khatibi, Le Scribe et son ombre, 61-2. 
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ر کالفاللغة هي أفق الخطيبي الحق، موطن الوجود والذات واآلخر، إذ فيها ميارس 
 ...“جنونه”حريته و

ان کمن الذين يدعون ألنفسهم توجها أو تخصصا معينا. قّط ن الخطيبي کمل ي
ن کافة ما ميکقد ارتاد  املعارف واملامرسات الثقافية. لة بنيکيعرف انزالقاته املتشاب

املرسحية والشعر والرواية واملقال والبحث والنقد  تبکملثقف من قبيله أن يرتاده. فلقد 
تب أيضا السيناريو، إذ طُلب منه اقتباس کثريون هو أنه کالفني واألديب. بل ما ال يعرفه ال

ان من املنتظر کنت قد ترجمتها للعربية( للسينام. و ک)التي  “هوملکصيف يف ستو ”روايته 
جهلها )ومل يبح يل بها الخطيبي( قد حالت أن يتم إخراج الفيلم بالسويد، غري أن أمورا أ 

 السيناريو. کنسخة من ذل ک. وأنا أملکدون ذل
إذ رصح قائال: عائق، کمنّة ال ک، يتأوله ان واعيا بهذا التعددکبل إن الخطيبي 

تارة عامل اجتامع،  ل تعريف من الجمهور. فأنا يف نظرهکغالبا ما أجد نفيس خارج ”
، بل عامل سياسة... ويف ما بعد اعتربت هذا الالتعريف رضبا من اتبکوتارة فيلسوف، أو 

، وعىل صوريت يف نظرة اآلخرين، نني من االشتغال عىل نفيسکالعائق الحسن: إذ هو مي
انوا قرباء أم بعيدين. وأنا أموقع نفيس بني األدب واملعارف التي تثري فضويل. وعىل کأ

شف کالتي تست کالتي تهمني هي تلقول بول فالريي، اللغة هي تخصيص. واللغة 
الحياة اآلنية. فأنا غالبا ما أبني موضوعات دراسة مستقلة، ومجموعات صغرية من 

ون وشام أو لوحة أو زربية. ثم إين أمنح، أو باألحرى أحاول أن أمنح لهذه کالعالمات، ت
 11.“کتوبا. فام يفتنني هو العزلة املطلقة لهذا املوضوع أو ذاکال مکاملوضوعات ش

ر کهو ما تفصح عنه تجربة الخطيبي يف الف (inter)هذا املوقع البيني 
تابة. إنه الفارق الواصل بني الذات واآلخر، وبني األليف والغريب، وبني العالمات. کوال

، وهو (intersémiotique)مفهوم السيميائيات البينية  ان الخطيبي قد بلورکوإذا 
ل کفإن هذه املعرفة البينية هي التي ستسهر طويال، خارج  12يدرس الوشم والجامع

سيميائيات )باملفهوم املتعارف عليه( عىل دراسته للجسد عموما وللعالمات خصوصا. 
ر الخطيبي؟ وهل لها طابع أو بعد فلسفي؟ هل هي کيف تشتغل هذه البينية يف فک

 رية أم منهج؟کآلية ف
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 نيةمن االختالف إىل البيْ  .ثانيا
لنعرتف منذ البداية أن للخطيبي الفضل عىل الثقافة املغربية ورمبا العربية يف 

اته ل أو بآخر، من خالل محاور کر االختالف، الذي بات ينتمي إليه، بشکالتعريف بف
الحمى تاب ک. ونحن نجد هذه اإلحالة لديريدا منذ دريدا باألخص کرية مع جاکالف

. بيد أن الخطيبي ال يعلن انتامءه أبدا إال الفرنيسعن الصهيونية واليسار  13البيضاء
 ،بنفسه کام عرب عن ذلک ،لکام أن إحاالته لنيتشه وهايدغر ودريدا تشکل مضمر، کبش

الذايت واالستلهام والتمثل وإعادة  کالذي ال يسري أبعد من التمل کنوعا من االمتال 
تحويل املفهوم وتهجينه وإعادة  رية تبني نفسها باستمرار عربکالبلورة. مثة اسرتاتيجية ف

ر الفلسفي من غريه، کالذي نعتربه األقرب إىل الف 14املغرب املتعددتاب ک. ففي توجيهه
انطالقا مام يسميه النقد املزدوج. وهذا النقد ذو  “الفلسفي”ره کالخطيبي ف يبني

باالختالف أي بالتعدد الذي يجعل مهمة  ونةکل هوية مسکون کاالتجاهني ينطلق من 
قبل انتقاد اآلخر يف اختالفه املتوحش  15مفهوم األصل )دريدا( کيکالنقد تبدأ من تف

 رنا.کام يسميه مفک
نقد الرتاث ومن ثم نقد امليتافيزيقا. ونحن حني مفهوم األصل إىل  کيکيقود تف

املنغلقة عىل  “امليتافيزيقية هويته”يف  نقرأ تعريف الخطيبي للرتاث نلفيه يحّدده
صحيح أن الرتاث هو، بالنسبة  الشائع. “الرتاث”لهذا ننفصل رأسا عن مفهوم ”األصل: 

من مايض األرض،  . وتنبع هذه الراحة من األرض،.ضيني وعلّيّيني.ر ر، راحة املوىت، أکللف
... لهذا ننفصل رأسا عن معنى الرتاث الشائع. صحيح أن الرتاث هو رةکيف قلب الذا

ي تدلنا عىل کعودة املنيس. وال بد لهذه العودة من أن نستوقفها ونطرح عليها األسئلة ل
ل تراث؟ إنه کلمون، والذين يتحدثون معنا. مباذا ينطق الرتاث، کطريق املوىت الذين يت

عقولهم. وقد احتضنت امليتافيزيقا هذه اإلقامة ينطق بإقامة اإللهي يف قلوب البرش و 
 التحديدإن هذا  16.“ر. فامليتافيزيقا هي مبعنى ما، سامء الرتاث الروحيةکمنذ نشأة الف

ام من امليتافيزيقا يف اآلن نفسه. کموقعا وموقفا من الرتاث  أيضا التأوييل يعرف ويحدد
اإلسالم ومن ثم النزعة الرتاثية، التي يعترب  يفيض إىل تحديدب. وهو ما کإنه تعريف مر 

 فقدت معنى الرتاث. أما الدعوة السلفية، فهي يف هذا اإلطار کالخطيبي أنها مبنزعها ذا

                                                                        
13 Abdelkébir Khatibi, Vomito blanco. Le sionisme et la conscience malheureuse (Paris: 10/18, 1974). 
14 Abdelkébir Khatibi, Maghreb pluriel (Paris-Casablanca: Denoël/SMER, 1983). 

 .54 (،1992منشورات توبقال، الدار البيضاء: )، ترجمة فريد الزاهي مواقعدريدا،  کانظر تفصيل هذا األمر يف: جا 15
منشورات عکاظ، )الرباط:  املغرب العريب وقضايا الحداثة، ترجمة أدونيس، ضمن: “املغرب العريب أفقا للفکر”، عبد الکبري الخطيبي 16
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النزعة الرتاثية إذن هي امليتافيزيقا وقد  17.“شف عن عقيدة إصالحية تدعو لالرتيابکت”
امليتافيزيقا  کا السلفية فهي تلعلة أوىل. أمکائن کال لت إىل الهوت ترايث يحيل إىلتحو 

وأخالق سياسية وتنشئة اجتامعية. وأما العقالنية  کالتي تحولت إىل مذهب، أي إىل سلو 
 18.فهي امليتافيزيقا التي تحولت إىل الهوت ومذهب وتقنية

 ،الهوية العمياء من جهة بناء مفهومن هذا التحديد الثاليث إذن من کمي
ن من إعالن املسافة عن ثالوث عبد الله کام أنه ميک. واالختالف الوحيش من جهة ثانية

الليربايل والتقني. فبخصوص التخلف الذي يعترب اندحارا العروي املتمثل يف: الشيخ و 
أن نحب تراجع العرب التاريخي ”)وهو مفهوم هايدغري( يقرتح الخطيبي رضورة 

 ک؟ إنه متلکما الذي يعنيه ذل 19.“نتوجه نحو ليلهمونقرتب منه. علينا باختصار أن 
جديد للرتاث يجعله، حسب املفهوم الهايدغري، قريبا منا يف حداثته، ومجاوزة النزعة 

 للرتاث، والسلفية يف تلفيقيتها الهجينة، والعقالنية التاريخانية کالرتاثية يف نسيانها ذا
لسنا ملزمني باتباع مراحل  إننايف سعيها التباع تطور الغرب، وباعتبارها اختالفا وحشيا. 

املوجود، أي مام هو قائم هنا ”التطور التي اتبعها الغرب، بل علينا االنطالق من 
الدريدي هو ما جعل الخطيبي والنَفس  الهايدغري. وهذه الدعوة ذات العمق “مسألةک

 20،فام يلزمنا هو أن نتجاوز، من الجوانب جميعا”. رک( أفقا للفيأخذ املغرب )يف جمعه
ها عن أنفسنا، وعن اآلخرين، وأن ندخل يف املعرفة فسحة ذات کالصورة الضيقة التي منل

هوت، ابة التاريخية من املطلقات )الال تکمحاور اسرتاتيجية متعددة، وأن نفرغ ال
وإزاء الهوية  21.“د جسم الشعبان وتقيّ کواملان الزمد زية الالهوتية...( التي تقيّ کاملر 

 “لالختالف املستعيص”العمياء واالختالف املتوحش، يطرح الخطيبي مفهومه 
)intraitable(،22  الذي يروم به نقد هذين النوعني من امليتافيزيقا )الهوية العمياء

و املستعيص ه فاالختالف”واالختالف املتوحش، النزعة الرتاثية والسلفية، والعقالنية(. 
أال يوحي مفهوم  23.“فاح مزدوج ومبوت مزدوجکوب مجاوزة امليتافيزيقا بنقد مزدوج

 کالذي بلوره جا)املغايرة(  (différance)االختالف املستعيص مبفهوم االختالف املرجأ 
ام أن النقد املزدوج يجد أصوله الواضحة لدى نيتشه کدريدا يف أواخر الستينيات؟ ف

                                                                        
 .155، “املغرب العريب”، الخطيبي 17
 .156-155، “املغرب العريب”، الخطيبي 18
 .154 ،“املغرب العريب”، الخطيبي 19
 رث من مرة.کهنا يشتغل الخطيبي تبعا ملفهوم املنظورية النيتشوي الذي يحيل عليه يف مواطن أخرى أ 20
 .159، “املغرب العريب”، الخطيبي 21
 وهو ما ترجمه أدونيس باالختالف الذي تصعب معالجته. 22
 .166، “املغرب العريب”، الخطيبي 23
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 نيةمن االختالف إىل البيْ  .ثانيا
لنعرتف منذ البداية أن للخطيبي الفضل عىل الثقافة املغربية ورمبا العربية يف 

اته ل أو بآخر، من خالل محاور کر االختالف، الذي بات ينتمي إليه، بشکالتعريف بف
الحمى تاب ک. ونحن نجد هذه اإلحالة لديريدا منذ دريدا باألخص کرية مع جاکالف

. بيد أن الخطيبي ال يعلن انتامءه أبدا إال الفرنيسعن الصهيونية واليسار  13البيضاء
 ،بنفسه کام عرب عن ذلک ،لکام أن إحاالته لنيتشه وهايدغر ودريدا تشکل مضمر، کبش

الذايت واالستلهام والتمثل وإعادة  کالذي ال يسري أبعد من التمل کنوعا من االمتال 
تحويل املفهوم وتهجينه وإعادة  رية تبني نفسها باستمرار عربکالبلورة. مثة اسرتاتيجية ف

ر الفلسفي من غريه، کالذي نعتربه األقرب إىل الف 14املغرب املتعددتاب ک. ففي توجيهه
انطالقا مام يسميه النقد املزدوج. وهذا النقد ذو  “الفلسفي”ره کالخطيبي ف يبني

باالختالف أي بالتعدد الذي يجعل مهمة  ونةکل هوية مسکون کاالتجاهني ينطلق من 
قبل انتقاد اآلخر يف اختالفه املتوحش  15مفهوم األصل )دريدا( کيکالنقد تبدأ من تف

 رنا.کام يسميه مفک
نقد الرتاث ومن ثم نقد امليتافيزيقا. ونحن حني مفهوم األصل إىل  کيکيقود تف

املنغلقة عىل  “امليتافيزيقية هويته”يف  نقرأ تعريف الخطيبي للرتاث نلفيه يحّدده
صحيح أن الرتاث هو، بالنسبة  الشائع. “الرتاث”لهذا ننفصل رأسا عن مفهوم ”األصل: 

من مايض األرض،  . وتنبع هذه الراحة من األرض،.ضيني وعلّيّيني.ر ر، راحة املوىت، أکللف
... لهذا ننفصل رأسا عن معنى الرتاث الشائع. صحيح أن الرتاث هو رةکيف قلب الذا

ي تدلنا عىل کعودة املنيس. وال بد لهذه العودة من أن نستوقفها ونطرح عليها األسئلة ل
ل تراث؟ إنه کلمون، والذين يتحدثون معنا. مباذا ينطق الرتاث، کطريق املوىت الذين يت

عقولهم. وقد احتضنت امليتافيزيقا هذه اإلقامة ينطق بإقامة اإللهي يف قلوب البرش و 
 التحديدإن هذا  16.“ر. فامليتافيزيقا هي مبعنى ما، سامء الرتاث الروحيةکمنذ نشأة الف

ام من امليتافيزيقا يف اآلن نفسه. کموقعا وموقفا من الرتاث  أيضا التأوييل يعرف ويحدد
اإلسالم ومن ثم النزعة الرتاثية، التي يعترب  يفيض إىل تحديدب. وهو ما کإنه تعريف مر 

 فقدت معنى الرتاث. أما الدعوة السلفية، فهي يف هذا اإلطار کالخطيبي أنها مبنزعها ذا

                                                                        
13 Abdelkébir Khatibi, Vomito blanco. Le sionisme et la conscience malheureuse (Paris: 10/18, 1974). 
14 Abdelkébir Khatibi, Maghreb pluriel (Paris-Casablanca: Denoël/SMER, 1983). 

 .54 (،1992منشورات توبقال، الدار البيضاء: )، ترجمة فريد الزاهي مواقعدريدا،  کانظر تفصيل هذا األمر يف: جا 15
منشورات عکاظ، )الرباط:  املغرب العريب وقضايا الحداثة، ترجمة أدونيس، ضمن: “املغرب العريب أفقا للفکر”، عبد الکبري الخطيبي 16
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النزعة الرتاثية إذن هي امليتافيزيقا وقد  17.“شف عن عقيدة إصالحية تدعو لالرتيابکت”
امليتافيزيقا  کا السلفية فهي تلعلة أوىل. أمکائن کال لت إىل الهوت ترايث يحيل إىلتحو 

وأخالق سياسية وتنشئة اجتامعية. وأما العقالنية  کالتي تحولت إىل مذهب، أي إىل سلو 
 18.فهي امليتافيزيقا التي تحولت إىل الهوت ومذهب وتقنية

 ،الهوية العمياء من جهة بناء مفهومن هذا التحديد الثاليث إذن من کمي
ن من إعالن املسافة عن ثالوث عبد الله کام أنه ميک. واالختالف الوحيش من جهة ثانية

الليربايل والتقني. فبخصوص التخلف الذي يعترب اندحارا العروي املتمثل يف: الشيخ و 
أن نحب تراجع العرب التاريخي ”)وهو مفهوم هايدغري( يقرتح الخطيبي رضورة 

 ک؟ إنه متلکما الذي يعنيه ذل 19.“نتوجه نحو ليلهمونقرتب منه. علينا باختصار أن 
جديد للرتاث يجعله، حسب املفهوم الهايدغري، قريبا منا يف حداثته، ومجاوزة النزعة 

 للرتاث، والسلفية يف تلفيقيتها الهجينة، والعقالنية التاريخانية کالرتاثية يف نسيانها ذا
لسنا ملزمني باتباع مراحل  إننايف سعيها التباع تطور الغرب، وباعتبارها اختالفا وحشيا. 

املوجود، أي مام هو قائم هنا ”التطور التي اتبعها الغرب، بل علينا االنطالق من 
الدريدي هو ما جعل الخطيبي والنَفس  الهايدغري. وهذه الدعوة ذات العمق “مسألةک

 20،فام يلزمنا هو أن نتجاوز، من الجوانب جميعا”. رک( أفقا للفيأخذ املغرب )يف جمعه
ها عن أنفسنا، وعن اآلخرين، وأن ندخل يف املعرفة فسحة ذات کالصورة الضيقة التي منل

هوت، ابة التاريخية من املطلقات )الال تکمحاور اسرتاتيجية متعددة، وأن نفرغ ال
وإزاء الهوية  21.“د جسم الشعبان وتقيّ کواملان الزمد زية الالهوتية...( التي تقيّ کاملر 

 “لالختالف املستعيص”العمياء واالختالف املتوحش، يطرح الخطيبي مفهومه 
)intraitable(،22  الذي يروم به نقد هذين النوعني من امليتافيزيقا )الهوية العمياء

و املستعيص ه فاالختالف”واالختالف املتوحش، النزعة الرتاثية والسلفية، والعقالنية(. 
أال يوحي مفهوم  23.“فاح مزدوج ومبوت مزدوجکوب مجاوزة امليتافيزيقا بنقد مزدوج

 کالذي بلوره جا)املغايرة(  (différance)االختالف املستعيص مبفهوم االختالف املرجأ 
ام أن النقد املزدوج يجد أصوله الواضحة لدى نيتشه کدريدا يف أواخر الستينيات؟ ف

                                                                        
 .155، “املغرب العريب”، الخطيبي 17
 .156-155، “املغرب العريب”، الخطيبي 18
 .154 ،“املغرب العريب”، الخطيبي 19
 رث من مرة.کهنا يشتغل الخطيبي تبعا ملفهوم املنظورية النيتشوي الذي يحيل عليه يف مواطن أخرى أ 20
 .159، “املغرب العريب”، الخطيبي 21
 وهو ما ترجمه أدونيس باالختالف الذي تصعب معالجته. 22
 .166، “املغرب العريب”، الخطيبي 23
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دغر، فيام يجد مفهوم يام يؤوله الخطيبي أصله لدى هاکوبنيامني، يجد مفهوم التقنية 
 جه باستيحاء االختالف الدريدي...الهوية واالختالف عموما أصوله لدى هايدغر ليتوّ 

مفهوم الخطيبي عن  “تخىل”بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ملاذا 
ولّد ملفهوم النقد املزدوج، ليبلور مفهوما آخر ، باعتباره املهذا “املستعيص االختالف”

 ؟(inter) “ةالبينيَّ ”هو 
ال هذا وال ”دريدا:  کالحقيقة أن النقد املزدوج بدوره يحيل إىل مقولة جا

البينية سوف تغدو يف نظرنا منهجا للنظر والتحليل  نکل 24.، أي إىل النفي املزدوج“کذا
مقارنة بني  “ةسيميائيات بينيَّ ”والتأويل. وهي تتبلور ألول مرة يف ما يسميه الخطيبي 

منهجيتي يف  انتک”.( يف دراساته عن الخط والزربية: الفنون الزخرفية )الخط والزربية..
هذه الدراسة الحديثة تتمثل يف أن أقاطع بني قراءتني؛ األوىل تتعلق بتصور اإلسالم 

السبيل،  کة للجسد. وقد تابعت ذلالسيميولوجيا البينيَّ  کللجسد والثانية وبتصور تل
محلال املفهوم الديني لألضحية خاصة يف االنتقال إىل الفعل االنتحاري واإلجرامي للرجل 

رست بالرغم من أهميتها ة، الذي يعترب ظاهرة شعائرية للموت قلاّم دالقنبل
البينية إذن، هي رضب من الرؤية املنهجية التي، وهي تنزاح عن مفهوم  25.“السياسية...

ام تبلور يف تصوف ابن عريب کل ضمني مفهوم الربزخ کاالختالف، تتبنى بش
تبلور لدى الرومنسيني األملان. البينية بهذا  امک “البني بني”ومعه مفهوم  26،والسهروردي

ام يتصوره کثريا، بل إنها تؤسس مفهوم الرتجمة کوهي تتالءم  ،املعنى عبور مستمر
ون کدريدا. الرتجمة باعتبارها تخرتق اللغات وتخرتق النصوص وت کالخطيبي، وقبله جا

فالعالقة الرابطة ”ص. ام وجود النکائن کية ناقلة وتأويلية تبلور وجود الکعبارة عن حر 
ون أحيانا متجمدا يف کل لقاء افرتايض. وهو يکالبنْي هو نقطة جاذبية /interبني شيئني 

ار کنها األفکام يف املخاوف التي تسکة سواء يف غرائز الجسد کثباته وأحيانا أخرى يف حر 
ررة کاملتيهات ويف الحروب ليشکيف استخدام ال ککالجامدة واالجرتار والرتابط أو التف

ل يشء، کان الذي يحدث فيه کنعم، البنْي أو املنزلة بني املنزلتني هي املللمواقع )...( 
والذي ال يحدث فيه يشء. عادة ما أشبعت البني مبتعة تصنيف وبلْبلة العالمات التي 

هذا املوقع البيني هو دوما استدعاء . “ائنات واألشياء العزيزة عىل قلبيکتلتقطني، وال
ض ناه للذات يف وجودها املفرتر کيف اختالفه، وعبور )طريق( نحو اآلخر، واستلآلخر 

ر اآلخر أو املغاير الذي يدعو له الخطيبي، ويعتربه کالف کلوجود الغري. من ثم فإن ذل
                                                                        

 يلية، وملفهوم التطابق والهوية.غور. ومفهوم النفي املزدوج هو مزاوجة للجدلية الهيکتاب مواقع، مرجع مذ کانطر بهذا الصدد  24
25 Khatibi, L’Ombre du scribe, 117. 

هرني  (؛2008منشورات الجمل، )كولونيا: ، ترجمة فريد الزاهي الخيال الخالق يف تصوف ابن عريبانظر بهذا الصدد: هرني کوربان،  26
 (.2012 منشورات الجمل،)كولونيا:  3 الجزء، ترجمة فريد الزاهي، الصوفيةو الفلسفية املؤلفات السهروردي، کوربان، 
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الهوية، ن أن يتبلور إال يف هذه البينية املعارضة مليتافيزيقا کال مي ،“فلسفته”ل ما کبش
رة واملتأولة، وترمي بها يف موضوعية علمية کتلغي الذات املفل وثوقية کأي يف خلخلة 

 نياتها.يمعتدة بيق
 دريدا ک: الخطيبي وجار والوجودکاللغة أفقا للف .الثاث
السان ”بباريس يف مقهى بساحة  1974دريدا يف شتنرب  کلقد التقيت بجا”

قد بعثت  نتکان قد صدر لتوه. ومن جهتي کالذي  “أجراس”تابه ک. أهداين “سولبيس
تابني صدرا يف الوقت نفسه يف بداية الدخول األديب هام االسم کله بالربيد قبل لقائنا، 

، حافظنا 2004توبر کالتاريخ وحتى وفاته يف أ کالعريب الجريح والحمى البيضاء. ومن ذل
، عالقة صداقة ووفاء، أشبه مبعلم يف ما الزمن کعىل عالقة مستمرة إىل هذا الحّد أو ذا

لذي دريدا، الفيلسوف ا کذا يقدم الخطيبي لصداقته مع جاکه 27.“علينا عيشه الذي
أعاد قراءة تاريخ الفلسفة وجعل من اللغة والرتجمة واألدب قضية فلسفية. اللقاء بني 

ر ويف الحياة. فإضافة إىل انطباع مؤلفاته کالخطيبي ودريدا هو صداقة وضيافة يف الف
ونقد امليتافيزيقا واالختالف، سوف يستقبل  کيکلتفاکاألوىل مبفاهيم دريدية واضحة 

 1995دريدا بالرباط مرات عديدة وسوف يقيم ندوة هامة بالرباط عام  کالخطيبي جا
 28.عن فلسفته

ر کدريدا الطابع الفلسفي لف کال مراء يف أن قضية اللغة هي التي سيبني فيها جا
الرواية ”توراه کلقد طرق الخطيبي موضوع االزدواج اللساين يف رسالة الد  الخطيبي.

، وقبل رة املوشومةکالذاائيا يف سريته الذاتية کقبل أن يجعل منه موضوعا ح 29“املغربية
. االزدواج اللغوي يغدو لديه قضية عشق اللساننيروايته أن يجعل منه قطب الرحى يف 

تابة والرتجمة واللغة والوجود کر والکبناء تصور للف نکرية )فلسفية؟( من خاللها ميکف
 يف الهنا واآلن.

، من ضمن ما ينطلق ري ينطلقکهو حوار ف 30اللغة األحادية لآلخرتاب کإن 
يعرتف دريدا تاب ک. ففي تصدير هذا المن تصور الخطيبي للغة ولالزدواج اللغوي منه،

                                                                        
27 Abdelkébir Khatibi, Derrida en effet (Paris: Éd Al Manar, 2007), 21. 

رين کتاب ومفک، إىل جانب “اللغة وضيفها”سهرت شخصيا عىل الجانب التنظيمي العميل لهذا اللقاء، وقدمت مداخلة فيه بعنوان:  28
نرشته دار توبقال يف أصله الفرنيس  امکان يديرها عبد الوهاب املؤدب. کالتي  Intersignes 13 (1998،)آخرين ونرشت أعامله يف مجلة 

 .1998وبرتجمة عربية عام 
منشورات املعهد الجامعي للبحث العلمي، )الرباط: ، ترجمة محمد برادة، 1967منشورات ماسبريو،  ،الرواية املغربيةعبد الكبري الخطيبي،  29

1971). 
30 Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre (Paris: Éd. Galilée, 1996). 
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دغر، فيام يجد مفهوم يام يؤوله الخطيبي أصله لدى هاکوبنيامني، يجد مفهوم التقنية 
 جه باستيحاء االختالف الدريدي...الهوية واالختالف عموما أصوله لدى هايدغر ليتوّ 

مفهوم الخطيبي عن  “تخىل”بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ملاذا 
ولّد ملفهوم النقد املزدوج، ليبلور مفهوما آخر ، باعتباره املهذا “املستعيص االختالف”

 ؟(inter) “ةالبينيَّ ”هو 
ال هذا وال ”دريدا:  کالحقيقة أن النقد املزدوج بدوره يحيل إىل مقولة جا

البينية سوف تغدو يف نظرنا منهجا للنظر والتحليل  نکل 24.، أي إىل النفي املزدوج“کذا
مقارنة بني  “ةسيميائيات بينيَّ ”والتأويل. وهي تتبلور ألول مرة يف ما يسميه الخطيبي 

منهجيتي يف  انتک”.( يف دراساته عن الخط والزربية: الفنون الزخرفية )الخط والزربية..
هذه الدراسة الحديثة تتمثل يف أن أقاطع بني قراءتني؛ األوىل تتعلق بتصور اإلسالم 

السبيل،  کة للجسد. وقد تابعت ذلالسيميولوجيا البينيَّ  کللجسد والثانية وبتصور تل
محلال املفهوم الديني لألضحية خاصة يف االنتقال إىل الفعل االنتحاري واإلجرامي للرجل 

رست بالرغم من أهميتها ة، الذي يعترب ظاهرة شعائرية للموت قلاّم دالقنبل
البينية إذن، هي رضب من الرؤية املنهجية التي، وهي تنزاح عن مفهوم  25.“السياسية...

ام تبلور يف تصوف ابن عريب کل ضمني مفهوم الربزخ کاالختالف، تتبنى بش
تبلور لدى الرومنسيني األملان. البينية بهذا  امک “البني بني”ومعه مفهوم  26،والسهروردي

ام يتصوره کثريا، بل إنها تؤسس مفهوم الرتجمة کوهي تتالءم  ،املعنى عبور مستمر
ون کدريدا. الرتجمة باعتبارها تخرتق اللغات وتخرتق النصوص وت کالخطيبي، وقبله جا

فالعالقة الرابطة ”ص. ام وجود النکائن کية ناقلة وتأويلية تبلور وجود الکعبارة عن حر 
ون أحيانا متجمدا يف کل لقاء افرتايض. وهو يکالبنْي هو نقطة جاذبية /interبني شيئني 

ار کنها األفکام يف املخاوف التي تسکة سواء يف غرائز الجسد کثباته وأحيانا أخرى يف حر 
ررة کاملتيهات ويف الحروب ليشکيف استخدام ال ککالجامدة واالجرتار والرتابط أو التف

ل يشء، کان الذي يحدث فيه کنعم، البنْي أو املنزلة بني املنزلتني هي املللمواقع )...( 
والذي ال يحدث فيه يشء. عادة ما أشبعت البني مبتعة تصنيف وبلْبلة العالمات التي 

هذا املوقع البيني هو دوما استدعاء . “ائنات واألشياء العزيزة عىل قلبيکتلتقطني، وال
ض ناه للذات يف وجودها املفرتر کيف اختالفه، وعبور )طريق( نحو اآلخر، واستلآلخر 

ر اآلخر أو املغاير الذي يدعو له الخطيبي، ويعتربه کالف کلوجود الغري. من ثم فإن ذل
                                                                        

 يلية، وملفهوم التطابق والهوية.غور. ومفهوم النفي املزدوج هو مزاوجة للجدلية الهيکتاب مواقع، مرجع مذ کانطر بهذا الصدد  24
25 Khatibi, L’Ombre du scribe, 117. 

هرني  (؛2008منشورات الجمل، )كولونيا: ، ترجمة فريد الزاهي الخيال الخالق يف تصوف ابن عريبانظر بهذا الصدد: هرني کوربان،  26
 (.2012 منشورات الجمل،)كولونيا:  3 الجزء، ترجمة فريد الزاهي، الصوفيةو الفلسفية املؤلفات السهروردي، کوربان، 
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الهوية، ن أن يتبلور إال يف هذه البينية املعارضة مليتافيزيقا کال مي ،“فلسفته”ل ما کبش
رة واملتأولة، وترمي بها يف موضوعية علمية کتلغي الذات املفل وثوقية کأي يف خلخلة 

 نياتها.يمعتدة بيق
 دريدا ک: الخطيبي وجار والوجودکاللغة أفقا للف .الثاث
السان ”بباريس يف مقهى بساحة  1974دريدا يف شتنرب  کلقد التقيت بجا”

قد بعثت  نتکان قد صدر لتوه. ومن جهتي کالذي  “أجراس”تابه ک. أهداين “سولبيس
تابني صدرا يف الوقت نفسه يف بداية الدخول األديب هام االسم کله بالربيد قبل لقائنا، 

، حافظنا 2004توبر کالتاريخ وحتى وفاته يف أ کالعريب الجريح والحمى البيضاء. ومن ذل
، عالقة صداقة ووفاء، أشبه مبعلم يف ما الزمن کعىل عالقة مستمرة إىل هذا الحّد أو ذا

لذي دريدا، الفيلسوف ا کذا يقدم الخطيبي لصداقته مع جاکه 27.“علينا عيشه الذي
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ونقد امليتافيزيقا واالختالف، سوف يستقبل  کيکلتفاکاألوىل مبفاهيم دريدية واضحة 

 1995دريدا بالرباط مرات عديدة وسوف يقيم ندوة هامة بالرباط عام  کالخطيبي جا
 28.عن فلسفته

ر کدريدا الطابع الفلسفي لف کال مراء يف أن قضية اللغة هي التي سيبني فيها جا
الرواية ”توراه کلقد طرق الخطيبي موضوع االزدواج اللساين يف رسالة الد  الخطيبي.

، وقبل رة املوشومةکالذاائيا يف سريته الذاتية کقبل أن يجعل منه موضوعا ح 29“املغربية
. االزدواج اللغوي يغدو لديه قضية عشق اللساننيروايته أن يجعل منه قطب الرحى يف 

تابة والرتجمة واللغة والوجود کر والکبناء تصور للف نکرية )فلسفية؟( من خاللها ميکف
 يف الهنا واآلن.

، من ضمن ما ينطلق ري ينطلقکهو حوار ف 30اللغة األحادية لآلخرتاب کإن 
يعرتف دريدا تاب ک. ففي تصدير هذا المن تصور الخطيبي للغة ولالزدواج اللغوي منه،

                                                                        
27 Abdelkébir Khatibi, Derrida en effet (Paris: Éd Al Manar, 2007), 21. 

رين کتاب ومفک، إىل جانب “اللغة وضيفها”سهرت شخصيا عىل الجانب التنظيمي العميل لهذا اللقاء، وقدمت مداخلة فيه بعنوان:  28
نرشته دار توبقال يف أصله الفرنيس  امکان يديرها عبد الوهاب املؤدب. کالتي  Intersignes 13 (1998،)آخرين ونرشت أعامله يف مجلة 

 .1998وبرتجمة عربية عام 
منشورات املعهد الجامعي للبحث العلمي، )الرباط: ، ترجمة محمد برادة، 1967منشورات ماسبريو،  ،الرواية املغربيةعبد الكبري الخطيبي،  29

1971). 
30 Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre (Paris: Éd. Galilée, 1996). 
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انت ک...  کيکفن التعريف الذي مل يجرؤ عليه أحد قّط، والصيغة الوحيدة الرصيحة للتأ 
يف الفصل الثاين رث. کري بني موطنني ولغتني أو أکالوجود الفأي ، “رث من لغةکأ”هي 

تاب اللغة األحادية لآلخر، يحاور دريدا الخطيبي انطالقا من اختالفه عنه. کوالثالث من 
س کزدوج اللسان )مع أنه مل ينرش نصا واحدا باللغة العربية، عان الخطيبي مکفإذا 

 العروي أو محمد عزيز الحبايب مثال(، فإن دريدا أحادي اللسان، بالرغم من أنه ولد يف
الجالية العربية الجزائرية وصار فرنسيا. وهو ينادي لنفسه بأحادي اللسان ويحاور  قلب

صديقه الخطيبي انطالقا من هذه األحادية املنفتحة التي يجعلها موطنا الضطراب 
 انتا تتوافقان يف النتائج.کالهوية ولخلخلتها. إنهام اسرتاتيجيتان مختلفتان وإن 

تاباته کهذا الحوار تصديرا لمقتطف من لقد اختار الخطيبي أن يجعل من 
يف يتحول الحوار الفلسفي إىل حوار أديب؟ کائية. ملاذا هذا االختيار؟ کالروائية والح

لنرتجم هذا التصدير حتى نقف عىل فحواه وعىل األسئلة الفلسفية واألدبية التي 
 :ر الخطيبي من تصوره الفلسفيکدريدا يف مساءلة موقع ف کجا يطرحها

رب کبري الخطيبي أحد أکن، أعترب عبد الثريون آخرو کهم أناس ام ک إين،”
رين باللغة الفرنسية يف زمننا، وأنا أأسف أنه ال يحظى کتاب والشعراء واملفکال

مرص عىل  وإينبالدراسة التي يستحق يف البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية )...(. 
فوين کعرتاف واسع يف العامل الفرنأن هذه املؤلفات، التي حظيت باالتشديد عىل 

ري نظري قوي يتصل، من کشعري هائل وتفوالعريب، هي يف اآلن نفسه إبداع 
الية االزدواج اللساين واالزدواج الثقايف.  کضمن موضوعات أخرى يتصل بها، بإش

ن کعليها بصمته، ال مي کوما يفعله الخطيبي باللغة الفرنسية، وما مينحها وهو يرت 
ن أيضا کيد، ولکيحلل يف هذه الوضعية يف أبعادها اللغوية بالتأفصله عام 

ل خاص مبسعاه کومبا أين حساس بشالثقافية والدينية واألنرثبولوجية والسياسية. 
، بالتعبري کبسبب أصويل املغاربية(، فقد حاولت أن أقول ذل خاصة وليس حرصا)

من بضع سنوات يف عن عرفاين بالجميل وقريب منه يف خالل مؤمتر جمعنا معا 
)وهو مؤمتر من تنظيم إدوار غليسان ودافيد ويلز( ا کلويزيانا بأمريجامعة دولة 

مؤلفا بري الخطيبي ليس فقط کام مبناسبة مؤمترات أخرى دولية. ]...[. إن عبد الک
فوين يف هذا القرن، وبهذا کام يقال، ملن يهتم باألدب الفرنک، “ن تفاديهکال مي”

ر يف الثقافة الفرنسية ويلوي عنقها کويف ذاته، وحيثام يفيض ويف األدب ذاته،
لونيايل، الذي کلونيايل وما بعد الکحيثام هي تشهد أيضا عىل التاريخ السيايس، ال

                                                                        
منشورات االختالف والدار العربية للعلوم، بريوت: ) األحادية اللغوية لآلخر، أو يف الرتميم األصيلتاب بعنوان: کصدرت ترجمة عربية لل

 ؛ وهي رغم بعض الهنات مقروءة وسلسة للمتعود عىل فلسفة دريدا.(2008
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ن، کام أن أعامل الخطيبي ال ميکيربط فرنسا مبستعمراتها ومحمياتها يف املايض. 
التعددية ”ل کم مبشل من يهتکل “ون "أمنوذجيةکمن جهة أخرى، إال أن ت

ام هي متارس فتنتها اليوم، وعن حق، عىل ک، “لونياليةکبعد ال ما”و “الثقافية
  31.“افة األصولکالعديد من املثقفني والجامعيني أو املواطنني من 

 !فيلسوفکر ال کأديب ومفکالخطيبي. دريدا عن  کذا إذن يتحدث جاکه
ام کمثل الخطيبي، من الذايت،  کاملصادر، مثله يف ذل افةکمن  “فلسفته”فدريدا ميتح 

ر الحياة باعتبارها کعلينا أن نف”من عالقته باألدب وتاريخ الفلسفة. أليس هو الذي قال: 
فلسفة هايدغر ومانحا إياها  کمحورا بذل 32،“أثرا قبل أن نحدد الوجود باعتباره حضورا

 مقروء عىل لتي تنطبع مثل توقيع غريرث انفتاحا نحو اآلثار والوشوم اکبعدا جديدا أ
رية للخطيبي التي ال کدريدا القوة الفلسفية والف کلقد أدر ره؟ کجسد الفيلسوف وف

را يتفلسف عىل طريقته من کتجعل منه فيلسوفا )باملعنى املتداول( وإمنا أديبا ومف
. بل إنه يعرتف بقوته التنظريية التي تجعله يف نظري فيلسوفا عىل رکخالل اللغة والف

لنقف عىل  “رکاملغرب أفقا للف”ري القوي کفي أن نعيد قراءة مقاله الفکطريقته. ي
ريب، ر العکالقوة التنظريية التي تحدد بدقة مجموعة من املفاهيم ذات العالقة بالف کتل

رتاثية، ومفهوم السلفية، ومفهوم الليربالية أو و النزعة الخاصة منها مفهوم الرتاثوية أ 
 العقالنية.

مياثل الدين الذي يعرتف به روالن بارث  “نديْ ”يف حوار دريدا والخطيبي، مثة 
املة کللخطيبي )يف النص الذي يستعيده الخطيبي ليجعله تصديرا للجزء من أعامله ال

 “ر الوشمکف”ا ما يسميه . فحني يبلور دريد(املخصص للدراسات واألبحاث واملقاالت
إحالة غري مبارشة لدراسة  کر األثر الذي يخرتق مؤلفاته، أليس ذلک(، أي ف133، 1996)

للغة، أال يحيل إىل  )aimante(وحني يشري إىل موقفه العاشق  33الخطيبي عن الوشم؟
 کفيه مسل ک، الذي يبدو أن الخطيبي قد سل(aimance)مفهوم العشق أو املحبة 

ون ک؟ بهذا املعنى ي(différAnce)دريدا يف نحته ملفهوم املغايرة أو االختالف املرجأ 
د فيه املؤلف يف اإلهداء عىل أن الخطيبي "فاعل، کحوارا يؤ  “اللغة األحادية لآلخر”تاب ک

 .“الحوار مع املناجاة” کلذل کومن ثم... مؤلف مشار 

                                                                        
31 Exergue, in Abdelkébir Khatibi, Œuvres complètes, tome. I: Romans et récits (Paris: La Différence, 2008). 
32 Jacques Derrida, L’Ecriture et la différence (Paris: Seuil, 1967), 302. 
33 Abdelkébir Khatibi, La blessure du nom propre (Paris: Denoël, 1974). 

 .االسم العريب الجريحانظر: 
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س کزدوج اللسان )مع أنه مل ينرش نصا واحدا باللغة العربية، عان الخطيبي مکفإذا 
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صديقه الخطيبي انطالقا من هذه األحادية املنفتحة التي يجعلها موطنا الضطراب 
 انتا تتوافقان يف النتائج.کالهوية ولخلخلتها. إنهام اسرتاتيجيتان مختلفتان وإن 

تاباته کهذا الحوار تصديرا لمقتطف من لقد اختار الخطيبي أن يجعل من 
يف يتحول الحوار الفلسفي إىل حوار أديب؟ کائية. ملاذا هذا االختيار؟ کالروائية والح

لنرتجم هذا التصدير حتى نقف عىل فحواه وعىل األسئلة الفلسفية واألدبية التي 
 :ر الخطيبي من تصوره الفلسفيکدريدا يف مساءلة موقع ف کجا يطرحها

رب کبري الخطيبي أحد أکن، أعترب عبد الثريون آخرو کهم أناس ام ک إين،”
رين باللغة الفرنسية يف زمننا، وأنا أأسف أنه ال يحظى کتاب والشعراء واملفکال

مرص عىل  وإينبالدراسة التي يستحق يف البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية )...(. 
فوين کعرتاف واسع يف العامل الفرنأن هذه املؤلفات، التي حظيت باالتشديد عىل 

ري نظري قوي يتصل، من کشعري هائل وتفوالعريب، هي يف اآلن نفسه إبداع 
الية االزدواج اللساين واالزدواج الثقايف.  کضمن موضوعات أخرى يتصل بها، بإش

ن کعليها بصمته، ال مي کوما يفعله الخطيبي باللغة الفرنسية، وما مينحها وهو يرت 
ن أيضا کيد، ولکيحلل يف هذه الوضعية يف أبعادها اللغوية بالتأفصله عام 

ل خاص مبسعاه کومبا أين حساس بشالثقافية والدينية واألنرثبولوجية والسياسية. 
، بالتعبري کبسبب أصويل املغاربية(، فقد حاولت أن أقول ذل خاصة وليس حرصا)

من بضع سنوات يف عن عرفاين بالجميل وقريب منه يف خالل مؤمتر جمعنا معا 
)وهو مؤمتر من تنظيم إدوار غليسان ودافيد ويلز( ا کلويزيانا بأمريجامعة دولة 

مؤلفا بري الخطيبي ليس فقط کام مبناسبة مؤمترات أخرى دولية. ]...[. إن عبد الک
فوين يف هذا القرن، وبهذا کام يقال، ملن يهتم باألدب الفرنک، “ن تفاديهکال مي”

ر يف الثقافة الفرنسية ويلوي عنقها کويف ذاته، وحيثام يفيض ويف األدب ذاته،
لونيايل، الذي کلونيايل وما بعد الکحيثام هي تشهد أيضا عىل التاريخ السيايس، ال

                                                                        
منشورات االختالف والدار العربية للعلوم، بريوت: ) األحادية اللغوية لآلخر، أو يف الرتميم األصيلتاب بعنوان: کصدرت ترجمة عربية لل

 ؛ وهي رغم بعض الهنات مقروءة وسلسة للمتعود عىل فلسفة دريدا.(2008
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ن، کام أن أعامل الخطيبي ال ميکيربط فرنسا مبستعمراتها ومحمياتها يف املايض. 
التعددية ”ل کم مبشل من يهتکل “ون "أمنوذجيةکمن جهة أخرى، إال أن ت

ام هي متارس فتنتها اليوم، وعن حق، عىل ک، “لونياليةکبعد ال ما”و “الثقافية
  31.“افة األصولکالعديد من املثقفني والجامعيني أو املواطنني من 

 !فيلسوفکر ال کأديب ومفکالخطيبي. دريدا عن  کذا إذن يتحدث جاکه
ام کمثل الخطيبي، من الذايت،  کاملصادر، مثله يف ذل افةکمن  “فلسفته”فدريدا ميتح 

ر الحياة باعتبارها کعلينا أن نف”من عالقته باألدب وتاريخ الفلسفة. أليس هو الذي قال: 
فلسفة هايدغر ومانحا إياها  کمحورا بذل 32،“أثرا قبل أن نحدد الوجود باعتباره حضورا

 مقروء عىل لتي تنطبع مثل توقيع غريرث انفتاحا نحو اآلثار والوشوم اکبعدا جديدا أ
رية للخطيبي التي ال کدريدا القوة الفلسفية والف کلقد أدر ره؟ کجسد الفيلسوف وف

را يتفلسف عىل طريقته من کتجعل منه فيلسوفا )باملعنى املتداول( وإمنا أديبا ومف
. بل إنه يعرتف بقوته التنظريية التي تجعله يف نظري فيلسوفا عىل رکخالل اللغة والف

لنقف عىل  “رکاملغرب أفقا للف”ري القوي کفي أن نعيد قراءة مقاله الفکطريقته. ي
ريب، ر العکالقوة التنظريية التي تحدد بدقة مجموعة من املفاهيم ذات العالقة بالف کتل

رتاثية، ومفهوم السلفية، ومفهوم الليربالية أو و النزعة الخاصة منها مفهوم الرتاثوية أ 
 العقالنية.

مياثل الدين الذي يعرتف به روالن بارث  “نديْ ”يف حوار دريدا والخطيبي، مثة 
املة کللخطيبي )يف النص الذي يستعيده الخطيبي ليجعله تصديرا للجزء من أعامله ال

 “ر الوشمکف”ا ما يسميه . فحني يبلور دريد(املخصص للدراسات واألبحاث واملقاالت
إحالة غري مبارشة لدراسة  کر األثر الذي يخرتق مؤلفاته، أليس ذلک(، أي ف133، 1996)

للغة، أال يحيل إىل  )aimante(وحني يشري إىل موقفه العاشق  33الخطيبي عن الوشم؟
 کفيه مسل ک، الذي يبدو أن الخطيبي قد سل(aimance)مفهوم العشق أو املحبة 

ون ک؟ بهذا املعنى ي(différAnce)دريدا يف نحته ملفهوم املغايرة أو االختالف املرجأ 
د فيه املؤلف يف اإلهداء عىل أن الخطيبي "فاعل، کحوارا يؤ  “اللغة األحادية لآلخر”تاب ک

 .“الحوار مع املناجاة” کلذل کومن ثم... مؤلف مشار 

                                                                        
31 Exergue, in Abdelkébir Khatibi, Œuvres complètes, tome. I: Romans et récits (Paris: La Différence, 2008). 
32 Jacques Derrida, L’Ecriture et la différence (Paris: Seuil, 1967), 302. 
33 Abdelkébir Khatibi, La blessure du nom propre (Paris: Denoël, 1974). 

 .االسم العريب الجريحانظر: 



100

فريد الزاهي

14 
 

يف الدور املتعدد الذي تلعبه  رک، ظل الخطيبي يفالرواية املغربيةتاب کمنذ 
التي يتحاور فيها  اللغوية تابة األدبية باللغة الفرنسية. فالوضعيةکيل الکاللغة يف تش

ثقافيا من وضعية دريدا. فاليهودي الذي  “أغنى”ل وضعية الخطيبي مع دريدا تجع
ة. تب بلغة وحيدة هي اللغة الفرنسيکاتبا غدا يکترىب يف حضن مدينة الجزائر وصار 

يث تعود ، بحکذلکل غري متواز کون بشکإننا ال نتحدث قّط سوى لغة واحدة، وهي ت”
دوما إىل اآلخر، من اآلخر، محروسة من قبل اآلخر. إنها آتية من اآلخر، وتبقى لآلخر، 

 )distanciation(يا لها من وضعية مأساوية مطبوعة بالبعد والتغريب  34.“ولآلخر تعود
إن أحادية اللغة يفرضها اآلخر يف وضع معني، وقد  35(.)الذي يتحدث عنه الخطيبي أيضا

لونيايل أو غريه. بيد کون هذا اآلخر فردا أو مؤسسة أو دولة، وقد تُفرض يف الوضع الکي
وراء تشجيع خصوصية  ونکنها أن تکأن هذه األحادية اللسانية التي يفرضها اآلخر مي

 36.ون منفتحة نحو العامليةکقد ت “أمنوذجية ذاتية”االستعامل الذايت بحيث تخلق 
إال  ي تخللت طفولتهر أبدا يف اللغة العربية أو العربية التکمل يف إن دريدا

ان يستعيد ک، وإن تابتهکباعتبارها لغات محجوزة يف ومن قبل اللغة الفرنسية لغة 
جزائري من حني آلخر. أما الخطيبي، فإنه منذ نصوصه األوىل ظل  يهوديکوضعيته 

را ووجودا کنات الخصبة التي مينحها له، لغة وفکمهووسا بازدواجه اللساين، وباملم
ل أو بآخر يستعيد ويطور، يف مجاله الخاص، مفهوم کنات جعلته بشکوحياة. إنها مم

ان الخطيبي کهل  يف مواطن أخرى.الذي بلوره دريدا أيضا يف تصوره الفلسفي الرتجمة 
 ري دريدا يف وضعيته اللغوية؟کوراء تف

 اللغة والرتجمة .ثالثا
ما دامت ”: “عنف النص”غونطار عن  کتاب مار کتب الخطيبي يف تصديره لک

نظرية الرتجمة، واللسان املزدوج واللسان املتعدد مل تتطور وتتقّدم، فإن بعض النصوص 
ون کت “األم”لية ووظيفية. إن اللغة کتبعا ملقاربة ش کاملغاربية ستظل عصّية عىل اإلمسا

 en)مستبطَن  فاعلة يف اللغة األعجمية. فمن لغة ألخرى تتّم ترجمة دامئة وحوار
abyme)ان تحيينه... فيَم يرتسم عنف النص إن مل يرتسم يف کمن الصعوبة مب ونک، ي

ون حقا غري قابلة للتصالح؟ کويف منطقة التقاطع هذه التي ت (chiasme)هذا الرشخ 
يف النص نفسه، أعني: تحمل مسؤولية اللغة الفرنسية، نعم،  کعلينا فقط أن نعرتف بذل

                                                                        
34 Derrida, Le Monolinguisme, 70. 
35 “Cette distanciation reculée et disruptive”. Khatibi, Maghreb pluriel, 184. 
36 Lawrence Venuti, “Traduire Derrida sur la traduction: relevance et résistance à la discipline”, Noesis 21 (2013): 
127. 
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ون فاعلة دوما کالتي ينبغي لها أن ت کالثغرة ومتعة الغريب تل کي نسمي فيها تلکل
اتب کمتى ما استبطن ال 37.“ل متوّحدکيف الهامش، أي لحسابها الخاص فقط وبش

رية کل فعيل، باعتبارها لغة وفعال ذا خلفيات وامتدادات فکاملغاريب اللغة الفرنسية بش
 “الرتجمةاملمتنع عن ”وتاريخية وجاملية وثقافية، فهي ترمي به يف ما يسميه الخطيبي 

(l’intraduisible)اللغة األجنبية ال تنضاف أبدا مثل بالضبط؟  ک. ما الذي يعنيه ذل
تطلب  يکبإشارة خفية  38بية إىل اللغة األم. إنهام لغتان تتحاوران وتتغامزانکفرشة ترا

منها أن تبقى يف الخارج. إنه خارج مطلق هو خارج الهوية العمياء الذي جعل من اللغة 
خارج ضد ”لونيالية مجاال للمقاومة ورمزا للهوية املغربية. إنه کالعربية يف الوضعية ال

رغبة ون فريدة وغري قابلة لالختزال، و کلغة ما ت “رغبة”جعل من وغرابة ت 39،“خارج
قبل التفاوض. إنه يف الحقيقة رصاع مستميت وخطر. وهذا ما يجعل ل ال يکأخرى بش

غاريب الذي يسمى ناطقا باللغة الفرنسية هو األدب املهذا ”الخطيبي يخلص إىل أن 
اية کليس سوى ترجمة، بل أوضح أن األمر يتعلق بحاية ترجمة. وأنا ال أقول إنه کح
 40.“لم لغتنيکتت

يتمنع  ما يستعيص وما ي لنا يف طياتهاکتحاية التي کن تحديد هذه الحکهل مي
 وما ميتنع عن الرتجمة؟

 41ل ما يدخل يف رهان املرور إىل الفلسفةکسيعترب دريدا أن الرتجمة ملزمة ل
انت وظيفة األثر تتمثل يف کعمل الرتجمة إذن شبيه بعمل األثر يف فلسفة دريدا. فإذا 

ننا کيف زمنية ال سلطة للحارض عليها، فإن وظيفة الرتجمة هي أنها مت ريکيننا من التفکمت
ون يف عدة أزمنة کانية أن يکمن أن نتلقى النص يف تعددية زمنه. الرتجمة متنح النص إم

 “أقنعة”ـتاتورية الحارض الزمنية، ليعيش يف حارض متعدد وبکوأن ينفلت من د 
(persona) بها مفهوم الذات يف عالقتها املتافيزيقية بالزمن. ککيف 

الية الرتجمة نفسها، أي يف اختبار کيطرح دريدا مسألة الرتجمة الجيدة يف إش
يتم من خالله إخضاع تجربة الرتجمة ملحنة أو اختبار املمتنع عن الرتجمة. ويف عملية 

جمة والتفلسف يف اآلن ر املرتجم فعل الرت کاإلخضاع هذه متارَس الرتجمة ومياررس املف
ننا أن نتجرأ عىل القول بأن ال يشء قابل للرتجمة، ومع کيف ميکنفسه. ويُطرح السؤال: 

                                                                        
37 Lettre-préface, Marc Gontard, La Violence du texte (Paris-Casablanca: L’Harmattan/SMER, 1981), 5. 
38 Khatibi, Maghreb pluriel, 184. 
39 Khatibi, Maghreb pluriel, 184. 
40 Khatibi, Maghreb pluriel, 184. 
41 Jacques Derrida, L’Oreille de l’autre (Montréal, LVB: Éd. C. Lévesque et C. McDonald, 1982), 160. 
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يف الدور املتعدد الذي تلعبه  رک، ظل الخطيبي يفالرواية املغربيةتاب کمنذ 
التي يتحاور فيها  اللغوية تابة األدبية باللغة الفرنسية. فالوضعيةکيل الکاللغة يف تش

ثقافيا من وضعية دريدا. فاليهودي الذي  “أغنى”ل وضعية الخطيبي مع دريدا تجع
ة. تب بلغة وحيدة هي اللغة الفرنسيکاتبا غدا يکترىب يف حضن مدينة الجزائر وصار 

يث تعود ، بحکذلکل غري متواز کون بشکإننا ال نتحدث قّط سوى لغة واحدة، وهي ت”
دوما إىل اآلخر، من اآلخر، محروسة من قبل اآلخر. إنها آتية من اآلخر، وتبقى لآلخر، 

 )distanciation(يا لها من وضعية مأساوية مطبوعة بالبعد والتغريب  34.“ولآلخر تعود
إن أحادية اللغة يفرضها اآلخر يف وضع معني، وقد  35(.)الذي يتحدث عنه الخطيبي أيضا

لونيايل أو غريه. بيد کون هذا اآلخر فردا أو مؤسسة أو دولة، وقد تُفرض يف الوضع الکي
وراء تشجيع خصوصية  ونکنها أن تکأن هذه األحادية اللسانية التي يفرضها اآلخر مي

 36.ون منفتحة نحو العامليةکقد ت “أمنوذجية ذاتية”االستعامل الذايت بحيث تخلق 
إال  ي تخللت طفولتهر أبدا يف اللغة العربية أو العربية التکمل يف إن دريدا

ان يستعيد ک، وإن تابتهکباعتبارها لغات محجوزة يف ومن قبل اللغة الفرنسية لغة 
جزائري من حني آلخر. أما الخطيبي، فإنه منذ نصوصه األوىل ظل  يهوديکوضعيته 

را ووجودا کنات الخصبة التي مينحها له، لغة وفکمهووسا بازدواجه اللساين، وباملم
ل أو بآخر يستعيد ويطور، يف مجاله الخاص، مفهوم کنات جعلته بشکوحياة. إنها مم

ان الخطيبي کهل  يف مواطن أخرى.الذي بلوره دريدا أيضا يف تصوره الفلسفي الرتجمة 
 ري دريدا يف وضعيته اللغوية؟کوراء تف

 اللغة والرتجمة .ثالثا
ما دامت ”: “عنف النص”غونطار عن  کتاب مار کتب الخطيبي يف تصديره لک

نظرية الرتجمة، واللسان املزدوج واللسان املتعدد مل تتطور وتتقّدم، فإن بعض النصوص 
ون کت “األم”لية ووظيفية. إن اللغة کتبعا ملقاربة ش کاملغاربية ستظل عصّية عىل اإلمسا

 en)مستبطَن  فاعلة يف اللغة األعجمية. فمن لغة ألخرى تتّم ترجمة دامئة وحوار
abyme)ان تحيينه... فيَم يرتسم عنف النص إن مل يرتسم يف کمن الصعوبة مب ونک، ي

ون حقا غري قابلة للتصالح؟ کويف منطقة التقاطع هذه التي ت (chiasme)هذا الرشخ 
يف النص نفسه، أعني: تحمل مسؤولية اللغة الفرنسية، نعم،  کعلينا فقط أن نعرتف بذل

                                                                        
34 Derrida, Le Monolinguisme, 70. 
35 “Cette distanciation reculée et disruptive”. Khatibi, Maghreb pluriel, 184. 
36 Lawrence Venuti, “Traduire Derrida sur la traduction: relevance et résistance à la discipline”, Noesis 21 (2013): 
127. 
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ون فاعلة دوما کالتي ينبغي لها أن ت کالثغرة ومتعة الغريب تل کي نسمي فيها تلکل
اتب کمتى ما استبطن ال 37.“ل متوّحدکيف الهامش، أي لحسابها الخاص فقط وبش

رية کل فعيل، باعتبارها لغة وفعال ذا خلفيات وامتدادات فکاملغاريب اللغة الفرنسية بش
 “الرتجمةاملمتنع عن ”وتاريخية وجاملية وثقافية، فهي ترمي به يف ما يسميه الخطيبي 

(l’intraduisible)اللغة األجنبية ال تنضاف أبدا مثل بالضبط؟  ک. ما الذي يعنيه ذل
تطلب  يکبإشارة خفية  38بية إىل اللغة األم. إنهام لغتان تتحاوران وتتغامزانکفرشة ترا

منها أن تبقى يف الخارج. إنه خارج مطلق هو خارج الهوية العمياء الذي جعل من اللغة 
خارج ضد ”لونيالية مجاال للمقاومة ورمزا للهوية املغربية. إنه کالعربية يف الوضعية ال

رغبة ون فريدة وغري قابلة لالختزال، و کلغة ما ت “رغبة”جعل من وغرابة ت 39،“خارج
قبل التفاوض. إنه يف الحقيقة رصاع مستميت وخطر. وهذا ما يجعل ل ال يکأخرى بش

غاريب الذي يسمى ناطقا باللغة الفرنسية هو األدب املهذا ”الخطيبي يخلص إىل أن 
اية کليس سوى ترجمة، بل أوضح أن األمر يتعلق بحاية ترجمة. وأنا ال أقول إنه کح
 40.“لم لغتنيکتت

يتمنع  ما يستعيص وما ي لنا يف طياتهاکتحاية التي کن تحديد هذه الحکهل مي
 وما ميتنع عن الرتجمة؟

 41ل ما يدخل يف رهان املرور إىل الفلسفةکسيعترب دريدا أن الرتجمة ملزمة ل
انت وظيفة األثر تتمثل يف کعمل الرتجمة إذن شبيه بعمل األثر يف فلسفة دريدا. فإذا 

ننا کيف زمنية ال سلطة للحارض عليها، فإن وظيفة الرتجمة هي أنها مت ريکيننا من التفکمت
ون يف عدة أزمنة کانية أن يکمن أن نتلقى النص يف تعددية زمنه. الرتجمة متنح النص إم

 “أقنعة”ـتاتورية الحارض الزمنية، ليعيش يف حارض متعدد وبکوأن ينفلت من د 
(persona) بها مفهوم الذات يف عالقتها املتافيزيقية بالزمن. ککيف 

الية الرتجمة نفسها، أي يف اختبار کيطرح دريدا مسألة الرتجمة الجيدة يف إش
يتم من خالله إخضاع تجربة الرتجمة ملحنة أو اختبار املمتنع عن الرتجمة. ويف عملية 

جمة والتفلسف يف اآلن ر املرتجم فعل الرت کاإلخضاع هذه متارَس الرتجمة ومياررس املف
ننا أن نتجرأ عىل القول بأن ال يشء قابل للرتجمة، ومع کيف ميکنفسه. ويُطرح السؤال: 

                                                                        
37 Lettre-préface, Marc Gontard, La Violence du texte (Paris-Casablanca: L’Harmattan/SMER, 1981), 5. 
38 Khatibi, Maghreb pluriel, 184. 
39 Khatibi, Maghreb pluriel, 184. 
40 Khatibi, Maghreb pluriel, 184. 
41 Jacques Derrida, L’Oreille de l’autre (Montréal, LVB: Éd. C. Lévesque et C. McDonald, 1982), 160. 
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ية کيکمبا بدأ به دريدا نظريته التف کرنا ذلکأال يذ  42ال يشء ممتنع عن الرتجمة؟ کذل
ي الذي يجد کيکونها تلعب عىل النفي املزدوج أي عىل رضب من اإلثبات التفکمن 
نه يف الفاصل الواصل بني اليشء وضده؟ النص حسب دريدا يتحدى دامئا املرتجم. موط

مثّة  ،اتب فعالکتب الکالسجال، وإمنا ي بيد أن األمر ال يتعلق بعدوانية ما أو برضب من
حيث يحس بأن الرتجمة قابلة لالستدعاء ومستحيلة يف اآلن نفسه. باملقابل ميارس 

قراء أن کمى بالرابطة املزدوجة أي أنه ينسينا ينتهج ما يساملرتجم اللعبة نفسها. فهو 
توب يف کرنا بأن مثة نصا أصال يعلن بأنه مکاألمر يتعلق بنص مرتجم، ويف اآلن نفسه يذ 

 .لغته ال يف لغة املرتجم
: إن الرتجمة مدخل ل مغايرکلة دريدا وبشکعىل شا اد الخطيبي أن يقولکي

اللغة  کتل تب الفرنسية عىل طريقته ألنهاکر بأنه يل آخکتابة، أو هو يقول بشکإىل ال
ها بحب ومبعاناة، يف وحدة تجعله هامشيا عن الثقافة األم والثقافة الفرنسية. کالتي يتمل

ا فعال متوّحدا باعتباره ،تابةکوحدها ال 43،نراه يرصح بأن اللغة ال تنتمي ألحد کلذل
وما ينصاع منها.  کمتارس اللعب مبا يستعيص عىل الرتجمة تلشف محجوب اللغة، کي
تب الخطيبي: کي ،ر دريدا الرتجمة باعتبارها فعل استحالة ال يتم إال يف البنْي کام يفکو 
املاوراء املستعيص عىل القول  کليس ذل (l’intraduisible)إن املستعيص عىل الرتجمة ”

(indicible)غري مسموع ومغلقا إىل األبد، وإمنا اشتغاال للنوم واألرق،  ونک، الذي ي
وبحيث ل ترجمة، ويحلم لحسابه الخاص من لغة إىل أخرى، کبحيث يزرع الهلوسة يف 

سنوات بعد  44.“تابةکل کإن بعض شذراته تنبثق يف النهار أو يف الليل يف حلم يقظة 
بوت القول کوت الرتجمة ومبکد لنا الخطيبي هذه املناوشة الدامئة ملکؤ سوف ي کذل

ام يردد کاللغة هي التي تجعله  کتابة، إذ إن تلکالذي يجعله يبلور لغته الخاصة يف ال
ومع ” عالمات وصور:کغرافية أو الزربية أي يالکام تبنى الصورة الکمرات، يبني النص 

ريت کيف لغتي. ذا ريةکأنني مزدوج اللسان، فإين أستمر يف تحرير هذه السرية الذاتية الف
بلغة ثالثة، أي لغة  کأي امرئ، أقوم بذلکلامت، وحني أناجي نفيس کل کمش يف شکتن

في کي 45.“بوت يفَّ کار غري املنتظر وانبعاث املکبينية تتخللها حاالت النسيان وتوارد األف
ى تبدّ ي يکرية لکيف آخر حياته مع حسن وهبي، أو سريته الف أن نقرأ حوار الخطيبي

ل مسريه مهام انطلق خارج األدب والشعر کأن ر الخطيبي، إذ کلف أن اللغة محور لنا
                                                                        

42 Jacques Derrida, “Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ?”, in. XVème assises de la traduction littéraire (Arles: 
Éd. Actes Sud, 1999), 25. 

يف آخر املطاف أن  کشف آخر، فهو يدر کاتب من کن الکل ينتج الغموض، ميکل نشط أو بشکان معيشا بشکاالزدواج اللساين، سواء  43
 .93، “املغرب العريب”، الخطيبيلغته ليست لغة أّما وال لغة أباً، 

44 Khatibi, Maghreb pluriel, 197. 
45 Khatibi, Le Scribe et son ombre, 54. 
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اره لذاته کائية يظل مشدودا لها، منصهرا فيها باعتبارها وطنه وموطن ابتکتابة الحکوال
ننا کال مي”الم ألنها مادته األوىل واألخرية: کوغرييته وفرادته. إنها ما يستعيص عىل ال

لحمنا ودمنا، وانفالتنا من رشاسة الوحدة. والجسد فيها عبارة  الحديث عن اللغة فهي
 46.“رة من اآلثارکعن ذا

لآلفاق. فلقد أخصب الثقافة  اونه، إذن، فاتحکتتبدى آفاقية الخطيبي يف 
من خالل مواجهتها الدامئة  امکخاص للغة الفرنسية،  کر العربيني من خالل متل  کوالف

باللغات املحلية والقضايا املحلية. إنه مسترشف يفتح الطريق إزاء قضايا ال زال بعضها 
ام أن نظرته للقضية کمل يجد اآلذان الصاغية له )التحليل النفيس، النقد املزدوج...(، 

عينيات. أما الفلسطينية وللعديد من القضايا األخرى قد أثبتت وجاهتها منذ بداية السب
من التحاليل  ثري العديدکمي فيبدو أنه يجاوز بتحليله لإلسالم وللمتخيل الثقايف اإلسال 

ثري من تحاليل الخطيبي کانت الکالعقالنية التي أضحت تفقد أنفاسها األخرية... وإذا 
ره بلغته الخاصة وبرهافة کفألنه ظل يصوغ عمق فأحيانا مستغلقة عىل الفهم، تبدو 
 کتاباته، حتى تلکره يخرتق مجموع کإن ف لنقْل  کبار. لذلکرين الکمتيز املف رکودقة ف

ون فيلسوفا أو أن کفهل هو بحاجة يف نهاية املطاف ألن ي  رث تخييال...کرث ذاتية واأل کاأل 
أنه ينزاح عنها طوعا من غري أن يتنصل من  مادامالفلسفة،  نحن يف رحاب ندرجه

 موضوعاتها وطرائق اشتغالها؟
 

 البيبليوغرافيا
منشورات املعهد الجامعي . الرباط: ترجمة محمد برادة، الرواية املغربية. عبد الکبري، الخطيبي

 .1971 للبحث العلمي،
منشورات االختالف والدار العربية بريوت:  .األحادية اللغوية لآلخر، أو يف الرتميم األصيل .______

 .2008للعلوم، 
. املغرب العريب وقضايا الحداثةترجمة أدونيس، ضمن:  .“العريب أفقا للفکر املغرب” .______

 .2003منشورات عکاظ، الرباط: 
 .1980دار العودة، بريوت:  .ترجمة محمد بنيس .االسم العريب الجريح .______

 .1992منشورات توبقال، الدار البيضاء:  .ترجمة فريد الزاهي. مواقع .دريدا، جاک
منشورات . كولونيا: ترجمة فريد الزاهي .الصوفيةو الفلسفية املؤلفات السهروردي،  .کوربان، هرني
 .2012 الجمل،

 .2008منشورات الجمل، كولونيا:  .ترجمة فريد الزاهي .الخيال الخالق يف تصوف ابن عريب .______

                                                                        
46 Khatibi, Le Scribe et son ombre, 54. 
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ية کيکمبا بدأ به دريدا نظريته التف کرنا ذلکأال يذ  42ال يشء ممتنع عن الرتجمة؟ کذل
ي الذي يجد کيکونها تلعب عىل النفي املزدوج أي عىل رضب من اإلثبات التفکمن 
نه يف الفاصل الواصل بني اليشء وضده؟ النص حسب دريدا يتحدى دامئا املرتجم. موط

مثّة  ،اتب فعالکتب الکالسجال، وإمنا ي بيد أن األمر ال يتعلق بعدوانية ما أو برضب من
حيث يحس بأن الرتجمة قابلة لالستدعاء ومستحيلة يف اآلن نفسه. باملقابل ميارس 

قراء أن کمى بالرابطة املزدوجة أي أنه ينسينا ينتهج ما يساملرتجم اللعبة نفسها. فهو 
توب يف کرنا بأن مثة نصا أصال يعلن بأنه مکاألمر يتعلق بنص مرتجم، ويف اآلن نفسه يذ 

 .لغته ال يف لغة املرتجم
: إن الرتجمة مدخل ل مغايرکلة دريدا وبشکعىل شا اد الخطيبي أن يقولکي

اللغة  کتل تب الفرنسية عىل طريقته ألنهاکر بأنه يل آخکتابة، أو هو يقول بشکإىل ال
ها بحب ومبعاناة، يف وحدة تجعله هامشيا عن الثقافة األم والثقافة الفرنسية. کالتي يتمل

ا فعال متوّحدا باعتباره ،تابةکوحدها ال 43،نراه يرصح بأن اللغة ال تنتمي ألحد کلذل
وما ينصاع منها.  کمتارس اللعب مبا يستعيص عىل الرتجمة تلشف محجوب اللغة، کي
تب الخطيبي: کي ،ر دريدا الرتجمة باعتبارها فعل استحالة ال يتم إال يف البنْي کام يفکو 
املاوراء املستعيص عىل القول  کليس ذل (l’intraduisible)إن املستعيص عىل الرتجمة ”

(indicible)غري مسموع ومغلقا إىل األبد، وإمنا اشتغاال للنوم واألرق،  ونک، الذي ي
وبحيث ل ترجمة، ويحلم لحسابه الخاص من لغة إىل أخرى، کبحيث يزرع الهلوسة يف 

سنوات بعد  44.“تابةکل کإن بعض شذراته تنبثق يف النهار أو يف الليل يف حلم يقظة 
بوت القول کوت الرتجمة ومبکد لنا الخطيبي هذه املناوشة الدامئة ملکؤ سوف ي کذل

ام يردد کاللغة هي التي تجعله  کتابة، إذ إن تلکالذي يجعله يبلور لغته الخاصة يف ال
ومع ” عالمات وصور:کغرافية أو الزربية أي يالکام تبنى الصورة الکمرات، يبني النص 

ريت کيف لغتي. ذا ريةکأنني مزدوج اللسان، فإين أستمر يف تحرير هذه السرية الذاتية الف
بلغة ثالثة، أي لغة  کأي امرئ، أقوم بذلکلامت، وحني أناجي نفيس کل کمش يف شکتن

في کي 45.“بوت يفَّ کار غري املنتظر وانبعاث املکبينية تتخللها حاالت النسيان وتوارد األف
ى تبدّ ي يکرية لکيف آخر حياته مع حسن وهبي، أو سريته الف أن نقرأ حوار الخطيبي

ل مسريه مهام انطلق خارج األدب والشعر کأن ر الخطيبي، إذ کلف أن اللغة محور لنا
                                                                        

42 Jacques Derrida, “Qu’est-ce qu’une traduction “relevante” ?”, in. XVème assises de la traduction littéraire (Arles: 
Éd. Actes Sud, 1999), 25. 

يف آخر املطاف أن  کشف آخر، فهو يدر کاتب من کن الکل ينتج الغموض، ميکل نشط أو بشکان معيشا بشکاالزدواج اللساين، سواء  43
 .93، “املغرب العريب”، الخطيبيلغته ليست لغة أّما وال لغة أباً، 

44 Khatibi, Maghreb pluriel, 197. 
45 Khatibi, Le Scribe et son ombre, 54. 
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اره لذاته کائية يظل مشدودا لها، منصهرا فيها باعتبارها وطنه وموطن ابتکتابة الحکوال
ننا کال مي”الم ألنها مادته األوىل واألخرية: کوغرييته وفرادته. إنها ما يستعيص عىل ال

لحمنا ودمنا، وانفالتنا من رشاسة الوحدة. والجسد فيها عبارة  الحديث عن اللغة فهي
 46.“رة من اآلثارکعن ذا

لآلفاق. فلقد أخصب الثقافة  اونه، إذن، فاتحکتتبدى آفاقية الخطيبي يف 
من خالل مواجهتها الدامئة  امکخاص للغة الفرنسية،  کر العربيني من خالل متل  کوالف

باللغات املحلية والقضايا املحلية. إنه مسترشف يفتح الطريق إزاء قضايا ال زال بعضها 
ام أن نظرته للقضية کمل يجد اآلذان الصاغية له )التحليل النفيس، النقد املزدوج...(، 

عينيات. أما الفلسطينية وللعديد من القضايا األخرى قد أثبتت وجاهتها منذ بداية السب
من التحاليل  ثري العديدکمي فيبدو أنه يجاوز بتحليله لإلسالم وللمتخيل الثقايف اإلسال 

ثري من تحاليل الخطيبي کانت الکالعقالنية التي أضحت تفقد أنفاسها األخرية... وإذا 
ره بلغته الخاصة وبرهافة کفألنه ظل يصوغ عمق فأحيانا مستغلقة عىل الفهم، تبدو 
 کتاباته، حتى تلکره يخرتق مجموع کإن ف لنقْل  کبار. لذلکرين الکمتيز املف رکودقة ف

ون فيلسوفا أو أن کفهل هو بحاجة يف نهاية املطاف ألن ي  رث تخييال...کرث ذاتية واأل کاأل 
أنه ينزاح عنها طوعا من غري أن يتنصل من  مادامالفلسفة،  نحن يف رحاب ندرجه

 موضوعاتها وطرائق اشتغالها؟
 

 البيبليوغرافيا
منشورات املعهد الجامعي . الرباط: ترجمة محمد برادة، الرواية املغربية. عبد الکبري، الخطيبي

 .1971 للبحث العلمي،
منشورات االختالف والدار العربية بريوت:  .األحادية اللغوية لآلخر، أو يف الرتميم األصيل .______

 .2008للعلوم، 
. املغرب العريب وقضايا الحداثةترجمة أدونيس، ضمن:  .“العريب أفقا للفکر املغرب” .______

 .2003منشورات عکاظ، الرباط: 
 .1980دار العودة، بريوت:  .ترجمة محمد بنيس .االسم العريب الجريح .______

 .1992منشورات توبقال، الدار البيضاء:  .ترجمة فريد الزاهي. مواقع .دريدا، جاک
منشورات . كولونيا: ترجمة فريد الزاهي .الصوفيةو الفلسفية املؤلفات السهروردي،  .کوربان، هرني
 .2012 الجمل،

 .2008منشورات الجمل، كولونيا:  .ترجمة فريد الزاهي .الخيال الخالق يف تصوف ابن عريب .______

                                                                        
46 Khatibi, Le Scribe et son ombre, 54. 
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 ثنائية الدين واألخالق يف الفلسفة الدينية
 بني التحليل اإلمياين والنقد االئتامين

 سمري فريدي
 ر اإلسالمي کباحث يف الف

 املغرب-وفلسفة الدين
 

 مقدمة
فلسفة الدين  االتکإشالدين من أهم العالقة الجدلية بني األخالق و  تعترب

وأيهام  ،عن منشأ األخالق والدينالبحث و  التي يحاول فالسفة الدين اإلجابة عنها
امنة بينهام، ثم دراسة کوبيان الرابط الذي يجمع بينهام والعالقة ال يتفرع عن اآلخر،

الذي يقول به  االئتامينر الفلسفي کومن املعلوم أن الف انية تقاطعهام أو تفرقهام،کإم
اتسم بالصبغة األخالقية املُؤطَّرة بالعمل الديني، مام جعله يعطي طه عبد الرحمن 

أن هذه العالقة بني األخالق  کوالش لثنائية الدين واألخالق حقها ويوِفيها قدرها،
، فمنهم من أرخت عقالهمحتى أتعبت عقولهم و  ،ري الفالسفةکوالدين أرهقت تف

بني هذا الفيلسوف  تى صارت هذه العالقة تتسم بالتذبذبوصل، ومنهم من فصل، ح
هل ، مام يجعلنا نتساءل عن الزاوية التي تم النظر من خاللها لهذه العالقة، فکأو ذا

تناول الفالسفة عالقة األخالق بالدين من جهة العالقة التاريخية التي تربز ما وقع بني 
شف عن کالسوسيولوجية التي تالدين واألخالق من أطوار وأحداث؟ أم من الجهة 

ة؟ أم من کدورهام يف تنظيم العالقات االجتامعية بني الناس وتحديد مصالحهم املشت 
ولوجية التي تُولِّد عند اإلنسان أحاسيس ومشاعر مخصوصة؟ أم من کالجهة السي

التي تربز أنهام ينطويان عىل قواعد ومعايري تنزل منزلة  يةاإلبيستيمولوجالجهة 
األصول التي يتفرع عنها ما سواها؟ أم من الجهة املنطقية التي تظهر أن لهام 
خصائص صورية تزودهام بقدرات استداللية معينة؟ أم من الجهة األنطولوجية 

إنساين يحرص يانية( التي تدل عىل أن العلة يف وجودهام مرشع إلهي أو مرشع ک)ال
 عىل ضامن النفع لألفراد والجامعات؟
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 ثنائية الدين واألخالق يف الفلسفة الدينية
 بني التحليل اإلمياين والنقد االئتامين

 سمري فريدي
 ر اإلسالمي کباحث يف الف

 املغرب-وفلسفة الدين
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 تأسيسيةمنهجية منطلقات و  تأصيلية محددات مفهوميةاملطلب األول: 
 االتجاهات املعرفية املحددة ملفهوم الُخلق. 1

بني الفيلسوف طه عبد الرحمن أن الفالسفة ال يتفقون عىل تعريف واحد 
دة، فأما األول فهو اتجاه دعمتتحديداتهم تتفرع عنها اتجاهات  أنللُخلق، إذ اعترب 

، حيث يرى أن الُخلق واقع موضوعي قائم يف (Moral Realism) “الواقعية األخالقية”
الشخص،  کنه مستقل عن املوقف أو املعتقد الذي يحمله ذاکالفعل أو يف الشخص، ل

، فيقرر أن الخلق ليس من الواقع املوضوعي يف “الالأدرية”واالتجاه الثاين يعرف باسم 
م بصدد هذا الفعل أو هذا الشخص يعرب عن موقفه أو کيشء، وإمنا هو مجرد ح

ليصل إىل ما يعرف باسم  کمعتقده، وقد يذهب هذا االتجاه إىل أبعد من ذل
، الذي يرى أن الخلق مجرد رغبة ذاتية أو عاطفة شخصية، (Emotivism)الوجدانية 

ونه کويحدد الخلق ب (Intuitionnism) “سيةدالح”جاه الثالث يعرف باسم واالت
ا مبارشا شعورها کها الذات إدراکصفة موضوعية قامئة يف الفعل أو الشخص تدر 

 “الطبيعانية”واستبصارها وحدسها األخالقي، واالتجاه الرابع يعرف باسم 
(Naturalism)ون صادقا أو کل أن يم أو خرب معريف يحتمک، ويقول بأن الخلق هو ح

ان تحليل الصفة کإلم کم غري الخلقي، وذلکام يربهن عىل الحکاذبا وأن يربهن عليه ک
 “اإلطالقية”الخلقية بواسطة صفة غري خلقية، واالتجاه الخامس يعرف باسم 

(Absolutism) ومطلقة يجري صدقها عىل الناس  ليةک، يبني أن الخلق تضبطه معايري
 “النسبية”جميعا من غري استثناء وال تخصيص، واالتجاه السادس يعرف باسم 

(Relativism) ون خلقا کويرى بأن الخلق يتعلق بالعوامل الثقافية والتاريخية، فام ي
بالنسبة ملجتمع آخر يختلف عن من ناحية  کذلکون کبالنسبة ملجتمع معني قدر ال ي

 1.خيأو التار الثقافة
ام أن هذه االتجاهات تتفرع عنها اتجاهات أخرى متعددة، مام يجعل ک

أننا يف فوىض أخالقية ال کونة لبنية األخالق مستعصية و کدراسة األنساق الفلسفية امل
مفر من التخبط فيها، وال سبيل للحد من توسعها، وهذا يجعلنا نتساءل عن سبب 

 ”Ethikos“ ونجد أن فيلسوفنا املجدد يرى أن اليونان استعملوا لفظ .هذا االختالف
، Moralis“”أي خلقي للداللة عىل هذا املوضوع، ونقله عنهم الالتني إىل لغتهم بلفظ 

وتم استعامل هذين اللفظني من طرف فالسفة الغرب املتقدمني عىل أساس أنهام 

                                                           
 (،2000، ز الثقايف العريبکاملر )الدار البيضاء، بريوت:  سؤال األخالق مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربيةينظر: طه عبد الرحمن،  1

15-16. 
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ن ک، لکمتادفني عىل الرغم من وجود من يحرص عىل استخدام هذا اللفظ أو ذا
عبارة عن جملة  “”Moraleمن جعل  کهنافبينهام،  وااألخالقيني املعارصين فرق

ون کاألوامر والنواهي املقرر عند مجتمع معني يف فتة مخصوصة، يف حني ت
Ethique”“ القيمة التي تتعلق باألفعال، ام کعنده عبارة عن العلم الذي ينظر يف أح

انط بني مذهب کمن استعان بالتفرقة التي قام بها  کإن تحسينا أو تقبيحا، وهنا
األخالق الذي يقوم عىل الواجبات الدينية، وبني مذهب السعادة الذي يقوم عىل 

األوامر  کن فيلسوفنا يرى أن تلکالنصائح الخاصة التي ترشد إىل الحياة املثىل، ل
ام التحسني والتقبيح التي کوالنواهي التي تدور عليها األوىل هي بالذات األصل يف أح

 Ethique“.2”عن  “Morale”تدور عليها الثانية، بحيث ال تختلف 
 “ارم األخالقکم”ب کالدواعي املنهجية الستعامل مر . 2

يف  “ارم األخالقکم”ب کاللفظ املر استعامل  املجددآثر فيلسوف الدين 
انشغال  3:يةتاألخالق" نظرا للدواعي اآل ”تحليله بدال من االقصار عىل اللفظ املفرد 

واستنبط  وليس بعموم األخالق يف بيان صلتها بالدين، ةرميکفالسفة الغرب باألخالق ال
 ونکن أن يکانوا يضمرون يف أنفسهم أن الدين ال ميکأنهم  کطه عبد الرحمن من ذل

الداللة  فإنه يريد بهمجردا  “األخالق”ستعمل لفظ إذا ا؛ إال مصدرا لألخالق الحسنة
جرى ؛ کارم األخالق فقط، أما إذا قصد أضدادها فإنه يضيف وصفا مناسبا لذلکعىل م

، حتى يزيل الجمود الذي وقع فيه عىل عادة املامرسة اإلسالمية يف استخدام املفاهيم
املنقول الفلسفي الغريب حذو النعل بالنعل، األمر الذي املقلدة الذين يحذون حذو 

ورضوا بتقليد سياقات تداولية ال  جعلهم يُحرمون من تحقيق اإلبداع الفلسفي
 تخصهم.

 املنطلقات التأسيسية )أو املسلامت(. 3
التي اعتمدها طه عبد الرحمن يف نقده وتحليل لعالقة الدين  ائزکمن الر 

يعترب طه عبد الرحمن أن األخالق تنتمي إىل  باألخالق يف الفلسفة الغربية ما يأيت:
مبا أن مجال الدينيات يشمل أيضا عنرص الغيبيات، فإنه ال توجد  مجال الدينيات.

 صولة فيام بينها.أسباب األخالق وأسباب الدين مو  أخالق بدون غيبيات.
، وهذا العنرص هو الذي انطلق من الدينويالحظ هنا أن تأسيسه لألخالق 

وال يخفى علينا ما قد يثريه بناء هذا النقد ”يحاول فالسفة الغرب تجاوزه، لهذا قال: 
                                                           

 .16 ،سؤال األخالقعبد الرحمن،  2
 .30-29 ،سؤال األخالقعبد الرحمن،  3



107

ثنائية الدين واألخالق يف الفلسفة الدينية

2 
 

 تأسيسيةمنهجية منطلقات و  تأصيلية محددات مفهوميةاملطلب األول: 
 االتجاهات املعرفية املحددة ملفهوم الُخلق. 1

بني الفيلسوف طه عبد الرحمن أن الفالسفة ال يتفقون عىل تعريف واحد 
دة، فأما األول فهو اتجاه دعمتتحديداتهم تتفرع عنها اتجاهات  أنللُخلق، إذ اعترب 

، حيث يرى أن الُخلق واقع موضوعي قائم يف (Moral Realism) “الواقعية األخالقية”
الشخص،  کنه مستقل عن املوقف أو املعتقد الذي يحمله ذاکالفعل أو يف الشخص، ل

، فيقرر أن الخلق ليس من الواقع املوضوعي يف “الالأدرية”واالتجاه الثاين يعرف باسم 
م بصدد هذا الفعل أو هذا الشخص يعرب عن موقفه أو کيشء، وإمنا هو مجرد ح

ليصل إىل ما يعرف باسم  کمعتقده، وقد يذهب هذا االتجاه إىل أبعد من ذل
، الذي يرى أن الخلق مجرد رغبة ذاتية أو عاطفة شخصية، (Emotivism)الوجدانية 

ونه کويحدد الخلق ب (Intuitionnism) “سيةدالح”جاه الثالث يعرف باسم واالت
ا مبارشا شعورها کها الذات إدراکصفة موضوعية قامئة يف الفعل أو الشخص تدر 

 “الطبيعانية”واستبصارها وحدسها األخالقي، واالتجاه الرابع يعرف باسم 
(Naturalism)ون صادقا أو کل أن يم أو خرب معريف يحتمک، ويقول بأن الخلق هو ح

ان تحليل الصفة کإلم کم غري الخلقي، وذلکام يربهن عىل الحکاذبا وأن يربهن عليه ک
 “اإلطالقية”الخلقية بواسطة صفة غري خلقية، واالتجاه الخامس يعرف باسم 

(Absolutism) ومطلقة يجري صدقها عىل الناس  ليةک، يبني أن الخلق تضبطه معايري
 “النسبية”جميعا من غري استثناء وال تخصيص، واالتجاه السادس يعرف باسم 

(Relativism) ون خلقا کويرى بأن الخلق يتعلق بالعوامل الثقافية والتاريخية، فام ي
بالنسبة ملجتمع آخر يختلف عن من ناحية  کذلکون کبالنسبة ملجتمع معني قدر ال ي

 1.خيأو التار الثقافة
ام أن هذه االتجاهات تتفرع عنها اتجاهات أخرى متعددة، مام يجعل ک

أننا يف فوىض أخالقية ال کونة لبنية األخالق مستعصية و کدراسة األنساق الفلسفية امل
مفر من التخبط فيها، وال سبيل للحد من توسعها، وهذا يجعلنا نتساءل عن سبب 

 ”Ethikos“ ونجد أن فيلسوفنا املجدد يرى أن اليونان استعملوا لفظ .هذا االختالف
، Moralis“”أي خلقي للداللة عىل هذا املوضوع، ونقله عنهم الالتني إىل لغتهم بلفظ 

وتم استعامل هذين اللفظني من طرف فالسفة الغرب املتقدمني عىل أساس أنهام 

                                                           
 (،2000، ز الثقايف العريبکاملر )الدار البيضاء، بريوت:  سؤال األخالق مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربيةينظر: طه عبد الرحمن،  1

15-16. 

3 
 

ن ک، لکمتادفني عىل الرغم من وجود من يحرص عىل استخدام هذا اللفظ أو ذا
عبارة عن جملة  “”Moraleمن جعل  کهنافبينهام،  وااألخالقيني املعارصين فرق

ون کاألوامر والنواهي املقرر عند مجتمع معني يف فتة مخصوصة، يف حني ت
Ethique”“ القيمة التي تتعلق باألفعال، ام کعنده عبارة عن العلم الذي ينظر يف أح

انط بني مذهب کمن استعان بالتفرقة التي قام بها  کإن تحسينا أو تقبيحا، وهنا
األخالق الذي يقوم عىل الواجبات الدينية، وبني مذهب السعادة الذي يقوم عىل 

األوامر  کن فيلسوفنا يرى أن تلکالنصائح الخاصة التي ترشد إىل الحياة املثىل، ل
ام التحسني والتقبيح التي کوالنواهي التي تدور عليها األوىل هي بالذات األصل يف أح

 Ethique“.2”عن  “Morale”تدور عليها الثانية، بحيث ال تختلف 
 “ارم األخالقکم”ب کالدواعي املنهجية الستعامل مر . 2

يف  “ارم األخالقکم”ب کاللفظ املر استعامل  املجددآثر فيلسوف الدين 
انشغال  3:يةتاألخالق" نظرا للدواعي اآل ”تحليله بدال من االقصار عىل اللفظ املفرد 

واستنبط  وليس بعموم األخالق يف بيان صلتها بالدين، ةرميکفالسفة الغرب باألخالق ال
 ونکن أن يکانوا يضمرون يف أنفسهم أن الدين ال ميکأنهم  کطه عبد الرحمن من ذل

الداللة  فإنه يريد بهمجردا  “األخالق”ستعمل لفظ إذا ا؛ إال مصدرا لألخالق الحسنة
جرى ؛ کارم األخالق فقط، أما إذا قصد أضدادها فإنه يضيف وصفا مناسبا لذلکعىل م

، حتى يزيل الجمود الذي وقع فيه عىل عادة املامرسة اإلسالمية يف استخدام املفاهيم
املنقول الفلسفي الغريب حذو النعل بالنعل، األمر الذي املقلدة الذين يحذون حذو 

ورضوا بتقليد سياقات تداولية ال  جعلهم يُحرمون من تحقيق اإلبداع الفلسفي
 تخصهم.

 املنطلقات التأسيسية )أو املسلامت(. 3
التي اعتمدها طه عبد الرحمن يف نقده وتحليل لعالقة الدين  ائزکمن الر 

يعترب طه عبد الرحمن أن األخالق تنتمي إىل  باألخالق يف الفلسفة الغربية ما يأيت:
مبا أن مجال الدينيات يشمل أيضا عنرص الغيبيات، فإنه ال توجد  مجال الدينيات.

 صولة فيام بينها.أسباب األخالق وأسباب الدين مو  أخالق بدون غيبيات.
، وهذا العنرص هو الذي انطلق من الدينويالحظ هنا أن تأسيسه لألخالق 

وال يخفى علينا ما قد يثريه بناء هذا النقد ”يحاول فالسفة الغرب تجاوزه، لهذا قال: 
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رين کار يف نفوس املقلِّدة من املفکعىل األخالق الدينية من مشاعر االشمئزاز واالستن
عرب؛ ولو أنهم رجعوا إىل أنفسهم، لوجدوا أنهم يُبيحون ألنفسهم ما ال “الحداثيني”

يحرمونه عىل غريهم، فإذا جاز عندهم أن ينتقدوا الديني بواسطة ما هو الديني، فلَِم 
وإذا جاز عندهم أن  !يجوز عند سواهم أن ينتقدوا الالديني بواسطة ما هو ديني

ينتقدوا األخالق اإلسالمية بواسطة الحداثة العلامنية، فلم ال يجوز عند سواهم أن 
 4.“!ينتقدوا الحداثة العلامنية بواسطة األخالق اإلسالمية

 منهجية النقد والتحليل. 4
بالنسبة ملنهجه يف تحليل صلة الدين باألخالق فهو مل يقم بعرض وتحليل آراء 

سالم املتقدمني إلبراز هذه الصلة، ألن هذا يف اعتقاده ترسخ يف املامرسة علامء اإل 
 الهکانت من خالل استشکن مقاربته کفي من خالل مفهوم األخالق، لکاإلسالمية مبا ي

للدعاوى األساسية التي تعلقت بهذه الثنائية يف نطاق الفلسفة الغربية، وبالخصوص 
ان يعرض الدعاوى ثم يفصل کيف االتجاهات الحديثة منها عىل طريقة الفالسفة، ف

ينقدها  کالقول فيها ببيان املبادئ الظاهرة أو الخفية التي أسست عليها، وبعد ذل
 مبينا قصورها أو تهافتها.

 أصالة الدين وتبعية األخالق(أو تبعية األخالق للدين )الثاين:  املطلب
لطه عبد الرحمن أن الفالسفة اهتموا بوجه واحد من األوجه التي  دکتأ

تحتملها عالقة األخالق بالدين، وهذا االتجاه يدرس العالقة من طرفني: هل الدين هو 
املوجه لألخالق؟ أم أن األخالق هي املوجهة للدين؟ أم أنه ال أحد فيهام يوجه اآلخر؟ 

فرع مبني عنه؟ أم أن األخالق هي األصل ومبعنى آخر هل الدين هو األصل واألخالق 
 ال منها أصل مستقل بذاته؟کوالدين فرع مبني عنها؟ أم أن 

من الذين تقرر لديهم أن األخالق تابعة للدين القديس أوغسطني والقديس و 
، وبني طه عبد الرحمن أنهام يستندان يف هذا القول ألصلني اثنني: وينيکتوماس األ 

 .“إرادة الله”والثاين  “اإلميان بالله”األول 
 األصل األول: اإلميان بالله .1
أن دخول اإلميان بالله إىل الفلسفة األخالقية املوروثة عن فيلسوفنا وضح أ 

تعاليم الدين املسيحي، إذ تقرر لديهم التسليم بأنه ال أخالق  طريق اليونان جاء عن
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الغيبي لإلله عن طريق بغري إميان، واألصل يف اإلميان هو التصديق اليقيني بالوجود 
 ومن النتائج التي توصل إليها القائلني بأن أساس األخالق هو الدين ما يأيت: القلب،

الحياة الطيبة  خريطةالدين أبلغ يف تحقيق غرض األخالق الذي هو رسم  •
 لإلنسان.

يجعل العباد يحصلون عىل عونه ورحمته  عىل اإلميان باإللهانبناء الدين  •
 للوصول إىل الحياة الطيبة. وشفقته وفضله

خصال: اإلميان  يعترب األخالقيون املسيحيون أن رأس الفضائل الدينية ثالث •
هذه الخصال هي سبيل تحقيق الخالص، أما باقي الفضائل ون کل 5،والرجاء واملحبة

 فهي متفرعة عنها. 6الطبيعية والعقلية
، مع اإلميان باللهفواضح مام سبق أن هذه الفلسفة األخالقية تأسست عىل 

 وال قلوبهم تنرشحلهذا فاملقلدة ال العلم أن هذا مخالف للتقليد الفلسفي اليوناين، 
ال تستقيم مع  امکلقبول هذه األخالق املؤسسة عىل الحقيقة اإلميانية،  تتسع عقولهم

بقايا األسطورة القائلة بتعدد اآللهة، لهذا يرى فيلسوفنا أن ينبغي عىل هؤالء املقلدة 
ال يتأىت إال بعقالنية تسقط تعدد  کل املأخوذ عن اليونان، وذلکتجديد هذا الش

 إال بالعقالنية التوحيدية. کذل لتحقيق، وال سبيل لهةاآل
 األصل الثاين: إرادة الله. 2

التي تعترب اإلميان بالله ”طه عبد الرحمن أن هذه الفلسفة األخالقية أوضح 
 کذلکأصال من أصولها وتبني عليه جملة من الفضائل اإلنسانية، ال بد أن تعترب 

ون باعثة عىل األفعال کالتي ت کصفات هذا اإلله الواجبة يف حقه، وال سيام تل
املة؛ وإرادتُه يف أفعال کمريدا بإرادة  ونهکالُخلقية؛ وأوىل هذه الصفات اإللهية هي 

ذا النهي عن رشها، فيلزم کمخلوقاته من البرش إمنا هي األمر بخريها، فيلزم إتيانه و 
تبها کاجتنابه؛ ومعلوم أن أحد تجليات هذه اإلرادة هو جملة األوامر والنواهي التي 

الوصايا ”باسم ها اإلله يف األلواح لسيدنا موىس عليه السالم والتي تُعرف عند أهل
ابعة توقد اشتهر النظر يف اإلرادة اإللهية عىل هذا النحو الذي يجعل األخالق ؛ “العرش

 7.“لألخالق “نظرية األمر اإللهي”للدين باسم 
                                                           

 سمى طه عبد الرحمن هذه الفضائل بفضائل اإلحسان ألن املقصود بها هو اإلله عن طريق مامرستها بدون حد أو إفراط. 5
التي أخذ بها فالسفة اليونان لتأسيس وتنظيم مدينتهم الفاضلة، وتشتمل عىل بالفضائل العقلية الفضائل يقصد بها طه عبد الرحمن  6

 الشجاعة والرَّوية والعدل والعفة، وسامها فضائل العدل.
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رين کار يف نفوس املقلِّدة من املفکعىل األخالق الدينية من مشاعر االشمئزاز واالستن
عرب؛ ولو أنهم رجعوا إىل أنفسهم، لوجدوا أنهم يُبيحون ألنفسهم ما ال “الحداثيني”

يحرمونه عىل غريهم، فإذا جاز عندهم أن ينتقدوا الديني بواسطة ما هو الديني، فلَِم 
وإذا جاز عندهم أن  !يجوز عند سواهم أن ينتقدوا الالديني بواسطة ما هو ديني

ينتقدوا األخالق اإلسالمية بواسطة الحداثة العلامنية، فلم ال يجوز عند سواهم أن 
 4.“!ينتقدوا الحداثة العلامنية بواسطة األخالق اإلسالمية

 منهجية النقد والتحليل. 4
بالنسبة ملنهجه يف تحليل صلة الدين باألخالق فهو مل يقم بعرض وتحليل آراء 

سالم املتقدمني إلبراز هذه الصلة، ألن هذا يف اعتقاده ترسخ يف املامرسة علامء اإل 
 الهکانت من خالل استشکن مقاربته کفي من خالل مفهوم األخالق، لکاإلسالمية مبا ي

للدعاوى األساسية التي تعلقت بهذه الثنائية يف نطاق الفلسفة الغربية، وبالخصوص 
ان يعرض الدعاوى ثم يفصل کيف االتجاهات الحديثة منها عىل طريقة الفالسفة، ف

ينقدها  کالقول فيها ببيان املبادئ الظاهرة أو الخفية التي أسست عليها، وبعد ذل
 مبينا قصورها أو تهافتها.

 أصالة الدين وتبعية األخالق(أو تبعية األخالق للدين )الثاين:  املطلب
لطه عبد الرحمن أن الفالسفة اهتموا بوجه واحد من األوجه التي  دکتأ

تحتملها عالقة األخالق بالدين، وهذا االتجاه يدرس العالقة من طرفني: هل الدين هو 
املوجه لألخالق؟ أم أن األخالق هي املوجهة للدين؟ أم أنه ال أحد فيهام يوجه اآلخر؟ 

فرع مبني عنه؟ أم أن األخالق هي األصل ومبعنى آخر هل الدين هو األصل واألخالق 
 ال منها أصل مستقل بذاته؟کوالدين فرع مبني عنها؟ أم أن 

من الذين تقرر لديهم أن األخالق تابعة للدين القديس أوغسطني والقديس و 
، وبني طه عبد الرحمن أنهام يستندان يف هذا القول ألصلني اثنني: وينيکتوماس األ 

 .“إرادة الله”والثاين  “اإلميان بالله”األول 
 األصل األول: اإلميان بالله .1
أن دخول اإلميان بالله إىل الفلسفة األخالقية املوروثة عن فيلسوفنا وضح أ 

تعاليم الدين املسيحي، إذ تقرر لديهم التسليم بأنه ال أخالق  طريق اليونان جاء عن
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الغيبي لإلله عن طريق بغري إميان، واألصل يف اإلميان هو التصديق اليقيني بالوجود 
 ومن النتائج التي توصل إليها القائلني بأن أساس األخالق هو الدين ما يأيت: القلب،

الحياة الطيبة  خريطةالدين أبلغ يف تحقيق غرض األخالق الذي هو رسم  •
 لإلنسان.

يجعل العباد يحصلون عىل عونه ورحمته  عىل اإلميان باإللهانبناء الدين  •
 للوصول إىل الحياة الطيبة. وشفقته وفضله

خصال: اإلميان  يعترب األخالقيون املسيحيون أن رأس الفضائل الدينية ثالث •
هذه الخصال هي سبيل تحقيق الخالص، أما باقي الفضائل ون کل 5،والرجاء واملحبة

 فهي متفرعة عنها. 6الطبيعية والعقلية
، مع اإلميان باللهفواضح مام سبق أن هذه الفلسفة األخالقية تأسست عىل 

 وال قلوبهم تنرشحلهذا فاملقلدة ال العلم أن هذا مخالف للتقليد الفلسفي اليوناين، 
ال تستقيم مع  امکلقبول هذه األخالق املؤسسة عىل الحقيقة اإلميانية،  تتسع عقولهم

بقايا األسطورة القائلة بتعدد اآللهة، لهذا يرى فيلسوفنا أن ينبغي عىل هؤالء املقلدة 
ال يتأىت إال بعقالنية تسقط تعدد  کل املأخوذ عن اليونان، وذلکتجديد هذا الش

 إال بالعقالنية التوحيدية. کذل لتحقيق، وال سبيل لهةاآل
 األصل الثاين: إرادة الله. 2

التي تعترب اإلميان بالله ”طه عبد الرحمن أن هذه الفلسفة األخالقية أوضح 
 کذلکأصال من أصولها وتبني عليه جملة من الفضائل اإلنسانية، ال بد أن تعترب 

ون باعثة عىل األفعال کالتي ت کصفات هذا اإلله الواجبة يف حقه، وال سيام تل
املة؛ وإرادتُه يف أفعال کمريدا بإرادة  ونهکالُخلقية؛ وأوىل هذه الصفات اإللهية هي 

ذا النهي عن رشها، فيلزم کمخلوقاته من البرش إمنا هي األمر بخريها، فيلزم إتيانه و 
تبها کاجتنابه؛ ومعلوم أن أحد تجليات هذه اإلرادة هو جملة األوامر والنواهي التي 

الوصايا ”باسم ها اإلله يف األلواح لسيدنا موىس عليه السالم والتي تُعرف عند أهل
ابعة توقد اشتهر النظر يف اإلرادة اإللهية عىل هذا النحو الذي يجعل األخالق ؛ “العرش

 7.“لألخالق “نظرية األمر اإللهي”للدين باسم 
                                                           

 سمى طه عبد الرحمن هذه الفضائل بفضائل اإلحسان ألن املقصود بها هو اإلله عن طريق مامرستها بدون حد أو إفراط. 5
التي أخذ بها فالسفة اليونان لتأسيس وتنظيم مدينتهم الفاضلة، وتشتمل عىل بالفضائل العقلية الفضائل يقصد بها طه عبد الرحمن  6

 الشجاعة والرَّوية والعدل والعفة، وسامها فضائل العدل.
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ربز أيضا أن الدين به هذه الفلسفة األخالقية يُ  تفهذا األصل الثاين الذي أخذ
، وبطبيعة الحال فإن أهل التقليد الفلسفي الذين مل يقروا بوجود إله هو أصل األخالق

ما  ک، مل تستوعب أنفسهم أيضا إرادة إلهية واحدة، وال غرابة يف ذلله کواحد ال رشي
 رکواقترص فيلسوفنا يف هذا املقام عىل ذ  اإلرادة، کدامت الوحدانية رشط يف إدرا

شبهة واحدة جاءت يف صيغة سؤال مزدوج: هل الخري خري، ألن اإلله أمر به والرش رش، 
، هل اإلله أمَر بالخري، ألنه خري ونهى عن کس من ذلکألن اإلله نهى عنه أو، عىل الع

أن األخالقي املتدين لو أجاب بأن الخري خري، ألن اإلله أمر به،  کالرش، ألنه رش؟ وال ش
ل مأمور به خريا، حتى ولو کون کأن ي کاإلله نهى عنه، للزم من ذل وأن الرش رش، ألن

ان عند العقل خريا، ولو کل منهي عنه رشا، حتى ولو کون کان عند العقل رشا، وأن يک
أجاب األخالقي املتدين عىل نفس السؤال بأن اإلله أمر بالخري ألنه خري، وينهى عن 

ون هذه اإلرادة کستقلني عن إرادته، بل تون الخري والرش مکالرش ألنه رش، للزم أن ي
ل کوواضح أن  8،يصري التعلق بأوامر اإلله ونواهيه ال معنى له کتابعة لهام، وبذل

يف محاورته التي  “سقراط”عندما سأله  “أوطيفرون”ـام وقع لک، يوقعه يف ورطة کذل
تحمل اسمه: هل اآللهة تحب اليشء املقدس ألنه مقدس؟ أو أن اليشء مقدس ألن 

 9.اآللهة تحبه
 سبق أن هذه الفلسفة األخالقية التي تجعل األخالق تابعة امويتضح م

األمر الذي يجعلها هام: اإلميان بالله وإرادة اإلله، للدين، تتأسس عىل أصلني اثنني، و 
ال العالقة بني کل األول من أشکوهذا هو الشالغيبيات يف إثبات الخلق، تستند إىل 

 ويني.کالقديس أوغسطني والقديس توماس األ األخالق والدين، ومن القائلني به 
 تبعية الدين لألخالق )أصالة األخالق وتبعية الدين(املطلب الثالث: 

 انطيةکاملبادئ املؤسسة لتبعية الدين لألخالق يف الفلسفة ال. 1
من أبرز القائلني بتبعية الدين لألخالق يف الفلسفة الحديثة الفيلسوف األملاين 

الذي يعترب من أشهر فالسفة األخالق الذي رسموا نظرية فلسفية يف  انطکإميانويل 
ز واحد، کالدين، وفتح العقل عىل الدين والدين عىل العقل باعتبارهام يدوران عىل مر 

يف نظره ال يتسنى إال ملن قبل بفرضية  کن ذلکف عنه، لشکومهمة الفيلسوف هي ال
                                                           

ون اليشء حسن أمر به کإىل ثالث فرق: فذهب املعتزلة إىل القول بأنه ل کالم يف مثل هذه املسائل وافتقوا يف ذلکخاض علامء ال 8
هام، يف حني کأدى بهم إىل القول بأن الحسن والقبح صفان ذاتيتان يف األشياء يستقل العقل بإدرا کونه قبيح نهى عنه، وذلکالرشع، ول

أو قبحها حسن األشياء  کذهب األشاعرة إىل أن ما أمر به الرشع فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح، ما جعلهم يقولون بأن العقل ال يدر 
 کام أن هناکأشياء حسنة يف ذاتها،  کأشياء حسنة بعد أمر الرشع بها وهنا کإال بعد ورود الرشع، وذهبت فرقة ثالثة إىل القول بأن هنا

 أشياء قبيحة يف ذاتها. کأشياء قبيحة بعد أن نهى عنها الرشع وهنا
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الفيلسوف طه عبد الرحمن  کد عىل ذلکام أک، وبنى نظريته وجود دين عقيل محض
أي أنه لتأسيس األخالق البد من صدورها عن يشء  10،عىل مبدإ اإلرادة الخرية لإلنسان

هذه اإلرادة  تميزل قيمة أخالقية، وتکون رشطا سببا يف کهو خري بإطالق، بحيث ي
يحث عىل األفعال الصالحة ويذم وهو الذي خالص ونها إرادة عاقلة بعقل کالخرية ب

ونها منضبطة بهذا العقل الذي يجعل منها خرية ابتداء، کاألفعال الطالحة، فهي خرية ل
 أي بنفسها ال بغريها.

هذه اإلرادة الخرية إرادة عاقلة بعقل محض، فال تنظر إال لألفعال  ونکول
ل القانون کيتش کام يحدده هذا العقل، وبذلکالتي تأيت عىل وفق ما سامه بالواجب 

العقل املحض هو وحده عميل من تلقاء نفسه ”د عليه بقوله: کاألخالقي، وهذا ما أ
 11.“خالقيويعطي اإلنسان قانونا عاما، نسميه القانون األ 

مها غاية أخرى أو توجهها اعتبارات معينة، إذ ال کفهذه اإلرادة الخرية ال تح
تفي بفعل الواجب لذات کن القول أنها تکمطمع فيها ال لثواب وال لعقاب، ومي

، فهي ونها مرشعة بنفسها؛ أي من داخلهاکام ال يتلقى أوامر خارجية لکالواجب، 
 امل الحرية.کتتمتع ب

انط اعتمد عىل مبدإ اإلرادة الخرية لبناء رصح نظريته األخالقية کويظهر أن 
التي استغنى فيها عن قاعديت اإلميان بالله وإرادة الله املطلقة اللتان انطلق منهام 

ن القول أنه استغنى عن الدين لبناء أخالق کهل ميفالقائلون بتبعية األخالق للدين، 
الدين يف حدود مجرد ”تابه کتصديره لالواجب؟ نجد الجواب عىل هذا السؤال يف 

مؤسسة عىل مفهوم اإلنسان، مبا هو األخالق من جهة ما هي إن ” :حيث قال “العقل
تحديدا ملزِم لنفسه بنفسه من خالل العقل بقوانني ال  کن هو بذلکائن حر، ولک

آخر فوق اإلنسان حتى يعرف واجبه وال إىل  ائنکرة کمرشوطة، هي ال تحتاج إىل ف
ألن ما ال يصدر من ذات نفسه  کدافع آخر غري القانون نفسه حتى يالحظه. وذل

فإن األخالق ال تحتاج  ذاکوه −وحريته، لن مينحه أي عوض عن النقص يف ُخلقيته. 
أبدا فيام يتعلق بذاتها )سواء موضوعيا، فيام يخص اإلرادة أو ذاتيا فيام يخص 

إذ من  − .تفية بذاتهاکاالستطاعة( إىل الدين، بل، بفضل العقل املحض العميل، هي م
لية للمسلامت التي ينبغي أن کأجل أن قوانينها تُلزم عرب الصورة املجردة للرشعية ال

ل الغايات، فإنها کطبقا لها بوصفها الرشط األعىل )غري املرشوط هو ذاته( لتؤخذ 
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ربز أيضا أن الدين به هذه الفلسفة األخالقية يُ  تفهذا األصل الثاين الذي أخذ
، وبطبيعة الحال فإن أهل التقليد الفلسفي الذين مل يقروا بوجود إله هو أصل األخالق

ما  ک، مل تستوعب أنفسهم أيضا إرادة إلهية واحدة، وال غرابة يف ذلله کواحد ال رشي
 رکواقترص فيلسوفنا يف هذا املقام عىل ذ  اإلرادة، کدامت الوحدانية رشط يف إدرا

شبهة واحدة جاءت يف صيغة سؤال مزدوج: هل الخري خري، ألن اإلله أمر به والرش رش، 
، هل اإلله أمَر بالخري، ألنه خري ونهى عن کس من ذلکألن اإلله نهى عنه أو، عىل الع

أن األخالقي املتدين لو أجاب بأن الخري خري، ألن اإلله أمر به،  کالرش، ألنه رش؟ وال ش
ل مأمور به خريا، حتى ولو کون کأن ي کاإلله نهى عنه، للزم من ذل وأن الرش رش، ألن

ان عند العقل خريا، ولو کل منهي عنه رشا، حتى ولو کون کان عند العقل رشا، وأن يک
أجاب األخالقي املتدين عىل نفس السؤال بأن اإلله أمر بالخري ألنه خري، وينهى عن 

ون هذه اإلرادة کستقلني عن إرادته، بل تون الخري والرش مکالرش ألنه رش، للزم أن ي
ل کوواضح أن  8،يصري التعلق بأوامر اإلله ونواهيه ال معنى له کتابعة لهام، وبذل

يف محاورته التي  “سقراط”عندما سأله  “أوطيفرون”ـام وقع لک، يوقعه يف ورطة کذل
تحمل اسمه: هل اآللهة تحب اليشء املقدس ألنه مقدس؟ أو أن اليشء مقدس ألن 

 9.اآللهة تحبه
 سبق أن هذه الفلسفة األخالقية التي تجعل األخالق تابعة امويتضح م

األمر الذي يجعلها هام: اإلميان بالله وإرادة اإلله، للدين، تتأسس عىل أصلني اثنني، و 
ال العالقة بني کل األول من أشکوهذا هو الشالغيبيات يف إثبات الخلق، تستند إىل 

 ويني.کالقديس أوغسطني والقديس توماس األ األخالق والدين، ومن القائلني به 
 تبعية الدين لألخالق )أصالة األخالق وتبعية الدين(املطلب الثالث: 

 انطيةکاملبادئ املؤسسة لتبعية الدين لألخالق يف الفلسفة ال. 1
من أبرز القائلني بتبعية الدين لألخالق يف الفلسفة الحديثة الفيلسوف األملاين 

الذي يعترب من أشهر فالسفة األخالق الذي رسموا نظرية فلسفية يف  انطکإميانويل 
ز واحد، کالدين، وفتح العقل عىل الدين والدين عىل العقل باعتبارهام يدوران عىل مر 

يف نظره ال يتسنى إال ملن قبل بفرضية  کن ذلکف عنه، لشکومهمة الفيلسوف هي ال
                                                           

ون اليشء حسن أمر به کإىل ثالث فرق: فذهب املعتزلة إىل القول بأنه ل کالم يف مثل هذه املسائل وافتقوا يف ذلکخاض علامء ال 8
هام، يف حني کأدى بهم إىل القول بأن الحسن والقبح صفان ذاتيتان يف األشياء يستقل العقل بإدرا کونه قبيح نهى عنه، وذلکالرشع، ول

أو قبحها حسن األشياء  کذهب األشاعرة إىل أن ما أمر به الرشع فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح، ما جعلهم يقولون بأن العقل ال يدر 
 کام أن هناکأشياء حسنة يف ذاتها،  کأشياء حسنة بعد أمر الرشع بها وهنا کإال بعد ورود الرشع، وذهبت فرقة ثالثة إىل القول بأن هنا

 أشياء قبيحة يف ذاتها. کأشياء قبيحة بعد أن نهى عنها الرشع وهنا
 .35-34 ،سؤال األخالقعبد الرحمن،  9
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الفيلسوف طه عبد الرحمن  کد عىل ذلکام أک، وبنى نظريته وجود دين عقيل محض
أي أنه لتأسيس األخالق البد من صدورها عن يشء  10،عىل مبدإ اإلرادة الخرية لإلنسان

هذه اإلرادة  تميزل قيمة أخالقية، وتکون رشطا سببا يف کهو خري بإطالق، بحيث ي
يحث عىل األفعال الصالحة ويذم وهو الذي خالص ونها إرادة عاقلة بعقل کالخرية ب

ونها منضبطة بهذا العقل الذي يجعل منها خرية ابتداء، کاألفعال الطالحة، فهي خرية ل
 أي بنفسها ال بغريها.

هذه اإلرادة الخرية إرادة عاقلة بعقل محض، فال تنظر إال لألفعال  ونکول
ل القانون کيتش کام يحدده هذا العقل، وبذلکالتي تأيت عىل وفق ما سامه بالواجب 

العقل املحض هو وحده عميل من تلقاء نفسه ”د عليه بقوله: کاألخالقي، وهذا ما أ
 11.“خالقيويعطي اإلنسان قانونا عاما، نسميه القانون األ 

مها غاية أخرى أو توجهها اعتبارات معينة، إذ ال کفهذه اإلرادة الخرية ال تح
تفي بفعل الواجب لذات کن القول أنها تکمطمع فيها ال لثواب وال لعقاب، ومي

، فهي ونها مرشعة بنفسها؛ أي من داخلهاکام ال يتلقى أوامر خارجية لکالواجب، 
 امل الحرية.کتتمتع ب

انط اعتمد عىل مبدإ اإلرادة الخرية لبناء رصح نظريته األخالقية کويظهر أن 
التي استغنى فيها عن قاعديت اإلميان بالله وإرادة الله املطلقة اللتان انطلق منهام 

ن القول أنه استغنى عن الدين لبناء أخالق کهل ميفالقائلون بتبعية األخالق للدين، 
الدين يف حدود مجرد ”تابه کتصديره لالواجب؟ نجد الجواب عىل هذا السؤال يف 

مؤسسة عىل مفهوم اإلنسان، مبا هو األخالق من جهة ما هي إن ” :حيث قال “العقل
تحديدا ملزِم لنفسه بنفسه من خالل العقل بقوانني ال  کن هو بذلکائن حر، ولک

آخر فوق اإلنسان حتى يعرف واجبه وال إىل  ائنکرة کمرشوطة، هي ال تحتاج إىل ف
ألن ما ال يصدر من ذات نفسه  کدافع آخر غري القانون نفسه حتى يالحظه. وذل

فإن األخالق ال تحتاج  ذاکوه −وحريته، لن مينحه أي عوض عن النقص يف ُخلقيته. 
أبدا فيام يتعلق بذاتها )سواء موضوعيا، فيام يخص اإلرادة أو ذاتيا فيام يخص 

إذ من  − .تفية بذاتهاکاالستطاعة( إىل الدين، بل، بفضل العقل املحض العميل، هي م
لية للمسلامت التي ينبغي أن کأجل أن قوانينها تُلزم عرب الصورة املجردة للرشعية ال

ل الغايات، فإنها کطبقا لها بوصفها الرشط األعىل )غري املرشوط هو ذاته( لتؤخذ 
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بعامة ال تحتاج أبدا إىل أي سبب مادي لتعيني املشيئة الحرة، أي إىل غاية، ال من أجل 
ون، وال أن تحض عىل القيام به: بل هي حتى تستطيع ويجب عليها، کأن تعرف ماذا ي

 12.“ل الغاياتکرد من حني يتعلق األمر بالواجب، أن تتج
تفي بذاتها بفضل کومفاد هذا القول أن األخالق تستغني عن الدين، بل ت

مه غايات محددة، إمنا فعل کام أن هذا الواجب ال تحکالعقل املحض العميل، 
اإلرادة  مبوجب مبدإ”وبني الفيسلوف طه عبد الرحمن أنه يجوز  الواجب لذاته،

أن العقل الذي  کام يستتبع األصل الفرع، ذلکالخرية، أن تستتبع األخالق الدين 
تنضبط به هذه اإلرادة والذي يأمر بطاعة الواجب، يتطلع إىل تحقيق الجمع بني 
الفضيلة التي تصحب أداء الواجب وبني السعادة التي ال تصحب بالرضورة الفضيلة، 

 13.“لخري األسمىوهذا الجمع هو الذي يُدعى با
ن العمل عىل تحقيق هذا الخري الجامع يتوقف يف نظره عىل التسليم کل

 بحقيقتني إميانيتني:
امل التوافق بني اإلرادة کأن  ک، ذلاإلميانية األوىل: خلود الروح”الحقيقة 

أن  نکامل ال ميکن هذا التوافق الکوالقانون األخالقي رشط يف حصول هذا الخري، ل
ن أن کامل الخلقي، ومثل هذا االرتقاء ال ميکيحصل إال بارتقاء غري متناه يف مدراج ال

 !يتحقق إال إذا افتضنا أن للعاقل ذاتا باقية بقاء غري محدود، أال وهي الروح
أن السعادة هي حالة للعاقل يف العامل  کوالحقيقة الثانية، وجود اإلله، ذل

رادة هذا العاقل ومع أمله يف تحقيق الخري األسمى، تتوقف عىل اتفاق الطبيعة مع إ
ن أن يتوصل إليه هو بنفسه، ألن القانون األخالقي الذي کن هذا االتفاق ال ميکل

ام هو مستقل عن اتفاق هذه کتُصدره إرادته مستقل عن الطبيعة التي تحيط به 
لهذا القانون،  ان هذا العاقل، مبوجب حريته، علةکالطبيعة مع أمله، وأيضا ألنه إذا 

نه ال بد أ فإنه ليس هو أبدا علة لهذه الطبيعة التي ترتبط بها سعادته؛ يلزم من هذا 
مبدأ هذا االتفاق، أي  کل الطبيعة، تسمو عليها ومتلکمن أن نفتض وجود علة ل

 14.“ون بيدها رس الوصل بني الفضيلة والسعادة، أال وهي اإللهکي
ويظهر أن هاتني الحقيقتني اإلميانيتني جاءتا تابعتني لألخالق التي تتأسس يف 

ن أن کن هنا أن نتساءل هل ميکانطي عىل قانون العقل املحض النظري، وميکر الکالف
                                                           

 .46-45 (،2012جداول للنرش والتوزيع،  :بريوت)يني ک، نقله إىل العربية فتحي املسالدين يف حدود مجرد العقلانط، ک إميانويل 12
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انط عن هذا السؤال کتقود األخالق املبنية عىل العقل املحض إىل الدين؟ يجيبنا 
هي تتوسع إىل  کحو ال بد منه إىل الدين، وعرب ذلإن األخالق إمنا تقود عىل ن”بقوله: 
الغاية  کمن تلکارج اإلنسان، يف إرادته تخرة مرشوع خلقي واسع القدرة، کحد ف

 15.“ون الغاية النهائية لإلنسانکن ويجب أن تکالنهائية )لخلق العامل(، التي مي
 :أن نتساءل مرة أخرى نکانط أن األخالق تقود إىل الدين، ميکوبعد أن بني 

يف ينظر إىل کو انط إىل حقيقة وجود اإلله الخالق بفضل عقله املحض؟ کهل توصل 
 اإلميان؟ وملاذا مل يقم بتأسيس نظريته عىل الحقيقة اإلميانية؟

، إنه يجب أن والحال” النص اآليت: مبثوثة يفجوبة عن هذه األسئلة نجد األ 
نقر بأن تعليم وجود الله ينتمي إىل اإلميان التعليمي. إذ عىل الرغم من أنه ليس لدي 

 کرش کرة کبالنظر إىل معرفة العامل النظرية ما أقرره مام يفتض بالرضورة هذه الف
ل کام لو أن کلتفسريايت للظاهرات، بل أراين باألحرى مرغام عىل أن أستخدم عقيل 

بري لتطبيق العقل عىل الطبيعة کرشط  کإن الوحدة الغائية هي مع ذليشء طبيعة، ف
من الشواهد عليه.  بريکن أن أحذفه حني تزودين التجربة مبثل هذا العدد الکال مي

والحال، إنني ال أعرف رشطا لهذه الوحدة يجعل منها خيطا ناظام هاديا يل يف البحث 
ام الغايات. کل يشء تبعا ألحکعن الطبيعة سوى أن أفتض أن عقال أسمى قد نظم 

يم للعامل هو بالتايل رشط لغاية عرضية، هذا صحيح، إال أنها غاية کض خالق حافافت 
د محصلة کون لدي وجهة يف مبحث الطبيعة. وتؤ کأهمية، وهي أن يليست من دون 

ن التقدم بيشء حاسم ضده إىل درجة کأبحايث، غالبا، فائدة هذا االفتاض، وأنه ال مي
نني القول حتى من کون مقال جدا إن سميت تصديقي مجرد رأي، بل إنه ميکأنني سأ

ليس عمليا باملعنى  هذا اإلميانن کالوجهة النظرية إنني أؤمن إميانا راسخا بالله؛ ل
ان، کالحرصي، بل يجب أن يدعى إميانا تعليميا يجب أن تُولده، بالرضورة أينام 

مة بالذات وبالنظر کهوت الطبيعي(. ومن وجهة نظر هذه الحإلهيات الطبيعة )الال 
إىل املواهب البارزة للطبيعة البرشية وإىل ِقرص الحياة التي قلام تتناسب مع هذه 

افية لصالح إميان تعليمي بحياة آتية للنفس کن أيضا أن نجد حجة کواهب، ميامل
 16.“البرشية

انطي يف مسألة اإلميان کر الکن أن نستخرج من هذا النص تدرج الفکومي
 باإلله عىل النحو اآليت:
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بعامة ال تحتاج أبدا إىل أي سبب مادي لتعيني املشيئة الحرة، أي إىل غاية، ال من أجل 
ون، وال أن تحض عىل القيام به: بل هي حتى تستطيع ويجب عليها، کأن تعرف ماذا ي

 12.“ل الغاياتکرد من حني يتعلق األمر بالواجب، أن تتج
تفي بذاتها بفضل کومفاد هذا القول أن األخالق تستغني عن الدين، بل ت

مه غايات محددة، إمنا فعل کام أن هذا الواجب ال تحکالعقل املحض العميل، 
اإلرادة  مبوجب مبدإ”وبني الفيسلوف طه عبد الرحمن أنه يجوز  الواجب لذاته،
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انطي يف مسألة اإلميان کر الکن أن نستخرج من هذا النص تدرج الفکومي
 باإلله عىل النحو اآليت:
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 .394، (1989 ،مرکز اإلمناء القومي :بريوت)، ترجمة موىس وهبة نقد العقل املحضإميانويل کانط،  16
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ن تبقى لها أهمية کرة لکاعترب مسألة وجود الخالق مجرد افتاض أو ف •
 برية.ک

عقل أسمى خلق العامل وجعله منسقا ومنظام لغايات  کيقر بأن هنا •
 معينة.

أوصلته أبحاثه إىل اإلميان الراسخ بوجود الله من الوجهة النظرية وليس  •
 باملعنى العميل )أي تعليمي(.

 انطيةکللمبادئ املؤسسة لنظرية األخالق الالنقد الطهايئ . 2
رة الواجب، وهذا کفانط أسس نظريته األخالقية عىل کيتبني مام تقدم أن 

امل کل العواطف الرقيقة التي تجعل النفس ترتقي يف سلم الکيجعلها فارغة من 
ن أن يوجه إىل هذه النظرية، نجد أن طه ک، وإضافة إىل هذا االنتقاد الذي مياألخالقي

بدأ نقده لتبعية الدين لألخالق من خالل التساؤل عن طبيعة هذه عبد الرحمن 
ية حقيقية تجعل الدين ال يتزحزح أبدا عن رتبة الفرع أم هي التبعية: هل هي تبع

انط يف تأسيسه لنظريته کأن إذ ال حظ  تبعية ظاهرة قد ينقلب فيها الفرع أصال؟
مع إدخال التعقيل عليها، إن  األخالقية اقتبس بعض املعاين الدينية ثم قام بعلمنتها

وقطع الصلة به، لهذا يرى طه  ، حيث استدعى الدين يف نقد الدينتحليال وإن تنظريا
 انط قام بعملنة الدين املسيحي من طريقني:کعبد الرحمن أن 

أحدهام، طريق املبادلة: املقصود باملبادلة أن واضع النظرية األخالقية يأخذ ”
بََدل املقوالت املعهودة يف األخالق الدينية مقوالت أخالقية مقابلة لها غري معهودة 

 النظري يف هذه األخالق؛ نورد منها عىل سبيل املثال ما يأيت:بنفس االستخدام 
اإلرادة ”، ومفهوم “اإلميان”بدل مفهوم  “العقل”انط مفهوم ک فقد أخذ

بدل  “الحسن املطلق لإلرادة”، ومفهوم “اإلرادة اإللهية”بدل مفهوم  “اإلنسانية
، “األمر اإللهي”م بدل مفهو  “األمر القطعي”، ومفهوم “اإلحسان املطلق لإلله”مفهوم 

بدل مفهوم  “احتام القانون” ، ومفهوم“التنزيه”بدل مفهوم  “التجريد”ومفهوم 
، “الترشيع اإللهي للغري”بدل مفهوم  “الترشيع اإلنساين للذات”، ومفهوم “محبة اإلله”

بدل مفهوم  “ة الغاياتکممل”، ومفهوم “النعيم”بدل مفهوم  “الخري األسمى”ومفهوم 
 .“الجنة”

11 
 

والثاين طريق املقايسة: املقصود باملقايسة أن واضع النظرية األخالقية يقدر 
ر من مظاهر کام التي تأخذ بها األخالق الدينية؛ نذ کامه األخالقية عىل مثال األحکأح

 املقايسة التي جاءت يف هذه النظرية األخالقية ما ييل:
 کون هناکي أن تينبغ کذلکأخالقا من تقرير الدين املنزل، ف کام أن هناکف

ام أن اإلله يف األوىل هو الذي يرشع القوانني، کأخالق من تقرير العقل املجرد، و 
ام أن کاإلنسان يف الثانية هو الذي ينبغي أن يتوىل ترشيع هذه القوانني؛ و  کذلکف

اإلنسان يف  کلکاإلله يف األوىل منزه عن العلل واملصالح يف وضع رشيعته اإللهية، ف
ام أن کل البواعث واألغراض يف وضع رشيعته اإلنسانية؛ و کالثانية ينبغي أن يتجرد عن 

ون قوانني کينبغي أن ت کذلکقوانني الخالق يف األوىل موضوعة للخلق قاطبة، ف
ام أن أوامر اإلله يف األوىل طاعتها واجبة، کلها؛ و کاإلنسان يف الثانية شاملة للبرشية 

ون کام أن األفعال يف األوىل تکاإلنسان يف الثانية العمل بها واجب؛ و  أوامر کذلکف
ون خلُقية مبوجب کاألفعال يف الثانية ت کذلکخلُقية مبوجب طاعتها لألمر اإللهي، ف

 17.“عملها باألمر اإلنساين
قواعد أصول عقدية و  عىل األخالقية انط أسس نظريتهکد أن کل هذا يؤ ک

حتى  ، وإحالل اإلنسان بدل اإللهالصنعة عليهاالتعقيل و وإدخال  دينية مع علمنتها
ملقتىض التنوير  ک، ويستجيب بذللعيني للتعظيم بدل اإلله الغيبييستحق اإلنسان ا

ما يجعل نظريته ليس لها من حظَّ الَعلامنية سوى الظاهر، عىل  ،أو مقتىض الحداثة
ها نظريته يف األخالق يف ثوب الرغم من محاولة إخفائه للحقائق اإلميانية التي بنى علي

شف الستار عن حقيقتها، وأبرز أنها عبارة عن أخالق کعلامين، فإن الحفر الطهايئ 
وهنا  انطية هو ديني محض ،کالالدينية ال ون أصل األخالقکي کوبذل ِديانية خفية،

أننا أمام علمنة للدين املسيحي من خالل استيالء العقل املجرد عىل األمور  يظهر
انط کما قرره  يلزم بطالن ،کوبعد أن ثبت ذل لقية وفصلها عن أصولها الدينية،الخُ 

ت من الدين اسااقتبماهي إال دينية األخالق الالَّ  ونکل ،ون الدين تابع لألخالقکمن 
 ر.کتنل مُ کبش
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 استقالل الدين عن األخالقاملطلب الرابع: 
ال وجوب من الوجود يف استقالل األخالق عن الدين يف فلسفة  تأثري مبدإ. 1

 هيوم
يقف عند دعاوى يواصل الحفر الطهايئ التنقيب عن صلة األخالق بالدين ل

ولعل من أبرز الذين ذهبوا إىل الطرح الفيلسوف اإلنجليزي  ،القائلني باستقاللهام
رسالة يف الطبيعة به تاک، حيث انطلق من مسألة عويصة أشار إليها يف دافيد هيوم

ل األنساق األخالقية التي صادفتها إىل حد اآلن، الحظُت دامئا أن کيف ”وهي:  البرشية
خالل بعض الوقت الطريق املألوف يف االستدالل، مثبتا وجود اإلله أو  کاملؤلف يسل

رسعان ما أفاجأ بأين ال أعود أظفر  نکبديا مالحظات متعلقة باألمور اإلنسانية، لمُ 
بدل الرابطتني الوجوديتني املعهودتني يف  “يجب”وليس  “يجب”بقضية ال تقتن ب 

نه، مع کون مشعورا به، لک؛ وهذا التحول ال ي“ليس يوجد”و “يوجد”القضايا، أي: 
يعرب عن  “ليس يجب”أو  “يجب”ان اللفظ: کأنه ملا  کلتيس أهمية بالغة؛ ذکهذا، ي

 ويف نفس الوقت أن ان ينبغي أن تاُلحظ هذه العالقة وتُفّسَّ کم جديد، کقة أو حعال 
ن أن تَلزم هذه العالقة کيف ميکيبني سبب هذا الذي يبدو غري معقول متاما، وهو 

 18.“لياکالجديدة من أخرى تختلف عنها اختالفا 
التي  ارکومن خالل هذا النص استخرج طه عبد الرحمن مجموعة من األف

 19:اآليتک، ونعرضها ة هيومالتي انبنت عليه نظري األسسرأى بأنها 
أن أصحاب األنساق األخالقية يقومون، وهم ال يشعرون، بانتقال غريب  •

 بني أنواع مختلفة من القضايا.
أو  –أن هذا االنتقال الغريب هو عبارة عن تحول من قضايا وجودية  •

 .− أو أخالقية 20تْبيةکأو  –إىل قضايا وجوبية  –خربية أو وصفية 
 أن هذا التحول من الوجود إىل الوجوب يتخذ صورة لزوم منطقي. •
أن هذا اللزوم الخاص يخالف املقتىض املعهود يف اللزوم، وهو االنتقال من  •

 ود إىل الوجود.الوج

                                                           
18 David Hume, A Treatise of Human Nature (Oxford: Clarendon Press, 1965), 469. 

 .40، سؤال األخالقنقال عن: عبد الرحمن، 
 .41، سؤال األخالقعبد الرحمن،  19
 يقصد بها وجوبية. 20
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 أن العمل بهذا اللزوم يستوجب اإلتيان بتعليل له. •
 أن حصول هذا اللزوم بغري تعليل هو أمر غري معقول ألبتة. •

يجوز أن تلزم من   − أي خربية −ال نتيجة أخالقية ”ويتحصل مام سبق أنه 
ام کقضايا خربية أو، مبعنى أعم، ال نتيجة أخالقية يجوز أن تلزم من قضايا غري أخالقية 

يف العلم منفعة لإلنسان، فطلب العلم واجب )أو عىل طريقة ”إذا قال القائل: 
 املنطقيني: توجد يف العلم منفعة لإلنسان، فإذن يجب طلب العلم(.

ل تأسيس لألخالق عىل أصول خربية أو کهيوم يعارض  ومن ثم، تقرر أن
 21.“أصول غري أخالقية، وبالتايل أنه أول من يدعو إىل استقالل األخالق

 يف فلسفة هيوم النقد الطهايئ لدعوى استقالل الدين عن األخالق. 2
 نک، ميقدم طه عبد الرحمن نقدا موسعا لدعوى استقالل األخالق عن الدين

 ام ييل:کأن نجمله يف أهم املسائل التي انبنى عليها 
القضايا ”ر نوعني من القضايا الخربية: أحدهام کبعد أن نبه إىل أن هيوم ذ 

القضايا التي تخرب عن ”، والثاين وهي تتضمن القضايا الدينية “التي تخرب عن اإلله
 :ه نتيجتان اثنتان، بني أن هذا تتتب عليال تتضمن القضايا الدينيةهي و  “اإلنسان

ام األخالقية؛ کام الدينية من األحکمقتىض النتيجة األوىل: إخراج هيوم األح
م الطبيعي محصورا کون الحکام يکم الديني يف اإلخبار عن املغيَّبات کألن يحرص الح

ات ، ومبا أنه يرى أن اليشء الخلقي غري اليشء يف اإلخبار عن املشاهدات واملُحسَّ
ن أن کال مي کام أخالقيا، وبذلکم الديني حکون الحکن أن يکالخربي، فإنه ال مي

 نستنتج منه قوال أخالقيا.
ام الدينية ال تصلح ألن تؤسس کمقتىض النتيجة الثانية: اعترب هيوم أن األح

ة ألخالق عىل قاعدة اإلرادة ، ويظهر من هذا أنه يستبعد إقامام األخالقيةکاألح
 22.اإللهية، معتربا أنها تتأسس عىل الوجدان اإلنساين

وبعد أن أورد هاتني النتيجتني قدم اعتاضا عاما للنتيجة األوىل، واعتاضا عاما 
 ل اآليت:کن إجاملهام يف الشک، ميللنتيجة الثانية

                                                           
 .42، سؤال األخالقعبد الرحمن،  21
 .43-42، سؤال األخالقعبد الرحمن،  22
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 استقالل الدين عن األخالقاملطلب الرابع: 
ال وجوب من الوجود يف استقالل األخالق عن الدين يف فلسفة  تأثري مبدإ. 1

 هيوم
يقف عند دعاوى يواصل الحفر الطهايئ التنقيب عن صلة األخالق بالدين ل

ولعل من أبرز الذين ذهبوا إىل الطرح الفيلسوف اإلنجليزي  ،القائلني باستقاللهام
رسالة يف الطبيعة به تاک، حيث انطلق من مسألة عويصة أشار إليها يف دافيد هيوم

ل األنساق األخالقية التي صادفتها إىل حد اآلن، الحظُت دامئا أن کيف ”وهي:  البرشية
خالل بعض الوقت الطريق املألوف يف االستدالل، مثبتا وجود اإلله أو  کاملؤلف يسل

رسعان ما أفاجأ بأين ال أعود أظفر  نکبديا مالحظات متعلقة باألمور اإلنسانية، لمُ 
بدل الرابطتني الوجوديتني املعهودتني يف  “يجب”وليس  “يجب”بقضية ال تقتن ب 

نه، مع کون مشعورا به، لک؛ وهذا التحول ال ي“ليس يوجد”و “يوجد”القضايا، أي: 
يعرب عن  “ليس يجب”أو  “يجب”ان اللفظ: کأنه ملا  کلتيس أهمية بالغة؛ ذکهذا، ي

 ويف نفس الوقت أن ان ينبغي أن تاُلحظ هذه العالقة وتُفّسَّ کم جديد، کقة أو حعال 
ن أن تَلزم هذه العالقة کيف ميکيبني سبب هذا الذي يبدو غري معقول متاما، وهو 

 18.“لياکالجديدة من أخرى تختلف عنها اختالفا 
التي  ارکومن خالل هذا النص استخرج طه عبد الرحمن مجموعة من األف

 19:اآليتک، ونعرضها ة هيومالتي انبنت عليه نظري األسسرأى بأنها 
أن أصحاب األنساق األخالقية يقومون، وهم ال يشعرون، بانتقال غريب  •

 بني أنواع مختلفة من القضايا.
أو  –أن هذا االنتقال الغريب هو عبارة عن تحول من قضايا وجودية  •

 .− أو أخالقية 20تْبيةکأو  –إىل قضايا وجوبية  –خربية أو وصفية 
 أن هذا التحول من الوجود إىل الوجوب يتخذ صورة لزوم منطقي. •
أن هذا اللزوم الخاص يخالف املقتىض املعهود يف اللزوم، وهو االنتقال من  •

 ود إىل الوجود.الوج

                                                           
18 David Hume, A Treatise of Human Nature (Oxford: Clarendon Press, 1965), 469. 

 .40، سؤال األخالقنقال عن: عبد الرحمن، 
 .41، سؤال األخالقعبد الرحمن،  19
 يقصد بها وجوبية. 20
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 أن العمل بهذا اللزوم يستوجب اإلتيان بتعليل له. •
 أن حصول هذا اللزوم بغري تعليل هو أمر غري معقول ألبتة. •

يجوز أن تلزم من   − أي خربية −ال نتيجة أخالقية ”ويتحصل مام سبق أنه 
ام کقضايا خربية أو، مبعنى أعم، ال نتيجة أخالقية يجوز أن تلزم من قضايا غري أخالقية 

يف العلم منفعة لإلنسان، فطلب العلم واجب )أو عىل طريقة ”إذا قال القائل: 
 املنطقيني: توجد يف العلم منفعة لإلنسان، فإذن يجب طلب العلم(.

ل تأسيس لألخالق عىل أصول خربية أو کهيوم يعارض  ومن ثم، تقرر أن
 21.“أصول غري أخالقية، وبالتايل أنه أول من يدعو إىل استقالل األخالق

 يف فلسفة هيوم النقد الطهايئ لدعوى استقالل الدين عن األخالق. 2
 نک، ميقدم طه عبد الرحمن نقدا موسعا لدعوى استقالل األخالق عن الدين

 ام ييل:کأن نجمله يف أهم املسائل التي انبنى عليها 
القضايا ”ر نوعني من القضايا الخربية: أحدهام کبعد أن نبه إىل أن هيوم ذ 

القضايا التي تخرب عن ”، والثاين وهي تتضمن القضايا الدينية “التي تخرب عن اإلله
 :ه نتيجتان اثنتان، بني أن هذا تتتب عليال تتضمن القضايا الدينيةهي و  “اإلنسان

ام األخالقية؛ کام الدينية من األحکمقتىض النتيجة األوىل: إخراج هيوم األح
م الطبيعي محصورا کون الحکام يکم الديني يف اإلخبار عن املغيَّبات کألن يحرص الح

ات ، ومبا أنه يرى أن اليشء الخلقي غري اليشء يف اإلخبار عن املشاهدات واملُحسَّ
ن أن کال مي کام أخالقيا، وبذلکم الديني حکون الحکن أن يکالخربي، فإنه ال مي

 نستنتج منه قوال أخالقيا.
ام الدينية ال تصلح ألن تؤسس کمقتىض النتيجة الثانية: اعترب هيوم أن األح

ة ألخالق عىل قاعدة اإلرادة ، ويظهر من هذا أنه يستبعد إقامام األخالقيةکاألح
 22.اإللهية، معتربا أنها تتأسس عىل الوجدان اإلنساين

وبعد أن أورد هاتني النتيجتني قدم اعتاضا عاما للنتيجة األوىل، واعتاضا عاما 
 ل اآليت:کن إجاملهام يف الشک، ميللنتيجة الثانية
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اعتبار الدين مبنزلة نظرية يف املغيَّبات: تاض األول عىل النتيجة األوىل: االع
لقي يقوم عىل تصور م الخُ کم الديني من الحکبني طه عبد الرحمن أن إخراج الح

ام خربية أو وجودية، وهو األمر الذي کضيق ملفهوم الدين، الذي هو عنده جملة أح
ا أن ومب امل من القضايا الخربية،کل من نسق متکونها تتشکيجعله أشبه بالنظرية ل

ي يفّس بها تجربته يف کوضعه اإلنسان لافتاض ام الدينية مجرد کهيوم يجعل األح
ن حقيقة الدين عند طه عبد کهي األخرى تندرج يف جانب النظرية، ل االعامل، فإنه

الرحمن ليست عبارة عن نظرية وإمنا عبارة عن مؤسسة، ومعلوم أن املؤسسة تحدد 
ون الدين أخالقيا کالعمل من أجل تلبية حاجات معينة، وهذا يلزم منه أن ي يفيةک

، ام أن هذا الجانب اإلخباري خادم للجانب األخالقي وتابع لهک، بقدر ما هو إخباري
ذا توصل طه عبد الرحمن إىل صحة االستدالل اآليت الذي يبطل قانون هيوم: کوه

 23.ذاکل ذا، فإذن يجب أن أفعکيوجب اإلله أن أفعل 
 ار حضور الدين يف األخالقکإن االعتاض الثاين عىل النتيجة الثانية:

استند طه عبد الرحمن يف رده عىل دعوى هيوم التي فصلت األخالق عن 
 24:، عىل حقيقتنيالوجدان اإلنساينادعائها أن األخالق تستند عىل ب، الدين

، األخالقية يرجع إىل الدين الوعي مبصدر القيمةالحقيقة األوىل مفادها أن 
من الحس األخالقي مصدرا لألخالق وهو  جعل هيومحيث تبني لطه عبد الرحمن أن 

بني جميع  کمشت  هام أنکلف فيه، کعنده عبارة عن عقل نظري ال صناعة معه وال ت
، ما يجعل هذه الصفات هي عني الصفات التي جاء بها الدين، بل تطابق ما الناس

امل کأسامه الدين بالفطرة، والتي هي عبارة عن شعور أخالقي يولد به اإلنسان يف 
 .ِخلقته

أن هيوم نقل مفهوم الحس األخالقي من مفهوم  فيلسوفنامن هنا استخلص 
فإنه يربهن عىل محاولته  کقصد ذلان کأم مل يقصد، فإن  کالفطرة، سواء أقصد ذل

ل داللة غيبية ويعطيها توجها حسيا تجريبيا، أي قام بعلمنة مفهوم الفطرة کلنزع 
ان مل کوإن  من خاللها اقتباسها من النصوص الدينية أو الالهوتية، ،بطريقة مبارشة

ان کالذين  25من نصوص الفالسفة املتدينني کون نقل ذلکفيجوز أن ي کيقصد ذل

                                                           
 .45-43، سؤال األخالقعبد الرحمن،  23
 .50-45، سؤال األخالقعبد الرحمن، ينظر هذا الرد مفصال يف:  24
الذي نوه به هيوم وأعجب به، مع  “باتْلَر”وأشهرهم و “هاتشيسون”و “شافتَسبوري”أطلق عليهم اسم فالسفة الحس األخالقي، منهم:  25

 يس.کنيسة، واتسمت مؤلفاته بالدفاع عن الوحي اإللهي واملعتقد األرثود کان رجل کالعلم أنه 
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ون استمد کذا يکإذ ال إعجاب بغري تأثر، وه مظهرا إعجابه بهم، التوبينهم مراس بينه
 مفهوم الحس األخالقي من مفهوم الفطرة بطريق غري مبارش.

لقد ثبت أن  .عن القيمة األخالقية کأن الخرب يف الدين ال ينفالحقيقة الثانية 
وهذا فصل  قضايا وجوبية،هيوم يدعي أن القضايا الخربية ال يصح أن نستنتج منها 

وأسس نقده عىل  وهو ما مل يسلم به طه عبد الرحمن واضح بني الخرب والقيمة،
د فيها أن الفصل بني الخرب والقيمة ناتج عن الصنعة کأ الحقيقة األوىل حقيقتني اثنتني:

 .الفلسفية أو اإلجرائية العملية، وهي مبثابة التفرقة يف اليشء الواحد بني ذاته وصفاته
الحقيقة الثانية: أثبت فيها أن الفصل بني الخرب والقيمة يف املجال الديني أمر 

الوجه األول بني فيه أن الخرب الديني هو آية  من ثالثة وجوه: کمستحيل، وبني ذل
اية، أي أن الخرب يف الدين ليس الغرض منه تبليغ معلوم معني بقدر کن حو کقبل أن ي

 املعلوم، وهذا يربز باختصار أن الخرب ال يفارق القيمة. ما هو الحث عىل االعتبار بهذا
ألن  کد عىل أن الخرب الديني ليس خربا علميا، وإمنا هو خرب عميل، ذلکالوجه الثاين أ

وه بقدراتهم املختلفة التي خلقوا کن أن يدر کي يعلم الناس ما ميکالدين مل يأت ل
التي ينبغي أن يوجهوا بها عمل ي يرشدهم ويهديهم إىل الطريق کعليها، وإمنا أىت ل

هذه القدرات، لنيل الحياة الطيبة يف العاجل وحياة سعيدة يف اآلجل، وهام ما يوضح 
الوجه الثالث أبرز  انت قريبة أم بعيدة.کأنه ال خرب يف الدين مبعزل عن قيمة سواء أ

 فيه أن القيمة الخلقية ليست مصاحبة للخرب الديني فحسب، بل هي متفرعة عليه،
 مثة قيمة خلقية.نت اکإذ لوال هذا الخرب الخاص، ملا 
 ،أن نقد طه عبد الرحمن ينطلق من تصوره ملفهوم الدينويتحصل مام سبق 

ر اإلله يلزم منها ألن أوام ،الذي هو عبارة عن جملة أخالق حية مفعمة بالعمل
الذي يرى بأنه ال يوجد لزوم  “هيوم”سد الثغرة املوجودة يف قانون تُ  کالفعل، وبذل

التي تدعي  “هيوم”ني القول الوجودي والقول الوجويب، ومن خالل تحليل نظرية ب
تشف الحفر الطهايئ أن مفهوم الحس األخالقي الذي کااستقالل األخالق عن الدين، 

من النصوص املقدسة أو ملفهوم الفطرة هو عبارة عن اقتباس  تقوم عليه هذه النظرية
ن للعقل کمن نصوص رجال الدين، وهذا مبوجب فلسفة هيوم التي تقر بأنه ال مي

أصل  کيف أوصله عقله إىل إدراکالقيمة، مام يجعلنا نتساءل من أين أىت بها؟ و  کإدرا
نفسه القيم جميعها )أي ما سامه الحس األخالقي(؟ وبعد أن وضح تناقض هيوم مع 

ال يبقى إال االعتاف والتسليم بأن الخرب اإللهي  ،فته مع قواعدهاوعدم انسجام فلس
ام أن الفعل اإللهي هو السبب الحقيقي کهو املصدر الحقيقي للعلم بالقيمة الخلقية 

تأنيس رصح بأن هيوم وقع يف ما يشبه تأليه اإلنسان و  کللشعور بها يف الوجدان، لذل
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اعتبار الدين مبنزلة نظرية يف املغيَّبات: تاض األول عىل النتيجة األوىل: االع
لقي يقوم عىل تصور م الخُ کم الديني من الحکبني طه عبد الرحمن أن إخراج الح

ام خربية أو وجودية، وهو األمر الذي کضيق ملفهوم الدين، الذي هو عنده جملة أح
ا أن ومب امل من القضايا الخربية،کل من نسق متکونها تتشکيجعله أشبه بالنظرية ل

ي يفّس بها تجربته يف کوضعه اإلنسان لافتاض ام الدينية مجرد کهيوم يجعل األح
ن حقيقة الدين عند طه عبد کهي األخرى تندرج يف جانب النظرية، ل االعامل، فإنه

الرحمن ليست عبارة عن نظرية وإمنا عبارة عن مؤسسة، ومعلوم أن املؤسسة تحدد 
ون الدين أخالقيا کالعمل من أجل تلبية حاجات معينة، وهذا يلزم منه أن ي يفيةک

، ام أن هذا الجانب اإلخباري خادم للجانب األخالقي وتابع لهک، بقدر ما هو إخباري
ذا توصل طه عبد الرحمن إىل صحة االستدالل اآليت الذي يبطل قانون هيوم: کوه

 23.ذاکل ذا، فإذن يجب أن أفعکيوجب اإلله أن أفعل 
 ار حضور الدين يف األخالقکإن االعتاض الثاين عىل النتيجة الثانية:

استند طه عبد الرحمن يف رده عىل دعوى هيوم التي فصلت األخالق عن 
 24:، عىل حقيقتنيالوجدان اإلنساينادعائها أن األخالق تستند عىل ب، الدين

، األخالقية يرجع إىل الدين الوعي مبصدر القيمةالحقيقة األوىل مفادها أن 
من الحس األخالقي مصدرا لألخالق وهو  جعل هيومحيث تبني لطه عبد الرحمن أن 

بني جميع  کمشت  هام أنکلف فيه، کعنده عبارة عن عقل نظري ال صناعة معه وال ت
، ما يجعل هذه الصفات هي عني الصفات التي جاء بها الدين، بل تطابق ما الناس

امل کأسامه الدين بالفطرة، والتي هي عبارة عن شعور أخالقي يولد به اإلنسان يف 
 .ِخلقته

أن هيوم نقل مفهوم الحس األخالقي من مفهوم  فيلسوفنامن هنا استخلص 
فإنه يربهن عىل محاولته  کقصد ذلان کأم مل يقصد، فإن  کالفطرة، سواء أقصد ذل

ل داللة غيبية ويعطيها توجها حسيا تجريبيا، أي قام بعلمنة مفهوم الفطرة کلنزع 
ان مل کوإن  من خاللها اقتباسها من النصوص الدينية أو الالهوتية، ،بطريقة مبارشة

ان کالذين  25من نصوص الفالسفة املتدينني کون نقل ذلکفيجوز أن ي کيقصد ذل

                                                           
 .45-43، سؤال األخالقعبد الرحمن،  23
 .50-45، سؤال األخالقعبد الرحمن، ينظر هذا الرد مفصال يف:  24
الذي نوه به هيوم وأعجب به، مع  “باتْلَر”وأشهرهم و “هاتشيسون”و “شافتَسبوري”أطلق عليهم اسم فالسفة الحس األخالقي، منهم:  25

 يس.کنيسة، واتسمت مؤلفاته بالدفاع عن الوحي اإللهي واملعتقد األرثود کان رجل کالعلم أنه 
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ون استمد کذا يکإذ ال إعجاب بغري تأثر، وه مظهرا إعجابه بهم، التوبينهم مراس بينه
 مفهوم الحس األخالقي من مفهوم الفطرة بطريق غري مبارش.

لقد ثبت أن  .عن القيمة األخالقية کأن الخرب يف الدين ال ينفالحقيقة الثانية 
وهذا فصل  قضايا وجوبية،هيوم يدعي أن القضايا الخربية ال يصح أن نستنتج منها 

وأسس نقده عىل  وهو ما مل يسلم به طه عبد الرحمن واضح بني الخرب والقيمة،
د فيها أن الفصل بني الخرب والقيمة ناتج عن الصنعة کأ الحقيقة األوىل حقيقتني اثنتني:

 .الفلسفية أو اإلجرائية العملية، وهي مبثابة التفرقة يف اليشء الواحد بني ذاته وصفاته
الحقيقة الثانية: أثبت فيها أن الفصل بني الخرب والقيمة يف املجال الديني أمر 

الوجه األول بني فيه أن الخرب الديني هو آية  من ثالثة وجوه: کمستحيل، وبني ذل
اية، أي أن الخرب يف الدين ليس الغرض منه تبليغ معلوم معني بقدر کن حو کقبل أن ي

 املعلوم، وهذا يربز باختصار أن الخرب ال يفارق القيمة. ما هو الحث عىل االعتبار بهذا
ألن  کد عىل أن الخرب الديني ليس خربا علميا، وإمنا هو خرب عميل، ذلکالوجه الثاين أ

وه بقدراتهم املختلفة التي خلقوا کن أن يدر کي يعلم الناس ما ميکالدين مل يأت ل
التي ينبغي أن يوجهوا بها عمل ي يرشدهم ويهديهم إىل الطريق کعليها، وإمنا أىت ل

هذه القدرات، لنيل الحياة الطيبة يف العاجل وحياة سعيدة يف اآلجل، وهام ما يوضح 
الوجه الثالث أبرز  انت قريبة أم بعيدة.کأنه ال خرب يف الدين مبعزل عن قيمة سواء أ

 فيه أن القيمة الخلقية ليست مصاحبة للخرب الديني فحسب، بل هي متفرعة عليه،
 مثة قيمة خلقية.نت اکإذ لوال هذا الخرب الخاص، ملا 
 ،أن نقد طه عبد الرحمن ينطلق من تصوره ملفهوم الدينويتحصل مام سبق 

ر اإلله يلزم منها ألن أوام ،الذي هو عبارة عن جملة أخالق حية مفعمة بالعمل
الذي يرى بأنه ال يوجد لزوم  “هيوم”سد الثغرة املوجودة يف قانون تُ  کالفعل، وبذل

التي تدعي  “هيوم”ني القول الوجودي والقول الوجويب، ومن خالل تحليل نظرية ب
تشف الحفر الطهايئ أن مفهوم الحس األخالقي الذي کااستقالل األخالق عن الدين، 

من النصوص املقدسة أو ملفهوم الفطرة هو عبارة عن اقتباس  تقوم عليه هذه النظرية
ن للعقل کمن نصوص رجال الدين، وهذا مبوجب فلسفة هيوم التي تقر بأنه ال مي

أصل  کيف أوصله عقله إىل إدراکالقيمة، مام يجعلنا نتساءل من أين أىت بها؟ و  کإدرا
نفسه القيم جميعها )أي ما سامه الحس األخالقي(؟ وبعد أن وضح تناقض هيوم مع 

ال يبقى إال االعتاف والتسليم بأن الخرب اإللهي  ،فته مع قواعدهاوعدم انسجام فلس
ام أن الفعل اإللهي هو السبب الحقيقي کهو املصدر الحقيقي للعلم بالقيمة الخلقية 

تأنيس رصح بأن هيوم وقع يف ما يشبه تأليه اإلنسان و  کللشعور بها يف الوجدان، لذل
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ل منهام کانط ببعيد، حيث قام کفعل  د أن فعل هيوم ليس عنکاإلله، ومن هنا يتأ
 املؤسسة لألخالق.يخفي حقيقة وجوهر الحقيقة اإلميانية  ابإلباس الدين ثوبا علامني

: مقدمات صلة الدين باألخالق يف فلسفة طه عبد الرحمناملطلب الخامس: 
 وممهدات لألمنوذج االئتامين البديل

ان مجرد متهيد کإن ما تم عرضه فيام تقدم يف بيان صلة األخالق بالدين 
ن األدوات التي استعان بها فالسفة ابي حيث سعى يف البداية إىل ،ملوقف فيلسوفنا

 “آلية تفريق املجموع”، والتي تتمثل يف لفصل بني األخالق والدينل الحداثيني الغرب
، إذ يرى أن أخطر فصل قامت به الحداثة يف “آلية فصل املتصل”أو بعبارة أخرى 

نياين س بشدة عىل کانع”ونه ک، لهو فصل األخالق عن الدين 26إقامة مرشوعها الدُّ
ام فتح الطريق ألن يدعي بعض کصلة األخالق باإلميان، فضال عن صلة الدين باإلميان، 

 28“والتمتع بروحانيات بال إله 27،“أخالق بال ألوهية”ـاملعارصين للعقل مثل االتصاف ب
دين بال ”ـعن األخذ ب ک، ناهي“روحانيات بال إميان”أو  “روحانيات بال دين”أو 
 31.“ون أمام اإلله ومع اإلله بغري اإللهکال”أو حتى  30“الديني بال دين”ـأو ب 29“دين

 ار اآلمريةکأن فصل األخالق عن الدين يرجع يف األصل إىل إن کويظهر من ذل
التصورات الباطلة لعالقة اإلله باإلنسان عند هؤالء  کاإللهية، والسبب يف ذل

الدهرانيني الذين ال يقدرون الله تعاىل حق قدره، فإذا بطل هذا التصور يلزم أيضا أن 
 يبطل أيضا قولهم بفصل األخالق عن الدين.

                                                           
انتزاع قطاعات الحياة من الدين، وتعطيل قانون الدين يف املجاالت الحيوية، حتى تستقل  “الدنيانية”يقصد طه عبد الرحمن مبصطلح  26
ام فصلت السياسة واألخالق، کصلت عنه الفن والقانون املجاالت بنفسها، تدبريا وتقديرا، ففصلت الحداثة العلم عن الدين، وف کتل

وتتعدد صور الدنيانية بتعدد هذه الفصول، حيث جعل الَعلامنية هي الصورة الدنيانية التي اختصت بفصل السياسة عن الدين، 
بفصل األخالق عن الدين،  لامنية هي الصورة الدنيانية التي اختصت بفصل العلم عن الدين، والدهرانية هي الصورة التي اختصتالعِ و 

ة کالشب)بريوت:  بؤس الدهرانية النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدينذا بالنسبة للمجاالت األخرى. ينظر: طه عبد الرحمن، کوه
 .12-11، (2014العربية لألبحاث والنرش، 

 armattan, 2011H’(Paris: L Une morale sans Dieu ,Steiwer Jacques(.أشار هنا إىل  27
 ل ما يتعلق باأللوهية، بحيث يصري مصدرها اإلنسان وليس اإلله.کتاب أنه مؤلفه أراد أن يُجرد األخالق من کوواضح من عنوان ال

 أشار إىل أن املقصود هنا هو: 28
André Comte-Sponville, L'esprit de l'athéisme, Introduction à une spiritualité sans dieu (Paris: Albin Michel, 
2006). 

 وواضح أن أندري أراد أن يقدم أخالق غري إلهية، أي إنسانية.
 J. Derridaدريدا  کأشار إىل أن هذه العبارة تنسب إىل جا 29
 رة:کتابهام الذي يتبنى هذه الفکأشار إىل صاحبا الطرح و  30

Luc Ferry et Marcel Gauchet, Le religieux après la religion (Paris: Éditions Grasset et Fasquelle, 2004). 
 .12، بؤس الدهرانيةعبد الرحمن،  31

17 
 

فع مبا بريا ال ينفع معه دکد له أن الحداثة بلغت اعوجاجا ُخلقيا کذا تأکوه
سبت يد حداثهم من کسامه أخالقيات السطح، أي التي وضعها هؤالء الحداثيون مبا 

أجل دفع أسباب الرش واألذى الذي لحقهم وما زال يلحقهم، بل ال بد من قيم تعلو 
افؤ کاملضاهاة ت کأخالقيات السطح درجات، حيث ال تضاهيها قوة فحسب، ألن يف تل

االعوجاج إال عن طريق أخالق تنأى عن السطح الذي  کالطرفني، وإمنا ال يقوَّم ذل
يف املعاين  کوقفت عنده الحداثة، وتغوص يف أعامق اإلنسان وحياته، وال يوجد ذل

مال کالتي ينطوي عليها الدين اإللهي، وباألخص يف دين اإلسالم الذي جاء متمام وم
دين عن األخالق املعاين الروحية، وبناء عىل هذه الحقائق بنى نقده لفصل ال کلتل

بطريقة غري معهودة ملجموعة من القضايا التي يعدها  کالذي سببته الحداثة، وذل
البعض سببا يحملهم عىل تعظيم الحداثة وتزيينها يف أنفسهم، لينقلهم من هذا الحال 

 32.إىل حال تعظيم حاجتهم إىل أخالق الدين حتى يحصل االنتفاع بالحداثة
الذي ينزع عن األخالق  33الدهراين الفصل وبعد أن انتهى من بيان هذا

ينظر طه  يفک ن أن نطرح األسئلة اآلتية:کساها بلباس زمني، ميکلباسها الروحي و 
عبد الرحمن لصلة األخالق بالدين من وجهة فلسفته الدينية؟ هل تبنى أحد األقوال 
السابقة املحددة لهذه العالقة؟ أم أنه وافق معهود الفقهاء واألصوليني؟ أم تابع ما 

 لمني وفالسفة املسلمني؟کأقره املت
م يف وقفنا فيام تقدم عىل أقوال الفالسفة التي تظهر تعارضهم وتذبذبه

تحديد عالقة األخالق بالدين، فمنهم من جعل األخالق تابعة للدين، ومنهم من جعل 
الدين تابعا لألخالق، ما جعل فيلسوفنا ينزعج من هذا التباين الذي طغت عليه 

لمون والفالسفة قد تذبذبوا کان املتکإذا ”ما يتضح من قوله:  کصبغة التقليد، وذل
ق والقول باستقالل األخالق عن الدين، فإننا ال نقرهم بني القول بتبعية الدين لألخال 

، نلومهم عليه، ألنه دليل ضعف وتقليد کس من ذلکعىل هذا التذبذب، بل، عىل الع
ري يف هذه العالقة عىل کال دليل قوة وتجديد، إذ وقعوا فيه بسبب انسياقهم إىل التف

 34.“مقتىض املنقول اليوناين
أنه مل يقر الفالسفة عىل موقفهم، فإنه مل يقر أيضا الفقهاء واألصوليني  امکف

وهو األمر الذي مل  املرتبة التي أعطوها لألخالق، إذ جعلوها يف مرتبة التحسينيات عىل
ان الفقهاء واألصوليون قد أخذوا کإذا ”يف قوله:  کيستسغه فيلسوفنا، وأشار إىل ذل

                                                           
 .27-26، سؤال األخالقعبد الرحمن،  32
 أطلق فيلسوفنا اسم الدهرانية عىل فصل األخالق عن الدين. 33
 .51، سؤال األخالقعبد الرحمن،  34
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ل منهام کانط ببعيد، حيث قام کفعل  د أن فعل هيوم ليس عنکاإلله، ومن هنا يتأ
 املؤسسة لألخالق.يخفي حقيقة وجوهر الحقيقة اإلميانية  ابإلباس الدين ثوبا علامني

: مقدمات صلة الدين باألخالق يف فلسفة طه عبد الرحمناملطلب الخامس: 
 وممهدات لألمنوذج االئتامين البديل

ان مجرد متهيد کإن ما تم عرضه فيام تقدم يف بيان صلة األخالق بالدين 
ن األدوات التي استعان بها فالسفة ابي حيث سعى يف البداية إىل ،ملوقف فيلسوفنا

 “آلية تفريق املجموع”، والتي تتمثل يف لفصل بني األخالق والدينل الحداثيني الغرب
، إذ يرى أن أخطر فصل قامت به الحداثة يف “آلية فصل املتصل”أو بعبارة أخرى 

نياين س بشدة عىل کانع”ونه ک، لهو فصل األخالق عن الدين 26إقامة مرشوعها الدُّ
ام فتح الطريق ألن يدعي بعض کصلة األخالق باإلميان، فضال عن صلة الدين باإلميان، 

 28“والتمتع بروحانيات بال إله 27،“أخالق بال ألوهية”ـاملعارصين للعقل مثل االتصاف ب
دين بال ”ـعن األخذ ب ک، ناهي“روحانيات بال إميان”أو  “روحانيات بال دين”أو 
 31.“ون أمام اإلله ومع اإلله بغري اإللهکال”أو حتى  30“الديني بال دين”ـأو ب 29“دين

 ار اآلمريةکأن فصل األخالق عن الدين يرجع يف األصل إىل إن کويظهر من ذل
التصورات الباطلة لعالقة اإلله باإلنسان عند هؤالء  کاإللهية، والسبب يف ذل

الدهرانيني الذين ال يقدرون الله تعاىل حق قدره، فإذا بطل هذا التصور يلزم أيضا أن 
 يبطل أيضا قولهم بفصل األخالق عن الدين.

                                                           
انتزاع قطاعات الحياة من الدين، وتعطيل قانون الدين يف املجاالت الحيوية، حتى تستقل  “الدنيانية”يقصد طه عبد الرحمن مبصطلح  26
ام فصلت السياسة واألخالق، کصلت عنه الفن والقانون املجاالت بنفسها، تدبريا وتقديرا، ففصلت الحداثة العلم عن الدين، وف کتل

وتتعدد صور الدنيانية بتعدد هذه الفصول، حيث جعل الَعلامنية هي الصورة الدنيانية التي اختصت بفصل السياسة عن الدين، 
بفصل األخالق عن الدين،  لامنية هي الصورة الدنيانية التي اختصت بفصل العلم عن الدين، والدهرانية هي الصورة التي اختصتالعِ و 

ة کالشب)بريوت:  بؤس الدهرانية النقد االئتامين لفصل األخالق عن الدينذا بالنسبة للمجاالت األخرى. ينظر: طه عبد الرحمن، کوه
 .12-11، (2014العربية لألبحاث والنرش، 

 armattan, 2011H’(Paris: L Une morale sans Dieu ,Steiwer Jacques(.أشار هنا إىل  27
 ل ما يتعلق باأللوهية، بحيث يصري مصدرها اإلنسان وليس اإلله.کتاب أنه مؤلفه أراد أن يُجرد األخالق من کوواضح من عنوان ال

 أشار إىل أن املقصود هنا هو: 28
André Comte-Sponville, L'esprit de l'athéisme, Introduction à une spiritualité sans dieu (Paris: Albin Michel, 
2006). 

 وواضح أن أندري أراد أن يقدم أخالق غري إلهية، أي إنسانية.
 J. Derridaدريدا  کأشار إىل أن هذه العبارة تنسب إىل جا 29
 رة:کتابهام الذي يتبنى هذه الفکأشار إىل صاحبا الطرح و  30

Luc Ferry et Marcel Gauchet, Le religieux après la religion (Paris: Éditions Grasset et Fasquelle, 2004). 
 .12، بؤس الدهرانيةعبد الرحمن،  31
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فع مبا بريا ال ينفع معه دکد له أن الحداثة بلغت اعوجاجا ُخلقيا کذا تأکوه
سبت يد حداثهم من کسامه أخالقيات السطح، أي التي وضعها هؤالء الحداثيون مبا 

أجل دفع أسباب الرش واألذى الذي لحقهم وما زال يلحقهم، بل ال بد من قيم تعلو 
افؤ کاملضاهاة ت کأخالقيات السطح درجات، حيث ال تضاهيها قوة فحسب، ألن يف تل

االعوجاج إال عن طريق أخالق تنأى عن السطح الذي  کالطرفني، وإمنا ال يقوَّم ذل
يف املعاين  کوقفت عنده الحداثة، وتغوص يف أعامق اإلنسان وحياته، وال يوجد ذل

مال کالتي ينطوي عليها الدين اإللهي، وباألخص يف دين اإلسالم الذي جاء متمام وم
دين عن األخالق املعاين الروحية، وبناء عىل هذه الحقائق بنى نقده لفصل ال کلتل

بطريقة غري معهودة ملجموعة من القضايا التي يعدها  کالذي سببته الحداثة، وذل
البعض سببا يحملهم عىل تعظيم الحداثة وتزيينها يف أنفسهم، لينقلهم من هذا الحال 

 32.إىل حال تعظيم حاجتهم إىل أخالق الدين حتى يحصل االنتفاع بالحداثة
الذي ينزع عن األخالق  33الدهراين الفصل وبعد أن انتهى من بيان هذا

ينظر طه  يفک ن أن نطرح األسئلة اآلتية:کساها بلباس زمني، ميکلباسها الروحي و 
عبد الرحمن لصلة األخالق بالدين من وجهة فلسفته الدينية؟ هل تبنى أحد األقوال 
السابقة املحددة لهذه العالقة؟ أم أنه وافق معهود الفقهاء واألصوليني؟ أم تابع ما 

 لمني وفالسفة املسلمني؟کأقره املت
م يف وقفنا فيام تقدم عىل أقوال الفالسفة التي تظهر تعارضهم وتذبذبه

تحديد عالقة األخالق بالدين، فمنهم من جعل األخالق تابعة للدين، ومنهم من جعل 
الدين تابعا لألخالق، ما جعل فيلسوفنا ينزعج من هذا التباين الذي طغت عليه 

لمون والفالسفة قد تذبذبوا کان املتکإذا ”ما يتضح من قوله:  کصبغة التقليد، وذل
ق والقول باستقالل األخالق عن الدين، فإننا ال نقرهم بني القول بتبعية الدين لألخال 

، نلومهم عليه، ألنه دليل ضعف وتقليد کس من ذلکعىل هذا التذبذب، بل، عىل الع
ري يف هذه العالقة عىل کال دليل قوة وتجديد، إذ وقعوا فيه بسبب انسياقهم إىل التف

 34.“مقتىض املنقول اليوناين
أنه مل يقر الفالسفة عىل موقفهم، فإنه مل يقر أيضا الفقهاء واألصوليني  امکف

وهو األمر الذي مل  املرتبة التي أعطوها لألخالق، إذ جعلوها يف مرتبة التحسينيات عىل
ان الفقهاء واألصوليون قد أخذوا کإذا ”يف قوله:  کيستسغه فيلسوفنا، وأشار إىل ذل

                                                           
 .27-26، سؤال األخالقعبد الرحمن،  32
 أطلق فيلسوفنا اسم الدهرانية عىل فصل األخالق عن الدين. 33
 .51، سؤال األخالقعبد الرحمن،  34
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جب تسليمهم بأن الدين جاء لينظم حياة اإلنسان يف مببدإ تبعية األخالق للدين مبو 
ونهم جعلوا رتبة کعىل هذا األخذ، فإننا نلومهم عىل نا نقرهم کمجموعها، فإن 

التي ورد  − “ارم األخالقکم”املية، حاملني عبارة کاألخالق ال تتعدى رتبة املصالح ال
عىل معنى  − 35“ارم األخالقکإمنا بعثت ألمتم م”بها الحديث الرشيف املعلوم: 

أنهم اتبعوا املنطق السليم يف فهم مالت لألخالق؛ يف حني لو ک، أي ت“امل األخالقکم”
ية من غريها؛ فام ينبغي رحقيقة الدين، لتبينوا أن األخالق أوىل برتبة املصالح الرضو 

ما االهتامم بشؤون الحياة املادية  کلدين إلهي، ناهي باإلسالم، أن ينزل إىل الناس، مقدِّ
يف املصالح ما يختص  وهل !يفيات االرتقاء بحياته الروحيةکلإلنسان عىل االهتامم ب

ثم هل يف شؤون اإلنسان ما هو أدل عىل إنسانيته  !يفيات هذا االرتقاء غري األخالقکب
 36“!من شأنه الخلقي

 ألنويتضح من هذا النص أنه يجعل األخالق يف مرتبة املصالح الرضورية 
جاء لينظم حياة اإلنسان مقدما ما يتعلق بالجانب الروحي عىل ما يتعلق الدين 

هذا يجعلنا نتساءل أال يعترب  نک، وال يقوم بهذا الدور غري األخالق، لبالجانب املادي
 حفظ الدين هو حفظ لألخالق أيضا باعتبار األخالق تابعة للدين؟

إذا قيل بأن ”يجيبنا طه عبد الرحمن عن هذا السؤال من خالل النص اآليت: 
من بني املصالح الرضورية، واألخالق إمنا  “حفظ الدين”روا کالفقهاء واألصوليني قد ذ 

حفظهم للدين هو حفظ لألخالق؛ قلنا بأنهم بني موقفني هي تابعة للدين، فإذن 
ون األخالق جزءا من کالهام قادح فيهم، فإما أن يفهموا هذه التبعية مبعنى کاثنني، و 
فوا عن عادتهم يف وضع کون العبادة جزءا منه؛ وحينئذ، يلزمهم أن يکام تکالدين 

، ثم أن يبارشوا تجديد النظر يف األخالق يف املرتبة الثالثة من مراتب املصالح اإلنسانية
امهم يف املصالح، هذا إن مل يتعني عليهم مراجعة األصول نفسها التي بنوا کثري من أحک

وإما أن يبقوا عىل عادتهم يف حفظ الرتبة الثالثة لألخالق  37؛عليها نظريتهم يف املقاصد
وىل للثاين، إما أنها وحفظ الرتبة األوىل للدين؛ وعندئذ، يلزمهم أن يقروا بأن تبعية األ 

ليست تبعية رضورية، وإمنا تبعية جائزة، مبعنى أن الفعل الُخلقي قد يدخل يف الفعل 
ال يرض به )أي بالفعل  کالديني وقد ال يدخل فيه، وإذا مل يدخل فيه، فإن ذل

ان بني الفعلني عموم من وجه وخصوص من وجه؛ وإما أن املراد کام لو کالُخلقي( 
                                                           

 (.1165) (2/192(، والشهاب يف مسنده )8949) (15/364، )کيف مسنده، مسند أيب حمزة أنس بن مال أخرجه البزار 35
 .51، سؤال األخالقعبد الرحمن،  36
تجديد املنهج يف تقويم تابيه: کقدم طه عبد الرحمن تصورا بديل إلعادة تجديد مقاصد الرشيعة اإلسالمية وفق رؤيته األخالقية، ينظر  37

 ري جديدکسؤال املنهج يف أفق التأسيس ألمنوذج فووما بعدها،  110 ،(ب. ت. املرکز الثقايف العريب، :بريوت)الدار البيضاء،  التاث
 وما بعدها. 71 (،2015ر واإلبداع، کاملؤسسة العربية للف :بريوت)
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ُسها، مبعنى أن الفعل الديني هو الذي يدخل يف الفعل کيف األصل هو عبهذه التبعية 
 38.“لمة واملتفلسفةکالخلقي، فحينئذ يشِبه موقفهم موقف بعض املت

ويستنتج من هذا النص أن طه عبد الرحمن يف معرض نقده ملوقف الفقهاء 
املقصود بتبعية األخالق للدين  انکإذا ( 1) خلص إىل املسائل اآلتية: وعلامء األصول
ف عن وضع األخالق يف املرتبة الثالثة واإلقالع عن هذا کل، يلزم الکتبعية الجزء لل

انت تبعية األخالق کإذا ( 2) العادة، وهذا يستدعي إعادة النظر يف نظرية املقاصد.
يؤدي إما إىل دخول الفعل الخلقي يف  ک، فإن ذلللدين تبعية جائزة وليست رضورية

أي أن الفعل  کس ذلکالفعل الديني مام يجعل بينهام عموم وخصوص، أو إىل ع
الديني هو الذي يدخل يف الفعل الخلقي، وهذا القول يشبه قول الفالسفة الذي وقفنا 

 عليه من قبل.
ن أن ننتقد هنا طه عبد الرحمن يف دعوته لتجديد مقاصد کأال مين کل

ون هذا التجديد؟ هل من جهة کيينبغي أن من أي منطلق ونقول: لرشيعة، ا
؟ وماهي النتائج التي والفلسفيات واألخالقيات رياتکالفقهيات أم من جهة الف

وعىل وفق أي  ؟ستتتب عىل هذا التجديد؟ ومن املؤهل ألن يقوم بهذا التجديد
ام الرشعية کزيل األحوهل بعد تجديد نظرية املقاصد سنستطيع تن ؟ونکسي أدوات

ري کعىل ضوئها؟ أم أنها ستبقى حبيسة ومقترصة عىل املجال الفواستنباطها 
 والفلسفي دون بلوغها للمجال الفقهي؟

 ريةکليس هدفنا اآلن اإلجابة عن هذه األسئلة والوقوف عىل القضايا الف
ر کوالفقهية التي قد تثريها، بقدر ما نريد استخالص صلة الدين باألخالق يف الف

، د عىل رفضه لجعل األخالق يف املرتبة الثالثة أي يف التحسينياتکالطهايئ، فبعد أن أ
ون ک، فهل تعن طريق املخالفة أنه يريد أن يجعلها يف مرتبة متقدمة کمن ذلفهم فيُ 

 مرتبتها هي مرتبة الدين؟
الدين واألخالق يشء أن الصواب ”جد الجواب عىل هذا السؤال يف قوله: ن

د عىل هذه الحقيقة التي کوليؤ  39،“واحد، فال دين بغري أخالق وال أخالق بغري دين
األفهام من ثالثة اعتقادات شائعة تراود توصل إليها، سعى لتخليص األذهان وتحرير 

 اآليت:کالدين واألخالق، نعرض مقتضياتها 
 

                                                           
 .52-51، سؤال األخالقعبد الرحمن،  38
 .52، سؤال األخالقعبد الرحمن،  39
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جب تسليمهم بأن الدين جاء لينظم حياة اإلنسان يف مببدإ تبعية األخالق للدين مبو 
ونهم جعلوا رتبة کعىل هذا األخذ، فإننا نلومهم عىل نا نقرهم کمجموعها، فإن 

التي ورد  − “ارم األخالقکم”املية، حاملني عبارة کاألخالق ال تتعدى رتبة املصالح ال
عىل معنى  − 35“ارم األخالقکإمنا بعثت ألمتم م”بها الحديث الرشيف املعلوم: 

أنهم اتبعوا املنطق السليم يف فهم مالت لألخالق؛ يف حني لو ک، أي ت“امل األخالقکم”
ية من غريها؛ فام ينبغي رحقيقة الدين، لتبينوا أن األخالق أوىل برتبة املصالح الرضو 

ما االهتامم بشؤون الحياة املادية  کلدين إلهي، ناهي باإلسالم، أن ينزل إىل الناس، مقدِّ
يف املصالح ما يختص  وهل !يفيات االرتقاء بحياته الروحيةکلإلنسان عىل االهتامم ب

ثم هل يف شؤون اإلنسان ما هو أدل عىل إنسانيته  !يفيات هذا االرتقاء غري األخالقکب
 36“!من شأنه الخلقي

 ألنويتضح من هذا النص أنه يجعل األخالق يف مرتبة املصالح الرضورية 
جاء لينظم حياة اإلنسان مقدما ما يتعلق بالجانب الروحي عىل ما يتعلق الدين 

هذا يجعلنا نتساءل أال يعترب  نک، وال يقوم بهذا الدور غري األخالق، لبالجانب املادي
 حفظ الدين هو حفظ لألخالق أيضا باعتبار األخالق تابعة للدين؟

إذا قيل بأن ”يجيبنا طه عبد الرحمن عن هذا السؤال من خالل النص اآليت: 
من بني املصالح الرضورية، واألخالق إمنا  “حفظ الدين”روا کالفقهاء واألصوليني قد ذ 

حفظهم للدين هو حفظ لألخالق؛ قلنا بأنهم بني موقفني هي تابعة للدين، فإذن 
ون األخالق جزءا من کالهام قادح فيهم، فإما أن يفهموا هذه التبعية مبعنى کاثنني، و 
فوا عن عادتهم يف وضع کون العبادة جزءا منه؛ وحينئذ، يلزمهم أن يکام تکالدين 

، ثم أن يبارشوا تجديد النظر يف األخالق يف املرتبة الثالثة من مراتب املصالح اإلنسانية
امهم يف املصالح، هذا إن مل يتعني عليهم مراجعة األصول نفسها التي بنوا کثري من أحک

وإما أن يبقوا عىل عادتهم يف حفظ الرتبة الثالثة لألخالق  37؛عليها نظريتهم يف املقاصد
وىل للثاين، إما أنها وحفظ الرتبة األوىل للدين؛ وعندئذ، يلزمهم أن يقروا بأن تبعية األ 

ليست تبعية رضورية، وإمنا تبعية جائزة، مبعنى أن الفعل الُخلقي قد يدخل يف الفعل 
ال يرض به )أي بالفعل  کالديني وقد ال يدخل فيه، وإذا مل يدخل فيه، فإن ذل

ان بني الفعلني عموم من وجه وخصوص من وجه؛ وإما أن املراد کام لو کالُخلقي( 
                                                           

 (.1165) (2/192(، والشهاب يف مسنده )8949) (15/364، )کيف مسنده، مسند أيب حمزة أنس بن مال أخرجه البزار 35
 .51، سؤال األخالقعبد الرحمن،  36
تجديد املنهج يف تقويم تابيه: کقدم طه عبد الرحمن تصورا بديل إلعادة تجديد مقاصد الرشيعة اإلسالمية وفق رؤيته األخالقية، ينظر  37
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ُسها، مبعنى أن الفعل الديني هو الذي يدخل يف الفعل کيف األصل هو عبهذه التبعية 
 38.“لمة واملتفلسفةکالخلقي، فحينئذ يشِبه موقفهم موقف بعض املت

ويستنتج من هذا النص أن طه عبد الرحمن يف معرض نقده ملوقف الفقهاء 
املقصود بتبعية األخالق للدين  انکإذا ( 1) خلص إىل املسائل اآلتية: وعلامء األصول
ف عن وضع األخالق يف املرتبة الثالثة واإلقالع عن هذا کل، يلزم الکتبعية الجزء لل

انت تبعية األخالق کإذا ( 2) العادة، وهذا يستدعي إعادة النظر يف نظرية املقاصد.
يؤدي إما إىل دخول الفعل الخلقي يف  ک، فإن ذلللدين تبعية جائزة وليست رضورية

أي أن الفعل  کس ذلکالفعل الديني مام يجعل بينهام عموم وخصوص، أو إىل ع
الديني هو الذي يدخل يف الفعل الخلقي، وهذا القول يشبه قول الفالسفة الذي وقفنا 

 عليه من قبل.
ن أن ننتقد هنا طه عبد الرحمن يف دعوته لتجديد مقاصد کأال مين کل

ون هذا التجديد؟ هل من جهة کيينبغي أن من أي منطلق ونقول: لرشيعة، ا
؟ وماهي النتائج التي والفلسفيات واألخالقيات رياتکالفقهيات أم من جهة الف

وعىل وفق أي  ؟ستتتب عىل هذا التجديد؟ ومن املؤهل ألن يقوم بهذا التجديد
ام الرشعية کزيل األحوهل بعد تجديد نظرية املقاصد سنستطيع تن ؟ونکسي أدوات

ري کعىل ضوئها؟ أم أنها ستبقى حبيسة ومقترصة عىل املجال الفواستنباطها 
 والفلسفي دون بلوغها للمجال الفقهي؟

 ريةکليس هدفنا اآلن اإلجابة عن هذه األسئلة والوقوف عىل القضايا الف
ر کوالفقهية التي قد تثريها، بقدر ما نريد استخالص صلة الدين باألخالق يف الف

، د عىل رفضه لجعل األخالق يف املرتبة الثالثة أي يف التحسينياتکالطهايئ، فبعد أن أ
ون ک، فهل تعن طريق املخالفة أنه يريد أن يجعلها يف مرتبة متقدمة کمن ذلفهم فيُ 

 مرتبتها هي مرتبة الدين؟
الدين واألخالق يشء أن الصواب ”جد الجواب عىل هذا السؤال يف قوله: ن

د عىل هذه الحقيقة التي کوليؤ  39،“واحد، فال دين بغري أخالق وال أخالق بغري دين
األفهام من ثالثة اعتقادات شائعة تراود توصل إليها، سعى لتخليص األذهان وتحرير 

 اآليت:کالدين واألخالق، نعرض مقتضياتها 
 

                                                           
 .52-51، سؤال األخالقعبد الرحمن،  38
 .52، سؤال األخالقعبد الرحمن،  39
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 ألصل يف الدين حفظ الشعائر الظاهرةاالعتقاد األول: انقد . 1
أن التدين يقوم عىل أداء الشعائر عن طريق استخدام  طه عبد الرحمن بنيَّ 

ن هذه األمور الظاهرة ليست کل الجوارح والحرص عىل مداومة هذا األداء الحيس،
 کألن ذل ،فحسب مطلوبة لذاتها، ألن حقيقة الدين ال تنحرص يف األداء الشعائري

موقع يف الجمود عليها بدون موجب معقول، فضال عن جلبه للمتدينني تهام ترض 
من قبيل رميه بالتعصب والتطرف، ما دام هذا األداء عندهم وعند خصومهم  تدينهمب

هذا األداء من آثار  هکالقصد منه هو ما يت ف لهذا يدخل يف ما هو غري معقول،
ومن ثم فإن  مخصوصة حيث تجعل العبد ينتقل من حال إىل حال أفضل منه،

ون کبحيث ت 40،اآلثار الخفية والجلية کتسب من خالل تلکشعائر تُ معقولية ال
ن رصدها کأن هذه اآلثار مي کالشعائر معقولة، ال بظواهرها، وإمنا بآثارها؛ وبيان ذل

قع عواقبها، وال يخفى أن مقتىض املعقولية ليس سوى وفحصها وتبني فوائدها وتو 
 41.قارنة والتحليل واالستنتاجة واملهذه القابلية للمشاهد

العبد،  کتسب من اآلثار التي تظهر عىل سلو کومبا أن معقولية الشعائر تُ 
إذا عرفنا أن اآلثار أو ”وهذا ما عرب عنه يف قوله: فإن قيمة اآلثار تفوق قيمة الشعائر، 

النتائج التي تُخلفها مامرسة الشعائر هي عبارة عن عالمات أو مؤرشات تظهر يف 
ية، کلها، زيادة أو نقصانا، عرفنا أنها أساسا آثار ذات طبيعة سلو کترصفات املتدين 

للداللة عليه؛ وإذا  “األخالق”ية هي بالذات املسمَّى الذي ُوضع لفظ کواآلثار السلو 
ون الغرض األول من الشعائر هو تحصيل األخالق، ک، وجب أن يکذلکاألمر  انک

ون قيمة الشعرية معلقة بقيمة الخلق الذي تحتها، إذا زاد فضل الخلق کبحيث ت
ون قيمة أداء الشعرية معلقة مبدى کام تکزادت درجة الشعرية وإذا نقص نقصت 

 کن األداء وإذا ساء السلو حسُ  کمؤديها، إذا حُسن السلو  کتحقق هذا الخلق يف سلو 
 42.“ساء األداء

قيمة الشعائر تُستمد من قيمة اآلثار التي : ويتحصل مام سبق املسائل اآلتية
معقولية اآلثار تتحدد بها معقولية ؛ انت جلية أو خفيةکالشعائر، سواء أ کخلفتها تل

                                                           
معقولية اليشء ”، و“معقولية اليشء بذاته”توصل إىل لطيفة قال بأنها غابت عن األذهان، وهي أن املعقولية تنقسم إىل قسمني:  40

أن تنفع إال يف تحديد املراتب الدنيا من أفعال املوجودات،  نکونها ال ميکل ک، حيث اعترب األوىل ضيقة وسطحية وتجزيئية، وذل“بغريه
املية، فالجزء، ولو بدا ک، وأما الثانية يف معقولية واسعة وعميقة وت“معقولية السطح”ـفنفعها ال يتعدى نطاق الجامدات، لهذا سامها ب
. “معقولية العمق”ـل، لهذا سامها بک بحسب هذا الل، وال فصل يف أمر معقوليته إالکمعقوال يف ذاته، فقد يصري غري معقول باعتبار ال

 .53، سؤال األخالقينظر: عبد الرحمن، 
 .53-52، سؤال األخالقعبد الرحمن،  41
 .53، سؤال األخالقعبد الرحمن،  42
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قيمة أداء الشعرية مرتبطة ؛ قيمة الشعرية تتعلق بقيمة الخلق املنطوي تحتها؛ الشعائر
األصل يف الدين حفظ األخالق املنطوية تحت ؛ مؤديها کمبدى تحقق الخلق يف سلو 

 الشعائر.
 امليةکاالعتقاد الثاين: األصل يف األخالق هو حفظ األفعال النقد . 2

املنقول األخالقي اليوناين  ونکيرى طه عبد الرحمن أنه من املحتمل أن ي
حارضا يف تأثريه عىل مفهوم األخالق يف املجال التداويل اإلسالمي، حيث أصبح شائعا أن 
األخالق عبارة عن فضائل، فالفضيلة من الفضل، والفضل ما زاد عىل الحاجة أو ما 

ى الذي يحمل معن “أريتي”اليوناين  بقي من اليشء بعد الوفاء بالحاجة، ومقابله
ون عمل کاستنتج أن التأثري اليوناين قد يذا کبواسطتها، وهاملرء مل کلصفة التي يَ ا

خالق عند يتعارض مع مفهوم األ ملة، وهو أمر کعىل ترسيخ معنى الزيادة أو الت
فيلسوفنا، فقد اتضح فيام تقدم أن اإلنسان تتحدد هويته باألخالقية وليس بالعقالنية، 

امالت، ال يجعل من الُخلق معيارا لتحديد کخالق مجرد ن هذا الطرح الذي يعترب األ کل
امالت وزيادات ال تتأثر کهوية اإلنسان أو وجوده، بل يرى أن األخالق عبارة عن 

 ها.کهوية اإلنسان بت 
عىل أنها  دک، أوبعد أن أوضح التأثري اليوناين الذي لحق مفهوم األخالق

رضورات ال تقوم هوية اإلنسان بدونها، بحيث إذا فُقدت هذه الرضورات فُقدت 
بأن اإلنسان لو أىت  کالهوية، ومتى ُوجدت األوىل وجدت الثانية، واستدل عىل ذل

ّد من األنعام ال من األنام، بحيث اعتربها مبثابة مقتضيات تدخل يف بأخالق سيئة لعُ 
إال إذا جعلنا وجود اإلنسان مصاحبا  کا، ولن يتأىت ذلتعريف هوية اإلنسان نفسه

 43.لوجود األخالق، ال متقدما عنها
أن ”لة لنظريته األخالقية التي أفصح عنها يف هذا املقام کومن املبادئ املش

ام أن الَخلق کون يف آن واحد َخلقا وُخلقا؛ و کاإلنسان أصال خليقة، وحدُّ الخليقة أن ت
األرحام قبل ام أن الَخلق يبدأ يف غيب کالُخلق يتقلب يف أحوال؛ و  کذلکمير بأطوار، ف

الُخلق يبدأ يف غيب هذه األرحام قبل الدخول يف  کذلکالخروج إىل عامل الوجود، ف
الُخلق  کذلکون قوميا عند الخروج إىل الوجود، فکام أن الَخلق يک؛ و کعامل السلو 

، کج إىل الوجود والدخول يف السلو ؛ وبعد الخرو کون قوميا عند الدخول يف السلو کي
                                                           

ون من کرصح طه عبد الرحمن بأن هذا األمر مل يتفطن إليه أحد عىل حد علمه، لهذا رأى أن الحاجة تدعو إىل إنشاء نظرية أخالقية ي 43
حتى يتفرغ لهذا العمل،  هک، لهذا طلب من الله أن يطول عمره وتسلم مدار “اإلنسانية”ورشط  “األخالقية”أصولها مبدأ الجمع بني رشط 

رميه إىل کتبه ومحارضاته ويف مؤمترات تکبري، لهذا يشري بني الفينة واألخرى يف کري کربى وهم فکواملالحظ أن يحمل مشاريع أخالقية 
 .54-53، سؤال األخالقاألعامل. ينظر: عبد الرحمن،  کزية ويطلب من الله طول العمر حتى يتفرغ لتلکقضايا مر 
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 ألصل يف الدين حفظ الشعائر الظاهرةاالعتقاد األول: انقد . 1
أن التدين يقوم عىل أداء الشعائر عن طريق استخدام  طه عبد الرحمن بنيَّ 

ن هذه األمور الظاهرة ليست کل الجوارح والحرص عىل مداومة هذا األداء الحيس،
 کألن ذل ،فحسب مطلوبة لذاتها، ألن حقيقة الدين ال تنحرص يف األداء الشعائري

موقع يف الجمود عليها بدون موجب معقول، فضال عن جلبه للمتدينني تهام ترض 
من قبيل رميه بالتعصب والتطرف، ما دام هذا األداء عندهم وعند خصومهم  تدينهمب

هذا األداء من آثار  هکالقصد منه هو ما يت ف لهذا يدخل يف ما هو غري معقول،
ومن ثم فإن  مخصوصة حيث تجعل العبد ينتقل من حال إىل حال أفضل منه،

ون کبحيث ت 40،اآلثار الخفية والجلية کتسب من خالل تلکشعائر تُ معقولية ال
ن رصدها کأن هذه اآلثار مي کالشعائر معقولة، ال بظواهرها، وإمنا بآثارها؛ وبيان ذل

قع عواقبها، وال يخفى أن مقتىض املعقولية ليس سوى وفحصها وتبني فوائدها وتو 
 41.قارنة والتحليل واالستنتاجة واملهذه القابلية للمشاهد

العبد،  کتسب من اآلثار التي تظهر عىل سلو کومبا أن معقولية الشعائر تُ 
إذا عرفنا أن اآلثار أو ”وهذا ما عرب عنه يف قوله: فإن قيمة اآلثار تفوق قيمة الشعائر، 

النتائج التي تُخلفها مامرسة الشعائر هي عبارة عن عالمات أو مؤرشات تظهر يف 
ية، کلها، زيادة أو نقصانا، عرفنا أنها أساسا آثار ذات طبيعة سلو کترصفات املتدين 

للداللة عليه؛ وإذا  “األخالق”ية هي بالذات املسمَّى الذي ُوضع لفظ کواآلثار السلو 
ون الغرض األول من الشعائر هو تحصيل األخالق، ک، وجب أن يکذلکاألمر  انک

ون قيمة الشعرية معلقة بقيمة الخلق الذي تحتها، إذا زاد فضل الخلق کبحيث ت
ون قيمة أداء الشعرية معلقة مبدى کام تکزادت درجة الشعرية وإذا نقص نقصت 

 کن األداء وإذا ساء السلو حسُ  کمؤديها، إذا حُسن السلو  کتحقق هذا الخلق يف سلو 
 42.“ساء األداء

قيمة الشعائر تُستمد من قيمة اآلثار التي : ويتحصل مام سبق املسائل اآلتية
معقولية اآلثار تتحدد بها معقولية ؛ انت جلية أو خفيةکالشعائر، سواء أ کخلفتها تل

                                                           
معقولية اليشء ”، و“معقولية اليشء بذاته”توصل إىل لطيفة قال بأنها غابت عن األذهان، وهي أن املعقولية تنقسم إىل قسمني:  40

أن تنفع إال يف تحديد املراتب الدنيا من أفعال املوجودات،  نکونها ال ميکل ک، حيث اعترب األوىل ضيقة وسطحية وتجزيئية، وذل“بغريه
املية، فالجزء، ولو بدا ک، وأما الثانية يف معقولية واسعة وعميقة وت“معقولية السطح”ـفنفعها ال يتعدى نطاق الجامدات، لهذا سامها ب
. “معقولية العمق”ـل، لهذا سامها بک بحسب هذا الل، وال فصل يف أمر معقوليته إالکمعقوال يف ذاته، فقد يصري غري معقول باعتبار ال
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قيمة أداء الشعرية مرتبطة ؛ قيمة الشعرية تتعلق بقيمة الخلق املنطوي تحتها؛ الشعائر
األصل يف الدين حفظ األخالق املنطوية تحت ؛ مؤديها کمبدى تحقق الخلق يف سلو 

 الشعائر.
 امليةکاالعتقاد الثاين: األصل يف األخالق هو حفظ األفعال النقد . 2

املنقول األخالقي اليوناين  ونکيرى طه عبد الرحمن أنه من املحتمل أن ي
حارضا يف تأثريه عىل مفهوم األخالق يف املجال التداويل اإلسالمي، حيث أصبح شائعا أن 
األخالق عبارة عن فضائل، فالفضيلة من الفضل، والفضل ما زاد عىل الحاجة أو ما 

ى الذي يحمل معن “أريتي”اليوناين  بقي من اليشء بعد الوفاء بالحاجة، ومقابله
ون عمل کاستنتج أن التأثري اليوناين قد يذا کبواسطتها، وهاملرء مل کلصفة التي يَ ا

خالق عند يتعارض مع مفهوم األ ملة، وهو أمر کعىل ترسيخ معنى الزيادة أو الت
فيلسوفنا، فقد اتضح فيام تقدم أن اإلنسان تتحدد هويته باألخالقية وليس بالعقالنية، 

امالت، ال يجعل من الُخلق معيارا لتحديد کخالق مجرد ن هذا الطرح الذي يعترب األ کل
امالت وزيادات ال تتأثر کهوية اإلنسان أو وجوده، بل يرى أن األخالق عبارة عن 

 ها.کهوية اإلنسان بت 
عىل أنها  دک، أوبعد أن أوضح التأثري اليوناين الذي لحق مفهوم األخالق

رضورات ال تقوم هوية اإلنسان بدونها، بحيث إذا فُقدت هذه الرضورات فُقدت 
بأن اإلنسان لو أىت  کالهوية، ومتى ُوجدت األوىل وجدت الثانية، واستدل عىل ذل

ّد من األنعام ال من األنام، بحيث اعتربها مبثابة مقتضيات تدخل يف بأخالق سيئة لعُ 
إال إذا جعلنا وجود اإلنسان مصاحبا  کا، ولن يتأىت ذلتعريف هوية اإلنسان نفسه

 43.لوجود األخالق، ال متقدما عنها
أن ”لة لنظريته األخالقية التي أفصح عنها يف هذا املقام کومن املبادئ املش

ام أن الَخلق کون يف آن واحد َخلقا وُخلقا؛ و کاإلنسان أصال خليقة، وحدُّ الخليقة أن ت
األرحام قبل ام أن الَخلق يبدأ يف غيب کالُخلق يتقلب يف أحوال؛ و  کذلکمير بأطوار، ف

الُخلق يبدأ يف غيب هذه األرحام قبل الدخول يف  کذلکالخروج إىل عامل الوجود، ف
الُخلق  کذلکون قوميا عند الخروج إىل الوجود، فکام أن الَخلق يک؛ و کعامل السلو 

، کج إىل الوجود والدخول يف السلو ؛ وبعد الخرو کون قوميا عند الدخول يف السلو کي
                                                           

ون من کرصح طه عبد الرحمن بأن هذا األمر مل يتفطن إليه أحد عىل حد علمه، لهذا رأى أن الحاجة تدعو إىل إنشاء نظرية أخالقية ي 43
حتى يتفرغ لهذا العمل،  هک، لهذا طلب من الله أن يطول عمره وتسلم مدار “اإلنسانية”ورشط  “األخالقية”أصولها مبدأ الجمع بني رشط 

رميه إىل کتبه ومحارضاته ويف مؤمترات تکبري، لهذا يشري بني الفينة واألخرى يف کري کربى وهم فکواملالحظ أن يحمل مشاريع أخالقية 
 .54-53، سؤال األخالقاألعامل. ينظر: عبد الرحمن،  کزية ويطلب من الله طول العمر حتى يتفرغ لتلکقضايا مر 
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ون فيه مسؤوال کعن الفعل الُخلقي، ألن اإلنسان ي کيبقى الفعل الَخلقي غري منف
يفيات اإلتيان به کيفية من که أو يف اختيار کبوجه من الوجوه، إن يف اإلتيان به أو تر 

ه أو کن به أو تر ه أو يف القصد من وراء اإلتياکه أو يف السعي إىل اإلتيان به أو تر کأو تر 
ه الخ؛ يتخلص لنا من هذه الحقائق وأمثالها کيف استخدام نتيجة اإلتيان به أو تر 

 44.“رضورة َخلْقه، سواء بسواء، فال إنسانية بغري أخالقيةکرضورة الُخلُق لإلنسان 
األخالق رضورات تتحدد بها ( 1) وانطالقا مام سبق نستنتج املسائل اآلتية:

ون خليقة اإلنسان من کتت( 2) ن االستغناء عنها.کامالت ميکهوية اإلنسان ووجوده، ال 
تتحدد ( 3) ألحدهام عن األخبار يف تحديد هويته. کاکالَخلق والُخلق، بحيث ال انف

 إنسانية اإلنسان باألخالقية وليس بالعقالنية.
  يف األخالق أفعال معدودةنقد االعتقاد الثالث: املُعترَب . 3

مر معنا أن فيلسوفنا انتقد مبدأ الحرص، واعترب أن القيم األخالقية هي قيم 
رث من أن تحىص، صارت أخالقه أيضا کام أن أفعال اإلنسان متعددة وأکوثرة، فکمت

 لکاأل کام تشمل جميع األفعال اإلنسانية سواء عضوية ومادية کمثلها ال تحىص، 
واملعرفة، بل اعترب أن الخلق الواحد قد  کالشعور واإلدراکوالرشب والنوم، أو معنوية 

تندرج تحته أخالق شتى، ألنه عبارة عن رتب متعددة ليس لها حد يف السلم 
أبطل هذا االعتقاد الثالث الذي يعترب أن األخالق هي أفعال  کاألخالقي، وبذل

 معدودة.
الفالسفة الغربيني  ىنادأن نجيب عنه، ملاذا ويبقى السؤال الذي يتعني هنا 

 بفصل األخالق عن الدين؟
، سعت أن الحداثة الغربية منذ عرص أنوارها تقلبت يف أطوار متعددة کالش

د يف مجال األخالق التي قاموا ک، وهذا ما تأل تبعية للدينکفيها إىل التخلص من 
وتحريرها من سلطة املعتقدات الدينية، حتى ينزعوا عنها حجاب الخوف  بعلمنتها

 من عذاب جهنم، وال تطمع أنفسهم عند التحيل بها يف جنة النعيم.
د أنها تقوم يف کوبعد أن اتضحت صلة األخالق بالدين يف الفلسفة الغربية، تأ

التوجه  کمبدأ التوجه إىل اإلنسان، ومقتضاه تر ( 1) وهي: 45،فصلها عىل مبادئ ثالثة
ون هؤالء کيف التصورات والترصفات إىل اإلله واالقتصار فيها عىل التوجه إىل اإلنسان، ل
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يعتقدون أن اإلنسان قادر عىل أخذ زمامه بيده دون الحاجة إىل قوة غيبية، ويف هذا 
التوسل يف  کمقتضاه تر مبدأ التوسل بالعقل، و ( 2) دعوة إىل االنفصال عن اإلله.

ات بالوحي واالقتصار فيها عىل التوسل بالعقل، العتقادهم بأن العقل کار والسلو کاألف
ه اإلنسان ال حاجة له بسلطان خارجي يوجهه ويهديه، ويف هذا کسلطان داخيل ميل

التعلق  کمبدأ التعلق بالدنيا، ومقتضاه تر ( 3) دعوة إىل االنفصال عن الوحي.
عامالت باآلخرة واالقتصار فيها عىل التعلق بالدنيا، العتقادهم بأن الدنيا باألعامل وامل

بفضل ما يحقق من  کون صالحه وفالحه، وذلکهي مستقر اإلنسان ومآله، وفيها ي
العلمي، أما اآلخرة فيعتربونها مجرد تضليالت ينبغي تخليص العقول منها عن التقدم 

 ال عن اآلخرة.طريق تنويرها، ويف هذا دعوة إىل االنفص
فعن طريق هذه املبادئ الثالثة أزالوا حجاب الدين عن األخالق، وألبسوها 

، العتقادهم بأن األخالق حقيقتهالباسا دنيويا ال يناسب مقاسها فضال عن أن يناسب 
ام ال تهتم بالدنيوية، لهذا نفوها عن الدين کالدينية ال تتصف بالعقالنية واإلنسانية 

 عن طريق علمنة املفاهيم الدينية. وأثبتوها لالدين
 خامتة

مام سبق أن فالسفة الدين واألخالقيني الغربيني اختلفوا حول صلة  يستنتج
الدين باألخالق، فمنهم من رأى أن األخالق تابعة للدين، ومن هؤالء القديس 

إذ بنوا آراءهم عىل ما قررته النصوص املقدسة،  وينيکأوغسطني والقديس األ 
واعتمدوا يف تأسيسهم عىل مبدأين اثنني، وهام اإلميان بالله وإرادة اإلله، يف حني 

انط، کذهب اتجاه آخر إىل القول بأن الدين تابع لألخالق، وأبرز القائلني بهذا الطرح 
الحفر والتنقيب الطهايئ حيث بنى نظريته عىل مبدإ اإلرادة الخرية لإلنسان، وبعد 

 مع إدخال التعقيل عليها، إن تحليال وإن تنظريا، تبني أنه قام بعلمنة املفاهيم الدينية
رصح نظريته األخالقية، أما االتجاه الثالث ففصل  يقيمألبسها لباسا دنيويا حتى إذ 

 ،هيوم، حيث أخذ مببدإ ال وجوب من الوجود زعامئهبني األخالق والدين، وأبرز 
أنه عامل الرشيعة الدينية معاملة النظرية العلمية، يف حني اتضح  کوالسبب يف ذل

ام اتضح أن مبدأ الحس األخالقي الذي أخذ ک أنه ينبغي أن تعامل بوصفها مؤسسة، 
 نيسة.کإما نقال من النصوص الدينية أو من رجال ال به هو مقتبس من مفهوم الفطرة

أن طه عبد الرحمن مل يقلد أي من هذه االتجاهات بل أبدع نظريته  دکتأو 
 حدودا جعل بينهامتمل  إذ، اعتربت أن منبت األخالق األصيل هو الديناألخالقية التي 

، لهذا رفض أن توضع األخالق يف مرتبة اواحد ئايعتربهام شي فيلسوفنا ألن ،وال فواصل
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ألنه يرى أن املرتبة األحق بها امء األصول، الفقهاء وعل کام نص عىل ذلکالتحسينيات 
 .ات بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياةيهي مرتبة الرضور

تنطلق من  ومن مثة فإن فيلسوفنا أبدع نظرية أخالقية تصل الدين باألخالق
حذو غريه سواء ممن  ک، مخالفا بذلمسلمتني وهام: أخالقية اإلنسان ودينية األخالق

، أو من اتبع عادة التقسيم أو ممن تبنى املذهب العلامين تأثر باملنقول اليوناين
قيمة الشعائر تتحدد بقيمة األخالق  األصويل، مام جعلها تتسم بالخصائص اآلتية:

األصل يف الدين حفظ ؛ معقولية الشعائر تتحدد مبعقولية األخالق؛ املنطوية تحتها
التي تجمع  تتحدد هوية اإلنسان باألخالقية؛ املنطوية تحت الشعائر الدينيةاألخالق 

األخالق رضورات تختل حياة اإلنسان بفقدها ؛ بني الَخلق والُخلق باعتباره خليقة
؛ أخالق العمق تعرج باألفعال إىل طلب الالمتناهي؛ وتصلح عن طريق التحقق بها

أخالق السطح وأعالها أخالق العمق، ا األخالق غري متناهية بل هي متعددة، أدناه
 وقد ال تقف عند حد.تتعدد مراتبه  يف الفرد الواحد ام أن الخلق الواحدک

 
 البيبليوغرافيا
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 راسات الباجية:املنجز الفلسفي يف الد  
د إبراهيم ألوزادمنوذج   محم 

 
 ةد صالح بوشتل  محم  

 شکمرا-جامعة القايض عياض
 

 تقديم
ان سائر املشتغلني بالفلسفة اإلسالمية منشغلني بابن رشد کيف الوقت الذي 

متفردة تحاول توجيه االهتمم و  معدودةدراسات  کهنا تانک، اوتسويق   وفهم   اتحقيق  
محمد طة وفاس سوهو فيلسوف رسق هـ( 595) سفته شمس أيب الوليد بن رشدک بَعلَم  

إىل العلن،  متنه وفلسفته إخراج محاولة، هـ( 533) الت جيبي ر ابن باجةکبن يحيى أبو ب
محاولة  انتکمعهم مللمة نصوصه، و وبعضها حاول ة له، تقديم صورة حي  بعضها حاول 

الذي اخرتمته املنية قبل أن تظهر خزائن  يمکهذا الحفلسفة يُنعش إنتاج قول فلسفي 
 ي لبعثسع ؛راسات بني غرضنيهذه الد   توزعتحتى وإن  ،فلسفته تستقيمو  علمه

 مطية أو مدخال  ائغ ابن الص   ون فيهکوسعي آخر ي، بث هامحاولة و  خالصةالة باجيالوح ر  ال
. وعىل قل ة فيه شديةر  الوح ر  وعن ال عن ابن رشد فيهالبحث  ونکولي فهم ابن رشدل
لهذا  ر املضاعفکالت ن فائض رفعل منها بنصيب يف کأسهمت راسات فقد الد   کتل
انة کأن يحظى بها، امل يتوجبانة املتميزة التي ک، بإعطائه امليم والوزير املرابطيکالح
 القدماء برتجمة الفتح بن خاقان ، ومسخهابتغاضيهم عنهنسفها املعارصون ي ادک التي

يئة الذ   ابن ترجمة  کم يف ذلعضدتهو الغريبة  رستها اتهامات ابن طفيلکو  ر عنه،کالس 
نيعةسبعني   .الش 

 راسات الباجية مغربياعن الد  . 1
، وألن للغرب اإلسالميري والفلسفي کاريخ الفمن الت   اجزء  انت کاره کألن أف

قع ياسة يفالس  من تاريخ جانب ا  مثلتحياته  ان من املنتظر أن يحظى ک، فقد هذا الص 
راسات الفلسفية املغربية املعارصة، املنجز من الد  يستحقه ضمن باهتمم ابن باجة 

ة وأن  جعل من فاس و  ،يف املغربا من عمره ا صالح  شطر  عاش قد  يمکالحهذا خاص 
بن وهيب وزير ا  کصديقه املقرب مالان کم ک ا بهاان وزير  کف 1،له لعرشين سنة ان  کس

ونجحت عىل  األحوال” بسياستهحت صلُ قد أنه حتى تناقل األخباريون ، شکعىل مرا
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محمد صالح بوشتلة

عمل  ضمن ترتيب أولوياتود فلسفته رُ ووُ حضور املنت الباجي  غري أن 2.“يديه اآلمال
التي يتوجب  انةکاملالفلسفي تراثه  إذ مل يأخذ، ان أقل من املتوقعکادمييني املغاربة کاأل 

جل الر   هذا إىل قامئة املصائر الرتاجيدية التي عرفتها فلسفةنضاف ليَ أن يأخذها، 
 .تظهر خزائن علمهاملوت قبل أن  اانتزعهوحياته التي ومؤلفاته 

مل يحظ د أنه کب املنجز الفلسفي املغريب الذي يخص الن ص الباجي يتأبعد تعق  
الن ص  التي تعق بتاملشتغلة بابن باجة وفلسفته و فاألسمء شدي، الر   صمبا حظي به الن  

قامت األسمء التي و  ،التي توقف عندها حطاتاملحاولت تتبع و  ،الباجي يف سفره
فالجامعة املغربية مل تنتج إال أطروحات  معدودة،قليلة إن مل نقل  أسمء تبقىباحتضانه 

مل يجاوز أصابع اليد  تبک منما أنتج بصدده م أن ک ر بن باجة،کمعدودة بصدد أيب ب
ل دراسات ضمن مجالت کتخصيص جل األعمل عن ابن باجة عىل شالواحدة، حيث تم 

فيم يخص إخراج وإنتاج  اذقع  مُ  اسجل فقر  وبهذا ن، تابکأو فصل ضمن  أو ندوات
ام بسبب الغياب الت   ک، الفردية منها والجمعية، وذلة بابن باجةتب خاص  کتآليف و 

ذا کو  باجةهتمم برتجمة نصوص ابن غياب اال و ، األندليس الَعلمهذا  للندوات التي تهم  
 .، باستثناءات معدودةترجمة األعمل املنجزة عنه

أن ن تسجيل کميراسات الباجية املنجز املغريب يف الد  من خالل بيبليوغرافيا 
ظهرت إذ غرم بابن باجة والباجيات وين جيل أُ کتم ت قد ادميي املغريبکالسياق األ  ضمن

 Joaquín Lomba)و Paul Lettinck: مثلغربية بل وتتفوق عليها  أسمء تناظر أسمء
Fuentes)راسات الباجية وأعطتها دفقات جديدة فيم  يف املغرب، ، أسمء أغنت الد 
 ،محمد املصباحي، حيث نستحرض أسمء: وقراءتهامع النصوص وإخراجها يخص جَ 

د إبراهيم ألوزادو  ين الَعلوي، ومحم  ممن َصُعب عليهم تفادي الت عامل مع  جمل الد 
ى القريبون کشتاأي عن مخاطر العمل مع فيلسوف فشلوا يف الن  ، و نصوص ابن باجة

ن تسميته بجيل کالذي ميجيل ال الثةون هؤالء الث  کلي تمل نصوصه.کزمنيا منه من عدم ا
اخرتمته املنية قبل  دراسات فارقة لفلسفة هذا األندليس الذيمخصصني بهذا  العر ابني،

 جلالر   ةتأريخ من جديد لفلسفللمن هؤالء ادميية کأن تظهر خزائن علمه، يف محاوالت أ
اث الباجي من قبضة الت ناوإنعاش  ر املضاعف له، کسمه من جديد، واستنقاذ الرت 
 ها بني فالسفة الغرب اإلسالمي.يجب أن يحظى بان کانة املتميزة التي کبإعطائه امل

راسات الباجية مع  التحريمن خالل  البيبليوغرايف نسجل تحوال نوعيا يف الد 
ين العلوي الذي  يف سنة واحدة هامني عن ابن باجة  تابنيکسيصدر مجيء جمل الد 

                                                                        
 .262(، 1986)دمشق: دار الفکر، ، الجزء التاسع نفح الط يب يف غصن األندلس الر طيبأحمد بن محمد املقري،  2

وقبله  3،جلالر   آلخر تحقيق لرسائلاو  أحدهم بيبليوغرافيا عن مؤلفات ابن باجة
ويتعاضد حول رب هذا الت  کولي 4،ائغالص   ا عن فلسفة ابنتاب  کوه اتبة زهرة الل  کصدر الستُ 
، التحقيقيةالبحثية ومشاريعه  محمد ألوزاد أعملمقاالت محمد املصباحي ومع مع 

راسات الباجية معه تغري   توراه تهم کتسجيل عناوين د  خاللا، من بري  کا حيث ستشهد الد 
جل، يف الر   تاب وتحقيق يهم فلسفةکرث من کأ وإصدارالبن باجة،  ياملرياث الفلسف
وين کتوراه املنتمني لوحدة الت  کالد   کامل من محمد ألوزاد للباحثني يف سلکتوجيه شبه 
 5.ائغالص   ابن منت نحو “ريکمفاهيم وآليات الت ف”والبحث: 

راسات املهتمة بابن باجة  عند املوازنة بني املؤسسات  قديالحظ أن أهم الد 
راساتکن مر علية اآلداب ـ فاس، وبالضبط کانت صادرة يف األساس من ک شدية، الر   ز الد 

ها شبه  بهاجس  اوم  کامل مبا هو باجي، حيث صار الخط التحريري محکحيث نلحظ توج 
ا برغبة جموحة هي رد االعتبار لفلسفة ونصوص ون  کا، ومسوتحقيق   الباجي ات: دراسة  

عىل ضوء  نک، لققتاتها وإعادة تحقيق نصوص حُ ابن باجة، بلَملمتها وجمع شت
ضمن سياق  کل ذلکو  .دق بعحقيُ  مل تحقيق ماائغ أو الص   املستجد يف مخطوطات ابن

من خالل  ،من جديد 6وح الباجية والربهنة عىل زمنيتهالر   رة بعثکوم بفکمحري کف
رية وشيفرات منت الفاضل أيب کف  اوتفسري   اائغ، ليس تحقيق  الص   ر ابنکب طالسم الس 

 8.ز دوليةکة مع مراکبرشا کل ذلکو  7افقط، بل وترجمة  أيض  
لية اآلداب ک ه يفمن أقلباط الر  بلية اآلداب ک ون يفکص الباجي سيبالن  شغال االن

راسات واألطاريح املنجزة عن ابن باجة جهة من ؛فاسب  غابهذه املدرسة التي  9،الد 
ص، يف حني غلب عليها تأويله وتوجيهه برغبات حقيق وإخراج الن  عنها باملرة هاجس الت  

، يف األصل، يف ککجية ُمبيتة، خاصة والجابري أحد أبرز رموز هذه املدرسة يشلو أيديو 
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 .7 ،(2006الر شدية، 
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هذا املنت الذي حاول املرکز تحقيق  ،جمل راشق إىل الفرنسية، والتنسيق مع شاهد الر حمن لرتجمة املنت املنطقي الباجي إىل اإلنجليزية
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املنجز الفلسفي يف الّدراسات الباجية

عمل  ضمن ترتيب أولوياتود فلسفته رُ ووُ حضور املنت الباجي  غري أن 2.“يديه اآلمال
التي يتوجب  انةکاملالفلسفي تراثه  إذ مل يأخذ، ان أقل من املتوقعکادمييني املغاربة کاأل 

جل الر   هذا إىل قامئة املصائر الرتاجيدية التي عرفتها فلسفةنضاف ليَ أن يأخذها، 
 .تظهر خزائن علمهاملوت قبل أن  اانتزعهوحياته التي ومؤلفاته 

مل يحظ د أنه کب املنجز الفلسفي املغريب الذي يخص الن ص الباجي يتأبعد تعق  
الن ص  التي تعق بتاملشتغلة بابن باجة وفلسفته و فاألسمء شدي، الر   صمبا حظي به الن  

قامت األسمء التي و  ،التي توقف عندها حطاتاملحاولت تتبع و  ،الباجي يف سفره
فالجامعة املغربية مل تنتج إال أطروحات  معدودة،قليلة إن مل نقل  أسمء تبقىباحتضانه 

مل يجاوز أصابع اليد  تبک منما أنتج بصدده م أن ک ر بن باجة،کمعدودة بصدد أيب ب
ل دراسات ضمن مجالت کتخصيص جل األعمل عن ابن باجة عىل شالواحدة، حيث تم 

فيم يخص إخراج وإنتاج  اذقع  مُ  اسجل فقر  وبهذا ن، تابکأو فصل ضمن  أو ندوات
ام بسبب الغياب الت   ک، الفردية منها والجمعية، وذلة بابن باجةتب خاص  کتآليف و 

ذا کو  باجةهتمم برتجمة نصوص ابن غياب اال و ، األندليس الَعلمهذا  للندوات التي تهم  
 .، باستثناءات معدودةترجمة األعمل املنجزة عنه

أن ن تسجيل کميراسات الباجية املنجز املغريب يف الد  من خالل بيبليوغرافيا 
ظهرت إذ غرم بابن باجة والباجيات وين جيل أُ کتم ت قد ادميي املغريبکالسياق األ  ضمن

 Joaquín Lomba)و Paul Lettinck: مثلغربية بل وتتفوق عليها  أسمء تناظر أسمء
Fuentes)راسات الباجية وأعطتها دفقات جديدة فيم  يف املغرب، ، أسمء أغنت الد 
 ،محمد املصباحي، حيث نستحرض أسمء: وقراءتهامع النصوص وإخراجها يخص جَ 

د إبراهيم ألوزادو  ين الَعلوي، ومحم  ممن َصُعب عليهم تفادي الت عامل مع  جمل الد 
ى القريبون کشتاأي عن مخاطر العمل مع فيلسوف فشلوا يف الن  ، و نصوص ابن باجة

ن تسميته بجيل کالذي ميجيل ال الثةون هؤالء الث  کلي تمل نصوصه.کزمنيا منه من عدم ا
اخرتمته املنية قبل  دراسات فارقة لفلسفة هذا األندليس الذيمخصصني بهذا  العر ابني،

 جلالر   ةتأريخ من جديد لفلسفللمن هؤالء ادميية کأن تظهر خزائن علمه، يف محاوالت أ
اث الباجي من قبضة الت ناوإنعاش  ر املضاعف له، کسمه من جديد، واستنقاذ الرت 
 ها بني فالسفة الغرب اإلسالمي.يجب أن يحظى بان کانة املتميزة التي کبإعطائه امل

راسات الباجية مع  التحريمن خالل  البيبليوغرايف نسجل تحوال نوعيا يف الد 
ين العلوي الذي  يف سنة واحدة هامني عن ابن باجة  تابنيکسيصدر مجيء جمل الد 

                                                                        
 .262(، 1986)دمشق: دار الفکر، ، الجزء التاسع نفح الط يب يف غصن األندلس الر طيبأحمد بن محمد املقري،  2

وقبله  3،جلالر   آلخر تحقيق لرسائلاو  أحدهم بيبليوغرافيا عن مؤلفات ابن باجة
ويتعاضد حول رب هذا الت  کولي 4،ائغالص   ا عن فلسفة ابنتاب  کوه اتبة زهرة الل  کصدر الستُ 
، التحقيقيةالبحثية ومشاريعه  محمد ألوزاد أعملمقاالت محمد املصباحي ومع مع 

راسات الباجية معه تغري   توراه تهم کتسجيل عناوين د  خاللا، من بري  کا حيث ستشهد الد 
جل، يف الر   تاب وتحقيق يهم فلسفةکرث من کأ وإصدارالبن باجة،  ياملرياث الفلسف
وين کتوراه املنتمني لوحدة الت  کالد   کامل من محمد ألوزاد للباحثني يف سلکتوجيه شبه 
 5.ائغالص   ابن منت نحو “ريکمفاهيم وآليات الت ف”والبحث: 

راسات املهتمة بابن باجة  عند املوازنة بني املؤسسات  قديالحظ أن أهم الد 
راساتکن مر علية اآلداب ـ فاس، وبالضبط کانت صادرة يف األساس من ک شدية، الر   ز الد 

ها شبه  بهاجس  اوم  کامل مبا هو باجي، حيث صار الخط التحريري محکحيث نلحظ توج 
ا برغبة جموحة هي رد االعتبار لفلسفة ونصوص ون  کا، ومسوتحقيق   الباجي ات: دراسة  

عىل ضوء  نک، لققتاتها وإعادة تحقيق نصوص حُ ابن باجة، بلَملمتها وجمع شت
ضمن سياق  کل ذلکو  .دق بعحقيُ  مل تحقيق ماائغ أو الص   املستجد يف مخطوطات ابن

من خالل  ،من جديد 6وح الباجية والربهنة عىل زمنيتهالر   رة بعثکوم بفکمحري کف
رية وشيفرات منت الفاضل أيب کف  اوتفسري   اائغ، ليس تحقيق  الص   ر ابنکب طالسم الس 

 8.ز دوليةکة مع مراکبرشا کل ذلکو  7افقط، بل وترجمة  أيض  
لية اآلداب ک ه يفمن أقلباط الر  بلية اآلداب ک ون يفکص الباجي سيبالن  شغال االن

راسات واألطاريح املنجزة عن ابن باجة جهة من ؛فاسب  غابهذه املدرسة التي  9،الد 
ص، يف حني غلب عليها تأويله وتوجيهه برغبات حقيق وإخراج الن  عنها باملرة هاجس الت  

، يف األصل، يف ککجية ُمبيتة، خاصة والجابري أحد أبرز رموز هذه املدرسة يشلو أيديو 
                                                                        

ةانظر أبو بکر بن باجة،  3 ين رسائل فلسفية أليب بکر بن باج  ار البيضاء: دار الث قافة -العلوي )بريوت، تحقيق وتقديم جمل الد  دار  -الد 
ين العلوي، ؛ (1983النرش املغربية،  ار البيضاء: دار الث قافة -)بريوت مؤلفات ابن باج ةجمل الد   (.1983دار النرش املغربية،  -الد 

باط) جوانب مضيئة من فلسفة ابن باجةانظر زهرة الل وه،  4  .(1982املعهد الرتبوي الوطني، جامعة محمد الخامس،  :الر 
ا ُجهد محمد ألوزاد:  5 إن ابن باجة أخذ من األستاذ املرحوم محمد ألوزاد )...( کامل ”وهذا ما يؤکده، قول أحمد العلمي حمدان ملخص 

راسات  ،إرتياض يف کتاب التحليل)أحمد علمي حمدان، تقديم “ جهده سلسلة دفاتر مجموعة البحث يف الفلسفة اإلسالمية )فاس: مرکز الد 
 .7 ،(2006الر شدية، 

  .(1998)يناير  5مجلة فکر ونقد  ،“أو الن زعة العقلية عند ابن باجة أفق ديکاريت قبل األوان”انظر: محمد ألوزاد،  6
يل 7  .14 :(2006) 14 مدارات فلسفية مجلة، “حوار مع الدکتور محمد ألوزاد”، عزيز بوستا ومحمد الش 
راسات الر شدية محاوالت عديدة لرتجمة العديد من املتون األساسية عند ابن باجة کمحاولة ترجمة القوة الناطقة من قبل  8 خاض مرکز الد 

هذا املنت الذي حاول املرکز تحقيق  ،جمل راشق إىل الفرنسية، والتنسيق مع شاهد الر حمن لرتجمة املنت املنطقي الباجي إىل اإلنجليزية
ائرة يف فلکه ضمن سلسلة دفاتر حيث صدر منه: کتاب  ، ومنها ما کالم يف القياس، وواالرتياض يف کتاب التحليل، املقوالتسائر األعمل الد 

 .اإليساغوجيبقي ُمعل قا کم هو الحال مع کتاب 
راسات الر شدية، وکان إىل جانب ذلک أستاذ ا بجامعة  أنجز واحدة من تلک األطاريح محمد ألوزاد الذي کان 9 ينتمي يف تلک الفرتة ملرکز الد 

ولة، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، )بحث لنيل “ مشکل اإلنسان يف فلسفة ابن باجة”سيدي محمد بن عبد الله )محمد ألوزاد،  دکتوراه الد 
باط،   .(1992الر 
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محمد صالح بوشتلة

إال القراءات األيديولوجية،  کون يف مضمونها بريئة، إذ ليست هناکوجود أي قراءة ت
ر أنها کلتي ال ينوا 10،ويدخل ابن باجة ضمن قامئة من سيؤثث بهم قراءته املتأدلجة

 م أيضا قراءته لفلسفة ابنکل قراءة أيديولوجية، وتحکم کانت تخفي تعميمت تحک
ابن إقحام  منستثنى من هذه القراءة محمد املصباحي الذي بقي يف منأى ليُ  11،ائغالص  

 12اإليدلوجيا.باجة يف نزاعات 
 رين املغاربةکمنزلة ابن باجة عند املف .2

لخص ل يُ کتب محمد املصباحي بشکييف خامتة  ألحد دراساته عن ابن باجة، 
علينا أن نعرتف ”: ويحدد معامل أهمية التعرض لفلسفته أهمية هذا الفاضل األندليس

لم کان أول من تکالما عن اإلنسان عىل هذا النحو قبل ابن باجة. فقد ک)...( أننا مل نلف 
ري جديد يخص کان أول من حاول وضع معامل تفکواإللحاح، و  ثافةکعن اإلنسان بهذه ال

لم عن اإلنسان کان أول من تکم کالذي يواجه مصريه املنفرد بذاته،  “اإلنسان املتوحد”
يستعيد املصباحي ابن باجة يف نهاية العقد الثاين و 13،“لم ال بضمري الغائبکبضمري املت

، مخصصا له الفصلني يف السياق العريب من القرن الحايل، ليفتتح به قوله عن الذات
الجابري  محمد عابدوغري بعيد نجد  14.ر العريب اإلسالميکات يف الفالذ  تابه: کاألولني من 

بعة الثانية من ابن باجة ضمن مرشوعه األيديولوجي، فيخصص له فصال يف الط  يُقحم 
 ابن باعتبار ،اإلسالميالفلسفي  يف الرتاث : قراءات معارصةنحن والرتاثتابه األسايس: ک

وتتحرر من مسار الفلسفة  ،االت فالسفة املرشقکبداية جديدة تفصل مع إش ائغالص  
تمل دائرة املدرسة الفلسفية کت ، وعربهالبن رشدآخر ا املرشقية، ليجد يف ابن باجة سلف  

 .م رآها الجابريک املغربية

                                                                        
ينية. إنها قراءة إيديولوجية وال شک. ولکن، هل  وبعد” :يقول الجابري 10 فهذا مجرد مرشوع لقراء جديدة لفلسفة الفارايب السياسية والد 

ة توجد قراءة بريئة حقا؟ إنه ألفضل ألف مرة أن نحاول قراءة تراثنا قراءة إيديولوجية تريد أن تکون واعية. من أن نستمر يف قراءته قراء
ار البيضاء:  -)بريوت  قراءة معارصة يف تراثنا الفلسفي، نحن والرتاثمحمد عابد الجابري، ) “.!ءة مزيفة مقلوبةإيديولوجية غري واعية، قرا الد 

 .83 ،(1993املرکز الثقايف العريب، 
منا النتائج التي استخلصناها من دراستنا عن ابن رشد عىل کل من ابن باجة وابن طفيل.: ”يقول الجابري 11 نحن جابري،ال ،“فعال، لقد عم 

 .9والرتاث، 
غري کال من منجز العلوي  12 دد، ولکن يف حديث عن مربرات استعادة ابن رشد يف الزمن العريب الحديث يستبعد عبد املجيد الص  يف هذا الص 

املتتبع للدراسات الر شدية العربية املعارصة، باستثناء تلک التي  ال ميلک”واملصباحي يف الفلسفة اإلسالمية من األهواء األيديولوجية، فيقول: 
مية، تفرد بها زميلنا املرحوم جمل الدين العلوي، أو تلک التي ينهج عىل منوالها األستاذ محمد املصباحي، إال أن يتساءل عن املربرات العل

وال رصاع “ األزمة”الحتفاء بابن رشد، مناسبة )...( مطبوعني بطابع املوضوعية التي تجعل من کل مناسبة للکتابة عن الفکر الر شدي، أو ا
غري، عبد املجيد ، “وتصفية الحساب مع جهات يتفنن الکاتب يف تحديدها واتهامها عودة الفيلسوف: املنت الر شدي وإشکالية حضوره ”الص 

ولية مبناسبة مرور مثانية قرون عىل وفاة ابن رشداألفق الکوين لفکر ابن رشد أعمل الن د، ضمن ندوة “يف الفکر العريب الحديث ، وة الد 
 .377 (،2001منشورات الجمعية الفلسفية املغربية، )الرباط:  1998ديسمرب  15-12مراکش 

 .130(، 1990)بريوت: دار الط ليعة،  من املعرفة إىل العقل: بحوث يف نظرية العقل عند العربمحمد املصباحي،  13
ات يف الفکر العريب اإلسالميمحمد املصباحي، انظر  14  .66-33(، 2017املرکز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، بريوت: ) الذ 

باط إىل تقديم قراءات وتأويالت متأدلجة للنص الر   توجه مدرسة انکلقد 
النص وتاريخه هذا غلبة العناية ب، يف مقابل اعات املعارصةالرص   وتسخريه يف الباجي

ا ب ا وإخراج  لنصوص املنسوبة البن ل تشافات الجديدةکاال عىل ضوء الر جوع إليه تحقيق 
ين العلويکذا نه إ إف هذا باجة، ويف مقابل  من داخل مدرسة فاس ان عمل جمل الد 

شدية التي يقبلها الر   وحالر   شف عنکال”يف نهايته وأغراضه البعيدة مبحاولة  اوم  کمح
من  16وح الباجية والربهنة عىل زمنيتهالر   رة بعثکبف اوم  کان محکفإن ألوزاد  15،“عرصنا
رية وشيفرات منت هذا الفاضل األندليس، ليس تحقيق   کمن خالل ف ،جديد  اطالسم الس 

حد   باجةرى ابن کذهب األمر بألوزاد يف متجيد ذ بل و  17.افقط، بل وترجمة  أيض   اوتفسري  
عوة إىل تشييد ما يُذ  ر به يف أحد ساحات فاس التي استودعت فيها األقدار جسده کالد 

قسطي محاولة کون اشتغاله عىل تراث هذا الحکوروحه، لي ال نظل متعلقني  يکيم الّس 
عوى التي تلخص وتبتّس  کبابن رشد، إذ ليس األمر يتعلق بتل ل يشء يف الفلسفة کالد 

عوى کاإلسالمية يف تر  يزها عىل شخصية استثنائية هي ابن رشد، بالر جوع إليه وحده، الد 
، فيتقدم اون رشدي  کاعد إما أن يالص   إن الجيل”التي يخترصها قول محمد عابد الجابري 

 18.“ان يف العاملکون له مکا ال ي، وإم  اواملعارصة مع  ة  مدارج األصالعىل
 سات الباجيةار محمد ألوزاد والد   .3

إميان راسخ کان من محمد ألوزاد ک حقيق أوالأيس نحو ابن باجة بالت  الر   الر جوع
باملخطوطات؛  ابأن الت حول يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية يف الغرب اإلسالمي، يظل رهين  

راسات األرسطية عىل يد ييجر وجمعته، وبذات الفضل  ان کفبفضلها تم الت حول يف الد 
راسات املار کتحول أ کهنا ة وغزارة إنتاج يف الد  سية عىل يد ألتوسري، ففي مثل کرث ِجد 

ن أن يغرير کا العامَل الوحيد الذي ميم جوع إىل املخطوط دامئ  الر   هذه الت حوالت، ميثل
فالعمل يف الن صوص أصبح اليوم يَفرض مراجعات يف تاريخ  19.جرى الت اريخ الفلسفيم

ار وتاريخ الفلسفة اإلسالمية، کل قد يغري خريطة تاريخ األفکبش 20.الفلسفة اإلسالمية
ستصاب املشاريع واألبنية  مک، الدرجة ستصبح بعض القراءات خريطة قدمية جد

ائدة لتاريخ الفلسفة املسلمة بالت قادم وبعض األح م کام ستصري يف حکالت قليدية الس 
 األطالل.

                                                                        
ين العلوي،  15  .37 (:1981) 8 آفاق، “مدخل لقراءة الخطاب الفلسفي البن رشد”جمل الد 
 .“أفق ديکاريت” انظر ألوزاد، 16
يل 17 کتور”،بوستا والش   .14، “محمد ألوزاد حوار مع الد 
 .265(، 1998)بريوت: مرکز دراسات الوحدة العربية،  ابن رشد، سرية وفکر، دراسة ونصوصمحمد عابد الجابري،  18
راسات الر شدية 19 راسات الر شدية)فاس:  الن رشة اإلخبارية األوىل ملرکز الد   .6 (،1999، مرکز الد 
يل 20 کتور محمد ”،بوستا والش   .15، “ألوزادحوار مع الد 
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املنجز الفلسفي يف الّدراسات الباجية

إال القراءات األيديولوجية،  کون يف مضمونها بريئة، إذ ليست هناکوجود أي قراءة ت
ر أنها کلتي ال ينوا 10،ويدخل ابن باجة ضمن قامئة من سيؤثث بهم قراءته املتأدلجة

 م أيضا قراءته لفلسفة ابنکل قراءة أيديولوجية، وتحکم کانت تخفي تعميمت تحک
ابن إقحام  منستثنى من هذه القراءة محمد املصباحي الذي بقي يف منأى ليُ  11،ائغالص  

 12اإليدلوجيا.باجة يف نزاعات 
 رين املغاربةکمنزلة ابن باجة عند املف .2

لخص ل يُ کتب محمد املصباحي بشکييف خامتة  ألحد دراساته عن ابن باجة، 
علينا أن نعرتف ”: ويحدد معامل أهمية التعرض لفلسفته أهمية هذا الفاضل األندليس

لم کان أول من تکالما عن اإلنسان عىل هذا النحو قبل ابن باجة. فقد ک)...( أننا مل نلف 
ري جديد يخص کان أول من حاول وضع معامل تفکواإللحاح، و  ثافةکعن اإلنسان بهذه ال

لم عن اإلنسان کان أول من تکم کالذي يواجه مصريه املنفرد بذاته،  “اإلنسان املتوحد”
يستعيد املصباحي ابن باجة يف نهاية العقد الثاين و 13،“لم ال بضمري الغائبکبضمري املت

، مخصصا له الفصلني يف السياق العريب من القرن الحايل، ليفتتح به قوله عن الذات
الجابري  محمد عابدوغري بعيد نجد  14.ر العريب اإلسالميکات يف الفالذ  تابه: کاألولني من 

بعة الثانية من ابن باجة ضمن مرشوعه األيديولوجي، فيخصص له فصال يف الط  يُقحم 
 ابن باعتبار ،اإلسالميالفلسفي  يف الرتاث : قراءات معارصةنحن والرتاثتابه األسايس: ک

وتتحرر من مسار الفلسفة  ،االت فالسفة املرشقکبداية جديدة تفصل مع إش ائغالص  
تمل دائرة املدرسة الفلسفية کت ، وعربهالبن رشدآخر ا املرشقية، ليجد يف ابن باجة سلف  

 .م رآها الجابريک املغربية

                                                                        
ينية. إنها قراءة إيديولوجية وال شک. ولکن، هل  وبعد” :يقول الجابري 10 فهذا مجرد مرشوع لقراء جديدة لفلسفة الفارايب السياسية والد 

ة توجد قراءة بريئة حقا؟ إنه ألفضل ألف مرة أن نحاول قراءة تراثنا قراءة إيديولوجية تريد أن تکون واعية. من أن نستمر يف قراءته قراء
ار البيضاء:  -)بريوت  قراءة معارصة يف تراثنا الفلسفي، نحن والرتاثمحمد عابد الجابري، ) “.!ءة مزيفة مقلوبةإيديولوجية غري واعية، قرا الد 

 .83 ،(1993املرکز الثقايف العريب، 
منا النتائج التي استخلصناها من دراستنا عن ابن رشد عىل کل من ابن باجة وابن طفيل.: ”يقول الجابري 11 نحن جابري،ال ،“فعال، لقد عم 

 .9والرتاث، 
غري کال من منجز العلوي  12 دد، ولکن يف حديث عن مربرات استعادة ابن رشد يف الزمن العريب الحديث يستبعد عبد املجيد الص  يف هذا الص 

املتتبع للدراسات الر شدية العربية املعارصة، باستثناء تلک التي  ال ميلک”واملصباحي يف الفلسفة اإلسالمية من األهواء األيديولوجية، فيقول: 
مية، تفرد بها زميلنا املرحوم جمل الدين العلوي، أو تلک التي ينهج عىل منوالها األستاذ محمد املصباحي، إال أن يتساءل عن املربرات العل

وال رصاع “ األزمة”الحتفاء بابن رشد، مناسبة )...( مطبوعني بطابع املوضوعية التي تجعل من کل مناسبة للکتابة عن الفکر الر شدي، أو ا
غري، عبد املجيد ، “وتصفية الحساب مع جهات يتفنن الکاتب يف تحديدها واتهامها عودة الفيلسوف: املنت الر شدي وإشکالية حضوره ”الص 

ولية مبناسبة مرور مثانية قرون عىل وفاة ابن رشداألفق الکوين لفکر ابن رشد أعمل الن د، ضمن ندوة “يف الفکر العريب الحديث ، وة الد 
 .377 (،2001منشورات الجمعية الفلسفية املغربية، )الرباط:  1998ديسمرب  15-12مراکش 

 .130(، 1990)بريوت: دار الط ليعة،  من املعرفة إىل العقل: بحوث يف نظرية العقل عند العربمحمد املصباحي،  13
ات يف الفکر العريب اإلسالميمحمد املصباحي، انظر  14  .66-33(، 2017املرکز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، بريوت: ) الذ 

باط إىل تقديم قراءات وتأويالت متأدلجة للنص الر   توجه مدرسة انکلقد 
النص وتاريخه هذا غلبة العناية ب، يف مقابل اعات املعارصةالرص   وتسخريه يف الباجي

ا ب ا وإخراج  لنصوص املنسوبة البن ل تشافات الجديدةکاال عىل ضوء الر جوع إليه تحقيق 
ين العلويکذا نه إ إف هذا باجة، ويف مقابل  من داخل مدرسة فاس ان عمل جمل الد 

شدية التي يقبلها الر   وحالر   شف عنکال”يف نهايته وأغراضه البعيدة مبحاولة  اوم  کمح
من  16وح الباجية والربهنة عىل زمنيتهالر   رة بعثکبف اوم  کان محکفإن ألوزاد  15،“عرصنا
رية وشيفرات منت هذا الفاضل األندليس، ليس تحقيق   کمن خالل ف ،جديد  اطالسم الس 

حد   باجةرى ابن کذهب األمر بألوزاد يف متجيد ذ بل و  17.افقط، بل وترجمة  أيض   اوتفسري  
عوة إىل تشييد ما يُذ  ر به يف أحد ساحات فاس التي استودعت فيها األقدار جسده کالد 

قسطي محاولة کون اشتغاله عىل تراث هذا الحکوروحه، لي ال نظل متعلقني  يکيم الّس 
عوى التي تلخص وتبتّس  کبابن رشد، إذ ليس األمر يتعلق بتل ل يشء يف الفلسفة کالد 

عوى کاإلسالمية يف تر  يزها عىل شخصية استثنائية هي ابن رشد، بالر جوع إليه وحده، الد 
، فيتقدم اون رشدي  کاعد إما أن يالص   إن الجيل”التي يخترصها قول محمد عابد الجابري 

 18.“ان يف العاملکون له مکا ال ي، وإم  اواملعارصة مع  ة  مدارج األصالعىل
 سات الباجيةار محمد ألوزاد والد   .3

إميان راسخ کان من محمد ألوزاد ک حقيق أوالأيس نحو ابن باجة بالت  الر   الر جوع
باملخطوطات؛  ابأن الت حول يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية يف الغرب اإلسالمي، يظل رهين  

راسات األرسطية عىل يد ييجر وجمعته، وبذات الفضل  ان کفبفضلها تم الت حول يف الد 
راسات املار کتحول أ کهنا ة وغزارة إنتاج يف الد  سية عىل يد ألتوسري، ففي مثل کرث ِجد 

ن أن يغرير کا العامَل الوحيد الذي ميم جوع إىل املخطوط دامئ  الر   هذه الت حوالت، ميثل
فالعمل يف الن صوص أصبح اليوم يَفرض مراجعات يف تاريخ  19.جرى الت اريخ الفلسفيم

ار وتاريخ الفلسفة اإلسالمية، کل قد يغري خريطة تاريخ األفکبش 20.الفلسفة اإلسالمية
ستصاب املشاريع واألبنية  مک، الدرجة ستصبح بعض القراءات خريطة قدمية جد

ائدة لتاريخ الفلسفة املسلمة بالت قادم وبعض األح م کام ستصري يف حکالت قليدية الس 
 األطالل.

                                                                        
ين العلوي،  15  .37 (:1981) 8 آفاق، “مدخل لقراءة الخطاب الفلسفي البن رشد”جمل الد 
 .“أفق ديکاريت” انظر ألوزاد، 16
يل 17 کتور”،بوستا والش   .14، “محمد ألوزاد حوار مع الد 
 .265(، 1998)بريوت: مرکز دراسات الوحدة العربية،  ابن رشد، سرية وفکر، دراسة ونصوصمحمد عابد الجابري،  18
راسات الر شدية 19 راسات الر شدية)فاس:  الن رشة اإلخبارية األوىل ملرکز الد   .6 (،1999، مرکز الد 
يل 20 کتور محمد ”،بوستا والش   .15، “ألوزادحوار مع الد 
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محمد صالح بوشتلة

إن ابن باجة أخذ من ”جهود محمد ألوزاد  ايقول أحمد العلمي حمدان ُملخص  
إىل امل جهده، فجعل من دراسته وتدريسه غايته، کاألستاذ املرحوم محمد ألوزاد )...( 

إىل ابن  22محمد ألوزادرجوع ر به، کتشييد ما يُذ ومحاولة  21،“حد التفتيش عن قربه
بري به، وإمنا لتجاوز کالتعلق بابن رشد ورشخ االهتمم ال کّس ذلکألجل  نک يمل باجة
 إذ ر لبقية األسمء واألعالم،کالتي متثلها أسمء فلسفية معدودة تتن حلقة مفرَغةال کتل
ل الفالسفة الذين لهم وزنهم يف کاملفروض أن يتطور البحث التاريخي ليَشمل ” من

انت محاولة کومن مثة ، ال رهن الباحثني يف ضمن حلقة واحدة 23،“الفلسفة اإلسالمية
سفتها شمس ابن رشد، ک اانا يف الحقيقة شمس  کوفلسفته  باجةألوزاد بيان أن ابن 

راسات هي شدية الر   الدراسات زکانت مهمة ألوزاد من داخل مر کف رأب صدع الد 
مل تحقيق ما بقي من متون باجي ة کتحديد املنجز ومعه تحديد ما مل ينجز، وإبالباجية، 

سائل الر   کمل تلکوزير فاس، لتُست منت بة يف حقکأو مراجعة مثالب الت حقيقات املرت
رث کجي، وصياغة صورة أاملختلسة مهمتها يف توضيح معامل املنت الفلسفي والعلمي البا

جل، ولتنوير جوانب الت أثري يف من تاله من فالسفة الغرب اإلسالمي الر   عمقا ووضوحا عن
 ري.کلرصد سلفه الفذا کابن رشد وغريه، و ک

فقط، باعتباره أول تجربة فلسفية تامة الن ضوج  باجةن ولع ألوزاد بابن کمل ي
ولعه بابن مّسة الجبيل أيضا، عن طريق العودة إىل حزمة  انکيف الغرب اإلسالمي، بل 

                                                                        
 .7، إرتياض يف کتاب التحليلعلمي حمدان، تقديم  21
م محمد ألوزاد کتب ا ودراسات مهمة تخص املنت الباجي، کم أرشف عىل أطاريح دکتوراه تهم هذا املنت: 22 الت وحد يف املدينة يف فلسفة ” قد 

ار البيضاء الر ابطة االجتمعية ، ضمن“ابن باجة ، إرشاف وتحقيق تعليق عىل کتاب املقوالت أليب نرص الفارايب؛ 39-27.( 2006الفنک،  :)الد 
راسات الر شدية(،  :دفاتر مجموعة البحث يف الفلسفة اإلسالمية )فاس، محمد ألوزاد؛ حوايش عبد العزيز لعمول حضور ابن ”؛ 31مرکز الد 

ولية مبناسبة ند، ضمن “باجة يف جوامع الن فس البن رشد: من الت مثل إىل تدشني االنفصال وة األفق الکوين لفکر ابن رشد أعمل الن دوة الد 
 (2001الجمعية الفلسفية املغربية، إرشاف محمد املصباحي )الرباط: ، 1998ديسمرب  15-12، مراکش مرور مثانية قرون عىل وفاة ابن رشد

تعاليق ابن باجة عىل کتاب ابن باجة، (؛ 1998يناير ) 5فکر ونقد ،“أو الن زعة العقلية عند ابن باجة أفق ديکاريت قبل األوان”؛ 75-102
مسألة املبادئ يف ؛ (1998دراسة وتحقيق )فاس: کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز،  ،القياس للفارايب، املنطق، الط بيعة، اإلصطالح

ة”؛ (1998والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز،  دراسة وتحقيق )فاس: کلية اآلداب ،املنطق، الط بيعة، اإلصطالح، فلسفة ابن باجة ضمن ، “ابن باج 
جمة والن رش، 1995(، 2639 الت عاليق املنطقية، مصادر الفلسفة ؛ معلمة املغرب، الجزء الثامن )الرباط: الجمعية املغربية للتأليف والرت 

ار العربية للکتاب، ( اإلسالمية ار البيضاء: مطبعة األندلس،  ، الفلسفة يف املغربالقول اإلنيس البن باجة؛ )1997طرابلس: الد  ؛ (1994)الد 
ولة، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )“ مشکل اإلنسان يف فلسفة ابن باجة” باطبدکتوراه الد  مع الط بيعي ”(؛ 1992 ،الر  يناميکا يف رشوح الس  الد 
قسطي: استدراک عىل مقال ساملون بنيسال  ولية املنعقدة باملحمدية ، ضمن “بن باجة الّس  حضارة األندلس يف الزمان واملکان أعمل الن دوة الد 

اآلداب  مجلة کلية ،“الت عاليق املنطقية البن باجة”؛ 50-15، (1992)املحمدية: کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  1992أبريل  18إىل  16من 
مجلة کلية اآلداب والعلوم ، “االتجاهات الفکرية يف األندلس خالل القرن الثالث الهجري”؛ 297-241 (:1988) بفاس والعلوم اإلنسانية

، تحقيق محمد ألوزاد، عبد العزيز لعمول، ارتياض يف کتاب الت حليل أليب بکر ابن باجة؛ 178-148 (:1981-1980) 5-4 بفاس اإلنسانية
 (.2006کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد بن عبد الله،  :مساعد وآخرون، اإلرشاف واملراجعة أحمد العلمي حمدان )فاسمحمد 

لة تحت إرشافه: مفهوم اإلرادة ”، سعيد البوسکالوي(؛ 1997)“ تحقيق کتاب الن فس أليب بکر بن باجة”جمل راشق،  الرسائل الجامعية املسج 
بحث يف املقاالت العلمية البن باجة )يشمل امليادين الت الية: الط ب، والت عاليم، ” محمد أبو حفص، (؛1997)“ الفالسفة املسلمنيعند 

 (.1997) “والفيزياء(
 .36، إرتياض يف کتاب التحليلعلمي حمدان، تقديم  23

ة، وهو األمر نفسه الذي تحمل عنت البحث فيه کرية املتشظية واملتشابکعالقاته الف
ة املوحدين املهدي بن تومرت، واألمر نفسه مع مسلمة کمن خالل شخصية ملهم حر 

 بن أحمد املجريطي.
ضد املزايدات األيديولوجية املأزومة  ان ألوزادکضمن عمله عىل املنت الباجي 

التي يخوض غمرها البعض من أجل خلق تشابهات بني األزمنة الحديثة وأزمنة الفالسفة 
م مل کل سهولة ويلبسونهم الجبة التي يريدون، لهذا فکمحل االشتغال، يستدعونهم ب

 اأيض   ن رحيم  کي ملو الجابري يف قراءته املتأدلجة للفارايب، مبرشوع  ن ألوزاد رحيم  کي
توزيع الت هم شدي بالر   يف تعامله مع الن صشدية املرشقية، الر   مبحمود قاسم شيخ

يف حق ذا کلم والفقيه و کإلصاق تهم جزافية باملتو ملها کاملجحفة يف حق عصور بأ
يايس زمن ابن رشد ي النتزاعه من أي قراءة باجلا النص العودة إىلانت ک. ومن هنا الس 

ري کوبقلة إنتاجها الف ،همت باالضطرابإعادة االعتبار ملرحلة سياسية اتُ ذا کو ، متأدلجة
الربهنة الت اريخية عىل أن القرن ”ن مع تسليط الضوء عىل ابن باجة کوفقرها، ليم

ادس الهجري يف املغرب واألندلس عرف أفضل فرتات االستقرار واالزدهار يف تاريخ  الس 
يفوق دعم املرشق نفسه يف عز أيامه املرشقة(،  ادکاملنطقة وعرف أفضل دعم، )ي

وائف وأمراء الط   للنشاط العلمي والفلسفي. دعم قدمه أمراء املرابطني وأمراء
 24.“املوحدين!

ور الباجي يف  يبلغ األمر بألوزاد يف متجيده أو باألحرى يف تعريفه بأهمية الد 
يتاريخ الفلسفة إىل اعتبار أن  ة  اريتکاألفق الد  يف تاريخ الفلسفة، وما نزعمه له من جد 

رة وتبنيها، هو أفق يفتقد واقعة أخرى سابقة عليه، کاملف “األنا”وجدية يف صياغة 
ن من جهة ألوزاد أن نزعم أن هذه الواقعة هي من کومستقلة عنه تاريخيا، بل ومي

ا يف التقاء وجيطو ال ينبع فقط من سرية ذاتية، وإمنکفمفهوم ال 25.إنجاز أسالف آخرين
رية وتقاطعها مع )سرية الح ائغ أحد هؤالء األسالف الذين الص   ون ابنکمة(. ليکهذه الس 

مساهمتهم الفلسفية قيد الحصار،  ت، وإن ظل“األنا”يفية شجاعة هذه کبلوروا بدقة، وب
ومعزولة أو مغمورة جعلها محدودة الت أثري، إال  أنها تظل حلقة لها أهميتها يف أي عودة 

ان له دوره الذي ال ينبغي أن کأنسنة العقل ودروبه، فالر جل  کنة من ا لفهم مسالکمم
ر الفلسفي من مرحلة العقل )املفارق( إىل مرحلة العقل کنبخسه حقه يف أن انتقال بالف

                                                                        
 2006 ،14، ع. مدارات فلسفيةضمن  ،“منوذجا“ عن مناهج األدلة الکشف”يف الر شدية العربية املعارصة: مقاربات ”محمد ألوزاد،  24
 .83( 1998 ،الرباط: الجمعية الفلسفية املغربية)

 .25، “أفق ديکاريت”ألوزاد،  25
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املنجز الفلسفي يف الّدراسات الباجية

إن ابن باجة أخذ من ”جهود محمد ألوزاد  ايقول أحمد العلمي حمدان ُملخص  
إىل امل جهده، فجعل من دراسته وتدريسه غايته، کاألستاذ املرحوم محمد ألوزاد )...( 

إىل ابن  22محمد ألوزادرجوع ر به، کتشييد ما يُذ ومحاولة  21،“حد التفتيش عن قربه
بري به، وإمنا لتجاوز کالتعلق بابن رشد ورشخ االهتمم ال کّس ذلکألجل  نک يمل باجة
 إذ ر لبقية األسمء واألعالم،کالتي متثلها أسمء فلسفية معدودة تتن حلقة مفرَغةال کتل
ل الفالسفة الذين لهم وزنهم يف کاملفروض أن يتطور البحث التاريخي ليَشمل ” من

انت محاولة کومن مثة ، ال رهن الباحثني يف ضمن حلقة واحدة 23،“الفلسفة اإلسالمية
سفتها شمس ابن رشد، ک اانا يف الحقيقة شمس  کوفلسفته  باجةألوزاد بيان أن ابن 

راسات هي شدية الر   الدراسات زکانت مهمة ألوزاد من داخل مر کف رأب صدع الد 
مل تحقيق ما بقي من متون باجي ة کتحديد املنجز ومعه تحديد ما مل ينجز، وإبالباجية، 

سائل الر   کمل تلکوزير فاس، لتُست منت بة يف حقکأو مراجعة مثالب الت حقيقات املرت
رث کجي، وصياغة صورة أاملختلسة مهمتها يف توضيح معامل املنت الفلسفي والعلمي البا

جل، ولتنوير جوانب الت أثري يف من تاله من فالسفة الغرب اإلسالمي الر   عمقا ووضوحا عن
 ري.کلرصد سلفه الفذا کابن رشد وغريه، و ک

فقط، باعتباره أول تجربة فلسفية تامة الن ضوج  باجةن ولع ألوزاد بابن کمل ي
ولعه بابن مّسة الجبيل أيضا، عن طريق العودة إىل حزمة  انکيف الغرب اإلسالمي، بل 
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م محمد ألوزاد کتب ا ودراسات مهمة تخص املنت الباجي، کم أرشف عىل أطاريح دکتوراه تهم هذا املنت: 22 الت وحد يف املدينة يف فلسفة ” قد 
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اآلداب  مجلة کلية ،“الت عاليق املنطقية البن باجة”؛ 50-15، (1992)املحمدية: کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  1992أبريل  18إىل  16من 
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، تحقيق محمد ألوزاد، عبد العزيز لعمول، ارتياض يف کتاب الت حليل أليب بکر ابن باجة؛ 178-148 (:1981-1980) 5-4 بفاس اإلنسانية
 (.2006کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد بن عبد الله،  :مساعد وآخرون، اإلرشاف واملراجعة أحمد العلمي حمدان )فاسمحمد 
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 (.1997) “والفيزياء(
 .36، إرتياض يف کتاب التحليلعلمي حمدان، تقديم  23

ة، وهو األمر نفسه الذي تحمل عنت البحث فيه کرية املتشظية واملتشابکعالقاته الف
ة املوحدين املهدي بن تومرت، واألمر نفسه مع مسلمة کمن خالل شخصية ملهم حر 

 بن أحمد املجريطي.
ضد املزايدات األيديولوجية املأزومة  ان ألوزادکضمن عمله عىل املنت الباجي 

التي يخوض غمرها البعض من أجل خلق تشابهات بني األزمنة الحديثة وأزمنة الفالسفة 
م مل کل سهولة ويلبسونهم الجبة التي يريدون، لهذا فکمحل االشتغال، يستدعونهم ب

 اأيض   ن رحيم  کي ملو الجابري يف قراءته املتأدلجة للفارايب، مبرشوع  ن ألوزاد رحيم  کي
توزيع الت هم شدي بالر   يف تعامله مع الن صشدية املرشقية، الر   مبحمود قاسم شيخ

يف حق ذا کلم والفقيه و کإلصاق تهم جزافية باملتو ملها کاملجحفة يف حق عصور بأ
يايس زمن ابن رشد ي النتزاعه من أي قراءة باجلا النص العودة إىلانت ک. ومن هنا الس 

ري کوبقلة إنتاجها الف ،همت باالضطرابإعادة االعتبار ملرحلة سياسية اتُ ذا کو ، متأدلجة
الربهنة الت اريخية عىل أن القرن ”ن مع تسليط الضوء عىل ابن باجة کوفقرها، ليم

ادس الهجري يف املغرب واألندلس عرف أفضل فرتات االستقرار واالزدهار يف تاريخ  الس 
يفوق دعم املرشق نفسه يف عز أيامه املرشقة(،  ادکاملنطقة وعرف أفضل دعم، )ي

وائف وأمراء الط   للنشاط العلمي والفلسفي. دعم قدمه أمراء املرابطني وأمراء
 24.“املوحدين!

ور الباجي يف  يبلغ األمر بألوزاد يف متجيده أو باألحرى يف تعريفه بأهمية الد 
يتاريخ الفلسفة إىل اعتبار أن  ة  اريتکاألفق الد  يف تاريخ الفلسفة، وما نزعمه له من جد 

رة وتبنيها، هو أفق يفتقد واقعة أخرى سابقة عليه، کاملف “األنا”وجدية يف صياغة 
ن من جهة ألوزاد أن نزعم أن هذه الواقعة هي من کومستقلة عنه تاريخيا، بل ومي

ا يف التقاء وجيطو ال ينبع فقط من سرية ذاتية، وإمنکفمفهوم ال 25.إنجاز أسالف آخرين
رية وتقاطعها مع )سرية الح ائغ أحد هؤالء األسالف الذين الص   ون ابنکمة(. ليکهذه الس 

مساهمتهم الفلسفية قيد الحصار،  ت، وإن ظل“األنا”يفية شجاعة هذه کبلوروا بدقة، وب
ومعزولة أو مغمورة جعلها محدودة الت أثري، إال  أنها تظل حلقة لها أهميتها يف أي عودة 

ان له دوره الذي ال ينبغي أن کأنسنة العقل ودروبه، فالر جل  کنة من ا لفهم مسالکمم
ر الفلسفي من مرحلة العقل )املفارق( إىل مرحلة العقل کنبخسه حقه يف أن انتقال بالف

                                                                        
 2006 ،14، ع. مدارات فلسفيةضمن  ،“منوذجا“ عن مناهج األدلة الکشف”يف الر شدية العربية املعارصة: مقاربات ”محمد ألوزاد،  24
 .83( 1998 ،الرباط: الجمعية الفلسفية املغربية)

 .25، “أفق ديکاريت”ألوزاد،  25
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محمد صالح بوشتلة

فة اإللهية”)املؤنسن(، والث ورة من مثة عىل املذاهب املتعاقبة التي منحت العقل   “الص 
 رة.کي انقاد بها نحو الفوألهبت العواطف الت

ر کل هذا أن يُعطي راهنية أخرى وإلحاحية زمنية للعودة بالفکأراد ألوزاد من 
العريب والغريب عىل حد سواء إىل الل حظة الباجية، بفرز أهميتها عن باقي الت جارب 

انت کالفلسفية التي اقتسمت األهمية يف الت جربة الفلسفية العربية اإلسالمية؛ فارابية 
ر فيه، أو يف الحديقة کأو سينوية أو رشدية، وجعلت الت جربة الباجية تقبع يف الالمف

راسة، ماسحة  باجةالخلفية للفلسفة اإلسالمية، جاعلة من ابن  شخصية مقصية من الد 
عنه ما هو جدير به، لتهبنا دراسات وتزرع بيننا دارسني غري معنيني، ال من قريب أو 

سة، لهذا نجد کية التي ميمن بعيد، بالل حظة الباج ها من موقع آخر بالل حظة املؤس  ن عد 
ون املفهوم األرسطي للعقل نفسه، قد َعرف نقلة کحاول أن يربهن لنا من خالل ألوزاد ي

قد َخرج عىل  باجة. دون أن يعني هذا أن ابن باجةبفضل ابن  انوعية مهمة جد  
م دون أن يعني، باملقابل، ک، اارتي  کقد أصبح دي باجةاألرسطية، ودون أن يعني أن ابن 

ليهبه متيزه وعمقه الفلسفي بني  26،ااستمر  يف نفس املواقع األرسطية متام   باجةأن ابن 
 ارت.کأرسطو وأمام دي
 خامتة

لن يتجاوز صفحات يسرية بأسمء  تعقب املنجز الفلسفي عن ابن باجةيد أن کأ
ما يزال يف مسيس أن منت هذا الفاضل األندليس  دکيؤ  لکراسات، بشالدارسني والد  

انت کابن رشد،  کون هناکليإىل عمل آخر ينضاف إىل عمل جيل املؤسسني، ف الحاجة
، ورافد ن له بعدکان له قبل ومل يکهذا الَعلَم الذي جتمعت لتهبنا ا روافد عدة کهنا

 الباجي ما يزال يعيشالن ص خاصة و  27،ن أهمهاک، إن مل يالر وافد کتل ان أحدکابن باجة 
ل هذا يفرض ک، يف نسبته کو کا بني أسئلة املنحول واملشمرتاوح   قدميةال اهفوضعىل 

وبيان  ام القول عنهکالعودة إليه وبقوة من أجل إح راهنية وإلحاحيةاليوم قبل الغد 
 .ميةکجدوى طروحاته الح
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ثم خلف من بعدهم خلف آخر ”يُلخصه ابن طفيل يف قوله: هذه األهمية وهذا الت حول يف مسار الفلسفة الذي سينتج لنا ابن رشد  27

ائغ  .“أحذق منهم نظرا  وأقرب إىل الحقيقة، ومل يکن فيهم أثقب ذهنا  وال أصُح نظرا  وال أصدق رؤية من أيب بکر بن الص 
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ر کل هذا أن يُعطي راهنية أخرى وإلحاحية زمنية للعودة بالفکأراد ألوزاد من 
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انت کالفلسفية التي اقتسمت األهمية يف الت جربة الفلسفية العربية اإلسالمية؛ فارابية 
ر فيه، أو يف الحديقة کأو سينوية أو رشدية، وجعلت الت جربة الباجية تقبع يف الالمف
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عنه ما هو جدير به، لتهبنا دراسات وتزرع بيننا دارسني غري معنيني، ال من قريب أو 

سة، لهذا نجد کية التي ميمن بعيد، بالل حظة الباج ها من موقع آخر بالل حظة املؤس  ن عد 
ون املفهوم األرسطي للعقل نفسه، قد َعرف نقلة کحاول أن يربهن لنا من خالل ألوزاد ي

قد َخرج عىل  باجة. دون أن يعني هذا أن ابن باجةبفضل ابن  انوعية مهمة جد  
م دون أن يعني، باملقابل، ک، اارتي  کقد أصبح دي باجةاألرسطية، ودون أن يعني أن ابن 

ليهبه متيزه وعمقه الفلسفي بني  26،ااستمر  يف نفس املواقع األرسطية متام   باجةأن ابن 
 ارت.کأرسطو وأمام دي
 خامتة

لن يتجاوز صفحات يسرية بأسمء  تعقب املنجز الفلسفي عن ابن باجةيد أن کأ
ما يزال يف مسيس أن منت هذا الفاضل األندليس  دکيؤ  لکراسات، بشالدارسني والد  

انت کابن رشد،  کون هناکليإىل عمل آخر ينضاف إىل عمل جيل املؤسسني، ف الحاجة
، ورافد ن له بعدکان له قبل ومل يکهذا الَعلَم الذي جتمعت لتهبنا ا روافد عدة کهنا

 الباجي ما يزال يعيشالن ص خاصة و  27،ن أهمهاک، إن مل يالر وافد کتل ان أحدکابن باجة 
ل هذا يفرض ک، يف نسبته کو کا بني أسئلة املنحول واملشمرتاوح   قدميةال اهفوضعىل 

وبيان  ام القول عنهکالعودة إليه وبقوة من أجل إح راهنية وإلحاحيةاليوم قبل الغد 
 .ميةکجدوى طروحاته الح
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 يةرشدال يف الدراساتاملنجز املغريب 
 بني املعريف واإليديولوجي

 عبد النبي الحري 
 املحمدية-الحسن الثاينجامعة بأستاذ الفلسفة 

 
ن تشبيهه کبخصام حاد، مي يف الدراسات الرشدية املغريب املعارصاملنجز متيز 

ل کعم ام هي يف األصل، حيث ز کابن رشد  حقيقةبخصام عشاق الحقيقة الواحدة: 
 ها. کطريق امتل ناصيتها أو خطا الخطوة األوىل والرضورية عىل  کمنهم أنه امتل واحد

 ةصور  وبنيل أبواب التقدم والجتهاد، کبن رشد تعترب مفتاحا لل وبني صورة 
رس مختلف أصناف کل أبواب التجديد واإلبداع، و کم إغلق کتعتربه مزلجا أحله 

رين املغاربة يستحق الرصد واملتابعة أول، ک املفالتبعية والتقليد، دار نقاش بني
أطروحة لنيل  سبق أن أنجزنا حولها هي املهمة التي کوالتقويم واملراجعة ثانيا، وتل

يف هذا املقال إىل نسعى و  1،توراه يف الفلسفة من جامعة محمد الخامس بالرباطکالد 
 من دراسات يف هذا املجال. ستجداما مقاربتها عىل ضوء 

ربى کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط سلسلة ندواتها الکافتتاح إن 
انة کيعترب دليل عىل امل 1978سنة  2“ابن رشد ومدرسته يف الغرب اإلسلمي”بندوة 

املرموقة التي أريد للدراسات الرشدية أن تتبوأها يف رحاب الجامعة املغربية. فمنذ 
املضادة لرتاث أيب الوليد ابن رشد، حيث  التاريخ توالت القراءات والقراءات کذل

 ام مهام جديرا بالرصد والتحليل واملراجعة. کعرفت ترا
ل الوعي برضورة تقويم الدراسات الرشدية العربية دافعا لظهور کلقد ش

تناولت من بني ما تناولته عددا من األعامل  األبحاث يف هذا املوضوع،مجموعة من 
املجال للحوار معها، من أجل بيان قيمتها فتح نان لبد أن کالرشدية املغربية املعارصة 

 .والوقوف عند حدودها
ل هذه الدراسات، ما دام بعضها کعند  الوقوفلنا ن من املفيد کمل يإل أنه 

؛ ميثل أولها قراءة استرشاقية بنموذجني اثنني منهاتفاء کرر البعض اآلخر، بل تم ال کي

                                                 
 .(2015، ز الثقايف العريبکاملر  :بريوت) ر املغريب املعارصکصورة ابن رشد يف الفعبد النبي الحري،   1
الجامعية للدراسات  املؤسسة :ريوت؛ ب1978، 1ط  :الرباط) أعامل ندوة ابن رشد ومدرسته يف الغرب اإلسلمي  2

 .(1981 ،والنرش والتوزيع
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عبد النبي الحري

وثانيها قراءة عربية مرشقية عند أحمد عبد  الغن،وغکا فون کلباحثة األملانية أنل
 الحليم عطية.

تم الوقوف عند مجموعة من  الدراستنياتني هل تناومن خلل مراجع
 ن إجاملها فيام ييل من نقط:کامللحظات مي

ا فون عىل أعامل محمد عابد الجابري دون کزت الباحثة األملانية أنکلقد ر 
املة ک الرشدي، األمر الذي لن يعطي صورة واضحة و غريه من الدارسني املغاربة للمنت

ر املغريب املعارص. فرغم الشهرة الواسعة التي کعن منزلة فيلسوف األندلس يف الف
حظيت بها أعامل الجابري عربيا وعامليا، فإنها ل متثل لوحدها اتجاهات الدراسات 

ية الفلسفية جديرة دراسات أخرى تتميز بقيمتها العلم کالرشدية املغربية، ألن هنا
ن الباحثة األملانية من مراجعتها من دون أن تقدم تربيرا کبالعناية والهتامم، مل تتم

، خصوصا وأن بعض هذه األعامل ظهرت يف مرحلة نهاية السبعينيات وبداية کلذل
 3.الثامنينيات من القرن املايض متزامنة مع أوىل دراسات الجابري حول ابن رشد

ل من محمد ک عطية فقد وقف عند أعامل د عبد الحليمأما الباحث أحم
عابد الجابري وجامل الدين العلوي ومحمد املصباحي، حيث يصنفهم جميعا ضمن 

ل کللمرشوع الرشدي، عىل خلف القراءات املرشقية عند  ةاإلبيستيمولوجيالقراءات 
 امن محمود قاسم، وحسن حنفي، وعاطف العراقي، ومحمد عامرة، التي يعتربه

ففيام يخص رشديات الجابري نجد أحمد عبد الحليم عطية قد  .4أيديولوجية قراءة
تفى بترصيحات النوايا التي أعلن عنها الجابري منذ دراسته األوىل التي أنجزها کا

                                                 
ز الثقايف العريب، کبريوت، املر ) الية العقل عند ابن رشدکإشتابني: کأصدر محمد املصباحي يف عقد الثامنينيات  3

ام أصدر جامل الدين ک؛ (1988اظ، کع :الرباط) الت، بحوث يف الفلسفة العربية اإلسلميةکدللت وإشو ؛(1988
ر ک. باإلضافة إىل عدد من املقالت نذ (1986دار توبقال،  :البيضاء الدار) املنت الرشديتاب: کيف نفس العقد العلوي 

، 8تاب املغرب، کمجلة دورية يصدرها اتحاد ) آفاق،، “مدخل لقراءة الخطاب الفلسفي لبن رشد” منها:
 ،لية اآلداب فاسکمجلة ) ،“دبن رشنظرية الربهان ودللتها يف الخطاب الفلسفي ل ”و .57-37 :(1981السنة
لية اآلداب والعلوم کمجلة )، “ال العلقة بني العلم الطبيعي وما بعد الطبيعة عند ابن رشدکإش”. و(1986

فلسفة ابن رشد: ”العلوي جامل الدين،  (؛1988، 3جامعة سيدي محمد بن عبد الله، عدد خاص  اإلنسانية بفاس،
العربية اإلسلمية  ةالحضار ، ضمن “شد من الفحص الفيلولوجي إىل النظر الفلسفيالية العقل عند ابن ر کتطور إش

-1125، (1998ز دراسات الوحدة العربية، الجزء الثاين، کمر  :بريوت)، تحرير سلمى الخرضاء الجيويس يف األندلس
1154. 

وة ابن رشد فيلسوف أعامل ند، ضمن “الدراسات العربية الراهنة حول ابن رشد”عطية، أحمد عبد الحليم  4
منشورات املجمع الثقايف،  –املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )إعداد مقداد عرفة منسية  الرشق والغرب،

 .536، (1999تونس 

نحن تابه کوأعاد نرشها يف  5،ابن رشد ومدرسته بالغرب اإلسلميمبناسبة ندوة 
لنصوص التي ألفها الجابري عن ابن رشد ، من دون أن ينظر يف مختلف اوالرتاث

للوقوف عىل مدى وفائه مبا وعد به من إنجاز قراءة علمية موضوعية إبيستمولوجية 
  للمنت الرشدي.

وفيام يخص جامل الدين العلوي، فقد تضمنت الدراسة عرضا مفصل ودقيقا 
األعامل مع بعض اإلشارات الرسيعة إىل عدد من  6املنت الرشديتاب کألهم مضامني 

األخرى لفقيد الرشدية املغربية، سواء التي تتعلق بتحقيقاته املختلفة، أو دراساته 
أما فيام يتعلق بتقييمه ملجهود العلوي،  املتنوعة لجوانب هامة من األثر الرشدي.

فنجده هذه املرة يتحىل بالنسبية والحذر وعدم الجزم، عىل خلف ما فعله مع أعامل 
لنقل الدراسات الرشدية من ”املجهودات مجرد محاولة  ک تلالجابري؛ حيث سيعترب

مستوى البحث األيديولوجي والديني إىل مستوى البحث النظري التحلييل، داعيا 
انت جهود کلقد  7.“للفلسفة الرشدية اإلبيستيمولوجيةوممهدا الطريق للدراسة 

لضلل العلوي، مجرد بدايات واعدة ملرشوع إنقاذ الدراسات الرشدية من ا
تمل، وهو کنه مرشوع قدر له أن ل يکاإليديولوجي الذي تاهت يف غياهبه املظلمة، ل

يف حاجة اليوم إىل تجديد الصلة به، مساءلة وتقوميا؛ األمر الذي مل يقم به أحمد عبد 
تفى بالوقوف عند حدود الوصف والعرض دون أن يخطو أي کالحليم عطية الذي ا

  نقد.خطوة يف اتجاه املراجعة وال
اتب قد نوه بأعامل محمد املصباحي ووصفها بالجهود املتميزة کان الکوإذا 

دون أن يحيل عىل أي مؤلف من مؤلفاته املتعددة،  8،“التي تحتاج إىل دراسة خاصة”
ن أن يدل عىل اطلعه عىل أي منها، فإنه يعترب هذه الجهود مجرد کأو يشري إىل ما مي

وهي ملحظة غريبة حقا،  .! أه جامل الدين العلويملة للمرشوع الذي بدکامتداد وت
أي مجال للغموض واللتباس، وهي  کإذ الفروق بني املصباحي والعلوي بينة مبا ل يرت 

ظهرت للعيان منذ دراساتهام األوىل حول ابن رشد التي صدرت خلل النصف الثاين 
يف مقاربة ل منهام وجهة خاصة به کاتخذ  حيث9.من مثانينيات القرن العرشين
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161. 
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 . 541، “الدراسات العربية الراهنة حول ابن رشد”عطية،  7
 .نفسه  8
الية کإشتاب کصدر ملحمد املصباحي  1988ويف سنة  ،1986سنة  املنت الرشديتاب کصدر لجامل الدين العلوي   9
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املنجز املغريب يف الدراسات الرشدية بني املعريف واإليديولوجي
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ل کللمرشوع الرشدي، عىل خلف القراءات املرشقية عند  ةاإلبيستيمولوجيالقراءات 
 امن محمود قاسم، وحسن حنفي، وعاطف العراقي، ومحمد عامرة، التي يعتربه

ففيام يخص رشديات الجابري نجد أحمد عبد الحليم عطية قد  .4أيديولوجية قراءة
تفى بترصيحات النوايا التي أعلن عنها الجابري منذ دراسته األوىل التي أنجزها کا

                                                 
ز الثقايف العريب، کبريوت، املر ) الية العقل عند ابن رشدکإشتابني: کأصدر محمد املصباحي يف عقد الثامنينيات  3

ام أصدر جامل الدين ک؛ (1988اظ، کع :الرباط) الت، بحوث يف الفلسفة العربية اإلسلميةکدللت وإشو ؛(1988
ر ک. باإلضافة إىل عدد من املقالت نذ (1986دار توبقال،  :البيضاء الدار) املنت الرشديتاب: کيف نفس العقد العلوي 

، 8تاب املغرب، کمجلة دورية يصدرها اتحاد ) آفاق،، “مدخل لقراءة الخطاب الفلسفي لبن رشد” منها:
 ،لية اآلداب فاسکمجلة ) ،“دبن رشنظرية الربهان ودللتها يف الخطاب الفلسفي ل ”و .57-37 :(1981السنة
لية اآلداب والعلوم کمجلة )، “ال العلقة بني العلم الطبيعي وما بعد الطبيعة عند ابن رشدکإش”. و(1986

فلسفة ابن رشد: ”العلوي جامل الدين،  (؛1988، 3جامعة سيدي محمد بن عبد الله، عدد خاص  اإلنسانية بفاس،
العربية اإلسلمية  ةالحضار ، ضمن “شد من الفحص الفيلولوجي إىل النظر الفلسفيالية العقل عند ابن ر کتطور إش

-1125، (1998ز دراسات الوحدة العربية، الجزء الثاين، کمر  :بريوت)، تحرير سلمى الخرضاء الجيويس يف األندلس
1154. 

وة ابن رشد فيلسوف أعامل ند، ضمن “الدراسات العربية الراهنة حول ابن رشد”عطية، أحمد عبد الحليم  4
منشورات املجمع الثقايف،  –املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )إعداد مقداد عرفة منسية  الرشق والغرب،

 .536، (1999تونس 

نحن تابه کوأعاد نرشها يف  5،ابن رشد ومدرسته بالغرب اإلسلميمبناسبة ندوة 
لنصوص التي ألفها الجابري عن ابن رشد ، من دون أن ينظر يف مختلف اوالرتاث

للوقوف عىل مدى وفائه مبا وعد به من إنجاز قراءة علمية موضوعية إبيستمولوجية 
  للمنت الرشدي.

وفيام يخص جامل الدين العلوي، فقد تضمنت الدراسة عرضا مفصل ودقيقا 
األعامل مع بعض اإلشارات الرسيعة إىل عدد من  6املنت الرشديتاب کألهم مضامني 

األخرى لفقيد الرشدية املغربية، سواء التي تتعلق بتحقيقاته املختلفة، أو دراساته 
أما فيام يتعلق بتقييمه ملجهود العلوي،  املتنوعة لجوانب هامة من األثر الرشدي.

فنجده هذه املرة يتحىل بالنسبية والحذر وعدم الجزم، عىل خلف ما فعله مع أعامل 
لنقل الدراسات الرشدية من ”املجهودات مجرد محاولة  ک تلالجابري؛ حيث سيعترب

مستوى البحث األيديولوجي والديني إىل مستوى البحث النظري التحلييل، داعيا 
انت جهود کلقد  7.“للفلسفة الرشدية اإلبيستيمولوجيةوممهدا الطريق للدراسة 

لضلل العلوي، مجرد بدايات واعدة ملرشوع إنقاذ الدراسات الرشدية من ا
تمل، وهو کنه مرشوع قدر له أن ل يکاإليديولوجي الذي تاهت يف غياهبه املظلمة، ل

يف حاجة اليوم إىل تجديد الصلة به، مساءلة وتقوميا؛ األمر الذي مل يقم به أحمد عبد 
تفى بالوقوف عند حدود الوصف والعرض دون أن يخطو أي کالحليم عطية الذي ا

  نقد.خطوة يف اتجاه املراجعة وال
اتب قد نوه بأعامل محمد املصباحي ووصفها بالجهود املتميزة کان الکوإذا 

دون أن يحيل عىل أي مؤلف من مؤلفاته املتعددة،  8،“التي تحتاج إىل دراسة خاصة”
ن أن يدل عىل اطلعه عىل أي منها، فإنه يعترب هذه الجهود مجرد کأو يشري إىل ما مي

وهي ملحظة غريبة حقا،  .! أه جامل الدين العلويملة للمرشوع الذي بدکامتداد وت
أي مجال للغموض واللتباس، وهي  کإذ الفروق بني املصباحي والعلوي بينة مبا ل يرت 

ظهرت للعيان منذ دراساتهام األوىل حول ابن رشد التي صدرت خلل النصف الثاين 
يف مقاربة ل منهام وجهة خاصة به کاتخذ  حيث9.من مثانينيات القرن العرشين

                                                 
 -102، ابن رشد ومدرسته يف الغرب اإلسلميضمن ندوة . “مرشوع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد”الجابري،   5

161. 
 مرجع سابق.املنت الرشدي، العلوي، جامل الدين   6
 . 541، “الدراسات العربية الراهنة حول ابن رشد”عطية،  7
 .نفسه  8
الية کإشتاب کصدر ملحمد املصباحي  1988ويف سنة  ،1986سنة  املنت الرشديتاب کصدر لجامل الدين العلوي   9

 .العقل عند ابن رشد
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عبد النبي الحري

املرشوع الرشدي. وقد حدثت بني الباحثني نقاشات وحوارات مبارشة وغري مبارشة، من 
ن کل منهام أصالته الخاصة واستقلليته املتميزة، ول ميکشأن العودة إليها أن تبني أن ل

يف موضعه  کتم بيان ذلسيام کبأي حال من األحوال اعتبار أحدهام امتدادا لآلخر، 
إن هذه امللحظات ل تقلل من أهمية وقيمة دراسة األستاذ عبد  .سةهذه الدرامن 

م من دراسات رشدية عربية، کالحليم عطية التي لفتت األنظار إىل رضورة إيلء ما ترا
مرشقية ومغربية، ما تستحقه من عناية واهتامم؛ خصوصا وأنه يعرتف بحاجة 

نظرا ملا قدمته من أطروحات  الدراسات الرشدية املغربية، إىل وقفة خاصة ومستقلة،
 حول ابن رشد جديرة بالعرض والتحليل واملناقشة.

فل ندعي يف هذه الورقة أننا سنقدم بديل عن الدراسات السابقة،  أما نحن
ها رغبة علمية متخصصة يف التأريخ کننا نسعى إىل أن نقدم مساهمة تحر کول

ئدة، للجيل السابق من رواد الدرس انت األعامل الراک. لقد للدراسات الرشدية املغربية
الفلسفي املغريب، مبثابة حافز لنا للسري عىل طريقها، والهتداء بهديها، للنظر فيام 

ه األسلف، وما ينتجه املعارصون املغاربة، من قراءات وتأويلت مختلفة للفلسفة کتر 
 الرشدية، من حيث مقارباتها املنهجية واختياراتها اإليديولوجية.

ن کالية محددة ميکإش-يف دائرة فلسفية کتحر ون هذه الورقة تکت کوبذل
 10،الدراسات املغربية التي تناولت ابن رشد أبرزهي ما  بلورتها يف التساؤلت التالية:

وما هي املناهج التي التمستها هذه الدراسات ملقاربة املنت ، يف قرأت متنهکو 
الدرس الفلسفي باملغرب؟ وما هي  ته هذه الدراسات عىلکوما األثر الذي تر  ؟الرشدي

  ر فلسفي مغريب معارص؟کقيمة مساهمتها يف بلورة ف
، وهي أن الدراسات الية انطلقنا من فرضية أساسيةکويف مقاربة هذه اإلش 

ش، بل کاملغربية املعارصة مل ترسم صورة موحدة منسجمة لفيلسوف قرطبة ومرا
تزعم أنها تعرب عن الحقيقة  ل واحدة منهاکرسمت له صورا متعددة ومتضاربة 

الرشدية يف صفائها ونقائها، ساهمت يف تنشيط الدرس الفلسفي الرتايث خاصة، ويف 
رته من مفاهيم کرية أغنت الساحة الفلسفية املغربية، مبا ابتکبروز أطروحات ف

رة أو مقتبسة من الرتاث کمتنوعة، وما توسلت به من وسائل وطرائق يف النظر مبت
ن کعارص، وما قدمته من حجج وإثباتات لتوجهاتها واختياراتها. بحيث ميالفلسفي امل

                                                 
ره للدرور الذي قامت به الدراسات کالعربية لبن رشد ل يعني تن يز هذا البحث عىل الدراسات املغربيةکإن تر  10

رين مغاربة، أو من أصل مغريب، باللغة الفرنسية، حيث سيأخذ بعني العتبار مساهمتها يف تنشيط کايت صدرت ملف
 يف مواضع مختلفة من هذا البحث. کام ستتم اإلشارة إىل ذلکالدراسات الرشدية املعارصة، 

 

رث من غريها کالدعاء أن الدراسات الرتاثية، ويف مقدمتها الدراسات الرشدية، ساهمت أ
 ر املغريب املعارص.کيف بلورة املعامل األساسية للف

 ومن هذه الفرضية األصلية تتفرع مجموعة من الفرضيات الجزئية تختص
 ل واحدة منها بصورة مميزة لبن رشد، وهي:ک

صورة ابن رشد الذي يفتح أبواب اإلبداع والجتهاد، والذي نحن يف أمس  •
 الحاجة إىل الهتداء بهديه واتباع سبيله.

ل کار، ورشع لکم إغلق أبواب التجديد والبتکصورة ابن رشد الذي أح •
 ه ونبذه.  کمس الحاجة إىل تر معاين املحافظة والتقليد، وبالتايل نحن يف أ 

لبن رشد تحاول التفاعل مع الرتاث الرشدي من دون  “وسط عدل”صورة  •
ول رفض تراثه  ل مطلق ول مرشوط.کالسقوط يف حبل متجيده والنتصار له بش

 ر الفلسفي والعلمي.کوالطعن يف أصالته وإضافاته للف
سم صورة موحدة الدراسات الرشدية املغربية مل تر  نلحظ أنسذا که

نها رسمت له صورا مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة کمنسجمة لفيلسوف قرطبة، ول
ل منذ البدايات کثلث صور متباينة بدأت معاملها تتش ن رصدکحيث ميومتضاربة، 

ابن رشد ومدرسته يف ”األوىل للدراسات املغربية حول ابن رشد، مبناسبة تنظيم ندوة 
التضارب يف املوقف من أيب الوليد  ک، واستمر ذل8197سنة  11“الغرب اإلسلمي
ن کنهاية العقد األول من األلفية الثالثة، ول يلوح يف األفق أي تغري مموفلسفته حتى 

 يف خريطة هذه التجاهات.
 نزعة متجيد ابن رشد. أول

الذي دافع  فقد بلغت نزعة متجيد ابن رشد أوجها عند محمد عابد الجابري
لت قطيعة إبيستيمولوجية کزية هي أن الرشدية شکعن أطروحة مر  12يف جميع أبحاثه

                                                 
املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش  :بريوت-1978 :الرباط) وة ابن رشد ومدرسته يف الغرب اإلسلميأعامل ند  11

 . (1981والتوزيع 
ز کمر  :بريوت) وين العقل العريبکت؛ 260-211، نحن والرتاثلقد تناول الجابري ابن رشد يف املؤلفات التالية:  12

-543، (1986ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت)، لعقل العقل العريببنية ا؛ 323-316، (2009دراسات الوحدة العربية، 
 ، دراسات ومناقشاتالرتاث والحداثة؛ 394-380، (2001ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) العقل األخلقي العريب؛ 551

بة کن حنبل وناملثقفون يف الحضارة العربية، محنة اب؛ 201-175، (2006ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)
ز دراسات کمر  :بريوت) رکابن رشد سرية وف ؛ 149-119، (2008ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت) ابن رشد

يف نقد الحاجة ؛ 394-380 (،2001ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت)، العقل األخلقي العريب(؛ 2007الوحدة العربية، 
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املنجز املغريب يف الدراسات الرشدية بني املعريف واإليديولوجي

املرشوع الرشدي. وقد حدثت بني الباحثني نقاشات وحوارات مبارشة وغري مبارشة، من 
ن کل منهام أصالته الخاصة واستقلليته املتميزة، ول ميکشأن العودة إليها أن تبني أن ل

يف موضعه  کتم بيان ذلسيام کبأي حال من األحوال اعتبار أحدهام امتدادا لآلخر، 
إن هذه امللحظات ل تقلل من أهمية وقيمة دراسة األستاذ عبد  .سةهذه الدرامن 

م من دراسات رشدية عربية، کالحليم عطية التي لفتت األنظار إىل رضورة إيلء ما ترا
مرشقية ومغربية، ما تستحقه من عناية واهتامم؛ خصوصا وأنه يعرتف بحاجة 

نظرا ملا قدمته من أطروحات  الدراسات الرشدية املغربية، إىل وقفة خاصة ومستقلة،
 حول ابن رشد جديرة بالعرض والتحليل واملناقشة.

فل ندعي يف هذه الورقة أننا سنقدم بديل عن الدراسات السابقة،  أما نحن
ها رغبة علمية متخصصة يف التأريخ کننا نسعى إىل أن نقدم مساهمة تحر کول

ئدة، للجيل السابق من رواد الدرس انت األعامل الراک. لقد للدراسات الرشدية املغربية
الفلسفي املغريب، مبثابة حافز لنا للسري عىل طريقها، والهتداء بهديها، للنظر فيام 

ه األسلف، وما ينتجه املعارصون املغاربة، من قراءات وتأويلت مختلفة للفلسفة کتر 
 الرشدية، من حيث مقارباتها املنهجية واختياراتها اإليديولوجية.

ن کالية محددة ميکإش-يف دائرة فلسفية کتحر ون هذه الورقة تکت کوبذل
 10،الدراسات املغربية التي تناولت ابن رشد أبرزهي ما  بلورتها يف التساؤلت التالية:

وما هي املناهج التي التمستها هذه الدراسات ملقاربة املنت ، يف قرأت متنهکو 
الدرس الفلسفي باملغرب؟ وما هي  ته هذه الدراسات عىلکوما األثر الذي تر  ؟الرشدي

  ر فلسفي مغريب معارص؟کقيمة مساهمتها يف بلورة ف
، وهي أن الدراسات الية انطلقنا من فرضية أساسيةکويف مقاربة هذه اإلش 

ش، بل کاملغربية املعارصة مل ترسم صورة موحدة منسجمة لفيلسوف قرطبة ومرا
تزعم أنها تعرب عن الحقيقة  ل واحدة منهاکرسمت له صورا متعددة ومتضاربة 

الرشدية يف صفائها ونقائها، ساهمت يف تنشيط الدرس الفلسفي الرتايث خاصة، ويف 
رته من مفاهيم کرية أغنت الساحة الفلسفية املغربية، مبا ابتکبروز أطروحات ف

رة أو مقتبسة من الرتاث کمتنوعة، وما توسلت به من وسائل وطرائق يف النظر مبت
ن کعارص، وما قدمته من حجج وإثباتات لتوجهاتها واختياراتها. بحيث ميالفلسفي امل

                                                 
ره للدرور الذي قامت به الدراسات کالعربية لبن رشد ل يعني تن يز هذا البحث عىل الدراسات املغربيةکإن تر  10

رين مغاربة، أو من أصل مغريب، باللغة الفرنسية، حيث سيأخذ بعني العتبار مساهمتها يف تنشيط کايت صدرت ملف
 يف مواضع مختلفة من هذا البحث. کام ستتم اإلشارة إىل ذلکالدراسات الرشدية املعارصة، 

 

رث من غريها کالدعاء أن الدراسات الرتاثية، ويف مقدمتها الدراسات الرشدية، ساهمت أ
 ر املغريب املعارص.کيف بلورة املعامل األساسية للف

 ومن هذه الفرضية األصلية تتفرع مجموعة من الفرضيات الجزئية تختص
 ل واحدة منها بصورة مميزة لبن رشد، وهي:ک

صورة ابن رشد الذي يفتح أبواب اإلبداع والجتهاد، والذي نحن يف أمس  •
 الحاجة إىل الهتداء بهديه واتباع سبيله.

ل کار، ورشع لکم إغلق أبواب التجديد والبتکصورة ابن رشد الذي أح •
 ه ونبذه.  کمس الحاجة إىل تر معاين املحافظة والتقليد، وبالتايل نحن يف أ 

لبن رشد تحاول التفاعل مع الرتاث الرشدي من دون  “وسط عدل”صورة  •
ول رفض تراثه  ل مطلق ول مرشوط.کالسقوط يف حبل متجيده والنتصار له بش

 ر الفلسفي والعلمي.کوالطعن يف أصالته وإضافاته للف
سم صورة موحدة الدراسات الرشدية املغربية مل تر  نلحظ أنسذا که

نها رسمت له صورا مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة کمنسجمة لفيلسوف قرطبة، ول
ل منذ البدايات کثلث صور متباينة بدأت معاملها تتش ن رصدکحيث ميومتضاربة، 

ابن رشد ومدرسته يف ”األوىل للدراسات املغربية حول ابن رشد، مبناسبة تنظيم ندوة 
التضارب يف املوقف من أيب الوليد  ک، واستمر ذل8197سنة  11“الغرب اإلسلمي
ن کنهاية العقد األول من األلفية الثالثة، ول يلوح يف األفق أي تغري مموفلسفته حتى 

 يف خريطة هذه التجاهات.
 نزعة متجيد ابن رشد. أول

الذي دافع  فقد بلغت نزعة متجيد ابن رشد أوجها عند محمد عابد الجابري
لت قطيعة إبيستيمولوجية کزية هي أن الرشدية شکعن أطروحة مر  12يف جميع أبحاثه

                                                 
املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش  :بريوت-1978 :الرباط) وة ابن رشد ومدرسته يف الغرب اإلسلميأعامل ند  11

 . (1981والتوزيع 
ز کمر  :بريوت) وين العقل العريبکت؛ 260-211، نحن والرتاثلقد تناول الجابري ابن رشد يف املؤلفات التالية:  12

-543، (1986ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت)، لعقل العقل العريببنية ا؛ 323-316، (2009دراسات الوحدة العربية، 
 ، دراسات ومناقشاتالرتاث والحداثة؛ 394-380، (2001ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) العقل األخلقي العريب؛ 551

بة کن حنبل وناملثقفون يف الحضارة العربية، محنة اب؛ 201-175، (2006ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)
ز دراسات کمر  :بريوت) رکابن رشد سرية وف ؛ 149-119، (2008ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت) ابن رشد

يف نقد الحاجة ؛ 394-380 (،2001ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت)، العقل األخلقي العريب(؛ 2007الوحدة العربية، 
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عبد النبي الحري

افة املستويات، املنهجية کمع الفلسفة اإلسلمية املرشقية، السينوية والفارابية، عىل 
ري کالية، مام يجعلها، أي الرشدية، مفتاحا لتحررنا وتقدمنا، الفکواملفاهيمية واإلش

روح إصلحية وتجديدية عىل مستوى  والعلمي والسيايس، نظرا ملا متيزت به من
مة بالرشيعة، کمة وعىل مستوى الرشيعة، ألن ابن رشد أعاد ترتيب علقة الحکالح

شف مناهج األدلة يف عقائد امللة، ووضع قواعد لبداية املجتهد ونهاية املقتصد، کام ک
 ام مل يفته تسطري ما هو رضوي يف العلمکوبني تهافت الخطاب املناوئ للفلسفة، 

 املدين.
جميع ألغاز  کون ابن رشد يف نظر الجابري قادرا عىل أن يفکي کوبذل

إىل اعتبار  نحن والرتاثرية والدينية والسياسية، حيث بلغ األمر بصاحب کواقعنا الف
انه أن کان ابن رشد أن ينوب عنا يف نقد واقعنا السيايس املعارص، بل بإمکأنه بإم

  13.لنتقال الدميقراطي املطلوبيلهمنا الحلول امللمئة لتحقيق ا
 انتقاد ابن رشد .ثانيا

لقد تعرضت أطروحات الجابري حول ابن رشد لنتقادات مختلفة تباينت 
ر إىل آخر، فعيل أومليل رفض بقوة القول بتحقيق ابن رشد کدرجة حدتها من مف

رشد لقطيعة إبيستمولوجية مع الفلسفة املرشقية، السينوية والفارابية، مادام ابن 
الخطاب اإلسلمي التقليدي، ومل يتجاوزه أو يحقق أي قطيعة معه،  کبقي يدور يف فل

ز عليها خطابه تنتمي إىل القاموس التقليدي کأن املفاهيم التي ارت کوحجته يف ذل
وغريها من املفاهيم ..  “الجتهاد”و “التأويل”و “األمة”و “البدعة”و “األصل”مثل 

يها ابن رشد إل بعض التعديلت الطفيفة، مل تؤد إىل تغيري التقليدية التي مل يدخل عل
يفي يسمح بالحديث عن قطيعة مع توظيفات السابقني لها. باإلضافة إىل أنه بقي ک

                                                                                                                   
مدخل ومقدمة ؛ 231-228و  223 -221و  218 -212، (2005ة العربية، ز دراسات الوحدکمر  :بريوت) إىل اإلصلح

ز دراسات کمر  :بريوت)، تحقيق فاضل العرسي فصل املقالتاب کز الدراسات الوحدة العربية لکتحليلية لنرشة مر 
مناهج  تابکز الدراسات الوحدة العربية لکمدخل ومقدمة تحليلية لنرشة مر ؛ 76-7، (1997الوحدة العربية، 

مدخل ومقدمة تحليلية ؛ 88-9 (،2001ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)تحقيق مصطفى حنفي األدلة، 
ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)، تحقيق مصطفى الحداد وأحمد محفوظ تهافت التهافتتاب ابن رشد کل

، ترجمة الرضوري يف السياسة تابکة لز الدراسات الوحدة العربيکمدخل ومقدمة تحليلية لنرشة مر ؛ 5-84 (،2001
تاب ابن رشد کمدخل ومقدمة تحليلية ل؛ 69-9، (1998ز دراسات الوحدة العربية، کمر : بريوت) أحمد شحلن

 .94 -9، (1999ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)، تحقيق أحمد محفوظ مع مساعدين ليات يف الطبکال
، 31 ر ونقد، عکف) ، ضمن“ومقارنات… أسئلة  1- قراطية يف املغرب: أسئلة وآفاقالنتقال إىل الدميو ”الجابري،  - 13

 .(2000سنة 
)من وجهة نظر  انية اإلصلحکاملخزن وإم دولة -2: أسئلة وآفاق. يف املغربالنتقال إىل الدميقراطية ”الجابري،  -  

 (.2000توبر ک، أ32، ع ر ونقدکفمجلة )، “ابن رشد وابن خلدون(

تقليديا من جهة املوضوعات التي اشتغل عليها، والتي مل تخرج عن اهتاممات سائر 
 14.مان، واإلرادة، والنفس، وغريهالمني املسلمني، مثل الله، والعامل، والز کالفلسفة واملت

ن النقد الجذري ألطروحة الجابري سيصل حدوده القصوى عند طه عبد کل
ل ما کالرحمن الذي وضع تصورات ابن رشد والجابري يف خانة واحدة سلط عليها 

 15.استطاع إليه سبيل من معاول الهدم ووسائل التقويض
د، بل نجد هذه النزعة ن طه عبد الرحمن وحيدا يف نقده لبن رشکمل ي

الذي ميز بني  16،حارضة عند عدد من الباحثني املغاربة، ومن بينهم عبد املجيد الصغري
رحلت عن العامل اإلسلمي مع رحيل ابن رشد  “صورة أرسطية”صورتني لبن رشد، 

 ودفن جثته، و"صورة سلفية" استمر حضورها يف العامل اإلسلمي.
ن ابن رشد کشد، يف نظر عبد املجيد الصغري، للقد نيس املغاربة فعل ابن ر 

ان يحب أن يظهر کاملعجب بأرسطو، املقلد لعلمه اإللهي، واستحرضوا الصورة التي 
مناهج األدلة يف و بداية املجتهد ونهاية املقتصد، تابيهکبها للعامة، والتي نجدها يف 

فقيها سنيا، بل سلفيا  من قربه لقد بعث املغاربة، يقول الصغري، ابن رشدعقائد امللة. 
ام ک “عام تحته عمل”ل تأمل ميتافيزيقي، ول يبحث إل کره الفلسفة، ويبتعد عن کي

 !کمالقال اإلمام 
فائدة يف أي وجه من أوجه  17ل يرى طه عبد الرحمن کعىل خلف ذل

طاملا أن منهجه املفضل، يف دراساته  “األرسطي”أو  “السلفي”املرشوع الرشدي، 
                                                 

 .(1990ز الثقايف العريب، کاملر : بريوت) الرتاث والتجاوزتاب عيل أومليل، کع يف هذا الصدد يراج 14
رب عقبة يف طريق العقل العريب تحول بينه وبني التحرر من آفة کيف نظر طه عبد الرحمن أ “الرشدانية”تعترب   15

السطور يف موضع آخر، انظر: عبد النبي اتب هذه کالتقليد والنطلق يف آفاق اإلبداع، وهي النقطة التي تناولها 
ة کالشب: بريوت) مة الرشديةکطه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري: رصاع املرشوعني عىل أرض الحالحري، 

 . (2014العربية لألبحاث والنرش، 
مدرسته يف أعامل ندوة ابن رشد و  ،“القرننيم عىل ابن رشد لدى مغاربة کاملنهج الرشدي وأثره يف الح”الصغري،   16

 .316و 315، الغرب اإلسلمي
انت عبارة عن إشارة واضحة أو کتب طه عبد الرحمن من اإلشارة النقدية إىل ابن رشد، سواء کل تخلو معظم   17

، التي افتتح 2013إىل محارضته ربيع  “ابن رشد ومدرسته يف الغرب اإلسلمي”مضمرة، ابتداء من محارضته يف ندوة 
مام يدل عىل األهمية  .“أخت العلامنية وفصل الدين عن نفسه”ـ نشطته العلمية، واملوسومة بز مغارب، أ کبها مر 

ن الرجوع إىل املراجع التالية للوقوف عىل کذا ميکر الطاهوي، هکالقصوى التي يحتلها نقد املرشوع الرشدي يف الف
العمل (؛ 1995 ز الثقايف العريب،کملر ا :بريوت) الفلسفة والرتجمة 1فقه الفلسفة، طه عبد الرحمن،  هذه النقطة:

لغة ابن رشد الفلسفية من خلل عرضه لنظرية ” (؛2009ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) الديني وتجديد العقل
)بريوت: املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش  أعامل ندوة ابن رشد و مدرسته يف الغرب اإلسلميضمن ، “املقولت

وثر کاللسان وامليزان أو الت (؛2002ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) ريب يف الختلف الفلسفيالحق الع؛ والتوزيع(
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املنجز املغريب يف الدراسات الرشدية بني املعريف واإليديولوجي

افة املستويات، املنهجية کمع الفلسفة اإلسلمية املرشقية، السينوية والفارابية، عىل 
ري کالية، مام يجعلها، أي الرشدية، مفتاحا لتحررنا وتقدمنا، الفکواملفاهيمية واإلش

روح إصلحية وتجديدية عىل مستوى  والعلمي والسيايس، نظرا ملا متيزت به من
مة بالرشيعة، کمة وعىل مستوى الرشيعة، ألن ابن رشد أعاد ترتيب علقة الحکالح

شف مناهج األدلة يف عقائد امللة، ووضع قواعد لبداية املجتهد ونهاية املقتصد، کام ک
 ام مل يفته تسطري ما هو رضوي يف العلمکوبني تهافت الخطاب املناوئ للفلسفة، 

 املدين.
جميع ألغاز  کون ابن رشد يف نظر الجابري قادرا عىل أن يفکي کوبذل

إىل اعتبار  نحن والرتاثرية والدينية والسياسية، حيث بلغ األمر بصاحب کواقعنا الف
انه أن کان ابن رشد أن ينوب عنا يف نقد واقعنا السيايس املعارص، بل بإمکأنه بإم

  13.لنتقال الدميقراطي املطلوبيلهمنا الحلول امللمئة لتحقيق ا
 انتقاد ابن رشد .ثانيا

لقد تعرضت أطروحات الجابري حول ابن رشد لنتقادات مختلفة تباينت 
ر إىل آخر، فعيل أومليل رفض بقوة القول بتحقيق ابن رشد کدرجة حدتها من مف

رشد لقطيعة إبيستمولوجية مع الفلسفة املرشقية، السينوية والفارابية، مادام ابن 
الخطاب اإلسلمي التقليدي، ومل يتجاوزه أو يحقق أي قطيعة معه،  کبقي يدور يف فل

ز عليها خطابه تنتمي إىل القاموس التقليدي کأن املفاهيم التي ارت کوحجته يف ذل
وغريها من املفاهيم ..  “الجتهاد”و “التأويل”و “األمة”و “البدعة”و “األصل”مثل 

يها ابن رشد إل بعض التعديلت الطفيفة، مل تؤد إىل تغيري التقليدية التي مل يدخل عل
يفي يسمح بالحديث عن قطيعة مع توظيفات السابقني لها. باإلضافة إىل أنه بقي ک

                                                                                                                   
مدخل ومقدمة ؛ 231-228و  223 -221و  218 -212، (2005ة العربية، ز دراسات الوحدکمر  :بريوت) إىل اإلصلح

ز دراسات کمر  :بريوت)، تحقيق فاضل العرسي فصل املقالتاب کز الدراسات الوحدة العربية لکتحليلية لنرشة مر 
مناهج  تابکز الدراسات الوحدة العربية لکمدخل ومقدمة تحليلية لنرشة مر ؛ 76-7، (1997الوحدة العربية، 

مدخل ومقدمة تحليلية ؛ 88-9 (،2001ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)تحقيق مصطفى حنفي األدلة، 
ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)، تحقيق مصطفى الحداد وأحمد محفوظ تهافت التهافتتاب ابن رشد کل

، ترجمة الرضوري يف السياسة تابکة لز الدراسات الوحدة العربيکمدخل ومقدمة تحليلية لنرشة مر ؛ 5-84 (،2001
تاب ابن رشد کمدخل ومقدمة تحليلية ل؛ 69-9، (1998ز دراسات الوحدة العربية، کمر : بريوت) أحمد شحلن

 .94 -9، (1999ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)، تحقيق أحمد محفوظ مع مساعدين ليات يف الطبکال
، 31 ر ونقد، عکف) ، ضمن“ومقارنات… أسئلة  1- قراطية يف املغرب: أسئلة وآفاقالنتقال إىل الدميو ”الجابري،  - 13

 .(2000سنة 
)من وجهة نظر  انية اإلصلحکاملخزن وإم دولة -2: أسئلة وآفاق. يف املغربالنتقال إىل الدميقراطية ”الجابري،  -  

 (.2000توبر ک، أ32، ع ر ونقدکفمجلة )، “ابن رشد وابن خلدون(

تقليديا من جهة املوضوعات التي اشتغل عليها، والتي مل تخرج عن اهتاممات سائر 
 14.مان، واإلرادة، والنفس، وغريهالمني املسلمني، مثل الله، والعامل، والز کالفلسفة واملت

ن النقد الجذري ألطروحة الجابري سيصل حدوده القصوى عند طه عبد کل
ل ما کالرحمن الذي وضع تصورات ابن رشد والجابري يف خانة واحدة سلط عليها 

 15.استطاع إليه سبيل من معاول الهدم ووسائل التقويض
د، بل نجد هذه النزعة ن طه عبد الرحمن وحيدا يف نقده لبن رشکمل ي

الذي ميز بني  16،حارضة عند عدد من الباحثني املغاربة، ومن بينهم عبد املجيد الصغري
رحلت عن العامل اإلسلمي مع رحيل ابن رشد  “صورة أرسطية”صورتني لبن رشد، 

 ودفن جثته، و"صورة سلفية" استمر حضورها يف العامل اإلسلمي.
ن ابن رشد کشد، يف نظر عبد املجيد الصغري، للقد نيس املغاربة فعل ابن ر 

ان يحب أن يظهر کاملعجب بأرسطو، املقلد لعلمه اإللهي، واستحرضوا الصورة التي 
مناهج األدلة يف و بداية املجتهد ونهاية املقتصد، تابيهکبها للعامة، والتي نجدها يف 

فقيها سنيا، بل سلفيا  من قربه لقد بعث املغاربة، يقول الصغري، ابن رشدعقائد امللة. 
ام ک “عام تحته عمل”ل تأمل ميتافيزيقي، ول يبحث إل کره الفلسفة، ويبتعد عن کي

 !کمالقال اإلمام 
فائدة يف أي وجه من أوجه  17ل يرى طه عبد الرحمن کعىل خلف ذل

طاملا أن منهجه املفضل، يف دراساته  “األرسطي”أو  “السلفي”املرشوع الرشدي، 
                                                 

 .(1990ز الثقايف العريب، کاملر : بريوت) الرتاث والتجاوزتاب عيل أومليل، کع يف هذا الصدد يراج 14
رب عقبة يف طريق العقل العريب تحول بينه وبني التحرر من آفة کيف نظر طه عبد الرحمن أ “الرشدانية”تعترب   15

السطور يف موضع آخر، انظر: عبد النبي اتب هذه کالتقليد والنطلق يف آفاق اإلبداع، وهي النقطة التي تناولها 
ة کالشب: بريوت) مة الرشديةکطه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري: رصاع املرشوعني عىل أرض الحالحري، 

 . (2014العربية لألبحاث والنرش، 
مدرسته يف أعامل ندوة ابن رشد و  ،“القرننيم عىل ابن رشد لدى مغاربة کاملنهج الرشدي وأثره يف الح”الصغري،   16

 .316و 315، الغرب اإلسلمي
انت عبارة عن إشارة واضحة أو کتب طه عبد الرحمن من اإلشارة النقدية إىل ابن رشد، سواء کل تخلو معظم   17

، التي افتتح 2013إىل محارضته ربيع  “ابن رشد ومدرسته يف الغرب اإلسلمي”مضمرة، ابتداء من محارضته يف ندوة 
مام يدل عىل األهمية  .“أخت العلامنية وفصل الدين عن نفسه”ـ نشطته العلمية، واملوسومة بز مغارب، أ کبها مر 

ن الرجوع إىل املراجع التالية للوقوف عىل کذا ميکر الطاهوي، هکالقصوى التي يحتلها نقد املرشوع الرشدي يف الف
العمل (؛ 1995 ز الثقايف العريب،کملر ا :بريوت) الفلسفة والرتجمة 1فقه الفلسفة، طه عبد الرحمن،  هذه النقطة:

لغة ابن رشد الفلسفية من خلل عرضه لنظرية ” (؛2009ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) الديني وتجديد العقل
)بريوت: املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش  أعامل ندوة ابن رشد و مدرسته يف الغرب اإلسلميضمن ، “املقولت

وثر کاللسان وامليزان أو الت (؛2002ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) ريب يف الختلف الفلسفيالحق الع؛ والتوزيع(
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عبد النبي الحري

و الفقهية أو الفلسفية، هو التقليد والجمود ونبذ الجتهاد والتجديد. لمية أ کال
 ر اإلسلمي.کن أن يعول عليه من يريد تجديد الفکواملقلد، يف نظر طه، ل مي

تهافت ”ذا حاول طه عبد الرحمن أن ينوب عن الغزايل يف بيان تهافت که
شدي القائل بالفصل حيث يشري إىل التناقض الواقع بني ظاهر النص الر  ،“التهافت

، وبني حقيقة هذا املنت الطافحة “الربهان”و “الجدل”و “البيان”والتجزيء بني 
ما يسميه طه بالرؤية  کامل بني هذه الحقول املعرفية املختلفة؛ وذلکبالتداخل والت

 التفاضلية عند ابن رشد.-الرؤية التجزيئية
ل يتجىل أيضا فيام من فقط فيام رصح به، بکإن التناقض عند ابن رشد ل ي

ن برهانيا کت عنه يف نصوصه، وخصوصا املتعلق منها بالجانب اإللهي، الذي مل يکس
، طافحا بشتى أنواع کان، عىل خلف ذلکخالصا، يف نظر طه عبد الرحمن، بل 

 لم الذي شن فيلسوف قرطبةکالتداخل مع العلوم األخرى، ويف مقدمتها علم ال
مجوه مع العلم اإللهي، بدعوى أنه يتوسل بطرائق هجوما عىل الفلسفة الذين د

 مة اليقيني.کجدلية لترقى لربهان الح
هو  رکابن رشد: سرية وفأن الحاجة ل تدعو إىل بيان أن صاحب  کش ول

حمن عىل أرض رية التي خاضها طه عبد الر کاملقصود بهذا الدحض، فالسجالت الف
 مع زميله محمد عابد الجابري، فبقدر سجالت بالدرجة األوىل مة الرشدية، هي،کالح

ما عمل األخري عىل متجيد ابن رشد واإلعلء من شأن الرشدية، بقدر ما سعى طه عبد 
 18.انهاکالرحمن إىل هدم صورتها وتقويض أر 

ر املغريب املعارص نقاشا مثريا وشيقا بني نزعة النتصار کلقد عرفت أروقة الف
نه نقاش مل يتقيد يف کعىل ابن رشد والرشدية، للبن رشد وفلسفته ونزعة النتصار 

مت کغالب األحيان بقواعد الصناعة الفلسفية، نظرا للهواجس اإليديولوجية التي تح
 يف مختلف مراحله وفصوله.

 
 

                                                                                                                   
ز الثقايف کاملر : بريوت) تجديد املنهج يف تقويم الرتاث(؛ 1998ز الثقايف العريب، کاملر  :الدار البيضاء-بريوت) العقيل
(؛ 1999ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) والتأثيل تاب املفهومکالقول الفلسفي،  -2-فقه الفلسفة (؛ 1994العريب

 .(2000ز الثقايف العريب،  کاملر  :الدار البيضاء-بريوت) سؤال األخلق: مساهمة يف النقد األخلقي للحداثة الغربية
 .186-129تاب، طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري: رصاع املرشوعني، کتناولنا هذه املسألة بتفصيل يف  18

 املوقف العدل .ثالثا
حاول عدد من الباحثني املغاربة تجاوز هذه املقاربات اإليديولوجية، ويف قد و 

العلوي سبيل البحث  کفقد سل 20،ومحمد املصباحي 19العلويمقدمتهم جامل الدين 
نها أن کالبيبليوغرايف يف املنت الرشدي، اعتقادا منه أن أي دراسة علمية لبن رشد ل مي

ون دراسة علمية وموضوعية، وقادرة عىل فهم حقيقة ابن رشد، دون أن تسبقها کت
حيث  شامل للمنت الرشدي.مرحلة أولية من البحث تهدف بالدرجة األوىل إىل إحصاء 

عمل العلوي عىل إنجاز جرد بيبليوغرايف ملختلف تواليف ابن رشد املوجود منها 
ام بذل مجهودا کواملفقود، ورسم صورة تقريبية ملا تبقى منها يف أصله العريب، 
 مشهودا عىل مستوى التحقيق والدراسة لعدد من النصوص الرشدية.

جليلة للدراسات الرشدية املغربية  ون العلوي قد أسدى خدماتکي کبذل
انت عليه يف بداياتها الجنينية األوىل، کنقلتها إىل مرحلة متقدمة جدا باملقارنة مع ما 

من مختلف املقاربات اإليديولوجية التي ضاعت معها  وحاولت جاهدة إنقادها
 حقيقة املرشوع الرشدي.

دية املغربية عىل مل يجد العلوي نفسه وحيدا يف هذا املسعى لتأسيس الرش
، سريتبط اسمه بالدراسات ان إىل جانبه باحث آخرکقواعد علمية وموضوعية، بل 

عىل الستنطاق الفلسفي  يعتمد منهجا کالذي سل ي،وهو محمد املصباحالرشدية، 
ى م  وقد س  . “قراءة ابن رشد بابن رشد ومن أجل ابن رشد”للنصوص الرشدية من أجل 

                                                 
 .3انظر الهامش  جامل الدين العلوي حول ابن رشدن دراسات ع 19
ع ابن رشد إما بالقصد األول أو يستحرضه بکيفية غري مبارشة، و سات التي يتناول فيها موضاأصدر محمد املصباحي مجموعة من الدر  20

-)الدار البيضاء ل عند ابن رشدإشکالية العقاملصباحي، محمد  أو يناقش الدراسات التي قام بها بحاثون آخرون حول ابن رشد:
دار : )بريوت 2(، ط1988اظ، کع :، )الرباطالت، بحوث يف الفلسفة العربية اإلسلميةکدللت وإش؛ (1988 املرکز الثقايف العريب،:بريوت

يف تاريخ الوجود  تحولت؛ (1990)بريوت، دار الطليعة،  من املعرفة إىل العقل: أبحاث يف نظرية العقل عند العرب؛ (2005الهادي، 
دار الطليعة  :)بريوت الوجه اآلخر لحداثة ابن رشد؛ (1995دار الغرب اإلسلمي،  :)بريوت والعقل: بحوث يف الفلسفة العربية اإلسلمية

ارس، املد :)الدار البيضاء الوحدة والوجود عند ابن رشد(؛ 2001 :الرباط)، ر ابن رشدکوين لفکاألفق ال)منسق(،  املصباحي،؛ (1998
امل عبد اللطيف ک، إعداد الرتاث والنهضة: قراءات يف أعامل محمد عابد الجابري، ضمن ”الجابري والحلم املزدوج بالعقلنية”؛ (2002

الدار ) مع ابن رشد؛ (2006دار الطليعة،  :)بريوت العقل اإلسلمي بني قرطبة وأصفهان؛ (2004ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)
من أجل حداثة بأصوات ؛ (2006دار األمان،  :)الرباط من الوجود إىل الذات: بحث يف فلسفة ابن رشد؛ (2006دار توبقال،  :البيضاء

 و 4، عوارف، )مجلة “حول الفلسفة والتصوف“(؛ 2010دار الطليعة،  :بريوت) متعددة، ورش لفلسفات الحق والثقافة والسياسة والدين
 27، العدد أوراق فلسفية، )“تاب السنة واإلصلح لعبد الله العرويکقراءة أولية يف - ما بعد التاريخانيةمن التاريخانية إىل”؛ (2010، 5

ورة واألنوثة يف فلسفة کاملساواة والختلف بني الذ ”؛ (2011ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :)بريوت فلسفة ابن رشد ؛(2010السنة 
الجابري بني تحديث ” ؛131-123 :(2011مارس ) 1، تصدرها جامعة الجزائر، أفکار وآفاق، )“الوجود وفلسفة السياسة عند ابن رشد

 :)بريوت نعم ول: ابن عريب والفکر املنفتح ؛(2011جداول، : )بريوت الجابري دراسات متباينة، ضمن “وتعريب الحداثة ‘العقل العريب’
تاب )املنت الرشدي: مدخل لقراءة جديدة( لجامل الدين کومراجعة نقدية لالية املنت الرشدي: کحول إش”؛ (2012الدار العربية للعلوم، 

ابن رشد ”؛ 64-15 :(2019ديسمرب -توبرک، أ97، املناهل) “العدل والظلم عند ابن رشد” ؛ التکدللت وإشتاب ک، ضمن “العلوي
 .413-393 :(2021، صيف 102، املناهل) “مة والرشيعةکبني الذات واآلخر وبني الح ‘املوقف العدل’و
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املنجز املغريب يف الدراسات الرشدية بني املعريف واإليديولوجي

و الفقهية أو الفلسفية، هو التقليد والجمود ونبذ الجتهاد والتجديد. لمية أ کال
 ر اإلسلمي.کن أن يعول عليه من يريد تجديد الفکواملقلد، يف نظر طه، ل مي

تهافت ”ذا حاول طه عبد الرحمن أن ينوب عن الغزايل يف بيان تهافت که
شدي القائل بالفصل حيث يشري إىل التناقض الواقع بني ظاهر النص الر  ،“التهافت

، وبني حقيقة هذا املنت الطافحة “الربهان”و “الجدل”و “البيان”والتجزيء بني 
ما يسميه طه بالرؤية  کامل بني هذه الحقول املعرفية املختلفة؛ وذلکبالتداخل والت

 التفاضلية عند ابن رشد.-الرؤية التجزيئية
ل يتجىل أيضا فيام من فقط فيام رصح به، بکإن التناقض عند ابن رشد ل ي

ن برهانيا کت عنه يف نصوصه، وخصوصا املتعلق منها بالجانب اإللهي، الذي مل يکس
، طافحا بشتى أنواع کان، عىل خلف ذلکخالصا، يف نظر طه عبد الرحمن، بل 

 لم الذي شن فيلسوف قرطبةکالتداخل مع العلوم األخرى، ويف مقدمتها علم ال
مجوه مع العلم اإللهي، بدعوى أنه يتوسل بطرائق هجوما عىل الفلسفة الذين د

 مة اليقيني.کجدلية لترقى لربهان الح
هو  رکابن رشد: سرية وفأن الحاجة ل تدعو إىل بيان أن صاحب  کش ول

حمن عىل أرض رية التي خاضها طه عبد الر کاملقصود بهذا الدحض، فالسجالت الف
 مع زميله محمد عابد الجابري، فبقدر سجالت بالدرجة األوىل مة الرشدية، هي،کالح

ما عمل األخري عىل متجيد ابن رشد واإلعلء من شأن الرشدية، بقدر ما سعى طه عبد 
 18.انهاکالرحمن إىل هدم صورتها وتقويض أر 

ر املغريب املعارص نقاشا مثريا وشيقا بني نزعة النتصار کلقد عرفت أروقة الف
نه نقاش مل يتقيد يف کعىل ابن رشد والرشدية، للبن رشد وفلسفته ونزعة النتصار 

مت کغالب األحيان بقواعد الصناعة الفلسفية، نظرا للهواجس اإليديولوجية التي تح
 يف مختلف مراحله وفصوله.

 
 

                                                                                                                   
ز الثقايف کاملر : بريوت) تجديد املنهج يف تقويم الرتاث(؛ 1998ز الثقايف العريب، کاملر  :الدار البيضاء-بريوت) العقيل
(؛ 1999ز الثقايف العريب، کاملر  :بريوت) والتأثيل تاب املفهومکالقول الفلسفي،  -2-فقه الفلسفة (؛ 1994العريب

 .(2000ز الثقايف العريب،  کاملر  :الدار البيضاء-بريوت) سؤال األخلق: مساهمة يف النقد األخلقي للحداثة الغربية
 .186-129تاب، طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري: رصاع املرشوعني، کتناولنا هذه املسألة بتفصيل يف  18

 املوقف العدل .ثالثا
حاول عدد من الباحثني املغاربة تجاوز هذه املقاربات اإليديولوجية، ويف قد و 

العلوي سبيل البحث  کفقد سل 20،ومحمد املصباحي 19العلويمقدمتهم جامل الدين 
نها أن کالبيبليوغرايف يف املنت الرشدي، اعتقادا منه أن أي دراسة علمية لبن رشد ل مي

ون دراسة علمية وموضوعية، وقادرة عىل فهم حقيقة ابن رشد، دون أن تسبقها کت
حيث  شامل للمنت الرشدي.مرحلة أولية من البحث تهدف بالدرجة األوىل إىل إحصاء 

عمل العلوي عىل إنجاز جرد بيبليوغرايف ملختلف تواليف ابن رشد املوجود منها 
ام بذل مجهودا کواملفقود، ورسم صورة تقريبية ملا تبقى منها يف أصله العريب، 
 مشهودا عىل مستوى التحقيق والدراسة لعدد من النصوص الرشدية.

جليلة للدراسات الرشدية املغربية  ون العلوي قد أسدى خدماتکي کبذل
انت عليه يف بداياتها الجنينية األوىل، کنقلتها إىل مرحلة متقدمة جدا باملقارنة مع ما 

من مختلف املقاربات اإليديولوجية التي ضاعت معها  وحاولت جاهدة إنقادها
 حقيقة املرشوع الرشدي.

دية املغربية عىل مل يجد العلوي نفسه وحيدا يف هذا املسعى لتأسيس الرش
، سريتبط اسمه بالدراسات ان إىل جانبه باحث آخرکقواعد علمية وموضوعية، بل 

عىل الستنطاق الفلسفي  يعتمد منهجا کالذي سل ي،وهو محمد املصباحالرشدية، 
ى م  وقد س  . “قراءة ابن رشد بابن رشد ومن أجل ابن رشد”للنصوص الرشدية من أجل 

                                                 
 .3انظر الهامش  جامل الدين العلوي حول ابن رشدن دراسات ع 19
ع ابن رشد إما بالقصد األول أو يستحرضه بکيفية غري مبارشة، و سات التي يتناول فيها موضاأصدر محمد املصباحي مجموعة من الدر  20

-)الدار البيضاء ل عند ابن رشدإشکالية العقاملصباحي، محمد  أو يناقش الدراسات التي قام بها بحاثون آخرون حول ابن رشد:
دار : )بريوت 2(، ط1988اظ، کع :، )الرباطالت، بحوث يف الفلسفة العربية اإلسلميةکدللت وإش؛ (1988 املرکز الثقايف العريب،:بريوت

يف تاريخ الوجود  تحولت؛ (1990)بريوت، دار الطليعة،  من املعرفة إىل العقل: أبحاث يف نظرية العقل عند العرب؛ (2005الهادي، 
دار الطليعة  :)بريوت الوجه اآلخر لحداثة ابن رشد؛ (1995دار الغرب اإلسلمي،  :)بريوت والعقل: بحوث يف الفلسفة العربية اإلسلمية

ارس، املد :)الدار البيضاء الوحدة والوجود عند ابن رشد(؛ 2001 :الرباط)، ر ابن رشدکوين لفکاألفق ال)منسق(،  املصباحي،؛ (1998
امل عبد اللطيف ک، إعداد الرتاث والنهضة: قراءات يف أعامل محمد عابد الجابري، ضمن ”الجابري والحلم املزدوج بالعقلنية”؛ (2002

الدار ) مع ابن رشد؛ (2006دار الطليعة،  :)بريوت العقل اإلسلمي بني قرطبة وأصفهان؛ (2004ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت)
من أجل حداثة بأصوات ؛ (2006دار األمان،  :)الرباط من الوجود إىل الذات: بحث يف فلسفة ابن رشد؛ (2006دار توبقال،  :البيضاء

 و 4، عوارف، )مجلة “حول الفلسفة والتصوف“(؛ 2010دار الطليعة،  :بريوت) متعددة، ورش لفلسفات الحق والثقافة والسياسة والدين
 27، العدد أوراق فلسفية، )“تاب السنة واإلصلح لعبد الله العرويکقراءة أولية يف - ما بعد التاريخانيةمن التاريخانية إىل”؛ (2010، 5

ورة واألنوثة يف فلسفة کاملساواة والختلف بني الذ ”؛ (2011ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :)بريوت فلسفة ابن رشد ؛(2010السنة 
الجابري بني تحديث ” ؛131-123 :(2011مارس ) 1، تصدرها جامعة الجزائر، أفکار وآفاق، )“الوجود وفلسفة السياسة عند ابن رشد

 :)بريوت نعم ول: ابن عريب والفکر املنفتح ؛(2011جداول، : )بريوت الجابري دراسات متباينة، ضمن “وتعريب الحداثة ‘العقل العريب’
تاب )املنت الرشدي: مدخل لقراءة جديدة( لجامل الدين کومراجعة نقدية لالية املنت الرشدي: کحول إش”؛ (2012الدار العربية للعلوم، 

ابن رشد ”؛ 64-15 :(2019ديسمرب -توبرک، أ97، املناهل) “العدل والظلم عند ابن رشد” ؛ التکدللت وإشتاب ک، ضمن “العلوي
 .413-393 :(2021، صيف 102، املناهل) “مة والرشيعةکبني الذات واآلخر وبني الح ‘املوقف العدل’و
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لتقريب الفلسفة الرشدية، وخاصة جانبها  21،ايلکيل اإلشباملنهج الدلهذا املنهج 
 ن الدراسات املغربية قد طرقت بابها بعد.کاملتعلق برشوحاته األرسطية التي مل ت

مة الرشدية حيث کمن الحخاصا وبفضل هذا املنهج وقف املصباحي موقفا 
 نظرا ملا اإلنساين کفضاء للمشرت کأرض للمصالحة بني الجدل والربهان، و کنظر إليها 
ر الرشدي من جرس للتلقي والحوار بني مختلف الحضارات، األمر الذي کجسده الف

ل مقولت الرصاع الحضاري وإيديولوجيات النبذ کن أن يفيدنا اليوم يف مواجهة کمي
ال کواإلقصاء التي ترفع أصواتها يف مختلف قارات عاملنا املعارص داعية ملختلف أش

 ب بني بني اإلنسان.العنرصية والعنف والحرو 
ن هذه القيمة النظرية والعملية، التي يسجلها املصباحي، بصدد الفلسفة کل

ن کل مانعا من دعوته إىل مجاوزة الرشدية إىل ما بعد الرشدية، لکالرشدية، ل تش
ن، يف نظره، تجاوز ابن رشد إل من کمضمونا متميزا، إذ ل مي ههذه الدعوة تتخذ عند

ومن هنا حاول فتح الباب إلجراء مصالحة بني الربهان  اسطته.خلل ابن رشد وبو 
لقد  والعرفان، وهي املحاولة التي فشل فيها ابن رشد خلل لقائه الخاطف بابن عريب.

مة الرشدية إىل کان بداية مغادرته للحکنه کسبق ملحمود قاسم أن فتح هذا الباب ل
ون مصري املصباحي هو نفسه کياإلقامة النهائية يف عامل التصوف والعرفان، فهل س

 مصري محمود قاسم؟
ل الشواهد التي توافرت لهذا البحث تقول إن مغامرات املصباحي يف کإن 

فضاءات التصوف املغرية واملثرية ل تتم مبعزل عن رقابة العيون الرشدية، سواء يف 
  صدرا. مة املتعالية عند امللکدراساته ألطروحات محيي بن عريب، أو يف قراءاته للح

ر الرشدي، بل کر للفکربي ل يعني التنکر األ کإن انفتاح املصباحي عىل الف
ار واألشياء، کهي محاولة إلنقاد الرشدية من انغلقها ورصامة نظرتها األحادية لألف

رث کتنظر إىل اليشء الواحد بأ”ربية من نزعة تعددية، کببث ما تسعفنا به األ  کوذل
رث من حجاب واحد، کرث من وجه واحد وأکللوجود أ”ن وتؤمن بأ  22،“من عني واحدة

 23.“شف عنهکيفية خاصة به للکل وجه وحجاب يقتيض کوأن 

                                                 
 :(2012) 159و158، الفکر العريب املعارص، “الصورة الدللية اإلشکالية الدللية لبن رشد”مقال  تناولنا هذا املنهج بالدراسة والتحليل يف 21

77-89. 
 .214 :(2010)  5 و 4   ، مجلة عوارف “حول الفلسفة والتصوف”املصباحي،  22
 نفسه. 23

 کام فهمه ابن رشد، ل يسعفنا اليوم يف إدراکتفاء بعني العقل، کإن ال 
ل وجه، ليبقى کل أوجهه عىل نحو يتعرى فيه عن کب”الوجود مبا هو موجود، أي 

 24.“ل اآلفاقکنراه يف  الوجه الواحد الحق الذي
يتبني مام سبق أن الدراسات الرشدية املغربية قد حملت معها خلفات 
عميقة فيام يتعلق باملوقف الذي ينبغي أن نتخذه من فلسفته، وهل نحن يف حاجة 

 “هاکتر ”ام کها يف طي النسيان کإىل تجديد روابطنا وصلتنا بها، أم األوىل بنا أن نرت 
 أسلفنا السابقون؟

قف عند مختلف الصور التي نأن نا يف هذه الورقة وعىل العموم فقد حاول
ن إجاملها عىل العموم يف صورتني کرون املغاربة املعارصون، والتي ميکرسمها املف

 اثنتني:
صورة إيديولوجية حاولت توظيف ابن رشد يف رصاعات معارصة ل شأن  •

ني متناقضني: موقف ميجد للفلسفة الرشدية بها، وهي تنقسم بدورها إىل موقف
لنا املعارصة؛ کل مشاکويعيل من شأنها ويعتربها مفتاحا سحريا لحل  “الرشدية”

ل ما يف وسعه عىل هدم أسس الرشدية کوعمل  “اللرشدية”وموقف رفع شعار 
 انها.کوتقويض أر 
ر کسبيل دراسة الف کصورة فلسفية حاولت قدر ما استطاعت إىل ذل •

 ، وسعت إىل قراءة ابن رشد بابن رشد ومن أجل ابن رشد.“دةمحاي”الرشدي دراسة 
ل دراسة لبن رشد، أو للدراسات التي أنجزت حول مرشوعه کانت کوإذا 

ري معني، فإن کل رصيح أو مضمر، عن موقف فکالفلسفي، من الطبيعي أن تعرب، بش
لقراءات ل اکهذه الدراسة ل تخفي انحيازها للقراءة الفلسفية لبن رشد، ضدا عىل 

اإليديولوجية التي أسقطت رصاعات الحارض عىل الرتاث الرشدي، ففوتت عىل نفسها 
 ام نريده أو ل نريده.کام هو ل کحقيقة ابن رشد  کفرصة إدرا
ن هل حققت القراءة املغربية الفلسفية لبن رشد هدفها األسمى وهو کل

 املة وحقيقية لبن رشد؟ کرسم صورة 
 ، فقد“ل”و “نعم”ون بني مقام کأن تإل نها کلسؤال ل ميإن اإلجابة عن هذا ا

الطريق إىل فهم سليم لبن رشد، وهو التقيد  وجدت الدراسات الرشدية املغربية

                                                 
 نفسه. 24
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ال الضلل اإليديولوجية والسياسية کل أشکبقواعد الصناعة الفلسفية، والتحرر من 
 اآلنية والضيقة. 

صف بعنارص اإلثارة والجاذبية ن هذا الطريق صعب وشاق، ل ألنه ل يتکل
ن ألنه مرشوع يتجاوز إرادة هذا کالتي تتصف بها طرق التأويل اإليديولوجية، ول

عىل عدة  ک، ألنه مرشوع يتطلب جهودا جبارة ومتضافرة تتحر کالباحث الفرد أو ذا
 جبهات.

ل أغراضه بعد، بل إنه يفتح أمام کإن البحث يف الرشديات مل يستنفد 
 ن حرصها يف األوراش التالية:کقا واسعة ملزيد من البحث والنظر ميالباحثني آفا
 مواصلة الجهود التي بذلت عىل صعيد الرصد البيبليوغرايف للمنت الرشدي. •
إعادة نرش وتحقيق ما توفر من النصوص الرشدية لتخليصها مام أضفت  •

 عليها النرشات اإليديولوجية التي هيمنت عىل هذا الصعيد.
جهود ترجمة النصوص الرشدية املفقودة يف اللغة العربية واملتوفرة ثيف کت •

 يف لغات أجنبية، خاصة العربية واللتينية.
مراجعة وتقويم الدراسات التي أنجزت حول الرتاث الرشدي، قصد إبراز  •

 قيمتها والوقوف عىل حدودها.
ون خطوة متواضعة عىل طريق إنجاز هذه املهمة کولعل هذه الدراسة ت

العريب، بالقطر ر الفلسفي کتطمح إىل أن تؤسس لستمرارية الف کاألخرية، وهي بذل
حول تسليط األضواء عىل ما أنتجه من مناهج وأقاويل ومفاهيم،  املغريب، من خلل

املوضوع الذي تصدر قامئة اهتامم البحث الفلسفي باملغرب املعارص، وهو موضوع 
تبوا يف هذا کالباحثني املغاربة، الذين  ابن رشد، وقد حرصت عىل اإلنصات ألبرز

بعيدا عن أي رؤية مسبقة، أو موقف جاهز من هذا الباحث أو  ،املوضوع ومحاورتهم
من جهة، واستمراريته من  املغريب، حرصا عىل ضامن تعددية الصوت الفلسفي کذا

ومن أجل أن تضمن الفلسفة املغربية حضورها واستمرارها داخل جهة أخرى. 
 العلمي املغريب ويف مقدمته املجتمع الجامعي. املجتمع
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 اآلنية والضيقة. 

صف بعنارص اإلثارة والجاذبية ن هذا الطريق صعب وشاق، ل ألنه ل يتکل
ن ألنه مرشوع يتجاوز إرادة هذا کالتي تتصف بها طرق التأويل اإليديولوجية، ول

عىل عدة  ک، ألنه مرشوع يتطلب جهودا جبارة ومتضافرة تتحر کالباحث الفرد أو ذا
 جبهات.

ل أغراضه بعد، بل إنه يفتح أمام کإن البحث يف الرشديات مل يستنفد 
 ن حرصها يف األوراش التالية:کقا واسعة ملزيد من البحث والنظر ميالباحثني آفا
 مواصلة الجهود التي بذلت عىل صعيد الرصد البيبليوغرايف للمنت الرشدي. •
إعادة نرش وتحقيق ما توفر من النصوص الرشدية لتخليصها مام أضفت  •

 عليها النرشات اإليديولوجية التي هيمنت عىل هذا الصعيد.
جهود ترجمة النصوص الرشدية املفقودة يف اللغة العربية واملتوفرة ثيف کت •

 يف لغات أجنبية، خاصة العربية واللتينية.
مراجعة وتقويم الدراسات التي أنجزت حول الرتاث الرشدي، قصد إبراز  •

 قيمتها والوقوف عىل حدودها.
ون خطوة متواضعة عىل طريق إنجاز هذه املهمة کولعل هذه الدراسة ت

العريب، بالقطر ر الفلسفي کتطمح إىل أن تؤسس لستمرارية الف کاألخرية، وهي بذل
حول تسليط األضواء عىل ما أنتجه من مناهج وأقاويل ومفاهيم،  املغريب، من خلل

املوضوع الذي تصدر قامئة اهتامم البحث الفلسفي باملغرب املعارص، وهو موضوع 
تبوا يف هذا کالباحثني املغاربة، الذين  ابن رشد، وقد حرصت عىل اإلنصات ألبرز

بعيدا عن أي رؤية مسبقة، أو موقف جاهز من هذا الباحث أو  ،املوضوع ومحاورتهم
من جهة، واستمراريته من  املغريب، حرصا عىل ضامن تعددية الصوت الفلسفي کذا

ومن أجل أن تضمن الفلسفة املغربية حضورها واستمرارها داخل جهة أخرى. 
 العلمي املغريب ويف مقدمته املجتمع الجامعي. املجتمع
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 1املنطقاملنجز البحثي املغريب يف 
 سعيد بنتاجر
 أستاذ املنطق والفلسفة التحليلية

الدار البيضاء-جامعة الحسن الثاين  
اتجاهات البحث  غرضنا يف هذا املقال استعراض املنجز املنطقي املغرب وبيان

املفهوم من . وقد ارتأينا فيه توسيع دائرة الغالبة عىل الباحثني املغاربة يف املنطق
ادميي يف املنطق، ليشمل تاريخ املنطق وما دار باملنطق مثل فلسفته کاالشتغال ال 

وقد قسمناه  وداللياته ومنطق الحجاج، بدل االقتصار عىل التصور املضيّق ملجال املنطق.
ادميي للباحثني املغاربة يف تاريخ املنطق کشاف اإلنتاج ال کإىل قسمني: يهتم الول باست

احله املختلفة، مع االنتباه إىل طبيعة هذا النمط من البحث وموجهاته؛ ويهتم يف مر 
القسم الثاين مبا أنجز من دراسات وأبحاث ضمن إطار املنطق الحديث واملعارص 

 بتشعابته املختلفة.
وهو تحديد  ،ل محاولة لتصنيف الدراسات يف مجال املنطقکال يعرتض کإشمثة 

حيز موضوعاته؟ ويف الجواب عىل هذين السؤال نجد وما هو  ما هو املنطق نفسه؟
ل کأنفسنا بني موسع لحدود املنطق وموضوعاته ومضيق لها وطائفة من املتوسطني ل

رث الدراسات کإدخال أ قراء واملهتمني من قد يعرتض عىلمن ال کذلدرجة يف توسطه. ل
مباحث دائرة حول املغربية ضمن إطار االشتغال يف املنطق، ويدعونا إىل إخراجها إىل 

املنطق وليس داخله، فيقول إن تاريخ املنطق وفلسفته وداللياته والنظريات الحجاجية 
اشتغال وبحث يف املنطق يف  کهل هنا”وهذا يدعو إىل طرح سؤال ليست من املنطق. 

يدعونا هذا التساؤل إىل تدقيق معنى املنطق، حتى  “ري والعلمي املغريب؟کاإلنتاج الف
ليس واضحا ودالالته  “املنطق”لن مصطلح  کنقرر الجواب باإليجاب والنفي، وذل

ون الجواب باإليجاب يف داللة وبالنفي يف داللة أخرى. غري أن ما يعرتض کمتعددة، فقد ي
صل إىل عرشات بل ي، املنطق ال يقف عند واحد أو اثننيهذا املسعى هو أن تعريف 

فال يتصور حرص هذه التعاريف لتحقيق مسألة وجود االشتغال املنطقي يف  التعاريف.
م يف کدرجات التح ، وتحرض فيه درجة منيف إطار محدود کون ذلکاملغرب، إال أن ي

، ودون الدخول يف املناقشات کذلد من تعاريف وتصورات املنطق. لاختيار عدد محد
الية بحق، نختار نحن أن نأخذ باملعنى املوسع کنطق، وهي إشاملتعلقة بحدود امل

                                                                        
التي أعدها کل من فؤاد بن أحمد وسعيد “ الدراسات املنطقية بيبليوغرافيا”ما کان لهذا املقال أن يرى الوجود بهذه الصورة لوال توصيل بـ 1

، املنظم من قبل الجمعية املغربية لتاريخ “الدراسات املنطقية يف الجامعة املغربية اليوم”البوسکالوي، وعرضاها يف اليوم الدرايس حول 
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 1املنطقاملنجز البحثي املغريب يف 
 سعيد بنتاجر
 أستاذ املنطق والفلسفة التحليلية

الدار البيضاء-جامعة الحسن الثاين  
اتجاهات البحث  غرضنا يف هذا املقال استعراض املنجز املنطقي املغرب وبيان

املفهوم من . وقد ارتأينا فيه توسيع دائرة الغالبة عىل الباحثني املغاربة يف املنطق
ادميي يف املنطق، ليشمل تاريخ املنطق وما دار باملنطق مثل فلسفته کاالشتغال ال 

وقد قسمناه  وداللياته ومنطق الحجاج، بدل االقتصار عىل التصور املضيّق ملجال املنطق.
ادميي للباحثني املغاربة يف تاريخ املنطق کشاف اإلنتاج ال کإىل قسمني: يهتم الول باست

احله املختلفة، مع االنتباه إىل طبيعة هذا النمط من البحث وموجهاته؛ ويهتم يف مر 
القسم الثاين مبا أنجز من دراسات وأبحاث ضمن إطار املنطق الحديث واملعارص 

 بتشعابته املختلفة.
وهو تحديد  ،ل محاولة لتصنيف الدراسات يف مجال املنطقکال يعرتض کإشمثة 

حيز موضوعاته؟ ويف الجواب عىل هذين السؤال نجد وما هو  ما هو املنطق نفسه؟
ل کأنفسنا بني موسع لحدود املنطق وموضوعاته ومضيق لها وطائفة من املتوسطني ل

رث الدراسات کإدخال أ قراء واملهتمني من قد يعرتض عىلمن ال کذلدرجة يف توسطه. ل
مباحث دائرة حول املغربية ضمن إطار االشتغال يف املنطق، ويدعونا إىل إخراجها إىل 

املنطق وليس داخله، فيقول إن تاريخ املنطق وفلسفته وداللياته والنظريات الحجاجية 
اشتغال وبحث يف املنطق يف  کهل هنا”وهذا يدعو إىل طرح سؤال ليست من املنطق. 

يدعونا هذا التساؤل إىل تدقيق معنى املنطق، حتى  “ري والعلمي املغريب؟کاإلنتاج الف
ليس واضحا ودالالته  “املنطق”لن مصطلح  کنقرر الجواب باإليجاب والنفي، وذل

ون الجواب باإليجاب يف داللة وبالنفي يف داللة أخرى. غري أن ما يعرتض کمتعددة، فقد ي
صل إىل عرشات بل ي، املنطق ال يقف عند واحد أو اثننيهذا املسعى هو أن تعريف 

فال يتصور حرص هذه التعاريف لتحقيق مسألة وجود االشتغال املنطقي يف  التعاريف.
م يف کدرجات التح ، وتحرض فيه درجة منيف إطار محدود کون ذلکاملغرب، إال أن ي

، ودون الدخول يف املناقشات کذلد من تعاريف وتصورات املنطق. لاختيار عدد محد
الية بحق، نختار نحن أن نأخذ باملعنى املوسع کنطق، وهي إشاملتعلقة بحدود امل

                                                                        
التي أعدها کل من فؤاد بن أحمد وسعيد “ الدراسات املنطقية بيبليوغرافيا”ما کان لهذا املقال أن يرى الوجود بهذه الصورة لوال توصيل بـ 1

، املنظم من قبل الجمعية املغربية لتاريخ “الدراسات املنطقية يف الجامعة املغربية اليوم”البوسکالوي، وعرضاها يف اليوم الدرايس حول 
 فلهام الشکر الجزيل.. 2015ماي  16داب والعلوم اإلنسانية بالرباط، يوم العلوم بتعاون مع کلية ال 



160

سعيد بنتاجر

مفهوما من اتخذ ل بحث اتخذ املنطق جملة أو کفنصنف  قرار إجرايئ:ک، للمنطق
مام  کأو غري ذل مفاهيمه أو علام من أعالمه أو نظرية من نظرياته أو نسقا من أنساق

ضمن  أو موضوعية داخال من زاوية تاريخية أو فلسفية له عالقة باملنطق موضوعا له
ادميي کرث شموال لإلنتاج البحثي ال کون عرضنا أکوبهذا يفرتض أن ي إطار البحث املنطقي.

ن علينا أن نعرتف بعائقني مينعان من تحقق هذا املراد: الول هو کاملغريب يف املنطق، ل
ادميي کفي مقال الستعراض مجمل املنجز ال کالحيز الضيق الذي نحن فيه هنا، إذ ال ي

، کاملغريب يف املنطق؛ والثاين هو درجة االطالع عىل هذا املنجز، وهو أمر ال ندعيه. لذل
امل الصورة کون هذا االستعراض نقطة انطالق الستکفإن أقىص ما نصبو إليه هنا أن ي

 يف عمل الحقا من صاحب هذا املقال أو من غريه.
 تاريخ املنطق. 1
أطواره املختلفة قد نال القسط الوفر من ن القول إن تاريخ املنطق يف کمي

ل تحقيق للنصوص کاهتامم الباحثني املغاربة يف املنطق. سواء اتخذ البحث فيه ش
ان کالقدمية أو دراسة لها أو دراسة ملراحل أو أعالم أو مفاهيم يف ميدان املنطق. ولنئ 

رة کوتطور مفهوم أو فار هو تتبع نشأة کتابة املنتمية إىل مجال تاريخ الفکالصل يف ال
تابة املغربية يف مجال تاريخ املنطق قد غلبت عليها نزعة کأو نظرية أو مبحث، فإن ال

تقوميية تجمع بني نقد الرواية الرسمية لجانب من تاريخ املنطق وتصحيحها بلفت 
ن االنتباه إىل إسهامات مل يُنتبَه إليها سابقا أو تصحيح تأويالت وقراءات متداولة. ومبا أ 

 کليس مانعا من اإلشارة إىل تل کالعامل يف هذا اإلطار يصعب حرصها، إال أن ذل
ن إغفالها ضمن اإلنتاج املغريب يف مجال تاريخ املنطق. کاالجتهادات الالفتة التي ال مي

 وسنقسم هذا االستعراض بحسب مراحل تاريخ املنطق.
 تاريخ املنطق القديمأ. 

ون املنطق اليوناين حارضا بقوة يف البحث املنطقي املغريب بالنظر کيفرتض أن ي
ليا من قبل الباحث املغريب يف املنطق. فال يعقل أال يشار إىل علم کإىل صعوبة تجاهله 

ان البحث الصيل يف ميدان کمن أعالمه أو مفهوم من مفاهيمه، بالَعرَض عىل القل، ولو 
ص للبحث يف املنطق اليوناين قليل جدا، وال يحرض املنطق املعارص. والواقع أن ما خص

ار ونظريات يف املنطق العريب کإال من باب التأصيل التاريخي أو املوضوعي ملفاهيم وأف
أو الحديث أو املعارص. إذا نظرنا إىل اإلنتاج البحثي املغريب الذي تناول املنطق اليوناين 

لة، وهي يف عمومها ال تدخل ضمن باعتباره موضوعا للبحث فإننا سنلفي دراسات قلي
تقليد علمي راسخ يف تطوير البحث يف تاريخ املنطق اليوناين رغم أهميته. ومن هذه 

التي خصصها الباحث عبذ الحفيظ الريح ملوضوع آليات تدبري الحوار  کالدراسات تل
ل عند کام تشکومع أن الباحث مل يشتغل عىل موضوع املنطق  2.يف الفلسفة اليونانية

ل آليات تدبري االختالف، وهي ذات طبيعة جدلية کأرسطو، إال أنه أوىل اهتاممه لتش
وخطابية، باعتبارها سلفا تأثيليا وبنائيا للمنطق الرسطي الذي قعد هذه الليات. 

ربى کل آليات العرض واالعرتاض وتطورها يف املدارس الفلسفية الکذا درس الريح تشکوه
ام تجلت يف الجوانب املنهجية من کند تأثيل هذه الليات ر اليوناين: فوقف عکيف الف

املناقشات الفلسفية بني فلسفة الصريورة والتغري عند هراقليطس وفلسفة الثبات عند 
بارمنيدس، والتي استثمرها زينون اإلييل لالنتقال بالليات الجدلية الطبيعية يف العرض 

؛ ثم وقف تاليا، عند مستوى تطوير مبحثي عرتاض إىل مستوى البناء الصناعيواال 
مبحثني صناعيني يهتامن کالخطابة والجدل مع السوفسطائيني وسقراط وأفالطون 

 بآليات اإلقناع وتدبري االختالف.
رث منها دراسة کوتبقى املحاوالت الخرى يف املنطق اليوناين ذات طابع تأصييل أ

يز عىل کبالرت  3،لجوهر عند أرسطوان اهتامم محمد مرسيل مبفهوم اکمستقلة، فقد 
، کذلکتاب املقوالت، تأسيسا الهتاممه بالتلقي العريب للمنطق الرسطي؛ و کمعانيه يف 

تأسيسا تاريخيا وموضوعيا الهتاممه  4اهتامم يوسف التيبس باملنطق املوجه عند أرسطو
ل شهادة باملنطق املوجه عامة بالنظر إىل اشتغاله عىل هذا املوضوع يف رسالته لني

يف إطار  5ام دخل اهتامم حمو النقاري مبفهوم املوضع عند أرسطوکامل الدروس؛ کاست
ر اإلسالمي العريب. وتجدر اإلشارة إىل أن استحضار کاهتاممه بدراسة الجدل يف الف

املنطق اليوناين، ومنطق أرسطو منه بوجه خاص، ميثل خلفية مرجعية للدارسني لتاريخ 
لن طبيعة املوضوع  کأم مل يرصحوا. وذل کالمي سواء رصحوا بذلاملنطق العريب واإلس

 تفرض وجود أصل تأسييس للمنطق العريب واإلسالمي يف املنطق اليوناين.
ومل ينحرص االهتامم التاريخي املغريب باملنطق يف العرص الوسيط يف املنطق 

ل دخول اإلسالم إىل العريب واإلسالمي فقط، بل توجه أيضا إىل تاريخ املنطق املغاريب قب
تابه کشامل إفريقيا وبعده. فهذا الستاذ عبد السالم بنميس قد خصص فصوال من 

                                                                        
 بکلية الداب العلوم اإلنسانيةنوقشت )أطروحة  “آليات تدبري االختالف يف الفلسفة اليونانية: من التأثيل إىل البناء”عبد الحفيظ الريح،  2

 (.2019القنيطرة،  يف
الدار البيضاء: دار توبقال ) ملنطق املعارصدور املنطق العريب يف تطوير ا ، ضمن کتاب محمد مرسيل،“عند أرسطو‘ الجوهر”’ ،محمد مرسيل 3

 (.2004للنرش، 
مجلة  ،2 .ج. “منطق املوجهات الرسطي”و؛ (2009) 16 ظهر املهراز-مجلة کلية الداب ،“1ج. . املنطق املوجه عند أرسطو”يوسف تيبس،  4

  .(2012) 17/18 ظهر املهراز-کلية الداب
؛ 115-87 (:1987) 9 مجلة کلية الداب والعلوم اإلنسانية، “التقنني الرسطي لطرق اإلقناع ومسالکه، مفهوم املوضع حول”حمو النقاري،  5

 (.2010)الردن: عامل الکتب الحديث،  ، الجزء الثالثالحجاج مفهومه ومجاالتهوأعيد نرشه ضمن 
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املنجز البحثي املغريب يف املنطق

مفهوما من اتخذ ل بحث اتخذ املنطق جملة أو کفنصنف  قرار إجرايئ:ک، للمنطق
مام  کأو غري ذل مفاهيمه أو علام من أعالمه أو نظرية من نظرياته أو نسقا من أنساق

ضمن  أو موضوعية داخال من زاوية تاريخية أو فلسفية له عالقة باملنطق موضوعا له
ادميي کرث شموال لإلنتاج البحثي ال کون عرضنا أکوبهذا يفرتض أن ي إطار البحث املنطقي.

ن علينا أن نعرتف بعائقني مينعان من تحقق هذا املراد: الول هو کاملغريب يف املنطق، ل
ادميي کفي مقال الستعراض مجمل املنجز ال کالحيز الضيق الذي نحن فيه هنا، إذ ال ي

، کاملغريب يف املنطق؛ والثاين هو درجة االطالع عىل هذا املنجز، وهو أمر ال ندعيه. لذل
امل الصورة کون هذا االستعراض نقطة انطالق الستکفإن أقىص ما نصبو إليه هنا أن ي

 يف عمل الحقا من صاحب هذا املقال أو من غريه.
 تاريخ املنطق. 1
أطواره املختلفة قد نال القسط الوفر من ن القول إن تاريخ املنطق يف کمي

ل تحقيق للنصوص کاهتامم الباحثني املغاربة يف املنطق. سواء اتخذ البحث فيه ش
ان کالقدمية أو دراسة لها أو دراسة ملراحل أو أعالم أو مفاهيم يف ميدان املنطق. ولنئ 

رة کوتطور مفهوم أو فار هو تتبع نشأة کتابة املنتمية إىل مجال تاريخ الفکالصل يف ال
تابة املغربية يف مجال تاريخ املنطق قد غلبت عليها نزعة کأو نظرية أو مبحث، فإن ال

تقوميية تجمع بني نقد الرواية الرسمية لجانب من تاريخ املنطق وتصحيحها بلفت 
ن االنتباه إىل إسهامات مل يُنتبَه إليها سابقا أو تصحيح تأويالت وقراءات متداولة. ومبا أ 

 کليس مانعا من اإلشارة إىل تل کالعامل يف هذا اإلطار يصعب حرصها، إال أن ذل
ن إغفالها ضمن اإلنتاج املغريب يف مجال تاريخ املنطق. کاالجتهادات الالفتة التي ال مي

 وسنقسم هذا االستعراض بحسب مراحل تاريخ املنطق.
 تاريخ املنطق القديمأ. 

ون املنطق اليوناين حارضا بقوة يف البحث املنطقي املغريب بالنظر کيفرتض أن ي
ليا من قبل الباحث املغريب يف املنطق. فال يعقل أال يشار إىل علم کإىل صعوبة تجاهله 

ان البحث الصيل يف ميدان کمن أعالمه أو مفهوم من مفاهيمه، بالَعرَض عىل القل، ولو 
ص للبحث يف املنطق اليوناين قليل جدا، وال يحرض املنطق املعارص. والواقع أن ما خص

ار ونظريات يف املنطق العريب کإال من باب التأصيل التاريخي أو املوضوعي ملفاهيم وأف
أو الحديث أو املعارص. إذا نظرنا إىل اإلنتاج البحثي املغريب الذي تناول املنطق اليوناين 

لة، وهي يف عمومها ال تدخل ضمن باعتباره موضوعا للبحث فإننا سنلفي دراسات قلي
تقليد علمي راسخ يف تطوير البحث يف تاريخ املنطق اليوناين رغم أهميته. ومن هذه 

التي خصصها الباحث عبذ الحفيظ الريح ملوضوع آليات تدبري الحوار  کالدراسات تل
ل عند کام تشکومع أن الباحث مل يشتغل عىل موضوع املنطق  2.يف الفلسفة اليونانية

ل آليات تدبري االختالف، وهي ذات طبيعة جدلية کأرسطو، إال أنه أوىل اهتاممه لتش
وخطابية، باعتبارها سلفا تأثيليا وبنائيا للمنطق الرسطي الذي قعد هذه الليات. 

ربى کل آليات العرض واالعرتاض وتطورها يف املدارس الفلسفية الکذا درس الريح تشکوه
ام تجلت يف الجوانب املنهجية من کند تأثيل هذه الليات ر اليوناين: فوقف عکيف الف

املناقشات الفلسفية بني فلسفة الصريورة والتغري عند هراقليطس وفلسفة الثبات عند 
بارمنيدس، والتي استثمرها زينون اإلييل لالنتقال بالليات الجدلية الطبيعية يف العرض 

؛ ثم وقف تاليا، عند مستوى تطوير مبحثي عرتاض إىل مستوى البناء الصناعيواال 
مبحثني صناعيني يهتامن کالخطابة والجدل مع السوفسطائيني وسقراط وأفالطون 

 بآليات اإلقناع وتدبري االختالف.
رث منها دراسة کوتبقى املحاوالت الخرى يف املنطق اليوناين ذات طابع تأصييل أ

يز عىل کبالرت  3،لجوهر عند أرسطوان اهتامم محمد مرسيل مبفهوم اکمستقلة، فقد 
، کذلکتاب املقوالت، تأسيسا الهتاممه بالتلقي العريب للمنطق الرسطي؛ و کمعانيه يف 

تأسيسا تاريخيا وموضوعيا الهتاممه  4اهتامم يوسف التيبس باملنطق املوجه عند أرسطو
ل شهادة باملنطق املوجه عامة بالنظر إىل اشتغاله عىل هذا املوضوع يف رسالته لني

يف إطار  5ام دخل اهتامم حمو النقاري مبفهوم املوضع عند أرسطوکامل الدروس؛ کاست
ر اإلسالمي العريب. وتجدر اإلشارة إىل أن استحضار کاهتاممه بدراسة الجدل يف الف

املنطق اليوناين، ومنطق أرسطو منه بوجه خاص، ميثل خلفية مرجعية للدارسني لتاريخ 
لن طبيعة املوضوع  کأم مل يرصحوا. وذل کالمي سواء رصحوا بذلاملنطق العريب واإلس

 تفرض وجود أصل تأسييس للمنطق العريب واإلسالمي يف املنطق اليوناين.
ومل ينحرص االهتامم التاريخي املغريب باملنطق يف العرص الوسيط يف املنطق 

ل دخول اإلسالم إىل العريب واإلسالمي فقط، بل توجه أيضا إىل تاريخ املنطق املغاريب قب
تابه کشامل إفريقيا وبعده. فهذا الستاذ عبد السالم بنميس قد خصص فصوال من 
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سعيد بنتاجر

بري کالستعراض حضور املنطق يف املغرب ال “ر العقالين يف الثقافة المازيغيةکمظاهر الف”
ر املنطقي يف هذه کبنفس تقوميي تصحيحي لتجاوز نقص وتشويه معرفتنا بتاريخ الف

تاب، وهو مجموع کز بنميس يف هذا الکوقد ر  6يف مرحلة تاربخية متقدمة.املنطقة 
دراسات ومقاالت نرشت يف أزمنة مختلفة، عىل بيان املساهامت التي قدمها املناطقة 

رة من تطوره التاريخي، خاصة يف املرحلة کاملغاربيون المازيغ يف املنطق يف مرحلة مب
دة من القرن الثاين قبل امليالد إىل القرن السادس الثانية من املنطق القديم، وهي املمت

بعده. وقد برز، يف القرون الربعة الوىل منها، اشتغال منطقي مغاريب متميز مثَّلته 
تب باليونانية والالتينية أعامال فيها ک(، الذي 1ورنوتوس اللبتي )قکل من کأعامل 

ال االستدالل، کآخر يف أشتاب يف الخطابة و کمناقشة لنظرية املقوالت عند أرسطو و 
ونيوس الفريقي، الذي ک(، الذي اهتم باملنطق من خالل الخطابة، وتي2وفرونطو )ق. 

(، الذي خصص 4ابيال الفريقي )ق. ک( ومارتيانوس 4اشتغل مبجال الخطابة أيضا، )ق.
تاب ألَّفه للتعريف باملنطق وتحدث فيه عن املقوالت والقضايا والقيسة. کفصال من 

تورينوس ک( وفي2ل من أبوليوس املاداوري )ق. کرث عىل أعامل کز أکأن الباحث قد ر  ومع
( 4( والقديس أوغوسطينوس )ق. 4نيوس )ق. ک( وتي2( وفرونطو )ق. 4اإلفريقي )ق. 

ل واحد منهم دراسة منفصلة، إال أن احتفاءه بإسهام أبوليوس املاداوري کبأن خصص ل
هو أول  “يف العبارة”تابه کبالنظر، أوال، إىل أن  کلاملنطقي أمر ال يخطئه القارئ. وذ

تاب التيني يف املنطق الصوري؛ ثانيا، إىل الثر الذي أحدثه يف املنطق الالتيني القديم. ک
يف أعامل  “يف العبارة”تابه کبل إن التأويل الذي اختاره، املتمثل يف تأثري أبوليوس ب

رث تأثريا يف املنطق الالتيني القديم بإطالق، ک(، جعله ال 6و 5( )ق. Boethiusبويثيوس )
ر يف القوائم کال يذ  کحتى اعتباره املصدر الالتيني الوحيد لهذا املنطق. وهو مع ذل

 7تب املنطق القديم الالتيني.کاملحددة ل
 املنطق العريب واإلسالميب. 

هو تاريخ رث املجاالت املنطقية إثارة الهتامم الباحثني املغاربة يف املنطق کلعل أ
لوجود تقليد بحثي يف تاريخ املنطق العريب،  کوليس ذل املنطق يف الثقافة اإلسالمية.

تبوا يف مجال تاريخ املنطق العريب کرث الباحثني املختصني يف املنطق قد کوإمنا لن أ
تابات ضمن إطار االهتامم بتاريخ الفلسفة اإلسالمية خاصة کاإلسالمي. دخلت بعض ال

سالمي، وبعضها الخر ضمن اهتامم مبناطقة أعالم من املرشق )الفارايب يف الغرب اإل 
بوجه خاص والغزايل بوجه أقل( واملغرب )اين حزم وابن رشد وابن طملوس وابن 
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اليات العالقة بني أنواع االستدالالت والعالقة کخلدون( وبعضها الخر ضمن اهتامم بإش
 .التفاضلية بينها خاصة بني الربهان والتمثيل

مثلت العالقة مع اللغة العربية، والنحو العريب خاصة، العالقة الجدلية الوىل 
مية. وقد ُجعلت هذه العالقة للمنطق اليوناين إثرها دخوله إىل الثقافة العربية اإلسال 

دراسة ونقاش من قبل عدد من الباحثني، منهم طه عبد الرحمن، يف سياق  موضوع
إىل  “الفلسفة واللغة”نطق، حيث أشار يف رسالته حول تأسيسه لتصوره يف الفلسفة وامل

يف سياق نقده للتعامل العريب مع  کذلکو  8.الصول اللغوية اليونانية للمنطق اليوناين
يب النحوي کتجىل سقمها، يف نظره، يف إخاللها بالرت الرتجمة اليونانية للمنطق والتي 

بهذا املوضوع بأن خصص له جامل -راينعبد العايل العماهتم  بينام 9؛العريب السليم
بالنقد ثالث رؤى تناولت طبيعة العالقة بني  اتناول فيه الثالث کالسل توراهکد ل رسالته

، مدافعا عن تصوره لطبيعة هذه العالقة: فأما الرؤى التي املنطق اليوناين واللغة العربية
بتأثر املقوالت الساسية للنحو س، القائلة کهي أطروحة الفيلولوجي الملاين ِمر  انتقدها ف

من اللسانيني العرب، القائلة هي أيضا بوجود رابط  العريب باملنطق اليوناين؛ ورؤية عدد
تاريخي بني املنطق اليوناين والنحو العريب لتحقيق الفصل بني الدراسات اللغوية 

دور املنطق بعض مؤرخي الفلسفة القائلة بوامليتافيزيقية؛ ورؤية  الفلسفية االتکشواإل 
اليوناين يف جعل اللغة العربية لغة فلسفية ومتييز اللغة العربية 'الفلسفية' عن اللغة 

يف مقابل هذه الرؤى املرفوضة، وبعد دراسة تحليلية ومقارنة لنصوص . ‘القرآنية’العربية 
غويني املناطقة واللغويني يف الثقافة اإلسالمية، انتهى العمراين جامل إىل أن الفالسفة والل

مل و  لامت وموضوع املنطق املتعلق باملعقوالتکبالاللغة املتعلق  ميزوا بني موضوع
يجعلوا العالقة بني املنطق واللغة يف حالة تعارض بني مبحث إسالمي وآخر يوناين؛ وأن 

ل من اللغويني والرشاح الفالسفة لالسم والفعل والحرف تظهر کاملقارنة بني تعاريف 
وأن اختالف بنية الجملة االسمية  ال املبحثني؛کيمولوجيتني لاالبست اختالف املقاربتني

ن نقصا مينعها من أداء وظيفتتها کالعربية عن بنية العبارة الحملية الرسطية مل ي
 10التصديقية.

ن من جنس کأرشنا إىل أن اهتامم الباحثني املغاربة بتاريخ املنطق العريب مل ي
ان اهتامما نقديا وجزئيا منصبا عىل مفاهيم کما  االهتامم التأسييس الشامل، بقدر

منطقية أو آليات االستدالل أو أعالم طبعوا مسار تطور املنطق العريب أو عالقات دخل 
                                                                        

8 Taha Abderrahman. Language et philosophie (Mohammedia: Imprimerie Fédala, 1979), 40-4. 
9 Abderrahman. Language, 316-8. 
10 Abdelali Elamrani-Jamal. Logique aristotélicienne et grammaire arabe (Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 
1983), 145-8. 
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املنجز البحثي املغريب يف املنطق

بري کالستعراض حضور املنطق يف املغرب ال “ر العقالين يف الثقافة المازيغيةکمظاهر الف”
ر املنطقي يف هذه کبنفس تقوميي تصحيحي لتجاوز نقص وتشويه معرفتنا بتاريخ الف

تاب، وهو مجموع کز بنميس يف هذا الکوقد ر  6يف مرحلة تاربخية متقدمة.املنطقة 
دراسات ومقاالت نرشت يف أزمنة مختلفة، عىل بيان املساهامت التي قدمها املناطقة 

رة من تطوره التاريخي، خاصة يف املرحلة کاملغاربيون المازيغ يف املنطق يف مرحلة مب
دة من القرن الثاين قبل امليالد إىل القرن السادس الثانية من املنطق القديم، وهي املمت

بعده. وقد برز، يف القرون الربعة الوىل منها، اشتغال منطقي مغاريب متميز مثَّلته 
تب باليونانية والالتينية أعامال فيها ک(، الذي 1ورنوتوس اللبتي )قکل من کأعامل 

ال االستدالل، کآخر يف أشتاب يف الخطابة و کمناقشة لنظرية املقوالت عند أرسطو و 
ونيوس الفريقي، الذي ک(، الذي اهتم باملنطق من خالل الخطابة، وتي2وفرونطو )ق. 

(، الذي خصص 4ابيال الفريقي )ق. ک( ومارتيانوس 4اشتغل مبجال الخطابة أيضا، )ق.
تاب ألَّفه للتعريف باملنطق وتحدث فيه عن املقوالت والقضايا والقيسة. کفصال من 

تورينوس ک( وفي2ل من أبوليوس املاداوري )ق. کرث عىل أعامل کز أکأن الباحث قد ر  ومع
( 4( والقديس أوغوسطينوس )ق. 4نيوس )ق. ک( وتي2( وفرونطو )ق. 4اإلفريقي )ق. 

ل واحد منهم دراسة منفصلة، إال أن احتفاءه بإسهام أبوليوس املاداوري کبأن خصص ل
هو أول  “يف العبارة”تابه کبالنظر، أوال، إىل أن  کلاملنطقي أمر ال يخطئه القارئ. وذ

تاب التيني يف املنطق الصوري؛ ثانيا، إىل الثر الذي أحدثه يف املنطق الالتيني القديم. ک
يف أعامل  “يف العبارة”تابه کبل إن التأويل الذي اختاره، املتمثل يف تأثري أبوليوس ب

رث تأثريا يف املنطق الالتيني القديم بإطالق، ک(، جعله ال 6و 5( )ق. Boethiusبويثيوس )
ر يف القوائم کال يذ  کحتى اعتباره املصدر الالتيني الوحيد لهذا املنطق. وهو مع ذل

 7تب املنطق القديم الالتيني.کاملحددة ل
 املنطق العريب واإلسالميب. 

هو تاريخ رث املجاالت املنطقية إثارة الهتامم الباحثني املغاربة يف املنطق کلعل أ
لوجود تقليد بحثي يف تاريخ املنطق العريب،  کوليس ذل املنطق يف الثقافة اإلسالمية.

تبوا يف مجال تاريخ املنطق العريب کرث الباحثني املختصني يف املنطق قد کوإمنا لن أ
تابات ضمن إطار االهتامم بتاريخ الفلسفة اإلسالمية خاصة کاإلسالمي. دخلت بعض ال

سالمي، وبعضها الخر ضمن اهتامم مبناطقة أعالم من املرشق )الفارايب يف الغرب اإل 
بوجه خاص والغزايل بوجه أقل( واملغرب )اين حزم وابن رشد وابن طملوس وابن 
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 .143، مظاهر الفکربن ميس.  7

اليات العالقة بني أنواع االستدالالت والعالقة کخلدون( وبعضها الخر ضمن اهتامم بإش
 .التفاضلية بينها خاصة بني الربهان والتمثيل

مثلت العالقة مع اللغة العربية، والنحو العريب خاصة، العالقة الجدلية الوىل 
مية. وقد ُجعلت هذه العالقة للمنطق اليوناين إثرها دخوله إىل الثقافة العربية اإلسال 

دراسة ونقاش من قبل عدد من الباحثني، منهم طه عبد الرحمن، يف سياق  موضوع
إىل  “الفلسفة واللغة”نطق، حيث أشار يف رسالته حول تأسيسه لتصوره يف الفلسفة وامل

يف سياق نقده للتعامل العريب مع  کذلکو  8.الصول اللغوية اليونانية للمنطق اليوناين
يب النحوي کتجىل سقمها، يف نظره، يف إخاللها بالرت الرتجمة اليونانية للمنطق والتي 

بهذا املوضوع بأن خصص له جامل -راينعبد العايل العماهتم  بينام 9؛العريب السليم
بالنقد ثالث رؤى تناولت طبيعة العالقة بني  اتناول فيه الثالث کالسل توراهکد ل رسالته

، مدافعا عن تصوره لطبيعة هذه العالقة: فأما الرؤى التي املنطق اليوناين واللغة العربية
بتأثر املقوالت الساسية للنحو س، القائلة کهي أطروحة الفيلولوجي الملاين ِمر  انتقدها ف

من اللسانيني العرب، القائلة هي أيضا بوجود رابط  العريب باملنطق اليوناين؛ ورؤية عدد
تاريخي بني املنطق اليوناين والنحو العريب لتحقيق الفصل بني الدراسات اللغوية 

دور املنطق بعض مؤرخي الفلسفة القائلة بوامليتافيزيقية؛ ورؤية  الفلسفية االتکشواإل 
اليوناين يف جعل اللغة العربية لغة فلسفية ومتييز اللغة العربية 'الفلسفية' عن اللغة 

يف مقابل هذه الرؤى املرفوضة، وبعد دراسة تحليلية ومقارنة لنصوص . ‘القرآنية’العربية 
غويني املناطقة واللغويني يف الثقافة اإلسالمية، انتهى العمراين جامل إىل أن الفالسفة والل

مل و  لامت وموضوع املنطق املتعلق باملعقوالتکبالاللغة املتعلق  ميزوا بني موضوع
يجعلوا العالقة بني املنطق واللغة يف حالة تعارض بني مبحث إسالمي وآخر يوناين؛ وأن 

ل من اللغويني والرشاح الفالسفة لالسم والفعل والحرف تظهر کاملقارنة بني تعاريف 
وأن اختالف بنية الجملة االسمية  ال املبحثني؛کيمولوجيتني لاالبست اختالف املقاربتني

ن نقصا مينعها من أداء وظيفتتها کالعربية عن بنية العبارة الحملية الرسطية مل ي
 10التصديقية.

ن من جنس کأرشنا إىل أن اهتامم الباحثني املغاربة بتاريخ املنطق العريب مل ي
ان اهتامما نقديا وجزئيا منصبا عىل مفاهيم کما  االهتامم التأسييس الشامل، بقدر

منطقية أو آليات االستدالل أو أعالم طبعوا مسار تطور املنطق العريب أو عالقات دخل 
                                                                        

8 Taha Abderrahman. Language et philosophie (Mohammedia: Imprimerie Fédala, 1979), 40-4. 
9 Abderrahman. Language, 316-8. 
10 Abdelali Elamrani-Jamal. Logique aristotélicienne et grammaire arabe (Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 
1983), 145-8. 
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سعيد بنتاجر

الم أو بأصول کفلسفة أو بعلم اللغة العربية أو بالعالقة املنطق بالکفيها املنطق طرفا، 
املنطق العريب يف تطور املنطق  دورل من محمد مرسيل کتايب کالفقه. قد يبدو عنوانا 

ن کاستثناء من هذه القاعدة، ل ،املنطق يف الثقافة اإلسالميةوحمو النقاري  ،املعارص
تفحص مضامينهام سيظهر أن المر يتعلق بدراسات نقدية جزئية وتفصيلية، وبعضها ال 

تاب محمد مرسيل هو يف حقيقته مجموعة کل ضمن العنوان املوضوع له أصال. فيدخ
ل هذه کدراسات نرش أغلبها سابقا أو عروض قدمت يف مناسبات مختلفة، وليست 

قد يجد القارئ صعوبة  کلذ  داخلة ضمن حقل تاريخ املنطق.الدراسات، رغم أهميتها، 
 ،فهو أيضا ،تاب حمو النقاريکتاب والدراسات املتضمنة فيه. أما کالربط بني عنوان ال

الفارايب وابن رشد وابن کق العريب اإلسالمي وإن تضمن فصوال مخصصة لعالم املنط
 کن عّدها ضمن التاريخ التقليدي للمنطق، أي ذلکإال أن دراسات أخرى ال مي ،خلدون

ز کام ورثته الثقافة اإلسالمية من اليونان، وإمنا ير کالذي يبحث يف تاريخ املنطق العريب 
تاريخ املنطق  ثري من الدارسني داخال ضمن مبحثکآخر ال يعده  “منطق”عىل 

تاب حسب مناسبتها للمقام. يجدر بنا کارتأينا تناول مضامني هذا ال کالتقليدي. لذل
مفهوم القضية عند املناطقة ”توراه، التي عنوانها کالتنبيه إىل أن رسالة مرسيل يف الد 

رث دخوال ضمن التأريخ الشامل للمنطق العريب رغم أنها ک، أ“العرب يف العرص الوسيط
من  ،لن صاحبها انتبه إىل أن دراسة مفهوم القضية کملفهوم القضية، وذلمخصصة 

وينها الداخيل ومن حيث عالقاتها الخارجية يف تصور کحيث طبيعتها ومن حيث ت
 يعني دراسة ملجمل تصورهم للمنطق عندهم. ،املناطقة العرب

ون طرق هذا املوضوع من أجل بيان وضع کوال يتحقق قصد الباحث بأن ي
نه أن کنطق العريب جملة، عرب مفهوم القضية، ضمن التاريخ العام للمنطق، ال ميامل

، وخاصة کتابات التي تناولت املنطق العريب قبل ذلکيتحقق إال بالتفاعل النقدي إزاء ال
ل من عادل فاخوري کتابات کما سامها مرسيل بالنزعة االختزالية التي اتسمت بها 

ن يف قراءتهم لتاريخ املنطق العريب من زاوية املنطق الرمزي ونيقوال ريشري وفريتز زميريما
 11الالتيني بالنسبة للثاين والثالث.-الحديث بالنسبة لألول ومن زاوية املنطق اليوناين

ن فصلها عن السياق کنظرية املنطق عند العرب ال مي”وقد استنتج مرسيل من بحثه أن 
ذ أثرت اللغة العربية )ونحوها( والدين الثقايف العريب اإلسالمي التي تطورت فيها. إ 

متثل  12.“اإلسالمي )ومبادئه( بقوة يف فهم وتأويل وتقديم املنطق الرسطي عند املناطقة
التأثرب اللغوي، حسب مرسيل، يف اعتامد املناطقة العرب واملسلمني التقسيم الثاليث 

                                                                        
11 Mohammed Moursli, “La notion de proposition chez les logiciens arabes au moyen âge” (Thèse présentée à 
l’université Laval pour l’obtention du grade de Ph.D, Québec, 1993), 3. 
12 Moursli, “La notion de proposition” 222. 

س التناقض( وجعلهم لالسم رابطا کيل السالب )أو عکالم ونظريتهم يف املعنى الکلل
ام تجىل التأثري الديني يف الهمية کالزمنيا يصل بني املوضوع واملحمول يف القضية؛ 

املعطاة لنظرية الداللة واعتبار املعنى مبدأ يف تعريف التعبري البسيط والتحليل 
 13لية والتعريف التداويل للقضية.کاملاصدقي للقضايا ال

شغل منطق املعلم الثاين أيب نرص الفارايب اهتامم عدد من الباحثني املغاربة، 
أبرزهم حمو النقاري ومحمد قشيقش ومحمد مرسيل. ومع أن النقاري وقشيقش نرش 

إال أنهام اختلفا يف  14،نظرية العلم عند الفارايب :عنوانالتابا بنفس کل واحد منهام ک
ان غرض قشيقش بيان دقة کل منهام. فقد کالرهان وزاوية النظر واملنهج املعتمد يف 

تصورا صارما للعلم بطبيعة ”ورصامة نظرية العلم الفارابية إذ يرى أن الفارايب قد قدم 
وناته التي ترسي فيها الرضورة واليقني رسيان الدم السليم يف الجسم الحي، متده کم
 کبتحديدها الدقيق والصارم ملجال العلم والالعلم ولذل کوذل 15،“الصالبة والخصوبةب

وضع الفارايب خطا فاصال بني العلم والالعلم، من خالل فحصه طبيعة اليقني وأنواع ”بأن 
التصديق ورشوطه وانتهى إىل متييز املعرفة العلمية عن املعرفة الظنية باعتبار معيار 

قام  ک. ولبيان ذل16“نيقضوع وبالداة التي يتم مبوجبها تحصيل اليطبيعة املبادئ واملو 
ل کبتحليل نظرية العلم الفارابية والتمييز فيها بني نظرية الحد ونظرية الربهان وما يش

ام قام بتحليل وفحص کال ومضمونا والعالقة بينهام، کل واحدة منهام شکامل کقوام 
ف الفارايب؛ أما حمو النقاري فقد تناول العالقات بني العلوم املختلفة بحسب تصني

نظرية العلم عند الفارايب يف سياق مختلف يندرج يف إطار تناوله النقدي لجوانب من 
ام املرسلة بخصوص طبيعة التمنطق العريب، سواء کتاريخ املنطق، خاصة يف مواجهة الح

تاب کام هو شأن الفارايب يف کا إىل مجال الفلسفة اإلسالمية يالذي ينتمي رسم کذل
ام سرنى کالذي ال يُعد منطقا يف التأريخ الرسمي،  کأو ذل 17،نظرية العلم عند الفارايب"”

تابات أخرى الحقا. يدخل تناوله لنظرية الربهان الفارابية ضمن إطار الجدل املرافق کيف 
روحات املرحوم لتناول الرتاث العلمي والفلسفي العريب اإلسالمي، خاصة يف مواجهة أط

نظام منهجي معريف ضمن الرتاث کمحمد عابد الجابري املتعلقة بقيمة وطبيعة الربهان 
اإلسالمي العريب، من جهة؛ ومتيز الفلسفة بالربهان باملقارنة مع غريها من الحقول 

تاب هو کان غرض الکرى. يف هذا االتجاه خاملعرفية يف الثقافة اإلسالمية، من جهة أ 
                                                                        

13 Moursli, “La notion de proposition” 222. 
 - منشورات ضفاف -دار المان  :الجزائر، بريوت الرباط،) نظرية العلم عند أيب نرص الفارايب: دراسة تحليلية نقديّة ،محمد قشيقش 14

 (.2015منشورات االختالف، 
 .187، نظرية العلم ،قشيقش 15
 نفسه. 16
 (.2011)القاهرة: رؤية للنرش والتوزيع،  نظرية العلم عند الفارايب ،حمو النقاري 17



165

املنجز البحثي املغريب يف املنطق

الم أو بأصول کفلسفة أو بعلم اللغة العربية أو بالعالقة املنطق بالکفيها املنطق طرفا، 
املنطق العريب يف تطور املنطق  دورل من محمد مرسيل کتايب کالفقه. قد يبدو عنوانا 

ن کاستثناء من هذه القاعدة، ل ،املنطق يف الثقافة اإلسالميةوحمو النقاري  ،املعارص
تفحص مضامينهام سيظهر أن المر يتعلق بدراسات نقدية جزئية وتفصيلية، وبعضها ال 

تاب محمد مرسيل هو يف حقيقته مجموعة کل ضمن العنوان املوضوع له أصال. فيدخ
ل هذه کدراسات نرش أغلبها سابقا أو عروض قدمت يف مناسبات مختلفة، وليست 

قد يجد القارئ صعوبة  کلذ  داخلة ضمن حقل تاريخ املنطق.الدراسات، رغم أهميتها، 
 ،فهو أيضا ،تاب حمو النقاريکتاب والدراسات املتضمنة فيه. أما کالربط بني عنوان ال

الفارايب وابن رشد وابن کق العريب اإلسالمي وإن تضمن فصوال مخصصة لعالم املنط
 کن عّدها ضمن التاريخ التقليدي للمنطق، أي ذلکإال أن دراسات أخرى ال مي ،خلدون

ز کام ورثته الثقافة اإلسالمية من اليونان، وإمنا ير کالذي يبحث يف تاريخ املنطق العريب 
تاريخ املنطق  ثري من الدارسني داخال ضمن مبحثکآخر ال يعده  “منطق”عىل 

تاب حسب مناسبتها للمقام. يجدر بنا کارتأينا تناول مضامني هذا ال کالتقليدي. لذل
مفهوم القضية عند املناطقة ”توراه، التي عنوانها کالتنبيه إىل أن رسالة مرسيل يف الد 

رث دخوال ضمن التأريخ الشامل للمنطق العريب رغم أنها ک، أ“العرب يف العرص الوسيط
من  ،لن صاحبها انتبه إىل أن دراسة مفهوم القضية کملفهوم القضية، وذلمخصصة 

وينها الداخيل ومن حيث عالقاتها الخارجية يف تصور کحيث طبيعتها ومن حيث ت
 يعني دراسة ملجمل تصورهم للمنطق عندهم. ،املناطقة العرب

ون طرق هذا املوضوع من أجل بيان وضع کوال يتحقق قصد الباحث بأن ي
نه أن کنطق العريب جملة، عرب مفهوم القضية، ضمن التاريخ العام للمنطق، ال ميامل

، وخاصة کتابات التي تناولت املنطق العريب قبل ذلکيتحقق إال بالتفاعل النقدي إزاء ال
ل من عادل فاخوري کتابات کما سامها مرسيل بالنزعة االختزالية التي اتسمت بها 

ن يف قراءتهم لتاريخ املنطق العريب من زاوية املنطق الرمزي ونيقوال ريشري وفريتز زميريما
 11الالتيني بالنسبة للثاين والثالث.-الحديث بالنسبة لألول ومن زاوية املنطق اليوناين

ن فصلها عن السياق کنظرية املنطق عند العرب ال مي”وقد استنتج مرسيل من بحثه أن 
ذ أثرت اللغة العربية )ونحوها( والدين الثقايف العريب اإلسالمي التي تطورت فيها. إ 

متثل  12.“اإلسالمي )ومبادئه( بقوة يف فهم وتأويل وتقديم املنطق الرسطي عند املناطقة
التأثرب اللغوي، حسب مرسيل، يف اعتامد املناطقة العرب واملسلمني التقسيم الثاليث 

                                                                        
11 Mohammed Moursli, “La notion de proposition chez les logiciens arabes au moyen âge” (Thèse présentée à 
l’université Laval pour l’obtention du grade de Ph.D, Québec, 1993), 3. 
12 Moursli, “La notion de proposition” 222. 

س التناقض( وجعلهم لالسم رابطا کيل السالب )أو عکالم ونظريتهم يف املعنى الکلل
ام تجىل التأثري الديني يف الهمية کالزمنيا يصل بني املوضوع واملحمول يف القضية؛ 

املعطاة لنظرية الداللة واعتبار املعنى مبدأ يف تعريف التعبري البسيط والتحليل 
 13لية والتعريف التداويل للقضية.کاملاصدقي للقضايا ال

شغل منطق املعلم الثاين أيب نرص الفارايب اهتامم عدد من الباحثني املغاربة، 
أبرزهم حمو النقاري ومحمد قشيقش ومحمد مرسيل. ومع أن النقاري وقشيقش نرش 

إال أنهام اختلفا يف  14،نظرية العلم عند الفارايب :عنوانالتابا بنفس کل واحد منهام ک
ان غرض قشيقش بيان دقة کل منهام. فقد کالرهان وزاوية النظر واملنهج املعتمد يف 

تصورا صارما للعلم بطبيعة ”ورصامة نظرية العلم الفارابية إذ يرى أن الفارايب قد قدم 
وناته التي ترسي فيها الرضورة واليقني رسيان الدم السليم يف الجسم الحي، متده کم
 کبتحديدها الدقيق والصارم ملجال العلم والالعلم ولذل کوذل 15،“الصالبة والخصوبةب

وضع الفارايب خطا فاصال بني العلم والالعلم، من خالل فحصه طبيعة اليقني وأنواع ”بأن 
التصديق ورشوطه وانتهى إىل متييز املعرفة العلمية عن املعرفة الظنية باعتبار معيار 

قام  ک. ولبيان ذل16“نيقضوع وبالداة التي يتم مبوجبها تحصيل اليطبيعة املبادئ واملو 
ل کبتحليل نظرية العلم الفارابية والتمييز فيها بني نظرية الحد ونظرية الربهان وما يش

ام قام بتحليل وفحص کال ومضمونا والعالقة بينهام، کل واحدة منهام شکامل کقوام 
ف الفارايب؛ أما حمو النقاري فقد تناول العالقات بني العلوم املختلفة بحسب تصني

نظرية العلم عند الفارايب يف سياق مختلف يندرج يف إطار تناوله النقدي لجوانب من 
ام املرسلة بخصوص طبيعة التمنطق العريب، سواء کتاريخ املنطق، خاصة يف مواجهة الح

تاب کام هو شأن الفارايب يف کا إىل مجال الفلسفة اإلسالمية يالذي ينتمي رسم کذل
ام سرنى کالذي ال يُعد منطقا يف التأريخ الرسمي،  کأو ذل 17،نظرية العلم عند الفارايب"”

تابات أخرى الحقا. يدخل تناوله لنظرية الربهان الفارابية ضمن إطار الجدل املرافق کيف 
روحات املرحوم لتناول الرتاث العلمي والفلسفي العريب اإلسالمي، خاصة يف مواجهة أط

نظام منهجي معريف ضمن الرتاث کمحمد عابد الجابري املتعلقة بقيمة وطبيعة الربهان 
اإلسالمي العريب، من جهة؛ ومتيز الفلسفة بالربهان باملقارنة مع غريها من الحقول 

تاب هو کان غرض الکرى. يف هذا االتجاه خاملعرفية يف الثقافة اإلسالمية، من جهة أ 
                                                                        

13 Moursli, “La notion de proposition” 222. 
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سعيد بنتاجر

عند متيز نظرية الفارايب يف العلم والربهان عن نظرية أرسطو الربهانية،  الوقوف أوال
أرسطو، وأن النظرية  ‘برهان’الفارايب ليس هو  ‘برهان”’بحيث ذهب النقاري إىل أن 

تاب الفارايب يف الربهان ليست هي النظرية العلمية کالعلمية الفارابية التي يتضمنها 
إن بني الربهانني والنظريتني من وجوه . ‘التحليالت الول’تاب کالرسطية التي يتضمنها 

ان غرضه الثاين هو کو  18؛“رث مام بينهام من وجوه التشابه والتوافقکاالختالف والتباين أ
انت عائقا ابستيمولوجيا أمام العلم کبيان أن النزعة الربهانية التي تبناها الفالسفة 

ان ک؛ و “ظواهره للتعرف عىل قوانينها وضوابطهامنع التوجه إىل وقائع العامل و ”التجريبي 
يد عىل تحمل الفلسفة يف الرتاث اإلسالمي العريب القديم لنصيب من کغرضه الثالث التأ

املسؤولية يف انبثاق علم تجريبي يف الثقافة اإلسالمية بوقوفها سدا أمام ظهور توجهات 
نطق والعلم اإلسالميني إىل وهذا ما ينسف دعوى نسبة تأخر امل 19اسمية وتجريبية فيها.

عدم تبنيهام للنزعة الربهانية الرسطية، وهي الدعوى التي تبناها املرحوم محمد عابد 
الجابري. ولعل أبرز النتائج التفصيلية املتعلقة باملنطق التي تستحق االهتامم يف هذا 

ية، تتميز تاب هي أن نظرية العلم الفارابية، رغم تبعيتها لنظرية الربهان الرسطکال
عنها بجوانب متثل تجديدا يف البحث املنطقي يف املدرسة املشائية، وبالتايل وجب مراعاة 

يف التأريخ للمنطق؛ ومنها أن طريقة الفارايب يف إيضاح املعاين املنطقية الرسطية  کذل
إعادة بناء للمنت املنطقي الرسطي، طرحت فيها أمور، واستبدلت فيها أمور، ”هي 

 20.“فيها أمور وأوجزت، واقترصت فيها عىل الرضوري مع تسهيله وتيسريهواقتضبت 
 تابکرثها يف کوخصص محمد مرسيل عددا من الدراسات ملنطق الفارايب جمع أ

تأويل القول ”وتتمثل هذه الدراسات يف  21،دور املنطق العريب يف تطوير املنطق املعارص
شف فيها مفهوم القول الخربي انطالقا کاست)ف. الثاين(، التي “ الخربي يف املنطق العريب

من نصوص أرسطو والفارايب وابن سينا وتوصل فيها إىل أهمية املنظور العالقي يف تحديد 
لمة أو الفعل عند کمفهوم ال”القول الخربي عند الفارايب باستعامل معيار الصدق، و

تأثيل الفارايب ملفهوم ز فيها مرسيل عىل ک)ف. الثالث(، التي ر  “الرشاح املناطقة العرب
لمة يف عالقتها بالرابطة الوارادة يف النصوص املنطقية الرسطية مدافعا عىل أن تأويله کال

)ف. “ الدوات عند الفارايب”لهذا املفهوم عند الفارايب ميثل تطويرا لصورية املنطق، و
تحدث عنها الرابع(، التي تناول فيها بالعرض والتأويل مختلف الدوات والحروف التي 

والتي أعطاها دالالت منطقية تختلف  اللفاظ املستعملة يف املنطقتاب کالفارايب يف 
                                                                        

 .29، نظرية العلم ،النقاري 18
 .7 ،نفسه 19
 .24، نفسه 20
 .دور املنطق العريب مرسيل، 21

دا عىل بعدها املنطقي عند الفارايب باعتبارها کأحيانا عن دالالتها النحوية الصلية مؤ 
)ف.  “القياس والتمثيل يف املنطق العريب”داخلة يف بنية القضية داخليا وخارجيا، و

الذي ناقش فيه محاولة الفارايب رد التمثيل إىل الصورة القياسية الحملية وبني التاسع(، 
 يد عىل متيز التمثيل عن القياس.کفيه خطأ هذه املحاولة مع التأ

ثني املغاربة ن الفارايب هو املنطقي املرشقي الوحيد الذي نال اهتامم الباحکمل ي
ن يف سياقات کدراسة من ِقبَلهم، لالغزايل وابن تيمية بحظ من اليف املنطق، بل حظي 

ل من طه عبد الرحمن الغزايل کال تتناول أعاملهام املنطقية بالدراسة لذاتها؛ فقد تناول 
نامذج ممثلة لطروحته يف التقريب التداويل للمنطق کوابن تيمية إضافة إىل ابن حزم 

الغزايل وابن تيمية يف سياق ام تناول حمو النقاري الجوانب املنطقية لعامل ک 22.اليوناين
المر بالنسبة لتناول محمد  کذلکالدفاع عن رؤية منطقية متميزة سنعرض لها الحقا. و 

شاف حضور منطق الغزايل يف منطق کان الغرض هو استکمساعد ملنطق الغزايل فقد 
أو تغييب منطق  “غياب”ويتجىل هذا الحضور يف رد فعل ابن رشد مثَّله  23ابن رشد.

سيولد ”تب محمد مساعد: ک يف مخترصه يف املنطق وتوجهه إىل الفارايب؛ ويف هذا الغزايل
تجاوز له کرد فعل ضد أيب حامد وتآليفه املنطقية بالذات، من ثم کاملخترص يف املنطق 

من هيمنة  “جامل الدين العلوي”نحو الفارايب إذا أخذنا باالعتبار ما يقول به الستاذ 
قد يستثنى من هذا  24.“ عىل مخترصات ابن رشد املنطقيةالحضور املنطقي الفارايب

الذي أصدره أحمد  آليات التقريب التداويل تشغيل املنطق عند الغزايلتاب کم کالح
ار طه عبد کخصصه لدراسة منطق الغزايل. وتتخذ صورة توسيع لطروحة وأفو  25کالفرا

 عنوانها ومضمونها معا. کذلام يدل عىل کالرحمن يف دور الغزايل يف التقريب التداويل، 
رب من قبل الباحثني املغاربة کحظي تاريخ املنطق يف الغرب اإلسالمي باهتامم أ

بالنظر إىل انتامئهم إىل نفس الحيز  کباملقارنة مع الطوار التاريخية الخرى ملنطق، وذل
ثرية، ک الجغرايف والحضاري. دخل االهتامم بتاريخ املنطق يف الغرب اإلسالمي، يف أحيان

ضمن االهتامم بتاريخ الفلسفة اإلسالمية بالغرب اإلسالمي عامة أو بالتأريخ لعالم 
م( وبان باجة 994ه/456ابن حزم )کرية للغرب اإلسالمي، کبصموا الحياة الف

م( وابن البنا 1229ه/626اليت )کم( وامل1198ه/595م( وابن رشد )1138ه/533)
ه( أو 895م( والسنويس )1406ه/808)م( وابن خلدون 1321ه/721يش )کاملرا

                                                                        
 .380-328(، 2005الدار البيضاء: املرکز الثقايف العريب، -)بريوت تجديد املنهج يف تقويم الرتاث ،طه عبد الرحمن 22
دفاتر مجموعة البحث يف الفلسفة ، املنطق، الطبيعة، االصطالح: دراسة وتحقيق، ضمن “ابن رشد ومنطق الغزايل” ،محمد مساعد 23

 .151-123 ،(1998مرکز الدراسات الرشديّة، فاس: ) 1اإلسالمّية، عدد 
 .150، “دابن رش” ،مساعد 24
 (.2018)اربد: عامل الکتب الحديث للنرش والتوزيع،  آليات التقريب التداويل وتشغيل املنطق ،أحمد الفراک 25



167

املنجز البحثي املغريب يف املنطق

عند متيز نظرية الفارايب يف العلم والربهان عن نظرية أرسطو الربهانية،  الوقوف أوال
أرسطو، وأن النظرية  ‘برهان’الفارايب ليس هو  ‘برهان”’بحيث ذهب النقاري إىل أن 

تاب الفارايب يف الربهان ليست هي النظرية العلمية کالعلمية الفارابية التي يتضمنها 
إن بني الربهانني والنظريتني من وجوه . ‘التحليالت الول’تاب کالرسطية التي يتضمنها 

ان غرضه الثاين هو کو  18؛“رث مام بينهام من وجوه التشابه والتوافقکاالختالف والتباين أ
انت عائقا ابستيمولوجيا أمام العلم کبيان أن النزعة الربهانية التي تبناها الفالسفة 

ان ک؛ و “ظواهره للتعرف عىل قوانينها وضوابطهامنع التوجه إىل وقائع العامل و ”التجريبي 
يد عىل تحمل الفلسفة يف الرتاث اإلسالمي العريب القديم لنصيب من کغرضه الثالث التأ

املسؤولية يف انبثاق علم تجريبي يف الثقافة اإلسالمية بوقوفها سدا أمام ظهور توجهات 
نطق والعلم اإلسالميني إىل وهذا ما ينسف دعوى نسبة تأخر امل 19اسمية وتجريبية فيها.

عدم تبنيهام للنزعة الربهانية الرسطية، وهي الدعوى التي تبناها املرحوم محمد عابد 
الجابري. ولعل أبرز النتائج التفصيلية املتعلقة باملنطق التي تستحق االهتامم يف هذا 

ية، تتميز تاب هي أن نظرية العلم الفارابية، رغم تبعيتها لنظرية الربهان الرسطکال
عنها بجوانب متثل تجديدا يف البحث املنطقي يف املدرسة املشائية، وبالتايل وجب مراعاة 

يف التأريخ للمنطق؛ ومنها أن طريقة الفارايب يف إيضاح املعاين املنطقية الرسطية  کذل
إعادة بناء للمنت املنطقي الرسطي، طرحت فيها أمور، واستبدلت فيها أمور، ”هي 

 20.“فيها أمور وأوجزت، واقترصت فيها عىل الرضوري مع تسهيله وتيسريهواقتضبت 
 تابکرثها يف کوخصص محمد مرسيل عددا من الدراسات ملنطق الفارايب جمع أ

تأويل القول ”وتتمثل هذه الدراسات يف  21،دور املنطق العريب يف تطوير املنطق املعارص
شف فيها مفهوم القول الخربي انطالقا کاست)ف. الثاين(، التي “ الخربي يف املنطق العريب

من نصوص أرسطو والفارايب وابن سينا وتوصل فيها إىل أهمية املنظور العالقي يف تحديد 
لمة أو الفعل عند کمفهوم ال”القول الخربي عند الفارايب باستعامل معيار الصدق، و

تأثيل الفارايب ملفهوم ز فيها مرسيل عىل ک)ف. الثالث(، التي ر  “الرشاح املناطقة العرب
لمة يف عالقتها بالرابطة الوارادة يف النصوص املنطقية الرسطية مدافعا عىل أن تأويله کال

)ف. “ الدوات عند الفارايب”لهذا املفهوم عند الفارايب ميثل تطويرا لصورية املنطق، و
تحدث عنها الرابع(، التي تناول فيها بالعرض والتأويل مختلف الدوات والحروف التي 

والتي أعطاها دالالت منطقية تختلف  اللفاظ املستعملة يف املنطقتاب کالفارايب يف 
                                                                        

 .29، نظرية العلم ،النقاري 18
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دا عىل بعدها املنطقي عند الفارايب باعتبارها کأحيانا عن دالالتها النحوية الصلية مؤ 
)ف.  “القياس والتمثيل يف املنطق العريب”داخلة يف بنية القضية داخليا وخارجيا، و

الذي ناقش فيه محاولة الفارايب رد التمثيل إىل الصورة القياسية الحملية وبني التاسع(، 
 يد عىل متيز التمثيل عن القياس.کفيه خطأ هذه املحاولة مع التأ

ثني املغاربة ن الفارايب هو املنطقي املرشقي الوحيد الذي نال اهتامم الباحکمل ي
ن يف سياقات کدراسة من ِقبَلهم، لالغزايل وابن تيمية بحظ من اليف املنطق، بل حظي 

ل من طه عبد الرحمن الغزايل کال تتناول أعاملهام املنطقية بالدراسة لذاتها؛ فقد تناول 
نامذج ممثلة لطروحته يف التقريب التداويل للمنطق کوابن تيمية إضافة إىل ابن حزم 

الغزايل وابن تيمية يف سياق ام تناول حمو النقاري الجوانب املنطقية لعامل ک 22.اليوناين
المر بالنسبة لتناول محمد  کذلکالدفاع عن رؤية منطقية متميزة سنعرض لها الحقا. و 

شاف حضور منطق الغزايل يف منطق کان الغرض هو استکمساعد ملنطق الغزايل فقد 
أو تغييب منطق  “غياب”ويتجىل هذا الحضور يف رد فعل ابن رشد مثَّله  23ابن رشد.

سيولد ”تب محمد مساعد: ک يف مخترصه يف املنطق وتوجهه إىل الفارايب؛ ويف هذا الغزايل
تجاوز له کرد فعل ضد أيب حامد وتآليفه املنطقية بالذات، من ثم کاملخترص يف املنطق 

من هيمنة  “جامل الدين العلوي”نحو الفارايب إذا أخذنا باالعتبار ما يقول به الستاذ 
قد يستثنى من هذا  24.“ عىل مخترصات ابن رشد املنطقيةالحضور املنطقي الفارايب

الذي أصدره أحمد  آليات التقريب التداويل تشغيل املنطق عند الغزايلتاب کم کالح
ار طه عبد کخصصه لدراسة منطق الغزايل. وتتخذ صورة توسيع لطروحة وأفو  25کالفرا

 عنوانها ومضمونها معا. کذلام يدل عىل کالرحمن يف دور الغزايل يف التقريب التداويل، 
رب من قبل الباحثني املغاربة کحظي تاريخ املنطق يف الغرب اإلسالمي باهتامم أ

بالنظر إىل انتامئهم إىل نفس الحيز  کباملقارنة مع الطوار التاريخية الخرى ملنطق، وذل
ثرية، ک الجغرايف والحضاري. دخل االهتامم بتاريخ املنطق يف الغرب اإلسالمي، يف أحيان

ضمن االهتامم بتاريخ الفلسفة اإلسالمية بالغرب اإلسالمي عامة أو بالتأريخ لعالم 
م( وبان باجة 994ه/456ابن حزم )کرية للغرب اإلسالمي، کبصموا الحياة الف

م( وابن البنا 1229ه/626اليت )کم( وامل1198ه/595م( وابن رشد )1138ه/533)
ه( أو 895م( والسنويس )1406ه/808)م( وابن خلدون 1321ه/721يش )کاملرا
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سعيد بنتاجر

زية مثل: آليات االستدالل والربهان والتمثيل وقياس کباالهتامم مبفاهيم منطقية مر 
 الشاهد عىل الغائب.

النقدي للباحثني  طبيعة التناول الجزيئ ىلرناه عکي ذ م الذکالح طبقوين
يف الغرب  ات املنطقلعالم وموضوعللمنطق العريب عامة عىل تناولهم املغاربة 

ر من العامل التي تناولت تاريخ املنطق يف الغرب کن أن نذ کمن املم اإلسالمي. غري أن
التآليف املنطقّية يف ”ل مجمل مقالني اثنني: الول لحسان الباهي بعنوان کاإلسالمي بش

ام يدل عليه عنوانه أشبه بفهرس کوهو  26،“املغرب حتى الثالثينيات من القرن العرشين
االت متعلقة بتاريخ کنه قدمه مبناقشة إلشکت املنطقية يف الغرب اإلسالمي، لللمؤلفا

املنطق العريب عامة ويف الغرب اإلسالمي خاصة مثل مسألة التمييز بني مرحلتني يف تاريخ 
ل القرن الخامس والغزايل بوجه خاص املرحلة الفاصلة کاملنطق العريب اإلسالمي يش

علامء اإلسالم من املنطق بني محرم، ومنهم علامء يف الية مواقف کبينهام، ومنها إش
ل، کالغرب اإلسالمي، ومجيز ومستمرث للمنطق يف العلوم اإلسالمية تبعا للغزايل، واستش

أخريا، مسألة نهاية التنظري واإلبداع يف املنطق بعد القرن الثامن الهجري؛ والثاين مقال 
يعود فيه بنميس هذه  27،“ملغريب الوسيطر اکاملنطق يف الف”لعبد السالم بنميس بعنوان 

ن يف مرحلة أخرى غري مرحلة املنطق کاملرة إىل االهتامم باملنطق يف الغرب اإلسالمي ل
القديم التي أرشنا إليها سابقا، وإن بنفس املنطلق السابق ولنفس الغرض منه: فاملنطلق 

ثري من االجتهادات املنطقية يف الغرب اإلسالمي يف الفرتة کهو تغييب مؤرخي املنطق ل
الوسيطة؛ والغرض هو لفت انتباه الدارسني إىل أهمية هذه االجتهادات إليالئها ما 
تستحق من اهتامم وبحث ودراسة. وقد قابل التغييب بالتنبيه عىل وجود اشتغال 

قيا بقيت أغلب رث من ستني منطکدها وجود أکثيف يف هذه املرحلة يؤ کمنطقي 
مؤلفاتهم عبارة عن مخطوطات يف خزانات مغربية مختلفة؛ وقد استند بنميس إىل 
الفهارس واملصادر التاريخية لرصد أسامء املناطقة املغاربيني وبعض أعاملهم، مع 

ل قرن خاصة الرصاع الحاصل يف الثقافة اإلسالمية کالوقوف عند املحطات الفارقة يف 
 ملنطق والفقهاء.املغاربية بني أهل ا

ن کبرية من الدراسات املغربية يف تاريخ املنطق. وميکاستأثر ابن رشد بحصة 
إىل أسباب منها: أولها قيمة ابن رشد وفلسفته عامة يف تاريخ الفلسفة  کنعزو ذلأن 

تابات املنطقية البن رشد کوتاريخ املنطق يف الغرب اإلسالمي؛ وثانيها، ارتباط ال
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أقرب الفالسفة واملناطقة الرسطيني کطي، وبالتايل يظهر ابن رشد بالورغانون الرس
لرسطو رغم الفارق الزمني بينهام؛ وثالثها، الجدل الذي أحدثته أطروحات متعلقة بابن 

محمد کرين مغاربة کأرنست رينان أو عن مفکرشد سواء منها ما صدر عن مسترشقني 
يدية أو نقدية أو کدود فعل تأعابد الجابري، وما أحدثته هذه الطروحات من ر 

رث أجزائه من کن أن نقول إن البحث يف املنطق الرشدي قد شمل أکتصحيحية. مي
املقوالت إىل العبارة فالقياس والربهان والجدل وحتى الخطابة، ولننا ال ندعي اإلملام 
 مبختلف الدراسات التي تناولت املنطق عند ابن رشد وال االطالع عىل العناوين التي

نعرفها يف هذا الخصوص، فال بأس من اإلشارة إىل أطروحات أنجزت حول منطق ابن 
 “الية التفاعل اليل يف النصوص الرتاثيّة، دراسة منطقيّة لنموذج ابن رشدکإش”رشد، منها 

نظرية ”لعبد العزيز لعمول و “املقوالت يف فلسفة ابن رشد”لعبد القادر عبد الجبار و
لخديجة  “علم ما بعد الطبيعة −علم الطبيعية  −التضاد يف فلسفة ابن رشد: املنطق 

لفؤاد بن أحمد، وقد  “منزلة للية التمثيل يف الخطاب الفلسفي البن رشد”و الخايب
وقفنا عىل أطروحتي عبد العزيز لعمول وفؤاد بن أحمد منشورتني، فنقترص عليهام 

 اضطرارا.
مبحث املقوالت يف فلسفة ابن تابه کعمول نفسه مضطرا يف وجد عبد العزيز ل

للتعامل مع أربع مستويات نظرية: املستوى الوىل يهم عرض وتحليل نظرية ابن  28رشد
رشد يف املقوالت واملستوى الثاين يهم العودة إىل نظرية املقوالت عند أرسطو واملستوى 
الثالث هو استعراض نظريات املناطقة املشائيني بخصوص املقوالت واملستوى الخري 

انت ک کت الحديثة املتعلقة باملقوالت عند ابن رشد. لذلام والتأويال کيهم مراجعة الح
دراسته، بقدر ما فيها من تحليل واستعراض لنظرية املقوالت عند ابن رشد، مشدودة 
بقراءات متقاطعة. خرج منها بنتائج تهم طبيعة الوشائج الواصلة بني نظرية ابن رشد 

ة النص الرشدي بالنص الرسطي ورة: فأثبت يف عالقکيف املقوالت والطراف الثالثة املذ 
إىل درجة تجعل ”رتجمة لنص أرسطو، کتطابق ويف بينهام، بحيث يبدو نص ابن رشد 

وقد علل الباحث سعي ابن رشد  29؛“الباحث ال مييز بني النص الصيل والنص الشارح
لتحقيق هذا التطابق بالغرض الذي عرب عنه ابن رشد نفسه بتخليص فلسفة املعلم 

نطق منه خاصة، مام علق بها من شوائب املفرسين والدارسني. وبهذا أثبت الول، وامل
الباحث وجود قطيعة بني املنت الرشدي واجتهادات الرشاح واملعلقني؛ وأخريا، انتهى 

د عىل ک: ربطت الوىل املقوالت بعلم ما بعد الطبيعة، فأنيالباحث إىل إبطال أطروحت
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املنجز البحثي املغريب يف املنطق

زية مثل: آليات االستدالل والربهان والتمثيل وقياس کباالهتامم مبفاهيم منطقية مر 
 الشاهد عىل الغائب.

النقدي للباحثني  طبيعة التناول الجزيئ ىلرناه عکي ذ م الذکالح طبقوين
يف الغرب  ات املنطقلعالم وموضوعللمنطق العريب عامة عىل تناولهم املغاربة 

ر من العامل التي تناولت تاريخ املنطق يف الغرب کن أن نذ کمن املم اإلسالمي. غري أن
التآليف املنطقّية يف ”ل مجمل مقالني اثنني: الول لحسان الباهي بعنوان کاإلسالمي بش

ام يدل عليه عنوانه أشبه بفهرس کوهو  26،“املغرب حتى الثالثينيات من القرن العرشين
االت متعلقة بتاريخ کنه قدمه مبناقشة إلشکت املنطقية يف الغرب اإلسالمي، لللمؤلفا

املنطق العريب عامة ويف الغرب اإلسالمي خاصة مثل مسألة التمييز بني مرحلتني يف تاريخ 
ل القرن الخامس والغزايل بوجه خاص املرحلة الفاصلة کاملنطق العريب اإلسالمي يش

علامء اإلسالم من املنطق بني محرم، ومنهم علامء يف الية مواقف کبينهام، ومنها إش
ل، کالغرب اإلسالمي، ومجيز ومستمرث للمنطق يف العلوم اإلسالمية تبعا للغزايل، واستش

أخريا، مسألة نهاية التنظري واإلبداع يف املنطق بعد القرن الثامن الهجري؛ والثاين مقال 
يعود فيه بنميس هذه  27،“ملغريب الوسيطر اکاملنطق يف الف”لعبد السالم بنميس بعنوان 

ن يف مرحلة أخرى غري مرحلة املنطق کاملرة إىل االهتامم باملنطق يف الغرب اإلسالمي ل
القديم التي أرشنا إليها سابقا، وإن بنفس املنطلق السابق ولنفس الغرض منه: فاملنطلق 

ثري من االجتهادات املنطقية يف الغرب اإلسالمي يف الفرتة کهو تغييب مؤرخي املنطق ل
الوسيطة؛ والغرض هو لفت انتباه الدارسني إىل أهمية هذه االجتهادات إليالئها ما 
تستحق من اهتامم وبحث ودراسة. وقد قابل التغييب بالتنبيه عىل وجود اشتغال 

قيا بقيت أغلب رث من ستني منطکدها وجود أکثيف يف هذه املرحلة يؤ کمنطقي 
مؤلفاتهم عبارة عن مخطوطات يف خزانات مغربية مختلفة؛ وقد استند بنميس إىل 
الفهارس واملصادر التاريخية لرصد أسامء املناطقة املغاربيني وبعض أعاملهم، مع 

ل قرن خاصة الرصاع الحاصل يف الثقافة اإلسالمية کالوقوف عند املحطات الفارقة يف 
 ملنطق والفقهاء.املغاربية بني أهل ا

ن کبرية من الدراسات املغربية يف تاريخ املنطق. وميکاستأثر ابن رشد بحصة 
إىل أسباب منها: أولها قيمة ابن رشد وفلسفته عامة يف تاريخ الفلسفة  کنعزو ذلأن 

تابات املنطقية البن رشد کوتاريخ املنطق يف الغرب اإلسالمي؛ وثانيها، ارتباط ال

                                                                        
الفکر العلمي يف املغرب، العرص الوسيط ، ضمن “التآليف املنطقيّة يف املغرب حتى الثالثينيات من القرن العرشين”حسان الباهي،  26

 .152-139 ،(2003، والعلوم اإلنسانية بنّارص البعزّايت )الرباط: منشورات کلّية الداب ، تنسيقاملتأّخر
 .(1998) 1 ،مدارات فلسفية ،“املنطق يف الفکر املغريب الوسيط”عبد السالم بنميس،  27

أقرب الفالسفة واملناطقة الرسطيني کطي، وبالتايل يظهر ابن رشد بالورغانون الرس
لرسطو رغم الفارق الزمني بينهام؛ وثالثها، الجدل الذي أحدثته أطروحات متعلقة بابن 

محمد کرين مغاربة کأرنست رينان أو عن مفکرشد سواء منها ما صدر عن مسترشقني 
يدية أو نقدية أو کدود فعل تأعابد الجابري، وما أحدثته هذه الطروحات من ر 

رث أجزائه من کن أن نقول إن البحث يف املنطق الرشدي قد شمل أکتصحيحية. مي
املقوالت إىل العبارة فالقياس والربهان والجدل وحتى الخطابة، ولننا ال ندعي اإلملام 
 مبختلف الدراسات التي تناولت املنطق عند ابن رشد وال االطالع عىل العناوين التي

نعرفها يف هذا الخصوص، فال بأس من اإلشارة إىل أطروحات أنجزت حول منطق ابن 
 “الية التفاعل اليل يف النصوص الرتاثيّة، دراسة منطقيّة لنموذج ابن رشدکإش”رشد، منها 

نظرية ”لعبد العزيز لعمول و “املقوالت يف فلسفة ابن رشد”لعبد القادر عبد الجبار و
لخديجة  “علم ما بعد الطبيعة −علم الطبيعية  −التضاد يف فلسفة ابن رشد: املنطق 

لفؤاد بن أحمد، وقد  “منزلة للية التمثيل يف الخطاب الفلسفي البن رشد”و الخايب
وقفنا عىل أطروحتي عبد العزيز لعمول وفؤاد بن أحمد منشورتني، فنقترص عليهام 

 اضطرارا.
مبحث املقوالت يف فلسفة ابن تابه کعمول نفسه مضطرا يف وجد عبد العزيز ل

للتعامل مع أربع مستويات نظرية: املستوى الوىل يهم عرض وتحليل نظرية ابن  28رشد
رشد يف املقوالت واملستوى الثاين يهم العودة إىل نظرية املقوالت عند أرسطو واملستوى 
الثالث هو استعراض نظريات املناطقة املشائيني بخصوص املقوالت واملستوى الخري 

انت ک کت الحديثة املتعلقة باملقوالت عند ابن رشد. لذلام والتأويال کيهم مراجعة الح
دراسته، بقدر ما فيها من تحليل واستعراض لنظرية املقوالت عند ابن رشد، مشدودة 
بقراءات متقاطعة. خرج منها بنتائج تهم طبيعة الوشائج الواصلة بني نظرية ابن رشد 

ة النص الرشدي بالنص الرسطي ورة: فأثبت يف عالقکيف املقوالت والطراف الثالثة املذ 
إىل درجة تجعل ”رتجمة لنص أرسطو، کتطابق ويف بينهام، بحيث يبدو نص ابن رشد 

وقد علل الباحث سعي ابن رشد  29؛“الباحث ال مييز بني النص الصيل والنص الشارح
لتحقيق هذا التطابق بالغرض الذي عرب عنه ابن رشد نفسه بتخليص فلسفة املعلم 

نطق منه خاصة، مام علق بها من شوائب املفرسين والدارسني. وبهذا أثبت الول، وامل
الباحث وجود قطيعة بني املنت الرشدي واجتهادات الرشاح واملعلقني؛ وأخريا، انتهى 

د عىل ک: ربطت الوىل املقوالت بعلم ما بعد الطبيعة، فأنيالباحث إىل إبطال أطروحت
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سعيد بنتاجر

لنظر إىل حاجة مختلف أجزاء املنطق إليه، سواء أن املقوالت موضوع منطقي بامتياز با
وربطت الثانية املقوالت  30؛تعلق المر بنظرية الحد أو الحمل أو القياس أو الربهان

اس للمقوالت اللغوية، کباللسان اليوناين، فقالت بأن املقوالت املنطقية إن هي إال انع
ثلهم عندنا طه عبد وبينفينست ومي کوممن يقول بهذا الرأي ترندلنربغ وبرنشفي

ان تأصيله من الرتاث يف موقف السريايف يف مناظرته املشهورة مع متى. کالرحمن وإن 
ليتها وشموليتها خاصة کوقد عاب الباحث عىل هذه الطروحة أنها مل تدرس املقوالت يف 

 31ة عند أرسطو.کيف عالقتها مبا قبل املقوالت وما بعدها، خاصة ارتباطها بالحر 
رث مام ارتبط به موضوع آخر، وقد جرى تناول کالربهان بابن رشد أارتبط 

ز الزاوية الوىل کالربهان عند ابن رشد من زاويتني: زاوية فلسفية وزاوية منطقية. تر 
ري کال أخرى من التفکمقابل لشکعىل البعد العقالين العلمي اليقيني للربهان الفلسفي 

اه جتباطا بالخيال والظن والحس. وميثل هذا االترث ار کواالستدالل السائدة أقل شأنا وأ
ز الزواية املنطقية کل من محمد عابد الجابري وبدرجة ما محمد املصباحي؛ فيام تر ک

عىل النظر يف أنواع الربهان باطالق ورشوطه املنطقية الصورية واملادية وطبيعة حضوره 
قية للربهان الرشدي، إال أنه رث هي املقاربة املنطکيف مختلف العلوم. ومع أن ما يهمنا أ

ال بأس من اإلشارة إىل أن الجابري اعترب الربهان نظاما معرفيا مخصوصا يف الرتاث العريب 
منبنيا عىل القياس الربهاين يف مقابل نظام البيان، املنبني عىل آلية القياس التمثييل الذي 

م العرفان الذي يؤطر الم، ونظاکالغة وأصول الفقه وعلم البل عقل علوم اللغة والکش
ر الصويف. وقد مثل مرشوع ابن رشد ذروة إعادة التأسيس الربهانية للعلوم کالف

ويف هذا السياق قارن محمد املصباحي بني الربهان والتمثيل يف التصور  32الفلسفية.
ومل يقترص يف تناوله للربهان والتمثيل عىل بعديهام املنطقي بل تعداهام إىل  33الرشدي.

طريقتني يف النظر إىل الشياء: بحيث يتعلق الربهان بالعقل کيف فائدتهام  مناقشات
ويتجه إىل حقائق الشياء ويتخذ القول الربهاين منوذجا له؛ بينام يتعلق التمثيل بالخيال 

اة حقائق الشياء ويتخذ القول الشعري منوذجا له. کوالقول الشعري يتوجه إىل محا
ابن رشد مع اعتبار استعامله للتمثيل أمرا طارئا وعرضيا، د املصباحي عىل برهانية کويؤ 
تشافية أو تأويلية أو إقناعية أو کميلية لتجاوز صعوبات أو اکلتحقيق أغراض ت کوذل

طريقة کالتمييز بني الربهان والنزعة الربهانية، بني التمثيل ”بيداغوجية. ال بد من 

                                                                        
 .272، مبحث املقوالت ،لعمول 30
 .275-274، مبحث املقوالت ،لعمول 31
 .529(، 2009)بريوت: مرکز دراسات الوحدة العربية،  بنية العقل العريب ،محمد عابد الجابري 32
)الرباط: کلية بنّارص البعزّايت  ق، تنسيتکون املعارف: دور القياس التمثييلضمن  ،“الربهان والتمثيل عند ابن رشد” ،محمد املصباحي 33

 (.2005الداب والعلوم اإلنسانية، 

ان ابن رشد ينترص للربهان عالنية کل المور. فقد کنزعة للنظر يف کري، والتمثيل کللتف
ان کان صاحب نزعة برهانية. أما بالنسبة للتمثيل، فقد کتب، مام يعني أنه کل ما يکيف 

ون مؤمنا کيستأنس به يف حل بعض املعضالت أو تقريب معانيها إىل الذهان، دون أن ي
 34“ل إىل الحق.و طريقة مثىل للوصکبه 

رنا، کام ذ کة يف النظر إىل الربهان الرشدي، وهي زاوية منطقية أما الزواية الثاني
ته افنجد لها مصداقا يف أبحاث عدد من الدارسني، ومنهم جامل الدين العلوي يف دراس

املتعددة. فقد ارتأى جامل الدين العلوي تقسيم نظرية الربهان يف رشوح ابن رشد، بعد 
الرشوح إىل ثانيهام، إىل قسمني: قسم  متييزه يف فلسفة ابن رشد بني مرحلتني تنتمي
ز عىل الربهان املطلق باعتباره آليات کاحتفظ له باسم نظرية الربهان، وهو التي تر 

صورية والنظر يف رشوط مقدماته وخواصها؛ وقسم سامه بنظرية العلم، وهي التي 
ة تنظر يف الربهان ويف أنواعه من حيث هي مامرسات علمية، وهي أقل يقينية وعلمي

من الربهان املطلق النموذجي )باملعنى الول(. ويفيد هذا التقسيم من بني ما يفيد يف 
إنقاذ املامرسات العلمية غري املستوفية للرشوط الصارمة للربهان املطلق من إخراجها 

ام هو شأن فروع الفلسفة الخرى غري التعاليم، ما يعني وجود تفاضل کمن دائرة العلم، 
حقق يف هذه العلوم وصفان: أنها ليست مستوفية لرشوط الربهان بني العلوم. فيت

 35، توصف بالعلمية والربهانية.کاملطلق وأنها، مع ذل
غري أن االهتامم بالربهان عند ابن رشد، وخاصة من الزاوية الفلسفية، قد دفع 

ام واالستنتاجات التي تقدم ابن رشد باعتباره فيلسوفا کفؤاد بن أحمد ملراجعة الح
رهانيا ال يستعمل التمثيل إال يف املقام الدىن الذي نظّر له. وبدت صيغة هذه املراجعة ب

مقابل للقياس الربهاين يف نظر الجابري کغري مبارشة بتناولها لهمية التمثيل الذي يقدم 
ام، بل ويف إبطال بعضها. ال کالح کن نتائجها مبارشة يف التخفيف من بعض تلکمثال، ل

بن أحمد القائلني بهيمنة النموذج القيايس عند ابن رشد سواء تعلق المر يخالف فؤاد 
نه کبالقياس أو الضمري، وهو القياس الخطايب، أهميته ورشفه بالنسبة إىل غريه، ل

ننا من التعلم والتصديق کمنزلة مت”بأن ابن رشد قد أوىل للمثال منزلة رفيعة  کيستدر 
يف تعلمنا وتعليمنا، ويف نظرنا وعملنا، وليس  ار حلول للصعوبات التي تعرتضناکوابت

نظرا  کوذل 36،“مجرد قول جمهوري ترتفع الحاجة إليه بارتفاع مطالب الجمهور
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حلقة وصل بني الرشق والغرب أبو حامد الغزايل ، ضمن “نظرية الربهان وداللتها يف الخطاب الفلسفي البن رشد” ،جامل الدين العلوي 35
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املنجز البحثي املغريب يف املنطق

لنظر إىل حاجة مختلف أجزاء املنطق إليه، سواء أن املقوالت موضوع منطقي بامتياز با
وربطت الثانية املقوالت  30؛تعلق المر بنظرية الحد أو الحمل أو القياس أو الربهان

اس للمقوالت اللغوية، کباللسان اليوناين، فقالت بأن املقوالت املنطقية إن هي إال انع
ثلهم عندنا طه عبد وبينفينست ومي کوممن يقول بهذا الرأي ترندلنربغ وبرنشفي

ان تأصيله من الرتاث يف موقف السريايف يف مناظرته املشهورة مع متى. کالرحمن وإن 
ليتها وشموليتها خاصة کوقد عاب الباحث عىل هذه الطروحة أنها مل تدرس املقوالت يف 

 31ة عند أرسطو.کيف عالقتها مبا قبل املقوالت وما بعدها، خاصة ارتباطها بالحر 
رث مام ارتبط به موضوع آخر، وقد جرى تناول کالربهان بابن رشد أارتبط 

ز الزاوية الوىل کالربهان عند ابن رشد من زاويتني: زاوية فلسفية وزاوية منطقية. تر 
ري کال أخرى من التفکمقابل لشکعىل البعد العقالين العلمي اليقيني للربهان الفلسفي 

اه جتباطا بالخيال والظن والحس. وميثل هذا االترث ار کواالستدالل السائدة أقل شأنا وأ
ز الزواية املنطقية کل من محمد عابد الجابري وبدرجة ما محمد املصباحي؛ فيام تر ک

عىل النظر يف أنواع الربهان باطالق ورشوطه املنطقية الصورية واملادية وطبيعة حضوره 
قية للربهان الرشدي، إال أنه رث هي املقاربة املنطکيف مختلف العلوم. ومع أن ما يهمنا أ

ال بأس من اإلشارة إىل أن الجابري اعترب الربهان نظاما معرفيا مخصوصا يف الرتاث العريب 
منبنيا عىل القياس الربهاين يف مقابل نظام البيان، املنبني عىل آلية القياس التمثييل الذي 

م العرفان الذي يؤطر الم، ونظاکالغة وأصول الفقه وعلم البل عقل علوم اللغة والکش
ر الصويف. وقد مثل مرشوع ابن رشد ذروة إعادة التأسيس الربهانية للعلوم کالف

ويف هذا السياق قارن محمد املصباحي بني الربهان والتمثيل يف التصور  32الفلسفية.
ومل يقترص يف تناوله للربهان والتمثيل عىل بعديهام املنطقي بل تعداهام إىل  33الرشدي.

طريقتني يف النظر إىل الشياء: بحيث يتعلق الربهان بالعقل کيف فائدتهام  مناقشات
ويتجه إىل حقائق الشياء ويتخذ القول الربهاين منوذجا له؛ بينام يتعلق التمثيل بالخيال 

اة حقائق الشياء ويتخذ القول الشعري منوذجا له. کوالقول الشعري يتوجه إىل محا
ابن رشد مع اعتبار استعامله للتمثيل أمرا طارئا وعرضيا، د املصباحي عىل برهانية کويؤ 
تشافية أو تأويلية أو إقناعية أو کميلية لتجاوز صعوبات أو اکلتحقيق أغراض ت کوذل

طريقة کالتمييز بني الربهان والنزعة الربهانية، بني التمثيل ”بيداغوجية. ال بد من 

                                                                        
 .272، مبحث املقوالت ،لعمول 30
 .275-274، مبحث املقوالت ،لعمول 31
 .529(، 2009)بريوت: مرکز دراسات الوحدة العربية،  بنية العقل العريب ،محمد عابد الجابري 32
)الرباط: کلية بنّارص البعزّايت  ق، تنسيتکون املعارف: دور القياس التمثييلضمن  ،“الربهان والتمثيل عند ابن رشد” ،محمد املصباحي 33

 (.2005الداب والعلوم اإلنسانية، 

ان ابن رشد ينترص للربهان عالنية کل المور. فقد کنزعة للنظر يف کري، والتمثيل کللتف
ان کان صاحب نزعة برهانية. أما بالنسبة للتمثيل، فقد کتب، مام يعني أنه کل ما يکيف 

ون مؤمنا کيستأنس به يف حل بعض املعضالت أو تقريب معانيها إىل الذهان، دون أن ي
 34“ل إىل الحق.و طريقة مثىل للوصکبه 

رنا، کام ذ کة يف النظر إىل الربهان الرشدي، وهي زاوية منطقية أما الزواية الثاني
ته افنجد لها مصداقا يف أبحاث عدد من الدارسني، ومنهم جامل الدين العلوي يف دراس

املتعددة. فقد ارتأى جامل الدين العلوي تقسيم نظرية الربهان يف رشوح ابن رشد، بعد 
الرشوح إىل ثانيهام، إىل قسمني: قسم  متييزه يف فلسفة ابن رشد بني مرحلتني تنتمي
ز عىل الربهان املطلق باعتباره آليات کاحتفظ له باسم نظرية الربهان، وهو التي تر 

صورية والنظر يف رشوط مقدماته وخواصها؛ وقسم سامه بنظرية العلم، وهي التي 
ة تنظر يف الربهان ويف أنواعه من حيث هي مامرسات علمية، وهي أقل يقينية وعلمي

من الربهان املطلق النموذجي )باملعنى الول(. ويفيد هذا التقسيم من بني ما يفيد يف 
إنقاذ املامرسات العلمية غري املستوفية للرشوط الصارمة للربهان املطلق من إخراجها 

ام هو شأن فروع الفلسفة الخرى غري التعاليم، ما يعني وجود تفاضل کمن دائرة العلم، 
حقق يف هذه العلوم وصفان: أنها ليست مستوفية لرشوط الربهان بني العلوم. فيت

 35، توصف بالعلمية والربهانية.کاملطلق وأنها، مع ذل
غري أن االهتامم بالربهان عند ابن رشد، وخاصة من الزاوية الفلسفية، قد دفع 

ام واالستنتاجات التي تقدم ابن رشد باعتباره فيلسوفا کفؤاد بن أحمد ملراجعة الح
رهانيا ال يستعمل التمثيل إال يف املقام الدىن الذي نظّر له. وبدت صيغة هذه املراجعة ب

مقابل للقياس الربهاين يف نظر الجابري کغري مبارشة بتناولها لهمية التمثيل الذي يقدم 
ام، بل ويف إبطال بعضها. ال کالح کن نتائجها مبارشة يف التخفيف من بعض تلکمثال، ل

بن أحمد القائلني بهيمنة النموذج القيايس عند ابن رشد سواء تعلق المر يخالف فؤاد 
نه کبالقياس أو الضمري، وهو القياس الخطايب، أهميته ورشفه بالنسبة إىل غريه، ل

ننا من التعلم والتصديق کمنزلة مت”بأن ابن رشد قد أوىل للمثال منزلة رفيعة  کيستدر 
يف تعلمنا وتعليمنا، ويف نظرنا وعملنا، وليس  ار حلول للصعوبات التي تعرتضناکوابت

نظرا  کوذل 36،“مجرد قول جمهوري ترتفع الحاجة إليه بارتفاع مطالب الجمهور
                                                                        

 .162، “الربهان والتمثيل” ،املصباحي 34
حلقة وصل بني الرشق والغرب أبو حامد الغزايل ، ضمن “نظرية الربهان وداللتها يف الخطاب الفلسفي البن رشد” ،جامل الدين العلوي 35

 .101-43 ،(1986اململکة املغربيّة )الرباط: أکادميية اململکة املغربيّة، ندوات أکادميية ، وموىس ابن ميمون
(، 2014 ،دار المان -منشورات االختالف - الرباط: منشورات ضفاف-الجزائر-)بريوت منزلة التمثيل يف فلسفة ابن رشد ،فؤاد بن أحمد 36

419. 



172

سعيد بنتاجر

تشاف مقدمات الربهان نفسه والتصديق به. فالربهان يبدو کلوظيفته املساعدة يف ا
النظر إىل ب کمساعد يف تقوبة التصديق مبقدماته، وذلکأضعف إذا مل يستند إىل املثال 

تاب الربهان بتفاوت املقدمات اليقينية، وبالتايل إىل الحاجة إىل کالحقيقة املقررة يف 
 37املثاالت والخياالت لتقويتها.

ري يف املجتمع کوساهم ارتباط التمثيل بالخطابة وسيادة الجدل النظري الف
الرشدية للمنزلة اإلسالمي، الذي انخرط فيه ابن رشد بطريقة أو أخرى، يف متيز املقاربة 

سعي ابن رشد إىل إثبات ”التمثيل باملقارنة مع املقاربة الرسطية، بل يرى ابن أحمد أن 
ري البن رشد عن کان أحد املداخل الساسية لتبني االبتعاد الفکمناقع نظرية املثال 

ن تصورا واحدا بالنظر کهذا مع اعرتافه بأن تصور ابن رشد يف للمثال مل ي 38.“أرسطو
إىل خضوع نظرية املثال عنده للتطور والتحول بل والتعارض والرتاجع. ينتهي بن أحمد 
بعد فحصه للتمثيالت واالستعارات التي استعملها ابن رشد نفسه وصل إىل استنتاج 

ذا فقد تبني لنا، اعتامدا عىل واقع املامرسة النظرية للرجل، عدم وثاقة کوه”يقول فيه 
الم عن خطاب فلسفي برهاين رشدي خالص وعار من اإلنشاءات التمثيلية کال

واالستعارية والصور املجازية والخيالية، وتبني أيضا أن ارتباط اسم ابن رشد بالربهان إمنا 
هو يف الحقيقة أمر ناجم ال فقط عام تقوله بعض نصوصه، وإمنا أساسا زاوية النظر إىل 

ن صدى کد تبني أن التالزم بني ابن رشد والربهان مل يهذه النصوص؛ بعيارة أخرى، لق
ان أثرا من آثار الدراسات الرشدية السائدة، أعني وليد الخلفيات کلقاويله هو ، بقدر ما 

 39.“مة يف هذه الدراسات الرائدةکانت متحکالعقالنية التي 
أقالم ام جرت کن املدرسة الرشدية عقيمة يف إنتاج املناطقة بعد ابن رشد، کمل ت

ان البن رشد تالمذة استمروا يف املسار الذي رسمه لهم أستاذهم، کعدد من الباحثني، بل 
هذا ما حاول فؤاد ابن أحمد إثباته من خالل االشتغال عىل أحد أبرز هؤالء وهو أبو 
الحجاج ابن طملوس. وال يخرج فؤاد بن أحمد عن سياق التأريخ النقدي يف اشتغاله 

لطبيب الندليس. فقد أورد الباحث التأليَف املنطقي البن طملوس عىل هذا املنطقي وا
دليل عىل استمرار العلوم العقلية يف الغرب اإلسالمي بعد شيخه ابن رشد، وبالتايل ک

دليال عىل بطالن الدعاوى التي تبناها عدد من الباحثني يف تاريخ الفلسفة يف الغرب 
امل حول کابن أحمد يف سياق مرشوع متاإلسالمي من املسترشقني والعرب. وقد توىل 

                                                                        
 .420-419، منزلة التمثيل ،بن أحمد 37
 .420، منزلة التمثيل ،بن أحمد 38
 .425-424، منزلة التمثيل ،بن أحمد 39

ودراسة لهذه النصوص  40مخترص املنطقابن طملوس تحقيق أعامله املنطقية 
ام الباحثني بخصوص هذا کوملضامينها وآثار الفالسفة السابقني فيها مع رصد وتقويم أح

ام أرنست رينان ومن تابعه کيز عىل مراجعة أحکاملنطقي والطبيب الندليس، مع الرت 
ام کحول توقف االشتغال بالعلوم العقلية يف الغرب اإلسالمي بعد ابن رشد وأح

املسترشق اإلسباين آصني باالصيوص ومن تابعه من الباحثني العرب بخصوص تأثر ابن 
طملوس بالغزايل دون أستاذه ابن رشد. فأدى اجتهاد ابن أحمد يف تحقيق منطق ابن 

بأستاذه ابن رشد من خالل تحليل فيلولوجي ري کيد نسبه الفکطملوس ودراسته إىل تأ
الحضور عن  کار الرشدية يف متنه املنطقي، ونفي ذلکوتتبع حضور النصوص والف

 “الجدل”تب کيد تأثره أيضا باملعلم الثاين أيب نرص الفارايب يف کنصوص الغزايل، بل وتأ
، إىل إثبات کام أدت هذه االجتهادات، تبعا لذلک 41.“التحليل”و “نة املغلطةکالم”و

استمرارية العلوم العقلية بعد ابن رشد وتأثرا به؛ وأيضا إىل إثبات متيز وإبداع ابن 
 42طملوس باجتهادات مخصوصة.

رنا، بل کومل ينحرص اهتامم الباحثني املغاربة يف تاريخ املنطق يف العالم التي ذ 
خلدون وأبو شغلهم البحث والجدل حول طبيعة منطق ابن حزم وابن باجة وابن 

اليت والسنويس. وقد انخرط يف هذا البحث والجدل باحثون مغاربة بارزون کالحجاج امل
علمي أحمد مثل طه عبد الرحمن وحمو النقاري وبنارص البعزايت ومحمد مرسيل و 

بينهم يف تناول مساهامت هؤالء العالم هو التناول النقدي  کحمدان وغريهم. واملشرت 
 43ام والنتائج.کن سببا يف اختالف الحاکوالتأوييل، وهو ما 

ن من زواية أخرى کيف إطار التأريخ للمنطق يف الثقافة العربية اإلسالمية ول
ل من طه عبد الرحمن وحمو النقاري عن وجود منطق آخر يف الثقافة کهذه املرة، دافع 

                                                                        
، مهد له وقدم وحقق نصه وفهرسه فؤاد بن أحمد )الرباط: دار المان، املخترص يف املنطقأبو الحجاج يوسف بن محمد ابن طملوس،  40

2020.) 
دار  - بريوت: کلمة للنرش والتوزيع، رالجزائ، الرباط، )تونس ابن طملوس الفيلسوف والطبيب: سرية بيبليوغرافية ،ينظر: فؤاد بن أحمد 41

کتاب يف املنطق:  تقديم فؤاد بن أحمد لتحقيقه لکتاب ابن طملوس، .330-119(، 2017منشورات ضفاف،  - منشورات االختالف - المان
منشورات  - منشورات االختالف - دار المان-بريوت: کلمة للنرش والتوزيع، الجزائر، الرباط، )تونس کتاب المکنة املغلطة وکتاب الجدل

 (.2016ضفاف، 
Fouad Ben Ahmed, “Ibn Tumlus on Dialectical Reasoning: The Extent of his Reliance on Al-Farabi and Averroes”, 
in The Origin and Nature of Language and Logic, ed. Nadja Germann and Steven Harvey (Turnhout: Brepols 
Publishers, 2020), 246. 
42 Ben Ahmed, “Ibn Tumlus”, 268. 
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املنجز البحثي املغريب يف املنطق

تشاف مقدمات الربهان نفسه والتصديق به. فالربهان يبدو کلوظيفته املساعدة يف ا
النظر إىل ب کمساعد يف تقوبة التصديق مبقدماته، وذلکأضعف إذا مل يستند إىل املثال 

تاب الربهان بتفاوت املقدمات اليقينية، وبالتايل إىل الحاجة إىل کالحقيقة املقررة يف 
 37املثاالت والخياالت لتقويتها.

ري يف املجتمع کوساهم ارتباط التمثيل بالخطابة وسيادة الجدل النظري الف
الرشدية للمنزلة اإلسالمي، الذي انخرط فيه ابن رشد بطريقة أو أخرى، يف متيز املقاربة 

سعي ابن رشد إىل إثبات ”التمثيل باملقارنة مع املقاربة الرسطية، بل يرى ابن أحمد أن 
ري البن رشد عن کان أحد املداخل الساسية لتبني االبتعاد الفکمناقع نظرية املثال 

ن تصورا واحدا بالنظر کهذا مع اعرتافه بأن تصور ابن رشد يف للمثال مل ي 38.“أرسطو
إىل خضوع نظرية املثال عنده للتطور والتحول بل والتعارض والرتاجع. ينتهي بن أحمد 
بعد فحصه للتمثيالت واالستعارات التي استعملها ابن رشد نفسه وصل إىل استنتاج 

ذا فقد تبني لنا، اعتامدا عىل واقع املامرسة النظرية للرجل، عدم وثاقة کوه”يقول فيه 
الم عن خطاب فلسفي برهاين رشدي خالص وعار من اإلنشاءات التمثيلية کال

واالستعارية والصور املجازية والخيالية، وتبني أيضا أن ارتباط اسم ابن رشد بالربهان إمنا 
هو يف الحقيقة أمر ناجم ال فقط عام تقوله بعض نصوصه، وإمنا أساسا زاوية النظر إىل 

ن صدى کد تبني أن التالزم بني ابن رشد والربهان مل يهذه النصوص؛ بعيارة أخرى، لق
ان أثرا من آثار الدراسات الرشدية السائدة، أعني وليد الخلفيات کلقاويله هو ، بقدر ما 

 39.“مة يف هذه الدراسات الرائدةکانت متحکالعقالنية التي 
أقالم ام جرت کن املدرسة الرشدية عقيمة يف إنتاج املناطقة بعد ابن رشد، کمل ت

ان البن رشد تالمذة استمروا يف املسار الذي رسمه لهم أستاذهم، کعدد من الباحثني، بل 
هذا ما حاول فؤاد ابن أحمد إثباته من خالل االشتغال عىل أحد أبرز هؤالء وهو أبو 
الحجاج ابن طملوس. وال يخرج فؤاد بن أحمد عن سياق التأريخ النقدي يف اشتغاله 

لطبيب الندليس. فقد أورد الباحث التأليَف املنطقي البن طملوس عىل هذا املنطقي وا
دليل عىل استمرار العلوم العقلية يف الغرب اإلسالمي بعد شيخه ابن رشد، وبالتايل ک

دليال عىل بطالن الدعاوى التي تبناها عدد من الباحثني يف تاريخ الفلسفة يف الغرب 
امل حول کابن أحمد يف سياق مرشوع متاإلسالمي من املسترشقني والعرب. وقد توىل 

                                                                        
 .420-419، منزلة التمثيل ،بن أحمد 37
 .420، منزلة التمثيل ،بن أحمد 38
 .425-424، منزلة التمثيل ،بن أحمد 39

ودراسة لهذه النصوص  40مخترص املنطقابن طملوس تحقيق أعامله املنطقية 
ام الباحثني بخصوص هذا کوملضامينها وآثار الفالسفة السابقني فيها مع رصد وتقويم أح

ام أرنست رينان ومن تابعه کيز عىل مراجعة أحکاملنطقي والطبيب الندليس، مع الرت 
ام کحول توقف االشتغال بالعلوم العقلية يف الغرب اإلسالمي بعد ابن رشد وأح

املسترشق اإلسباين آصني باالصيوص ومن تابعه من الباحثني العرب بخصوص تأثر ابن 
طملوس بالغزايل دون أستاذه ابن رشد. فأدى اجتهاد ابن أحمد يف تحقيق منطق ابن 

بأستاذه ابن رشد من خالل تحليل فيلولوجي ري کيد نسبه الفکطملوس ودراسته إىل تأ
الحضور عن  کار الرشدية يف متنه املنطقي، ونفي ذلکوتتبع حضور النصوص والف

 “الجدل”تب کيد تأثره أيضا باملعلم الثاين أيب نرص الفارايب يف کنصوص الغزايل، بل وتأ
، إىل إثبات کام أدت هذه االجتهادات، تبعا لذلک 41.“التحليل”و “نة املغلطةکالم”و

استمرارية العلوم العقلية بعد ابن رشد وتأثرا به؛ وأيضا إىل إثبات متيز وإبداع ابن 
 42طملوس باجتهادات مخصوصة.

رنا، بل کومل ينحرص اهتامم الباحثني املغاربة يف تاريخ املنطق يف العالم التي ذ 
خلدون وأبو شغلهم البحث والجدل حول طبيعة منطق ابن حزم وابن باجة وابن 

اليت والسنويس. وقد انخرط يف هذا البحث والجدل باحثون مغاربة بارزون کالحجاج امل
علمي أحمد مثل طه عبد الرحمن وحمو النقاري وبنارص البعزايت ومحمد مرسيل و 

بينهم يف تناول مساهامت هؤالء العالم هو التناول النقدي  کحمدان وغريهم. واملشرت 
 43ام والنتائج.کن سببا يف اختالف الحاکوالتأوييل، وهو ما 

ن من زواية أخرى کيف إطار التأريخ للمنطق يف الثقافة العربية اإلسالمية ول
ل من طه عبد الرحمن وحمو النقاري عن وجود منطق آخر يف الثقافة کهذه املرة، دافع 

                                                                        
، مهد له وقدم وحقق نصه وفهرسه فؤاد بن أحمد )الرباط: دار المان، املخترص يف املنطقأبو الحجاج يوسف بن محمد ابن طملوس،  40

2020.) 
دار  - بريوت: کلمة للنرش والتوزيع، رالجزائ، الرباط، )تونس ابن طملوس الفيلسوف والطبيب: سرية بيبليوغرافية ،ينظر: فؤاد بن أحمد 41

کتاب يف املنطق:  تقديم فؤاد بن أحمد لتحقيقه لکتاب ابن طملوس، .330-119(، 2017منشورات ضفاف،  - منشورات االختالف - المان
منشورات  - منشورات االختالف - دار المان-بريوت: کلمة للنرش والتوزيع، الجزائر، الرباط، )تونس کتاب المکنة املغلطة وکتاب الجدل

 (.2016ضفاف، 
Fouad Ben Ahmed, “Ibn Tumlus on Dialectical Reasoning: The Extent of his Reliance on Al-Farabi and Averroes”, 
in The Origin and Nature of Language and Logic, ed. Nadja Germann and Steven Harvey (Turnhout: Brepols 
Publishers, 2020), 246. 
42 Ben Ahmed, “Ibn Tumlus”, 268. 
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سعيد بنتاجر

هجية التي مية غري املنطق اليوناين املرتجم، وهو منطق أصيل يتجىل يف الرؤى املناإلسال 
تقلد طه عبد الم وأصول الفقه. فقد کعرب عنها علامء اإلسالم يف علوم اللغة وعلم ال

الرحمن دعوى خصوصية املنطق واملنهج اإلسالمي عند املسلمني تأثرا مبصطفى عبد 
نه اختلف عن موقف النشار يف بعض تفاصيلها، کالرازق وتلميذه عيل سامي النشار، ل

إىل أن  کطق اإلسالمي منطقا استقرائيا تجريبيا. مستندا يف ذلخاصة يف اعتباره للمن
ان ک، کاس للغة مخصوصة ومتأثرا مبيتافيزيقا معينة، لذلکالصل يف املنطق أنه انع

املنطق اليوناين غري مناسب للغة وعقيدة املسلمني فحاولوا إدماجه يف ثقافتهم عن 
وأثناءه وبعده منطقا مخصوصا  کطريق التقريب التداويل من جهة؛ واجرتحوا قبل ذل

لمني والصوليني کوهو ما نجده يف مقررات اللغويني واملت ،د من ثقافتهمستمَ مُ  ،بهم
حول الداللة والقياس واملناظرة. ولطه عبد الرحمن رأي متميز يف الصلة بني املنطق 

ان عليه رأي الصوليني کوأصول الفقه؛ فقد اعترب الصوَل جزءا من املنطق، عىل خالف ما 
الذين غلب عليهم، منذ أيب حامد الغزايل، استثامر بعض مقررات املنطق يف أصول الفقه، 
وبالتايل اعتبار املنطق جزءا صغريا من املباحث الصولية. وقد استند تقرير هذه الصلة 
عند طه عىل أمرين أساسني: الول، هو أخذه بتصور للمنطق موسع، يشمل باإلضافة 
إىل املنطق الربهاين منطقا طبيعيا ومنطقا حجاجيا؛ والثاين هو اعتبار أصول الفقه علام 

فمن ”آليا يدرس الداللة واالستدالل والحجاج يف ميدان مخصوص هو الترشيع اإلسالمي، 
أنواع ک “املنطق الطبيعي”مفاهيم الصوليني ومناهجهم وقواعدهم ما يدخل يف باب 

أنواع االعرتاضات واملناظرة والقياس وما يدخل ک “طق الحجاجياملن”الدالالت ويف باب 
يدعو الصوليني  کولهذا، وما انف 44.“ام الرشعيةکأنواع الحک “املنطق الربهاين”يف باب 

إىل االستفادة من الليات املنطقية املعارصة الصورية والحجاجية يف تطوير الدرس 
دة، باستعانته بطرف من هذه الليات يف الصويل. وقدم بنفسه منوذجا من هذه االستفا

والقياس  45دراسة ثالثة من أهم املباحث التي اشتغل عليها الصوليني، وهي: الداللة
تف بالدعوة إىل استخدام الدوات املنطقية يف الدرس کومل ي 47.واملناظرة 46التمثييل

استخدامها يف معرفة ”الصويل، بل رأى وجوب استخدامها يف بيان مقاصد الرشع، لن 
ن من الوقوف عىل حقائق ودقائق قد ال يتأىت بغريها کمضامني النصوص الرشعية مي

 48.“ان الذي يستخدمها يهتدي بهدي الرشعکمتى 
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 .74-94، يف أصول الحوار ،عبد الرحمن 47
 .62(، 2000)بريوت: الشبکة العربية لألبحاث والنرش،  حوارات من أحل املستقبل ،طه عبد الرحمن 48

عىل خصوصية املنهجية الصولية  االتجاه، دافع حمو النقاري نفسويف 
اليوناين يف تقنني بديل عن املنطق کوأهميته  “املنطق الرشعي اإلسالمي”باعتبارها 

ل ميدان کوتقويم الداللة واالستدالل ليس فقط يف امليدان الرشعي/الفقهي بل يف 
نظرية ”ذا فاملنهجية الصولية، يف نظر النقاري، کتُستعمل فيه اللغة الطبيعية. وه

يف  کوقد سل 49.“ان ميدانهکلسانية منطقية قادرة عىل تفسري االستدالل الطبيعي أيا 
نظرية لسانية منطقية مفيدة لالستدالل الطبيعي کإثبات أهمية املنهجية الصولية 

املقارنة التفصيلية بني تطبيقني منهجيني يف  کعامة، والرشعي الفقهي خاصة، مسل
الترشيع اإلسالمي: الول هو استعامل املنطق اليوناين يف امليدان الرشعي من قبل أيب 

و رفض املنطق اليوناين مع استعامل املنهجية الصولية املستندة حامد الغزايل؛ والثاين ه
إىل اللغة العربية وقواعد االستدالل الطبيعي والقيايس التمثييل. وقد نبه النقاري يف 
نهاية املطاف إىل أن مقررات املنهجية الصولية إمنا تدخل ضمن نظريتني منطقيتني 

 (.Dialogue Logicومنطق الحوار ) Deontic Logic)معارصتني هام املنطق الرشعي )
 املنطق الحديث واملعارص. 2
 50،وثر العقيلکاللسان وامليزان أو التتاب کتوبة يف مقدمة کتفيدنا الشهادة امل 

ى فيها طه عبد الرحمن تجربته يف تدريس املنطق، يف تحديد فرتة السبعينيات کالتي ح
عىل أنها نقطة انطالق املنطق املعارص يف الجامعة املغربية، ويف شعبة الفلسفة بوجه 

بري يف تخريج عدد من الباحثني يف املنطق ممن کان ملجهوده التأطريي دور کخاص. وقد 
 جامعة محمد الخامس بالرباط ويف الجامعات الخرى طورا الدرس والبحث املنطقيني يف

التي توزعوا فيها. وال زلنا إىل اليوم ندين لهؤالء الباحثني الذين تخرجوا عىل يد طه عبد 
الرحمن باالشتغال يف املنطق تدريسا وبحثا، ولتالمذتهم من بعدهم ممن تخرجوا عىل 

 کاليات املطروحة. وال شکإزاء اإلشأيديهم، مع اختالف اهتامماتهم البحثية وتوجهاتهم 
ادميي املغريب يف املنطق الحديث واملعارص يقتيض کاف املنجز يف البحث ال کأن استش

حرص أعامل هذه الجيال الثالثة مع مراعاة تعدد اهتاممات الواحد منهم من جهة؛ 
بتعدد وتعدد مجاالت التخصص يف املباحث ذات العالقة باملنطق املعارص. ففيام يتعلق 

ل الباحثني املغاربة يف املنطق من الجيلني الول کاهتاممات الباحث الواحد، ال يخفى أن 
فقد أرشنا  کتبوا يف تاريخ املنطق، وتاريخ املنطق العريب بوجه أخص، وبذلکوالثاين قد 

إىل بعض أعاملهم التاريخية يف الفقرات املاضية؛ أما تعدد املجاالت املتعلقة باملنطق 

                                                                        
لألبحاث )بريوت: الشبکة العربية املنهجية الصولية واملنطق اليوناين: من خالل أيب حامد الغزايل وتقي الدين ابن تيمية  ،حمو النقاري 49

 .21-20(، 2013والنرش، 
 .13-18، اللسان وامليزانعبد الرحمن،  50
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املنجز البحثي املغريب يف املنطق

هجية التي مية غري املنطق اليوناين املرتجم، وهو منطق أصيل يتجىل يف الرؤى املناإلسال 
تقلد طه عبد الم وأصول الفقه. فقد کعرب عنها علامء اإلسالم يف علوم اللغة وعلم ال

الرحمن دعوى خصوصية املنطق واملنهج اإلسالمي عند املسلمني تأثرا مبصطفى عبد 
نه اختلف عن موقف النشار يف بعض تفاصيلها، کالرازق وتلميذه عيل سامي النشار، ل

إىل أن  کطق اإلسالمي منطقا استقرائيا تجريبيا. مستندا يف ذلخاصة يف اعتباره للمن
ان ک، کاس للغة مخصوصة ومتأثرا مبيتافيزيقا معينة، لذلکالصل يف املنطق أنه انع

املنطق اليوناين غري مناسب للغة وعقيدة املسلمني فحاولوا إدماجه يف ثقافتهم عن 
وأثناءه وبعده منطقا مخصوصا  کطريق التقريب التداويل من جهة؛ واجرتحوا قبل ذل

لمني والصوليني کوهو ما نجده يف مقررات اللغويني واملت ،د من ثقافتهمستمَ مُ  ،بهم
حول الداللة والقياس واملناظرة. ولطه عبد الرحمن رأي متميز يف الصلة بني املنطق 

ان عليه رأي الصوليني کوأصول الفقه؛ فقد اعترب الصوَل جزءا من املنطق، عىل خالف ما 
الذين غلب عليهم، منذ أيب حامد الغزايل، استثامر بعض مقررات املنطق يف أصول الفقه، 
وبالتايل اعتبار املنطق جزءا صغريا من املباحث الصولية. وقد استند تقرير هذه الصلة 
عند طه عىل أمرين أساسني: الول، هو أخذه بتصور للمنطق موسع، يشمل باإلضافة 
إىل املنطق الربهاين منطقا طبيعيا ومنطقا حجاجيا؛ والثاين هو اعتبار أصول الفقه علام 

فمن ”آليا يدرس الداللة واالستدالل والحجاج يف ميدان مخصوص هو الترشيع اإلسالمي، 
أنواع ک “املنطق الطبيعي”مفاهيم الصوليني ومناهجهم وقواعدهم ما يدخل يف باب 

أنواع االعرتاضات واملناظرة والقياس وما يدخل ک “طق الحجاجياملن”الدالالت ويف باب 
يدعو الصوليني  کولهذا، وما انف 44.“ام الرشعيةکأنواع الحک “املنطق الربهاين”يف باب 

إىل االستفادة من الليات املنطقية املعارصة الصورية والحجاجية يف تطوير الدرس 
دة، باستعانته بطرف من هذه الليات يف الصويل. وقدم بنفسه منوذجا من هذه االستفا

والقياس  45دراسة ثالثة من أهم املباحث التي اشتغل عليها الصوليني، وهي: الداللة
تف بالدعوة إىل استخدام الدوات املنطقية يف الدرس کومل ي 47.واملناظرة 46التمثييل

استخدامها يف معرفة ”الصويل، بل رأى وجوب استخدامها يف بيان مقاصد الرشع، لن 
ن من الوقوف عىل حقائق ودقائق قد ال يتأىت بغريها کمضامني النصوص الرشعية مي

 48.“ان الذي يستخدمها يهتدي بهدي الرشعکمتى 
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عىل خصوصية املنهجية الصولية  االتجاه، دافع حمو النقاري نفسويف 
اليوناين يف تقنني بديل عن املنطق کوأهميته  “املنطق الرشعي اإلسالمي”باعتبارها 

ل ميدان کوتقويم الداللة واالستدالل ليس فقط يف امليدان الرشعي/الفقهي بل يف 
نظرية ”ذا فاملنهجية الصولية، يف نظر النقاري، کتُستعمل فيه اللغة الطبيعية. وه

يف  کوقد سل 49.“ان ميدانهکلسانية منطقية قادرة عىل تفسري االستدالل الطبيعي أيا 
نظرية لسانية منطقية مفيدة لالستدالل الطبيعي کإثبات أهمية املنهجية الصولية 

املقارنة التفصيلية بني تطبيقني منهجيني يف  کعامة، والرشعي الفقهي خاصة، مسل
الترشيع اإلسالمي: الول هو استعامل املنطق اليوناين يف امليدان الرشعي من قبل أيب 

و رفض املنطق اليوناين مع استعامل املنهجية الصولية املستندة حامد الغزايل؛ والثاين ه
إىل اللغة العربية وقواعد االستدالل الطبيعي والقيايس التمثييل. وقد نبه النقاري يف 
نهاية املطاف إىل أن مقررات املنهجية الصولية إمنا تدخل ضمن نظريتني منطقيتني 

 (.Dialogue Logicومنطق الحوار ) Deontic Logic)معارصتني هام املنطق الرشعي )
 املنطق الحديث واملعارص. 2
 50،وثر العقيلکاللسان وامليزان أو التتاب کتوبة يف مقدمة کتفيدنا الشهادة امل 

ى فيها طه عبد الرحمن تجربته يف تدريس املنطق، يف تحديد فرتة السبعينيات کالتي ح
عىل أنها نقطة انطالق املنطق املعارص يف الجامعة املغربية، ويف شعبة الفلسفة بوجه 

بري يف تخريج عدد من الباحثني يف املنطق ممن کان ملجهوده التأطريي دور کخاص. وقد 
 جامعة محمد الخامس بالرباط ويف الجامعات الخرى طورا الدرس والبحث املنطقيني يف

التي توزعوا فيها. وال زلنا إىل اليوم ندين لهؤالء الباحثني الذين تخرجوا عىل يد طه عبد 
الرحمن باالشتغال يف املنطق تدريسا وبحثا، ولتالمذتهم من بعدهم ممن تخرجوا عىل 

 کاليات املطروحة. وال شکإزاء اإلشأيديهم، مع اختالف اهتامماتهم البحثية وتوجهاتهم 
ادميي املغريب يف املنطق الحديث واملعارص يقتيض کاف املنجز يف البحث ال کأن استش

حرص أعامل هذه الجيال الثالثة مع مراعاة تعدد اهتاممات الواحد منهم من جهة؛ 
بتعدد وتعدد مجاالت التخصص يف املباحث ذات العالقة باملنطق املعارص. ففيام يتعلق 

ل الباحثني املغاربة يف املنطق من الجيلني الول کاهتاممات الباحث الواحد، ال يخفى أن 
فقد أرشنا  کتبوا يف تاريخ املنطق، وتاريخ املنطق العريب بوجه أخص، وبذلکوالثاين قد 

إىل بعض أعاملهم التاريخية يف الفقرات املاضية؛ أما تعدد املجاالت املتعلقة باملنطق 

                                                                        
لألبحاث )بريوت: الشبکة العربية املنهجية الصولية واملنطق اليوناين: من خالل أيب حامد الغزايل وتقي الدين ابن تيمية  ،حمو النقاري 49
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رص، فنقصد به أن االشتغال املغريب يف املنطق املعارص، يف اعتقادي الخاص، قد وجه املعا
 کاليات فلسفية لها تعلق باملنطق املعارص، فهي بذلکرث إىل مفاهيم وإشکاهتاممه أ

إما تنتمي إىل مبحث فلسفة املنطق أو إىل مباحث تتزاوج فيها الفلسفة باملنطق مثل 
ام کي، کالسيکطق الحجاجي أو نظريات وأنساق املنطق غري الالدالليات املنطقية أو املن

تابات أخرى جوانب تطبيقية للمنطق، خاصة يف عالقته مبوضوعات أو مباحث کتناولت 
 کموضوع أنواع االستدالل ومباحث االبتسيمولوجيا وفلسفة العلوم، يضاف إىل ذلک

ي کالسيکاملنطق، خاصة ال تابة املدرسية التي تروم اإلسهام يف تعليمکاجتهادات يف ال
الرمزي منه. وعىل هذا، سنحاول، يف عرضنا ملساهامت الباحثني املغاربة يف املنطق 

شاف توجهات وانتاجات الرواد من الجيلني الول والثاين کاملعارص، الجمع بني است
واستعراض مساهامت الباحثني بحسب املباحث الفرعية التي أرشنا إليها. هذا، مع 

تبه کيد أن هذا العرض رسيع وموجز وجزيئ، وبالتايل ال يراد منه أن يتوسع فيام کالتأ
ل کوال يشمل  کام ال يفصل يف ذلکل املباحث املنطقية کتب يف کآحاد الباحثني وال ما 

 تاباتهم.کأُنتج من 
رسالة يف املنطق ”توراه التي أعدها بالفرنسية بعنوان کإذا استثنينا رسالته للد 

موضوع کتب التي حرض فيها املنطق ک، والتي مل تنرش بعد، فإن ال“الحجاجيالطبيعي و 
اللسان وامليزان و املنطق والنحو الصوريام هو شأن کللدراسة عند طه عبد الرحمن، 

، ال يتمحض فيها املنطق بل المکيف أصول الحوار وتجديد علم الو وثر العقيلکأو الت
ان کازدوجت اللة املنطقية بالنظرية اللسانية، و ؛ ففي الول، ايالبس فيها مبحثا آخر 

الغرض هو تقويم النظريتني اللسانيتني التوليدية واملقولية؛ واهتم، يف الثاين، بتأثيل 
تقريرا علميا وفلسفيا، وقد نوقشت فيه، أيضا، عالقة  “وثر العقيلکالت”وتقرير مفهوم 

الصولية تأويال لزوميا منطقيا،  املنطق بأصول الفقه من خالل تأويل العالقة الداللية
وعالقة املنطق بالرياضيات من خالل مفهوم البنية بني الرياضيات واملنطقيات، وعالقة 
املنطق باللغة من خالل دراسة العالقة بني التداوليات واملنطق؛ أما الثالث، فقد أوقفه، 

ملنطق، سواء يف المية باستثامر اکمن عنوانه، عىل دراسة املنهجية ال کام يظهر ذلک
تجليها الخارجي يف منهجية املناظرة أو يف تجليها الداخيل يف منهجية القياس واملامثلة. 

تبا يف املنطق باملعنى کتبه طه عبد الرحمن، يف مجمله، ال يعترب کوعىل هذا، فإن ما 
ام أستثمر فيها املنطق بطريقة کتب منطقية حرض فيها املنطق جزئيا کنها کالرصيح، ل

ان هذا اختيارا منه، بّرره بالهم االجتهادي الذي يوجهه إىل االستثامر کبأخرى. وقد  او
هذا عالوة عىل استثامره الرصيح  51.التقريبي للمنطق بدل التأليف التعليمي فيه
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تاباته املتعددة، وهو الذي أضفى عليها صورا بنائية کواملضمر لآلليات املنطقية يف 
 استداللية متينة.
علم يبحث يف قوانني االنتقاالت ”إىل تصوره املخصوص للمنطق، بأنه استنادا 

اعتمد طه عبد  ،“هو علم االستدالل”أو أنه  “من أقوال مسلم بها إىل أقوال مطلوبة
اساته االجتهادية والتوظيفية. يف در  ت منطقية ولسانية وحجاجية معارصةالرحمن نظريا

للمنطق ال يقترص عىل املنطق  هتقسيم أنوال تفهم منطقية بعضها إال باإلشارة إىل 
ل دراسة آلية کلينطبق عىل  مداه الصوري بشقيه التقليدي والرمزي الحديث، بل يُوسع

ان أم صوريا، واحديا أم حواريا. ويف هذا السياق، اعتمد تقسيام کلالستدالل، طبيعيا 
لحجاجي. فاملنطق للمنطق إىل ثالثة أنواع: املنطق الصوري واملنطق الطبيعي واملنطق ا

الصوري هو املنطق الرمزي الذي تخصص يف دراسة االستدالالت الصورية واللزوم 
الصوري، خاصة حساب القضايا وحساب املحموالت؛ واملنطق الطبيعي هو املنطق الذي 

ون باللغة الطبيعية، يراعي کاختص بدراسة االستدالل الطبيعي، أي االستدالل الذي ي
يبية والداللية والتداولية املميزة لالستدالل الطبيعي عن غري من کالرت  هذا املنطق البعاد

 .، واملنطق الحجاجي هو الذي يدرس االستدالل الطبيعي يف سياق حوارياالستدالالت
ان لتصور املنطق الذي تبناه طه عبد الرحمن أثره يف اختيار موضوعاته، کو 

بني اللغة الطبيعية واملنطق، عىل يز عىل املجال الجامع کفقد غلب عىل أعامله الرت 
اء االصطناعي کحساب املجاالت التي يلتقي فيها املنطق بالرياضيات واإلعالميات والذ 

ار أو إغفال أهمية هذه املجاالت، فقد خصص إحدى کإن کوغريها، وال يعني ذل
 اختيارا منهجيا کان ذلکالدراسات ملفهوم البنية بني الرياضيات واملنطقيات، وإمنا 

انت أهم اجتهاداته متعلقة بتطبيق کرية والفلسفية. فکم انشغاالته الفکارتضاه بح
جميعها يف توسلها باللغة الطبيعية: مبحث الفلسفة  کاملنطق يف مباحث ثالثة تشرت 

 .ومبحث أصول الفقه ومبحث علوم اللغة
ففي مبحث الفلسفة، اعترب طه عبد الرحمن أن االستدالل الفلسفي استدالل 
طبيعي حجاجي لنه يتوسل باللغة الطبيعية، وأن دعوى برهانية الفلسفة دعوى باطلة، 

ل ما صيغ کن أن تنطبق عىل الفلسفة. و کلن رشوط الربهان، وأهمها الحسابية، ال مي
باللغة الطبيعية يراعى فيه الخصائص الدالية والداللية والتداولية لهذه اللغة. ويف 

رأي متميز يف الصلة بني املنطق وأصول الفقه؛ فقد اعترب ان له کمبحث أصول الفقه، 
ن أبرز ما يبدو فيه کل .ان عليه رأي الصولينيکالصول جزءا من املنطق، عىل خالف ما 

في االشتغال املنطقي املعارص لطه عبد الرحمن هو يف عالقته مع الدراسات اللسانية. ف
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رص، فنقصد به أن االشتغال املغريب يف املنطق املعارص، يف اعتقادي الخاص، قد وجه املعا
 کاليات فلسفية لها تعلق باملنطق املعارص، فهي بذلکرث إىل مفاهيم وإشکاهتاممه أ

إما تنتمي إىل مبحث فلسفة املنطق أو إىل مباحث تتزاوج فيها الفلسفة باملنطق مثل 
ام کي، کالسيکطق الحجاجي أو نظريات وأنساق املنطق غري الالدالليات املنطقية أو املن

تابات أخرى جوانب تطبيقية للمنطق، خاصة يف عالقته مبوضوعات أو مباحث کتناولت 
 کموضوع أنواع االستدالل ومباحث االبتسيمولوجيا وفلسفة العلوم، يضاف إىل ذلک

ي کالسيکاملنطق، خاصة ال تابة املدرسية التي تروم اإلسهام يف تعليمکاجتهادات يف ال
الرمزي منه. وعىل هذا، سنحاول، يف عرضنا ملساهامت الباحثني املغاربة يف املنطق 

شاف توجهات وانتاجات الرواد من الجيلني الول والثاين کاملعارص، الجمع بني است
واستعراض مساهامت الباحثني بحسب املباحث الفرعية التي أرشنا إليها. هذا، مع 

تبه کيد أن هذا العرض رسيع وموجز وجزيئ، وبالتايل ال يراد منه أن يتوسع فيام کالتأ
ل کوال يشمل  کام ال يفصل يف ذلکل املباحث املنطقية کتب يف کآحاد الباحثني وال ما 

 تاباتهم.کأُنتج من 
رسالة يف املنطق ”توراه التي أعدها بالفرنسية بعنوان کإذا استثنينا رسالته للد 

موضوع کتب التي حرض فيها املنطق ک، والتي مل تنرش بعد، فإن ال“الحجاجيالطبيعي و 
اللسان وامليزان و املنطق والنحو الصوريام هو شأن کللدراسة عند طه عبد الرحمن، 

، ال يتمحض فيها املنطق بل المکيف أصول الحوار وتجديد علم الو وثر العقيلکأو الت
ان کازدوجت اللة املنطقية بالنظرية اللسانية، و ؛ ففي الول، ايالبس فيها مبحثا آخر 

الغرض هو تقويم النظريتني اللسانيتني التوليدية واملقولية؛ واهتم، يف الثاين، بتأثيل 
تقريرا علميا وفلسفيا، وقد نوقشت فيه، أيضا، عالقة  “وثر العقيلکالت”وتقرير مفهوم 

الصولية تأويال لزوميا منطقيا،  املنطق بأصول الفقه من خالل تأويل العالقة الداللية
وعالقة املنطق بالرياضيات من خالل مفهوم البنية بني الرياضيات واملنطقيات، وعالقة 
املنطق باللغة من خالل دراسة العالقة بني التداوليات واملنطق؛ أما الثالث، فقد أوقفه، 

ملنطق، سواء يف المية باستثامر اکمن عنوانه، عىل دراسة املنهجية ال کام يظهر ذلک
تجليها الخارجي يف منهجية املناظرة أو يف تجليها الداخيل يف منهجية القياس واملامثلة. 

تبا يف املنطق باملعنى کتبه طه عبد الرحمن، يف مجمله، ال يعترب کوعىل هذا، فإن ما 
ام أستثمر فيها املنطق بطريقة کتب منطقية حرض فيها املنطق جزئيا کنها کالرصيح، ل

ان هذا اختيارا منه، بّرره بالهم االجتهادي الذي يوجهه إىل االستثامر کبأخرى. وقد  او
هذا عالوة عىل استثامره الرصيح  51.التقريبي للمنطق بدل التأليف التعليمي فيه

                                                                        
 .18، يزاناللسان واملعبد الرحمن،  51

تاباته املتعددة، وهو الذي أضفى عليها صورا بنائية کواملضمر لآلليات املنطقية يف 
 استداللية متينة.
علم يبحث يف قوانني االنتقاالت ”إىل تصوره املخصوص للمنطق، بأنه استنادا 

اعتمد طه عبد  ،“هو علم االستدالل”أو أنه  “من أقوال مسلم بها إىل أقوال مطلوبة
اساته االجتهادية والتوظيفية. يف در  ت منطقية ولسانية وحجاجية معارصةالرحمن نظريا

للمنطق ال يقترص عىل املنطق  هتقسيم أنوال تفهم منطقية بعضها إال باإلشارة إىل 
ل دراسة آلية کلينطبق عىل  مداه الصوري بشقيه التقليدي والرمزي الحديث، بل يُوسع

ان أم صوريا، واحديا أم حواريا. ويف هذا السياق، اعتمد تقسيام کلالستدالل، طبيعيا 
لحجاجي. فاملنطق للمنطق إىل ثالثة أنواع: املنطق الصوري واملنطق الطبيعي واملنطق ا

الصوري هو املنطق الرمزي الذي تخصص يف دراسة االستدالالت الصورية واللزوم 
الصوري، خاصة حساب القضايا وحساب املحموالت؛ واملنطق الطبيعي هو املنطق الذي 

ون باللغة الطبيعية، يراعي کاختص بدراسة االستدالل الطبيعي، أي االستدالل الذي ي
يبية والداللية والتداولية املميزة لالستدالل الطبيعي عن غري من کالرت  هذا املنطق البعاد

 .، واملنطق الحجاجي هو الذي يدرس االستدالل الطبيعي يف سياق حوارياالستدالالت
ان لتصور املنطق الذي تبناه طه عبد الرحمن أثره يف اختيار موضوعاته، کو 

بني اللغة الطبيعية واملنطق، عىل يز عىل املجال الجامع کفقد غلب عىل أعامله الرت 
اء االصطناعي کحساب املجاالت التي يلتقي فيها املنطق بالرياضيات واإلعالميات والذ 

ار أو إغفال أهمية هذه املجاالت، فقد خصص إحدى کإن کوغريها، وال يعني ذل
 اختيارا منهجيا کان ذلکالدراسات ملفهوم البنية بني الرياضيات واملنطقيات، وإمنا 

انت أهم اجتهاداته متعلقة بتطبيق کرية والفلسفية. فکم انشغاالته الفکارتضاه بح
جميعها يف توسلها باللغة الطبيعية: مبحث الفلسفة  کاملنطق يف مباحث ثالثة تشرت 

 .ومبحث أصول الفقه ومبحث علوم اللغة
ففي مبحث الفلسفة، اعترب طه عبد الرحمن أن االستدالل الفلسفي استدالل 
طبيعي حجاجي لنه يتوسل باللغة الطبيعية، وأن دعوى برهانية الفلسفة دعوى باطلة، 

ل ما صيغ کن أن تنطبق عىل الفلسفة. و کلن رشوط الربهان، وأهمها الحسابية، ال مي
باللغة الطبيعية يراعى فيه الخصائص الدالية والداللية والتداولية لهذه اللغة. ويف 

رأي متميز يف الصلة بني املنطق وأصول الفقه؛ فقد اعترب ان له کمبحث أصول الفقه، 
ن أبرز ما يبدو فيه کل .ان عليه رأي الصولينيکالصول جزءا من املنطق، عىل خالف ما 

في االشتغال املنطقي املعارص لطه عبد الرحمن هو يف عالقته مع الدراسات اللسانية. ف
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، استعامل ملنطق والنحو الصوريا تابکيف  مبحث اللسانيات، درس طه عبد الرحمن،
بتقويم هذا االستعامل يف أنحاء  کاملنطق الرمزي يف تطوير الدرس اللساين املعارص، وذل

صورية معروفة من جهة طبيعة هذا االستعامل، ومن جهة نتائج هذا االستعامل. وقد 
سات أثبت أن التوسل بالليات املنطقية، رصاحة أو ضمنا، من أهم أسباب تطور الدرا

اللسانية املعارصة، ودعا إىل التوسل بهذه الليات ملزيد من التطوير. ويف هذا اإلطار 
ي للتقويم من جهة دور کي نعوم شومسکأخضع نظرية النحو التوليدي للساين المري

اللة املنطقية فيها ومن جهة قابلية تطبيقها عىل مناذج من اللغة العربية وحدود هذا 
ه إىل تبني الليات املنطقية الصورية يف االشتغال اللساين، إال أنه التطبيق. ورغم دعوت

التطبيق املبارش واليل ملقوالت املنطق عىل مقوالت اللغة ”بأنه ال يدعو إىل  کيستدر 
م والتوسيع ملجال کإىل التطبيق املحدعا واالنغالق داخل نسق صوري معني بقدر ما 

ون أنسب لوقائع اللسان الدالية والداللية کحتى تاملنطق نفسه وتطوير أساليبه وأدواته 
وبهذا يظهر أن إعجاب طه عبد الرحمن باللة املنطقية الرمزية املعارصة . “والتداولية

يل الذي تسعى که برثاء اللغة الطبيعية وامتناعها عن التحسيب الکال يضاهيه إال متس
التوسل ”الالحقة الرامية إىل انت هذه العالقة مفصلية يف تصوراته کإليه هذه اللة. ف

باللة املنطقية الرمزية، واالنطالق يف تبني وتطوير تنظري منطقي أقرب إىل  “املحدود
مالمسة خصوصيات اللغة الطبيعية. وهذا ما دفعه، بتأثري من النظريات الحجاجية 

اللغوية الذي يدعو إليه، وهي: املقاربة  “املنطق”املعارصة، إىل إدماج ثالث منهجيات يف 
الم املبارشة مع جون کية الجامعة بني أفعال الکالسيکالتداولية بشقيها؛ التداوليات ال

أوستني وجون سورل والفعال االقتضائية غري املبارشة بول غرايس، والتداوليات املدمجة 
؛ واملقاربة الجدلية، خاصة النظرية الجدلية التداولية ومربکو وأنسر کل من دو کمع 
ام اعتمد بدرجة أقل عىل منطق الحوار، ک مع فان إميرين وخروتندورستلندية الهو 

ينو کرايب وبارث مع استثامر نسق بول لورنتزن و کل من کخاصة النظرية التي طورها 
لورنز يف التحليل الصوري الرمزي للمناظرة؛ أما املقاربة الخرية، فهي املقاربة املنطقية 

مة لهذه کلزامية واالستداللية بني القضايا والقيم الحاالتي تختص بالنظر يف العالقة االست
العالقة، وقد استفاد طه عبد الرحمن من مترسه يف دراسة وتدريس املنطق الرمزي يف 

ار والنظريات. هذا کالتطبيق غري املبارش لليات املنطق يف تحليله وتقوميه لألقوال والف
ه لتطور التنظري املنطقي املعارص باإلضافة إىل استمداده لشواهد وأدلة من متابعت

التي يناظر  کرية والفلسفية، خاصة تلکتاباته الفکواستثامر هذه الشواهد والدلة يف 
 فيها من جعل من العقالنية الربهانية منوذجا.

حمو النقاري عىل نهج أستاذه طه عبد الرحمن يف االهتامم بالبعد  سار
البحثية عىل العامة عىل طبيعة املنطق يف يز انشغاالته کالحجاجي من املنطق، مع تر 

املأصول يف الثقافة  کاملوروث من الثقافة اليونانية أو ذل کالثقافة اإلسالمية، سواء ذل
ن أوىل کالم وأصول الفقه خاصة، لکاإلسالمية املتجيل يف االجتهادات املنهجية يف علم ال

املنجهية الصولية واملنطق ”ام تجىل يف بحثه املشهور کلهذا الخري اهتاممه الخص 
الم من الجدل کمنطق ال”توراه التي نرشت بعنوان کأو يف أطروحته للد  “اليوناين

، انشغل النقاري باملنطق الحديث کوباملوازاة مع ذل. “الفلسفي إىل الحجاج الصويل
واملعارص تأريخا وفلسفة وتطبيقا. فمن الزواية التاريخية، قد انتبه إىل أهمية مدرسة 

ن أن توسم بأنها فجر کبور رويال يف التأريخ لتطور املنطق يف مرحلة تاريخية دقيقة مي
من يف أنه امتداد للفلسفة کالحداثة الغربية، معتربا أن أهمية منطق بور رويال ت

ز کر الحدايث الغريب. وقد ر کارتية ومثَّل أحد املؤثرات النظرية يف الفکاملنهجية الدي
االتها واستدالالتها کنهجي الذي تبنته جامعة بور روايال يف استشالنقاري عىل الوصل امل

بني الصول النقلية والصول العقلية وبني مناهج التبني والنظر ومناهج البيان ومناهج 
شاف آفات النظر والتناظر من غلط وتغليط ومناذجهام. وال يخفى کالتناظر، مع است

إلسالمي يف تحليل منطق بور روايال سواء استحصاب النقارب للرتاث املنهجي العريب ا
تاب جامعة بور رويال أو کباستثامر معجمه االصطالحي يف أداء املعاين املودعة يف 

مة لهذا املنطق مع کباملقابلة مع الليات املعتمدة فيه أو باملطابقة بني الرؤية الحا
الم کمبحثني علم الالرؤى املنهجية واملنطقية املوجودة يف الرتاث اإلسالمي خاصة يف 

 52وأصول الفقه.
ومن الزواية الفلسفية، درس النقاري مفاهيم منطقية أساسية، مثل النظر 

ان کو  Prouver(.53(والقضية والقول والسعي وترجمة املفهوم املعرب عنه بالفرنسية بـ 
بة تطوير منهج التقابل بني التأثيل املفهومي العريب کغرضه من هذه الدراسة املر 

شف قصور املفاهيم املنطقية املرتجمة کوالبناءات املفهومية املنطقية الغربية، بحيث ين
إزاء ما وصلت إليه نتائج تطور املنطق املعارص، ما يستدعي الحاجة إىل اجرتاح مفاهيم 

زيني يف کونا مر کاقرتح مفهومي السعي والقول لي کون مستوعبة لهذه النتائج. لذلکت
 ملوسع الذي صار إليه املنطق املعارص.ونات املنطق اکفهم م

ورغم أن ما مييز منهج النقاري يف استثامر املنطق هو أما الزاوية التطبيقية، 
تصوره للبحث املنطقي عىل أنه ليس بحثا يف الليات الصورية املنتجة للقطع فقط، بل 
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، استعامل ملنطق والنحو الصوريا تابکيف  مبحث اللسانيات، درس طه عبد الرحمن،
بتقويم هذا االستعامل يف أنحاء  کاملنطق الرمزي يف تطوير الدرس اللساين املعارص، وذل

صورية معروفة من جهة طبيعة هذا االستعامل، ومن جهة نتائج هذا االستعامل. وقد 
سات أثبت أن التوسل بالليات املنطقية، رصاحة أو ضمنا، من أهم أسباب تطور الدرا

اللسانية املعارصة، ودعا إىل التوسل بهذه الليات ملزيد من التطوير. ويف هذا اإلطار 
ي للتقويم من جهة دور کي نعوم شومسکأخضع نظرية النحو التوليدي للساين المري

اللة املنطقية فيها ومن جهة قابلية تطبيقها عىل مناذج من اللغة العربية وحدود هذا 
ه إىل تبني الليات املنطقية الصورية يف االشتغال اللساين، إال أنه التطبيق. ورغم دعوت

التطبيق املبارش واليل ملقوالت املنطق عىل مقوالت اللغة ”بأنه ال يدعو إىل  کيستدر 
م والتوسيع ملجال کإىل التطبيق املحدعا واالنغالق داخل نسق صوري معني بقدر ما 

ون أنسب لوقائع اللسان الدالية والداللية کحتى تاملنطق نفسه وتطوير أساليبه وأدواته 
وبهذا يظهر أن إعجاب طه عبد الرحمن باللة املنطقية الرمزية املعارصة . “والتداولية

يل الذي تسعى که برثاء اللغة الطبيعية وامتناعها عن التحسيب الکال يضاهيه إال متس
التوسل ”الالحقة الرامية إىل انت هذه العالقة مفصلية يف تصوراته کإليه هذه اللة. ف

باللة املنطقية الرمزية، واالنطالق يف تبني وتطوير تنظري منطقي أقرب إىل  “املحدود
مالمسة خصوصيات اللغة الطبيعية. وهذا ما دفعه، بتأثري من النظريات الحجاجية 

اللغوية الذي يدعو إليه، وهي: املقاربة  “املنطق”املعارصة، إىل إدماج ثالث منهجيات يف 
الم املبارشة مع جون کية الجامعة بني أفعال الکالسيکالتداولية بشقيها؛ التداوليات ال

أوستني وجون سورل والفعال االقتضائية غري املبارشة بول غرايس، والتداوليات املدمجة 
؛ واملقاربة الجدلية، خاصة النظرية الجدلية التداولية ومربکو وأنسر کل من دو کمع 
ام اعتمد بدرجة أقل عىل منطق الحوار، ک مع فان إميرين وخروتندورستلندية الهو 

ينو کرايب وبارث مع استثامر نسق بول لورنتزن و کل من کخاصة النظرية التي طورها 
لورنز يف التحليل الصوري الرمزي للمناظرة؛ أما املقاربة الخرية، فهي املقاربة املنطقية 

مة لهذه کلزامية واالستداللية بني القضايا والقيم الحاالتي تختص بالنظر يف العالقة االست
العالقة، وقد استفاد طه عبد الرحمن من مترسه يف دراسة وتدريس املنطق الرمزي يف 

ار والنظريات. هذا کالتطبيق غري املبارش لليات املنطق يف تحليله وتقوميه لألقوال والف
ه لتطور التنظري املنطقي املعارص باإلضافة إىل استمداده لشواهد وأدلة من متابعت

التي يناظر  کرية والفلسفية، خاصة تلکتاباته الفکواستثامر هذه الشواهد والدلة يف 
 فيها من جعل من العقالنية الربهانية منوذجا.

حمو النقاري عىل نهج أستاذه طه عبد الرحمن يف االهتامم بالبعد  سار
البحثية عىل العامة عىل طبيعة املنطق يف يز انشغاالته کالحجاجي من املنطق، مع تر 

املأصول يف الثقافة  کاملوروث من الثقافة اليونانية أو ذل کالثقافة اإلسالمية، سواء ذل
ن أوىل کالم وأصول الفقه خاصة، لکاإلسالمية املتجيل يف االجتهادات املنهجية يف علم ال

املنجهية الصولية واملنطق ”ام تجىل يف بحثه املشهور کلهذا الخري اهتاممه الخص 
الم من الجدل کمنطق ال”توراه التي نرشت بعنوان کأو يف أطروحته للد  “اليوناين

، انشغل النقاري باملنطق الحديث کوباملوازاة مع ذل. “الفلسفي إىل الحجاج الصويل
واملعارص تأريخا وفلسفة وتطبيقا. فمن الزواية التاريخية، قد انتبه إىل أهمية مدرسة 

ن أن توسم بأنها فجر کبور رويال يف التأريخ لتطور املنطق يف مرحلة تاريخية دقيقة مي
من يف أنه امتداد للفلسفة کالحداثة الغربية، معتربا أن أهمية منطق بور رويال ت

ز کر الحدايث الغريب. وقد ر کارتية ومثَّل أحد املؤثرات النظرية يف الفکاملنهجية الدي
االتها واستدالالتها کنهجي الذي تبنته جامعة بور روايال يف استشالنقاري عىل الوصل امل

بني الصول النقلية والصول العقلية وبني مناهج التبني والنظر ومناهج البيان ومناهج 
شاف آفات النظر والتناظر من غلط وتغليط ومناذجهام. وال يخفى کالتناظر، مع است

إلسالمي يف تحليل منطق بور روايال سواء استحصاب النقارب للرتاث املنهجي العريب ا
تاب جامعة بور رويال أو کباستثامر معجمه االصطالحي يف أداء املعاين املودعة يف 

مة لهذا املنطق مع کباملقابلة مع الليات املعتمدة فيه أو باملطابقة بني الرؤية الحا
الم کمبحثني علم الالرؤى املنهجية واملنطقية املوجودة يف الرتاث اإلسالمي خاصة يف 

 52وأصول الفقه.
ومن الزواية الفلسفية، درس النقاري مفاهيم منطقية أساسية، مثل النظر 

ان کو  Prouver(.53(والقضية والقول والسعي وترجمة املفهوم املعرب عنه بالفرنسية بـ 
بة تطوير منهج التقابل بني التأثيل املفهومي العريب کغرضه من هذه الدراسة املر 

شف قصور املفاهيم املنطقية املرتجمة کوالبناءات املفهومية املنطقية الغربية، بحيث ين
إزاء ما وصلت إليه نتائج تطور املنطق املعارص، ما يستدعي الحاجة إىل اجرتاح مفاهيم 

زيني يف کونا مر کاقرتح مفهومي السعي والقول لي کون مستوعبة لهذه النتائج. لذلکت
 ملوسع الذي صار إليه املنطق املعارص.ونات املنطق اکفهم م

ورغم أن ما مييز منهج النقاري يف استثامر املنطق هو أما الزاوية التطبيقية، 
تصوره للبحث املنطقي عىل أنه ليس بحثا يف الليات الصورية املنتجة للقطع فقط، بل 
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ضامني املتعلقة أيضا يف الليات الطبيعية املنتجة للظن والرتجيح، وهي آليات متأثرة بامل
بها وباملقام التداويل الحواري الذي تعمل يف إطارها وليست صورية خالصة، إال أنه مع 

ام هو الشأن يف منطق القضايا يف کاستثمر عددا من النظريات املنطقية الصورية،  کذل
ام هو الشأن يف نظرية کالم، باإلضافة إىل نظريات غري صورية، کدراسته ملنطق علم ال

الم مع منهج کتوملني الحجاجية. وقف النقاري، يف دراسة خصصها ملنطق علم ال
الم، من وجهة نظر منطقية. والغرض من التوسل مبناهج منطقية کاالستدالل يف علم ال

حديثة هو تقرير وجود انشغال منهجي يف التنظري والتطبيق لنظرية متميزة يف 
ل نظرية منطقية کها واستخراجها لتشن تجريدکاالستدالل يف الرتاث اإلسالمي، مي

ن اعتبار ما قام به النقاري هو محاولة تطبيق لالت کمي .متميزة يف املنطق الطبيعي
المي من جهة ومنطقيته من جهة أخرى، وهي کمنطقية مستجدة لبيان متيز املنهج ال

قدميا محاولة تتضمن معارضة لقراءة تخسيسية لهذا املنهج قام بها مشتغلون بالفلسفة 
وحديثا )أقصد بالقديم ابن رشد وابن ميمون، وبالحديث الجابري(، لقد توسل النقاري 
يف هذه املحاولة بثالثة نظريات منطقية يف قراءة هذا الرتاث، الول هو املنطق الرمزي 
القضوي والثاين هو منوذج توملني والثالث هو املنطق الجديل. فقد استعمل املنطق 

المي برتميز املوقف کصياغة القضايا والعالقات داخل الخطاب الالرمزي القضوي يف 
ون من دليل عقدي )وهو کلم يف مقاله العقدي، الذي يتکوالعالقة االستداللية للمت

لم بصدد املسألة العقدية( کم عقدي )وهو املذهب يتبناه املتکالنص، القرآين غالبا( وح
استثمر النقاري ام کالمي؛ کاالستدالل ال م وهيکوعالقة داللة منطقية من الدليل إىل الح

، وهو منوذج منطقي لصورة االستدالل “منوذج توملني”بـ الصورة االستداللية املسامة
الطبيعي قدمه توملني بديال عن الصورة القياسية يف املنطق االستنباطي، لتأخذ بعني 

ساس ما، لدراسة االعتبار املعطيات وداللتها عىل النتيجة بتوسط قاعدة مؤسسة عىل أ 
يدا عىل کالمي وبيان جدته ومنطقيته عىل ما تشرتطه هذه النظرية. تأکاالستدالل ال

ل کالمي بشکل عام والکأفضلية املنطق الطبيعي يف دراسة االستدالل الطبيعي بش
 54.خاص

اميل الرصني الذي اعتمده کتابات بنارص البعزايت هو املنهج التکمن أبرز ما مييز 
موضوع، فقد اشتغل البعزايت يف موضوع االستدالل عامة، واالستدالل العلمي کمنهج و ک

بوجه أخص، موظِّفا مناهج ومعارف من مباحث مختلفة، منها نظرية املعرفة وفلسفة 
ان ک کالعلوم وتاريخ العلوم وتاريخ الفنون وتاريخ الفلسفة، عالوة عىل املنطق. لذل

موضوع ومنهج. فقد اهتم يف رسالته کة خاصة، لحضور املنطق يف مرشوع البعزايت منزل
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ام کثري من دراساته، مبوضوع املنطق يف عالقته بالنظرية العلمية، کام يف الکتوراه، کللد 
االستنباط واالستقراء والتمثيل. کدرس أنواع من االستدالل باستثامر آليات املنطق: 

تشاف وبناء کستداللية يف اويتمثل اإلطار العام ملرشوع البعزايت يف نقده لآلليات اال 
النظرية العلمية التي ادعتها عدد من املدارس االبستيمولوجية املعروفة، مثل الوضعية 

ارل بوبر والنزعات الفوضوية عند بول فريابند وغريهم، مدافعا من کاملنطقية ونظرية 
 العلمية.آلية استداللية خصبة يف بناء املعرفة کجهته عىل املنهج البنايئ التمثييل 

ويف سياق هذا املرشوع، ينتقد البعزايت التوجهات االبستيمولوجية التي ترى 
العلم يف بنائه وانتظامه خاضع لقواعد املنطقي الصوري املتعارف عليها، مبينا حدود 

إنجاز عميل لقواعد املنطق الصوري. کالتناول املنطقي الذي ينظر إىل النظرية العلمية 
علمية بني نقد داخيل من داخل نقد التناول املنطقي للنظرية ال يفوقد جمع البعزايت 

املنطق نفسه ونقد خارجي باالعتداد بتاريخ العلوم. فأما النقد الداخيل فقد أبرز فيه 
حدود الصياغة الصورية التي اعتمدها التوجه االستنباطي يف فلسفة العلوم، وهو الذي 

ون فيها ما استجاب لقواعد املنطق علميا وما کيقيم عالقة تالزم بني املنطقي والعلمي ي
مل يستجب لها ليس علميا، وهو الذي يرى أن بناء النظرية العلمية خاضع لبنية 

ون إثبات فرضية ما أو إبطالها کاستنباطية، بحيث تفرس النظرية القوانني العلمية. في
ذه املقاربة، يف من حدود هکول إىل منطق االستنباط. وتکبواسطة االختبار التجريبي مو 

أنه الحق  ا بعديا، أيون عرضکتنباطي للنظرية العلمية ينظر البعزايت، يف أن العرض االس
فإن هذا العرض يؤدي إىل إلحاق برت بالنظرية، وأبرز  کومع ذل لبناء النظرية العلمية.

بري ل صوري ال يستطيع التعکما فيها هذا البرت هو اختزال البناء املفهومي العلمي يف هي
عن غنى مضامينه، هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن البنية االستنباطية ليست رشطا 

ا مسبقا هو الذي يجعل کافيا لنشأة النظرية العلمية، بل إن اعتبار املنطق محکرضوريا و 
أما النقد الخارجي، فقد توىل فيه بيان وجه النقص فيه  55؛کذلکالنظرية ترتاءى  کتل

التوجه االستنباطي املعتمد عىل املنطق الصوري إىل البعدين  نتيجة عدم التفات هذا
لن االستنباط عندهم، باملعنى  کون املفاهيم يف العلم، وذلکالتاريخي واالجتامعي لت

املنطقي الصوري، عملية آلية ال تهتم باملضامني؛ بينام ميثل املضمون هاجسا أساسيا يف 
ويبقى نقد  56فهم ظروفها وبنياتها العالقية. البلورة العلمية للظواهر املدروسة من أجل

التصور االستنباطي وجها واحد من وجوه مرشوع البعزايت، وهو التي نجد منها أيضا 
مناقشات ابتسيمولوجية ومنطقية لالستقراء والتمثيل. وقد استمر انشغال البعزايت 
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املنجز البحثي املغريب يف املنطق

ضامني املتعلقة أيضا يف الليات الطبيعية املنتجة للظن والرتجيح، وهي آليات متأثرة بامل
بها وباملقام التداويل الحواري الذي تعمل يف إطارها وليست صورية خالصة، إال أنه مع 

ام هو الشأن يف منطق القضايا يف کاستثمر عددا من النظريات املنطقية الصورية،  کذل
ام هو الشأن يف نظرية کالم، باإلضافة إىل نظريات غري صورية، کدراسته ملنطق علم ال

الم مع منهج کتوملني الحجاجية. وقف النقاري، يف دراسة خصصها ملنطق علم ال
الم، من وجهة نظر منطقية. والغرض من التوسل مبناهج منطقية کاالستدالل يف علم ال

حديثة هو تقرير وجود انشغال منهجي يف التنظري والتطبيق لنظرية متميزة يف 
ل نظرية منطقية کها واستخراجها لتشن تجريدکاالستدالل يف الرتاث اإلسالمي، مي

ن اعتبار ما قام به النقاري هو محاولة تطبيق لالت کمي .متميزة يف املنطق الطبيعي
المي من جهة ومنطقيته من جهة أخرى، وهي کمنطقية مستجدة لبيان متيز املنهج ال

قدميا محاولة تتضمن معارضة لقراءة تخسيسية لهذا املنهج قام بها مشتغلون بالفلسفة 
وحديثا )أقصد بالقديم ابن رشد وابن ميمون، وبالحديث الجابري(، لقد توسل النقاري 
يف هذه املحاولة بثالثة نظريات منطقية يف قراءة هذا الرتاث، الول هو املنطق الرمزي 
القضوي والثاين هو منوذج توملني والثالث هو املنطق الجديل. فقد استعمل املنطق 

المي برتميز املوقف کصياغة القضايا والعالقات داخل الخطاب الالرمزي القضوي يف 
ون من دليل عقدي )وهو کلم يف مقاله العقدي، الذي يتکوالعالقة االستداللية للمت

لم بصدد املسألة العقدية( کم عقدي )وهو املذهب يتبناه املتکالنص، القرآين غالبا( وح
استثمر النقاري ام کالمي؛ کاالستدالل ال م وهيکوعالقة داللة منطقية من الدليل إىل الح

، وهو منوذج منطقي لصورة االستدالل “منوذج توملني”بـ الصورة االستداللية املسامة
الطبيعي قدمه توملني بديال عن الصورة القياسية يف املنطق االستنباطي، لتأخذ بعني 

ساس ما، لدراسة االعتبار املعطيات وداللتها عىل النتيجة بتوسط قاعدة مؤسسة عىل أ 
يدا عىل کالمي وبيان جدته ومنطقيته عىل ما تشرتطه هذه النظرية. تأکاالستدالل ال

ل کالمي بشکل عام والکأفضلية املنطق الطبيعي يف دراسة االستدالل الطبيعي بش
 54.خاص

اميل الرصني الذي اعتمده کتابات بنارص البعزايت هو املنهج التکمن أبرز ما مييز 
موضوع، فقد اشتغل البعزايت يف موضوع االستدالل عامة، واالستدالل العلمي کمنهج و ک

بوجه أخص، موظِّفا مناهج ومعارف من مباحث مختلفة، منها نظرية املعرفة وفلسفة 
ان ک کالعلوم وتاريخ العلوم وتاريخ الفنون وتاريخ الفلسفة، عالوة عىل املنطق. لذل

موضوع ومنهج. فقد اهتم يف رسالته کة خاصة، لحضور املنطق يف مرشوع البعزايت منزل
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ام کثري من دراساته، مبوضوع املنطق يف عالقته بالنظرية العلمية، کام يف الکتوراه، کللد 
االستنباط واالستقراء والتمثيل. کدرس أنواع من االستدالل باستثامر آليات املنطق: 

تشاف وبناء کستداللية يف اويتمثل اإلطار العام ملرشوع البعزايت يف نقده لآلليات اال 
النظرية العلمية التي ادعتها عدد من املدارس االبستيمولوجية املعروفة، مثل الوضعية 

ارل بوبر والنزعات الفوضوية عند بول فريابند وغريهم، مدافعا من کاملنطقية ونظرية 
 العلمية.آلية استداللية خصبة يف بناء املعرفة کجهته عىل املنهج البنايئ التمثييل 

ويف سياق هذا املرشوع، ينتقد البعزايت التوجهات االبستيمولوجية التي ترى 
العلم يف بنائه وانتظامه خاضع لقواعد املنطقي الصوري املتعارف عليها، مبينا حدود 

إنجاز عميل لقواعد املنطق الصوري. کالتناول املنطقي الذي ينظر إىل النظرية العلمية 
علمية بني نقد داخيل من داخل نقد التناول املنطقي للنظرية ال يفوقد جمع البعزايت 

املنطق نفسه ونقد خارجي باالعتداد بتاريخ العلوم. فأما النقد الداخيل فقد أبرز فيه 
حدود الصياغة الصورية التي اعتمدها التوجه االستنباطي يف فلسفة العلوم، وهو الذي 

ون فيها ما استجاب لقواعد املنطق علميا وما کيقيم عالقة تالزم بني املنطقي والعلمي ي
مل يستجب لها ليس علميا، وهو الذي يرى أن بناء النظرية العلمية خاضع لبنية 

ون إثبات فرضية ما أو إبطالها کاستنباطية، بحيث تفرس النظرية القوانني العلمية. في
ذه املقاربة، يف من حدود هکول إىل منطق االستنباط. وتکبواسطة االختبار التجريبي مو 

أنه الحق  ا بعديا، أيون عرضکتنباطي للنظرية العلمية ينظر البعزايت، يف أن العرض االس
فإن هذا العرض يؤدي إىل إلحاق برت بالنظرية، وأبرز  کومع ذل لبناء النظرية العلمية.

بري ل صوري ال يستطيع التعکما فيها هذا البرت هو اختزال البناء املفهومي العلمي يف هي
عن غنى مضامينه، هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن البنية االستنباطية ليست رشطا 

ا مسبقا هو الذي يجعل کافيا لنشأة النظرية العلمية، بل إن اعتبار املنطق محکرضوريا و 
أما النقد الخارجي، فقد توىل فيه بيان وجه النقص فيه  55؛کذلکالنظرية ترتاءى  کتل

التوجه االستنباطي املعتمد عىل املنطق الصوري إىل البعدين  نتيجة عدم التفات هذا
لن االستنباط عندهم، باملعنى  کون املفاهيم يف العلم، وذلکالتاريخي واالجتامعي لت

املنطقي الصوري، عملية آلية ال تهتم باملضامني؛ بينام ميثل املضمون هاجسا أساسيا يف 
ويبقى نقد  56فهم ظروفها وبنياتها العالقية. البلورة العلمية للظواهر املدروسة من أجل

التصور االستنباطي وجها واحد من وجوه مرشوع البعزايت، وهو التي نجد منها أيضا 
مناقشات ابتسيمولوجية ومنطقية لالستقراء والتمثيل. وقد استمر انشغال البعزايت 
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سعيد بنتاجر

ن کمستقلة، لبآليات االستدالل املختلفة تحليال ونقدا ومقارنة يف أبحاث ودراسات 
 املية ومنهجه البنايئ.کمقاربته فيها مل تخرج عن نزعته الت

انشغل حسان الباهي بتأثري من أستاذه طه عبد الرحمن بالعالقة بني املنطق  
 57،اء الصناعيکواللغة يف املنطق املعارص وباملنطق الحجاجي وعالقة املنطق بالذ 

تابات الباهي باستثامرها کتاباته يف تاريخ املنطق العريب اإلسالمي. وتتميز کباإلضافة إىل 
اليات مخصوصة، تدخل يف کبري من املعارف املنطقية يف سياق معالجته إلشکلقدر 

 “املنطق واللغة”تابه کعمومها يف عالقة املنطق باللغة والدالليات الصورية. فقد خصص 
ة التي شغلت املنطق املعارص، وال زالت. ويف سبيل الية املفارقات املنطقيکلدراسة إش

يبية کمعالجتها، تناول بالتحليل واملناقشة طيفا واسعا من النظريات الصورية الرت 
والداللية والتداولية، فناقش منهج الصورنة الذي تعزز بانبثاق املنطق الصوري املعارص 

ام بنّي حدود هذا کارمة الذي يسعى إىل بناء النساق الصورية بصيغة استنباطية ص
املنهج، سواء من زواية نقدية داخلية مع مربهنتي غودل أو من زاوية خارجية ببيان 
القدرة التطبيقية للصورنة إزاء الخطاب املنتج باللغة الطبيعية، وهو ما أظهرته جملة 

ية کالسيکمن املفارقات التي اضطرت املناطقة إىل تطوير مبحث الدالليات الصورية ال
ن محدودية برنامج الصورنة کية. ومل تکالسيکإىل دالليات )أو تداوليات( أخرى غري 

ل إثراء وتوسيعا للمنطق کام يظهر من معالجات الباهي، بل شکتضييقا للمنطق، 
تفاء باملقاربات املاصدقية وليعتد بتعدد القيم بدل کليعانق الفق املفهومي بدل اال 
 ب.ذکاالقتصار عىل قيمتي الصدق وال

استمر الباهي يف التوجه الذي يرى محدودية املنطق الصوري يف معالجة 
، بأن قابل بني النزعة ري النقديکالحوار ومنهجية التف تابهکالخطاب الطبيعي من خالل 

الربهانية التي يعتمدها املنطق الصوري والنزعة الحجاجية التي تعتمدها طائفة من 
وسمها مبنطق الحجاج. وقد سعى يف هذه املقابلة إىل ن کالنظريات والتصورات التي مي

إبراز الغنى الداليل واملنطقي والتداويل لالستدالالت الواردة يف الخطاب الطبيعي 
ر، وللحقائق التي تنتجها باعتبارها من إنشاء کاملعتمدة عىل الحجاج والحوار والتفا

نتقال من هذه الرؤية إىل الجامعة، وليست معتمدة عىل النظر الفردي املتوحد. إن اال 
الرؤية الحجاجية استدعت من الباهي تحليالت توجهت إىل مستويات متعددة تتناول 
النظر يف مقابل التناظر والقول الطبيعي يف مقابل القول الصناعي واالستدالل الطبيعي 
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)الدار  الذکاء الصناعي وتحديات مجتمع املعرفة؛ (2004فريقيا الرشق، أ )الدار البيضاء:  الحوار ومنهجية التفکري النقدي؛ (2000المان، 
 .(2012البيضاء، افريقيا الرشق، 

واالستدالل الصناعي، باستثامر نظريات منطقية مفهومية وطبيعية، مثل منطق االعتقاد 
نة واملنطق الطبيعي من جهة؛ ونظريات لسانية تداولية، مثل کونظرية العوامل املم

الم والتداوليات املدمجة، من جهة أخرى. وقد أوىل للمامرسة کنظرية أفعال ال
مصداق عىل أهمية استثامر منطق کاالستداللية الحوارية اهتامما تحليليا وتقومييا 

طة االستدالالت يف الخطاب الحجاجي. شف عن جودة وسوء ومغالکالحجاج يف ال
وخصص للتفاعالت الحجاجية القامئة عىل التغليط والتضليل حيزا أوسع بالنظر إىل 

آلية من کشف عنها کري النقدي املعارصة باملغالطات وطرق الکاهتامم نظريات التف
 ري النقدي وتجويد االستدالل.کآليات تقوية التف

طور عالقة املنطق املعارص باملباحث ويحسب لحسان الباهي متابعته لت
ام ناقش التطورات التي حدت بالفلسفة کاء الصناعي، کاملختلفة، فدرس عالقته بالذ 

ن أن کالتحليلية إىل االهتامم بفلسفة الفعل واالعتداد بأنساق موسعة من املنطق، مي
ل املنطقية يسمى مبنطق الفعل. هذا فضال عن دراساته املتعددة يف تبني أمناط االستدال

تقوميها باستعامل آليات منطقية ال تقترص مظانها يف نظرية منطقية و املختلفة 
 مخصوصة.

باإلضافة إىل دراساته يف تاريخ املنطق املغاريب، التي أرشنا إليها سابقا، اهتم 
عبد السالم بنميس بحضور املنطق يف االبستيمولوجيا املعارصة وهي مجال تخصصه، 

ل عام ونظريات کلت العالقة بني املنطق والنظرية الفيزيائية بشتب دراسات تناو کف
ل خاص. يدخل النقاش الذي اعتمد بنميس يف نفس النقاش کفزيائية معارصة بش

الفزيائية، فقام بدراسة  يةاالبستيمولوجي الذي عالجه البعزايت، مع تخصيصه بالنظر
يفية استعامل املنطق الصوري، خاصة منطق القضايا، يف ترميز نظرية کمنوذج يف 

فيزيائية. ثم ناقش مبدأ استعامل املنطق وحدوده يف مثل هذه الحاالت، مع دراسة 
التوجه الذي سعى إىل کللتطورات الالحقة حول طبيعة العالقة بني املنطق والفزياء، 

يف الفزياء ونادى بتغري املنطق  الذي أصل املنطق کبناء منطق فزيايئ مخصوص وذل
بتغري النظريات الفزيائية. وانتبه بنميس إىل منوذج خاص من تطور املنطق بتطور 

وانطي، الذي أحدث تغيريات حتى کالنظرية الفزيائية التي يدرسها يف منوذج املنطق ال
 58ر التي اعتمدها املنطق.کيف املبادئ الساسية للف

تابة يف کتابة يف املنطق، وهي: الکأنواع من الجمع محمد مرسيل بني ثالثة 
تابة کتاريخ املنطق، وهو ميدانه الصيل، وقد أرشنا إىل طرف من مساهامته؛ وال
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ن کمستقلة، لبآليات االستدالل املختلفة تحليال ونقدا ومقارنة يف أبحاث ودراسات 
 املية ومنهجه البنايئ.کمقاربته فيها مل تخرج عن نزعته الت

انشغل حسان الباهي بتأثري من أستاذه طه عبد الرحمن بالعالقة بني املنطق  
 57،اء الصناعيکواللغة يف املنطق املعارص وباملنطق الحجاجي وعالقة املنطق بالذ 

تابات الباهي باستثامرها کتاباته يف تاريخ املنطق العريب اإلسالمي. وتتميز کباإلضافة إىل 
اليات مخصوصة، تدخل يف کبري من املعارف املنطقية يف سياق معالجته إلشکلقدر 

 “املنطق واللغة”تابه کعمومها يف عالقة املنطق باللغة والدالليات الصورية. فقد خصص 
ة التي شغلت املنطق املعارص، وال زالت. ويف سبيل الية املفارقات املنطقيکلدراسة إش

يبية کمعالجتها، تناول بالتحليل واملناقشة طيفا واسعا من النظريات الصورية الرت 
والداللية والتداولية، فناقش منهج الصورنة الذي تعزز بانبثاق املنطق الصوري املعارص 

ام بنّي حدود هذا کارمة الذي يسعى إىل بناء النساق الصورية بصيغة استنباطية ص
املنهج، سواء من زواية نقدية داخلية مع مربهنتي غودل أو من زاوية خارجية ببيان 
القدرة التطبيقية للصورنة إزاء الخطاب املنتج باللغة الطبيعية، وهو ما أظهرته جملة 

ية کالسيکمن املفارقات التي اضطرت املناطقة إىل تطوير مبحث الدالليات الصورية ال
ن محدودية برنامج الصورنة کية. ومل تکالسيکإىل دالليات )أو تداوليات( أخرى غري 

ل إثراء وتوسيعا للمنطق کام يظهر من معالجات الباهي، بل شکتضييقا للمنطق، 
تفاء باملقاربات املاصدقية وليعتد بتعدد القيم بدل کليعانق الفق املفهومي بدل اال 
 ب.ذکاالقتصار عىل قيمتي الصدق وال

استمر الباهي يف التوجه الذي يرى محدودية املنطق الصوري يف معالجة 
، بأن قابل بني النزعة ري النقديکالحوار ومنهجية التف تابهکالخطاب الطبيعي من خالل 

الربهانية التي يعتمدها املنطق الصوري والنزعة الحجاجية التي تعتمدها طائفة من 
وسمها مبنطق الحجاج. وقد سعى يف هذه املقابلة إىل ن کالنظريات والتصورات التي مي

إبراز الغنى الداليل واملنطقي والتداويل لالستدالالت الواردة يف الخطاب الطبيعي 
ر، وللحقائق التي تنتجها باعتبارها من إنشاء کاملعتمدة عىل الحجاج والحوار والتفا

نتقال من هذه الرؤية إىل الجامعة، وليست معتمدة عىل النظر الفردي املتوحد. إن اال 
الرؤية الحجاجية استدعت من الباهي تحليالت توجهت إىل مستويات متعددة تتناول 
النظر يف مقابل التناظر والقول الطبيعي يف مقابل القول الصناعي واالستدالل الطبيعي 

                                                                        
دار  ،الرباط: املرکز الثقايف العريب، )الدار البيضاء واملنطق: بحث يف املفارقات اللغة أصدر حسان الباهي کتبا تناولت هذه املواضيع وهي: 57

)الدار  الذکاء الصناعي وتحديات مجتمع املعرفة؛ (2004فريقيا الرشق، أ )الدار البيضاء:  الحوار ومنهجية التفکري النقدي؛ (2000المان، 
 .(2012البيضاء، افريقيا الرشق، 

واالستدالل الصناعي، باستثامر نظريات منطقية مفهومية وطبيعية، مثل منطق االعتقاد 
نة واملنطق الطبيعي من جهة؛ ونظريات لسانية تداولية، مثل کونظرية العوامل املم

الم والتداوليات املدمجة، من جهة أخرى. وقد أوىل للمامرسة کنظرية أفعال ال
مصداق عىل أهمية استثامر منطق کاالستداللية الحوارية اهتامما تحليليا وتقومييا 

طة االستدالالت يف الخطاب الحجاجي. شف عن جودة وسوء ومغالکالحجاج يف ال
وخصص للتفاعالت الحجاجية القامئة عىل التغليط والتضليل حيزا أوسع بالنظر إىل 

آلية من کشف عنها کري النقدي املعارصة باملغالطات وطرق الکاهتامم نظريات التف
 ري النقدي وتجويد االستدالل.کآليات تقوية التف

طور عالقة املنطق املعارص باملباحث ويحسب لحسان الباهي متابعته لت
ام ناقش التطورات التي حدت بالفلسفة کاء الصناعي، کاملختلفة، فدرس عالقته بالذ 

ن أن کالتحليلية إىل االهتامم بفلسفة الفعل واالعتداد بأنساق موسعة من املنطق، مي
ل املنطقية يسمى مبنطق الفعل. هذا فضال عن دراساته املتعددة يف تبني أمناط االستدال

تقوميها باستعامل آليات منطقية ال تقترص مظانها يف نظرية منطقية و املختلفة 
 مخصوصة.

باإلضافة إىل دراساته يف تاريخ املنطق املغاريب، التي أرشنا إليها سابقا، اهتم 
عبد السالم بنميس بحضور املنطق يف االبستيمولوجيا املعارصة وهي مجال تخصصه، 

ل عام ونظريات کلت العالقة بني املنطق والنظرية الفيزيائية بشتب دراسات تناو کف
ل خاص. يدخل النقاش الذي اعتمد بنميس يف نفس النقاش کفزيائية معارصة بش

الفزيائية، فقام بدراسة  يةاالبستيمولوجي الذي عالجه البعزايت، مع تخصيصه بالنظر
يفية استعامل املنطق الصوري، خاصة منطق القضايا، يف ترميز نظرية کمنوذج يف 

فيزيائية. ثم ناقش مبدأ استعامل املنطق وحدوده يف مثل هذه الحاالت، مع دراسة 
التوجه الذي سعى إىل کللتطورات الالحقة حول طبيعة العالقة بني املنطق والفزياء، 

يف الفزياء ونادى بتغري املنطق  الذي أصل املنطق کبناء منطق فزيايئ مخصوص وذل
بتغري النظريات الفزيائية. وانتبه بنميس إىل منوذج خاص من تطور املنطق بتطور 

وانطي، الذي أحدث تغيريات حتى کالنظرية الفزيائية التي يدرسها يف منوذج املنطق ال
 58ر التي اعتمدها املنطق.کيف املبادئ الساسية للف

تابة يف کتابة يف املنطق، وهي: الکأنواع من الجمع محمد مرسيل بني ثالثة 
تابة کتاريخ املنطق، وهو ميدانه الصيل، وقد أرشنا إىل طرف من مساهامته؛ وال
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سعيد بنتاجر

منطق و مدخل إىل املنطق االستداليل الرمزيتابيه کام يف کالتعليمية يف املنطق 
تحليل العبارات  تابة االجتهادية باستعامل اللة املنطقية الرمزية يفک؛ والاملحموالت

الحملية. يهمنا هنا اإلشارة إىل النوعني الخريين فقط: ففي املستوى التعليمي، نرش 
مدخل إىل املنطق تاب کتابني ميثالن مدخال إىل املنطق الرمزي املعارص وهام کمرسيل 

، الذي خصصه لعرض لغة منطق القضايا وبيان قواعد الروابط االستداليل الرمزي
بة واالستدالالت باستعامل طرق البت الربعة: کية البت يف القضايا املر يفکالقضوية و 

تاب کالجداول الصدقية والشجار الصدقية التحليل الصدقي واالستنباط الطبيعي، و 
، الذي خصصه لعرض آليات التحليل والتقويم املحمولية بأن استعرض منطق املحموالت

ملحمولية والعنارص والعالقات الداخلة فيها، ونات اللغة املحمولية وطبيعة العبارات اکم
يبها مع بيان کيل والوجودي يف تر کام نظر يف هذه اللغة إىل أهمية إدخال السورين الک

يبية کمة لهام يف عالقتهام مع بعضهام أو مع غريهام، لينشغل بالقواعد الرت کالقواعد الحا
يب، باإلضافة إىل داللياتها کون صيغا سليمة الرت کي تکالعامة للعبارات املحمولية ل

املعتمدة عىل نظرية املجموعات والتأويل الداليل. وأخريا، استعرض مرسيل قواعد 
يب هذه الصيغ، کالتقويم املنطقي لعبارات اللغة املحمولية ولالستدالالت املصاغة برت 

 بطرق التقويم الثالثة: التحليل الصدقي والشجار الصدقية واالستنباط الطبيعي. وال
تابني. کيخفى عىل املهتمني الجهد التعليمي والتبسيطي الذي بذله مرسيل يف هذين ال

تابة االجتهادية، فقد استثمر مرسيل هذه الليات املنطقية يف االجتهاد يف کأما يف ال
الية الوصل والفصل بني املنطق کتحليل وتأويل القضايا والعبارات الحملية من زاوية إش

ما هو املوضوع املنطقي يف القضية ”ام هو الشأن يف دراسات کعارص القديم واملنطق امل
التي خصصها لنقد ومراجعة تصور سومرز الفاصل بني املنطق الرسطي  59،“الحملية؟

ون موضوعها شخصا کومنطق فريجه باختصاص هذا الخري بالقضية الشخصية التي ي
صورة قضية مسورة بسور  وحدة قضوية دنيا بينام تتخذ القضية الحملية الرسطيةک
يل أو جزيئ، وقد أثبت فيها مرسيل انطالقا من تحليل وتأويل لنصوص أرسطية حضور ک

البنية الصورية العميقة ”الشخص يف املوضوع الحميل الرسطي خالفا لهذه الدعوى، و
التي دافع فيها عن اندراج النظرية املنطقية الرسطية  60،“للقضايا الحملية املحصورة

النظرية املنطقية الحديثة وبالتايل عن العالقة الوصلية بينهام خالفا للفصل الذي ضمن 
أقامه عدد من النظار استنادا إىل اختالف البنية الصورية للقضية الحملية عند فريجه 

يف نبت يف القياس الحميل التقليدي ويف خصائص ک”عن البنية الحملية عند أرسطو، و

                                                                        
 .دور املنطق العريب الفصل السادس من: محمد مرسيل، 59
 .هنفس الفصل السابع من املرجع 60

تاب العرب کخصصها لنقد وتصحيح أخطاء بعض ال التي 61،“القضايا املحصورة؟
املعارصين يف املنطق باستعاملهم ملنطق القضايا يف تحليل العبارات املحمولية التقليدية. 
ومع أن محمد مرسيل قد درج عىل استثامر أدوات املنطق الرمزي يف تحليل موضوعاته، 

توسع يف التحليل الصوري  حتى يف أطروحته الجامعية، إال أنه يف املوضوعني الخريين
 الرمزي للقضية الحملية التقليدية.

وينهم املنطقي يف مناقشة کينتمي يوسف تيبس إىل الباحثني الذي استثمروا ت
قضايا تجمع بني الدراسة املنطقية والدراسة االبستيمولوجية. فبعد اهتاممه باملنطق 

امل الدروس کبشهادة استي، وخاصة املنطق املوجه يف رسالته الخاصة کالسيکغري ال
زي يف املنطق کتحت إرشاف طه عبد الرحمن، توجه إىل دراسة مفهوم مر 

توراه تحت إرشاف بنارص البعزايت. کيف رسالته للد  “مفهوم النفي”واالبستيمولوجيا وهو 
يبية والداللية کوقد خصص تيبس قسام من رسالته لدراسة النفي املنطقي يف أبعاده الرت 

مختلف املستويات املنطقية من حيث يف شفا أوجه حضور النفي کستوالتداولية، م
يبية وعامال دالليا يقلب القيمة الصدقية للقضايا ورابطا حجاجيا يؤسس کونه عالمة تر ک

يبي، إىل إثبات قصور النفي کاالستدالالت الطبيعية والصورية. وقد انتهى، يف املستوى الرت 
اين بالنظر إىل الحدود التي تعرتي املنهج الصوري، املنطقي عن أداء النفي اللغوي واللس

ام أن إطار النفي کيف أن النفي املنطقي ليس له أساس لساين واحد،  کويتجىل ذل
ام هو الحال کاللساين أوسع من النفي املنطقي لقدرته عىل شمول جملتني أو فقرتني، 

االستعاملني املنطقي ون داللة النفي املزدوج ذاتها يف ک، وال ت‘نکل’بالنسبة للفظ 
يدا يف الثانية. أما يف املستوى الداليل، کون تأکواللساين فهي دامئا إثبات يف الوىل وقد ت

 لها تبيس، تضيقام تجلت يف محاوالت الصورنة التي حلّ ک، يفإن عاملية النفي املنطق
عىل الغنى الداليل للنفي وتختزله يف حدود ال تناسب إال رشوط الصورنة؛ وال يخفى 

القارئ أن تيبس قد جعل من املستوى التداويل يف التناول املنطقي للنفي مستوى فاضال 
باملقارنة مع املستويني املنطقيني السابقني، فقد أبرز فيه أهمية البعد الحجاجي يف تناول 
االستدالالت يف السياق الحواري والجديل مع بيان أهمية حضور النفي يف املقاربة 

وأدوار النفي يف االستدالالت املبارشة مثل  “بل”و “نکل”تحليله لصيغتي التداولية يف 
بنية الس والنقض وغري املبارشة مثل الربهان بالخلف وأخريا حضور النفي يف کالع

لمية، خاصة أفعال: املنع واملنع املدلل اإلجاميل واملنع کالجدلية للحوار من حيث أفعال ت
تفضيله للتناول املنطقي التداويل للنفي مبا يربزه من املدلل التفصييل. ويعلل الباحث 

 ثراء وغنى يفيد املعرفة.
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منطق و مدخل إىل املنطق االستداليل الرمزيتابيه کام يف کالتعليمية يف املنطق 
تحليل العبارات  تابة االجتهادية باستعامل اللة املنطقية الرمزية يفک؛ والاملحموالت

الحملية. يهمنا هنا اإلشارة إىل النوعني الخريين فقط: ففي املستوى التعليمي، نرش 
مدخل إىل املنطق تاب کتابني ميثالن مدخال إىل املنطق الرمزي املعارص وهام کمرسيل 

، الذي خصصه لعرض لغة منطق القضايا وبيان قواعد الروابط االستداليل الرمزي
بة واالستدالالت باستعامل طرق البت الربعة: کية البت يف القضايا املر يفکالقضوية و 

تاب کالجداول الصدقية والشجار الصدقية التحليل الصدقي واالستنباط الطبيعي، و 
، الذي خصصه لعرض آليات التحليل والتقويم املحمولية بأن استعرض منطق املحموالت

ملحمولية والعنارص والعالقات الداخلة فيها، ونات اللغة املحمولية وطبيعة العبارات اکم
يبها مع بيان کيل والوجودي يف تر کام نظر يف هذه اللغة إىل أهمية إدخال السورين الک

يبية کمة لهام يف عالقتهام مع بعضهام أو مع غريهام، لينشغل بالقواعد الرت کالقواعد الحا
يب، باإلضافة إىل داللياتها کون صيغا سليمة الرت کي تکالعامة للعبارات املحمولية ل

املعتمدة عىل نظرية املجموعات والتأويل الداليل. وأخريا، استعرض مرسيل قواعد 
يب هذه الصيغ، کالتقويم املنطقي لعبارات اللغة املحمولية ولالستدالالت املصاغة برت 

 بطرق التقويم الثالثة: التحليل الصدقي والشجار الصدقية واالستنباط الطبيعي. وال
تابني. کيخفى عىل املهتمني الجهد التعليمي والتبسيطي الذي بذله مرسيل يف هذين ال

تابة االجتهادية، فقد استثمر مرسيل هذه الليات املنطقية يف االجتهاد يف کأما يف ال
الية الوصل والفصل بني املنطق کتحليل وتأويل القضايا والعبارات الحملية من زاوية إش

ما هو املوضوع املنطقي يف القضية ”ام هو الشأن يف دراسات کعارص القديم واملنطق امل
التي خصصها لنقد ومراجعة تصور سومرز الفاصل بني املنطق الرسطي  59،“الحملية؟

ون موضوعها شخصا کومنطق فريجه باختصاص هذا الخري بالقضية الشخصية التي ي
صورة قضية مسورة بسور  وحدة قضوية دنيا بينام تتخذ القضية الحملية الرسطيةک
يل أو جزيئ، وقد أثبت فيها مرسيل انطالقا من تحليل وتأويل لنصوص أرسطية حضور ک

البنية الصورية العميقة ”الشخص يف املوضوع الحميل الرسطي خالفا لهذه الدعوى، و
التي دافع فيها عن اندراج النظرية املنطقية الرسطية  60،“للقضايا الحملية املحصورة

النظرية املنطقية الحديثة وبالتايل عن العالقة الوصلية بينهام خالفا للفصل الذي ضمن 
أقامه عدد من النظار استنادا إىل اختالف البنية الصورية للقضية الحملية عند فريجه 

يف نبت يف القياس الحميل التقليدي ويف خصائص ک”عن البنية الحملية عند أرسطو، و

                                                                        
 .دور املنطق العريب الفصل السادس من: محمد مرسيل، 59
 .هنفس الفصل السابع من املرجع 60

تاب العرب کخصصها لنقد وتصحيح أخطاء بعض ال التي 61،“القضايا املحصورة؟
املعارصين يف املنطق باستعاملهم ملنطق القضايا يف تحليل العبارات املحمولية التقليدية. 
ومع أن محمد مرسيل قد درج عىل استثامر أدوات املنطق الرمزي يف تحليل موضوعاته، 

توسع يف التحليل الصوري  حتى يف أطروحته الجامعية، إال أنه يف املوضوعني الخريين
 الرمزي للقضية الحملية التقليدية.

وينهم املنطقي يف مناقشة کينتمي يوسف تيبس إىل الباحثني الذي استثمروا ت
قضايا تجمع بني الدراسة املنطقية والدراسة االبستيمولوجية. فبعد اهتاممه باملنطق 

امل الدروس کبشهادة استي، وخاصة املنطق املوجه يف رسالته الخاصة کالسيکغري ال
زي يف املنطق کتحت إرشاف طه عبد الرحمن، توجه إىل دراسة مفهوم مر 

توراه تحت إرشاف بنارص البعزايت. کيف رسالته للد  “مفهوم النفي”واالبستيمولوجيا وهو 
يبية والداللية کوقد خصص تيبس قسام من رسالته لدراسة النفي املنطقي يف أبعاده الرت 

مختلف املستويات املنطقية من حيث يف شفا أوجه حضور النفي کستوالتداولية، م
يبية وعامال دالليا يقلب القيمة الصدقية للقضايا ورابطا حجاجيا يؤسس کونه عالمة تر ک

يبي، إىل إثبات قصور النفي کاالستدالالت الطبيعية والصورية. وقد انتهى، يف املستوى الرت 
اين بالنظر إىل الحدود التي تعرتي املنهج الصوري، املنطقي عن أداء النفي اللغوي واللس

ام أن إطار النفي کيف أن النفي املنطقي ليس له أساس لساين واحد،  کويتجىل ذل
ام هو الحال کاللساين أوسع من النفي املنطقي لقدرته عىل شمول جملتني أو فقرتني، 

االستعاملني املنطقي ون داللة النفي املزدوج ذاتها يف ک، وال ت‘نکل’بالنسبة للفظ 
يدا يف الثانية. أما يف املستوى الداليل، کون تأکواللساين فهي دامئا إثبات يف الوىل وقد ت

 لها تبيس، تضيقام تجلت يف محاوالت الصورنة التي حلّ ک، يفإن عاملية النفي املنطق
عىل الغنى الداليل للنفي وتختزله يف حدود ال تناسب إال رشوط الصورنة؛ وال يخفى 

القارئ أن تيبس قد جعل من املستوى التداويل يف التناول املنطقي للنفي مستوى فاضال 
باملقارنة مع املستويني املنطقيني السابقني، فقد أبرز فيه أهمية البعد الحجاجي يف تناول 
االستدالالت يف السياق الحواري والجديل مع بيان أهمية حضور النفي يف املقاربة 

وأدوار النفي يف االستدالالت املبارشة مثل  “بل”و “نکل”تحليله لصيغتي التداولية يف 
بنية الس والنقض وغري املبارشة مثل الربهان بالخلف وأخريا حضور النفي يف کالع

لمية، خاصة أفعال: املنع واملنع املدلل اإلجاميل واملنع کالجدلية للحوار من حيث أفعال ت
تفضيله للتناول املنطقي التداويل للنفي مبا يربزه من املدلل التفصييل. ويعلل الباحث 

 ثراء وغنى يفيد املعرفة.
                                                                        

 الفصل الثامن من نفس املرجع. 61



186

سعيد بنتاجر

حظيت الدالليات املنطقية باهتامم بالغ من الباحثني يف املنطق املعارص، بل 
ل مبارش أو کتب يف املنطق املعارص من املغاربة إال وتناول بشکرث من کقد نقول إن أ

زية يف کيات املنطقية، سواء تعلق االمر مبفاهيم مر غري مبارش قضايا تنتمي إىل الدالل
نة کالداللة واملعنى واإلحالة وغريها أو تعلق المر بدالليات العوامل املمکفلسفة اللغة 

ة اللغة مببحث الدالليات املنطقية وفلسف أبرز من من اشتغلونظرية الصدق وغريها. و 
 کوذل 62،نطق واللسانياتيوسف سيساوي، الذي درس مفهوم اإلحالة بني امل نجد

بعض النامذج التأويلية للقضية فتوىل دراسة  .بتحليل وتقويم أبرز نظريات اإلحالة
 الوجودية، مثل النموذج القائم عىل قاعدة االلتزام النطولوجي والداليل للسور الوجودي

 .الطبيعيةحدودها التفسريية يف عالقتها باللغة بني واين غريهم، و کعند فريجه وراسل و 
 أبان عن حدود نظريات التحقيق، ان، بأنکفعل مع نظريات التحقيق واإلم کذلکو 

، باستحضار أن عىل الصدق املتجيل يف املطابقة االنطولوجية مع عامل وحيد التي تعتمد
لة الصدق متعلقة أساسا باتساق القضايا وال تتعلق فقط باالقتضاء النطولوجي کمش

ان تقع يف الخلط بني املوضوعات غري کظرية تسوير إمللموضوعات. وأظهر أن ن
فهي يف حاجة إىل صياغة منطقية تحدد العوامل  کنة، لذلکاملوجودة واملوضوعات املم

نة باعتباره تقدم حلوال کنة؛ وهو ما انتهى إليه الباحث بأن درس نظرية العوامل املمکاملم
نة کانت لنظرية العوامل املمکو  .ةاالت التي برزت يف التصورات السابقکثري من اإلشکلل

جاذبية خاصة عند الباحثني الذين تناول الدالليات املنطقية، فقد تناولها طه عبد 
 ،رکعبد الجبار أبو بو  الرحمن وحسان الباهي وعبد الرحيم البيدق يف جزء من رسالته

اهتم الحسني أخدوش، الذي و  63،الذي تناول مسألة املعنى واإلحالة يف دراسة منشورة
 64.يف أسامء العلم الشخصية بدوره مبسألة اإلحالة

نظرية ويف مقاربة أخرى للنظرية الداللية املنطقية، درس ابراهيم مرشوح 
وسع فيها تحليل الرؤى الفلسفية والداللية واملنطقية عند و  65،واينکالداللة يف فلسفة 

                                                                        
؛ (2008، القنيطرة، والعلوم اإلنسانية الداب کليةبنوقشت  )أطروحة دکتوراه، “اإلحالة بني املنطق واللسانيات” ،يوسف السيساوي 62

، تنسيق ثريا برکان )مراکش: مؤسسة آفاق، الفلسفة والعلم يف الغرب اإلسالميضمن ، “اإلحالة وإشکاالتها املنطقية” ،يوسف السيساوي
2012.) 

 .5 مجلة مخاطبات، “املعنى واإلحالة”عبد الجبار أبو بکر،  63
التايل:  الرابط، عىل 2018 ربديسم 03 ،مؤمنون بال حدودموقع ، “إحالة اسم العلم يف فلسفة املنطق املعارصة مشکلة”أخدوش، الحسني  64

https://www.mominoun.com/pdf1/2018-08/mantik.pdf  
، عىل 2020فرباير  17، موقع مجلة معنى ،“نظرية إحالة االسم الشخيص يف النموذجني املنطقيني املعارصين راسل وکواين”الحسني أخدوش، 

 الرابط التايل:
 https://mana.net/wp-content/uploads/2020/02/ معنى-منصة-الشخصية-السامء-إحالة-نظرية .pdf  

 (.2001، بفاس کلية الدابنوقشت ب أطروحة دکتوراه،“ )نظرية الداللة يف فلسفة کواين مکانة” ،ابراهيم مرشوح 65
 ، عىل الرابط التايل:2016يونيو  04، موقع مؤمنون بال حدود، “املنطق املنحرف ومسألة مراجعة الحقائق املنطقية” ،ابراهيم مرشوح

http://www.mominoun.com/pdf1/2016-02/mantik.pdf 

االت متعددة يف فلسفة کوقد عالج مرشوح إش .يکهذا الفيلسوف واملنطقي المري
االت متعلقة بطبيعة املنطق وموقفه من النساق املنطقية املنحرفة کواين، منها إشک

وانطي ومنطق الجهات، وأبرز موقفه النقدي إزاء هذه کواملوسعة، مثل املنطق ال
  تصوره ملنطقام بنيَّ کالنساق استنادا إىل نزعته الواقعية املنطقية والتجريبية املعتدلة، 

وقد ربط مرشوح بني  ون تابعا ملوضوعه.کلنه ي کمحايد ونسبي يف نفس الوقت، وذل
حرافات والتوسيعات التي مسته هذا التصور املتميز للمنطق والتفاعل الناقد إزاء االن

القائل بامتناع تحدد املعنى وامتناع متحيص اإلحالة ورفض أبرز مفاهيم  تصوره الداليلب
نة، کيب. ومل تسلم دالليات العوامل املمکلتمييز بني التحليل والرت نظرية املعنى وبطالن ا

، کواين، حسب مرشوح. وذلکالتي تسند جانبا من النساق املنطقية، من نقد واعرتاض 
يف إطار فلسفة نقدية شاملة عرضت الفلسفة الوضعية املنطقية والفلسفة التحليلة 

م الباحث الشاب أحمد جوهري مبوضوع وقد اهت .ملراجعة فعلية يف مجاالتها املختلفة
واين الصورة املنطقية عىل اللغة کيف قرص کواين، وأبرز کالصورة املنطقية يف فلسفة 

الرمزية للمنطق املاصدقي )منطق املحموالت من الدرجة الوىل(، وال تنطبق عىل اللغة 
 66.الطبيعية

املنطق الرمزي ومع أن البحث االجتهادي يف تطوير النساق املنطقية يف 
ون منعدما يف البحث املنطقي املغريب، مع االعرتاف کاد يکي يکالسيکي وغري الکالسيکال

ثري املتخصصني يف املنطق، کبأن هذا النمط من البحث هو البحث املنطقي بحق عند 
ر ولو من باب التأريخ والتأويل والدراسة الفلسفية. کإال أنه مل يخل من أية مساهمة تذ 

ورة سواء کن إدراج أعامل محمد مرسيل املذ کي، ميکالسيکتعلق باملنطق الففيام ي
تاب تعليمي ليوسف سيساوي بعنوان کن إدراج کام ميکالتعليمية منها أو االجتهادية 

ودراسة للباحث محمد عاقل حول أسس علم الحساب عند  “املوجز يف منطق القضايا”
أما فيام يتعلق  68.لتأويل املنطقيودراسة للباحث عبد الرحيم بيدق حول ا 67فريجه

تب فيها الباحث رشيد الرايض کأبرز من من ر کن أن نذ کي، فيمکالسيکباملنطق غري ال
هذه النظرية املنطقية غري  اوالذي تناول فيه 69،يف أطروحته حول املنطق االشتباهي

القيم بدقة،  ام تتجاوز تعنيکي، کالسيکية التي تتجاوز ثنائية القيم يف املنطق الکالسيکال
والباحث  ،ذب املطلقکلتعانق االشتباه يف درجات التقييم بني طريف الصدق املطلق وال

                                                                        
 ، عىل الرابط التايل:2020ماي  08، موقع مؤمنون بال حدود، “ما بعد النزعة التجريبية عند کواين” ،مرشوحابراهيم 

http://mominoun.com/pdf1/2015-01/54ca1b850cea91216538320.pdf 
 .27 مجلة مخاطبات، “کواين فلسفة يف املنطقية الصورة”أحمد جوهري،  66
 .20 مجلة مخاطبات، “علم الحساب عند فريجه أسس”محمد عاقل،  67
 .37 مخاطبات مجلة، “التأويل املنطقي”عبد الرحيم بيدق،  68
 .(2010کلية الداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ب نوقشت )أطروحة “املنطق االشتباهي: دراسة يف املبادئ والصول” ،رشيد الرايض 69
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املنجز البحثي املغريب يف املنطق

حظيت الدالليات املنطقية باهتامم بالغ من الباحثني يف املنطق املعارص، بل 
ل مبارش أو کتب يف املنطق املعارص من املغاربة إال وتناول بشکرث من کقد نقول إن أ

زية يف کيات املنطقية، سواء تعلق االمر مبفاهيم مر غري مبارش قضايا تنتمي إىل الدالل
نة کالداللة واملعنى واإلحالة وغريها أو تعلق المر بدالليات العوامل املمکفلسفة اللغة 

ة اللغة مببحث الدالليات املنطقية وفلسف أبرز من من اشتغلونظرية الصدق وغريها. و 
 کوذل 62،نطق واللسانياتيوسف سيساوي، الذي درس مفهوم اإلحالة بني امل نجد

بعض النامذج التأويلية للقضية فتوىل دراسة  .بتحليل وتقويم أبرز نظريات اإلحالة
 الوجودية، مثل النموذج القائم عىل قاعدة االلتزام النطولوجي والداليل للسور الوجودي

 .الطبيعيةحدودها التفسريية يف عالقتها باللغة بني واين غريهم، و کعند فريجه وراسل و 
 أبان عن حدود نظريات التحقيق، ان، بأنکفعل مع نظريات التحقيق واإلم کذلکو 

، باستحضار أن عىل الصدق املتجيل يف املطابقة االنطولوجية مع عامل وحيد التي تعتمد
لة الصدق متعلقة أساسا باتساق القضايا وال تتعلق فقط باالقتضاء النطولوجي کمش

ان تقع يف الخلط بني املوضوعات غري کظرية تسوير إمللموضوعات. وأظهر أن ن
فهي يف حاجة إىل صياغة منطقية تحدد العوامل  کنة، لذلکاملوجودة واملوضوعات املم

نة باعتباره تقدم حلوال کنة؛ وهو ما انتهى إليه الباحث بأن درس نظرية العوامل املمکاملم
نة کانت لنظرية العوامل املمکو  .ةاالت التي برزت يف التصورات السابقکثري من اإلشکلل

جاذبية خاصة عند الباحثني الذين تناول الدالليات املنطقية، فقد تناولها طه عبد 
 ،رکعبد الجبار أبو بو  الرحمن وحسان الباهي وعبد الرحيم البيدق يف جزء من رسالته

اهتم الحسني أخدوش، الذي و  63،الذي تناول مسألة املعنى واإلحالة يف دراسة منشورة
 64.يف أسامء العلم الشخصية بدوره مبسألة اإلحالة

نظرية ويف مقاربة أخرى للنظرية الداللية املنطقية، درس ابراهيم مرشوح 
وسع فيها تحليل الرؤى الفلسفية والداللية واملنطقية عند و  65،واينکالداللة يف فلسفة 

                                                                        
؛ (2008، القنيطرة، والعلوم اإلنسانية الداب کليةبنوقشت  )أطروحة دکتوراه، “اإلحالة بني املنطق واللسانيات” ،يوسف السيساوي 62

، تنسيق ثريا برکان )مراکش: مؤسسة آفاق، الفلسفة والعلم يف الغرب اإلسالميضمن ، “اإلحالة وإشکاالتها املنطقية” ،يوسف السيساوي
2012.) 

 .5 مجلة مخاطبات، “املعنى واإلحالة”عبد الجبار أبو بکر،  63
التايل:  الرابط، عىل 2018 ربديسم 03 ،مؤمنون بال حدودموقع ، “إحالة اسم العلم يف فلسفة املنطق املعارصة مشکلة”أخدوش، الحسني  64

https://www.mominoun.com/pdf1/2018-08/mantik.pdf  
، عىل 2020فرباير  17، موقع مجلة معنى ،“نظرية إحالة االسم الشخيص يف النموذجني املنطقيني املعارصين راسل وکواين”الحسني أخدوش، 

 الرابط التايل:
 https://mana.net/wp-content/uploads/2020/02/ معنى-منصة-الشخصية-السامء-إحالة-نظرية .pdf  

 (.2001، بفاس کلية الدابنوقشت ب أطروحة دکتوراه،“ )نظرية الداللة يف فلسفة کواين مکانة” ،ابراهيم مرشوح 65
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http://www.mominoun.com/pdf1/2016-02/mantik.pdf 

االت متعددة يف فلسفة کوقد عالج مرشوح إش .يکهذا الفيلسوف واملنطقي المري
االت متعلقة بطبيعة املنطق وموقفه من النساق املنطقية املنحرفة کواين، منها إشک

وانطي ومنطق الجهات، وأبرز موقفه النقدي إزاء هذه کواملوسعة، مثل املنطق ال
  تصوره ملنطقام بنيَّ کالنساق استنادا إىل نزعته الواقعية املنطقية والتجريبية املعتدلة، 

وقد ربط مرشوح بني  ون تابعا ملوضوعه.کلنه ي کمحايد ونسبي يف نفس الوقت، وذل
حرافات والتوسيعات التي مسته هذا التصور املتميز للمنطق والتفاعل الناقد إزاء االن

القائل بامتناع تحدد املعنى وامتناع متحيص اإلحالة ورفض أبرز مفاهيم  تصوره الداليلب
نة، کيب. ومل تسلم دالليات العوامل املمکلتمييز بني التحليل والرت نظرية املعنى وبطالن ا

، کواين، حسب مرشوح. وذلکالتي تسند جانبا من النساق املنطقية، من نقد واعرتاض 
يف إطار فلسفة نقدية شاملة عرضت الفلسفة الوضعية املنطقية والفلسفة التحليلة 

م الباحث الشاب أحمد جوهري مبوضوع وقد اهت .ملراجعة فعلية يف مجاالتها املختلفة
واين الصورة املنطقية عىل اللغة کيف قرص کواين، وأبرز کالصورة املنطقية يف فلسفة 

الرمزية للمنطق املاصدقي )منطق املحموالت من الدرجة الوىل(، وال تنطبق عىل اللغة 
 66.الطبيعية

املنطق الرمزي ومع أن البحث االجتهادي يف تطوير النساق املنطقية يف 
ون منعدما يف البحث املنطقي املغريب، مع االعرتاف کاد يکي يکالسيکي وغري الکالسيکال

ثري املتخصصني يف املنطق، کبأن هذا النمط من البحث هو البحث املنطقي بحق عند 
ر ولو من باب التأريخ والتأويل والدراسة الفلسفية. کإال أنه مل يخل من أية مساهمة تذ 

ورة سواء کن إدراج أعامل محمد مرسيل املذ کي، ميکالسيکتعلق باملنطق الففيام ي
تاب تعليمي ليوسف سيساوي بعنوان کن إدراج کام ميکالتعليمية منها أو االجتهادية 

ودراسة للباحث محمد عاقل حول أسس علم الحساب عند  “املوجز يف منطق القضايا”
أما فيام يتعلق  68.لتأويل املنطقيودراسة للباحث عبد الرحيم بيدق حول ا 67فريجه

تب فيها الباحث رشيد الرايض کأبرز من من ر کن أن نذ کي، فيمکالسيکباملنطق غري ال
هذه النظرية املنطقية غري  اوالذي تناول فيه 69،يف أطروحته حول املنطق االشتباهي

القيم بدقة،  ام تتجاوز تعنيکي، کالسيکية التي تتجاوز ثنائية القيم يف املنطق الکالسيکال
والباحث  ،ذب املطلقکلتعانق االشتباه يف درجات التقييم بني طريف الصدق املطلق وال
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http://mominoun.com/pdf1/2015-01/54ca1b850cea91216538320.pdf 
 .27 مجلة مخاطبات، “کواين فلسفة يف املنطقية الصورة”أحمد جوهري،  66
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 .(2010کلية الداب والعلوم اإلنسانية، الرباط، ب نوقشت )أطروحة “املنطق االشتباهي: دراسة يف املبادئ والصول” ،رشيد الرايض 69
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سعيد بنتاجر

والذي تناول فيه منطق املوجهات  70،انکعبد الرحيم بيدق يف أطروحته حول مفهوم اإلم
ان کودرس مناذج من أنساقها، منتهيا إىل عدد من النتائج أبرزها أن إدخال مفهوم اإلم

الرمزي املعارص وسع من هذا املنطق وفتح يف الباب لظهور أنساق متعددة  يف املنطق
منها أنساق منطق املوجهات العادية ومنها أنساق أخرى غري متسقة أو غري تامة أو غري 

ن اإلشارة أيضا إىل مقال الباحث الشاب عبد الصمد زهوري حول عالقة کام ميکعادية. 
 71منطق الجهات بالخطاب الفلسفي.

يف اهتامم عدد من الباحثني الرواد يف املنطق املعارص  کل مام هو مشرت ولع
بدءا بطه عبد الرحمن هو التوجه إىل املنطق غري الصوري أو الحجاجي، فنجدها يف ثنايا 
عدد من الطروحات التي أرشنا إليها سابقا مع طه عبد الرحمن وحمو النقاري وحسان 

ف صنَّ د الرحيم بيدق، رغم أن بعضها مل يُ الباهي ويوسف تيبس ورشيد الرايض وعب
ن أن نسميه مبنطق الحجاج. وقد استمر کل رصيح ضمن إطار االشتغال مبا ميکبش

تب کاالشتغال بهذا املبحث عىل يد ثلة من الباحثني الشباب أبرزهم رشيد الرايض، الذي 
بنتاجر، الذي سعيد ومنهم  72لطة ويف الحجاجيات اللسانية خاصة.يف الحجاج واملغا

خصص أطروحته ملبحث االستدالل يف التناول الحجاجي املعارص انطالقا من مقاربات 
منطقية وجدلية وخطابية، أخضع فيها نظريات معارصة وصفية ومعيارية للتحليل 
والتقويم، منتهيا إىل بيان حدودها االبتسيمولوجية أو ضعف تأسيسها الفلسفي أو 

هذا باإلضافة إىل نرشه  .رث أنواع الدليل يف الواقعکعىل أ محدودية قابليتها لالنطباق
من يف دراسة االستدالل الواقعي طبيعة االنتقال التاريخي واملوضوعي  تبرز أ  ملقاالت

ودرست  73.ي إىل املنطق غري الصوري أو إىل املنطق الحواريکالسيکاملنطق الصوري ال
واع االستدالل ومستويات املعرفة، يف أطروحتها باللغة الفرنسية موضوع أنعدام مينة 

علوي باسيدي أطروحته لدراسة نظرية الحجاج عند مدرسة أمسرتدام ام خصص ک
 74ت.بزعامة فان اميرين وخروتندورس

املحدود للمنجز املنطقي املغريب أن تاريخ املوجز و يظهر من هذا االستعراض 
ية املتعلقة باملنطق ضمن ام التاريخکاملنطق قد غلبت عليه النزعة النقدية إزاء الح

ام کان القائلون بهذه الحکل عام، سواء کام أرسلت حول الفلسفة اإلسالمية بشکأح
                                                                        

 ، مرجع سابق.التحليل املنطقي والنظر الفلسفيمفهوم اإلمکان بني  ،عبد الرحيم البيدق 70
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 (.2010)بريوت: دار الکتاب الجديد املتحدة، الحجاج واملغالطة: من الحوار يف العقل إىل العقل يف الحوار  ،رشيد الرايض 72
 ،سعيد بنتاجر؛ 212-193 :(2014( 1 کتابات فلسفية، “الدليل الطبيعي بني املنطق الصوري واملنطق غري الصوري تقويم” ،سعيد بنتاجر 73
 .(2019أبريل ) 30 مجلة املخاطبات، “من املنطق الکالسيکي إىل املنطق الحواري”

علوي ؛ (2007الرباط، بوالعلوم اإلنسانية  کلية الداب)أطروحة،  arguments et niveaux de la connaissance’Types d ،مينة عدام 74
 (.2011-2010القنيطرة، ب کلية الداب والعلوم اإلنسانيةأطروحة، ) “منهجية الحوار )التفکري( النقدي: التواصل الحجاجي” ،أباسيدي

مسترشقني )أمثال ارنست رينان واسني باالصيوص أو نيقوال ريشري أو زميرمان( أو مغاربة 
ل ظاهر أو خفي هذا کام قد وجهت بشک)محمد عابد الجابري مثال(، وأن هذه الح

بري الذي بذله عدد من الباحثني يف تحقيق کمن البحث، هذا دون إغفال الجهد ال النمط
ان بعضها داخل ک، وإن ک، وهو عمل تأسييس بدون شالنصوص املنطقية ودراستها
 ؛ ويظهر أيضا أن البحث يف املنطق املعارص، برغم تعددورکضمن رد الفعل النقدي املذ 

عن املناهج والنظريات، بل  ، يف عمومه،يخرج واختالف اهتامماته، إال أنه ال مشاربه
ل رصيح ومبارش کوحتى املوضوعات، التي اعتد بها أو تناولها طه عبد الرحمن إما بش

رث الباحثني املغاربة يف کال يسعنا إال أن نسجل، تأثر أ کل خفي وغري مبارش. لذلکأو بش
الرحمن )منطق القضايا املنطق املعارص بنظريات املنطق الصوري التي درسها طه عبد 

نة( ويف منطق ک)دالليات العوامل املم ت( والبحث يف الدالليات املنطقيةومنطق املحموال 
وال  الحجاج )نظريات الحجاج املختلفة مع أصولها يف النظريات اللسانية التداولية(.

 ليتخذ هذا التأثر صورة تنبِّ لنفس اتجاه طه عبد الرحمن املختار يف املنطق فقط، ب
اره کل نقد لبعض أفکش کيتخذ أيضا صور االخروج عن هذا االتجاه، سواء اتخذ ذل

عنها رغم ظاهر االنخراط يف االتجاه  ل ظاهر )محمد مرسيل مثال( أو اختالف خفيکبش
ميثل هذا املعطى املوضوعي الذي وعموما،  .(وغريهام )النقاري وحسان الباهي العام

شاف کون جوابه إال باستکال ي ،دد يف املنطق املعارصوصفناه تحديا جديا للباحثني الج
آفاق أخرى بالنظر إىل التشعب والتوسع الذي يتسم به املنطق اليوم، وبالنظر إىل 
الحاجة املستجدة لتطوير نظريات منطقية مناسبة للمقامات النظرية والعملية 

، من جهة عرصل کالتخصصية من جهة؛ وللتطورات العلمية واالجتامعية التي يعيشها 
 .أخرى، وللحاجات النظرية والعملية يف ثقافتنا، من جهة ثالثة

 بيبليوغرافياال
کلية ب نوقشت أطروحة .“منهجية الحوار )التفکري( النقدي: التواصل الحجاجي”. علوي ،أباسيدي

 .2011-2010القنيطرة، ب الداب والعلوم اإلنسانية
مهد له وقدم وحقق نصه وفهرسه  .يف املنطق املخترص .الحجاج يوسف بن محمد، ابن طملوس

 .2020الرباط: دار المان،  .فؤاد بن أحمد
، تونس. تحقيق فؤاد بن أحمد .کتاب يف املنطق: کتاب المکنة املغلطة وکتاب الجدل .______

منشورات  - منشورات االختالف - دار المان-بريوت: کلمة للنرش والتوزيع، الجزائر، الرباط
 .2016ضفاف، 

 .5 مجلة مخاطبات .“املعنى واإلحالة”. الجبارعبد أبو بکر، 



189

املنجز البحثي املغريب يف املنطق

والذي تناول فيه منطق املوجهات  70،انکعبد الرحيم بيدق يف أطروحته حول مفهوم اإلم
ان کودرس مناذج من أنساقها، منتهيا إىل عدد من النتائج أبرزها أن إدخال مفهوم اإلم

الرمزي املعارص وسع من هذا املنطق وفتح يف الباب لظهور أنساق متعددة  يف املنطق
منها أنساق منطق املوجهات العادية ومنها أنساق أخرى غري متسقة أو غري تامة أو غري 

ن اإلشارة أيضا إىل مقال الباحث الشاب عبد الصمد زهوري حول عالقة کام ميکعادية. 
 71منطق الجهات بالخطاب الفلسفي.

يف اهتامم عدد من الباحثني الرواد يف املنطق املعارص  کل مام هو مشرت ولع
بدءا بطه عبد الرحمن هو التوجه إىل املنطق غري الصوري أو الحجاجي، فنجدها يف ثنايا 
عدد من الطروحات التي أرشنا إليها سابقا مع طه عبد الرحمن وحمو النقاري وحسان 

ف صنَّ د الرحيم بيدق، رغم أن بعضها مل يُ الباهي ويوسف تيبس ورشيد الرايض وعب
ن أن نسميه مبنطق الحجاج. وقد استمر کل رصيح ضمن إطار االشتغال مبا ميکبش

تب کاالشتغال بهذا املبحث عىل يد ثلة من الباحثني الشباب أبرزهم رشيد الرايض، الذي 
بنتاجر، الذي سعيد ومنهم  72لطة ويف الحجاجيات اللسانية خاصة.يف الحجاج واملغا

خصص أطروحته ملبحث االستدالل يف التناول الحجاجي املعارص انطالقا من مقاربات 
منطقية وجدلية وخطابية، أخضع فيها نظريات معارصة وصفية ومعيارية للتحليل 
والتقويم، منتهيا إىل بيان حدودها االبتسيمولوجية أو ضعف تأسيسها الفلسفي أو 

هذا باإلضافة إىل نرشه  .رث أنواع الدليل يف الواقعکعىل أ محدودية قابليتها لالنطباق
من يف دراسة االستدالل الواقعي طبيعة االنتقال التاريخي واملوضوعي  تبرز أ  ملقاالت

ودرست  73.ي إىل املنطق غري الصوري أو إىل املنطق الحواريکالسيکاملنطق الصوري ال
واع االستدالل ومستويات املعرفة، يف أطروحتها باللغة الفرنسية موضوع أنعدام مينة 

علوي باسيدي أطروحته لدراسة نظرية الحجاج عند مدرسة أمسرتدام ام خصص ک
 74ت.بزعامة فان اميرين وخروتندورس

املحدود للمنجز املنطقي املغريب أن تاريخ املوجز و يظهر من هذا االستعراض 
ية املتعلقة باملنطق ضمن ام التاريخکاملنطق قد غلبت عليه النزعة النقدية إزاء الح

ام کان القائلون بهذه الحکل عام، سواء کام أرسلت حول الفلسفة اإلسالمية بشکأح
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 .(2019أبريل ) 30 مجلة املخاطبات، “من املنطق الکالسيکي إىل املنطق الحواري”

علوي ؛ (2007الرباط، بوالعلوم اإلنسانية  کلية الداب)أطروحة،  arguments et niveaux de la connaissance’Types d ،مينة عدام 74
 (.2011-2010القنيطرة، ب کلية الداب والعلوم اإلنسانيةأطروحة، ) “منهجية الحوار )التفکري( النقدي: التواصل الحجاجي” ،أباسيدي

مسترشقني )أمثال ارنست رينان واسني باالصيوص أو نيقوال ريشري أو زميرمان( أو مغاربة 
ل ظاهر أو خفي هذا کام قد وجهت بشک)محمد عابد الجابري مثال(، وأن هذه الح

بري الذي بذله عدد من الباحثني يف تحقيق کمن البحث، هذا دون إغفال الجهد ال النمط
ان بعضها داخل ک، وإن ک، وهو عمل تأسييس بدون شالنصوص املنطقية ودراستها
 ؛ ويظهر أيضا أن البحث يف املنطق املعارص، برغم تعددورکضمن رد الفعل النقدي املذ 

عن املناهج والنظريات، بل  ، يف عمومه،يخرج واختالف اهتامماته، إال أنه ال مشاربه
ل رصيح ومبارش کوحتى املوضوعات، التي اعتد بها أو تناولها طه عبد الرحمن إما بش

رث الباحثني املغاربة يف کال يسعنا إال أن نسجل، تأثر أ کل خفي وغري مبارش. لذلکأو بش
الرحمن )منطق القضايا املنطق املعارص بنظريات املنطق الصوري التي درسها طه عبد 

نة( ويف منطق ک)دالليات العوامل املم ت( والبحث يف الدالليات املنطقيةومنطق املحموال 
وال  الحجاج )نظريات الحجاج املختلفة مع أصولها يف النظريات اللسانية التداولية(.

 ليتخذ هذا التأثر صورة تنبِّ لنفس اتجاه طه عبد الرحمن املختار يف املنطق فقط، ب
اره کل نقد لبعض أفکش کيتخذ أيضا صور االخروج عن هذا االتجاه، سواء اتخذ ذل

عنها رغم ظاهر االنخراط يف االتجاه  ل ظاهر )محمد مرسيل مثال( أو اختالف خفيکبش
ميثل هذا املعطى املوضوعي الذي وعموما،  .(وغريهام )النقاري وحسان الباهي العام

شاف کون جوابه إال باستکال ي ،دد يف املنطق املعارصوصفناه تحديا جديا للباحثني الج
آفاق أخرى بالنظر إىل التشعب والتوسع الذي يتسم به املنطق اليوم، وبالنظر إىل 
الحاجة املستجدة لتطوير نظريات منطقية مناسبة للمقامات النظرية والعملية 

، من جهة عرصل کالتخصصية من جهة؛ وللتطورات العلمية واالجتامعية التي يعيشها 
 .أخرى، وللحاجات النظرية والعملية يف ثقافتنا، من جهة ثالثة
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َقاَوَمة   بَوْصفَها الَفلَسَفة    وإِزَعاجا : م 
 سيّان کذل ِف  االْخِتالَف وِجيل   الظَّم  ِجيل  

 
 الّزين ايْت الَواْحد َعبْد

 امل َعاِص  رِ کوالفِ  الَفلسَفةِ  ِف  بَاِحث  
 

وف الَفتَى بْي  ثان   لَقاء   )...(”  والَفيلس 
 َسَعى هإنّ  قَاَل  تَخيّلَه. قَد َعرِب  ابْن ونکيَ  رّّبا

وف. للَقاء  بالّدخ ول. اإلِذن   إليْه َخرجَ  بَيِته ِف  الَفيلس 
وف   ، يرَب ز لَم الَفيلس   َعِل  “)...( ِحَجاب. َوَراء ِمن َحّدثَه بَل له 
 .رَةکالّذا َمرايَا أ وْملِيل،

 الَفلَسفيّ  رکالفِ  أن   من بالّرْغم إنّه   الَقول   نکوي  ”
وق َما إالُّ الثََقاِفّ  املنَاخ ِف  ديَجِ  لَم والَعربّ  املَغرِبّ   هکتَحّر  يَع 
 لَم امل نَاخ هَذا تَقليديّة أنّ  اْعتبَار َعَل  تََساؤلَه، ويَخنَق
درَة تَحتَِمل  يَجتَِهد َمن يزَال   ال ر،کالفِ  لِهَذا التّنويريّة الق 
 تَوصيل عَلُ تَعمل   َشابّة أنويّة تَزَال   وال الَفلَسَفة، َحْقل َداِخل

حّمد .“ريّ کالف الهمّ  َوتبليغِ  لّسؤالا  النّْقد أفَايَة، الّدين ن ور م 
 .امل َعاِص  الَفلَسفيّ 

 

ْقََتِنا   يَأِْت  املَغرِب، ِف  والفالَسَفة الفلَْسَفة َعن الَحديث   بَرحَ  َما  ال “تَأتَأَة” ِبـ م 
 فلْسَفة” َعن َحديثا   أنّ  يَرى َمن ةثّ  حالِِهََم. َواِقعِ  تَصِويرِ  إَلُ أقرَب   التّقريرَات أيّ  تْدرِي

وب ه   “مَعاصَة مغربيّة  ون صوصَها أَعالِمَها إَلُ التَعرّض حيَ  يَخب و؛ َما رسَْعانَ  تَحّمس، يش 
 ِف  املََغاربَة دبَّجه   َما أهميّة عَلُ يدِ کالتّأ ِف  غَضاَضة   يَجد   ال َمن وثّة والنّْقد، بالتّحليلِ 
 لَحظَات حّق  ِف  تحيّف بْعده   َما تحّيف   کذل َعن االنِِصاف نّ وُأ الفلْسفّي، الَحْقل
 أنّ  إَلُ يَذهب   َمن ثّة االثْنْي، وبْي  واالْستْدالَِل. الکاالْستشْ  ِمن عال   قْدر عَلُ فلسفيّة
 َهذه أنّ  غْي  بَها. َعهدهِ  لَحداثَة بْعد، زمن ه يأِْت  لَ  ،“املَْغرِب ِف  لفلسَفة” لِـ عادال  تَقويَا

َعان نَظرِنَا، ِف  ،“التّأتأَة” َؤالِ  بنَاء إَعاَدة ِحيَ  عْقَدتَها تنَحّل  َما رس   الِفْعل” بَشأْن السُّ
 إَلُ تأِْريخّي، َحتّى أَو تَقِويِّي، باْهتَجاس ربِْطه ِمن واالنْتَقال املَغرِب، ف “الَفلسفيّ 
وع الفلَسَفة َماهيَة الکاْستشْ  إَلُ يَْسَعى ايّل،کإشُْ َمَجال إَلُ بهِ  الّدفْع  الَبْحث، َموض 

موِمه بامل ْجتَمع وَعالَئِقَها ح ضورَِها وطَبيَعة  وثَِق  مَهامّ  ِمن بَها أ نيطَ  وَما جَهة، ِمن وه 
 بِهََم  واالرْتَقاء والَحضارَة اإلنَسان ِبنَاء ِف  وتَجارِبَها وَمناهِجَها َمعارِفَها أَهلّية ِف  أَهل ها
 املْغرِب، ِف  الفلسَفة أنّ  امل َساهَمة، َهذهِ  ِف  نّدِعي امل نطلَق، َهذا ِمن ة.ثَانيَ  جَهة ِمن
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

 بِفْعل إقْرانَِها من انْطالقا   تََحديَدَها فَإنّ  ،“َمَقالِها”و “َمَقاِمها” َشأنِ  ِف  اْختالفا   ملَسنَا وإِن
تعّجلَة امکأحْ ” أيّ  تَرْتِيب عْبء ي َجنّب نا قَد ،“اإلزَْعاج”و “امل َقاوَمة” وِص  “م  ص   ِبخ 
ت ون، منْ  کتلْ  اليّاتکاإلِشْ  َعن تَفّرعَ  وَما اليّاتِها،کإِش قاربَات، م   وَمَشاِريعَ  ق ل بَل وم 

ْهدنَا قَصاَرى سيتَوّجه   علْيه بنَاء   أَساسا . العربّ  الَفلَسفيّ  اإلِنْتَاج َخرائِط ِف  اْسِتثْنائّية  ج 
 َما وتَرْتِيِب  الّدعَوى، لَِهذهِ  يبيّ کالَُت والّصوغ لتّحليلّ ا الفْحص إَلُ امل ساَهَمة هَهذ ِف 

 َما َضوءِ  ِف  وَعرِضَها بَْحثَها عَلُ العَمل معَ  واستدالَالَت، اْستنتَاَجات من إليْه تْفيض
 ئَة  کتَ  وََتّوجاتِه رکالف تَاريخِ  ِمن تَتخذ   ومعرفّية؛ منهجّية اقْتنَاَعات ِمن لَدينَا تحّصل
 والََداتِه. رِحم من خالََصاتَها وترّبر عليْه، َسهانفُْ ت سِند  

 ِمن بَدال  َوأَنّ  ِمنَْها. َجدَوى الَ فَلسَفة، أيّ  ،الَفلَسَفة أَنّ  زََعمَ  زَاعَم ، أَن   َهْب 
 أَو ،الّدين   إِّما اثْنَْي: ِبأََحد َعنَها االْسِتَعاَضة   يَتوّجب   إْعََملَها، إَلُ والّدْعوةِ  اْمتَداِحَها ثَارکإ

، الزَاِعمَ  أنّ  َهب !غْي  ال التقنيّة أبَعاِده ِف - الِعلْم  املْغرِب، ِمن مثاَل  رضََب  نَفَسه 
 أَثرَ  يََرى ألَن امل ْستْعجل   َوهوَ  ِفيِه، أَنجزَتْه   قَد الفلْسَفة   ونکتَ  أَن نکي   ّبَا فَاستَخّف 
ْستَقويا   علْيه، النّعَمة  َعل الَفَوائِدِ  َجمّ  ِمن بهِ  يرجَعان اومَ  والّدين، الِعلْم ِّب نَجز م 
 ِمن ِثي  ک بَرَم   األَثَاِف: ثالثَة زَاَدنَا زَاِعَمنَا أنّ  وَهْب  والحَضارَة. وامل ْجتَمع، اإلنَْسان،

وِدَها، بالَفلْسَفة عيِْنهََم  والَفلسَفة رکالفِ  ِف  “الثَِّقات” ع  ي وعِ  متَحّججا   َوو   مْرويّات ِبذ 
 وَهذه نْفسَها، النَّهايَة ونَِهايَة اإلنَْسان، ونَِهايَة اإللَه، وِنَهايَة الفلَسَفة، ِنَهايَة النَّهايَات:
 فََم  1.ن وزهکُو والّدين وأبَحاث ه، الِعلْم   الزّْعم( َذات )بَحَسب بَها يَختّص  األَخيَة، النَّهايَة
  عليْه؟ هيَ  ما َعَل  َوالَحال   للَْفلسَفة، يَتبَّقى الّذي

رّبَراته الزّْعم لَِهذا أَنّ  اِهر  الظّ   ِف  الَواضَحة االنْسَداَدات َمع السيََّم  يَدة،کاألَ  م 
لطَان ه الزَّمن” يخن َقه أَن کوشُْ عَلُ مْجتََمع   وء” عَلُ قلِيل   َصربَه   فإنّ  وبالتّايِل  .“وس  د   “ه 
 عَلُ − العرِوي ِبحَسب ر  کف – “لاللّي َعَمل  ” يَتَأّخر ِحيَ  لَياليَها. َوب ر وَدة املِنيفَا ب وَمة

 للّنَهار بالنّسَبة اللّيل ونکيَ  − دامئا   العرِوي بَحَسب وتَاريخ ه ِسيَاَسته – “النَّهار َعَمل”
َجرّد  اللّيل، َمةکحِ  ألنّ  ،“الّرأس صَداع” ِمن إِراَحتَه ِمنه   ي طل ب   کلَذل للطّاقَة، َهْدر م 
 امل بارش، “الّشْغل أدوات” إَلُ النّهار َحاَجة تقوم تَاعِبه.ومَ  النَّهار اْسِتيَعاب َعن َعاجزَة
 يَخَش  َمخنوقا   مجتمعا   فإنّ  ،کذل َغي   لَوازِمهََم. بتوفي والّدين العلْم لّف  کيت التي

                                                                        
ول   1  العلم أَو الّدين باْسم إّما ق تلَت َمرّة مک َتت. لَم نّهاکولَ  َمر ة، من َث کأَ  الَفلَسَفة قتلَت لََقد” ،“الفلسَفة نِهايَة بَاب” ِف  سِبيال محّمد يق 
 البيضاء: الدار) املعاص الفلسفيّ  الّّشط ف ،“نَهايَتَها يسّجل ولَم َوفَاتَها يَشَهد ملَ  رکالف تَاريخ نکلَ  الّذات، أَو اللَّغة أَو املَنَهج أَو التقنيّة، أو

 الفلسَفة مکتحا التي املواقف بعض عن الطرف غَضضنَا إذا” العايِل: بنعبْد السالم عبد يقول ذَاتِه، البَاب وف ،35 (،2007 الّشق، افريقيا
 أن نستطيع فإننا االختباري، بالواقع االرتباط باسم أو الدين، باسم سواء عنها، والتخل نبذها إل اوإمن مجاوزتها، إل ال وتدعو الخارج، من

 األعََمل ،“فعل ردود من أعقبها وما الهيجيلية ظهور منذ وهذا املعاص، الفلسفي االهتَمم يستقطب الفلسفة، مجاوزة موضوع إن نقول
 .13 (،2014 ت وبَقال، دار البيَْضاء: ار)الدّ  امل َعاِص  رکالفِ  ف (:3) املَةکال

 

 لَْهو  ” مجرّد إليْه، بالنّسبَة “الَفلسَفة” ونکَستَ  امل بَارِش، باألثَر العَمل وي قّوم ،“االنِتظَار”
، ينهض   بهِ  َما أَي الَجوهرّي: َعن انِِْصاف   ق ل أَو ،“َعاِبثي  االْختنَاق، من ويَنَفذ امل جتمع 
 َهذا إنّ  والّدين. )التقنّي( الِعلْم ِسَوى: نَظَرْه ِف  امل خلّص   اآلِمن املرَسب   هَذا ولَيَس 
َساءلَة حّدة ِمن يَزيد   الَوْضع  الَفلسفيّ  السيَاق أنّ  السيَّم عنَْدنا، الفلْسَفة َمّشوعيّة م 
 الَحديث حدّ  بلَغت حقيقيّة، اختبَاَرات تَعرِف الفلْسَفة بأنّ  َوْعيا   َث کأ أْضَحى الَعام،
وعَ  ال” رکفک عنَْها  بي من إنّ ” الّصَدد: هَذا ِف  أفايَة الّدين نور محّمد يق ول ،“له   َموض 
 التّجريبّية العلوم، هفي تکامتل الّذي الوقت ف أنّه الفلسفة: تواجه الّتي لکاملشا

 الفلسفة إنّ  القول: أنّ  کذل موضوع، دون الفلسفة بقيت موضوعاتها، واإلنسانيّة،
 املالحظة أمام يصمد ال قول   والتّاريخ، والطّبيعة، واملجتمع، اإلنسان، عن تساؤل هي
 يبق ماذا مباحثه. وللتّاريخ علومها، وللطّبيعة علومه، وللمجتمع علومه، لإلنسان ألنّ 

 الفلسفيّ  رَ کالف “للفلسَفة بقيّ  الِذي هذا” َعن التَّساؤ ل يَزيد   الَ 2.“إذن؟ للفلسفة
وف ِوالَدة” أَوَجاعِ  ي فاِقم   وقَد بَل تأزّما ، إالّ عنَدنا ْجتمع   ِف  “الَفيلَس   ِسََمتِه. بَعض   مکتِلْ  م 

 واْستعَصاَءات، عالقَات من أثَرْنَاه   ملَا التَعرّض ِف  لَنَّشع البَدايَة. ِمن لِنبَْدأ
 إِنّها الَقْول بَهَذا، نَْعِني َمْدرَِسي ة. تَْحديَداتَِها َث کأَ  ِف  الَفلسَفة بهِ  تَتحّدد مَّم  انْطالَقا  
ؤاال . إالّ ليَْست و مثلََم هّينا، لْيس املَْدريّس، التّْحديدَ  هَذا أَنّ  إَلُ االنْتبَاه ينْبَِغي س   يْبد 
هد نَتيَجة الفلْسفي الّسَؤال إنّ  الّرأِي. لبَادئ  “ِطْفل َحدس  ” فإنّه   وإاِلّ ي،کتَفْ  وتَعِب  ج 
. الَقبيلَة...إلخ( الثَّقافَة، )الَعاَدة، “األَب  ” ي خِصه لَم  لسفيـالفَُ َؤال  ــالسّ  َس ـــــــــلَي بَْعد 

، ونکيَ  ادکي بَل البَحث، بَدايَة − الَفلسَفة ِف  والّسؤال   –   اللْتَحام ترجَمة هوَ  ّبَا نَتيَجته 
تِْعب نا، ِمن َما. و جوِديّ  ِبَهمّ  م   ِف  الظَنّ  حيَ  الَفلسَفة، إَلُ الطّريَق  ن ْخِطئ   فَإنّنا، ه 

 ونکتَ  الَ الفلْسَفة اد  کتَ  املَْعنَى، ِبَهذا رَِحاِبها. ِف  بهِ  اللَّقاء وي رْسِ  فيَها، “الّسَؤال بَداَهة”
 ف هَي، وإمّنا اليّة،کإش إَلُ “السؤال” لـ تَحويل مجرّد تليس أيضا   وهيَ  ،“سَؤال” مجرّد
ْهد األَسِئلَة، ارکابت عَلُ اقْتَدار تلْميَحاتنَا، ساِبق وِبَحَسب املَطَاف، آِخر  َسبيلِ  ِف  وج 

ق وف ،“املَأل وفَة )واألْجوبَة( األَسئلَة” ِمن التَحّرر  مْقلَقة. االَتکإشُْ ِمن تَحجب ه   َما عنْد للْو 
هَده طاقَته اإلنَسان يَهدر دقَ  طَارِدا   وج  ؤاال  :“دّخان خيْط” م   بنَاَءه، ي ْحِسن لَم زَائفا   س 
، امل ْعتَاَدة   األْسئلَة تَنتِصب أَن نکيْ  َما ْشِف ک َعرب الّية،کإشُْ-سؤال تْشييد نّ کلَ   ي رّ  دونَه 

ْهد” خالل من  الَُ َما والْتَقاِط  امل بِِْص ون، يَراه الَ ما إَلُ باالنتبَاه لّل  کيَت “سيزيفيّ  ج 
ه م َما فإنّ  لَذا، املتَبِّص ون. إالّ يتلّقف  نعرََجات”و “تَحّوالت” عَلُ عالَمة ونکيَ  عنه   يَنج   “م 

 الّسؤال، ارکابْت لِثَقافَة قيَام الَ والَحَضارَة. واإلنَْسان، وامل جتَمع، والحيَاة، ر،کالفِ  تَاريخِ  ِف 
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الَفلَسَفُة بَوْصفَها ُمَقاَوَمًة وإِزَعاجاً

 

 بِفْعل إقْرانَِها من انْطالقا   تََحديَدَها فَإنّ  ،“َمَقالِها”و “َمَقاِمها” َشأنِ  ِف  اْختالفا   ملَسنَا وإِن
تعّجلَة امکأحْ ” أيّ  تَرْتِيب عْبء ي َجنّب نا قَد ،“اإلزَْعاج”و “امل َقاوَمة” وِص  “م  ص   ِبخ 
ت ون، منْ  کتلْ  اليّاتکاإلِشْ  َعن تَفّرعَ  وَما اليّاتِها،کإِش قاربَات، م   وَمَشاِريعَ  ق ل بَل وم 

ْهدنَا قَصاَرى سيتَوّجه   علْيه بنَاء   أَساسا . العربّ  الَفلَسفيّ  اإلِنْتَاج َخرائِط ِف  اْسِتثْنائّية  ج 
 َما وتَرْتِيِب  الّدعَوى، لَِهذهِ  يبيّ کالَُت والّصوغ لتّحليلّ ا الفْحص إَلُ امل ساَهَمة هَهذ ِف 

 َما َضوءِ  ِف  وَعرِضَها بَْحثَها عَلُ العَمل معَ  واستدالَالَت، اْستنتَاَجات من إليْه تْفيض
 ئَة  کتَ  وََتّوجاتِه رکالف تَاريخِ  ِمن تَتخذ   ومعرفّية؛ منهجّية اقْتنَاَعات ِمن لَدينَا تحّصل
 والََداتِه. رِحم من خالََصاتَها وترّبر عليْه، َسهانفُْ ت سِند  

 ِمن بَدال  َوأَنّ  ِمنَْها. َجدَوى الَ فَلسَفة، أيّ  ،الَفلَسَفة أَنّ  زََعمَ  زَاعَم ، أَن   َهْب 
 أَو ،الّدين   إِّما اثْنَْي: ِبأََحد َعنَها االْسِتَعاَضة   يَتوّجب   إْعََملَها، إَلُ والّدْعوةِ  اْمتَداِحَها ثَارکإ

، الزَاِعمَ  أنّ  َهب !غْي  ال التقنيّة أبَعاِده ِف - الِعلْم  املْغرِب، ِمن مثاَل  رضََب  نَفَسه 
 أَثرَ  يََرى ألَن امل ْستْعجل   َوهوَ  ِفيِه، أَنجزَتْه   قَد الفلْسَفة   ونکتَ  أَن نکي   ّبَا فَاستَخّف 
ْستَقويا   علْيه، النّعَمة  َعل الَفَوائِدِ  َجمّ  ِمن بهِ  يرجَعان اومَ  والّدين، الِعلْم ِّب نَجز م 
 ِمن ِثي  ک بَرَم   األَثَاِف: ثالثَة زَاَدنَا زَاِعَمنَا أنّ  وَهْب  والحَضارَة. وامل ْجتَمع، اإلنَْسان،

وِدَها، بالَفلْسَفة عيِْنهََم  والَفلسَفة رکالفِ  ِف  “الثَِّقات” ع  ي وعِ  متَحّججا   َوو   مْرويّات ِبذ 
 وَهذه نْفسَها، النَّهايَة ونَِهايَة اإلنَْسان، ونَِهايَة اإللَه، وِنَهايَة الفلَسَفة، ِنَهايَة النَّهايَات:
 فََم  1.ن وزهکُو والّدين وأبَحاث ه، الِعلْم   الزّْعم( َذات )بَحَسب بَها يَختّص  األَخيَة، النَّهايَة
  عليْه؟ هيَ  ما َعَل  َوالَحال   للَْفلسَفة، يَتبَّقى الّذي

رّبَراته الزّْعم لَِهذا أَنّ  اِهر  الظّ   ِف  الَواضَحة االنْسَداَدات َمع السيََّم  يَدة،کاألَ  م 
لطَان ه الزَّمن” يخن َقه أَن کوشُْ عَلُ مْجتََمع   وء” عَلُ قلِيل   َصربَه   فإنّ  وبالتّايِل  .“وس  د   “ه 
 عَلُ − العرِوي ِبحَسب ر  کف – “لاللّي َعَمل  ” يَتَأّخر ِحيَ  لَياليَها. َوب ر وَدة املِنيفَا ب وَمة

 للّنَهار بالنّسَبة اللّيل ونکيَ  − دامئا   العرِوي بَحَسب وتَاريخ ه ِسيَاَسته – “النَّهار َعَمل”
َجرّد  اللّيل، َمةکحِ  ألنّ  ،“الّرأس صَداع” ِمن إِراَحتَه ِمنه   ي طل ب   کلَذل للطّاقَة، َهْدر م 
 امل بارش، “الّشْغل أدوات” إَلُ النّهار َحاَجة تقوم تَاعِبه.ومَ  النَّهار اْسِتيَعاب َعن َعاجزَة
 يَخَش  َمخنوقا   مجتمعا   فإنّ  ،کذل َغي   لَوازِمهََم. بتوفي والّدين العلْم لّف  کيت التي

                                                                        
ول   1  العلم أَو الّدين باْسم إّما ق تلَت َمرّة مک َتت. لَم نّهاکولَ  َمر ة، من َث کأَ  الَفلَسَفة قتلَت لََقد” ،“الفلسَفة نِهايَة بَاب” ِف  سِبيال محّمد يق 
 البيضاء: الدار) املعاص الفلسفيّ  الّّشط ف ،“نَهايَتَها يسّجل ولَم َوفَاتَها يَشَهد ملَ  رکالف تَاريخ نکلَ  الّذات، أَو اللَّغة أَو املَنَهج أَو التقنيّة، أو

 الفلسَفة مکتحا التي املواقف بعض عن الطرف غَضضنَا إذا” العايِل: بنعبْد السالم عبد يقول ذَاتِه، البَاب وف ،35 (،2007 الّشق، افريقيا
 أن نستطيع فإننا االختباري، بالواقع االرتباط باسم أو الدين، باسم سواء عنها، والتخل نبذها إل اوإمن مجاوزتها، إل ال وتدعو الخارج، من

 األعََمل ،“فعل ردود من أعقبها وما الهيجيلية ظهور منذ وهذا املعاص، الفلسفي االهتَمم يستقطب الفلسفة، مجاوزة موضوع إن نقول
 .13 (،2014 ت وبَقال، دار البيَْضاء: ار)الدّ  امل َعاِص  رکالفِ  ف (:3) املَةکال

 

 لَْهو  ” مجرّد إليْه، بالنّسبَة “الَفلسَفة” ونکَستَ  امل بَارِش، باألثَر العَمل وي قّوم ،“االنِتظَار”
، ينهض   بهِ  َما أَي الَجوهرّي: َعن انِِْصاف   ق ل أَو ،“َعاِبثي  االْختنَاق، من ويَنَفذ امل جتمع 
 َهذا إنّ  والّدين. )التقنّي( الِعلْم ِسَوى: نَظَرْه ِف  امل خلّص   اآلِمن املرَسب   هَذا ولَيَس 
َساءلَة حّدة ِمن يَزيد   الَوْضع  الَفلسفيّ  السيَاق أنّ  السيَّم عنَْدنا، الفلْسَفة َمّشوعيّة م 
 الَحديث حدّ  بلَغت حقيقيّة، اختبَاَرات تَعرِف الفلْسَفة بأنّ  َوْعيا   َث کأ أْضَحى الَعام،
وعَ  ال” رکفک عنَْها  بي من إنّ ” الّصَدد: هَذا ِف  أفايَة الّدين نور محّمد يق ول ،“له   َموض 
 التّجريبّية العلوم، هفي تکامتل الّذي الوقت ف أنّه الفلسفة: تواجه الّتي لکاملشا

 الفلسفة إنّ  القول: أنّ  کذل موضوع، دون الفلسفة بقيت موضوعاتها، واإلنسانيّة،
 املالحظة أمام يصمد ال قول   والتّاريخ، والطّبيعة، واملجتمع، اإلنسان، عن تساؤل هي
 يبق ماذا مباحثه. وللتّاريخ علومها، وللطّبيعة علومه، وللمجتمع علومه، لإلنسان ألنّ 

 الفلسفيّ  رَ کالف “للفلسَفة بقيّ  الِذي هذا” َعن التَّساؤ ل يَزيد   الَ 2.“إذن؟ للفلسفة
وف ِوالَدة” أَوَجاعِ  ي فاِقم   وقَد بَل تأزّما ، إالّ عنَدنا ْجتمع   ِف  “الَفيلَس   ِسََمتِه. بَعض   مکتِلْ  م 

 واْستعَصاَءات، عالقَات من أثَرْنَاه   ملَا التَعرّض ِف  لَنَّشع البَدايَة. ِمن لِنبَْدأ
 إِنّها الَقْول بَهَذا، نَْعِني َمْدرَِسي ة. تَْحديَداتَِها َث کأَ  ِف  الَفلسَفة بهِ  تَتحّدد مَّم  انْطالَقا  
ؤاال . إالّ ليَْست و مثلََم هّينا، لْيس املَْدريّس، التّْحديدَ  هَذا أَنّ  إَلُ االنْتبَاه ينْبَِغي س   يْبد 
هد نَتيَجة الفلْسفي الّسَؤال إنّ  الّرأِي. لبَادئ  “ِطْفل َحدس  ” فإنّه   وإاِلّ ي،کتَفْ  وتَعِب  ج 
. الَقبيلَة...إلخ( الثَّقافَة، )الَعاَدة، “األَب  ” ي خِصه لَم  لسفيـالفَُ َؤال  ــالسّ  َس ـــــــــلَي بَْعد 

، ونکيَ  ادکي بَل البَحث، بَدايَة − الَفلسَفة ِف  والّسؤال   –   اللْتَحام ترجَمة هوَ  ّبَا نَتيَجته 
تِْعب نا، ِمن َما. و جوِديّ  ِبَهمّ  م   ِف  الظَنّ  حيَ  الَفلسَفة، إَلُ الطّريَق  ن ْخِطئ   فَإنّنا، ه 

 ونکتَ  الَ الفلْسَفة اد  کتَ  املَْعنَى، ِبَهذا رَِحاِبها. ِف  بهِ  اللَّقاء وي رْسِ  فيَها، “الّسَؤال بَداَهة”
 ف هَي، وإمّنا اليّة،کإش إَلُ “السؤال” لـ تَحويل مجرّد تليس أيضا   وهيَ  ،“سَؤال” مجرّد
ْهد األَسِئلَة، ارکابت عَلُ اقْتَدار تلْميَحاتنَا، ساِبق وِبَحَسب املَطَاف، آِخر  َسبيلِ  ِف  وج 

ق وف ،“املَأل وفَة )واألْجوبَة( األَسئلَة” ِمن التَحّرر  مْقلَقة. االَتکإشُْ ِمن تَحجب ه   َما عنْد للْو 
هَده طاقَته اإلنَسان يَهدر دقَ  طَارِدا   وج  ؤاال  :“دّخان خيْط” م   بنَاَءه، ي ْحِسن لَم زَائفا   س 
، امل ْعتَاَدة   األْسئلَة تَنتِصب أَن نکيْ  َما ْشِف ک َعرب الّية،کإشُْ-سؤال تْشييد نّ کلَ   ي رّ  دونَه 

ْهد” خالل من  الَُ َما والْتَقاِط  امل بِِْص ون، يَراه الَ ما إَلُ باالنتبَاه لّل  کيَت “سيزيفيّ  ج 
ه م َما فإنّ  لَذا، املتَبِّص ون. إالّ يتلّقف  نعرََجات”و “تَحّوالت” عَلُ عالَمة ونکيَ  عنه   يَنج   “م 

 الّسؤال، ارکابْت لِثَقافَة قيَام الَ والَحَضارَة. واإلنَْسان، وامل جتَمع، والحيَاة، ر،کالفِ  تَاريخِ  ِف 
                                                                        

 .64 (،2014 العربيّة، الوحدة دراسات زکمُر )بيوت: العربيّة وتجلّياته الغربية مصادره املعاص: الفلسفيّ  النّقد أفاية، الّدين نور محّمد 2
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

قاوَمة دون قاومت ه والَواِقع، الّذات ِف  وِفْعلِه للَجاِهز م   مْستلْزَماتَها ضْمن ِمن تستلْزِم   وم 
 وتََساؤالَت اقْتنَاَعات من وتَْستْهويهِ  تْستطيب ه وَما نَفسَها الّذات ضدّ  الو ق وف الَعديَدة،
 يجَضج” ِمن وَهمِسه “اللّيل عَمل” بتَحريرِ  إالّ “السؤال” لثَقافَة قيَام ال بَها. لَصيَقة
اِخه. “النَّهار درَة إن وص  َصافََحِته، د ون يَحول   مَّم  “الّسؤال” اْستالَلِ  عَلُ الق   کواْمتاَل  م 
قاوَمة يَتطلّب   الزّائِف، السَؤال من الحقيقيّ  الّسؤال فَرز َمهارَة  الّذات لکشَُ لََِم  قَويّة   م 

 ل ُکت ش الِتي الَجاهزَة، وقَبليّاِتها الّذات بْي  “وأََمان   أَمن  ” ملَسافَةِ  وإقَاَمة وأسئلَتَها،
 فيِه. بالنّظَر وتَنَهجس   بهِ  تَعتَني َما إَلُ تََوّجِهَها َلُکوشَُ الهِتََمَماتِها امل وّجَهة" الخلفيّة”

ب ور والَُ ،“سؤال” َهذهِ  والحال   الفلسفة،  امل قاوَمة ِجرْس  عرْب  إالّ “الّسَؤال ثََقافَة” لـ ع 
.  الَجاِهز ِتَساحِ کا أَمام منَاَعِتَها وصّحة الّذات، لحّريَة اْختبَار امل قاوَمة واإلزَعاج 
 أن انيّةکإم ِف  وثَِقتَها ،“الو ثوقيّات طَمنينَة” إلفَساد جيّةياسَتاتِ  واإلزَعاج   3،وَجرب وتِه

قاوَمة َمدينَة” الفلسَفة َستظَّل  .“را  کف”و “َمعرفَة” تصبحَ   لجرَب وت تََصّدت َمتى ،“م 
ن” د  وم الِتي والتسلّط الهيمنَة َمنطق شَفتکُو ؛“الجَواب م  ن عليْه تق   .کتلْ  امل د 

قوقَه للّسَؤال َصانَت متَى أيضا ، إزَعاج مدينَة )الفلسَفة( وستظَل    َمنقوَصة؛ غْي  املَةک ح 
ن تَصي ريم.کال والعيْش الجّيَدة الحيَاة رشوطَ  له   وضمَنت  حيَاة ال ق بورا   الفالسَفة مد 

 واإلزَْعاج. امل َقاَوَمة عَلُ ق ْدرتَها فَتَْفِقد السَؤال، إبداع َعن ّف کت حيَ  ا،فيهَ 
ولَة وأَْسِئلت َها الفلْسَفة ِمن الَجْدوى وَما  ِف  أَحيَانا ؟ “املديَنة َحيَاة” َعن َمفص 
م الَعالَم لِمَسار تََحّوال  إنّ  وَمَساَراتَِها. نَاتکامل م َمع نَلْتَِقي الِبَدايَات،  ارْتبَط نَاِتهکوم 

قاِوم” ِبتوجيهِ   منْه ا “الَجاِهزَ  االقَْتَاب” ِف  − َصْحب َها يَرَ  لَم أسئلَة   لِوْجَهة )مل َقاِوِمي( “م 
ُ َما طاليس: سؤال معَ  حصَلُ ما َهذا لعتََْمتِها. إنَارَة ؤال ْون؟کال أصل   املّْشوع وس 

ؤال َسعيدا ؟ إلنَسانا ونکي يَف ک األرِسطّي: األفالط ونّ  الّسقرَاطيّ   ْيفک الَحَداثَة: وس 
وَ  لَِعضالته، َحصيلَة   “النَّهار” يَراه   َما والطّبيَعة؟ الّذات معرفَة إَلُ الّسبيل    الَحقيَقة ِف  ه 

، إالّ ليَْس   عَلُ األْمر يْقتَِص الَ ودَهائِه. اللّيْل َمع تَفاعال  األقَل عَلُ أو اْستَجابَة 
ْ  الِتي “الَجذريّة التحّوالت”  َيتدّ  وإمّنا فََحْسب، َعليَْها اإلرْشَاف ِف  “اللّيل” ي سِهم أن نکي 

َؤال   زَْحزَحَ  .“وِحرَِفه الّنَهار أ دوات” أَبَسط ليَشَمل  ِمن “أولَْمب مجّمع” ْونکال أَْصل س 
. “عِْص  روحَ ” الطّبيَعة إَلُ الطّبيَعة ردّ  وبَاَت  َموِضِعه،  َستنق ل يالتِ  الّروح   هيَ  زَمنئذ 
ن مرّ  عَلُ والَعالَم اإلنَسان  “والتّجربَة العلْم،” إَلُ )اللّيل( “والنّظَر التأّمل” ِمن يالسِّ

                                                                        
: ،“وراقيا   ميا  سا را  کف” بوصِفهِ  )الفلسَفة( النقِديّ  رکالفِ  َعن أفايَة َحديث نفَهم املَعنَى، بهذا 3 بِدع، رکفِ ” إنّه  بَاِدر، م  تيّقظ وم   للّسياَقات وم 

ستََوى ِف  يَختَزِن، )...( إنّه ث مّ  َداخلَها، کيَتََحّر  الّتي ، م  ا، ثَان  ، إذ وتَاريِخيّة؛ وِسيّاسيّة اْجتَمعيّة   أَبعاد  تَجّددة انِْفتَاَحات باْستِْمرَار، يَقََتح   م 
 املَرء انَ ک إذَا امل واطََنة، َمبَدأ اْحَتَام زَاويَة ِمن لَيَس  لَمة،کال بأَْخذ الَجََمعيّ  الفْعل ِف  ةکامل َشار  َعل ويَحثّ  والّسَؤال، يکالتّف َعَل  للَّتبيَة

ا، إمّنا، بَها؛ له   يَعَتف   ِسيايسّ  َحقل َداخَل  کيَتَحّر  واَجَهة الّتعِبي، َواجب َمنظ ور ِمن أَيض  ّجة َوم   ،املعاص الفلسفيّ  النّقد أفاية، ،“ّجةبالح   الح 
273. 

 

 “َخارَجها” ي وَجد ّبَا الَ ،ةاألربَع تقساطاألس فيَها ّبَا الطّبيَعة فْهمَ  أنّ  ِّبَْعنى، )النَّهار(.
 طاليس ارکابْت انک لََقد البَِهيم. اللّيل ةبأسئلَ  الَفلسَفة، بعَمل ماَهويّا   ارتبَط )الّسََمء(،

ؤالهِ   وذّريتَه طاليس أمَضاه   وشاق   قاس   ليل   بْعد “العالَم نَهار” َضوء فَاتَحة الّشِهي، لس 
 عين ه األمر   الَجَواب. أرْض نَْحو التّسابق ف االنْخرَاط قبْل “الجيّد الّسؤال” َعن البحث ِف 

ؤال معَ   القيَم َمعنى بَحث عَلُ زيَاَدة وتنِظيِمه، املجتمع نشأَةُو الّسعيد، العيْش س 
 ََمءکح” عَلُ الالّحَقة الفلسَفة ِف  وغيها( ،الفضيلة العدالة، )الخي، اإلنسانيّة
 مَؤّسسات ِف  الفلْسفيّة اَراتکواالبْت القيَم َهذهِ  تَرجَمة ِف  اإلْسَهام ثّة وِمن ،“الطّبيَعة
 مَجاالت ف وامتَدادات ها وَمّش وعها الَحداثَة فَإنّ  ،کشَُ د ون ِمنُو لَها. حاملَة وقَوانيَ 
 أيّ  َوراء ونکيَ  لرّّبا السياق. ذات عن يخرج ال والعلم، والّدين، واألخالق، السيَاَسة،

 يْبني أنْ  انَ ک ألي   انَ ک وَما الّسَؤال. بإبداعِ  قرابَة آصةُ  له   َما شَغف إنْسانّ  ار  کابْت
 وَسطَوة “الَجاِهز” لِغَوايَة َشديَدة مَقاوَمة د ون ِمن − عليْه يَده يََضع أو – “الّسَؤال”
وع إقْبَال زْحَمة ِف  .“امل عتَاد” م  سه م، تَطال ه   َما َعَل  الج   االنْجَذاب هَذا ي َقاِوم َمن ثّة أنف 

ت ه أَن نکي   َما تَشافکوا مَساءلَِته، ِبَغايَة امل ْغِري، م ِمن ذبالجَ  َهذا ي َفوِّ  َغْيه. نَاتکم 
وف” يَْعتِصم   “النَّهار” ذرَوة ِف  لَذا ِبي،ک رسّ  هيَ  رّس، بالَ حيَاة إنّ   الّشمع بَضْوء “الَفيلس 

وح عتََمت ِمن اْحتََمء   دي وجي(، )مصبَاح  کبذل له   ن ه وض وال 4،ن ورهِ  وشّدة النَهار وض 
 مقاوَمة؟ بَوْصفهِ  املغرِب ف الفلسفيّ  املنَْجز قراَءة نکي   مْعنى فبأيّ  ،“امل قاوَمة” بـ إالّ

 للْحل ول؟ امل تَعّجل الطّلَب َضْغط ت َقاِوم َجّيَدة، ألَْسِئلَة ار  کابْتِ  َثّة وَهل
وص سِجالّت نَفتَح    فََيظَهر املَغرِب، ف الفلسفيّ  الطّابَع َذات أَو الفلسفيّة، الّنص 

حر  ورَِهانَاتَِها َمرجعيّاتِها ِف  اْختلَفت َمْهََم  أنّه  فإنَّها والرّسيَة، ِمنْها الظّاهرَة اتَهاکوم 
قاوَمة باْعتبَارَِها القارئ إَلُ مْجملَِها ِف  تَتوّجه  ََم ک للَواِقع، تَأزيا   أَو إزْعاجا ، أَو م 

ول وليليّات الظَّم، ِجيل أَْوَراق تَتَواَن  الَ ر.کوالفِ  للَمْعرفَة  ديمِ تَقْ  ِف  االْختالَف، ف ص 
قاوَمةک نْفِسَها زعَجة. م  قاوَمة إنَّها م  تَوّحش الْستعََمر   م   عَلُ فََعرّفَها “الّذات” َغزا م 
 يَف ک اآلخر؟ من نَحن؟ َمن وتخلّفنا؟ ،کذا تقّدم ملاَذا بَالِها: عَلُ تَْخط ر لَم أسئلَة

َقاوَمة” إَلُ الّسبيل    ِف  نَظرِنَا لکشَُ َعَل  هتَأثِي  ِمن والتَحّرر ،“نا” ف اآلَخر ِفْعل “م 
 التقّدم الِيّتَي:کإش عَلُ رَست امل قاوَمة هبَهذ للَوِعي اليّةکاإلش الَّتَجمة َذَواتنَا؟

                                                                        
: دروا، بول روجيه يقول 4  واألشياء، العال، عل متعّودون نحن بعد؟ نره ل الّذي وما أعيننا؟ تحت هو مَّم  رؤيته تفوتنا الّذي ما” متسائال 

 وغي مرئّية، غي تبقى أساسيّة عناص األلفة، هذه قلب ف ثّة، أنّ  من نرتاب ،کذل ومع ...إلخ، وجملنا، ورغباتنا، اتنا،کوإدرا أنفسنا، وعل
 القرن ف رکالف أساطي دروا، بول روجيه “املعرفة؟ تجهله وما النّظرة، تخطئه ّبا نحيط يفک إليها؟ نهتدي يفک ماذا؟ نکل مفهومة،
 .25 (،2012 الجديد، تابکال دار )بيوت: إبراهيم نجيب عل ترجمة العّشين،
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الَفلَسَفُة بَوْصفَها ُمَقاَوَمًة وإِزَعاجاً

 

قاوَمة دون قاومت ه والَواِقع، الّذات ِف  وِفْعلِه للَجاِهز م   مْستلْزَماتَها ضْمن ِمن تستلْزِم   وم 
 وتََساؤالَت اقْتنَاَعات من وتَْستْهويهِ  تْستطيب ه وَما نَفسَها الّذات ضدّ  الو ق وف الَعديَدة،
 يجَضج” ِمن وَهمِسه “اللّيل عَمل” بتَحريرِ  إالّ “السؤال” لثَقافَة قيَام ال بَها. لَصيَقة
اِخه. “النَّهار درَة إن وص  َصافََحِته، د ون يَحول   مَّم  “الّسؤال” اْستالَلِ  عَلُ الق   کواْمتاَل  م 
قاوَمة يَتطلّب   الزّائِف، السَؤال من الحقيقيّ  الّسؤال فَرز َمهارَة  الّذات لکشَُ لََِم  قَويّة   م 

 ل ُکت ش الِتي الَجاهزَة، وقَبليّاِتها الّذات بْي  “وأََمان   أَمن  ” ملَسافَةِ  وإقَاَمة وأسئلَتَها،
 فيِه. بالنّظَر وتَنَهجس   بهِ  تَعتَني َما إَلُ تََوّجِهَها َلُکوشَُ الهِتََمَماتِها امل وّجَهة" الخلفيّة”

ب ور والَُ ،“سؤال” َهذهِ  والحال   الفلسفة،  امل قاوَمة ِجرْس  عرْب  إالّ “الّسَؤال ثََقافَة” لـ ع 
.  الَجاِهز ِتَساحِ کا أَمام منَاَعِتَها وصّحة الّذات، لحّريَة اْختبَار امل قاوَمة واإلزَعاج 
 أن انيّةکإم ِف  وثَِقتَها ،“الو ثوقيّات طَمنينَة” إلفَساد جيّةياسَتاتِ  واإلزَعاج   3،وَجرب وتِه

قاوَمة َمدينَة” الفلسَفة َستظَّل  .“را  کف”و “َمعرفَة” تصبحَ   لجرَب وت تََصّدت َمتى ،“م 
ن” د  وم الِتي والتسلّط الهيمنَة َمنطق شَفتکُو ؛“الجَواب م  ن عليْه تق   .کتلْ  امل د 

قوقَه للّسَؤال َصانَت متَى أيضا ، إزَعاج مدينَة )الفلسَفة( وستظَل    َمنقوَصة؛ غْي  املَةک ح 
ن تَصي ريم.کال والعيْش الجّيَدة الحيَاة رشوطَ  له   وضمَنت  حيَاة ال ق بورا   الفالسَفة مد 

 واإلزَْعاج. امل َقاَوَمة عَلُ ق ْدرتَها فَتَْفِقد السَؤال، إبداع َعن ّف کت حيَ  ا،فيهَ 
ولَة وأَْسِئلت َها الفلْسَفة ِمن الَجْدوى وَما  ِف  أَحيَانا ؟ “املديَنة َحيَاة” َعن َمفص 
م الَعالَم لِمَسار تََحّوال  إنّ  وَمَساَراتَِها. نَاتکامل م َمع نَلْتَِقي الِبَدايَات،  ارْتبَط نَاِتهکوم 

قاِوم” ِبتوجيهِ   منْه ا “الَجاِهزَ  االقَْتَاب” ِف  − َصْحب َها يَرَ  لَم أسئلَة   لِوْجَهة )مل َقاِوِمي( “م 
ُ َما طاليس: سؤال معَ  حصَلُ ما َهذا لعتََْمتِها. إنَارَة ؤال ْون؟کال أصل   املّْشوع وس 

ؤال َسعيدا ؟ إلنَسانا ونکي يَف ک األرِسطّي: األفالط ونّ  الّسقرَاطيّ   ْيفک الَحَداثَة: وس 
وَ  لَِعضالته، َحصيلَة   “النَّهار” يَراه   َما والطّبيَعة؟ الّذات معرفَة إَلُ الّسبيل    الَحقيَقة ِف  ه 

، إالّ ليَْس   عَلُ األْمر يْقتَِص الَ ودَهائِه. اللّيْل َمع تَفاعال  األقَل عَلُ أو اْستَجابَة 
ْ  الِتي “الَجذريّة التحّوالت”  َيتدّ  وإمّنا فََحْسب، َعليَْها اإلرْشَاف ِف  “اللّيل” ي سِهم أن نکي 

َؤال   زَْحزَحَ  .“وِحرَِفه الّنَهار أ دوات” أَبَسط ليَشَمل  ِمن “أولَْمب مجّمع” ْونکال أَْصل س 
. “عِْص  روحَ ” الطّبيَعة إَلُ الطّبيَعة ردّ  وبَاَت  َموِضِعه،  َستنق ل يالتِ  الّروح   هيَ  زَمنئذ 
ن مرّ  عَلُ والَعالَم اإلنَسان  “والتّجربَة العلْم،” إَلُ )اللّيل( “والنّظَر التأّمل” ِمن يالسِّ

                                                                        
: ،“وراقيا   ميا  سا را  کف” بوصِفهِ  )الفلسَفة( النقِديّ  رکالفِ  َعن أفايَة َحديث نفَهم املَعنَى، بهذا 3 بِدع، رکفِ ” إنّه  بَاِدر، م  تيّقظ وم   للّسياَقات وم 

ستََوى ِف  يَختَزِن، )...( إنّه ث مّ  َداخلَها، کيَتََحّر  الّتي ، م  ا، ثَان  ، إذ وتَاريِخيّة؛ وِسيّاسيّة اْجتَمعيّة   أَبعاد  تَجّددة انِْفتَاَحات باْستِْمرَار، يَقََتح   م 
 املَرء انَ ک إذَا امل واطََنة، َمبَدأ اْحَتَام زَاويَة ِمن لَيَس  لَمة،کال بأَْخذ الَجََمعيّ  الفْعل ِف  ةکامل َشار  َعل ويَحثّ  والّسَؤال، يکالتّف َعَل  للَّتبيَة

ا، إمّنا، بَها؛ له   يَعَتف   ِسيايسّ  َحقل َداخَل  کيَتَحّر  واَجَهة الّتعِبي، َواجب َمنظ ور ِمن أَيض  ّجة َوم   ،املعاص الفلسفيّ  النّقد أفاية، ،“ّجةبالح   الح 
273. 

 

 “َخارَجها” ي وَجد ّبَا الَ ،ةاألربَع تقساطاألس فيَها ّبَا الطّبيَعة فْهمَ  أنّ  ِّبَْعنى، )النَّهار(.
 طاليس ارکابْت انک لََقد البَِهيم. اللّيل ةبأسئلَ  الَفلسَفة، بعَمل ماَهويّا   ارتبَط )الّسََمء(،

ؤالهِ   وذّريتَه طاليس أمَضاه   وشاق   قاس   ليل   بْعد “العالَم نَهار” َضوء فَاتَحة الّشِهي، لس 
 عين ه األمر   الَجَواب. أرْض نَْحو التّسابق ف االنْخرَاط قبْل “الجيّد الّسؤال” َعن البحث ِف 

ؤال معَ   القيَم َمعنى بَحث عَلُ زيَاَدة وتنِظيِمه، املجتمع نشأَةُو الّسعيد، العيْش س 
 ََمءکح” عَلُ الالّحَقة الفلسَفة ِف  وغيها( ،الفضيلة العدالة، )الخي، اإلنسانيّة
 مَؤّسسات ِف  الفلْسفيّة اَراتکواالبْت القيَم َهذهِ  تَرجَمة ِف  اإلْسَهام ثّة وِمن ،“الطّبيَعة
 مَجاالت ف وامتَدادات ها وَمّش وعها الَحداثَة فَإنّ  ،کشَُ د ون ِمنُو لَها. حاملَة وقَوانيَ 
 أيّ  َوراء ونکيَ  لرّّبا السياق. ذات عن يخرج ال والعلم، والّدين، واألخالق، السيَاَسة،

 يْبني أنْ  انَ ک ألي   انَ ک وَما الّسَؤال. بإبداعِ  قرابَة آصةُ  له   َما شَغف إنْسانّ  ار  کابْت
 وَسطَوة “الَجاِهز” لِغَوايَة َشديَدة مَقاوَمة د ون ِمن − عليْه يَده يََضع أو – “الّسَؤال”
وع إقْبَال زْحَمة ِف  .“امل عتَاد” م  سه م، تَطال ه   َما َعَل  الج   االنْجَذاب هَذا ي َقاِوم َمن ثّة أنف 

ت ه أَن نکي   َما تَشافکوا مَساءلَِته، ِبَغايَة امل ْغِري، م ِمن ذبالجَ  َهذا ي َفوِّ  َغْيه. نَاتکم 
وف” يَْعتِصم   “النَّهار” ذرَوة ِف  لَذا ِبي،ک رسّ  هيَ  رّس، بالَ حيَاة إنّ   الّشمع بَضْوء “الَفيلس 

وح عتََمت ِمن اْحتََمء   دي وجي(، )مصبَاح  کبذل له   ن ه وض وال 4،ن ورهِ  وشّدة النَهار وض 
 مقاوَمة؟ بَوْصفهِ  املغرِب ف الفلسفيّ  املنَْجز قراَءة نکي   مْعنى فبأيّ  ،“امل قاوَمة” بـ إالّ

 للْحل ول؟ امل تَعّجل الطّلَب َضْغط ت َقاِوم َجّيَدة، ألَْسِئلَة ار  کابْتِ  َثّة وَهل
وص سِجالّت نَفتَح    فََيظَهر املَغرِب، ف الفلسفيّ  الطّابَع َذات أَو الفلسفيّة، الّنص 

حر  ورَِهانَاتَِها َمرجعيّاتِها ِف  اْختلَفت َمْهََم  أنّه  فإنَّها والرّسيَة، ِمنْها الظّاهرَة اتَهاکوم 
قاوَمة باْعتبَارَِها القارئ إَلُ مْجملَِها ِف  تَتوّجه  ََم ک للَواِقع، تَأزيا   أَو إزْعاجا ، أَو م 

ول وليليّات الظَّم، ِجيل أَْوَراق تَتَواَن  الَ ر.کوالفِ  للَمْعرفَة  ديمِ تَقْ  ِف  االْختالَف، ف ص 
قاوَمةک نْفِسَها زعَجة. م  قاوَمة إنَّها م  تَوّحش الْستعََمر   م   عَلُ فََعرّفَها “الّذات” َغزا م 
 يَف ک اآلخر؟ من نَحن؟ َمن وتخلّفنا؟ ،کذا تقّدم ملاَذا بَالِها: عَلُ تَْخط ر لَم أسئلَة

َقاوَمة” إَلُ الّسبيل    ِف  نَظرِنَا لکشَُ َعَل  هتَأثِي  ِمن والتَحّرر ،“نا” ف اآلَخر ِفْعل “م 
 التقّدم الِيّتَي:کإش عَلُ رَست امل قاوَمة هبَهذ للَوِعي اليّةکاإلش الَّتَجمة َذَواتنَا؟

                                                                        
: دروا، بول روجيه يقول 4  واألشياء، العال، عل متعّودون نحن بعد؟ نره ل الّذي وما أعيننا؟ تحت هو مَّم  رؤيته تفوتنا الّذي ما” متسائال 

 وغي مرئّية، غي تبقى أساسيّة عناص األلفة، هذه قلب ف ثّة، أنّ  من نرتاب ،کذل ومع ...إلخ، وجملنا، ورغباتنا، اتنا،کوإدرا أنفسنا، وعل
 القرن ف رکالف أساطي دروا، بول روجيه “املعرفة؟ تجهله وما النّظرة، تخطئه ّبا نحيط يفک إليها؟ نهتدي يفک ماذا؟ نکل مفهومة،
 .25 (،2012 الجديد، تابکال دار )بيوت: إبراهيم نجيب عل ترجمة العّشين،
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

سبَانِِهَم 5؟والهويّة )الحَداثَة(؟  أَسئلَة، ِمن َصاحبَه ََم  َما وأّما األََسايّس، النّظَر َمَدار ِبح 
 فإنّها ،کذل وغي والخصوصّ  ونکوال “بْعدَها َما”و والَحداثَة والنّه وض باإلِْصالَح تَتّصل  

ها ترْجعَ  أن ادکت  املَعرفية ومقتضَياتِهََم  والهويّة التقّدم اليّتَيکإشُْ عن لتعرّب  جميع 
 فلسفّية مَساَرات انبثَاق َعن يغَفل ال التّْعميم، هذا أنّ  غْي  والحَضاريّة. واملنَهجيّة
وَسة وظَلّت ،“الحيَاة”و “الَعالَم”و “اإلنَسان” االَتکبـإش انْشغلَت  ِفيِها، يکبالتفُْ َمهج 

ه وِدَها، والثَقافّية السياسية أبَعادَها ف “التحّرريَة اإليدي ولوجيَا” اْستغرَاق د ومنَا  لج 
 يَرزَح مَّم  اإلنَسان “تَحِرير” َمنِطق أَسيَة النَّهايَة ف ظَلّت فإنَّها کذل تعِ  لَم وإِن نّها،کلَ 

 مْختلَف مل َقاوَمة الَفلسَفة أَدوات إْعََمل ِف  انْخراط ها وبالتّايِل  وَمَحاجَر، ه وفک نمِ  فيهِ 
 ِف  زَاهَدة أنَّها املَساَرات َهذه زََعمت وَسواء .“اإلنَسان” عَلُ املَفر وضة الْحجر أرَض ب
 − “امل نفلِتَة الَفلسَفات” بَعض ِف  رأَت أَو الثَقاف، أو االجتََمعيّ  الِّصاع غََمر د خ ول

، وَمطالِبه، وهموِمه امل جتَمع کَمَعاِر  َعن بتعّذرَِها للَقْول َمنْفذا   − أساسا   امل َعاصَة  فِإنّه 
جرّد اْعتبَار َها املطَاف، نَهايَة ِف  امل ْستْعرَس، لَِمن وص م   َماَداَمت وت طْوى، ت قَرأ “"ن ص 

 وتْسِهم   ،“امل جتَمع” إَلُ طَريَقها تَجد   ألَنّها ها،أَْصحابِ  ظ نون يَتَجاَوز وفعل ها، َمفاعيل َها
 ثّة ومن ِفيه، ونَفاِذها إلَيْه، ترّسبَها َعرب ،هأفرَاد ِمن قْسم “هويّة” يلکتشُْ ف بَدورِها
جتمعّي، َوعي   لکتَش ِف  فّعالَة أَدوات ت صِبح    ِف  روَحها ويَتَوّسل خاللِها، ومن بِها رکيف م 
. الِتي “االْستالَب اَداتإَر ” ضدّ  هکمَعار  ده   تَتََهد 

 الظَّم، ِجيل والهويّة، التقّدم، ّبَسأَلتَي: ايلّ کاإلشُْ الوْعيَ  َيّس  أن طَبيعيّ 
 وطْأتِه شّدة من يْسلَم لَم االْختالَف ِجيل نّ کلَ  ورَشقا . غربا   “الَعِْص  ر وح” إَلُ بالنّظَر
 َحْمل إَلُ َداعيا   فيهِ  الَخْوض عَلُ ّب کوانْ  ،“جيّا  إيدي ول و ” األّول   الِجيل وَعاه   وإِن أيضا .
 َواسَعة ملََشاريعَ  ومَؤّسسا   ،کتلْ  بالرّايَة رَهي   األَمان، شطّ  بل وغ أَنّ  حاسبا   َما، رايَة

وَحات أحَشائِها ف َحملَت  جيَلُ فإنّ  ،کَذلک کذل انک إنْ  ربى.ک وعملّية نظريّة طم 
قاوَمات” إَلُ نَفِسه، رِ بالَقدْ  يَنَشدّ  لَم االْختالَف،  اعتبَاَرات إَلُ بالنّظَر الظَّم  جيل “م 
 من “اإليدي ولوجيّة املَنَازِع” خف وت ِف  جليّا يظَهر َما وَهذا باألََساس، الّيةکوإش تاريخيّة
ور وذ ب ول نَاحيَة،  أيّ  ِمن أَْحيَانا   واالْمتَعاض بَل ،“ريّةکف َمشاريع” إَلُ بالَحاَجة الّشع 

 الَقول أَمامَ  َمانعا   يِقف   الَ ،کذل أنّ  غَي  ثانَية، ناحيَة ِمن 6املَشاريع بغَوايَة سَحارانْ 
لطا  ” معا   قَاَوَما ِبأنّهَم   َ  َسائَدة، وسيّاسية ثقافّية “س   ايلّ کإش ر  کفِ ” ِف  ِّبِقَدار ل ُک وانخرطا

                                                                        
ختَلف   ِسيَاق ِف  وإنْ – َعلَيَها بلقِزيز اإللَه َعبد ِّبالَحظَات الخ الَصة ذههَ  ون رِدف 5  املَقالَة وانْخرَاط   بِالهِويّة، األََصاليّة املََقالَة انِْشَغال َحيث   ،-م 

 وقَد ،“والَحداثَة الَعربَ ” ِف  مّش وَعه السّيََم  تآليِفه، ِمن الَعِديد ِف  ونَقدا   بَْحثا   بلقِزيز قَتلَه الِذي األمر   وهوَ  التقّدم، اليّةکإشُْ ِف  الَحَداثيّة
 (.2018 تَاب،کلل الثَقاِف  زکاملُر بيوت:-البيضاء )الدار النّهَْضويّ  املَّش وع إَل  اإلصالحيّة من تَاِبه:ک ِف  عنَاصه بْعض اْستَعاد

 أساسا . الَعايِل  بعبْد السالَم عبْد يرّدد ظّلُ ِمثلََم  6

 

 “الظَّم  جيل” َف انَشغ وإنِ  .“ومغلَقة رَّسةکم إيدي ول وجيّات” مل قاوَمة “ومفت وح
، “االْختالَف ِجيل” فََحْسب   للبَدائِل، بالتّأِسيس ه   شفکُو البَدائِل َمنِطق کيکتَف أنّ  زْعم 

ه ظَّل  ّبَا ارتبَاِطه إَلُ نلّمحَ  يکل ،“مَساَراتِه” يَختَِِص   مَفارقَات من عليْه ينطَوي َما  يَدفع 
 .“بَديل  ” أليّ  بديال  ونَ کي أَن نفِسه: َعن

 مَساَرات جيَلُ االْختالَف ِجيَل  فإنّ  تَأِسيسيّة، َمَشاريعَ  ِجيل الظَّم  جيل ُ ناک إَذا
نفلتَة. حارِبي أَساتَذة جيَلُ األَّول، انک وإن م   قبل ِوجَهاتِهم وي حّددون ي َخطّط ون م 

غامِرين رّحل” جيَلُ الثّاِن  فإنّ  انْطالِقِهم،  رقد والَغايَات باملآالت ثيا  ک يهتّمون الَ ،“م 
 األّول الجيل يَْستعِظم 7.ومَفارقَاتهََم  ف جائّيِتهََم  ِف  والحيَاة رکالف ةکبحُر شَغفِهم
 ابن الغزايل، رشد، ابن أرسطو، )أفالطون، رکالفِ  تَاريخ ِف  ربَىکال التّأْسيسيّة املََشاريع
 س،کماُر هيغل، انط،ک االجتَمعي، والعقد األنوار فلسفة ارت،کدي عرب، ابن تيمية،

 الَفلسَفة بانفالتَات تَعلّقا   أشدّ  فإنّه الثّاِن، الجيل أّما وغيهم(، هابرماس، باشالر، رب،في
و التي املَعاِص، رکوالفِ   هيدغر، )نيتشه، “التأسيسيّة اإلراَدات” ت عانِد انَتک أنّها يَبد 
و(، دولوز، و،کفُو  تَقع ال ن صوص إَلُ جيل ّلُک ومراجع   إحاالت   تخل و أن دون هذا، بالنش 
 ارت،کودي سقراط، فلسَفات إَلُ “االخِتالَف جيل” ي حيَل  أنک قلْناه، فيََم  مبارش لکبش

 َمرْسَدا   نَضع أَن نکي   8.وَهايدغر و،کوف و  نيتشه، إل “الظّم جيل” يَستند   أو وسبينوزا،
 أ فَقه ََم  ّدْدنَاح حيَ  نکل ات،کوتَشاب وتَداخ الت َمَسافَات ِمن “الِجيلْي ” بْي  ملَا طَويال 

 ت حاِول ،“َواحَدة تيبَةک” ِضْمنَ  لنَا بالنّسَبة َصاَرا “امل قاوَمة ِفْعل” ِف  ّونَاتِهَمکم باْختالَف
قاوَمة  بالَعِْص  الَجدير وامل جتمع اإلنَسان وبنَاء التقّدم، مَوانِع من َمانعا   تَتمثّل ه م َمن م 
 والحَياة.

 ي حيل ال “االْختالَف جيل”و “الظَّم  جيل” عن ديثالحَ  أنّ  إَلُ النّظَر لِن لِفت
 األّول إنّ  األَّول. عَلُ الَِحق الثَان أن يتَوّهم وترات بّي، تَعاقِبي تاريخيّ  تَقسيم إَلُ

وِسه َجلَل ّلُکب اليَوم، إل وبيْننا فينَا زاَل  ما )الظَّم( وِحه، وَعظَمة ط ق   الثَان وإنّ  طم 
                                                                        

 يَجتَهدَ  أَن أَي والنَّهايَات، بالبَدايَات ولَيَس  ،“الطّريق ف” يَحصل ّبَا يَهَتمّ  أَن بالَفيلَسوف األَجَدى انَ ک ولَِهَذا” َحدَجامي: اِدلعَ  يَقول   7
ولِها، لَحظَة ِف  املَجه ولَة اإللَْحاقَات تَحّقق لَحظَة لتَلَّقف  الِتي يبکالَّتَا ي بَدع أَن هوَ  بالَفنّان راألَجدَ  أَنّ  ََم ک ََتاماَ. و صولِها لَحظَة ولَيَس  حص 
 الَحيَاة، ق ّوة ِمن الجْسم يکَتَ  هوَ  ِنتشه، قَّررَ  ََم ک والَفن، الَفلسَفة ِف  األََهمّ  ألَنّ  بالَجَواهر، يَحتَفي أَن ولَيَس  واملَاهَية الّذات َمَفاهيم تَتَجاَوز
 واالختالَف الو ج ود َعن د ول وز جيل فَلسَفة حدجامي، َعادل .“التَعّدد وَحيَويّة الَفَرح َلُعَ  وَفتحهََم  والّسلْب، ليَةکال ِمن رکالفِ  َوتَحِرير

بَالََغة، بَعض   وأََدواتِها الحرب اْستَعارة ِف  أنّ  يَظَهر قَد وإن .224 (،2012 توبقال، دار البيضاء: الدار)  أَسََمه ِّبا ِعلَم   أََحطنَا نَحن   إِن فَإنّنا م 
َجرّد لَيَس  األَْمر أن نَاکأَدَر  الَفلسفّي، رکالفِ  َعل “الِحَصار ظ ر وف” اللّطيف، دعب ََملک َحاَولَة هوَ  وإمِّنا ،کتِل لِلَمَفاِهيم اْستعَذاب م   لتَْصويرِ  م 

وبَات  ي نظَر: الِحَصار. َهذا ِظّل  ِف  َهؤالَء أَنَجزَه َما يَةأَهمّ  ثّة ِمن املَغرِب، ِف  بالَفلسَفة امل ْشتغل ون ِمنْها َمرّ  التِي واملَعانَاة والتّْعقيَدات الّصع 
 .9 :(2015) 2 فلسفيّة تَابَاتک مجلّة ،“املغربّ  رکالفِ  ِف  َجديَدة َفلَسفيّة َموَجات” اللّطيف، عبْد ََملک
نا 8  الَفعاليّة” إل النّظر تَوجيه ثّة ومن ،“واختزال تصنيف” أيّ  عن وتعّذرها للمْسألَة املعّقد ايلّ کاإلش البْعد إل التّنبيه   ،کاالْستدَرا من َمرام 

ساَهمتنَا ِف  “وتَصِنيف   تَبويب  ” ألَيّ  “اإلْجرَائيّة  بَشأنِه. َصارَمة َمنَهجيةّ  اقْتنَاَعات أيّ  تَرتيب د ون َهذه، م 
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الَفلَسَفُة بَوْصفَها ُمَقاَوَمًة وإِزَعاجاً

 

سبَانِِهَم 5؟والهويّة )الحَداثَة(؟  أَسئلَة، ِمن َصاحبَه ََم  َما وأّما األََسايّس، النّظَر َمَدار ِبح 
 فإنّها ،کذل وغي والخصوصّ  ونکوال “بْعدَها َما”و والَحداثَة والنّه وض باإلِْصالَح تَتّصل  

ها ترْجعَ  أن ادکت  املَعرفية ومقتضَياتِهََم  والهويّة التقّدم اليّتَيکإشُْ عن لتعرّب  جميع 
 فلسفّية مَساَرات انبثَاق َعن يغَفل ال التّْعميم، هذا أنّ  غْي  والحَضاريّة. واملنَهجيّة
وَسة وظَلّت ،“الحيَاة”و “الَعالَم”و “اإلنَسان” االَتکبـإش انْشغلَت  ِفيِها، يکبالتفُْ َمهج 

ه وِدَها، والثَقافّية السياسية أبَعادَها ف “التحّرريَة اإليدي ولوجيَا” اْستغرَاق د ومنَا  لج 
 يَرزَح مَّم  اإلنَسان “تَحِرير” َمنِطق أَسيَة النَّهايَة ف ظَلّت فإنَّها کذل تعِ  لَم وإِن نّها،کلَ 

 مْختلَف مل َقاوَمة الَفلسَفة أَدوات إْعََمل ِف  انْخراط ها وبالتّايِل  وَمَحاجَر، ه وفک نمِ  فيهِ 
 ِف  زَاهَدة أنَّها املَساَرات َهذه زََعمت وَسواء .“اإلنَسان” عَلُ املَفر وضة الْحجر أرَض ب
 − “امل نفلِتَة الَفلسَفات” بَعض ِف  رأَت أَو الثَقاف، أو االجتََمعيّ  الِّصاع غََمر د خ ول

، وَمطالِبه، وهموِمه امل جتَمع کَمَعاِر  َعن بتعّذرَِها للَقْول َمنْفذا   − أساسا   امل َعاصَة  فِإنّه 
جرّد اْعتبَار َها املطَاف، نَهايَة ِف  امل ْستْعرَس، لَِمن وص م   َماَداَمت وت طْوى، ت قَرأ “"ن ص 

 وتْسِهم   ،“امل جتَمع” إَلُ طَريَقها تَجد   ألَنّها ها،أَْصحابِ  ظ نون يَتَجاَوز وفعل ها، َمفاعيل َها
 ثّة ومن ِفيه، ونَفاِذها إلَيْه، ترّسبَها َعرب ،هأفرَاد ِمن قْسم “هويّة” يلکتشُْ ف بَدورِها
جتمعّي، َوعي   لکتَش ِف  فّعالَة أَدوات ت صِبح    ِف  روَحها ويَتَوّسل خاللِها، ومن بِها رکيف م 
. الِتي “االْستالَب اَداتإَر ” ضدّ  هکمَعار  ده   تَتََهد 

 الظَّم، ِجيل والهويّة، التقّدم، ّبَسأَلتَي: ايلّ کاإلشُْ الوْعيَ  َيّس  أن طَبيعيّ 
 وطْأتِه شّدة من يْسلَم لَم االْختالَف ِجيل نّ کلَ  ورَشقا . غربا   “الَعِْص  ر وح” إَلُ بالنّظَر
 َحْمل إَلُ َداعيا   فيهِ  الَخْوض عَلُ ّب کوانْ  ،“جيّا  إيدي ول و ” األّول   الِجيل وَعاه   وإِن أيضا .
 َواسَعة ملََشاريعَ  ومَؤّسسا   ،کتلْ  بالرّايَة رَهي   األَمان، شطّ  بل وغ أَنّ  حاسبا   َما، رايَة

وَحات أحَشائِها ف َحملَت  جيَلُ فإنّ  ،کَذلک کذل انک إنْ  ربى.ک وعملّية نظريّة طم 
قاوَمات” إَلُ نَفِسه، رِ بالَقدْ  يَنَشدّ  لَم االْختالَف،  اعتبَاَرات إَلُ بالنّظَر الظَّم  جيل “م 
 من “اإليدي ولوجيّة املَنَازِع” خف وت ِف  جليّا يظَهر َما وَهذا باألََساس، الّيةکوإش تاريخيّة
ور وذ ب ول نَاحيَة،  أيّ  ِمن أَْحيَانا   واالْمتَعاض بَل ،“ريّةکف َمشاريع” إَلُ بالَحاَجة الّشع 

 الَقول أَمامَ  َمانعا   يِقف   الَ ،کذل أنّ  غَي  ثانَية، ناحيَة ِمن 6املَشاريع بغَوايَة سَحارانْ 
لطا  ” معا   قَاَوَما ِبأنّهَم   َ  َسائَدة، وسيّاسية ثقافّية “س   ايلّ کإش ر  کفِ ” ِف  ِّبِقَدار ل ُک وانخرطا

                                                                        
ختَلف   ِسيَاق ِف  وإنْ – َعلَيَها بلقِزيز اإللَه َعبد ِّبالَحظَات الخ الَصة ذههَ  ون رِدف 5  املَقالَة وانْخرَاط   بِالهِويّة، األََصاليّة املََقالَة انِْشَغال َحيث   ،-م 

 وقَد ،“والَحداثَة الَعربَ ” ِف  مّش وَعه السّيََم  تآليِفه، ِمن الَعِديد ِف  ونَقدا   بَْحثا   بلقِزيز قَتلَه الِذي األمر   وهوَ  التقّدم، اليّةکإشُْ ِف  الَحَداثيّة
 (.2018 تَاب،کلل الثَقاِف  زکاملُر بيوت:-البيضاء )الدار النّهَْضويّ  املَّش وع إَل  اإلصالحيّة من تَاِبه:ک ِف  عنَاصه بْعض اْستَعاد

 أساسا . الَعايِل  بعبْد السالَم عبْد يرّدد ظّلُ ِمثلََم  6

 

 “الظَّم  جيل” َف انَشغ وإنِ  .“ومغلَقة رَّسةکم إيدي ول وجيّات” مل قاوَمة “ومفت وح
، “االْختالَف ِجيل” فََحْسب   للبَدائِل، بالتّأِسيس ه   شفکُو البَدائِل َمنِطق کيکتَف أنّ  زْعم 

ه ظَّل  ّبَا ارتبَاِطه إَلُ نلّمحَ  يکل ،“مَساَراتِه” يَختَِِص   مَفارقَات من عليْه ينطَوي َما  يَدفع 
 .“بَديل  ” أليّ  بديال  ونَ کي أَن نفِسه: َعن

 مَساَرات جيَلُ االْختالَف ِجيَل  فإنّ  تَأِسيسيّة، َمَشاريعَ  ِجيل الظَّم  جيل ُ ناک إَذا
نفلتَة. حارِبي أَساتَذة جيَلُ األَّول، انک وإن م   قبل ِوجَهاتِهم وي حّددون ي َخطّط ون م 

غامِرين رّحل” جيَلُ الثّاِن  فإنّ  انْطالِقِهم،  رقد والَغايَات باملآالت ثيا  ک يهتّمون الَ ،“م 
 األّول الجيل يَْستعِظم 7.ومَفارقَاتهََم  ف جائّيِتهََم  ِف  والحيَاة رکالف ةکبحُر شَغفِهم
 ابن الغزايل، رشد، ابن أرسطو، )أفالطون، رکالفِ  تَاريخ ِف  ربَىکال التّأْسيسيّة املََشاريع
 س،کماُر هيغل، انط،ک االجتَمعي، والعقد األنوار فلسفة ارت،کدي عرب، ابن تيمية،

 الَفلسَفة بانفالتَات تَعلّقا   أشدّ  فإنّه الثّاِن، الجيل أّما وغيهم(، هابرماس، باشالر، رب،في
و التي املَعاِص، رکوالفِ   هيدغر، )نيتشه، “التأسيسيّة اإلراَدات” ت عانِد انَتک أنّها يَبد 
و(، دولوز، و،کفُو  تَقع ال ن صوص إَلُ جيل ّلُک ومراجع   إحاالت   تخل و أن دون هذا، بالنش 
 ارت،کودي سقراط، فلسَفات إَلُ “االخِتالَف جيل” ي حيَل  أنک قلْناه، فيََم  مبارش لکبش

 َمرْسَدا   نَضع أَن نکي   8.وَهايدغر و،کوف و  نيتشه، إل “الظّم جيل” يَستند   أو وسبينوزا،
 أ فَقه ََم  ّدْدنَاح حيَ  نکل ات،کوتَشاب وتَداخ الت َمَسافَات ِمن “الِجيلْي ” بْي  ملَا طَويال 

 ت حاِول ،“َواحَدة تيبَةک” ِضْمنَ  لنَا بالنّسَبة َصاَرا “امل قاوَمة ِفْعل” ِف  ّونَاتِهَمکم باْختالَف
قاوَمة  بالَعِْص  الَجدير وامل جتمع اإلنَسان وبنَاء التقّدم، مَوانِع من َمانعا   تَتمثّل ه م َمن م 
 والحَياة.

 ي حيل ال “االْختالَف جيل”و “الظَّم  جيل” عن ديثالحَ  أنّ  إَلُ النّظَر لِن لِفت
 األّول إنّ  األَّول. عَلُ الَِحق الثَان أن يتَوّهم وترات بّي، تَعاقِبي تاريخيّ  تَقسيم إَلُ

وِسه َجلَل ّلُکب اليَوم، إل وبيْننا فينَا زاَل  ما )الظَّم( وِحه، وَعظَمة ط ق   الثَان وإنّ  طم 
                                                                        

 يَجتَهدَ  أَن أَي والنَّهايَات، بالبَدايَات ولَيَس  ،“الطّريق ف” يَحصل ّبَا يَهَتمّ  أَن بالَفيلَسوف األَجَدى انَ ک ولَِهَذا” َحدَجامي: اِدلعَ  يَقول   7
ولِها، لَحظَة ِف  املَجه ولَة اإللَْحاقَات تَحّقق لَحظَة لتَلَّقف  الِتي يبکالَّتَا ي بَدع أَن هوَ  بالَفنّان راألَجدَ  أَنّ  ََم ک ََتاماَ. و صولِها لَحظَة ولَيَس  حص 
 الَحيَاة، ق ّوة ِمن الجْسم يکَتَ  هوَ  ِنتشه، قَّررَ  ََم ک والَفن، الَفلسَفة ِف  األََهمّ  ألَنّ  بالَجَواهر، يَحتَفي أَن ولَيَس  واملَاهَية الّذات َمَفاهيم تَتَجاَوز
 واالختالَف الو ج ود َعن د ول وز جيل فَلسَفة حدجامي، َعادل .“التَعّدد وَحيَويّة الَفَرح َلُعَ  وَفتحهََم  والّسلْب، ليَةکال ِمن رکالفِ  َوتَحِرير

بَالََغة، بَعض   وأََدواتِها الحرب اْستَعارة ِف  أنّ  يَظَهر قَد وإن .224 (،2012 توبقال، دار البيضاء: الدار)  أَسََمه ِّبا ِعلَم   أََحطنَا نَحن   إِن فَإنّنا م 
َجرّد لَيَس  األَْمر أن نَاکأَدَر  الَفلسفّي، رکالفِ  َعل “الِحَصار ظ ر وف” اللّطيف، دعب ََملک َحاَولَة هوَ  وإمِّنا ،کتِل لِلَمَفاِهيم اْستعَذاب م   لتَْصويرِ  م 

وبَات  ي نظَر: الِحَصار. َهذا ِظّل  ِف  َهؤالَء أَنَجزَه َما يَةأَهمّ  ثّة ِمن املَغرِب، ِف  بالَفلسَفة امل ْشتغل ون ِمنْها َمرّ  التِي واملَعانَاة والتّْعقيَدات الّصع 
 .9 :(2015) 2 فلسفيّة تَابَاتک مجلّة ،“املغربّ  رکالفِ  ِف  َجديَدة َفلَسفيّة َموَجات” اللّطيف، عبْد ََملک
نا 8  الَفعاليّة” إل النّظر تَوجيه ثّة ومن ،“واختزال تصنيف” أيّ  عن وتعّذرها للمْسألَة املعّقد ايلّ کاإلش البْعد إل التّنبيه   ،کاالْستدَرا من َمرام 

ساَهمتنَا ِف  “وتَصِنيف   تَبويب  ” ألَيّ  “اإلْجرَائيّة  بَشأنِه. َصارَمة َمنَهجيةّ  اقْتنَاَعات أيّ  تَرتيب د ون َهذه، م 
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

َعاِصينَا، يدَ َول لَيْس )االْخِتالَف( َجاورَة البدئيّة َمَخاَضاته   إنّ  بَل م   وباملثْل أيْضا . لألّول م 
 هوَ  َما بَقْدر بَعِضِه، َرايَة “الَوحَدة” انَتک وإن َوحَدة، جيَلُ ليَْس  الظَّم، جيل ُ فإنّ  أَيضا ،
 يَختَلف   يْضا ،أُ َمَساَرات ِجيل کذل َجاِنب إَلُ وهو، املََعان. من ِّبْعنَى “اْختالَف” ِجيل  
 ظمه نّ کل أيضا ، ظَم  جيل ُ فإنّه االْختالَف، جيل ُ أّما ورَِهانَاتِه، َروافده ِف  منَْها ّلُک

 أن سَبق الِذي االرِتبَاط اْعتَبارنَا ِف  أَخذنَا إنْ  طَبيعّي، أمر   وهَذا غْيه، ظَم  َعن مْختلف
 ف الَعالَم عرفَها الِتي ربَىکال التغّيَات إلْيه وأَضْفنَا وتَاريِخَها، الَفلسَفة بْي  هيْغل رََصده  
وف” تّصّور ليَشمَل  تأثيَِها واْمتَداد األخيَة، اآلونَة  وانتَبْهَنا االَته،کإلش “املَغربّ  الفيْلس 

 وقَضايَاه. االَتِهکإش ِف  بالّنظَر وتعلِّقهِ  “الَحارِض ب” امل َعاِص  رکللفِ  الجليّة العنَايَة إَلُ ثالِثا  
 دَراَسة عَلُ َبابکاالنْ  إَلُ املِهکب جيال  الحّريَة، مجتَمع إَلُ املغربّ  الظَم  قَاد

 رکالف تاريخ   بهِ  َيده ّبَا االْعتَصام دونَ  األَمر ف ي فلِح أن له   انک وَما الَحال، واِقع
رب تجربَة   االْستْعََمر تَجربَة انَتک وآليَات. مَواد من والفلْسَفة  تجربَة انَتک نّهاکل ة،کم 

دوِدَها وِبقدَراتِها بالّذات، وعي    ق درَة اْخترَب  إذ ممزّقا ؛ َوْعيا   االستعََمر خلّف أيضا . وح 
ودک نْفسَها معرفَة إَلُ وقاَدها امل قاوَمة، عل الّذات  مستقالُّ ونَ کيَ  أن ف الحّق  له   و ج 
 هَذا طَرحَ  ،کذل جانِب وإَلُ ّنه،کل أَحد. من “وصايَةُو” “حَميَة” زْعم دون بنَفِسه

 )عنَْها( بَها يتقّدم الِتي املَسافَات لَها ظََهرت أن بْعد الّذات عل أعََمل َجْدَول االستْعََمر
ود. التقّدم يحّقق أن طيَّها انکبإم والِتي امل ستَعِمر، هَذا  کمحّر  الحّريَة إنّ  املنش 

 ست فاِقم البنَاء عملّية فإنّ  ،“وَمةاملَقا” عَلُ أجَمع إن وهوَ  الشقّي، الوعي لهذا جوهريّ 
 يطَال أن کش والَ الثَقافّية، تجلَّياته أو السياسيّة بتَعبيَاتهِ  األَمر   اقَْتَن َسواء شَقاءه،
 غْيَها. طَال َما السيَاق هَذا ف الفلْسَفة

 مَشاريعَ  اْستلَهام إَلُ بالنَّداء البَدايَة، ِف  التخلّف أسبَاب مَقاوَمة تَحّدَدت
نْقذا   “الّديني کامل ْشََت ” ِف  “تيّار” رأى َجاهزَة.  کامل شَتَ ” عَلُ ثان   َوَراَهن ،الَلضال من م 
 مَحالَة ال تضَمن  − “عربيّة وْحَدة” سَياق ف − “ الّديني( فيهِ  )ّبا والثَقافّ  اللغويّ 

 )العلْم روبّاأُو به نَهضت ّبَا إالّ ن هوَض  الَ أنّ  إَلُ ثَالِث وذَهب التأّخر، کتَدار  
 َحاَجة وِعلَْمَ، فَلَسَفة “الَحارض” ف االنْخرَاط أنّ  إَلُ البَعض ذَهب لَقد والفلسَفة(.

لّحة،  ،کبَذلِ  التّعِجيل دونَ  هکاستدَرا مستحيل ُ حَضاريّ  لزَمن َهدر عنَْها تأّخر ّلُک م 
 إالّ لَحالنَا صالَح ال أن :مَفاده   َم  کح َعنْه   ورَتّب الّّش ور، أْصل “الَحارِض ” “آَخر” واعترََب 

 ّلُک تصّوَرات عَلُ الَهواِجس َهذه ستکانْعَ  وقَد 9.)الّدين( أجداِدنا حال   بهِ  صلَح ّبَا
 واإلْصالح، والهويّة، والتقّدم، واألَصالة، واملَعاصَة، والحَداثة، الَّتاث، لَِمفاهيم "فرقَة"

                                                                        
 تَْضيْيقها. أَو ِبتَوِسيِعها، أَو زََمن...إلخ(، رّي،کفِ  َحْقل َضارَة،حَ  )ثََقاَفة، امل َحّدَدات بإزاَحة وَمَقاَمات ه االنتَِساب َخانَات ستتغّي  طَبعا ، 9

 

 طبيَعة يَلُکتَش لِت عيدَ  واْمتّدت هة،ج من وغيها والَعْقل، والدي وقراطيّة، والنّهَضة،
 بالفلْسَفة منْها ارتبَط ما السيَّم وَحديثَها، قَِديَها الفلْسفيّة: باملرجِعيّات عالَئِقنَا

 تبعا   ظَهرَت ولَقد وظََمؤه. ل ُک ،وَحاَجت ه ل ُک ،وامل عاِصَة الَحديثَة والفلسَفة اإلسالميّة،
 لَها املِنتسِبيَ  َمطاِمح   فيَها ورَسَت ،“وَمرجعيّاتِها ائَهاآب” ْنيَةک حَملَت فلْسَفات کلذلِ 

 إسالمّية...إلخ(. أو عربيّة حَداثة إسالميّة، شخصانّية عربّية، سيّةکماُر عربيّة، )رشديّة
 الَغالِب أنّ  االعتَقاد   َساد ،“فلْسفيّ  أَب” إَلُ واالنْشَداد التَعلّق َهذا ِمن ِبسبَب  

َ  ف الَفلسَفة عَلُ تقّدم تقليد   غرِبامل ، أو م  تأّخر   وأ طر وَحاّت، َمفاهيميّ  إبَْداع د ون ِمن م 
، َساِبق الَ ر  کفِ  الْستْحَداِث  رِديف   اإِلبَداعَ  أنّ  ظَنّا ا له   أو الِعلْم، ِف  اإلبَْداع إَلُ قَياس 

 ِف  الَفلَسَفات هذهِ  َخوض فإنّ  امل ساَءلَة، َهذهِ  مّش وعيّة ِمن وبالّرْغم 10.الفنّ  ف اإلبَْداعِ 
َقاوَمة َحارضَِها ف الطّليِعيّ  وانْخراِطها الَعِْص، االَتکإشُْ  وتسلّط للّدوغَمئيّات، منْها م 

لطَان الَجاِهز،  يَجَعل کذل لک مَغايِر، وإنَسان َحديث، مجتَمع إَلُ تطلّعا   الَعاَدة، وس 
قاِوَمة فلسفيّة مَمرَسة” منْها  يعيب   َمن ّبَنْطقِ  حتّى اع ها،وإبدَ  حَداثَت ها کذل وِف  “م 
 َشخصانّية إَلُ املَقام َهذا ِف  اإلَشارَة وَحْسب َنا 11.فيَها متَغلغال   خالَه   “تقليدا  ” عليْها

 طه وائتََمنيّة الخطيِبي، يّاتکيکوتَفْ  الَجاِبِري، ونقديّات العرِوي، وتاريَخانيّة الحبَاب،
 تَنَهجس   ال أ خَرى نقديّة تَابَاتک َعَل  َعالََوة   أ ومليل،ُو بلقِزيز ونَْهَضويّات الرّحَمن( )عبْد
 مْهجوَسة بَدورَِها ظلّت وإن ثانيَة، ناحيَة ِمن وهَي، ناحيَة، ِمن ربَىک مَشاريعَ  بإقَاَمة
بدعا   تََجاورا  ” فإنّ  والحداثَة، والتقّدم، والهويّة، واإلصالَح، والنّهَضة، العْقل، بأسئلَة  “م 

                                                                        
 (.2006 العرب، الثقاف زکاملُر بيوت:-)البيضاء الفلسفي االختالف ف العرب الحق الرحَمن، عبد طهَ  إَل: اإلطَار هَذا ف ن حيل 10
حّمد تَحّدث دقّة، َث کأ رّّبَا ِبل َغة − “َواقعَها”و “الَحَداثَة حرُو” بْي  وََتِْييز ه الرحَمن، عبد طهَ  إَلُ طبعا   اإلَِشارَة 11  َحداثَة” َعن الّشيخ م 

وا تَقليد أَْهل )واملََغاِربَة(، “الَعرَب الحداثِيّي” أنّ  واْعتَِقاده  −“املََعان َحَداثَة”وَ  “األََواِن   روح  ” طهَ  عندَ  اإِلبَْداع أن   وطَالََم إبَداع. أَْهل وليس 
وا “الحَداثيّي” هؤالَء أنّ  کلَذل تبعا   فيتََقّرر   )اإلبْداع(، التّقليدَ  مقاَومت ها )َهو( “الَحداثَة ر وحَ ” أن مثلََم  ،“الَحَداثَة  آل ألنّهم حَداثّيي، ليس 
و هأورَد ما إعََملِ  من فَانطالق ا قّرره، فيَم الرّحَمن عبْد طهَ  نواِفق ال !تَقلِيد ه ه   أنّ  إَلُ ذَهب إذ ؛“واملَقاوَمة الحَداثَة” :تاِبهک ف نفس 

ول إبَداع  ” ألنَّها ،“حَداثَة املَقاوَمة”  وَحداثَتِه أَهميَته َدلَيل   )والعرّب( املَغربّ  رکالفِ  ِف  “امل قاوَمة” ِفْعل أنّ  نََرى ،کذل ِمن انْطالَقا   ،“َموص 
 (کَذلک )واملَغاربَة الَعرَب بالَحداثِيّي ن ْقرن َها حَي  هذا نّصنا ف نرّدها ال فإنّنا ،“الّديني تقليدال” بـ وامل قاوَمة الحَداثَة طهَ  ربَطَ  وإنْ  وإبَداِعه.

درَة نَربط ها وإمنَا وحَضارّي، ثقافّ  تقليد أيّ  إل  إَلُ ةباإلَشاَر  َجدير   رّي.کوالفِ  والِسيّايِس، الث قاِف، الَجاِهز ونَْقد الَحارض، ف االنخرَاط عَلُ بالق 
 َموقفا  ” کذل َعن ورتَّب  ب،کامل ر  ايلّ کاإلش ب عدَها ووَعى ريّة،کالف منَابِعَها من تَّّشبَها َمن بِهم نَعني فإنّنا ،“الحداثيّي” َعن نَتحّدث حيَ  أنّنا
والتَِها. ِمن َما “ريّاکف يّز   َمفع  و − “الحَداثِويّي” َعن هؤالَء من   يَضع ِسجاليّة، ألغراَض  ورّّبا نّه،کل ِبَنقده، طهَ  نيَهايَع الِتي الفرقَة أنّه م ويبد 

وا الِذين − نَفِسَها السلّة ف الجميعَ  وا ،“الَحداثَة إيدي ولوجيَا” أرَْسَى َوقع  ون وطَفق   إَلُ “َحداثَة أيّ ” يَرّدون أَو َمَعانيَها، د ونَ  ألََوانيَها يَتََحّمس 
 برنَامجا  ” إليْها، تسلّل الذي )الحَداثِوّي( “التقِليد” هَذا ِّب وِجب “الَحداثَة” أضَحت يْشء. ّل(ک)ُو أي نم املخلّص ّبثَابَة َصار َجاِهز، مَنوذَج
ه   ِفيکويَ  واألزَمان، نَةکاألم ّلُکل َصالحا   “نضالِيا    ال “َحداثَة” وتَتحّرر. امل جتمَعات تتقّدم حتّى واملجتَمع، والّدين، الَتاث، ضدّ  إلعَملِه نسخ 
 َ لْطَة النقِديّ  االستيَعاب أهميّة عنَْها يغيب التِي کتلْ  فيَها؛ ةحَداث دود وامل جتََمع، والّدين، الَّتَاث، لس   مَعه “ع دوانّية حرْب” ِف  الّدخ ول وح 

ه واألمر   وعلْيه. وص قول ه   نکي   نفس   دينيّا . ِبتقويِضها للحَداثَة “إصالحا  ” ت ريد   -“مغلَق تََداويِلّ  َمَجال” مَقاس عَلُ– )إسالَميّة( “َحَداثَة” ِبخص 
 وأّما “حداثَة ونکتَ ” حيَ  إالّ کذلک تصبح   الَ نّهاکل -املصبَاِحي محّمد کذل إل انتَبه َمک األصَوات متعّددة حَداثَة أو– حَداثَات الَحَداثَة إنّ 
غلَقة حَداثَة” ِف  “الَحداثَات” ت ختَِصَ  أن  النقديّة، تَابَاتکال أهمّية نَتمثّل الّصدد، هَذا وِف  وَواقعا . ر وحا   “حَداثَةال” َعن انْزيَاح   کذل فإنّ  ،“م 

 وبلقِزيز، الَعايِل  وبنعبد واملصبَاِحي، سَبيال، قَبيل: ِمن املَْغرّب، الَحَداثّ  رکالفِ  أْعالَم   أَنَْجزَها ََم ک ورسِْديّاتَِها، للحَداثَة املنهجيّة وامل راجَعات
 ة.وأفايَ  والّشيخ،
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الَفلَسَفُة بَوْصفَها ُمَقاَوَمًة وإِزَعاجاً

 

َعاِصينَا، يدَ َول لَيْس )االْخِتالَف( َجاورَة البدئيّة َمَخاَضاته   إنّ  بَل م   وباملثْل أيْضا . لألّول م 
 هوَ  َما بَقْدر بَعِضِه، َرايَة “الَوحَدة” انَتک وإن َوحَدة، جيَلُ ليَْس  الظَّم، جيل ُ فإنّ  أَيضا ،
 يَختَلف   يْضا ،أُ َمَساَرات ِجيل کذل َجاِنب إَلُ وهو، املََعان. من ِّبْعنَى “اْختالَف” ِجيل  
 ظمه نّ کل أيضا ، ظَم  جيل ُ فإنّه االْختالَف، جيل ُ أّما ورَِهانَاتِه، َروافده ِف  منَْها ّلُک

 أن سَبق الِذي االرِتبَاط اْعتَبارنَا ِف  أَخذنَا إنْ  طَبيعّي، أمر   وهَذا غْيه، ظَم  َعن مْختلف
 ف الَعالَم عرفَها الِتي ربَىکال التغّيَات إلْيه وأَضْفنَا وتَاريِخَها، الَفلسَفة بْي  هيْغل رََصده  
وف” تّصّور ليَشمَل  تأثيَِها واْمتَداد األخيَة، اآلونَة  وانتَبْهَنا االَته،کإلش “املَغربّ  الفيْلس 

 وقَضايَاه. االَتِهکإش ِف  بالّنظَر وتعلِّقهِ  “الَحارِض ب” امل َعاِص  رکللفِ  الجليّة العنَايَة إَلُ ثالِثا  
 دَراَسة عَلُ َبابکاالنْ  إَلُ املِهکب جيال  الحّريَة، مجتَمع إَلُ املغربّ  الظَم  قَاد

 رکالف تاريخ   بهِ  َيده ّبَا االْعتَصام دونَ  األَمر ف ي فلِح أن له   انک وَما الَحال، واِقع
رب تجربَة   االْستْعََمر تَجربَة انَتک وآليَات. مَواد من والفلْسَفة  تجربَة انَتک نّهاکل ة،کم 

دوِدَها وِبقدَراتِها بالّذات، وعي    ق درَة اْخترَب  إذ ممزّقا ؛ َوْعيا   االستعََمر خلّف أيضا . وح 
ودک نْفسَها معرفَة إَلُ وقاَدها امل قاوَمة، عل الّذات  مستقالُّ ونَ کيَ  أن ف الحّق  له   و ج 
 هَذا طَرحَ  ،کذل جانِب وإَلُ ّنه،کل أَحد. من “وصايَةُو” “حَميَة” زْعم دون بنَفِسه

 )عنَْها( بَها يتقّدم الِتي املَسافَات لَها ظََهرت أن بْعد الّذات عل أعََمل َجْدَول االستْعََمر
ود. التقّدم يحّقق أن طيَّها انکبإم والِتي امل ستَعِمر، هَذا  کمحّر  الحّريَة إنّ  املنش 

 ست فاِقم البنَاء عملّية فإنّ  ،“وَمةاملَقا” عَلُ أجَمع إن وهوَ  الشقّي، الوعي لهذا جوهريّ 
 يطَال أن کش والَ الثَقافّية، تجلَّياته أو السياسيّة بتَعبيَاتهِ  األَمر   اقَْتَن َسواء شَقاءه،
 غْيَها. طَال َما السيَاق هَذا ف الفلْسَفة

 مَشاريعَ  اْستلَهام إَلُ بالنَّداء البَدايَة، ِف  التخلّف أسبَاب مَقاوَمة تَحّدَدت
نْقذا   “الّديني کامل ْشََت ” ِف  “تيّار” رأى َجاهزَة.  کامل شَتَ ” عَلُ ثان   َوَراَهن ،الَلضال من م 
 مَحالَة ال تضَمن  − “عربيّة وْحَدة” سَياق ف − “ الّديني( فيهِ  )ّبا والثَقافّ  اللغويّ 

 )العلْم روبّاأُو به نَهضت ّبَا إالّ ن هوَض  الَ أنّ  إَلُ ثَالِث وذَهب التأّخر، کتَدار  
 َحاَجة وِعلَْمَ، فَلَسَفة “الَحارض” ف االنْخرَاط أنّ  إَلُ البَعض ذَهب لَقد والفلسَفة(.

لّحة،  ،کبَذلِ  التّعِجيل دونَ  هکاستدَرا مستحيل ُ حَضاريّ  لزَمن َهدر عنَْها تأّخر ّلُک م 
 إالّ لَحالنَا صالَح ال أن :مَفاده   َم  کح َعنْه   ورَتّب الّّش ور، أْصل “الَحارِض ” “آَخر” واعترََب 

 ّلُک تصّوَرات عَلُ الَهواِجس َهذه ستکانْعَ  وقَد 9.)الّدين( أجداِدنا حال   بهِ  صلَح ّبَا
 واإلْصالح، والهويّة، والتقّدم، واألَصالة، واملَعاصَة، والحَداثة، الَّتاث، لَِمفاهيم "فرقَة"

                                                                        
 تَْضيْيقها. أَو ِبتَوِسيِعها، أَو زََمن...إلخ(، رّي،کفِ  َحْقل َضارَة،حَ  )ثََقاَفة، امل َحّدَدات بإزاَحة وَمَقاَمات ه االنتَِساب َخانَات ستتغّي  طَبعا ، 9

 

 طبيَعة يَلُکتَش لِت عيدَ  واْمتّدت هة،ج من وغيها والَعْقل، والدي وقراطيّة، والنّهَضة،
 بالفلْسَفة منْها ارتبَط ما السيَّم وَحديثَها، قَِديَها الفلْسفيّة: باملرجِعيّات عالَئِقنَا

 تبعا   ظَهرَت ولَقد وظََمؤه. ل ُک ،وَحاَجت ه ل ُک ،وامل عاِصَة الَحديثَة والفلسَفة اإلسالميّة،
 لَها املِنتسِبيَ  َمطاِمح   فيَها ورَسَت ،“وَمرجعيّاتِها ائَهاآب” ْنيَةک حَملَت فلْسَفات کلذلِ 

 إسالمّية...إلخ(. أو عربيّة حَداثة إسالميّة، شخصانّية عربّية، سيّةکماُر عربيّة، )رشديّة
 الَغالِب أنّ  االعتَقاد   َساد ،“فلْسفيّ  أَب” إَلُ واالنْشَداد التَعلّق َهذا ِمن ِبسبَب  

َ  ف الَفلسَفة عَلُ تقّدم تقليد   غرِبامل ، أو م  تأّخر   وأ طر وَحاّت، َمفاهيميّ  إبَْداع د ون ِمن م 
، َساِبق الَ ر  کفِ  الْستْحَداِث  رِديف   اإِلبَداعَ  أنّ  ظَنّا ا له   أو الِعلْم، ِف  اإلبَْداع إَلُ قَياس 

 ِف  الَفلَسَفات هذهِ  َخوض فإنّ  امل ساَءلَة، َهذهِ  مّش وعيّة ِمن وبالّرْغم 10.الفنّ  ف اإلبَْداعِ 
َقاوَمة َحارضَِها ف الطّليِعيّ  وانْخراِطها الَعِْص، االَتکإشُْ  وتسلّط للّدوغَمئيّات، منْها م 

لطَان الَجاِهز،  يَجَعل کذل لک مَغايِر، وإنَسان َحديث، مجتَمع إَلُ تطلّعا   الَعاَدة، وس 
قاِوَمة فلسفيّة مَمرَسة” منْها  يعيب   َمن ّبَنْطقِ  حتّى اع ها،وإبدَ  حَداثَت ها کذل وِف  “م 
 َشخصانّية إَلُ املَقام َهذا ِف  اإلَشارَة وَحْسب َنا 11.فيَها متَغلغال   خالَه   “تقليدا  ” عليْها

 طه وائتََمنيّة الخطيِبي، يّاتکيکوتَفْ  الَجاِبِري، ونقديّات العرِوي، وتاريَخانيّة الحبَاب،
 تَنَهجس   ال أ خَرى نقديّة تَابَاتک َعَل  َعالََوة   أ ومليل،ُو بلقِزيز ونَْهَضويّات الرّحَمن( )عبْد
 مْهجوَسة بَدورَِها ظلّت وإن ثانيَة، ناحيَة ِمن وهَي، ناحيَة، ِمن ربَىک مَشاريعَ  بإقَاَمة
بدعا   تََجاورا  ” فإنّ  والحداثَة، والتقّدم، والهويّة، واإلصالَح، والنّهَضة، العْقل، بأسئلَة  “م 

                                                                        
 (.2006 العرب، الثقاف زکاملُر بيوت:-)البيضاء الفلسفي االختالف ف العرب الحق الرحَمن، عبد طهَ  إَل: اإلطَار هَذا ف ن حيل 10
حّمد تَحّدث دقّة، َث کأ رّّبَا ِبل َغة − “َواقعَها”و “الَحَداثَة حرُو” بْي  وََتِْييز ه الرحَمن، عبد طهَ  إَلُ طبعا   اإلَِشارَة 11  َحداثَة” َعن الّشيخ م 

وا تَقليد أَْهل )واملََغاِربَة(، “الَعرَب الحداثِيّي” أنّ  واْعتَِقاده  −“املََعان َحَداثَة”وَ  “األََواِن   روح  ” طهَ  عندَ  اإِلبَْداع أن   وطَالََم إبَداع. أَْهل وليس 
وا “الحَداثيّي” هؤالَء أنّ  کلَذل تبعا   فيتََقّرر   )اإلبْداع(، التّقليدَ  مقاَومت ها )َهو( “الَحداثَة ر وحَ ” أن مثلََم  ،“الَحَداثَة  آل ألنّهم حَداثّيي، ليس 
و هأورَد ما إعََملِ  من فَانطالق ا قّرره، فيَم الرّحَمن عبْد طهَ  نواِفق ال !تَقلِيد ه ه   أنّ  إَلُ ذَهب إذ ؛“واملَقاوَمة الحَداثَة” :تاِبهک ف نفس 

ول إبَداع  ” ألنَّها ،“حَداثَة املَقاوَمة”  وَحداثَتِه أَهميَته َدلَيل   )والعرّب( املَغربّ  رکالفِ  ِف  “امل قاوَمة” ِفْعل أنّ  نََرى ،کذل ِمن انْطالَقا   ،“َموص 
 (کَذلک )واملَغاربَة الَعرَب بالَحداثِيّي ن ْقرن َها حَي  هذا نّصنا ف نرّدها ال فإنّنا ،“الّديني تقليدال” بـ وامل قاوَمة الحَداثَة طهَ  ربَطَ  وإنْ  وإبَداِعه.

درَة نَربط ها وإمنَا وحَضارّي، ثقافّ  تقليد أيّ  إل  إَلُ ةباإلَشاَر  َجدير   رّي.کوالفِ  والِسيّايِس، الث قاِف، الَجاِهز ونَْقد الَحارض، ف االنخرَاط عَلُ بالق 
 َموقفا  ” کذل َعن ورتَّب  ب،کامل ر  ايلّ کاإلش ب عدَها ووَعى ريّة،کالف منَابِعَها من تَّّشبَها َمن بِهم نَعني فإنّنا ،“الحداثيّي” َعن نَتحّدث حيَ  أنّنا
والتَِها. ِمن َما “ريّاکف يّز   َمفع  و − “الحَداثِويّي” َعن هؤالَء من   يَضع ِسجاليّة، ألغراَض  ورّّبا نّه،کل ِبَنقده، طهَ  نيَهايَع الِتي الفرقَة أنّه م ويبد 

وا الِذين − نَفِسَها السلّة ف الجميعَ  وا ،“الَحداثَة إيدي ولوجيَا” أرَْسَى َوقع  ون وطَفق   إَلُ “َحداثَة أيّ ” يَرّدون أَو َمَعانيَها، د ونَ  ألََوانيَها يَتََحّمس 
 برنَامجا  ” إليْها، تسلّل الذي )الحَداثِوّي( “التقِليد” هَذا ِّب وِجب “الَحداثَة” أضَحت يْشء. ّل(ک)ُو أي نم املخلّص ّبثَابَة َصار َجاِهز، مَنوذَج
ه   ِفيکويَ  واألزَمان، نَةکاألم ّلُکل َصالحا   “نضالِيا    ال “َحداثَة” وتَتحّرر. امل جتمَعات تتقّدم حتّى واملجتَمع، والّدين، الَتاث، ضدّ  إلعَملِه نسخ 
 َ لْطَة النقِديّ  االستيَعاب أهميّة عنَْها يغيب التِي کتلْ  فيَها؛ ةحَداث دود وامل جتََمع، والّدين، الَّتَاث، لس   مَعه “ع دوانّية حرْب” ِف  الّدخ ول وح 

ه واألمر   وعلْيه. وص قول ه   نکي   نفس   دينيّا . ِبتقويِضها للحَداثَة “إصالحا  ” ت ريد   -“مغلَق تََداويِلّ  َمَجال” مَقاس عَلُ– )إسالَميّة( “َحَداثَة” ِبخص 
 وأّما “حداثَة ونکتَ ” حيَ  إالّ کذلک تصبح   الَ نّهاکل -املصبَاِحي محّمد کذل إل انتَبه َمک األصَوات متعّددة حَداثَة أو– حَداثَات الَحَداثَة إنّ 
غلَقة حَداثَة” ِف  “الَحداثَات” ت ختَِصَ  أن  النقديّة، تَابَاتکال أهمّية نَتمثّل الّصدد، هَذا وِف  وَواقعا . ر وحا   “حَداثَةال” َعن انْزيَاح   کذل فإنّ  ،“م 

 وبلقِزيز، الَعايِل  وبنعبد واملصبَاِحي، سَبيال، قَبيل: ِمن املَْغرّب، الَحَداثّ  رکالفِ  أْعالَم   أَنَْجزَها ََم ک ورسِْديّاتَِها، للحَداثَة املنهجيّة وامل راجَعات
 ة.وأفايَ  والّشيخ،
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

 والسيَاَسة، والَحقيَقة، الّذات، ملَفاِهيم التَأِْسيِسيّة املَرْجعيّات بَْي  وِصَها،ن ص   ف نَجده
ور بَفلسَفة ترتَبط   َما َغالبا   الِتي − والجََمل واألخالَق، ض   − هيْغل إَلُ أفالط ون من الح 

 فلسفة تنقديّا” من َمواّدَها انْتَهلَت َما َغالِبا   الِتي − االْختالَف فالَسَفة َو]بَْي[
ور ض  ز راَمت إنّها بل − ديريَدا إَلُ نيتشه من “الح   أحدثَتْه   الذي أحيانا   الِّصاع تَجاو 

َهان بَْي  “املَشاريع فرقَة”  الحَداثّ  العْقل وبْي  مثال (، عرِب  وابْن رْشد )ابْن والِعرفَان الرب 
ضورا   نَلَمس امل عاِص، رکفِ ال ف رهيَبة مراجَعات من له   تعرَّضا وَما األنْواريّ  العْقل و  ح 

 والعر ويِس  والّشيخ، واملصبَاحي، وأفايَة، َسبيال، أْعََمل، ف يبيّةکالَُت الّسََمت لَهذه بارزا  
 12.أََساسا  

 بَل اختالفَات، من النقديّة واألعََمل تَابَاتکال هذه بْي  َما وعَلُ أنّه، الظّاِهر
وَمات ص   يَنهض   مَغايِر مجتَمع إَلُ ظَمِئَها کإلِدَرا إليْها اإلَشارَة حسب نا أنّه إالّ أْحيانا ، وخ 

ه ود إَلُ اإلَشارَة حسب نا الَعال. ف موقعا   لنفِسه ليََضمن  الِجيل” هَذا أْعالمِ  بْعض ج 
َقاوَماتِه عنْد لل وقوِف  ،“امل َحارِب”و “امل ختَلِف”و “امل تعّدد  بَناء َسِبيل ِف  يَدةکاأُل م 
جتَمع  ضدّ  نقِديّة أَدَوار من بهِ  اضطلَعَ  ما قيَمة کوإدَرا ،کامل شَتَ  والعْيش يَةالحرّ  م 
 لَقد وطَاقَاتِه. رهانَاتِه حَسب ّلُک الّسائَدة، الثَقافيّة لَّساتکوالت الحصينَة، األوَهام
قاوَمة إَلُ تَابَاتکال َهذه سَعت  ثّة والفلسفّي. الثقافّ  الفَضاء ف “التّقليد” َهيمَنة م 

قاوَمة ِف  نقده أعَمل نم  تقليد ملقاوَمة جهده أعمل من کوهنا ،“الَتاِثّ  الَجاهزَ ” م 
 ثنائّيات، من بهََم  تعلّق ما بنَاء وأعاد معا ، هيمنته َم قاَوم وثالث ،“الحَداثّ  الجاهز”

 تَوّجهَ  راِبع   وثّة ،“واالختالف الهويّة”و ،“والخصوصّ  ونّ کال”و ،“واآلخر الّذات” مثل
 هذا ف أنّ  إِيَانا   النقدّي، رکوالفِ  واملَنِطق، والَجَمَل، الِعلْم، ملَباِحث التأسيس إَلُ

َ  َوَمعرفيّة َمنْهجيّة فََوائد   التّأِْسيس لطَة مل قاوَمة فَّعالة أَْسلَحة من امل ْجتَمع نکَت   س 
 بِه. تَتَبّص التي الثَقافّية األْمراض مختلَف ضدّ  َمنَاعتَه وت قّوي واملََحاِجر، هوف،کال

                                                                        
ولوجيَا، والعل وم باملَنطق َشديدا   اهتََمماَ  اهتّمت أخرى تاباتکُو أعَمل أهمية نغفل أن دون 12 وت، بالنّسبَة الحال   هي ََم ک واالبستم   ليف 

 رکالفِ  ِف  الّصيت ّذائَعةال امل نعرَجات ببْعض التّعريف ف وأََهّميتِهَم وبوفتاس، الدَواي، دَراَسات إَلُ إَضافَة والنقاِري، والبعزّاِت، ووقِيدي،
 َعرفَتَها التِي التحّوالَت ظّلُ ِف  بنفِسه قامِئا   حقال  باتَت التِي-التطِبيقيّة– الَجديدة واألخالقيّات ،“اإلنَسان موت” قَبيل من املَعاِص  الغربّ 
قاوَمة سيَاق ِف  بحَسبنَا تَنْدرِج   تَابَاتک لَّهاک وغيها. ن ولوجيَاکوالت والبيَْئة، الطّب، مجاالَت  ت عرّضَها إذ والوثوقيّا؛ والَجاهز، َسا،کالّدو  هيمَنة م 
لطَة “املنرَب ” حّجة ي زيح   “اْستدالَيِل  رکف” أسس إرَساء جَهة من السيَّم حقيقيّة، الْختبَاَرات تَابَاتکال َهذه لطَة محلّها وي حّل  َما(، )س   الحّجة س 

ُلَفي وَعى وقَد وحيَويّتهََم. والّدليل  الَتجَمة، وِف  وَمناهجِهََم. واملَعاِص  الَحديث رکالف تَسابکا ِف  َوأَْدَوراَها “الَتجَمة” راهنيّة هؤالَء من ف 
قاوَمة” سيَاق ِف  باإلفاَدة أجَدر األعََمل أيّ  بَشأنِ  “االْختالَف” َهذا أيضا   ظَهر  نادرا   عال ف بالَتجَمةِ  االنْشَغال بََدا التقلِيد. وتَأزيمِ  الَجاِهز، “م 
 السيّايسّ  رکالف أعََمل بَعض ترجَمة عَلُ العرِوي اللّه عْبد أقبَل فَقد واضَحة. يّةکحُر عرفَت األخيَة اآلونَة أنّ  غْي  ،“الظَّم  جيل” بَدايَات ف

 النّاِجي ومحّمد الخطاِب، الّدين وعز ّدقمص وإسَمعيل سبيال ومحّمد الَعايِل  بنعبْد السالَم وعْبد يفوت َسالِم تَرَجم مثلَََم  الَحديث، والّدينيّ 
 مَّم  الّرْغم فعَلُ وع موما   خ صوصا . املعاِص  رکوالف الفلسَفة ف َعديَدة ت با  ک وآخرين، حدَجامي... وعاِدل الّصادِقي وأحَمد حنّا آيْت محّمد
ّؤسسيا   َعَمال ” بْعد تَِِص  لَم فإنّها والتْحديث، النّهَضة َمشاريعِ  ِف  ق صَوى أهميّة من الَتجَمة تَحوزه  ِف  الفلسفيّة امل ََمرَسة ف متجذرا “م 

، الَتجَمة   ونکتَ  أن مْعنى ِف  لالستزاَدة املغرِب.  الوطنية، والوراقة املطبعة ش:ک)مرا الفلسفة ترجَمن موهوب، محّمد إل: ن حيل   فلسَفة 
2011.) 

 

 إَلُ ثيَةک أَحايِي ف ت ْحجم لَم ،کذلِ  إَلُ إضافَة-رکالذّ  اآلنَفة تَابَاتکوال األعََمل-وهيَ 
قاوَمة  الَعنيَدة امل قاوَمة إَلُ اإلَحالَة من َخْيا   کذل عَلُ أّدّل  وال البَْعض، بَْعِضَها تأثِي م 
 واملَغاربَة الَعرب رينکاملف بَْعض حّق  ِف  قّرره اومَ  الَجابري، ملّْش وع طهَ  أبَْداَها الِتي
 فَتََحها الِتي النقِديّة الحَواَرات کذل إَلُ أِضف 13.أحيَانا   عنيَفة بَل قاسيَة، امکأح من

الَحظَات من األخي هَذا أَبَْداه وَما العرِوي، مع الَجابِري  بْعض ِف  مل جايلِيه وانْتَقاَدات م 
الزِم امل قاَوَمة ِفْعَل  إنّ  تَِصيحا . أو ِضْمنا   إن “أَْوَراِقه”  أّنُ املَغرِب ف الفلسفيّ  رکللْفِ  م 
ه   انَتک ْملَة ظَاِهر   نَقِدي َوْعيّ  َعن “الظَّم  جيل ُ” أْسَفر وقَد وِوْجَهات ه، َمرَاِجع   ِمن ِبج 

 الّيةکاإلشُْ الَهاأفضَ  نکلَ  املغرِبّ، والَواِقع التّاِريخ   هاکَحّر  الِتي الَحارقَة االَتکاإلِشْ 
دودِ  عنْد تِقف   ال واملَنَْهِجّية، واملَْعرفيّة  َمحلَّية” انَتک وإنْ  إنَّها، لََها.کش الِذي الَواِقع ح 
قاِوم ِفْعلک فإن ها غْيَِها، غرَار عَلُ ،کذلِ ک ونکتَ  أَن إالّ ن َهاکي   والَ ،“الّصنْع  َمَهارَة م 
سافرَة إنسانّية منهجّية  مَساءلَة إعاَدة يَستَلزِم   مَّم  ،“واملََحّلّ  وِن کال” بيْ ق طْ  بْي  م 
 تَْستَوِعب أن َمعنَى اْستبَانَة ِف  ألهمّيِتها الثنَائّية، هذه طَرَف  بَْيَ  الجدليّة العالقَة

 .“املَحّلّ ”و “ونّ کال” َجَدلّية “ِريّةکالف امل قاوَمة”
 َصفَحات ِف  − واملَحّل  وِنّ کال ةاليّ کإش – ِبَدْورَِها اليّةکاإلش َهذه تَِغب لَم

 الَذَ  من وبَْي  ة.کوامل تَشاب امل ختلَفة أبَْعادَها ِف  َحرضَت وقَد املَغرِب، ف الفلْسفيّ  رکالفِ 
 بْي  ،“املَحّل ” تَغّول َعن “وِنّ کال” بـ اْحتَصن وَمن ،“ونّ کال” َهبّات َعن “املََحّل ” بـ

 نقِديّ  واسِتيَعاب لألَمر، فلسفي   ال  کاسِتش إَلُ الَحاَجة “الظَّم  ِجيل  ” وَعى ،کوَذا هذا
 ِبإلَغاء يَنتِهي لطرَف، اختيَارا   أن منه َم ّلُک َحِسَب  فإَذا ر.کالذّ  اآلنَفي القصيّْي  للحّديْن

 معَ  انْتَهى الفلسفّي، لَِهاکش ِف  الّيةکاإلش َهذه بنَاء إعاَدة فإنّ  اآلَخر، للطّرَف يّ کانيکِمي
م   ال ر،کالفِ  ونيّةک أنّ  تفيد   خالَصة إَلُ بلوغا   معا ، نَقدهََم  إَلُ مثال  بلقزيز   اإللَه عبْد  يَنج 
موحَها “الَعولََمة” معَ  التّطبيع   عنَها  ف التّفريط   تَْعِني ال هنَا، ونيّةکال الهيَمنّي. وج 
 معَ  الفلسفيّ  رکالف انطلَق .بلْعِهََم  إَراَدات إَلُ واالطِمئنَان والقوميّة، الوطنّية يَانَاتکال

ه وبالتّايِل  يَانِه،کل اآلَخر اخَتَاقَات ضدّ  مقاوَمة بوصِفهِ  الظَّم، جيل  بَوصِفهِ  انقَداح 
 ِف  نَداَءاتِه، وع ذوبَة “ونّ کال َجلَل” بَْعد فيََم  لِيَْسَحره   .“ضائعة وطنيّة” َعن “دفَاَعا”

 َوْعرَة، در وبا   والثَقافَات واألوطَان َسانواإلن رکالف عل فَرَضت “قاسيَة عوملَة” ظّلُ
ق وف إَلُ بْعد فيََم  ليجعَ   دا  کومُؤ مفارقَاتِها، فَاحصا   الثنائيّة، َهذه وراءَ  فيََم  الّنقِدي الو 

 يَانَاتکبال يتعلّق فيََم  السّيَم ،“الوطنيّ ” بـ الوعيَ  يغيّب أن ينْبغي الَ “ونّ کال” أنّ 
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الَفلَسَفُة بَوْصفَها ُمَقاَوَمًة وإِزَعاجاً

 

 والسيَاَسة، والَحقيَقة، الّذات، ملَفاِهيم التَأِْسيِسيّة املَرْجعيّات بَْي  وِصَها،ن ص   ف نَجده
ور بَفلسَفة ترتَبط   َما َغالبا   الِتي − والجََمل واألخالَق، ض   − هيْغل إَلُ أفالط ون من الح 

 فلسفة تنقديّا” من َمواّدَها انْتَهلَت َما َغالِبا   الِتي − االْختالَف فالَسَفة َو]بَْي[
ور ض  ز راَمت إنّها بل − ديريَدا إَلُ نيتشه من “الح   أحدثَتْه   الذي أحيانا   الِّصاع تَجاو 

َهان بَْي  “املَشاريع فرقَة”  الحَداثّ  العْقل وبْي  مثال (، عرِب  وابْن رْشد )ابْن والِعرفَان الرب 
ضورا   نَلَمس امل عاِص، رکفِ ال ف رهيَبة مراجَعات من له   تعرَّضا وَما األنْواريّ  العْقل و  ح 

 والعر ويِس  والّشيخ، واملصبَاحي، وأفايَة، َسبيال، أْعََمل، ف يبيّةکالَُت الّسََمت لَهذه بارزا  
 12.أََساسا  

 بَل اختالفَات، من النقديّة واألعََمل تَابَاتکال هذه بْي  َما وعَلُ أنّه، الظّاِهر
وَمات ص   يَنهض   مَغايِر مجتَمع إَلُ ظَمِئَها کإلِدَرا إليْها اإلَشارَة حسب نا أنّه إالّ أْحيانا ، وخ 

ه ود إَلُ اإلَشارَة حسب نا الَعال. ف موقعا   لنفِسه ليََضمن  الِجيل” هَذا أْعالمِ  بْعض ج 
َقاوَماتِه عنْد لل وقوِف  ،“امل َحارِب”و “امل ختَلِف”و “امل تعّدد  بَناء َسِبيل ِف  يَدةکاأُل م 
جتَمع  ضدّ  نقِديّة أَدَوار من بهِ  اضطلَعَ  ما قيَمة کوإدَرا ،کامل شَتَ  والعْيش يَةالحرّ  م 
 لَقد وطَاقَاتِه. رهانَاتِه حَسب ّلُک الّسائَدة، الثَقافيّة لَّساتکوالت الحصينَة، األوَهام
قاوَمة إَلُ تَابَاتکال َهذه سَعت  ثّة والفلسفّي. الثقافّ  الفَضاء ف “التّقليد” َهيمَنة م 

قاوَمة ِف  نقده أعَمل نم  تقليد ملقاوَمة جهده أعمل من کوهنا ،“الَتاِثّ  الَجاهزَ ” م 
 ثنائّيات، من بهََم  تعلّق ما بنَاء وأعاد معا ، هيمنته َم قاَوم وثالث ،“الحَداثّ  الجاهز”

 تَوّجهَ  راِبع   وثّة ،“واالختالف الهويّة”و ،“والخصوصّ  ونّ کال”و ،“واآلخر الّذات” مثل
 هذا ف أنّ  إِيَانا   النقدّي، رکوالفِ  واملَنِطق، والَجَمَل، الِعلْم، ملَباِحث التأسيس إَلُ

َ  َوَمعرفيّة َمنْهجيّة فََوائد   التّأِْسيس لطَة مل قاوَمة فَّعالة أَْسلَحة من امل ْجتَمع نکَت   س 
 بِه. تَتَبّص التي الثَقافّية األْمراض مختلَف ضدّ  َمنَاعتَه وت قّوي واملََحاِجر، هوف،کال

                                                                        
ولوجيَا، والعل وم باملَنطق َشديدا   اهتََمماَ  اهتّمت أخرى تاباتکُو أعَمل أهمية نغفل أن دون 12 وت، بالنّسبَة الحال   هي ََم ک واالبستم   ليف 

 رکالفِ  ِف  الّصيت ّذائَعةال امل نعرَجات ببْعض التّعريف ف وأََهّميتِهَم وبوفتاس، الدَواي، دَراَسات إَلُ إَضافَة والنقاِري، والبعزّاِت، ووقِيدي،
 َعرفَتَها التِي التحّوالَت ظّلُ ِف  بنفِسه قامِئا   حقال  باتَت التِي-التطِبيقيّة– الَجديدة واألخالقيّات ،“اإلنَسان موت” قَبيل من املَعاِص  الغربّ 
قاوَمة سيَاق ِف  بحَسبنَا تَنْدرِج   تَابَاتک لَّهاک وغيها. ن ولوجيَاکوالت والبيَْئة، الطّب، مجاالَت  ت عرّضَها إذ والوثوقيّا؛ والَجاهز، َسا،کالّدو  هيمَنة م 
لطَة “املنرَب ” حّجة ي زيح   “اْستدالَيِل  رکف” أسس إرَساء جَهة من السيَّم حقيقيّة، الْختبَاَرات تَابَاتکال َهذه لطَة محلّها وي حّل  َما(، )س   الحّجة س 

ُلَفي وَعى وقَد وحيَويّتهََم. والّدليل  الَتجَمة، وِف  وَمناهجِهََم. واملَعاِص  الَحديث رکالف تَسابکا ِف  َوأَْدَوراَها “الَتجَمة” راهنيّة هؤالَء من ف 
قاوَمة” سيَاق ِف  باإلفاَدة أجَدر األعََمل أيّ  بَشأنِ  “االْختالَف” َهذا أيضا   ظَهر  نادرا   عال ف بالَتجَمةِ  االنْشَغال بََدا التقلِيد. وتَأزيمِ  الَجاِهز، “م 
 السيّايسّ  رکالف أعََمل بَعض ترجَمة عَلُ العرِوي اللّه عْبد أقبَل فَقد واضَحة. يّةکحُر عرفَت األخيَة اآلونَة أنّ  غْي  ،“الظَّم  جيل” بَدايَات ف

 النّاِجي ومحّمد الخطاِب، الّدين وعز ّدقمص وإسَمعيل سبيال ومحّمد الَعايِل  بنعبْد السالَم وعْبد يفوت َسالِم تَرَجم مثلَََم  الَحديث، والّدينيّ 
 مَّم  الّرْغم فعَلُ وع موما   خ صوصا . املعاِص  رکوالف الفلسَفة ف َعديَدة ت با  ک وآخرين، حدَجامي... وعاِدل الّصادِقي وأحَمد حنّا آيْت محّمد
ّؤسسيا   َعَمال ” بْعد تَِِص  لَم فإنّها والتْحديث، النّهَضة َمشاريعِ  ِف  ق صَوى أهميّة من الَتجَمة تَحوزه  ِف  الفلسفيّة امل ََمرَسة ف متجذرا “م 

، الَتجَمة   ونکتَ  أن مْعنى ِف  لالستزاَدة املغرِب.  الوطنية، والوراقة املطبعة ش:ک)مرا الفلسفة ترجَمن موهوب، محّمد إل: ن حيل   فلسَفة 
2011.) 

 

 إَلُ ثيَةک أَحايِي ف ت ْحجم لَم ،کذلِ  إَلُ إضافَة-رکالذّ  اآلنَفة تَابَاتکوال األعََمل-وهيَ 
قاوَمة  الَعنيَدة امل قاوَمة إَلُ اإلَحالَة من َخْيا   کذل عَلُ أّدّل  وال البَْعض، بَْعِضَها تأثِي م 
 واملَغاربَة الَعرب رينکاملف بَْعض حّق  ِف  قّرره اومَ  الَجابري، ملّْش وع طهَ  أبَْداَها الِتي
 فَتََحها الِتي النقِديّة الحَواَرات کذل إَلُ أِضف 13.أحيَانا   عنيَفة بَل قاسيَة، امکأح من

الَحظَات من األخي هَذا أَبَْداه وَما العرِوي، مع الَجابِري  بْعض ِف  مل جايلِيه وانْتَقاَدات م 
الزِم امل قاَوَمة ِفْعَل  إنّ  تَِصيحا . أو ِضْمنا   إن “أَْوَراِقه”  أّنُ املَغرِب ف الفلسفيّ  رکللْفِ  م 
ه   انَتک ْملَة ظَاِهر   نَقِدي َوْعيّ  َعن “الظَّم  جيل ُ” أْسَفر وقَد وِوْجَهات ه، َمرَاِجع   ِمن ِبج 

 الّيةکاإلشُْ الَهاأفضَ  نکلَ  املغرِبّ، والَواِقع التّاِريخ   هاکَحّر  الِتي الَحارقَة االَتکاإلِشْ 
دودِ  عنْد تِقف   ال واملَنَْهِجّية، واملَْعرفيّة  َمحلَّية” انَتک وإنْ  إنَّها، لََها.کش الِذي الَواِقع ح 
قاِوم ِفْعلک فإن ها غْيَِها، غرَار عَلُ ،کذلِ ک ونکتَ  أَن إالّ ن َهاکي   والَ ،“الّصنْع  َمَهارَة م 
سافرَة إنسانّية منهجّية  مَساءلَة إعاَدة يَستَلزِم   مَّم  ،“واملََحّلّ  وِن کال” بيْ ق طْ  بْي  م 
 تَْستَوِعب أن َمعنَى اْستبَانَة ِف  ألهمّيِتها الثنَائّية، هذه طَرَف  بَْيَ  الجدليّة العالقَة

 .“املَحّلّ ”و “ونّ کال” َجَدلّية “ِريّةکالف امل قاوَمة”
 َصفَحات ِف  − واملَحّل  وِنّ کال ةاليّ کإش – ِبَدْورَِها اليّةکاإلش َهذه تَِغب لَم

 الَذَ  من وبَْي  ة.کوامل تَشاب امل ختلَفة أبَْعادَها ِف  َحرَضت وقَد املَغرِب، ف الفلْسفيّ  رکالفِ 
 بْي  ،“املَحّل ” تَغّول َعن “وِنّ کال” بـ اْحتَصن وَمن ،“ونّ کال” َهبّات َعن “املََحّل ” بـ

 نقِديّ  واسِتيَعاب لألَمر، فلسفي   ال  کاسِتش إَلُ الَحاَجة “الظَّم  ِجيل  ” وَعى ،کوَذا هذا
 ِبإلَغاء يَنتِهي لطرَف، اختيَارا   أن منه َم ّلُک َحِسَب  فإَذا ر.کالذّ  اآلنَفي القصيّْي  للحّديْن

 معَ  انْتَهى الفلسفّي، لَِهاکش ِف  الّيةکاإلش َهذه بنَاء إعاَدة فإنّ  اآلَخر، للطّرَف يّ کانيکِمي
م   ال ر،کالفِ  ونيّةک أنّ  تفيد   خالَصة إَلُ بلوغا   معا ، نَقدهََم  إَلُ مثال  بلقزيز   اإللَه عبْد  يَنج 
موحَها “الَعولََمة” معَ  التّطبيع   عنَها  ف التّفريط   تَْعِني ال هنَا، ونيّةکال الهيَمنّي. وج 
 معَ  الفلسفيّ  رکالف انطلَق .بلْعِهََم  إَراَدات إَلُ واالطِمئنَان والقوميّة، الوطنّية يَانَاتکال

ه وبالتّايِل  يَانِه،کل اآلَخر اخَتَاقَات ضدّ  مقاوَمة بوصِفهِ  الظَّم، جيل  بَوصِفهِ  انقَداح 
 ِف  نَداَءاتِه، وع ذوبَة “ونّ کال َجلَل” بَْعد فيََم  لِيَْسَحره   .“ضائعة وطنيّة” َعن “دفَاَعا”

 َوْعرَة، در وبا   والثَقافَات واألوطَان َسانواإلن رکالف عل فَرَضت “قاسيَة عوملَة” ظّلُ
ق وف إَلُ بْعد فيََم  ليجعَ   دا  کومُؤ مفارقَاتِها، فَاحصا   الثنائيّة، َهذه وراءَ  فيََم  الّنقِدي الو 

 يَانَاتکبال يتعلّق فيََم  السّيَم ،“الوطنيّ ” بـ الوعيَ  يغيّب أن ينْبغي الَ “ونّ کال” أنّ 
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 .(2013 والنّش، لألبحاث ةالعربي ةکالشب )بيوت: رکللف أفقا  
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

وده: يَانکال وعيِ  رَشط   السيّاَدة ألنّ  السيّاسيّة،  هنَا، من إنسانا . أم ان،ک وطنا   بوج 
ستَويَاتَِها بْي  والتِّمييز الثنائيّة، هذه إل النقديّ  الرّجوع هَذا أَهّمَية  ريّة،کالفِ  م 

 املَعاص، العالَم يعرف ها الِتي الَجديَدة التحّوالت ضْوء ف دراَستها وإعاَدة يّانيّة،کوال
. أدوارا   “العوملَة” فيها وتنِجز    غوايَات” من التّدريجيّ  التحّرر ِف  کذل أسَهم فلََقد باِرزَة 

ه “ونّ کال” هَذا أفادَ  مثلََم  وّن"،کال وطه “املحّلُ مآزق” من التحّرر ِف  نفس  غ   14.وض 
قاوَمة ِف  “الظّم ِجيل” ِعْندَ  الَفلسَفة تَحّدَدت ما إَذا  الّذات، بنَاء َموانِع م 

 الّديني للَّتَاث النقِديّ  والتّحليل بالقراَءة تعرَّضه ثّة وِمن وامل جتَمع، والّدولَة، والَوطن،
س بنَاء بَغايَة وفلَسفاِته الَعِْص  منَاهجِ  واستثََْمر والعلمّي، والفلسفيّ   متينَة َحديثَة أس 

ز تَسَمح “والحضاريّة الثقافّية الّذات”لـ  إَذا لتقّدم.وا التأّخر حول أرسالَن سؤال بتََجاو 
 أْسلَْفنَا ِمثلَََم  أيضا   اختالَف   جيل ُ الظَم  وِجيل   − “االْختالَف جيَلُ” فإنّ  ،کَذلِ ک کذل انَ ک
 تَقاطَعت وإنْ  آنفا . إليْها املوَمأ ربىکال ريّةکالف الطّموَحات َهذه جَهة الحََمَسة قَليل   −

، االَت ه،کوإشُْ أْسئلت ه    ت قّدم ن صوصه   فإن   ،“الهويّة اليّةکإش” معَ  مثال  الَحال هي ََم ک معه 
و ما خالَف عل أنّها بَدا ولو − نفِسه األفق ضْمن کتتحّر  ال أن ها أََساس عَلُ نفَسها  تبد 
، تَناو ل إَلُ حاَجة ف “األف ق” کذا أنّ  وتلحّ   − أَحيَانا   بنَفِسَها وعِيَها ف عليه  َجديد 

 اإليدي ول وجيّة. منَازِعه معَ  مَسافَة ويخلق   ،والفلسَفة رکللف إخالصا   أشدّ  ونکيَ 
 ِبَجدَول معنيّة غي   أنّهاکُو املَغرّب، لَب وِسَها ِف  “االختالَف فلسَفة” إليْنا تتقّدم

ْختِلف “الِجيل” َهذا ظَمَ  إنّ  لِنَق ل .“الظَّم  ِجيل” أْعََمل  رْنَاکَذ  َمن ظَم  َعن َما َشيئا   م 
 “اإليدي ول وجيَا” ِف  انْغََمَسها َغيَِها عَلُ “النّيتشّية الّسالَلَة” َهذه تَعيب   َما ثيا  ک آنفا .

روب َها غيَِها من عليَْها ي َعاب مثلَََم  والْتَواَءتَِها،  بَعِض  وإلَحاَحات “الَواِقع” أَسئلَة ِمن ه 
 تََتاجع   اَجاتِه.وحَ  “الَعِْص  ر وح” عَلُ تَقِفز االَتکإشُْ ِف  االنْخرَاطَ  ثّة وِمن َمطالِبه؛
ور وَما وامل جتَمع، والّدولَة، الَذات، أسئلَة وم من َهاکفل ف يد  م   وَهَواِجس نظريّة ه 
ود، والحَياة، الحقيَقة، أْسئلَة وتَنبِثق   عمليّة، ، األسِئلَة تتَداخل   واملعرفَة. والو ج   وتتقاطَع 

 املَنَهج، حْوَل  واألخَرى الفيَنة ْي ب “حَواَرات” تَنشأ مختلَفة، والرّهانَات األولويّات نکل
                                                                        

ْضويّ  االرْتبَاط الظّم، جيل وَعى لَقد 14 س ِببنَاء والّدي وقرَاطيّة، والنّْهَضة لإلْصالَح الع  ذ “َوطَِنّية َدولَة” لِـ  َمتينَة أ س   َوالَقيَم امل واِطنَية ِمن تَأخ 
وص امل رسلَة املزَاِعم بَْعض إَلُ حََمَسة أيّ  من تَحّوطا   أشدّ  انک األَعم الَغالِب ِف  فإنّه لَذا، مّشوعيّتها، رََحاَها ِف  الّدائرَة ص   ،“ونيّةکال” بخ 
 دفيَنة “استعََمريّة” نَواِزعَ  إحيَاء إعاَدة من ميَاسِمَها بعض   إليْه ت فيض قَد وَما ،“الوطنّية السياَدة” بـ مّس  من بَعِضَها عنَ  يََتتّب َما السيَّم
لتويَة. ِبط ر ق  الدي وقراطيّة خصوصا : بلقِزيز، اإللَه وعبْد نّصار، نَاصيف تَابَاتک إَلُ باألَساس ن حيل   الَتابطَات َهذه فَهم ِف  اَدةلالستَز  م 

-ءالبيَضا )الدار وامل واطنَة السيّاسيَة الجََمَعة تَاب:کُو لنّصار، بالنسبَة (2017 والنّش، لألبحاث العربية ةکالشب )بيوت: العقائديّ  والِّصاع
نَا وما لبلْقِزيز. بالنسبَة (2020 تَاب،کلل الثَقاِف  زکاملُر بَي وت:  أهّميَة عَلُ يد  کالتّأ لزاما   فيبَقى الفلسفّي، رکالف ِف  “املغربّ  امل نَجز” بَصَدد دم 

 مَفاهيم: قبيل من ،“الظَّم  جيل” نَظَر ارمدَ  لَتکش التِي النَظريّة، املَق والَت من الَعديد الکواْستش فَْحص إَعادة ِف  ،“بلقِزيز أ طر وَحات”
 بَها وتشتِغل   تَتَوّسل ها التِي الَحديثَة املَنهجيّة ئَاتکالتّ  وأهّميَة وَغيَِها، والسيَاَسة، والّدين، وامل جتَمع، الَوطنية، والّدولة والنّهضة، اإلصالَح،
 وعليَْها.

 

ع ودَها، النّظَر وزَوايَا والّرْؤيَة،  النّتائج   َجاَءت مختلفا ، النّظَر َموِضع انَ ک لََّم ک ّن،کل وو 
ورَتِِه: عَلُ  أرض   “املَقاوَمة ِفعل  ” هوَ  فَقطَ  أحيَانا . متََعارَضة ورّّبَا ومتََميزَة، مْختلَفة، ص 
قاَوَمة، فأيّ  عِ.الَجمي بْي  ةکمشَُت َها م   ومَساَراتِه؟ “االْختالَف ِجيلِ ” تَابَاتک ِف  ثاويَة نَجد 

 لَن” 15:فيِها َجاءَ  إذ ؛“االختالَف طيّات” ِف  امل قاَومة داللَة ثّف  کت   َشذرَة لِنَقَرأ
قاوَمة نَهجَ  إالّ رکللف يتَبّقى  ِف  وتََضعَها للبالََهة، اذبَةکال الجّديَة تَْفَضح َساخرَة م 
َها يک ،کارْتبَا ها”و َوقارَها، َعنَها فَتنَزع   ِبنفِسها، ثَِقِتَها من َشيئا   تفِقد   َعن ت خرج 

ه ََم ک امل قاَوَمة ِفْعَل  ي َتِجم   أ مْن وَذجا   نَِجد لَن .“َصواِبها  املَغرِب، ِف  “االْختالَف ر  کف” يَفهم 
ه مثلََم   الخطيِبي، َعن مختلف   هَذا ِف  وهوَ  ايِل،العَ  بنعبْد الّسالم عبْد تَابَاتک ِف  نَجد 
هََم  انَتک وإنْ   ،“الظَم  ِجيلِ ” اليّاتکإشُْ ف انْخرَط تَقديرِنَا ِف  الثّاِن، ألنّ  َواِحَدة، َمرَاِجع 
جايلِيه عنْ  تفرّدَ  وإنِ  قاربَِتَها ِف  بامل َغامرَة م   السيَّم − “الَهواِمش فالِسَفة” عَلُ اعتَمدا   م 
 البَناء بَدَعاَوى ثيا  ک يَهتّموا لَم الِذينَ  − واألدبّية الفلسفيّة أبَْعاده ِف  الفرنسّ  رکالفِ 

 َشذَرات” ِف  تَابَةکال تَتِّخذ   الِجيل. هَذا أجلِه ِمن وقَاومَ  فَهَمه مثلََم والتّأِسيس،
سبَقة. قَواِعدَ  بالَ “َمِرح لِعب” َلُکشَُ “االْختالَف وَصه نکيَسْ  م  ، تالّصوْ  ن ص   فالَ وَصَداه 

يّز اد  کتَ   باأللَْوان. يلعب ون أنّهمکُو تب ونکويَ  ،“اليَد”بـ “نيتْشه َحَفَدة” رکي ف بْينَه َم. َت 
م الَجَسد  ارکوابْت املَعنَى، لِتَولِيد َحّيا   مْخترَبَا   “املَْمَش ” ِف  يََرْون .“األَساس” هوَ  عنْده 
م تِقّل  الَ املَبنَى.  التأِسيسيّة. الَفلسَفة أَسئلَة َعن أهِميِّتَها ِف  الَعابرَة يَوميّ ال أَسِئلَة عنْده 
ْ  املَعنَى، ِبَهذا ود، صَدى ر،کالفِ  )صَدى “الّصَدى” لکي ش أن نکي   مَّم  أيّا صَدى الو ج 

( أْصَل  ال أْصلک يَتقّدم َ  “األَثَر” يَِصي   نَفِسه، وباملَعنَى تَابَاتِِهم.ک ِف  َعِميقا   صْوتا   له   ثر)أ
ها تَابَةکال ود(، وِف  فيِهم َوقع  م َعالََمة الو ج   َصفَحة” عَلُ تَرق د   “َحيَاة” عَلُ ِعنده 

نتَظرَة ،“بيَاض خ   َمن م   عَلُ املَفتوَحة تَابَةکال َهذه ت َقاوم .“ر وحه” ِمن بَْعضا   فيَها يَنف 
 ،“َشذريّة تَابَةک” هيَ  .“تَاريخيّ ” أَو “تأسيسّ ” َمنَزع ّلُک وَجَملّياتِهََم  والَفنّ  األَدب
نون ه” نيتشه َعن َورثَت . متَه(ک)حِ  “ج  ، تَابَةک اْعتبَار َها نکي   نََعم، ورَقَصه   غْي  َراقَصة 
باليَة مه ور” بـ ثيا  ک م  وسيَقاَها إَلُ باإلِصَغاء عنَايَِتَها قَدر “الج   ّبَا وااللْتَذاذ الَخاّصة م 
 16.رَقَصاتَِها ِف  تفعل ه  

                                                                        
رْح   الَعايِل، بنْعبْد الّسالم عبْد 15  .73 (،2017 ت وبَقال، دار البيَضاء: لدار)ا ائِنکال ج 
ختلفا   “جَمليّا أسلوبا  ” نَلَمس 16 ف، تَابَةکال من الرّضب بهَذا الّشغوَفة تَابَاتکال ف م   األسل وب هَذا فإنّ  َشاعريّته، تفاوتَت وإنْ  والتّفلس 
 السيّاق، هَذا ف اإلحالَة نکي   منه. الفرنسّ  السيََّم  اص،املعَ  رکوالف الفلسَفة ف عََممتِه من خرج ومن نيتشه فعلَه ّبَا أساسا   ونکَمس

 باص،کال الّصَمد وعبْد ب ومسه ويل، العزيز وعبد أوزَال، حَسن تَابَاتک إَلُ ر،کالشي ومحّمد َحدَجامي وَعادل الَعايِل، بنَعبد أعََمل عل وعالَوة
َ  الفلْسفيّة األبَحاث زکمُر” إطَار ف الثالثَة خاض وقَد  الفرديّة. تابَاتکوال الجَمعيّة، اإلصَدارات بْي  توزَّعت خاّصة، فلسفيّة تَجربَة “غرِببامل
 ثي.ک وادِريس الخطّاب، عزالّدين تابَاتک بْعض إَلُ اإلحالَة نغَفل أن دون
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الَفلَسَفُة بَوْصفَها ُمَقاَوَمًة وإِزَعاجاً

 

وده: يَانکال وعيِ  رَشط   السيّاَدة ألنّ  السيّاسيّة،  هنَا، من إنسانا . أم ان،ک وطنا   بوج 
ستَويَاتَِها بْي  والتِّمييز الثنائيّة، هذه إل النقديّ  الرّجوع هَذا أَهّمَية  ريّة،کالفِ  م 

 املَعاص، العالَم يعرف ها الِتي الَجديَدة التحّوالت ضْوء ف دراَستها وإعاَدة يّانيّة،کوال
. أدوارا   “العوملَة” فيها وتنِجز    غوايَات” من التّدريجيّ  التحّرر ِف  کذل أسَهم فلََقد باِرزَة 

ه “ونّ کال” هَذا أفادَ  مثلََم  وّن"،کال وطه “املحّلُ مآزق” من التحّرر ِف  نفس  غ   14.وض 
قاوَمة ِف  “الظّم ِجيل” ِعْندَ  الَفلسَفة تَحّدَدت ما إَذا  الّذات، بنَاء َموانِع م 

 الّديني للَّتَاث النقِديّ  والتّحليل بالقراَءة تعرَّضه ثّة وِمن وامل جتَمع، والّدولَة، والَوطن،
س بنَاء بَغايَة وفلَسفاِته الَعِْص  منَاهجِ  واستثََْمر والعلمّي، والفلسفيّ   متينَة َحديثَة أس 

ز تَسَمح “والحضاريّة الثقافّية الّذات”لـ  إَذا لتقّدم.وا التأّخر حول أرسالَن سؤال بتََجاو 
 أْسلَْفنَا ِمثلَََم  أيضا   اختالَف   جيل ُ الظَم  وِجيل   − “االْختالَف جيَلُ” فإنّ  ،کَذلِ ک کذل انَ ک
 تَقاطَعت وإنْ  آنفا . إليْها املوَمأ ربىکال ريّةکالف الطّموَحات َهذه جَهة الحََمَسة قَليل   −

، االَت ه،کوإشُْ أْسئلت ه    ت قّدم ن صوصه   فإن   ،“الهويّة اليّةکإش” معَ  مثال  الَحال هي ََم ک معه 
و ما خالَف عل أنّها بَدا ولو − نفِسه األفق ضْمن کتتحّر  ال أن ها أََساس عَلُ نفَسها  تبد 
، تَناو ل إَلُ حاَجة ف “األف ق” کذا أنّ  وتلحّ   − أَحيَانا   بنَفِسَها وعِيَها ف عليه  َجديد 

 اإليدي ول وجيّة. منَازِعه معَ  مَسافَة ويخلق   ،والفلسَفة رکللف إخالصا   أشدّ  ونکيَ 
 ِبَجدَول معنيّة غي   أنّهاکُو املَغرّب، لَب وِسَها ِف  “االختالَف فلسَفة” إليْنا تتقّدم

ْختِلف “الِجيل” َهذا ظَمَ  إنّ  لِنَق ل .“الظَّم  ِجيل” أْعََمل  رْنَاکَذ  َمن ظَم  َعن َما َشيئا   م 
 “اإليدي ول وجيَا” ِف  انْغََمَسها َغيَِها عَلُ “النّيتشّية الّسالَلَة” َهذه تَعيب   َما ثيا  ک آنفا .

روب َها غيَِها من عليَْها ي َعاب مثلَََم  والْتَواَءتَِها،  بَعِض  وإلَحاَحات “الَواِقع” أَسئلَة ِمن ه 
 تََتاجع   اَجاتِه.وحَ  “الَعِْص  ر وح” عَلُ تَقِفز االَتکإشُْ ِف  االنْخرَاطَ  ثّة وِمن َمطالِبه؛
ور وَما وامل جتَمع، والّدولَة، الَذات، أسئلَة وم من َهاکفل ف يد  م   وَهَواِجس نظريّة ه 
ود، والحَياة، الحقيَقة، أْسئلَة وتَنبِثق   عمليّة، ، األسِئلَة تتَداخل   واملعرفَة. والو ج   وتتقاطَع 

 املَنَهج، حْوَل  واألخَرى الفيَنة ْي ب “حَواَرات” تَنشأ مختلَفة، والرّهانَات األولويّات نکل
                                                                        

ْضويّ  االرْتبَاط الظّم، جيل وَعى لَقد 14 س ِببنَاء والّدي وقرَاطيّة، والنّْهَضة لإلْصالَح الع  ذ “َوطَِنّية َدولَة” لِـ  َمتينَة أ س   َوالَقيَم امل واِطنَية ِمن تَأخ 
وص امل رسلَة املزَاِعم بَْعض إَلُ حََمَسة أيّ  من تَحّوطا   أشدّ  انک األَعم الَغالِب ِف  فإنّه لَذا، مّشوعيّتها، رََحاَها ِف  الّدائرَة ص   ،“ونيّةکال” بخ 
 دفيَنة “استعََمريّة” نَواِزعَ  إحيَاء إعاَدة من ميَاسِمَها بعض   إليْه ت فيض قَد وَما ،“الوطنّية السياَدة” بـ مّس  من بَعِضَها عنَ  يََتتّب َما السيَّم
لتويَة. ِبط ر ق  الدي وقراطيّة خصوصا : بلقِزيز، اإللَه وعبْد نّصار، نَاصيف تَابَاتک إَلُ باألَساس ن حيل   الَتابطَات َهذه فَهم ِف  اَدةلالستَز  م 

-ءالبيَضا )الدار وامل واطنَة السيّاسيَة الجََمَعة تَاب:کُو لنّصار، بالنسبَة (2017 والنّش، لألبحاث العربية ةکالشب )بيوت: العقائديّ  والِّصاع
نَا وما لبلْقِزيز. بالنسبَة (2020 تَاب،کلل الثَقاِف  زکاملُر بَي وت:  أهّميَة عَلُ يد  کالتّأ لزاما   فيبَقى الفلسفّي، رکالف ِف  “املغربّ  امل نَجز” بَصَدد دم 

 مَفاهيم: قبيل من ،“الظَّم  جيل” نَظَر ارمدَ  لَتکش التِي النَظريّة، املَق والَت من الَعديد الکواْستش فَْحص إَعادة ِف  ،“بلقِزيز أ طر وَحات”
 بَها وتشتِغل   تَتَوّسل ها التِي الَحديثَة املَنهجيّة ئَاتکالتّ  وأهّميَة وَغيَِها، والسيَاَسة، والّدين، وامل جتَمع، الَوطنية، والّدولة والنّهضة، اإلصالَح،
 وعليَْها.

 

ع ودَها، النّظَر وزَوايَا والّرْؤيَة،  النّتائج   َجاَءت مختلفا ، النّظَر َموِضع انَ ک لََّم ک ّن،کل وو 
ورَتِِه: عَلُ  أرض   “املَقاوَمة ِفعل  ” هوَ  فَقطَ  أحيَانا . متََعارَضة ورّّبَا ومتََميزَة، مْختلَفة، ص 
قاَوَمة، فأيّ  عِ.الَجمي بْي  ةکمشَُت َها م   ومَساَراتِه؟ “االْختالَف ِجيلِ ” تَابَاتک ِف  ثاويَة نَجد 

 لَن” 15:فيِها َجاءَ  إذ ؛“االختالَف طيّات” ِف  امل قاَومة داللَة ثّف  کت   َشذرَة لِنَقَرأ
قاوَمة نَهجَ  إالّ رکللف يتَبّقى  ِف  وتََضعَها للبالََهة، اذبَةکال الجّديَة تَْفَضح َساخرَة م 
َها يک ،کارْتبَا ها”و َوقارَها، َعنَها فَتنَزع   ِبنفِسها، ثَِقِتَها من َشيئا   تفِقد   َعن ت خرج 

ه ََم ک امل قاَوَمة ِفْعَل  ي َتِجم   أ مْن وَذجا   نَِجد لَن .“َصواِبها  املَغرِب، ِف  “االْختالَف ر  کف” يَفهم 
ه مثلََم   الخطيِبي، َعن مختلف   هَذا ِف  وهوَ  ايِل،العَ  بنعبْد الّسالم عبْد تَابَاتک ِف  نَجد 
هََم  انَتک وإنْ   ،“الظَم  ِجيلِ ” اليّاتکإشُْ ف انْخرَط تَقديرِنَا ِف  الثّاِن، ألنّ  َواِحَدة، َمرَاِجع 
جايلِيه عنْ  تفرّدَ  وإنِ  قاربَِتَها ِف  بامل َغامرَة م   السيَّم − “الَهواِمش فالِسَفة” عَلُ اعتَمدا   م 
 البَناء بَدَعاَوى ثيا  ک يَهتّموا لَم الِذينَ  − واألدبّية الفلسفيّة أبَْعاده ِف  الفرنسّ  رکالفِ 

 َشذَرات” ِف  تَابَةکال تَتِّخذ   الِجيل. هَذا أجلِه ِمن وقَاومَ  فَهَمه مثلََم والتّأِسيس،
سبَقة. قَواِعدَ  بالَ “َمِرح لِعب” َلُکشَُ “االْختالَف وَصه نکيَسْ  م  ، تالّصوْ  ن ص   فالَ وَصَداه 

يّز اد  کتَ   باأللَْوان. يلعب ون أنّهمکُو تب ونکويَ  ،“اليَد”بـ “نيتْشه َحَفَدة” رکي ف بْينَه َم. َت 
م الَجَسد  ارکوابْت املَعنَى، لِتَولِيد َحّيا   مْخترَبَا   “املَْمَش ” ِف  يََرْون .“األَساس” هوَ  عنْده 
م تِقّل  الَ املَبنَى.  التأِسيسيّة. الَفلسَفة أَسئلَة َعن أهِميِّتَها ِف  الَعابرَة يَوميّ ال أَسِئلَة عنْده 
ْ  املَعنَى، ِبَهذا ود، صَدى ر،کالفِ  )صَدى “الّصَدى” لکي ش أن نکي   مَّم  أيّا صَدى الو ج 

( أْصَل  ال أْصلک يَتقّدم َ  “األَثَر” يَِصي   نَفِسه، وباملَعنَى تَابَاتِِهم.ک ِف  َعِميقا   صْوتا   له   ثر)أ
ها تَابَةکال ود(، وِف  فيِهم َوقع  م َعالََمة الو ج   َصفَحة” عَلُ تَرق د   “َحيَاة” عَلُ ِعنده 

نتَظرَة ،“بيَاض خ   َمن م   عَلُ املَفتوَحة تَابَةکال َهذه ت َقاوم .“ر وحه” ِمن بَْعضا   فيَها يَنف 
 ،“َشذريّة تَابَةک” هيَ  .“تَاريخيّ ” أَو “تأسيسّ ” َمنَزع ّلُک وَجَملّياتِهََم  والَفنّ  األَدب
نون ه” نيتشه َعن َورثَت . متَه(ک)حِ  “ج  ، تَابَةک اْعتبَار َها نکي   نََعم، ورَقَصه   غْي  َراقَصة 
باليَة مه ور” بـ ثيا  ک م  وسيَقاَها إَلُ باإلِصَغاء عنَايَِتَها قَدر “الج   ّبَا وااللْتَذاذ الَخاّصة م 
 16.رَقَصاتَِها ِف  تفعل ه  

                                                                        
رْح   الَعايِل، بنْعبْد الّسالم عبْد 15  .73 (،2017 ت وبَقال، دار البيَضاء: لدار)ا ائِنکال ج 
ختلفا   “جَمليّا أسلوبا  ” نَلَمس 16 ف، تَابَةکال من الرّضب بهَذا الّشغوَفة تَابَاتکال ف م   األسل وب هَذا فإنّ  َشاعريّته، تفاوتَت وإنْ  والتّفلس 
 السيّاق، هَذا ف اإلحالَة نکي   منه. الفرنسّ  السيََّم  اص،املعَ  رکوالف الفلسَفة ف عََممتِه من خرج ومن نيتشه فعلَه ّبَا أساسا   ونکَمس

 باص،کال الّصَمد وعبْد ب ومسه ويل، العزيز وعبد أوزَال، حَسن تَابَاتک إَلُ ر،کالشي ومحّمد َحدَجامي وَعادل الَعايِل، بنَعبد أعََمل عل وعالَوة
َ  الفلْسفيّة األبَحاث زکمُر” إطَار ف الثالثَة خاض وقَد  الفرديّة. تابَاتکوال الجَمعيّة، اإلصَدارات بْي  توزَّعت خاّصة، فلسفيّة تَجربَة “غرِببامل
 ثي.ک وادِريس الخطّاب، عزالّدين تابَاتک بْعض إَلُ اإلحالَة نغَفل أن دون
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

 َما الِتي الَحبيبَة کتلْ  − “امليتَافيِزيَقا” َعن أْعرَضت وإِن االْختالَف، ةفلْسفَ 
ها اد  کن ،  − انْطک قاَل  مثلََم  َجديد ِمن غَوايَتَها ِف  نَقع حتّى ن َخاصم   مَّم  وبالّرْغم فإنّه 
 “امليتَافيزيَقا ضدّ  ِميتَافيزيَقا” هيَ  بَها. الَخاّصة ِميتَافيِزيَقاَها لَها أن   نَحِسب   رنَاه،کَذ 
 وإن إنَّها، 17.“لَْعنَِتَها”و َمنِطِقَها"” ِمن نظَرنَا ِف  تسلَم لَم ضّدها، تَنقلِب   وهيَ  نّها،کل

 لِنَفِسَها تَز ع م لَم وإِن هَي، وجّدي. َصارِم “َهزلَها” فإنّ  َساخرَة، تَابَةک “آثَارَِها” ِف  رأَتَ 
وَحات” أيّ   تَصي   بَحْيث   ،کذا َمزْعِمَها خالَل ِمن تَتحّدد   ،“هويّتَها” فإنّ  ،“َهَوويّة طم 

:  واالنْفَصال، والنّسَيان، واألثَر، والسخريّة، وامل فارقَة، واالسَْتَاتيِجيّة، االْختالَف، مَفاهيم 
رَجة فرَدات وغْيَها والف  وِسَها؛ ِف  أََساسيّة م   نَظيَمة” َهاکوتََشاب   انِْتظَاِمَها ِف  ل ُکفَت شَ  قَام 

قاومتََها اّدَعت وإِن حتّى ر.کللف “مغايرَة هويّة” ت علِن “ريّةکف  ِميتَافيِزيَقا” لـ م 
، ألََساس ت َؤّسس ،“التأسيِس  إراَدة” ِمن تَهر ب وهيَ  فإنَّها، ،“الهويّة -الالّ” ِف  يَرى َجديد 
 وَما ا،وامليتَافيزيقَ  الفلْسَفة “هويّة” ف النّظَر وي عيد ناحية، من له “هويّة” “أَساس
 “الفلْسَفة” َهذه إليْنا تَتقّدم 18.ثانيَة نَاحيَة من وتَعريَفات تَحديَدات من بِهَم ارْتبَط
َقاوَمة لکشَُ ِف  ِبَدورَها ه َما ت قاِوم فَهيَ  ومَغايرَة، متعّددة م   غْي  ،“الظَّم  جيل” ي قاِوم 

قاوَمِته َمنِطق ت قاِوم أنّها قاوَماتَِها” إَلُ مل ر ورا مفيدا ، ونکسيَ  لَذا ،کَذلِ ک م   عرْبَ  “م 
 وفنّه. املَقاوَمة لِفعلِ  “الَِهاکاْستشْ ” إَلُ اإلَشارَة

وص، ِف   الَعايِل  بنَْعبْد الّسالم عبْد تََب ک 19،“الّراِهن ضدّ ” ع نوان حملَت ن ص 
تمّدحا   قاوَمة” الفلْسَفة أنّ  إَلُ وذَهب وإيَقاَعاتِه، “االنْفَصال أَدب” م   اتجبَهَ  ِف  م 
تعّدَدة و ما ِف  الَفجَوات إْحَداث  ” أْسََمه   ّبَا َوثيقا   ارتبَاطا   ترتَبط   مهّمتَها وأنّ  ،“م   يَبد 
 ،“َمرَحة ِميتَافيِزيَقا” أنّها ّبَْعنَى ،“ ضّد... عَمل” الَفلسَفة ِعنده ون  کتَ  َذاکوهَ  ،“متّصال 

ِسَها. وإزَاَحة َواجَها،أُز لِخلخلَة )نيتْشه( “قيّييامليتَاِفيزِ  آِخر” تَستَعيد    ت َقاِوم أَس 
، جاورَتَها نّ کل ،“امليتافيزيَقا” ِغوايَات َهذه، والَحال الفلسَفة   َلتکش لَها، الّدامئَة م 

 “هويّة” ونکيَ  أَن نکي   ِبَدوره، النّسيَان إنّ  .“نسيَانَا  ” ونَ کتَ  أن أََصّت وإنْ  “رَتََهاکذا”
 النّسيَان   رَة  کذا للَوجهِ  .“وْجهها” ِف  النّظَر َعن وََتتِنع ِمِحَها،مالَُ عَلُ التَعرَّف  تأَب  رَةکذا

                                                                        
 أسئلَة ف الَحفر فنّ  هيَ  امليتافيزيَقا حيث   هايدغر، معَ  تَرّسخَ  الِذي کذلِ  من قَريب   جّدا، َخاص ّبَعنَى امليتَافيزيَقا نفَهم أَن عَلُ ”17

 .250 ،د ول وز جيل فلسَفة ،حْدَجامي،“األَسس
د لَم الفلْسَفة أن رکنتُذ أن ِفيکي” 18 وع عَلُ تَنَصّب  اليَوم تع   لتَقِويض اسَتاتيجيّة أَساسا   وهيَ  اْسَتاتيجيّة، أصبََحت وأنّها بَعيِنه، َموض 

 وفرعا   ر،کالفِ  جَهات ِمن جَهة اليَوم تَعِني الَ فامليتَافيِزيَقا ذاته. امليتافيزيَقا مفه وم َعرفَه الذي التحّول هوَ  هنَا، مّ واملهِ  امليتَافيزيقيّة، األزَواج
 األدب، ف حارضَة وهيَ  اإلنَسان، ويَعرف َها عرفَها التي الثَقافّية الکاألش مختلف ِف  حارضَة هيَ  وإمّنا هايدغر، يق ول ََم ک الّدَراَسات فر وع من
ود، ِف  َمبحث هيَ  حيث   من التّقليديّ  بالتّعريف لَها نَحتفظَ  أن ب دّ  ال انَ ک فإذَا اللَّغة. وف بل  عبَارَة کذل إَلُ نضيَفُ أن فَينَبغي الو ج 

ود َحقيَقة مأَوى هي اللَغة” أنّ  من هايدغر  وتَقويَضا للغة، اوَغةمُر الفلسَفة اسَتاتيجيّة ت صبح   وحينئذ   ،د ول وز جيل فلسَفة الو ج 
 الَفلسِفي رکالفِ  ف (:5) املَةکال األعََمل العايِل، بنعبد السالم عبْد ،د ول وز جيل فلسَفة لنَسيِجهَا وتَّشيَحا ألزواجَها، ا  کيکوتَف للميتَافيزيَقا،

 .100 (،2014 توبقال، دار البيضاء: )الدار باملَغرِب
 .151 (،2014 توبقال، دار البيضاء: )الدار امل َعاِص  رکالفِ  ِف  (:3) املَةکال األعََمل ،العايِل  بنعبد السالم عبْد ي نَظَر: 19

 

ثول ّلُکف لَذا رِسَّها.  َمنِطق ِف  ت سقط ِني يِل  رَةکذا ثّة أنّ  ر ِن کي ذ  َوِجِهي، أَمامَ  أَماِمي، م 
ه. قاوَمتي” ِمن ةکامل ربِ  التّجربَة َهذهِ  تَجَعل أرفض   ختالَف،)ا “هويّة” بهِ  أَتحّدد ملَا “م 
غايَرَة( تِّصل مکترَا َحصيلَة االْختالَف، ِميتَافيِزيَقا يل. َما م   يريد   دريَدا، إَلُ نيتْشه من م 
 انفَصالَه فإنّ  ،کذا َحرِصه من وبالّرْغم نّه،کل ،“دامئا   انْفصاال ” بوصِفه يتحّدد أن لنَفِسه

وره االتَّصال الکأش من لکشَُ  امل َغايرَة. وص 
قاوَمة ةالفلْسفَ  ليَْست جرّد هيَ  وال امل رسلَة، واآلَراء َسا،کللّدو  م   لَفْرز مْصَفاة م 

 ََم ک “والبَهاَمة والغبَاء، للبالَهة مَقاوَمة” التّحديد َهذا بَحَسب إنّها، الّصواب، َعن الَخطإ
ستعيدا   الَعايِل  بنعبْد يق ول  أن االْختالَف، جيل ي ريد   د ول وز. وجيل نيتْشه کفريدِري م 

 له   بالنّسبَة الَخطأ ألنّ  األجوبَة، فحص قبْل مجتمَعاتنَا، ف الّسؤال طبيَعة ف النّظر عيدي
 نقدية مراجَعة إنَجاز إَلُ دفَعه ما وهَذا الَجواب، من ولْيس للّسَؤال، صيَاَغتَنا من متأتّ 
 أّوال ، ليَوميّ وا والَواِقع، واألَدب، باإليدي ولوجيَا، وعالقَاتَها الفلسَفة ألْسئلَة َشديَدة

 والَعقل ومَفارقَاته، والزّمن ثانَيا ، وأسئلَتَها للهويّة َجديَدة االَتکاْسِتش عَلُ واالنْفتاح
 تابَةک عَلُ تَقف أن د ون ِمن “االختالَف” ف نَصاّ  تقرأ اد  کت الَُ ثَالِثا . وَتّوجاِته

ختلَفة، وأ طروَحات  واملهيِمن. الّسائِد خاللِه ومن بهِ  لتَسائَل  وَخواطره، الَعابرَ  تَتَصيّد م 
 کينفَُ ما فإنّه ،“االختالَف هويّة” ِبخ صوص مالحظَات من أوردنَا َما ّلُک من وبالّرْغم

َجاوزِةک َذاتِه َعن ي عرّب  وَمة ثنائيّات” ّلُکلِ  م  و ،“مْوه   يَد ِف  رکالفِ  يَضع الَ هَذا، ف وه 
 ي حّدد وإمّنا ،“َما خارج  ” ضدّ  مل هتستعْ  -ذاکه نفَسه يَتصّور األقَل عَلُ أو– قّوة

 وليس “الفعل” عل تقوم تْقويضيّة ةکحُر فيَها ويَرى عيِْنه، رکالفِ  داِخل من املقاوَمة
ها مَّم  ذاتَها وت حّرر نْفسَها، من تنطلِق أن فِيَهاکفي ،“الفعل ردّ ” عل  الحيَاة من ينع 

 امل قاَوَمة، الکأَش ونکتَ  أن إَذن ابَةغُر ال” والمتناهيَة، حّية مقاوَمة ونکلتَ  والّسَفر
تنَاهيَة واْسَتاتيجيّاتَها طلقا   األمر   يتعلّق ال إذ َمحدوَدة، وال الم   عَلُ الحقيَقة بانْتَصار م 

 أيْ  ،“نکامل م” لب ْعد مجرّدَ  دْوما   اإلطاْلَق ماَدام ،“الّشّ  قَوى” عَلُ الحّق  قَوى أو الَخطَإ،
رَصة إتَاَحة هيَ  بالّضبْط امل قاوَمات اَمتوماد الحيَاة، لقَوى قمعا    املَجال وفَْسح الف 

 عَلُ کوالش الثبَات عَلُ والتَغّي  اإلطاْلَق، عَلُ النّسبيّة ي ْضِفي يک نکامل م کلَذلِ 
 20.“اليقي

جونِه، التّاريخ ت َجاه ظاهرَة َحساسّية تَابَتهکُو “االْختالَف” لـ  ط موِحه وِف  وس 
 بوصِفَها الفلسَفة إَلُ نظرِته بَصَدد تَصّوَراتِه يَبِْني ر،کوالفِ  الَفلَْسَفة أَْسئلَة ءبنَا إَعاَدة إَلُ
قاوَمة” تعّدَدة". م  َ  اْسَتَاتيجّية عَلُ “امل قاوَمة” َهذهِ  تَقوم   م   ِشَف کلِتَ  واللِّعب، رکامل
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الَفلَسَفُة بَوْصفَها ُمَقاَوَمًة وإِزَعاجاً

 

 َما الِتي الَحبيبَة کتلْ  − “امليتَافيِزيَقا” َعن أْعرَضت وإِن االْختالَف، ةفلْسفَ 
ها اد  کن ،  − انْطک قاَل  مثلََم  َجديد ِمن غَوايَتَها ِف  نَقع حتّى ن َخاصم   مَّم  وبالّرْغم فإنّه 
 “امليتَافيزيَقا ضدّ  ِميتَافيزيَقا” هيَ  بَها. الَخاّصة ِميتَافيِزيَقاَها لَها أن   نَحِسب   رنَاه،کَذ 
 وإن إنَّها، 17.“لَْعنَِتَها”و َمنِطِقَها"” ِمن نظَرنَا ِف  تسلَم لَم ضّدها، تَنقلِب   وهيَ  نّها،کل

 لِنَفِسَها تَز ع م لَم وإِن هَي، وجّدي. َصارِم “َهزلَها” فإنّ  َساخرَة، تَابَةک “آثَارَِها” ِف  رأَتَ 
وَحات” أيّ   تَصي   بَحْيث   ،کذا َمزْعِمَها خالَل ِمن تَتحّدد   ،“هويّتَها” فإنّ  ،“َهَوويّة طم 

:  واالنْفَصال، والنّسَيان، واألثَر، والسخريّة، وامل فارقَة، واالسَْتَاتيِجيّة، االْختالَف، مَفاهيم 
رَجة فرَدات وغْيَها والف  وِسَها؛ ِف  أََساسيّة م   نَظيَمة” َهاکوتََشاب   انِْتظَاِمَها ِف  ل ُکفَت شَ  قَام 

قاومتََها اّدَعت وإِن حتّى ر.کللف “مغايرَة هويّة” ت علِن “ريّةکف  ِميتَافيِزيَقا” لـ م 
، ألََساس ت َؤّسس ،“التأسيِس  إراَدة” ِمن تَهر ب وهيَ  فإنَّها، ،“الهويّة -الالّ” ِف  يَرى َجديد 
 وَما ا،وامليتَافيزيقَ  الفلْسَفة “هويّة” ف النّظَر وي عيد ناحية، من له “هويّة” “أَساس
 “الفلْسَفة” َهذه إليْنا تَتقّدم 18.ثانيَة نَاحيَة من وتَعريَفات تَحديَدات من بِهَم ارْتبَط
َقاوَمة لکشَُ ِف  ِبَدورَها ه َما ت قاِوم فَهيَ  ومَغايرَة، متعّددة م   غْي  ،“الظَّم  جيل” ي قاِوم 

قاوَمِته َمنِطق ت قاِوم أنّها قاوَماتَِها” إَلُ مل ر ورا مفيدا ، ونکسيَ  لَذا ،کَذلِ ک م   عرْبَ  “م 
 وفنّه. املَقاوَمة لِفعلِ  “الَِهاکاْستشْ ” إَلُ اإلَشارَة

وص، ِف   الَعايِل  بنَْعبْد الّسالم عبْد تََب ک 19،“الّراِهن ضدّ ” ع نوان حملَت ن ص 
تمّدحا   قاوَمة” الفلْسَفة أنّ  إَلُ وذَهب وإيَقاَعاتِه، “االنْفَصال أَدب” م   اتجبَهَ  ِف  م 
تعّدَدة و ما ِف  الَفجَوات إْحَداث  ” أْسََمه   ّبَا َوثيقا   ارتبَاطا   ترتَبط   مهّمتَها وأنّ  ،“م   يَبد 
 ،“َمرَحة ِميتَافيِزيَقا” أنّها ّبَْعنَى ،“ ضّد... عَمل” الَفلسَفة ِعنده ون  کتَ  َذاکوهَ  ،“متّصال 

ِسَها. وإزَاَحة َواجَها،أُز لِخلخلَة )نيتْشه( “قيّييامليتَاِفيزِ  آِخر” تَستَعيد    ت َقاِوم أَس 
، جاورَتَها نّ کل ،“امليتافيزيَقا” ِغوايَات َهذه، والَحال الفلسَفة   َلتکش لَها، الّدامئَة م 

 “هويّة” ونکيَ  أَن نکي   ِبَدوره، النّسيَان إنّ  .“نسيَانَا  ” ونَ کتَ  أن أََصّت وإنْ  “رَتََهاکذا”
 النّسيَان   رَة  کذا للَوجهِ  .“وْجهها” ِف  النّظَر َعن وََتتِنع ِمِحَها،مالَُ عَلُ التَعرَّف  تأَب  رَةکذا

                                                                        
 أسئلَة ف الَحفر فنّ  هيَ  امليتافيزيَقا حيث   هايدغر، معَ  تَرّسخَ  الِذي کذلِ  من قَريب   جّدا، َخاص ّبَعنَى امليتَافيزيَقا نفَهم أَن عَلُ ”17

 .250 ،د ول وز جيل فلسَفة ،حْدَجامي،“األَسس
د لَم الفلْسَفة أن رکنتُذ أن ِفيکي” 18 وع عَلُ تَنَصّب  اليَوم تع   لتَقِويض اسَتاتيجيّة أَساسا   وهيَ  اْسَتاتيجيّة، أصبََحت وأنّها بَعيِنه، َموض 

 وفرعا   ر،کالفِ  جَهات ِمن جَهة اليَوم تَعِني الَ فامليتَافيِزيَقا ذاته. امليتافيزيَقا مفه وم َعرفَه الذي التحّول هوَ  هنَا، مّ واملهِ  امليتَافيزيقيّة، األزَواج
 األدب، ف حارضَة وهيَ  اإلنَسان، ويَعرف َها عرفَها التي الثَقافّية الکاألش مختلف ِف  حارضَة هيَ  وإمّنا هايدغر، يق ول ََم ک الّدَراَسات فر وع من
ود، ِف  َمبحث هيَ  حيث   من التّقليديّ  بالتّعريف لَها نَحتفظَ  أن ب دّ  ال انَ ک فإذَا اللَّغة. وف بل  عبَارَة کذل إَلُ نضيَفُ أن فَينَبغي الو ج 

ود َحقيَقة مأَوى هي اللَغة” أنّ  من هايدغر  وتَقويَضا للغة، اوَغةمُر الفلسَفة اسَتاتيجيّة ت صبح   وحينئذ   ،د ول وز جيل فلسَفة الو ج 
 الَفلسِفي رکالفِ  ف (:5) املَةکال األعََمل العايِل، بنعبد السالم عبْد ،د ول وز جيل فلسَفة لنَسيِجهَا وتَّشيَحا ألزواجَها، ا  کيکوتَف للميتَافيزيَقا،

 .100 (،2014 توبقال، دار البيضاء: )الدار باملَغرِب
 .151 (،2014 توبقال، دار البيضاء: )الدار امل َعاِص  رکالفِ  ِف  (:3) املَةکال األعََمل ،العايِل  بنعبد السالم عبْد ي نَظَر: 19

 

ثول ّلُکف لَذا رِسَّها.  َمنِطق ِف  ت سقط ِني يِل  رَةکذا ثّة أنّ  ر ِن کي ذ  َوِجِهي، أَمامَ  أَماِمي، م 
ه. قاوَمتي” ِمن ةکامل ربِ  التّجربَة َهذهِ  تَجَعل أرفض   ختالَف،)ا “هويّة” بهِ  أَتحّدد ملَا “م 
غايَرَة( تِّصل مکترَا َحصيلَة االْختالَف، ِميتَافيِزيَقا يل. َما م   يريد   دريَدا، إَلُ نيتْشه من م 
 انفَصالَه فإنّ  ،کذا َحرِصه من وبالّرْغم نّه،کل ،“دامئا   انْفصاال ” بوصِفه يتحّدد أن لنَفِسه

وره االتَّصال الکأش من لکشَُ  امل َغايرَة. وص 
قاوَمة ةالفلْسفَ  ليَْست جرّد هيَ  وال امل رسلَة، واآلَراء َسا،کللّدو  م   لَفْرز مْصَفاة م 

 ََم ک “والبَهاَمة والغبَاء، للبالَهة مَقاوَمة” التّحديد َهذا بَحَسب إنّها، الّصواب، َعن الَخطإ
ستعيدا   الَعايِل  بنعبْد يق ول  أن االْختالَف، جيل ي ريد   د ول وز. وجيل نيتْشه کفريدِري م 

 له   بالنّسبَة الَخطأ ألنّ  األجوبَة، فحص قبْل مجتمَعاتنَا، ف الّسؤال طبيَعة ف النّظر عيدي
 نقدية مراجَعة إنَجاز إَلُ دفَعه ما وهَذا الَجواب، من ولْيس للّسَؤال، صيَاَغتَنا من متأتّ 
 أّوال ، ليَوميّ وا والَواِقع، واألَدب، باإليدي ولوجيَا، وعالقَاتَها الفلسَفة ألْسئلَة َشديَدة

 والَعقل ومَفارقَاته، والزّمن ثانَيا ، وأسئلَتَها للهويّة َجديَدة االَتکاْسِتش عَلُ واالنْفتاح
 تابَةک عَلُ تَقف أن د ون ِمن “االختالَف” ف نَصاّ  تقرأ اد  کت الَُ ثَالِثا . وَتّوجاِته

ختلَفة، وأ طروَحات  واملهيِمن. الّسائِد خاللِه ومن بهِ  لتَسائَل  وَخواطره، الَعابرَ  تَتَصيّد م 
 کينفَُ ما فإنّه ،“االختالَف هويّة” ِبخ صوص مالحظَات من أوردنَا َما ّلُک من وبالّرْغم

َجاوزِةک َذاتِه َعن ي عرّب  وَمة ثنائيّات” ّلُکلِ  م  و ،“مْوه   يَد ِف  رکالفِ  يَضع الَ هَذا، ف وه 
 ي حّدد وإمّنا ،“َما خارج  ” ضدّ  مل هتستعْ  -ذاکه نفَسه يَتصّور األقَل عَلُ أو– قّوة

 وليس “الفعل” عل تقوم تْقويضيّة ةکحُر فيَها ويَرى عيِْنه، رکالفِ  داِخل من املقاوَمة
ها مَّم  ذاتَها وت حّرر نْفسَها، من تنطلِق أن فِيَهاکفي ،“الفعل ردّ ” عل  الحيَاة من ينع 

 امل قاَوَمة، الکأَش ونکتَ  أن إَذن ابَةغُر ال” والمتناهيَة، حّية مقاوَمة ونکلتَ  والّسَفر
تنَاهيَة واْسَتاتيجيّاتَها طلقا   األمر   يتعلّق ال إذ َمحدوَدة، وال الم   عَلُ الحقيَقة بانْتَصار م 

 أيْ  ،“نکامل م” لب ْعد مجرّدَ  دْوما   اإلطاْلَق ماَدام ،“الّشّ  قَوى” عَلُ الحّق  قَوى أو الَخطَإ،
رَصة إتَاَحة هيَ  بالّضبْط امل قاوَمات اَمتوماد الحيَاة، لقَوى قمعا    املَجال وفَْسح الف 

 عَلُ کوالش الثبَات عَلُ والتَغّي  اإلطاْلَق، عَلُ النّسبيّة ي ْضِفي يک نکامل م کلَذلِ 
 20.“اليقي

جونِه، التّاريخ ت َجاه ظاهرَة َحساسّية تَابَتهکُو “االْختالَف” لـ  ط موِحه وِف  وس 
 بوصِفَها الفلسَفة إَلُ نظرِته بَصَدد تَصّوَراتِه يَبِْني ر،کوالفِ  الَفلَْسَفة أَْسئلَة ءبنَا إَعاَدة إَلُ
قاوَمة” تعّدَدة". م  َ  اْسَتَاتيجّية عَلُ “امل قاوَمة” َهذهِ  تَقوم   م   ِشَف کلِتَ  واللِّعب، رکامل
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

ور” عَلُ يِصّ  َما خلَْف  امنَةکال املَعاِن  وتولّد امل فارقَات، ض   ولََقد ،“إلقَاَمةا”و “الح 
 ِف  ت ْعمل ها امل قاوَمة، ف الْسَتاتيجيّاتَِها مالمئَة منهجّية أدَوات “کيکالتّف” ف وجَدت

د والَواِقع، وامل جتمع، ر،کالفِ   إنَّها بل خفيَة، إليه تتسلّل الِتي “رکالالّف” الکأشُْ لَتْص 
 بَحَسب وطرَافتَه الکاإلش جْوَهر نّ ُإ َمالمَحها. بَها ت خِفي “ََمَمةک” وتَضع بقنَاعه، تتقنّع
 بالتَْعريَة “املَقاوَمة” تَقَتِن لهَذا، ر،کبالف ويَتشبّه ر،کي ف َصار “رکالالّفِ ” أنّ  املَنِطق، هَذا

ِسه، امل تَواِصلَة  عَلُ َدلّت أو والنّبش، الحْفر فْعل عَلُ َهذه “التعريَة” َدلّت َسواء أل س 
د لَم إنّه َشاف.کواالن الظ ه ور ِمن “الظّاِهر” تَحِجب مالِبس نَزع  َخْوض   نا  کمم يع 

 عَلُ العَمل سَوى يتبّق  ولَم يّة،کالسيکال رکالف أسلَحة بنفس البالَهة ضدّ  الَحرب
 اسِتبَداِهَها. ثَةک من املتخّفية حواملَِها ف والَحفر فيَها، التصّدع وإحَداث “إزَعاجَها”

 تَعِريف إعاَدة ِمْضََمر ِف  “االختالَف جيل ُ” اأَنَْجزَهَ  ظَاهرَة أََهّمَية َثّة
حاولَة َحيْث   اإليدي ولوجيَا؛  والنّظَر الَواِقع، وتَزييف تَشِويه عَلُ دالَلَتَها قَِْصِ  تَخطّي م 

د لَم ]اإِليْدي ول وجيَة[ هاتِه أنّ  کذلِ ” ،“للَواِقع َخلْق” ـک إليَْها  قلْب ِف  ال تتَمثّل   اليَْوم تَع 
 أَصَبَحت وإمّنا تَناق َضاتِه، تَغلِيف ِف  َحتّى أَساسا   ليَْس  ولرّّبَا تَشِويِهِه، ِف  والَ ،الَواقع
 يَعَمل َما تخل ق الَواِقع، من شيئا   تخل ق وإمّنا الواِقع، تخل ق إنّها نَق ول الَ َخلِقه. ِف  تَتمثّل

 فعل تَشخيَص  الَعايِل  بنعبْد أََراد وحَي، réelle du éecr elle(“.21( َواِقعک
ي ولوجيَا” رَجة” ِف  رأَى امل َعاِص، الَعالَم ِف  “اإليد   إنّ  واآلن. هنَا لَها َصنيَعة أْجَل  “الف 

جتَمع رَجة، م   الّذات فيهِ  وانفَصلت ،“الحقيَقة” محّلُ “املَظَهر” فيه حّلُ مجتَمع هوَ  الف 
 حاّد. َضيَاع   إَلُ باألفرَاد بلَغ استثنائّيا ، َصَخبا   اإلعالميّة ينَات هاکما ِفيهِ  وخلََقت نفِسَها، َعن

رَجة ه، الَعِص موَضة   الف   إل والّسمع النّظَر اسَتَاق إَلُ فيَها ّلُکال يَطَمح ومرَض 
وع” إَلُ أيضا   نَْفَسه ي حّول بل عليه، يتفّرج “َموضوع” رَجة للتفّرج. “َعار   َموض   َثَن للف 

جتََمع ع ملَة الّصورَة إن عاِريَة. صَور مجرّد إل والعالقَات الذَوات تَحويل .ظبَاهِ   م 
رَجة،  ومن بَها. الخاّصة واالستثَارة اإلثَارَة وأفالمِ  “الصور” عن لَها غنَى ال والفرَجة الف 

نا، قاوَمة الفلسَفة، “االْختالَف جيل” رِبط ه   “الفرجَويّي” هَذيَان ّب قاوَمة الفلْسَفة م 
ورِه. ورتَابَة رَجة ارتبَاطَات کيکتَفْ  لزَاما   انک ،کذل ازوإلنجَ  ص   التقنيّة، بعالَم الف 

 الَعِْص  “عالَمات” من وغيَِها رَةکال ومدرَّجات السندِويش، وَمعاِمل والعوملَة، واإلشَهار،
ول نا  کمم نکي ولَم ومالَمِحِه، وده إَلُ باألْمر الو ص  د   بـ التَوّسل دون من الق صوى ح 

 الّرزانَة قبَضات من ويَنفلِت واإليدي ول وجيَا، التّاريخ، َعن بنَفِسه أيَربَ  ،“خاّص  عقل”
بت وَسَمه الذي العقل وهوَ  ّية،کالسيکال وتَقاليدها ادييّة،کاأُل  ،“الّساِخر العقل” بـ رهکم 
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قاوَمة” ّبهّمة وخّصه    إَلُ للنَّفاذ يّ کالسيکال العْقل فاَءةک ف ثَِقتهِ  لَعدم ،“البالَهة م 
 نَقَدها. ناصَية کامتالَُ توّهم وإن بِه، رکَتَ  أنْ  من وتَخّوفه لَها،َمفاِص 

وص هيَ  ،“الَعايِل  بنعبْد تأّمالَت” ت َتجمَها ََم ک “االختالَف ن صوص”  َساخرَة، نص 
قاوَمة نکي   والَ لَِها حيَ  َسَواء قرّائَِها، ِمن “قلَقة ابتَساَمة” انْتزَاع عَلُ قدرتَِها م   تنَاو 

 من اقَْتاِبها حيَ  أو واملعرفَة، واألخالَق، السيَاَسة، االت:کإش قَبيل من جّديَة َمواِضيع
 واْستطالَعات واإلَشاَعات، والنجومّية، الَقَدم، رَةک مَع: حال ها هيِ  َمک وإيَاَءاتِه اليوميّ 
َمرَسة” ـک تَابَةکال عن العايل بنعبد َحديث نَفهم املعنى ِبهذا الّرأي.  ،“اخرَةوسَ  َوقَحة م 
ستفزّة بل وص” تَستَبدل   حينََم  السيََّم  وم  وص ر،کالفِ  ف “ربَىکال النّص  – “صْغرى” ِبن ص 

وص َشاغبَة إَلُ االمرْباط ورّي، املَنهِجيّ  يکالتّف من بدال  وتَتوّجهَ   − الَهاِمش ن ص   أشَياء” م 
وميّة واألزَرار، األرَسار ،امللبَس والطّاَعة، الّسمع الطَّعام، )مائَدة وتَفاَهاتِه “العالَم  النج 

 ِبوْصفَها للفلَسَفة جلّ  کإدرا َعن َهاکيکتف شف  کيَ  “ن صوصا  ” واعتبار ها واليَسار...إلخ(،
قاوَمة.  وليَْست اْستهتَارا ، هنا املْقصوَدة واالْسِتفزَاز[ الوقاَحة ]وال السخريّة ليَْست” م 
 َمضمونا   ّي،کالَِسيکال النّص أنّ  هوَ  األَْمر ِف  ما ّلُک خالال . الخلَل منِْطق رْصد محاَولَة

د لَم رّّبا ال کوش  کتِلِ  عنْد الو قوف وأنّ  امل عاصَة، الحَياة نبَضات ملتَابَعة افيا  ک يَع 
 22.“الدي ونيز ويِس  املََرح إَلُ واَقرَب رزَانَة، وإمّنا رَصانَة، أَقّل  ليَْست تَابَةک يَقتيَِض  النّبَضات

 تَعقيَدات من فيهِ  ما ونَلَمح املغرِبّ، امل جتَمع ةکحُر نتأّمل ن  ونَح إنّنا،
لو  بهِ  أَوقَع الِذي قَدره کون دِر  يبَات،کوتَر   إنّنا، ،“والتّقلِيد الحَداثَة ث نائّية” ِف  يا  کوتَف ا  کس 

فارقَاتِه” عَلُ نَِقف   ونَحن    َواِحدال امل جتَمع ََم ک الَواِحد الفرْد ِف  نکيَتَسا َحي ث ،“م 
ه”و “الّّشء  ” ور أيّ  يخلّف أَن دونِ  من 23،“نَقيض  ع  َصام أو بالتمزّق، ش   ونَحن   إنّنا، ،“الف 

 عَلُ “مترّسَعة امَ کأح” تَرْتيِب  إَلُ اإلرِساعِ  دون املعّقد يِب کالَتّ  هذا ّلُک فَْهم ن حاِول
ر َحقال  ِبَدورَِها املَغرِب ِف  الفلسَفة ونکتَ  أن أهمَية کن در  َواقِعه،  فلسَفات لتََجاو 
ر” هذا يعرّب   وال أحيانا . متَضاّدة ورّّبا متََميزَة،  واِقع” أيّ  َعن نَظَرنَا ف “التَّجاو 
ر يسَمح املطَاف نَهايَة ِف  وَحيويّته التّاريخَ  ألنّ  ،“ترَاِجيِديّ  َوضع  ” أو ،“مْضطَرِب  بتَجاو 
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ر وج” تْسَعى و َحيث   الَجامَعة، أْسَوار من بالَفلسَفة للْخ   حوالّّش و  التأويالَت مرَض من إنَقاذَها بهَدف ر،کالف ضدّ  عائقا   املعرفَة تَغد 
وص، قدسيّة من يعِطيه ّبَا الفلسَفة تاريخ   رّسخَها التِي الَفلسفّية التَقاليد َعن بعيدا   وجرّها والتعليَقات،  َما معَ  للمَعاِن، وتَأليهِ  للنّص 
 دار البيضاء: لدار)ا فلسفة-البوب ،“النّصوص ودواِخل املفه وم، “دواِخل”و الَوعي، َدواِخل :“الّدواِخل” عرب مر ور من کذل ّلُک يْستْدعيه
 .15-14 (،2015 توبقال،

 َعن ولَيَس  امل َعّقد الَتَّسب طَريق َعن الِقَيم نِظَام تَحّول يَتمّ ” إذ املَغاربَة؛ قَيم يخ ّص  فيََم  نکالتَّسا هَذا عَلُ الَخمسينيّة تْقرير   وقَف 23
 املغربية، النّش دار مطبعة البيضاء: الدار) کمشَت  طموح أجل من العام النقاش ف إسهام ن:کاملم املغرب ،“واالْستبَدال الَقطيَعة طَِريق
2006.) 

)el le crée du réel(
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ور” عَلُ يِصّ  َما خلَْف  امنَةکال املَعاِن  وتولّد امل فارقَات، ض   ولََقد ،“إلقَاَمةا”و “الح 
 ِف  ت ْعمل ها امل قاوَمة، ف الْسَتاتيجيّاتَِها مالمئَة منهجّية أدَوات “کيکالتّف” ف وجَدت

د والَواِقع، وامل جتمع، ر،کالفِ   إنَّها بل خفيَة، إليه تتسلّل الِتي “رکالالّف” الکأشُْ لَتْص 
 بَحَسب وطرَافتَه الکاإلش جْوَهر نّ ُإ َمالمَحها. بَها ت خِفي “ََمَمةک” وتَضع بقنَاعه، تتقنّع
 بالتَْعريَة “املَقاوَمة” تَقَتِن لهَذا، ر،کبالف ويَتشبّه ر،کي ف َصار “رکالالّفِ ” أنّ  املَنِطق، هَذا

ِسه، امل تَواِصلَة  عَلُ َدلّت أو والنّبش، الحْفر فْعل عَلُ َهذه “التعريَة” َدلّت َسواء أل س 
د لَم إنّه َشاف.کواالن الظ ه ور ِمن “الظّاِهر” تَحِجب مالِبس نَزع  َخْوض   نا  کمم يع 

 عَلُ العَمل سَوى يتبّق  ولَم يّة،کالسيکال رکالف أسلَحة بنفس البالَهة ضدّ  الَحرب
 اسِتبَداِهَها. ثَةک من املتخّفية حواملَِها ف والَحفر فيَها، التصّدع وإحَداث “إزَعاجَها”

 تَعِريف إعاَدة ِمْضََمر ِف  “االختالَف جيل ُ” اأَنَْجزَهَ  ظَاهرَة أََهّمَية َثّة
حاولَة َحيْث   اإليدي ولوجيَا؛  والنّظَر الَواِقع، وتَزييف تَشِويه عَلُ دالَلَتَها قَِْصِ  تَخطّي م 

د لَم ]اإِليْدي ول وجيَة[ هاتِه أنّ  کذلِ ” ،“للَواِقع َخلْق” ـک إليَْها  قلْب ِف  ال تتَمثّل   اليَْوم تَع 
 أَصَبَحت وإمّنا تَناق َضاتِه، تَغلِيف ِف  َحتّى أَساسا   ليَْس  ولرّّبَا تَشِويِهِه، ِف  والَ ،الَواقع
 يَعَمل َما تخل ق الَواِقع، من شيئا   تخل ق وإمّنا الواِقع، تخل ق إنّها نَق ول الَ َخلِقه. ِف  تَتمثّل

 فعل تَشخيَص  الَعايِل  بنعبْد أََراد وحَي، réelle du éecr elle(“.21( َواِقعک
ي ولوجيَا” رَجة” ِف  رأَى امل َعاِص، الَعالَم ِف  “اإليد   إنّ  واآلن. هنَا لَها َصنيَعة أْجَل  “الف 

جتَمع رَجة، م   الّذات فيهِ  وانفَصلت ،“الحقيَقة” محّلُ “املَظَهر” فيه حّلُ مجتَمع هوَ  الف 
 حاّد. َضيَاع   إَلُ باألفرَاد بلَغ استثنائّيا ، َصَخبا   اإلعالميّة ينَات هاکما ِفيهِ  وخلََقت نفِسَها، َعن

رَجة ه، الَعِص موَضة   الف   إل والّسمع النّظَر اسَتَاق إَلُ فيَها ّلُکال يَطَمح ومرَض 
وع” إَلُ أيضا   نَْفَسه ي حّول بل عليه، يتفّرج “َموضوع” رَجة للتفّرج. “َعار   َموض   َثَن للف 

جتََمع ع ملَة الّصورَة إن عاِريَة. صَور مجرّد إل والعالقَات الذَوات تَحويل .ظبَاهِ   م 
رَجة،  ومن بَها. الخاّصة واالستثَارة اإلثَارَة وأفالمِ  “الصور” عن لَها غنَى ال والفرَجة الف 

نا، قاوَمة الفلسَفة، “االْختالَف جيل” رِبط ه   “الفرجَويّي” هَذيَان ّب قاوَمة الفلْسَفة م 
ورِه. ورتَابَة رَجة ارتبَاطَات کيکتَفْ  لزَاما   انک ،کذل ازوإلنجَ  ص   التقنيّة، بعالَم الف 

 الَعِْص  “عالَمات” من وغيَِها رَةکال ومدرَّجات السندِويش، وَمعاِمل والعوملَة، واإلشَهار،
ول نا  کمم نکي ولَم ومالَمِحِه، وده إَلُ باألْمر الو ص  د   بـ التَوّسل دون من الق صوى ح 

 الّرزانَة قبَضات من ويَنفلِت واإليدي ول وجيَا، التّاريخ، َعن بنَفِسه أيَربَ  ،“خاّص  عقل”
بت وَسَمه الذي العقل وهوَ  ّية،کالسيکال وتَقاليدها ادييّة،کاأُل  ،“الّساِخر العقل” بـ رهکم 
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قاوَمة” ّبهّمة وخّصه    إَلُ للنَّفاذ يّ کالسيکال العْقل فاَءةک ف ثَِقتهِ  لَعدم ،“البالَهة م 
 نَقَدها. ناصَية کامتالَُ توّهم وإن بِه، رکَتَ  أنْ  من وتَخّوفه لَها،َمفاِص 

وص هيَ  ،“الَعايِل  بنعبْد تأّمالَت” ت َتجمَها ََم ک “االختالَف ن صوص”  َساخرَة، نص 
قاوَمة نکي   والَ لَِها حيَ  َسَواء قرّائَِها، ِمن “قلَقة ابتَساَمة” انْتزَاع عَلُ قدرتَِها م   تنَاو 

 من اقَْتاِبها حيَ  أو واملعرفَة، واألخالَق، السيَاَسة، االت:کإش قَبيل من جّديَة َمواِضيع
 واْستطالَعات واإلَشاَعات، والنجومّية، الَقَدم، رَةک مَع: حال ها هيِ  َمک وإيَاَءاتِه اليوميّ 
َمرَسة” ـک تَابَةکال عن العايل بنعبد َحديث نَفهم املعنى ِبهذا الّرأي.  ،“اخرَةوسَ  َوقَحة م 
ستفزّة بل وص” تَستَبدل   حينََم  السيََّم  وم  وص ر،کالفِ  ف “ربَىکال النّص  – “صْغرى” ِبن ص 

وص َشاغبَة إَلُ االمرْباط ورّي، املَنهِجيّ  يکالتّف من بدال  وتَتوّجهَ   − الَهاِمش ن ص   أشَياء” م 
وميّة واألزَرار، األرَسار ،امللبَس والطّاَعة، الّسمع الطَّعام، )مائَدة وتَفاَهاتِه “العالَم  النج 

 ِبوْصفَها للفلَسَفة جلّ  کإدرا َعن َهاکيکتف شف  کيَ  “ن صوصا  ” واعتبار ها واليَسار...إلخ(،
قاوَمة.  وليَْست اْستهتَارا ، هنا املْقصوَدة واالْسِتفزَاز[ الوقاَحة ]وال السخريّة ليَْست” م 
 َمضمونا   ّي،کالَِسيکال النّص أنّ  هوَ  األَْمر ِف  ما ّلُک خالال . الخلَل منِْطق رْصد محاَولَة

د لَم رّّبا ال کوش  کتِلِ  عنْد الو قوف وأنّ  امل عاصَة، الحَياة نبَضات ملتَابَعة افيا  ک يَع 
 22.“الدي ونيز ويِس  املََرح إَلُ واَقرَب رزَانَة، وإمّنا رَصانَة، أَقّل  ليَْست تَابَةک يَقتيَِض  النّبَضات

 تَعقيَدات من فيهِ  ما ونَلَمح املغرِبّ، امل جتَمع ةکحُر نتأّمل ن  ونَح إنّنا،
لو  بهِ  أَوقَع الِذي قَدره کون دِر  يبَات،کوتَر   إنّنا، ،“والتّقلِيد الحَداثَة ث نائّية” ِف  يا  کوتَف ا  کس 

فارقَاتِه” عَلُ نَِقف   ونَحن    َواِحدال امل جتَمع ََم ک الَواِحد الفرْد ِف  نکيَتَسا َحي ث ،“م 
ه”و “الّّشء  ” ور أيّ  يخلّف أَن دونِ  من 23،“نَقيض  ع  َصام أو بالتمزّق، ش   ونَحن   إنّنا، ،“الف 

 عَلُ “مترّسَعة امَ کأح” تَرْتيِب  إَلُ اإلرِساعِ  دون املعّقد يِب کالَتّ  هذا ّلُک فَْهم ن حاِول
ر َحقال  ِبَدورَِها املَغرِب ِف  الفلسَفة ونکتَ  أن أهمَية کن در  َواقِعه،  فلسَفات لتََجاو 
ر” هذا يعرّب   وال أحيانا . متَضاّدة ورّّبا متََميزَة،  واِقع” أيّ  َعن نَظَرنَا ف “التَّجاو 
ر يسَمح املطَاف نَهايَة ِف  وَحيويّته التّاريخَ  ألنّ  ،“ترَاِجيِديّ  َوضع  ” أو ،“مْضطَرِب  بتَجاو 
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ر وج” تْسَعى و َحيث   الَجامَعة، أْسَوار من بالَفلسَفة للْخ   حوالّّش و  التأويالَت مرَض من إنَقاذَها بهَدف ر،کالف ضدّ  عائقا   املعرفَة تَغد 
وص، قدسيّة من يعِطيه ّبَا الفلسَفة تاريخ   رّسخَها التِي الَفلسفّية التَقاليد َعن بعيدا   وجرّها والتعليَقات،  َما معَ  للمَعاِن، وتَأليهِ  للنّص 
 دار البيضاء: لدار)ا فلسفة-البوب ،“النّصوص ودواِخل املفه وم، “دواِخل”و الَوعي، َدواِخل :“الّدواِخل” عرب مر ور من کذل ّلُک يْستْدعيه
 .15-14 (،2015 توبقال،

 َعن ولَيَس  امل َعّقد الَتَّسب طَريق َعن الِقَيم نِظَام تَحّول يَتمّ ” إذ املَغاربَة؛ قَيم يخ ّص  فيََم  نکالتَّسا هَذا عَلُ الَخمسينيّة تْقرير   وقَف 23
 املغربية، النّش دار مطبعة البيضاء: الدار) کمشَت  طموح أجل من العام النقاش ف إسهام ن:کاملم املغرب ،“واالْستبَدال الَقطيَعة طَِريق
2006.) 
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َعْبد الَواْحد اْيت الّزين

 

هاوت تضّمها وحَدة ِف  دوما   تنحّلُ أن دون األْضَداد،  اْستحالَء وألنّ  جهة، من وّحد 
 من دوما   ارکواألف والَعالَم األشيَاء واِقع ليَْس  “امکاإلح”و ،“االنتظام”و ،“االنسَجام”

وم أَساسا   “امل فارقَة  ”و “التَّمي ز”و “التَناق ض” ونکيَ  ادکي بَل ثانيَة، جَهة  وتَنهض   علْيه، تق 
 مثلَََم  ربَى،کال باألسئلَة نَفِسه وبالَقْدر املَغرِب، ِف  معنّيون، ثالثَة جَهة من وألنّنا بِه؛

 األسئلَة کتلْ  هامِش  عَلُ ت وجد   “هَواِمل أسِئلَة” اعِتبَار َها نکي   ّبَا معنيّون نحن  
ها تَصّب  إذ ربَى؛کال  والحَياة اإلنَسان  − األخي ورّّبا – للفلسَفة األّول السَؤال ِف  َجميع 

ر َهذا أهميّة آنفا ، رنَاکَذ  ََم کُو ا،هنَ  ِمن 24.بْينه ََم  وَما  رکالف ِف  نکوالتّسا التّجاو 
 هيغل إَلُ وأرسط و أفالط ون ِمن ّيةکالَسيک تأسيسيّة فلسَفات بْي  املَغرِبّ  الفلْسفيّ 

 فلسَفة ِمن کهنَا فليَْست التّعبي ، صحّ  إنْ  َهادَمة − “يّةکيکتَف فلْسَفات”و س،کوَمار 
و. د ول وز إَلُ وفرويد نيتْشه ِمن − ذاتِه اآلن ف وبانيَة هادَمة غي و وبالنش   هَذا أنّ  يبد 

ر  أيّ  يَدرِي ال “ريّ کف تيهِ ” عَلُ دليالَ وليْس وحيويّة، ثَرَاء عالَمة والتعّدد التَّجاو 
 ّلُک إرَجاع   بهِ  لنَا يْسمحَ  أَن نکي   ما َهذا، ولعّلُ غِيَِها. قبْل ّبَْقَدِمه أوَلُ هيِ  املَقاَمات

 األَساس: مهّمت ها خلنَاه َما إَلُ “تَناقَضاتِها”و وتَشّعبَاتَِها، باختالفَاتِها، الفلسَفات، َهذه
. امل قاوَمة    واإلزَعاج 

 البيبليوغرافيا
 .العربيّة وتجلّياته الغربية مصادره املعاص: الفلسفيّ  النّقد .الّدين نور محّمد أفاية،

 .2014 يّة،العرب الوحدة دراسات زکمُر بيوت:
 الثَقاِف  زکاملُر بَي وت:-البيَضاء الدار .وامل واطنَة السيّاسيَة الجََمَعة .اإللَه عبْد ،بلقِزيز

 .2020 تَاب،کلل
 الثَقاِف  زکاملُر بيوت:-البيضاء الدار .النّهَْضويّ  املَّش وع إَل  اإلصالحيّة من .______

 .2018 تَاب،کلل
 .2017 ت وبَقال، دار البيَضاء: الدار .ائِنکال رْح  ج   .السالم عبد العايِل، بنعبْد

 .2015 توبقال، دار البيضاء: الدار .فلسفة-البوب .______
 .2014 ت وبَقال، دار البيَضاء: الدار .فلسفية شذرات (:1) املَةکال األعََمل .______
 .2014 توبقال، ردا البيضاء: الدار .امل َعاِص  رکالفِ  ِف  (:3) املَةکال األعََمل .______
 .2014 ت وبَقال، دار البيَْضاء: الّدار .امل َعاِص  رکالفِ  ف (:3) املَةکال األعََمل .______
 توبقال، دار البيضاء: الدار .باملَغرِب الَفلسِفي رکالفِ  ف (:5) املَةکال األعََمل .______

2014. 
                                                                        

ستقَبلِه، باإلنَسان صلَتهََم  مَدى من ت ستمّدان نظَرنَا وجَهة من والفلسَفة، رکالف قيَمة إنّ ” الصَدد: هذا ف الدَواي الرزَاق عبْد يق ول 24  وم 
عاصَة لداللة اليَوم نکامل م التَعبي إالّ رأيِنَا ف باإلنَسان االْهتََمم هذا ولَيَس  )...( لحيَاتِه. وداللَة مغزَى ت عطي التِي وباملََعاِن   ملفه وم م 
و الِذي املعَنى إنّ  مة:کحک الفلسَفة  الَفلَسفيّ  رکللف لر ؤيَة َعنَاِص ” ،“بهِ  واالهتََمم اإلنَسان محّبة هو َعِصنَا ف الفلسَفة، َمةکلحِ  أنَسب يَبد 

 .109 :(2000) 5 فلسفية مدارات ،“امل ستقبَل ِف  الَعرِبّ 

 

 .إبراهيم نجيب عل ترجمة .العّشين القرن ف رکالف أساطي .روجيه دروا، بول
 .2012 الجديد، تابکال دار بيوت:

 دار البيضاء: الدار .واالختالَف الو ج ود َعن د ول وز جيل فَلسَفة .َعادل حدجامي،
 .2012 توبقال،

 مدارات .“امل ستقبَل ِف  الَعرِبّ  الَفلَسفيّ  رکللف لر ؤيَة َعنَاِص ” .الرزَاق عبْد ،الدَواي
 .(2000) 5 فلسفية

 .2007 الّشق، افريقيا البيضاء: الدار .املعاص الفلسفيّ  الّّشط ف .محّمد ال،سِبي
 .2013 والنّش، لألبحاث العربية ةکالشب بيوت: .رکللف أفقا   الحوار .طهَ  الرحَمن، عبد

 زکاملُر بيوت: .والتأثيل املفهوم تابک الفلسفي: القول (،2) الفلسفة فقه .______
 .2008 الثالثة، الطبعة العرب، الثقاف

ورَات الرباط: .امل ستَقبَل أَْجل ِمن ِحَوارَات .______  .2008 الزَمن، َمنش 
 العرب، الثقاف زکاملُر بيوت:-البيضاء .الفلسفي االختالف ف العرب الحق .______

2006. 
 اتتَابَ ک مجلّة .“املغربّ  رکالفِ  ِف  َجديَدة فَلَسفيّة َموَجات” .ََملک اللّطيف، عبْد

 .(2015) 2 فلسفيّة
 مطبعة البيضاء: الدار .کمشَت  طموح أجل من العام النقاش ف إسهام ن:کاملم املغرب

 .2006 املغربية، النّش دار
 .2011 الوطنية، والوراقة املطبعة ش:کمرا .الفلسفة ترجَمن .محّمد موهوب،
 لألبحاث العربية ةکالشب بيوت: .العقائديّ  والِّصاع الدي وقراطيّة .نَاصيف نّصار،

 .2017 والنّش،
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الَفلَسَفُة بَوْصفَها ُمَقاَوَمًة وإِزَعاجاً

 

هاوت تضّمها وحَدة ِف  دوما   تنحّلُ أن دون األْضَداد،  اْستحالَء وألنّ  جهة، من وّحد 
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 ّلُک إرَجاع   بهِ  لنَا يْسمحَ  أَن نکي   ما َهذا، ولعّلُ غِيَِها. قبْل ّبَْقَدِمه أوَلُ هيِ  املَقاَمات
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 لألبحاث العربية ةکالشب بيوت: .العقائديّ  والِّصاع الدي وقراطيّة .نَاصيف نّصار،

 .2017 والنّش،





II. مقاالت فلسفيــة متنوعة
     ونص فلسفـــي مرتجـــم



 

 شميت ارلک فلسفة يف السيادة الکوإش الدميقراطية
 

 أقرقاش يوسف
 توراه،کالد  کسل يف باحث طالب

 اإلنسانية والعلوم اآلداب ليةک الفلسفة، شعبة
 البيضاء الدار ،کبنمسي

 
 األمر يف الحّق  باعتبارها الفلسفية، واملعاجم القواميس يف السلطة، تُحّدد

)commander de droit(واقع أن أي الخضوع، واجب املقابل يف تفرتض وهي ؛ 
 السيايس الجسم انک هنا من خاضعة. وأخرى آمرة جهة بوجود إال يستقيم ال السلطة
 عرب السياسية الحياة التجاذب هذا الزم يطيع. ومن يأمر من بني تجاذب مجال دامئا

 ياةح تفاصيل لک يف يحرض أنه ورغم يوم. ذات زواله نتصور أن نکمي وال التاريخ؛
 األمر تعلق سواء وسرته، إخفائه إىل الجميع يسعى به. يُْعرتف ادکفبال اليومية، األفراد
 بينام والفضيلة، القوة بني يجمع حني األول الطرف يخفيه يطيع. مبن أو يأمر مبن

 األمن. إىل والحاجة رامةکبال يتشبث حني الثاين الطرف يخفيه
لة عىل حتى عيطي ومن يأمر من بني التعارض هذا سکانع  بني املفرتضة الصِّ

 وراء السياسة تسعى القوة، وراء السلطة تسعى ما فبقدر والسياسة؛ السلطة لفظي
 السلطة يهم وما القوة. استعامل من الحد أي السلطة، ملامرسة فقط نةکاملم السبل
 الوقت ويف والغلبة. مکالتح دميومة فهو السياسة يهم أما والغلبة، مکالتح فقط هو
 وتأمل التأين إىل السياسة متيل السبل، أقرص کوَسلْ  التعّجل إىل السلطة فيه متيل لذيا

 والعواقب. النتائج
 بالغايات والسياسة السلطة لفظي نکيس الذي التعارض هذا يرتبط ال
 من السلطة ُولدت فقد أصولهام؛ إىل أيضا ميتد وإمنا فقط، منهام واحد لک من املرجوة
 الناس حياة عىل الرصاع يهيمن بينها. التوفيق من السياسة لدتوو  اإلرادات، رصاع
 متيل بينهام، التعارض يشتد ما وبقدر أخرى. تارة عليها التوفيق يهيمن امک تارة،

 الجسم يف أيضا تشّعبنا لامکو  الفضيلة. نحو السياسة ومتيل القوة، نحو السلطة
 التعارض. هذا الکأش تََوالَْت  أُفقيّا   السيايس

 القوة ملفارقة الحديثة الصورة والدميقراطية السيادة مفارقة ونکت قد
 املطلقة القوة العليا، السلطة باعتبارها ،)souveraineté( السيادة تقتيض والفضيلة.
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 شميت ارلک فلسفة يف السيادة الکوإش الدميقراطية
 

 أقرقاش يوسف
 توراه،کالد  کسل يف باحث طالب

 اإلنسانية والعلوم اآلداب ليةک الفلسفة، شعبة
 البيضاء الدار ،کبنمسي
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يوسف أقرقاش

 

 فيه يسود نظاما باعتبارها الدميقراطية، تقتيض بينام ودميومته، مکالح رسيان لضامن
 يف املطلقة اإلرادة بني الجمع ستقيمي يفکف واستقاللهم. الناس تحّرر الشعب،

 التحّرر؟ يف املطلقة واإلرادة مکالتح
 سيادية جهة ِقَبلِ  من مُتارس التقليدية، ياتکاملل داخل السيادة، انتک
 مقبوال يعد مل عرش، الثامن القرن ثورات بعد نکول األمر. يف املطلق الحق لها واحدة،

ع أن مقبوال يعد ومل م،کالحا الشخص صورة يف السيادة تُْحرَصَ  أن  من القوانني يرُشِّ
 سيادة إىل شخصية سيادة من الرفض، هذا مبوجب السيادة، انتقلت فقد يُنفذها.
 أي عن للحديث مجال ال بدونها واملؤسسات، القوانني من مبجموعة عنها يُعرب مجردة،

 م.کالحُ  يف مرشوعية
 يستبدل السيادة، مملفهو  جديد تصور أمام مکالح من النموذج هذا يضعنا

 الحدث أو الواقع ويستبدل بالقانون، )souverain( العاهل أو السيايس الفاعل
 اإلرادة، صور من صورة وطاعة، أمر هو مبا م،کالح أن نعلم ناک إذا نکل باملعيار.

 وحيوية؟ يةکحر  بوصفها لإلرادة مجسدا جامدة قاعدة بوصفه القانون يصري يفکف
 يفکف باستمرار، ومتجدد متغري   الحدثَ  وأن ثابتة صورة   عيارَ امل أن نعرف ناک وإذا
 عنه؟ يعرب وأن الثاين يشمل أن لألول نکمي

 القانون، بسيادة الشخص سيادة استبدلت التي السياسية، األنظمة ُعرِفت
 أي اليونان، عند به ُعرَِف  الذي نفسه باملعنى اللفظ هذا ُحّدد وقد الدميقراطية. باسم
 الشعب ونکي فأن بالحرية، إال حقيقية ونکت ال السيادة هذه أن غري ب.الشع سيادة
 يستلزم ال م.کالح سلطة إال ليست التي القرار سلطة کميل أن غري شيئا يعني ال سيدا
 وهذا تعليقها. أو تغيريها أو تعديلها أيضا يستلزم بل فقط، القوانني وضع مکالح

 ،“القانون سيادة” مبدأ يقتضيه ملا فارق  م “الشعب سيادة” مبدأ يقتضيه ما أن يعني
 الحديثة. السياسية األنظمة تتبناه الذي

 السلطة، من لک مفاهيم دالالت يف البحث يُفرزها ثريةک مفارقات إذن مثة
 امتدادات نبني أن املقال، هذا يف سنحاول، کلذل والدميقراطية. السيادة، السياسة،

 الفيلسوف أعامل عىل اعتامدا إليها، تنتهي أن نکمي التي واملآالت املفارقات هذه
 الکإش تناول من أبرز باعتباره ،)Schmitt Carl( شميت ارلک القانوين والفقيه
 املعارص. السيايس رکالف يف والدميقراطية السيادة

 

 

 السيايس مفهوم .1
 وهو 1.املدينة داخل الحياة مبعنى أرسطو عند )Politeia( السياسة لفظ يرد

 ،)philosophie la de dictionnaire Grand( معجم إليه يشري الذي سهنف املعنى
 أو املدين الحق مبعنى )Politeia( لفظ )Hérodote( هريودوت لسان عىل ورد حني

 هي عليا، سلطة بوجود اليونان عند الحق هذا يرتبط وال .)Cité de Droit( السيايس
 املواطنة بصفة يرتبط ما بقدر جبات،والوا بالحقوق يتعلق فيام القرار، حق کمتل التي
 املدينة. إىل ُعْضويّا ينتمي من بها يتمتع التي

 أي اليوم، منها نفهمه ما تعني قدميا، ،)cité( أو )polis( املدينة نکت مل
 التنظيم من منط إىل تشري انتک وإمنا ،)ville( املنظم والعمران املرتاصة البنايات
 هذه إىل ينتمي من يتمتع ومستقلة. موحدة جامعة وجود عىل يقوم السيايس
 الباقي، عىل يرسي ما عليه ويرسي أعضاؤها، بها يتمتع التي الحقوق لکب الجامعة

 التحوالت بسبب طويال، التنظيم من النمط هذا يستمر مل متييز. أو تفاضل دون
 الوسطى. القرون عرفتها التي واالجتامعية االقتصادية

 القدمية، املديِنيّة األنظمة بزوال السيايس، ملشهدا من املواطنة رةکف غابت
 األنظمة داخل أو الفيودالية األنظمة داخل سواء بذاته، مستقال ياناک السلطة وصارت
 باستقالل السياسة، صارت .)modernes étatiques systèmes( الحديثة الدولتيّة
 التي الوسائل بداللة أو السلطة، کميل الذي النظام بداللة تُفهم الجامعة، عن السلطة

 ألفاظ بني نخلط کبذل ورصنا بذاته؛ مستقال جوهرا وليس السلطة، مُتارَُس  خاللها من
 والسياسة. الدولة للفظي بالنسبة الحال هو امک الداللة، متباعدة

 فالسفة وبالخصوص الحديث، العرص خالل السياسة، يف تبواک من أغلب يأخذ
 لداللة لفظان أنهامکو  واحد، مبعنى والسياسة لةالدو  مفهومي االجتامعي، العقد

 واحدة داللة بتقاسم يسمح أن نکمي ال اللغة مکيح الذي املنطق انک ملا نکل واحدة؛
 يف اآلخر عن ينقص أو يزيد أن اسم لکل بد فال تابة،کوال النطق يف مختلفني لفظني بني

 يعني أن السياسة لفظل نکمي فال سليمة القاعدة هذه انتک وإن والداللة. املعنى
 السياسة. يعني أن الدولة للفظ نکمي وال الدولة،

                                                                        

 أنظر: ألرسطو. السياسات تابک من هامش عىل التحديد هذا ورد 1
Aristote, Les politiques, traduit par Pierre Pellegrin (Paris: Flammarion, 1993), 138. 
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الدميقراطية وإشكال السيادة يف فلسفة كارل شميت
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يوسف أقرقاش

 

 لفظي بني الخلط هذا إىل نبّه من أول شميت ارلک األملاين رکاملف يُعترب
 هذين وجود أن الناس اعتقاد إىل الخلط هذا الفيلسوف عزا وقد والسياسة. الدولة

 إال للسياسة وجود وال السياسة،ب إال للدولة وجود ال إذ بالتساوق؛ تم قد الجوهرين
 هي السياسة أن يظنون وصاروا الناس، أذهان يف االعتقاد هذا وترسخ الدولة. بوجود

 االقتصادي صورة يف بدا وإن حتى سياسة، الدولة متارسه ما وأن قامئة، الدولة يجعل ما
 نم نفهم أن يرفض ما بقدر التحديد، هذا عىل الفيلسوف يعرتض وال الثقايف. أو

 السياسة بني إذن الفرق فام 2.فقط الدولة متارسه ما السيايس الفعل من أو السياسة
 والدولة؟

 ال شميت أن إىل اللفظني، بني التمييز تفاصيل إىل التطرق قبل اإلشارة، تجدر
 اسةـالسي من دالــب اق؛ـــنط أو مجالک وإمنا ظ،ــلف أو اسمک اسةــــالسي عن يتحدث

 )politique la( السيايس عن شميت تحدثي )politique le(، مجال هو الذي 
 مجاالت مع بالتقابل األخري املعنى هذا يفهم أن يجب وال الدولة. مجال عن مستقل

 وتُستبان املجاالت. لباقي واملحددُ  األصل هو ألنه والفن؛ االقتصاد، األخالق،ک أخرى
 هذه يف يعود، ال إذ اع؛والرص  الحرب أوقات من الفيلسوف، نظر يف السيايس، أصالة

 وجود يوضع حني قيمة. أي طالح،-صالح قبيح،-جميل رش،-خري امکألح الحاالت،
 هذه ينسف وما وحدها، للحياة القيمة تغدو املوت، أو الحياة خيار أمام اإلنسان
 لکف الفرد، ال بالجامعة يتحدد السيايس الفعل انک وإذا املطلق. الرش هو الحياة
 عدوها هو الجامعة يهدد وما وبقائها. الجامعة لوجود تهديدا رييص سيايس تهديد

 خصائصه عن البحث يجب وهنا شميت، نظر يف السيايس، يتحدد هنا األوحد.
 3.الجوهرية

 السيايس، ملاهية دقيق تحديد عىل الوقوف محاولته يف شميت، ينتقد
 يف ويتوقف يان؛کال لهذا الظاهري التشخيص أو بالوصف تفيکت التي التعريفات

 البداية يف ويقر الوصف. وراء يوجد ما عىل القبض أجل من التفاصيل عند املقابل
 مجاالت مع متعارض مجالک سلبيا إليه يشار ما غالبا السيايس ألن املهمة، بصعوبة

 مجرد أنهکو  والقانوين(، السيايس واالخالقي، السيايس واالقتصادي، )السيايس أخرى
 طبيعته بتحديد تسمح ال السلبية املقارنة فهذه کلذل رى.االخ املجاالت من مجال

                                                                        

2 Carl Schmitt, La Notion de politique, traduit par Marie-Luise Steinhauster (Paris: Flammarion, 1992), 64-5. 
3 Schmitt, La Notion de politique, 57. 

 

 باعتبارها الدولة إىل ننظر حينام أخرى، معضلة إىل الصعوبة هذه تنضاف 4.الخاصة
 يف السيايس، بينام ذاتها. الدولة حقيقة السيايس حقيقة کبذل فتصري سياسية، وحدة

 ولقد 5.“السيايس وجود تقتيض” األخرية هذه ألن الدولة، وجود عىل سابق الواقع،
 ظاهرة الدولة أن إىل کبذل ليخلص ،السيايس مفهوم تابهک العبارة بهذه شميت استهل

 جامعة بوجود رهينا اإلنسان وجود أصبح أن منذ أصيل فعل السيايس بينام تاريخية،
 ومستقلة. موحدة

 ذاتها السياسية الجامعة کتدر  به ما التحديد، لهذا وفقا السيايس، يصري
 تملکي ال أنه أي بدورها، مستقلة أخرى جامعات مواجهة يف مستقلة، وحدة اعتبارهاب

 مبا السيايس يتحدد ال آخر، بتعبري أعداءها. الجامعة تتبني حينام إال الجامعة استقالل
 هذا بدون 6.“والعدو الصديق بني التمييز” عىل بالقدرة وإمنا داخليا، الدولة متارسه
 غري جامعة أي متارسها قد ووظائف، خدمات مجرد الدولة أنشطة لک تظل التمييز
 املدنية. املنظامت أو الجمعياتک سياسية

 والصديق العدو .2
 باعتبارهام والعداوة الصداقة لفظي إىل ينظر شميت، قبل أحد، نکي مل

 وقد باألفراد. الخاصة بالعالقات أو األخالق مبجال يربطهام فالجميع سياسيني، لفظني
 ويزرع يفرقهم ما عىل بينهم ويوحد األفرادَ  يجمع ما ليبتغ إىل الثقافات بأغل سعت
 وإال اآلخرين، تجاه العداوة مبشاعر أحد يجهر أن مقبوال نکي مل کلذل األحقاد. بينهم

 الثقافات لک يف اإلنساين، الّسمو يُقاس واإلنسانية. املروءة قيم عنه أُسقطت
 والعداوة. راهيةکال من والنفور الصداقةو  الحب نحو امليل بدرجة والحضارات،
 يف أفالطون جسده عام، لکبش والحضارات الثقافات وراءه تسعى انتک ما

 اإلنسان حفظ ليس السياسة من الهدف أن القوانني مؤلفه يف أورد فقد السياسة؛
 داخل بالعيش طواعية يقبل من هو أرسطو عند والفاضل 7.فضيلته وإمنا وبقائه

                                                                        

4 Schmitt, La Notion de politique, 64. 
5 Schmitt, La Notion de politique, 58. 

 مستقبل يف نتخيل أن نستطيع ]...[ التاريخ عىل متعالية لرضورة نتاجا إذن الدولة ليست” اإلطار: هذا يف امباينکدوال  ريستيانک يقول
 .313 ،(2003 عني، دار القاهرة،) سعد نبيل ترجمة ،اليوم السياسية الفلسفة مباين،کدوال  ريستيانک أنظر: .“دولة بدون عاملا بعيد

6 “La distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c’est la 
discrimination de l’ami et de l’ennemi”. Schmitt, La Notion de politique, 64. 
7 Platon, Les Lois, in Œuvres Complètes (Paris: Flammarion, 2008), IV- 707b-708a, p. 766. 
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 ،)dégradé être( ُمنحطّ  ائنک إما اِثنني؛ من واحد فهو ،کذل يرفض من أما املدينة؛
 وأرسطو أفالطون منوال عىل صار وقد surhumain être(.8( اإلنسان فوق ائنک وإما

 أن الوسطى، القرون طيلة أحد، يجرؤ فلم بعدهام، من السياسة يف تبک من أغلب
 الفضيلة. خارج السياسة غاية يحرص

 الذي األمري تابک بعد خاصة النهضة، عرص خالل تتغري سياسةال معامل بدأت
 الوقائع يف للنظر أساسيا ُمحددا نصائحه وصارت يافييل،کمي والسکني به اشتهر

 باعتبارها عادة إليها يُنظر التي يافيلية،کاملي هيمنة من الرغم وعىل نکل السياسية.
 مل نفسه يافييلکمي فإن السيايس، املجال يف والخداع رکامل قيم أَقَْحم الذي املذهَب 

 وراء يسعون خصوم مجرد هم بل أعداء، باعتبارهم بالسلطة املرتبصني إىل ينظر
 قبلهم. من األمري إليها سعى امک السلطة

 أفضل عن والبحث باإلنسان، الّسمو دامئا السياسة من الغاية انتک لقد
دت کلذل الناس؛ بني للتعايش الصالحة األنظمة  م.کوالحُ  للقيادة فّنا تبارهاباع ُحدِّ

 األنظمة داخل صارت ذاکوه القدمية، املديِنيَّة األنظمة داخل السياسة انتک ذاکه
 ويُقاس الناس، خدمة يف تفانيها مبدى األنظمة صالح يُقاس انکو  الحديثة. الّدولتية
 يطالهم. الذي الظلم بحجم فسادها

 نربط حني ألننا السابقة، تباالعتبارا سيايس هو ما يُحّدد أن شميت يرفض
 بينام داخليا، الدولة متارسه مبا السيايس نحدد فنحن األمن، وتحقيق الدولة وجود بني

 ظنيــاللف بني التمييز يجب اـوهن ة.ــللدول ارجيةــــالخ اتــــبالعالق ايســالسي يقرتن
)politique(   و )police(احدالو  اليوناين األصل من مشتقان أنهام فرغم ؛ )polis(، 

 تجمع التي الصالت أو الروابط فقط هو اليوم السيايس من نفهمه أن يجب ما أن إال
 متارسها التي الهيمنة الکأش لک إن املستقلة. السيادات بني باألحرى أو الدول، بني

 تبدأ حني إال يربز ال األخري هذا ألن تحدده، وال السيايس إىل تنتمي ال داخليا الدولة
 يبدأ السيايس أن أي واستقالليتها، سيادتها يهدد من متيز السياسية الجامعة وأ  الدولة
 الدولة. وجود يهدد ما يوجد عندما

 باملهام أو اقتصادي، أو أخالقي هو مبا شميت، نظر يف السيايس، يتحدد ال
 ما يوجد عندما يظهر أنطولوجي، بعد للسيايس بل يومي، لکبش الدولة متارسها التي

                                                                        

8 Aristote, Les Politiques, I, 2, 1252-b, p. 90. 

 

 مجال يتحدد بها. املرتبصني األعداء غري الدولة يهدد يشء وال الدولة، نياک يهدد
 سيادة أو إرادة أي إزاء واالستقاللية الوجود أجل من والرصاع بالحرب إذن السيايس
 هو السيايس مجال انک وإذا الوجود. عن السيايس فکي الرصاع وبغياب خارجية،
 هذا سابقا. کذل إىل أرشنا امک ،“والعدو الصديق بني التمييز” هو معياره فإن الرصاع،
 أو ةکالرشا الشقاق، أو االتحاد درجة عن تعرب أن للدولة يسمح ما هو التمييز

 يربطها ما لک يف آخر، معيار أي إىل العودة إىل الحاجة دون وعمليا، نظريا ،کاکالف
 بالخارج.

 ليس السيايس فالعدو سياسيا، تحديدا التحديد ونکي أن نروم ناک وإذا
 ونکي قد االقتصادية الناحية من بل املنافس، أو القبيح أو الرشير هو بالرضورة

 بالرضورة ليس ،کالرشي أو الجميل، أو الخرّي، أن امک عنه؛ غنى ال الذي کالرشي
 اآلخر، فهو املنظور هذا ومن السيايس؛ املجال غري مجال بأي العدو يتحدد وال صديقا.
 والحذر، الحيطة إىل شميت يدعونا وهنا واردة. الحرب يةانکإم يجعل الذي الغريب،

 أو استعارات مجرد وليسا وواقعي ملموس طابع لهام والعدو الصديق مفهومي ألن
 أو اقتصادي هو مام ُمستقاة بدالالت بخلطهام خطورتهام من التقليل يجب وال رموز.

 9.وذاتية ولوجيةکسي تأويالت عىل بناء تحديدهام أو أخالقي،
 يرتبط ما بقدر بالفرد يرتبط ال السيايس الفعل أن إىل اإلشارة بقتس
 ال فالفرد ،کذلک انک وإنْ  .)public acte( بالعمومية يتميز فعل أنه أي بالجامعة،

، للفرد له؛ عدو  العدوّ  عن الخاصة، الحياة يف نتحدث، وال فقط. منافس   أو ند   خصم 
 اآلخر هو ويتصف الجامعة، عدو فهو عدوال أما ،)adversaire( املناوئ عن وإمنا
 تتمثل قد سياسية، جامعة تحت اآلخر هو ينضوي عمومي عدو إنه 10.العمومية بصفة

 ال آخر، بتعبري سيادتها. يف العامة السلطة تُنازع داخلية جامعة أو مستقلة، سيادة يف
 سياسيا. عدوا انک إن إال للعدو العمومية صفة تملکت

 والعدو، الصديق بني التمييز ملعيار األهمية هذه لک يويل شميت يجعل ما
 العدو،-الصديق معيار وفق تّلکتت إمنا السياسية الجامعات لک أن من متيقن أنه هو
 يعضد من تتبني عندما إال تسود ال فالجامعة السيادة؛ معنى فهم نکمي ال دونه ومن

 بهذه فاملقصود به، ةخاص هوية يتخذ أن للعدو جاز ما وإذا ينسفها. من أو وحدتها
                                                                        

9 Schmitt, La Notion de politique, 65. 
10 “L’ennemi ne serait être qu’un ennemi public”. Schmitt, La Notion de politique, 67. 
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 نربط حني ألننا السابقة، تباالعتبارا سيايس هو ما يُحّدد أن شميت يرفض
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 الدولة. وجود يهدد ما يوجد عندما
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 مجال يتحدد بها. املرتبصني األعداء غري الدولة يهدد يشء وال الدولة، نياک يهدد
 سيادة أو إرادة أي إزاء واالستقاللية الوجود أجل من والرصاع بالحرب إذن السيايس
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، للفرد له؛ عدو  العدوّ  عن الخاصة، الحياة يف نتحدث، وال فقط. منافس   أو ند   خصم 
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يوسف أقرقاش

 

 فنائها. انيةکإم ذاته يف ويحمل السياسية للجامعة مخالف هو ما لک هنا الهوية
 ملفاهيم ونکي قد وهنا لوحدتها. واملهدد للجامعة املخالف هو العام فالعدو کلذل

 العدو ليتخذ الحاسم الدور القومية، أو بالوطنية صلة له ما لکو  اللغة، الدين، العرق،
 مومية.الع صفة

 إال حل بيدها يبقى لن صديقها، من عدوها ومتيز سياسيا الدولة تشتغل حني
 مبدى رهينان واستمراريتها الدولة بقاء والبقاء. السيادة أجل من والرصاع املواجهة

 الناحية من الدولة وجود ويقرتن االستقاللية. عىل والحفاظ الرصاع عىل قدرتها
 عىل ضدا تترصف الدولة أن يعني األمر هذا يف ددتر  وأي عدوها، مبحاربة السياسية

 سيايس. وغري خاطئ ترصف وهو وجودها، يحدد الذي املبدأ
 إىل يشري من أول ليس وشميث الرصاع، مجال هو السياسة مجال أن صحيح

 والرصاع السيادة بني الربط من يجعل الذي الحد إىل الفيلسوف يذهب أن نکل ،کذل
 تعرض لقد أحد. کذل يف يسبقه ومل جديد، نهج فهذا ،السيايس املجال يف عقيدة
 طرف من خاصة النقد، من ثريکلل والرصاع الحرب متجيد يف املبالغة هذه بسبب

 املسيح بأن رهمکوتذ  الناس يف تصيح صارت التي املحافظة، يةکاثوليکال النزعات
 عن الناس إبعاد يف تفلح لعلها أعداءهم، يحبوا بأن عامة واملؤمنني أتباعه يويص

 والعنف. راهيةکال عن املحرضة الخطابات
 باب من السياسة ولج محافظا، ياکاثوليک رجال اآلخر، هو شميث، انک لقد

 منهم، واحدا فيلسوفنا انک وإذا بالتفاصيل، مولعون عادة بالقانون واملهتمون القانون.
 والتسامح. لحبا إىل املسيح دعوة له تسببه قد الذي الحرج يغفل أن منه نتصور فال

 فهو ،“مکأعداء  أحبوا” قال: عندما املسيح إن القول إىل الحرج، هذا لرفع ذهب، وقد
)diligite  وليس م(کخصوم )أحبوا ،)vestros inimicos diligite( کبذل يقصد إمنا

)vestros hostes السيايس، العدو إىل هذا بقوله يلمح ال أنه أي 11،م(کأعداء  )أحبوا 
 الشيطان. يحب أن لله وجاز املسيحيني، غري يحبوا أن سيحينيللم لجاز وإال

 أن نکمي يشء وال البقاء، أجل من رصاع السيادة بأن الفيلسوف آمن لقد
 السياسيني الخصوم لک من للنقد يتعرض انک وإذا العقيدة. هذه عن يعدله

 إنهام األخالقية. والقيم السياسية الوقائع بني يخلطون هؤالء فألن والعقائديني،
                                                                        

11 “Ennemis signifie hostis et non inimicus au sens plus large”. Schmitt, La Notion de politique. 

 

 کلذل ون،کي أن يجب فيام بخيالهم ويسبحون واقع،ک السياسة عن أنظارهم يصّدون
 مواجهتها. يف ويرتددون الحروب من ينفرون

 العداء ظاهرة أو الحرب .3
 إليها يُنظر انک کلذل املدينة، عن بالدفاع القدماء عند الحرب ارتبطت

 لحّل  نةکاملم السلمية الوسائل ستنفذت حني إال الشعوب إليها تلجأ ال استثنائية، حالةک
 أقرب إنها تفاديه، أو تجنبه نکمي ماّم  أيضا نکت ومل رضورة، الحرب نکت مل النزاعات.

 القول نکمي آخر، بتعبري الشعوب. بني العالقات مکتح التي القوانني إىل منه الَقَدر إىل
 التي االزدواجية هوهذ واقعيا. مقبولة انتک عقليا مرفوضة انتک ما بقدر الحرب إن

 رشور أصل نهاکل رّشا، وال خريا يعتربها ال أفالطون جعلت التي هي الحرب بها اتسمت
 12.املدينة

 الذي الفعل انتک وإمنا السياسة، متليه ماّم  فعال اليونان عند الحرب نکت مل
 السياسة، تختفي حني تظهر السياسة، لجوهر مفارق جوهر أنها أي السياسة، يوقف

 مع السيايس املجال من الحرب إىل النظرة هذه اختفت السياسة. تظهر حني وتختفي
 املشاريع يف قصوى أولوية الحربية املسألة صارت حيث الحديثة، الدول تأسيس

 العالقة عن ).Clausewitz V. C( الوزفيتزک فون ارلک عرب وقد الدول. لهذه السياسية
 قد 13.“أخرى بوسائل للسياسة استمرار الحرب” قال: حني بالسياسة الحرب تجمع التي

 إليها ينظر يزال ال نهکل الحرب، نهک کأدر  البليغ، التعبري بهذا الوزفيتز،ک ونکي
 للسيايس. بالنسبة وسيلة أو أداة مجرد باعتبارها

 أسبابها عىل للوقوف قوية رغبة الحرب ظاهرة يحللون من أغلب کتتملّ 
 ال النظرة هذه أن غري حّدتها، رفع أجل من أو منها الحدّ  أجل من سواء ودوافعها،
 والسياسية االقتصادية الدوافع بني نخلط کبذل ألننا الحرب، حقيقة فهم عىل تساعدنا

 إن إال کذلک ونکت أن نکمي وال حروبا، الرصاعات الکأش لک ليست الحرب. لنشأة
 َذاَت  نيدولت بني ينشب الذي املسلح الرصاع هي فالحرب محض. سياسية بدوافع انتک

 14.“منظمة سياسية وحدات بني مسلح رصاع الحرب” نفسه: شميت بتعبري أو سيادة،
 يَتََعنّيُ  حني واردة الحرب انيةکإم تصبح إذ سيايس، هو ما يف متضمن الحرب وسبب

                                                                        

12 Platon, La République, traduit par Pierre Pachet (Paris: Gallimard, 1993), II- 373e-374b, 123. 
 .48 ،(2016 األمان، دار :الرباط) الحرب ويب،کاليع زهري عن نقال 13

14 Schmitt, La notion de politique, 70. 
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الدميقراطية وإشكال السيادة يف فلسفة كارل شميت
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 منهم، واحدا فيلسوفنا انک وإذا بالتفاصيل، مولعون عادة بالقانون واملهتمون القانون.
 والتسامح. لحبا إىل املسيح دعوة له تسببه قد الذي الحرج يغفل أن منه نتصور فال

 فهو ،“مکأعداء  أحبوا” قال: عندما املسيح إن القول إىل الحرج، هذا لرفع ذهب، وقد
)diligite  وليس م(کخصوم )أحبوا ،)vestros inimicos diligite( کبذل يقصد إمنا
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 خالل من الحرب تعريف شئنا وإن السيادة. يف لنا ومنازعا سياسيا خصام ويربز العدو،
 دفع الحرب إن القول نکمي األرسطيني، بالفعل والوجود بالقوة الوجود مفهومي
 بالفعل. الوجود إىل بالقوة الوجود من الخروج إىل للعداوة

 السيايس هي بل ،“أخرى بوسائل السيايس للفعل تتمة” إذن الحرب ليست
 باختفاء السيايس وينضب الوجود. عن سيايس هو ما لک فکي دونها ومن ،عينه

 لک سکع يعني، وهذا وتختفي. السياسية الجامعة وتتالىش ،العدو( )بغياب الرصاع
 هذا ويف الرصاع. انيةکإم طياتها يف تحمل أن دون لدولة وجود ال أنه الطوباويني،

 سيحصل انک وإذا ]...[ أجهله فأنا املايض يف هذا حصل قد انک إذا” شميت: يقول
 15.“موجود غري فهو مستقبال

 ملفاهيم انکم أي صاحبنا بها يتحدث لتيا الواقعية النربة هذه کترت  ال
 معروفا أصبح ،)Grotius( غرسيوس فمنذ” واإلنسانية، العدالة قبيل من األخالق،

 بهذا وهو 16.شميت يقول امک ،“الحرب تعريف يف متضمنة غري العدالة أن عام لکبش
 والتاريخية الفلسفية املسوغات أيضا يقدم بل فى،کو  السيايس مجال من ينفيها ال

 مبجرد الحرب عدالة فهي السيايس، تخص عدالة عن الحديث شئنا إن أما النفي. لهذا
 الجامعة حق يف إجحاف هو الحرب، قرار اتخاذ يف تردد وأي العدو. يتحدد أن

 دوافع تستلزمه الجامعي يانکال وحدة عن دفاعا الحرب شنّ  انک إذا السياسية.
 أن الغفل ملن إنه معيارية. أو أخالقية أو ةعقلي تربيرات إىل يحتاج ال فاألمر وجودية،

 انک وإذا العدو؛ مفهوم يستبعد املفهوم هذا ألن إنسانية، لدوافع الحرب عن نحجم
 17.السيايس إىل ينتمي ال فهو ،کذلک

 أو ريةکف مبرجعيات تَتََعنّي  وال السيايس، املجال خارج معناها الحرب تأخذ ال
 فنحن ،کذل عدا حقيقي، عدو ضد تُقرَّر أن ووه فقط، واحد معنى للحرب قانونية.
 ال أنه يعني وهذا الحرب. حقيقة نفهم ال أننا أو الحرب، غري آخر يشء عن نتحدث

 إىل تنتمي ال ألنها فقط ليس اإلنسانية، القيم باسم الحرب عىل االعرتاض نکمي
 ،“الخداع يريد” به يقول من وأن ُمضلِّل، مفهوم اإلنسانية مفهوم ألن بل السيايس،

 انتک وإذا Proudhon(.18( برودون جوزيف بيري الفرنيس الفيلسوف تعبري حد عىل
                                                                        

15 Schmitt, La Notion de politique, 96. 
16 Schmitt, La Notion de politique, 90. 
17 Schmitt, La Notion de politique, 96. 
18 Schmitt, La Notion de politique, 96. 

 

 وال اإلنسانية؛ باسم الحرب عن العدول نکمي فال والخداع، التضليل تعني اإلنسانية
 شميت، نظر يف اإلنسانية، باسم بحروب القيام ألن باسمها، الحروب شن أيضا نکمي

 أبعادها أقىص إىل بالحرب والدفع اإلنسانية، صفاته من العدو تجريد يعني
 19.الالإنسانية

 مفهوم الحقيقة يف هو بل فحسب، مضلال مفهوما اإلنسانية مفهوم ليس
 األنشطة تنامي فبفعل محض؛ اقتصادية لغايات االمربيالية النزعة توظفه إيديولوجي،
 أن االقتصادية منةللهي البد انک عرش، التاسع القرن يف األوربية للدول االقتصادية

 االمربيالية هذه اختلقت الهدف، هذا ولتحقيق األوربية. األمم أولويات تتصدر
 نطاق يف السيايس وحرص يشء، لک تحييد إىل تنزع )الليربالية( جديدة إيديولوجية

 مجال تحييد يف نجحت أن بعد الليربالية، اإليديولوجية أصبحت ولقد محض. قانوين
 عن بفصله إال يتحقق ال وهذا ل،کک االقتصاد مجال تحييد إىل تتطلع التقنية،
 تقطع أن إيديولوجية،ک الليربالية عىل معتمدة االقتصادية، االمربيالية تريد السيايس.

 أمام محايدا ونکي أن املواطن من وتريد بالدولة. املواطن يربط الذي الوريد حبل
 الغاية هذه لتحقيق الوحيد بيلوالس قومي. انتامء أي من جذوره يقطع وأن السيايس،

 واإلنسانية. املساواة الحرية، ملفاهيم الرتويج هو
 للوجود أسايس نابض مبثابة أيضا وهي سيايس، قرار لشميت بالنسبة الحرب

 الحقد أو التنافس ال 20،العداوة تستوجبه ما هنا الحرب من نفهم أن رشيطة اإلنساين،
 حدتها انتک مهام الخصوم، ضد نشنها التي الرصاعات جميع إن راهية.کال أو

 أبناء بني تنشب التي الرصاعات بني التمييز يجب کلذل حروبا. تسمى ال ورضاوتها
 بني أفالطون مييز امک حقيقيني، أعداء فيها نواجه التي والرصاعات الواحد الوطن

)stasis( و )polémos(. أو املدينة، داخل ينشب الذي الرصاع “ستاسيس” لفظ يعني 
 بني الحرب فهو “بوليموس” أما معارصة، بلغة نسميه أن شئنا إنْ  األهلية الحرب

 وليس “البوليموس” هي ألفالطون بالنسبة الحقيقية والحرب .cités الجامعات
  21.سياسية وحدةک املدينة يحدد الذي هو األول ألن ،“ستاسيس”

                                                                        

19 Schmitt, La Notion de politique, 97. 
20 “Toute déclaration de guerre est une déclaration d’hostilité, cela va de soi”. Carl Schmitt, Théorie du partisan, 
traduit par Marie-Louise Steinhauster (Paris: Flammarion, 1992), 294. 
21 Jean-Vincent Holeinder, “Carl Schmitt penseur des transformations de la guerre”, in Carl Schmitt, Concepts et 
usages, dir. Serge Sur (Paris: CNRS, 2014), 77. 
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 نکمي ال تيوال بالحرب، نعنيه ملا تحديده يف أفالطون نهج عىل شميت يسري
 بني بالتمييز” فيلسوفنا يسميه ما دامئا تشرتط وهي سيايس، هو عام دالالتها فصل

 الداخلية الحروب الکأش تقتيض وال قبل. من کذل إىل أرشنا امک ،“والعدو الصديق
 السيايس التحديد يف الصديق ألن األصدقاء، بني حروبا ليست أنها امک عداوة، وجود

 السيادة، حول الرصاع هو ليس يستلزمها وما ،)public ami( 22العمومي الصديق هو
 بعضهم ليحاربوا الواحد الوطن أبناء يدفع ما آخر، بتعبري الرشعية. حول الرصاع بل

 القرار يف الحق له من حول الخالف وإمنا األرض، حيازة عىل الرصاع هو ليس البعض
 لتايل.ا املحور ضمن سنعالجها التي املعضلة هي وهذه السيايس.

 السيادة مفهوم .4
 أخالقيا، وال معياريا مجاال ليس السيايس مجال أن إىل السابق يف اإلشارة متت

 قرار األصل يف والفعل ،)action( الفعل مجال هو بل أوالنظر، رکالف مجال ليس
)décision(. يصري حتى القوة إىل القرار يستند أن بد ال بالسيادة، األمر يتعلق وحني 

 يف األمن حفظ )souveraine décision( السيادي القرار يشمله ما بني ومن نافذا.
 وقاهرة؛ مستقلة السيادة ونکت أن يستلزم الهامکو  الخارج، يف بالحرب واألمر الداخل،

 الدولة قوة عن شميت يتحدث حني أحدهام. غياب يف الدولة عن للحديث معنى وال
 إذن؟ السيادة هذه ميثل فمن السيادة. وحدة إال کبذل يعني ال فهو واستقالليتها،

 يوکومونتيس Locke (John( کلو  جون من لک بعد مقبوال، يعد مل
)Montesquieu(، من صار بل السلط، لکب الدولة داخل واحدة جهة تستفرد أن 

 لحرمة وضامنا واملساواة، للحريات إحقاقا مؤسسة، من رثکأ عىل تتوزع أن الرضوري
 الشهري مؤلفه يف يو،کمونتيس دعا لقد العامة. اإلرادة تجسيد فيها يفرتض التي القوانني

 القوانني، ينفذ من يد يف الترشيع حق يعود ال بحيث السلط، فصل إىل 23،القوانني روح
 يرشع من يد يف امکباألح النطق حق وال ام،کباألح ينطق من يد يف التنفيذ حق وال

 24.السلطات تعّسف دون الحيلولة السلط فصل رةکف من الغاية انتکو  القوانني.

                                                                        

 العدو مفهوم عىل قياسا العمومي الصديق مفهوم هنا نستعمل أن ارتأينا وقد الصداقة، أو الصديق لةدال عن ثرياک شميت يتحدث ال 22
 العمومي.

 القراء. بني لشهرته القوانني روح اِسم استعامل أثرنا وقد ،الرشائع روحـب )lois des esprit’l( يوکمونتيس تابک ترجمة يفضل من کهنا 23
 .295 ،(2018 هنداوي، :القاهرة) وندسور زعيرت، عادل مةترج ،الرشائع روح يو،کمونتيس 24

 

 بطبيعة يو،کمونتيس قبل السلطة، استعامل يف التعّسف رةکف ارتبطت
 تسلطيا، امکحُ  اعترب واحد شخص يد يف مکالحُ  زکتر  لامک أنه يُعتقد انکو  م؛کالح

 الُحرّة األنظمة ارتبطت ذاکه وصالحا. ُحرا امکح اعترب عامة الناس ليشمل اتسع لامکو 
 أن الفيلسوف يرفض الشعب. فيها يسود التي باألنظمة الناس أذهان يف والصالحة

 به تسمح ما نفعل أن الحرية” ألن يريدون، ما الناس يفعل أن الحرية من يُفهم
 وإمنا ُم،کيح مبن يتحّددُ  األنظمة صالحُ  بالقانون، الحرية نربط حني يعود، ال .“القوانني
 ومتوازنة. مستقلة سلط بوجود أي ،“السلطة تحدّ  سلطة” بوجود

 الحديثة، الدميقراطيات يف السلط فصل مبدأ بها حظي التي الشهرة رغم 
 کوهنا 25،مکالح حول املتنافسني بني السلطات لتقاسم مبدأ مجرد فيه رأى من کفهنا
 وظيفتها يحرص حني مضمونها من السلط يفرغ ألنه م،کللح ُمعيقا مبدأ فيه رأى من
 الدولة، يضعف أن شأنه من وهذا البعض. بعضها مراقبةو  السلطات توازن تأمني يف

 واملناسب. الحاسم القرار اتخاذ فرصة عليها ويفوت
 وسيلةک السلط فصل مببدأ مقتنعا ).Constant B( ونستانک بنيامني نکي مل

 األفراد حقوق عىل القضاء السلط هذه اتفاق شأن من ألن السلطة، تعسف من للحد
 أبدا لها يُسمح ال بحيث تقنينها إىل السلط، بني الفصل من دالب دعا، کلذل وحرياتهم.

 مواطني إن” يقول: حني ربکأ بوضوح الرفض هذا عن ويعرب 26.الناس ُحرمة کبانتها
 يطالبوا أن بدل القدمية، األزمنة يف العهد عليه انک ما خالف عىل الحديثة، األزمنة
 27.“السلط وفصل التمثيل طريق عن ،عنها االستقالل إىل يسعون السلطة، يف ةکباملشار 

 مختلفة دوافعه أن غري السلط؛ فصل رةکف اآلخر، هو شميت، ارلک يرفض
 الدولة قوة وإمنا وحقوقهم، األفراد حريات ليس يهمه ما إن ونستان.ک دوافع عن

 فصل أنصار به يتحاجج الذي القانون، من الفيلسوف وينطلق سيادتها. ووحدة
 هي ألنها قانون؛ لک من أسمى الدولة سيادة أن دکوليؤ  م،مربراته لينسف السلط،

 صاحب” الشهرية: مبقولته عنه يعرب ما وهو س.کالع وليس القانون تصنع التي

                                                                        

 .85-84 ،اليوم السياسية الفلسفة امباين،کدوال  25
26 Benjamin Constant, “Principes de politiques”, in Ecrits politiques (Paris: Gallimard, 1997), 317. 

 .852 (،2001 للدراسات، الجامعية املؤسسة :بريوت) صاصيال عرب محمد ترجمة ،السياسية املؤلفات معجم وآخرون، شاتليه فرنسوا 27
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 السيادة مفهوم .4
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 العدو مفهوم عىل قياسا العمومي الصديق مفهوم هنا نستعمل أن ارتأينا وقد الصداقة، أو الصديق لةدال عن ثرياک شميت يتحدث ال 22
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 .85-84 ،اليوم السياسية الفلسفة امباين،کدوال  25
26 Benjamin Constant, “Principes de politiques”, in Ecrits politiques (Paris: Gallimard, 1997), 317. 

 .852 (،2001 للدراسات، الجامعية املؤسسة :بريوت) صاصيال عرب محمد ترجمة ،السياسية املؤلفات معجم وآخرون، شاتليه فرنسوا 27
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 تعليقا إال ليست هذه االستثناء وحالة 28.“االستثناء حالة يقرر الذي هو السيادة
 السلطة. ملامرسة العادية الوسائل لکو  للقانون

 القرارات يف الفصل لمةک کميل من هو شميت، نظر يف السيادة، صاحب
 الجميع يلزم الذي وهو يقرر، الذي هو إنه الدولة، وجود عليها يتوقف التي الحاسمة
 ليفيتان يف العاهل لصورة شبيه للسيادة صاحبنا تصور إن لقراراته. بالخضوع

)Léviathan( هوبز طوماس )Hobbes T.(، يف مبا سلطة، ألي يخضع ال اآلخر فهو 
 کلذل العقد. يف طرفا ليس ببساطة ألنه عاهال، تَّوجوه الذين املتعاقدين سلطة کذل

 عىل للقضاء موجودا انک وإذا أجله. من موجود هو ما عدا التزام ألي يخضع ال فهو
 أن نکمي فال ،“اإلنسان أخيه ذئب اإلنسان” حالة الطبيعة، حالة من والخروج العنف،

 جية.خار  سلطة بأي يُقيّد
 أي عليا، لقوة تخضع أنها کذل معنى العقد من جزءا السيادة انتک إذا

 تتحّدد أن نکمي فال ،عليه يُعىل ال ما بالتعريف السيادة انتک وملّا أخرى، لسيادة
 وااللتزامات الترشيعات عليه تنص ما رسيان تضمن التي هي بل والعقود، بالقوانني

 القانون عن مستقل يانک السيادة إن نقول حني نکل املجتمع. داخل األفراد بني
 إىل منها املُطْلَقِ  إىل أقرب صفات عليها نُضفي فنحن وااللتزامات، العقود عن ومتعال
 السيادة، ).Freund J( دفرن جوليان يُحدد اللبس، هذا من الخروج أجل ومن الوقع.

 للمجتمع امتنحه “هبة” أو “عهدا” باعتبارها هوبز، عند العقد مفهوم يرشح وهو
 29.باملقابل ِقبلها من التزام أي دون وجوده لتأمني

 مفهوما، واستقالليتها السيادة وحدة عىل اللفيتان صاحب حرص ونکي قد
 نکل عرصه، يف اإلنجليزي املجتمع عاشها التي األهلية( )الحروب الظروف إىل بالنظر

 شميت عليج ما لعل السيادية؟ السلطة وحدة عىل شميت حرص يربر الذي ما
 يف )الحق )belli juss( ـبِ  األمر يتعلق حني أنه هو الوحدة، هذه أجل من يستميت

 جهة من رثکأ بني مشتتة القرار سلطة ونکت أن نکمي فال الحرب(، يف الحق أو الدفاع
 قرار التخاذ أحد، من تفويضا يطلب أن السيادة لصاحب نکمي وال الدولة، داخل

 من عنها االمتناع أو بها والقيام الدولة، ارکاحت من الحرب خارجي. عدو ضد الحرب

                                                                        

 .23 ،(2018 السياسات، ودراسة لألبحاث العريب زکاملر  :بريوت) الصاروط ويارس الساحيل رانية ترجمة ،السيايس الالهوت شميت، ارلک 28
 .57 ،(2016 الفرقد، :دمشق) الحميد فاروق ترجمة ،السياسة جوهر فرند، جوليان 29

 

 السياسية الجهود لک تصري العدو، يتعني أن مبجرد إنه وحده. السيادة صاحب مهام
 داخلية. جهات قبل من السيادة حول للتنازع معنى وال ضده، موجهة

 غري شيئا تعني ال األخرية وهذه .باالستقاللية إال الدولة وجود يستقيم ال
 التي الوحيدة الجهة هو السيادة وصاحب ُمربرا. أمرا ونکي حني الحرب، يف لحقا

 أي تقبل أن نکمي وال القرار، وحدة عىل تتأسس فالسيادة کلذل الحق. هذا رکتحت
 املوقف هذا املنتخبة. الهيئات إجامع عىل متوقفا السيادي القرار ونکي أن أو تعددية

 الوضعية النزعة تصور يعادي جعله الذي هو السيادة إزاء شميت اتخذه الذي
)positivisme(، يحرتم أن سيايس قرار لک يف وتشرتط بالقانون، السيادة تربط التي 

 رشعي. وغري القانون خارج قرارا اعترب وإال القانونية، املعايري
 شميت عند هي بينام معيارية، صورة يف الوضعانيني عند السيادة تتجسد

 مجرد هو الذي للمعيار، نکمي ال .)personnelle ainetésouver( شخصية سيادة
 القرار. عىل يسود أن للقانون نکمي ال کلذل الفعل، عىل يسود أن م،کح أو صورة
 النزعة صاحب شميت من جعلت املعيار، حساب عىل للفعل املمنوحة األولوية هذه

 السيايس. رکالف يف ومؤسسها )décisionnisme( القرارية
 املعيار سيادة ضد لقرارا سيادة .5

 الوضعانية يف ايلکالرادي االتجاه )normativisme( املعيارية املقاربة تعترب
 اإلنسانية العلوم ظهور مع ظهورها تزامن التي ،juridique ositivisme(p( القانونية

 لک القرن، هذا خالل ،)positivisation( املَْوَضَعة غزت ولقد عرش. التاسع القرن يف
 القيم وفصل امليتافيزيقية النظرة تجاوز أجل من اإلنسان، بدراسة تهتم التي االتاملج

 مراحله إىل البرشية تاريخ تقسيم إن اإلنسانية. الوقائع عن واألخالق االجتامعية
 الالهوت من ،)Comte Auguste( ونتک ستو گأو  الفرنيس الفيلسوف مع الثالث،

 يستنث ومل عرش التاسع القرن أواخر ذروته بلغ دق الوضعي، العلم إىل امليتافيزيقا إىل
 الوقائع دراسة يف الطبيعية العلوم مناذج تطبيق ونت،ک منذ وأصبح، معريف. مجال أي

 استثناء. القانوين البحث ونکي أن نکمي وال العرص، ظاهرة اإلنسانية
 نسقا بوصفها القانونية الوقائع معالجة إىل القانونية الوضعانية تسعى

 تأثري لک عن القانونية النظرية تفصل معالجة بذاته، تفياکوم مستقال عياموضو 
 يهتم مستقال، علميا مبحثا القانوين البحث جعل إىل تسعى أنها أي قيمي، أو أخالقي

 بتمييز إال يتحقق ال وهذا الدولة. مؤسسات قبل من تَُسنّ  امک القانونية بالواقعة
 وتطمح السلطة. عن القانون فصل ثم منو  ،)norme( املعيار عن )fait( الحدث
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 إال يتحقق ال وهذا سيايس، تأثري أي عن القانوين املجال عزل إىل القانونية الوضعانية
 الفصل هذا وبتحقُّق للدولة. السياسية املهام أمام القانوين التنظيمي الجهاز بحيادية

 واملرشوعية )justice( العدالة أسئلة تصبح سيايس، هو وما قانوين هو ما بني
)légitimité( قانوين. هو ما يف امنةک 

 القانوين املنظر مع ذروته القانون مجال يف الوضعاين الطموح هذا سيبلغ
 حاول لقد القانون. دراسة يف املعيارية النزعة صاحب ،)Kelsen Hans( يلسنک هانز

 املعايري عىل فقط يزکبالرت  اإلنساين کللسلو  املحددة القيم الکإش يعالج أن يلسنک
 دفعه الذي السبب ولعل القانون. خارج السياسية للسيادة وجود أي رافضا القانونية،

 نسبية ألنها األخالقية، القيم حقيقة يف عقليا ريکالتف استحالة هو املوقف هذا تبني إىل
 األمر يتعلق حينام األخالق مع تتقاطع السياسة انتک وإذا أيضا. وذاتية بل وظرفية،

 بل نسبي، قيمي هو مبا السيايس الفعل نرهن أن نکمي فال والعدالة، والحرية بالحق
 ونکي أن ينبغي ما تحدد أن يجب التي هي ةکمشرت  عامة معايري عن البحث يجب
 الدولة. داخل اإلنساين کالسلو  عليه

 يعني، بل ة،کمشرت  مصالح عىل التوافق أو اقدالتع يعني ال عامة معايري وجود
 نکمي ال 30.“بهم يوحدنا ما أجل من اآلخرين عن يفصلنا ما تعليق” يلسن،ک بتعبري
 تحدد التي هي خاصة مؤسسات عرب إال العامة اإلرادة عن نعرب أن الصيغة، بهذه إذن،

 وليس لدولةا مؤسسات تقرره ما هي العامة اإلرادة أن أي بحق، ليس وما حق هو ما
 متارسه ما أيضا هي فالسيادة اإلرادة، لهذه ترجمة السيادة انتک وإذا األشخاص.
 ترشيعاتها. تُحدده وما الدولة، مؤسسات
 جوهرين باعتبارهام يلسن،ک مجيء قبل والدولة، القانون إىل يُنظر انک
 الدولة. وجود يفرتض القانون وجود ألن القانون، وجود عىل سابقة فالدولة مختلفني؛

 يرُبر انک ذاکه القانون. حامية غري الدولة وجود من غاية فال أخرى، جهة من نکل
 لحامية الدولة وجود أخرى وتارة القانون(، )دولة القانون بوجود الدولة وجود تارة

 حسب أحد، فال بالدولة، القانون عالقة يسم الذي التناقض هذا رغم نکل القانون.
 31.القانون ماهية وال الدولة يةماه مبعرفة اهتم يلسن،ک
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Kelsen et Carl Schmitt (Paris: L’Harmattan, 2000), 58. 
31 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenmann (Bruxelles: Bruylant, 1999), 281. 

 

 وجود ال أنه يعني فهذا الدولة، ومؤسسات السيادة بني يلسنک يربط حني
 نفسه: هو بتعبريه أو الدولة، جوهر يحدد الذي هو األخري وهذا القانون؛ خارج لدولة

 التامهي هذا لتحقيق 32.“قانون دولة هي دولة لک ألن دولة، قانون هو قانون لک”
 ما يحدد الذي هو أعىل قانونا باعتباره دستور وجود من بد ال والقانون، الدولة بني
 الدولة. مؤسسات بني الفاصلة الحدود يرسم الذي وهو بقانوين، ليس وما قانوين هو

 حسب الدستور، وظيفة منکت الدستور. خارج سياسية لسلطة وجود ال آخر، بتعبري
 33.“السلطة ملامرسة قانونية حدود وضع يف” يلسن،ک

 النظام أن والسلطة، الدستور بني أو والدولة، القانون بني الجمع يعني
 وحني التمثيلية. الدميقراطية أي الربملاين، النظام عن يخرج ال يلسنک عند السيايس

 فيه تُسند انتخايب، مکح نظام إال کبذل نعني ال فنحن التمثيلية الدميقراطية نقول
 إال يلسنک عند مکالح نظام وليس األصوات. من بةالغال النسبة کميل من إىل السلطة

 يحققه أن نکمي ما لک بل العامة، اإلرادة فيه تتحقق أن يستحيل تعدديا، حزبيا نظاما
 أجل من ومستميت دائم رصاع يف اآلخر، البعض يخضع وأن الناس بعض مکيح أن هو

 وإذا 34.وموحدة منسجمة إرادة يستلزم الذي الدميقراطي النظام نقيض وهذا السلطة،
 وتقسيم العامة اإلرادة تشتيت يلسنک إليها يدعو التي الدميقراطية شأن من انک

 شميت. يحدده امک السيايس من ليست فهي السياسية، الوحدة
 يلسنک ضد شميت .6

 واملعيار )الفعل( الحدث بني املعيارية تقيمه الذي لتمييزا أن يبدو
 الواقع عن قفز هو السيايس، عن القانون قاللاست رةکف تؤسس عليه والذي )القانون(،

 مفهوم إىل تنظر ميتافيزيقا القانون، مجال يف جديدة مليتافيزيقا وتأسيس
 بالربملان، األمري يربط أو باملواطنني، الدولة يربط ميثاقا باعتباره الدستور)الوضعي(

 جزءا باعتباره رالدستو  إىل النظر عن ناتج التصور وهذا .کذل غري الواقع يف هو بينام
 نوع يحدد الذي وهو التأسيسية، اللجنة ميثاق عن يصدر القانون، من نوعا أو
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 الوحدة وجود الدستور، وجود قبل يقتيض، هذا نکل 35.لهاکوش السياسية الوحدة
 العلة! أصل املعلول انک إذا إال السياسية،

 التي العامة ةالصور  أو اإلطار لتحديد إال الوضعي، باملعنى الدستور، يوجد ال
 تلغى أو تتغري، أن تتعدل، أن نکمي الصورة هذه أن غري السياسية، الوحدة تختارها

 واستمراريتها السياسية الوحدة بقاء يضمن ما أن هذا يعني الدولة. تنمحي أن دون
 دامئا، توجد بدونه. أو بدستور ويُطاع يقرر أن يستطيع من وإمنا الدستور، هو ليس

 ،)agir( الترصف عىل قادرة ذات التأسيسية، اللجنة ميثاق فوخل الدستور خلف
 يسود. أن القانون أو للدستور نکمي حتى للدولة العادي النظام حفظ وعىل

 العاهل وجود وإمنا الدستور، هو ليس وبقاؤها السياسية الوحدة وجود رشط
 ما داللة قعالوا يف نفهم ال والدستور النظام بني نربط فحني کلذل السيادة. صاحب أو

 ما تُحدد التي املبادئ من جملة باعتبارها الدستور داللة تتحدد مل األخري. هذا يعنيه
 عرش. الثامن القرن ثورات بعد إال ومؤسساتها الدولة قوانني عليه ونکت أن ينبغي
 لفظ يستعملوا مل اللذين القدماء، عند الحال عليه انک ملا ُمخالفة الداللة هذه

 وأرسطو أفالطون من لک وظف لقد م.کللح النهائية الصورة إىل إلشارةل إال الدستور
 األوليغارشية األرستقراطية، املعروفة؛ مکالح أصناف إىل لإلشارة اللفظ هذا

 هو جديد مبفهوم الوسطى، القرون طيلة نفسها الداللة هذه تواصلت والدميقراطية.
)status(، وينيکاإل  طوما مع مکالح أنظمة وصارت )Aquin’d omasTh( مبسميات 

 هذا ررکسيت .)optimatum status، paucorum status، popularis status( أخرى؛
 36.هوبز مع وحتى غروسيوس، مع بودان، جون مع التصنيف

 الذي فام .مکالح نظام أو لکش الدستور من لهمک الفالسفة هؤالء يفهم
 صنيعة الدولة أن يرى من لک الدولة؟ يصنع الدستور أن يعتقدون الوضعانيني يجعل

 جديد نحو عىل تأسست دول واقع من شميت، نظر يف ينطلق، فهو الدستور،
 1879 الفرنسية )الثورتان الثورات بعض واقع من أو مثال( يةکاألمري املتحدة )الواليات

 هو الدستور أن أيضا االجتامعي العقد بنظريات املتأثرون يرى (.1917 والبلشفية
 مفهوم عن الدستور مييزون ال ألنهم وحدتها، عىل واملحافظ الدولة لوجود الضامن

 شيئا يؤسس ال وهو ذاته، يف إطالقية أي الدستور يتضمن ال بينام التعاقد، أو العقد
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 هو الدستور يقدمه أن نکمي ما أقىص إن غريه. من بقرار موجود ألنه شيئا، يوِجد وال
 37.عنها البدي ونکي أن ال السيادة، روح عن التعبري

 األخرية وهذه السياسية. الوحدة وجود عىل إذن الدستور وجود يتوقف
 عىل والقدرة الفعل عىل القدرة غري آخر شيئا ليست التي السيادة، وجود تستلزم
 إذا إال قانونيا معيارا أو مفهوما تصري وال واقعي، معطى األصل يف إنها القرار. اتخاذ

 إرادة وجود عىل الدستور صالحية تتوقف” شميت: ليقو  هذا ويف مستتبا. الوضع انک
 القانونية املَْعرَيَة أنواع جميع” أيضا: ويقول 38.“مينحه من لدى سياسية

)juridique normalisation(، کتل وجود تقتيض الرشعي، الدستور تقعيد فيها مبا 
 نونالقا کذل يف مبا معياري، تنظيم هو مبا قانون لک صالحية أن أي 39،“اإلرادة

 سلطة أو قوة طرف من يؤخذ سابق، سيايس قرار عىل النهاية يف تتوقف الدستوري،
 القانون. عن مستقلة خارجية، سيادية

 إنه نظاما؛ يؤسس وال امکحُ  يصنع وال يسود ال السابق، باملعنى الدستور،
 نامبي بغريه؛ وجوده بل ذاته، يف وجود له ليس ،“ُمْحَدث  ” املسلمني المکال علامء بلغة
 هذه انتک وإذا السياسية، الوحدة عن السيادة تنفصل ال وأويل. أصيل السيادة وجود
 ما لک ضد “الوجود يف الحق” أساسيني: مبدأين عىل تقوم فالسيادة موجودة، الوحدة
 الوضعانيون يجتهد قد غريها. من هيمنة لک ضد “للوجود الذات الحفظ”و يهددها،

 قبيل: من امکأح ولعل املبدأين. هذين لتحقيق فيلةکال والقوانني املعايري إيجاد يف
 قد ،)patrie la de trahison( الوطن خيانة ،)trahison haute( العظمى الخيانة
 املفاهيم جميع حتى” بقوله: يربره ما وهو ،کذل يرى ال شميت أن غري باملراد؛ تفي

 الخيانة مفهوميک − يسالسيا الوجود تقتيض التي القانونية املعايري داخل املستعملة
 املعيار، من انطالقا ليس وفحواها داللتها تأخذ − وغريهام الوطن وخيانة العظمى

 40.“مستقل سيايس لوجود الواقعية الحقيقة من انطالقا وإمنا
 الدميقراطية، الدول أغلب ألن املبالغة، بعض شميت المک من يبدو قد

 لو امک کيسل أن فيها السلطة أمر وىليت ملن نکمي وال الفصل، لمةکال فيها للدستور
 بني نفسه، شميت کبذل ينصحنا امک التمييز، يجب هنا موجود. غري الدستور انک

                                                                        

37 Schmitt, Théorie de la constitution, 150. 
38 Schmitt, Théorie de la constitution, 152. 
39 Schmitt, Théorie de la constitution, 153. 
40 Schmitt, Théorie de la constitution, 153. 
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 الوحدة وجود الدستور، وجود قبل يقتيض، هذا نکل 35.لهاکوش السياسية الوحدة
 العلة! أصل املعلول انک إذا إال السياسية،

 التي العامة ةالصور  أو اإلطار لتحديد إال الوضعي، باملعنى الدستور، يوجد ال
 تلغى أو تتغري، أن تتعدل، أن نکمي الصورة هذه أن غري السياسية، الوحدة تختارها

 واستمراريتها السياسية الوحدة بقاء يضمن ما أن هذا يعني الدولة. تنمحي أن دون
 دامئا، توجد بدونه. أو بدستور ويُطاع يقرر أن يستطيع من وإمنا الدستور، هو ليس

 ،)agir( الترصف عىل قادرة ذات التأسيسية، اللجنة ميثاق فوخل الدستور خلف
 يسود. أن القانون أو للدستور نکمي حتى للدولة العادي النظام حفظ وعىل

 العاهل وجود وإمنا الدستور، هو ليس وبقاؤها السياسية الوحدة وجود رشط
 ما داللة قعالوا يف نفهم ال والدستور النظام بني نربط فحني کلذل السيادة. صاحب أو

 ما تُحدد التي املبادئ من جملة باعتبارها الدستور داللة تتحدد مل األخري. هذا يعنيه
 عرش. الثامن القرن ثورات بعد إال ومؤسساتها الدولة قوانني عليه ونکت أن ينبغي
 لفظ يستعملوا مل اللذين القدماء، عند الحال عليه انک ملا ُمخالفة الداللة هذه

 وأرسطو أفالطون من لک وظف لقد م.کللح النهائية الصورة إىل إلشارةل إال الدستور
 األوليغارشية األرستقراطية، املعروفة؛ مکالح أصناف إىل لإلشارة اللفظ هذا

 هو جديد مبفهوم الوسطى، القرون طيلة نفسها الداللة هذه تواصلت والدميقراطية.
)status(، وينيکاإل  طوما مع مکالح أنظمة وصارت )Aquin’d omasTh( مبسميات 

 هذا ررکسيت .)optimatum status، paucorum status، popularis status( أخرى؛
 36.هوبز مع وحتى غروسيوس، مع بودان، جون مع التصنيف

 الذي فام .مکالح نظام أو لکش الدستور من لهمک الفالسفة هؤالء يفهم
 صنيعة الدولة أن يرى من لک الدولة؟ يصنع الدستور أن يعتقدون الوضعانيني يجعل

 جديد نحو عىل تأسست دول واقع من شميت، نظر يف ينطلق، فهو الدستور،
 1879 الفرنسية )الثورتان الثورات بعض واقع من أو مثال( يةکاألمري املتحدة )الواليات

 هو الدستور أن أيضا االجتامعي العقد بنظريات املتأثرون يرى (.1917 والبلشفية
 مفهوم عن الدستور مييزون ال ألنهم وحدتها، عىل واملحافظ الدولة لوجود الضامن

 شيئا يؤسس ال وهو ذاته، يف إطالقية أي الدستور يتضمن ال بينام التعاقد، أو العقد
                                                                        

35 Carl Schmitt, Théorie de la constitution, traduit par Lilyane Deroche (Paris: Quadrige, 2008), 152. 
36 Schmitt, Théorie de la constitution, 132-3. 

 

 هو الدستور يقدمه أن نکمي ما أقىص إن غريه. من بقرار موجود ألنه شيئا، يوِجد وال
 37.عنها البدي ونکي أن ال السيادة، روح عن التعبري

 األخرية وهذه السياسية. الوحدة وجود عىل إذن الدستور وجود يتوقف
 عىل والقدرة الفعل عىل القدرة غري آخر شيئا ليست التي السيادة، وجود تستلزم
 إذا إال قانونيا معيارا أو مفهوما تصري وال واقعي، معطى األصل يف إنها القرار. اتخاذ

 إرادة وجود عىل الدستور صالحية تتوقف” شميت: ليقو  هذا ويف مستتبا. الوضع انک
 القانونية املَْعرَيَة أنواع جميع” أيضا: ويقول 38.“مينحه من لدى سياسية

)juridique normalisation(، کتل وجود تقتيض الرشعي، الدستور تقعيد فيها مبا 
 نونالقا کذل يف مبا معياري، تنظيم هو مبا قانون لک صالحية أن أي 39،“اإلرادة

 سلطة أو قوة طرف من يؤخذ سابق، سيايس قرار عىل النهاية يف تتوقف الدستوري،
 القانون. عن مستقلة خارجية، سيادية

 إنه نظاما؛ يؤسس وال امکحُ  يصنع وال يسود ال السابق، باملعنى الدستور،
 نامبي بغريه؛ وجوده بل ذاته، يف وجود له ليس ،“ُمْحَدث  ” املسلمني المکال علامء بلغة
 هذه انتک وإذا السياسية، الوحدة عن السيادة تنفصل ال وأويل. أصيل السيادة وجود
 ما لک ضد “الوجود يف الحق” أساسيني: مبدأين عىل تقوم فالسيادة موجودة، الوحدة
 الوضعانيون يجتهد قد غريها. من هيمنة لک ضد “للوجود الذات الحفظ”و يهددها،

 قبيل: من امکأح ولعل املبدأين. هذين لتحقيق فيلةکال والقوانني املعايري إيجاد يف
 قد ،)patrie la de trahison( الوطن خيانة ،)trahison haute( العظمى الخيانة
 املفاهيم جميع حتى” بقوله: يربره ما وهو ،کذل يرى ال شميت أن غري باملراد؛ تفي

 الخيانة مفهوميک − يسالسيا الوجود تقتيض التي القانونية املعايري داخل املستعملة
 املعيار، من انطالقا ليس وفحواها داللتها تأخذ − وغريهام الوطن وخيانة العظمى

 40.“مستقل سيايس لوجود الواقعية الحقيقة من انطالقا وإمنا
 الدميقراطية، الدول أغلب ألن املبالغة، بعض شميت المک من يبدو قد

 لو امک کيسل أن فيها السلطة أمر وىليت ملن نکمي وال الفصل، لمةکال فيها للدستور
 بني نفسه، شميت کبذل ينصحنا امک التمييز، يجب هنا موجود. غري الدستور انک

                                                                        

37 Schmitt, Théorie de la constitution, 150. 
38 Schmitt, Théorie de la constitution, 152. 
39 Schmitt, Théorie de la constitution, 153. 
40 Schmitt, Théorie de la constitution, 153. 
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 داخل ُمستتبا النظام ونکي حني أنه صحيح للدولة. العادي وغري العادي الوضعني
 سؤال اهتامماتنا من نسقط وقد للنظام، العادي السري القانون إىل نعزو قد الدولة،

 ويستجدي الرماد، من السؤال هذا ينبعث العاصفة، تهب أن مبجرد نکل السيادة.
 العاصفة، إخامد يستطيع من إال هنا السيادة صاحب ونکي ولن بالسيادة، الجميع
 النظام يعيد أن يستطيع الذي هو السيادة صاحب عهدها. سابق إىل األمور وإرجاع

 موجودا. يصري حني عليه ظيحاف أن يستطيع الذي وهو مفقودا، ونکي حني
 العادي، سريها يف وال األشياء ظاهر يف ُمعطاة غري الحقيقة أن الفلسفة تعلمنا

 شميت نقد طبيعة لفهم جدا مناسبة القاعدة هذه نقائضها. ويف تفاصيلها يف بل
 العادي الوضع عىل بناء السيادة األخرية هذه تؤسس فبينام القانونية. للوضعانية

 الصورة يتبني أن ويحاول االستثناء، حالة من التقريرية النزعة صاحب قينطل للنظام،
 وجود يستلزم طبيعي لکبش القانون رسيان أن إىل يخلص ذاکوه للقانون. الحقيقية

 صورته من ينقله من وجود عىل يتوقف فهو الحالة، هذه يف وحتى عادي، وضع
 نافذا. يجعله من لدى بل املعيار، يف توجد ال القانون قوة أن أي الفعل، إىل املعيارية

 القرار. سلطة بدون يسود أن للقانون نکمي ال أنه أيضا يعني وهذا
 والقانون الدستور بني التمييز عن فکن أن شميت، ينصح امک إذن، يجب

 إليه النظر عن أيضا فکن أن ويجب للدستور، املطلق املعنى لحفظ الدستوري،
 سياديا قرارا نعتربه حني مطلقا الدستور يصري دة.السيا عن منفصال قانونا باعتباره
دا  فالدستور السياسية، الوحدة صورة الدميقراطية انتک وإذا السياسية. للوحدة ُمجسِّ

 دکليؤ  41.کاملل هو فالدستور الوحدة، هذه صورة يةکاملل انتک وإذا الشعب. هو
 عليها نّص  التي البنود من مجموعة يقدم الدستور، ملضامني السيايس الطابع شميت
 مصدر الشعب” ،“األملاين الشعب قبل من ممنوح الدستور هذا” فيامر: دستور

 إعالنات وإمنا بقوانني البنود هذه وليست .“جمهورية األملاين الرايخ” ،“السيادة
)énoncés(، لکو  قانون لک عىل تعلو إنها بل لها، قيمة ال قارصة بعنارص ليست نهاکل 

 يف معيارية أو رشعية ألي صالحية ال دونها ومن واضحة، سياسية قرارات إنها معيار.
 42.األملاين الرايخ قلب

                                                                        

41 Schmitt, Théorie de la constitution, 154. 
42 Schmitt, Théorie de la constitution, 155. 

 

 غري أيضا وهو تعاقدا، وال معيارا ليس القانون أن شميت المک من واضح
 التي الجهة عن إال يصدر ال الحق وهذا األمر، يف الحق باعتبارها السيادة عن منفصل

 يستند أنه أم اعتباطي، لکبش أوامره السيادة کميل من يصدر هل نکل السيادة. متثل
 قرار لک يتسم أن بد ال انک وإذا السيايس؟ القرار مکوتح توجه التي هي ضوابط إىل

 يصدرها؟ التي القرارات مرشوعية العاهل يستمد أين فمن باملرشوعية، سيايس
 ناموسا باعتباره القانون .7

 الوضعية، املعايري إىل أو التعاقد إىل شميت، نظر يف القانون، أصل نعزو حينام
 التي الحديثة، اإليديولوجية وراء ننساق أن يجب ال کلذل القانون. حقيقة نفهم ال

 الحديثة الدميقراطية واملؤسسات التصويت عىل املبنية الرشعية يف يشء لک تختزل
 يف اإلنساين النشاط توجه التي القيم من ننطلق أن يجب وال والربملان(، الدستورک)

 وليس القيمة يحدد الذي هو الفعل ألن السيايس، فعلال حقيقة لنفهم عرصنا،
 س.کالع

 أن کذل فمعنى القيمة، عىل للفعل األولوية مننح حني أخرى، جهة ومن
 طبيعي. هو ما وتقنن تُحدد أن إال للثقافة وظيفة وال الثقافة. ال الطبيعة هو األصل

 هذه صور أوىل فإن باألرض، تربطه التي عالقةال يف منکت اإلنسان طبيعة انتک وإذا
 الزراعة. ثم والصيد القنص يف اإلنساين للوجود األوىل البدايات يف اختُزلت قد العالقة

 من سکالع فعىل ضوابط، دون ميارسان ُحّرين، نشاطني األوالن النشاطان انک وإذا
 للحدود، وترسيم ،إصالح استقرار، من تستوجبه ملا نظرا األرض، زراعة تشرتط ،کذل

 .کاالمتال  يف الحق أهمها الضوابط، من مجموعة
 مارسه سيادة فعل وأول اإلنسان، إليه مکاحت قانون أول کاالمتال  يف الحق

 وإذا له. ويخضعون يقرونه آخرون يوجد أن دون الحق لهذا معنى ال ألنه اإلنسان،
 القانون مصدر فاألرض رض،األ  بحيازة املتعلق اإلنساين بالنشاط مرتبطا الحق هذا انک

 43.“القانون أمُّ  األرض” األسطورية: اللغة يف يقال کلذل اإلنسان. إليه مکيحت الذي
 بتعبري الناس، أم ،کذل من رثکأ هي بل فحسب، القانون أم ليست األرض

 مام مينعنا أحد فال” الصورة، بهذه واألرض اإلنسان بني الصلة انتک وإذا أفالطون.

                                                                        

43 Carl Schmitt, Le Nomos de la terre, traduit par Lilyane Deroche (Paris: Quadrige, 2012), 47. 
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 داخل ُمستتبا النظام ونکي حني أنه صحيح للدولة. العادي وغري العادي الوضعني
 سؤال اهتامماتنا من نسقط وقد للنظام، العادي السري القانون إىل نعزو قد الدولة،

 ويستجدي الرماد، من السؤال هذا ينبعث العاصفة، تهب أن مبجرد نکل السيادة.
 العاصفة، إخامد يستطيع من إال هنا السيادة صاحب ونکي ولن بالسيادة، الجميع
 النظام يعيد أن يستطيع الذي هو السيادة صاحب عهدها. سابق إىل األمور وإرجاع

 موجودا. يصري حني عليه ظيحاف أن يستطيع الذي وهو مفقودا، ونکي حني
 العادي، سريها يف وال األشياء ظاهر يف ُمعطاة غري الحقيقة أن الفلسفة تعلمنا

 شميت نقد طبيعة لفهم جدا مناسبة القاعدة هذه نقائضها. ويف تفاصيلها يف بل
 العادي الوضع عىل بناء السيادة األخرية هذه تؤسس فبينام القانونية. للوضعانية

 الصورة يتبني أن ويحاول االستثناء، حالة من التقريرية النزعة صاحب قينطل للنظام،
 وجود يستلزم طبيعي لکبش القانون رسيان أن إىل يخلص ذاکوه للقانون. الحقيقية

 صورته من ينقله من وجود عىل يتوقف فهو الحالة، هذه يف وحتى عادي، وضع
 نافذا. يجعله من لدى بل املعيار، يف توجد ال القانون قوة أن أي الفعل، إىل املعيارية

 القرار. سلطة بدون يسود أن للقانون نکمي ال أنه أيضا يعني وهذا
 والقانون الدستور بني التمييز عن فکن أن شميت، ينصح امک إذن، يجب

 إليه النظر عن أيضا فکن أن ويجب للدستور، املطلق املعنى لحفظ الدستوري،
 سياديا قرارا نعتربه حني مطلقا الدستور يصري دة.السيا عن منفصال قانونا باعتباره
دا  فالدستور السياسية، الوحدة صورة الدميقراطية انتک وإذا السياسية. للوحدة ُمجسِّ

 دکليؤ  41.کاملل هو فالدستور الوحدة، هذه صورة يةکاملل انتک وإذا الشعب. هو
 عليها نّص  التي البنود من مجموعة يقدم الدستور، ملضامني السيايس الطابع شميت
 مصدر الشعب” ،“األملاين الشعب قبل من ممنوح الدستور هذا” فيامر: دستور

 إعالنات وإمنا بقوانني البنود هذه وليست .“جمهورية األملاين الرايخ” ،“السيادة
)énoncés(، لکو  قانون لک عىل تعلو إنها بل لها، قيمة ال قارصة بعنارص ليست نهاکل 

 يف معيارية أو رشعية ألي صالحية ال دونها ومن واضحة، سياسية قرارات إنها معيار.
 42.األملاين الرايخ قلب
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 غري أيضا وهو تعاقدا، وال معيارا ليس القانون أن شميت المک من واضح
 التي الجهة عن إال يصدر ال الحق وهذا األمر، يف الحق باعتبارها السيادة عن منفصل

 يستند أنه أم اعتباطي، لکبش أوامره السيادة کميل من يصدر هل نکل السيادة. متثل
 قرار لک يتسم أن بد ال انک وإذا السيايس؟ القرار مکوتح توجه التي هي ضوابط إىل

 يصدرها؟ التي القرارات مرشوعية العاهل يستمد أين فمن باملرشوعية، سيايس
 ناموسا باعتباره القانون .7

 الوضعية، املعايري إىل أو التعاقد إىل شميت، نظر يف القانون، أصل نعزو حينام
 التي الحديثة، اإليديولوجية وراء ننساق أن يجب ال کلذل القانون. حقيقة نفهم ال

 الحديثة الدميقراطية واملؤسسات التصويت عىل املبنية الرشعية يف يشء لک تختزل
 يف اإلنساين النشاط توجه التي القيم من ننطلق أن يجب وال والربملان(، الدستورک)

 وليس القيمة يحدد الذي هو الفعل ألن السيايس، فعلال حقيقة لنفهم عرصنا،
 س.کالع

 أن کذل فمعنى القيمة، عىل للفعل األولوية مننح حني أخرى، جهة ومن
 طبيعي. هو ما وتقنن تُحدد أن إال للثقافة وظيفة وال الثقافة. ال الطبيعة هو األصل

 هذه صور أوىل فإن باألرض، تربطه التي عالقةال يف منکت اإلنسان طبيعة انتک وإذا
 الزراعة. ثم والصيد القنص يف اإلنساين للوجود األوىل البدايات يف اختُزلت قد العالقة

 من سکالع فعىل ضوابط، دون ميارسان ُحّرين، نشاطني األوالن النشاطان انک وإذا
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43 Carl Schmitt, Le Nomos de la terre, traduit par Lilyane Deroche (Paris: Quadrige, 2012), 47. 
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 الوضعية القوانني تُقننه أن نکمي وال ثابت، األرض يف اإلنسان حق 44.“لنا األرض متنحه
 عليه يحصل مبا األمر تعلق سواء باألرض، اإلنسان بها يتصل التي الصلة تنسف بصورة
 أيديهم. بسواعد ينالونه مبا أو جهد دون الناس

 أي والزراعة، للفالحة األرض بإعداد ومکمح األرض عىل اإلنسان عمل
 منازل حدود، أسوار، سياجات، ظهور العمل هذا عن وينتج حدودها. ورسم حهابإصال 

 عشرية، عائلة، لکش عىل مستقرة، أنظمة ظهور إىل بدوره يؤدي وهذا وعامرات.
 السلط من الکأش ظهور إىل وأيضا والتجاور، ياتکاملل من وأمناط دولة، قبيلة،
 بهذه يرتبط وما األرض حيازة إىل سيادة فعل لکو  قانوين فعل لک يعود 45.مکوالتح

 ذو باألرض القانون ارتباط إن شميت، مع القول، نکمي ذاکه أنشطة. من الحيازة
 46.عمومي نظام وصورة ،)établie limite( به معرتف حد العمل، افأةکم ثالثة؛ وجوه

 يف املشتغل عليها يحصل التي افأةکامل يف االرتباط لهذا األول الوجه يتمثل 
 إذ الجبني، بعرق الناس عامة لدى سبکال أو الربح يرتبط أن صدفة ليسو  األرض.

 مرتبطة سبکال رشعية أن أي أجله؛ من َعرََق  ما املرء ليستحق العرق يسيل أن فيکي
 عمل إنجاز يف السائل العرق ميةک انتک ما ثرياکو  سب.کال هذا وراء املبذول بالجهد

 الجهد. هذا قيمة بخصوص الناس يختلف حينام ما، جهد تقويم يف الحاسمة الحجة ما
 أرض حيازة يف به، معرتفا يصري ال فالقانون به، معرتف حد وجود الثاين الوجه ويخص

 مشاع يشء لک ،کذل غياب يف ومحددة. مرسومة األرض هذه حدود انتک إذا إال ما،
 قد الصورة ونکت عمله، افأةکم اإلنسان ويجني الحدود ترسم حني مباح. يشء لکو 
 باألرض. القانون الرتباط الثالث الوجه وهو عمومي؛ نظام ظهور عىل عالمةک تملتکا

 األرايض وتوزيع الحدود ترسيم دامئا املدن وتشييد األرض حيازة تستلزم
 صورة إال هي ما املدينة داخل واملؤسساتية القانونية العالقات وجميع املستعملة.

 امليثاق مبثابة األرض حيازة إن القول نکمي کلذل والرتسيم. الحيازة لفعل بَْعدية
 مستويني: عرب شميت، نظر يف التأسيس، هذا ويتم للقانون. املؤسس األصيل

 األرض. عىل استحوذت التي الجامعة قلب يف داخليا، األول املستوى يتم
 ،کوالتمل االستحواذ عالقات لکل األول النظام يخلق لألرض األول التوزيع أو فالتقسيم

                                                                        

44 Platon, Les Lois, XII–957e-958e, 996. 
45 Schmitt, Le Nomos de la Terre, 47. 
46 Schmitt, Le Nomos de la Terre, 47. 

 

 انتک وسواء جامعية. أم فردية خاصة، أم عامة يةکاملل انتک إن أيضا يحدد ام وهو
 تم الذي الحيازة فعل إىل دامئا قانونيا تعود فهي معا، هام أو جامعية أو فردية يةکاملل

 الحيازة. لفعل کاملشرت  املؤسس العقد يف أيضا قانونيا وتختزل جامعية، بصورة
 عىل استحوذت التي الجامعة تجد وفيه بالخارج؛ الثاين املستوى ويرتبط

 وجميع األرض. عىل أيضا هي استحوذت أخرى جامعة مع مواجهة يف نفسها األرض
 47.الدويل بالقانون يسمى ما ضمن تندرج االصطدام، هذا نتيجة تنشأ التي العالقات

 حيازة بفعل األفراد بني تنشأ التي العالقات لطبيعة نتيجة التمييز، نکمي
 وأخرى کمال لها أرض حيازة األرض: حيازة من نوعني بني وخارجيا، خليادا األرض،

 کمال لها ليس أرض حيازة أن القانونية الناحية من شميت ويعترب .کمال لها ليس
 هو هذا الحيازة فعل أن بامللموس دکيؤ  وهذا 48.کمال لها أرض حيازة من أهون
 عدية.الب القانونية العالقات لکل األصيل القانوين السند

 الذي ).Vico G( وکفي جيوباتيستا اإليطايل الفيلسوف إىل شميت يعود
 49،“أولية زراعية قوانني صورة يف األبطال طرف من للناس األول القانون ُمنح” يقول:

 الترشيعات الکأش لک عىل سابقة عليها االستحواذ أو األرض أخذ سريورة أن دکليؤ 
 لکو  السلط الکأش لک عىل أيضا سابقة وهي راد،األف بني للعالقات املنظمة والقوانني

 السيادة. الکأش
 إن بل األرض، وحيازة القانون بني االقرتان بهذا يقر من وحده وکفي ليس

 القوانني وباقي يةکاملل لتصبح األسمى الرشط يعتربه أيضا ).Kant E( انطک إميانويل
 کلو  جون خاصة تامعي،االج العقد فالسفة باقي نفسها رةکالف عىل ويشدد 50.نةکمم

 تاريخ فإن القانونية، العالقات لکو  القانون أصل األرض حيازة فعل انک وإذا وروسو.
 51األرض. حيازة تاريخ إال هو ما الدويل، القانون خاصة وبصفة القوانني،

 واملباين األسوار بتشييد سابقا، کذل إىل اإلشارة متت امک األرض، حيازة تنتهي
 سلطة تحميهام ة،کمشرت  أو خاصة يةکمل عن بالحديث يسمح ما وهو الحدود، ورسم

                                                                        

47 Schmitt, Le Nomos de la Terre, 50. 
48 Schmitt, Le Nomos de la Terre, 51. 
49 Schmitt, Le Nomos de la Terre, 52. 
50 Schmitt, Le Nomos de la Terre, 51. 
51 “L’histoire du droit des gens a été elle aussi jusqu’à présent une histoire de prises de terres”, Schmitt, Le Nomos 
de la Terre, 54. 
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 سلطة تحميهام ة،کمشرت  أو خاصة يةکمل عن بالحديث يسمح ما وهو الحدود، ورسم
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 ضامن حيازتها. متت آراض   وجود عامة سلطة لک يف األصل أن هذا ويعني عامة.
 سيادة فعل لک أن أي بها؛ ومعرتف قامئة السلطة يجعل ما هو األرايض هذه حامية
 األرض. عىل سيادة هو

 القانون بني أو واألرض، لسيادةا بني البديهية الوحدة هذه البحر يعرف ال
 الذين والبحارة البحار. داخل الحدود ورسم الحقول زرع نکمي ال ألنه األرض، وحيازة
 البحريات وباستثناء األرض، خالف عىل أثر. أي وراءهم ونکيرت  ال البحر يشقون
 هذا وينطبق 52.قانون يضبطه ال حر مجال فهو کلذل حدودا، البحر يعرف ال الصغرية،

 موقع وال محرم انکم وال حدود وال موانع” توجد ال حيث البحار أعايل عىل رثکأ
 يجعل ما وهذا البحر، عىل قانون يوجد ال وباختصار، 53.“يةکمل وال قانون وال مقدس
 والحرب. السلمي واإلبحار الصيد غري: ال ثالثة أنشطة أمام مفتوحا فضاء منه

 القرصنة أنشطة وحتى الجميع؛ أمام مفتوحا فضاء التاريخ عرب البحر ظل
 من األدهى البحار. عىل الواقعة اإلمرباطوريات داخل إال تجرم مل داخله متارس التي
 باستثناء ألحد، يسمح ومل .54والنفي النبذ سوى النشاط لهذا عقابا ترشع مل أنها ،کذل

 بيقتط شميت، نظر يف ل،کش وقد البحر. عىل بالسيادة االدعاء اإلمرباطوريات، هذه
 مرحلة يف إال هذا يتحقق ومل العاملي. التاريخ يف ثورة البحر، ليشمل ومتديده القانون
 هذا حصل وقد بالفضاء. اإلنساين والوعي )domination( مکالتح لوسائل متقدمة
 انتک وقد انجلرتا، يد عىل عرش، السابع القرن خالل فيلسوفنا، دکيؤ  امک بالضبط،
 55.نظره يف جريئة خطوة

 انک امک مستوية تعد مل األرض ونک يف بالفضاء االنساين الوعي تغري ليتمث
 متر تعد مل والصني الهند إىل الطريق ونک ويف عرش، الخامس القرن قبل يُعتقد

 عرب أو املتوسط األبيض البحر عرب ،1492 سنة يةکاألمري القارة تشافکا بعد بالرضورة،
 تملکي ال األرض عىل االستيالء أن ثابتا صبحأ  املستجدات، هذه أمام اإلفريقية. القارة
 أصبحت الطريان، من اإلنسان نکومت الصناعة تطورت وعندما البحر. عىل باالستيالء إال
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 صارت ذاکوه البحرية. املالحة مکتح التي نفسها للقوانني تخضع الجوية املالحة
 والجو. والبحر األرض عىل سيادة انتک إن إال تملکت ال السيادة

 السيادة مجال توسع رغم األرض، بحيازة القانون تربط التي العالقة ىتبق
 البحرية باملالحتني القوانني تربط التي العالقة عن لياک مختلفة والجو، البحر ليشمل

 مکتح التي القوانني هي ليست البحار أعايل يف للمالحة املؤسسة فالقوانني والجوية.
 عىل السيادة هي الجوي الفضاء عىل السيادة يف األصل أن امک السواحل، عىل املالحة

 الرب.
 حسب األرض، وحيازة القانون بني تجمع التي العالقة عن باليونانية ويعرب

 مبعنى أفالطون عند لفظال هذا استعمل وقد .)nomos( 56ناموس بلفظ شميت،
 إىل لإلشارة بعدهام من يستعمل املفهوم وأصبح النظام. مبعنى أرسطو وعند القاعدة،

 حني يف ،)psèphisma( و )thesmos( من لک دالالت بنفس أي ،“ونکي أن يجب ما”
 متاميزة. مفاهيم أنها

 ،)posé est qui ce( به ومعرتف موضوع هو ما إىل )thesmos( لفظ يشري
 القانون أو coutumes العادات مبعنى الحقا واستعمل الثابتة. القاعدة أيضا ويعني

 يتخذ الذي القرار فيعادل )psèphisma( لفظ أما األسالف. من رشعيته يستمد الذي
 الحصاة أي ،)psefos( لمةک من مشتق وهو ،)votée décision( التصويت عرب

 القرارات الحقا ليعني التصويت، يف تعتمد انتک التي الوسيلة وهي الصغري(؛ )الحجر
 57.الجمعية تتخذها التي الرشعية

 يؤسس أو يوضع ما باعتباره السابقني اللفظني عن )nomos( لفظ يتميز
 لکبش يستعمل ما إىل أيضا ويشري ؛)partage en établi est qui ce( ةکباملشار 

 فهو کوبذل الجامعة؛ من ينبع الذي القانون هو الناموس أن هذا يعني جامعي.
 القانون. أو القاعدة داللة إىل منه السيادة داللة إىل أقرب

 ترجمة عن النأي هو ناموس للفظ االشتقاقية لداللةا عىل الوقوف من املراد
 شميت ينعته ما کبذل تريد امک ،)loi la de règne( القانون سيادة أو مکبحُ  ناموس

                                                                        

56 “Le mot grec pour la première mensuration qui fonde toutes les mesures ultérieures, pour la première prise de 
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 ضامن حيازتها. متت آراض   وجود عامة سلطة لک يف األصل أن هذا ويعني عامة.
 سيادة فعل لک أن أي بها؛ ومعرتف قامئة السلطة يجعل ما هو األرايض هذه حامية
 األرض. عىل سيادة هو

 القانون بني أو واألرض، لسيادةا بني البديهية الوحدة هذه البحر يعرف ال
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 باستثناء ألحد، يسمح ومل .54والنفي النبذ سوى النشاط لهذا عقابا ترشع مل أنها ،کذل
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 57.الجمعية تتخذها التي الرشعية

 يؤسس أو يوضع ما باعتباره السابقني اللفظني عن )nomos( لفظ يتميز
 لکبش يستعمل ما إىل أيضا ويشري ؛)partage en établi est qui ce( ةکباملشار 

 فهو کوبذل الجامعة؛ من ينبع الذي القانون هو الناموس أن هذا يعني جامعي.
 القانون. أو القاعدة داللة إىل منه السيادة داللة إىل أقرب

 ترجمة عن النأي هو ناموس للفظ االشتقاقية لداللةا عىل الوقوف من املراد
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 األخرية هذه فهمت لقد القانونية. الوضعانية بها يقصد والتي الحديثة، باإليديولوجية
 )thesmos( من لک يف نجده الذي املعنى وهو ،)norme( املعيار معنى النوموس من

 الناموس بني األرض، وحيازة الناموس بني املقابلة عوض أي ؛)psèphisma( و
 تقنينا أو تقعيدا باعتباره الناموس وأُخذ األخري، املعنى هذا ُغيَِّب  ،)physis( والفيزيس

)réglementation(، الدراسات داخل الرشعية مفهوم مع يتالءم الذي املعنى وهو 
 للناموس الحقيقية الداللة عن يرصفنا أن التأويل هذا شأن من الحديثة. القانونية
 وما والتقنني املعيار مفهوما أما .)concrets localisation( وتوطينا أمرا باعتباره

 ال وحتى األرض. وتوزيع التوطني عن الحقة بعدية، مفاهيم فهي املفاهيم من لهاکشا
 لمةک ترجمة شميت، کبذل ينصح امک جب،ي ال واألمر التوطني بني الصلة تفقد

 اللغة داخل املامثلة لامتکال وباقي ،)gesetz( أو )norm( أو )regelung( ـب ناموس
 األملانية.

 وأن األفراد؛ عىل يتعاىل مستقال وجودا للقانون أن الوضعانيون فهم لقد
 مهام بالشعو  لک عىل تنطبق أن نکمي ونية،ک معايري للقوانني املؤسسة املعايري

 عن آذانهم يصمون باملقابل نهمکل اإلنسان. لحقوق بالنسبة الحال هو امک اختلفت،
 نکمي أنه صحيح ناموس. لمةکل والحقيقية األصلية الداللة بخصوص علمي نقاش أي

 الحال هو امک مجازا، باعتباره يوظف أن نکمي امک مختلفة، دالالت يأخذ أن للناموس
 نکل موسيقيا، نغام أو إيقاعا باعتباره الناموس عن حدثنت حينام للموسيقى بالنسبة

 األرض بحيازة يتعلق تاريخي بحدث صلته إغفال نکمي ال القانون، تاريخ يخص فيام
 وتوزيعها.

 أرض بحيازة ما لشعب تسمح قوة أو أمر مبثابة األصل يف الناموس يعترب
 مستعمرة. أو مدينة يسبتأس مجسدة القوة هذه أو األمر هذا يصري فيها. واالستيطان

 إنه بل ثابتا، قانونا ليس هنا فالناموس املستعمرة، أو املدينة عن نتحدث وحينام
 )rempart( باملرِتاس عادة يشبه کلذل 58.ربکوت الجامعة تتسع ما بقدر ربکوي يتسع

 عىل” بأنه هرياقليط شذرات إحدى يف ورد امک اليونان، الفالسفة عند الحصن أو
 59.“حصنه عن دفاعا يقاتل وأن […] قانونه عن دفاعا تليقا أن الشعب

 
                                                                        

58 Schmitt, Nomos de la terre, 74. 
59 Schmitt, Nomos de la terre, 330. 

 

 خامتة
 يسمح وقرار أمر فهي کلذل األرض، حيازة بفعل إذن السيادة ترتبط

 موحدة أخرى سياسية جامعات مواجهة يف سياسية وحدةک توجد أن للجامعة
 ويربز يتجسد بأن السيادة لفعل يسمح ما هي املواجهة هذه بدورها. ومستقلة

 أن نکمي ال کلذل ووحدتها. الجامعة وجود يهدد قد خطر أي ضد صني،ح حصنک
 املؤسس األول املعيار عدا معيار، بأي يُرتهن أو قانون بأي هذا السيادة فعل يُقنن

 وتوزيعها. األرض حيازة هو الذي للجامعة،
 الجامعة، بوجود ُوجدت التي بالقوانني الحديثة الدميقراطيات رتثکت ال

 وإن حتى وعامة، وصورية وضعية بقوانني األصيلة القوانني تعوض أن جاهدة وتحاول
 فيه، امکمتح يشء لک ونکي أن الحديثة القوانني يف يهم ما إذ الجامعة، ضد انتک

 ،کذل من ىکواألن الجامعة. وحدة عىل الحفاظ يف السيادة فعل ألهمية رتاثکاال  دون
 السيادة کيکتف إىل قوة من تيتأُو  مبا تسعى بل الحد، هذا عند تقف ال أنها هو

 السلط. بفصل يسمى ما طريق عن وتقسيمها،
 االقتصادية، ومواردها مصالحها تأمني عىل الحديثة السياسية املامرسة تحرص

 والحرية، املساواة، العدالة، مفاهيم کبذل فتصري األفراد؛ بني التنافس قواعد وتنظيم
 مل الجامعة مفهوم وحتى تقرره. أو امعةالج به تأمر ما وليس القانون يحدده ما هي
 مبا املجتمع عن نتحدث رصنا منه وبدال الحديثة، السياسية أدبياتنا يف أثر له يعد

 م.کُمح ومؤسسات قانوين تنظيم من يعنيه
 الحديث جائزا يعد ومل جوهره، من السيايس أُفرغ باالقتصاد السياسة بزاوج

 وصارت خصام، العدو صار فقد السيايس. للفعل املحددة السامت عن رصيحة بلغة
 التي املحددات األصل يف هي بينام ما، اعوجاج إلصالح تدخل أو عملية مجرد الحرب

 واستقاللية. وحدة من تقتضيه مبا السياسية بالجامعة نعنيه ما لتحديد عنها غنى ال
 القوانني إطار يف بدوره، صار فقد املقاومة، يف الحق عن الحديث أيضا جائزا يعد ومل

 القانون، صار ذاکوه القانون. بقوة له التصدي يستلزم عصيانا الحديثة، الوضعية
 له. وُمحددا الحق من أوىل وسة،کمع بصورة
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 األخرية هذه فهمت لقد القانونية. الوضعانية بها يقصد والتي الحديثة، باإليديولوجية
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 تقنينا أو تقعيدا باعتباره الناموس وأُخذ األخري، املعنى هذا ُغيَِّب  ،)physis( والفيزيس

)réglementation(، الدراسات داخل الرشعية مفهوم مع يتالءم الذي املعنى وهو 
 للناموس الحقيقية الداللة عن يرصفنا أن التأويل هذا شأن من الحديثة. القانونية
 وما والتقنني املعيار مفهوما أما .)concrets localisation( وتوطينا أمرا باعتباره

 ال وحتى األرض. وتوزيع التوطني عن الحقة بعدية، مفاهيم فهي املفاهيم من لهاکشا
 لمةک ترجمة شميت، کبذل ينصح امک جب،ي ال واألمر التوطني بني الصلة تفقد

 اللغة داخل املامثلة لامتکال وباقي ،)gesetz( أو )norm( أو )regelung( ـب ناموس
 األملانية.

 وأن األفراد؛ عىل يتعاىل مستقال وجودا للقانون أن الوضعانيون فهم لقد
 مهام بالشعو  لک عىل تنطبق أن نکمي ونية،ک معايري للقوانني املؤسسة املعايري

 عن آذانهم يصمون باملقابل نهمکل اإلنسان. لحقوق بالنسبة الحال هو امک اختلفت،
 نکمي أنه صحيح ناموس. لمةکل والحقيقية األصلية الداللة بخصوص علمي نقاش أي

 الحال هو امک مجازا، باعتباره يوظف أن نکمي امک مختلفة، دالالت يأخذ أن للناموس
 نکل موسيقيا، نغام أو إيقاعا باعتباره الناموس عن حدثنت حينام للموسيقى بالنسبة

 األرض بحيازة يتعلق تاريخي بحدث صلته إغفال نکمي ال القانون، تاريخ يخص فيام
 وتوزيعها.

 أرض بحيازة ما لشعب تسمح قوة أو أمر مبثابة األصل يف الناموس يعترب
 مستعمرة. أو مدينة يسبتأس مجسدة القوة هذه أو األمر هذا يصري فيها. واالستيطان

 إنه بل ثابتا، قانونا ليس هنا فالناموس املستعمرة، أو املدينة عن نتحدث وحينام
 )rempart( باملرِتاس عادة يشبه کلذل 58.ربکوت الجامعة تتسع ما بقدر ربکوي يتسع

 عىل” بأنه هرياقليط شذرات إحدى يف ورد امک اليونان، الفالسفة عند الحصن أو
 59.“حصنه عن دفاعا يقاتل وأن […] قانونه عن دفاعا تليقا أن الشعب
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 ،کذل من ىکواألن الجامعة. وحدة عىل الحفاظ يف السيادة فعل ألهمية رتاثکاال  دون
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 االقتصادية، ومواردها مصالحها تأمني عىل الحديثة السياسية املامرسة تحرص

 والحرية، املساواة، العدالة، مفاهيم کبذل فتصري األفراد؛ بني التنافس قواعد وتنظيم
 مل الجامعة مفهوم وحتى تقرره. أو امعةالج به تأمر ما وليس القانون يحدده ما هي
 مبا املجتمع عن نتحدث رصنا منه وبدال الحديثة، السياسية أدبياتنا يف أثر له يعد

 م.کُمح ومؤسسات قانوين تنظيم من يعنيه
 الحديث جائزا يعد ومل جوهره، من السيايس أُفرغ باالقتصاد السياسة بزاوج

 وصارت خصام، العدو صار فقد السيايس. للفعل املحددة السامت عن رصيحة بلغة
 التي املحددات األصل يف هي بينام ما، اعوجاج إلصالح تدخل أو عملية مجرد الحرب

 واستقاللية. وحدة من تقتضيه مبا السياسية بالجامعة نعنيه ما لتحديد عنها غنى ال
 القوانني إطار يف بدوره، صار فقد املقاومة، يف الحق عن الحديث أيضا جائزا يعد ومل

 القانون، صار ذاکوه القانون. بقوة له التصدي يستلزم عصيانا الحديثة، الوضعية
 له. وُمحددا الحق من أوىل وسة،کمع بصورة
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يف  “األلف الصغرى”تتناول هذه الورقة البحثيّة مصري وأفق تفسري مقالة 

الفيلسوف املنطقي  م(965ت.) التقليد العريب املشايئ الذي ميثّلُُه يحيى بن عدي
الهام کف (م1198 ت.) وقايض القضاة أبو الوليد بن رشد ربکوالشارح األ  اينالنص 

مام يدعونا إىل أّن عمليّة  ((Aristote تاب امليتافيزيقا ألرسطوکانخرطا يف رشح 
فإّن نظام  کرث من ذلکبل أ .التفسري أو التأويل ال تخلو من الحذف والتقديم والتأخري

وهو األمر الذي يخضُع، يف  والتغيري، للتحويرالتسميّة وتوزيع اللغة قد تعرض 
الم کان نقد ابن رشد لعلم الک کادنا، إىل السياق الثقايف والسيايس والعلمي. لذلاعتق
عىل  ريّة ونظريّة واضحة.کتاب ما بعد الطبيعة ألرسطو إمنا يُعرّبُ عن مواقف فکيف 

 ن هذا النقد هو هاجس يحيى بن عدي.کحني مل ي
هي من بني املقاالت امليتافيزيقّية “ األلف الصغرى”مقالة  من الواضح أنّ 

ً من توظيف مقدمات  کاألرسطيّة التي ترسُم مقومات القول الربهاين. وذل إنطالقا
ح والتفسري من دون ن فهم هذا الش کمنطقيّة وطبيعّية يف هذا املعرض. إذ ال مي

ن عن طريق أدوات من الطبيعي لرتسيخ الربها ار استعامالت املنطق والعلمکاستذ 
مع قياس  ان يف تضاد تامکد الطبيعة؛ وهو الذي قبيل األعرف عندنا واألعرف عن

 الغائب عىل الشاهد.
وعىل هذا فإننا لن نعمل يف هذه الورقة البحثيّة عىل رصد دور األنساق 

نّنا سوف کالثقافّية واالجتامعيّة وراء تأويل ورشح هذه املقالة )األلف الصغرى( ل
ة بني کع يف منهج قراءة نصوص املقالة بنيويّة تبحث عن العنارص املشرت نش 

 بن عدي وابن رشد، والتي أدْت إىل القول بالربهان الفلسفي. الفيلسوفني،
انا يعتقدان کّل من بن عدي وابن رشد قد کن أّن نستهدي بفرضية أّن کمي

ً أّن املعنى يوجد يف طيات النصوص وما عىل ا ً راسخا لقارئ إالّ استظهاره اعتقادا
 نَّ خلفيتهامالتصور وعىل هذا النحو؟ نقول أل  ملاذا هذا شافه لعموم الناس.کواست

وهو األمر ة، ة واألنطولوجيّ ة وامليتافرييقيّ انْت الحفاظ عىل الوحدة وتجلياتها الطبيعيّ ک
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-عنيه الذي ن فالتأويل ،رسمُه، مع فارق، أدبيات البحث يف التأويليات املعارصةت  الذي 
يف عمليّة ربط  ينخرطُ حينام  کذلکضحى نُه يکل 1؛مرادٌف للتفسري هو -يف هذه الورقة

بالتجربة الفلسفيّة والتاريخّية التي يحياه ابن عدي وابن رشد والتي سوف  املعنى
 ال املعاين الفلسفيّةفونتجة لهذا،  2.ثم الربهان کو کبالنقد والجدل والشيعرّبان عنها يف 

الفلسفي  مجريات الواقعإىل استحضار  کتتعدى ذلوإمنا  فحسب، ة النصتخضُع لبنيّ 
ري الربهان، کمليئٌة بنقود ملن “األلف الصغرى” انْت مقالةک کلذل .کإبان ذل والعلمي

ون التأويل تفسريا  حينام يخلُق مساحات کيإذاً،  3.تب ابن رشدکيف  ومنهم األشعريّة
ما حاولنا الوقوف عنده  کذل 4.قوال املخالفةواأل  الفرقربى من التفاعل النقدي مع ک

ة ة والعلميّ ومصطلحاتها الفلسفيّ  ن يف أفق مقالة األلف الصغرىکيف هذا املعرض، ل
 يفية تلقيها من قبل يحيى بن عدي وأيب الوليد بن رشد.کو 

اسرتابون و  ک)بلوتار  ااحه  ورُشّ  ةاألرسطيّ نصوص لل خنيؤّر بعض املد کأ
وس الروديس...( أنَّ تاريخ امليتافيزيقا هو تاريخ من کندرونيوثاوفرسطس وتيلوس وأ 

عدم التجانس يف يات ه  الذي من تجلّ لية وااللتباس النظري واملذهبي الت الدالالتحوّ 
ُق بنظام االت تتعلّ کش( تساؤالت وإ  .TricotJ) وکبل أثار تري بني املقاالت؛ 5الزمن

ومقالة  “ربىکاأللف ال” فمقالة 6ه؟اتوهل هي بالفعل ألرسطو ذ ،املقاالت وترتيبها

                                                                                                                                                                             
يف رشوط التجديد ”، . يُراجع: محمد محجوب142-119(، 2007ء: دار توبقال للنش، )الدار البيضا مع ابن رشدمحمد املصباحي،  1

)بريوت: مؤمنون  معرفة املعروف تحّوالت التّأويليّة من شاليرماخر إىل ديلتايفتحي إنقزو، ؛ 8 :(2018شتاء ) 1 مجلة التأويليات ،“التأوييل
 .136-125(، 2017 بال حدود،

2 “Understanding opens to us the world of individual persons, and thereby also possibilities in our own nature. 
Understanding is not a mere act of thought but a transposition and reexperiencing of the world as another person 
meets it in lived experience.” Richard E. Palmer, Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, 
Heidegger, and Gadamer (Evanston: Northwestern University Press,1969), 115. “hermeneutics as the art of 
understanding does not exist as a general field, only a plurality of specialized hermeneutics,” Palmer, 
Hermeneutics Interpretation, 84. 

 )بريوت: مؤمنون بال حدود، معرفة املعروف تحّوالت التّأويليّة من شاليرماخر إىل ديلتايفتحي إنقزو،  يُراجع ملزيد من التفصيالت:
2017 ،)125-136. 

 .76-55 :(2022) 39 مجلة تبنّي ، “ةيف اإلتصال بني الجدل والربهان يف الخطاب الرشدي: مراجعات نقديّ ” يوسف بن عدي، 3
حققه  ،قانون التّاويلإمعان الغزايل يف ربط التأويل بالفرق من جهة، ووضع قانون التأويل من جهة ثانية. يُراجع: أبو حامد الغزّايل،  4

 .16-6 (،1940مطبعة األنوار،  :القاهرة)وثري ونشه عزت العطار الحسيني کمحمد زاهد بن الحسن ال
لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ک)الرباط: منشورات  71قم ر سلسلة:بحوث ودراسات ، لة الوجود بني ابن رشد وأرسطوکمشمزوز،  محمد 5

2014 ،)13-17. 
6 “Mais on doit se poser la même question au sujet de chacun des livres qui la composent, et, d’autre part, se 
demander si l’ordre généralement adopté est celui d’Aristote lui-même les problèmes de chronologie revêtent  ici 
une importance particulière, et ils ne peuvent être résolus, soit en eux-mêmes, soit dans leurs relations avec les 
autres que par l’examen et l’analyse ,tout au moins sommaires, des caractères et du contenu de chaque livre”, 
Aristote, la Métaphysique, tome I, traduction et commentaire par J. Tricot )Paris: Vrin, 1991(, XVII. 

 يُراجع تأثري أفالطون عىل أرسطو:

 “الزاي”أما مقالة  .ان أرسطو أفالطونياً کحيث  ،ا تعودان إىل مرحلة أسوسمنّ ؛ إ “الباء”
ث حينام أصبح أرسطو يتحدّ  ،مرحلة االنقطاع عن األفق األفالطوينيف لْت کفقد تش
نحن ” ان يقولکحيث  “نحن” ضمريان يستعمل کلم بعدما ک املتبضمري
 7.“طونيوناألفال 

 يستلزُم فحص   األرسطيّ  مليتافيزيقيّ أّن دراسة املنت ا ويُستفاد من هذا
وباري  توبات املعلم األول السابقة من قبيل: باري فيلوسوفياس )يف الفلسفة(،کم

 “عدم التجانس بني املقاالت”ة  ومن ثّ  8.)يف املثل( وباري ايديون ،تاغاتو )يف الخري(
أن  کمن ذل رثکاأل  بل 9.تاب املفقودکلضياع الخيط الناظم لل يف حرية   يضُع القارئ  

ً بني املقاالت امليتافل عدم التجانس أ نسجّ  يزيقية يف املحتوى واملضمون؛ إذ نجد يضا
ة من ني املقاالت السابقالزاي والحاء والطاء من جهة، وب االنفصال التام بني مقاالت

املقاالت القدمية إىل موضوع مقالة الزاي إشارة  يف  والذي ينجيل غياب أيّ  جهة أخرى،
 10.ما بعد الطبيعةتاب کزية يف کهذه املقالة هي املقالة املر  أنّ من رغم عىل ال، خاصةً 

يف قراءة  11ةرونولوجيّ کابن رشد قد استثمر الرؤية ال أنَّ  کيستجيل من ذل
عىل  ملقاالت(،ا) مقاالت تفسري ما بعد الطبيعة من أجل ابراز النظام األفضل يف ترتيبها

والشاهُد  12.مختلفة کو کوعيه بتضارب اآلراء وتباعدها ملا تطرحُه من شمن رغم ال
، “الالم”ندر األفرودييس ملقالة کقدرة ابن رشد عىل توظيف رشح االس کعىل ذل

ً يف تفسري النص األرسطي. يقول ابن رشد يف بداية مقالة  وجعله هذا األخري وسيطا

                                                                                                                                        

“Metaphysics A belongs to the oldest part of the work and, since it is written under influence of the platonic 
Academy, the critic must realize that there are two main ideas discernible which have their roots in plato and 
which Aristotle took over for himself .”  James M.P Lowry, “Aristotle and Modern Historical Cristism”, Laval 
théologique et philosophique 36, no. 1 (1980(: 19. 

7 “D’autre part, comme il le fait dans le livre A, Aristote emploie la première personne du pluriel pour désigne les 
platoniciens et se considéré aussi comme l’un des leurs  .” Aristote, la Métaphysique, XXI-XXII. 

تاب تعود إىل باري فيلوسوفياس)يف الفلسفة( الذي يضُم املقاالت الثالث کبهذا الصدد أن البذرة األوىل لهذا ال Michelt)يرى مشليه )”
مد مزوز، مح “(Samuel petitوصموئيل األصغر) Ménageتاب امليتافيزيقا،بناء عىل شهادة عاملني فيلولوجني هام مناج کاألخرية من 

 .13، لة الوجودکمش
 .15، لة الوجودکمشمزوز،  8
 .19، لة الوجودکمشمزوز،  9

 .18، لة الوجودکمشمزوز،  10

11 “Cette période serait caractérisée par une dépendance encore très grande de l’Aristotélisme à l’égard des thèses 
principales du platonisme dépendance qui se traduit, dans le langage même, par l’emploi constant de la première 
personne du pluriel de la théorie des idées”, Aristote, la Métaphysique, tome I, XVIII. 

 .31، لة الوجودکمشمزوز،  12
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-عنيه الذي ن فالتأويل ،رسمُه، مع فارق، أدبيات البحث يف التأويليات املعارصةت  الذي 
يف عمليّة ربط  ينخرطُ حينام  کذلکضحى نُه يکل 1؛مرادٌف للتفسري هو -يف هذه الورقة

بالتجربة الفلسفيّة والتاريخّية التي يحياه ابن عدي وابن رشد والتي سوف  املعنى
 ال املعاين الفلسفيّةفونتجة لهذا،  2.ثم الربهان کو کبالنقد والجدل والشيعرّبان عنها يف 

الفلسفي  مجريات الواقعإىل استحضار  کتتعدى ذلوإمنا  فحسب، ة النصتخضُع لبنيّ 
ري الربهان، کمليئٌة بنقود ملن “األلف الصغرى” انْت مقالةک کلذل .کإبان ذل والعلمي

ون التأويل تفسريا  حينام يخلُق مساحات کيإذاً،  3.تب ابن رشدکيف  ومنهم األشعريّة
ما حاولنا الوقوف عنده  کذل 4.قوال املخالفةواأل  الفرقربى من التفاعل النقدي مع ک

ة ة والعلميّ ومصطلحاتها الفلسفيّ  ن يف أفق مقالة األلف الصغرىکيف هذا املعرض، ل
 يفية تلقيها من قبل يحيى بن عدي وأيب الوليد بن رشد.کو 

اسرتابون و  ک)بلوتار  ااحه  ورُشّ  ةاألرسطيّ نصوص لل خنيؤّر بعض املد کأ
وس الروديس...( أنَّ تاريخ امليتافيزيقا هو تاريخ من کندرونيوثاوفرسطس وتيلوس وأ 

عدم التجانس يف يات ه  الذي من تجلّ لية وااللتباس النظري واملذهبي الت الدالالتحوّ 
ُق بنظام االت تتعلّ کش( تساؤالت وإ  .TricotJ) وکبل أثار تري بني املقاالت؛ 5الزمن

ومقالة  “ربىکاأللف ال” فمقالة 6ه؟اتوهل هي بالفعل ألرسطو ذ ،املقاالت وترتيبها

                                                                                                                                                                             
يف رشوط التجديد ”، . يُراجع: محمد محجوب142-119(، 2007ء: دار توبقال للنش، )الدار البيضا مع ابن رشدمحمد املصباحي،  1

)بريوت: مؤمنون  معرفة املعروف تحّوالت التّأويليّة من شاليرماخر إىل ديلتايفتحي إنقزو، ؛ 8 :(2018شتاء ) 1 مجلة التأويليات ،“التأوييل
 .136-125(، 2017 بال حدود،

2 “Understanding opens to us the world of individual persons, and thereby also possibilities in our own nature. 
Understanding is not a mere act of thought but a transposition and reexperiencing of the world as another person 
meets it in lived experience.” Richard E. Palmer, Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, 
Heidegger, and Gadamer (Evanston: Northwestern University Press,1969), 115. “hermeneutics as the art of 
understanding does not exist as a general field, only a plurality of specialized hermeneutics,” Palmer, 
Hermeneutics Interpretation, 84. 

 )بريوت: مؤمنون بال حدود، معرفة املعروف تحّوالت التّأويليّة من شاليرماخر إىل ديلتايفتحي إنقزو،  يُراجع ملزيد من التفصيالت:
2017 ،)125-136. 

 .76-55 :(2022) 39 مجلة تبنّي ، “ةيف اإلتصال بني الجدل والربهان يف الخطاب الرشدي: مراجعات نقديّ ” يوسف بن عدي، 3
حققه  ،قانون التّاويلإمعان الغزايل يف ربط التأويل بالفرق من جهة، ووضع قانون التأويل من جهة ثانية. يُراجع: أبو حامد الغزّايل،  4

 .16-6 (،1940مطبعة األنوار،  :القاهرة)وثري ونشه عزت العطار الحسيني کمحمد زاهد بن الحسن ال
لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ک)الرباط: منشورات  71قم ر سلسلة:بحوث ودراسات ، لة الوجود بني ابن رشد وأرسطوکمشمزوز،  محمد 5

2014 ،)13-17. 
6 “Mais on doit se poser la même question au sujet de chacun des livres qui la composent, et, d’autre part, se 
demander si l’ordre généralement adopté est celui d’Aristote lui-même les problèmes de chronologie revêtent  ici 
une importance particulière, et ils ne peuvent être résolus, soit en eux-mêmes, soit dans leurs relations avec les 
autres que par l’examen et l’analyse ,tout au moins sommaires, des caractères et du contenu de chaque livre”, 
Aristote, la Métaphysique, tome I, traduction et commentaire par J. Tricot )Paris: Vrin, 1991(, XVII. 

 يُراجع تأثري أفالطون عىل أرسطو:

 “الزاي”أما مقالة  .ان أرسطو أفالطونياً کحيث  ،ا تعودان إىل مرحلة أسوسمنّ ؛ إ “الباء”
ث حينام أصبح أرسطو يتحدّ  ،مرحلة االنقطاع عن األفق األفالطوينيف لْت کفقد تش
نحن ” ان يقولکحيث  “نحن” ضمريان يستعمل کلم بعدما ک املتبضمري
 7.“طونيوناألفال 

 يستلزُم فحص   األرسطيّ  مليتافيزيقيّ أّن دراسة املنت ا ويُستفاد من هذا
وباري  توبات املعلم األول السابقة من قبيل: باري فيلوسوفياس )يف الفلسفة(،کم

 “عدم التجانس بني املقاالت”ة  ومن ثّ  8.)يف املثل( وباري ايديون ،تاغاتو )يف الخري(
أن  کمن ذل رثکاأل  بل 9.تاب املفقودکلضياع الخيط الناظم لل يف حرية   يضُع القارئ  

ً بني املقاالت امليتافل عدم التجانس أ نسجّ  يزيقية يف املحتوى واملضمون؛ إذ نجد يضا
ة من ني املقاالت السابقالزاي والحاء والطاء من جهة، وب االنفصال التام بني مقاالت

املقاالت القدمية إىل موضوع مقالة الزاي إشارة  يف  والذي ينجيل غياب أيّ  جهة أخرى،
 10.ما بعد الطبيعةتاب کزية يف کهذه املقالة هي املقالة املر  أنّ من رغم عىل ال، خاصةً 

يف قراءة  11ةرونولوجيّ کابن رشد قد استثمر الرؤية ال أنَّ  کيستجيل من ذل
عىل  ملقاالت(،ا) مقاالت تفسري ما بعد الطبيعة من أجل ابراز النظام األفضل يف ترتيبها

والشاهُد  12.مختلفة کو کوعيه بتضارب اآلراء وتباعدها ملا تطرحُه من شمن رغم ال
، “الالم”ندر األفرودييس ملقالة کقدرة ابن رشد عىل توظيف رشح االس کعىل ذل

ً يف تفسري النص األرسطي. يقول ابن رشد يف بداية مقالة  وجعله هذا األخري وسيطا

                                                                                                                                        

“Metaphysics A belongs to the oldest part of the work and, since it is written under influence of the platonic 
Academy, the critic must realize that there are two main ideas discernible which have their roots in plato and 
which Aristotle took over for himself .”  James M.P Lowry, “Aristotle and Modern Historical Cristism”, Laval 
théologique et philosophique 36, no. 1 (1980(: 19. 

7 “D’autre part, comme il le fait dans le livre A, Aristote emploie la première personne du pluriel pour désigne les 
platoniciens et se considéré aussi comme l’un des leurs  .” Aristote, la Métaphysique, XXI-XXII. 

تاب تعود إىل باري فيلوسوفياس)يف الفلسفة( الذي يضُم املقاالت الثالث کبهذا الصدد أن البذرة األوىل لهذا ال Michelt)يرى مشليه )”
مد مزوز، مح “(Samuel petitوصموئيل األصغر) Ménageتاب امليتافيزيقا،بناء عىل شهادة عاملني فيلولوجني هام مناج کاألخرية من 

 .13، لة الوجودکمش
 .15، لة الوجودکمشمزوز،  8
 .19، لة الوجودکمشمزوز،  9

 .18، لة الوجودکمشمزوز،  10

11 “Cette période serait caractérisée par une dépendance encore très grande de l’Aristotélisme à l’égard des thèses 
principales du platonisme dépendance qui se traduit, dans le langage même, par l’emploi constant de la première 
personne du pluriel de la théorie des idées”, Aristote, la Métaphysique, tome I, XVIII. 

 .31، لة الوجودکمشمزوز،  12
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يوسف بن عدي

ً کسفإنا ألفينا لال ” الالم: ً نحوا وألفينا لثاميسطيوس  ،من ثلثي املقالة ندر فيها تفسريا
وجود تخليص يف  ما يدفع القارئ إىل التساؤل عن سّ  13.“فيها تلخيصاً تاماً عىل املعنى

رب بني التلخيص والتفسري، رغم ما بينهام من کيف يجمع الشارح األ کصلب تفسري؟ و 
ها انتقلْت مع ابن رشد من من سامتها أنّ التي  14؟فروق وميزات  يف صلب مقالة الالم

 منطق الشح والتفسري إىل منطق التلخيص.
 ،والباء ،ربىکومقالة األلف ال ،مقالة األلف الصغرى وهذا يدفعنا إىل اعتبار أنّ 

ومقالة  ،ل يف مقالة الزايهي إىل توطئات للموضوع املتمثّ  ما ؛والهاء ،والدال ،والجيم
تاب کمن مقاالت  کما إىل ذل .ومقالة الالم.. ،قالة الياءوم ،ومقالة الطاء ،الحاء

 .امليتافيزيقا
انت کد أّن ترتيب مقاالت امليتافيزيقا ألرسطو يف تصور ابن رشد کومن املؤ 

بري بالقول الربهان أو الربهاين الفلسفي لهذا السبب افتتح الصناعة کومة باميانه الکمح
وهذا الوضع  وهي منوذج الربهان.، “ف الصغرىاألل”العامة أو الفلسفة األوىل مبقالة 

ة ة وتأويليّ فلسفية وفيلولوجيّ  نقاشات  و  االبستيمولوجي للمقالة قد أسفر عنه جداالت
إلخ،  ...(Tricot) وکوتري (Aubenque) کوأوبن (Jaeger) جريبني املعارصين: ي

 عن أفالطونية بني منافح  ته ته وشموليّ ليّ کأسهمْت يف إعادة قراءة املنت األرسطي يف 
 ة.التأويل بالذات القارئة املتلقيّ بني ارتباط التناقض و أرسطو و 

 يف ميتافزيقا أرسطو  “األلف الصغري” تابک أوالً.
ل وجود سوف يسجّ  قارئ مقاالت تفسري ما بعد الطبيعة البن رشد لعّل 

، ربىکلومقالة األلف ا 15،يعني وجود مقالة األلف الصغرىوهذا  ،متني أو توطئتنيمقدّ 
ً لهام؛ بل ايل مالزمکشاإل  -ما يجعل االضطراب النظري وااللتباس الفلسفي رث من کاأل ا

خلق أّي ( لن تβ) ربى يف عالقتها مبقالة الباءکقال إنَّ قراءة مقالة األلف اليُ أن  کذل
ومن ثة،  (.α) لف الصغرىاألاستغالق يف الفهم أو انقطاع يف التفسري يف غياب مقالة 

                                                                                                                                                                             
 .1393(، 1967 ٬ق)بريوت: دار املش  ، تحقيق موريس بويجتفسري ما بعد الطبيعة ابن رشد، 13
 .38، لة الوجودکمشمزوز،  14

15 “l’authenticité du livre α (sans aucun doute inachevé) a été de tout temps ,très discutée. Comme l’indique, en 
effet, sa numérotation, il a été introduit après coup dans le traité, d’autre part, il parait rompre l’enchainement de 
A et B, enfin, il n’est l’objet d’aucune référence certaine dans les autres livres ”.  Aristote, La Métaphysique, XX. 

 يُراجع:
“W. Jaeger pense qu’il est formé de notes fragmentaire d’un discours d’Aristote, rédigées par Pasiclés […] 
Alexandre et Asclepius estiment  seulement (suivis sur ce point par Jaeger) que ce livre n’est pas à sa place et qu’il 
doit plutôt servir d’introduction à la physique”. Aristote, La Métaphysique,.XX. 

أيب دافٌع رئيس عند  وراءه انک إىل املرتبة الثانية األوىلاألخرية من املرتبة  نقل هذهف
 الوليد وهو بناء ترتيب جديد ملقاالت ما بعد الطبيعة.

مقدمة ” ا يصدُر من أّن أرسطو وضعامللتبس إمنّ  الصغرىاأللف إّن وضع مقالة 
 16.“ا بعد الطبيعةتاب مکحشها يف  عندما تمّ  ]...[ تاب باري فيلوسوفياکصغرية ل

قام  ،تاب فيلوسوفياسکبقصور  ونقص  يف  عندما أحّس  (Aristote) يتضُح أّن أرسطوو
 17.“ربىکاأللف ال”مة جديدة هي بوضع مقدّ 
للشارح  ري ما بعد الطبيعةتفسيف  ،“األلف الصغرى”ذا، صار مصري مقالة کوه

 .أي رابطبربى والباء کال املقالة بني مقالة األلف کحيُث ال تربط تلرب، نشازاً؛ کاأل 
 18.قدمة ملبحث الطبيعياتاملاألوىل أن تخدم و 

عمل ألحد کظهر مقالة األلف الصغرى ت  ” ( أنّ .Dumoulin B) دوموالن أىر 
ثم طور  ،يف إطار مؤلفات أرسطو کالذي غرف من هنا ومن هنا ،أعضاء اللييس

ئجة داخل انت راکار التي کموضوعات أرسطية حسب فهمه الخاص وحسب األف
الرتتيب  أنَّ  Jaeger)) جريوهذا ما ذهب إليه أيضاً ي 19.“املدرسة بعد وفاة أرسطو

تاب کالحايل ملقاالت ما بعد الطبيعة تم وضعه من طرف النارشين القدامى ل
مبارشة  “الصغرى األلف”ـبتاب املعروفة کامليتافيزيقا، فُهْم وضعوا حاشية مقدمة ال

 ما بعديف ترتيب نظام مقاالت  انهاکفوا عىل م يتعّر ألنهم مل ؛ربىکال األلفبعد 
 .الطبيعة
لف األ ت فيها مقالةُ ب  ت  کيف الفرتة التي تبْت کقد  مقالة الباءيبدو أّن مقالة و

ا مقالة األلف الصغرى فهي مقالة أمّ  20.سنوات التي تلْت وفاة أفالطونالأي  ؛ربىکال
انت کة من ثّ و ، ربکقي املقاالت بحرف متبْت باک، يف حني اً ها مصغر حرفُ  ب  ت  کيتيمة 

ث عن ها تتحدّ ألنّ  ؛ّل ککوليس ملا بعد الطبيعة  ،مة للفلسفة األوىلهذه املقالة مقدّ 
                                                                                                                                                                             

 .17-16النص األرسطي،  . يُراجع: تفاصيل النشات التي وردت عىل17، لة الوجودکمشمزوز،  16
 .16، لة الوجودکمشمزوز،  17

18 Aristote, La Métaphysique, XX. 
 .61 ،لة الوجودکمشمزوز،  19
ل أو بآخر ملقالة کربى  التي متثُل مراجعات نقدية لتاريخ الفلسفة مهدت بشکام أّن عالقة مقالة األلف الک. 14، لة الوجودکمشمزوز،  20

 (:Tricot) وکتاب امليتافيزيقا. يقول تريکون البداية الحقيقيّة لکسوف ت الباء الجدليّة، هذه التي

“Les Anciens (cf.Alex,172,18) voyaient dans le livre B le véritable début de la Métaphysique des livres précèdent 
servant seulement d’introduction”, Aristote, La Métaphysique, XXI. 

 :کذلک يُراجع
Aristote déploie sa critique dans diverses directions. Tout d’abord les idées menacent l’unité des choses et des 
substances, en séparant dans l’individu divers “en soi”, Michel Bastit, “Aristote et la séaration”, Revue 
Philosophique de Louvain, Quatrième série, 90, no. 87 (1992): 297-316. 

الفلسفي-اإل شکايل
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ً کسفإنا ألفينا لال ” الالم: ً نحوا وألفينا لثاميسطيوس  ،من ثلثي املقالة ندر فيها تفسريا
وجود تخليص يف  ما يدفع القارئ إىل التساؤل عن سّ  13.“فيها تلخيصاً تاماً عىل املعنى

رب بني التلخيص والتفسري، رغم ما بينهام من کيف يجمع الشارح األ کصلب تفسري؟ و 
ها انتقلْت مع ابن رشد من من سامتها أنّ التي  14؟فروق وميزات  يف صلب مقالة الالم

 منطق الشح والتفسري إىل منطق التلخيص.
 ،والباء ،ربىکومقالة األلف ال ،مقالة األلف الصغرى وهذا يدفعنا إىل اعتبار أنّ 

ومقالة  ،ل يف مقالة الزايهي إىل توطئات للموضوع املتمثّ  ما ؛والهاء ،والدال ،والجيم
تاب کمن مقاالت  کما إىل ذل .ومقالة الالم.. ،قالة الياءوم ،ومقالة الطاء ،الحاء

 .امليتافيزيقا
انت کد أّن ترتيب مقاالت امليتافيزيقا ألرسطو يف تصور ابن رشد کومن املؤ 

بري بالقول الربهان أو الربهاين الفلسفي لهذا السبب افتتح الصناعة کومة باميانه الکمح
وهذا الوضع  وهي منوذج الربهان.، “ف الصغرىاألل”العامة أو الفلسفة األوىل مبقالة 

ة ة وتأويليّ فلسفية وفيلولوجيّ  نقاشات  و  االبستيمولوجي للمقالة قد أسفر عنه جداالت
إلخ،  ...(Tricot) وکوتري (Aubenque) کوأوبن (Jaeger) جريبني املعارصين: ي

 عن أفالطونية بني منافح  ته ته وشموليّ ليّ کأسهمْت يف إعادة قراءة املنت األرسطي يف 
 ة.التأويل بالذات القارئة املتلقيّ بني ارتباط التناقض و أرسطو و 

 يف ميتافزيقا أرسطو  “األلف الصغري” تابک أوالً.
ل وجود سوف يسجّ  قارئ مقاالت تفسري ما بعد الطبيعة البن رشد لعّل 

، ربىکلومقالة األلف ا 15،يعني وجود مقالة األلف الصغرىوهذا  ،متني أو توطئتنيمقدّ 
ً لهام؛ بل ايل مالزمکشاإل  -ما يجعل االضطراب النظري وااللتباس الفلسفي رث من کاأل ا

خلق أّي ( لن تβ) ربى يف عالقتها مبقالة الباءکقال إنَّ قراءة مقالة األلف اليُ أن  کذل
ومن ثة،  (.α) لف الصغرىاألاستغالق يف الفهم أو انقطاع يف التفسري يف غياب مقالة 

                                                                                                                                                                             
 .1393(، 1967 ٬ق)بريوت: دار املش  ، تحقيق موريس بويجتفسري ما بعد الطبيعة ابن رشد، 13
 .38، لة الوجودکمشمزوز،  14

15 “l’authenticité du livre α (sans aucun doute inachevé) a été de tout temps ,très discutée. Comme l’indique, en 
effet, sa numérotation, il a été introduit après coup dans le traité, d’autre part, il parait rompre l’enchainement de 
A et B, enfin, il n’est l’objet d’aucune référence certaine dans les autres livres ”.  Aristote, La Métaphysique, XX. 

 يُراجع:
“W. Jaeger pense qu’il est formé de notes fragmentaire d’un discours d’Aristote, rédigées par Pasiclés […] 
Alexandre et Asclepius estiment  seulement (suivis sur ce point par Jaeger) que ce livre n’est pas à sa place et qu’il 
doit plutôt servir d’introduction à la physique”. Aristote, La Métaphysique,.XX. 

أيب دافٌع رئيس عند  وراءه انک إىل املرتبة الثانية األوىلاألخرية من املرتبة  نقل هذهف
 الوليد وهو بناء ترتيب جديد ملقاالت ما بعد الطبيعة.

مقدمة ” ا يصدُر من أّن أرسطو وضعامللتبس إمنّ  الصغرىاأللف إّن وضع مقالة 
 16.“ا بعد الطبيعةتاب مکحشها يف  عندما تمّ  ]...[ تاب باري فيلوسوفياکصغرية ل

قام  ،تاب فيلوسوفياسکبقصور  ونقص  يف  عندما أحّس  (Aristote) يتضُح أّن أرسطوو
 17.“ربىکاأللف ال”مة جديدة هي بوضع مقدّ 
للشارح  ري ما بعد الطبيعةتفسيف  ،“األلف الصغرى”ذا، صار مصري مقالة کوه

 .أي رابطبربى والباء کال املقالة بني مقالة األلف کحيُث ال تربط تلرب، نشازاً؛ کاأل 
 18.قدمة ملبحث الطبيعياتاملاألوىل أن تخدم و 

عمل ألحد کظهر مقالة األلف الصغرى ت  ” ( أنّ .Dumoulin B) دوموالن أىر 
ثم طور  ،يف إطار مؤلفات أرسطو کالذي غرف من هنا ومن هنا ،أعضاء اللييس

ئجة داخل انت راکار التي کموضوعات أرسطية حسب فهمه الخاص وحسب األف
الرتتيب  أنَّ  Jaeger)) جريوهذا ما ذهب إليه أيضاً ي 19.“املدرسة بعد وفاة أرسطو

تاب کالحايل ملقاالت ما بعد الطبيعة تم وضعه من طرف النارشين القدامى ل
مبارشة  “الصغرى األلف”ـبتاب املعروفة کامليتافيزيقا، فُهْم وضعوا حاشية مقدمة ال

 ما بعديف ترتيب نظام مقاالت  انهاکفوا عىل م يتعّر ألنهم مل ؛ربىکال األلفبعد 
 .الطبيعة
لف األ ت فيها مقالةُ ب  ت  کيف الفرتة التي تبْت کقد  مقالة الباءيبدو أّن مقالة و

ا مقالة األلف الصغرى فهي مقالة أمّ  20.سنوات التي تلْت وفاة أفالطونالأي  ؛ربىکال
انت کة من ثّ و ، ربکقي املقاالت بحرف متبْت باک، يف حني اً ها مصغر حرفُ  ب  ت  کيتيمة 

ث عن ها تتحدّ ألنّ  ؛ّل ککوليس ملا بعد الطبيعة  ،مة للفلسفة األوىلهذه املقالة مقدّ 
                                                                                                                                                                             

 .17-16النص األرسطي،  . يُراجع: تفاصيل النشات التي وردت عىل17، لة الوجودکمشمزوز،  16
 .16، لة الوجودکمشمزوز،  17

18 Aristote, La Métaphysique, XX. 
 .61 ،لة الوجودکمشمزوز،  19
ل أو بآخر ملقالة کربى  التي متثُل مراجعات نقدية لتاريخ الفلسفة مهدت بشکام أّن عالقة مقالة األلف الک. 14، لة الوجودکمشمزوز،  20

 (:Tricot) وکتاب امليتافيزيقا. يقول تريکون البداية الحقيقيّة لکسوف ت الباء الجدليّة، هذه التي

“Les Anciens (cf.Alex,172,18) voyaient dans le livre B le véritable début de la Métaphysique des livres précèdent 
servant seulement d’introduction”, Aristote, La Métaphysique, XXI. 

 :کذلک يُراجع
Aristote déploie sa critique dans diverses directions. Tout d’abord les idées menacent l’unité des choses et des 
substances, en séparant dans l’individu divers “en soi”, Michel Bastit, “Aristote et la séaration”, Revue 
Philosophique de Louvain, Quatrième série, 90, no. 87 (1992): 297-316. 
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يوسف بن عدي

ن أن کان من املمک کوعن وجود حقيقة واحدة لسائر املوجودات. لذل ،املبدأ األول
 21.)ميم ونون( بدل أْن تأيت يف البداية تأيت بعد املقالتني األخريتني

، يف يف مفتتح مقالة الالم ،(تفسري ما بعد الطبيعة)يف  ،لقد رشع ابن رشد
، يف معرض ناان يهمّ کّل مقالة من مقاالت هذا التفسري. وملّا کالوقوف عند مضامني 

فابتدأ يف املقالة ” ابن رشد يقول بشأنها اآليت: فإنّ  ،“األلف الصغرى”دراستنا، مقالة 
فعرف مقدار الصعوبة والسهولة التي  ،ارف ألف الصغر وهي املرسومة عليها ح ،األوىل

ه إذا ان يسرياً فإنّ کوإن  ،منه واحد واحد من الناس کما أدر  وعرف أنّ  ،يف هذا العلم
وجب يشء عليه أن ينتهي صاحب هذا العلم أ ان کوملا  ،جمع اجتمع منه يشٌء له قدر

بني يف هذه املقالة  انت هي املطلوبات من املوجوداتکإذ  ؛به النظر يف األسباب
سباب الغلط  ختمنا بتعريف أعظم أ رنا ثمّ کتناهي األسباب بعد الصدر الذي ذ 

وهي ما ينشئون عليه من اآلراء  ،وبخاصة يف األسباب ،الداخلة يف األمور النظرية
 22.“ها رشيعة يف األشياء النظريةأنّ کاذبة املوضوعة لهم کال

ة الجدليّ  مقالة الباء مبنأى عنليست مضمون مقالة األلف الصغرى إذاً، 
إذ تعمل األوىل عىل بناء مطالبها عىل طريق املقالة الثانية. أعني العمل  ة؛اليّ کاإلش

الذي يرفع  حّل ال وثانياً البحث عن ،النهائية العلل واألسبابعىل  کو کعىل طرح الش
لة الباء( )مقا انت هذه املقالة تاليةکبالواجب ” :يقول ابن رشد الغموض وااللبتاس.

ونها تالية للمقالتني کأما  .ومتقدمة عىل سائر املقاالت ،للمقالة األوىل والثانية
؛ أعني أن  تضعه صناعة الجدلاملتقدمتني فألن ما يف املقالتني املتقدمتني هو أيضاً ماّم 

ا مة عىل مونها متقدّ کوأما  .جنس منها ال مير إىل ما النهاية ّل ک سباباً أربعة وأنّ هاهنا أ 
ا هي محتوية عىل أحد أمرين ما يتلوها من املقاالت إمنّ  يتلوها من املقاالت فبنّي ألنّ 

                                                                                                                                                                             
يد وحدة کو فهي تتلّخص يف النقاط الرئيسية التالية؛ وهي تبدو يف الجملة أميل إىل تو کأّما استنتاجات تري”يقول أبو يعرب املرزوقي:  21

والباء والجيم والواو والزاي والهاء تب األلف ک، وهي “جذع املصنف”تب التي يطلق عليها اسم کفهو مييّز أوالً ال .1ما بعد الطبيعة: 
تاب کوهو ثالثاً يستثني  .3. “جذع املصنف”تب التي ساّمها کاف وامليم والنون مالحقا للکتب الدال والياء والکثّم يعترب  .2والطاء. 

وحدة ”و يعرب املرزوقي، أب. “ونه يعتربه صحيح النسبة إىل أرسطو، بل ويربر موقعه من املصنفکاأللف الصغرى من هذا التصنيف، رغم 
تاب األلف قد أثبت کف” . يُراجع أيضاً:11:(1983) جامعة الکويت ،حوليات کلية اآلداب، “ميتافيزيقا أرسطو ومنزلة الرياضيات فيها

لسفة متثل علم بصورة تاريخية نقدية أّن مبادئ الوجود ترجع إىل العلل األرسطية األربع )الفاعلة والغائية والصورية واملادية(، وأن الف
االت تعرض يف هذه الصياغة األوىل بوصفها مجموعة من االعرتافات تولدها هاتان کيف أن هذه االشکفإننا نرى  کالعلل األسمى. لذل

 تاب األلف، وهو تابع يواصل املناقشة املزدوجة ملوضوع الفلسفةکتاب الباء تابعاً طبيعياً لکمن  کتاب األلف جاعلة بذلکالنتيجتان من 
 .14،“وحدة ميتافيزيقا”املرزوقي، .“طبيعة املوضوع املطلق للعلم املطلق ولطبيعة املبادئ ]..[

م أجناسها األول، وما قاله من کان النظر يف األسباب يستدعي أن يعرف کوملا ”. يقول ابن رشد: 1397، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  22
تفسري ما  ابن رشد،. “القدماء من أجناس األسباب األول کربى، فعرف ما أدر کا حرف األلف ال، رشع يف املقالة املرسوم عليهکتقّدمه يف ذل

 .1398-1397 بعد الطبيعة،

شياء هي رضورية يف حل ورة يف هذه املقالة وإما معرفة أ کاملذ  کو کإما حل الش
 23.“ورة يف هذه املقالةکاملذ  کو کالش

 العرضية واملحسوسات الذاتية عقوالتبني امل العلم .ثانياً 
ربى أو کإىل دائرة الشوح ال ،عند يحيى بن عدي وابن رشد ،قالةتنتمي هذه امل

فهي ليسْت تلخيصات ملعاين النصوص  ة رشوح عىل اللفظ،ألنها تقوم بعمليّ  ؛التفاسري
خصائص  فمن 24.الم أرسطوکيف  املبثوثةة وال هي تجريد لألقاويل الربهانيّ  ،ةاألرسطيّ 

فيه عرض  يتمّ ” ٌل جديدٌ که شأنّ نت الرشدي،ام هو معروف يف أدبيات املک، بريکالشح ال
يعقبُه التفسري الذي يعمل فيه عىل تجزئة النص املوضوع إىل  ثمّ قول أرسطو بالنص؛ 

، ويف ل فقرة فقرةکويعلق عىل  ،ّل جملة عىل حدةکفيشح  جمل وفقرات قصار،
مثيالً يف بعض األحيان يتم االنتقال مبارشة إىل التفسري يف اندفاع ووثوق ال تجد له 

ة تابة الفلسفيّ کأّن هذا الجنس من ال رث من هذاکبل األ  25.“الجوامع والتالخيص
انت کة املطروحة يف قضية أو مسألة ستحرض فيه الجدل مع التأويالت الفلسفيّ يُ 

 .ومساءلة کموضع ش
ّل من يحيى بن عدي وأيب الوليد بن رشد کيف تفسري  ههذا األمر نالحظ لعّل 
، التي هي انتصار لألرسطية ،يف مقابل الجوامع والتالخيص 26.وحوار ونقد کمن استدرا

ندر األفرودييس والفارايب وابن کحضور لتفسري االس يضاً وهي رشوح عىل املعنى وهي أ 
 المه يف هذه املقالة بالقول:کلقد افتتح أرسطو م نقول: عىل ما تقدّ  وعطفاً  27.باجة

ه مل يقدر أنّ  کوالدليل عىل ذل ،جهة من صعب من جهة، سهٌل  النظر يف الحّق  إنّ ”

                                                                                                                                                                             
( بني الرتدد Aristote) التي ترد عند أرسطو کو ک( عن معاين الشAubenque) ک. يقول أوبن1399، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  23

 والحرية والحل:
“Aristote semble y distinguer trois moments: l’aporie,ou embarras initial du à l’hésitaion entre plusieurs thèses 
possibles; la diaporie, qui, conformément à l’étymologie du mot ,semble désigner une exploration des différences 
qui s’offrent à nous; l’euporie ,qui est expressément définie comme la solution des difficultés antérieures”. Pierre 
Aubenque, “Sur la notion Aristotélicienne d’aporie”, in Problème Aristotélicienne philosophie théorique (Paris: 
Vrin, 2009), 40. 

 :کذلکيُراجع 

Frapper Geotges, “l’Art Dialectique dans la philosophie d’Aristote”, Laval théologique et philosophie 33, no. 2 
(1977): 115-34. 

 .148، )1986 ،الدار البيضاء: دار توبقال ) املنت الرشدي مدخل لقراءة جديدة جامل الدين العلوي، 24
 .148-149 املنت الرشدي، العلوي، 25
رث استقالالً کربى أکن القول إّن الشوح الکها ما قّدمه يف جوامعه وتالخيصه. ولهذا ميلّه يعرض لتأويالت جديدة يتجاوز بک کيف ذل” 26

 وجدة وأصالة ال بالنسبة للنص املشوح فحسب؛ بل بالنسبة لتأويالت الشاح أيضاً. ومن هنا يصّح لنا اعتبارها خالصة الرشدية، أو خالصة
 .149، الرشدياملنت  العلوي، .“اإلسهام الفلسفي الجديد البن رشد

 .148-140 املنت الرشدي،يُراجع التالخيص والجوامع: العلوي،  27
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 عالقة الربهان بعلم ما بعد الطبيعة

ن أن کان من املمک کوعن وجود حقيقة واحدة لسائر املوجودات. لذل ،املبدأ األول
 21.)ميم ونون( بدل أْن تأيت يف البداية تأيت بعد املقالتني األخريتني

، يف يف مفتتح مقالة الالم ،(تفسري ما بعد الطبيعة)يف  ،لقد رشع ابن رشد
، يف معرض ناان يهمّ کّل مقالة من مقاالت هذا التفسري. وملّا کالوقوف عند مضامني 

فابتدأ يف املقالة ” ابن رشد يقول بشأنها اآليت: فإنّ  ،“األلف الصغرى”دراستنا، مقالة 
فعرف مقدار الصعوبة والسهولة التي  ،ارف ألف الصغر وهي املرسومة عليها ح ،األوىل

ه إذا ان يسرياً فإنّ کوإن  ،منه واحد واحد من الناس کما أدر  وعرف أنّ  ،يف هذا العلم
وجب يشء عليه أن ينتهي صاحب هذا العلم أ ان کوملا  ،جمع اجتمع منه يشٌء له قدر

بني يف هذه املقالة  انت هي املطلوبات من املوجوداتکإذ  ؛به النظر يف األسباب
سباب الغلط  ختمنا بتعريف أعظم أ رنا ثمّ کتناهي األسباب بعد الصدر الذي ذ 

وهي ما ينشئون عليه من اآلراء  ،وبخاصة يف األسباب ،الداخلة يف األمور النظرية
 22.“ها رشيعة يف األشياء النظريةأنّ کاذبة املوضوعة لهم کال

ة الجدليّ  مقالة الباء مبنأى عنليست مضمون مقالة األلف الصغرى إذاً، 
إذ تعمل األوىل عىل بناء مطالبها عىل طريق املقالة الثانية. أعني العمل  ة؛اليّ کاإلش

الذي يرفع  حّل ال وثانياً البحث عن ،النهائية العلل واألسبابعىل  کو کعىل طرح الش
لة الباء( )مقا انت هذه املقالة تاليةکبالواجب ” :يقول ابن رشد الغموض وااللبتاس.

ونها تالية للمقالتني کأما  .ومتقدمة عىل سائر املقاالت ،للمقالة األوىل والثانية
؛ أعني أن  تضعه صناعة الجدلاملتقدمتني فألن ما يف املقالتني املتقدمتني هو أيضاً ماّم 

ا مة عىل مونها متقدّ کوأما  .جنس منها ال مير إىل ما النهاية ّل ک سباباً أربعة وأنّ هاهنا أ 
ا هي محتوية عىل أحد أمرين ما يتلوها من املقاالت إمنّ  يتلوها من املقاالت فبنّي ألنّ 

                                                                                                                                                                             
يد وحدة کو فهي تتلّخص يف النقاط الرئيسية التالية؛ وهي تبدو يف الجملة أميل إىل تو کأّما استنتاجات تري”يقول أبو يعرب املرزوقي:  21

والباء والجيم والواو والزاي والهاء تب األلف ک، وهي “جذع املصنف”تب التي يطلق عليها اسم کفهو مييّز أوالً ال .1ما بعد الطبيعة: 
تاب کوهو ثالثاً يستثني  .3. “جذع املصنف”تب التي ساّمها کاف وامليم والنون مالحقا للکتب الدال والياء والکثّم يعترب  .2والطاء. 

وحدة ”و يعرب املرزوقي، أب. “ونه يعتربه صحيح النسبة إىل أرسطو، بل ويربر موقعه من املصنفکاأللف الصغرى من هذا التصنيف، رغم 
تاب األلف قد أثبت کف” . يُراجع أيضاً:11:(1983) جامعة الکويت ،حوليات کلية اآلداب، “ميتافيزيقا أرسطو ومنزلة الرياضيات فيها

لسفة متثل علم بصورة تاريخية نقدية أّن مبادئ الوجود ترجع إىل العلل األرسطية األربع )الفاعلة والغائية والصورية واملادية(، وأن الف
االت تعرض يف هذه الصياغة األوىل بوصفها مجموعة من االعرتافات تولدها هاتان کيف أن هذه االشکفإننا نرى  کالعلل األسمى. لذل

 تاب األلف، وهو تابع يواصل املناقشة املزدوجة ملوضوع الفلسفةکتاب الباء تابعاً طبيعياً لکمن  کتاب األلف جاعلة بذلکالنتيجتان من 
 .14،“وحدة ميتافيزيقا”املرزوقي، .“طبيعة املوضوع املطلق للعلم املطلق ولطبيعة املبادئ ]..[

م أجناسها األول، وما قاله من کان النظر يف األسباب يستدعي أن يعرف کوملا ”. يقول ابن رشد: 1397، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  22
تفسري ما  ابن رشد،. “القدماء من أجناس األسباب األول کربى، فعرف ما أدر کا حرف األلف ال، رشع يف املقالة املرسوم عليهکتقّدمه يف ذل

 .1398-1397 بعد الطبيعة،

شياء هي رضورية يف حل ورة يف هذه املقالة وإما معرفة أ کاملذ  کو کإما حل الش
 23.“ورة يف هذه املقالةکاملذ  کو کالش

 العرضية واملحسوسات الذاتية عقوالتبني امل العلم .ثانياً 
ربى أو کإىل دائرة الشوح ال ،عند يحيى بن عدي وابن رشد ،قالةتنتمي هذه امل

فهي ليسْت تلخيصات ملعاين النصوص  ة رشوح عىل اللفظ،ألنها تقوم بعمليّ  ؛التفاسري
خصائص  فمن 24.الم أرسطوکيف  املبثوثةة وال هي تجريد لألقاويل الربهانيّ  ،ةاألرسطيّ 

فيه عرض  يتمّ ” ٌل جديدٌ که شأنّ نت الرشدي،ام هو معروف يف أدبيات املک، بريکالشح ال
يعقبُه التفسري الذي يعمل فيه عىل تجزئة النص املوضوع إىل  ثمّ قول أرسطو بالنص؛ 

، ويف ل فقرة فقرةکويعلق عىل  ،ّل جملة عىل حدةکفيشح  جمل وفقرات قصار،
مثيالً يف بعض األحيان يتم االنتقال مبارشة إىل التفسري يف اندفاع ووثوق ال تجد له 

ة تابة الفلسفيّ کأّن هذا الجنس من ال رث من هذاکبل األ  25.“الجوامع والتالخيص
انت کة املطروحة يف قضية أو مسألة ستحرض فيه الجدل مع التأويالت الفلسفيّ يُ 

 .ومساءلة کموضع ش
ّل من يحيى بن عدي وأيب الوليد بن رشد کيف تفسري  ههذا األمر نالحظ لعّل 
، التي هي انتصار لألرسطية ،يف مقابل الجوامع والتالخيص 26.وحوار ونقد کمن استدرا

ندر األفرودييس والفارايب وابن کحضور لتفسري االس يضاً وهي رشوح عىل املعنى وهي أ 
 المه يف هذه املقالة بالقول:کلقد افتتح أرسطو م نقول: عىل ما تقدّ  وعطفاً  27.باجة

ه مل يقدر أنّ  کوالدليل عىل ذل ،جهة من صعب من جهة، سهٌل  النظر يف الحّق  إنّ ”

                                                                                                                                                                             
( بني الرتدد Aristote) التي ترد عند أرسطو کو ک( عن معاين الشAubenque) ک. يقول أوبن1399، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  23

 والحرية والحل:
“Aristote semble y distinguer trois moments: l’aporie,ou embarras initial du à l’hésitaion entre plusieurs thèses 
possibles; la diaporie, qui, conformément à l’étymologie du mot ,semble désigner une exploration des différences 
qui s’offrent à nous; l’euporie ,qui est expressément définie comme la solution des difficultés antérieures”. Pierre 
Aubenque, “Sur la notion Aristotélicienne d’aporie”, in Problème Aristotélicienne philosophie théorique (Paris: 
Vrin, 2009), 40. 

 :کذلکيُراجع 

Frapper Geotges, “l’Art Dialectique dans la philosophie d’Aristote”, Laval théologique et philosophie 33, no. 2 
(1977): 115-34. 

 .148، )1986 ،الدار البيضاء: دار توبقال ) املنت الرشدي مدخل لقراءة جديدة جامل الدين العلوي، 24
 .148-149 املنت الرشدي، العلوي، 25
رث استقالالً کربى أکن القول إّن الشوح الکها ما قّدمه يف جوامعه وتالخيصه. ولهذا ميلّه يعرض لتأويالت جديدة يتجاوز بک کيف ذل” 26

 وجدة وأصالة ال بالنسبة للنص املشوح فحسب؛ بل بالنسبة لتأويالت الشاح أيضاً. ومن هنا يصّح لنا اعتبارها خالصة الرشدية، أو خالصة
 .149، الرشدياملنت  العلوي، .“اإلسهام الفلسفي الجديد البن رشد

 .148-140 املنت الرشدي،يُراجع التالخيص والجوامع: العلوي،  27
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يوسف بن عدي

هل الحُق هو ينفي التعدد  28.“من الناس عىل البلوغ فيه بقدر ما يستحّق  أحدٌ 
ون الحق يف کيف يکواالختالف أم أّن الحق هنا هو الوجود عىل املجرى الصناعي؟ و 

 العلم النظري والعلم املدين؟
 م الحق والتهمم به،يف بيان مفهو  (م965-ه280) قبل أن يشع يحيى بن عدي

من )مطا طافوسيقا(  ـبعد الطبيعة املوسوم ب ما أّن غرض أرسطو منل  القول يف فصّ 
الجزء الثالث من أجزاء الجزء النظري من جزيئ الفلسفة، وهو ” حيث يدُل عىل

جرّدة العارية من يف األمور املالذي ينظُر العلم  والذي يعني يف هذا املعرض 29،“العلم
قد ل 30.حقائقها األمور املجردة واملفارقة للهيوىل و کإدراهيوىل؛ إذ هو طريق املادة وال

( أنها أّول مقالة يف ما بعد α) ي يف مقالة األلف الصغرىأشار يحيى بن عدّ 
 کالنظر يف الحق عند مان تقدمنا ثم بعد ذل کالتي ترسم لنا مسال 31،الطبيعة

فهي  32؛“ه من الحق مْن تقدمناکأدر تعاطي اإلستخراج بأنفسنا دون الوقوف عىل ما ”
 33.“قبل تعاطي االستخراج بأنفسها”خطوة ايبستيمولوجية ومنهجية 

يشء  کدر ال يُ ”ا أن إمّ  ،ام يقول يحيى بن عدي، يف استخراج الحّق کد، التفّر  لعّل 
ً  کا أن يقّل إدرامن الحق، وإمّ  وأنه إمنا تزيّد حتى صار للموجود منه  ،الحق جّدا
وضح ابن عدي أّن طريق أ و  34.“ه جميعهم منهکه، يجمع جميع ما أدر مقدار يعتد ب

والحق  35.“ستقراء واالعتباربطريق اال ” انکام يجري عليه األمر کلحق  اىلإالوصول 
التفرد ” ن.کون غري ممکإذ ي د؛بالتفّر  کدر بل ال يُ  لّه دفعة واحدة؛ک کدر ال يُ هنا، 

                                                                                                                                                                             
 بدوي تحقيق عبد الرحمن، ندي والفارايب وابن باجة وابن عديکرسائل فلسفية لل. يُراجع: 3-4، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  28

ية الحد هي الوقوف عىل ماهية اليشء أو تصوره يف حني يسعى غا” يُراجع عالقة التصور بالتصديق: .168(، 1983 )بريوت: دار األندلس،
ء إال إذا ن أن نربهن عىل اليشکام ال ميکن أن تحّد شيئاً إال إذا اثبتنا وجوده کال مي کالربهان إىل اثبات وجود اليشء التصديق به، ولذل

 .159(، 2002 ء: املدارس،)الدار البيضا الوحدة والوجود عند ابن رشد ،، محمد املصباحي“انطلقنا من حده
 .169، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 29
 .169 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 30
يف  کفتحنا مبا تضمنه هذا الفصل،وهو وصف السبيل التي ينبغي أن تُسل-تابه هذاکانْت هذه املقالة أول کو ” يقول يحيى بن عدي: 31

 .169 مقالة األلف الصغرى،تفسري  ابن عدي، .“التامس العلم
الحق  کبطريق االستقراء واالعتبار ملا جرى عليه األمر يف ادرا کوبيانه لذل” :ام يقولک. 169 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 32

 .169، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “إىل هذا الوقت
 .169،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 33
 .169،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 34
ثرية ومتنوعة. صار لهذا کتاب العزيز يتحدث عنه يف مناسبات کمفهوم  يف قوائم اللغة وتعرفاتها مع أن الکن موجوداً کلفظ االعتبار مل ي 35

ص دراسة مستقلة لهذه اللفظ حضور مع ابن مرسة يف رسالة االعتبار، وتحول مع ابن رشد اىل مقوم من مقومات القول الربهان. سنخص
 الفرضية.

ما يرجُع صعوبة الحق هل ألمر ذايت  إىل 36.“الحق جّداً  کباالستخراج يصعب به إدرا
 الناس أنفسهم؟ املجتمع و فيه أم ألمر عريض يهمُ 

ال يخلو من  الحّق  عىل أنّ  (Aristote) أن يستجيل قول أرسطو يحيى يحاول
ب املبارشة کة، وإما مر ککب املسائل العويصة واملشکطريقني إىل تحصيله  إما مر 

ه من نّ الحق، وهي أ  کاستصعب علينا إدراا ر منها الجهة بهکذ ” والسهولة. يقول:
حال عقولنا يف أنفسنا عند األمور التي هي يف طبائعها  أنّ  کالسبب يف ذل قبلنا، وأنّ 

ونفهم أّن هذا الحق له عالقة وثيقة بني العقل والنفس يف  37.“هملّ کعىل الناس 
جهة تأيت  کن تلأّن له صفة االستقاللّية عن النوع اإلنساين. مکهام للمعقوالت، و کإدرا

بني النظر يف عامل املقوالت  أيْ ، الحقو العلم  بني طابق الصعوبة. أما ابن رشد فقد
ون علامً إذا مل تتوفر فيه خصائص الرضورة کوعلم املبادئ واملحوالت. فالعلم ال ي

ان هذا العلم هو الذي يفحص عن الحق کملا ” :کذلکيقول  38.ليّة والذاتيّةکوال
الحق ليس مينع علينا  کإدرا وإنّ  [...] ف حال السبيل املوصولة إليهبإطالق، أخذ يعر 

ا قد وقعنا عىل الحق يف نا نعتقد اعتقاد يقني أنّ نأنّ  کوالدليل عىل ذل ،رث األشياءکيف أ
وهذا معناه أّن النظر  39،“ثري من األشياء. وهذا يقع به اليقني ملن زاول علوم اليقنيک

 40.تهيف نفوسنا إىل معرف  يبقى شوٌق صعوبته  من رغم عىل اليف الحق 
ون يشء کوالحال أنه ال ي 41“؛ان الشوق باطالًکالحق ممتنعاً،  کإدرا” انکفلام 

 واحد ّل ک کار دون سهالً إال من جهة إ ک ال يفالحّق  يف أصل الجبلة والخلقة وهو باطل.
مجتمع ان للکمنه  کأدر  من منه من جميع کمع ما أدر جُ ” منه، فإذا اً قدر من الناس 

                                                                                                                                                                             
والحد يقال عىل رضوب شتى: أحدهام القول ” رب يف معنى الحّد:کالم الشارح األ کيُراجع:  .169،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 36

 هامون مکذي يوالثاين هو يحد بالحقيقة وهو ال اليشء موجود أو غري موجود. کدون أن يدل عىل أّن ذل الشارح لالسم والنائب عنه،
رشح الربهان ابن رشد،  ،“اليشء الذي يتطلب فيه ما هو ومل هو کللذات املوجود بعلتها ويجب أن يتقدم العلم لهام العلم بوجود ذل

 .134 ،ألرسطو وتلخيص الربهان
 .171، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 37

38 Jean-Marie le Blond, La logique et Méthode chez Aristote. Etude sur la recherche des principes dans la 
physique Aristotélicienne (Paris: Vrin, 1996), 75. 

 لّية والذاتّية.کان والجواز فهو يعني الرضورة والکون اليقني أو العلم هنا مالزم ملفهوم االمک. ال ي5، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  39
يقول محمد املصباحي:  .5 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد، . “ما نحن عليه من التشّوق إىل معرفة الحق کوالدليل عىل ذل” :يقول 40
ان من أسباب کن أن نزعم ان انزياح ابن سينا عن مقالة الزاي إىل مقالة الطاء التي تنظر يف أحد لواحق املوجود وهو القوة والفعل، کمي”

]...[ أخضع املنظور األصيل للقوة والفعل وهو منظور طبيعي وميتافيزيقي إىل املنظور  وجود باملاهيةاهتدائه إىل نظرية العرضية لعالقة ال
الوجه اآلخر محمد املصباحي،  ،“ان املنطقيکان والوجود، حيث تم تحويل القوة الطبيعي إىل مفهوم االمکاملنطقي، منظور جهتي االم

 .129(، 1998دار الطليعة،  )بريوت: لحداثة ابن رشد
 .5 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  41
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 عالقة الربهان بعلم ما بعد الطبيعة

هل الحُق هو ينفي التعدد  28.“من الناس عىل البلوغ فيه بقدر ما يستحّق  أحدٌ 
ون الحق يف کيف يکواالختالف أم أّن الحق هنا هو الوجود عىل املجرى الصناعي؟ و 

 العلم النظري والعلم املدين؟
 م الحق والتهمم به،يف بيان مفهو  (م965-ه280) قبل أن يشع يحيى بن عدي

من )مطا طافوسيقا(  ـبعد الطبيعة املوسوم ب ما أّن غرض أرسطو منل  القول يف فصّ 
الجزء الثالث من أجزاء الجزء النظري من جزيئ الفلسفة، وهو ” حيث يدُل عىل

جرّدة العارية من يف األمور املالذي ينظُر العلم  والذي يعني يف هذا املعرض 29،“العلم
قد ل 30.حقائقها األمور املجردة واملفارقة للهيوىل و کإدراهيوىل؛ إذ هو طريق املادة وال

( أنها أّول مقالة يف ما بعد α) ي يف مقالة األلف الصغرىأشار يحيى بن عدّ 
 کالنظر يف الحق عند مان تقدمنا ثم بعد ذل کالتي ترسم لنا مسال 31،الطبيعة

فهي  32؛“ه من الحق مْن تقدمناکأدر تعاطي اإلستخراج بأنفسنا دون الوقوف عىل ما ”
 33.“قبل تعاطي االستخراج بأنفسها”خطوة ايبستيمولوجية ومنهجية 

يشء  کدر ال يُ ”ا أن إمّ  ،ام يقول يحيى بن عدي، يف استخراج الحّق کد، التفّر  لعّل 
ً  کا أن يقّل إدرامن الحق، وإمّ  وأنه إمنا تزيّد حتى صار للموجود منه  ،الحق جّدا
وضح ابن عدي أّن طريق أ و  34.“ه جميعهم منهکه، يجمع جميع ما أدر مقدار يعتد ب

والحق  35.“ستقراء واالعتباربطريق اال ” انکام يجري عليه األمر کلحق  اىلإالوصول 
التفرد ” ن.کون غري ممکإذ ي د؛بالتفّر  کدر بل ال يُ  لّه دفعة واحدة؛ک کدر ال يُ هنا، 

                                                                                                                                                                             
 بدوي تحقيق عبد الرحمن، ندي والفارايب وابن باجة وابن عديکرسائل فلسفية لل. يُراجع: 3-4، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  28

ية الحد هي الوقوف عىل ماهية اليشء أو تصوره يف حني يسعى غا” يُراجع عالقة التصور بالتصديق: .168(، 1983 )بريوت: دار األندلس،
ء إال إذا ن أن نربهن عىل اليشکام ال ميکن أن تحّد شيئاً إال إذا اثبتنا وجوده کال مي کالربهان إىل اثبات وجود اليشء التصديق به، ولذل

 .159(، 2002 ء: املدارس،)الدار البيضا الوحدة والوجود عند ابن رشد ،، محمد املصباحي“انطلقنا من حده
 .169، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 29
 .169 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 30
يف  کفتحنا مبا تضمنه هذا الفصل،وهو وصف السبيل التي ينبغي أن تُسل-تابه هذاکانْت هذه املقالة أول کو ” يقول يحيى بن عدي: 31

 .169 مقالة األلف الصغرى،تفسري  ابن عدي، .“التامس العلم
الحق  کبطريق االستقراء واالعتبار ملا جرى عليه األمر يف ادرا کوبيانه لذل” :ام يقولک. 169 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 32

 .169، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “إىل هذا الوقت
 .169،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 33
 .169،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 34
ثرية ومتنوعة. صار لهذا کتاب العزيز يتحدث عنه يف مناسبات کمفهوم  يف قوائم اللغة وتعرفاتها مع أن الکن موجوداً کلفظ االعتبار مل ي 35

ص دراسة مستقلة لهذه اللفظ حضور مع ابن مرسة يف رسالة االعتبار، وتحول مع ابن رشد اىل مقوم من مقومات القول الربهان. سنخص
 الفرضية.

ما يرجُع صعوبة الحق هل ألمر ذايت  إىل 36.“الحق جّداً  کباالستخراج يصعب به إدرا
 الناس أنفسهم؟ املجتمع و فيه أم ألمر عريض يهمُ 

ال يخلو من  الحّق  عىل أنّ  (Aristote) أن يستجيل قول أرسطو يحيى يحاول
ب املبارشة کة، وإما مر ککب املسائل العويصة واملشکطريقني إىل تحصيله  إما مر 

ه من نّ الحق، وهي أ  کاستصعب علينا إدراا ر منها الجهة بهکذ ” والسهولة. يقول:
حال عقولنا يف أنفسنا عند األمور التي هي يف طبائعها  أنّ  کالسبب يف ذل قبلنا، وأنّ 

ونفهم أّن هذا الحق له عالقة وثيقة بني العقل والنفس يف  37.“هملّ کعىل الناس 
جهة تأيت  کن تلأّن له صفة االستقاللّية عن النوع اإلنساين. مکهام للمعقوالت، و کإدرا

بني النظر يف عامل املقوالت  أيْ ، الحقو العلم  بني طابق الصعوبة. أما ابن رشد فقد
ون علامً إذا مل تتوفر فيه خصائص الرضورة کوعلم املبادئ واملحوالت. فالعلم ال ي

ان هذا العلم هو الذي يفحص عن الحق کملا ” :کذلکيقول  38.ليّة والذاتيّةکوال
الحق ليس مينع علينا  کإدرا وإنّ  [...] ف حال السبيل املوصولة إليهبإطالق، أخذ يعر 

ا قد وقعنا عىل الحق يف نا نعتقد اعتقاد يقني أنّ نأنّ  کوالدليل عىل ذل ،رث األشياءکيف أ
وهذا معناه أّن النظر  39،“ثري من األشياء. وهذا يقع به اليقني ملن زاول علوم اليقنيک

 40.تهيف نفوسنا إىل معرف  يبقى شوٌق صعوبته  من رغم عىل اليف الحق 
ون يشء کوالحال أنه ال ي 41“؛ان الشوق باطالًکالحق ممتنعاً،  کإدرا” انکفلام 

 واحد ّل ک کار دون سهالً إال من جهة إ ک ال يفالحّق  يف أصل الجبلة والخلقة وهو باطل.
مجتمع ان للکمنه  کأدر  من منه من جميع کمع ما أدر جُ ” منه، فإذا اً قدر من الناس 

                                                                                                                                                                             
والحد يقال عىل رضوب شتى: أحدهام القول ” رب يف معنى الحّد:کالم الشارح األ کيُراجع:  .169،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 36

 هامون مکذي يوالثاين هو يحد بالحقيقة وهو ال اليشء موجود أو غري موجود. کدون أن يدل عىل أّن ذل الشارح لالسم والنائب عنه،
رشح الربهان ابن رشد،  ،“اليشء الذي يتطلب فيه ما هو ومل هو کللذات املوجود بعلتها ويجب أن يتقدم العلم لهام العلم بوجود ذل

 .134 ،ألرسطو وتلخيص الربهان
 .171، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 37

38 Jean-Marie le Blond, La logique et Méthode chez Aristote. Etude sur la recherche des principes dans la 
physique Aristotélicienne (Paris: Vrin, 1996), 75. 

 لّية والذاتّية.کان والجواز فهو يعني الرضورة والکون اليقني أو العلم هنا مالزم ملفهوم االمک. ال ي5، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  39
يقول محمد املصباحي:  .5 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد، . “ما نحن عليه من التشّوق إىل معرفة الحق کوالدليل عىل ذل” :يقول 40
ان من أسباب کن أن نزعم ان انزياح ابن سينا عن مقالة الزاي إىل مقالة الطاء التي تنظر يف أحد لواحق املوجود وهو القوة والفعل، کمي”

]...[ أخضع املنظور األصيل للقوة والفعل وهو منظور طبيعي وميتافيزيقي إىل املنظور  وجود باملاهيةاهتدائه إىل نظرية العرضية لعالقة ال
الوجه اآلخر محمد املصباحي،  ،“ان املنطقيکان والوجود، حيث تم تحويل القوة الطبيعي إىل مفهوم االمکاملنطقي، منظور جهتي االم

 .129(، 1998دار الطليعة،  )بريوت: لحداثة ابن رشد
 .5 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  41
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يوسف بن عدي

 کمن هذه الجهة. ويتبنّيُ من ذل سهالً ون من ث مَّ کوي 42،“و قدرمقدار ذ کمن ذل
 43.الحق کطريق االستقراء لبلوغ ودر  استعامل ابن عدي

 ؛ فالحّق يف االسم، وقد يعني الذات الحّق  کال باشرتاقعند أرسطو يُ  الحّق  ولعّل 
نطلق منها املعلم األول يف مات أساسية يإال عن طريق مقدّ  انونکو املعرفة به ال يأ 
لطبيعة. يقول األعرف عند ا ثمّ  ،املعرفة تبدأ باألعرف عندنا وهي أنّ  (،الربهان)تاب ک

والحسُّ هو مبدأُ  ،انْت معلوماته محسوسةً کإذ ” يحيى بن عّدي يف هذا املعرض،
يعة واألعرف عند الطب ،قوالتعامل الوجود وامل ،أيْ األعرف عندنا هو  44؛“جميع معارفنا
ون عىل طريق برهان الدليل کوهذا يملنطق يف الطبيعة ومابعد الطبيعة؛ هو تجيل ا

ام قلنا آنفاً مع قياس کالذي نطلق من املسببات إىل األسباب. إنّه دليل عىل التضاد 
 التمثيل أو املامثلة.

  بواسطةل إالَّال يتحصّ  ه  کوإدرا أّن الوصول اىل الحّق  أما ابن رشد فيتصور
له يف  ة غريهکفإنه مل يلف واحد من الناس وصل منه دون مشار ”الغري.  ةکمشار 

المي)نسبة إىل علم کاملعنى ال ة هنا کواملشار  45.“کالفحص إىل القدر الواجب يف ذل
ّل واحد منهام إالّ ک، وهام ال يعمل ون الجدل واملناظرة بني خصمنْي کالم( حيُث يکال

هو الربهان  ة الغري يف الحّق کمشار  بل إنّ  بعضهام بعضا   46عىل تزييف آراء وأفعال
منة ز ان واحد  أو يف أکيف زمان واحد  ومل الفالسفة عىل بيانه  واستظهاره کالذي يعمل 

من  کا رجل مل يدر إمّ ” ون الحق عند الناس عىل حالني:کومتباعدة. ومن ثّم، يمختلفة 
واليرس يف طرق باب الحق  السهولةف 47،“منه شيئاً يسرياً  کا رجٌل أدر شيئاً، وإمّ  الحّق 
خفى ت يف أنها ال الذي“ باب الدار من الدار”ان مبنزلة القول ه يتحققکدراره وإ وتصوّ 

                                                                                                                                                                             
 .172 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 42
ام ورد يف رشوح کون االستقراء نافعاً يف بيان مقدمات القول الربهاين، السيام وأّن األمر يتعلق مبفهوم الحق مع أّن القياس أرشُف منه کي 43

حققه ورشحه وقدم له  تاب الربهان. ابن رشد،رشح الربهان ألرسطو وتلخيص الربهان،ک تاب املنطق ألرسطو. ابن رشد،کأيب الوليد عىل 
 .39(، 1984، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابويت: کعبد الرحمن بدوي )ال

 :Watson)) يُراجع واطسون
“The problem of science is to determine the essential properties of things, i.e.,to show why  things must have 
certain properties,and this problem cannot be solved unless we know that things actually have those 
properties.Induction must therefore preced demonstration”, John Watson, “Aristotle’s Posterior Analytics: II. 
Induction”, The philosophical Review XIII, no. 2 (Mars 1904(: 145-6. 

 .171،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 44
 5، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  45
. يقول محمد 108-107(، 1949 ر العريب،ک: دار الفالقاهرة، حققه وقدمه وعلّق عليه عثامن أمني )إحصاء العلومأبو نص الفارايب،  46

ان من کون للحق اإلنساين أي معنى إالّ کون أحد أسامء الله الحسنى لن يکون الحق مرادفاً للوجود، أي حينام يکوعندما ي” احي:املصب
ضمن  ،“مفهوم الحق عند الغزايل” محمد املصباحي،. “ون له إالّ بإفرغه  من مضامينه اإلنسانيّة والطبيعّيةکأجل الحق اإللهي، أي أن ال ي

راجعه وأعّده للنّش مقداد عرفة منسيّة،  الغزايل اليوم، ملاذا؟،أشغال النّدوة الّدولّية  رى املئوية التّاسعة لوفاته.کزايل يف الذ أبو حامد الغ
 .119 (،2012مة، کاملجمع التّونيس للعلوم اآلداب والفنون، بيت الح الجزء األّول )تونس:

 .7-6 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  47

رب ابن رشد کالشارح األ  عّدها کرث من ذلکبل األ  ؛عىل أحد. وهي مبثابة املعارف األوىل
حق، ال ويظهُر أّن مفهوم 48،“ّل جنس من أجناس املوجوداتکبالطبع يف ”لنا  موجودةً 

اً کون مدر کحسب ابن رشد، فيبالحق،  ّل کا قليل، أمّ  منه جزءٌ  کدر وفق ما سلف، يُ 
 هنا معنىالحق  قد يوحي لنا 49.نسانه مبا هو إ کبالقدر الذي يف طبع اإلنسان أن يدر 

ان ک، سيام وأن الفارايب التي يعتقد فيها الفرد من األفراد أو فرقة من الفرق “الحقيقة”
بيد أن أفق الحق وأسبابه  ام تراه هي.کالذي يضاف إىل الطائفة، يتحدث عن الربهان 

ادئ املفارقة املب کدراانت صعوبة اإلنسان يف إ کفلام  هي يف داللته عىل الوجود.
معقولة يف أنفسنا  ،أي املبادئ املفارقة ؛فهي ؛ا ال بهاق بنّ تتعلّ  الربيئة من الهيوىل

ها يف ألنّ  اها معقولةً معقولة بتصيريها إيّ ْن کومل ت” بالطبع. يقول ابن رشد يف هذا:
ون کهل ي 50.“تاب النفسکحال الصور الهيوالنية عىل ما تبنّي يف کأنفسنا معقولة 

 الحق يف هذا املعنى هو نفي للذات والعقل االنساين لفائدة العقل الهيوالين؟
 رسطية القدمية بنيولوجيا األ کال العقيل يف السيکشاإل  کيستحرض ابن رشد ذل

إذ جاء  ؛الحال للعقل من املعقول کمرهوٌن باملحسوس، وذل فالحّس  النفس والعقل،
ة العقل منّا، باإلضافة إىل يشبُه قوّ ” متثيل ابن رشد قويّاً يف بيان العالقة بينهام بقوله:

سوسات التي هي الشمس إىل أضعف املعقوالت الربية من الهيويل، بأعظم املح کدراإ 
ر األمور املفارقة هذا عىل امتناع تصوّ  ن ليس يدلُّ کفاش، لصار وهو بص الخباأل 
انْت الطبيعة قد کل کذلک کان ذلک ه لوامتناع النظر إىل الشمس عند الخفاش، فإنّ ک

بع للغري ليس معقوالً ليشء من ْت ما هو يف نفسه معقول بالطفعلْت باطاًل، بأن صريّ 
هل يعني  51.“بص من األبصارة لکانت صريْت الشمس ليسْت مدر کام لو کشياء، األ 

خراجه من جهة يحتاج إىل بيانه وإ هذا أّن النظر يف الحق هو من جهة بنّي فينا، وهو 
فق العقل بالفعل إال يف أ  ا هذا ال يتمّ نسان. ورمبّ القوة إىل الفعل عىل قدر طاقة اإل من 

بن  يىام يقول يحکالعقل الذي ال يوجد عند بعض الناس،  کذل أو العقل الفعال؛
ام أّن اليد إذا عدمْت فعلها کف. ال يستحقون اسم الناس”عدي. وينتُج عن هذا أنهم 

ذات تعدم فعلها  ّل کوبالجملة  ،العني واألذن کذلکالخاص بها ليسْت بالحقيقة يداً. ف

                                                                                                                                                                             
 .6-7 تفسري ما بعد الطبيعة،، ابن رشد 48
أّن >حال< العقل يف النفس منّا عند ماهو يف  کن سبب استصعابه إمنا هو منّا، وذلکل”. يُراجع: 7 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  49

تفسري مقالة  عدي، ابن: يراجع 7، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد، . “الطبيعة يف غاية البيان يشبه حال عيون الخفاش عند ضياء الشمس
 .170 ،األلف الصغرى

 .8-7، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  50
حال کإّن حال عقولنا يف أنفسنا، عند األمور التي هي يف طبائعها بيّنة جداً، ”. يقول ابن عدي: 7-8،  تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  51

 ملزيد من التفصيالت يف مبحث العقل عند ابن رشد .170 ،ف الصغرىتفسري مقالة األل ابن عدي،. “عيون الخفاش عند ضياء الشمس
 (.1988ز الثقايف العريب، ک)بريوت: املر  الية العقل عند ابن رشدکإشمحمد املصباحي،  انظر
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 عالقة الربهان بعلم ما بعد الطبيعة

 کمن هذه الجهة. ويتبنّيُ من ذل سهالً ون من ث مَّ کوي 42،“و قدرمقدار ذ کمن ذل
 43.الحق کطريق االستقراء لبلوغ ودر  استعامل ابن عدي

 ؛ فالحّق يف االسم، وقد يعني الذات الحّق  کال باشرتاقعند أرسطو يُ  الحّق  ولعّل 
نطلق منها املعلم األول يف مات أساسية يإال عن طريق مقدّ  انونکو املعرفة به ال يأ 
لطبيعة. يقول األعرف عند ا ثمّ  ،املعرفة تبدأ باألعرف عندنا وهي أنّ  (،الربهان)تاب ک

والحسُّ هو مبدأُ  ،انْت معلوماته محسوسةً کإذ ” يحيى بن عّدي يف هذا املعرض،
يعة واألعرف عند الطب ،قوالتعامل الوجود وامل ،أيْ األعرف عندنا هو  44؛“جميع معارفنا
ون عىل طريق برهان الدليل کوهذا يملنطق يف الطبيعة ومابعد الطبيعة؛ هو تجيل ا

ام قلنا آنفاً مع قياس کالذي نطلق من املسببات إىل األسباب. إنّه دليل عىل التضاد 
 التمثيل أو املامثلة.

  بواسطةل إالَّال يتحصّ  ه  کوإدرا أّن الوصول اىل الحّق  أما ابن رشد فيتصور
له يف  ة غريهکفإنه مل يلف واحد من الناس وصل منه دون مشار ”الغري.  ةکمشار 

المي)نسبة إىل علم کاملعنى ال ة هنا کواملشار  45.“کالفحص إىل القدر الواجب يف ذل
ّل واحد منهام إالّ ک، وهام ال يعمل ون الجدل واملناظرة بني خصمنْي کالم( حيُث يکال

هو الربهان  ة الغري يف الحّق کمشار  بل إنّ  بعضهام بعضا   46عىل تزييف آراء وأفعال
منة ز ان واحد  أو يف أکيف زمان واحد  ومل الفالسفة عىل بيانه  واستظهاره کالذي يعمل 

من  کا رجل مل يدر إمّ ” ون الحق عند الناس عىل حالني:کومتباعدة. ومن ثّم، يمختلفة 
واليرس يف طرق باب الحق  السهولةف 47،“منه شيئاً يسرياً  کا رجٌل أدر شيئاً، وإمّ  الحّق 
خفى ت يف أنها ال الذي“ باب الدار من الدار”ان مبنزلة القول ه يتحققکدراره وإ وتصوّ 

                                                                                                                                                                             
 .172 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 42
ام ورد يف رشوح کون االستقراء نافعاً يف بيان مقدمات القول الربهاين، السيام وأّن األمر يتعلق مبفهوم الحق مع أّن القياس أرشُف منه کي 43

حققه ورشحه وقدم له  تاب الربهان. ابن رشد،رشح الربهان ألرسطو وتلخيص الربهان،ک تاب املنطق ألرسطو. ابن رشد،کأيب الوليد عىل 
 .39(، 1984، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابويت: کعبد الرحمن بدوي )ال

 :Watson)) يُراجع واطسون
“The problem of science is to determine the essential properties of things, i.e.,to show why  things must have 
certain properties,and this problem cannot be solved unless we know that things actually have those 
properties.Induction must therefore preced demonstration”, John Watson, “Aristotle’s Posterior Analytics: II. 
Induction”, The philosophical Review XIII, no. 2 (Mars 1904(: 145-6. 

 .171،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 44
 5، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  45
. يقول محمد 108-107(، 1949 ر العريب،ک: دار الفالقاهرة، حققه وقدمه وعلّق عليه عثامن أمني )إحصاء العلومأبو نص الفارايب،  46

ان من کون للحق اإلنساين أي معنى إالّ کون أحد أسامء الله الحسنى لن يکون الحق مرادفاً للوجود، أي حينام يکوعندما ي” احي:املصب
ضمن  ،“مفهوم الحق عند الغزايل” محمد املصباحي،. “ون له إالّ بإفرغه  من مضامينه اإلنسانيّة والطبيعّيةکأجل الحق اإللهي، أي أن ال ي

راجعه وأعّده للنّش مقداد عرفة منسيّة،  الغزايل اليوم، ملاذا؟،أشغال النّدوة الّدولّية  رى املئوية التّاسعة لوفاته.کزايل يف الذ أبو حامد الغ
 .119 (،2012مة، کاملجمع التّونيس للعلوم اآلداب والفنون، بيت الح الجزء األّول )تونس:

 .7-6 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  47

رب ابن رشد کالشارح األ  عّدها کرث من ذلکبل األ  ؛عىل أحد. وهي مبثابة املعارف األوىل
حق، ال ويظهُر أّن مفهوم 48،“ّل جنس من أجناس املوجوداتکبالطبع يف ”لنا  موجودةً 

اً کون مدر کحسب ابن رشد، فيبالحق،  ّل کا قليل، أمّ  منه جزءٌ  کدر وفق ما سلف، يُ 
 هنا معنىالحق  قد يوحي لنا 49.نسانه مبا هو إ کبالقدر الذي يف طبع اإلنسان أن يدر 

ان ک، سيام وأن الفارايب التي يعتقد فيها الفرد من األفراد أو فرقة من الفرق “الحقيقة”
بيد أن أفق الحق وأسبابه  ام تراه هي.کالذي يضاف إىل الطائفة، يتحدث عن الربهان 

ادئ املفارقة املب کدراانت صعوبة اإلنسان يف إ کفلام  هي يف داللته عىل الوجود.
معقولة يف أنفسنا  ،أي املبادئ املفارقة ؛فهي ؛ا ال بهاق بنّ تتعلّ  الربيئة من الهيوىل

ها يف ألنّ  اها معقولةً معقولة بتصيريها إيّ ْن کومل ت” بالطبع. يقول ابن رشد يف هذا:
ون کهل ي 50.“تاب النفسکحال الصور الهيوالنية عىل ما تبنّي يف کأنفسنا معقولة 

 الحق يف هذا املعنى هو نفي للذات والعقل االنساين لفائدة العقل الهيوالين؟
 رسطية القدمية بنيولوجيا األ کال العقيل يف السيکشاإل  کيستحرض ابن رشد ذل

إذ جاء  ؛الحال للعقل من املعقول کمرهوٌن باملحسوس، وذل فالحّس  النفس والعقل،
ة العقل منّا، باإلضافة إىل يشبُه قوّ ” متثيل ابن رشد قويّاً يف بيان العالقة بينهام بقوله:

سوسات التي هي الشمس إىل أضعف املعقوالت الربية من الهيويل، بأعظم املح کدراإ 
ر األمور املفارقة هذا عىل امتناع تصوّ  ن ليس يدلُّ کفاش، لصار وهو بص الخباأل 
انْت الطبيعة قد کل کذلک کان ذلک ه لوامتناع النظر إىل الشمس عند الخفاش، فإنّ ک

بع للغري ليس معقوالً ليشء من ْت ما هو يف نفسه معقول بالطفعلْت باطاًل، بأن صريّ 
هل يعني  51.“بص من األبصارة لکانت صريْت الشمس ليسْت مدر کام لو کشياء، األ 

خراجه من جهة يحتاج إىل بيانه وإ هذا أّن النظر يف الحق هو من جهة بنّي فينا، وهو 
فق العقل بالفعل إال يف أ  ا هذا ال يتمّ نسان. ورمبّ القوة إىل الفعل عىل قدر طاقة اإل من 

بن  يىام يقول يحکالعقل الذي ال يوجد عند بعض الناس،  کذل أو العقل الفعال؛
ام أّن اليد إذا عدمْت فعلها کف. ال يستحقون اسم الناس”عدي. وينتُج عن هذا أنهم 

ذات تعدم فعلها  ّل کوبالجملة  ،العني واألذن کذلکالخاص بها ليسْت بالحقيقة يداً. ف

                                                                                                                                                                             
 .6-7 تفسري ما بعد الطبيعة،، ابن رشد 48
أّن >حال< العقل يف النفس منّا عند ماهو يف  کن سبب استصعابه إمنا هو منّا، وذلکل”. يُراجع: 7 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  49

تفسري مقالة  عدي، ابن: يراجع 7، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد، . “الطبيعة يف غاية البيان يشبه حال عيون الخفاش عند ضياء الشمس
 .170 ،األلف الصغرى

 .8-7، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  50
حال کإّن حال عقولنا يف أنفسنا، عند األمور التي هي يف طبائعها بيّنة جداً، ”. يقول ابن عدي: 7-8،  تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  51

 ملزيد من التفصيالت يف مبحث العقل عند ابن رشد .170 ،ف الصغرىتفسري مقالة األل ابن عدي،. “عيون الخفاش عند ضياء الشمس
 (.1988ز الثقايف العريب، ک)بريوت: املر  الية العقل عند ابن رشدکإشمحمد املصباحي،  انظر
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يوسف بن عدي

وإن  ،“الذات” کاسم تل يستحّق  کالخاص بها، وذليعدُم مع عدمه الخاص بها 
 52.“بغري استحقاق اإلسم فإمنا تسمى به کذلب سميت االسم فإنْ  کميت بذلسُ 

ّل واحدة کون عىل وجهني لکللمحسوسات واملعقوالت ت الحّق  کدراصعوبة إ ف
ون يف خفاء، والوجه الثاين للمحسوسات هو ضعف الحس. أما کمنها: فاملحسوس ي

 ً عىل وجهني أو رضبني هام: املعقول معقول بذاته لعدم مالمسته  املعقوالت فهي أيضا
اً، حقه بوصفه کة، صعوبة إدراومن ثّ  53.يوىل البتة، وهو يف غاية البيان والظهورلله
لوضوح. أو فهو يف غاية ا ؛يب الوليد، تأيت من الذات ال من جهة املعقولام بيّنا مع أ ک

يوىل من قبلنا املبدأ األول أو املبادئ املفارقة الربيئة من اله”بلغة رشدية، النظر يف 
بصار ع للخفاش الذي يحصل له امتناع اإل ن يقع لنا ما يقکل 54.“نحن ال من قبلها

 55. بالبص يشءبص  دونها ال يُ ة وضوح ضياء الشمس التي من لشدّ 
، وهذه ال دة يف املواد والهيوىلجو و وجه الثاين من املعقوالت فهي املأما الو 

ً من الصعوبة؛ إذ يقوم العقل بتجريدها وإ  زعها منفرادها من املادة، ونتخلو أيضا
ها من کون صعوبة إدراکت کفلذل ؛األعراض املوجودة معها حتى تصري معقولة”

ه( وأيب الوليد 364-ه280) من يحيى بن عدي الًک نّ وهذا يجعلنا نقول إ  56.“جهتها
من املبادئ واملقدمات الربهانية التي رسمها أرسطو  هـ( ينطلق595-هـ520) بن رشد

ى إىل نرتقّ  ا من الحّس ن، فإنّ ارف وعلومنا هو الحّس مبدأ جميع املع” املتجلية يف أنّ 
يحيى يفرس طريق برهان هذا و  57.“حصول األوائل يف العقل التي هي أوائل الربهان

فوجب ” ساس يف بناء املعارف والعلوم. يقولبن عدي عىل قوة الحواس ودورها األ 
ون مبلغ که علينا، وأْن يکبالحواس يصعب إدرا کّل يشء ال يدر کون کأن ي کلذل

 58.“من الحواس غ بعدصعوبته مبل
ً  ن من الناس قد بلغوا من الحّق ان املتقدمو کفلام  ً  قدرا ، أسهموا يف بلوغ معينا

 ً ر لهم هو کرهم. فالشک، شکذلکرث أو أقل. فمن الالزم، والحال کأ املتأخرين قدرا

                                                                                                                                                                             
 .173-172، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 52

فنقول لهذا املتطلّع إىل عيب الفيلسوف إّن »التحامل عليهم: ينتقد يحيى بن عدي املقول السائد يف عصه من نقد  للفالسفة و ”يراجع: 
. هؤالء، الذين وصفهم بعدم العلم مبعنى الطبيعة واسمها، إمّنا هم أشباه الناس يف أبدانهم: فأّما ما به الناس ناٌس فهم مباينون للناس

 .172 ،سري مقالة األلف الصغرىتف ابن عدي،. “ّل واحد من الناس الخاص بهاکأن فعل اإلنسانية التي بها  کوذل
 .174 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 53
 .7، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  54
 .174، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 55
 .184، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 56
 .174، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 57
 .174، األلف الصغرىتفسري مقالة  ابن عدي، 58

ابن رشد  حّب  أنّ  البنّي  منو  59.“ام يقول ابن عديکر املحسن إذاً عدٌل، کفش” العدل،
رب کوأ أعظمُ  هُر کفش(؛ Aristote) امل الحق وأرسطوکتتجىل يف ربطه بني ألرسطو 

ينبغي العناية  کمن تقدمه. لذليت به وأحق لعظم ما أىت به من الحق مع قلة ما أُ 
م أضعاف ما وجب کمل عنده الحق فک” أقاويله ورشحها وتفسريها. يقول ابن رشد:ب

ره الخاص به. إمنا هو که وشره ومعرفة حقّ کعده من شر عىل من جاء بکعليه من الش
امل کإذاً صار الحق هو رديف ال 60.“العناية بأقاويله ورشحها وبإيضاحها لجميع الناس

والعلّة الذاتيّة ألنه ال يوجد الحق عىل مجرى األعرض إالّ عىل سبيل املعاندة 
وهذا ما  .“ق املطلقالح”ـ  عنه ابن رشد بما عرّب  ون الحق هوکي کوبذل والسفسطة.

بالحق من  لذاته أخّص  والذي يطلب الحّق ” :حينام قالي ليه يحيى بن عدّ أشار إ
ن معرفته دون معرفة کالحق ال مي کذا عن أنّ  فضالً 61.“ا يطلبه من أجل غريهالذي إمنّ 

أنحاء الوجود وتجلياته  الفلسفة هي الناظرة يف جميع ومن ثم تصريُ  62،تهعلّ 
املوجود  الحق بالقصد األول عند ابن عدي وابن رشد الحفيد هو يد أنّ ب ومظاهره.

لعل  63.بذاته، وجميع املوجودات هي موجودات وحق بوجوده وحقه بذاته والحّق 
 هي أرشف أّن هذه الصناعة العامة الناظرة يف هذا الحّق من مستخلصات ما تقدم 

 أ الغايئ واملبدأ الفاعل؛ا: املبدويقصد به ،لنظرها يف املبادئ القصوى کوذل الصناعات؛
 64.“ونه حقاً أتمکان يف کأتّم وجوداً  انکما ”فالحق املقصود هنا هو 

 علم ما بعد الطبيعةب الربهانعالقة  ثالثا.
ان األجدر النظر يف ک، ل دون معرفة علّتهال تتحصّ  معرفته الحقَّ  تانک فلاّم 
 ية.نهائية أم توجد متناه ون الکتأ  ن؟ وّ کيف تکعلل األشياء 

                                                                                                                                                                             
ن واجب]کأما أن ش” 59 س  ن إليه. فظاهٌر ل268ر الح  ر املحسن إذاً کّل ذي عقل صحيح. ومن فعل ما يجب عليه فعادل، وشکأ[ عىل املُحس 

القدماء  أنّ  کره هو واجب يف حّق املحدثني مع املتقدمني، وذلکهذا الذي ذ ”. يُراجع: 175، تفسري مقالة األلف الصغرىابن عدي،  ،“عدٌل 
ا أنفسنا. يتنزّلون من املحدثني منزلة اآلباء من األبناء، إال أن والدة هؤالء أرشف من والدة اآلباء؛ ألن اآلباء ولدوا أجسامنا والعلامء ولدو 

 .10-8، عةتفسري ما بعد الطبيابن رشد، . “ر اآلباء، والرب بهم أوجب، واملحبة فيهم أشد، واالقتداء بهم أحقکر لهم أعظم من شکفالش
 .10 ،تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  60
 .176 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 61
. يقول يحيى 13، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد، . “تاب الربهانکإمنا نعرف اليشء املعرفة الحقيقية إذا عرفناه بعلته عىل ما قيل يف ” 62

 .“رب ال األصغرکون بوسط هو علّة لوجود األ کقالة األوىل منه أّن العلم اليقيني بالربهان إمنا يتاب الربهان يف املکوقد تبنّي يف ”بن عدي: 
 .177، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،

 .15-14، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  63
ئم الوجود، ومنها ما ليس بدائم الوجود، وألّن املوجودات منها ما هو دا”. يقول يحيى بن عدي: 15 تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  64

إّن منفعة  الربهان إمنا ”يقول ابن ُزرعة:  .178 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “ب[ هي خاصة أحّق بالحق 270والدامئة الوجود ]
ري والوقوف عىل هذين ال يتّم إال الفوز والسعادة الدامئة التي هي االتصال باملبدأ األول جّل ثناؤه، وتعلم الحق وفعل الخ”يتم بها 

 ً ً وظاهر جدا ، تحقيق جريار جيهامي ورفيق )العبارة، القياس، الربهان( منطق ابن ُزرعة. “بالربهان؛ فإذن االنتفاع بالربهان عظيم جدا
 .215(، 1994ر اللبناين، کدار الف :بريوت) العجم
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 عالقة الربهان بعلم ما بعد الطبيعة

وإن  ،“الذات” کاسم تل يستحّق  کالخاص بها، وذليعدُم مع عدمه الخاص بها 
 52.“بغري استحقاق اإلسم فإمنا تسمى به کذلب سميت االسم فإنْ  کميت بذلسُ 

ّل واحدة کون عىل وجهني لکللمحسوسات واملعقوالت ت الحّق  کدراصعوبة إ ف
ون يف خفاء، والوجه الثاين للمحسوسات هو ضعف الحس. أما کمنها: فاملحسوس ي

 ً عىل وجهني أو رضبني هام: املعقول معقول بذاته لعدم مالمسته  املعقوالت فهي أيضا
اً، حقه بوصفه کة، صعوبة إدراومن ثّ  53.يوىل البتة، وهو يف غاية البيان والظهورلله
لوضوح. أو فهو يف غاية ا ؛يب الوليد، تأيت من الذات ال من جهة املعقولام بيّنا مع أ ک

يوىل من قبلنا املبدأ األول أو املبادئ املفارقة الربيئة من اله”بلغة رشدية، النظر يف 
بصار ع للخفاش الذي يحصل له امتناع اإل ن يقع لنا ما يقکل 54.“نحن ال من قبلها

 55. بالبص يشءبص  دونها ال يُ ة وضوح ضياء الشمس التي من لشدّ 
، وهذه ال دة يف املواد والهيوىلجو و وجه الثاين من املعقوالت فهي املأما الو 

ً من الصعوبة؛ إذ يقوم العقل بتجريدها وإ  زعها منفرادها من املادة، ونتخلو أيضا
ها من کون صعوبة إدراکت کفلذل ؛األعراض املوجودة معها حتى تصري معقولة”

ه( وأيب الوليد 364-ه280) من يحيى بن عدي الًک نّ وهذا يجعلنا نقول إ  56.“جهتها
من املبادئ واملقدمات الربهانية التي رسمها أرسطو  هـ( ينطلق595-هـ520) بن رشد

ى إىل نرتقّ  ا من الحّس ن، فإنّ ارف وعلومنا هو الحّس مبدأ جميع املع” املتجلية يف أنّ 
يحيى يفرس طريق برهان هذا و  57.“حصول األوائل يف العقل التي هي أوائل الربهان

فوجب ” ساس يف بناء املعارف والعلوم. يقولبن عدي عىل قوة الحواس ودورها األ 
ون مبلغ که علينا، وأْن يکبالحواس يصعب إدرا کّل يشء ال يدر کون کأن ي کلذل

 58.“من الحواس غ بعدصعوبته مبل
ً  ن من الناس قد بلغوا من الحّق ان املتقدمو کفلام  ً  قدرا ، أسهموا يف بلوغ معينا

 ً ر لهم هو کرهم. فالشک، شکذلکرث أو أقل. فمن الالزم، والحال کأ املتأخرين قدرا

                                                                                                                                                                             
 .173-172، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 52

فنقول لهذا املتطلّع إىل عيب الفيلسوف إّن »التحامل عليهم: ينتقد يحيى بن عدي املقول السائد يف عصه من نقد  للفالسفة و ”يراجع: 
. هؤالء، الذين وصفهم بعدم العلم مبعنى الطبيعة واسمها، إمّنا هم أشباه الناس يف أبدانهم: فأّما ما به الناس ناٌس فهم مباينون للناس

 .172 ،سري مقالة األلف الصغرىتف ابن عدي،. “ّل واحد من الناس الخاص بهاکأن فعل اإلنسانية التي بها  کوذل
 .174 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 53
 .7، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  54
 .174، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 55
 .184، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 56
 .174، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 57
 .174، األلف الصغرىتفسري مقالة  ابن عدي، 58

ابن رشد  حّب  أنّ  البنّي  منو  59.“ام يقول ابن عديکر املحسن إذاً عدٌل، کفش” العدل،
رب کوأ أعظمُ  هُر کفش(؛ Aristote) امل الحق وأرسطوکتتجىل يف ربطه بني ألرسطو 

ينبغي العناية  کمن تقدمه. لذليت به وأحق لعظم ما أىت به من الحق مع قلة ما أُ 
م أضعاف ما وجب کمل عنده الحق فک” أقاويله ورشحها وتفسريها. يقول ابن رشد:ب

ره الخاص به. إمنا هو که وشره ومعرفة حقّ کعده من شر عىل من جاء بکعليه من الش
امل کإذاً صار الحق هو رديف ال 60.“العناية بأقاويله ورشحها وبإيضاحها لجميع الناس

والعلّة الذاتيّة ألنه ال يوجد الحق عىل مجرى األعرض إالّ عىل سبيل املعاندة 
وهذا ما  .“ق املطلقالح”ـ  عنه ابن رشد بما عرّب  ون الحق هوکي کوبذل والسفسطة.

بالحق من  لذاته أخّص  والذي يطلب الحّق ” :حينام قالي ليه يحيى بن عدّ أشار إ
ن معرفته دون معرفة کالحق ال مي کذا عن أنّ  فضالً 61.“ا يطلبه من أجل غريهالذي إمنّ 

أنحاء الوجود وتجلياته  الفلسفة هي الناظرة يف جميع ومن ثم تصريُ  62،تهعلّ 
املوجود  الحق بالقصد األول عند ابن عدي وابن رشد الحفيد هو يد أنّ ب ومظاهره.

لعل  63.بذاته، وجميع املوجودات هي موجودات وحق بوجوده وحقه بذاته والحّق 
 هي أرشف أّن هذه الصناعة العامة الناظرة يف هذا الحّق من مستخلصات ما تقدم 

 أ الغايئ واملبدأ الفاعل؛ا: املبدويقصد به ،لنظرها يف املبادئ القصوى کوذل الصناعات؛
 64.“ونه حقاً أتمکان يف کأتّم وجوداً  انکما ”فالحق املقصود هنا هو 

 علم ما بعد الطبيعةب الربهانعالقة  ثالثا.
ان األجدر النظر يف ک، ل دون معرفة علّتهال تتحصّ  معرفته الحقَّ  تانک فلاّم 
 ية.نهائية أم توجد متناه ون الکتأ  ن؟ وّ کيف تکعلل األشياء 

                                                                                                                                                                             
ن واجب]کأما أن ش” 59 س  ن إليه. فظاهٌر ل268ر الح  ر املحسن إذاً کّل ذي عقل صحيح. ومن فعل ما يجب عليه فعادل، وشکأ[ عىل املُحس 

القدماء  أنّ  کره هو واجب يف حّق املحدثني مع املتقدمني، وذلکهذا الذي ذ ”. يُراجع: 175، تفسري مقالة األلف الصغرىابن عدي،  ،“عدٌل 
ا أنفسنا. يتنزّلون من املحدثني منزلة اآلباء من األبناء، إال أن والدة هؤالء أرشف من والدة اآلباء؛ ألن اآلباء ولدوا أجسامنا والعلامء ولدو 

 .10-8، عةتفسري ما بعد الطبيابن رشد، . “ر اآلباء، والرب بهم أوجب، واملحبة فيهم أشد، واالقتداء بهم أحقکر لهم أعظم من شکفالش
 .10 ،تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  60
 .176 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 61
. يقول يحيى 13، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد، . “تاب الربهانکإمنا نعرف اليشء املعرفة الحقيقية إذا عرفناه بعلته عىل ما قيل يف ” 62

 .“رب ال األصغرکون بوسط هو علّة لوجود األ کقالة األوىل منه أّن العلم اليقيني بالربهان إمنا يتاب الربهان يف املکوقد تبنّي يف ”بن عدي: 
 .177، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،

 .15-14، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  63
ئم الوجود، ومنها ما ليس بدائم الوجود، وألّن املوجودات منها ما هو دا”. يقول يحيى بن عدي: 15 تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  64

إّن منفعة  الربهان إمنا ”يقول ابن ُزرعة:  .178 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “ب[ هي خاصة أحّق بالحق 270والدامئة الوجود ]
ري والوقوف عىل هذين ال يتّم إال الفوز والسعادة الدامئة التي هي االتصال باملبدأ األول جّل ثناؤه، وتعلم الحق وفعل الخ”يتم بها 

 ً ً وظاهر جدا ، تحقيق جريار جيهامي ورفيق )العبارة، القياس، الربهان( منطق ابن ُزرعة. “بالربهان؛ فإذن االنتفاع بالربهان عظيم جدا
 .215(، 1994ر اللبناين، کدار الف :بريوت) العجم
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يوسف بن عدي

ال من ة نهاي الليست باألشياء املوجودة ومن البنّي أّن ” يقول يحيى بن عدي: 
واحدة بعد  نوع  واحد من أنواع العلل من طريق األخذ من يأ  -االستقامة طريق

أو من العلل  ،ةأو من العلل الفاعلة فاعل ،العلل الهيوالنية هيوىل أخرى بأن يؤخذ من
ن العلل التاممية متاٌم قبل متام. ثم قال: وال من < قبل صورة أو مصورة>الصورية 

أي وال العلل غري  ب[ 271] طريق النوع،أي وال العلل غري متناهية من طريق النوع
 65.“انْت أربعة أنواعکأي ليس أنواع العلل غري متناهية،إذ  متناهية من طريق النوع،

ون من کلها، وال تون املوجودات من طريق الهيوىل إىل ما النهاية کال تإذاً، 
، ون متناهياً کالنظر يف العلل ي ومعنى هذا أنّ  )ما هو اليشء=الذات(. طريق الصورة

والنظر امليتافيزيقي يروم العلة الفاعلة  ،فالنظر الطبيعي يروم العلل املادية والصورية
ن السبب املادي أنه ال يجوز القول إ ف ة. وهذا ما أوضحه ابن رشد بالقول:والغائي
إىل ما النهاية أي يوجد لألشياء التي ها هنا سبب ” من األسباب األربعة التي متر واحد
 ،ون اللحم من األرضکمثل أن يإىل غري نهاية  کون للامدة مادة ومير ذلکيومادي 

أمر السبب  ىلإوأيضاً بالنسبة  66.إىل غري نهاية ]...[ واملاء من يشء ،واألرض من املاء
ً عن طريق االستقامة ون موجودة معکن تفالعلل ينبغي أ  67؛کاملحر   خط مستقيم،کا

ً ون العلل واحدکأي ت ؛وعن طريق النوع ً  ا أن  کرث من ذلک؛ بل األ بعد آخر ال معا
ا إمّن  ،التي هي املادة والصورة والفاعل والغاية ،النظر يف تناهي األسباب األربعة

 هر. يقول ابن رشد:رثة ومبادئ الجو کسعفنا يف تحقيق طلب النظر يف الواحد والي
ون قد أحطنا علام باملوجودات مبا هي موجودات کن فإنا متى فعلنا هذا الفعل،”

                                                                                                                                                                             
أن بنّي أن أحّق املوجودات بالوجود وبالحق العلل يف الوجود ويف الحق التي  بعد”. يُراجع : 179،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 65

 .177 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “ان هذا إمنا يصح إذا تبني أّن علال هي مبادئ موجودةکهي علل وأوائل ومبادئ لها، و 
فقد ينبغي أْن ننظر هاهنا يف تناهي األسباب األربعة التي هي ”األمر: أشار ابن رشد يف املقالة الثالثة من تلخيص ما بعد الطبيعة إىل هذا 

ما  کثري أيضاً مام سلف. ولذ کنافع فيام نحن بسبيله من الطلب أعني مبادئ الجوهر. ويف  کاملادة والفاعل والصورة والغاية، فإّن ذل
، حققه وقدم له تلخيص ما بعد الطبيعةابن رشد، . “األلف الصغرىصادر عليه أرسطو يف أّول مقاالته يف هذا العلم، ويف املقالة املوسومة ب

 .116(، 1958وزارة الرتبية والتعليم اإلدارة العامة للثقافة، قسم الرتاث العريب، القاهرة: )عثامن أمني 

تفسري ما بعد ابن رشد،  .“کوإذا أنزلناها غري متناهية فال علّة أوىل هنال”يقول ابن رشد:  .17، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  66
إن ” هو أقرب إىل البيان منه إىل الربهان. يقول: “األلف الصغرى”. يتصور محمد مساعد أّن التدليل الوارد يف مقالة 129 الطبيعة،

ً عکن أن يکاالستدالل عىل تناهي األسباب األربعة ال مي انات کىل امون، وال بحال من األحوال، عىل سبيل الربهان، وإمنا يتم اعتامدا
الم أيب الوليد، عىل أننا ال نعلم مدى حجية طريق االرشاد، وال طريق الربهان العام، کاستداللية أخرى أدىن من الربهان بحسب الظاهر من 

(، 2013، )بريوت: دار الفارايب العامل بني التناهي والالتناهي لدى ابن رشد محمد مساعد، ،“اللذين يحدثنا عنهام ابن رشد يف هذا السياق
204-205. 

ام يقوله ابن دقليس والغلبة کعن الهواء والهواء عن الجرم الساموي عن الغلبة العدوانية  کون املاء يتحر کمثل أي ي”يقول ابن رشد:  67
من تلخيص ما . جاء معنى السبب والعلة يف املقالة األوىل 17، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد، . “إىل غري نهاية کعن يشء آخر، وميرُّ ذل

وهام يقاالن عىل األسباب األربعة التي هي املادة والصورة والفاعل والغاية. وقد يقال عىل التشبيه عىل األمور املنسوبة ” بعد الطبيعة:
بة ومنها کلية ومنها مر کام قيل يف غري ما موضع منها قريبة ومنها بعيدة ومنها بالذات ومنها بالعرض ومنها جزئية ومنها کلهذه األسباب 

 .29-30، تلخيص ما بعد الطبيعة ابن رشد،. “بسيطة

وبأقىص أسبابها.وهذا الجزء من النظر هو الذي تضمنته من مقاالت أرسطو يف هذا 
 68.“العلم املقالة املوسومة بحرف الالم

 فإذا مل ء املتأخرة،بالطبع علة األشيا مة هياألشياء املتقدّ  ابن عدي أنّ يتصور 
ون العلل کاملعلوالت ظاهرة الوجود. فيجب أن ت توجد علّة مل توجد معلوالت، إال أنّ ”

ً عىل جهة االضطرارکولعل األول ينبغي أن ي 69.“موجودة وننعطف  70،ون موجودا
 کأوىل بالحق والوجود من جميع املوجودات. وذل” العلة هي نّ قول مع ابن رشد إ ون
إمنا استفادته جميع املوجودات من هذه العلّة. فهو املوجود بذاته  حّق الوجود وال أنّ 

 71.“بوجوده وحقه ا هي موجودات وحّق بذاته وجميع املوجودات إمنّ  فقط، والحّق 
يل أو الهيوالين کثري من الصعوبات حينام نتحدث عن العقل الکومع أن هذا يطرح ال

 کهو الشط األقىص الدرا” قل األولتصور الع “انکفإذا ”واإلنساين. يقول املصباحي 
من لدن اإلنسان، فإّن ألْن تُعرف  معقوليّة األشياء أو باألحرى الشط األوىل لقابليتها

 هو الشط القريب لحصول هذه املعرفة أي لنقل الصور الحسيّة إىل العقل اإلنساين
 72. صور عقليّة
: متقدّ  يعترب  فاألول ؛ومتأخر م ووسطابن رشد أّن األسباب ثالثة أجناس 

ة بعضها لبعض متناهية إن هذه األسباب توجد فيها کوالدليل عىل أن األسباب املحر ”
املتوسط بال  کان يحر کلثلثة أجناس متقدم ومتأخر.فاألول هو العلة لجميعها إذ 

يس علة ليش .هذا األخري باملتوسط والوسط هو علة لألخري واألخري ل کتوسط ويحر 
 ک متحر ّل کبأّن ل ي بّينُه أرسطو يف العلم الطبيعيهو األمر الذو  73،“هو الذي دل عليه

                                                                                                                                                                             
 .129، تلخيص ما بعد الطبيعةابن رشد،  68

ام قلنا والذين يبطلون الغاية يبطلون جميع الجيد والفاضل وهو ال کوالذين يجعلون األسباب غري متناهية يبطلون الغاية ”يُراجع : 
 :کذلک. يُراجع 32، تفسري ما بعد الطبيعة، ابن رشد، “لفضيلة من قبل األسباب الغائيةأن األشياء إمنا توصف بالجود وا کيشعرون وذل

ابن . “ان إال وهو يقصد به نهاية وغايةکر هذا السبب وهو ممن يعرتف أنه ال يفعل أحد فعاًل من األفعال أي فعل کوالعجُب ممن ين”
 .33 تفسري ما بعد الطبيعة ،رشد، 

 .181، أللف الصغرىتفسري مقالة ا ابن عدي، 69
ان أو کن أن يقتني اليشء أو عدمه إال به خرياً کواملضطر أيضاً يُقال عىل معنى آخر، وهو الذي ال مي”يحّدد ابن رشد  معنى االضطرار:  70

،  ما بعد الطبيعةتفسريابن رشد، . “الفعل کرشاً. ]...[ ويقال االضطرار عىل الفعل املقهور عليه؛ ألن اليشء القاهر هو الذي اضطره إىل ذل
518. 

د بالنسبة إىل األشياء عندما تنظر إليهام من زاوية ک. ثم إّن أّن عرضية الوجود والوحدة تتأ16-15، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  71
ونه ملتذا فقال کب يف أىت بالسب کوملا أخرب بذل” . يقول ابن رشد عالقة املبدأ باللذة:14، الوجه اآلخر، املصباحي، “نظرية املبدأ األول”

والدليل عىل أن  کان ملتذا ألنه يدر کأنّه قال وإمنا کف کيريد أّن السبب يف اللذة هو اإلدرا كلذل ،ولهذه العلة اليقظة والحس والفهم
، ترجمة يستفسري املقالة املرسوم عليها حرف الالم ألرسطو طال، ابن رشد، “سبب اللذة أن اليقظة والحس والفهم منّا لذيذ کاإلدرا

 .165 (،2007وين للتاليف والرتجمة والنش، کاسحاق بن حنني، تقديم وضبط وتعليق عيل محمد إسرب )دمشق : دار الت
 .19(، 2006)الرباط: دار األمان،  من الوجود إىل الذات بحث يف فلسفة ابن رشدمحمد املصباحي،  72
ل من قال بحدوث کلمني من أهل ملّتنا وملّة النصارى و کطون ومن تبعه من املتوأفال ”.يُراجع: 19-20 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  73

ابن . “ة أوىل يف الزمانکة إىل غري نهاية فقالوا بوجود حر کة قبل حر کالعامل إمنا توهموا فيها بالعرض أنه بالذات.فمنعوا أن توجد هاهنا حر 
املعهد االسباين العريب للثقافة، املجلس األعىل للبحوث  :مدريدج )حقق وعلق عليه جوزيف بوي تاب السامع الطبيعيکجوامع رشد، 

وهذا ”أنها ال تفي بالغرض املطلوب. يقول: کهنا نشري إىل أّن يحيى بن عدي قد عّدل من عبارة إسحاق ابن حنني و  .136(، 1983العلمية، 
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 عالقة الربهان بعلم ما بعد الطبيعة

ال من ة نهاي الليست باألشياء املوجودة ومن البنّي أّن ” يقول يحيى بن عدي: 
واحدة بعد  نوع  واحد من أنواع العلل من طريق األخذ من يأ  -االستقامة طريق

أو من العلل  ،ةأو من العلل الفاعلة فاعل ،العلل الهيوالنية هيوىل أخرى بأن يؤخذ من
ن العلل التاممية متاٌم قبل متام. ثم قال: وال من < قبل صورة أو مصورة>الصورية 

أي وال العلل غري  ب[ 271] طريق النوع،أي وال العلل غري متناهية من طريق النوع
 65.“انْت أربعة أنواعکأي ليس أنواع العلل غري متناهية،إذ  متناهية من طريق النوع،

ون من کلها، وال تون املوجودات من طريق الهيوىل إىل ما النهاية کال تإذاً، 
، ون متناهياً کالنظر يف العلل ي ومعنى هذا أنّ  )ما هو اليشء=الذات(. طريق الصورة

والنظر امليتافيزيقي يروم العلة الفاعلة  ،فالنظر الطبيعي يروم العلل املادية والصورية
ن السبب املادي أنه ال يجوز القول إ ف ة. وهذا ما أوضحه ابن رشد بالقول:والغائي
إىل ما النهاية أي يوجد لألشياء التي ها هنا سبب ” من األسباب األربعة التي متر واحد
 ،ون اللحم من األرضکمثل أن يإىل غري نهاية  کون للامدة مادة ومير ذلکيومادي 

أمر السبب  ىلإوأيضاً بالنسبة  66.إىل غري نهاية ]...[ واملاء من يشء ،واألرض من املاء
ً عن طريق االستقامة ون موجودة معکن تفالعلل ينبغي أ  67؛کاملحر   خط مستقيم،کا

ً ون العلل واحدکأي ت ؛وعن طريق النوع ً  ا أن  کرث من ذلک؛ بل األ بعد آخر ال معا
ا إمّن  ،التي هي املادة والصورة والفاعل والغاية ،النظر يف تناهي األسباب األربعة

 هر. يقول ابن رشد:رثة ومبادئ الجو کسعفنا يف تحقيق طلب النظر يف الواحد والي
ون قد أحطنا علام باملوجودات مبا هي موجودات کن فإنا متى فعلنا هذا الفعل،”

                                                                                                                                                                             
أن بنّي أن أحّق املوجودات بالوجود وبالحق العلل يف الوجود ويف الحق التي  بعد”. يُراجع : 179،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 65

 .177 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “ان هذا إمنا يصح إذا تبني أّن علال هي مبادئ موجودةکهي علل وأوائل ومبادئ لها، و 
فقد ينبغي أْن ننظر هاهنا يف تناهي األسباب األربعة التي هي ”األمر: أشار ابن رشد يف املقالة الثالثة من تلخيص ما بعد الطبيعة إىل هذا 

ما  کثري أيضاً مام سلف. ولذ کنافع فيام نحن بسبيله من الطلب أعني مبادئ الجوهر. ويف  کاملادة والفاعل والصورة والغاية، فإّن ذل
، حققه وقدم له تلخيص ما بعد الطبيعةابن رشد، . “األلف الصغرىصادر عليه أرسطو يف أّول مقاالته يف هذا العلم، ويف املقالة املوسومة ب

 .116(، 1958وزارة الرتبية والتعليم اإلدارة العامة للثقافة، قسم الرتاث العريب، القاهرة: )عثامن أمني 

تفسري ما بعد ابن رشد،  .“کوإذا أنزلناها غري متناهية فال علّة أوىل هنال”يقول ابن رشد:  .17، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  66
إن ” هو أقرب إىل البيان منه إىل الربهان. يقول: “األلف الصغرى”. يتصور محمد مساعد أّن التدليل الوارد يف مقالة 129 الطبيعة،

ً عکن أن يکاالستدالل عىل تناهي األسباب األربعة ال مي انات کىل امون، وال بحال من األحوال، عىل سبيل الربهان، وإمنا يتم اعتامدا
الم أيب الوليد، عىل أننا ال نعلم مدى حجية طريق االرشاد، وال طريق الربهان العام، کاستداللية أخرى أدىن من الربهان بحسب الظاهر من 

(، 2013، )بريوت: دار الفارايب العامل بني التناهي والالتناهي لدى ابن رشد محمد مساعد، ،“اللذين يحدثنا عنهام ابن رشد يف هذا السياق
204-205. 

ام يقوله ابن دقليس والغلبة کعن الهواء والهواء عن الجرم الساموي عن الغلبة العدوانية  کون املاء يتحر کمثل أي ي”يقول ابن رشد:  67
من تلخيص ما . جاء معنى السبب والعلة يف املقالة األوىل 17، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد، . “إىل غري نهاية کعن يشء آخر، وميرُّ ذل

وهام يقاالن عىل األسباب األربعة التي هي املادة والصورة والفاعل والغاية. وقد يقال عىل التشبيه عىل األمور املنسوبة ” بعد الطبيعة:
بة ومنها کلية ومنها مر کام قيل يف غري ما موضع منها قريبة ومنها بعيدة ومنها بالذات ومنها بالعرض ومنها جزئية ومنها کلهذه األسباب 

 .29-30، تلخيص ما بعد الطبيعة ابن رشد،. “بسيطة

وبأقىص أسبابها.وهذا الجزء من النظر هو الذي تضمنته من مقاالت أرسطو يف هذا 
 68.“العلم املقالة املوسومة بحرف الالم

 فإذا مل ء املتأخرة،بالطبع علة األشيا مة هياألشياء املتقدّ  ابن عدي أنّ يتصور 
ون العلل کاملعلوالت ظاهرة الوجود. فيجب أن ت توجد علّة مل توجد معلوالت، إال أنّ ”

ً عىل جهة االضطرارکولعل األول ينبغي أن ي 69.“موجودة وننعطف  70،ون موجودا
 کأوىل بالحق والوجود من جميع املوجودات. وذل” العلة هي نّ قول مع ابن رشد إ ون
إمنا استفادته جميع املوجودات من هذه العلّة. فهو املوجود بذاته  حّق الوجود وال أنّ 

 71.“بوجوده وحقه ا هي موجودات وحّق بذاته وجميع املوجودات إمنّ  فقط، والحّق 
يل أو الهيوالين کثري من الصعوبات حينام نتحدث عن العقل الکومع أن هذا يطرح ال

 کهو الشط األقىص الدرا” قل األولتصور الع “انکفإذا ”واإلنساين. يقول املصباحي 
من لدن اإلنسان، فإّن ألْن تُعرف  معقوليّة األشياء أو باألحرى الشط األوىل لقابليتها

 هو الشط القريب لحصول هذه املعرفة أي لنقل الصور الحسيّة إىل العقل اإلنساين
 72. صور عقليّة
: متقدّ  يعترب  فاألول ؛ومتأخر م ووسطابن رشد أّن األسباب ثالثة أجناس 

ة بعضها لبعض متناهية إن هذه األسباب توجد فيها کوالدليل عىل أن األسباب املحر ”
املتوسط بال  کان يحر کلثلثة أجناس متقدم ومتأخر.فاألول هو العلة لجميعها إذ 

يس علة ليش .هذا األخري باملتوسط والوسط هو علة لألخري واألخري ل کتوسط ويحر 
 ک متحر ّل کبأّن ل ي بّينُه أرسطو يف العلم الطبيعيهو األمر الذو  73،“هو الذي دل عليه

                                                                                                                                                                             
 .129، تلخيص ما بعد الطبيعةابن رشد،  68

ام قلنا والذين يبطلون الغاية يبطلون جميع الجيد والفاضل وهو ال کوالذين يجعلون األسباب غري متناهية يبطلون الغاية ”يُراجع : 
 :کذلک. يُراجع 32، تفسري ما بعد الطبيعة، ابن رشد، “لفضيلة من قبل األسباب الغائيةأن األشياء إمنا توصف بالجود وا کيشعرون وذل

ابن . “ان إال وهو يقصد به نهاية وغايةکر هذا السبب وهو ممن يعرتف أنه ال يفعل أحد فعاًل من األفعال أي فعل کوالعجُب ممن ين”
 .33 تفسري ما بعد الطبيعة ،رشد، 

 .181، أللف الصغرىتفسري مقالة ا ابن عدي، 69
ان أو کن أن يقتني اليشء أو عدمه إال به خرياً کواملضطر أيضاً يُقال عىل معنى آخر، وهو الذي ال مي”يحّدد ابن رشد  معنى االضطرار:  70

،  ما بعد الطبيعةتفسريابن رشد، . “الفعل کرشاً. ]...[ ويقال االضطرار عىل الفعل املقهور عليه؛ ألن اليشء القاهر هو الذي اضطره إىل ذل
518. 

د بالنسبة إىل األشياء عندما تنظر إليهام من زاوية ک. ثم إّن أّن عرضية الوجود والوحدة تتأ16-15، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  71
ونه ملتذا فقال کب يف أىت بالسب کوملا أخرب بذل” . يقول ابن رشد عالقة املبدأ باللذة:14، الوجه اآلخر، املصباحي، “نظرية املبدأ األول”

والدليل عىل أن  کان ملتذا ألنه يدر کأنّه قال وإمنا کف کيريد أّن السبب يف اللذة هو اإلدرا كلذل ،ولهذه العلة اليقظة والحس والفهم
، ترجمة يستفسري املقالة املرسوم عليها حرف الالم ألرسطو طال، ابن رشد، “سبب اللذة أن اليقظة والحس والفهم منّا لذيذ کاإلدرا

 .165 (،2007وين للتاليف والرتجمة والنش، کاسحاق بن حنني، تقديم وضبط وتعليق عيل محمد إسرب )دمشق : دار الت
 .19(، 2006)الرباط: دار األمان،  من الوجود إىل الذات بحث يف فلسفة ابن رشدمحمد املصباحي،  72
ل من قال بحدوث کلمني من أهل ملّتنا وملّة النصارى و کطون ومن تبعه من املتوأفال ”.يُراجع: 19-20 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  73

ابن . “ة أوىل يف الزمانکة إىل غري نهاية فقالوا بوجود حر کة قبل حر کالعامل إمنا توهموا فيها بالعرض أنه بالذات.فمنعوا أن توجد هاهنا حر 
املعهد االسباين العريب للثقافة، املجلس األعىل للبحوث  :مدريدج )حقق وعلق عليه جوزيف بوي تاب السامع الطبيعيکجوامع رشد، 

وهذا ”أنها ال تفي بالغرض املطلوب. يقول: کهنا نشري إىل أّن يحيى بن عدي قد عّدل من عبارة إسحاق ابن حنني و  .136(، 1983العلمية، 
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ة أخذ عمليّ عىل  دکأحني  السامع الطبيعيملقالة الثامنة من اوالذي يظهر يف  اً،کمحر 
له قد تبنّي يف الثامنة من السامع کوهذا ” األصول والقواعد من العلم الطبيعي. يقول:

ري، والنظر العام لألسباب کا هو عىل جهة التذ ر من هذا ها هنا إمنّ کذ وما يُ  ،الطبيعي
 هنا نظرٌ  ستعمل يف األسباب هان أن يُ کأم کسباب هو يف هذا العلم. ولذلمبا هي أ 

ً يف العلم الطبيعي فهو کان ما تبنّي من ذلکعام، وإن  وإن استعمل ها هنا  ،جزئيا
ان الربهان کلام کأنه  کلية، وذلکفهو يخرجها أعم مام هي  ،براهني العلم الطبيعي

يتحرى أرسطو من الرباهني يف هذا العلم ما  کأشد عموماً فهو أخص بهذا العلم. ولذل
الرباهني الطبيعية هاهنا مخرجاً  کعموماً وأليق بغرض هذا العلم. فيخرج تل أشد هو

عادته الرباهني وإ  کريه بتلکالعلة يف تذ أعم من مخرجها يف العلم الطبيعي. فهذا هو 
 74.“هذا العلم مثل ما فعل يف مقالة الالم إياها يف

من أن لها  دَّ ال بُ أي  ة لها؛تفسري العلة األوىل التي ال علّ يف ابن عدي  يشعُ 
ً ال آخر بعده ذاتيّ  تنتهي إىل آخر التي وينها کشياء ت، منتقالً إىل النظر يف ابتداء األ ا

ً ون أ کينبغي أن ت ن له ابتداء کم به ال ميکح يبنّي ما قد أخذ يف أن”متناهية. يقول  يضا
ن فيام له ابتداء من که ال ميم به من أنّ کليست ما ح من أعاله أن ميّر إىل ما النهاية.

هذه الرؤيّة الربهانيّة يف حص موجودات العقل ف 75؛“أسفل بال نهاية أعاله أن ميّر إىل
 جهة وين اليشء ليس عىلکت أنّ ”يحيى  ويتصور 76.والحدود هو الذي أبرزه ابن رشد

جهة  ون من يشء عىل جهتني ال عىلکء يّن اليش؛ إذ إ ثريةکبل عىل جهات  ؛واحدة
وهو نظر يف املتضادات.  ،ون من الربودةکون من اليشء، فالحرارة تکالقول. فيشء ي

                                                                                                                                        
، “ون علة نفسهکثة، ألنه واحد من الثالثة. ومحال أن يون علة الثال کأن األول ليس يصح أن ي کالقول فيه اضطراب يف نقل إسحاق، وذل

ان هذا القول الذي أوله يف نقل إسحاق کوينبغي أن تعلم أين وجدت م”. ويقول يف موضع آخر: 181، ندي والفارايبکرسائل فلسفية لل
ون کوال خالف يف أن ت”اية: کىل هذه الحون متوسط واحد وآخره إىل هذا الوقت ويف نقل آخر إىل العربية عکابن حنني. وال فرق بني أن ي

 .182، ندي والفارايبکرسائل فلسفية لل. “أ[ لها274ون ذات نهاية أو النهاية ]کثرية وال يف أن تکالعلة األوىل واحدة أو 
 مانسون: ما تقول سوزان کالعلم الطبيعي بعلم ما بعد الطبيعة، ذل ک. يُراجع مدى تشاب22، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  74

“Aristote reconnait donc ici que sa théorie des quatre causes n’est pas proprement métaphysisque.Elle est exposée 
dans la physique,parcequ’elle est d’application dans cette discipline et le présent passages se contente d’y 
renvoyer”. Suzanne Mansion, “Le rôle de l’exposé et de la critique des philosophies antérieure chez Aristote”, in 
Aristote et les problème de Méthode, communication présentées au symposium aristotelicum, tenu à louvain du 
24 aout au 1er septembre 1960, 2e édition )Louvain-La-Neuve: Édition de l’institut supérieur de la philosophie, 
1980), 40. 

 .185-184، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 75
 . يُراجع أّن الجدل هو ثرة الربهان، فهو معيُنه إىل الحق والوجود:25، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  76

“Mais il oppose aussi la dialectique à la science,au savoir véritable, fruit de la démonstration proprement dite, qui 
prend comme principe des propositions vraires alors que les raisonnements dialectiques ,souvent plus laches, se 
suspendent à des opinions  ” Le Blond, La logique, 57. 

ون کن أن تکالعلة املوجودة للمعلول ال مي أنّ  ون اليشء من جهةکا النظر إىل توأمّ 
 77.“تهاون املعلوالت من علّ کعن تضداً له. وإمنا نظره وبحثه 

عن الربهان والعلم أدْت به إىل ترسيخ مبادئ ابن رشد  ذا فدفاعکوه
إىل أسفل بغري  ون ما له ابتداء من أعاله ميرّ کن أن يکال مي ومصادرات مفادها أنّهُ 

قول الالبرهاين من قبيل  تصورثري من األمثلة لدحض الکلهذا السبب وظف ال 78؛نهاية
مل اليشء کستمن اليشء الناقص يُ  وهذا معناه أنّ  79.“ون من صبي رجلکي”:أرسطو

ون من کام يقول يحيى بن عدي، يکخالف، ون من الهواء ماء يُ کامل. فقولنا يکال
ون فساد کا املثال الثاين فال يون املاء بفساد الهواء. أمّ کم عامل. فاملثال األول ياملتعلّ 
 81.“امالً للرجلکامالً للصبي، وليس الصبي کن الرجل اک” ،ومن ث مَّ  80،املهکم بل املتعلّ 

األشياء التي  أنّ امل؛ الذي يعني کقول يأخذ من النقصان إىل الوهذا هو مقتىض ال
انت غري کون غري متناهية. إذ کتن أن کم ال يوجد قبله يشء آخر، وال مييوجد لها متقدّ 

 82.“انألن األول واآلخر نهايت ل فيها وال آخر؛متناهية ال أوّ 
 رثُ کأ ن والعدموّ کاملوجود واملعدوم أو الت تعليل ابن رشد لقضايا وأعتقد أنّ 

ً من نظريه يحيى ابن عدي.  ةً دقّ  العال م هو الذي ” من أنّ  کويستجيل لنا ذلوتبليغا
 ؛ان من نفسه، وال من عدم العلمکان من املعلم، وال نقول إن العامل که نقول فيه إنّ 

علم والجهل الذي هو عدم العلم، وهو املتعلم، وهو معنى بل من املتوسط بني ال
أي الذي يصرُي إىل العلم وهو  ون عاملاً؛کصار عاملاً من الذي سيالعامل الذي قد  قولنا أنّ 
 83.“املتعلم

                                                                                                                                                                             
وينبغي أن تعلم أيّن وجدُت يف ”. يقدم يحيى تعليقاً عىل نشة إسحاق ابن حنني بالقول: 185 ،قالة األلف الصغرىتفسري م ابن عدي، 77

ايته: کان هذا املثال ما هذه حک، وقد وجدت يف الرسياين م“مثال ما يقال الضباب بعد الدخان”غري نقل إسحاق بالعربية زيادة هي 
انا مختلفني، فإنّهام ينقصان من کرتهام وإن کأ( يقتيض مثاالً. وهذان املثاالن الضدان ذ 276اق ناقص )الم إسحکف. “مبنزلة البحر من الجبل”

تفسري مقالة األلف  ابن عدي،. “اثف واالجتامع بعد التخلخل واالفرتاقکّل واحد منهام يوجد بني جزئية مضادة ما هي التکجهة ل
 .185 ،الصغرى

 .25 ،تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  78
79 Le Blond, La logique, 147-84. 

 .186 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 80
ون؛ أي کون ما سيکون؛ أي بالتکّون ما سيکّون؛ أي بالتکون من التکليس ي”. يُراجع: 186-187 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 81

 .187 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “أخذ من النقصان إىل التاممامل إىل النقصان؛ بل إمنا يکون؛ أي يأخذ من الکالناقص الت
ون کن أن يکون أحد الشيئني من اآلخر أمکالرجل من الصبي والجهة التي عليها. إذا يک” .188 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 82

 .187 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، .“اآلخر منهام من صاحبه
وين ليس ميّر من أعاله إىل غري نهاية؛إذ نجده مثاًل کنا نجد التکأنه ملّا  کيريد وذل”. يُراجع : 27، تفسري ما بعد الطبيعةن رشد، اب 83

أنه لو مل  کون من يشء. وذلکون االسطقسات واحد من آخر مبدأ ال يتکون بتکينتهي يف األجسام البسيطة إىل النار، وجب رضورة أن ي
ن کأن املبدأ إمنا يفهم ملنقض واملنقىض هو رضورة مبتدأ ألّن ما ال يبتدئ ال ينقيض، ول کانقضاء، وذل کن هنالکأّول مل ي مبدأ کن هناکي

ون منه يشء کون هذا املبدأ األول إذا تکانقضاء، فهاهنا إذاً مبدأ أول وما ليس له مبدأ أول فهو أزيل رضورة ]...[ وجب رضورة أن ي کهنا
 .30-29 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد، . “نکنّا فرضناه أزلياً هذا خلف ال ميکن أزلياً، وقد ک يفسد، وإذا فسد مل
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ة أخذ عمليّ عىل  دکأحني  السامع الطبيعيملقالة الثامنة من اوالذي يظهر يف  اً،کمحر 
له قد تبنّي يف الثامنة من السامع کوهذا ” األصول والقواعد من العلم الطبيعي. يقول:

ري، والنظر العام لألسباب کا هو عىل جهة التذ ر من هذا ها هنا إمنّ کذ وما يُ  ،الطبيعي
 هنا نظرٌ  ستعمل يف األسباب هان أن يُ کأم کسباب هو يف هذا العلم. ولذلمبا هي أ 

ً يف العلم الطبيعي فهو کان ما تبنّي من ذلکعام، وإن  وإن استعمل ها هنا  ،جزئيا
ان الربهان کلام کأنه  کلية، وذلکفهو يخرجها أعم مام هي  ،براهني العلم الطبيعي

يتحرى أرسطو من الرباهني يف هذا العلم ما  کأشد عموماً فهو أخص بهذا العلم. ولذل
الرباهني الطبيعية هاهنا مخرجاً  کعموماً وأليق بغرض هذا العلم. فيخرج تل أشد هو

عادته الرباهني وإ  کريه بتلکالعلة يف تذ أعم من مخرجها يف العلم الطبيعي. فهذا هو 
 74.“هذا العلم مثل ما فعل يف مقالة الالم إياها يف

من أن لها  دَّ ال بُ أي  ة لها؛تفسري العلة األوىل التي ال علّ يف ابن عدي  يشعُ 
ً ال آخر بعده ذاتيّ  تنتهي إىل آخر التي وينها کشياء ت، منتقالً إىل النظر يف ابتداء األ ا

ً ون أ کينبغي أن ت ن له ابتداء کم به ال ميکح يبنّي ما قد أخذ يف أن”متناهية. يقول  يضا
ن فيام له ابتداء من که ال ميم به من أنّ کليست ما ح من أعاله أن ميّر إىل ما النهاية.

هذه الرؤيّة الربهانيّة يف حص موجودات العقل ف 75؛“أسفل بال نهاية أعاله أن ميّر إىل
 جهة وين اليشء ليس عىلکت أنّ ”يحيى  ويتصور 76.والحدود هو الذي أبرزه ابن رشد

جهة  ون من يشء عىل جهتني ال عىلکء يّن اليش؛ إذ إ ثريةکبل عىل جهات  ؛واحدة
وهو نظر يف املتضادات.  ،ون من الربودةکون من اليشء، فالحرارة تکالقول. فيشء ي

                                                                                                                                        
، “ون علة نفسهکثة، ألنه واحد من الثالثة. ومحال أن يون علة الثال کأن األول ليس يصح أن ي کالقول فيه اضطراب يف نقل إسحاق، وذل

ان هذا القول الذي أوله يف نقل إسحاق کوينبغي أن تعلم أين وجدت م”. ويقول يف موضع آخر: 181، ندي والفارايبکرسائل فلسفية لل
ون کوال خالف يف أن ت”اية: کىل هذه الحون متوسط واحد وآخره إىل هذا الوقت ويف نقل آخر إىل العربية عکابن حنني. وال فرق بني أن ي

 .182، ندي والفارايبکرسائل فلسفية لل. “أ[ لها274ون ذات نهاية أو النهاية ]کثرية وال يف أن تکالعلة األوىل واحدة أو 
 مانسون: ما تقول سوزان کالعلم الطبيعي بعلم ما بعد الطبيعة، ذل ک. يُراجع مدى تشاب22، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  74

“Aristote reconnait donc ici que sa théorie des quatre causes n’est pas proprement métaphysisque.Elle est exposée 
dans la physique,parcequ’elle est d’application dans cette discipline et le présent passages se contente d’y 
renvoyer”. Suzanne Mansion, “Le rôle de l’exposé et de la critique des philosophies antérieure chez Aristote”, in 
Aristote et les problème de Méthode, communication présentées au symposium aristotelicum, tenu à louvain du 
24 aout au 1er septembre 1960, 2e édition )Louvain-La-Neuve: Édition de l’institut supérieur de la philosophie, 
1980), 40. 

 .185-184، تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 75
 . يُراجع أّن الجدل هو ثرة الربهان، فهو معيُنه إىل الحق والوجود:25، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  76

“Mais il oppose aussi la dialectique à la science,au savoir véritable, fruit de la démonstration proprement dite, qui 
prend comme principe des propositions vraires alors que les raisonnements dialectiques ,souvent plus laches, se 
suspendent à des opinions  ” Le Blond, La logique, 57. 

ون کن أن تکالعلة املوجودة للمعلول ال مي أنّ  ون اليشء من جهةکا النظر إىل توأمّ 
 77.“تهاون املعلوالت من علّ کعن تضداً له. وإمنا نظره وبحثه 

عن الربهان والعلم أدْت به إىل ترسيخ مبادئ ابن رشد  ذا فدفاعکوه
إىل أسفل بغري  ون ما له ابتداء من أعاله ميرّ کن أن يکال مي ومصادرات مفادها أنّهُ 

قول الالبرهاين من قبيل  تصورثري من األمثلة لدحض الکلهذا السبب وظف ال 78؛نهاية
مل اليشء کستمن اليشء الناقص يُ  وهذا معناه أنّ  79.“ون من صبي رجلکي”:أرسطو

ون من کام يقول يحيى بن عدي، يکخالف، ون من الهواء ماء يُ کامل. فقولنا يکال
ون فساد کا املثال الثاين فال يون املاء بفساد الهواء. أمّ کم عامل. فاملثال األول ياملتعلّ 
 81.“امالً للرجلکامالً للصبي، وليس الصبي کن الرجل اک” ،ومن ث مَّ  80،املهکم بل املتعلّ 

األشياء التي  أنّ امل؛ الذي يعني کقول يأخذ من النقصان إىل الوهذا هو مقتىض ال
انت غري کون غري متناهية. إذ کتن أن کم ال يوجد قبله يشء آخر، وال مييوجد لها متقدّ 

 82.“انألن األول واآلخر نهايت ل فيها وال آخر؛متناهية ال أوّ 
 رثُ کأ ن والعدموّ کاملوجود واملعدوم أو الت تعليل ابن رشد لقضايا وأعتقد أنّ 

ً من نظريه يحيى ابن عدي.  ةً دقّ  العال م هو الذي ” من أنّ  کويستجيل لنا ذلوتبليغا
 ؛ان من نفسه، وال من عدم العلمکان من املعلم، وال نقول إن العامل که نقول فيه إنّ 

علم والجهل الذي هو عدم العلم، وهو املتعلم، وهو معنى بل من املتوسط بني ال
أي الذي يصرُي إىل العلم وهو  ون عاملاً؛کصار عاملاً من الذي سيالعامل الذي قد  قولنا أنّ 
 83.“املتعلم

                                                                                                                                                                             
وينبغي أن تعلم أيّن وجدُت يف ”. يقدم يحيى تعليقاً عىل نشة إسحاق ابن حنني بالقول: 185 ،قالة األلف الصغرىتفسري م ابن عدي، 77

ايته: کان هذا املثال ما هذه حک، وقد وجدت يف الرسياين م“مثال ما يقال الضباب بعد الدخان”غري نقل إسحاق بالعربية زيادة هي 
انا مختلفني، فإنّهام ينقصان من کرتهام وإن کأ( يقتيض مثاالً. وهذان املثاالن الضدان ذ 276اق ناقص )الم إسحکف. “مبنزلة البحر من الجبل”

تفسري مقالة األلف  ابن عدي،. “اثف واالجتامع بعد التخلخل واالفرتاقکّل واحد منهام يوجد بني جزئية مضادة ما هي التکجهة ل
 .185 ،الصغرى

 .25 ،تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  78
79 Le Blond, La logique, 147-84. 

 .186 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 80
ون؛ أي کون ما سيکون؛ أي بالتکّون ما سيکّون؛ أي بالتکون من التکليس ي”. يُراجع: 186-187 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 81

 .187 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “أخذ من النقصان إىل التاممامل إىل النقصان؛ بل إمنا يکون؛ أي يأخذ من الکالناقص الت
ون کن أن يکون أحد الشيئني من اآلخر أمکالرجل من الصبي والجهة التي عليها. إذا يک” .188 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 82

 .187 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، .“اآلخر منهام من صاحبه
وين ليس ميّر من أعاله إىل غري نهاية؛إذ نجده مثاًل کنا نجد التکأنه ملّا  کيريد وذل”. يُراجع : 27، تفسري ما بعد الطبيعةن رشد، اب 83

أنه لو مل  کون من يشء. وذلکون االسطقسات واحد من آخر مبدأ ال يتکون بتکينتهي يف األجسام البسيطة إىل النار، وجب رضورة أن ي
ن کأن املبدأ إمنا يفهم ملنقض واملنقىض هو رضورة مبتدأ ألّن ما ال يبتدئ ال ينقيض، ول کانقضاء، وذل کن هنالکأّول مل ي مبدأ کن هناکي

ون منه يشء کون هذا املبدأ األول إذا تکانقضاء، فهاهنا إذاً مبدأ أول وما ليس له مبدأ أول فهو أزيل رضورة ]...[ وجب رضورة أن ي کهنا
 .30-29 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد، . “نکنّا فرضناه أزلياً هذا خلف ال ميکن أزلياً، وقد ک يفسد، وإذا فسد مل
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ً فهو اعتبار اليش الذي وجوده ليس سبب ،ا تناهي السبب الغايئوأمّ  ً غري ه؛ تال ا يا
 قول ابن رشد يف هذا السياق:يأي إىل الغاية.  ؛هه إليشياء مردّ بل وجود سائر األ 

وهذا هو الذي ليس وجوده يف اليشء من أجل سبب آخر يف اليشء الذي هو غاية ”
أعني الفاعل  ؛بل جميع ما يوجد يف اليشء من األسباب هو من أجل هذا السبب ؛له

ً بافالغاية تتعلّ  84؛“واملادة والصورة فيام له فاعل ومادة وصورة أعني  ألخالق؛ق أيضا
 ً جوده بأن يوصل  ن الجواد إمنا يتمّ إ ”األمر بقوله:  بالجود والفضيلة. يقول يحيى معززا
عن هذا زم لة أفعاله فقد ال نهائيّ بوأما إْن قال  85.“الخري الذي يجود به إىل الجود عليه

ً  ،الغايات”ال وجود للخري عىل وجه اإلطالق. فـ أّن البنّي من ال محالة موجودة، و  ،إذا
 من هذا أنّ نفهم و  86.“فالنهايات التي هي الغايات موجودة لّها نهايات؛کالغايات 

غاياتها سواء يف الفعل اإلنساين أم يف املعارف  ران لألفعالکان وجود الغاية هو نر کن
من يرفع العقل کمن يرفع الغاية عن األفعال  أن ،کدهى من ذلبل األ  87،والصناعات

وليشء سباب العقل يقوم بفعل من األفعال لسبب من األ  العميل جملة. والحال أنّ 
ً  ،آخر من األشياء د کفقد أ ،ا يف تناهي العلة الصوريةأمّ  88.ما يجعل األمر غري هذا عبثا

ً  ،م هو الذي ال حّد له أقدم منهأرسطو أّن الحّد املتقدّ   89،أوىل بالوجود فهو دامئا
لقوة إىل الفعل الخارجة من ا ق بوجود الصورةفاملوجود أو وجود املوجود يتعلّ 

والحال أنها  ن يشء من املوجودات موجوداً.کعني أنّه مل يتن کامل. فإْن مل تکوال
مبدعا للصورة واملادة معا وال للصورة وحدها وال واهبا  تحتاج إىل الفاعل الذي ليس

 90.لها وال جامعا للعنارص بل هو مخرج لليشء من قوته إىل الفعل
 الفالعلم التام  ؛لم ال يأيت من جهة القول بالتناهي الصورإبطال العذا، که

 کنه إدراکعىل أّن الذهن ال مي ون إال بوجود الصورة. وغري هذا يدّل کي
ما دامت الحدود متناهية فاألمر  رب ابن رشد:کد الشارح األ کة، أاملوجودات.ومن ثّ 

هو الدال عىل  ،بو الوليدأ ام عرفه کوالحّد،  91.ون الصورة متناهية أيضاً کيلزم عنه أن ت
                                                                                                                                                                             

 .31، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  84
 .190 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 85
 .191-190  تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 86
 .189  تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،؛ 33، صتفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  87
اليشء هو الذي من قبله صار الفعل متناهياً،  کّل وقت بسبب يشء آخر من األشياء، وذلکأّن العقل إمّنا يفعل ما يفعله يف  کوذل” 88
 .34، عةتفسري ما بعد الطبيابن رشد، . “ان الفعل عبثاً کأّن النهاية هي الغاية املقصودة باألفعال وإال  کوذل

ون القول فيها خارجاً عن کن أن يکوأيضاً فإّن الحال فيام يسأل عنه مبا هو ال مي”.يُراجع: 194 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 89
س . واليشء الذي أّوله ليس مبوجود، فإن ما يتبع أوله ليکذلکأّن املتقدم دامئاً هو أوىل بالوجود، وأّما األخري فليس  کالحدود. وذل

ون کن العلم دون الوصول إىل األشياء التي ال تحتمل القسمة، ويکأنه ال مي کمبوجود. وأيضاً فإن من قال بهذا القول أبطل العلم. وذل
ها بالذهن، فإّن الحال يف الخط ليست کن إدراکأّن األشياء غري املتناهية التي هذه حالها ال مي کالعامل عىل هذا القياس غري موجود. وذل

 191-192 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “من أقام يف ذهنه خطاً غري متناه  فلم يحص أقسامه کذلکالحال ]...[ و هذه 
 .16(، 2006الرباط: دار األمان، ) بحث يف فلسفة ابن رشد :من الوجود إىل الذات محمد املصباحي، 90
 .35، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  91

ً هو بطالن للعلم موجود واأل  الثاين غري   جعُل جزيْئ: املتقدم واملتأخر. ف ول موجودا
وفوق  92.ام أن وضع فصول اليشء إىل ما النهاية هو أيضاً من موانع املعرفةکبالحدود. 

ا مل ويلزم إذ القول بغياب العلم هو القول بغياب العامل ذاته. يقول ابن رشد:، کذل
 93.“ون العامل غري موجودکشنيع جداً ومستحيل، وهو أن ي ن العلم موجوداً أمرٌ کي

هنا يبدو أن استعامل املنطق يف علم ما بعد الطبيعة من دعائم القول الربهاين 
تب ابن رشد ورشوح سواء يف العلوم کعند أيب الوليد، وهو استعامل شامٌل وموسٌع يف 

وينبغي أن تعلم أن هذا ” (:z) . يقول ابن رشد يف الزايالنظريّة أو يف العلم العميل
رث براهني هذا العلم هي براهني منطقية وأعني باملنطقية کالدليل دليل منطقي وأ

أن صناعة املنطق تُستعمل  کهاهنا مقدمات مأخوذة من صناعة املنطق، وذل
ا تبني فيها يف استعاملني من حيُث هي آلة وقانون تُستعمل يف غريها ويستعمل أيضاً م

علم آخر عىل جهة ما يستعمل ما تبني يف علم نظري يف علم آخر وهي إذا استعملت 
انت هذه الصناعة تنظر يف املوجود کيف هذا العلم قريب من املقدمات املناسبة. إذ 

املطلق واملقدمات املنطقية هي موجودة ملوجود مطلق مثل الحدود والرسوم وغري 
ون يف کما العلة الهيوالنية فأمرها أّن الهيوىل ينبغي أْن تأ  94.“مام قيل فيه کذل

هذا يؤدي إىل  نّ اً؛ إذ إ ب من الهيوىل والصورة ال متناهيکون املر ک، دون أن يکمتحّر 
ان کأعني وإن  ؛الخط ليست هذه حاله” ان يعنيهکوهذا ما  95،ن غري متناه  وّ کأّن املت

ينتُج عن  96.“بالذهن دون وقوفه کر دن أن يُ کال يستقيم أن نقف عىل أقسامه ال مي
لعلم ا ذا فاّن العلم يصري باطالً. والحال أنّ کن هکإذا مل تأّن العلل متناهية؛ ف إىل کذل

األسباب ”ن أن يوجد من کد تبني أنّه ال ميفق هو معرفة اليشء من أجناسه وأسبابه؛
ود، واملحموالت وجعامل الکأساس املقوالت ون عىل کومن ثة،فالعلم ي 97.“غري األربعة

 اساس العلم الطبيعي.کوعامل املبادئ  ،عامل الحدودک

                                                                                                                                                                             
 .37 ما بعد الطبيعة،تفسري ابن رشد،  92
ها بالذهن، )يريد( کن إدراکإّن األشياء الغري متناهية هي التي هذه حالها ال مي”. يقول ابن رشد: 37 تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  93

ابن  .“ري معلومةألّن األشياء املعلومة هي التي يحصها الذهن، وأّما األشياء الغري متناهية، فليس يحصها الذهن فهي غ کوإمنا وجب ذل
 .38، تفسري ما بعد الطبيعةرشد، 

القوة يف التعبري عن ماهّية  کإالّ أن ما يعطي املحموالت الحديّة أو األمور الذاتيّة، تل” . يُراجع:749، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  94
ل املحموالت الحديّة أن توجد يف جوهر اليشء ال شف عن جوهره هو قيامها عىل مبدأ الوحدة، إذ أن هذا املبدأ هو الذي يخوّ کاليشء وال
 .35من الوجود إىل الذات، ،املصباحي، “خارج عنه

ن أن متر أسباب کان ليس ميکاألسباب آئلة و منتهية وراجعة إىل سبب أّول؛ إذ  کون ويفسد له أسباب وتلکفقد تبنّي من هذا أن ما ي” 95
 .735 سري ما بعد الطبيعة،تفابن رشد، . “ائن والفاسد إىل غري نهايةکال
 .38، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  96
انت أنواع العلل غري کون إذا کثّم أىت بالدليل عىل أّن العلم قد ي” . يُراجع: يقول يحيى بن عدي42تفسري ما بعد الطبيعة، ابن رشد،  97

. يُراجع قول اب رشد يف مقالة 196 ،تفسري مقالة األلف الصغرى دي،ابن ع، “تابه يف )الربهان(ک]...[ وهو قضّية قّدمها يف  متناهية يف العد
ون کون عىل هذه الحال،أي تکائنة أن تکانت کون معلولها باضطرار، وإن کويلزم أيضاً يف علّة علته أن ي” الهاء من تفسري ما بعد الطبيعة.
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ً فهو اعتبار اليش الذي وجوده ليس سبب ،ا تناهي السبب الغايئوأمّ  ً غري ه؛ تال ا يا
 قول ابن رشد يف هذا السياق:يأي إىل الغاية.  ؛هه إليشياء مردّ بل وجود سائر األ 

وهذا هو الذي ليس وجوده يف اليشء من أجل سبب آخر يف اليشء الذي هو غاية ”
أعني الفاعل  ؛بل جميع ما يوجد يف اليشء من األسباب هو من أجل هذا السبب ؛له

ً بافالغاية تتعلّ  84؛“واملادة والصورة فيام له فاعل ومادة وصورة أعني  ألخالق؛ق أيضا
 ً جوده بأن يوصل  ن الجواد إمنا يتمّ إ ”األمر بقوله:  بالجود والفضيلة. يقول يحيى معززا
عن هذا زم لة أفعاله فقد ال نهائيّ بوأما إْن قال  85.“الخري الذي يجود به إىل الجود عليه

ً  ،الغايات”ال وجود للخري عىل وجه اإلطالق. فـ أّن البنّي من ال محالة موجودة، و  ،إذا
 من هذا أنّ نفهم و  86.“فالنهايات التي هي الغايات موجودة لّها نهايات؛کالغايات 

غاياتها سواء يف الفعل اإلنساين أم يف املعارف  ران لألفعالکان وجود الغاية هو نر کن
من يرفع العقل کمن يرفع الغاية عن األفعال  أن ،کدهى من ذلبل األ  87،والصناعات

وليشء سباب العقل يقوم بفعل من األفعال لسبب من األ  العميل جملة. والحال أنّ 
ً  ،آخر من األشياء د کفقد أ ،ا يف تناهي العلة الصوريةأمّ  88.ما يجعل األمر غري هذا عبثا

ً  ،م هو الذي ال حّد له أقدم منهأرسطو أّن الحّد املتقدّ   89،أوىل بالوجود فهو دامئا
لقوة إىل الفعل الخارجة من ا ق بوجود الصورةفاملوجود أو وجود املوجود يتعلّ 

والحال أنها  ن يشء من املوجودات موجوداً.کعني أنّه مل يتن کامل. فإْن مل تکوال
مبدعا للصورة واملادة معا وال للصورة وحدها وال واهبا  تحتاج إىل الفاعل الذي ليس

 90.لها وال جامعا للعنارص بل هو مخرج لليشء من قوته إىل الفعل
 الفالعلم التام  ؛لم ال يأيت من جهة القول بالتناهي الصورإبطال العذا، که

 کنه إدراکعىل أّن الذهن ال مي ون إال بوجود الصورة. وغري هذا يدّل کي
ما دامت الحدود متناهية فاألمر  رب ابن رشد:کد الشارح األ کة، أاملوجودات.ومن ثّ 

هو الدال عىل  ،بو الوليدأ ام عرفه کوالحّد،  91.ون الصورة متناهية أيضاً کيلزم عنه أن ت
                                                                                                                                                                             

 .31، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  84
 .190 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 85
 .191-190  تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 86
 .189  تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،؛ 33، صتفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  87
اليشء هو الذي من قبله صار الفعل متناهياً،  کّل وقت بسبب يشء آخر من األشياء، وذلکأّن العقل إمّنا يفعل ما يفعله يف  کوذل” 88
 .34، عةتفسري ما بعد الطبيابن رشد، . “ان الفعل عبثاً کأّن النهاية هي الغاية املقصودة باألفعال وإال  کوذل

ون القول فيها خارجاً عن کن أن يکوأيضاً فإّن الحال فيام يسأل عنه مبا هو ال مي”.يُراجع: 194 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 89
س . واليشء الذي أّوله ليس مبوجود، فإن ما يتبع أوله ليکذلکأّن املتقدم دامئاً هو أوىل بالوجود، وأّما األخري فليس  کالحدود. وذل

ون کن العلم دون الوصول إىل األشياء التي ال تحتمل القسمة، ويکأنه ال مي کمبوجود. وأيضاً فإن من قال بهذا القول أبطل العلم. وذل
ها بالذهن، فإّن الحال يف الخط ليست کن إدراکأّن األشياء غري املتناهية التي هذه حالها ال مي کالعامل عىل هذا القياس غري موجود. وذل

 191-192 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “من أقام يف ذهنه خطاً غري متناه  فلم يحص أقسامه کذلکالحال ]...[ و هذه 
 .16(، 2006الرباط: دار األمان، ) بحث يف فلسفة ابن رشد :من الوجود إىل الذات محمد املصباحي، 90
 .35، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  91

ً هو بطالن للعلم موجود واأل  الثاين غري   جعُل جزيْئ: املتقدم واملتأخر. ف ول موجودا
وفوق  92.ام أن وضع فصول اليشء إىل ما النهاية هو أيضاً من موانع املعرفةکبالحدود. 

ا مل ويلزم إذ القول بغياب العلم هو القول بغياب العامل ذاته. يقول ابن رشد:، کذل
 93.“ون العامل غري موجودکشنيع جداً ومستحيل، وهو أن ي ن العلم موجوداً أمرٌ کي

هنا يبدو أن استعامل املنطق يف علم ما بعد الطبيعة من دعائم القول الربهاين 
تب ابن رشد ورشوح سواء يف العلوم کعند أيب الوليد، وهو استعامل شامٌل وموسٌع يف 

وينبغي أن تعلم أن هذا ” (:z) . يقول ابن رشد يف الزايالنظريّة أو يف العلم العميل
رث براهني هذا العلم هي براهني منطقية وأعني باملنطقية کالدليل دليل منطقي وأ

أن صناعة املنطق تُستعمل  کهاهنا مقدمات مأخوذة من صناعة املنطق، وذل
ا تبني فيها يف استعاملني من حيُث هي آلة وقانون تُستعمل يف غريها ويستعمل أيضاً م

علم آخر عىل جهة ما يستعمل ما تبني يف علم نظري يف علم آخر وهي إذا استعملت 
انت هذه الصناعة تنظر يف املوجود کيف هذا العلم قريب من املقدمات املناسبة. إذ 

املطلق واملقدمات املنطقية هي موجودة ملوجود مطلق مثل الحدود والرسوم وغري 
ون يف کما العلة الهيوالنية فأمرها أّن الهيوىل ينبغي أْن تأ  94.“مام قيل فيه کذل

هذا يؤدي إىل  نّ اً؛ إذ إ ب من الهيوىل والصورة ال متناهيکون املر ک، دون أن يکمتحّر 
ان کأعني وإن  ؛الخط ليست هذه حاله” ان يعنيهکوهذا ما  95،ن غري متناه  وّ کأّن املت

ينتُج عن  96.“بالذهن دون وقوفه کر دن أن يُ کال يستقيم أن نقف عىل أقسامه ال مي
لعلم ا ذا فاّن العلم يصري باطالً. والحال أنّ کن هکإذا مل تأّن العلل متناهية؛ ف إىل کذل

األسباب ”ن أن يوجد من کد تبني أنّه ال ميفق هو معرفة اليشء من أجناسه وأسبابه؛
ود، واملحموالت وجعامل الکأساس املقوالت ون عىل کومن ثة،فالعلم ي 97.“غري األربعة

 اساس العلم الطبيعي.کوعامل املبادئ  ،عامل الحدودک

                                                                                                                                                                             
 .37 ما بعد الطبيعة،تفسري ابن رشد،  92
ها بالذهن، )يريد( کن إدراکإّن األشياء الغري متناهية هي التي هذه حالها ال مي”. يقول ابن رشد: 37 تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  93

ابن  .“ري معلومةألّن األشياء املعلومة هي التي يحصها الذهن، وأّما األشياء الغري متناهية، فليس يحصها الذهن فهي غ کوإمنا وجب ذل
 .38، تفسري ما بعد الطبيعةرشد، 

القوة يف التعبري عن ماهّية  کإالّ أن ما يعطي املحموالت الحديّة أو األمور الذاتيّة، تل” . يُراجع:749، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  94
ل املحموالت الحديّة أن توجد يف جوهر اليشء ال شف عن جوهره هو قيامها عىل مبدأ الوحدة، إذ أن هذا املبدأ هو الذي يخوّ کاليشء وال
 .35من الوجود إىل الذات، ،املصباحي، “خارج عنه

ن أن متر أسباب کان ليس ميکاألسباب آئلة و منتهية وراجعة إىل سبب أّول؛ إذ  کون ويفسد له أسباب وتلکفقد تبنّي من هذا أن ما ي” 95
 .735 سري ما بعد الطبيعة،تفابن رشد، . “ائن والفاسد إىل غري نهايةکال
 .38، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  96
انت أنواع العلل غري کون إذا کثّم أىت بالدليل عىل أّن العلم قد ي” . يُراجع: يقول يحيى بن عدي42تفسري ما بعد الطبيعة، ابن رشد،  97

. يُراجع قول اب رشد يف مقالة 196 ،تفسري مقالة األلف الصغرى دي،ابن ع، “تابه يف )الربهان(ک]...[ وهو قضّية قّدمها يف  متناهية يف العد
ون کون عىل هذه الحال،أي تکائنة أن تکانت کون معلولها باضطرار، وإن کويلزم أيضاً يف علّة علته أن ي” الهاء من تفسري ما بعد الطبيعة.
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يوسف بن عدي

مسألة مهمة تتعلُق بالعوائق  قالة األلف الصغرىمل ثار ابن رشد يف رشحهأ 
ً أمام تصور الحق وفهمه وادرا ً منيعا . وهذه کااليبستيمولوجية التي تقف سدا ه 

ف لّ کعن ت مستغن   بنّيٌ ”ا تفى بالقول  هذکاملسألة مل يهتم بها يحيى بن عدي إذ ا
 98.“رشح

حفزْت أيب الوليد للحديث عن هذه املسألة املعرفيّة ثرية کاعتبارات  کهناإذاً، 
ً أمام تحصيل الحق کالم الذي يشکنقد علم الواملنهجيّة، من أهمها يف رأيي  ُل عائقا

 99وجود إذا ما تدارسه الفتيان يف مسارهم التعليمي.ک
عرض لهم أْن  ،ها صحاحفيها أنّ  د  ق  قد اعتُ ” آلراء   وغلبةً  نصةً  المکعلُم ال فإذا

أو  انت جاحدة للمبادئ األوىلکفسطائية فق سينصوها بأيِّ نوع  من أنواع األقاويل اتّ 
وصارت هذه األقاويل عند من نشأ عىل سامعها من األمور املعروفة  جدلية أو شعرية

املبادئ الرضورية وطبائع  الم(کل)علامء ا فإن هذا الغرض يحجب عنهم 100،“بأنفسها
قام أن ابن رشد  ،کرث من ذلکواأل  ن.کباب املم منار کرونها إنکهم يننّ األشياء؛ إذ إ 

دَّ آخر بول  رأي  وبغض  رأي  بتفسري مسألة ق من أعظم العوائق للوصول ه ، األمر الذي ع 
ة لألمر املحبّ  عرف ما يعرض فيها من قبل االعتياد واملنشأ الذي يوجب” فقد إىل الحق؛

ه يعوق الفطر وهو أعظم العوائق، فإنّ  ،والبغضة للرأي املضاد له ،الذي ينشأ عليه
                                                                                                                                        

أخرى رضورة الوجود؛ ألنه ليس متر أمثال هذه العلل إىل  رضورة إىل علة کائنة باضطرار عن علتها وعلتها من علة أخرى، وينتهي ذلک
 731-732 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد، . “غري نهاية

نعتقد بأّن تفسري ابن رشد آلخر الفصل الثالث من مقالة ” . يعلّق رمضان بن منصور:197 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 98
قه األصيل يف مستويني: أّوالً يف مستوى املفاهيم املستخدمة، ثم ثانياً يف مستوى السياق العام. األلف الصغرى ألرسطو قد انحرف عن سيا

يف املستوى األول نالحظ النص األرسطي يف ترجمته العربية القدمية، جاء خالياً من مفهومي املنطق الخاص واملنطق العام؛ إذ اقتصت 
الخاص به، وهي من هذه الجهة قريبة جداً من الرتجمة الفرنسية املعارصة. وال نستبعد أن  الرتجمة عىل رضورة التمييز بني العلم واملنهج

ر ملفهومي املنطق الخاص واملنطق العام يف مقالة األلف الصغرى، التي تبحث عن هوية علمها املطلوب، إىل کيعزى االستخدام املب
جيم والالم. أما يف املستوى الثاين من االنحراف فنالحظ أن النص األرسطي قد امتدادات تأثري املصطلحات التي تستخدم الحقاً يف مقالتي ال

أورد التمييز بني العلم واملنهج يف سياق إبستمولوجي ميتودولوجي حاول أن يربز فيه أرسطو الفوارق بني مختلف طبائع الرباهني 
سابقاً، يف سياق مذهب إيديولوجي قوامه فضح  کرنا ذلکام ذ کالرياضيات والعلم الطبيعي خاصة. أّما ابن رشد فقد ورد التمييز، ک
قراءة جديدة لعلم رمضان بن منصور، . “لمني األشاعرة يف عدم قدرتهم عىل التمييز بني أنواع األقاويل الربهانية والجدلية والخطبيةکاملت

أرى أن مالحظة األستاذ رمضان بن منصور قد  .293-294(، 2013تب الحديث، کعامل البريوت: ) املنطق وعالقته بامليتافيزيقا عند ابن رشد
ق جاءْت يف سياق املقارنة بني النص األرسطي اليوناين والنص الرشدي العريب التي أسفرت به إىل أّن ابن رشد يستعمل املنطق العام واملنط

د أن جّل مقاالت ما بعد الطبيعة ال يرتدد نّا نعتقکالخاص يف مقالة األلف الصغرى،يف حني يحرض مصطلح العلم واملنهج  عند أرسطو.وإن 
ن يعرفها املعلم األول عىل ک، فهذه تيارات فلسفية مل يکرب من الحديث عن علم األشعرية وابن سينا و الفارايب وما إىل ذلکالشارح األ 

التايل،أليس هذا األمر مؤرش الم أم الفلسفة.وبکريهم ومقدماتهم سواء عىل مستوى الکن،ابن رشد عمل عىل نقد أصول تفکوجه القطع.ل
 عىل فرادة ابن رشد الحفيد ومتيزه؟!

ذا نصل إىل أّن التمييز األرسطي يف مقالة األلف الصغرى بني العلم واملنهج ليس هو که”. يُراجع: 44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  99
بن  .“ املنطق الصوري للصناعة ومضمونها املادي املعريفوجه التدقيق التمييز نفسه الذي سيعرضه ابن رشد الحقاً يف مقالة الالم بني

 .294، قراءة جديدةمنصور، 

. يُراجع نقد ابن رشد ألفالطون يف برنامجه التعليمي الذي جعل  للرياضيات أولويّة منهجيّة. ابن 44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  100
 .159-160، ، تفسري ما بعد الطبيعةرشد

مسألة مهمة تتعلُق بالعوائق  قالة األلف الصغرىمل ثار ابن رشد يف رشحهأ 
ً أمام تصور الحق وفهمه وادرا ً منيعا . وهذه کااليبستيمولوجية التي تقف سدا ه 

ف لّ کعن ت مستغن   بنّيٌ ”ا تفى بالقول  هذکاملسألة مل يهتم بها يحيى بن عدي إذ ا
 98.“رشح

حفزْت أيب الوليد للحديث عن هذه املسألة املعرفيّة ثرية کاعتبارات  کهناإذاً، 
ً أمام تحصيل الحق کالم الذي يشکنقد علم الواملنهجيّة، من أهمها يف رأيي  ُل عائقا

 99وجود إذا ما تدارسه الفتيان يف مسارهم التعليمي.ک
عرض لهم أْن  ،ها صحاحفيها أنّ  د  ق  قد اعتُ ” آلراء   وغلبةً  نصةً  المکعلُم ال فإذا

أو  انت جاحدة للمبادئ األوىلکفسطائية فق سينصوها بأيِّ نوع  من أنواع األقاويل اتّ 
وصارت هذه األقاويل عند من نشأ عىل سامعها من األمور املعروفة  جدلية أو شعرية

املبادئ الرضورية وطبائع  الم(کل)علامء ا فإن هذا الغرض يحجب عنهم 100،“بأنفسها
قام أن ابن رشد  ،کرث من ذلکواأل  ن.کباب املم منار کرونها إنکهم يننّ األشياء؛ إذ إ 

دَّ آخر بول  رأي  وبغض  رأي  بتفسري مسألة ق من أعظم العوائق للوصول ه ، األمر الذي ع 
ة لألمر املحبّ  عرف ما يعرض فيها من قبل االعتياد واملنشأ الذي يوجب” فقد إىل الحق؛

ه يعوق الفطر وهو أعظم العوائق، فإنّ  ،والبغضة للرأي املضاد له ،الذي ينشأ عليه
                                                                                                                                        

أخرى رضورة الوجود؛ ألنه ليس متر أمثال هذه العلل إىل  رضورة إىل علة کائنة باضطرار عن علتها وعلتها من علة أخرى، وينتهي ذلک
 731-732 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد، . “غري نهاية

نعتقد بأّن تفسري ابن رشد آلخر الفصل الثالث من مقالة ” . يعلّق رمضان بن منصور:197 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 98
قه األصيل يف مستويني: أّوالً يف مستوى املفاهيم املستخدمة، ثم ثانياً يف مستوى السياق العام. األلف الصغرى ألرسطو قد انحرف عن سيا

يف املستوى األول نالحظ النص األرسطي يف ترجمته العربية القدمية، جاء خالياً من مفهومي املنطق الخاص واملنطق العام؛ إذ اقتصت 
الخاص به، وهي من هذه الجهة قريبة جداً من الرتجمة الفرنسية املعارصة. وال نستبعد أن  الرتجمة عىل رضورة التمييز بني العلم واملنهج

ر ملفهومي املنطق الخاص واملنطق العام يف مقالة األلف الصغرى، التي تبحث عن هوية علمها املطلوب، إىل کيعزى االستخدام املب
جيم والالم. أما يف املستوى الثاين من االنحراف فنالحظ أن النص األرسطي قد امتدادات تأثري املصطلحات التي تستخدم الحقاً يف مقالتي ال

أورد التمييز بني العلم واملنهج يف سياق إبستمولوجي ميتودولوجي حاول أن يربز فيه أرسطو الفوارق بني مختلف طبائع الرباهني 
سابقاً، يف سياق مذهب إيديولوجي قوامه فضح  کرنا ذلکام ذ کالرياضيات والعلم الطبيعي خاصة. أّما ابن رشد فقد ورد التمييز، ک
قراءة جديدة لعلم رمضان بن منصور، . “لمني األشاعرة يف عدم قدرتهم عىل التمييز بني أنواع األقاويل الربهانية والجدلية والخطبيةکاملت

أرى أن مالحظة األستاذ رمضان بن منصور قد  .293-294(، 2013تب الحديث، کعامل البريوت: ) املنطق وعالقته بامليتافيزيقا عند ابن رشد
ق جاءْت يف سياق املقارنة بني النص األرسطي اليوناين والنص الرشدي العريب التي أسفرت به إىل أّن ابن رشد يستعمل املنطق العام واملنط

د أن جّل مقاالت ما بعد الطبيعة ال يرتدد نّا نعتقکالخاص يف مقالة األلف الصغرى،يف حني يحرض مصطلح العلم واملنهج  عند أرسطو.وإن 
ن يعرفها املعلم األول عىل ک، فهذه تيارات فلسفية مل يکرب من الحديث عن علم األشعرية وابن سينا و الفارايب وما إىل ذلکالشارح األ 

التايل،أليس هذا األمر مؤرش الم أم الفلسفة.وبکريهم ومقدماتهم سواء عىل مستوى الکن،ابن رشد عمل عىل نقد أصول تفکوجه القطع.ل
 عىل فرادة ابن رشد الحفيد ومتيزه؟!

ذا نصل إىل أّن التمييز األرسطي يف مقالة األلف الصغرى بني العلم واملنهج ليس هو که”. يُراجع: 44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  99
بن  .“ املنطق الصوري للصناعة ومضمونها املادي املعريفوجه التدقيق التمييز نفسه الذي سيعرضه ابن رشد الحقاً يف مقالة الالم بني

 .294، قراءة جديدةمنصور، 

. يُراجع نقد ابن رشد ألفالطون يف برنامجه التعليمي الذي جعل  للرياضيات أولويّة منهجيّة. ابن 44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  100
 .159-160، ، تفسري ما بعد الطبيعةرشد

ل علم  من العلوم؛ ق باالستعداد لتحصيون األمر يتعلّ کاد يکبل ي 101؛“ة للعلوماملعدّ 
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علم  فهي الصناعة التي تعضد منزلة الربهان يف ،لِّ علم علمکوالخاص ب ،بجميع العلوم
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 .46 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  102
 .48 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  103
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 عالقة الربهان بعلم ما بعد الطبيعة

مسألة مهمة تتعلُق بالعوائق  قالة األلف الصغرىمل ثار ابن رشد يف رشحهأ 
ً أمام تصور الحق وفهمه وادرا ً منيعا . وهذه کااليبستيمولوجية التي تقف سدا ه 

ف لّ کعن ت مستغن   بنّيٌ ”ا تفى بالقول  هذکاملسألة مل يهتم بها يحيى بن عدي إذ ا
 98.“رشح

حفزْت أيب الوليد للحديث عن هذه املسألة املعرفيّة ثرية کاعتبارات  کهناإذاً، 
ً أمام تحصيل الحق کالم الذي يشکنقد علم الواملنهجيّة، من أهمها يف رأيي  ُل عائقا

 99وجود إذا ما تدارسه الفتيان يف مسارهم التعليمي.ک
عرض لهم أْن  ،ها صحاحفيها أنّ  د  ق  قد اعتُ ” آلراء   وغلبةً  نصةً  المکعلُم ال فإذا

أو  انت جاحدة للمبادئ األوىلکفسطائية فق سينصوها بأيِّ نوع  من أنواع األقاويل اتّ 
وصارت هذه األقاويل عند من نشأ عىل سامعها من األمور املعروفة  جدلية أو شعرية

املبادئ الرضورية وطبائع  الم(کل)علامء ا فإن هذا الغرض يحجب عنهم 100،“بأنفسها
قام أن ابن رشد  ،کرث من ذلکواأل  ن.کباب املم منار کرونها إنکهم يننّ األشياء؛ إذ إ 

دَّ آخر بول  رأي  وبغض  رأي  بتفسري مسألة ق من أعظم العوائق للوصول ه ، األمر الذي ع 
ة لألمر املحبّ  عرف ما يعرض فيها من قبل االعتياد واملنشأ الذي يوجب” فقد إىل الحق؛

ه يعوق الفطر وهو أعظم العوائق، فإنّ  ،والبغضة للرأي املضاد له ،الذي ينشأ عليه
                                                                                                                                        

أخرى رضورة الوجود؛ ألنه ليس متر أمثال هذه العلل إىل  رضورة إىل علة کائنة باضطرار عن علتها وعلتها من علة أخرى، وينتهي ذلک
 731-732 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد، . “غري نهاية

نعتقد بأّن تفسري ابن رشد آلخر الفصل الثالث من مقالة ” . يعلّق رمضان بن منصور:197 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 98
قه األصيل يف مستويني: أّوالً يف مستوى املفاهيم املستخدمة، ثم ثانياً يف مستوى السياق العام. األلف الصغرى ألرسطو قد انحرف عن سيا

يف املستوى األول نالحظ النص األرسطي يف ترجمته العربية القدمية، جاء خالياً من مفهومي املنطق الخاص واملنطق العام؛ إذ اقتصت 
الخاص به، وهي من هذه الجهة قريبة جداً من الرتجمة الفرنسية املعارصة. وال نستبعد أن  الرتجمة عىل رضورة التمييز بني العلم واملنهج

ر ملفهومي املنطق الخاص واملنطق العام يف مقالة األلف الصغرى، التي تبحث عن هوية علمها املطلوب، إىل کيعزى االستخدام املب
جيم والالم. أما يف املستوى الثاين من االنحراف فنالحظ أن النص األرسطي قد امتدادات تأثري املصطلحات التي تستخدم الحقاً يف مقالتي ال

أورد التمييز بني العلم واملنهج يف سياق إبستمولوجي ميتودولوجي حاول أن يربز فيه أرسطو الفوارق بني مختلف طبائع الرباهني 
سابقاً، يف سياق مذهب إيديولوجي قوامه فضح  کرنا ذلکام ذ کالرياضيات والعلم الطبيعي خاصة. أّما ابن رشد فقد ورد التمييز، ک
قراءة جديدة لعلم رمضان بن منصور، . “لمني األشاعرة يف عدم قدرتهم عىل التمييز بني أنواع األقاويل الربهانية والجدلية والخطبيةکاملت

أرى أن مالحظة األستاذ رمضان بن منصور قد  .293-294(، 2013تب الحديث، کعامل البريوت: ) املنطق وعالقته بامليتافيزيقا عند ابن رشد
ق جاءْت يف سياق املقارنة بني النص األرسطي اليوناين والنص الرشدي العريب التي أسفرت به إىل أّن ابن رشد يستعمل املنطق العام واملنط

د أن جّل مقاالت ما بعد الطبيعة ال يرتدد نّا نعتقکالخاص يف مقالة األلف الصغرى،يف حني يحرض مصطلح العلم واملنهج  عند أرسطو.وإن 
ن يعرفها املعلم األول عىل ک، فهذه تيارات فلسفية مل يکرب من الحديث عن علم األشعرية وابن سينا و الفارايب وما إىل ذلکالشارح األ 

التايل،أليس هذا األمر مؤرش الم أم الفلسفة.وبکريهم ومقدماتهم سواء عىل مستوى الکن،ابن رشد عمل عىل نقد أصول تفکوجه القطع.ل
 عىل فرادة ابن رشد الحفيد ومتيزه؟!

ذا نصل إىل أّن التمييز األرسطي يف مقالة األلف الصغرى بني العلم واملنهج ليس هو که”. يُراجع: 44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  99
بن  .“ املنطق الصوري للصناعة ومضمونها املادي املعريفوجه التدقيق التمييز نفسه الذي سيعرضه ابن رشد الحقاً يف مقالة الالم بني

 .294، قراءة جديدةمنصور، 

. يُراجع نقد ابن رشد ألفالطون يف برنامجه التعليمي الذي جعل  للرياضيات أولويّة منهجيّة. ابن 44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  100
 .159-160، ، تفسري ما بعد الطبيعةرشد

مسألة مهمة تتعلُق بالعوائق  قالة األلف الصغرىمل ثار ابن رشد يف رشحهأ 
ً أمام تصور الحق وفهمه وادرا ً منيعا . وهذه کااليبستيمولوجية التي تقف سدا ه 

ف لّ کعن ت مستغن   بنّيٌ ”ا تفى بالقول  هذکاملسألة مل يهتم بها يحيى بن عدي إذ ا
 98.“رشح

حفزْت أيب الوليد للحديث عن هذه املسألة املعرفيّة ثرية کاعتبارات  کهناإذاً، 
ً أمام تحصيل الحق کالم الذي يشکنقد علم الواملنهجيّة، من أهمها يف رأيي  ُل عائقا

 99وجود إذا ما تدارسه الفتيان يف مسارهم التعليمي.ک
عرض لهم أْن  ،ها صحاحفيها أنّ  د  ق  قد اعتُ ” آلراء   وغلبةً  نصةً  المکعلُم ال فإذا

أو  انت جاحدة للمبادئ األوىلکفسطائية فق سينصوها بأيِّ نوع  من أنواع األقاويل اتّ 
وصارت هذه األقاويل عند من نشأ عىل سامعها من األمور املعروفة  جدلية أو شعرية

املبادئ الرضورية وطبائع  الم(کل)علامء ا فإن هذا الغرض يحجب عنهم 100،“بأنفسها
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سابقاً، يف سياق مذهب إيديولوجي قوامه فضح  کرنا ذلکام ذ کالرياضيات والعلم الطبيعي خاصة. أّما ابن رشد فقد ورد التمييز، ک
قراءة جديدة لعلم رمضان بن منصور، . “لمني األشاعرة يف عدم قدرتهم عىل التمييز بني أنواع األقاويل الربهانية والجدلية والخطبيةکاملت

أرى أن مالحظة األستاذ رمضان بن منصور قد  .293-294(، 2013تب الحديث، کعامل البريوت: ) املنطق وعالقته بامليتافيزيقا عند ابن رشد
ق جاءْت يف سياق املقارنة بني النص األرسطي اليوناين والنص الرشدي العريب التي أسفرت به إىل أّن ابن رشد يستعمل املنطق العام واملنط

د أن جّل مقاالت ما بعد الطبيعة ال يرتدد نّا نعتقکالخاص يف مقالة األلف الصغرى،يف حني يحرض مصطلح العلم واملنهج  عند أرسطو.وإن 
ن يعرفها املعلم األول عىل ک، فهذه تيارات فلسفية مل يکرب من الحديث عن علم األشعرية وابن سينا و الفارايب وما إىل ذلکالشارح األ 

التايل،أليس هذا األمر مؤرش الم أم الفلسفة.وبکريهم ومقدماتهم سواء عىل مستوى الکن،ابن رشد عمل عىل نقد أصول تفکوجه القطع.ل
 عىل فرادة ابن رشد الحفيد ومتيزه؟!

ذا نصل إىل أّن التمييز األرسطي يف مقالة األلف الصغرى بني العلم واملنهج ليس هو که”. يُراجع: 44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  99
بن  .“ املنطق الصوري للصناعة ومضمونها املادي املعريفوجه التدقيق التمييز نفسه الذي سيعرضه ابن رشد الحقاً يف مقالة الالم بني

 .294، قراءة جديدةمنصور، 

. يُراجع نقد ابن رشد ألفالطون يف برنامجه التعليمي الذي جعل  للرياضيات أولويّة منهجيّة. ابن 44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  100
 .159-160، ، تفسري ما بعد الطبيعةرشد

ل علم  من العلوم؛ ق باالستعداد لتحصيون األمر يتعلّ کاد يکبل ي 101؛“ة للعلوماملعدّ 
براهني  جنسّل علم أقاويل برهانية من کيعرض له أن يطلب يف ”فمن الناس من 
ب بصناعة املنطق، وقد يعرض من قبل رث ما يعرض من عدم التأدّ کالتعاليم. وهذا أ

ومنهم من ال  102،“من قبل الطبع کوقد رأينا من يعرض له ذل ،االعتياد واملنشأ عليها
 األقاويل الربهانية، وهؤالء إذا يقدرون أن يتجاوزوا بفطرهم األقاويل الجدلية إىل

روا کهي مشهورة، فيعرض لهم أن ين ما اعرتفوا باملعقوالت، فإمنا يعرتفون بها من جهة
ً ک الم کانت أضدادها مشهورة مثل ما عرض ملن اعتاد النوع الکمنها متى عرض أن  ثريا

ن املوجود من ال يشء، أعني وّ کروا امتناع أن يتکاملسمى يف زماننا علم األشعرية أن ين
 .ونها قضية أجمع عليها األوائلکمع  ،من العدم

ة الصناعيّ  أنّ  بن رشد من هذه النقود هو بيان أنّ وعىل هذا فإّن غرض ا
لّية بحيث ال مجال فيها إىل التضليل أو کتقوم عىل مبادئ ثابتة ورضورية و الربهانية 

يف هذا املعرض يقول  التغليط أو التشغيب ما دامْت عىل مجرى القول الصناعي.
الشاعر، فإن هذا أنه قد يعرض لبعض الناس أن يطالب بشهادة قوله وأما ” منتقداً:

ً يعرض له من قبل الطباع رية، کوهم الذين قوتهم الخيالية غالبة عىل القوة الف ،أيضا
نجد هؤالء ال يصدقون باألمور الربهانية إذا مل يصحبها التخيّل. فال يقدرون أن  کولذل

 103.“وال خالء وال زمن خارج العامل ه ال مالءيصدقوا بأنّ 
ريهم ومقدماتهم بل کمل يقتص عىل نقد أصول تفنقد ابن رشد لألشعريّة  ولعل

برية البن سينا أيضاً بسبب توظيفه لقول کامتد هذا النقد الرشدي إىل مراجعان نقديّة 
ان يعتقده ومل يقلُه موافقة کقد نجد إْن ” غري صناعي يف أمور الربهان والعقل. يقول

 ماّم  کلرية إىل غري ذمن قبل مبارشته علم األشع کا عرض له ذلفإمنّ  ،ألهل زمانه
 م صناعة املنطق هوتعلّ  ، أنّ کوبيان ذل 104.“ يطول تعديدهايشبه هذه األشياء ماّم 

فاملنطق فيه العام والخاص، العام  الربهاين ومعرفة مقدماته وأوائله؛مقدمة للقول 
علم  فهي الصناعة التي تعضد منزلة الربهان يف ،لِّ علم علمکوالخاص ب ،بجميع العلوم

انت رشطاً ک کمن خالل مقالة األلف الصغرى. لذل کام رأينا ذلکد الطبيعة مابع
ومنها خاصة  ،منها عامة لجميع العلوم” رضورياً يف القول الربهاين. فصناعة املنطق إذاً،

ة إال بتعلم العام منها ّل صناعکنسان أديباً يف تعلم ون اإل کن أن يک، وليس ميبعلم علم
                                                                                                                                                                             

الشائع تضُع أّن هاهنا أسباباً عاملة بأمور ال نهاية لها، وأنّه يصدر عنها أمور ال نهائية ”. يقول: 46-45، ما بعد الطبيعة تفسريابن رشد،  101
 .44، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد، . “لوجودها

 .46 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  102
 .48 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  103
 .47-46 ا بعد الطبيعة،تفسري مابن رشد،  104
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يوسف بن عدي

إالّ رشيطة  ،(Aristote) يف رأي أرسطو ،اً ون مجديکال يم وهذا التعلّ  105.“والخاص
 ناظر يف العلوم. ّل کم املنطق لالبدء بتعلّ 

هنا البد من التنبه الرشدي وقبله املعلم األّول، إىل رضور التمييز بني انواع 
الرباهني وعدم الخلط بينها يف العلوم واملعارف، أو نقل مقدمات صناعة إىل صناعة 

إنه ليس ينبغي أن يطلب ”: يقول ابن رشدر املالمئة واملناسبة. أخرى لعدم توف
ون نوع التصديق الذي يقُع له يف الرباهني التعاليمية مثل التصديق الذي کنسان اإل 

يريد أّن الرباهني التعاليمية هي يف املرتبة األوىل من  ؛يقع له يف الرباهني الطبيعية
نها ليسْت داخلة يف العلم يال أن براه کيف ذلوأّن الرباهني الطبيعية تتلوها  ،اليقني

اليقني، فإّن اليقني عندُه يتفاضُل يف العلم الواحد بعينه مثل أن نربهن عىل اليشء 
ان يتفاضل يف کأو برهان وجود فقط، وهو الذي يسمى الدليل، وإذا  ،بربهان مطلق

 نقُل وعليه،  106.“العلم الواحد فهو أحرى أن يتفاضل يف العلوم املختلفة األجناس
 107.(ما بعد الطبيعة( و)الربهان) تايبکآخر من األمور املعلومة يف  ىلإبراهني من علم 

ون يف األمور کالبيان املستقىص ي إذ اعترب أنّ  108ُه يحيى بن عدي؛وهو األمر الذي أقّر 
أي العلم الطبيعي  ؛مور الطبيعيةويف األ  ؛و املادة، وهو واجبأ شوبها الهيوىل تالتي ال 

ً العلوم التعاليمية التي ال ت ،ون والفسادکة وبحث الکلذي يف حر ا ون إال کوثالثا
يف األشياء االضطرارية التي هي دامئاً عىل حال واحدة. فلهذا ” ونکتأن  ، وهوبالربهان

 109.“ال ينبغي أْن نطلبه فيها کولذل يشوبه الهيوىل، ون العلم املستقىص فيامکال ي
النظر يف العلم املطلوب هو النظر يف األشياء  نّ أ  بن رشدما تقرر عن ا کذل

ا ينظر فيها يف الجهات ن نظر يف أشياء تشوبها الهيوىل فإمنّ ال تشوبها الهيوىل، وإ ” التي
التي ال تشوبها الهيوىل، وهي الجهات التي استفادْت من قبل األمور التي ليسْت يف 

ون األشياء الطبيعية موجودة کل تها يف االسم والحد، والحدُّ يوجد مثکهيوىل وهي شار 
هي تن ثمّ  110.“ثري، إىل الجوهر والعرضکومنقسمة إىل القوة والفعل، وإىل الواحد وال

                                                                                                                                                                             
 .48 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  105
 .51 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  106
رث براهني هذا العلم هي براهني منطقية، وأعني باملنطقية ها هنا مقدمات مأخوذة کوينبغي أن تعلم أن هذا الدليل دليل منطقي وأ” 107

ستعمل استعاملني من حيُث هي آلة وقانون تستعمل يف غريها، ويستعمل أيضاً ما تبني أن صناعة املنطق ت کمن صناعة املنطق، وذل
فيها يف علم آخر عىل جهة ما يستعمل ما تبني يف علم نظري يف علم آخر، وهي إذا استعملت يف هذا العلم قريب من املقدمات املناسبة؛ 

مام قيل  کطقية هي موجودة ملوجود مطلق مثل الحدود والرسوم وغري ذلانت هذه الصناعة تنظر يف املوجود املطلق واملقدمات املنکإذ 
 .748 ،تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  .“فيها

 .199-200 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي، 108
 

غرية بنفسها، ومبدأ عدم ام قيل، هي مبدأ التغيري يف األشياء املکوالطبيعة بالجملة، ”. يُراجع: 51، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  110
يف األشياء التي تتغرّي حيناً، وال تتغري حيناً آخر. وأّما األشياء التي تبقى عىل الدوام يف نوع واحد من أنواع التغيري، وهي  کالتغيري، وذل

الم ابن عدي يف ک. وأّما 52 تفسري ما بعد الطبيعة،، ابن رشد، “االسم کباشرتا کان، فاسم الطبيعة املقول عىل هذه وتلکة يف املکالحر 

 :امليتافيزيقابة لة عالقة العلوم الجزئيّ کمشعىل ينفتح  هذه املقالة فصولها بطرح سؤال
األوائل هل النظر يف جميع  النظر يف هذا العلم؛د يوينبغي أن يفحص أوالً من ير”

ن األوائل لجميع کمل ت ثريةکان لعلوم کن ه إ ثرية، فإنّ کاألربعة لعلم واحد أو لعلوم 
 ون موضع حّل يف مقالة الجيمکست کو کوهي ش 111؛“بل بعض األوائل ،املوجودات

(Γل .)ون هذا السؤال فاتحة کأْن يأنّه من األليق   کو کّن ابن عدي اعترب هذه الشک
 تاب.کقودة من هذا الربى املفکمقالة األلف ال
 خامتة

لعل من أهّم نتائج هذه الورقة البحثّية أّن تأويل أو تفسري مقالة األلف 
الصغرى عند ابن عدي وابن رشد هو تأويل العلم واملعرفة لصالح القول الربهاين، هو 

يد أنّه رغم اختالف القناعات الدينّية کومبادئه. وأ سس عىل العقلأ قول فلسفي يت
 کواملليّة)نسبة إىل امللّة( أعني يحيى املسيحي وابن رشد الفقيه فإّن القاسم املشرت 

بينهام هو البحث يف الطبيعة و امليتافيزيقا بناًء عىل تعقل العقل ملعقوالته وعلله، 
ملنطق واستعامالتها يف ن ليتحقق لهام لوال وعيهام التام والقوّي بدور اکمر مل يأ وهو 

 بناء املعارف والتصورات.
سلب ارادة االنسان وماهية العلم والوجود، ري ضد الربهان يسفُر عنه کإّن التف

ان ودعاة کر الحديث اليوم بني دعاة الجواز واالمکوهو الصاع الذي يشهده الف
ّل من ابن کدى لها التأويلية التي تصالية کالسببية والربهانية مام يعني أّن عنارص االش

 وآفاق جديدة. رشوطانْت بوسائل و کوإْن  لها راهينيتها، مازالْت  عدي وابن رشد
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
رات السامئيّة منها، کب[ ال689ة عىل استدارة بأجزائه فقط، وهي ]کحر  کأحدهام يتحّر ”موضوع النظر الطبيعي، فينقسم إىل قسمني: 

يف  ون ويفسد وينمي ويذبل ويستحيل بأن يسخن ويربد ويبيض ويسود وبالجملة يتغرّي کجميع أنواع التغيري، فإنّه يت کواآلخر يتحر 
 .201-202 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “ان:فيعلو ويسفلکيفياته. ويتغري يف املک

رث من کو العلوم األ أ وهل ينبغي أن ينظر يف العلل واألوائل  العلٌم الواحد، ”. قارن قول ابن عدي: 53، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  111
 .202 ،ندي والفارايبکرسائل فلسفية لل “واحد



265

 عالقة الربهان بعلم ما بعد الطبيعة

إالّ رشيطة  ،(Aristote) يف رأي أرسطو ،اً ون مجديکال يم وهذا التعلّ  105.“والخاص
 ناظر يف العلوم. ّل کم املنطق لالبدء بتعلّ 

هنا البد من التنبه الرشدي وقبله املعلم األّول، إىل رضور التمييز بني انواع 
الرباهني وعدم الخلط بينها يف العلوم واملعارف، أو نقل مقدمات صناعة إىل صناعة 

إنه ليس ينبغي أن يطلب ”: يقول ابن رشدر املالمئة واملناسبة. أخرى لعدم توف
ون نوع التصديق الذي يقُع له يف الرباهني التعاليمية مثل التصديق الذي کنسان اإل 

يريد أّن الرباهني التعاليمية هي يف املرتبة األوىل من  ؛يقع له يف الرباهني الطبيعية
نها ليسْت داخلة يف العلم يال أن براه کيف ذلوأّن الرباهني الطبيعية تتلوها  ،اليقني

اليقني، فإّن اليقني عندُه يتفاضُل يف العلم الواحد بعينه مثل أن نربهن عىل اليشء 
ان يتفاضل يف کأو برهان وجود فقط، وهو الذي يسمى الدليل، وإذا  ،بربهان مطلق

 نقُل وعليه،  106.“العلم الواحد فهو أحرى أن يتفاضل يف العلوم املختلفة األجناس
 107.(ما بعد الطبيعة( و)الربهان) تايبکآخر من األمور املعلومة يف  ىلإبراهني من علم 

ون يف األمور کالبيان املستقىص ي إذ اعترب أنّ  108ُه يحيى بن عدي؛وهو األمر الذي أقّر 
أي العلم الطبيعي  ؛مور الطبيعيةويف األ  ؛و املادة، وهو واجبأ شوبها الهيوىل تالتي ال 

ً العلوم التعاليمية التي ال ت ،ون والفسادکة وبحث الکلذي يف حر ا ون إال کوثالثا
يف األشياء االضطرارية التي هي دامئاً عىل حال واحدة. فلهذا ” ونکتأن  ، وهوبالربهان

 109.“ال ينبغي أْن نطلبه فيها کولذل يشوبه الهيوىل، ون العلم املستقىص فيامکال ي
النظر يف العلم املطلوب هو النظر يف األشياء  نّ أ  بن رشدما تقرر عن ا کذل

ا ينظر فيها يف الجهات ن نظر يف أشياء تشوبها الهيوىل فإمنّ ال تشوبها الهيوىل، وإ ” التي
التي ال تشوبها الهيوىل، وهي الجهات التي استفادْت من قبل األمور التي ليسْت يف 

ون األشياء الطبيعية موجودة کل تها يف االسم والحد، والحدُّ يوجد مثکهيوىل وهي شار 
هي تن ثمّ  110.“ثري، إىل الجوهر والعرضکومنقسمة إىل القوة والفعل، وإىل الواحد وال

                                                                                                                                                                             
 .48 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  105
 .51 تفسري ما بعد الطبيعة،ابن رشد،  106
رث براهني هذا العلم هي براهني منطقية، وأعني باملنطقية ها هنا مقدمات مأخوذة کوينبغي أن تعلم أن هذا الدليل دليل منطقي وأ” 107

ستعمل استعاملني من حيُث هي آلة وقانون تستعمل يف غريها، ويستعمل أيضاً ما تبني أن صناعة املنطق ت کمن صناعة املنطق، وذل
فيها يف علم آخر عىل جهة ما يستعمل ما تبني يف علم نظري يف علم آخر، وهي إذا استعملت يف هذا العلم قريب من املقدمات املناسبة؛ 

مام قيل  کطقية هي موجودة ملوجود مطلق مثل الحدود والرسوم وغري ذلانت هذه الصناعة تنظر يف املوجود املطلق واملقدمات املنکإذ 
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غرية بنفسها، ومبدأ عدم ام قيل، هي مبدأ التغيري يف األشياء املکوالطبيعة بالجملة، ”. يُراجع: 51، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  110
يف األشياء التي تتغرّي حيناً، وال تتغري حيناً آخر. وأّما األشياء التي تبقى عىل الدوام يف نوع واحد من أنواع التغيري، وهي  کالتغيري، وذل

الم ابن عدي يف ک. وأّما 52 تفسري ما بعد الطبيعة،، ابن رشد، “االسم کباشرتا کان، فاسم الطبيعة املقول عىل هذه وتلکة يف املکالحر 

 :امليتافيزيقابة لة عالقة العلوم الجزئيّ کمشعىل ينفتح  هذه املقالة فصولها بطرح سؤال
األوائل هل النظر يف جميع  النظر يف هذا العلم؛د يوينبغي أن يفحص أوالً من ير”

ن األوائل لجميع کمل ت ثريةکان لعلوم کن ه إ ثرية، فإنّ کاألربعة لعلم واحد أو لعلوم 
 ون موضع حّل يف مقالة الجيمکست کو کوهي ش 111؛“بل بعض األوائل ،املوجودات

(Γل .)ون هذا السؤال فاتحة کأْن يأنّه من األليق   کو کّن ابن عدي اعترب هذه الشک
 تاب.کقودة من هذا الربى املفکمقالة األلف ال
 خامتة

لعل من أهّم نتائج هذه الورقة البحثّية أّن تأويل أو تفسري مقالة األلف 
الصغرى عند ابن عدي وابن رشد هو تأويل العلم واملعرفة لصالح القول الربهاين، هو 

يد أنّه رغم اختالف القناعات الدينّية کومبادئه. وأ سس عىل العقلأ قول فلسفي يت
 کواملليّة)نسبة إىل امللّة( أعني يحيى املسيحي وابن رشد الفقيه فإّن القاسم املشرت 

بينهام هو البحث يف الطبيعة و امليتافيزيقا بناًء عىل تعقل العقل ملعقوالته وعلله، 
ملنطق واستعامالتها يف ن ليتحقق لهام لوال وعيهام التام والقوّي بدور اکمر مل يأ وهو 

 بناء املعارف والتصورات.
سلب ارادة االنسان وماهية العلم والوجود، ري ضد الربهان يسفُر عنه کإّن التف

ان ودعاة کر الحديث اليوم بني دعاة الجواز واالمکوهو الصاع الذي يشهده الف
ّل من ابن کدى لها التأويلية التي تصالية کالسببية والربهانية مام يعني أّن عنارص االش

 وآفاق جديدة. رشوطانْت بوسائل و کوإْن  لها راهينيتها، مازالْت  عدي وابن رشد
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
رات السامئيّة منها، کب[ ال689ة عىل استدارة بأجزائه فقط، وهي ]کحر  کأحدهام يتحّر ”موضوع النظر الطبيعي، فينقسم إىل قسمني: 

يف  ون ويفسد وينمي ويذبل ويستحيل بأن يسخن ويربد ويبيض ويسود وبالجملة يتغرّي کجميع أنواع التغيري، فإنّه يت کواآلخر يتحر 
 .201-202 ،تفسري مقالة األلف الصغرى ابن عدي،. “ان:فيعلو ويسفلکيفياته. ويتغري يف املک

رث من کو العلوم األ أ وهل ينبغي أن ينظر يف العلل واألوائل  العلٌم الواحد، ”. قارن قول ابن عدي: 53، تفسري ما بعد الطبيعةابن رشد،  111
 .202 ،ندي والفارايبکرسائل فلسفية لل “واحد



266

يوسف بن عدي

 بيبليوغرافياال
. ترجمة تفسري املقالة املرسوم عليها حرف الالم ألرسطو طاليس .ابن رشد، أبو الوليد

دمشق: دار التکوين للتاليف  .اسحاق بن حنني، تحقيق عيل محمد إسرب
 .2007جمة والنش، والرت 

 .تحقيق عبد الرحمن بدوي .رشح الربهان ألرسطو وتلخيص الربهان .______
 .1984، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابالکويت: 

املعهد  :تحقيق جوزيف بويج. مدريد .الجوامع کتاب السامع الطبيعي .______
 .1983 ،لميةاالسباين العريب للثقافة، املجلس األعىل للبحوث الع

 .1967تحقيق موريس بويج. بريوت: دار املشق،  .تفسري ما بعد الطبيعة .______
وزارة الرتبية والتعليم  :القاهرة. أمنيحققه عثامن  .تلخيص ما بعد الطبيعة .______

 .1958 ،اإلدارة العامة للثقافة، قسم الرتاث العريب 
تحقيق جريار جيهامي ورفيق  .منطق ابن رزعة .أبو عيىس بن اسحاق ،ابن زرعة

 .1994ر اللبناين، کدار الف بريوت:. العجم
ندي والفارايب کرسائل فلسفية لل ضمن، األلف الصغرى تفسري مقالةعدي، يحيى. ابن  

 .1983 ،بريوت: دار األندلسبدوي.  تحقيق عبد الرحمن، وابن باجة وابن عدي
ن يف الخطاب الرشدي: مراجعات يف اإلتصال بني الجدل والربها”ابن عدي، يوسف. 

 .76-55 :(2022شتاء ) 39 تبنّي  .“نقديّة
 .قراءة جديدة لعلم املنطق وعالقته بامليتافيزيقا عند ابن رشد .، رمضانبن منصورا

 .2013 تب الحديث،کعامل البريوت: 
 دار توبقال، الدار البيضاء:. املنت الرشدي مدخل لقراءة جديدة .، جامل الدينالعلوي

1986. 
: القاهرة. وثريکحققه محمد زاهد بن الحسن ال .قانون التّاويلالغزّايل، أبو حامد. 

 .1940مطبعة األنوار، 
 ر العريب،کدار الف :القاهرة .عثامن أمني تحقيق .إحصاء العلوم الفارايب، أبو نص.

1949. 
لية ک لياتحو . “وحدة ميتافيزيقا أرسطو ومنزلة الرياضيات فيها” .و يعرببأ ، املرزوقي

 (.1983) 4 ويتکجامعة ال، اآلداب
لية اآلداب کالرباط: منشورات  .لة الوجود بني ابن رشد وأرسطوکمش .مزوز، محمد

 .2014 ،والعلوم اإلنسانية

تنسيق  الغزايل اليوم، ملاذا؟ضمن . “مفهوم الحق عند الغزايل”املصباحي، محمد. 
مع التّونيس للعلوم اآلداب املج تونس:. مقداد عرفة منسيّة، الجزء األّول

 .2012والفنون، بيت الحکمة، 
 .2006. الرباط: دار األمان، من الوجود إىل الذات بحث يف فلسفة ابن رشد .______
 .2002الدار البيضاء: املدارس، الوحدة والوجود عند ابن رشد.  .______
 .1998 دار الطليعة، :بريوت .الوجه اآلخر لحداثة ابن رشد .______
 .1988بريوت: املرکز الثقايف العريب،  .إشکالية العقل عند ابن رشد .______

. بريوت: دار الفارايب، العامل بني التناهي والالتناهي لدى ابن رشد مساعد، محمد.
2013. 

Aristote. La Métaphysique, tome I, traduction et commentaire par J. Tricot. 
Paris: Vrin, 1991. 

Aubenque, Pierre. “Sur la notion Aristotélicienne d’aporie”. In Problème 
Aristotélicienne philosophie théorique. Paris: Vrin, 2009. 

Bastit, Michel. “Aristote et la séparation”. Revue Philosophique de Louvain, 
Quatrième série, 90, no. 87 (1992): 297-316. 

Blond, Jean-Marie Le. La logique et Méthode chez Aristote. Etude sur la 
recherche des principes dans la physique Aristotélicienne. Paris: Vrin, 
1996. 

Brun, Jean. Aristote et le lycée. Que sai-je ? no. 928. Paris: Presses universitaitres 
de France, 1992. 

Frapper,Geotges. “L’Art dialectique dans la philosophie d’Aristote”. Laval 
théologique et philosophie 33, no. 2 (1977): 115-34. 

Lowry, James. “Aristotle and Modern Historical Cristism”. Laval théologique et 
philosophique 36, no. 1 (1980): 17-27. 

Mansion, Suzanne. “le rôle de l’exposé et de la critique des philosophies 
antérieure chez Aristote”. In Aristote et les problème de Méthode, 35-56. 
Louvain-La-Neuve: Édition de l’institut supérieur de la philosophie, 
1980. 

Palmer, Richard E. Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, 
Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston: Northwestern University 
Press, 1969. 

Watson, John. “Aristotle’s Posterior Analytics: II. Induction”. The philosophical 
Review XIII, no. 2 (1904): 1-15. 



267

 عالقة الربهان بعلم ما بعد الطبيعة

 بيبليوغرافياال
. ترجمة تفسري املقالة املرسوم عليها حرف الالم ألرسطو طاليس .ابن رشد، أبو الوليد

دمشق: دار التکوين للتاليف  .اسحاق بن حنني، تحقيق عيل محمد إسرب
 .2007جمة والنش، والرت 

 .تحقيق عبد الرحمن بدوي .رشح الربهان ألرسطو وتلخيص الربهان .______
 .1984، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدابالکويت: 

املعهد  :تحقيق جوزيف بويج. مدريد .الجوامع کتاب السامع الطبيعي .______
 .1983 ،لميةاالسباين العريب للثقافة، املجلس األعىل للبحوث الع

 .1967تحقيق موريس بويج. بريوت: دار املشق،  .تفسري ما بعد الطبيعة .______
وزارة الرتبية والتعليم  :القاهرة. أمنيحققه عثامن  .تلخيص ما بعد الطبيعة .______

 .1958 ،اإلدارة العامة للثقافة، قسم الرتاث العريب 
تحقيق جريار جيهامي ورفيق  .منطق ابن رزعة .أبو عيىس بن اسحاق ،ابن زرعة

 .1994ر اللبناين، کدار الف بريوت:. العجم
ندي والفارايب کرسائل فلسفية لل ضمن، األلف الصغرى تفسري مقالةعدي، يحيى. ابن  

 .1983 ،بريوت: دار األندلسبدوي.  تحقيق عبد الرحمن، وابن باجة وابن عدي
ن يف الخطاب الرشدي: مراجعات يف اإلتصال بني الجدل والربها”ابن عدي، يوسف. 

 .76-55 :(2022شتاء ) 39 تبنّي  .“نقديّة
 .قراءة جديدة لعلم املنطق وعالقته بامليتافيزيقا عند ابن رشد .، رمضانبن منصورا

 .2013 تب الحديث،کعامل البريوت: 
 دار توبقال، الدار البيضاء:. املنت الرشدي مدخل لقراءة جديدة .، جامل الدينالعلوي

1986. 
: القاهرة. وثريکحققه محمد زاهد بن الحسن ال .قانون التّاويلالغزّايل، أبو حامد. 

 .1940مطبعة األنوار، 
 ر العريب،کدار الف :القاهرة .عثامن أمني تحقيق .إحصاء العلوم الفارايب، أبو نص.

1949. 
لية ک لياتحو . “وحدة ميتافيزيقا أرسطو ومنزلة الرياضيات فيها” .و يعرببأ ، املرزوقي

 (.1983) 4 ويتکجامعة ال، اآلداب
لية اآلداب کالرباط: منشورات  .لة الوجود بني ابن رشد وأرسطوکمش .مزوز، محمد

 .2014 ،والعلوم اإلنسانية

تنسيق  الغزايل اليوم، ملاذا؟ضمن . “مفهوم الحق عند الغزايل”املصباحي، محمد. 
مع التّونيس للعلوم اآلداب املج تونس:. مقداد عرفة منسيّة، الجزء األّول

 .2012والفنون، بيت الحکمة، 
 .2006. الرباط: دار األمان، من الوجود إىل الذات بحث يف فلسفة ابن رشد .______
 .2002الدار البيضاء: املدارس، الوحدة والوجود عند ابن رشد.  .______
 .1998 دار الطليعة، :بريوت .الوجه اآلخر لحداثة ابن رشد .______
 .1988بريوت: املرکز الثقايف العريب،  .إشکالية العقل عند ابن رشد .______

. بريوت: دار الفارايب، العامل بني التناهي والالتناهي لدى ابن رشد مساعد، محمد.
2013. 

Aristote. La Métaphysique, tome I, traduction et commentaire par J. Tricot. 
Paris: Vrin, 1991. 

Aubenque, Pierre. “Sur la notion Aristotélicienne d’aporie”. In Problème 
Aristotélicienne philosophie théorique. Paris: Vrin, 2009. 

Bastit, Michel. “Aristote et la séparation”. Revue Philosophique de Louvain, 
Quatrième série, 90, no. 87 (1992): 297-316. 

Blond, Jean-Marie Le. La logique et Méthode chez Aristote. Etude sur la 
recherche des principes dans la physique Aristotélicienne. Paris: Vrin, 
1996. 

Brun, Jean. Aristote et le lycée. Que sai-je ? no. 928. Paris: Presses universitaitres 
de France, 1992. 

Frapper,Geotges. “L’Art dialectique dans la philosophie d’Aristote”. Laval 
théologique et philosophie 33, no. 2 (1977): 115-34. 

Lowry, James. “Aristotle and Modern Historical Cristism”. Laval théologique et 
philosophique 36, no. 1 (1980): 17-27. 

Mansion, Suzanne. “le rôle de l’exposé et de la critique des philosophies 
antérieure chez Aristote”. In Aristote et les problème de Méthode, 35-56. 
Louvain-La-Neuve: Édition de l’institut supérieur de la philosophie, 
1980. 

Palmer, Richard E. Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, 
Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Evanston: Northwestern University 
Press, 1969. 

Watson, John. “Aristotle’s Posterior Analytics: II. Induction”. The philosophical 
Review XIII, no. 2 (1904): 1-15. 



 
 1تاريخ مقتضب لإللحاد الفلسفي

 ونت سبونفيلکأندري 
 حامدي أنوارترجمة: 

 
أقدم  الدينف کولذل دام أنه ينفيها؛ ( ماThéosاإلله ) رة  کف يفرتض اإللحاد  

انوا ک، الذين يوناليونانلنا  کا عند الفالسفة. مل يرت صحيح خصوص   األمر منه. وهذا
ن باآللهة نفسها م  ؤ  أَّلا ت   فيکيان کإذ ) ،بصدر رحببينهم تهمة اإللحاد يف ما يتبادلون 

القليل من الفلسفات امللحدة.  ، حتى تستحق هذه التهمة( سوىالتي يؤمن بها اآلخرون
أي يشء بخصوص  نني أن أقول  کَّل مي”يقول:  لربوتاغوراس، حيث جميلة عبارة هنا تر د  

من األشياء تحول دون معرفة  اثي  کأن ، إذ هبعدمن أن أقول بوجودها أو کاآللهة، َّل مي
يتعلق األمر أن  ،ام نرىک ،يبدو .“، ثم ق َص   الحياة اإلنسانيةغموض السؤالها ل  وا أ  : کذل

مثال  دميوقريطس، دياغوراس من ميلوس،  نستحرض. رث من أنه إلحاد  کأ بالالأدرية
ن اختفاء أعاملهم کالذين مل ي الخ، ريتياس، ثيودوروس القوريني، إقيمي امليسيني...ک

باستثناء دميوقريطس،  – تقريب ا ارهمکا عن أفشيئ   الذين َّل نعرف، و کصدفة دون ش
يخص أبيقور،  ما وق منه، من طرف املتخصصني. أما يفه، غي املوثاد  ح  ل  إ   ش  وق  الذي ن  
ه، فإنه مل يع املذهب الذري الدميوقريطي وغ  سا و   الذي ا. إذ  کيا لحد  أن ان يرى ک ن م 

ا، ل ، اائنات مادية، خالدة، سعيدة جدًّ کن ليس عىل هذه األرض: إنها کاآللهة توجد حقًّ
ٍد أمر   ،رتث بنا. إذنکتوَّل تعيش بني العوامل  ج  يفام کاستجداء يشء منها خشيتها أو  غي  م 

ريٌّ أن ي قت دى بسبل . انک  محلا الدين.تحل مة کالحاملة، فکينتها الکح 
رث منها ملحدة، سيقدم الفيلسوف األبيقوري کية، أکئهذه الفلسفة الال ل

َّلديني ر کأول مفهو فعال   طابات شديدة اللهجة، إىل درجة أن بات  ريس، يف روما، خکلو 
يخرتعون آلهة  البرشفوليد  الخوف والجهل:  ،ريسکلو  ام يقولک. إن الدين، أعامله صلنات

يعتقدون، ضد األخطار التي يعجزون  امکيحموا أنفسهم، يفهمونه، وليفرسوا ما َّل حتى 
ا  ، َّل يخلق لديهم سوى“يف الطبيعة”تاب کصاحب حسب  ،إنا هذاعن تجاوزها.  مزيد 

 هم.کهلمن الخوف الذي ي  
                                                                        

1 André Comte-Sponville, “Brève histoire de l’athéisme philosophique”, in Contre la peur et cent autres propos, 
(Paris: Éditions Albin Michel, 2019), 109-17. 



269

 

مجلة املناهل، العدد 105: 274-269 
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ه، فإنه مل يع املذهب الذري الدميوقريطي وغ  سا و   الذي ا. إذ  کيا لحد  أن ان يرى ک ن م 

ا، ل ، اائنات مادية، خالدة، سعيدة جدًّ کن ليس عىل هذه األرض: إنها کاآللهة توجد حقًّ
ٍد أمر   ،رتث بنا. إذنکتوَّل تعيش بني العوامل  ج  يفام کاستجداء يشء منها خشيتها أو  غي  م 

ريٌّ أن ي قت دى بسبل . انک  محلا الدين.تحل مة کالحاملة، فکينتها الکح 
رث منها ملحدة، سيقدم الفيلسوف األبيقوري کية، أکئهذه الفلسفة الال ل

َّلديني ر کأول مفهو فعال   طابات شديدة اللهجة، إىل درجة أن بات  ريس، يف روما، خکلو 
يخرتعون آلهة  البرشفوليد  الخوف والجهل:  ،ريسکلو  ام يقولک. إن الدين، أعامله صلنات

يعتقدون، ضد األخطار التي يعجزون  امکيحموا أنفسهم، يفهمونه، وليفرسوا ما َّل حتى 
ا  ، َّل يخلق لديهم سوى“يف الطبيعة”تاب کصاحب حسب  ،إنا هذاعن تجاوزها.  مزيد 

 هم.کهلمن الخوف الذي ي  
                                                                        

1 André Comte-Sponville, “Brève histoire de l’athéisme philosophique”, in Contre la peur et cent autres propos, 
(Paris: Éditions Albin Michel, 2019), 109-17. 
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ام النقدي يف القرن السابع عرش، سيهتدي سبينوزا إىل جزء من هذا اإلله
قد شبهة اإللحاد. فريس، رغم أنه ينفي عن نفسه کرث مام فعل لو کوالعقالين. ليس أ

ا، ل، ”Deus sive Natura“طابق بني اإلله والطبيعة  نها أن کن َّل ميکالتي توجد طبع 
ا، وَّل حتى أقانيام  کت  عطي له،حسب التأويل الذي أ  و ، ذامن ها ة. انطالق  ثالث ون أقنوم 

يف  لک)ال “وحدة الشهود”ل(، مذهب ک)اإلله هو ال “وحدة الوجود”إزاء مذهب  فإننا
 ل: َّل يوجد ما هو فوق طبيعي(.ک)الطبيعة هي ال “املذهب الطبيعي” اإلله(، أو

ستحيل أن امل منو إَّل مع القرن الثامن عرش،  وف،معر ام هو کمل يظهر اإللحاد 
من األفضل أن نستلا منه بعض اَّلتجاهات  کيل تاريخه يف بضعة أسطر. ولذلکنعيد تش
 الرئيسية.

 (Meslier)اهن ميسليي کاإلله مبا هو تضليل: ال
، افولتي ربوبيًّ ان کلقد إن أغلب فالسفة القرن الثامن عرش ليسوا مالحدة: 

قتَص ا عىل األقلية،  ن اإللحاد، وإن  کل الخ. ا...انط لوثريًّ ک، و اکاکوهيوم ش بات  فقد ظل م 
ا  -عقالين مندفع ألبعد مدى  ذهبون مبکما ي أشبهون إليه. إنه کن الر کفلسفيًّا ميموقف 

ان ي عاش  هذا کلقد ل إميان. کل تعاٍل، و کل ما هو فوق طبيعي، و کإىل درجة رفض 
نسية التي کأوَّل  بوصفه ثورة: ضد األقوياء، وضد ال ،متسلطةٍ  مسيحيةاإللحاد  ملجابهة  

ا ضد الدين نفسه.کتخدمهم، ول  ن أيض 
ا يف فرنسا. ه  ل  ريس م  کان لو ک :تب کوقد م  األنوار، خصوص   البارون دولباخ قائال 

رث طرافة، أن إله کويقول ديدرو، عىل نحو أ. “دينٍ  ل  ک ار  و  ح  م  هام  الجهل والخوفإن ”
ليي يهتم بأبنائه. بالنسبة لجون ميس رث مامکه أعنى بتفاحملسيحيني عبارة عن أب ي  ا
 “وصية”شف عن إلحاده إَّل يف کلن ي– يشغل منصب قس  ان کالذي  (،1664-1729)

باستغراقه يف إثارة . وطيد لکن التمرد واإللحاد يتداخالن بشفإ –طويلة ن رشت بعد موته
ىس، عيىس ومحمد(؛ فإن )مو  “املخادعني الثالث”الخاص ب ـ موضوع الزندقة القديم،

ال کجميع أش”تب يقول: کنيسة، األثرياء والطغاة. لقد کالتواطؤ بني ال ميسليي ي دين
ومل يعد الناس املتعودون عىل التخريف بخصوص اآللهة، واَّلرتعاش مرتابطة،  العبودية

ذا هو ما جعلهم خاضعني ه. “أي يشء تحت صولجانها، وطاعتها دون اختبار، يتعقلون
 الالإميان. لحرية  ا الزم  ت   کذلکو  ،الخضوع   يالزم   . إن اإلميان  نبطحنيم   أو

 
 

 : فيورباخاستالب وها اإلله مب
ا يف العامل الجرماين،  ل استثناء  کمل يعد اإللحاد يشيف القرن التاسع عرش، خصوص 

لودفيغ ” صاحبهل   روح املسيحيةتاب کنرش  بدأ هذا معوسي من الناحية الفسلفية.
له  انکتاب الذي کال فهذا. “الصاعقة”ما سيسميه إنجلز ب ـم، وهو 1841سنة  “فيورباخ

، عبارة عن نقد للدين مبا هو استالب. فاإل کتأثي واضح عىل مار  نسان، س الشاب، هو، أوَّل 
 ها ماهية  نکائن متخيل، لکعىل ، تهماهيته الخاصة خارج ذاام يرشح فيورباخ، ي سقط  ک
 ي، والفعل والحب؟ إذنکة التفکمل ومن ضعفه. أليست لذايت الفرد   قيود   من ة  تحرر م  

 ِّلي کائن ک)إذن فهو  الحدود يةئنهانها َّل کات الثالث، لکه امللهذ ون لهکا ستائن  کأتخيل 
ا،  الحب(، وهذا ما أسميه اإلله. ِّلي کو القدرة،  ِّلي کاملعرفة، و  هذا يقل ل فإن باعتباري فرد 
 ائن اکن بوصفي کلون َّل يشء. کاد أکلست شيئ ا، أو أأنا  فأمام هذا الالنهايئ من شأين:
 .اإلنسانية، دون أن أدري به د  ج  م  أ   طقٍس تقدييس من شأين: إنه مثل هذا ي عّلإنسانيًّا، 

شاع  عنه اإللهن فيورباخ عن اَّلستالب: نظر ا أل  حدثننا أن نرى ملاذا يتکمي  م 
ن ک( عن ذاته. لalienusالغريب )ک فإن اإلنسان، يف الدين، يجعل من نفسه فارق؛أنه م

عىل ماهيته الحقيقية.  وطفول   لميو مجرد استيالء ح  ه “اإلنسان عن نفسه انسالخ”
سفر ” صيغة اس  کعاتب فيورباخ کذا ک، ه“صورتهلقد خلق اإلنسان  اإلله  عىل ”
قهو  اإلنسان ل دين إذن،کيف . “وينکالت ش  مربره التقوى، : التجسيم هو حقيقة من ي ع 

رب  ية. باألخص يف املسيحهذا صحيح و ورس عظمته.  ، التجسيد عام هو أسايس عقيدة ت ع 
ن من اخرتاع هذا کمت ک، لذل“ان هو اإلله نفسهک”: ألن اإلنسان نفسه اآلن يف تجاهلهوت

إنسية اإلله الذي جعل من نفسه إنسان ا. إن إماطة اللثام عن حقيقة الدين، باعتباره 
ست ل بة، يعني تستعيد فيها اإلنسانية لنفسها ما جال أمام إنسية حقيقية، امل ح  س  ف   ،إذن ،م 

انت ماهية اإلنسان کدين  اإلنسان: إذا  اإللحاد  هنا يصي عىل اإلله.  ،خطأ   ،هتطأسق
ون القانون األسمى واألول کبالنسبة إليه ماهية أسمى؛ فمن الرضوري إذن، عمليًّا، أن ي

 Homo homini deus)بالنسبة لإلنسان  إله   ب اإلنسان لإلنسان. إن اإلنسان  هو ح
(est .نقطة تحول التاريخ العاملي. وهذا هو املبدأ العمّل األسمى، وه 

 سک: مار رخد  م   وه ااإلله مب
شيئ ا  ،هدسيغدو عن نهکس الشاب؛ لکا عند مار أيض   هذا البعد اإلنيس يحرض

ماهية الدين اختزل فيورباخ ”س أن کَّلحظ مار . لقد اسياسيًّ  کمن ذل رثک، وأادينيًّ فشيئ ا، 
ا لا ن هذه األخية ليست تجريد  کية. لاهية اإلنسانامليف  لفرد املنعزل. إنها، يف مالزم 

ما يجب تغييه لتحرير فاملجتمع هو ، إذن .“مجموع الروابط اَّلجتامعيةهي ، حقيقتها
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ام النقدي يف القرن السابع عرش، سيهتدي سبينوزا إىل جزء من هذا اإلله
قد شبهة اإللحاد. فريس، رغم أنه ينفي عن نفسه کرث مام فعل لو کوالعقالين. ليس أ

ا، ل، ”Deus sive Natura“طابق بني اإلله والطبيعة  نها أن کن َّل ميکالتي توجد طبع 
ا، وَّل حتى أقانيام  کت  عطي له،حسب التأويل الذي أ  و ، ذامن ها ة. انطالق  ثالث ون أقنوم 

يف  لک)ال “وحدة الشهود”ل(، مذهب ک)اإلله هو ال “وحدة الوجود”إزاء مذهب  فإننا
 ل: َّل يوجد ما هو فوق طبيعي(.ک)الطبيعة هي ال “املذهب الطبيعي” اإلله(، أو

ستحيل أن امل منو إَّل مع القرن الثامن عرش،  وف،معر ام هو کمل يظهر اإللحاد 
من األفضل أن نستلا منه بعض اَّلتجاهات  کيل تاريخه يف بضعة أسطر. ولذلکنعيد تش
 الرئيسية.

 (Meslier)اهن ميسليي کاإلله مبا هو تضليل: ال
، افولتي ربوبيًّ ان کلقد إن أغلب فالسفة القرن الثامن عرش ليسوا مالحدة: 

قتَص ا عىل األقلية،  ن اإللحاد، وإن  کل الخ. ا...انط لوثريًّ ک، و اکاکوهيوم ش بات  فقد ظل م 
ا  -عقالين مندفع ألبعد مدى  ذهبون مبکما ي أشبهون إليه. إنه کن الر کفلسفيًّا ميموقف 

ان ي عاش  هذا کلقد ل إميان. کل تعاٍل، و کل ما هو فوق طبيعي، و کإىل درجة رفض 
نسية التي کأوَّل  بوصفه ثورة: ضد األقوياء، وضد ال ،متسلطةٍ  مسيحيةاإللحاد  ملجابهة  

ا ضد الدين نفسه.کتخدمهم، ول  ن أيض 
ا يف فرنسا. ه  ل  ريس م  کان لو ک :تب کوقد م  األنوار، خصوص   البارون دولباخ قائال 

رث طرافة، أن إله کويقول ديدرو، عىل نحو أ. “دينٍ  ل  ک ار  و  ح  م  هام  الجهل والخوفإن ”
ليي يهتم بأبنائه. بالنسبة لجون ميس رث مامکه أعنى بتفاحملسيحيني عبارة عن أب ي  ا
 “وصية”شف عن إلحاده إَّل يف کلن ي– يشغل منصب قس  ان کالذي  (،1664-1729)

باستغراقه يف إثارة . وطيد لکن التمرد واإللحاد يتداخالن بشفإ –طويلة ن رشت بعد موته
ىس، عيىس ومحمد(؛ فإن )مو  “املخادعني الثالث”الخاص ب ـ موضوع الزندقة القديم،

ال کجميع أش”تب يقول: کنيسة، األثرياء والطغاة. لقد کالتواطؤ بني ال ميسليي ي دين
ومل يعد الناس املتعودون عىل التخريف بخصوص اآللهة، واَّلرتعاش مرتابطة،  العبودية

ذا هو ما جعلهم خاضعني ه. “أي يشء تحت صولجانها، وطاعتها دون اختبار، يتعقلون
 الالإميان. لحرية  ا الزم  ت   کذلکو  ،الخضوع   يالزم   . إن اإلميان  نبطحنيم   أو

 
 

 : فيورباخاستالب وها اإلله مب
ا يف العامل الجرماين،  ل استثناء  کمل يعد اإللحاد يشيف القرن التاسع عرش، خصوص 

لودفيغ ” صاحبهل   روح املسيحيةتاب کنرش  بدأ هذا معوسي من الناحية الفسلفية.
له  انکتاب الذي کال فهذا. “الصاعقة”ما سيسميه إنجلز ب ـم، وهو 1841سنة  “فيورباخ

، عبارة عن نقد للدين مبا هو استالب. فاإل کتأثي واضح عىل مار  نسان، س الشاب، هو، أوَّل 
 ها ماهية  نکائن متخيل، لکعىل ، تهماهيته الخاصة خارج ذاام يرشح فيورباخ، ي سقط  ک
 ي، والفعل والحب؟ إذنکة التفکمل ومن ضعفه. أليست لذايت الفرد   قيود   من ة  تحرر م  

 ِّلي کائن ک)إذن فهو  الحدود يةئنهانها َّل کات الثالث، لکه امللهذ ون لهکا ستائن  کأتخيل 
ا،  الحب(، وهذا ما أسميه اإلله. ِّلي کو القدرة،  ِّلي کاملعرفة، و  هذا يقل ل فإن باعتباري فرد 
 ائن اکن بوصفي کلون َّل يشء. کاد أکلست شيئ ا، أو أأنا  فأمام هذا الالنهايئ من شأين:
 .اإلنسانية، دون أن أدري به د  ج  م  أ   طقٍس تقدييس من شأين: إنه مثل هذا ي عّلإنسانيًّا، 

شاع  عنه اإللهن فيورباخ عن اَّلستالب: نظر ا أل  حدثننا أن نرى ملاذا يتکمي  م 
ن ک( عن ذاته. لalienusالغريب )ک فإن اإلنسان، يف الدين، يجعل من نفسه فارق؛أنه م

عىل ماهيته الحقيقية.  وطفول   لميو مجرد استيالء ح  ه “اإلنسان عن نفسه انسالخ”
سفر ” صيغة اس  کعاتب فيورباخ کذا ک، ه“صورتهلقد خلق اإلنسان  اإلله  عىل ”
قهو  اإلنسان ل دين إذن،کيف . “وينکالت ش  مربره التقوى، : التجسيم هو حقيقة من ي ع 

رب  ية. باألخص يف املسيحهذا صحيح و ورس عظمته.  ، التجسيد عام هو أسايس عقيدة ت ع 
ن من اخرتاع هذا کمت ک، لذل“ان هو اإلله نفسهک”: ألن اإلنسان نفسه اآلن يف تجاهلهوت

إنسية اإلله الذي جعل من نفسه إنسان ا. إن إماطة اللثام عن حقيقة الدين، باعتباره 
ست ل بة، يعني تستعيد فيها اإلنسانية لنفسها ما جال أمام إنسية حقيقية، امل ح  س  ف   ،إذن ،م 

انت ماهية اإلنسان کدين  اإلنسان: إذا  اإللحاد  هنا يصي عىل اإلله.  ،خطأ   ،هتطأسق
ون القانون األسمى واألول کبالنسبة إليه ماهية أسمى؛ فمن الرضوري إذن، عمليًّا، أن ي

 Homo homini deus)بالنسبة لإلنسان  إله   ب اإلنسان لإلنسان. إن اإلنسان  هو ح
(est .نقطة تحول التاريخ العاملي. وهذا هو املبدأ العمّل األسمى، وه 

 سک: مار رخد  م   وه ااإلله مب
شيئ ا  ،هدسيغدو عن نهکس الشاب؛ لکا عند مار أيض   هذا البعد اإلنيس يحرض

ماهية الدين اختزل فيورباخ ”س أن کَّلحظ مار . لقد اسياسيًّ  کمن ذل رثک، وأادينيًّ فشيئ ا، 
ا لا ن هذه األخية ليست تجريد  کية. لاهية اإلنسانامليف  لفرد املنعزل. إنها، يف مالزم 

ما يجب تغييه لتحرير فاملجتمع هو ، إذن .“مجموع الروابط اَّلجتامعيةهي ، حقيقتها
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ت   اإلنسان. وقد يبلغ من العمر  سکن مار اکم، )حيث 1844، منذ سنة رةکهذه الف أفض 
ا، ي سنة( إىل 26  في أن نورده هنا، ويقول فيه:کنص مشهور، واضح وجميل جدًّ

، واقعية ضائقة، يف الوقت نفسه، تعبي عن يه الضائقة الدينيةإن ”
ط ه دٍ  مخلوقٍ  وه  أ  هو ت  الدين و . اواحتجاج عليه ض  ام أنه کر وح  عامٍل بال قلب، ، و م 

 ب.و . إنه أفيون الشعفيهاَّل روح  روح ظروف اجتامعية
التي  الرضورة   هو ،وهمية بالنسبة للشعب سعادة ونهکل ،الدين إلغاءو 

املتعلقة ب عن األوهام و سعادتهم الحقيقية. ومطلب تخّل الشع ل  کتش
 .“إىل األوهامفيه حتاج ت الوضع الذيعن  اهتخليرضورة عني ي، اوضعيتهب

ما يستوجب  وجود لعامل آخر، وهوال فن. إن نقد الدين ونقد املجتمع متالزما
  هذا العامل.يغيت

 أو جثة: نيتشه م  اإلله مبا هو س  
التي هي و للعبيد، أخالق  رهها، سوىکي انکالتي ، يةکاَّلشرتانيتشه يف  ن يرىل
 الدين؟ عىل نيتشهامذا يؤاخذ فهي مناهضة  لها.  رث مامکلمسيحية أامتداد ل

قدر العامل الواقعي.  سا يبخيف اإلله، وهو ميم ل الق  ک ع  ض  لقد آخذه عىل أنه و  
آخر  مٍ عال   م  اس  الحياة ب   ين  د  أنه ي  أنها خالدة. و  م  ع  ي ز   ٍس ف  ن   الجسد باسم   أنه يحتقرو 

ه من م  اس  ن ب  ک، إذ يبحث اإلنسان عن مبدأ يتمإنه تاريخ مؤسف”يقول نيتشه:  متخيال.
وهو  يتأىت له اَّلفرتاء عىل هذا العامل وتدنيسه؛ يکاحتقار اإلنسان، ويخرتع عامل ا آخر ل

اي َّل يف الواقع من ، “حقيقة”و “إله ا” -العدم– هيجعل منالعدم، وسوى  ستوعب أبد 
ه الضعفاء ل  سا و  ت  الحقد الذي ي   انتصارهو إن هذا  .“وإدانته وجودم عىل هذا الکحشأن ه ال

نقيض ”و “مثرة اَّلنحطاط”وهو  ل الحاَّلت،کإن الدين توحيدي يف . لتأنيب األقوياء
ـ”و “الحياة مي  ها.ـ“س 

من حال الوضع إطالق ا.  حل  ص  نيتشه، مل ي   ، الذي ينادي به“موت اإلله”إن 
هذا العامل املنحط،  سوى، عليه إسقاطهايتم ان کالتي  ،القيمفعندما مات، مل يتبقا من 

 “األسلوب العظيم”إنه  ؟کذلالذي هو عاملنا. إن الدين ي فيض إىل العدمية. فام عالج 
 هذاو . “إرادة القوة”يد کوتأ( “amor fatiحب القدر ”)املتمثل يف حب ما هو موجود 

ا القيم الي يفرتض املسيحية. لقد مات اإلله، إذن نحن -هوديةقلب  جميع القيم، خصوص 
 خلق اإلنسان األعىل...من عليه أن ي
 

: فرويد  اإلله مبا هو وهم 
ا.  أقل انکفرويد أسلوب إن  ن کالذي مل يوهو إليه،  بالنسبةاإلميان، فتنميق 

. symptômeهو أوَّل  عبارة عن ع ر ض الفلسفة، ب اف  و شغان کوإمنا عي أنه فيلسوف، دا ي  
عن ، نفسه يف اآلن، کذلکويعرب  الطفل،  ةضائق، التي هي امتداد لتناضائقإنه ي عرب  عن 

 جي د  ن، ل  ث  م  عقدة أوديب: اإلله عبارة عن أب م   تساميحاجتنا إىل الحامية. إنه أشبه ب
ن الراشدين. هذا د  جدير بالحب والطاعة، حتى من ل  ام أنه کرث قوة يف الوقت نفسه. کوأ

بت کجرااء الم يف الغرائز الجنسية، وخطي ا کما يجعل من اإلميان شيئ ا مثين ا ألجل التح
ون کغالب ا ما ي. “استحواذيًّا جامعيًّا عصاب ا” ما يشبه ل الدينکالذي يفرضه. بهذا يش

ا،  عظيمة  خدمات ،کبال ش ،الدين قد قدمل”)بالنسبة لإلنسانية سواء الدين نافع 
عصاب ”ن لعصاب جامعي أن يعفيه من خوض تجربة کللفرد، )إذ مي أو( “للحضارة
 نابع من”ل دين هو وهم، مبعنى اعتقاد کهذا ليس سبب ا لالعتقاد فيه. فو (. “شخيص

يف  .تصور اإلنسان لرغباته عىل أنها واقعاَّلعتقاد يف اإلله يعني إن . “رغبات إنسانية
ا أن ي”تب فرويد يقول: ک “مستقبل وهم”تابه ک إله خالق  کون هناکإنه لجميل حقًّ

ون، وحياة کنظام أخالقي لل کون هناکمليئة بالرأفة، وأن ي للعامل، وأن توجد عناية إلهية
ننا أن کله هو بالضبط ما ميکون هذا کمن املثي للفضول فعال  أن ي نکبعد املوت؛ ل
 .“نتمناه ألنفسنا

 من الحرية إىل الحب
األوساط  يفاإللحاد أن يصبح ديدن األغلبية  کيوشخالل القرن العرشين، 

تها. وهذا لن مينع العديد من بعض لفاقدة  ، ستبدوأن مسألة اإلله امکية. الفلسف دا ح 
ن من کنتم ملإن نعتذر  ل غي م َصاح به.کولو بش، ذات بال انةکولوه مي  تاب، أن کال

 بسبب ضيق املجال. ک، وذلتابکهؤَّلء ال أربعة من تناول سوى
ا يف شبابه؛ مل ي  کإل لة املعادية کالحر  ان نصي  کمن أنه بالرغم   فکليوس، خصوص 

ن مبعنى إنيس ليس کعن اَّلقرتاب من روح األناجيل، ل )إميل شارتيي( (Alain) أَّلن
 ، يف اآلن ذاته،الدين  يبدو له أن ان ک(. “اإلنسان ن يسمح لنفسه بتبجيل غيکي مل”) إَّل.

. ل رمزي عن اإلنسانيةکشفه بشکما ي يف حقيقيٌّ و  يقوله عن اإلله، ما يخص ما يف وهميٌّ 
واإلنسية والروحانية؛ ويقول  ليوسکمتتزج فيها معاداة اإل  وهو ما يلخصه أَّلن يف جملةٍ 

 .“ل يشء فيه جيد ما عدا القسکو  ل يشء يف الدين حقيقي ما عدا الوعظ.ک”فيها: 
إن وجهة نظري حول ”تب يقول: کفقد  رث رشاسة.کراسل فهو أبرتراند أما 

ريس. أرى أن الدين عبارة عن مرض ناتج عن الخوف، کالدين هي نفسها وجهة نظر لو 
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ريس. أرى أن الدين عبارة عن مرض ناتج عن الخوف، کالدين هي نفسها وجهة نظر لو 
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أندري كونت سبونفيل، ترجمة: حامدي أنوار

 عامل   “مبادئ الرياضيات”تاب کان صاحب کلقد . “التي َّل توصفوهو منبع األحزان 
ا کنا ح  م   منطقٍ  ا  انکو  حول وجود اإلله،املزعومة  “الرباهني”ي يتقبال کل جدًّ أشد نزوع 

مبا َّل يسمح له ( “شفقة مؤملة أمام معاناة اإلنسانيةان يشعر بک”)إىل التعاطف 
يتقبل  حتىيف نزوعه اإلنساين  اط  ر  ف  ان، أخي ا، م  کو  القدرة. ّل  ک و  ِي خ   َّلعتقاد يف إلهٍ با

ا الخضوع إىل  -خضوع الناس ليشء آخر غي القيم  ه باملعرفة”خصوص   -“الحب امل و جا
 التي يخلقونها ألنفسهم.

موقف من  ، وإن عىل نحو مختلف،اأيض    املذهبنيساإل سارتر، ل ناکيف حني 
، محسوس بقلب اإلنسان إنه”تب يقول: کفقد الدين أقل رشاسة.  ام ک ،اإلله هو، أوَّل 

من  أي مرشوع هذا؟ إنه اَّلنفالت .“واألسمى مرشوعه األسايس يحددهو کعلن ذلي  
ائن الذي تقدسه األديان: کالکاَّلحتامل بجعل نفسه هو أساس هذا اَّلحتامل ذاته. 

ون إله ا، أو إذا کالسعي إىل أن ت معناهون إنسان ا کن تأ ”فـ  .“ائن الذي هو علة ذاتهکال”
ر ب سارتر من ق  ي   هذا ما. “شئنا القول، أن اإلنسان هو باألساس رغبة يف أن يصي إله ا

 السارتري ليس دين ا، أو أن سارتر توقف ما، غي أن املذهب اإلنيس فيورباخ، عىل نحوٍ 
، ألن اإلنسان س شغف املسيحکذا فإن شغف اإلنسان هو عکه”عن اَّلعتقاد فيه: 

نضيع أنفسنا  رة اإلله متناقضة، ونحنکن فکل د اإلله.ول  ي   نفسه مبا هو إنسان حتىيضيع 
اوإ ن  ليس  .“سدى ا ما يسمح لنا  ، مبا أن عدم وجود اإلله هومتام   -ويفرض علينا–أيض 
 ون أحرار ا.کبأن ن

ه أن نسمي نکمبا مي رتف  ع  ي  ل   (M. Conche) ونشکاألخي مارسيل  سيأيت يف
ا، تجعل  باإللحاد القيمي أو األخالقي. فمعاناة األطفال، منظور ا إليها باعتبارها رشًّا مطلق 

ا کاَّلعتقاد يف اإلله غي مقبول أخالقيًّا. لو  ا )مبا أنه يان  کلان اإلله موجود   کرت ناقص 
لو أن ”محبته خطأ.  ونکست من ثمون إله ا: و کلن ي کبذلاألطفال يعانون بوحشية(؛ و 

ا، فإنه غي موجود. إن ان إله  کطيب ا(؛ وإذا ليس  مبا أنه) .“موجود، فإنه ليس إله ا “اإلله”
االذي ليس واح ون هو دين الحب،کالدين الوحيد املقبول سي الحب هو، بالفعل، . إن د 

يحررنا من جميع ما  وهونه يعفي من اَّلعتقاد فيه. ک، ل“طريق مضمون إىل اإلله”
يجعلنا نحيا وليس ما هو الحب إنه  :ادود  حتها ويضع لها حقيقعن  عربحني ياألديان، 
 اإلله.
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ا، فإنه غي موجود. إن ان إله  کطيب ا(؛ وإذا ليس  مبا أنه) .“موجود، فإنه ليس إله ا “اإلله”
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ثانيا: مقاالت متنوعة



زمن السعديني بسوس الجوائحو األوبئة من تاريخ جوانب   
 محمد أقسقوس

شکمرا-التاريخ باحث يف  
 

انت تعصف بالبالد کالتي  من األوبئة والجوائح سلسلةاملغرب ب يحفل تاريخ
ويف هذا  وتهزها هزات عنيفة. بصمتها عىل الدولة واملجتمع، کوتت ل مستمر، کبش

والتي  ،جال سوس خالل مرحلة هامةمبالسياق سنتناول جوانب من تاريخ األوبئة 
إنهاء الهيمنة اإليبريية من نوا کبعد أن مت تزامنت مع تويل األرشاف السعديني للسلطة

 .موازين القوة لصالحهم عىل السواحل املغربية، واستطاعوا قلب
الجوائح يف عالقتها باملجتمع، تدخل إن مثل هذه األبحاث التي تدرس األوبئة و 

م ابتعادها کبالتاريخ الجديد، بح (Jacques Le Goff)وف گلو  کضمن ما يسميه جا
ز کادية التي ترتري، واهتاممها بالبنى االجتامعية واالقتصکعن الحدث السيايس والعس

أنها جديدة من خالل توظيفها ملصادر غري مبارشة وموازية  امک عليها املجتمعات.
للحوليات التاريخية، وتساعد عىل سّد الثغرات املصدرية وإغناء البحث بعدد من 

 اإلشارات املرجعية الفريدة.
ل خاص من املواضيع کوارث عموما، واألوبئة والجوائح بشکموضوع الويعترب 

ظل موضوع االهتامم بها  کلذلاالحاطة بها، املتشعبة التي تتسم بصعوبة تناولها و 
ون شذرات تأيت کان يرد عند املؤرخني ال يعدو أن يکيصنف ضمن التاريخ املنيس، وما 

 ل مشتت ومتناثر يف سياق تدوينهم لألحداث التاريخية.کبش
وارث کزمن السعديني مجموعة من السوس عىل بالد  ،تعاقبت يف هذا الصدد

ل من البنية کوضمن حدود جغرافية متباينة عىل  ،ل متفاوتکبشالطبيعية، والتي أثرت 
ام کواهتم لها الح والدينية...والثقافية الدميوغرافية واالقتصاد واملامرسات االجتامعية 

ل حسب کوالفقهاء وعامة الناس، وحاول الجميع مواجهتها،  وأهل الحل والعقد
غ الذي يعتي البحث لتساهم يف مأل الفرا  تأيت هذه الورقة ،سياقيف هذا ال انياته.کإم
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محمد أقسقوس

مام  تيس راهنية ويعد حديث الساعة،ک، خاصة وأنه ي1وبئة والجوائحيف موضوع األ 
 يستدعي مقاربته بالدرس والتحليل.

نروم من خالل معالجتها فهم  ،زيةکالية مر کعىل هذا األساس، نطرح إش
يفية کلتي تتحدد يف ، واواستيعاب طبيعة الظاهرة الوبائية يف تاريخ املغرب الحديث

. األمر الذي يحيلنا عىل طرح عدد األوبئة والجوائح بسوس زمن السعديني إدارة وتدبري
 سويسالأصابت القطر  : ماهي الجوائح التيييلفيام األسئلة الفرعية التي نجملها  من

 تياکالسلو أبرز وما  ؟يف سوسالعامة عىل األوضاع  اساتهاک؟ ما هي انعيف هذه املرحلة
ن املخزن کوإىل أي حد متوارث داخل املجتمع السويس؟ کاألزمات وال کالتي أفرزتها تل
 افحتها؟کسبل ووسائل مالسعدي من 

 جرد وتصنيف :األوبئة والجوائح .1
لسعدي سلسلة من األوبئة يف العهد ا املغربباقي مناطق مثل شهدت بالد سوس 

، وقد تردد صداها يف انت تتواىل إما لفتات مختلفة، أو خالل أعوام متصلةک، والجوائح
، حاولنا الغوص يف ثناياها رغم ما تطرحه من صعوبات مصادر مختلفة املظان واملرامي

 أو تقديم املصادررحلة املدروسة، ل متون املکجمة، تتعلق إما باستعصاء االطالع عىل 
 کوبناء عىل ذلون مستتة وراء أحداث سياسية أو اجتامعية وغريها. کإشارات غالبا ما ت
ام ک م17م ومطلع القرن 16خالل القرن  سوسبواألوبئة الجوائح  وقائعقمنا بجرد ألهم 

 يبني الجدول أسفله:
 

 

 

 
                                                                                              

يالحظ أن الدراسات املنجزة يف موضوع األوبئة والجوائح بسوس قليلة جدا، فاألعامل املنشورة بخصوصها، تتشکل يف الغالب من مقاالت  1
قصرية نسبيا، ال تکفي لسّد النقص الحاصل يف هذا الجانب. لکن تبقى أهم األعامل التي أنجزت يف هذا املوضوع، هو العمل الذي قدمه 

م، إذ تناول من خالله تاريخ املجاعات واألوبئة 1945م و 1900أيتجامل حول األوبئة واملجاعات بسوس وواد نون ما بني األستاذ محمد 
 بهاتني املنطقتني، مربزا موضوع األزمة وإشکالية الکتابة التاريخية من خالل مرحلة ميکن اعتبارها من أشد األزمات التي مر بها الجنوب

ف عىل الجانب الطبيعي والبيئي يف ظهور واستتباب، وکذا ضبط ومحاربة املجاعات واألوبئة يف املنطقتني. کام قدم املغريب. وقد رکز املؤل
األوبئة أيتجامل،  نظر: محمدأبشکل مفّصل عالقة الجوائح واألزمات بتدخالت وتدابري جميع الّسلط مرکزا عىل دور السلطان واملخزن. 

 سلسلة: مسارات يف البحث،التاريخ االجتامعي واالقتصادي والسيايس للجنوب املغريب،  )1945م و 1900 مابني (واملجاعات بسوس وواد نون 
 .)2020، 1الرباط: دار أيب رقراق للطباعة والنرش، ط (
 

 مصادرها نوع الجائحة وآثارها السنوات

جارف ومجاعة  طاعون 1511
 بسوس يبةهر 

 Léopold Justinard, “Notes sur 
l’histoire du souss au XVIe siècle”, 
Archives Marocaines XXIX (1933): 
182. 

 وباء عام ومجاعة شديدة م1521هـ/927
 تارودانتب

ترجمة  ،الرشفاءتاريخ ، دي طوريسدييغو 
 :ر البيضاءالدا( محمد حجي ومحمد األخرض

بية للتأليف املغرمنشورات الجمعية 
محمد ؛ 65-64 ،)1988، والتجمة  والنرش

 دراسة وتحقيق، يکطبقات الحضيي، کالحضي
مطبعة النجاح،  الدار البيضاء:(و کأحمد بومز 

نيل تي، کأحمد بابا التمب؛ 123، )2006
عناية وتقديم عبد ، بتطريز الديباج االبتهاج

دار  :طرابلس( الحميد عبد الله الهرامة
 .344، )2000تاب، کال

 وباء عام م1522هـ/928
ألخبار دول  االستقصاأحمد بن خالد النارصي، 

، تحقيق وتعليق جعفر املغرب األقىص
 ، الجزء الخامسالنارصي ومحمد النارصي

 .87، )1955، تابکدار ال :الدار البيضاء(

 / هـ933-935
 م1527-1529

مجاعة وقحط شديدين 
 السويسبالقطر 

Henry de Castries, Les sources 
inédites de l’histoire du Maroc, de 
1530 à 1845, première série, dynastie 
sadienne (1530-1660), Archives et 
Bibliothèque de France, tome I, 
première partie (Paris: Éd. Ernest 
Leroux, 1905), 418-46. 

 .123 ،تاريخ الرشفاءدي طوريس،  املطرانحباس  م1547هـ/954

 م1557هـ/964
ومجاعة شديدة  2وباء عام

 بسوس
 

بأخبار  نزهة الحاديمحمد الصغري االفراين، 
عبد  ، تقديم وتحقيقالقرن الحادي کملو 

 مطبعة :الدار البيضاء( اللطيف الشاديل
 .106 (،1998، حالنجا

من الفتاوى الفقهية يف أهم القضايا لحسن اليويب، 
)الرباط: وزارة  عهد السعديني إىل ما قبل الحامية

 .55، (1998األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

                                                                                              
شخصيات مثقفة م، إذ مات منه خلق کثري، من بينهم 16کان هذا الوباء من أخطر األوبئة التي عرفها املغرب يف النصف الثاين من القرن  2

عرض ألحداث حرکات،  نظر: إبراهيمأ کالشيخ عيل الفحل، وقايض تطوان أيب عبد الله الکرايس، ومفتي مراکش أيب عبد الله الحساين وغريهم. 
 ،م(20/هـ14املغرب وتطوراته يف امليادين السياسية والدينية واالجتامعية والعمرانية والفکرية منذ ما قبل االسالم إىل العرص الحارض )ق

 .416 (،2000الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، ( الجزء الثاين
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شخصيات مثقفة م، إذ مات منه خلق کثري، من بينهم 16کان هذا الوباء من أخطر األوبئة التي عرفها املغرب يف النصف الثاين من القرن  2

عرض ألحداث حرکات،  نظر: إبراهيمأ کالشيخ عيل الفحل، وقايض تطوان أيب عبد الله الکرايس، ومفتي مراکش أيب عبد الله الحساين وغريهم. 
 ،م(20/هـ14املغرب وتطوراته يف امليادين السياسية والدينية واالجتامعية والعمرانية والفکرية منذ ما قبل االسالم إىل العرص الحارض )ق

 .416 (،2000الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، ( الجزء الثاين
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بالجنوب  انتشار الجراد م1571هـ/ 978
 .107 ،نزهة الحادي، االفراين املغريب

 عّم السعال والغالء،  م1579هـ/987
 .بالد سوس والَْقيْظ  الَحرِّ  عام

الصفا يف مآثر مناهل عبد العزيز الفشتايل، 
ريم، کريم ک، تحقيق عبد الموالينا الرشفا

وزارة األوقاف والشؤون  نرش الرباط:(
،  نزهة الحادي؛ االفراين، 52،)1973اإلسالمية، 

152-153. 

 انحباس املطر وعّم الوباء م1581هـ/989
 بسوس

تطوان: دار ( رسائل سعديةنون، کعبد الله 
رسالة ، 162 ،)الطباعة املغربية، دون تاريخ

 الذهبي إىل خليفته تبها املنصورکسعدية 
 .بالقطر السويس

 .98 ،مناهل الصفاالفشتايل،  بالبالد السوسيةسنة القحط  م1588هـ/996

 بالجنوب املغريبعمَّ الوباء  م1597هـ/1006

 ألهلنرش املثاين  ،محمد القادري بن الطيب
قيق تح، عرش والثاين عرشالقرن الحادي 
 األول الجزءوأحمد التوفيق، محمد حجي 

 منشورات الجمعية املغربية للتأليف الرباط:(
 .69، )1977 ،والتجمة

وطاعون جارف  وباء عام م1598هـ/1007
 بالقطر السويس

 ؛187 ،الخامس الجزء، االستقصا النارصي،
السعدية  تاريخ الدولة ،مجهولمؤلف 

تقديم وتحقيق عبد الرحيم  ،مدارتيةکالت
، )1994قاالت، امل نرش عيونش: کمرا(بنحادة 

99. 

 تارودانتعمَّ وباء شديد  م1603هـ/1012
عبد الرحامن  ؛279 ،نزهة الحادي االفراين،

، علوم األمة يف إسناد الفوائد الجمةالتمناريت، 
تب کالدار  بريوت:(تحقيق اليزيد الرايض 

 .308م، 2007العلمية، 

 بالد سوس عمَّ الغالء واملجاعة م1606هـ/1014
، علق إيليغ قدميا وحديثااملختار السويس، 

 :الرباط(مد بن عبد الله الروداين مح عليه
 .33-32، )1966ية، کاملطبعة املل

 .104، السعدية تاريخ الدولة ،مجهول بسوس وباءالطاعون و عّم ال م1610هـ/1019

الواعر عىل هجوم الواد  م1623هـ/1032
 .385 ،الفوائد الجمةالتمناريت،  تارودانت

 
سلسلة  عاقبت تشهد منطقة سوس ، أنخالل معطيات الجدول أعاله يتبني من

د لنا ما ذهب إليه کم. وهذا يؤ 17 القرن مطلعو  16 من الجوائح واألزمات خالل القرن
عاشوا طوال تاريخهم يف رهان دائم مع الطبيعة ن املغاربة إ ” :محمد أمني البزاز بقوله

لام حدث قحط يأيت يف أعقابه کالتي تتقلب بني العطاء والشح، بني النعيم والبؤس. و 
 3.“ةکالجوع، وتتلوه األوبئة الفتا

مصادر املرحلة  لکوتبقى الالئحة التي أوردناها تقريبية باعتبار صعوبة دراسة 
أو السنوات املدروسة، والتي غالبا ما تستعي انتباهها إما فتات القحوط والجفاف، 

 املرحلةثري، مثل کمام فراغات زمنية ال نعرف عنها الذات املحاصيل الوفرية، مام يجعلنا أ 
ي وبرنار کأشار إليها الباحثان حميد التي إذ ،م1510و 1500 سنتي املمتدة ما بني

 4( يف معرض حديثهام عن غالء أسعار الحبوبRosenberger ernardBروزنربجي )
ل مبارش کش نتيجة ما حل بهام من جفاف وقحط شديدين أثرا بشکمبدينتي فاس ومرا

 عىل الحياة االقتصادية واالجتامعية باملدينتني.
، حامال معه عددا من اريثکعىل املغاربة بوجه  أطل القرن السادس عرش ميالدي

وتنوعت  م،1598م و1511 سنتي ما بني إذ تزايد عدد الجوائح ،ةکاألوبئة والجوائح الفتا
ل عرش سنوات، ومنها ما کأو ثالث مرات مرتني  مبعدلمجاعات وقحوط، بني أوبئة و 

ان کومنها ما  م،1598و 1522 شمل جميع أنحاء البالد ما بني الذي وباءالمثل  ،اان عامَّ ک
م ثم 1581وباء مثل ام هي الحال يف بالد سوس، ک جهويا انحرس يف بعض املناطق فقط؛

أقطار أخرى  ومنها ما عمّ  م.1606م، وما تالهام من مجاعة شديدة سنة 1603 وباء
عام  للبحر املتوسط شامليةمن الضفة الالطاعون الجارف الذي أىت خارج املغرب، مثل 

 5.الحرث والنسلرافقته مجاعة رهيبة أتت عىل  م،1511
عرف  ،أما القرن السابع عرش، فقد أشارت بعض املصادر إىل أن النصف األول منه

جفاف عىل األقل، افتتح مبجاعة شديدة تالها  موجاتتسجيل ما يناهز خمسا أو ست 
ويعد جفاف أواخر العقد الثاين وبداية عقد الثالثينيات من  6.م1603سنة  کفتاوباء 

والبالد السوسية  ،الجفاف التي أصابت املغرب عامةالقرن نفسه، من بني أخطر دورات 
، أدى إىل ظهور وقلت فيها املحاصيل الزراعية ،انحرص فيها املطر إذ ؛عىل وجه التحديد

أنه قىض عىل ما تبقى من أرسة السعديني  رکاملجاعة وتفيش الوباء الخطري الذي يذ 
 تراجمهم. طياتمع هدکتؤ  بنخبهم من علامء وقضاة حسب ما کوفت 7،مةکالحا

                                                                                              
)الرباط:  18، سلسلة رسائل وأطروحات رقم باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش تاريخ األوبئة واملجاعاتمحمد األمني البزاز،  3

 .34، ) 1992کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
4 Bernard Rosenberger et Hamid Triki, “Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles (suite)”, Hespéris-
Tamuda XV, fascicule unique (1974): 46. 
5 Justinard, “Notes”, 182. 
6 Rosenberger et Triki, “Famines et épidémies”, 46-7. 

 .53 ):2000( 1 مجلة کنانيش، “الدميوغرافية يف تاريخ املغرب الحديث األزمة”محمد استيتو،  7
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بالجنوب  انتشار الجراد م1571هـ/ 978
 .107 ،نزهة الحادي، االفراين املغريب
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 .بالقطر السويس

 .98 ،مناهل الصفاالفشتايل،  بالبالد السوسيةسنة القحط  م1588هـ/996

 بالجنوب املغريبعمَّ الوباء  م1597هـ/1006

 ألهلنرش املثاين  ،محمد القادري بن الطيب
قيق تح، عرش والثاين عرشالقرن الحادي 
 األول الجزءوأحمد التوفيق، محمد حجي 

 منشورات الجمعية املغربية للتأليف الرباط:(
 .69، )1977 ،والتجمة

وطاعون جارف  وباء عام م1598هـ/1007
 بالقطر السويس

 ؛187 ،الخامس الجزء، االستقصا النارصي،
السعدية  تاريخ الدولة ،مجهولمؤلف 

تقديم وتحقيق عبد الرحيم  ،مدارتيةکالت
، )1994قاالت، امل نرش عيونش: کمرا(بنحادة 
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 تارودانتعمَّ وباء شديد  م1603هـ/1012
عبد الرحامن  ؛279 ،نزهة الحادي االفراين،

، علوم األمة يف إسناد الفوائد الجمةالتمناريت، 
تب کالدار  بريوت:(تحقيق اليزيد الرايض 

 .308م، 2007العلمية، 

 بالد سوس عمَّ الغالء واملجاعة م1606هـ/1014
، علق إيليغ قدميا وحديثااملختار السويس، 

 :الرباط(مد بن عبد الله الروداين مح عليه
 .33-32، )1966ية، کاملطبعة املل

 .104، السعدية تاريخ الدولة ،مجهول بسوس وباءالطاعون و عّم ال م1610هـ/1019
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سلسلة  عاقبت تشهد منطقة سوس ، أنخالل معطيات الجدول أعاله يتبني من

د لنا ما ذهب إليه کم. وهذا يؤ 17 القرن مطلعو  16 من الجوائح واألزمات خالل القرن
عاشوا طوال تاريخهم يف رهان دائم مع الطبيعة ن املغاربة إ ” :محمد أمني البزاز بقوله

لام حدث قحط يأيت يف أعقابه کالتي تتقلب بني العطاء والشح، بني النعيم والبؤس. و 
 3.“ةکالجوع، وتتلوه األوبئة الفتا

مصادر املرحلة  لکوتبقى الالئحة التي أوردناها تقريبية باعتبار صعوبة دراسة 
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 عىل الحياة االقتصادية واالجتامعية باملدينتني.
، حامال معه عددا من اريثکعىل املغاربة بوجه  أطل القرن السادس عرش ميالدي

وتنوعت  م،1598م و1511 سنتي ما بني إذ تزايد عدد الجوائح ،ةکاألوبئة والجوائح الفتا
ل عرش سنوات، ومنها ما کأو ثالث مرات مرتني  مبعدلمجاعات وقحوط، بني أوبئة و 

ان کومنها ما  م،1598و 1522 شمل جميع أنحاء البالد ما بني الذي وباءالمثل  ،اان عامَّ ک
م ثم 1581وباء مثل ام هي الحال يف بالد سوس، ک جهويا انحرس يف بعض املناطق فقط؛

أقطار أخرى  ومنها ما عمّ  م.1606م، وما تالهام من مجاعة شديدة سنة 1603 وباء
عام  للبحر املتوسط شامليةمن الضفة الالطاعون الجارف الذي أىت خارج املغرب، مثل 

 5.الحرث والنسلرافقته مجاعة رهيبة أتت عىل  م،1511
عرف  ،أما القرن السابع عرش، فقد أشارت بعض املصادر إىل أن النصف األول منه

جفاف عىل األقل، افتتح مبجاعة شديدة تالها  موجاتتسجيل ما يناهز خمسا أو ست 
ويعد جفاف أواخر العقد الثاين وبداية عقد الثالثينيات من  6.م1603سنة  کفتاوباء 

والبالد السوسية  ،الجفاف التي أصابت املغرب عامةالقرن نفسه، من بني أخطر دورات 
، أدى إىل ظهور وقلت فيها املحاصيل الزراعية ،انحرص فيها املطر إذ ؛عىل وجه التحديد

أنه قىض عىل ما تبقى من أرسة السعديني  رکاملجاعة وتفيش الوباء الخطري الذي يذ 
 تراجمهم. طياتمع هدکتؤ  بنخبهم من علامء وقضاة حسب ما کوفت 7،مةکالحا

                                                                                              
)الرباط:  18، سلسلة رسائل وأطروحات رقم باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش تاريخ األوبئة واملجاعاتمحمد األمني البزاز،  3

 .34، ) 1992کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
4 Bernard Rosenberger et Hamid Triki, “Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles (suite)”, Hespéris-
Tamuda XV, fascicule unique (1974): 46. 
5 Justinard, “Notes”, 182. 
6 Rosenberger et Triki, “Famines et épidémies”, 46-7. 

 .53 ):2000( 1 مجلة کنانيش، “الدميوغرافية يف تاريخ املغرب الحديث األزمة”محمد استيتو،  7
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ومطلع  16سوس يف القرن بالد  لها تالجوائح واألوبئة التي تعرض لتکشعموما، 
دوري،  لکد والعباد بشرضبت البال إذ  ، خطرا دامئا ومتجددا،مليالدينيا 17القرن 

، ملا ترتب عنها من آثار مهولة، أثرت عىل االقتصاد وأرهقت عامة الناس وخاصتهم
 واملجتمع والذهنيات.

 عىل األوضاع العامة بالقطر السويسها اساتکوانعوالجوائح األوبئة مظاهر  .2
 م17م ومطلع القرن 16مناذج من أخطر أوبئة القرن أ. 

عىل األوضاع العامة ببالد سوس، شملت  جمة اساتکان لألوبئة واملجاعات انعک
تلف حسب خطورة ن حجمها اخکالحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية وغريها، ل

ان کم، توايل عدة أوبئة، 16القرن  قد شهد النصف األول منو ها. مدت ارثة وطولکال
فاس سنة مجموعة من املدن املغربية مثل بعد أن رضب  ،م1521وباء سنة أخطرها 

ش کل من مراکديدة بثرية، وما تاله من مجاعة شکم، وأوقع بها وفيات 1519هـ/925
 ارثة،کعن حجم ال ل يشفي الغليلکبش مل تفصح االخبارية أن املصادر غريوتارودانت، 

الحال عند  ام هيک ،کأن اإلشارات الواردة، عبارة عن ترجمة لهذا الشيخ أو ذا کذل
إبراهيم بن سعيد بن سليامن ”الذي أورد ترجمة الشيخ  يکمحمد بن أحمد الحضي

ويف إشارة مامثلة عند  8،م1521بري سنة ک، مشريا إىل أنه تويف بالطاعون ال“السماليل
، وطلع إىل الجبل کن ذلتي، عن وفاة فقيه حرض قيام الرشفاء بسوس فهرب مکالتمب

 9.رهکثم مات بسبب الوباء يف العام السالف ذ 
 10،م، الذي عّم سائر املغرب سهوال وجباال، وأفنى حامته وأبطاله1557 ويعد وباء

 ةکم الذي جاء بعد معر 1579ه وباء ، وتال بالبالد السوسية ولوجيةاألزمات البيسوء أ من 
املؤرخ  حسبغالء ومجاعة، وضعفت أحوال الناس وادي املخازن، فقد عّم البالد 

)...( بعد وقعة النصارى بأربعني أوقية)الوسق( وأىت بيع القمح ”: ر بأنکالذي ذ  املجهول
أربعة ووقع يف ان الناس يسعلون ثم ميوتون بعد ثالثة أيام أو کحة کحيکبعده عام 

 11.“ الناس فناء عظيم...
ة الحتزامن مع وصول السعديني  کم بوباء فَتّا16ام بدأ القرن کو  م کإىل ُسدَّ
ارثة منعطف کي ک، أطلق عليه برنار روزنربجي وحميد التيانتهى بوباء آخر باملغرب،

اسات کانت له انعکم، 1608م و1597سنة ما بني  ةالقرن، والذي دام حوايل إحدى عرش 
                                                                                              

 .123، الجزء األول، طبقات الحضيکيالحضيکي،  8
 .344، نيل االبتهاجالتمبکتي،  9

 .55، الفتاوى الفقهيةلحسن اليويب،  10
 .99، تاريخ الدولة السعديةمؤلف مجهول،  11

عىل حّد قول النارصي  اثري ک ابحيث أفنى من الخلق عدد 12،وخيمة عىل أوضاع املغرب
 13.ش وتارودانتکومرال من فاس کرث انتشارا بکان أکومات به جمع من األعيان، و 

ل السلطة بدأوا رث باملناطق السوسية، حتى أن عامَّ کويبدو أن األمور تدهورت أ
رضون هيبة الدولة وعظمتها لالنحطاط، ز عملهم بسبب الوباء، ويعکرث من مراکيفرون أ

ام يظهر يف الرسالة کون الباب مفتوحا أمام انتشار الفوىض بسبب غياب السلطة، کويت 
فارس، واملؤرخة  وإىل ابنه أبالسلطان أبو العباس أحمد املنصور التي وجهها الجوابية 

 تاب ولدکوقد طالعنا ” :م، حيث جاء فيها1603فرباير  25هـ/1011رمضان  14بيوم 
رث کرتم عنه من أنه کالمه ما ذ کم أحمد بن محمد الصغري وصح عندنا من بحر کخال

م تحذرونه من القدوم کوالذي تامرونه به أن ،خرب الوباء ليجد ذريعة للخروج من سوس
يف يروم الخروج من موضع عيناه له من کال يرضينا منه و  کش، وإن ذلکم ملراکعلي

ال محالة تسقط منزلته عندنا  کغري أمرنا ال سيام مع غيبتنا عن البلد وأنه إن فعل ذل
يف الخروج والتنقل  هم الناحية فال عليکثم ال يعود إليها أبدا إال أن تفاحش املرض بتل

 14.“ قرب البلد...
 م1603أبو العباس أحمد املنصور سنة  15السلطان تويفوبسبب هذا الوباء 

بري ک رصاعيف أبناؤه  ، حيث دخلالبالدسائر وعمت الفوىض  ،16حسب بعض املصادر
عبد  وال حسب تعبريحاختلت األ  کوبذلحول السلطة، وهو ما زاد يف تعميق األزمة. 

، ومنعت السابلة، کوعمت األهوال وسدت املسال [...]” التمناريت يف فوائده:الرحامن 
واملخاوف الداهمة املستوبلة، وبالد أقطارها راجفة، وأمم قلوبها  [...] وتتابعت الفنت

وانقلبت  [...] وتغريت األحوال أيضا، واضطرب األمر، وهاجت الفنت واألهوال [...] واجفة
ع، فإنا لله وإنا وع من البو کوعمَّ الجزع والجوع، وتربأ ال [...] الرغيفالبادية انقالب 

 17.“[...] إليه راجعون
يف املناطق التي انترش فيها بقوله:  آثار الوباء ر التمناريتکذ ويف السياق نفسه، ي

فأما أهل فاس فصربوا وتلقوا األمر بالتسليم، فارتفع عنهم من سنته، ومل يعد إليهم، ”
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محمد أقسقوس

رث وقوعه بهم کان أکوتارودانت فتفرقوا له يف البادية والجبال، ف شکوأما أهل مرا
عىل الحارضتني سنة بعد سنة، وهم  کوانقرض جّل أعيانهم حتى استوىل الخراب من ذل

فرار منه من شؤم ال کان يُرى والله أعلم أن ذلکيفرون منه مدة اثني عرش عاما ف
 18.“والحزم فيه ويف غريه...

، کالوباء الفتا ثارتسلم هي األخرى من آ  لمف ،تارودانت الحارضة السوسية أما
بار، کدخلت الحارضة )تارودانت( فرأيت مجالس ال”قائال:  التمناريت کذلکها إذ يصف

 19.“رث ما وقع الوباء يف الشباب...کأان ک)...( و  ساها اإليحاشکومالعب الصغار، خاوية 
اع، وبتارودانت للصَّ  عرشة أواق   شکغالء فاحش حتى بيع الزرع مبرا کوقد نتج عن ذل

 املدينة بقوله: الدميوغرايف الذي شهدته جم النزيفح أيضاالتمناريت  رکذ وي 20.أوقيتني
يَبة َُهْدُم َدار   کلََعْمُر   َما الُْمص 
 ن الُْمصيبة فَْقُد ُحـــــــر  کَولَ 
 

 َوالَ َشاة  مَتُوُت َواَل بَعري           
َْوت ه   تمَيُو   21“ث ريٌ کبرََشٌ  مب 
 

ارثة الدميوغرافية التي أصابت کتبدي مدى حجم ال ،هذه الشهادةيف أن  کال شو 
انها کاملدينة ومحيطها، وما نتج عنها من نزيف دميوغرايف مهول، نتيجة هجرة س

يف السنوات  ذي استمر يف استنزاف األرواح بالبقاع السوسيةوفرارهم من الوباء القاتل، ال
لهم يف ک واکلمل يسلم منه جنود أبو فارس، الذين ه وفاة املنصور الذهبي، إذلتي تلت ا

باملدينة نفسها السنة  يف کام هلکجندي،  300حوايل ان عددهم يقدر بکتارودانت، و 
ويبدو أن هذا الوباء وصل أقىص  22.مکأحد أبناء املنصور السعدي الطامحني إىل الح

 23.مجاعة عامة انتکف م،1605سنة  مداه بحلول
ان شاهد کمن خالل الشهادات التي أوردها التمناريت، باعتباره نستشف  ،عموما

م، مختلف 1603وباء تي تلت عيان عىل الوقائع التاريخية والتحوالت الدميوغرافية ال
، عىل بالد سوس عامة، وتارودانت عىل وجه التخصيص اسات الوخيمة التي أثرتکاالنع

 :نجملها فيام ييل

                                                                                              
 .304 الجمة، الفوائدالتمناريت،  18
 .308 -307 ،نفسه 19
 .316 ،نفسه 20
 .166 ،نفسه 21

22 Rosenberger et Triki, “Famines et épidémies”, 46-7. 
 .33-32، إيليغ قدميا وحديثاالسويس،  23

ى حّدته کاختالل التوازن الدميوغرايف يف املناطق املوبوءة، بعدما أذ  اجتامعيا:
وما تاله من قحط وجفاف شديدين، وعمقته هجرة جامعية مخيفة  کالوباء الفتا

 املؤن.بسبب الجوع وانعدام 
، ب املعاملي، وتخرنقص املؤن، وغالء األسعاربسبب  اختلت األحوال اقتصاديا:

 .األسواق سادکلتجارية، و املبادالت ا وقلة
رث الفنت ک، إذ تاسات سياسية داخلية وخارجيةکينتج عن األوبئة انع سياسيا:

م کومن الطامعني يف الح 24،بسبب التمردات وانتفاض املناوئني لها من الداخل والخارج
بسقوطها. ل مام يعجِّ ت، امَّ لَ مة، فتعجز الدولة عن التصدي لهذه املمَ کمن األرسة الحا

الدولة السعدية بعد وفاة السلطان السعدي املنصور بالله سنة  وقد حصل هذا مع
نصف قرن، امتدت  ، مام أدخل املغرب يف أزمة سياسية خطرية دامت ما ينيف عن1603

ظهرت إمارة مستقلة عىل يد الزعيم الصويف أيب الحسن السماليل  إىل بالد السوس، إذ
 الحاحي. رياءکأيب ز بعد القضاء عىل نفوذ  162725سنة

وفاة  بعد ة حال، نخلص إىل أن املغرب دخل مرحلة الضعف واالنحطاطعىل أيّ و 
ن ن أ کيف األفق ما مي ، ومل يظهريف دوامة من الفنت والحروب املنصور السعدي ودخل

هو الشأن باملناطق  امک ثريا،کوأن األزمات الطبيعة، مل متهل الناس  ا لها، سياميضع حد  
تتدد  جديد، وظلت املجاعات واألوبئة من إذ رسعان ما عادت إىل الواجهة السوسية،

 م.17ل دوري طيلة القرن کبش
 الوثائق العرفية والفتاوى املحليةأثر املجاعات واألوبئة من خالل ب. 

وردت يف بعض الوثائق العرفية وفتاوى الفقهاء الذين عارصوا املرحلة املدروسة، 
وسعيد الهوزايل وغريهم، عدة إشارات إىل أزمات عرصهم  26تاينکأمثال القايض الس

                                                                                              
الجوائح عرب تاريخ املغرب األنواع ، ضمن “م1494-874هـ/899-260متثالت األوبئة باملغرب خالل العرص الوسيط ”عبد الحق الطاهري،  24

الرباط: منشورات کلية اآلداب والعلوم ( 82راسات رقم ، تنسيق البيضاوية بلکامل ومحمد أبيهي، سلسلة بحوث ودواألسباب والتدابري
 .97-77، )2020اإلنسانية، 

 .142، )2009الرباط: منشورات عکاظ، (تاريخ الدولة املغربية ، ضمن “بناء الدولة املرکزية وتحديات الفتة الحديثة”حسن أمييل،  25
ضواحي تارودانت، “ أََسکا نْطْلْبَة”م، بقرية 1554هـ/ 962لرکراکي، ولد عام هو الفقيه العالمة، أبو مهدي عيىس بن عبد الرحامن السکتاين ا 26

م وبها نشأ وتلقى تعليمه األويل، ثم انتقل إىل فاس حيث تتلمذ عىل يد ثلة من فقهائها املشهورين. توىل منصب القايض املفتي باعتباره أه
اء املهني للفقيه السکتاين وعلمه الغزير، فجلهم شهدوا له بإسهامه الکبري املناصب يف عهد الدولة السعدية، وتحدثت کتب التاجم عن العط

فتاويه التي جمعها ”يف النهضة العلمية والفقهية بسوس يف عرصه، إذ خلف مجموعة من املؤلفات واملصنفات الفقهية أهمها: أجوبته و
أما فيام يخص تاريخ وفاة السکتاين، ذکر املختار “... السويس فهرس ذکره العالمة محمد املختار”و“ رشح الصغرى للسنويس”و“ بعض تالمذته
م، وبها دفن، وبقي اسمه شامخا بعلمه الغزير وتآليفه بني 1651هـ/1061أنه تويف وهو يف قضاء حارضة مراکش سنة  املعسولالسويس يف 

عيل بن عبد الله ؛ 145، )املطبعة املهدية، دون تاريختطوان: (، الجزء الثالث خالل جزولةالفقهاء السوسيني. أنظر: محمد املختار السويس، 
)الرباط: طبع ونرش رىض الله املختار السويس،  2، تحقيق محمد املختار السويس، سلسلة مصادر املعسول وفيات الرسموکيالرسموکي، 
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رث وقوعه بهم کان أکوتارودانت فتفرقوا له يف البادية والجبال، ف شکوأما أهل مرا
عىل الحارضتني سنة بعد سنة، وهم  کوانقرض جّل أعيانهم حتى استوىل الخراب من ذل

فرار منه من شؤم ال کان يُرى والله أعلم أن ذلکيفرون منه مدة اثني عرش عاما ف
 18.“والحزم فيه ويف غريه...

، کالوباء الفتا ثارتسلم هي األخرى من آ  لمف ،تارودانت الحارضة السوسية أما
بار، کدخلت الحارضة )تارودانت( فرأيت مجالس ال”قائال:  التمناريت کذلکها إذ يصف

 19.“رث ما وقع الوباء يف الشباب...کأان ک)...( و  ساها اإليحاشکومالعب الصغار، خاوية 
اع، وبتارودانت للصَّ  عرشة أواق   شکغالء فاحش حتى بيع الزرع مبرا کوقد نتج عن ذل

 املدينة بقوله: الدميوغرايف الذي شهدته جم النزيفح أيضاالتمناريت  رکذ وي 20.أوقيتني
يَبة َُهْدُم َدار   کلََعْمُر   َما الُْمص 
 ن الُْمصيبة فَْقُد ُحـــــــر  کَولَ 
 

 َوالَ َشاة  مَتُوُت َواَل بَعري           
َْوت ه   تمَيُو   21“ث ريٌ کبرََشٌ  مب 
 

ارثة الدميوغرافية التي أصابت کتبدي مدى حجم ال ،هذه الشهادةيف أن  کال شو 
انها کاملدينة ومحيطها، وما نتج عنها من نزيف دميوغرايف مهول، نتيجة هجرة س

يف السنوات  ذي استمر يف استنزاف األرواح بالبقاع السوسيةوفرارهم من الوباء القاتل، ال
لهم يف ک واکلمل يسلم منه جنود أبو فارس، الذين ه وفاة املنصور الذهبي، إذلتي تلت ا

باملدينة نفسها السنة  يف کام هلکجندي،  300حوايل ان عددهم يقدر بکتارودانت، و 
ويبدو أن هذا الوباء وصل أقىص  22.مکأحد أبناء املنصور السعدي الطامحني إىل الح

 23.مجاعة عامة انتکف م،1605سنة  مداه بحلول
ان شاهد کمن خالل الشهادات التي أوردها التمناريت، باعتباره نستشف  ،عموما

م، مختلف 1603وباء تي تلت عيان عىل الوقائع التاريخية والتحوالت الدميوغرافية ال
، عىل بالد سوس عامة، وتارودانت عىل وجه التخصيص اسات الوخيمة التي أثرتکاالنع

 :نجملها فيام ييل

                                                                                              
 .304 الجمة، الفوائدالتمناريت،  18
 .308 -307 ،نفسه 19
 .316 ،نفسه 20
 .166 ،نفسه 21

22 Rosenberger et Triki, “Famines et épidémies”, 46-7. 
 .33-32، إيليغ قدميا وحديثاالسويس،  23

ى حّدته کاختالل التوازن الدميوغرايف يف املناطق املوبوءة، بعدما أذ  اجتامعيا:
وما تاله من قحط وجفاف شديدين، وعمقته هجرة جامعية مخيفة  کالوباء الفتا

 املؤن.بسبب الجوع وانعدام 
، ب املعاملي، وتخرنقص املؤن، وغالء األسعاربسبب  اختلت األحوال اقتصاديا:

 .األسواق سادکلتجارية، و املبادالت ا وقلة
رث الفنت ک، إذ تاسات سياسية داخلية وخارجيةکينتج عن األوبئة انع سياسيا:

م کومن الطامعني يف الح 24،بسبب التمردات وانتفاض املناوئني لها من الداخل والخارج
بسقوطها. ل مام يعجِّ ت، امَّ لَ مة، فتعجز الدولة عن التصدي لهذه املمَ کمن األرسة الحا

الدولة السعدية بعد وفاة السلطان السعدي املنصور بالله سنة  وقد حصل هذا مع
نصف قرن، امتدت  ، مام أدخل املغرب يف أزمة سياسية خطرية دامت ما ينيف عن1603

ظهرت إمارة مستقلة عىل يد الزعيم الصويف أيب الحسن السماليل  إىل بالد السوس، إذ
 الحاحي. رياءکأيب ز بعد القضاء عىل نفوذ  162725سنة

وفاة  بعد ة حال، نخلص إىل أن املغرب دخل مرحلة الضعف واالنحطاطعىل أيّ و 
ن ن أ کيف األفق ما مي ، ومل يظهريف دوامة من الفنت والحروب املنصور السعدي ودخل

هو الشأن باملناطق  امک ثريا،کوأن األزمات الطبيعة، مل متهل الناس  ا لها، سياميضع حد  
تتدد  جديد، وظلت املجاعات واألوبئة من إذ رسعان ما عادت إىل الواجهة السوسية،

 م.17ل دوري طيلة القرن کبش
 الوثائق العرفية والفتاوى املحليةأثر املجاعات واألوبئة من خالل ب. 

وردت يف بعض الوثائق العرفية وفتاوى الفقهاء الذين عارصوا املرحلة املدروسة، 
وسعيد الهوزايل وغريهم، عدة إشارات إىل أزمات عرصهم  26تاينکأمثال القايض الس

                                                                                              
الجوائح عرب تاريخ املغرب األنواع ، ضمن “م1494-874هـ/899-260متثالت األوبئة باملغرب خالل العرص الوسيط ”عبد الحق الطاهري،  24

الرباط: منشورات کلية اآلداب والعلوم ( 82راسات رقم ، تنسيق البيضاوية بلکامل ومحمد أبيهي، سلسلة بحوث ودواألسباب والتدابري
 .97-77، )2020اإلنسانية، 

 .142، )2009الرباط: منشورات عکاظ، (تاريخ الدولة املغربية ، ضمن “بناء الدولة املرکزية وتحديات الفتة الحديثة”حسن أمييل،  25
ضواحي تارودانت، “ أََسکا نْطْلْبَة”م، بقرية 1554هـ/ 962لرکراکي، ولد عام هو الفقيه العالمة، أبو مهدي عيىس بن عبد الرحامن السکتاين ا 26

م وبها نشأ وتلقى تعليمه األويل، ثم انتقل إىل فاس حيث تتلمذ عىل يد ثلة من فقهائها املشهورين. توىل منصب القايض املفتي باعتباره أه
اء املهني للفقيه السکتاين وعلمه الغزير، فجلهم شهدوا له بإسهامه الکبري املناصب يف عهد الدولة السعدية، وتحدثت کتب التاجم عن العط

فتاويه التي جمعها ”يف النهضة العلمية والفقهية بسوس يف عرصه، إذ خلف مجموعة من املؤلفات واملصنفات الفقهية أهمها: أجوبته و
أما فيام يخص تاريخ وفاة السکتاين، ذکر املختار “... السويس فهرس ذکره العالمة محمد املختار”و“ رشح الصغرى للسنويس”و“ بعض تالمذته
م، وبها دفن، وبقي اسمه شامخا بعلمه الغزير وتآليفه بني 1651هـ/1061أنه تويف وهو يف قضاء حارضة مراکش سنة  املعسولالسويس يف 

عيل بن عبد الله ؛ 145، )املطبعة املهدية، دون تاريختطوان: (، الجزء الثالث خالل جزولةالفقهاء السوسيني. أنظر: محمد املختار السويس، 
)الرباط: طبع ونرش رىض الله املختار السويس،  2، تحقيق محمد املختار السويس، سلسلة مصادر املعسول وفيات الرسموکيالرسموکي، 
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يف نوازل  ونهم خاضوا وأفتواکوارثها، مثل الجفاف واألوبئة واملجاعات وغريها، بکو 
انت أسرية مجاعات ک. إذ يستفاد من فتاويهم أن جل املناطق السوسية، السوسيني

 الناس ومواشيهم.عامة ت بکارثية، أدت بدورها إىل تفيش أمراض وأوبئة خطرية، فتک
ونتيجة انحباس املطر وتوايل سنوات الندرة املائية، تنعدم الحاجيات الغذائية 

وتتوتر العالقات  ،27املياه وترتفع األسعار وتنطلق الهجرات صوب مناطق وفرة
التي تردد من قحط وجوع شديدين، وانتشار األمراض الوبائية  کاالجتامعية، ملا يتبع ذل

أن الناس قد اضطروا زمن املجاعة واملسغبة  رک، حني ذ تاينکنوازل القايض السيف  اهاصد
وتنامت  28،ل رهيبکهم بأبخس األمثان؛ ويف أوقات تنخفض أسعارها بشکإىل بيع أمال 

 30.واألشجار يضاور، واألر يستعمله الناس يف الد   الذي 29ظاهرة بيع الثنيا
مدى تأثري الجفاف والقحط عىل الفالحني من  ،جملة من النوازل کذلکس کوتع

هم بسبب استنفاد أقواتهم وانعدامها، کالذين اضطروا إىل بيع أمال  السوسيةأهل البوادي 
ا يساوي ثالمثائة أوقية الذي باع بلدته بثمن بخس، مثال م الرجل”مثل مسألة: 

تاين بعض الوقائع التي حلّت بالناس يف زمنه، کر السکذ  ،رث من هذاکبل أ.31.“مبائة...
                                                                                              

، طبقات الحضيکي؛ الحضيکي، 44-43 ،)1960املحمدية: مطبعة فضالة، ( سوس العاملة؛ محمد املختار السويس، 25، )1988مطبعة الساحل، 
 .16-15(، 1962الدار البيضاء: مطبعة النجاح، (، الجزء الخامس املعسول؛ محمد املختار السويس، 470الجزء الثاين، 

کانت تکرث الهجرات بسبب ندرة املياه ونضوبها خالل فتات الجفاف الحادة وغياب املحاصيل، بحيث تهاجر بعض الفرق أماکنها أو  27
 مجاالتها لتنشئ دواوير أخرى، أو لتبحث عن مجاالت تقدم إمکانيات وموارد طبيعية أو مائية توفر لهم االستقرار الدائم. کام کانت تتعدد

ضعها األسباب أيضا بني انتشار األوبئة، أو الحروب وانعدام األمن، إذ غالبا ما تلتجئ األرس للمرتفعات الجبلية بحثا عن األمن، وتغادر موا
االستغالل الفالحي. وقد عرفت املرحلة  من أجلاألصلية نحو مناطق أکرث ارتفاعا بهدف القرب من منابع املياه، حيث ميکن تهيئة األرايض 

م، سلسلة من موجات الهجرات يف مناطق مختلفة بالجنوب املغريب. وهي الفتة التي شهدت 19إىل نهاية القرن  16ما بني أواخر القرن 
ات املائية الکربى، أدت إىل املجاعات واألوبئة العنيفة؛ کام ترتبت عنها تحوالت دميوغرافية واجتامعية واقتصادية باملغرب. أحمد توايل األزم
الدار البيضاء: مطبعة النجاح ( )1541أکتوبر  -1481غشت  28قبل  (دکالة واالستعامر الربتغايل إىل سنة إخالء آسفي وأزموربورشب، 
 .462 -463 ،)1984الجديدة، 

Ali Amahan, Abadou de Ghoujdama Haut Atlas Marocain :Etude socio-linguistique,  librairie orientaliste, Paul 
Geuthner, Paris:(1983), 167; Mohamed Amine Elbazaz, “La peste de 1798-1800 au Maroc”, Hespéris Tamuda 
XXIII, fascicule unique (1985): 57-82. 

، تقديم وتحقيق عبد الکريم أوبرايم )رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف شعبة ةـاألجوبعيىس أبو مهدي بنى عبد الرحامن السکتاين،  28
 .219(، الجزء األول، 1995-1994املعامالت الفقهية، کلية الرشيعة بأکادير، 

بالفتح مع الواو اسم من االستثناء. ورشعا: هو البيع الذي يشتط فيه البائع عىل املشتي أن  بيع الثنيا لغة: بضم الثاء مع الياء، والثنوى 29
ّق به يرد إليه املبيع متى أتاه بالثمن الذي دفع إليه، وقد اختلف فيه الفقهاء، فقيل: إنه بيع فاسد مبا رشط البائع عىل املبتاع من أنه أح

وسلف. وقد عرف هذا النوع من البيوع بأسامء عديدة منها: بيع الثنيا، وبيع الرهن، وبيع اإلقالة،  متى جاءه بالثمن، ألمه يصري وکأنه بيعٌ 
والبيع املرشوط، والبيع الفاسد. ويذکر جميع أصحاب النوازل أن هذا النوع من البيوع اتسع نطاقه وعمت به البلوى يف االقليم السويس. 

، ةـاألجوب؛ السکتاين، 118، الجزء األول، )1926نرش وزارة املعارف العمومية،  :الدار البيضاء( رياملصباح املنأنظر: أحمد بن محمد الفيومي، 
جمع وترتيب وتوثيق عبد الواحد العرويص )الرباط: وزارة األوقاف والشؤون  أجوبة الهوزايل؛ سعيد بن عيل الهوزايل، 220الجزء األول، 
، ضمن أعامل الندوة التي نظمتها الجمعية املغربية للبحث “کرسيفي مصدر الکتابة التاريخيةنوازل ال”؛ عمر أفا، 297(، 2015اإلسالمية، 

الرباط: منشورات کلية اآلداب والعلوم ( 46، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1989دجنرب  17و 16، يومي التاريخ وأدب النوازلالتاريخي حول 
 .216، )1995اإلنسانية، 

 .228، 1، جاألجوبةالسکتاين،  30
 .406، 2، جنفسه 31

ّ زوجاتهم يل   32،نتيجة ظروف الخصاص والنقص الفادح يف األطعمة، فَأُجربوا عىل بيع ح 
لهم رحى ماء  کأوالدا بعد موته وتر  کرجل تر ”نازلة:  کومن ذل 33،ات آباءهمکوبيع تر 

 .34“)...( ثم أنهم باعوها
يف دفع القحط والجوع ببعض الفالحني من کجملة من النوازل،  کذلکوتشري 

رضرا إذا تانت أقل  کهم والهجرة نحو تارودانت التي يبدو أنها کأهل القرى إىل بيع أمال 
 35،انت لبيت املالکاضطّر إىل بيع ساقية  ،ما قورنت بباقي املناطق، بدليل أن أحد األمراء

أجربت  األزمات، إذ کجراء ما خلفته تل بدورهم منالسوسية ان الحارضة کوإن عاىن س
إضافة إىل انتشار النهب  37،ومحالّتهم التجارية وحوانيتهم 36عددا منهم عىل بيع دورهم

ار کاحت مثلمن تجاوزات ونشوب النزاعات بني التجار، وما سجل عنهم  38،والرسقة
أعطى آخر بالسلم يف الزرع ثم غفل إىل أن ” رجلام يف نازلة کنها، السلع والرفع من أمثا

 39.“الزرع... که يف ذلکع له بعض أمال ان الزرع غاليا فقبضه فيه فلم يجده فبا ک
م، ومطلع القرن 16 ات وأوبئة النصف الثاين من القرنوتجدر اإلشارة إىل أن مجاع

يف حاالت وهذا ما رصدته الفتاوى املحلية  م، مل تسلم منها دواب الناس وماشيتهم،17
اَمل 41،لخيولمثل ا 40،ت فيها األمراض بالحيواناتکمختلفة، فت وغريها من  42والج 

 .ائناتکال
الجفاف،  مراحلإبان حول املاء إن ما تطرقت إليه النوازل من مناوشات ونزاعات 

ان التضامن کبل  ،املناطق السوسية عاشوا يف توتر اجتامعي مستمر انکال يدل عىل أن س
حول املصادر  ل واألرسالقبائ کالجامعي أساس تعبئة وتدبري املوارد املائية، فتوحدت بذل

 مراحلبالتساوي سيام أثناء املائية. ومن آليات التضامن، نجد تقسيم األنصبة املائية 
 ام هو مبني يف الوثيقةکني، ک، والتايض يف استغالل مياه السواقي بني املال الندرة املائية

ورة أسامؤهم بشهادة الشهود، کني املذ کتفيدنا بحصول اتفاق بني بعض املال ، إذسفلهأ 
الواقعة شامل غرب تارودانت، ويبدو  “ت ْحلَْت ”حول االستفادة من مياه ساقيتني بقرية 

                                                                                              
 .367-305، 2، جنفسه 32
 .371-370، نفسه 33
 .284، 1، جنفسه 34
 .518، 2ج ،نفسه 35
 .نفسه 36
 .227، 1، جنفسه 37
 .242، نفسه 38
 .266، نفسه 39
 .221، نفسه 40
 .432، 2، جنفسه 41
 .297، 1، جنفسه 42
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يف نوازل  ونهم خاضوا وأفتواکوارثها، مثل الجفاف واألوبئة واملجاعات وغريها، بکو 
انت أسرية مجاعات ک. إذ يستفاد من فتاويهم أن جل املناطق السوسية، السوسيني

 الناس ومواشيهم.عامة ت بکارثية، أدت بدورها إىل تفيش أمراض وأوبئة خطرية، فتک
ونتيجة انحباس املطر وتوايل سنوات الندرة املائية، تنعدم الحاجيات الغذائية 

وتتوتر العالقات  ،27املياه وترتفع األسعار وتنطلق الهجرات صوب مناطق وفرة
التي تردد من قحط وجوع شديدين، وانتشار األمراض الوبائية  کاالجتامعية، ملا يتبع ذل

أن الناس قد اضطروا زمن املجاعة واملسغبة  رک، حني ذ تاينکنوازل القايض السيف  اهاصد
وتنامت  28،ل رهيبکهم بأبخس األمثان؛ ويف أوقات تنخفض أسعارها بشکإىل بيع أمال 

 30.واألشجار يضاور، واألر يستعمله الناس يف الد   الذي 29ظاهرة بيع الثنيا
مدى تأثري الجفاف والقحط عىل الفالحني من  ،جملة من النوازل کذلکس کوتع

هم بسبب استنفاد أقواتهم وانعدامها، کالذين اضطروا إىل بيع أمال  السوسيةأهل البوادي 
ا يساوي ثالمثائة أوقية الذي باع بلدته بثمن بخس، مثال م الرجل”مثل مسألة: 

تاين بعض الوقائع التي حلّت بالناس يف زمنه، کر السکذ  ،رث من هذاکبل أ.31.“مبائة...
                                                                                              

، طبقات الحضيکي؛ الحضيکي، 44-43 ،)1960املحمدية: مطبعة فضالة، ( سوس العاملة؛ محمد املختار السويس، 25، )1988مطبعة الساحل، 
 .16-15(، 1962الدار البيضاء: مطبعة النجاح، (، الجزء الخامس املعسول؛ محمد املختار السويس، 470الجزء الثاين، 

کانت تکرث الهجرات بسبب ندرة املياه ونضوبها خالل فتات الجفاف الحادة وغياب املحاصيل، بحيث تهاجر بعض الفرق أماکنها أو  27
 مجاالتها لتنشئ دواوير أخرى، أو لتبحث عن مجاالت تقدم إمکانيات وموارد طبيعية أو مائية توفر لهم االستقرار الدائم. کام کانت تتعدد
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حول املصادر  ل واألرسالقبائ کالجامعي أساس تعبئة وتدبري املوارد املائية، فتوحدت بذل

 مراحلبالتساوي سيام أثناء املائية. ومن آليات التضامن، نجد تقسيم األنصبة املائية 
 ام هو مبني يف الوثيقةکني، ک، والتايض يف استغالل مياه السواقي بني املال الندرة املائية

ورة أسامؤهم بشهادة الشهود، کني املذ کتفيدنا بحصول اتفاق بني بعض املال ، إذسفلهأ 
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لقدمية يف األعىل، وأخرى يف األسفل، وشهدوا بأنهم تراضوا ساقيتني: الساقية ا کأن هنا
 بينهم، وقبلوا باملعاوضة يف استغالل إحدى الساقيتني، التي توصل املاء لسقي جنانهم.

 
ني حول أحقية استغالل مياه ساقيتني بقرية )ت ْحلَْت( الواقعة شامل غرب کاتفاق املال : 1الوثيقة

 هــ938تارودانت مؤرخة سنة 
 .تارودانتضواحي خزانة املدرسة العتيقة تامسولت  يفاملصدر: وثيقة خاصة 

 
 تخريج الوثيقة

أدى لدينا وبني أيدينا الشيخ . الحمد لله وحده وصىل الله عىل محمد”
عبد الرحامن بن عبد الله من ت حلَت لله ال لغريه يف الدنيا واآلخرة ال خوف وال 
طمع إىل أن يرفع الظلامت عىل الضياء بأن الساقية السفلية يف عنق تحلت التي 

ن القدمية کألنه ماجعلت القدمية ول ]...[ لم إحيى بن محمد مع أوالد الحسنيکت
بالتحقيق واليقني وشهد أيضا عيل بن محمد الجزويل بأن الساقية السفلية األعىل 

ور قال کوأيضا قال عبد الرحمن املذ  ]...[ ورة ما حصلت القدمية بالصحيحکاملذ 
يف محمد بن الحسني أنه عوض األوالد مشاعي أن يخرج الساقية إىل متاعهم 

مد بن الحسني مع أوالد املتصلة مبتاعه بالرضا غاية وأيضا شهد بأن ما عوض مح
ور ثالثة ردمات املتصلة کل واحد أخذ بالعوض أخذ محمد بن املذ کالحسني عمر 

ور أخذ کور ما خرجت الساقية يف عنق املذ کللطريق، وأخذ أوالد املذ  بأرضه ]...[
هـ بني 938يف ربع الثاين عام  تبکل واحد ما أخذ بالعوض إىل اآلخر والسالم. ک

أيدينا السيد عيل بن محمد لطف الله به. الحمد لله تعاىل أعلم بصحته ولزومه 
 .“عيل بن محمد لطف الله به

 مسايرة العادات عملت عىل ،ام القضائية والفتاوى الفقهيةکإن األحفوعىل أي، 
ة خصوصا کني أوارص التايض أثناء االستغالل الجامعي للمجاري املشت واألعراف يف متت

بإعادة النظر يف توزيع الحصص؛ إذ جرت العادة إذا شحَّ املاء  کزمن الندرة املائية، وذل
 ل ساقية عىل قدر الحاجة.کوتعارضت الحقوق، أن يقسم املاء بني أهل 

الجفاف وندرة املاء موضوع تدافع مجايل بني القبائل، ارتباطا  لکوقد ش
من جاذبية مجالية لبعض  کوما ينتج عن ذل 43،ية املوارد املائيةکبالنزاعات حول مل

ار املؤسسايت التي تؤدي إىل کالتجمعات القبلية، ومحفزا لتطوير آليات التفاوض واالبت
واآلبار  املائية مثل السواقيوارد ال التنظيم االجتامعي لتدبري املکتحول يف أش

 والخطارات.
عن  الجسيمة الناجمة رضاراأل  املحلية دونت الفتاوى، کذل وفضال عن

جرفت األتربة التي سيول المثل  انت تجتاح بعض املناطق السوسية،کالفيضانات التي 
 44،أنها أسقطت الجدران رتکفت دمارا يف البوادي والحوارض، وذ واقتلعت األشجار، وخلَّ 

مت املنازل، وخربت أسوار الحقول  وغريها من الخسائر. 45،وهدَّ
تاين، وعبد الرحامن التمناريت کل من الفقيهني السک، يسجل لنا لسياقويف هذا ا

انت تجتاح تارودانت ومحيطها من ک التي اتعن ظاهرة الفيضان شارات هامة ومفيدةإ 
م، ويغرقها يف الوحل والطني، ويسبب يف إتالف املعامل 17مطلع القرن حني آلخر يف 

                                                                                              
تيزنيت: منشورات، مرکز أکلو للبحث ( التقليدي بالجنوب املغريب أنظمة السقي، ضمن “قضايا املاء والري يف تاريخ سوس”أحمد بومزکو،  43

 .20(، 2016والتوثيق، 
 .510، الجزء الثاين، “ةـاألجوبالسکتاين،  44
 .405، نفسه 45
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 46،ور والجنان، ويقتلع األشجار يف البساتنيتساح الحقول والد  کالعمرانية واالقتصادية، با
بسبب فيضان وادي سوس من الرشق والجنوب، والوادي  47؛ويطمس السواقي واملجاري

 49.من الشامل والغرب 48الواعر
سبب يف نشوء الخالفات تسلسلة من الفيضانات،  تعاقبأن يف وال ريب 

، حول العقار واملمتلل مسکل بني الناس يف املدينة بشکواملشا وقد رفع ات وغريها، کتمر 
ان سببها کللفصل فيها، ن إىل الفقهاء الناس العديد من القضايا واألسئلة يف هذا الشأ 

ي تلحق البنية االقتصادية د أجوبتهم جسامة األرضار التکررة، وتؤ کالفيضانات املت
 واالجتامعية من إتالف وتخريب.

الرواية التي أوردها التمناريت  کوخري دليل عىل فداحة فيضان الوادي الواعر، تل
، فهجم الوادي کثم أرسل الله املطر الهائل بقرب من ذل” :باعتباره شاهد عيان، بقوله

الواعر عىل املدينة من جبل درن فخرق لها خرقا من سورها من املحائطة بني سور 
القصبة وسور البلد، فانصب حتى امتأل، ففاض بعبابه عىل املدينة، فهدم معظم أسواقها 

من األموال واألمتعة واألقوات ماال يحىص، و سلم  کبذل کودورها ومساجدها، وهل
وله مع اإلسفار البني حني انتبه الناس، ولو دخل يف الليل، لعظم به اللَّه األنفس لدخ

ووقع هذا السيل صبيحة األحد مفتتح  ]...[ لطفا من الله بعباده کان ذلک، و کالهال 
التمناريت بأبيات ى تغنَّ  ويف هذا املعنى، 50.“]...[األول سنة ثالث وثالثني وألف ربيع

 :شعرية قائال
يق ْف ب َحرْضَة  ُسوس    أَي َها الَْغاد 

ئْتََها َعْن ُسوق  ن ْعَمت َها  َوَسْل إ َذا ج 
ْن بَْعد  بَْهَجت َها نُه م   أَّْمَسْت َمَحاس 

 

ي   َوَسْل َمَصان َعَها َعْن ف ْعلَة الَواد 
يکَميِّت  يُبْ کاَن إ الَّ کَهْل   يه  النَّاد 

ي  51َونَْغَمَة الَدْهر  ف يه نَْغَمة َالَحاد 
 

نخلص إىل أن املنطقة مل  ،تاين، وما أورده التمناريتکضوء ما سجلته فتاوى الس يفو 
سنوات مطرية تنجم  کهنا انتک قاع السنوات العجاف، بقدر مان تعيش دامئا عىل إيکت

ر أن بالد کعنها فيضانات وسيول جارفة. وهذا ما عربَّ عنه محمد األمني البزاز حني ذ 
ح  انتک ،املغرب تعيش يف رهان دائم مع الطبيعة، بحيث تتقلب بني العطاء والش 
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ملحيط األطليس قرب أکادير يف الوادي الواعر: واد عميق مير  شامل تارودانت، بالقرب من صورها، ينبع من األطلس الکبري، ويصّب يف ا 48

 .384، الفوائد الجمةاتجاه واد سوس. ويشکل خطرا کبريا عىل تارودانت. أنظر: التمناريت، 
 .12، )2008تارودانت: منشورات منتدى االبداع، ( تاريخ تارودانت يف العرص الوسيطأحمد بزيد الکنساين  49
 .385-384، الفوائد الجمةالتمناريت،  50
 .نفسه 51

يد عىل التقلبات املناخية کالواعر إال تأ وادوما حال تارودانت مع  52،والنعيم والبؤس
 التي تشهدها املنطقة منذ أزمنة قدمية.

، تارودانت باستمرار تصيب مجال ،ظاهرة طبيعية ورکترب فيضان الوادي املذ ويع
ل عىل الّدوام تهديدا مستمرا عىل کان يحيط به الوادي، ويشکجودها يف منظرا لو 

حادثة کانت املدينة دامئا عرضة للفيضان کان، خاصة يف املواسم املطرية. فقد کالس
إىل درجة  53،الشعبية الرواية وعنيف. وقد تردد صداها يف ل مستمرکتصيبها بشطبيعية 

 موروث بني األجيال.کتَمَّ اعتامدها أصال لتسمية املدينة، وتناقلتها الرواية الشفوية 
 األوبئة والجوائح ملواجهة بعض تدابري املخزن السعدي. 3
باقي الجهات کالسويس ثرية واملتنوعة التي عرفها القطر کلت األوبئة الکش

أرهقت عامة الناس  واملجتمع، إذ الدولةخطرا دامئا ومتجددا عىل باملغرب السعدي 
اساتها متعددة کت من أنشطتهم، غري أنهم مل يستسلموا وواجهوا انعوخاصتهم، وحدّ 

جهود  وتضافرموا من خربة جامعية، کمبا را األبعاد، االجتامعية واالقتصادية والسياسية...
 النخب السياسية والعلمية والدينية للتخفيف من حدة انتشار األوبئة.

ثري کالسعديون أن يتعاملوا مع هذا الوضع بالسالطني ويف هذا السياق، استطاع 
من أحسن الناس تغذية يف عام ان سوس، وخاصة أهل تارودانت کان سکمة، فکمن الح
، وقد بفضل تعاملهم األمثل مع موجة املجاعات وما رافقها من أوبئة کوذل 1522،54

اتخذ السلطان أحمد األعرج ومن قبله أبوه القائم بأمر الله بعض التدابري، مبساعدة 
 من الفقهاء وشيوخ الزاوية الجزولية، منها االستفادة من مؤسسة املخازن الجامعية عدد

التي ازدادت الحاجة إليها بفعل تأثريات األوبئة  55،“ناإغرم”أو  “ودارگإ”املعروفة باسم 
وس عىل غرار باقي املناطق بالد س شهدتهاوسنوات الجفاف واملجاعة القاتلة التي 
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161-197. 
يف املغرب، ويتم تشييدها يف غالب األحيان يف مواقع محصنة تحصينا طبيعا ومنيعا تعترب هذه املخازن إحدى مميزات املعامر التقليدي  55

 خصوصا يف مناطق مرتفعة، يصعب اقتحامها. وتکون عبارة عن مستودع للحبوب واملواد الغذائية باملطامري واألهراء التي تنترش يف کل أرجاء
من تأسيس هذه املؤسسة، هو توفري احتياطي مستمر من األموال واملؤن  فإن الهدف(Robert Montagne) البالد. وحسب روبيري مونطاين 

 والعتاد، وکل أنواع الحاجيات الرضورية التي يتم تجميعها داخل غرف کربى محاطة بأسوار وجدران ضخمة، سواء يف القصبات أو يف املدن.
؛ املختار السويس، 71، )2011الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، (  1915-1880املخزن والرضيبة واالستعامر، رضيبة التتيب الطيب بياض،  أنظر:
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جوانب من تاريخ األوبئة والجوائح بسوس زمن السعديني

 46،ور والجنان، ويقتلع األشجار يف البساتنيتساح الحقول والد  کالعمرانية واالقتصادية، با
بسبب فيضان وادي سوس من الرشق والجنوب، والوادي  47؛ويطمس السواقي واملجاري

 49.من الشامل والغرب 48الواعر
سبب يف نشوء الخالفات تسلسلة من الفيضانات،  تعاقبأن يف وال ريب 

، حول العقار واملمتلل مسکل بني الناس يف املدينة بشکواملشا وقد رفع ات وغريها، کتمر 
ان سببها کللفصل فيها، ن إىل الفقهاء الناس العديد من القضايا واألسئلة يف هذا الشأ 

ي تلحق البنية االقتصادية د أجوبتهم جسامة األرضار التکررة، وتؤ کالفيضانات املت
 واالجتامعية من إتالف وتخريب.

الرواية التي أوردها التمناريت  کوخري دليل عىل فداحة فيضان الوادي الواعر، تل
، فهجم الوادي کثم أرسل الله املطر الهائل بقرب من ذل” :باعتباره شاهد عيان، بقوله

الواعر عىل املدينة من جبل درن فخرق لها خرقا من سورها من املحائطة بني سور 
القصبة وسور البلد، فانصب حتى امتأل، ففاض بعبابه عىل املدينة، فهدم معظم أسواقها 

من األموال واألمتعة واألقوات ماال يحىص، و سلم  کبذل کودورها ومساجدها، وهل
وله مع اإلسفار البني حني انتبه الناس، ولو دخل يف الليل، لعظم به اللَّه األنفس لدخ

ووقع هذا السيل صبيحة األحد مفتتح  ]...[ لطفا من الله بعباده کان ذلک، و کالهال 
التمناريت بأبيات ى تغنَّ  ويف هذا املعنى، 50.“]...[األول سنة ثالث وثالثني وألف ربيع

 :شعرية قائال
يق ْف ب َحرْضَة  ُسوس    أَي َها الَْغاد 

ئْتََها َعْن ُسوق  ن ْعَمت َها  َوَسْل إ َذا ج 
ْن بَْعد  بَْهَجت َها نُه م   أَّْمَسْت َمَحاس 

 

ي   َوَسْل َمَصان َعَها َعْن ف ْعلَة الَواد 
يکَميِّت  يُبْ کاَن إ الَّ کَهْل   يه  النَّاد 

ي  51َونَْغَمَة الَدْهر  ف يه نَْغَمة َالَحاد 
 

نخلص إىل أن املنطقة مل  ،تاين، وما أورده التمناريتکضوء ما سجلته فتاوى الس يفو 
سنوات مطرية تنجم  کهنا انتک قاع السنوات العجاف، بقدر مان تعيش دامئا عىل إيکت

ر أن بالد کعنها فيضانات وسيول جارفة. وهذا ما عربَّ عنه محمد األمني البزاز حني ذ 
ح  انتک ،املغرب تعيش يف رهان دائم مع الطبيعة، بحيث تتقلب بني العطاء والش 
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 .384، الفوائد الجمةاتجاه واد سوس. ويشکل خطرا کبريا عىل تارودانت. أنظر: التمناريت، 
 .12، )2008تارودانت: منشورات منتدى االبداع، ( تاريخ تارودانت يف العرص الوسيطأحمد بزيد الکنساين  49
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يد عىل التقلبات املناخية کالواعر إال تأ وادوما حال تارودانت مع  52،والنعيم والبؤس
 التي تشهدها املنطقة منذ أزمنة قدمية.

، تارودانت باستمرار تصيب مجال ،ظاهرة طبيعية ورکترب فيضان الوادي املذ ويع
ل عىل الّدوام تهديدا مستمرا عىل کان يحيط به الوادي، ويشکجودها يف منظرا لو 

حادثة کانت املدينة دامئا عرضة للفيضان کان، خاصة يف املواسم املطرية. فقد کالس
إىل درجة  53،الشعبية الرواية وعنيف. وقد تردد صداها يف ل مستمرکتصيبها بشطبيعية 

 موروث بني األجيال.کتَمَّ اعتامدها أصال لتسمية املدينة، وتناقلتها الرواية الشفوية 
 األوبئة والجوائح ملواجهة بعض تدابري املخزن السعدي. 3
باقي الجهات کالسويس ثرية واملتنوعة التي عرفها القطر کلت األوبئة الکش

أرهقت عامة الناس  واملجتمع، إذ الدولةخطرا دامئا ومتجددا عىل باملغرب السعدي 
اساتها متعددة کت من أنشطتهم، غري أنهم مل يستسلموا وواجهوا انعوخاصتهم، وحدّ 

جهود  وتضافرموا من خربة جامعية، کمبا را األبعاد، االجتامعية واالقتصادية والسياسية...
 النخب السياسية والعلمية والدينية للتخفيف من حدة انتشار األوبئة.

ثري کالسعديون أن يتعاملوا مع هذا الوضع بالسالطني ويف هذا السياق، استطاع 
من أحسن الناس تغذية يف عام ان سوس، وخاصة أهل تارودانت کان سکمة، فکمن الح
، وقد بفضل تعاملهم األمثل مع موجة املجاعات وما رافقها من أوبئة کوذل 1522،54

اتخذ السلطان أحمد األعرج ومن قبله أبوه القائم بأمر الله بعض التدابري، مبساعدة 
 من الفقهاء وشيوخ الزاوية الجزولية، منها االستفادة من مؤسسة املخازن الجامعية عدد

التي ازدادت الحاجة إليها بفعل تأثريات األوبئة  55،“ناإغرم”أو  “ودارگإ”املعروفة باسم 
وس عىل غرار باقي املناطق بالد س شهدتهاوسنوات الجفاف واملجاعة القاتلة التي 
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161-197. 
يف املغرب، ويتم تشييدها يف غالب األحيان يف مواقع محصنة تحصينا طبيعا ومنيعا تعترب هذه املخازن إحدى مميزات املعامر التقليدي  55
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محمد أقسقوس

ظهور دعوات  ،إذ نتج عن هذه األوضاع 56،م17و  16. وتحديدا خالل القرنني املغربية
 کوما يتبع ذل 57،والجفاف لوضع وسائل لتوفري الغذاء وتخزينه، تحسبا ملواسم القحط

يتدد عليه  ،مام جعل الزوايا مقصدا العيش وانتشار األمراض واألوبئة، من شظف
رب يف کاأل  همنصيبان ألهل الوالية والصالح کف 58،املحتاجون اعتبارا لوظيفتها االجتامعية

خري واإلحسان باحتضان التخفيف من شدة هذه األزمات، من خالل القيام بأفعال ال
ش کان تالميذ محمد بن سليامن الجزويل يف سوس ومراکطعامهم، بحيث ني وإکاملسا

ان، ويرسخون کيحرصون عىل نرش ثقافة االطعام بني الس ،ومختلف املناطق املوبوءة
قربا  رثکانوا أکمام يدل عىل أن املتصوفة  59،االجتامعي کفيهم قيم التضامن والتامس

ان الناس يتطلعون کيف کمن هموم الناس ومشاعرهم، وهذا من العوامل التي تفرس 
عن طريق  انت تشملهم بالرعاية الروحية واملاديةکتي رث إىل الصلحاء والزوايا الکأ

 60.العناية بالفقراء وتقديم الدعم املادي لهم
اء الحبوب الواردة من جهة البحر، إضافة إىل وضع شجع السعديون عىل رش  وقد

 املناطق الخاضعة للسلطة السعدية. وفرض األمن واالستقرار يف 61،مکنظام إداري مح
واألزمات، فاملصلحة العامة تقتيض حامية  وارثکوهنا تتجىل قوة املخزن وخاصة أثناء ال

ار، وحامية کالسلطة للرعية، وتدبري شؤون توزيع املؤن والحبوب ومحاربة االحت
 62.من مظاهر التنظيم اإلداري ک، وتعيني املرشفني عليها وما إىل ذلاألسواق

تتضمن رسالة جوابية من وثيقة  انوينکويف هذا الصدد، يقدم لنا الفقيه ال
تحفل مبعلومات ، م1605هـ/1011مؤرخة بتاريخ السلطان املنصور البنه أيب فارس، 

تب السلطان ک” اء الذي رضب سوس، ومام ورد فيها:مرتبطة بتدبري األمور خالل الوب
ش ولده أيب فارس جوابا له عن إعالمه بظهور الوباء کاملنصور من فاس إىل خليفته مبرا

م کم إذا الح لکل يشء هو خروجکئال يف جوابه: إن أول ما تبادرون به قبل بسوس قا
يشء من عالمات الوباء ولو أقل القليل حتى بشخص واحد، ويبقى يف القصبة مسعود 
مع القائد محمد بن موىس...، ثم ال تغفلوا عن استعامل التياق فالزموه، وإذا استشعرتم 
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، تنسيق أحمد بلقايض 2012مارس  31، 30، 29ندوة العلمية الدولية التي نظمت بتزنيت أيام: ، أعامل اليف مغرب القرن التاسع الهجري
 .38-21، )2013ادير: منشورات کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، گأ(

 .185، الجوائح عرب تاريخ املغرب، ضمن “العلامء واملجتمع واألوبئة يف مغرب ما قبل االستعامر”محمد املنصور،  60
 .176-175، “الجوائح والسلطة”يتو، است 61
 .154، “التصوف”الذهبي،  62

 ...الوزن الوصف املعروف منه وال تهملوه منه حرارة وتخوفتموها فاستعملوا من
م کو ولد خالأ م کم أو من عند خالکم من السوس من عند الحاکوالبطاقة التي ترد علي

م مضمونها، کو يتوىل قراءتها ويعرفم هکاتبکوال تدخل دار بل تعطى ل أأو غريها ال تقر 
حتى هو ال يفتحها إال بعد أن تغمس يف  مکم ويالبس مقامکم يدخل مجلسکاتبکألن 

تاب کم مبضمونها. وقد طالعنا کخل ثقيف، وتنرش حتى تيبس وحينئذ يقرأها ويعرف
رتم عنه من أنه کالمه ما ذ کأحمد بن محمد الصغري وصح عندنا من فحوى  مکولد خال

ونه م تحذر کرث من خرب الوباء ليجده ذريعة للخروج من السوس والذي تأمرونه به أنکأ
م الناحية کال يرضينا عنه، إال أن تفاحش املرض بتل کش، وأن ذلکم مبراکمن القدوم علي

فال عليه يف الخروج والتنقل قرب البالد أو يلتحق مبحلة أصحابه الذين بخنق 
 63.“الوادي...

تهم احتاز املخزن السعدي من  تاريخية معلومات ،أعاله يستفاد من الرسالة
 :ر منهاک، نذ األوبئة زمن املنصور بالله

التي عليه اتباعها ه مجموعة من النصائح والتوجيهات تقديم السلطان البن •
فتح الرسائل، بخصوص مخالطة القادمني من منطقة سوس املوبوءة، وتحذيره من عدم 

 ودعوة قارئها الستعامل الخل الثقيف.
 .مقدار التياق الواجب استعاملهتحديد  •
. “الخمسيني”و “ربکاأل ”أن األطباء زمن السعديني تداولوا عىل األقل ترياقني  •
خر جديد لطان الذي مييز بني ترياق قديم وآ الم السکجليا من سياق  کذلويظهر 

 .استعمال لدرء الوباء
رث من کالتجار، أ بکا إليها من الجنوب مع ر قادم سوساستفحال الوباء ببالد  •

ابنه أبو فارس  ان يقيم بها السلطان، وسال التي يحث  کفاس التي غريها من املدن مثل 
 املسافات والقدوم إليها. لطيِّ 

أن تعامل السلطة السعدية مع األوبئة والجوائح،  بناء عىل ما سبق، نستنتج
وهنا نتساءل  تها وتواترها.خاصة يف منطقة سوس، اتخذ أساليب مختلفة بحسب حدّ 

ملواجهة  فيام يخص اتخاذ اإلجراءات االحتازية هل موقف السلطان أحمد املنصور
بوجود العدوى وال يرى مانعا يف التزام التدابري الوقائية الالزمة  ر  ق  ن براغامتيا يُ اک ،الوباء

وارث کال وظيفة السلطان يف وقتون کأم أن األمر مرتبط بلحامية عامة الناس؟ 
                                                                                              

الرباط: کلية الطب (، تحقيق عالل رکوک ومحمد بالوز الطب العريب يف عرص دول املغرب األقىصمحمد بن أحمد الکانوين العبدي،  63
 .13-9، )2013والصيدلة، 
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ظهور دعوات  ،إذ نتج عن هذه األوضاع 56،م17و  16. وتحديدا خالل القرنني املغربية
 کوما يتبع ذل 57،والجفاف لوضع وسائل لتوفري الغذاء وتخزينه، تحسبا ملواسم القحط

يتدد عليه  ،مام جعل الزوايا مقصدا العيش وانتشار األمراض واألوبئة، من شظف
رب يف کاأل  همنصيبان ألهل الوالية والصالح کف 58،املحتاجون اعتبارا لوظيفتها االجتامعية

خري واإلحسان باحتضان التخفيف من شدة هذه األزمات، من خالل القيام بأفعال ال
ش کان تالميذ محمد بن سليامن الجزويل يف سوس ومراکطعامهم، بحيث ني وإکاملسا

ان، ويرسخون کيحرصون عىل نرش ثقافة االطعام بني الس ،ومختلف املناطق املوبوءة
قربا  رثکانوا أکمام يدل عىل أن املتصوفة  59،االجتامعي کفيهم قيم التضامن والتامس

ان الناس يتطلعون کيف کمن هموم الناس ومشاعرهم، وهذا من العوامل التي تفرس 
عن طريق  انت تشملهم بالرعاية الروحية واملاديةکتي رث إىل الصلحاء والزوايا الکأ

 60.العناية بالفقراء وتقديم الدعم املادي لهم
اء الحبوب الواردة من جهة البحر، إضافة إىل وضع شجع السعديون عىل رش  وقد

 املناطق الخاضعة للسلطة السعدية. وفرض األمن واالستقرار يف 61،مکنظام إداري مح
واألزمات، فاملصلحة العامة تقتيض حامية  وارثکوهنا تتجىل قوة املخزن وخاصة أثناء ال

ار، وحامية کالسلطة للرعية، وتدبري شؤون توزيع املؤن والحبوب ومحاربة االحت
 62.من مظاهر التنظيم اإلداري ک، وتعيني املرشفني عليها وما إىل ذلاألسواق

تتضمن رسالة جوابية من وثيقة  انوينکويف هذا الصدد، يقدم لنا الفقيه ال
تحفل مبعلومات ، م1605هـ/1011مؤرخة بتاريخ السلطان املنصور البنه أيب فارس، 

تب السلطان ک” اء الذي رضب سوس، ومام ورد فيها:مرتبطة بتدبري األمور خالل الوب
ش ولده أيب فارس جوابا له عن إعالمه بظهور الوباء کاملنصور من فاس إىل خليفته مبرا

م کم إذا الح لکل يشء هو خروجکئال يف جوابه: إن أول ما تبادرون به قبل بسوس قا
يشء من عالمات الوباء ولو أقل القليل حتى بشخص واحد، ويبقى يف القصبة مسعود 
مع القائد محمد بن موىس...، ثم ال تغفلوا عن استعامل التياق فالزموه، وإذا استشعرتم 

                                                                                              
56 Rosenberger et Triki, “Famines et épidémies”, 109-75. 

ودار: تثمني التاث گإ، ضمن “مبناطق األطلس )ودارگيف األصول التاريخية والخصائص املعامرية للمخازن الجامعية )إ”أحمد أوموس،  57
 .31-3، )2013الرباط: منشورات املعهد امللکي للثقافة األمازيغية، ( الثقايف

 .156-141، الجوائح عرب تاريخ املغرب، ضمن “والتفاعل الرمزي مع الجوائح مناذج من تاريخنا الحديث التصوف”نفيسة الذهبي،  58
امحمد بن سليامن السماليل الجزويل رائد التجديد الصويف ، ضمن “سرية االمام أمحمد بن سليامن الجزويل: قراءة أولية”محمد املازوين،  59

، تنسيق أحمد بلقايض 2012مارس  31، 30، 29ندوة العلمية الدولية التي نظمت بتزنيت أيام: ، أعامل اليف مغرب القرن التاسع الهجري
 .38-21، )2013ادير: منشورات کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، گأ(

 .185، الجوائح عرب تاريخ املغرب، ضمن “العلامء واملجتمع واألوبئة يف مغرب ما قبل االستعامر”محمد املنصور،  60
 .176-175، “الجوائح والسلطة”يتو، است 61
 .154، “التصوف”الذهبي،  62

 ...الوزن الوصف املعروف منه وال تهملوه منه حرارة وتخوفتموها فاستعملوا من
م کو ولد خالأ م کم أو من عند خالکم من السوس من عند الحاکوالبطاقة التي ترد علي

م مضمونها، کو يتوىل قراءتها ويعرفم هکاتبکوال تدخل دار بل تعطى ل أأو غريها ال تقر 
حتى هو ال يفتحها إال بعد أن تغمس يف  مکم ويالبس مقامکم يدخل مجلسکاتبکألن 

تاب کم مبضمونها. وقد طالعنا کخل ثقيف، وتنرش حتى تيبس وحينئذ يقرأها ويعرف
رتم عنه من أنه کالمه ما ذ کأحمد بن محمد الصغري وصح عندنا من فحوى  مکولد خال

ونه م تحذر کرث من خرب الوباء ليجده ذريعة للخروج من السوس والذي تأمرونه به أنکأ
م الناحية کال يرضينا عنه، إال أن تفاحش املرض بتل کش، وأن ذلکم مبراکمن القدوم علي

فال عليه يف الخروج والتنقل قرب البالد أو يلتحق مبحلة أصحابه الذين بخنق 
 63.“الوادي...

تهم احتاز املخزن السعدي من  تاريخية معلومات ،أعاله يستفاد من الرسالة
 :ر منهاک، نذ األوبئة زمن املنصور بالله

التي عليه اتباعها ه مجموعة من النصائح والتوجيهات تقديم السلطان البن •
فتح الرسائل، بخصوص مخالطة القادمني من منطقة سوس املوبوءة، وتحذيره من عدم 

 ودعوة قارئها الستعامل الخل الثقيف.
 .مقدار التياق الواجب استعاملهتحديد  •
. “الخمسيني”و “ربکاأل ”أن األطباء زمن السعديني تداولوا عىل األقل ترياقني  •
خر جديد لطان الذي مييز بني ترياق قديم وآ الم السکجليا من سياق  کذلويظهر 

 .استعمال لدرء الوباء
رث من کالتجار، أ بکا إليها من الجنوب مع ر قادم سوساستفحال الوباء ببالد  •

ابنه أبو فارس  ان يقيم بها السلطان، وسال التي يحث  کفاس التي غريها من املدن مثل 
 املسافات والقدوم إليها. لطيِّ 

أن تعامل السلطة السعدية مع األوبئة والجوائح،  بناء عىل ما سبق، نستنتج
وهنا نتساءل  تها وتواترها.خاصة يف منطقة سوس، اتخذ أساليب مختلفة بحسب حدّ 

ملواجهة  فيام يخص اتخاذ اإلجراءات االحتازية هل موقف السلطان أحمد املنصور
بوجود العدوى وال يرى مانعا يف التزام التدابري الوقائية الالزمة  ر  ق  ن براغامتيا يُ اک ،الوباء

وارث کال وظيفة السلطان يف وقتون کأم أن األمر مرتبط بلحامية عامة الناس؟ 
                                                                                              

الرباط: کلية الطب (، تحقيق عالل رکوک ومحمد بالوز الطب العريب يف عرص دول املغرب األقىصمحمد بن أحمد الکانوين العبدي،  63
 .13-9، )2013والصيدلة، 
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محمد أقسقوس

وجمع الرضائب لتوفري نفقات  ،وحامية الحدود مهکرث عىل إنقاذ حکز أک، ترتاألزماتو 
 الجنود واملوظفني؟

حاولت أن تقف عىل مجمل األوبئة والجوائح  ،إن هذه الدراسةخالصة القول، 
ومن خالل ما تأىت لنا من املظان التاريخية التي عرفتها بالد سوس زمن السعديني. 

رونولوجية، وتصنيفها کمنا بجرد مختلف الجوائح من الناحية الوالفقهية وغريها، ق
 حسب سياقاتها التاريخية.

ثارها ة هذه األوبئة، وتتبع آ کة، رصد حر يف هذه الدراس کذلکتوخينا و 
ال کأشذا کعىل املجتمع السويس، و  الدميوغرافية واالقتصادية واملجتمعية والسياسية

 الدولة السعدية. مکها يف ظل حوأساليب تدبري 
 البيبليوغرافيا

 .1992بريوت: دار صادر،  .لسان العرب .محمد أبو الفضل ،ابن منظور
الجوائح والسلطة والدين يف املغرب زمان الوطاسيني جوانب من تاريخ املغرب ” .عبد الله ،استيتو

 .197-161 :)2022( 22 مجلة دراسات .“العميق
-111 (:2000( 1 نانيشکمجلة  .“الدميوغرافية يف تاريخ املغرب الحديث األزمة” .محمد ،استيتو

136. 
ضمن أعامل الندوة التي نظمتها الجمعية  .“تابة التاريخيةکرسيفي مصدر الکوازل الن” .عمر ،أفا

، سلسلة 1989دجنرب  17و 16، يومي التاريخ وأدب النوازلاملغربية للبحث التاريخي حول 
لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، کالرباط: منشورات . 205-221 ،46 ندوات ومناظرات رقم

199(. 
عبد اللطيف  تقديم وتحقيق .القرن الحادي کبأخبار ملو  نزهة الحادي .محمد الصغري ،فرايناإل 

 .1998، ح الجديدةالنجا  مطبعة :الدار البيضاء .الشاديل
-160 ،تاريخ الدولة املغربيةضمن  .“وتحديات الفتة الحديثة زيةکبناء الدولة املر ” .حسن ،أمييل

 .2009اظ، کالرباط: منشورات ع .90
مبناطق  )ودارکيف األصول التاريخية والخصائص املعامرية للمخازن الجامعية )إ” .أحمد ،أوموس

للثقافة  يکالرباط: منشورات املعهد املل. 3 -28،ودار: تثمني التاث الثقايفکإضمن  .“األطلس
 . 2013ة، األمازيغي
التاريخ االجتامعي  )1945م و 1900مابني  (األوبئة واملجاعات بسوس وواد نون أيتجامل محمد، 

الرباط: دار أيب رقراق  .سلسلة: مسارات يف البحثواالقتصادي والسيايس للجنوب املغريب، 
 .2020، 1للطباعة والنرش، ط

سلسلة  .باملغرب يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش واملجاعات تاريخ األوبئة .محمد األمني ،البزاز
 ،لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد الخامسکالرباط: . 18رسائل وأطروحات رقم 

1992. 
توبر کأ -1481غشت  28قبل ( الة واالستعامر الربتغايل إىل سنة إخالء آسفي وأزمورکد بورشب، أحمد. 
 .1984البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، الدار . )1541

، أنظمة السقي التقليدي بالجنوب املغريب نضم .“قضايا املاء والري يف تاريخ سوس” .أحمد ،وکبومز 
 .2016لو للبحث والتوثيق، کز أکتيزنيت: منشورات، مر . 25-19

البيضاء: أفريقيا الدار . 1915-1880املخزن والرضيبة واالستعامر، رضيبة التتيب  .الطيب ،بياض
 .2011الرشق، 

تب کدار ال بريوت: .تحقيق اليزيد الرايض .الفوائد الجمة يف إسناد علوم األمة .عبد الرحامن ،التمناريت
 .2007العلمية، 

 .عناية وتقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة .نيل االبتهاج بتطريز الديباج .أحمد بابا ،تيکالتنب
 .2000تاب، کطرابلس: دار ال

عرض ألحداث املغرب وتطوراته يف امليادين السياسية والدينية واالجتامعية  .إبراهيم ،اتکحر 
دار  :الدار البيضاءالجزء الثاين.  .رية منذ ما قبل االسالم إىل العرص الحارضکوالعمرانية والف

 .2000الرشاد الحديثة، 
 الدار البيضاء: مطبعة النجاح. وکدراسة وتحقيق أحمد بومز  .يکطبقات الحضي .محمد ،يکالحضي

 .2006، الجديدة
منشورات  :الدار البيضاء. ترجمة محمد حجي ومحمد األخرض .تاريخ الرشفاء .دييغو ،دي طوريس

 .1988الجمعية املغربية للتأليف والتجمة والنرش، 
مصادر سلسلة . تحقيق محمد املختار السويس .يکوفيات الرسمو  .عيل بن عبد الله ،يکالرسمو 

 .1988، ، مطبعة الساحلطبع ونرش رىض الله املختار السويسالرباط:  .2 املعسول
رسالة  .ريم أوبرايمکتقديم وتحقيق عبد ال .ةـاألجوب .عيىس أبو مهدي بنى عبد الرحامن ،تاينکالس

-1994، اديرکبأ لية الرشيعةکلنيل دبلوم الدراسات العليا يف شعبة املعامالت الفقهية، 
1995. 

 .1962، الجديدة مطبعة النجاح :الدار البيضاء. الجزء الخامس. املعسول .محمد املختار ،السويس
املطبعة  :الرباط .علق عليه محمد بن عبد الله الروداين .إيليغ قدميا وحديثا .محمد املختار ،السويس

 .1966ية، کاملل
 دون تاريخ.تطوان: املطبعة املهدية، . خالل جزولة .محمد املختار ،السويس
 .1960مطبعة فضالة،  :املحمدية .سوس العاملة .محمد املختار ،السويس

 .“م1494-874هـ/899-260متثالت األوبئة باملغرب خالل العرص الوسيط ” .عبد الحق ،الطاهري
امل کتنسيق البيضاوية بل ،الجوائح عرب تاريخ املغرب األنواع واألسباب والتدابريضمن 

لية اآلداب والعلوم کالرباط: . 77-102 ،82بحوث ودراسات رقم  ومحمد أبيهي، سلسلة
 .2020اإلنسانية، 
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 :الفرنسية عهد الحامية ناس عىلکالوضع الصحي ليهود م

 الواقع واسرتاتيجية الوقاية والعالج 
 

 رشيد دوناس
 التاريخ املعارصباحث يف 

 فاس-كلية اآلداب
 متهيد

تابات التاريخية التي تناولت مغرب ما قبل الحامية صورة قامتة عن کتنقل ال
يتعاقب عليه من األمراض واألوبئة واملجاعات  انکبسبب ما  کوضعه الصحي، وذل

انت تُعتمد ملواجهة کبري من القتىل، السيام وأن الطرق التي کانت تحصد عددا کالتي 
انت تقليدية وعاجزة عن الحد من عدد الضحايا. صحيح کالحاالت الوبائية أو للتداوي 

انت نفسها کنها ک، لزمنيا ن بالحدة نفسها عىل املستوى املجايلکأن الوضعية هذه مل ت
انت ُعرضة لتدهور کاملناطق التي يف  تقريبا لدى الغالية املسلمة ولدى جامعة اليهود

 الوضع الصحي عموما.
يسعى هذا املقال إىل تتبع خصوصيات وواقع الوضع الصحي ليهود مدينة 

ً يف توفري اکناس، من خالل رصد الظروف والعوامل املختلفة التي کم لبيئة انت سببا
بهم؛ مع عرض وتفسري خلفيات  کانت تفتکالحاضنة لألوبئة واألمراض املتعددة التي 

مت يف توجيه السياسة الوقائية والعالجية کولونيالية التي تحکورهانات االسرتاتيجية ال
 اليهود بهذه املدينة. “األهايل”إلدارة الحامية الفرنسية تجاه 

 البيئة الحاضنة لألمراض واألوبئة. 1
دة واملتدفقة وتعدد املجاري املائية باملدينة وباملجال کانت املياه الراکلقد 

الفالحي املحيط بها من أهم العوامل التي تسببت يف توفري بيئة حاضنة لعدد من 
نة مل کأن السا کأضف إىل ذل 1.ناسکان مدينة مکاألمراض واألوبئة التي عاىن منها س

انوا کاذها فيام يتعلق باملاء الصالح للرشب، حيث ة لالحتياطات الواجب اتخکن مدر کت
ان ينشأ عن البنية کعالوة عىل ما  2.ون مياه اآلبار املوجودة قرب املنازلکيستهل

                                                                        
1 J Gaud, “Politique de santé publique au Maroc”, 8 mars 1955, document du CHEAM, no. 2456, p. 2. 
2 ANR. Rapport mensuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, carton no. 1181, juillet 1936. 
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بهم؛ مع عرض وتفسري خلفيات  کانت تفتکالحاضنة لألوبئة واألمراض املتعددة التي 

مت يف توجيه السياسة الوقائية والعالجية کولونيالية التي تحکورهانات االسرتاتيجية ال
 اليهود بهذه املدينة. “األهايل”إلدارة الحامية الفرنسية تجاه 

 البيئة الحاضنة لألمراض واألوبئة. 1
دة واملتدفقة وتعدد املجاري املائية باملدينة وباملجال کانت املياه الراکلقد 

الفالحي املحيط بها من أهم العوامل التي تسببت يف توفري بيئة حاضنة لعدد من 
نة مل کأن السا کأضف إىل ذل 1.ناسکان مدينة مکاألمراض واألوبئة التي عاىن منها س

انوا کاذها فيام يتعلق باملاء الصالح للرشب، حيث ة لالحتياطات الواجب اتخکن مدر کت
ان ينشأ عن البنية کعالوة عىل ما  2.ون مياه اآلبار املوجودة قرب املنازلکيستهل

                                                                        
1 J Gaud, “Politique de santé publique au Maroc”, 8 mars 1955, document du CHEAM, no. 2456, p. 2. 
2 ANR. Rapport mensuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, carton no. 1181, juillet 1936. 
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انت سببا يف ترسب املياه امللوثة إىل الفرشة املائية إثر کناس، والتي کالصخرية ملدينة م
 3.تساقط األمطار

نة املدينة للمنتجات کسا کينتج أيضا عن استهال  انکإن تفاقم الحالة الوبائية 
 4.انت تخرج من املالحکالتي کان يتم سقيها مبياه الرصف الصحي، کالفالحية التي 

وتنبغي أيضا اإلشارة إىل أن تدين الوضع االقتصادي واالجتامعي وتردي الوضع املعييش 
لتصقت يف الغالب ان عامال مساعدا عىل تفيش بعض األمراض التي اکنة کلبعض السا

وفيام  5.بالبؤساء، حيت ارتبط انتشارها تاريخيا بالسنوات العجاف وبسوء التغذية
ان متدهورا عىل غرار باقي کنة اليهودية نشري إىل أن وضعهم الصحي کيتعلق بالسا

انت سيئة جدا، وقد أىت کن باملالح القديم کان املسلمني، خاصة وأن ظروف السکالس
قع املزري الرحالُة اليهوُد واملسيحيون الذين سبق أن زاروا الحي الوا کعىل وصف ذل

ناس، وقد جاء يف هذا الصدد، يف شهادة الرحالة شارل کاليهودي خالل عبورهم مدينة م
 ما ييل: 1838غشت من سنة  27إىل  23ناس من کالذي أقام مبدينة م 6وکدوفو 

يعيش اليهودي بني ذويه يف املالح. يلبس نعليه، من جديد، عند  ]...[”
ثرية مظلمة ووسخة. يجري وسط کتخطيه أبواب املالح، تراه يهرول بني أزقة 

القاذورات ويصطدم بالخرض املتعفنة ويجد نفسه أمام حامر مريض يقطع عليه 
غري متناغمة  املمر، ومتأل جميع أنواع الروائح القذرة خياشيَمه وتهاجمه أصوات

 7“.من جميع الجهات
ريات هرني دو المارتينيز حول املغرب کهذا، ومثة شهادة أخرى جاءت يف ذ 

لت فضاء مثاليا کانت متسخة جدا، حيث شک ونهاکبيصف من خاللها املالحات باملغرب 
أن بيري لويت خالل زيارته ملالح املدينة  امکاثر الجراثيم املسببة لألمراض الخطرية. کلت

، مل يخف اشمئزازه مام الحظه وهو يتجول بني أزقته، حيث وصف الوضع 1889سنة 
ثافة مرتفعة تشعر داخل هذا الحي الضيق کنة يهودية بکتقطن به سا”اآليت: ک

عىل  باالختناق، ألن السلطان مينعهم من اإلقامة خارجه. أزقته ممتلئة بالسلع املفروشة
األرض، وبجانبها جميع أنواع القشور والحطام والنفايات بسبب االزدحام الشديد. 

                                                                        
أطروحة لنيل الدکتوراه يف التاريخ، جامعة املوىل )“ 1956-1912مجتمع مدينة مکناس: املدينة القدمية عىل عهد الحامية، ”حسنة مازي،  3

 .75 (،2003-2002مکناس، إسامعيل، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
4 ANR. P-V.de C.M, Meknès, carton no. 1719, 4 juin 1929. 

 .80-79 “مجتمع مدينة مکناس”مازي،  5
 .1883، نرش سنة اکتشاف املغربدّون تفاصيل رحلته للمغرب ضمن کتاب سامه:  6
 .272 (،2015أفريقيا الرشق، دار البيضاء: )ال، ترجمة املختار بلعريب االستخبارات-التعرف عىل املغربشارل دوفوکو،  7

م األنف، کانتشار القاذورات واألوساخ يتسبب يف انبعاث روائح ليس لها اسم، حادة تز 
 8.“وتتسبب يف اختناق بالحنجرة

مل يتغري بعيد توقيع معاهدة الحامية،  19هذا الوضع الذي ميز أواخر القرن 
وظل مستمرا بحدة أقل نسبيا بفضل بعض اإلجراءات التي خففت قليال من البؤس 

ان عليه املالح القديم إىل حدود بناء املالح الجديد. ومن ثم فقد ساهم الواقع کالذي 
األمراض واألوبئة والحرشات والجراثيم الناقلة لها، اثر کور يف توفري بيئة مناسبة لتکاملذ 

بسبب استمرار وجود القاذورات املنترشة باألزقة، باإلضافة إىل انتشار مجاري املياه 
انت ال کرثة األزقة امللتوية التي کعن  کناهي ها.املستعملة يف ظل غياب نظام لترصيف

روبات، ويتسبب يف انبعاث کملياثر اکان يوفر مجاال خصبا لتکتصلها أشعة الشمس مام 
تظاظ لدرجة کانية التي أدت إىل اال کثافة السکارتفاع ال کأضف إىل ذل 9.ريهةکالروائح ال

عائالت 4 أو 3ان يصل إىل کن کيف نفس الس کأرغمت عدة أرس يهودية عىل االشرتا
ن أقل حدة کانت فيه أزمة السکيف الوقت الذي  − 11ل أرسةکغرفة واحدة ل 10مبعدل

ان کعلام أن معدل اإلنجاب لدى أغلب األرس اليهودية  12،−املسلمني “لألهايل”بالنسبة 
 13.أطفال 8ان يصل إىل کمرتفعا حيت 

ثريا من کن تتطلب کام أن اختصاص اليهود ببعض املهن اليدوية التي مل تک
ومن العوامل األخرى التي ساهمت، بنسبة  14.ان له دور يف إضعافهم بدنياکة کالحر 

برية، يف تدهور األوضاع الصحية ألفراد الجامعة اليهودية متثل يف استمرار التداوي ک
وهو ما يفرس استمرار وجود  15،بالطرق واألساليب التقليدية منها االعتامد عىل األعشاب

عشابا، وقد  34، 1923ناس، حيث بلغ عددهم سنة کعدد مهم من العشابني مبدينة م
                                                                        

8 Robert Assaraf, Eléments de l’histoire des juifs de Meknès (Rabat: Centre de Recherche sur les juifs du Maroc, 
2010), 202-3. 
9 Joseph Tolédano, Le Temps du Mellah, Histoire des juifs au Maroc, racontée à travers les annales de la 
communauté de Meknès (Paris: Ramtol, 1982), 164. 
10 A.I.U, IIB12.92, lettre de Almaleh Bensimon au président de l’AIU à Paris, Meknès, 28/11/1932. 
11 Anonyme, “Le nouveau Mellah de Meknès”, AI 45-46 (décembre 1927), 6. 
12 Doris Bensimon-Donath, L’Evolution du judaïsme marocain sous le Protectorat français, 1912-1956 (Paris: 
Mouton et Co, 1968), 48. 
13 Marcel Benabou, Une enfance juive en Méditerranée musulmane, textes inédits recueillis par Leila Sebbar 
(Casablanca: La croisée des chemins, 2013), 52-3. 
14 André Chouraqui, L'Alliance Israélite Universelle et la renaissance juive contemporaine (1860- 1960), Cent ans 
d’histoire (Paris: Presse Universitaire de France, 1965), 189. 

ان بتم اللجوء إىل غيل البنفسج والبقدونس والکرافس يف املاء من بني الوصفات التي استعملت إلنزال الدود من األمعاء، نذکر أنه ک” 15
ورقات من نباتات مختلفة يتم غليها تم يرشب ماؤها يف الصباح. وبالنسبة لألشخاص الذين کانوا يعانون  7ويرشب يف الصباح. أو يتم جمع 

ضاف إليه امللح. وبالنسبة الضطرابات املعدة کانت من االضطرابات القلبية إثر استيقاظهم، کانوا ينصحون برشب املاء الساخن الذي ي
يف الوصفة  7الوصفة تتمثل يف أکل سبع حبات من الفول اليابس ورشب عصري الحامض، الذي يضاف إليه قليل من السکر والرماد. )رقم 
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انت سببا يف ترسب املياه امللوثة إىل الفرشة املائية إثر کناس، والتي کالصخرية ملدينة م
 3.تساقط األمطار

نة املدينة للمنتجات کسا کينتج أيضا عن استهال  انکإن تفاقم الحالة الوبائية 
 4.انت تخرج من املالحکالتي کان يتم سقيها مبياه الرصف الصحي، کالفالحية التي 

وتنبغي أيضا اإلشارة إىل أن تدين الوضع االقتصادي واالجتامعي وتردي الوضع املعييش 
لتصقت يف الغالب ان عامال مساعدا عىل تفيش بعض األمراض التي اکنة کلبعض السا

وفيام  5.بالبؤساء، حيت ارتبط انتشارها تاريخيا بالسنوات العجاف وبسوء التغذية
ان متدهورا عىل غرار باقي کنة اليهودية نشري إىل أن وضعهم الصحي کيتعلق بالسا

انت سيئة جدا، وقد أىت کن باملالح القديم کان املسلمني، خاصة وأن ظروف السکالس
قع املزري الرحالُة اليهوُد واملسيحيون الذين سبق أن زاروا الحي الوا کعىل وصف ذل

ناس، وقد جاء يف هذا الصدد، يف شهادة الرحالة شارل کاليهودي خالل عبورهم مدينة م
 ما ييل: 1838غشت من سنة  27إىل  23ناس من کالذي أقام مبدينة م 6وکدوفو 

يعيش اليهودي بني ذويه يف املالح. يلبس نعليه، من جديد، عند  ]...[”
ثرية مظلمة ووسخة. يجري وسط کتخطيه أبواب املالح، تراه يهرول بني أزقة 

القاذورات ويصطدم بالخرض املتعفنة ويجد نفسه أمام حامر مريض يقطع عليه 
غري متناغمة  املمر، ومتأل جميع أنواع الروائح القذرة خياشيَمه وتهاجمه أصوات

 7“.من جميع الجهات
ريات هرني دو المارتينيز حول املغرب کهذا، ومثة شهادة أخرى جاءت يف ذ 

لت فضاء مثاليا کانت متسخة جدا، حيث شک ونهاکبيصف من خاللها املالحات باملغرب 
أن بيري لويت خالل زيارته ملالح املدينة  امکاثر الجراثيم املسببة لألمراض الخطرية. کلت

، مل يخف اشمئزازه مام الحظه وهو يتجول بني أزقته، حيث وصف الوضع 1889سنة 
ثافة مرتفعة تشعر داخل هذا الحي الضيق کنة يهودية بکتقطن به سا”اآليت: ک

عىل  باالختناق، ألن السلطان مينعهم من اإلقامة خارجه. أزقته ممتلئة بالسلع املفروشة
األرض، وبجانبها جميع أنواع القشور والحطام والنفايات بسبب االزدحام الشديد. 

                                                                        
أطروحة لنيل الدکتوراه يف التاريخ، جامعة املوىل )“ 1956-1912مجتمع مدينة مکناس: املدينة القدمية عىل عهد الحامية، ”حسنة مازي،  3

 .75 (،2003-2002مکناس، إسامعيل، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
4 ANR. P-V.de C.M, Meknès, carton no. 1719, 4 juin 1929. 
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 .272 (،2015أفريقيا الرشق، دار البيضاء: )ال، ترجمة املختار بلعريب االستخبارات-التعرف عىل املغربشارل دوفوکو،  7

م األنف، کانتشار القاذورات واألوساخ يتسبب يف انبعاث روائح ليس لها اسم، حادة تز 
 8.“وتتسبب يف اختناق بالحنجرة

مل يتغري بعيد توقيع معاهدة الحامية،  19هذا الوضع الذي ميز أواخر القرن 
وظل مستمرا بحدة أقل نسبيا بفضل بعض اإلجراءات التي خففت قليال من البؤس 

ان عليه املالح القديم إىل حدود بناء املالح الجديد. ومن ثم فقد ساهم الواقع کالذي 
األمراض واألوبئة والحرشات والجراثيم الناقلة لها، اثر کور يف توفري بيئة مناسبة لتکاملذ 

بسبب استمرار وجود القاذورات املنترشة باألزقة، باإلضافة إىل انتشار مجاري املياه 
انت ال کرثة األزقة امللتوية التي کعن  کناهي ها.املستعملة يف ظل غياب نظام لترصيف

روبات، ويتسبب يف انبعاث کملياثر اکان يوفر مجاال خصبا لتکتصلها أشعة الشمس مام 
تظاظ لدرجة کانية التي أدت إىل اال کثافة السکارتفاع ال کأضف إىل ذل 9.ريهةکالروائح ال

عائالت 4 أو 3ان يصل إىل کن کيف نفس الس کأرغمت عدة أرس يهودية عىل االشرتا
ن أقل حدة کانت فيه أزمة السکيف الوقت الذي  − 11ل أرسةکغرفة واحدة ل 10مبعدل

ان کعلام أن معدل اإلنجاب لدى أغلب األرس اليهودية  12،−املسلمني “لألهايل”بالنسبة 
 13.أطفال 8ان يصل إىل کمرتفعا حيت 

ثريا من کن تتطلب کام أن اختصاص اليهود ببعض املهن اليدوية التي مل تک
ومن العوامل األخرى التي ساهمت، بنسبة  14.ان له دور يف إضعافهم بدنياکة کالحر 

برية، يف تدهور األوضاع الصحية ألفراد الجامعة اليهودية متثل يف استمرار التداوي ک
وهو ما يفرس استمرار وجود  15،بالطرق واألساليب التقليدية منها االعتامد عىل األعشاب

عشابا، وقد  34، 1923ناس، حيث بلغ عددهم سنة کعدد مهم من العشابني مبدينة م
                                                                        

8 Robert Assaraf, Eléments de l’histoire des juifs de Meknès (Rabat: Centre de Recherche sur les juifs du Maroc, 
2010), 202-3. 
9 Joseph Tolédano, Le Temps du Mellah, Histoire des juifs au Maroc, racontée à travers les annales de la 
communauté de Meknès (Paris: Ramtol, 1982), 164. 
10 A.I.U, IIB12.92, lettre de Almaleh Bensimon au président de l’AIU à Paris, Meknès, 28/11/1932. 
11 Anonyme, “Le nouveau Mellah de Meknès”, AI 45-46 (décembre 1927), 6. 
12 Doris Bensimon-Donath, L’Evolution du judaïsme marocain sous le Protectorat français, 1912-1956 (Paris: 
Mouton et Co, 1968), 48. 
13 Marcel Benabou, Une enfance juive en Méditerranée musulmane, textes inédits recueillis par Leila Sebbar 
(Casablanca: La croisée des chemins, 2013), 52-3. 
14 André Chouraqui, L'Alliance Israélite Universelle et la renaissance juive contemporaine (1860- 1960), Cent ans 
d’histoire (Paris: Presse Universitaire de France, 1965), 189. 

ان بتم اللجوء إىل غيل البنفسج والبقدونس والکرافس يف املاء من بني الوصفات التي استعملت إلنزال الدود من األمعاء، نذکر أنه ک” 15
ورقات من نباتات مختلفة يتم غليها تم يرشب ماؤها يف الصباح. وبالنسبة لألشخاص الذين کانوا يعانون  7ويرشب يف الصباح. أو يتم جمع 

ضاف إليه امللح. وبالنسبة الضطرابات املعدة کانت من االضطرابات القلبية إثر استيقاظهم، کانوا ينصحون برشب املاء الساخن الذي ي
يف الوصفة  7الوصفة تتمثل يف أکل سبع حبات من الفول اليابس ورشب عصري الحامض، الذي يضاف إليه قليل من السکر والرماد. )رقم 
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يهود يتوارثون العديد من الوصفات لعالج العديد من املسلمون وال “األهايل”ان ک
 ر الديني والغيبيکاإلميان بقوة السحر والشعوذة املرتبطني بالف کاألمراض، أضف إىل ذل

والقدرية يف القضاء عىل بعض األمراض املستعصية، حيث مل يخل أي بيت من بيوت 
ويذ يستخدم فيها الحديد من وجود متائم وتعا -العائالت املتطورة کمبا يف ذل-املالح

ان يؤمن بأن اإلصابة باألمراض والشفاء منها أمر مرتبط کوامللح لدرء األذى، ألن الجميع 
من األمراض  “توبکامل”ـان يؤدي إىل استسالم املريض لکيف النهاية باملشيئة اإللهية، مام 

حتى أن  16.انت تثري دهشة األوروبينيکالقاتلة، وهي ذهنية يف التعاطي مع األمراض 
األساليب التقليدية بسطوة املعتقدات الشعبية  کأحد األطباء ربط استمرار اعتامد تل

 عىل ذهنية املغاربة قائال:
ان الطب املحيل ال زال مستمرا، ويجب أن کن أن نتساءل إن کمي”

املامرسات التقليدية تستجيب  کيد، ألن تلکنجيب عىل هذا السؤال بالتأ
ل حالة بالله واألولياء الصالحني کللمعتقدات والخرافات الشعبية، وألنها تزج يف 

املعالجني. هذا األسلوب يستعمل املامرسات السحرية ألن العقل الرشقي 
 17.“رث للغيبکيستجيب أ

اولوا ر أن األطباء الفرنسيني األوائل الذين قدموا للمغرب مل يحکوجدير بالذ 
، بل 1860و 1830ام حصل بالجزائر ما بني سنتي کمحاربة هذه املامرسات العالجية 

انت تتلخص فلسفتها کعملوا عىل التعايش مع هذه املامرسة التي  کس من ذلکعىل الع
ان من بني کاستجابة لفلسفة السياسة األهلية التي  18“أنا أداوي والله يشفي”يف عبارة 

هذه النظرة  19.يف هذا املجال “األهايل”ومامرسات  أهدافها احرتام مقدسات
انت کيف فهم عالقتهم مع الطب الشعبي  “األهايل”للفرنسيني تجاه  “االسترشاقية”

انوا خالل السنوات األوىل للحامية قد کان، خاصة اليهود، کأن أغلب الس کاختزالية، ذل
أهمية طرق العالج العرصية يف الحصول عىل الشفاء الفعال، خاصة بعد  ونکيدر  بدأوا

                                                                        
16 Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V (Paris: Denoël, 1999), 289. 
17 Dr Arnaud, “Quelques aspects de la médecine marocaine”, Maroc-Médical no. 231 (janvier 1943): 1. 
18 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 290. 

عملية الوالدة، مثال، مجاال للعديد من الطرق التي کانت متزج بني العالج باألعشاب وبعض الطرق التي ميتزج فيها ما هو ديني  کانت” 19
مبا هو خرايف، من قبيل أخذ بعض األشياء من املقربة واستعاملها يف العملية. وتتلخص طريقة العالج يف هذه املراحل: کان يتم جلب قفة 

 حفر قرب من املقربة، وإذا کانت کبرية الحجم توضع فيها املرأة الحامل، وإن کانت صغرية يحلق فيها شعرها، ورمبا کان سبق استعاملها يف
الخوف من الجلوس وسط قفة استعملت يف حفر أحد القبور عامال مساعدا عىل حدوث االنقباضات العضلية عند املرأة مام يساعدها عىل 

بأخذ املاء من سبعة آبار...، ويتم تسخني ذلک املاء بنار تحرق فيها بعد ذلک تلک القفة، ويطلب من املرأة الوضع، وکانت تتابع العملية 
أن تستحم به مع مراعاة أن توضع فيه سبعة مفاتيح لسبعة أبواب مختلفة...بعد ذلک يتم تبخري املرأة مبجموعة من العطور التي تتکون 

 “.د العديد من الطقوس يتم حمل املاء وإفراغه يف باب املعبدمن قشور السلحفاة وجلد الثعبان... وبع
A.R. de Lens, “La médecine des indigène marocains, pratiques médicales et magiques des matrones à Meknès”, 
Maroc médical 9 (15 Juillet, 1922): 242. 

را کأنهم طالبوا مب کهم باألوربيني ومالحظة فعالية الطرق العرصية، ذلکاکاحت
ام سنوضح کباالستفادة منها مع بعض التحفظات ذات الخلفية االجتامعية والدينية، 

منهم إىل التداوي بالطرق التقليدية ن القول، إذاً، أن اضطرار البعض کالحقا. مي کذل
ان األطباء الفرنسيون يصفونها کان يعود إىل فقرهم وعجزهم عن رشاء األدوية التي ک

ن کان يجربهم عىل االستمرار يف التداوي باألساليب العتيقة التي مل تکلهم، وهو ما 
 20.لف أصحابها إال قليال من النقودکت

 انتشار العدوىواألوبئة وطرق طبيعة األمراض . 2
 ان يعاين منه اليهود خصوصا باملالح القديمکهذا الوضع املعييش املزري الذي 

التقليدية، وقلة التجهيزات واألطر  العالجية بعض األساليب اعتامدواستمرارهم يف 
الطبية العرصية املتاحة عىل مستوى املدينة، عوامل تسببت لهم يف اإلصابة بعدة أمراض 

لباراتيفويد، والجذري، والحمى القرمزية، والخناق الغشايئ، والحمى التيفيويد، واک
الراجعة، وشلل األطفال، والرمد الحبيبي، وأمراض القلب، والتهاب املعدة واألمعاء، 

رثة يف صفوف التالميذ، والذي مل تتخذ کان متفشيا بکداء القرع الذي  کأضف إىل ذل
موِضع  کان ذلکوقد  21.ها التقرير البلديبشأنه أي إجراءات خالل الفرتة التي تناول

انتقاد شديد اللهجة يف التقرير املفصل حول املغاربة اليهود يف الجزء املتعلق بالوضع 
ان يسود مبؤسسات التعليم الدينية التقليدية/الحيدريم الذي أعدته کالصحي الذي 

سيتي سنة  کبأطالنتي وقدمته البعثة املغربية يف املؤمتر اليهودي العاملي الذي انعقد
 ية حيث جاء فيه:کبالواليات املتحدة األمري 1944

ن من التالميذ، بغرفة من کرب عدد ممکاملعلم يجب أن يقبل أ ]...[”
أمتار مربعة.  7ن تتعدى کأمتار، أي أن مساحتها مل ت 3سنتيمرتا عىل  50مرتين و

أضيق بالنسبة  تبه ستصبحکمرت مربع واحد للمعلم وم وإذا خصمنا منها مساحة
ن أن يظل کتلميذا بالغرفة، وما يقلقنا أن هذا العدد مي 85لقد عددنا  للتالميذ.

مرشحا لالرتفاع، ألن الحاخامات ال يرتددون يف قبول جميع األطفال من جميع 
انوا کان، وحتى إذا کسنة. حالتهم يف توافق مع امل 14األعامر من سنتني إىل 

اعة يصبحون مثل أصدقائهم الذين مل يهتم نظيفني يف الصباح ففي ظرف س
آباؤهم بنظافتهم أو تغيري مالبسهم، فهم غري مبالني بهذه الجهود، أو يعتقدون 

ن التحدث عىل النظافة يف هذه کهل مي بأن أبناءهم يوجدون يف حالة عادية.
حمى تيفويد والتهاب الرئة واألمراض الجلدية... املنترشة کن؟ األوبئة کاألما
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الوضع الصحي ليهود مکناس عىل عهد الحامية الفرنسية

يهود يتوارثون العديد من الوصفات لعالج العديد من املسلمون وال “األهايل”ان ک
 ر الديني والغيبيکاإلميان بقوة السحر والشعوذة املرتبطني بالف کاألمراض، أضف إىل ذل

والقدرية يف القضاء عىل بعض األمراض املستعصية، حيث مل يخل أي بيت من بيوت 
ويذ يستخدم فيها الحديد من وجود متائم وتعا -العائالت املتطورة کمبا يف ذل-املالح

ان يؤمن بأن اإلصابة باألمراض والشفاء منها أمر مرتبط کوامللح لدرء األذى، ألن الجميع 
من األمراض  “توبکامل”ـان يؤدي إىل استسالم املريض لکيف النهاية باملشيئة اإللهية، مام 

حتى أن  16.انت تثري دهشة األوروبينيکالقاتلة، وهي ذهنية يف التعاطي مع األمراض 
األساليب التقليدية بسطوة املعتقدات الشعبية  کأحد األطباء ربط استمرار اعتامد تل

 عىل ذهنية املغاربة قائال:
ان الطب املحيل ال زال مستمرا، ويجب أن کن أن نتساءل إن کمي”

املامرسات التقليدية تستجيب  کيد، ألن تلکنجيب عىل هذا السؤال بالتأ
ل حالة بالله واألولياء الصالحني کللمعتقدات والخرافات الشعبية، وألنها تزج يف 

املعالجني. هذا األسلوب يستعمل املامرسات السحرية ألن العقل الرشقي 
 17.“رث للغيبکيستجيب أ

اولوا ر أن األطباء الفرنسيني األوائل الذين قدموا للمغرب مل يحکوجدير بالذ 
، بل 1860و 1830ام حصل بالجزائر ما بني سنتي کمحاربة هذه املامرسات العالجية 

انت تتلخص فلسفتها کعملوا عىل التعايش مع هذه املامرسة التي  کس من ذلکعىل الع
ان من بني کاستجابة لفلسفة السياسة األهلية التي  18“أنا أداوي والله يشفي”يف عبارة 

هذه النظرة  19.يف هذا املجال “األهايل”ومامرسات  أهدافها احرتام مقدسات
انت کيف فهم عالقتهم مع الطب الشعبي  “األهايل”للفرنسيني تجاه  “االسترشاقية”

انوا خالل السنوات األوىل للحامية قد کان، خاصة اليهود، کأن أغلب الس کاختزالية، ذل
أهمية طرق العالج العرصية يف الحصول عىل الشفاء الفعال، خاصة بعد  ونکيدر  بدأوا

                                                                        
16 Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V (Paris: Denoël, 1999), 289. 
17 Dr Arnaud, “Quelques aspects de la médecine marocaine”, Maroc-Médical no. 231 (janvier 1943): 1. 
18 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 290. 

عملية الوالدة، مثال، مجاال للعديد من الطرق التي کانت متزج بني العالج باألعشاب وبعض الطرق التي ميتزج فيها ما هو ديني  کانت” 19
مبا هو خرايف، من قبيل أخذ بعض األشياء من املقربة واستعاملها يف العملية. وتتلخص طريقة العالج يف هذه املراحل: کان يتم جلب قفة 

 حفر قرب من املقربة، وإذا کانت کبرية الحجم توضع فيها املرأة الحامل، وإن کانت صغرية يحلق فيها شعرها، ورمبا کان سبق استعاملها يف
الخوف من الجلوس وسط قفة استعملت يف حفر أحد القبور عامال مساعدا عىل حدوث االنقباضات العضلية عند املرأة مام يساعدها عىل 

بأخذ املاء من سبعة آبار...، ويتم تسخني ذلک املاء بنار تحرق فيها بعد ذلک تلک القفة، ويطلب من املرأة الوضع، وکانت تتابع العملية 
أن تستحم به مع مراعاة أن توضع فيه سبعة مفاتيح لسبعة أبواب مختلفة...بعد ذلک يتم تبخري املرأة مبجموعة من العطور التي تتکون 

 “.د العديد من الطقوس يتم حمل املاء وإفراغه يف باب املعبدمن قشور السلحفاة وجلد الثعبان... وبع
A.R. de Lens, “La médecine des indigène marocains, pratiques médicales et magiques des matrones à Meknès”, 
Maroc médical 9 (15 Juillet, 1922): 242. 

را کأنهم طالبوا مب کهم باألوربيني ومالحظة فعالية الطرق العرصية، ذلکاکاحت
ام سنوضح کباالستفادة منها مع بعض التحفظات ذات الخلفية االجتامعية والدينية، 

منهم إىل التداوي بالطرق التقليدية ن القول، إذاً، أن اضطرار البعض کالحقا. مي کذل
ان األطباء الفرنسيون يصفونها کان يعود إىل فقرهم وعجزهم عن رشاء األدوية التي ک

ن کان يجربهم عىل االستمرار يف التداوي باألساليب العتيقة التي مل تکلهم، وهو ما 
 20.لف أصحابها إال قليال من النقودکت

 انتشار العدوىواألوبئة وطرق طبيعة األمراض . 2
 ان يعاين منه اليهود خصوصا باملالح القديمکهذا الوضع املعييش املزري الذي 

التقليدية، وقلة التجهيزات واألطر  العالجية بعض األساليب اعتامدواستمرارهم يف 
الطبية العرصية املتاحة عىل مستوى املدينة، عوامل تسببت لهم يف اإلصابة بعدة أمراض 

لباراتيفويد، والجذري، والحمى القرمزية، والخناق الغشايئ، والحمى التيفيويد، واک
الراجعة، وشلل األطفال، والرمد الحبيبي، وأمراض القلب، والتهاب املعدة واألمعاء، 

رثة يف صفوف التالميذ، والذي مل تتخذ کان متفشيا بکداء القرع الذي  کأضف إىل ذل
موِضع  کان ذلکوقد  21.ها التقرير البلديبشأنه أي إجراءات خالل الفرتة التي تناول

انتقاد شديد اللهجة يف التقرير املفصل حول املغاربة اليهود يف الجزء املتعلق بالوضع 
ان يسود مبؤسسات التعليم الدينية التقليدية/الحيدريم الذي أعدته کالصحي الذي 

سيتي سنة  کبأطالنتي وقدمته البعثة املغربية يف املؤمتر اليهودي العاملي الذي انعقد
 ية حيث جاء فيه:کبالواليات املتحدة األمري 1944

ن من التالميذ، بغرفة من کرب عدد ممکاملعلم يجب أن يقبل أ ]...[”
أمتار مربعة.  7ن تتعدى کأمتار، أي أن مساحتها مل ت 3سنتيمرتا عىل  50مرتين و

أضيق بالنسبة  تبه ستصبحکمرت مربع واحد للمعلم وم وإذا خصمنا منها مساحة
ن أن يظل کتلميذا بالغرفة، وما يقلقنا أن هذا العدد مي 85لقد عددنا  للتالميذ.

مرشحا لالرتفاع، ألن الحاخامات ال يرتددون يف قبول جميع األطفال من جميع 
انوا کان، وحتى إذا کسنة. حالتهم يف توافق مع امل 14األعامر من سنتني إىل 

اعة يصبحون مثل أصدقائهم الذين مل يهتم نظيفني يف الصباح ففي ظرف س
آباؤهم بنظافتهم أو تغيري مالبسهم، فهم غري مبالني بهذه الجهود، أو يعتقدون 

ن التحدث عىل النظافة يف هذه کهل مي بأن أبناءهم يوجدون يف حالة عادية.
حمى تيفويد والتهاب الرئة واألمراض الجلدية... املنترشة کن؟ األوبئة کاألما
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رشيد دوناس

ن األخطر هو مرض السل الذي يجد يف کرثة بالحيداريم، ولکرب، موجودة بباملغ
األجسام الضعيفة لهؤالء الصغار األبرياء الذين يعيشون يف هذا الجو امليلء 

ون من ذهاب کان املناسب لالنتشار. اآلباء ال يشتکروبات الفرصة واملکباملي
، إنه جرم وال “لقتلهم”مناسبا أبنائهم إىل هذه الغرف املوبوءة التي متثل فضاء 

، إنه جرم جامعي يُقرتف يوميا تحت أنظار العامل، کيوجد تفسري آخر لذل
 22.“والرشطة ال تدين القتلة

ان يتصدر قامئة األمراض املعدية مبدينة کداء املالريا، حيث  کأضف إىل ذل
ر کر بالذ وجدي 23،انت تسمح بتفريخ بيض الناموسکدة التي کناس بسبب املياه الراکم

ان يثري قلق کان يزيد من تفاقمه، وهو ما کأن عدم إجبارية التبليغ عن هذا املرض 
ونوا يعانون من کان املدينة الجديدة مل يکد عىل أن سکتب الصحي للبلدية، الذي أکامل

الوضعية  سکانوا يقطنون به، عىل عکن الصحي الذي کهذا املرض بسبب نوعية الس
 24.باملدينة القدمية، وباقي األحياء الهامشية
نة کرث األمراض املتفشية يف صفوف ساکان من أکعالوة عىل مرض اإلسهال الذي 

رث بالبؤساء الذين يعانون من کان يرتبط أکيهود املالح، و  کاملدينة القدمية، مبا يف ذل
رث يف صفوف کحدة أان يسترشي بکل سوء التغذية، وهو مرض کلة املاء ومشاکمش

 6543، حيث تم تسجيل 1945لام ساءت أحوالهم املعيشية مثلام حدث سنة کضحاياه 
نة الفقرية إىل کحالة مرض باملدينة القدمية، بسبب نوعية الغذاء الذي اضطرت السا

ان ک، حيث “عام الجوع”ـرة الشعبية بکأن هذه السنة ارتبطت يف الذا کتناوله، ذل
 25.عدداً من الوجبات غري الصحية لونکالناس يأ

انت تصيب کان من أخطر األمراض الوبائية التي کأما مرض التيفوس، فقد 
م األوساخ کل فضاًء مثاليا لهذا املرض نظرا لرتاکان يشکيهود املدينة، ألن املالح القديم 

امل لقد ساهمت هذه العو  .انية واالزدحام الشديدکثافة السکوسوء التغذية، وارتفاع ال
ان يؤدي هذا املرض کيف انتقال العدوى عن طريق القمل من شخص إىل آخر، وغالبا ما 

إىل ضعف بدين شديد مّس عدداً  1945-1944إىل وفاة املصابني به، حيث أدت مجاعة 
وعىل  26.ل يومي تقريباکبرياً من اليهود، األمر الذي تسبب يف وفاة عدة ضحايا بشک

                                                                        
22 Prosper Cohen, Congrès Juif Mondial, Conférence extraordinaire de Guerre, 26-30 novembre 1944 (Casablanca: 
S.I.P.E.F, 1946), 167. 
23 Gaud, “Politique de santé”, 2. 
24 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1181, 1935 
25 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1606, 1945. 
26 Tolédano, Le temps du Mellah, 148. 

شخصا،  72ناس کمبدينة م 1945دد املصابني بهذا الداء سنة سبيل املثال ال الحرص بلغ ع
ان ناتجا عن کإال أن مرض الفئة األخرية  27،أوروبيني 10يهود، و 4مسلام و 54منهم 

 .“لألهايل”ان الشأن بالنسبة کام کالعدوى وليس بسبب سوء األحوال املعيشية 
انتشارا يف صفوف اليهود  رثکان من بني األمراض املعدية األ کام أن مرض السل ک

ني وقلة التهوية والتشميس بالبيوت کإىل تدهور الوضع الس کباملالح القديم، ويعود ذل
وإن ساهم جفاف  28،رث ضحاياه من فئة باألطفالکان أکتظة وضيقة، و کانت مکالتي 

بري من کما يفرس استقرار عدد  کمناخ املدينة يف خفض عدد ضحايا هذا املرض، وذل
 به بهذه املدينة بناء عىل نصيحة األطباء بعدما تم تأسيس نواة مستوصف املصابني

 29.متخصصة يف عالج هذا املرض
ر مرض حمى املستنقعات کانت مسترشية باملدينة نذ کومن بني األمراض التي 

ناس ک، ألن مدينة ماليهودرثها تفشيا يف صفوف کان أيضا من أخطر األمراض وأکالذي 
عندما تحدثنا عن البيئة  کام سبق وأرشنا إىل ذلکللمجاري املائية؛  برياکعرفت انتشار 

بري من الضحايا يف األرواح کان هذا املرض يودي بعدد کالحاضنة لألوبئة باملدينة، و 
 30.نة الفقريةکسنويا، خاصة يف صفوف السا

ن مرتبطة دامئا بالبيئة کانت تصيب يهود املدينة مل تکإن هذه األمراض التي 
نة لألوبئة محليا، إذ انتقل بعضها إليهم بسبب العدوى من بعض إخوانهم يف الحاض

ام حدث سنة کانوا يحملونها معهم عند عودتهم من مناطق أخرى، کالدين الذين 
ان مصابا بالحمى الراجعة کتسبب يهودي قادم من مدينة الدار البيضاء  ث، حي1943

تب الصحي للمدينة سبع کل املسج 1944يف انتقال العدوى إىل آخرين. ويف سنة 
انت قادمة من خارج املدينة، مام أدى إىل کإصابات مبرض السل الرئوي، اثنتني منها 

يهودياً سنة  13ان من نتائجه وفاة کتزايد يف عدد الضحايا يف ظل وسط معييش مساعد، 
ان کترييا التيفويد، وقد سجلت أعىل اإلصابات يف صفوف الفئة العمرية التي کبب 1944

جدول نورده متثيال، يحدد نسبة الوفيات مقارنة بعدد  ييل وفيام 31.سنة 45يتجاوز سنها 
 :1944و 1939ان اليهود ما بني کالس

 

                                                                        
27 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1606, 1945. 
28 ANR, Rapport Mensuel. Meknès, Carton no. 852, Mars 1923. 

 .84 “مجتمع مدينة مکناس”مازي،  29
30 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 541,1935-1936. 
31 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1576, 1944. 



305

الوضع الصحي ليهود مکناس عىل عهد الحامية الفرنسية

ن األخطر هو مرض السل الذي يجد يف کرثة بالحيداريم، ولکرب، موجودة بباملغ
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امل لقد ساهمت هذه العو  .انية واالزدحام الشديدکثافة السکوسوء التغذية، وارتفاع ال
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26 Tolédano, Le temps du Mellah, 148. 
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Source: ANR, Rapport annuel du bureau d’hygiène, ville de Meknès, Carton no. 1576, 1944. 
انت تخلف معدل کيتضح إذاً، من خالل الجدول أعاله، أن هذه األمراض 

ميوتون فور والدتهم، أو بعد  انواکوفيات مرتفع خصوصا يف صفوف األطفال الذين 
بلوغهم سنة أو سنتني من عمرهم بسبب ضعف املناعة لديهم مقارنة بالبالغني، حيت 

ن عمرهم يتجاوز سنتني بسبب مرض التهاب کطفال مل ي 39، مثال، 1944مات سنة 
انت تسجل وفيات مرتفعة يف صفوف النساء بسبب الوضع، کام ک 32.املعدة واألمعاء

ً من ن يقمن بعملية الوالدة داخل املنازل بطريقة تقليدية مبساعدة کهن ألن عددا
ام سيحصل يف مرحلة کن يتوفرن عىل ديبلوم خاص يف التوليد کالقابالت اللوايت مل ي

 33.الحقة
 منهون يعان واانکالوبايئ الذي  اليهودية للوضع النخب إدانة. 3

أمام هذا الوضع الصحي املرتدي تعددت احتجاجات النخب اليهودية التي 
فيلة بتحسني الوضع کطالبت إدارة الحامية بالتدخل من أجل إيجاد حلول مناسبة 

بريديغو داخل  فرباير قام إليزير 7الصحي إلخوانهم يف الدين. يف هذا الصدد، وبتاريخ 
روا فيها استمرار عيشهم يف کالتي استن إحدى اللجان البلدية بعرض احتجاجات اليهود

اوي إىل السلطان موالي يوسف الذي کالش ک، تم رفع تلکن قذرة. أشهراً بعد ذلکأما
ي يعرضوا أمامه الحالة البئيسة ک، حيت استغلوا هذه املناسبة 1923زار املدينة سنة 

لوقاية دسني داخل مالح ضيق، تنعدم فيه أبسط رشوط اکانوا يعيشون فيها مکالتي 
ن خانقة داخل کانية يف ظل أزمة سکثافة السکام أوضحوا له أن ارتفاع الکالصحية، 

مبعدل أربع عائالت داخل  کن املشرت کاملالح القديم قد اضطرتهم إىل العيش يف الس
دوا له أن بعض کام أکأفراد،  10إىل  8ون من کانت تتکالبيت الواحد، وأن بعض األرس 

انوا يجدون أنفسهم مرغمني عىل العيش مع آبائهم. وبناء عليه، فقد کاألبناء املتزوجني 
 ناشدوه من أجل التدخل إلنهاء معاناتهم باسم األخالق والوقاية.

                                                                        
32 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1576, 1944. 
33 Bensimon-Donath, L’Evolution du Judaïsme marocain, 70-1. 

 1944 1943 1942 1941 1940 1939 السنة
 12.500 13.068 12.500 11.800 11.018 9.510 انکعدد الس

 118 136 166 88 132 137 عدد الوفيات

تها املصالح البلدية للمدينة، حيث نبهت إىل أن املالح القديم کاوى ز کهذه الش
عىل صحة  ل خطرا حقيقيا ليس فقطکن نهائيا، وأنه أصبح يشکمل يعد صالحا للس

وتنبغي اإلشارة إىل أن جميع املالحظني  34،اليهود، بل عىل باقي الصحة العمومية للمدينة
انت الصحافة اليهودية کاألجانب وصفوا الوضعية الصحية للمالح باملزرية، وباستمرار 

ام أدانت مصالح الوقاية ک 35.“فضيحة املالح”ـاملغربية تشري إىل هذا الوضع واصفة إياه ب
ناس إىل کتب الوقاية الصحية مبکينة بدورها هذا الوضع، حيث دعا أحد أطباء مباملد

د أن تبني کان يعيش فيه اإلرسائيليون، حيث أکرضورة تطوير الوضع الصحي الذي 
بري يف التقليل من الظروف کون له دور کاإلجراءات الوقائية عىل نحو استعجايل سي

ان يصب يف نفس رؤية الجرنال قائد الناحية کر املساعدة عىل انتشار األوبئة. هذا التصو 
ل کومساعده املدين باإلضافة إىل رئيس املصالح البلدية الذي وعد بأن يعرض هذا املش
ام کعىل املصالح املختصة، يف انتظار بناء مالح جديد تتوفر فيه رشوط الوقاية الصحية 

 36.لککوعد بتطوير الوضع الصحي للمدينة 
ل الصحية للمغاربة اليهود عىل املستوى املحيل والوطني، کمل يقترص طرح املشا

انت متخصصة يف تدارس کبل أصبحت تطرح أيضا عىل مستوى املحافل الدولية التي 
رث من غريه ک، حيث حظي ميدان الخدمات الصحية أهمشؤون يهود العامل وأحوال

ل االحتياجات يف بالقسط الوافر من اهتاممات الجمعيات اليهودية الدولية بالنظر لهو 
ربى من جراء کبري يف أحياء املالحات يف املدن الکدس کامليدان، خاصة بعد حصول ت

 38يف هذا اإلطار ويف سياق انعقاد املؤمتر اليهودي العاملي 37.ة الهجرة القرويةکاحتدام حر 
(، وهي أوىل 1944نونرب  30-26ية )کسيتي بالواليات األمري-کالذي انعقد يف أطالنتي

لف بتمثيل املغاربة اليهود من أجل طرح کاسبات التي سيحرض فيها وفد مغريب ماملن
لمته أمام املؤمترين، کرث من صعيد. ويف کلهم أمام هيئة عالية املستوى، وعىل أکمشا

ي( عىل الوضعية الدونية إلخوانه يف ڤدانييل لي-شدد رئيس الوفد املغريب )صامويل
، مشريا يف نفس “طبعت التاريخ املغريب منذ قرون عديدة وضعية”دا أنها کالدين، مؤ 

                                                                        
34 Anonyme, “Le nouveau Mellah”, 6; Tolédano, Le temps du Mellah, 136-46. 
35 Bensimon Donath, L’Evolution du judaïsme marocain, 48. 
36 Anonyme, “Le nouveau Mellah”, 6. 

أطروحة لنيل )“ 9611-1948 الجامعات اليهودية املغربية والخيار الصعب بني نداء الصهيونية ورهان املغرب املستقل”محمد حامتي،  37
 (،2007-2006جامعة سيدي محمد بنعبد الله،  ،سايس-دکتوراه الدولة يف اآلداب، تخصص التاريخ، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس

173. 
، وضع عىل رأسها إطاران ساميان يف الهيئة هام لجنة خاصة بالشؤون املغربية مقرها بنيويورک 1943أسس املؤمتر اليهودي العاملي سنة ” 38

 جاک بينتو وستيفن والکوفيتس. وقام املسؤوالن بإجراء اتصاالت مع ممثلني عن الجامعات املغربية يف الدار البيضاء وطنجة، عىل إثرها تم
امل مع ممثلني للجامعات املغربية من خارج االتفاق عىل تهيئة األجواء لخلق فرع مستقل يف املغرب. وراعت أطر املؤمتر منذ البداية التع

 .127-126 ،“الجامعات اليهودية”حامتي، “. الحلقات الضيقة للنخب التقليدية اليهودية املحسوبة عىل السلطات الفرنسية
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ً من ن يقمن بعملية الوالدة داخل املنازل بطريقة تقليدية مبساعدة کهن ألن عددا
ام سيحصل يف مرحلة کن يتوفرن عىل ديبلوم خاص يف التوليد کالقابالت اللوايت مل ي

 33.الحقة
 منهون يعان واانکالوبايئ الذي  اليهودية للوضع النخب إدانة. 3

أمام هذا الوضع الصحي املرتدي تعددت احتجاجات النخب اليهودية التي 
فيلة بتحسني الوضع کطالبت إدارة الحامية بالتدخل من أجل إيجاد حلول مناسبة 

بريديغو داخل  فرباير قام إليزير 7الصحي إلخوانهم يف الدين. يف هذا الصدد، وبتاريخ 
روا فيها استمرار عيشهم يف کالتي استن إحدى اللجان البلدية بعرض احتجاجات اليهود

اوي إىل السلطان موالي يوسف الذي کالش ک، تم رفع تلکن قذرة. أشهراً بعد ذلکأما
ي يعرضوا أمامه الحالة البئيسة ک، حيت استغلوا هذه املناسبة 1923زار املدينة سنة 

لوقاية دسني داخل مالح ضيق، تنعدم فيه أبسط رشوط اکانوا يعيشون فيها مکالتي 
ن خانقة داخل کانية يف ظل أزمة سکثافة السکام أوضحوا له أن ارتفاع الکالصحية، 

مبعدل أربع عائالت داخل  کن املشرت کاملالح القديم قد اضطرتهم إىل العيش يف الس
دوا له أن بعض کام أکأفراد،  10إىل  8ون من کانت تتکالبيت الواحد، وأن بعض األرس 

انوا يجدون أنفسهم مرغمني عىل العيش مع آبائهم. وبناء عليه، فقد کاألبناء املتزوجني 
 ناشدوه من أجل التدخل إلنهاء معاناتهم باسم األخالق والوقاية.

                                                                        
32 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1576, 1944. 
33 Bensimon-Donath, L’Evolution du Judaïsme marocain, 70-1. 

 1944 1943 1942 1941 1940 1939 السنة
 12.500 13.068 12.500 11.800 11.018 9.510 انکعدد الس

 118 136 166 88 132 137 عدد الوفيات

تها املصالح البلدية للمدينة، حيث نبهت إىل أن املالح القديم کاوى ز کهذه الش
عىل صحة  ل خطرا حقيقيا ليس فقطکن نهائيا، وأنه أصبح يشکمل يعد صالحا للس

وتنبغي اإلشارة إىل أن جميع املالحظني  34،اليهود، بل عىل باقي الصحة العمومية للمدينة
انت الصحافة اليهودية کاألجانب وصفوا الوضعية الصحية للمالح باملزرية، وباستمرار 

ام أدانت مصالح الوقاية ک 35.“فضيحة املالح”ـاملغربية تشري إىل هذا الوضع واصفة إياه ب
ناس إىل کتب الوقاية الصحية مبکينة بدورها هذا الوضع، حيث دعا أحد أطباء مباملد

د أن تبني کان يعيش فيه اإلرسائيليون، حيث أکرضورة تطوير الوضع الصحي الذي 
بري يف التقليل من الظروف کون له دور کاإلجراءات الوقائية عىل نحو استعجايل سي

ان يصب يف نفس رؤية الجرنال قائد الناحية کر املساعدة عىل انتشار األوبئة. هذا التصو 
ل کومساعده املدين باإلضافة إىل رئيس املصالح البلدية الذي وعد بأن يعرض هذا املش
ام کعىل املصالح املختصة، يف انتظار بناء مالح جديد تتوفر فيه رشوط الوقاية الصحية 

 36.لککوعد بتطوير الوضع الصحي للمدينة 
ل الصحية للمغاربة اليهود عىل املستوى املحيل والوطني، کمل يقترص طرح املشا

انت متخصصة يف تدارس کبل أصبحت تطرح أيضا عىل مستوى املحافل الدولية التي 
رث من غريه ک، حيث حظي ميدان الخدمات الصحية أهمشؤون يهود العامل وأحوال

ل االحتياجات يف بالقسط الوافر من اهتاممات الجمعيات اليهودية الدولية بالنظر لهو 
ربى من جراء کبري يف أحياء املالحات يف املدن الکدس کامليدان، خاصة بعد حصول ت

 38يف هذا اإلطار ويف سياق انعقاد املؤمتر اليهودي العاملي 37.ة الهجرة القرويةکاحتدام حر 
(، وهي أوىل 1944نونرب  30-26ية )کسيتي بالواليات األمري-کالذي انعقد يف أطالنتي

لف بتمثيل املغاربة اليهود من أجل طرح کاسبات التي سيحرض فيها وفد مغريب ماملن
لمته أمام املؤمترين، کرث من صعيد. ويف کلهم أمام هيئة عالية املستوى، وعىل أکمشا

ي( عىل الوضعية الدونية إلخوانه يف ڤدانييل لي-شدد رئيس الوفد املغريب )صامويل
، مشريا يف نفس “طبعت التاريخ املغريب منذ قرون عديدة وضعية”دا أنها کالدين، مؤ 

                                                                        
34 Anonyme, “Le nouveau Mellah”, 6; Tolédano, Le temps du Mellah, 136-46. 
35 Bensimon Donath, L’Evolution du judaïsme marocain, 48. 
36 Anonyme, “Le nouveau Mellah”, 6. 

أطروحة لنيل )“ 9611-1948 الجامعات اليهودية املغربية والخيار الصعب بني نداء الصهيونية ورهان املغرب املستقل”محمد حامتي،  37
 (،2007-2006جامعة سيدي محمد بنعبد الله،  ،سايس-دکتوراه الدولة يف اآلداب، تخصص التاريخ، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس

173. 
، وضع عىل رأسها إطاران ساميان يف الهيئة هام لجنة خاصة بالشؤون املغربية مقرها بنيويورک 1943أسس املؤمتر اليهودي العاملي سنة ” 38

 جاک بينتو وستيفن والکوفيتس. وقام املسؤوالن بإجراء اتصاالت مع ممثلني عن الجامعات املغربية يف الدار البيضاء وطنجة، عىل إثرها تم
امل مع ممثلني للجامعات املغربية من خارج االتفاق عىل تهيئة األجواء لخلق فرع مستقل يف املغرب. وراعت أطر املؤمتر منذ البداية التع

 .127-126 ،“الجامعات اليهودية”حامتي، “. الحلقات الضيقة للنخب التقليدية اليهودية املحسوبة عىل السلطات الفرنسية
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الوقت إىل طبيعة موقف السلطات املغربية من قضايا الجامعة اليهودية. وبعدما أثنى 
عىل املجهودات التي تبذلها الهيئات اليهودية الدولية من أجل تقديم املساعدة ليهود 

ان من بينها الوضع کالهتامم، و املغرب، انتقل إىل عرض أهم املواضيع التي تستلزم ا
 39.الصحي املزري لألغلبية
ري بأن اهتامم املؤمتر اليهودي العاملي بشؤون اليهود املغاربة کوالبد من التذ 

ربى )املنظمة که من أن الهيئات اليهودية الکان نابعا من إدراکخالل هذه املرحلة 
يلية( ال تويل أهمية تتوافق ومة اإلرسائکالة اليهودية والحکالصهيونية العاملية والو 

جعل من االهتامم بوضع املغاربة اليهود ثاين جبهة  کوحاجيات يهود املنطقة، لذل
ان املؤمتر اليهودي حريصا عىل کبعد يهود االتحاد السوفيايت وأوربا الرشقية. و  “للنضال”

ن ڤأوفد مبعوثه الخاص للمغرب )ستي کمعرفة حاجيات يهود املغرب مبارشة، لذل
بالتجول يف ربوع البالد، حيث  1946يتش(، الذي قام خالل ستة أشهر من سنة ڤو کلوا

التقى باملسؤولني الفرنسيني يف اإلدارة العامة ويف األقاليم ومبمثلني داخل مجالس 
 40.ان ينوب عنهاکالجامعات، ورشح لهم أهداف الهيئة التي 

اية الحرب يف أوروبا، وتنبغي اإلشارة إىل أن املؤمتر اليهودي قد قام، بعد نه
ل کات الالزمة من أجل تأسيس فرع مغريب للمؤمتر باملغرب، مع ضامن متثيلية لکبالتحر 

، حيث اجتمعت 1945غشت من سنة  28ما تحقق بتاريخ  کالجامعات املغربية، وذل
مجموعة من األطر اليهودية املمثلة لجهات وحساسيات مختلفة، وأسست الفرع املغريب 

ل املناطق کتبه التنفيذي الذي راعى متثيلية کللمؤمتر اليهودي العاملي وانتخبت م
 41.ناسکان ضمنه متثيلية ليهود مک، و ىرب کاليهودية ال

ية، ويف سياق االنفتاح الخارجي کلوم، أن املنظامت اليهودية األمريومن املع
انوا کرديني الذين فل يهود شامل إفريقيا، قد ازداد اهتاممها باليهود السکعىل مشا

املنطقة، خاصة بعد الحرب العاملية الثانية، وبناء عليه أصبحت جمعية  هيعشيون بهذ
تويل أهمية خاصة لهؤالء،  )mitéJoint Distribution Co American(42الجوانت 
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، أقدمت مجموعة من األثرياء اليهود عىل تأسيس جمعية إنسانية تهدف إىل تجميع الدعم املايل قصد إعانة يهود فلسطني 1914سنة ” 42

عىل مواجهة الظروف الصعبة التي ترتبت عن مجاعة کانت أرض امليعاد ضحية لها. ويف السنة املوالية، التحقت بهذا التنظيم هيئتان 
ن، وشکل الجميع الجوانت. ورسعان ما أصبح أهم منظمة إنسانية متثل اليهود األمريکيني وتنوب عنهم يف تقديم العون يهوديتان کبريتا

للجاليات اليهودية أينام کانت، خاصة تلک التي تعيش يف أوربا الرشقية... هذه الجمعية کانت تستمد مصادرها املالية والعينية وقوة 
متعددة من الحرکية التي اعتمدتها املنظامت اليهودية املحلية. واعتمدت يف عملها اإلنساين عىل املبادئ  الضغط التي مارستها عىل أصعدة

، ويعني ذلک أنه ال ميکن جعل الطرف املستفيد من املعونة يعتمد کليا عىل الجهة “welfare” األمريکية يف املوضوع يف إطار ما سمي
، أي منذ الفرتة 1947، وتحصل فقط يف الحاالت املستعجلة أو خالل الکوارث. وانطالقا من سنة املقدمة، فاإلعانة تکون جزئية ولوقت قصري

حيث برر مجلس هذه الجمعية اهتاممه املتميز بيهود شامل إفريقيا بواجب االستجابة 
ل األعامل التي تساهم يف کلنداءات املنظامت املحلية، وتوسيع دائرة نشاطاته لتتضمن 

 الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتأطري الشبيبة اليهودية ومساندة األعامل”
ية مل ترتدد يف توجيه احتجاجات شديدة کهذه الجمعية األمري 43.“املدرسية والخريية

نة املالحات قد ساءت يف ظل النظام کاللهجة إلدارة الحامية متهمة إياها بأن أوضاع سا
 44.“ألسف عىل نظام سالطني املخزن )القديم(ا”الفرنيس، بل ذهبت إىل حد 

ي، کملة استهدفت الرأي العام األمريقادت منظمة الجوانت ح 1948ويف سنة 
ومن خالله الرأي العام يف دول العامل الحر، بهدف جعل قضية يهود املغرب قضية 

، وساهمت فيها العديد من قنوات 1948 سنة الحملة بداية کعمومية. وقد انطلقت تل
 ، حيث لخص أحد متتبعي الحملة مضمونها عىلتاميز کنيويور التأثري من أهمها جريدة 

بلدان ”وهي  -يني بأن اليهود يف الجزائر واملغرب وتونس وليبياکقيل لألمري”هذا النحو: 
ودأب الجوانت عىل تقديم تقارير تسهب . “غري إنسانية”إسالمية" يعيشون يف ظروف 

دة عىل أنها تصل يف بعض کلوفيات الرضع واألطفال مؤ  “املعدل العايل”يف التعليق عىل 
ض ملظاهر البؤس والفاقة واألمية، وهي أمور شددت عىل أنها ِر ع  ، وتَ %50املناطق إىل 

روهني کم”ونهم أصال کشقاء، فضال عن  “املغرب والجزائر”تزيد عيشة يهود 
ن اليهودي بأقبح األوصاف، فنعتته بأنه کووصفت هذه التقارير الس. “ومضطهدين
لليهود العيش إال يف داخلها. وأجملت  نکواخ املتجمعة يف غيتوهات ال ميکأشبه باأل 

الحملة الدعائية حياة اليهود يف املنطقة بأنها متثل ألفي سنة من املعاملة الالإنسانية 
والسلطات الفرنسية من جهتها وعرب متثيليتها الدبلوماسية يف واشنطن  45.“والحقد...

ان کية. وقد کيقامت بنرش معطيات وأرقام رسمية من أجل دحض مزاعم املنظمة األمر
ية بالدرجة کون هذه األخرية تخدم املصالح األمريکري خاف عن اإلدارة الفرنسية غ

                                                                        
التي أصبح فيها تأسيس الدولة العربية أمرا وشيکا، أصبحت املهمة الرئيسية للجوانت هي ترحيل أکرب عدد ممکن من اليهود القادرين عىل 

 ،“الجامعات اليهودية”حامتي، “. الحکومة اإلرسائيلية بتنسيق مع الوکالة اليهودية العمل وحمل السالح، وفق مخططات وتعليامت تقدمها
139. 

 .140 ،“الجامعات اليهودية”حامتي،  43
 رد فعل الجوانت کان”موقف هذه املنظمة الذي ميکن اعتباره مبالغا فيه حتى ال نقول مجانبا للصواب، يرجعه محمد کنبيب إىل کون  44

عن االمتيازات “ ضامنات جدية”متأثرا بتأخر اعرتاف الواليات املتحدة األمريکية بالحامية الفرنسية، ومن جهة أخرى رفضها التنازل بدون 
. وکانت تسوية املطالب املعلقة للمحميني 1836شتنرب من سنة  16التي خولتها لها معاهدة مکناس التي وقعت مع املغرب بتاريخ 

يف أجل ” دوالر أمريکي 150.000نسية األمريکية، وجلهم من يهود طنجة والدار البيضاء والصويرة ومکناس، ودفع ما يناهز واملجنسني بالج
التي کانت حکومة الواليات املتحدة “ الرشوط املسبقة”، وهو مبلغ التعويضات التي کانوا يعتربون أنفسهم عىل حق فيها يف مقدمة “معقول

 “.االعرتاف الرصيح بتغيري الوضعية القانونية الناجم عن تأسيس نظام حکومي أجنبي يف اإلمرباطورية الرشيفة”بل األمريکية تضعها يف مقا
منشورات کلية اآلداب  )الرباط: 8سلسلة نصوص وأعامل مرتجمة رقم د، ، ترجمة إدريس بنسعي1948-1912يهود املغرب محمد کنبيب، 

 .259 (،1998الرباط،  ،جامعة محمد الخامس ،والعلوم اإلنسانية
 .141 ،“الجامعات اليهودية”حامتي،  45
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الوقت إىل طبيعة موقف السلطات املغربية من قضايا الجامعة اليهودية. وبعدما أثنى 
عىل املجهودات التي تبذلها الهيئات اليهودية الدولية من أجل تقديم املساعدة ليهود 

ان من بينها الوضع کالهتامم، و املغرب، انتقل إىل عرض أهم املواضيع التي تستلزم ا
 39.الصحي املزري لألغلبية
ري بأن اهتامم املؤمتر اليهودي العاملي بشؤون اليهود املغاربة کوالبد من التذ 

ربى )املنظمة که من أن الهيئات اليهودية الکان نابعا من إدراکخالل هذه املرحلة 
يلية( ال تويل أهمية تتوافق ومة اإلرسائکالة اليهودية والحکالصهيونية العاملية والو 

جعل من االهتامم بوضع املغاربة اليهود ثاين جبهة  کوحاجيات يهود املنطقة، لذل
ان املؤمتر اليهودي حريصا عىل کبعد يهود االتحاد السوفيايت وأوربا الرشقية. و  “للنضال”

ن ڤأوفد مبعوثه الخاص للمغرب )ستي کمعرفة حاجيات يهود املغرب مبارشة، لذل
بالتجول يف ربوع البالد، حيث  1946يتش(، الذي قام خالل ستة أشهر من سنة ڤو کلوا

التقى باملسؤولني الفرنسيني يف اإلدارة العامة ويف األقاليم ومبمثلني داخل مجالس 
 40.ان ينوب عنهاکالجامعات، ورشح لهم أهداف الهيئة التي 

اية الحرب يف أوروبا، وتنبغي اإلشارة إىل أن املؤمتر اليهودي قد قام، بعد نه
ل کات الالزمة من أجل تأسيس فرع مغريب للمؤمتر باملغرب، مع ضامن متثيلية لکبالتحر 

، حيث اجتمعت 1945غشت من سنة  28ما تحقق بتاريخ  کالجامعات املغربية، وذل
مجموعة من األطر اليهودية املمثلة لجهات وحساسيات مختلفة، وأسست الفرع املغريب 

ل املناطق کتبه التنفيذي الذي راعى متثيلية کللمؤمتر اليهودي العاملي وانتخبت م
 41.ناسکان ضمنه متثيلية ليهود مک، و ىرب کاليهودية ال

ية، ويف سياق االنفتاح الخارجي کلوم، أن املنظامت اليهودية األمريومن املع
انوا کرديني الذين فل يهود شامل إفريقيا، قد ازداد اهتاممها باليهود السکعىل مشا

املنطقة، خاصة بعد الحرب العاملية الثانية، وبناء عليه أصبحت جمعية  هيعشيون بهذ
تويل أهمية خاصة لهؤالء،  )mitéJoint Distribution Co American(42الجوانت 
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 .129 ،“الجامعات اليهودية”حامتي،  40
 .912-128 ،“الجامعات اليهودية”حامتي،  41
، أقدمت مجموعة من األثرياء اليهود عىل تأسيس جمعية إنسانية تهدف إىل تجميع الدعم املايل قصد إعانة يهود فلسطني 1914سنة ” 42

عىل مواجهة الظروف الصعبة التي ترتبت عن مجاعة کانت أرض امليعاد ضحية لها. ويف السنة املوالية، التحقت بهذا التنظيم هيئتان 
ن، وشکل الجميع الجوانت. ورسعان ما أصبح أهم منظمة إنسانية متثل اليهود األمريکيني وتنوب عنهم يف تقديم العون يهوديتان کبريتا

للجاليات اليهودية أينام کانت، خاصة تلک التي تعيش يف أوربا الرشقية... هذه الجمعية کانت تستمد مصادرها املالية والعينية وقوة 
متعددة من الحرکية التي اعتمدتها املنظامت اليهودية املحلية. واعتمدت يف عملها اإلنساين عىل املبادئ  الضغط التي مارستها عىل أصعدة

، ويعني ذلک أنه ال ميکن جعل الطرف املستفيد من املعونة يعتمد کليا عىل الجهة “welfare” األمريکية يف املوضوع يف إطار ما سمي
، أي منذ الفرتة 1947، وتحصل فقط يف الحاالت املستعجلة أو خالل الکوارث. وانطالقا من سنة املقدمة، فاإلعانة تکون جزئية ولوقت قصري

حيث برر مجلس هذه الجمعية اهتاممه املتميز بيهود شامل إفريقيا بواجب االستجابة 
ل األعامل التي تساهم يف کلنداءات املنظامت املحلية، وتوسيع دائرة نشاطاته لتتضمن 

 الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتأطري الشبيبة اليهودية ومساندة األعامل”
ية مل ترتدد يف توجيه احتجاجات شديدة کهذه الجمعية األمري 43.“املدرسية والخريية

نة املالحات قد ساءت يف ظل النظام کاللهجة إلدارة الحامية متهمة إياها بأن أوضاع سا
 44.“ألسف عىل نظام سالطني املخزن )القديم(ا”الفرنيس، بل ذهبت إىل حد 

ي، کملة استهدفت الرأي العام األمريقادت منظمة الجوانت ح 1948ويف سنة 
ومن خالله الرأي العام يف دول العامل الحر، بهدف جعل قضية يهود املغرب قضية 

، وساهمت فيها العديد من قنوات 1948 سنة الحملة بداية کعمومية. وقد انطلقت تل
 ، حيث لخص أحد متتبعي الحملة مضمونها عىلتاميز کنيويور التأثري من أهمها جريدة 

بلدان ”وهي  -يني بأن اليهود يف الجزائر واملغرب وتونس وليبياکقيل لألمري”هذا النحو: 
ودأب الجوانت عىل تقديم تقارير تسهب . “غري إنسانية”إسالمية" يعيشون يف ظروف 

دة عىل أنها تصل يف بعض کلوفيات الرضع واألطفال مؤ  “املعدل العايل”يف التعليق عىل 
ض ملظاهر البؤس والفاقة واألمية، وهي أمور شددت عىل أنها ِر ع  ، وتَ %50املناطق إىل 

روهني کم”ونهم أصال کشقاء، فضال عن  “املغرب والجزائر”تزيد عيشة يهود 
ن اليهودي بأقبح األوصاف، فنعتته بأنه کووصفت هذه التقارير الس. “ومضطهدين
لليهود العيش إال يف داخلها. وأجملت  نکواخ املتجمعة يف غيتوهات ال ميکأشبه باأل 

الحملة الدعائية حياة اليهود يف املنطقة بأنها متثل ألفي سنة من املعاملة الالإنسانية 
والسلطات الفرنسية من جهتها وعرب متثيليتها الدبلوماسية يف واشنطن  45.“والحقد...

ان کية. وقد کيقامت بنرش معطيات وأرقام رسمية من أجل دحض مزاعم املنظمة األمر
ية بالدرجة کون هذه األخرية تخدم املصالح األمريکري خاف عن اإلدارة الفرنسية غ

                                                                        
التي أصبح فيها تأسيس الدولة العربية أمرا وشيکا، أصبحت املهمة الرئيسية للجوانت هي ترحيل أکرب عدد ممکن من اليهود القادرين عىل 

 ،“الجامعات اليهودية”حامتي، “. الحکومة اإلرسائيلية بتنسيق مع الوکالة اليهودية العمل وحمل السالح، وفق مخططات وتعليامت تقدمها
139. 

 .140 ،“الجامعات اليهودية”حامتي،  43
 رد فعل الجوانت کان”موقف هذه املنظمة الذي ميکن اعتباره مبالغا فيه حتى ال نقول مجانبا للصواب، يرجعه محمد کنبيب إىل کون  44

عن االمتيازات “ ضامنات جدية”متأثرا بتأخر اعرتاف الواليات املتحدة األمريکية بالحامية الفرنسية، ومن جهة أخرى رفضها التنازل بدون 
. وکانت تسوية املطالب املعلقة للمحميني 1836شتنرب من سنة  16التي خولتها لها معاهدة مکناس التي وقعت مع املغرب بتاريخ 

يف أجل ” دوالر أمريکي 150.000نسية األمريکية، وجلهم من يهود طنجة والدار البيضاء والصويرة ومکناس، ودفع ما يناهز واملجنسني بالج
التي کانت حکومة الواليات املتحدة “ الرشوط املسبقة”، وهو مبلغ التعويضات التي کانوا يعتربون أنفسهم عىل حق فيها يف مقدمة “معقول

 “.االعرتاف الرصيح بتغيري الوضعية القانونية الناجم عن تأسيس نظام حکومي أجنبي يف اإلمرباطورية الرشيفة”بل األمريکية تضعها يف مقا
منشورات کلية اآلداب  )الرباط: 8سلسلة نصوص وأعامل مرتجمة رقم د، ، ترجمة إدريس بنسعي1948-1912يهود املغرب محمد کنبيب، 

 .259 (،1998الرباط،  ،جامعة محمد الخامس ،والعلوم اإلنسانية
 .141 ،“الجامعات اليهودية”حامتي،  45

إسالمية”
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سب مساحات جديدة من کانت متارس ضغطها الناعم يف أفق کاألوىل، ومن جهة أخرى 
ليهود لخيار الهجرة اأجل خدمة الدعاية الصهيونية باملغرب يف أفق استقطاب املغاربة 

 46.بالتنسيق مع املنظامت الصهيونية کنحو إرسائيل، وذل
ان يفتقر، قبل الحامية، للبنيات التحتية کيف ظل هذا الوسط املوبوء، الذي 

الصحية العرصية، ستحاول إدارة الحامية تفعيل إجراءات خاصة يف التعاطي معه: 
يف حاولت الجامعة اليهودية ک؟ وبأية خلفيات؟ وبأية أولويات؟ و کيف تم ذلکف

 ناس تغطية احتياجاتها الذاتية يف الخدمات الصحية؟کمبدينة م
 االسرتاتيجية الصحية إلدارة الحامية الفرنسيةخلفيات . 4
م يف رسم اإلسرتاتيجية الصحية کي أن الهاجس األول الذي تحڤد دانييل ريکيؤ 

ان هو حامية املستوطنني من کلإلدارة الفرنسية منذ السنوات األوىل من الحامية 
انت مسترشية بالبالد، أي تأمني التغطية الصحية کدوى األوبئة التي األمراض وع

هذه األولوية هي التي دفعت بالسلطات الفرنسية إىل تخطيط . “للمغرب النافع”
ن الئقة للمستوطنني بعيدا کاملدينة األوربية الجديدة وبنائها من أجل ضامن رشوط س

انت متثل يف نظر الفرنسيني ک، والتي “األهايل”ان يقطنها کالتي  “اإلسالمية”عن املدينة 
 47.“األهايل”عالمة عىل انحطاط 

ي تنجح سلطات الحامية يف تحقيق هذا الهدف، أي املحافظة عىل الوضع کلو 
انت مضطرة إىل تقديم العديد من الخدمات الصحية وتنزيل کالصحي للمستوطنني، 

ى ال تنتقل العدوى إليهم، ألنهام ، حت“األهايل”غريها من اإلجراءات الوقائية لصالح 
يوميا يف الحقل واملعمل واإلدارة.  کاک)األوريب واألهيل( مضطران للتعايش واالحت

انت تعطى کالخدمات الصحية خالل سنوات الحامية األوىل  کوتنبغي اإلشارة إىل أن تل
هم، ونقصد انت الحامية يف حاجة ماسة إىل خدماتکان األهليني الذين کفيها األولوية للس

ان کل الذين کدون االهتامم باملرىض عقليا واملسنني و  48،طبقة الربوليتاريا کبذل
ان مديرا کولومباين الذي کبتعبري الطبيب  “نفايات املجتمع”املعمرون يدخلونهم يف فئة 
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47 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 291-2. 
فرضت الحاجة إىل اليد العاملة رضورة النهوض بالوضع الصحي للسکان من أجل ضامن تزايد دميوغرايف، وبالتايل کرثة العامل وانخفاض  48

، وهو ما سيؤدي إىل املساهمة يف تخفيض تکلفة املشاريع التي کان املعمرون ينوون القيام بها يف املغرب، من قبيل مد الطرق أجورهم
“ الکوم”وبناء املدن واستصالح األرايض. من جهة أخرى کانت سلطات الحامية تحتاج إىل الجنود لبسط نفوذها عىل املغرب، حيث شکل 

ل منذ أول العمليات الهجومية عىل البالد... ويضاف إىل املساهمة التي بذلها املغاربة يف دعم املحتلني، مساهمتهم أکرب جزء من جيش االحتال
، “األهايل”يف الحرب العاملية األوىل. وبذلک أصبح االهتامم بصحتهم رضورة، وغدا کل املهتمني بالسکان مدرکني ألهمية الرأسامل البرشي من 

 50عملية انتقاء املؤهلني لالنخراط يف سلک الخدمة العسکرية تدين املستوى الصحي للمرشحني ذلک انه تم رفض خاصة وانه لوحظ خالل 
 .63-62 “مجتمع مدينة مکناس”مازي،  .“1916باملائة من املتطوعني الذين کانوا يرغبون يف الذهاب إىل ساحة الحرب سنة 

ما يفرس إضافة إىل خلفيات السياسة  کوذل 49،ملصلحة الصحة العمومية والوقاية
ام سبق کاألهلية، تغايض سلطات الحامية عن مهاجمة أساليب التطبيب التقليدية، 

 .کوأوضحنا ذل
انت تهدف أوال وأخريا کذا يظهر أن السياسة الصحية خالل فرتة الحامية که

ت رضورة انک “لألهايل”إىل تحقيق مصلحة املستوطنني األوربيني، وأن تقديم العالج 
ان العالج يهدف إىل القضاء عىل الحالة الوبائية، کوليس عمال خرييا، ومن هذا املنطلق 

د هذه األولوية هو أن سلطات الحامية کوليس وضع حد ملعاناة املريض. ولعل ما يؤ 
ل کانت تقدم نصائح للمستوطنني الجدد عند حلولهم باملغرب تقيض برضورة أخذ ک

من  50،− ان ينظر إليهم بازدراءکالذين  − “األهايل”التعامل مع  االحتياطات الالزمة عند
قبيل التدقيق عند اختيار الخادمات، ومنعهن من االقرتاب من أطفال مشغليهم، 
واملراقبة اليومية ملالبسهن وأيديهن، والحرص عىل تفادي الرتدد عىل أي مطعم، ثم 

ما من شأنه التسبب يف انتقال عدوى  لکل عام من کاالنتباه إىل الحاملني، واالحتياط بش
 51.األمراض واألوبئة

انت تصبو إليه يف مجال الصحة کي تنجح سلطات الحامية يف تحقيق ما کول
قامت باعتامد اإلسرتاتيجية التالية: أوال، بناء عدد من املؤسسات الصحية عىل  العمومية

تنزيل رزمة من اإلجراءات الوقائية ذات  وثانيا،مستوى املدينة من أجل عالج املرىض، 
اإلدارة الفرنسية بناء عىل أولوياتها يف  “راهاتکإ”أهداف محددة بدقة انسجاما مع 

 هذا القطاع.
ناس، کويف إطار حرصها عىل توفري بيئة صحية مالمئة للمستوطنني مبدينة م
جراءات قامت السلطات الفرنسية منذ السنوات األوىل للحامية باتخاذ بعض اإل 

تب البلدي للوقاية، ثم خلق مرشوع الوحدات کاالستعجالية، عىل رأسها إحداث امل
، أضف 1913ماي من سنة  21مبوجب قرار مقيمي بتاريخ  کوذل 52،الصحية املتنقلة

، 1914نونرب لسنة  28إلزام الزعامء املحليني بالحرص عىل تطبيق مضامني ظهري  کإىل ذل
ثم إحداث مستوصفات صغرية  53،ألمراض املعدية واألوبئةوالذي يقتيض التبليغ عن ا

                                                                        
49 Dr Colombani, La protection sanitaire de l’indigène au Maroc, Conférence faite aux journées médicales coloniales 
de Paris (Juillet 1931) (Rabat: H. Blanc G. Gauthier, 1932), 8. 

الستينات،  أنه من املفارقات أن السياح اإلنجليز کانوا يتأففون من عدم التزام الفرنسيني بقواعد النظافة إىل حدود يشري دانييل ريفي إال 50
 يف الوقت الذي کان فيه هؤالء يقومون بنفس األمر اتجاه " األهايل منذ السنوات األوىل للحامية باملغرب.

Rivet, Le Maroc de Lyautey, 292. 
51 Rivet, Le Maroc de Lyautey,  292 
52 Rivet, Le Maroc de Lyautey,  294. 
53 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 298. 
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سب مساحات جديدة من کانت متارس ضغطها الناعم يف أفق کاألوىل، ومن جهة أخرى 
ليهود لخيار الهجرة اأجل خدمة الدعاية الصهيونية باملغرب يف أفق استقطاب املغاربة 

 46.بالتنسيق مع املنظامت الصهيونية کنحو إرسائيل، وذل
ان يفتقر، قبل الحامية، للبنيات التحتية کيف ظل هذا الوسط املوبوء، الذي 

الصحية العرصية، ستحاول إدارة الحامية تفعيل إجراءات خاصة يف التعاطي معه: 
يف حاولت الجامعة اليهودية ک؟ وبأية خلفيات؟ وبأية أولويات؟ و کيف تم ذلکف

 ناس تغطية احتياجاتها الذاتية يف الخدمات الصحية؟کمبدينة م
 االسرتاتيجية الصحية إلدارة الحامية الفرنسيةخلفيات . 4
م يف رسم اإلسرتاتيجية الصحية کي أن الهاجس األول الذي تحڤد دانييل ريکيؤ 

ان هو حامية املستوطنني من کلإلدارة الفرنسية منذ السنوات األوىل من الحامية 
انت مسترشية بالبالد، أي تأمني التغطية الصحية کدوى األوبئة التي األمراض وع

هذه األولوية هي التي دفعت بالسلطات الفرنسية إىل تخطيط . “للمغرب النافع”
ن الئقة للمستوطنني بعيدا کاملدينة األوربية الجديدة وبنائها من أجل ضامن رشوط س

انت متثل يف نظر الفرنسيني ک، والتي “األهايل”ان يقطنها کالتي  “اإلسالمية”عن املدينة 
 47.“األهايل”عالمة عىل انحطاط 

ي تنجح سلطات الحامية يف تحقيق هذا الهدف، أي املحافظة عىل الوضع کلو 
انت مضطرة إىل تقديم العديد من الخدمات الصحية وتنزيل کالصحي للمستوطنني، 

ى ال تنتقل العدوى إليهم، ألنهام ، حت“األهايل”غريها من اإلجراءات الوقائية لصالح 
يوميا يف الحقل واملعمل واإلدارة.  کاک)األوريب واألهيل( مضطران للتعايش واالحت

انت تعطى کالخدمات الصحية خالل سنوات الحامية األوىل  کوتنبغي اإلشارة إىل أن تل
هم، ونقصد انت الحامية يف حاجة ماسة إىل خدماتکان األهليني الذين کفيها األولوية للس

ان کل الذين کدون االهتامم باملرىض عقليا واملسنني و  48،طبقة الربوليتاريا کبذل
ان مديرا کولومباين الذي کبتعبري الطبيب  “نفايات املجتمع”املعمرون يدخلونهم يف فئة 
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47 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 291-2. 
فرضت الحاجة إىل اليد العاملة رضورة النهوض بالوضع الصحي للسکان من أجل ضامن تزايد دميوغرايف، وبالتايل کرثة العامل وانخفاض  48

، وهو ما سيؤدي إىل املساهمة يف تخفيض تکلفة املشاريع التي کان املعمرون ينوون القيام بها يف املغرب، من قبيل مد الطرق أجورهم
“ الکوم”وبناء املدن واستصالح األرايض. من جهة أخرى کانت سلطات الحامية تحتاج إىل الجنود لبسط نفوذها عىل املغرب، حيث شکل 

ل منذ أول العمليات الهجومية عىل البالد... ويضاف إىل املساهمة التي بذلها املغاربة يف دعم املحتلني، مساهمتهم أکرب جزء من جيش االحتال
، “األهايل”يف الحرب العاملية األوىل. وبذلک أصبح االهتامم بصحتهم رضورة، وغدا کل املهتمني بالسکان مدرکني ألهمية الرأسامل البرشي من 

 50عملية انتقاء املؤهلني لالنخراط يف سلک الخدمة العسکرية تدين املستوى الصحي للمرشحني ذلک انه تم رفض خاصة وانه لوحظ خالل 
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 51.األمراض واألوبئة
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 هذا القطاع.
ناس، کويف إطار حرصها عىل توفري بيئة صحية مالمئة للمستوطنني مبدينة م
جراءات قامت السلطات الفرنسية منذ السنوات األوىل للحامية باتخاذ بعض اإل 

تب البلدي للوقاية، ثم خلق مرشوع الوحدات کاالستعجالية، عىل رأسها إحداث امل
، أضف 1913ماي من سنة  21مبوجب قرار مقيمي بتاريخ  کوذل 52،الصحية املتنقلة

، 1914نونرب لسنة  28إلزام الزعامء املحليني بالحرص عىل تطبيق مضامني ظهري  کإىل ذل
ثم إحداث مستوصفات صغرية  53،ألمراض املعدية واألوبئةوالذي يقتيض التبليغ عن ا

                                                                        
49 Dr Colombani, La protection sanitaire de l’indigène au Maroc, Conférence faite aux journées médicales coloniales 
de Paris (Juillet 1931) (Rabat: H. Blanc G. Gauthier, 1932), 8. 

الستينات،  أنه من املفارقات أن السياح اإلنجليز کانوا يتأففون من عدم التزام الفرنسيني بقواعد النظافة إىل حدود يشري دانييل ريفي إال 50
 يف الوقت الذي کان فيه هؤالء يقومون بنفس األمر اتجاه " األهايل منذ السنوات األوىل للحامية باملغرب.

Rivet, Le Maroc de Lyautey, 292. 
51 Rivet, Le Maroc de Lyautey,  292 
52 Rivet, Le Maroc de Lyautey,  294. 
53 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 298. 



312

رشيد دوناس

بضواحي املدينة عىل غرار دار القايد يطو. أما داخل املدينة فقد تم إحداث مستوصف 
آخر باملالح القديم، من أجل فحص املومسات اليهوديات بهدف تطويق األمراض 

ان يقدم کي ثم مستوصف القسطايل الذ 54،الجنسية املعدية خصوصا داء السيفيليس
 55.خدمات صحية متواضعة

 
 مؤسسة صحية تابعة للرابطة داخل مالح مدينة مکناس

Source: Frank Bensimon, Jui fs  du  Maroc Ed Soline, 16 Septembre 2003, p. 107. 

رث انتشارا کان من بني األمراض املعدية األ کام أسلفنا، کومبا أن مرض السل 
ني وقلة التهوية کناس يف صفوف املسلمني واليهود بسبب تدهور الوضع السکمبدينة م

عىل تشييد نواة ملستوصف  1929والتشميس باملنازل، فقد أجربت سلطات الحامية سنة 
 املنشود غري أن موقعه البعيد عن املدينة جعله ال يحقق الهدفخاص بعالج هذا املرض، 

                                                                        
54 H. de la Casinière, Les Municipalités marocaines: leur développement, leur législation (Casablanca: Imprimerie 
de la Vigie Marocaine, 1924), 174. 

 .69 (،1990دار املناهل،  :الرباط) 1937أحداث بوفکران مبکناس فاتح وثاين شتنرب بوشتى بوعرسية،  55

 1931تم تشييد مصحة لعالج هذا الداء سنة  کتم إغالقه، وعوضا عن ذل کلمنه، لذ 
بتشييد  1943لهذا املرض سنة تطويقها سلطات الحامية وقد عززت  56.بحي قاع وردة

ع يف ضواحي مدينة مستشفى فندقي خاص من أجل معالجته رفقة أمراض الرئة، يق
ان کوقد جمع هذا املصح بني الفندق واملستشفى، حيث  ،مرت 1000ناس عىل ارتفاع کم
 “األهايل”ون من خمسة طوابق مجهزة بأحدث التجهيزات ملعالجة مرىض السل لدى کيت

 57.ان خاضعا إلرشاف مديرية الصحة العموميةکواألوربيني، و 
ربى فلم تحدث سلطات الحامية کأما فيام يتعلق باملؤسسات الصحية ال

بل اقترص أمر تلقيهم للعالجات داخل وحدة  58،ناسکمستشفى خاصاً باليهود مبدينة م
ل عام کان مخصصا بشکالذي  “سيدي سعيد” باملستشفى املدين األهيل 59خاصة

ان الوحيد من نوعه عىل مستوى املدينة. کباإلضافة إىل األجانب، و  “األهايل”الستقبال 
ل خصائص املستشفى کن تتوفر فيه کت مل 1916تشفى الذي تم بناؤه سنة هذا املس

ان مجرد بناية عادية، بسبب قلة کباملعايري املتعارف عليها يف ميدان الطب، بل 
يستفيد من  انکالتجهيزات واألطر الطبية، باإلضافة إىل قلة األدوية. وهو املرفق الذي 

وتنبغي اإلشارة إىل أن  60،خدماته اليهود باإلضافة إىل األعيان واألجانب دون املسلمني
ن تتعدى بضع عرشات من املرىض، يف کانت محدودة بحيث مل تکطاقته االستيعابية 

ان فيه الطلب عىل االستشفاء مرتفعاً بالنظر للعدد املرتفع من املصابني باألمراض کزمن 
ن يتواجد به سوى طبيب واحد کمل ي کىل مستوى املدينة، عالوة عىل ذلاملختلفة ع

عن  کان يتغيب باملرة لعدة أيام، ناهيکان يلتحق يف الغالب متأخرا بعمله، بل و ک
س املرىض اليهود کاملعاملة الفظة للمرىض املسلمني من قبل املمرضني واملستخدمني ع

 61.انت تعطى لهم األولويةکالذين 
انت کانت تقدم بهذه املؤسسات الصحية کري بأن الخدمات التي کذ وينبغي الت

ان يحرم کاألمر الذي  62،تتم بناء عىل تقديم بعض الرشاوى لألطر الصحية العاملة بها

                                                                        
 .84-83 “مدينة مکناس مجتمع”مازي،  56

57 Albert Jugnet, “Le Sanatorium”, Notre Maroc, no. spécial (avril 1951), 59-60. 
58 Tolédano, Le temps du Mellah, 367. 
59 Bensimon-Donath, L’Evolution du judaisme, 93. 

ي، وکان لذلک أصداء يف الصحافة، حيث طالوا سلطات الحامية بعد الحرب العاملية الثانية عارض الوطنيون املغاربة سياسية امليز الصح” 60
)عىل سبيل املثال مبکناس خصص مستشفى لويس العسکري  1945بضامن املساواة بني الجميع عرب تجاوز الوضع الذي کان قامئا قبل 

ة الحامية، بل أکرث من ذلک عرقلت لکن سلطات الحامية رفضت االستجابة لهذا املطلب طيلة فرت “(... لألهايل”لألوربيني وسيدي سعيد 
 “.1550القايض بإحداث مستشفيات مختلطة سنة  1955و1945مرشوع الدکتور سيکول رئيس مصلحة الصحة العمومية ما بني سنتي 

Rivet, Le Maroc de Lyautey, 302-3. 
 .69-86، أحداث بوفکرانبوعرسية،  61

62 Tolédano, Le temps du Mellah, 367. 
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62 Tolédano, Le temps du Mellah, 367. 
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عدد من املعوزين من االستفادة من خدماتها عىل قلتها. وعىل خالف ما أحاط بهذا 
ري املختلط باملدينة کيس العساملرفق الصحي من حيثيات، فقد تم إحداث مستشفى لو

ان کريني، والذي کان مخصصا لعالج األوربيني فقط من املدنيني والعسکاألوربية الذي 
ية الرضورية باإلضافة إىل األطباء املتخصصني کيتوفر عىل التجهيزات اللوجيستي

 ويف هذا الصدد يقول محمد بن عمر الحجوي: 63.فاءکواملمرضني األ 
ومة کثري من الــتأمل واملالمة، أن حکوسمعنا الناس يتحدثون ب رأينا”

أخرى خاصة باألجانب، وليس و الحامية أحدثت مستشفيات خاصة باملسلمني، 
هذا التخصيص هو محل النقد واملالم، وإمنا الناس ينتقدون ما بني هذه 

سائر کلها کاملستشفيات من التمييز والفرق. فمستشفيات األوربيني 
با نظام وترتيب، بل فيها ما يفوق أخواتها يف األقطار و فيات بأور املستش

إال االسم املتخذ للدعاية  کاألخرى...وأما املستشفيات األهلية فليس لها من ذل
 64.“واإلشهار

 إلدارة الحامية الفرنسيةت العالجية والوقائية بعض اإلجراءا. 5
عد انرصام الحرب العاملية الثانية قامت سلطات الحامية، عىل مستوى املدينة، ب

رب من أجل تطويق األوبئة ومعالجة األمراض املسترشية يف صفوف کببذل مجهودات أ
رسيراً، يف محاولة  2100نة املدينة، حيث قامت بتوفري طاقة استشفائية بلغت کسا

لحرب العاملية الثانية. ففي هذه املرحلة راهات اکود الذي حصل بسبب إکلتجاوز الر 
لت خطرا عىل املستوطنني األوربيني، وبناء کرب لألحياء الهامشية التي شکأولت اهتامماً أ

، وخالل السنة املوالية 1948سنة  “برج موالي عمر”ـعليه قامت ببناء مستوصف جديد ب
قامت أيضا بإحداث مستوصف جديد  امک 65،ز اجتامعي تم إحداثه باملدينةکربطته مبر 

 66.ان يرشف عليه طوليدانو بينحاسکباملالح الجديد، و 
إىل جانب بناء الوحدات الصحية العالجية اتخذت السلطات الفرنسية املحلية 

ناس، طيلة فرتة الحامية مجموعة من اإلجراءات والتدابري الوقائية املتعددة، کمبدينة م
 ن حرصها فيام ييل:کئة، خاصة املعدية منها، ميمن أجل تطويق األمراض واألوب

                                                                        
 .69، أحداث بوفکران، بوعرسية 63
 .2 (:1934فرباير ) 17 مجلة املغرب، “خطرات: الصحة العمومية”محمد بن عمر الحجوي، 64

65 G. Gautier, Contribution à l’enquête sur le Prolétariat Marocain, Meknès, CHEAM, no. 2182, p. 16. 
66 Annuaire Marocaine, Industriel, Agricole, Economique, Financier (Casablanca: Imprimeries, Réunis, 1955), 926-
97. 

اتخاذ اللجنة البلدية قرار تقنني استعامل مياه الرصف الصحي، للحد من  •
املنتجات الفالحية املسقية به، وقد منع الفالحون  کخطورة األمراض الناتجة عن استهال 

ا مياه لتهکطازجة بسبب الخطورة التي ش کبناء عليه من غرس الخرض التي تستهل
 67.الرصف الصحي الخارجة من حي املالح

انت تساهم يف توفري بيئة مالمئة کاستعامل املبيدات باملستنقعات التي  •
ل النوافذ ليال، للحيلولة دون تلقي کنة املدينة بإغالق کلتفريخ الناموس، ومطالبة سا

األحواض  باإلضافة إىل تجفيف 68،لسعات هذه الحرشة املسؤولة عن نقل داء املالريا
 69.ينني( أسبوعيا ومراقبة األطفال باستمرارکدة، مع توزيع األدوية)الکالرا

إصالح العديد من السواقي باملدينة وترميمها لتفادي ترسب املياه  •
شف مآوي بعوض املالريا باملجاري املائية للمدينة وإبادتها بواسطة کثم  70،ودهاکور 
التي استعملت منه لهذا الغرض يف شهر يونيو من سنة  ميةک، حيت بلغت ال“املازوت”

1938 ،700  ً  71.لرتا
يف مختلف  “السقايات”تزويد املدينة القدمية باملاء الرشوب من خالل توفري  •

والسيام  72،انت مياهها امللوثة تتسبب يف اإلصابة باألمراضکأحيائها، وردم اآلبار التي 
 ن مراحيض املنازل.انت تقع عىل مسافة قريبة مکالتي  کتل

تب البلدي للصحة حمالت لقتل القمل الحامل لداء التيفوس من کتنظيم امل •
انت مختصة يف کان بإخضاعهم لالستحامم اإلجباري باملصلحة التي کخالل معالجة الس

الذي انطلق العمل  “باب بوعامير”، وقد متت هذه العملية مبستشفى خاص يف کذل
 1924.73فيه سنة 

ان يهدد حياة الجنود کوحرصاً منه عىل تطويق مرض الزهري املعدي الذي  •
تب البلدي للصحة بفرض مراقبة مشددة عىل کالفرنسيني باملدينة ومحيطها، قام امل

                                                                        
67 ANR, P.V de C-M, du 4 juin 1921, no. de Carton 1719. 
68 E.H David, “Préservons-nous du paludisme”, Meknès-Fès 613 (9 juin 1929).  
69 ANR, Rapport mensuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1181, Juillet 1936. 
70 ANR, Rapport mensuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1542, févier 1936. 
71 ANR, Rapport mensuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1542, Juin 1936. 
72 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1181,1935. 
73 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 837,1923. 
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عدد من املعوزين من االستفادة من خدماتها عىل قلتها. وعىل خالف ما أحاط بهذا 
ري املختلط باملدينة کيس العساملرفق الصحي من حيثيات، فقد تم إحداث مستشفى لو

ان کريني، والذي کان مخصصا لعالج األوربيني فقط من املدنيني والعسکاألوربية الذي 
ية الرضورية باإلضافة إىل األطباء املتخصصني کيتوفر عىل التجهيزات اللوجيستي

 ويف هذا الصدد يقول محمد بن عمر الحجوي: 63.فاءکواملمرضني األ 
ومة کثري من الــتأمل واملالمة، أن حکوسمعنا الناس يتحدثون ب رأينا”

أخرى خاصة باألجانب، وليس و الحامية أحدثت مستشفيات خاصة باملسلمني، 
هذا التخصيص هو محل النقد واملالم، وإمنا الناس ينتقدون ما بني هذه 

سائر کلها کاملستشفيات من التمييز والفرق. فمستشفيات األوربيني 
با نظام وترتيب، بل فيها ما يفوق أخواتها يف األقطار و فيات بأور املستش

إال االسم املتخذ للدعاية  کاألخرى...وأما املستشفيات األهلية فليس لها من ذل
 64.“واإلشهار

 إلدارة الحامية الفرنسيةت العالجية والوقائية بعض اإلجراءا. 5
عد انرصام الحرب العاملية الثانية قامت سلطات الحامية، عىل مستوى املدينة، ب

رب من أجل تطويق األوبئة ومعالجة األمراض املسترشية يف صفوف کببذل مجهودات أ
رسيراً، يف محاولة  2100نة املدينة، حيث قامت بتوفري طاقة استشفائية بلغت کسا

لحرب العاملية الثانية. ففي هذه املرحلة راهات اکود الذي حصل بسبب إکلتجاوز الر 
لت خطرا عىل املستوطنني األوربيني، وبناء کرب لألحياء الهامشية التي شکأولت اهتامماً أ

، وخالل السنة املوالية 1948سنة  “برج موالي عمر”ـعليه قامت ببناء مستوصف جديد ب
قامت أيضا بإحداث مستوصف جديد  امک 65،ز اجتامعي تم إحداثه باملدينةکربطته مبر 

 66.ان يرشف عليه طوليدانو بينحاسکباملالح الجديد، و 
إىل جانب بناء الوحدات الصحية العالجية اتخذت السلطات الفرنسية املحلية 

ناس، طيلة فرتة الحامية مجموعة من اإلجراءات والتدابري الوقائية املتعددة، کمبدينة م
 ن حرصها فيام ييل:کئة، خاصة املعدية منها، ميمن أجل تطويق األمراض واألوب

                                                                        
 .69، أحداث بوفکران، بوعرسية 63
 .2 (:1934فرباير ) 17 مجلة املغرب، “خطرات: الصحة العمومية”محمد بن عمر الحجوي، 64

65 G. Gautier, Contribution à l’enquête sur le Prolétariat Marocain, Meknès, CHEAM, no. 2182, p. 16. 
66 Annuaire Marocaine, Industriel, Agricole, Economique, Financier (Casablanca: Imprimeries, Réunis, 1955), 926-
97. 

اتخاذ اللجنة البلدية قرار تقنني استعامل مياه الرصف الصحي، للحد من  •
املنتجات الفالحية املسقية به، وقد منع الفالحون  کخطورة األمراض الناتجة عن استهال 

ا مياه لتهکطازجة بسبب الخطورة التي ش کبناء عليه من غرس الخرض التي تستهل
 67.الرصف الصحي الخارجة من حي املالح

انت تساهم يف توفري بيئة مالمئة کاستعامل املبيدات باملستنقعات التي  •
ل النوافذ ليال، للحيلولة دون تلقي کنة املدينة بإغالق کلتفريخ الناموس، ومطالبة سا

األحواض  باإلضافة إىل تجفيف 68،لسعات هذه الحرشة املسؤولة عن نقل داء املالريا
 69.ينني( أسبوعيا ومراقبة األطفال باستمرارکدة، مع توزيع األدوية)الکالرا

إصالح العديد من السواقي باملدينة وترميمها لتفادي ترسب املياه  •
شف مآوي بعوض املالريا باملجاري املائية للمدينة وإبادتها بواسطة کثم  70،ودهاکور 
التي استعملت منه لهذا الغرض يف شهر يونيو من سنة  ميةک، حيت بلغت ال“املازوت”

1938 ،700  ً  71.لرتا
يف مختلف  “السقايات”تزويد املدينة القدمية باملاء الرشوب من خالل توفري  •

والسيام  72،انت مياهها امللوثة تتسبب يف اإلصابة باألمراضکأحيائها، وردم اآلبار التي 
 ن مراحيض املنازل.انت تقع عىل مسافة قريبة مکالتي  کتل

تب البلدي للصحة حمالت لقتل القمل الحامل لداء التيفوس من کتنظيم امل •
انت مختصة يف کان بإخضاعهم لالستحامم اإلجباري باملصلحة التي کخالل معالجة الس

الذي انطلق العمل  “باب بوعامير”، وقد متت هذه العملية مبستشفى خاص يف کذل
 1924.73فيه سنة 

ان يهدد حياة الجنود کوحرصاً منه عىل تطويق مرض الزهري املعدي الذي  •
تب البلدي للصحة بفرض مراقبة مشددة عىل کالفرنسيني باملدينة ومحيطها، قام امل

                                                                        
67 ANR, P.V de C-M, du 4 juin 1921, no. de Carton 1719. 
68 E.H David, “Préservons-nous du paludisme”, Meknès-Fès 613 (9 juin 1929).  
69 ANR, Rapport mensuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1181, Juillet 1936. 
70 ANR, Rapport mensuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1542, févier 1936. 
71 ANR, Rapport mensuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1542, Juin 1936. 
72 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1181,1935. 
73 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 837,1923. 
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رشيد دوناس

رث فئة حاملة لهذا املرض، وبناء عليه، تم إحداث حي خاص کاملومسات، باعتبارهن أ
 74.ة الصحية مرتني يف األسبوعان يتم إجبارهن عىل الخضوع للمراقبکبهن حيث 
، من أجل تطويق “إبادة الجرذان”قامت السلطات البلدية بتأسيس مصلحة  •

 75.لهذا املرض “السفري املتنقل”انت مبثابة کوباء الطاعون، السيام وأن هذه الجرذان 
 تبکانت املصالح الوقائية التابعة للمکلب کمن أجل ضامن مراقبة داء ال •

يها کل مالکام ألزمت ک 76،الب الضالةکالبلدي للصحة تنظم حمالت للقضاء عىل ال
بإجبارية تبليغ اإلدارة فورا إذا الحظوا عالمات املرض عليها، وامتدت إجبارية التبليغ إىل 

الحيوانات التي تعرضت للعض من طرف حيوانات مل تظهر عليها بعد أعراض  کمال 
ل من مل يلتزم بهذه کان يعاقب کإجراء احتياطي، کني باليق کاملرض من أجل قطع الش

أو بالسجن من  کفرن 1000إىل  16يوليوز بغرامة مالية من  13التعليامت طبقا لظهري 
 77.ستة أيام إىل شهرين

ضد بعض األمراض -تنظيم سلطات الحامية حمالت التلقيح امليدانية  •
 78.ان يستفيد منها اليهود واملسلمونکالتي  -املعدية

 
 لتلقيح ضد مرض الجذريعىل االيهود واملسلمني  حصول

                                                                        
74 ANR, Lettre du chef des services Municipaux de la ville de Meknès, no. 6828, au Directeur des Affaires Politique 
Rabat, Carton no. A1578, 24 mai 1938. 

 .86 “مجتمع مدينة مکناس”مازي،  75
76 ANR, Rapport annuel du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, Carton no. 1181, 1932. 
77 ANR, Arrêté Municipal no. 111, prescrivant la déclaration obligatoire des animaux enragés, ainsi que ceux 
mordus, roulés ou léchés par des animaux enragés, Meknès, Carton no. 900, Juin 1921. 
78 ANR, Les rapports mensuels du Bureau Municipal d’hygiène, Meknès, des mois de Janvier, Février, Avril, Mai, 
Juin, Juillet, Aout, Septembre, Novembre et Décembre, no. Carton 673, 1944. 

إن االهتامم الذي أولته سلطات الحامية للصحة العمومية عىل مستوى املدينة 
، مبا يف “األهلية”نة کانت تعاين منه الساکبري الذي کاٍف لتغطية الخصاص الکظل غري 

انت تتلقى ک 79،انت تابعة لهذه األخريةکنة اليهودية، رغم أن الجمعيات التي کالسا کذل
انت تابعة کرب من املعونة العمومية للدولة باملقارنة مع الجمعيات التي کقدرا أ

بعض املنظامت الدولية اليهودية بالتنسيق  “تدخل”األمر الذي استدعى  80،للمسلمني
تغطية مظاهر ”ل ما من شأنه کمع املجتمع األهيل اليهودي املحيل من أجل القيام ب

 يف امليدان الصحي تجاه إخوانهم يف الدين. “العجز
 وتغري الثقافة العالجيةمجتمع اليهودي الصحية للجهودات امل. 6

 .O.S.Eاملغريب ملنظمة إغاثة الطفولة ويف إطار هذا التوجه تم تأسيس الفرع 
، فروعا بجميع املالحات 1948-1947، والذي أسس بدوره، ابتداء من سنتي 1946سنة 

ناس، وقد اهتم أساسا بتوفري قواعد الوقاية األولية، والبد کمدينة م کاملغربية مبا يف ذل
هذا وستتدخل خالل  81،انت لها نشاطات صهيونيةکري أن هذه املؤسسة کهنا من التذ 

عىل املستوى   (JOINT)ية لتوزيع املساعدات الجوانتکالفرتة نفسها الجمعية األمري
املحيل من أجل خدمة نفس األهداف )الصحية والدعائية(، حيث حصل تنسيق بني 

ان کاملؤسستني من أجل تلقني األطفال اليهود مبدارس الرابطة مبادئ الوقاية، بعدما 
لوحدهم بالقيام بهذه املهمة قبل الحرب العاملية الثانية من قبيل  لفونکاملدرسون يت

ان کخاصة وأن أحد أهداف التعليم العرصي املوازية  82،عالج داء القرع والرمد الحبيبي
ميثل يف  کان ذلک، و “مبادئ النظافة والصحة األساسيتني والرتبية البدنية” تلقني اليهود

إعادة ”من الرابطة ومديرية التعليم العمومي أحد الرشوط األساسية لــ  لکمنظور 
 83.“الحس األخالقي للمغاربة اليهود

أعيان الجامعة اليهودية انخرطوا بدورهم يف الرفع من مستوى التعبئة الصحية 
بار وبعض األعيان، وبرعاية کيف صفوف إخوانهم يف الدين، حيث قام الحاخامات ال

مبنع رمي األزبال  ک، باتخاذ قرار يهدف إىل ضامن نظافة املالح، وذل(Dalbiez)الجرنال 
ناسة کوضعها بالحاويات املخصصة لها يف انتظار مرور ال کباألزقة، وعوضا عن ذل

ان املزبلة کام تم نقل مکالعموميني ألخذها عند مرورهم بالحمري من أمام منازلهم، 
                                                                        

 ،“الجامعات اليهودية”حامتي، احتلت مدينة مکناس املرتبة الثانية يف عدد الجمعيات األهلية اليهودية بعد مدينة الدار البيضاء. أنظر:  79
143. 

 .183 ،“الجامعات اليهودية”حامتي،  80
81 Bensimon-Donath, L’Evolution du Judaïsme, 85-99. 
82 Chouraqui, L’Alliance Israélite Universelle, 179-89. 

 .48، يهود املغربکنبيب،  83
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رث فئة حاملة لهذا املرض، وبناء عليه، تم إحداث حي خاص کاملومسات، باعتبارهن أ
 74.ة الصحية مرتني يف األسبوعان يتم إجبارهن عىل الخضوع للمراقبکبهن حيث 
، من أجل تطويق “إبادة الجرذان”قامت السلطات البلدية بتأسيس مصلحة  •

 75.لهذا املرض “السفري املتنقل”انت مبثابة کوباء الطاعون، السيام وأن هذه الجرذان 
 تبکانت املصالح الوقائية التابعة للمکلب کمن أجل ضامن مراقبة داء ال •

يها کل مالکام ألزمت ک 76،الب الضالةکالبلدي للصحة تنظم حمالت للقضاء عىل ال
بإجبارية تبليغ اإلدارة فورا إذا الحظوا عالمات املرض عليها، وامتدت إجبارية التبليغ إىل 

الحيوانات التي تعرضت للعض من طرف حيوانات مل تظهر عليها بعد أعراض  کمال 
ل من مل يلتزم بهذه کان يعاقب کإجراء احتياطي، کني باليق کاملرض من أجل قطع الش

أو بالسجن من  کفرن 1000إىل  16يوليوز بغرامة مالية من  13التعليامت طبقا لظهري 
 77.ستة أيام إىل شهرين

ضد بعض األمراض -تنظيم سلطات الحامية حمالت التلقيح امليدانية  •
 78.ان يستفيد منها اليهود واملسلمونکالتي  -املعدية

 
 لتلقيح ضد مرض الجذريعىل االيهود واملسلمني  حصول

                                                                        
74 ANR, Lettre du chef des services Municipaux de la ville de Meknès, no. 6828, au Directeur des Affaires Politique 
Rabat, Carton no. A1578, 24 mai 1938. 
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إن االهتامم الذي أولته سلطات الحامية للصحة العمومية عىل مستوى املدينة 
، مبا يف “األهلية”نة کانت تعاين منه الساکبري الذي کاٍف لتغطية الخصاص الکظل غري 

انت تتلقى ک 79،انت تابعة لهذه األخريةکنة اليهودية، رغم أن الجمعيات التي کالسا کذل
انت تابعة کرب من املعونة العمومية للدولة باملقارنة مع الجمعيات التي کقدرا أ

بعض املنظامت الدولية اليهودية بالتنسيق  “تدخل”األمر الذي استدعى  80،للمسلمني
تغطية مظاهر ”ل ما من شأنه کمع املجتمع األهيل اليهودي املحيل من أجل القيام ب

 يف امليدان الصحي تجاه إخوانهم يف الدين. “العجز
 وتغري الثقافة العالجيةمجتمع اليهودي الصحية للجهودات امل. 6

 .O.S.Eاملغريب ملنظمة إغاثة الطفولة ويف إطار هذا التوجه تم تأسيس الفرع 
، فروعا بجميع املالحات 1948-1947، والذي أسس بدوره، ابتداء من سنتي 1946سنة 

ناس، وقد اهتم أساسا بتوفري قواعد الوقاية األولية، والبد کمدينة م کاملغربية مبا يف ذل
هذا وستتدخل خالل  81،انت لها نشاطات صهيونيةکري أن هذه املؤسسة کهنا من التذ 

عىل املستوى   (JOINT)ية لتوزيع املساعدات الجوانتکالفرتة نفسها الجمعية األمري
املحيل من أجل خدمة نفس األهداف )الصحية والدعائية(، حيث حصل تنسيق بني 

ان کاملؤسستني من أجل تلقني األطفال اليهود مبدارس الرابطة مبادئ الوقاية، بعدما 
لوحدهم بالقيام بهذه املهمة قبل الحرب العاملية الثانية من قبيل  لفونکاملدرسون يت
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رشيد دوناس

 84.مرت 200ان آخر يبعد ب کمرتاً فقط إىل م 30انت تقرب من املالح القديم ب کالتي 
انت مهمتها تقديم املساعدة للمرىض اليهود کام ترأس الحاخام يوسف مريجن جمعية ک

تقدم مؤمتر الجامعات اليهودية،  نةکومن أجل ضامن أفضل خدمة صحية مم 85.باملدينة
إىل السلطات الصحية الفرنسية، مبطلب يقتيض  1952الذي انعقد بالرباط سنة 

ون معزولة عن املسلمني يقدم فيها کبتخصيص أجنحة خاصة باليهود باملستشفيات ت
، بدعوى أن االختالط ال يسهل احرتام الطقوس الدينية )الحالل( اشريکطعام الال

 86.اليهودية
هذه األساليب العرصية يف التطبيب، والتي أحدثتها السلطات الفرنسية، 
قوبلت بقليل من التحفظ من طرف بعض أفراد الجامعة اليهودية التي مل ترتدد منذ 

س عامة املسلمني الذين کعىل ع 87،السنوات األوىل للحامية يف االستفادة من خدماتها
انوا يرفضون العالج عىل کية الحديثة، حيث ترددوا يف االنخراط بقوة يف املنظومة الصح

ان يجرب سلطات الحامية الصحية، عند إعالن حالة االستنفار ضد وباء کيد األجنبي، مام 
املسلمني بالقوة، أما  “األهايل”ل مباغت وتلقيح کما، عىل القيام بإغالق األزقة بش

، بحيث “ومکال”ـليال ب انکانت السلطة تقوم مبحارصة املکباألحياء الهامشية فقد 
ام استعانت باألعيان ک 88،يستحيل الخروج أو الدخول للحي من دون الخضوع للتلقيح

من أجل إقناع العوام من املسلمني بأن الخضوع للتداوي بالطرق العرصية ال يخالف 
ن مع مرور الوقت، وبعد الحرب العاملية الثانية، صار الناس کل 89.العادات وال التقاليد

وتنبغي اإلشارة يف هذا  90،عام متأقلمني مع مبادئ السياسة الصحية العرصية لکبش
رث کرث جرأة وأکن أکالصدد إىل أن النساء املسلامت الحرضيات املنتميات للطبقة العليا، 

ن کقابلية يف اإلقبال عىل االستفادة من أساليب التطبيب العرصية، بل يف بعض األحيان 
الهم للمؤسسات الصحية من أجل تلقي العالجات، بل يصطحنب معهن أزواجهن وأطف

ام أن أعداد کن ال يرتددن يف الحديث مع األطر الطبية من أجل معرفة طبيعة املرض، ک

                                                                        
84 Tolédano, Le temps du Mellah, 188. 
85 Tolédano, Le temps du Mellah, 227; Annuaire Marocain, 1955. 
86 Anonyme, “Le Congrès des communauté israélites”. B.I.M VI (20 janvier 1952), 91. 

عىل سبيل املثال يشري دانييل ريفي إىل أنه انطالقا من اإلحصائيات التي کانت تسجل عدد املرتددين عىل مستشفى موشان مبراکش سنة  87
 باملائة. 10باملائة من االستشارات الطبية علام أن نسبتهم من سکان املدينة مل تکن تتجاوز  41، تبني بأن اليهود استفادوا من 1944

Rivet, Le Maroc de Lyautey, 300. 
88 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 303. 
89 Dr Colombani, La protection Sanitaire de L’indigène, 9. 
90 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 297. 

ن يلتجنئ للمستشفى من أجل الوالدة مرتفعا باطراد خالل السنوات کالنساء اللوايت 
 91.األخرية للحامية

فقد انخرط اليهود بقوة وتلقائية  وعىل خالف ما جرى به األمر مع املسلمني،
ن األمر يحتاج تنظيم حمالت تلقيح فجائية، من قبيل محارصة کبرية، حيث مل يکوبرغبة 

ان يتم رصد حالة ک. ويف بعض األحيان عندما کاملالح بالفرق الصحية املتنقلة للقيام بذل
سلطات الوقاية الصحية املحلية تقوم بتقديم اللقاحات وطاقم من  انتکوبائية ما، 

املمرضني للطائفة اليهودية حيت يتم استدعاء رئيس الجامعة وتلقينه طريقة تقديم 
ام أن النساء الحوامل، وحتى ک 92،نة املالحکل ساکانت يتم تلقيح ک کاللقاح، وبذل

تداء من الثالثينات، يرتددن عىل دار املنتميات منهن إىل األوساط املتواضعة، بدأن، اب
ر، فخالل السنوات األوىل کصحيح أن األمور مل تجر بغري مقاومات تذ  93.التوليد العرصية

ان الفحص کان يحدث يف صفوف املحافظني منهم بعض الرتدد، ومتثيال، عندما کللحامية 
حيث  ن يصنب بالذعر،کناسيات کشف رأس بعض اليهوديات املکيتطلب من الطبيب 

ان يدفع کبرية، األمر الذي کب خطيئة کام لو أن الطبيب قد ارتکان األمر يبدو لهن ک
هذا اإلقبال عىل الخدمات الصحية العرصية من طرف  94.بعضهن إىل رفض تلقي العالج

انت األطر الصحية الفرنسية کان يعود الفضل فيه أيضا، إىل األساليب التي کاليهود، 
انوا يرغبون يف عالجه، عرب کسب ثقة املريض الذي ک عىل تنهجها، حيث عملوا أوال

انوا يقدمون من خالله الخدمات الصحية، وحرصهم عىل عدم منع کاألسلوب الذي 
املرىض من التداوي التقليدي لدى األولياء والعشابة، وهو نفس األسلوب الذي استُعمل 

نة اليهودية کدأت الساب کحتى مع املسلمني يف إطار فلسفة السياسة األهلية، وبذل
انت تضم کرا عىل مستوصفات األحياء، وبحدة أقل عىل املستشفيات التي کتقبل مب

ام ک 95.اشريکان يوزع عليهم طعام الکوحدة خاصة لعالج املرىض اإلرسائيليني، حيث 
 لکناس تحسنت بشکتنبغي اإلشارة إىل أن الظروف الصحية للجامعة اليهودية مبدينة م

تساب صحة جيدة بفضل کان األطفال اکملحوظ بعد بناء املالح الجديد، حيث أصبح بإم
ان باملالح القديم، أضف کانية اللعب مبساحات شاسعة مقارنة بالوضع الذي کتوفر إم

 96.استنشاق الهواء النقي کإىل ذل
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الوضع الصحي ليهود مکناس عىل عهد الحامية الفرنسية
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ام استعانت باألعيان ک 88،يستحيل الخروج أو الدخول للحي من دون الخضوع للتلقيح
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 لکناس تحسنت بشکتنبغي اإلشارة إىل أن الظروف الصحية للجامعة اليهودية مبدينة م
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 96.استنشاق الهواء النقي کإىل ذل
                                                                        

91 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 301. 
92 Rivet, Le Maroc de Lyautey, 300. 
93 Bensimon-Donath, l’Evolution du Judaïsme, 94. 
94 Tolédano, Le temps du Mellah, 349. 
95 Bensimon-Donath, L’Evolution du Judaïsme, 94. 
96 Anonyme, “Le Talmud Torah de Meknès”, B.E.P.M 138, 20ème année (Mars 1935): 102; Anonyme, “Le triste Sort 
des Juifs de Meknès”, AI 44-45 (1927): 2. 



320

رشيد دوناس

 خامتة
تمع الصحية الوقائية والعالجية التي استفاد منها املجلقد ساهمت اإلجراءات 

يف تراجع األمراض وتقليص نسبة املصابني عىل عهد الحامية الفرنسية،  ،اليهودي املحيل
الرفع من  يفم 1948الحقا خصوصا بعد سنة ساهمت ام کبالعدوى ومن عدد الضحايا، 

اليهود  “األهايل”خاصة بعد أن أصبح  97،حظوظ املرشحني إىل الهجرة نحو إرسائيل
مقتنعني برضورة االلتزام واالمتثال لإلجراءات الصحية العرصية التي أدخلتها سلطات 

مت يف سياستها الصحية، کالحامية الفرنسية للبالد، بغض النظر عن الخلفيات التي تح
يف صفوف الجامعة  تدريجيايف ارتفاع معدل النمو الدميوغرايف  طرديا مام ساهم
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، سن سياسة براغامتية يف موضوع الهجرة تعتمد 1951نونرب من سنة  27اإلرسائيلية يف اجتامع موسع عقدته بتاريخ  قررت الحکومة” 97

أساسا عىل مبدأ االنتقاء والتفضيل بني املرشحني، ومن بني القرارات التي اتخذتها يف هذا اإلطار، أال يحصل عىل الحق يف الهجرة سوى 
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الوضع الصحي ليهود مکناس عىل عهد الحامية الفرنسية
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 املدرسة املغربية و ديناميّة الهوية الوطنية

 عيل موريف
 املعهد املليك للثقافة األمازيغية
 

 مقدمة
 باملغرب املعارصة الخطابات مختلف يف الوطنية، الهوية موضوع عـرف

 منذ عليه هيمن الذي األحادي املنظور خلخلة يف ساهمت ملحوظة تطورات الراهن،
 فحص أن إال املدريس. التاريخي الخطاب نجد خطاباتال کتل بني ومن االستقالل؛ فجر

 بالسياق مرهونا   دوما   ظل ونهک مکبح وخلفياته، أبعاده وفهم األخري هذا وتحليل
 التاريخي والخطاب السيايس الخطاب مضامني بتحليل رهنين  أفرزه، الذي السيايس

 والدينية واللغوية رقيةوالع الثقافية بأبعادها الراهنة، الهوياتية فالوضعية 1.ادمييکاأل 
 وبتفاعل أفريقيا، شامل مجال نطاق ضمن تاريخية امتکترا محصلة هي والقيمية،

 املجموعات ميّزت التي والثقافات واللغات والطقوس واملعتقدات لألساطري طويل
 املراجعة ومع التاريخ. فجر منذ األصليني، انکالس مع املغرب يف استقرت التي البرشية

 منوذج من انتقل قد املغرب ونکي ،2011 لسنة الدستورية الوثيقة عىل طرأت التي
 عىل يحافظ الذي والتنوع التعدد مدخل عىل مبني آخر منوذج إىل األحادية الهوية
 التاريخ. مر عىل بينهام القامئة والتفاعالت واملجال اإلنسان أي الهوية، کتل جوهر

 من مجموعة تفاعل اللخ من يتحّدد الوطنية الهوية مفهوم انک فإذا
 يتحدد فإنه إلخ، واملجالية... والعقدية والثقافية اللغوية زاتکواملرت انيزماتکاملي
 أو معني شعب بها ينفرد التي والخصوصيات املميزات مختلف إبراز خالل من کذلک

 عىل أخرى، جهة من الوطنية، الهوية مفهوم يقوم امک محددة. اجتامعية مجموعة
 استحضاره أي نفسها، هوية لمةک کذلک تدّل  امک ودائم، قوي لکبش اآلخر استحضار

 أخرى وأحيانا   اآلخر، توطني عىل الّسبق الذات لتوطني أحيانا   ونکوي توطينه. مع هو
 خالفا   االنسجام وعدم التوازن غياب الحالتني هاتني عن ينتج ثم ومن س؛کالع يحصل
 بحاجات الشعور وبني باألنا، واالعتزاز ورالشع بني التوافق تضمن التي الثالثة للحالة
 عرب تجرى أنها هذه التوطني عملية خالل من ويبدو أهميته. وتبيان وتثمينه اآلخر

 قد آخر جانب ومن واالختالف. التنافر مقابل واملوافقة املطابقة هام: اثنني، مجريني
                                                                        

 الوطنية: الهوية وبناء التاريخ تدريس”بـ: واملوسومة توراه،کد ال بحث إطار يف أنجزناها التي األطروحة أنظر الباب، هذا يف لالستزادة 1
وسيوتربوي التحليل يف ُمساهمة  (.2014/2015 الرباط. الرتبية، علوم ليةک) “باملغرب املدريس التاريخي للخطاب السُّ
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 عىل أخرى، جهة من الوطنية، الهوية مفهوم يقوم امک محددة. اجتامعية مجموعة
 استحضاره أي نفسها، هوية لمةک کذلک تدّل  امک ودائم، قوي لکبش اآلخر استحضار

 أخرى وأحيانا   اآلخر، توطني عىل الّسبق الذات لتوطني أحيانا   ونکوي توطينه. مع هو
 خالفا   االنسجام وعدم التوازن غياب الحالتني هاتني عن ينتج ثم ومن س؛کالع يحصل
 بحاجات الشعور وبني باألنا، واالعتزاز ورالشع بني التوافق تضمن التي الثالثة للحالة
 عرب تجرى أنها هذه التوطني عملية خالل من ويبدو أهميته. وتبيان وتثمينه اآلخر

 قد آخر جانب ومن واالختالف. التنافر مقابل واملوافقة املطابقة هام: اثنني، مجريني
                                                                        

 الوطنية: الهوية وبناء التاريخ تدريس”بـ: واملوسومة توراه،کد ال بحث إطار يف أنجزناها التي األطروحة أنظر الباب، هذا يف لالستزادة 1
وسيوتربوي التحليل يف ُمساهمة  (.2014/2015 الرباط. الرتبية، علوم ليةک) “باملغرب املدريس التاريخي للخطاب السُّ

املعهــد املليك للثقافــة األمازيغية-الرباط
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عيل موريف

 

 تندرج واحدةن ” نظر، وجهتي   أساس عىل يقوم تصّور وفق الهوياتية املسألة تتحّدد
 هوية بتصّور ترتبط وأخرى وتصادمية، ُمنغلقة هوية بأصالة يتشبّث تصّور ضمن

 2.“البناء طور ويف ميليّةکت ُمتعّددة،

 التي واملميزات الخصائص من منظومة الوطنية الهوية تُصبح عليه؛ وبناء  
 عن ا  ومختلف ُمغايرا   لنفسه مطابقا   ونکلي معني، شعب حياة مظاهر مختلف تخرتق
 شخصني بني يجمع الذي الرابط کذل الوطنية الُهويّة لکتُش األوىل، الحالة ففي غريه.
 هؤالء بني واالنجذاب الجذب قوة االلتئام هذا بالتايل، ون،کوي أشخاص، مجموعة أو

 وناتها.کم بني ترسي الطأمنينة من بنوع   تحّس  يجعلها مام املجموعات، أو األشخاص،
 بني والتباينات االختالفات قوة مدى إلبراز أداة   اعتبارها نکفيم نيةالثا الحالة يف أما

 لهذا وفقا   الهوية ونکت ما وغالبا   املجموعات، کتل أفراد إىل لتمتد واملظاهر الخصائص
 والتصّدع. والرصاع للتنافر منطلقا   املعطى

 يتطور يکدينامي نسق ضمن ُمتغرين  الوطنية الهوية أن إذا   القول ُمجمل
 زاتکمرت تفاعل تأثري تجاهل نکمي ال امک ون؛کوالس الجمود ويستبعد استمرارب

 درجة خالل من الديني والبعد املجايل البعد ومنها بينها؛ فيام الوطنية الهوية وأبعاد
 الثقايف البعد عن فضال والتقليد، املحافظة قيم مقابل والتحرر االنفتاح قيم حضور

 الحقوقي.و  االجتامعي البعد ثم واللغوي
I. السيايس الخطاب يف الوطنية الهوية تحول مؤرشات رصد 

 يف الوطنية الهوية تطور مؤرشات رصد املحور هذا خالل من سنحاول
 التطور. کذل دالالت بعض تحليل عىل العمل مع الراهن، للمغرب السيايس الخطاب

 الخطاب ونمضم وتحليل رصد عىل القامئة التحليلية املقاربة هذه أجرأة أجل ومن
 الدستورية، الوثيقة هي: أساسية، عنارص أربعة إىل تقسيمها إىل سنلجأ السيايس؛
 إىل املحور هذا يسعى وعليه؛ املدين. واملجتمع السياسية األحزاب ية،کاملل الخطب
 واألحادي اليعقويب التصور من الوطنية الهوية تطور عىل الدالة ربىکال العنارص رصد
 مي.کترا منظور وفق زاتکواملرت وناتکامل مبدأ عىل القائم ديالتعدّ  املنظور إىل

 البعد الجغرايف، البعد وهي: أبعاد؛ أربعة عىل مبنية مقاربة إىل التحليل هذا ويستند
 والحقوقي. االجتامعي البعد ثم واللغوي الثقايف البعد والقداسة، الديني

 

                                                                        
 .292 (،2011األمازيغية، للثقافة يکاملل املعهد منشورات الرباط:) واالسرتاتيجيات الرهانات األمازيغية: اللغة مسار وس،کبو  أحمد 2

 

 الجغرايف البُعد .1
 والخطب الدستور مضامني من لک يف وتةمتفا انةکم الجغرايف البُعد يحتل

 لک حسب انةکامل کتل وتتغري املدين. املجتمع خطاب ثم الحزيب والخطاب يةکاملل
 محيطه ضمن املغرب موقعة يف واضحا   السيايس السياق تأثري يبدو بحيث مرحلة،
 ةللدول القاري االنتامء عىل زکر  قد 1996 دستور انک وإذا والجيوسرتاتيجي. الجغرايف
 وناتکم بإحدى ،“اإلفريقي الرافد” عن بحديثه اعرتف، 2011 دستور فإن املغربية،
 دالالت التحول هذا تيسکوي صحراوية.-جنوب جذور من املنحدرة املغريب املجتمع

 مفهوم تطور وبني للمغاربة املجتمعية يبةکالرت  بني تناغم إحداث أبرزها لعل ثرية،ک
 شهد إقليمي سوسيوسيايس سياق يف السيام سمي،الر  املستوى عىل الوطنية الهوية
 االلتزامات عن فضال  هذا ربى؛کال الصحراء يف أو ليبيا يف سواء عميقة، تحوالت

 املتحدة األمم آليات مختلف تجاه عاتقها عىل املغربية الدولة أخذتها التي والتعهدات
 ة.والهوياتي والثقافية اللغوية الحقوق منها وخاصة اإلنسان، لحقوق

 ُسّجل ،2011 دستور حسب والدويل، اإلقليمي مبحيطه املغرب عالقة ففي
 إىل “بريکال العريب املغرب”لـ االنتامء من انتقل حيث املغرب؛ انتامء يف ملحوظن  تحولن 

 وشائج توطيد” من کذل يقتضيه وما “واإلسالمية العربية األمة”لـ باالنتامء الترصيح
 الوحدوي القطب عن الحديث تحول ورغم 3.“قيقةالش شعوبها مع والتضامن األخوة
 تعّقل من کذل يُصاحب وما ،“املغاريب االتحاد” إىل “العريب املغرب اتحاد” من املغاريب
 اإلنصاف نحو الوطنية، الهوية مجال يف للدستور، لکاملهي املفاهيمي الجهاز يف وتطور

 يف االتجاه أحادي وتشبث قتعل کهنا الزال املجتمعية، وناتکامل جميع بني واملساواة
 خالل من ،“واإلسالمية العربية األمة”بـ التعلق عرب للمغرب، والحضاري الثقايف االنتامء

 التزام أن الراجح ومن 4.“الشقيقة بشعوبها تربطه التي األخوة وشائج” عىل يزکالرت 
 ونکي قد ،اسرتاتيجيا   خيارا   باعتباره ،املغاريب االتحاد بناء عىل بالعمل 2011 دستور
 القضايا تجاه للمغرب الخارجية السياسة يف تدريجيا ، ري،کالتف إعادة نحو جديدا   مؤرشا  

 إعادة مسار يف منخرط توجه وهو الجارية. التحوالت ظل يف والقارية اإلقليمية

                                                                        
 الربملان مع بالعالقات لفةکامل للوزارة رتوينکاالل املوقع يف الستة املغربية الدساتري عىل اإلطالع نکمي .2011 دستور ديباجة أنظر 3

 .2021 شتنرب يف هعلي طلعا ،http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx?Lg=Ar&Rub=37 اآليت: الرابط عىل املدين واملجتمع
 .2011 دستور ديباجة 4
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املدرسة املغربية ودينامّية الهوية الوطنية

 

 تندرج واحدةن ” نظر، وجهتي   أساس عىل يقوم تصّور وفق الهوياتية املسألة تتحّدد
 هوية بتصّور ترتبط وأخرى وتصادمية، ُمنغلقة هوية بأصالة يتشبّث تصّور ضمن

 2.“البناء طور ويف ميليّةکت ُمتعّددة،

 التي واملميزات الخصائص من منظومة الوطنية الهوية تُصبح عليه؛ وبناء  
 عن ا  ومختلف ُمغايرا   لنفسه مطابقا   ونکلي معني، شعب حياة مظاهر مختلف تخرتق
 شخصني بني يجمع الذي الرابط کذل الوطنية الُهويّة لکتُش األوىل، الحالة ففي غريه.
 هؤالء بني واالنجذاب الجذب قوة االلتئام هذا بالتايل، ون،کوي أشخاص، مجموعة أو

 وناتها.کم بني ترسي الطأمنينة من بنوع   تحّس  يجعلها مام املجموعات، أو األشخاص،
 بني والتباينات االختالفات قوة مدى إلبراز أداة   اعتبارها نکفيم نيةالثا الحالة يف أما

 لهذا وفقا   الهوية ونکت ما وغالبا   املجموعات، کتل أفراد إىل لتمتد واملظاهر الخصائص
 والتصّدع. والرصاع للتنافر منطلقا   املعطى

 يتطور يکدينامي نسق ضمن ُمتغرين  الوطنية الهوية أن إذا   القول ُمجمل
 زاتکمرت تفاعل تأثري تجاهل نکمي ال امک ون؛کوالس الجمود ويستبعد استمرارب

 درجة خالل من الديني والبعد املجايل البعد ومنها بينها؛ فيام الوطنية الهوية وأبعاد
 الثقايف البعد عن فضال والتقليد، املحافظة قيم مقابل والتحرر االنفتاح قيم حضور

 الحقوقي.و  االجتامعي البعد ثم واللغوي
I. السيايس الخطاب يف الوطنية الهوية تحول مؤرشات رصد 

 يف الوطنية الهوية تطور مؤرشات رصد املحور هذا خالل من سنحاول
 التطور. کذل دالالت بعض تحليل عىل العمل مع الراهن، للمغرب السيايس الخطاب

 الخطاب ونمضم وتحليل رصد عىل القامئة التحليلية املقاربة هذه أجرأة أجل ومن
 الدستورية، الوثيقة هي: أساسية، عنارص أربعة إىل تقسيمها إىل سنلجأ السيايس؛
 إىل املحور هذا يسعى وعليه؛ املدين. واملجتمع السياسية األحزاب ية،کاملل الخطب
 واألحادي اليعقويب التصور من الوطنية الهوية تطور عىل الدالة ربىکال العنارص رصد
 مي.کترا منظور وفق زاتکواملرت وناتکامل مبدأ عىل القائم ديالتعدّ  املنظور إىل

 البعد الجغرايف، البعد وهي: أبعاد؛ أربعة عىل مبنية مقاربة إىل التحليل هذا ويستند
 والحقوقي. االجتامعي البعد ثم واللغوي الثقايف البعد والقداسة، الديني
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 الجغرايف البُعد .1
 والخطب الدستور مضامني من لک يف وتةمتفا انةکم الجغرايف البُعد يحتل

 لک حسب انةکامل کتل وتتغري املدين. املجتمع خطاب ثم الحزيب والخطاب يةکاملل
 محيطه ضمن املغرب موقعة يف واضحا   السيايس السياق تأثري يبدو بحيث مرحلة،
 ةللدول القاري االنتامء عىل زکر  قد 1996 دستور انک وإذا والجيوسرتاتيجي. الجغرايف
 وناتکم بإحدى ،“اإلفريقي الرافد” عن بحديثه اعرتف، 2011 دستور فإن املغربية،
 دالالت التحول هذا تيسکوي صحراوية.-جنوب جذور من املنحدرة املغريب املجتمع

 مفهوم تطور وبني للمغاربة املجتمعية يبةکالرت  بني تناغم إحداث أبرزها لعل ثرية،ک
 شهد إقليمي سوسيوسيايس سياق يف السيام سمي،الر  املستوى عىل الوطنية الهوية
 االلتزامات عن فضال  هذا ربى؛کال الصحراء يف أو ليبيا يف سواء عميقة، تحوالت

 املتحدة األمم آليات مختلف تجاه عاتقها عىل املغربية الدولة أخذتها التي والتعهدات
 ة.والهوياتي والثقافية اللغوية الحقوق منها وخاصة اإلنسان، لحقوق

 ُسّجل ،2011 دستور حسب والدويل، اإلقليمي مبحيطه املغرب عالقة ففي
 إىل “بريکال العريب املغرب”لـ االنتامء من انتقل حيث املغرب؛ انتامء يف ملحوظن  تحولن 

 وشائج توطيد” من کذل يقتضيه وما “واإلسالمية العربية األمة”لـ باالنتامء الترصيح
 الوحدوي القطب عن الحديث تحول ورغم 3.“قيقةالش شعوبها مع والتضامن األخوة
 تعّقل من کذل يُصاحب وما ،“املغاريب االتحاد” إىل “العريب املغرب اتحاد” من املغاريب
 اإلنصاف نحو الوطنية، الهوية مجال يف للدستور، لکاملهي املفاهيمي الجهاز يف وتطور

 يف االتجاه أحادي وتشبث قتعل کهنا الزال املجتمعية، وناتکامل جميع بني واملساواة
 خالل من ،“واإلسالمية العربية األمة”بـ التعلق عرب للمغرب، والحضاري الثقايف االنتامء

 التزام أن الراجح ومن 4.“الشقيقة بشعوبها تربطه التي األخوة وشائج” عىل يزکالرت 
 ونکي قد ،اسرتاتيجيا   خيارا   باعتباره ،املغاريب االتحاد بناء عىل بالعمل 2011 دستور
 القضايا تجاه للمغرب الخارجية السياسة يف تدريجيا ، ري،کالتف إعادة نحو جديدا   مؤرشا  

 إعادة مسار يف منخرط توجه وهو الجارية. التحوالت ظل يف والقارية اإلقليمية

                                                                        
 الربملان مع بالعالقات لفةکامل للوزارة رتوينکاالل املوقع يف الستة املغربية الدساتري عىل اإلطالع نکمي .2011 دستور ديباجة أنظر 3
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عيل موريف

 

 الخارجية السياسة يف األولويات ُسلّم عىل ووضعه والقاري اإلقليمي للعمل االعتبار
 5.للمغرب

 انتامء عن تتحدث الثاين الحسن خطب انتک يةکاملل الخطب مضمون ويف
 خطب تربز حني يف املغاريب، املجال هوية إىل والدعوة “العريب املغرب” إىل املغرب

 املجتمع”و “اإلسالمية األمة” إىل االنتامء رةکف السادس، محمد الحايل، کاملل
 يف السياسية، األحزاب خطاب يرتاوح حني يف 6.“اإلفريقية الجذور” ثم «اإلسالمي
 العريب املغرب فعالية” وتعزيز “العريب الوطن قضايا”ب االهتامم رضورة بني مجمله،

 خطاب کبذل يقر امک «والعربية املغاربية املنطقة” بني الروابط تقوية أو “بريکال
 عبارات 8املحافظ القطب تيارات بعض لدى ويقابله 7.اليسار قطب وناتکم بعض

 يف ؛“األمة قضايا”و “واإلسالمية العربية األمة” ثم “مغرب-مرشق” قبيل من ومفاهيم
 بعض لدى التعدد فلسفة ريسکت اتجاه يف ملحوظا تطورا   فيه نجد الذي الوقت

 تم ومن 9.لکالتش مخاض يف مجموعات ضمن ندرجها التي السياسية املجموعات
 واإلفريقي الجغرايف فضائه ضمن املغرب إدراج” رضورة عن تتحدث فهي

 بعدها يف املغربية للهوية التعددي باملنظور االعرتاف عن فضال  10،“واملتوسطي
 ضمن ومندمجا 11،“الجهات بدولة يقرّ  موحد متعدد مغرب” رکذ  خالل من الجغرايف
 واملتوسطية. اإلفريقية جذوره فضاء

 البعد تصور حول واضحة بتعددية املدين املجتمع خطاب يتميز وبدوره
 12الدينية-السياسية املنظامت بعض خطاب يقر بحيث املغربية؛ للهوية ايفالجغر 

 وحدة” ثم “اإلسالمي العامل”و “العربية األخوة”و “اإلسالمية األمة” قبيل من بعبارات
 الحقوقية املنظامت خطاب مضمون فيه نجد الذي الوقت يف هذا .“واملسلمني العرب
 واملتوسطي اإلفريقي فضائه ضمن غربامل تدرج بحيث تعددية رثکأ مبفاهيم يعج
 ونفس .“األوسط والرشق املغاربية البلدان” “بريکال املغرب”و “إفريقيا شامل” مثل

                                                                        
 يف الجديد، التوجه أن إال مىض، فيام اإلفريقية القارة شؤون يف للمغرب يلکال االنخراط مسرية تعوق التي والتحديات راهاتکاال  رغم 5

 املجاالت يف اإلفريقية ياالقضا مجمل تجاه للمغرب متميزة عالقات تطبعه مبستقبل يوحي قد واالقتصادية، التجارية العالقات مجال
 والثقافية. والدبلوماسية السياسية

 http://discoursh2.abhatoo.net.ma/rech1.asp أنظر: للمزيد السادس، محمد کاملل خطب بعض من مقتطف 6
 الشعبية. للقوات يکاالشرتا االتحاد وحزب يةکواالشرتا التقدم حزب وهي: اليسار، وناتکم بعض القطب بهذا نقصد 7
 املغربية. التقليدية للسلفية امتدادا   باعتبارهام االستقالل وحزب والتنمية العدالة حزب األوىل بالدرجة به نقصد 8
 الحضاري. البديل حزب األمة، حزب املغريب، األمازيغي الدميقراطي الحزب اآلتية: السياسية يالتکالتش کبذل نقصد 9

 أنشطته. منع تم الذي املغريب، ألمازيغيا الدميقراطي للحزب األسايس القانون أنظر 10
 نفسه. 11
 سيايس مرشوع تأسيس يرومان مجتمعيان تنظيامن بوصفهام واإلصالح التوحيد ةکوحر  واإلحسان، العدل جامعة املنظامت بهذه نقصد 12
 الديني. الشعور عىل ازکاالرت عرب

 

 ةکالحر  عىل املحسوبة الثقافية الجمعيات عىل األحوال، مجمل يف ينطبق، األمر
 بالوصف عالقة لها عبارات توظف ما غالبا   إذ املغربية، الدميقراطية ةکوالحر  األمازيغية
 هو کذل ومثال العرقي. أو الثقايف أو االثني بالتحديد عالقة لها مام رثکأ الجغرايف

 .“بريکال املغرب”و “املغربية البلدان”و “املتوسطي الوعاء”
 والقداسة الديني البُعد .2

 العمل وبني والقداسة الديني الشأن بني التمييز اليةکإش طُرحت لقد
 السوسيوسياسية التحوالت ضوء يف رثکأ استجدت أنها إال بعيد؛ أمد منذ السيايس
 السيايس الدور” أن غري املغريب. املجتمع يعيشها التي الراهنة والقيمية والثقافية
 حول ومکواملح مکالحا بني التجاذب أن إذ املايض، مع شاملة قطيعة ميثّل لن لإلسالم
 هذا يف والسبب أبدا . ينقطع مل ثابت يشء للمعتقد التأويلية القراءات بأصح االستئثار

 زکاملرت متوقع کذل من رثکأ بل 13،“السياسة مبجال وثيقا   ارتباطا   مرتبط اإلسالم أن
 تقليص يف کذل وسيساهم الراهن. للمغرب السوسيوسياسية الرهانات عمق يف الديني
 وتدبري ةالسياسي املامرسة وبني فرديا ، شأنا   باعتباره املعتقد، بني الرضورية املسافة
 افةکل املعتقد تصّدر وأن السيّام الفاعلني، بني للمنافسة فضاء   باعتبارها العام الشأن
 والحداثة التقليدي التديّن بني التعارض بتعميق” إال يقوم لن السيايس الحقل زوايا

 لحياته الَعلامنية من يشء اقتحام عن ناتجة تقلّبات عرف أن سبق ملجتمع بالنسبة
 14.“اليومية

 کتل مقتضيات مع االنسجام من قدرا   الدستور سکيع اإلطار؛ هذا ويف
 وإن الوطنية. الهوية وناتکم من جزءک العربي بالرافد االعرتاف تم بحيث التحوالت،

 الدينية للتعددية الرحب األفق نحو الطريق شق عىل يدّل  فإمنا يشء عىل کذل دّل 
 يتحقق مل کذل ومع املغريب. املجتمع ةبني املنتج، بتفاعلها الدوام، عىل ميّزت التي

 الدولة حياد ضامن إىل يهدف قويا   مطلبا   لکش لطاملا الذي 15املدنية الدولة مطلب

                                                                        
 .649 ،(2011 املغرب، تاريخ يف للبحث يکاملل املعهد منشورات :)الرباط القبيل محمد وتقديم إرشاف ،يبکوتر  تحيني املغرب: تاريخ 13
 .652 ،املغرب تاريخ 14
 طالبت التمييز هذا إىل واستنادا   أخرى. جهة من الدولة مفهوم وبني جهة من والشعب البلد مفهومي بني التمييز انکمب األهمية من 15

 دولة هي هل املغربية؛ الدولة طبيعة حول النقاش ظل ويف ،2011 دستور صياغة لحظة املغريب املجتمع داخل والرأي رکالف تيارات بعض
 “إسالمية دولة املغربية ةکاململ” عبارة بدل “مسلم شعب املغريب الشعب” أو “إسالمي بلد املغرب” عبارة بإدراج مدنية، دولة أم إسالمية

 الفقرة يف وردت “إسالمية دولة املغربية ةکاململ” عبارة أن ظواملالح .2011 دستور بها احتفظ والتي ،1996 دستور تصدير تضّمنها امک
 يسودها دميقراطية دولة املغربية.. ةکاململ” عبارة لصالح الثانية الفقرة يف 2011 دستور وضعها بينام ،1996 دستور تصدير من األوىل
 الدميقراطية، الدولة عبارة هو الدستور ديباجة تصّدر ام أن أي عميقة. سياسية دالالت لها األولوية يف الرتاتبية وهذه .“والقانون الحق
 والباحثني. املهتمني قبل من إليه االنتباه يتعنّي  ما وهو

والعربيــة”

اإلســالمي”
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املدرسة املغربية ودينامّية الهوية الوطنية

 

 الخارجية السياسة يف األولويات ُسلّم عىل ووضعه والقاري اإلقليمي للعمل االعتبار
 5.للمغرب

 انتامء عن تتحدث الثاين الحسن خطب انتک يةکاملل الخطب مضمون ويف
 خطب تربز حني يف املغاريب، املجال هوية إىل والدعوة “العريب املغرب” إىل املغرب

 املجتمع”و “اإلسالمية األمة” إىل االنتامء رةکف السادس، محمد الحايل، کاملل
 يف السياسية، األحزاب خطاب يرتاوح حني يف 6.“اإلفريقية الجذور” ثم «اإلسالمي
 العريب املغرب فعالية” وتعزيز “العريب الوطن قضايا”ب االهتامم رضورة بني مجمله،

 خطاب کبذل يقر امک «والعربية املغاربية املنطقة” بني الروابط تقوية أو “بريکال
 عبارات 8املحافظ القطب تيارات بعض لدى ويقابله 7.اليسار قطب وناتکم بعض

 يف ؛“األمة قضايا”و “واإلسالمية العربية األمة” ثم “مغرب-مرشق” قبيل من ومفاهيم
 بعض لدى التعدد فلسفة ريسکت اتجاه يف ملحوظا تطورا   فيه نجد الذي الوقت

 تم ومن 9.لکالتش مخاض يف مجموعات ضمن ندرجها التي السياسية املجموعات
 واإلفريقي الجغرايف فضائه ضمن املغرب إدراج” رضورة عن تتحدث فهي

 بعدها يف املغربية للهوية التعددي باملنظور االعرتاف عن فضال  10،“واملتوسطي
 ضمن ومندمجا 11،“الجهات بدولة يقرّ  موحد متعدد مغرب” رکذ  خالل من الجغرايف
 واملتوسطية. اإلفريقية جذوره فضاء

 البعد تصور حول واضحة بتعددية املدين املجتمع خطاب يتميز وبدوره
 12الدينية-السياسية املنظامت بعض خطاب يقر بحيث املغربية؛ للهوية ايفالجغر 

 وحدة” ثم “اإلسالمي العامل”و “العربية األخوة”و “اإلسالمية األمة” قبيل من بعبارات
 الحقوقية املنظامت خطاب مضمون فيه نجد الذي الوقت يف هذا .“واملسلمني العرب
 واملتوسطي اإلفريقي فضائه ضمن غربامل تدرج بحيث تعددية رثکأ مبفاهيم يعج
 ونفس .“األوسط والرشق املغاربية البلدان” “بريکال املغرب”و “إفريقيا شامل” مثل

                                                                        
 يف الجديد، التوجه أن إال مىض، فيام اإلفريقية القارة شؤون يف للمغرب يلکال االنخراط مسرية تعوق التي والتحديات راهاتکاال  رغم 5

 املجاالت يف اإلفريقية ياالقضا مجمل تجاه للمغرب متميزة عالقات تطبعه مبستقبل يوحي قد واالقتصادية، التجارية العالقات مجال
 والثقافية. والدبلوماسية السياسية

 http://discoursh2.abhatoo.net.ma/rech1.asp أنظر: للمزيد السادس، محمد کاملل خطب بعض من مقتطف 6
 الشعبية. للقوات يکاالشرتا االتحاد وحزب يةکواالشرتا التقدم حزب وهي: اليسار، وناتکم بعض القطب بهذا نقصد 7
 املغربية. التقليدية للسلفية امتدادا   باعتبارهام االستقالل وحزب والتنمية العدالة حزب األوىل بالدرجة به نقصد 8
 الحضاري. البديل حزب األمة، حزب املغريب، األمازيغي الدميقراطي الحزب اآلتية: السياسية يالتکالتش کبذل نقصد 9

 أنشطته. منع تم الذي املغريب، ألمازيغيا الدميقراطي للحزب األسايس القانون أنظر 10
 نفسه. 11
 سيايس مرشوع تأسيس يرومان مجتمعيان تنظيامن بوصفهام واإلصالح التوحيد ةکوحر  واإلحسان، العدل جامعة املنظامت بهذه نقصد 12
 الديني. الشعور عىل ازکاالرت عرب

 

 ةکالحر  عىل املحسوبة الثقافية الجمعيات عىل األحوال، مجمل يف ينطبق، األمر
 بالوصف عالقة لها عبارات توظف ما غالبا   إذ املغربية، الدميقراطية ةکوالحر  األمازيغية
 هو کذل ومثال العرقي. أو الثقايف أو االثني بالتحديد عالقة لها مام رثکأ الجغرايف

 .“بريکال املغرب”و “املغربية البلدان”و “املتوسطي الوعاء”
 والقداسة الديني البُعد .2

 العمل وبني والقداسة الديني الشأن بني التمييز اليةکإش طُرحت لقد
 السوسيوسياسية التحوالت ضوء يف رثکأ استجدت أنها إال بعيد؛ أمد منذ السيايس
 السيايس الدور” أن غري املغريب. املجتمع يعيشها التي الراهنة والقيمية والثقافية
 حول ومکواملح مکالحا بني التجاذب أن إذ املايض، مع شاملة قطيعة ميثّل لن لإلسالم
 هذا يف والسبب أبدا . ينقطع مل ثابت يشء للمعتقد التأويلية القراءات بأصح االستئثار

 زکاملرت متوقع کذل من رثکأ بل 13،“السياسة مبجال وثيقا   ارتباطا   مرتبط اإلسالم أن
 تقليص يف کذل وسيساهم الراهن. للمغرب السوسيوسياسية الرهانات عمق يف الديني
 وتدبري ةالسياسي املامرسة وبني فرديا ، شأنا   باعتباره املعتقد، بني الرضورية املسافة
 افةکل املعتقد تصّدر وأن السيّام الفاعلني، بني للمنافسة فضاء   باعتبارها العام الشأن
 والحداثة التقليدي التديّن بني التعارض بتعميق” إال يقوم لن السيايس الحقل زوايا

 لحياته الَعلامنية من يشء اقتحام عن ناتجة تقلّبات عرف أن سبق ملجتمع بالنسبة
 14.“اليومية

 کتل مقتضيات مع االنسجام من قدرا   الدستور سکيع اإلطار؛ هذا ويف
 وإن الوطنية. الهوية وناتکم من جزءک العربي بالرافد االعرتاف تم بحيث التحوالت،

 الدينية للتعددية الرحب األفق نحو الطريق شق عىل يدّل  فإمنا يشء عىل کذل دّل 
 يتحقق مل کذل ومع املغريب. املجتمع ةبني املنتج، بتفاعلها الدوام، عىل ميّزت التي

 الدولة حياد ضامن إىل يهدف قويا   مطلبا   لکش لطاملا الذي 15املدنية الدولة مطلب

                                                                        
 .649 ،(2011 املغرب، تاريخ يف للبحث يکاملل املعهد منشورات :)الرباط القبيل محمد وتقديم إرشاف ،يبکوتر  تحيني املغرب: تاريخ 13
 .652 ،املغرب تاريخ 14
 طالبت التمييز هذا إىل واستنادا   أخرى. جهة من الدولة مفهوم وبني جهة من والشعب البلد مفهومي بني التمييز انکمب األهمية من 15

 دولة هي هل املغربية؛ الدولة طبيعة حول النقاش ظل ويف ،2011 دستور صياغة لحظة املغريب املجتمع داخل والرأي رکالف تيارات بعض
 “إسالمية دولة املغربية ةکاململ” عبارة بدل “مسلم شعب املغريب الشعب” أو “إسالمي بلد املغرب” عبارة بإدراج مدنية، دولة أم إسالمية

 الفقرة يف وردت “إسالمية دولة املغربية ةکاململ” عبارة أن ظواملالح .2011 دستور بها احتفظ والتي ،1996 دستور تصدير تضّمنها امک
 يسودها دميقراطية دولة املغربية.. ةکاململ” عبارة لصالح الثانية الفقرة يف 2011 دستور وضعها بينام ،1996 دستور تصدير من األوىل
 الدميقراطية، الدولة عبارة هو الدستور ديباجة تصّدر ام أن أي عميقة. سياسية دالالت لها األولوية يف الرتاتبية وهذه .“والقانون الحق
 والباحثني. املهتمني قبل من إليه االنتباه يتعنّي  ما وهو
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عيل موريف

 

 خالل من الدولة هوية تحديد أعاد مام املجتمع، وأديان معتقدات تجاه ومؤسساتها
 16.“إسالمية دولة املغربية ةکاململ” عبارة

 املغربية الدولة ازکارت هو األخري الدستور يف األبرز املستجد يظل ؛کذل ومع
 مع املغريب، لإلنسان املنفتح الحضاري البعد سکيع والذي الدميقراطي، االختيار عىل

 الذي العام الخطاب مستوى عىل اإليجايب وتأويله الّسمح اإلسالمي الدين استحضار
 مبدأ إىل والقيمية والثقافية والسياسية االجتامعية الظواهر لک بالرضورة، يربط، ال

 سلطة وبني بينه مقتدرة مسافة ويضع للمجتمع، التاريخاين بالبعد يُضّحي وال واحد،
 کذلکو  17.“والواقع الحياة شؤون يف “العقل” فاعلية” شّل  يجنّب لکبش الرتاث
 18.واملجتمع الدولة شؤون عن القداسة مبدأ تحييد

 ونک عىل يزکالرت  من يةکاملل الخطب يف تحوال  نالحظ السيايس الخطاب ففي
 العربية؛ باللغة اإلسالمي الدين اقرتان مع 19،“اإلسالم دينها دستورية يةکمل” املغرب
 إىل 20،“مسلام   املسلم ونکي وال الصالة، تصح ال بدونها التي اللغة” أن بحيث

-يکاملال املذهب-األشعرية )العقيدة اإلسالمية للديانة الصويف بالبعد االهتامم
 يزکالرت  مع والدين اللغة بني الفصل خالل من 21،الجنيد( طريقة عىل لسنيا التصوف

 بحيث ،2003 سنة منذ رصاحة کذل عن التعبري تم وقد واالنفتاح. التسامح قيم عىل
 املتسم ي،کاملال املذهب قواعد”بـ الدوام عىل واکمتس املغاربة ونکب ريکالتذ  تم

 إغنائه عىل وعملوا الواقع، عىل احواالنفت الرشيعة مبقاصد األخذ يف باملرونة
 الثقافات مع املتفاعلة املغربية، الشخصية لروح اعتداله مالمئة دينکمؤ  باجتهاداتهم،
 22.“والحضارات
 الفصل إىل الدعوة بني مجمله، يف فيرتاوح، السياسية األحزاب خطاب أما

 باملنظور اسةوالقد املعتقد وربط السياسية، والشؤون الدينية الشؤون بني والتمييز
 أساس عىل” التمييز وعدم واملواطن اإلنسان حقوق احرتام فلسفة عىل القائم وينکال

                                                                        
 .2011 دستور أنظر 16
 .33 ،(2007 العريب، الثقايف زکاملر  :البيضاء )الدار الديني الخطاب نقد زيد، أبو حامد نارص 17
 دستور من 23 الفصل يف متضمنة هي امک الدولة، رئيس عن القداسة صفة رفع يتم غربيةامل الدستورية التجربة تاريخ يف مرة ألول 18

 من 46 الفصل يف الواردة الجديدة الصيغة وفق واالحرتام بالتوقري وتعويضها ،“حرمته کتنته ال مقدس کاملل شخص” أن بالقول: ،1996
 .“واالحرتام التوقري واجب کوللمل حرمته، کتنته ال کاملل شخص” وهي: ،2011 سنة دستور

 .1996 سنة دستور أنظر 19
 http://discoursh2.abhatoo.net.ma/rech1.asp أنظر: للمزيد الثاين، الحسن کاملل خطاب من مقتطف 20
 http://www.habous.gov.ma اإلسالمية: والشؤون األوقاف لوزارة الرسمي املوقع أنظر 21
 :أنظر ،2003 يوليوز 30 بتاريخ السادس محمد کاملل خطاب من مقتطف 22

https://www.diplomatie.ma/arab/DiscoursRoyaux/tabid/1701/vw/1/ItemID/5049/language/ar-MA/Default.aspx 

 

 قضايا يف املؤمنني إمارة سلطة إىل اإلشارة مع 23؛“الجنس أو الدين أو العرق أو األصل
 إىل والداعي القرآن، بلغة املحفوظ اإلسالم، تعاليم”بـ التقّيد وبني 24،والعقيدة الدين
 انةکم صيانة» مع “ةکلمللم الدينية املرجعية”بـ والتشبث 25،“الناس بني ىالشور 

 عىل يزکالرت  عن فضال  هذا .“بها املرتبطة األخالقية القيم وتشجيع اإلسالمية املرجعية
 زيةکمر  إبراز بُغية املغرب تاريخ يف التاريخية الفرتات بني للفصل الزمني العامل
 الزمني العمر رکذ  خالل من اإلسالم، تاريخ يف الرمزية انةکامل ذات التأسيسية اللحظة
 26.“قرنا 12 منذ القامئة” املغربية للدولة

 مبدأ من تنطلق منظامته فأغلب املدين؛ املجتمع بخطاب يتعلق ما ويف
 بسبب متييز بدون األساسية حقوقه من اإلنسان نکميُ  مبا اإلنسان حقوق ونيةک
 أو االجتامعي أو القومي األصل أو الرأي أو يانةالد أو اللغة أو الجنس أو اللون”

 واملعتقد الدين يصبح تم ومن 27.“الحقوق من کذل غري إىل الوالدة صفة أو يةکاملل
 الشخيص. نطاقه وداخل بالفرد خاصا   شأنا  

 واللغوي الثقايف البُعد .3
 الثقايف بالبعد املتعلق الشق يف سيالحظ، 1996 دستور لفصول املتصفح إن

 بنظرة املغربية للهوية األحادي الطابع رّسک أنه املغربية، الوطنية للهوية لغويوال
 باقي عىل يُهيمن زيکومر  وحيد أساسک العريب بعده دون املغرب رؤية تستبعد
 هذا وذهب والسوسيولوجي. واللّسني التاريخي واقعه يقرّها التي األخرى، األبعاد
 مع 28،“بريکال العريب املغرب من جزء” نهو ک أساس عىل املغرب إدراج مذهب التصور
 املغرب عبارة تدرج مل االستقالل ملرحلة األوىل الثالثة الدستورية الوثائق أن العلم
 دستوري باستثناء 29،بريکال املغرب بعبارة فقط تفتکا بل مضامينها ضمن العريب
 بحيث 2011 سنة دستور يف جديد من األمر هذا کتدار  تم ما رسعان ،1996و 1992
 التصور ونک شخصيا وأعترب للمغرب. اإلقليمي االنتامء يف بريکال املغرب عبارة اعتمد
 کتل عن ومتطورا   متقدما   املغربية الوطنية الهوية حول األخري الدستور به جاء الذي
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http://www.istiqlal.ma/1/ 
 والتنمية العدالة حزب رةکمذ  :ـب واملوسومة الدستور، ملراجعة االستشارية اللجنة إىل والتنمية العدالة حزب بها تقدم التي رةکاملذ  نص 26

 اآليت: رتوينکاإلل الرابط عىل رةکاملذ  نص أنظر للمزيد .2 ،الدستورية اإلصالحات حول
 Modakirapjd.pdf-http://www.addoustour.net/Doc/040411 

 www.amdh.org.ma للجمعية: رتوينکاالل املوقع أنظر للمزيد .2011 نسان،اإل  لحقوق املغربية الجمعية األساسية، املطالب رةکمذ   27
 .1996 دستور تصدير أنظر 28
 .1962 سنة دستور ديباجة أنظر 29



331

املدرسة املغربية ودينامّية الهوية الوطنية

 

 خالل من الدولة هوية تحديد أعاد مام املجتمع، وأديان معتقدات تجاه ومؤسساتها
 16.“إسالمية دولة املغربية ةکاململ” عبارة

 املغربية الدولة ازکارت هو األخري الدستور يف األبرز املستجد يظل ؛کذل ومع
 مع املغريب، لإلنسان املنفتح الحضاري البعد سکيع والذي الدميقراطي، االختيار عىل

 الذي العام الخطاب مستوى عىل اإليجايب وتأويله الّسمح اإلسالمي الدين استحضار
 مبدأ إىل والقيمية والثقافية والسياسية االجتامعية الظواهر لک بالرضورة، يربط، ال

 سلطة وبني بينه مقتدرة مسافة ويضع للمجتمع، التاريخاين بالبعد يُضّحي وال واحد،
 کذلکو  17.“والواقع الحياة شؤون يف “العقل” فاعلية” شّل  يجنّب لکبش الرتاث
 18.واملجتمع الدولة شؤون عن القداسة مبدأ تحييد

 ونک عىل يزکالرت  من يةکاملل الخطب يف تحوال  نالحظ السيايس الخطاب ففي
 العربية؛ باللغة اإلسالمي الدين اقرتان مع 19،“اإلسالم دينها دستورية يةکمل” املغرب
 إىل 20،“مسلام   املسلم ونکي وال الصالة، تصح ال بدونها التي اللغة” أن بحيث

-يکاملال املذهب-األشعرية )العقيدة اإلسالمية للديانة الصويف بالبعد االهتامم
 يزکالرت  مع والدين اللغة بني الفصل خالل من 21،الجنيد( طريقة عىل لسنيا التصوف

 بحيث ،2003 سنة منذ رصاحة کذل عن التعبري تم وقد واالنفتاح. التسامح قيم عىل
 املتسم ي،کاملال املذهب قواعد”بـ الدوام عىل واکمتس املغاربة ونکب ريکالتذ  تم

 إغنائه عىل وعملوا الواقع، عىل احواالنفت الرشيعة مبقاصد األخذ يف باملرونة
 الثقافات مع املتفاعلة املغربية، الشخصية لروح اعتداله مالمئة دينکمؤ  باجتهاداتهم،
 22.“والحضارات
 الفصل إىل الدعوة بني مجمله، يف فيرتاوح، السياسية األحزاب خطاب أما

 باملنظور اسةوالقد املعتقد وربط السياسية، والشؤون الدينية الشؤون بني والتمييز
 أساس عىل” التمييز وعدم واملواطن اإلنسان حقوق احرتام فلسفة عىل القائم وينکال

                                                                        
 .2011 دستور أنظر 16
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 قضايا يف املؤمنني إمارة سلطة إىل اإلشارة مع 23؛“الجنس أو الدين أو العرق أو األصل
 إىل والداعي القرآن، بلغة املحفوظ اإلسالم، تعاليم”بـ التقّيد وبني 24،والعقيدة الدين
 انةکم صيانة» مع “ةکلمللم الدينية املرجعية”بـ والتشبث 25،“الناس بني ىالشور 

 عىل يزکالرت  عن فضال  هذا .“بها املرتبطة األخالقية القيم وتشجيع اإلسالمية املرجعية
 زيةکمر  إبراز بُغية املغرب تاريخ يف التاريخية الفرتات بني للفصل الزمني العامل
 الزمني العمر رکذ  خالل من اإلسالم، تاريخ يف الرمزية انةکامل ذات التأسيسية اللحظة
 26.“قرنا 12 منذ القامئة” املغربية للدولة

 مبدأ من تنطلق منظامته فأغلب املدين؛ املجتمع بخطاب يتعلق ما ويف
 بسبب متييز بدون األساسية حقوقه من اإلنسان نکميُ  مبا اإلنسان حقوق ونيةک
 أو االجتامعي أو القومي األصل أو الرأي أو يانةالد أو اللغة أو الجنس أو اللون”

 واملعتقد الدين يصبح تم ومن 27.“الحقوق من کذل غري إىل الوالدة صفة أو يةکاملل
 الشخيص. نطاقه وداخل بالفرد خاصا   شأنا  

 واللغوي الثقايف البُعد .3
 الثقايف بالبعد املتعلق الشق يف سيالحظ، 1996 دستور لفصول املتصفح إن

 بنظرة املغربية للهوية األحادي الطابع رّسک أنه املغربية، الوطنية للهوية لغويوال
 باقي عىل يُهيمن زيکومر  وحيد أساسک العريب بعده دون املغرب رؤية تستبعد
 هذا وذهب والسوسيولوجي. واللّسني التاريخي واقعه يقرّها التي األخرى، األبعاد
 مع 28،“بريکال العريب املغرب من جزء” نهو ک أساس عىل املغرب إدراج مذهب التصور
 املغرب عبارة تدرج مل االستقالل ملرحلة األوىل الثالثة الدستورية الوثائق أن العلم
 دستوري باستثناء 29،بريکال املغرب بعبارة فقط تفتکا بل مضامينها ضمن العريب
 بحيث 2011 سنة دستور يف جديد من األمر هذا کتدار  تم ما رسعان ،1996و 1992
 التصور ونک شخصيا وأعترب للمغرب. اإلقليمي االنتامء يف بريکال املغرب عبارة اعتمد
 کتل عن ومتطورا   متقدما   املغربية الوطنية الهوية حول األخري الدستور به جاء الذي
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عيل موريف

 

 مسار لک کذلک بل ،1996 سنة دستور فصول فقط ليس تستبطنها، التي النظرة
 دستور مرشوع استثنينا إذا إال اللهمّ  االستقالل، عهد يف املغربية الدستورية التجربة

 مکبح کوذل للمغاربة، واإلثنية الثقافية يبةکالرت  إىل قطّ  يرُش مل الذي 1908 سنة
 مضامينه. إنتاج يف متکتح التي التاريخية الظرفية ومالبسات سياق

 ميّزت التي البارزة الّسمة واللغوية الثقافية التعددية يف الحق لکش لقد
 الصحراوية األمازيغية، ألفاظ: فيها تلج مرة ألول بحيث ،2011 دستور مضامني

 مسار يف املغريب الدستوري القاموس حضن إىل 30واملتوسطية العربية، الحسانية،
 الّدينامية تأثري وسکبو  أحمد الباحث صنّف وقد املغربية. الدستورية التجربة
 وقعن  لها والتي بالبيئة املرتبطة ولوجيةکاإلي الثابتات” ضمن واالجتامعية السياسية

 بالتعددية تدفع عنارص إما الثابتات کتل ونکت تم ومن 31،“اللغة عىل لن کُمهي
 الفصل تضمنه عام فضال  هذا س.کالع أو واالزدهار الرقي نحو والثقافية اللغوية
 لدولةل رسميتان لغتان واألمازيغية العربية ونک من 2011 سنة دستور من الخامس
 مستقبال والثقافية اللغوية التعددية تدبري ورش مأسسة برضورة اإلقرار مع املغربية،

 هو تقديرنا يف کذل ومردّ  املغربية. والثقافة للغات الوطني املجلس خالل من
 الخطاب يف املغربية الوطنية الهوية من البعد هذا مّس  الذي النوعي التحول

 طابعها من مزيد ريسکت اتجاه يف األحادي الطابع من انتقل بحيث السيايس؛
 الثاين الحسن عهد يف يةکاملل الُخطب عىل األحادي الطابع طغى أن فبعد التعددي.

 من اللهجات” بأن قال بحيث املايض، القرن تسعينيات أواسط منذ يربز التغري بدأ
 وقد 33.“رضورية اليوم أصبحت” اللهجات کتل ونک أضاف ثم 32“أصالتنا مقومات

 من مصنوع التاريخف التاريخ، وبفلسفة بالتاريخ شغوف إنسان” ونهک من نطلقا
 محمد کاملل واصله الذي والتطور التغري وهو .“متنوعة وأصاالت متعددة عبقريات
 الثقافية وهويتنا الجامعي، تاريخنا مقومات لک”بـ اإلقرار تم بحيث السادس
 34.“متعددة روافد من لتکتش التي الوطنية،

 للمجموعات ا  کمشرت  مطلبا   والثقافية اللغوية التعددية يف الحق صبحأ  وقد
 املطالب ضمن وروده درجة إىل الراهن، املغرب يف والحقوقية والسياسية االجتامعية

                                                                        
 ولغتها للدولة الديني ابعالط عىل اقترص الذي ،1996 سنة لدستور بالنسبة األمر عليه انک ما سکع ،2011 دستور بهد يقر ما هذا 30

 الحايل. الدستور يف املغاريب االتحاد منظمة إىل تحول الذي “العريب املغرب اتحاد” ملنظمة اإلقليمي االنتامء ثم الرسمية
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 تعبريا   املطلب هذا بات تم ومن ؛فرباير 20 بـ املسامة املجتمعية ةکللحر  األساسية
 الحامية بشأن العاملية اإلعالنات لک وأن السيّام عميقة، مجتمعية حاجة عن

 منظمة يف األعضاء، الدول تدعو فتئت ما واللغوي الثقايف التنوع عىل والحفاظ
 ونکي واإلعالم؛ والثقافة والرتبية اللغة مجال يف عمومية سياسات تبنّي إىل و،کاليونس
 بلد. لکل والرمزي والثقايف اللغوي املوروث صيانة شأنها من

 والحقوقي امعياالجت البُعد .4
 سکيع لکبش 2011 دستور مضامني يف متناميا   تطورا   البعد هذا عرف

 املجتمع يعرفها التي والحقوقية والسوسيوثقافية السياسية التحوالت مع تناغام  
 35،ثريا  ک تغريت قد الدستور يف املرأة صورة مثال  فنجد األخريين. العقدين يف املغريب

 واألرسة النساء بقضايا املهتمة الوطنية الحقوقية ةکالحر  أداء تنامي إىل راجعن  کوذل
 املجاالت، هذه يف ونيةکال الحقوقية ةکالحر  بتطورات اإليجايب وتأثرها عام، لکبش

 املجتمع يف وريةکالذ  النزعة لهيمنة تصّدت التي ادمييةکاأل  الدراسات وق ع عن فضال 
 الثقافية األنساق مختلف يف املرأة موقع معالجة ثم والنقد، بالتحليل املغريب

 الهندسة مستويات مجمل يف واملرأة الرجل بني القامئة العالئق وطبيعة والسياسية
 لک افحةکوم حظر” إىل 2011 سنة دستور أشار بحيث والسياسية. االجتامعية

 املساواة، قدم عىل واملرأة، الرجل متتّع” من نکميُ  مبا 36،“الجنس بسب التمييز الکأش
 37.“والبيئية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية املدنية والحريات بالحقوق

 وبني الثاين الحسن کاملل تصور بني منيّز أن نکمي السيايس الخطاب ويف
 ثقل من وعّزز محافظة توجهات عن عرّب  األول أن بحيث الحايل؛ کاملل منظور
 لالستقالل الثالثة العقود بّانإ  للعلمنة سيايس مطلب لک جامح بحکل الديني املوروث

 اليسارية. املعارضة قوى مع السياسية املرشوعية حول التباري من نوعا   يشبه فيام
 داخل املحافظة األوساط وبعض اإلسالمية التيارات تأثري من کذل يسلم مل بحيث
 املجتمع داخل الرمزية القيم بورصة يف التقاليد وزن ثقل عن فضال  السلطة، دواليب

 املُؤدية والثقافية االجتامعية القيم عىل املحافظة إىل تسعى تقاليد وهي ملغريب،ا
 بروز يف کذل ساهم وقد للتغيري. انيةکإم أية وفرملة السياسية املحافظة إىل بدورها
 معني من منهام واحد   لک ينهل مجتمعيّني مرشوعني بني ومنظّم علني تاريخي تعارض

                                                                        
 واملواثيق االتفاقيات يف واردة هي امک املةکال واملساواة الجنسني بني املناصفة مبدأ عىل 2011 دستور من عرش التاسع الفصل ينصُّ  35

 وصيانة تحصني األمر يتطلب ما بقدر بريا  ک الطموح ونکي ما وبقدر مأسستها. هو لهک کذل من واألفضل اإلنسان؛ لحقوق الدولية
 نطاق. أوسع عىل ثقافتها نرش يف االستامتة ومحاولة وتعزيزها تسباتکامل
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 مسار لک کذلک بل ،1996 سنة دستور فصول فقط ليس تستبطنها، التي النظرة
 دستور مرشوع استثنينا إذا إال اللهمّ  االستقالل، عهد يف املغربية الدستورية التجربة

 مکبح کوذل للمغاربة، واإلثنية الثقافية يبةکالرت  إىل قطّ  يرُش مل الذي 1908 سنة
 مضامينه. إنتاج يف متکتح التي التاريخية الظرفية ومالبسات سياق

 ميّزت التي البارزة الّسمة واللغوية الثقافية التعددية يف الحق لکش لقد
 الصحراوية األمازيغية، ألفاظ: فيها تلج مرة ألول بحيث ،2011 دستور مضامني

 مسار يف املغريب الدستوري القاموس حضن إىل 30واملتوسطية العربية، الحسانية،
 الّدينامية تأثري وسکبو  أحمد الباحث صنّف وقد املغربية. الدستورية التجربة
 وقعن  لها والتي بالبيئة املرتبطة ولوجيةکاإلي الثابتات” ضمن واالجتامعية السياسية

 بالتعددية تدفع عنارص إما الثابتات کتل ونکت تم ومن 31،“اللغة عىل لن کُمهي
 الفصل تضمنه عام فضال  هذا س.کالع أو واالزدهار الرقي نحو والثقافية اللغوية
 لدولةل رسميتان لغتان واألمازيغية العربية ونک من 2011 سنة دستور من الخامس
 مستقبال والثقافية اللغوية التعددية تدبري ورش مأسسة برضورة اإلقرار مع املغربية،

 هو تقديرنا يف کذل ومردّ  املغربية. والثقافة للغات الوطني املجلس خالل من
 الخطاب يف املغربية الوطنية الهوية من البعد هذا مّس  الذي النوعي التحول

 طابعها من مزيد ريسکت اتجاه يف األحادي الطابع من انتقل بحيث السيايس؛
 الثاين الحسن عهد يف يةکاملل الُخطب عىل األحادي الطابع طغى أن فبعد التعددي.

 من اللهجات” بأن قال بحيث املايض، القرن تسعينيات أواسط منذ يربز التغري بدأ
 وقد 33.“رضورية اليوم أصبحت” اللهجات کتل ونک أضاف ثم 32“أصالتنا مقومات

 من مصنوع التاريخف التاريخ، وبفلسفة بالتاريخ شغوف إنسان” ونهک من نطلقا
 محمد کاملل واصله الذي والتطور التغري وهو .“متنوعة وأصاالت متعددة عبقريات
 الثقافية وهويتنا الجامعي، تاريخنا مقومات لک”بـ اإلقرار تم بحيث السادس
 34.“متعددة روافد من لتکتش التي الوطنية،

 للمجموعات ا  کمشرت  مطلبا   والثقافية اللغوية التعددية يف الحق صبحأ  وقد
 املطالب ضمن وروده درجة إىل الراهن، املغرب يف والحقوقية والسياسية االجتامعية

                                                                        
 ولغتها للدولة الديني ابعالط عىل اقترص الذي ،1996 سنة لدستور بالنسبة األمر عليه انک ما سکع ،2011 دستور بهد يقر ما هذا 30

 الحايل. الدستور يف املغاريب االتحاد منظمة إىل تحول الذي “العريب املغرب اتحاد” ملنظمة اإلقليمي االنتامء ثم الرسمية
 .55 ،اللغة مسار ،وسکبو  31
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 تعبريا   املطلب هذا بات تم ومن ؛فرباير 20 بـ املسامة املجتمعية ةکللحر  األساسية
 الحامية بشأن العاملية اإلعالنات لک وأن السيّام عميقة، مجتمعية حاجة عن

 منظمة يف األعضاء، الدول تدعو فتئت ما واللغوي الثقايف التنوع عىل والحفاظ
 ونکي واإلعالم؛ والثقافة والرتبية اللغة مجال يف عمومية سياسات تبنّي إىل و،کاليونس
 بلد. لکل والرمزي والثقايف اللغوي املوروث صيانة شأنها من

 والحقوقي امعياالجت البُعد .4
 سکيع لکبش 2011 دستور مضامني يف متناميا   تطورا   البعد هذا عرف

 املجتمع يعرفها التي والحقوقية والسوسيوثقافية السياسية التحوالت مع تناغام  
 35،ثريا  ک تغريت قد الدستور يف املرأة صورة مثال  فنجد األخريين. العقدين يف املغريب

 واألرسة النساء بقضايا املهتمة الوطنية الحقوقية ةکالحر  أداء تنامي إىل راجعن  کوذل
 املجاالت، هذه يف ونيةکال الحقوقية ةکالحر  بتطورات اإليجايب وتأثرها عام، لکبش

 املجتمع يف وريةکالذ  النزعة لهيمنة تصّدت التي ادمييةکاأل  الدراسات وق ع عن فضال 
 الثقافية األنساق مختلف يف املرأة موقع معالجة ثم والنقد، بالتحليل املغريب

 الهندسة مستويات مجمل يف واملرأة الرجل بني القامئة العالئق وطبيعة والسياسية
 لک افحةکوم حظر” إىل 2011 سنة دستور أشار بحيث والسياسية. االجتامعية

 املساواة، قدم عىل واملرأة، الرجل متتّع” من نکميُ  مبا 36،“الجنس بسب التمييز الکأش
 37.“والبيئية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية املدنية والحريات بالحقوق

 وبني الثاين الحسن کاملل تصور بني منيّز أن نکمي السيايس الخطاب ويف
 ثقل من وعّزز محافظة توجهات عن عرّب  األول أن بحيث الحايل؛ کاملل منظور
 لالستقالل الثالثة العقود بّانإ  للعلمنة سيايس مطلب لک جامح بحکل الديني املوروث

 اليسارية. املعارضة قوى مع السياسية املرشوعية حول التباري من نوعا   يشبه فيام
 داخل املحافظة األوساط وبعض اإلسالمية التيارات تأثري من کذل يسلم مل بحيث
 املجتمع داخل الرمزية القيم بورصة يف التقاليد وزن ثقل عن فضال  السلطة، دواليب

 املُؤدية والثقافية االجتامعية القيم عىل املحافظة إىل تسعى تقاليد وهي ملغريب،ا
 بروز يف کذل ساهم وقد للتغيري. انيةکإم أية وفرملة السياسية املحافظة إىل بدورها
 معني من منهام واحد   لک ينهل مجتمعيّني مرشوعني بني ومنظّم علني تاريخي تعارض

                                                                        
 واملواثيق االتفاقيات يف واردة هي امک املةکال واملساواة الجنسني بني املناصفة مبدأ عىل 2011 دستور من عرش التاسع الفصل ينصُّ  35

 وصيانة تحصني األمر يتطلب ما بقدر بريا  ک الطموح ونکي ما وبقدر مأسستها. هو لهک کذل من واألفضل اإلنسان؛ لحقوق الدولية
 نطاق. أوسع عىل ثقافتها نرش يف االستامتة ومحاولة وتعزيزها تسباتکامل
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 ولألرسة الجنسني بني للعالقة تصوره يستقي ومنها ة،محدد وقيمية اجتامعية فلسفة
 املختلفة ومرجعياته بتوجهاته املدين املجتمع خطاب سهکيع ما کوذل عام؛ لکبش
 التناقض. حدّ 

 يف الترصف وحق املرأة تحرير بني قوية ارتباطات کهنال أن إذا   القول مجمل
 العالقات عىل الرقابة الکأش مختلف ورفع 38،العمومية الفضاءات يف والتعبري الجسد

 لها عالقة وهي اإلسالمي. الدين لنصوص املحافظة التأويالت بعض وبني الجنسني بني
 ويتمثل االجتامعية. الحياة تفاصيل لتخرتق الفردية الخصوصية تتجاوز امتدادات
 واالقتصادية االجتامعية الحقوق بني التوازن من نوع تحقيق يف الراهن التحدي

 الدينية الحقول يف التاريخي حضورها استعادة يف أحقيّتها وبني لمرأةل والسياسية
 الرجل ارکالحت مجاال  املؤسسايت الديني الحقل” يظل ال حتى والروحية، والرمزية
 للنص بتأويل   املرأة، عىل الرجل هيمنة إنتاج وإعادة الدينية والوظائف للسلطة
 39.“الهيمنة هذه يخدم مبا الديني

II. ادمييکاأل  التاريخي الخطاب يف الوطنية الهوية تطورات 
 إبراز يف ادمييةکاأل  التاريخية املعرفة مجال يف الحاصلة التحوالت ساهمت

 التاريخية املدرسة انتک فإذا التاريخ. عرب املغربية للشخصية لةکاملش العنارص مختلف
 ملنظورا دحض تروم وطنية غرية من انطلقت قد االستقالل، فجر منذ املغربية،

 کمتلّ  ومحاولة ري،کوالعس السيايس التاريخ عىل يزکوالرت  الوطني للتاريخ االستعامري
 للتاريخ بعد، فيام ملحوظا ، اهتامما   أو لَت فإنها املغريب؛ املؤرخ طرف من األخري هذا

 والدراسات توبةکامل الوثيقة عىل يزکالرت  خالل من املحلية بأبعاده االجتامعي
 خالل من األخريين، العقدين خالل للنظر، الفتا   تطورا   شهدت قد أنها غري املونوغرافية.

 شملت بل توب،کامل عىل فقط تقترص تعد مل التي التاريخية للوثيقة النظرة توسيع
 عىل رثکأ االنفتاح قصد محمودة جهود وبُذلت واملرموز. امللفوظ/الشفاهي کذلک

 رةکوالذا الرتاث لحفظ زکمرا إنشاء لخال من املغرب، مناطق ملجمل والجهوي املحيل
 کتل مساهمة واستحضار الجهات کلتل املتنوع التاريخي بالرصيد واالعتناء املحلية
 امتکالرتا استحضار عن فضال  هذا الوطني. التاريخ يلکوتش بناء يف واألصقاع املناطق
 مثل تمع،واملج اإلنسان لعلوم األخرى املعرفية الحقول مختلف يف الحاصلة العلمية

                                                                        
 تلميذ إحالة تم حينام الناظور مدينة يف وقع ما مثل العام، بالفضاء عالقته يف الفردية الحريات موضوع واألخرى الفينة بني يُثار ما عادة 38

 من غريها أو لباسها بسبب فتاة عىل االعتداء تم حينام اديرکأ مدينة يف أو االنرتنيت، عىل لهام شخصية صور نرش إثر القضاء عىل وزميلته
 الفردية. الحريات مامرسة نطاق يف تدخل التي الحاالت

 .11 ،(2010 الرشق، أفريقيا :البيضاء )الدار املؤنث بصيغة الدين النساء: ةکبر  ،کبوبري الرح 39

 

 يف ساهم کذل لکو  وغريها. االجتامعية... واللسانيات والسوسيولوجيا األنرثوبولوجيا
 الجامعية رةکوالذا الوطنية الهوية مسألة ومنها للمجتمع، الحيوية القضايا يف الغوص
 خالل من وسنحاول التعّددية. أبعادهام يف کذل استحضار إىل أفىض مام ة،کاملشرت 
 ادميي،کاأل  التاريخي الخطاب يف الوطنية الهوية منظور بتطورات صالخا املحور، هذا
 والتحليل. للقياس مؤرشاتک املقال هذا يف املعتمدة األربعة األبعاد عىل يزکالرت 

 الجغرايف البُعد .1
 وامتداداته املغريب/املغاريب املجال إبراز يف ادمييکاأل  التاريخي الخطاب ساهم

 اللّحمة ِعامد لکتُش عنارص من به يزخر ما تِبيان مع ارية،والحض والثقافية الجغرافية
 عىل فقط يقترص ومل .کاملشرت  املصري واستحضار واالتحاد والتضامن شعوبها بني

 عىل تستند جديدة مقاربة نهج اتجاه يف مهمة   دفعة   حقق بل القريب، االمتداد
 بغرض 40،“واإلفريقي سطيواملتو  العثامين العامل لتشمل تتسع دوائر عىل أفقي انفتاح”

 املغاريب. التاريخ عنارص لکب واإلملام البحث تعميق
 الثقافات اللتقاء مجاال  اليوم، إىل القدم منذ املغرب/املغارب، ظل فقد
 ومحتضنا   والخالق، املنتج لتفاعلها وفضاء   املتنوعة، الفلسفية والقيم والحضارات

 أسهمت التي االتجاهات تلفمخ من الوافدة والجامعات الشعوب من للعديد
 والحضارة؛ والعلوم الثقافة مجاالت يف األصليني، انکالس جانب إىل نوعية، بإضافات

 انفتاحه يف امليزة هذه وتتمثل االسرتاتيجي. البعد ذي الجغرايف موقعه بفضل کوذل
 دولية بؤرة من الفضاء هذا لهکيش وما وآسيا أوروبا من وقربه بحريتني واجهتني عىل
 املتعددة املغرب هوية لتکتش األزمان مرّ  وعىل األمنية. والقضايا واملالحة لتجارةل

 وتؤمن العنرصي وامليز األحادية ترفض متوازنة شخصية النهاية يف أفرزت التي
 وفق والدخيل األصيل بني زاوجت لطاملا شخصية وهي والتضامن. والحرية بالتسامح
 وامتداداته للمغرب الواسع الجغرايف لاملجا معطيات من أسسها تستلهم فلسفة

 املختلفة.
 مسار عىل الحوليات مدرسة أحدثتها التي الجاذبية إىل اإلشارة تجب امک
 وساهم العرشين، القرن من الثاين النصف خالل باملغرب ادمييکاأل  التاريخي الخطاب

 مام غرافيا؛والدميو  الجغرافيا مثل واملجتمع اإلنسان علوم بقية عىل انفتاحها کذل يف
 يف الجغرايف والبعد املجال عنرص االعتبار بعني األخذ إىل املؤرخني من ثريکبال دفع

 يف بباحثني املغرب تاريخ يف للبحث يکاملل املعهد استعانة ولعل التاريخية. الدراسات
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 ولألرسة الجنسني بني للعالقة تصوره يستقي ومنها ة،محدد وقيمية اجتامعية فلسفة
 املختلفة ومرجعياته بتوجهاته املدين املجتمع خطاب سهکيع ما کوذل عام؛ لکبش
 التناقض. حدّ 

 يف الترصف وحق املرأة تحرير بني قوية ارتباطات کهنال أن إذا   القول مجمل
 العالقات عىل الرقابة الکأش مختلف ورفع 38،العمومية الفضاءات يف والتعبري الجسد

 لها عالقة وهي اإلسالمي. الدين لنصوص املحافظة التأويالت بعض وبني الجنسني بني
 ويتمثل االجتامعية. الحياة تفاصيل لتخرتق الفردية الخصوصية تتجاوز امتدادات
 واالقتصادية االجتامعية الحقوق بني التوازن من نوع تحقيق يف الراهن التحدي

 الدينية الحقول يف التاريخي حضورها استعادة يف أحقيّتها وبني لمرأةل والسياسية
 الرجل ارکالحت مجاال  املؤسسايت الديني الحقل” يظل ال حتى والروحية، والرمزية
 للنص بتأويل   املرأة، عىل الرجل هيمنة إنتاج وإعادة الدينية والوظائف للسلطة
 39.“الهيمنة هذه يخدم مبا الديني

II. ادمييکاأل  التاريخي الخطاب يف الوطنية الهوية تطورات 
 إبراز يف ادمييةکاأل  التاريخية املعرفة مجال يف الحاصلة التحوالت ساهمت

 التاريخية املدرسة انتک فإذا التاريخ. عرب املغربية للشخصية لةکاملش العنارص مختلف
 ملنظورا دحض تروم وطنية غرية من انطلقت قد االستقالل، فجر منذ املغربية،

 کمتلّ  ومحاولة ري،کوالعس السيايس التاريخ عىل يزکوالرت  الوطني للتاريخ االستعامري
 للتاريخ بعد، فيام ملحوظا ، اهتامما   أو لَت فإنها املغريب؛ املؤرخ طرف من األخري هذا

 والدراسات توبةکامل الوثيقة عىل يزکالرت  خالل من املحلية بأبعاده االجتامعي
 خالل من األخريين، العقدين خالل للنظر، الفتا   تطورا   شهدت قد أنها غري املونوغرافية.

 شملت بل توب،کامل عىل فقط تقترص تعد مل التي التاريخية للوثيقة النظرة توسيع
 عىل رثکأ االنفتاح قصد محمودة جهود وبُذلت واملرموز. امللفوظ/الشفاهي کذلک

 رةکوالذا الرتاث لحفظ زکمرا إنشاء لخال من املغرب، مناطق ملجمل والجهوي املحيل
 کتل مساهمة واستحضار الجهات کلتل املتنوع التاريخي بالرصيد واالعتناء املحلية
 امتکالرتا استحضار عن فضال  هذا الوطني. التاريخ يلکوتش بناء يف واألصقاع املناطق
 مثل تمع،واملج اإلنسان لعلوم األخرى املعرفية الحقول مختلف يف الحاصلة العلمية
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 الفردية. الحريات مامرسة نطاق يف تدخل التي الحاالت
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 يف ساهم کذل لکو  وغريها. االجتامعية... واللسانيات والسوسيولوجيا األنرثوبولوجيا
 الجامعية رةکوالذا الوطنية الهوية مسألة ومنها للمجتمع، الحيوية القضايا يف الغوص
 خالل من وسنحاول التعّددية. أبعادهام يف کذل استحضار إىل أفىض مام ة،کاملشرت 
 ادميي،کاأل  التاريخي الخطاب يف الوطنية الهوية منظور بتطورات صالخا املحور، هذا
 والتحليل. للقياس مؤرشاتک املقال هذا يف املعتمدة األربعة األبعاد عىل يزکالرت 

 الجغرايف البُعد .1
 وامتداداته املغريب/املغاريب املجال إبراز يف ادمييکاأل  التاريخي الخطاب ساهم

 اللّحمة ِعامد لکتُش عنارص من به يزخر ما تِبيان مع ارية،والحض والثقافية الجغرافية
 عىل فقط يقترص ومل .کاملشرت  املصري واستحضار واالتحاد والتضامن شعوبها بني

 عىل تستند جديدة مقاربة نهج اتجاه يف مهمة   دفعة   حقق بل القريب، االمتداد
 بغرض 40،“واإلفريقي سطيواملتو  العثامين العامل لتشمل تتسع دوائر عىل أفقي انفتاح”

 املغاريب. التاريخ عنارص لکب واإلملام البحث تعميق
 الثقافات اللتقاء مجاال  اليوم، إىل القدم منذ املغرب/املغارب، ظل فقد
 ومحتضنا   والخالق، املنتج لتفاعلها وفضاء   املتنوعة، الفلسفية والقيم والحضارات

 أسهمت التي االتجاهات تلفمخ من الوافدة والجامعات الشعوب من للعديد
 والحضارة؛ والعلوم الثقافة مجاالت يف األصليني، انکالس جانب إىل نوعية، بإضافات

 انفتاحه يف امليزة هذه وتتمثل االسرتاتيجي. البعد ذي الجغرايف موقعه بفضل کوذل
 دولية بؤرة من الفضاء هذا لهکيش وما وآسيا أوروبا من وقربه بحريتني واجهتني عىل
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 وامتداداته للمغرب الواسع الجغرايف لاملجا معطيات من أسسها تستلهم فلسفة

 املختلفة.
 مسار عىل الحوليات مدرسة أحدثتها التي الجاذبية إىل اإلشارة تجب امک
 وساهم العرشين، القرن من الثاين النصف خالل باملغرب ادمييکاأل  التاريخي الخطاب

 مام غرافيا؛والدميو  الجغرافيا مثل واملجتمع اإلنسان علوم بقية عىل انفتاحها کذل يف
 يف الجغرايف والبعد املجال عنرص االعتبار بعني األخذ إىل املؤرخني من ثريکبال دفع

 يف بباحثني املغرب تاريخ يف للبحث يکاملل املعهد استعانة ولعل التاريخية. الدراسات
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 بـ: املوسوم يبيکالرت  املؤلف إنجاز يف املساهمة قصد للتاريخ مجاورة معرفية حقوق
 الخطاب عرفه الذي التطور هذا عىل مثال لخري “يبکوتر  تحيني ملغرب:ا تاريخ”

 الشأن. هذا يف ادمييکاأل  التاريخي
 والقداسة الديني البُعد .2

 املغرب يف ادمييةکاأل  التاريخية للمعرفة ُمالزمني الديني والتأثري القداسة ظلت
 نظرا   الرشعية ومالعل ضمن يدرج التاريخ علم فيها انک درجة إىل طويلة، مدة منذ

 ومنها املجال، هذا يف الحاصلة التطورات أن إال 41؛الدينية بالعلوم الوثيق الرتباطه
 اإلنسان علوم مختلف يف املعتمدة الحديثة املناهج عىل املعارص املؤرخ انفتاح

 املوضوعية تحّري قواُمها حديثة مغربية تاريخية مدرسة تأسيس إىل أدت واملجتمع،
 نحو توبکم هو ما عىل فقط تقترص تعد مل التي التاريخية، الوثيقة عتنوي خالل من

 أبعاد مختلف تبيان عىل تساعد أن نکمي التي والبقايا اآلثار لکب االهتامم توسيع
 املغارب. أو املغرب تاريخ

 استقالليته لنفسه ادمييکاأل  التاريخي البحث ضمن فقد أمر؛ من نکي ومهام
 يف الغوص يُهّمش أن دون وللزمن، وللثقافة للمجتمع نيالدي املنظور عن املطلوبة
 کبذل موظفا   للمغارب، التاريخية املسرية عرب واملعتقدات األديان بتاريخ تتعلق قضايا

 حقبة لک خالل الدينية للظاهرة ربىکال التطورات رصد تم ذاکوه املقارنة. منهجية
 بالسمو حظيت التي املذاهبو  األديان مختلف ُمربزا   42،املغرب تاريخ من تاريخية
 الدينية بالهوية عليه اصطلح ما وهو حدة، عىل تاريخية حقبة لک خالل والرفعة
 والدولة. للمجتمع

 التاريخي البحث يُويل أن الجارية، املجتمعية التحوالت ظل يف املرجح، ومن
 املحفزات نوم الراهن. الزمن تاريخ نطاق يف الدينية، للظاهرة قويا   اهتامما   ادمييکاأل 

 األساسية وبالحقوق بالسياسة الدين عالقات کتشاب بروز هو کلذل األساسية
 الحقلني يف الفاعلة للقوى املرشوعية سابکإ يف الدين دور کذلکو  للمواطنني،
 مجال يف الفاعلني اسرتاتيجية يف امللحوظ التحول عن فضال  واالجتامعي، السيايس
 القرار صناعة يف التأثري تم ومن لة،کوالهي تنظيمال إىل والتبشري الدعوة من الدين
 ربى.کال القضايا حول الوطني
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 واللغوي الثقايف البُعد .3
 ادمييکاأل  التاريخ اهتامم تزايد بعد املحلية واللغات الثقافات عىل االنفتاح

 التاريخ، عرب للمغرب الثقافية التعددية مثل والثقافية االجتامعية والقضايا باملواضيع
 املجال فتح مع الوطني األرشيف ومسألة الجامعية رةکالذا قضايا معالجة يف والرشوع

 الراهن الزمن تاريخ من والوقائع األحداث لبعض املعارصة والجامعات األفراد أمام
 من التاريخية املدارس يف تطورا کهنا وأن خصوصا اليهود، تاريخ يف والبحث باملغرب،
 املجتمعية. السياقات تالفواخ واملواضيع املناهج حيث

 يفسح املغربية، التاريخية املدرسة نطاق ضمن التاريخي، البحث بدأ لقد
 يف حضورها مدى وإبراز واللغوي الثقايف التعدد قضايا يف للغوص بالتدريج، املجال،
 الثقافة أو الواحدة للغة التأريخ تراجع إىل أدى مام التاريخ، عرب املغريب املجتمع
 الثقافات بني التفاعلية العالقات عىل يزکالرت  يتم کوبذل الواحد. الدين وأ  الواحدة
 البرشية املجموعات بني والحضاري الثقايف التالقح مبدأ من انطالقا   املختلفة، واللغات

 االجتامعي، التاريخ أعطى کذل مقابل ويف املتوسطي. واملجال املغارب استوطنت التي
 بني القامئة الجدلية العالقة أغوار وسرب والثقافية اللغوية األبعاد شفکاست الذي

 وتجاوز التاريخية، تابةکال تحديث”لـ قوية   دفعة   العاملة، والثقافة الشعبية الثقافة
 فهم اجل من للمجتمع االعتبار وإعادة ي،کالسيکال ريکالعس-السيايس التاريخ

 43.“رتهکوذا ودينامياته عيشه ورشوط وناتهکم
 بةکموا من املستوى هذا بلوغ استطاع قد ادمييکاأل  يخالتار انک وإذا

 من استفاد أن سبق قد فإنه واللغوي، الثقايف بالبعد يتعلق ما يف املجتمعية الّدينامية
 44،“وتحقيقه الرتاث ورصد االببليوغرافيا” مجال يف حصل الذي العلمي مکالرتا حجم
 وعليه؛ النطاق. هذا عىل يخيةالتار للمعرفة االبستمولوجي التأسيس يف ساهم ما وهو
 من حديثة أرصدة مستغال  الحارض عىل انفتح الجامعي التاريخ” أن دکاملؤ  من يبدو

 نطاق يف تدخل جديدة بحثية قضايا ولّد مام 45،“الشفوية والرواية راتکواملذ  األرشيف
 رکالذوا نهک من استقاؤها تم التي املعطيات من رصيد عىل املبني التعددي التاريخ

 عىل تدريجيا   يضيق الخناق بات مثة ومن .)collectives mémoires( الجامعية
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 بـ: املوسوم يبيکالرت  املؤلف إنجاز يف املساهمة قصد للتاريخ مجاورة معرفية حقوق
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 اإلنسان علوم مختلف يف املعتمدة الحديثة املناهج عىل املعارص املؤرخ انفتاح

 املوضوعية تحّري قواُمها حديثة مغربية تاريخية مدرسة تأسيس إىل أدت واملجتمع،
 نحو توبکم هو ما عىل فقط تقترص تعد مل التي التاريخية، الوثيقة عتنوي خالل من

 أبعاد مختلف تبيان عىل تساعد أن نکمي التي والبقايا اآلثار لکب االهتامم توسيع
 املغارب. أو املغرب تاريخ

 استقالليته لنفسه ادمييکاأل  التاريخي البحث ضمن فقد أمر؛ من نکي ومهام
 يف الغوص يُهّمش أن دون وللزمن، وللثقافة للمجتمع نيالدي املنظور عن املطلوبة
 کبذل موظفا   للمغارب، التاريخية املسرية عرب واملعتقدات األديان بتاريخ تتعلق قضايا

 حقبة لک خالل الدينية للظاهرة ربىکال التطورات رصد تم ذاکوه املقارنة. منهجية
 بالسمو حظيت التي املذاهبو  األديان مختلف ُمربزا   42،املغرب تاريخ من تاريخية
 الدينية بالهوية عليه اصطلح ما وهو حدة، عىل تاريخية حقبة لک خالل والرفعة
 والدولة. للمجتمع

 التاريخي البحث يُويل أن الجارية، املجتمعية التحوالت ظل يف املرجح، ومن
 املحفزات نوم الراهن. الزمن تاريخ نطاق يف الدينية، للظاهرة قويا   اهتامما   ادمييکاأل 

 األساسية وبالحقوق بالسياسة الدين عالقات کتشاب بروز هو کلذل األساسية
 الحقلني يف الفاعلة للقوى املرشوعية سابکإ يف الدين دور کذلکو  للمواطنني،
 مجال يف الفاعلني اسرتاتيجية يف امللحوظ التحول عن فضال  واالجتامعي، السيايس
 القرار صناعة يف التأثري تم ومن لة،کوالهي تنظيمال إىل والتبشري الدعوة من الدين
 ربى.کال القضايا حول الوطني
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 يف حضورها مدى وإبراز واللغوي الثقايف التعدد قضايا يف للغوص بالتدريج، املجال،
 الثقافة أو الواحدة للغة التأريخ تراجع إىل أدى مام التاريخ، عرب املغريب املجتمع
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 االجتامعي، التاريخ أعطى کذل مقابل ويف املتوسطي. واملجال املغارب استوطنت التي
 بني القامئة الجدلية العالقة أغوار وسرب والثقافية اللغوية األبعاد شفکاست الذي
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عيل موريف

 

 البحث فقر” وجود من الرغم عىل التطور هذا ُسجل وقد للاميض. األحادي املنظور
 46.“اإلسالمي العرص من األوىل والقرون اإلسالم قبل ما مرحلتي حول الجاد

 تطورات من شهده وما ادميي،کاأل  التاريخي الخطاب أن إذن القول مجمل
 ساهم، الذي الُهويايت التخصيب لعمليات حقال  لکش واملنهجي، املعريف املستوى عىل
 طابعها رسکي نحو عىل الوطنية للهوية الجامعي املنظور تحديث يف ،کش وال

 الوطني. الرمزي للرأسامل غنى   من کذل لهکيش وما التعددي،
 والحقوقي االجتامعي البُعد .4

 قبل من مألوفة   نکت مل التي البحثية املواضيع من جملة عىل االنفتاح تم لقد
 الفئات خانة ضمن إدراجها نکمي والتي األخريين، العقدين يف املغريب املؤرخ طرف من

 لکبش التاريخ يف لهم صوت غياب من طويلة ملدة عانوا والذين املهّمشة، االجتامعية
 عىل ومنها، املغرب؛ تاريخ من مهمة نبجوا مجريات يف وتأثريهم مساهمتهم سکيع

 الجديدة املدونة أدخلتها التي التطورات ظل يف وحقوقها املرأة تاريخ املثال، سبيل
 وذوي والحراطني الرّق وتاريخ واملنبوذين، املهّمشني وتاريخ األقليات، وتاريخ لألرسة،
 ربىکال التحوالت يف البحث وتعميق رصد يف کذل ساهم وقد 47.السوداء البرشة
 الفئات کتل طرف من حديث وعي   بروز إىل واملفيض والثقايف، االجتامعي للتطور

 حقوقها. لنيل املرافعة مسرية يف منخرطة مطلبية اتکحر  يلکوتش االجتامعية
 أصبح ادميي؛کاأل  التاريخ مجال يف الجديدة البحثية الرؤية هذه عىل وبناء

 للهوية التعددي املنظور فلسفة ريسکت نحو يتجه املعريف الحقل هذا خطاب مضمون
 الذي التقليدي املنظور عن والتخيل الشامل، مبعناها الوثيقة عىل االنفتاح مع الوطنية،

 إذا” أنه بحيث املايض. لوقائع للتأريخ وحيد مصدرک توبةکامل بالوثيقة إال يعرتف ال
 ينبغي الذي وحده هو توبکامل النص أن وّهمونيت املغاربة الباحثني بعض انک

 ّونکيُ  الذي کذل هو الّسديد الرأي أن اعترب فإنني التاريخية، لألخبار مصدرا   اعتامده
 ذاته، حد يف توبکامل يرفض ال الذي الرأي أي التاريخية. املادة مصادر عىل أوسع نظرة  
 به تحتفظ ما األخري بهذا أقصدو  .کذلک املوشوم من االستفادة من مانعا   يرى ال نهکول

 الزراعي، )املنظر مضامينها يف غنية نهاکول حقا ، قراءتها تصعب آثار من الجغرافيا
 أو نکالس توزيع الطوبونوميا، وتقنياته، الّري سواقي الزراعية، ياتکاملل توزيع

 غاللهواست متحيصه نکمي الجامعية، رةکالذا به لنا تحتفظ وما نية...(،کالس التجّمعات
                                                                        

 .204 ،رةکوالذا التاريخ السبتي، 46
 جادور ومحمد السعداين وخليل الهاليل يارس ومحمد املودن الرحمن عبد تنسيق ،املغرب وتاريخ املهمشة االجتامعية املجاالت دراسة 47
 .(2011 ،کبنمسي اإلنسانية والعلوم اآلداب ليةک منشورات البيضاء: الدار)

 

 واللغة واألمثال، )األساطري، مثل الناس تاريخ من فقط الجوانب بعض إنارة يف ولو
 48.“واللهجات...(
 قد واالجتامعي، السيايس بسياقها االستقالل، ملرحلة األوىل العقود انتک فإذا

 االستعامري التاريخ مع القطيعة من نوع   تسجيل إىل يدعو تاريخيا   خطابا   فرضت
 التاريخ؛ هذا من جوانب طمس من کذل رافق وما املغرب، لتاريخ رهمنظو  وتقويض

 التعدد مببادئ مشبع ادمييکأ تاريخي خطاب بروز سجال قد األخريين العقدي ن فإن
 الّدينامية هذه أفضت وقد املواطنة. وقضايا بهموم ومؤطر والتنوع واالختالف
 مدخل التحليلية ربتهمقا يف يستحرض ادمييکأ تاريخي خطاب إنتاج إىل الجديدة
 من الراهن املغرب شهده ما ويراعي ،)ultidisciplinaritém( التخصصات تعّدد

 وما واالجتامعية، واللغوية الثقافية أبعادها يف الوطنية للهوية التعددي للطابع يد  کتأ
 هذا انک أن بعد واملستقبل، الحارض يف خالق ارکابت ومصدر مهمة ثروة من لهکتش

 وحضارته. املغرب/املغارب تاريخ مظاهر مجمل يخرتق عرضانيا ى  معط التعدد
III. املدريس التاريخي الخطاب يف الوطنية الهوية تحول مؤرشات رصد 
 املدريس التاريخي الخطاب عىل ُمهيمنا   الوطنية للهوية -اليعقويب التصور ظل

 خالل من سبيّ ن تحول   يف تدريجيا   بدأ ثم ؛2002 لسنة التعليمي اإلصالح حدود إىل
 ومستلزمات مبقتضيات ربطها مع املتعددة الوطنية للهوية الجديد املنظور مع تفاعله

 أبعاده يف واالختالف التعدد فضائل کيُدر  مستنري   ُمواطن   وينکت سبيل يف املواطنة،
 عرفها التي التطور أوجه بعض عليه ستکانع بحيث والدينية؛ واللغوية الثقافية
 کذل خفيفة. بجرعات نکل متفاوتة بدرجات ادمييکاأل  والتاريخي السيايس الخطابني

 والقيم التاريخية املعارف نقل مسار يف حيوية مادة هي التاريخ مادة ونک أن
 وبناء التصورات وينکلت الرضوري املحّفز ونهاک عن فضال  والثقافية، االجتامعية
 محدودا   ظل أنه إال تطور؛ من املدريس التاريخي الخطاب عىل طرأ ما ورغم املواقف.
 خالل من تدريسه من املجتمعية ولالنتظارات للتاريخ االجتامعية للحاجة بالنظر
 تعّددي عقاليّن، تاريخيّ  ري  کلتف املتعلّمني کمتلّ  شأنها من بيداغوجية تعلاّمت

 املحور هذا خالل من وسنقوم، باملغرب. الوطنية الُهويّة تيمة ُحيَال ودميوقراطيّ 
 للهوية األربعة األبعاد حضور مظاهر بتحليل املدريس، التاريخي بالخطاب علقاملت

 لدواع والحقوقي االجتامعي البعد استثناء مع للقياس، أداةک اعتمدناها التي الوطنية
 املواطنة. عىل الرتبية وتعلّامت دروس ضمن يُدرّس البعد هذا ونکب ترتبط منهجية

                                                                        
 .240 ،(2002 زياد، بن طارق زکمر  :)الرباط نةکاملم التأويالت أو غربامل تاريخ و،کأزاي صدقي عيل 48
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املدرسة املغربية ودينامّية الهوية الوطنية

 

 البحث فقر” وجود من الرغم عىل التطور هذا ُسجل وقد للاميض. األحادي املنظور
 46.“اإلسالمي العرص من األوىل والقرون اإلسالم قبل ما مرحلتي حول الجاد

 تطورات من شهده وما ادميي،کاأل  التاريخي الخطاب أن إذن القول مجمل
 ساهم، الذي الُهويايت التخصيب لعمليات حقال  لکش واملنهجي، املعريف املستوى عىل
 طابعها رسکي نحو عىل الوطنية للهوية الجامعي املنظور تحديث يف ،کش وال

 الوطني. الرمزي للرأسامل غنى   من کذل لهکيش وما التعددي،
 والحقوقي االجتامعي البُعد .4

 قبل من مألوفة   نکت مل التي البحثية املواضيع من جملة عىل االنفتاح تم لقد
 الفئات خانة ضمن إدراجها نکمي والتي األخريين، العقدين يف املغريب املؤرخ طرف من

 لکبش التاريخ يف لهم صوت غياب من طويلة ملدة عانوا والذين املهّمشة، االجتامعية
 عىل ومنها، املغرب؛ تاريخ من مهمة نبجوا مجريات يف وتأثريهم مساهمتهم سکيع

 الجديدة املدونة أدخلتها التي التطورات ظل يف وحقوقها املرأة تاريخ املثال، سبيل
 وذوي والحراطني الرّق وتاريخ واملنبوذين، املهّمشني وتاريخ األقليات، وتاريخ لألرسة،
 ربىکال التحوالت يف البحث وتعميق رصد يف کذل ساهم وقد 47.السوداء البرشة
 الفئات کتل طرف من حديث وعي   بروز إىل واملفيض والثقايف، االجتامعي للتطور

 حقوقها. لنيل املرافعة مسرية يف منخرطة مطلبية اتکحر  يلکوتش االجتامعية
 أصبح ادميي؛کاأل  التاريخ مجال يف الجديدة البحثية الرؤية هذه عىل وبناء

 للهوية التعددي املنظور فلسفة ريسکت نحو يتجه املعريف الحقل هذا خطاب مضمون
 الذي التقليدي املنظور عن والتخيل الشامل، مبعناها الوثيقة عىل االنفتاح مع الوطنية،

 إذا” أنه بحيث املايض. لوقائع للتأريخ وحيد مصدرک توبةکامل بالوثيقة إال يعرتف ال
 ينبغي الذي وحده هو توبکامل النص أن وّهمونيت املغاربة الباحثني بعض انک

 ّونکيُ  الذي کذل هو الّسديد الرأي أن اعترب فإنني التاريخية، لألخبار مصدرا   اعتامده
 ذاته، حد يف توبکامل يرفض ال الذي الرأي أي التاريخية. املادة مصادر عىل أوسع نظرة  
 به تحتفظ ما األخري بهذا أقصدو  .کذلک املوشوم من االستفادة من مانعا   يرى ال نهکول

 الزراعي، )املنظر مضامينها يف غنية نهاکول حقا ، قراءتها تصعب آثار من الجغرافيا
 أو نکالس توزيع الطوبونوميا، وتقنياته، الّري سواقي الزراعية، ياتکاملل توزيع

 غاللهواست متحيصه نکمي الجامعية، رةکالذا به لنا تحتفظ وما نية...(،کالس التجّمعات
                                                                        

 .204 ،رةکوالذا التاريخ السبتي، 46
 جادور ومحمد السعداين وخليل الهاليل يارس ومحمد املودن الرحمن عبد تنسيق ،املغرب وتاريخ املهمشة االجتامعية املجاالت دراسة 47
 .(2011 ،کبنمسي اإلنسانية والعلوم اآلداب ليةک منشورات البيضاء: الدار)

 

 واللغة واألمثال، )األساطري، مثل الناس تاريخ من فقط الجوانب بعض إنارة يف ولو
 48.“واللهجات...(
 قد واالجتامعي، السيايس بسياقها االستقالل، ملرحلة األوىل العقود انتک فإذا

 االستعامري التاريخ مع القطيعة من نوع   تسجيل إىل يدعو تاريخيا   خطابا   فرضت
 التاريخ؛ هذا من جوانب طمس من کذل رافق وما املغرب، لتاريخ رهمنظو  وتقويض

 التعدد مببادئ مشبع ادمييکأ تاريخي خطاب بروز سجال قد األخريين العقدي ن فإن
 الّدينامية هذه أفضت وقد املواطنة. وقضايا بهموم ومؤطر والتنوع واالختالف
 مدخل التحليلية ربتهمقا يف يستحرض ادمييکأ تاريخي خطاب إنتاج إىل الجديدة
 من الراهن املغرب شهده ما ويراعي ،)ultidisciplinaritém( التخصصات تعّدد

 وما واالجتامعية، واللغوية الثقافية أبعادها يف الوطنية للهوية التعددي للطابع يد  کتأ
 هذا انک أن بعد واملستقبل، الحارض يف خالق ارکابت ومصدر مهمة ثروة من لهکتش

 وحضارته. املغرب/املغارب تاريخ مظاهر مجمل يخرتق عرضانيا ى  معط التعدد
III. املدريس التاريخي الخطاب يف الوطنية الهوية تحول مؤرشات رصد 
 املدريس التاريخي الخطاب عىل ُمهيمنا   الوطنية للهوية -اليعقويب التصور ظل

 خالل من سبيّ ن تحول   يف تدريجيا   بدأ ثم ؛2002 لسنة التعليمي اإلصالح حدود إىل
 ومستلزمات مبقتضيات ربطها مع املتعددة الوطنية للهوية الجديد املنظور مع تفاعله

 أبعاده يف واالختالف التعدد فضائل کيُدر  مستنري   ُمواطن   وينکت سبيل يف املواطنة،
 عرفها التي التطور أوجه بعض عليه ستکانع بحيث والدينية؛ واللغوية الثقافية
 کذل خفيفة. بجرعات نکل متفاوتة بدرجات ادمييکاأل  والتاريخي السيايس الخطابني

 والقيم التاريخية املعارف نقل مسار يف حيوية مادة هي التاريخ مادة ونک أن
 وبناء التصورات وينکلت الرضوري املحّفز ونهاک عن فضال  والثقافية، االجتامعية
 محدودا   ظل أنه إال تطور؛ من املدريس التاريخي الخطاب عىل طرأ ما ورغم املواقف.
 خالل من تدريسه من املجتمعية ولالنتظارات للتاريخ االجتامعية للحاجة بالنظر
 تعّددي عقاليّن، تاريخيّ  ري  کلتف املتعلّمني کمتلّ  شأنها من بيداغوجية تعلاّمت

 املحور هذا خالل من وسنقوم، باملغرب. الوطنية الُهويّة تيمة ُحيَال ودميوقراطيّ 
 للهوية األربعة األبعاد حضور مظاهر بتحليل املدريس، التاريخي بالخطاب علقاملت

 لدواع والحقوقي االجتامعي البعد استثناء مع للقياس، أداةک اعتمدناها التي الوطنية
 املواطنة. عىل الرتبية وتعلّامت دروس ضمن يُدرّس البعد هذا ونکب ترتبط منهجية

                                                                        
 .240 ،(2002 زياد، بن طارق زکمر  :)الرباط نةکاملم التأويالت أو غربامل تاريخ و،کأزاي صدقي عيل 48
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عيل موريف

 

 الجغرايف البُعد .1
 اإلسالمي عريبال املجال .أ

 “اإلسالمية الدولة” عبارات خالل من املجال هذا عىل يزکالرت  مظاهر تتجىل
 تبکال منت يف عديدة مرات واردة وعبارات مفاهيم وهي ،“بريکال العريب املغرب”و

 أجل من الوطنية الهوية حول 1996 دستور مبضامني االستعانة ومتت للتاريخ. املدرسية
 سيادة ذات إسالمية دولة املغربية ةکاململ” إن يقول حيثب املفاهيم. کتل إدراج

 وبصفتها بري.کال العريب املغرب من جزء وهي العربية، اللغة هي الرسمية لغتها املة،ک
 49.“اإلفريقية الوحدة تحقيق أهدافها بني من تجعل فإنها افريقية، دولة

 الدينية يةللخاص الدستورية بالحامية ترتبط داللة له النص هذا إدراج إن
 لغةک والعربية 50،للدولة رسمي دينک اإلسالم يف املحددة املغريب للمجتمع واللغوية
 واالختالف. التعدد وضعية لصالح 2011 سنة متغرية دستورية وضعية وهي 51.رسمية
 املذهب يف محصورا   ونکي أن بالرضورة )ليس اإلسالم تشمل دينية وناتکم ويضم
 ثقافية وناتکم کهنا ثم إلخ. العرفية... والترشيعات واليهودية ي(،کاملال السني
 منها لغوية يالتکتش عن فضال  واإلفريقية...إلخ، واليهودية والعربية األمازيغية تشمل
 هذا يالتکتش من وغريها واالسبانية والفرنسية املغربية والدارجة واألمازيغية العربية

 ينال أن ينبغي ال والذي توسطية،امل ومؤثّراته بروافده الغني املغريب الفسيفساء
 الرتبوي. الفضاء داخل منها أيّا   والتهميش الطمس

 52املتوسطي املجال .ب
 منها متعددة فوائد التاريخ مادة مضامني يف املتوسطي املجال إدراج يحمل

 مختلف يف املتوسطي املجال تفاعالت ضمن اآلخر وتاريخ الذات بتاريخ االهتامم
 املغريب، الجامعي املخيال يف املتوسطي البعد بأهمية الوعي مع التاريخية، الحقب
 ملاذا قبيل: من األسئلة طرح نحو کذل ويقود والجنوبية. الشاملية ضفتي ه والسيّام
 يفکو  منه؟ الجنوبية الضفة بلدان وتأخرت للمتوسط الشاملية الضفة بلدان تقدمت

                                                                        
 .143 (،éd Top، 2004  :البيضاء )الدار اإلعدادي الثانوي التعليم من الثانية السنة ،االجتامعيات منار 49
 .138 ،االجتامعيات منار 50
 العامل. يف تداوال رثکاأل  اللغات عن االنفتاح کذلکو  واألمازيغية، العربية اللغوية، الثنائية عن يتحدث 2011 دستور 51
 وعدم املدرسية، التاريخية املعرفة يف املتوسطي املجال أبعاد مختلف تدريس تعميم مثىل وتنشيئية وتربوية اجتامعية فائدة ذا ونکسي 52

 املجال دراسة ونک يف کذل وراء من الهدف منکوي التأهيلية(. الثانوية )املرحلة التعليم من املتقدمة املستويات عىل فقط اقتصارها
 بلدانه ووضعية الجغرافية مجاالته وتفاوت االجتامعية والقيم واللغات الثقافات مختلف ثناياه بني يجمع الرتبوي الفضاء يف املتوسطي
 ظل يف معهم کاملشرت  والعيش اآلخرين تقبّل سبيل يف الناشئة ثقافة وينکت عىل األثر بالغ له ونکسي مام واجتامعيا ، وثقافيا   اقتصاديا  
 ومعطياته. املجال تقاسم

 

 اختالل وضعية حصلت يفک کذل وقبل الجنوب؟ يف الحاصل النقص کلتدار  السبيل
 قصد التفاوتات کتل عىل يزکالرت  من والبد املتوسطي؟ املجال ضّفتي   بني التوازن
 باآلخر جيّدة معرفة نحو يقود الذي التاريخي ريکالتف وأسس مبادئ عىل التمرّن
 کذل شأن ومن حاجياته. وتقدير والخارجية الداخلية وتفاعالته وتاريخه ونظرته

 ون،کي أن نريده امک ال هو امک اآلخر، وقبول التسامح قيم جيعتش يف املساهمة
 وتناقضاته. وتنوعه اختالفه يف معه والتعامل

 اإلفريقي جالامل جـ.
 إفريقيا وخاصة املدريس، التاريخي الخطاب يف اإلفريقي املجال حضور الزال

 مثل رىاألخ الجغرافية املجاالت حضور نسبة مع باملقارنة ضعيفا   الصحراء، جنوب
 من رثکأ يطرح مام الغربية، أوروبا والسيّام األورويب، واملجال اإلسالمي العريب املجال
 وثقايف جغرايف امتدادن  هو املغرب أن املعلوم ومن املؤرش. هذا حول استفهام عالمة

 توازي انةکم تخصيص يتطلب الذي اليشء الشامل، جهة من اإلفريقية للقارة وتاريخي
 اإلفريقية. للقارة والتاريخية والقيمية واللغوية الثقافية الخريطة ضمن البلد موقع

 الخطاب ضمن املغريب/املغاريب املجال حضور حظي فقد أمر؛ من نکي ومهام
 لکوبش السابق، يف األمر عليه انک ما مع مقارنة متقدمة، بنسبة املدريس التاريخي

 املجال. بهذا متأخرا   اهتامما   سکيع

       
         

   

                       
                            

 
 

 والقداسة الديني البُعد .2
 املشهد وتنوع غنى عن التاريخية تاباتکال من ثريکال تطلعنا ما بقدر

 املدرسية تبکال مضامني زکتر  ما بقدر العصور، مرّ  عىل املغارب لبالد العقدي-الديني
 هايعيش التي التحول رضورة تقتضيه الذي االنفتاح مع عام، لکبش التاريخ، ملادة
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 الجغرايف البُعد .1
 اإلسالمي عريبال املجال .أ

 “اإلسالمية الدولة” عبارات خالل من املجال هذا عىل يزکالرت  مظاهر تتجىل
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 املغريب، الجامعي املخيال يف املتوسطي البعد بأهمية الوعي مع التاريخية، الحقب
 ملاذا قبيل: من األسئلة طرح نحو کذل ويقود والجنوبية. الشاملية ضفتي ه والسيّام
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 .143 (،éd Top، 2004  :البيضاء )الدار اإلعدادي الثانوي التعليم من الثانية السنة ،االجتامعيات منار 49
 .138 ،االجتامعيات منار 50
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 إفريقيا وخاصة املدريس، التاريخي الخطاب يف اإلفريقي املجال حضور الزال

 مثل رىاألخ الجغرافية املجاالت حضور نسبة مع باملقارنة ضعيفا   الصحراء، جنوب
 من رثکأ يطرح مام الغربية، أوروبا والسيّام األورويب، واملجال اإلسالمي العريب املجال
 وثقايف جغرايف امتدادن  هو املغرب أن املعلوم ومن املؤرش. هذا حول استفهام عالمة

 توازي انةکم تخصيص يتطلب الذي اليشء الشامل، جهة من اإلفريقية للقارة وتاريخي
 اإلفريقية. للقارة والتاريخية والقيمية واللغوية الثقافية الخريطة ضمن البلد موقع

 الخطاب ضمن املغريب/املغاريب املجال حضور حظي فقد أمر؛ من نکي ومهام
 لکوبش السابق، يف األمر عليه انک ما مع مقارنة متقدمة، بنسبة املدريس التاريخي

 املجال. بهذا متأخرا   اهتامما   سکيع
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 املشهد وتنوع غنى عن التاريخية تاباتکال من ثريکال تطلعنا ما بقدر
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عيل موريف

 

 بعض وفق تدريسه، يتمّ  ما أن بحيث املتعددة. وناتکامل کتل افةکب املغريب، املجتمع
 يتامىش، ال للناشئة، اآلخر، حول تعلّمية مقاطع من املدرسية، املقررات مضامني
 الديانات ومعتنقي املسلمني بني ةکاملشرت  اإلنسانية العنارص مع املطلوب، لکبالش

-الديني التعدد فضيلة إرساء مبرحلة تسميته نکمي ما وزبر  رغم األخرى؛ واملعتقدات
 عىل األحوال، مطلق يف يز،کالرت  ويتم املدريس. التاريخي الخطاب ضمن العقدي

 وفقا فيه، املرغوب أن بيد غريهم. عن املسلمون فيه يختلف وما الذاتية الخصوصيات
 االنتامء ونک ومبعيّتهم، ذ،للتالمي نُدرّس أن هو اإلنسانية، بني کاملشرت  التعايش لفضيلة

 للتطور وخاضعة نسبية، ريةکف وقناعة اختيارن  النهاية، يف هو، معتقد أو ديانة إىل
 منها: متعددة، مستويات يشمل مبا التاريخي،
 األديان يف التعدد مبدأ الناشئة تعلّم رضورة ويشمل األول؛ املستوى •
 التاريخ؛ عرب تطورها ومدى واملعتقدات
 املتعددة باملذاهب املغربية الناشئة معرفة رضورة ويشمل الثاين؛ املستوى •

 عىل وفضيلته حيويته هو کذل نتائج ومن حدة، عىل معتقد أو دين لک تخرتق التي
 التسامح تتطلب التي الجامعية حياتهم بناء أو للمتعلمني الفردية الحياة بناء صعيد

 اآلخر؛ وتقدير والتعاون
 يف التعدد رةکلف املتعلمني سابکإ أهمية ملويش الثالث؛ املستوى •
 املعتقد. أو الدين نفس داخل املعالجة يف واملنهجية الفلسفية املقاربات
 القدمية الحضارات يف الديانات”بـ املوسوم واألخري، السادس، الدرس تيسکي

 يف للمتعلمني واملدين ريکالف وينکالت مسار يف بالغة أهمية 53،“والتوحيد التعدد بني
 زاوية من الديني الشأن معالجة عىل اقتصاره أن إال 54.التعليمية املرحلة هذه

 بناء يف دقيقة منهجية کهنال نکت مل إذا خصوصا   يوحي، قد القدمية الحضارات
 الحضارات حبيس ظل ريکوالف واملذهبي الديني التعدد بأن الفصل، يف الدرس
 املطلوب، أن والحال والراهن. يثالحد العامل يف الطبيعي صداه يجد ومل القدمية؛
 عىل النشء تربية يف يساهم حتى الراهن بالسياق ربطه هو واجتامعيا ، ريا  کف واملفيد
 هويته، الفرد فيه يبني الذي الوقت ففي واالختيار. واالنفتاح والنسبية التسامح قيم

                                                                        
 العاملية الجديدة/الدار السالم تبةکم :البيضاء الدار) التلميذ تابک اإلعدادي، الثانوي التعليم من األوىل السنة ،االجتامعيات رحاب يف 53
 .40-35 (،2004 تاب،کلل
 ومبدأ جهة من لألديان ُمعقلنة مقاربة نهج يقتيض نهکل فيه، ومرغوب محمود رأم املدرسية التاريخية املضامني يف الديني الشأن دراسة 54

 افةکل الجامعية اليقظة املقام يتطلب ،کذل عن وفضال  واملعتقدات. املامرسات کلتل التاريخي التناول وبني الدينية املامرسة بني التمييز
 تعنى الرتبية مجال يف تاريخية منهجية إرساء ضامن أجل من التدرييس،-الرتبوي شقه يف أو التأليفي شقه يف سواء بالتاريخ، املهتمني
 .کذلک وحساسية راهنية   من املوضوع هذا تسيهکي ملا الديني بالشأن

 

 أن أي غريية،ال فلسفة بالتوازي، يتعلّم، فهو املتعدد، التاريخي املايض من انطالقا  
 الوطنية، الهوية بناء نحو رضوريا   مدخال   تعدّ  التي للمتعلمني، الفردية الهوية وينکت

 والتفاعل فهمه يتيح مبا کاملشرت  والعيش الغريية عىل التمرّن مبدأ بالرضورة، يستبطن،
 تحديد هي: محورية تعلمية أنشطة ثالثة عىل الدرس هذا ويقوم 55.معه والتعاون
 وأخريا   القدمية، التعددية الديانات مناذج بعض معرفة ثم النشأة؛ راحلوم املوطن
 وتقلّباته. القديم الديني رکالف تطور عىل االطالع

 دراسة يف املعتمد التسلسل هذا يتميز أمر؛ من نکي ومهام
 املعقولية، من مهم بقدر القدمية الحضارات يف الديني رکوالف الديانات/املعتقدات

 إىل باملتعلمني يدفع کذل ألن الرضوري، التاريخي االمتداد إىل يفتقد يرنا،تقد يف نه،کل
 الحارض تحوالت وبني ومجرياته بوقائعه املايض بني الجديل الربط ومهارة فايةک کمتلّ 

 حياة يف الدين أهمية نُدرّس حينام فمثال  والتطور. التحول مدخل خالل من ورهاناته؛
 الحضارية الحياة ومظاهر نشاطات لک”بـ وارتباطه القدمية، العصور يف اإلنسان،
 يف والتاريخية االجتامعية بالحاجة األهمية کتل ربط األفيد من ونکي 56،“واليومية

 والتاريخية. االجتامعية السياقات باختالف تختلف األهمية کتل وأن الفرتة، کتل

 
                                                                        

 والناشئة الشباب، ينظر يفک مثال  الدرس. هذا يف بينها واملقارنة األديان تدريس من والثقافية االجتامعية الفوائد عن هنا نتساءل 55
 فلهکت ما ظل يف غريه من الديني االعتناق مسألة إىل يُنظر يفکو  الراهن؟ املغرب يف واليهودية املسيحية للديانتني عموما ، بيةاملغر

 مع املغاربة تعاطي موضوع تناولت التي الدراسات بعض به جاءت ما ضوء يف کذل لکو  اإلنسان؟ لحقوق الدولية والعهود املواثيق
 أنظر: لمزيدل اليومي. الديني الشأن

Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohammed Tozy, L’islam au quotidien: Enquête sur les valeurs et les 
pratiques religieuses au Maroc, collection dirigée par Mohammed Sghir Janjar (Casablanca: Editions Prologues, 
2007). 

 .151 ،املغرب تاريخ
 .38 ،االجتامعيات رحاب يف 56
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 الديانات ومعتنقي املسلمني بني ةکاملشرت  اإلنسانية العنارص مع املطلوب، لکبالش

-الديني التعدد فضيلة إرساء مبرحلة تسميته نکمي ما وزبر  رغم األخرى؛ واملعتقدات
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 اآلخر؛ وتقدير والتعاون
 يف التعدد رةکلف املتعلمني سابکإ أهمية ملويش الثالث؛ املستوى •
 املعتقد. أو الدين نفس داخل املعالجة يف واملنهجية الفلسفية املقاربات
 القدمية الحضارات يف الديانات”بـ املوسوم واألخري، السادس، الدرس تيسکي

 يف للمتعلمني واملدين ريکالف وينکالت مسار يف بالغة أهمية 53،“والتوحيد التعدد بني
 زاوية من الديني الشأن معالجة عىل اقتصاره أن إال 54.التعليمية املرحلة هذه

 بناء يف دقيقة منهجية کهنال نکت مل إذا خصوصا   يوحي، قد القدمية الحضارات
 الحضارات حبيس ظل ريکوالف واملذهبي الديني التعدد بأن الفصل، يف الدرس
 املطلوب، أن والحال والراهن. يثالحد العامل يف الطبيعي صداه يجد ومل القدمية؛
 عىل النشء تربية يف يساهم حتى الراهن بالسياق ربطه هو واجتامعيا ، ريا  کف واملفيد
 هويته، الفرد فيه يبني الذي الوقت ففي واالختيار. واالنفتاح والنسبية التسامح قيم

                                                                        
 العاملية الجديدة/الدار السالم تبةکم :البيضاء الدار) التلميذ تابک اإلعدادي، الثانوي التعليم من األوىل السنة ،االجتامعيات رحاب يف 53
 .40-35 (،2004 تاب،کلل
 ومبدأ جهة من لألديان ُمعقلنة مقاربة نهج يقتيض نهکل فيه، ومرغوب محمود رأم املدرسية التاريخية املضامني يف الديني الشأن دراسة 54

 افةکل الجامعية اليقظة املقام يتطلب ،کذل عن وفضال  واملعتقدات. املامرسات کلتل التاريخي التناول وبني الدينية املامرسة بني التمييز
 تعنى الرتبية مجال يف تاريخية منهجية إرساء ضامن أجل من التدرييس،-الرتبوي شقه يف أو التأليفي شقه يف سواء بالتاريخ، املهتمني
 .کذلک وحساسية راهنية   من املوضوع هذا تسيهکي ملا الديني بالشأن

 

 أن أي غريية،ال فلسفة بالتوازي، يتعلّم، فهو املتعدد، التاريخي املايض من انطالقا  
 الوطنية، الهوية بناء نحو رضوريا   مدخال   تعدّ  التي للمتعلمني، الفردية الهوية وينکت

 والتفاعل فهمه يتيح مبا کاملشرت  والعيش الغريية عىل التمرّن مبدأ بالرضورة، يستبطن،
 تحديد هي: محورية تعلمية أنشطة ثالثة عىل الدرس هذا ويقوم 55.معه والتعاون
 وأخريا   القدمية، التعددية الديانات مناذج بعض معرفة ثم النشأة؛ راحلوم املوطن
 وتقلّباته. القديم الديني رکالف تطور عىل االطالع

 دراسة يف املعتمد التسلسل هذا يتميز أمر؛ من نکي ومهام
 املعقولية، من مهم بقدر القدمية الحضارات يف الديني رکوالف الديانات/املعتقدات

 إىل باملتعلمني يدفع کذل ألن الرضوري، التاريخي االمتداد إىل يفتقد يرنا،تقد يف نه،کل
 الحارض تحوالت وبني ومجرياته بوقائعه املايض بني الجديل الربط ومهارة فايةک کمتلّ 

 حياة يف الدين أهمية نُدرّس حينام فمثال  والتطور. التحول مدخل خالل من ورهاناته؛
 الحضارية الحياة ومظاهر نشاطات لک”بـ وارتباطه القدمية، العصور يف اإلنسان،
 يف والتاريخية االجتامعية بالحاجة األهمية کتل ربط األفيد من ونکي 56،“واليومية

 والتاريخية. االجتامعية السياقات باختالف تختلف األهمية کتل وأن الفرتة، کتل

 
                                                                        

 والناشئة الشباب، ينظر يفک مثال  الدرس. هذا يف بينها واملقارنة األديان تدريس من والثقافية االجتامعية الفوائد عن هنا نتساءل 55
 فلهکت ما ظل يف غريه من الديني االعتناق مسألة إىل يُنظر يفکو  الراهن؟ املغرب يف واليهودية املسيحية للديانتني عموما ، بيةاملغر

 مع املغاربة تعاطي موضوع تناولت التي الدراسات بعض به جاءت ما ضوء يف کذل لکو  اإلنسان؟ لحقوق الدولية والعهود املواثيق
 أنظر: لمزيدل اليومي. الديني الشأن

Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohammed Tozy, L’islam au quotidien: Enquête sur les valeurs et les 
pratiques religieuses au Maroc, collection dirigée par Mohammed Sghir Janjar (Casablanca: Editions Prologues, 
2007). 

 .151 ،املغرب تاريخ
 .38 ،االجتامعيات رحاب يف 56
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عيل موريف

 

 واللغوي الثقايف البُعد .3
 بالتعددية مقرونا   وتنوعها للتاريخ املدرسية تبکال تعّدد ونکي أن ضيُفرت 

 عالقته يف للمغرب/املغارب التاريخي املايض تجاه املتضاربة والتصورات ريةکالف
 املدريس التاريخ يُقدم فهل والبينية. والعمودية األفقية أبعادها يف الوطنية بالهوية

 يف املتعددة الوطنية الهوية بناء يف اهمةاملس شأنه من مدخلک أو املايض من جزءک
 حظ وما املغربية؟ الناشئة أمام املستقبلية اآلفاق السترشاف قوي محفز أنه أم الراهن

 ؟کذل من واملدين ريکالف وينکالت
 األطروحات مختلف عىل لالطالع واملتعلمني الناشئة أمام املجال فسح يُعدّ 

 الخطاب مضامني يف الواردة التاريخية لقضاياا تجاه املختلفة النظر ووجهات ريةکالف
 تعّدد موضوع يحتّل  إذ واملدين؛ ريکالف وينهمکلت مهام   مدخال  املدريس التاريخي

 وتعّدد العوامل لتعّدد طبيعية نتيجة” من سهکتع ملا قصوى أهمية الجامعية رکالذوا
 حسب واللغوي، الثقايف للبعد الجديدة الوضعية فإن أمر، من نکي ومهام 57.“األزمنة
 بکيُوا لکبش املدرسية التاريخ تبک مضامني يف النظر إعادة تقتيض ،2011 دستور

 مع واالنسجام التناغم ضامن شأنها من والتي والسياسية؛ الدستورية املستجدات
 للهوية الجديد باملنظور عالقته يف املغربية والثقافة اللغات موضوع حول مقتضياته
 58.الوطنية

 التي املتعددة الهويات صهر” مبدأ عىل السابق، يف ز،کارت قد ألمرا انک إذا
 املنظور نطاق ضمن 59،“موّحدة وثقافية لغوية مرجعية بوتقة يف املغريب املجتمع متيز

 الجاري الرتبوي اإلصالح ضوء عىل فإنه، اعتامده؛ تم امک الوطنية، للهوية األحادي
 املؤرشات من ُجملة   خالل من التعدد مبدأ ريسکت نحو يتجه بدأ قد املغرب، يف حاليا

 إدراج عرب التاريخية األزمنة تنوع عىل يزکالرت  املعامل کتل أبرز ولعل الدالة. واملعامل
 ضد فاحهاک يف األمازيغية کاملامل” قبيل: من )األمازيغ( إميازيغن التاريخ تهم دروس

 شامل منطقة يف لحضاريوا الثقايف التالقح معيار واستحضار 60،“الروماين االحتالل
 باألسس املرتبطة املعطيات بعض عن فضال  هذا الحضارات. تحليل ةکشب عرب أفريقيا
 اإلغريقية والحضارة القدمية مرص وحضارة الرافدين بالد حضارة من لکل الثقافية

                                                                        
57 Pierre Bourdieu, cité par Joël Candau, Mémoire et Identité (Paris: P.U.F., 1998), 195. 

 الخامس الفصل جاء کوبذل ؛2011 دستور يف اللغات ملوضوع امال ک فصال  تخصيص تم املغربية الدستورية التجربة تاريخ يف مرة ألول 58
 رصيح. لکبش واألمازيغية العربية اللغوية يةالثنائ ملبدأ حامال  منه

 .44 ،“املدرسية ‘ةکالفرب ”’ إدرييس، وحسني تامر 59
 .43 ،“املدرسية ‘ةکالفرب ”’ إدرييس، وحسني تامر  60

 

 والزخرفة املعامر عنارص مقارنة منهجية اعتامد تم وقد القديم. املغرب وحضارة
 ومظاهره. الهکأش مبختلف الالمادي الرتاث ثم التاريخية واملآثر رفيةالع والقوانني

 للهوية الجديدة الرؤية هذه تعزيز يتطلّب األمر أن إذا ؛ القول مجمل
 عىل الرتبية يخدم مبا تطويرها عىل والعمل الجنينية، مراحلها يف ونهاک رغم املغربية،
 املعارص. املغريب للمجتمع فيفلس أساسک والقيمية والثقافية اللغوية التعددية
 هذا يف مؤرش   أبرز لعل الفرضية، هذه يکتز  الراهنة واملؤرشات الوقائع أن والحال
 مراجعة خالل من املغربية ةکاململ ادمييةکأ شهدتها التي األخرية التحوالت هو الباب

 عن فضال  لها، املنتمية واملؤسسات يبتهاکوتر  لعملها املنظمة والترشيعات القوانني
 آنفا . إليها املشار للرهانات تستجيب التي وأغراضها وظائفها

 خامتة
 عام، لکبش يربزان، ادمييکاأل  التاريخي والخطاب السيايس الخطاب انک إذا

 منظور بناء ومحاولة إليها، املشار للّدينامية تبعا   الوطنية للُهويّة التّعّددية الطبيعة
 الزال املدريس التاريخي الخطاب فإن ملواطنة؛ا مقتضيات االعتبار بعني يأخذ جديد
 تعلاّمت إىل وتحويلها الجديدة، الفلسفة هذه مضمون استلهام عن ُمجمله، يف بعيدا ،

 ريکتف کالمتال  عموما ، املغربية والناشئة املتعلّمني، تؤّهل ريةکف ومهارات بيداغوجية
 ية.الوطن الهويّة مجال يف التعّددية قيم عىل ُمنفتح تاريخي

 الفرتة يف املغريب املجتمع يجتازها التي العميقة املجتمعية التحوالت ضوء ويف
 باملدرسة التاريخ تدريس ُمستقبل أمام املطروحة التحّديات حجم يزداد الراهنة،
 مام ؛کذل عن املرتتبة الرهانات ذاکو  املتعددة الوطنية بالهوية عالقته يف املغربية

 السيايس الخطاب بني القامئة الهوة لردم القمينة لالّسب عن البحث معه يستوجب
 حينام رب،کأ ملحاحية ذا األمر ونکوي واملدريس. ادمييکاأل  بشّقي ه التاريخي، والخطاب

يُننا نُصب نضع  ورش من واملدنية املجتمعية واالنتظارات الرّهانات جسامة مدى أع 
 مثل واملجالية، والدينية واللغوية الثقافية التعددية مبيزة يتّسم بلد   يف التاريخ تدريس
 االجتامعية اللّحمة وظيفة يلعب أن املفرتض من رصيدا   باعتباره املغرب؛ حالة

 ،2030-2015 لإلصالح االسرتاتيجية الرؤية انکبإم فهل الوطنية. املجموعة وانسجام
 القانون ذاکو  العلمي، والبحث وينکوالت للرتبية األعىل املجلس طرف من املهيأة
 کتل تُلبيا أن العلمي والبحث وينکوالت الرتبية مبنظومة املتعلق 51.17 رقم اإلطار

 دينامية مدخل عرب املطروحة، األسئلة عن وتجيب امللّحة، املجتمعية االنتظارات
 واملجالية؟ والقيمية واللغوية الثقافية األبعاد عىل القامئة الوطنية الهوية
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املدرسة املغربية ودينامّية الهوية الوطنية

 

 واللغوي الثقايف البُعد .3
 بالتعددية مقرونا   وتنوعها للتاريخ املدرسية تبکال تعّدد ونکي أن ضيُفرت 

 عالقته يف للمغرب/املغارب التاريخي املايض تجاه املتضاربة والتصورات ريةکالف
 املدريس التاريخ يُقدم فهل والبينية. والعمودية األفقية أبعادها يف الوطنية بالهوية

 يف املتعددة الوطنية الهوية بناء يف اهمةاملس شأنه من مدخلک أو املايض من جزءک
 حظ وما املغربية؟ الناشئة أمام املستقبلية اآلفاق السترشاف قوي محفز أنه أم الراهن

 ؟کذل من واملدين ريکالف وينکالت
 األطروحات مختلف عىل لالطالع واملتعلمني الناشئة أمام املجال فسح يُعدّ 

 الخطاب مضامني يف الواردة التاريخية لقضاياا تجاه املختلفة النظر ووجهات ريةکالف
 تعّدد موضوع يحتّل  إذ واملدين؛ ريکالف وينهمکلت مهام   مدخال  املدريس التاريخي

 وتعّدد العوامل لتعّدد طبيعية نتيجة” من سهکتع ملا قصوى أهمية الجامعية رکالذوا
 حسب واللغوي، الثقايف للبعد الجديدة الوضعية فإن أمر، من نکي ومهام 57.“األزمنة
 بکيُوا لکبش املدرسية التاريخ تبک مضامني يف النظر إعادة تقتيض ،2011 دستور

 مع واالنسجام التناغم ضامن شأنها من والتي والسياسية؛ الدستورية املستجدات
 للهوية الجديد باملنظور عالقته يف املغربية والثقافة اللغات موضوع حول مقتضياته
 58.الوطنية

 التي املتعددة الهويات صهر” مبدأ عىل السابق، يف ز،کارت قد ألمرا انک إذا
 املنظور نطاق ضمن 59،“موّحدة وثقافية لغوية مرجعية بوتقة يف املغريب املجتمع متيز

 الجاري الرتبوي اإلصالح ضوء عىل فإنه، اعتامده؛ تم امک الوطنية، للهوية األحادي
 املؤرشات من ُجملة   خالل من التعدد مبدأ ريسکت نحو يتجه بدأ قد املغرب، يف حاليا

 إدراج عرب التاريخية األزمنة تنوع عىل يزکالرت  املعامل کتل أبرز ولعل الدالة. واملعامل
 ضد فاحهاک يف األمازيغية کاملامل” قبيل: من )األمازيغ( إميازيغن التاريخ تهم دروس

 شامل منطقة يف لحضاريوا الثقايف التالقح معيار واستحضار 60،“الروماين االحتالل
 باألسس املرتبطة املعطيات بعض عن فضال  هذا الحضارات. تحليل ةکشب عرب أفريقيا
 اإلغريقية والحضارة القدمية مرص وحضارة الرافدين بالد حضارة من لکل الثقافية

                                                                        
57 Pierre Bourdieu, cité par Joël Candau, Mémoire et Identité (Paris: P.U.F., 1998), 195. 

 الخامس الفصل جاء کوبذل ؛2011 دستور يف اللغات ملوضوع امال ک فصال  تخصيص تم املغربية الدستورية التجربة تاريخ يف مرة ألول 58
 رصيح. لکبش واألمازيغية العربية اللغوية يةالثنائ ملبدأ حامال  منه

 .44 ،“املدرسية ‘ةکالفرب ”’ إدرييس، وحسني تامر 59
 .43 ،“املدرسية ‘ةکالفرب ”’ إدرييس، وحسني تامر  60

 

 والزخرفة املعامر عنارص مقارنة منهجية اعتامد تم وقد القديم. املغرب وحضارة
 ومظاهره. الهکأش مبختلف الالمادي الرتاث ثم التاريخية واملآثر رفيةالع والقوانني

 للهوية الجديدة الرؤية هذه تعزيز يتطلّب األمر أن إذا ؛ القول مجمل
 عىل الرتبية يخدم مبا تطويرها عىل والعمل الجنينية، مراحلها يف ونهاک رغم املغربية،
 املعارص. املغريب للمجتمع فيفلس أساسک والقيمية والثقافية اللغوية التعددية
 هذا يف مؤرش   أبرز لعل الفرضية، هذه يکتز  الراهنة واملؤرشات الوقائع أن والحال
 مراجعة خالل من املغربية ةکاململ ادمييةکأ شهدتها التي األخرية التحوالت هو الباب

 عن فضال  لها، املنتمية واملؤسسات يبتهاکوتر  لعملها املنظمة والترشيعات القوانني
 آنفا . إليها املشار للرهانات تستجيب التي وأغراضها وظائفها

 خامتة
 عام، لکبش يربزان، ادمييکاأل  التاريخي والخطاب السيايس الخطاب انک إذا

 منظور بناء ومحاولة إليها، املشار للّدينامية تبعا   الوطنية للُهويّة التّعّددية الطبيعة
 الزال املدريس التاريخي الخطاب فإن ملواطنة؛ا مقتضيات االعتبار بعني يأخذ جديد
 تعلاّمت إىل وتحويلها الجديدة، الفلسفة هذه مضمون استلهام عن ُمجمله، يف بعيدا ،

 ريکتف کالمتال  عموما ، املغربية والناشئة املتعلّمني، تؤّهل ريةکف ومهارات بيداغوجية
 ية.الوطن الهويّة مجال يف التعّددية قيم عىل ُمنفتح تاريخي

 الفرتة يف املغريب املجتمع يجتازها التي العميقة املجتمعية التحوالت ضوء ويف
 باملدرسة التاريخ تدريس ُمستقبل أمام املطروحة التحّديات حجم يزداد الراهنة،
 مام ؛کذل عن املرتتبة الرهانات ذاکو  املتعددة الوطنية بالهوية عالقته يف املغربية

 السيايس الخطاب بني القامئة الهوة لردم القمينة لالّسب عن البحث معه يستوجب
 حينام رب،کأ ملحاحية ذا األمر ونکوي واملدريس. ادمييکاأل  بشّقي ه التاريخي، والخطاب

يُننا نُصب نضع  ورش من واملدنية املجتمعية واالنتظارات الرّهانات جسامة مدى أع 
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 ،2030-2015 لإلصالح االسرتاتيجية الرؤية انکبإم فهل الوطنية. املجموعة وانسجام
 القانون ذاکو  العلمي، والبحث وينکوالت للرتبية األعىل املجلس طرف من املهيأة
 کتل تُلبيا أن العلمي والبحث وينکوالت الرتبية مبنظومة املتعلق 51.17 رقم اإلطار

 دينامية مدخل عرب املطروحة، األسئلة عن وتجيب امللّحة، املجتمعية االنتظارات
 واملجالية؟ والقيمية واللغوية الثقافية األبعاد عىل القامئة الوطنية الهوية
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 الوسيطيةبحارضة فاس  إحياء علوم الدينتاب ک
 الروحي تواصلري والکلالنفتاح الف آلية

                                                         
 لغزاوي ملياء

 الدار البيضاء-باحثة يف التاريخ   
م/ بحضور 1111-هـ505حامد الغزايل/ت أليب الشخصية العلمية تحظى

انت کتطور، فنضج و اس حي ملا بلغه من کانع ار اإلسالمي، إنهکمتميز يف تاريخ الف
قضية  تعدهذا الصدد  يف .حاملة أوجهأليب حامد الغزايل رية کالف املصنفاتمختلف 

ري کالفجدل محطة تاريخية من محطات ال 11إحياء علوم الدينتاب ک إحراق
بني السلطة  ،م12هـ/6بالد الغرب اإلسالمي مع مطلع القرن انتقل إىل الذي  2والسيايس

 3.والواليةاملرابطية وأتباعها من الفقهاء وأهل الصالح 
وصداها لدى فئة الصلحاء  اإلحياءتاب کال قضية إحراق کإن إعادة استش

ل آلية کقد ش اإلحياءتاب ک أناإلفصاح عن إىل  تصبوخطوة  ،مبدينة فاس الوسيطية
روحية يف بعدها و رية کعىل معارف ف لالنفتاحدينة املووسيلة بالنسبة لصلحاء 

مل يندحر بني صلحاء املدينة مبجرد صدور القرار الرسمي ر الغزايل ک، ففالشمويل
رية ذائعة الصيت وساهمت يف بناء هوية کلعملية اإلحراق، بل ظلت تصوراته الف

ره فرصة لتبادل کية لصلحاء املدينة، الذين اتخذوا من فکلو الشخصية العلمية والس
وراء منهم سعيا ، کار واآلراء والقناعات واملشاعر عرب مختلف وسائط التعبري آنذاکاألف

  .ي العقل واملنطق ويحاجج الجمهور بأدلة وبراهني واضحةکتقديم خطاب عقالين يحا
بني صلحاء مدينة فاس  إحياء علوم الدينتاب کخلقت قضية إحراق 

بعد تشخيص وبحث وتقيص، تواصال متينا من سامته اإلجامع واالتفاق بل  ،املرابطية
بها وترسيخ ضوابطها يف  التشبثرية وروحية وجب کوالتفاهم، بشأن أي عقلية ف

قضية اإلحراق ذهنية املجتمع الفايس خاصة واملغريب عامة. فبأي صيغة جسدت 
ارص املواجهة العلنية بني السلطة الزمنية وصلحاء مدينة مظهرا من مظاهر أوىل عن
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ري والروحي؟ وما طبيعة تجليات املسار کني بروح االنفتاح الفتفاس املرابطية، املتش
لدى رواد الصالح الحقا مبدينة فاس  اإلحياءتاب کانة کالتاريخي الذي طبع م

 الوسيطية؟
 ادميينيکمجاال خصبا لعدد من الباحثني األ  اإلحياءتاب کلت قضية إحراق کش

إعادة متحيص السياق التاريخي العام رضورة عىل  دوا يف خالصات أبحاثهمکالذين أ
غاياتنا ان من أوىل کف .ل دقةکبغية استيفاء عنارصها ب ،اإلحياءتاب کإحراق قضية ل

بنفس صالحي وواليئ مبدينة فاس  تاب اإلحياءکإعادة تحليل قضية إحراق  البحثية
سواء من وجهة  ،وتفاصيلها دون الخوض يف أسباب هذه الحادثة الشهرية الوسيطية،

أو من وجهة نظر مجمل اآلراء التي عرضها عدد من  4املصدريةاملتون أصحاب نظر 
تاب کعميقة أسباب عملية إحراق الذين أصلوا مبنهجية تاريخية  5،ادميينيکاأل الباحثني 

  .وتداعياته بالغرب اإلسالمي اإلحياء
 تتسمجدا امراء السلطة املرابطية عالقة وطيدة مع أ حامد الغزايل  وأب نسج

سها أغراض الرحلة السفارية التي کبطابع التقدير املتبادل بني الطرفني، وهي عالقة تع
 فتوىلخطاب  املتضمنةيوسف بن تاشفني بقيادة ابن العريب املعافري  وجهها األمري

الطوائف  کيوسف بن تاشفني ضد ملو األمري اإلمام أيب حامد الغزايل برشعية جهاد 
الغزايل يف رسالته عىل أهمية دور الفقهاء حامد  وأبد کيؤ حيث  6.باألندلسوالنصارى 

 ،واالبن 7خريا بهم وعىل رأسهم ابن العريب الوالد ،يوسف بن تاشفنياألمري ويويص 
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‘ اإلحياء’رمز ”محمد القبيل  ل من:کأليب حامد الغزايل مساهمة  اإلحياءتاب کادميية التي اهتمت بقضية إحراق کمن أبرز الدراسات األ  5
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ابن العريب  يعترب ،يف هذا الصددو  8.الغزايلالتقدير أليب حامد  لک اننکي اللذان
املغرب بعد عودته من بالد  ىلإ اإلحياءتاب کمن الرواد األوائل الذين أوفدوا  9املعافري
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تاب اإلحياء ال يقصد بها کمضامني  ونحن نعلم أنخصوصا  13،انتقاداتتعرضوا لعدة 
هـ/ الذي 520ر الطرطويش /تکأليب ب کرساج امللو تاب کبلد بعينه، وإال ملاذا مل يحرق 

، يوسف بن تاشفني يف الجهاد مواقف األمريبدوره بعث رسالة مع ابن العريب تؤيد 
ل که بشءانتقادات عالنية ومحددة تهم األمري املرابطي وفقها يف اآلن نفسهوإن وجه 

  14.مبارش
أيب إلمام ل اإلحياء تابکاآلراء واملواقف التي صدرت يف مسألة إحراق  تتعدد
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 ،م1109هـ/503للصلحاء ذروتها القصوى مع إصدار عيل بن يوسف سنة  املرابطية

جددت السلطة املرابطية حينام  خاصة 16،للغزايل حيثام وجد اإلحياءتاب کقرار إحراق 
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ري والروحي؟ وما طبيعة تجليات املسار کني بروح االنفتاح الفتفاس املرابطية، املتش
لدى رواد الصالح الحقا مبدينة فاس  اإلحياءتاب کانة کالتاريخي الذي طبع م

 الوسيطية؟
 ادميينيکمجاال خصبا لعدد من الباحثني األ  اإلحياءتاب کلت قضية إحراق کش

إعادة متحيص السياق التاريخي العام رضورة عىل  دوا يف خالصات أبحاثهمکالذين أ
غاياتنا ان من أوىل کف .ل دقةکبغية استيفاء عنارصها ب ،اإلحياءتاب کإحراق قضية ل

بنفس صالحي وواليئ مبدينة فاس  تاب اإلحياءکإعادة تحليل قضية إحراق  البحثية
سواء من وجهة  ،وتفاصيلها دون الخوض يف أسباب هذه الحادثة الشهرية الوسيطية،

أو من وجهة نظر مجمل اآلراء التي عرضها عدد من  4املصدريةاملتون أصحاب نظر 
تاب کعميقة أسباب عملية إحراق الذين أصلوا مبنهجية تاريخية  5،ادميينيکاأل الباحثني 

  .وتداعياته بالغرب اإلسالمي اإلحياء
 تتسمجدا امراء السلطة املرابطية عالقة وطيدة مع أ حامد الغزايل  وأب نسج

سها أغراض الرحلة السفارية التي کبطابع التقدير املتبادل بني الطرفني، وهي عالقة تع
 فتوىلخطاب  املتضمنةيوسف بن تاشفني بقيادة ابن العريب املعافري  وجهها األمري

الطوائف  کيوسف بن تاشفني ضد ملو األمري اإلمام أيب حامد الغزايل برشعية جهاد 
الغزايل يف رسالته عىل أهمية دور الفقهاء حامد  وأبد کيؤ حيث  6.باألندلسوالنصارى 

 ،واالبن 7خريا بهم وعىل رأسهم ابن العريب الوالد ،يوسف بن تاشفنياألمري ويويص 
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ابن العريب  يعترب ،يف هذا الصددو  8.الغزايلالتقدير أليب حامد  لک اننکي اللذان
املغرب بعد عودته من بالد  ىلإ اإلحياءتاب کمن الرواد األوائل الذين أوفدوا  9املعافري

تم تداوله ملا يعادل  اإلحياءتاب کمام يفيد أن  10،م1102هـ/495رحلته املرشقية عام 
افية ک”م/، وهي مدة زمنية 1109-هـ503تسع سنوات قبل انتشار خرب إحراقه /

د أن أصل کومام يؤ  11.“لتداوله بني املهتمني وترسيخ قناعات معينة لديهم بخصوصه
الذين  12باألندلسالفقهاء املرابطني  جامعة عتباراتارهني بأمر  اإلحياءتاب کإحراق 

تاب اإلحياء ال يقصد بها کمضامني  ونحن نعلم أنخصوصا  13،انتقاداتتعرضوا لعدة 
هـ/ الذي 520ر الطرطويش /تکأليب ب کرساج امللو تاب کبلد بعينه، وإال ملاذا مل يحرق 

، يوسف بن تاشفني يف الجهاد مواقف األمريبدوره بعث رسالة مع ابن العريب تؤيد 
ل که بشءانتقادات عالنية ومحددة تهم األمري املرابطي وفقها يف اآلن نفسهوإن وجه 

  14.مبارش
أيب إلمام ل اإلحياء تابکاآلراء واملواقف التي صدرت يف مسألة إحراق  تتعدد
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 ،م1109هـ/503للصلحاء ذروتها القصوى مع إصدار عيل بن يوسف سنة  املرابطية

جددت السلطة املرابطية حينام  خاصة 16،للغزايل حيثام وجد اإلحياءتاب کقرار إحراق 
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. 172(، 2010العلمية،  تبک، تحقيق عبد القادر بوباية )بريوت: دار الشيةکر األخبار املراکالحلل املوشية يف ذ العاميل،  کابن سام. “عنهم
. ومن 34-33(، 1972)الرباط: دار املنصور للطباعة والوراقة،  ربىکبيوتات فاس الشاطره يف الطرح نفسه: إسامعيل بن األحمر وآخرون، 

لألمري  اإلحياءخة هـ/ الذي مل يسلم نس530للغزايل األمري ميمون بن ياسني /ت اإلحياءتاب کبني األمراء املرابطني املعارضني ملسألة إحراق 
 كتابهـ/، 530-هـ470األمري املرابطي ميمون بن ياسني حياته وحجه/عيل بن يوسف، إال مجربا بعد أن هدده وتوعده، محمد بن رشيفة، 

 .98 :(2002) 10 ، عدعوة الحق
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منشورا إىل  17،م1143هـ/538تاشفني بن عيل سنة إبان إصدار  اإلحياءحملتها عىل 
تاب بدعة أو صاحب بدعة، کومتى عرثتم عىل ”: قايض بلنسية وفقهائها ورد فيه

تب أيب حامد الغزايل، فليتتبع أثرها، وليقطع بالحرق املتتابع کم الله، کوخاصة، وفق
 18.“تامنهاکخربها، ويبحث عليها، وتغلظ األميان عىل من يتهم ب

الدولة املرابطية  سامحب اإلحياءالعديد من الدراسات قرار إحراق  ربطت
إحراقها أو مصادرتها عىل  دون أن تبادر إىل 19،تب الزهد والتصوفکبتدريس عدد من 

عملية اإلحراق ليست مرتبطة  ونکيوحي ب األمر الذي، حياءاإل تاب کآل إليه  غرار ما
من تلميحات  يحتويههي رهينة مبا ار صوفية، بقدر ما کتاب من أفکمبا يتضمنه ال

 .فقهاء املرابطني باألندلستسيئ لل
ية وعارضوا کالفقهاء املال قبلمنارصة أيب حامد الغزايل من تحققت  صحيح

السلطة املرابطية من تنامي التيار ار توجسات کن إنکال مي إال أنه، اإلحياءتابه کإحراق 
إىل مواجهة تيار الصالح  وسارعت اإلحياءتاب کأقدمت عىل حرق  کلذل ،الصويف
تجذرا يف مجتمع املغرب األقىص واألندلس معا. فأي موقف  رثکالذي صار أ 20،والوالية

من باعتبارها أمنوذجا لحوارض الغرب اإلسالمي، فاس املرابطية مدينة صلحاء لتزم به ا
 ؟اإلحياءتاب کقضية إحراق 

 ،)approche prosopographique’l( 21املقاربة الربوسوبوغرافيةأسفرت 
ثم االشتغال  ترجمة منقبية 287صالحا من أصل  16ملا يعادل  اإلحياءتاب ک تداولعن 

 ام ييل:کوهم  ،عليها خالل املرحلة الوسيطية

                                                           
من عيل بن يوسف وابنه تاشفني،  لکللغزايل محط رصاع سيايس بالدرجة األوىل ألنه عرف عن  اإلحياءتاب کتظل مسألة إحراق   17

، التشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبتياعتناؤهم بأحوال أهل الصالح والوالية وزيارة مقاماتهم. ابن الزيات التاديل، 
عبد ؛ 152،145،138، (1997، 22لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة بحوث ودراسات رقم کمنشورات )الرباط: تحقيق أحمد التوفيق، 

املدينة الشنتويف،  ؛235(، 1963د.ن، د.ط،  :، تحقيق محمد سعيد العريان )القاهرةاملعجب يف تلخيص أخبار املغربيش، کالواحد املرا
 .235-234، والسلطة

م إىل 1126هـ/520نصوص سياسية عن فرتة االنتقال من املرابطني إىل املوحدين من حسني مؤنس،  ؛237، املعجبيش، کاملرا 18
 .20(، 2000، 1)بورسعيد: مطبعة الثقافة الدينية، ط م1145هـ/540

، تنسيق حسن حافظي السلطة العلمية والسلطة السياسية باملغارب، ضمن “محنة صوفية األندلس يف العهد املرابطي”ييل، کفائزة البو  19
 .135(، 2012 داب،منشورات كلية اآل )الرباط:  170علوي، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

 )الرباط: السجن والسجناء مناذج من تاريخ املغرب الوسيط. مصطفى نشاط، 146-137عبد اإلله بنمليح، "تساؤالت حول حادث"،   20
 .65(، 2012املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

 – 99 :(2013) 19، اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز/ فاس ليةکمجلة ، “التصوف بني الربوسوبوغرافيا وأدب املناقب”ملياء لغزاوي،  21
111. 
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 تاب اإلحياء للغزايلکعالقة صلحاء مدينة فاس الوسيطية بجدول ببيانات توضيحية عن 

 ملهاما    العالقة         اإلحالة املصدرية
 

ر  الصالحالويل       
الرقم 

 .ت
درس عىل يد الشيخ أيب   85 ،باإلمامةاملن       

حامد الغزايل يف مدرسته 
 ببغداد

عبد الله بن عبد  -
الرحامن العراقي/شيخ 

 /ـه505مسن حي 

1
01 

، 184-183 ،2، ج املستفاد
 العطر الروض، 95-94 التشوف

-389 کالسال بغية، 56-58
 89-87، 3، جالسلوة، 391

انقطع يف قرية قرب بيت  
حامد املقدس لقي أبا 

 الغزايل

ف
قيه ف 

 وإمام
 

أبو محمد صالح بن  
محمد بن عبد الله بن 

 هـ/505حي / حرزهم

2
02 

والهامش  69-68، 2، جاملستفاد
 -228 العطر الروض، 182 رقم
230  

التقى باإلمام أيب حامد 
هـ: 503الغزايل حوايل سنة 

رث کصاحبه وسمع منه أ
 ، وجملة من وعظهاملوطأ

وفوائده، ومل  المهکو 
 يستجزه.

م
قرئ م  

وراو 
للحديث 
+ إمام 
 ومدرس

 
أبو الحسن عيل بن 

 ناينکال أحمد
 هـ/569ت/

3
03 

البستان يف ، 101-95 التشوف
، الجذوة، 304-299 ر األولياءکذ 
 نيل االبتهاج، 553-552 ،2 ج

-496 فاية املحتاجک، 622-625
499 

له اعتقاد  .اإلحياءدرس  
تام به، انترص لعدم حرق 

تب للسلطان کو  اإلحياء
 ميان بهوأفتى بعدم لزوم اإل

م
درس م 

للفقه 
وأصول 
 الدين

 
أبو الفضل يوسف بن 

محمد بن يوسف 
 النحوياملعروف بابن 

 هـ/513ت /

4
04 

، 1، جالجذوة، 36 التشوف
262-263 

رحل إىل املرشق لطلب 
العلم، صحب أبا أحمد 

األخ األوحد أليب الغزايل 
 حامد الغزايل

-  
املعروف  الحاج

 ـه546بالبغدادي /ت
/ 

5
05 

 التشوف، 28-15، 2، جاملستفاد
-464 ،2، ج الجذوة، 168-173
، 66 ربىکبيوتات فاس ال، 466

بغية ، 70-58 العطر الروض
شجرة النور ، 389-387 کالسال

نيل االبتهاج ، 163-162ية کالز 

 
يستحسن اإلحياء ويثني 

امه کعليه، ضبط أح
ومسائله مدة عام بغية 

تجريده من بعض املسائل 
  کفيه، ثم تراجع عن ذل

ا 
يف  لفقها

املسائل 
والحديث 
ومعرفة يف 

تفسري 

 
 

أبو الحسن عيل بن 
 إسامعيل بن حرزهم

 هـ/559ت /

 
 
 
0
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-233 فاية املحتاجک، 309-310
رشف ، 458 ليل والتاجکاإل ، 234

، 63 الطالب يف أسنى املطالب
، 267-265 مرآة املحاسن

املطرب  ،94-90، 3، ج السلوة
 42-35 يف مشاهري أولياء املغرب

القرآن 
والتصوف 

 ومدرس

 
 

 

 173،9-171، 2، جاداملستف
السفر الثامن،  ملةکالذيل والت

، 503-502 الغرباءالقسم الثاين: 
 135 -134 ،2، جالسلوة

 واخترصه اإلحياءدرس 
أيب  تابکف عىل کوع

حامد الغزايل املسمى 
 “البسيط”بـ

قيه ف
ومفتي 
وقايض 
مدينة 
 فاس

محمد بن عيل بن 
جعفر بن أحمد 

القييس بن 
 هـ/567الرمامة/ت

7
07 

ف اإلحياءتاب کيدرس  197، 2، ج املستفاد
 قيهف

أبو عيل حسن بن 
 هـ/6ق/عياشة

8
08 

عمرو  - اإلحياءتاب کيدرس  117، 2ج  ،املستفاد
 هـ/6البطاط /ق

9
09 

 
 214 التشوف

 
عن  اإلحياء تابکه لمتيز 

باقي املظان الصوفية 
 األخرى

م
درس م 

وفقيه 
 ومفتي

شعيب بن حسني 
 اريـاألنص

 هـ/594األندليس/ت

1
10 

 
  70-64 املقصد

 
يفضل أبا حامد الغزايل عىل 

 يکمأيب طالب 

مي
قرئ م

 التصوف
 

 
الصبان بن ا القاسمأبو 

 هـ/722حي /

1
11 

، 1، ج الجذوة، 30-19 السلسل 
-148 1ج درة الحجال، 153
 ،47-46 فاية املحتاجک، 149

 رشف الطالب يف أسنى املطالب
، 314-313، 2ج ،السلوة، 83-84

 ،494-491 ،6ج نفح الطيب
مشاهري أولياء  يف املطرب

مخطوط النجم ، 136املغرب 
 128-120 ،وراقالثاقب األ 

 
 
 
 

ثري املطالعة والدراسة ک
وحده ومع  اإلحياءتاب کل

 أصحابه أحيانا

 
 
 
ف

قيه ف
 ومدرس

 
 
 

أحمد بن محمد بن 
عمر بن عارش السالوي 

 هـ/764ت/

1 
 
 

 
12 

 
نيل ، 236-235 شجرة النور

، املعيار، 447-446االبتهاج 

 
 اإلحياءتابه کيعتز بالغزايل و 

عىل مستوى الفقه دون 

ق
ايض ق

ومفتي 

 
أبو عبد الله بن أحمد 

الفشتايل 

1 
 

13 
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مدينة  الحديث .121، 11ج
 فاس

 هـ/779الفايس/ت

 
 
 120-119 أنس الفقري

 
 

 اإلحياءتاب کيطالع 

ي
زاول 
حرفة 
ضفر 
 العزف

 
الشيخ أبو عبد الله 
محمد الجنايت / حي 

 هـ/810

1
  

1
14 

 
 ،120 أنس الفقري

  346 ،1، ج السلوة

   
 اإلحياءيحبس عىل  

زاول 
 حرفة

 الخياطة

  عيل
 هـ/810حي /اللجايئ

 

1
15 

 
 ،119-118 أنس الفقري

 353، 3، جالسلوة

رثة کل اإلحياءتاب کيحفظ 
 االستدالل به

ف
قيه ف

 وخطيب
 

محمد بن إبراهيم 
ايئ املشنز ايل کالد 
 هـ/846ت/

1
16 

 
مبختلف انتامءاتهم  صلحاء مدينة فاس انخراطعن معطيات الجدول  شفکت
 قبل، اإلحياءتابه کببشخصية أيب حامد الغزايل أو جمعتهم عالقة  يفمهنية  السوسيو

بأيب حامد  ةعالقة مبارشة محض نسج صلحاء مدينة فاسفي بداية األمر ف .إحراقه
م، فتأثروا 11الغزايل منذ العقود األخرية من النصف الثاين من القرن الخامس الهجري/

الرجل  :بعض من شيوخ مدينة فاس منهم ،هوممن أخذ مبارشة عن ،ره ومنهجهکبف
الحسن عيل  والصالح أيب، هـ/ 505 سنة  املسن عبد الله بن عبد الرحامن العراقي/حي

قرطبي األصل رحل وحج وقىض باملرشق مدة /هـ569. سنة ت ناين/کبن أحمد ال
مبهمة التدريس، وعندما رجع من رحلته استقر مبدينة فاس  امضطلعتسعة أعوام 

ر أيب حامد الغزايل کأبرز الروافد التي نقلت ف أحد يعد وأعالمها الصلحاء،  وصار من
 املوطأرث کحامد الغزايل وصحبه، وسمع منه أذا[ک] وان ممن لقي اإلمام أبک”فقد 

 22.“المه وفوائده، ومل يستجزهکري وجملة من وعظه و کرواية ابن ب

                                                           
لية کمنشورات )الرباط: ، دراسة وتحقيق زهراء النظام الروض العطر األنفاس بأخبار الصالحني من أهل فاسابن عيشون الرشاط،   22

 .228(، 1997، 35اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
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إىل مستوى  ،الغزايلعىل أيب حامد صلحاء مدينة فاس ومن مستوى تتلمذ 
محمد صالح بن محمد بن عبد الله بن  والصالح أب کذل أمنوذجو  ،مبارشةاللقاء به 

  23.الذي يعد أحد أرسخ صلحاء فاس قدما يف طريق القوم هــ/505 سنة حرزهم/حي
ر کلفا رافدا آخرا لتعزيزأحمد الغزايل األخ األوحد أليب حامد الغزايل يعد 

. سنة رافق الصالح الحاج البغدادي/تفقد  وفاس خاصة،باملغرب عامة الغزايل 
ان من بني کوأخذ عنه و  ، أحمد الغزايلهـ/ من بني جموح من أهل مدينة فاس546

 ة الصالح الحاج البغداديوعند عود 24،أخيهالحارضين يف حلقته واملتلقني لخرب وفاة 
ثريا من أصول کإليه  وصار”الفايس م إىل مدينة فاس الزمه عبد الرحيم بن ملجو 

 25.“تبهک
ر کف رسختوأحد الروافد البارزة التي  ،الصلحاء الفاسيون الرعيل األولل کش

مدينة صلحاء  اعتقد جامعة منلقد  .الوسيطية دينة فاسمبوثقافته حامد الغزايل  أيب
الصالح أبو  کأمنوذج ذل، اإلحياءتابه کر أيب حامد الغزايل وعارضوا إحراق کفاس يف ف

هـ/ الذي 513. سنة النحوي/تبن املعروف باالفضل يوسف بن محمد بن يوسف 
 زالتيتم اخرصامة موقفه التاريخي ري السيايس، الذي بکيعد أمنوذجا لهذا الرصاع الف

م طبيعة العالقة الوطيدة التي کبح ،صلحاء مدينة فاس املرابطيةباقي مواقف 
 .جمعتهم به

 اإلحياءتاب ک عىل تداول النحوي يف تشجيع رفقائهالفضل ابن مل يرتدد أبو  
 ،اإلحياءتاب کلعدم إحراق  انترص، و ر أيب حامد الغزايلکبري يف فکاعتقاده ال مکبح
 ل علني قرار األمري املرابطيکعارض بشان موقفه من أشهر املواقف التاريخية، إذ کف

بني طلبة  اإلحياءتاب ک تداول، وحث عىل االستمرار يف بن تاشفني عيل بن يوسف
تاب کدور ريادي يف الدفاع عن بابن النحوي أبو الفضل  واضطلع .العلم مبدينة فاس

تب الغزايل وأمر السلطان بإحراقها کأفتى فقهاء أهل املغرب بإحراق ”فلام  اإلحياء
 اإلحياءفتوى يدافع فيها عن  26“...کتب إىل السلطان يف ذلکو  الغزايل،انترص أليب حامد 

ملا ”أنه /هـ560-هـ559ت/الحسن عيل بن حرزهم  وي تلميذه أبکيحو. 27له وينترص
                                                           

منشورات الجمعية  :، دراسة وتحقيق رشيد مصطفى )تطوانکيف أرشف املسال کبغية السالأبو عبد الله الساحيل املالقي األنصاري،  23
 .391، (2004املغربية للدراسات األندلسية، 

 .36، التشوفابن الزيات،  24
 .263، (1974)الرباط: دار املنصور للطباعة والوراقة،  1جر من حل من األعالم مدينة فاس، کجذوة االقتباس يف ذ بن القايض، أحمد  25
. ال تشري املتون املصدرية املغربية، إطالقا إىل نص الرسالة التي وجهها أبو الفضل ابن النحوي ألمري املسلمني 96، التشوفابن الزيات،   26

 .121، “فتوى أيب الفضل النحوي”عيل بن يوسف. املغراوي، 
، فحثهم يف جوابه اإلحياءتاب کغراوي، جواب أيب الفضل ابن النحوي أهل تلمسان الذين استفتوه حول صحة أورد الباحث محمد امل 27

 .128-126، “فتوى أيب الفضل النحوي”عىل اتباع آراء أيب حامد الغزايل جملة وتفصيال. املغراوي، 

9 
 

وأن يحلف الناس  اإلحياءتاب کتاب عيل بن يوسف بالتحريج عىل کوصل إىل فاس 
 کباألميان املغلظة أن اإلحياء ليس عندهم، ذهبت إىل أيب الفضل أستفتيه يف تل

تاب کانت يف محمله أسفار فقال يل: هذه األسفار من کاألميان. فأفتى بأنها ال تلزم. و 
يف  اإلحياءان أبو الفضل قد استنسخ کووددت أين مل أنظر يف عمري سواها. و  اإلحياء

  28.“ل يوم جزءاکثالثني جزءا. فإذا دخل شهر رمضان قرأ يف 
الحسن عيل بن  أيب تمحيص مضامني الرواية نجد سندها يعود إىل الصالحبو 

لطريق  کالسال وهو اإلحياءتاب کون له موقف من تداول کالذي بدوره سي حرزهم
ثانيا.  بن النحوياوعن أيب الفضل أوال  ،محمد صالح بن حرزهم عن عمه أيبالتصوف 

يف  حياءاإل تاب کبدوره عىل قراءة  ف الصالح أبو الحسن عيل بن حرزهمکاعتحيث 
املسائل التي تنتقد عليه وعزمت عىل حرق  فجردت”: إىل حد قولهمدة من عام  هبيت
تاب. فلام منت رأيت قائال يقول: جردوه وارضبوه حد الفرية فرضبت مثانني سوطا. کال

الرضب. فتبت  کفلام استيقظت، جعلت أقلب ظهري فوجدت به أملا شديدا من ذل
املسائل فوجدتها موافقة  کتأملت تل کإىل الله تعاىل مام اعتقدت. ثم بعد ذل

 29.“تاب والسنةکلل
أن الصالح أبا الحسن عيل بن حرزهم  ،نص الرواية املنقبية استنادا عىليبدو 

العديد من املسائل،  اإلحياءتاب کان منساقا مع تيار فقهاء العرص الذين انتقدوا يف ک
بعني فاحصة ناقدة مدة عام من الزمن مستخرجا منه أشياء عابها  اإلحياءفنظر إىل 

عند ترجمته أليب حامد 30،“ربىکطبقاته ال”يف  يکاإلمام السبدفع . األمر الذي عليه
تأمل فيه،  ‘اإلحياء’ملا وقف عىل ”ن الشيخ أبا الحسن عيل بن حرزهم إ الغزايل، القول 

ان شيخا مطاعا يف بالد املغرب، فأمر بإحضار کثم، قال: هذا بدعة، مخالف للسنة. و 
تب إىل ک، فکوطلب من السلطان أن يلزم الناس بذل ‘إلحياءا’ل ما فيها من نسخ ک

، وتوعد من أخفى شيئا منه، فأحرض الناس ما عندهم، کالنواحي، وشدد يف ذل
يوم  کان ذلکالفقهاء، ونظروا فيه، ثم أجمعوا عىل إحراقه يوم الجمعة، و  واجتمع

ن الجامع کعند ر ...ور يف املنام کان ليلة الجمعة، رأى أبو الحسن املذ کالخميس. فلام 
ر وعمر جلوس واإلمام أبو حامد الغزايل کنورا فإذا بالنبي صىل الله عليه وسلم وأيب ب

                                                           
 .هنفس 28
 .126، نفسه 29
، مطبعة عيىس 1تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، ط ،ربىکطبقات الشافعية الي، کعبد الوهاب بن عيل السب 30

اها جامعة من ثقات مشيختنا، عن کاية صحيحة حکوهذه الح”ي عىل صحة روايته يقول: کد السبک. وليؤ 259، 6، ج1968البايب الحلبي،
بري ويل الله أيب کبري ويل الله تعاىل أيب العباس املريس، عن شيخه الشيخ الکالشيخ العارف ويل الله ياقوت الشاذيل، عن شيخه السيد ال

 .260، 6، جنفسه ،“الحسن الشاذيل
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إىل مستوى  ،الغزايلعىل أيب حامد صلحاء مدينة فاس ومن مستوى تتلمذ 
محمد صالح بن محمد بن عبد الله بن  والصالح أب کذل أمنوذجو  ،مبارشةاللقاء به 

  23.الذي يعد أحد أرسخ صلحاء فاس قدما يف طريق القوم هــ/505 سنة حرزهم/حي
ر کلفا رافدا آخرا لتعزيزأحمد الغزايل األخ األوحد أليب حامد الغزايل يعد 

. سنة رافق الصالح الحاج البغدادي/تفقد  وفاس خاصة،باملغرب عامة الغزايل 
ان من بني کوأخذ عنه و  ، أحمد الغزايلهـ/ من بني جموح من أهل مدينة فاس546

 ة الصالح الحاج البغداديوعند عود 24،أخيهالحارضين يف حلقته واملتلقني لخرب وفاة 
ثريا من أصول کإليه  وصار”الفايس م إىل مدينة فاس الزمه عبد الرحيم بن ملجو 

 25.“تبهک
ر کف رسختوأحد الروافد البارزة التي  ،الصلحاء الفاسيون الرعيل األولل کش

مدينة صلحاء  اعتقد جامعة منلقد  .الوسيطية دينة فاسمبوثقافته حامد الغزايل  أيب
الصالح أبو  کأمنوذج ذل، اإلحياءتابه کر أيب حامد الغزايل وعارضوا إحراق کفاس يف ف

هـ/ الذي 513. سنة النحوي/تبن املعروف باالفضل يوسف بن محمد بن يوسف 
 زالتيتم اخرصامة موقفه التاريخي ري السيايس، الذي بکيعد أمنوذجا لهذا الرصاع الف

م طبيعة العالقة الوطيدة التي کبح ،صلحاء مدينة فاس املرابطيةباقي مواقف 
 .جمعتهم به

 اإلحياءتاب ک عىل تداول النحوي يف تشجيع رفقائهالفضل ابن مل يرتدد أبو  
 ،اإلحياءتاب کلعدم إحراق  انترص، و ر أيب حامد الغزايلکبري يف فکاعتقاده ال مکبح
 ل علني قرار األمري املرابطيکعارض بشان موقفه من أشهر املواقف التاريخية، إذ کف

بني طلبة  اإلحياءتاب ک تداول، وحث عىل االستمرار يف بن تاشفني عيل بن يوسف
تاب کدور ريادي يف الدفاع عن بابن النحوي أبو الفضل  واضطلع .العلم مبدينة فاس

تب الغزايل وأمر السلطان بإحراقها کأفتى فقهاء أهل املغرب بإحراق ”فلام  اإلحياء
 اإلحياءفتوى يدافع فيها عن  26“...کتب إىل السلطان يف ذلکو  الغزايل،انترص أليب حامد 

ملا ”أنه /هـ560-هـ559ت/الحسن عيل بن حرزهم  وي تلميذه أبکيحو. 27له وينترص
                                                           

منشورات الجمعية  :، دراسة وتحقيق رشيد مصطفى )تطوانکيف أرشف املسال کبغية السالأبو عبد الله الساحيل املالقي األنصاري،  23
 .391، (2004املغربية للدراسات األندلسية، 

 .36، التشوفابن الزيات،  24
 .263، (1974)الرباط: دار املنصور للطباعة والوراقة،  1جر من حل من األعالم مدينة فاس، کجذوة االقتباس يف ذ بن القايض، أحمد  25
. ال تشري املتون املصدرية املغربية، إطالقا إىل نص الرسالة التي وجهها أبو الفضل ابن النحوي ألمري املسلمني 96، التشوفابن الزيات،   26

 .121، “فتوى أيب الفضل النحوي”عيل بن يوسف. املغراوي، 
، فحثهم يف جوابه اإلحياءتاب کغراوي، جواب أيب الفضل ابن النحوي أهل تلمسان الذين استفتوه حول صحة أورد الباحث محمد امل 27

 .128-126، “فتوى أيب الفضل النحوي”عىل اتباع آراء أيب حامد الغزايل جملة وتفصيال. املغراوي، 

9 
 

وأن يحلف الناس  اإلحياءتاب کتاب عيل بن يوسف بالتحريج عىل کوصل إىل فاس 
 کباألميان املغلظة أن اإلحياء ليس عندهم، ذهبت إىل أيب الفضل أستفتيه يف تل

تاب کانت يف محمله أسفار فقال يل: هذه األسفار من کاألميان. فأفتى بأنها ال تلزم. و 
يف  اإلحياءان أبو الفضل قد استنسخ کووددت أين مل أنظر يف عمري سواها. و  اإلحياء

  28.“ل يوم جزءاکثالثني جزءا. فإذا دخل شهر رمضان قرأ يف 
الحسن عيل بن  أيب تمحيص مضامني الرواية نجد سندها يعود إىل الصالحبو 

لطريق  کالسال وهو اإلحياءتاب کون له موقف من تداول کالذي بدوره سي حرزهم
ثانيا.  بن النحوياوعن أيب الفضل أوال  ،محمد صالح بن حرزهم عن عمه أيبالتصوف 

يف  حياءاإل تاب کبدوره عىل قراءة  ف الصالح أبو الحسن عيل بن حرزهمکاعتحيث 
املسائل التي تنتقد عليه وعزمت عىل حرق  فجردت”: إىل حد قولهمدة من عام  هبيت
تاب. فلام منت رأيت قائال يقول: جردوه وارضبوه حد الفرية فرضبت مثانني سوطا. کال

الرضب. فتبت  کفلام استيقظت، جعلت أقلب ظهري فوجدت به أملا شديدا من ذل
املسائل فوجدتها موافقة  کتأملت تل کإىل الله تعاىل مام اعتقدت. ثم بعد ذل

 29.“تاب والسنةکلل
أن الصالح أبا الحسن عيل بن حرزهم  ،نص الرواية املنقبية استنادا عىليبدو 

العديد من املسائل،  اإلحياءتاب کان منساقا مع تيار فقهاء العرص الذين انتقدوا يف ک
بعني فاحصة ناقدة مدة عام من الزمن مستخرجا منه أشياء عابها  اإلحياءفنظر إىل 

عند ترجمته أليب حامد 30،“ربىکطبقاته ال”يف  يکاإلمام السبدفع . األمر الذي عليه
تأمل فيه،  ‘اإلحياء’ملا وقف عىل ”ن الشيخ أبا الحسن عيل بن حرزهم إ الغزايل، القول 

ان شيخا مطاعا يف بالد املغرب، فأمر بإحضار کثم، قال: هذا بدعة، مخالف للسنة. و 
تب إىل ک، فکوطلب من السلطان أن يلزم الناس بذل ‘إلحياءا’ل ما فيها من نسخ ک

، وتوعد من أخفى شيئا منه، فأحرض الناس ما عندهم، کالنواحي، وشدد يف ذل
يوم  کان ذلکالفقهاء، ونظروا فيه، ثم أجمعوا عىل إحراقه يوم الجمعة، و  واجتمع

ن الجامع کعند ر ...ور يف املنام کان ليلة الجمعة، رأى أبو الحسن املذ کالخميس. فلام 
ر وعمر جلوس واإلمام أبو حامد الغزايل کنورا فإذا بالنبي صىل الله عليه وسلم وأيب ب

                                                           
 .هنفس 28
 .126، نفسه 29
، مطبعة عيىس 1تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، ط ،ربىکطبقات الشافعية الي، کعبد الوهاب بن عيل السب 30

اها جامعة من ثقات مشيختنا، عن کاية صحيحة حکوهذه الح”ي عىل صحة روايته يقول: کد السبک. وليؤ 259، 6، ج1968البايب الحلبي،
بري ويل الله أيب کبري ويل الله تعاىل أيب العباس املريس، عن شيخه الشيخ الکالشيخ العارف ويل الله ياقوت الشاذيل، عن شيخه السيد ال

 .260، 6، جنفسه ،“الحسن الشاذيل
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بتيه، وزحف کفقال يا رسول الله، هذا خصمي. ثم جثا عىل ر  اإلحياءقائم وبيده 
، وقال: يا رسول اإلحياءعليهام، إىل أن وصل إىل النبي صىل الله عليه وسلم، فناوله 

ان کام زعم، تبت إىل الله تعاىل، وإن ک، کان بدعة مخالفا لسنتکفيه، فإن  الله، انظر
، فأنصفني من خصمي. فنظر رسول الله صىل کتکشيئا تستحسنه، حصل يل من بر 

النبي  .... فأمرالله عليه وسلم ورقة ورقة، إىل آخره، ثم قال: والله إن هذا يشء حسن
ثيابه، ورضبه به حد املفرتي. فجرد، صىل الله عليه وسلم بتجريد أيب الحسن من 

ر بعد خمسة أسواط، وقال: يا رسول الله، إمنا فعل هذا کورضب، ثم شفع فيه أبو ب
  31.”ک، وتعظيام، فعفا عنه أبو حامد عند ذلکاجتهادا يف سنت

 32رامتيةکالرؤية ال هذه سياق بعدصار الصالح أبو الحسن عيل بن حرزهم 

تيارا و مبعية شيخه ابن النحوي تحالفا منيعا ل کشلي إلحياءاكتاب من أشد املنترصين ل
، بل أضحى أبو مبدينة فاس خاصة واملغرب األقىص عامة تاب اإلحياءکمساندا لتداول 

وممن اعتنوا به وروجوا له  اإلحياءتاب کالحسن عيل بن حرزهم من املدافعني عن 
ل من الشيخ أيب کبه  کفاس فتمسمدينة باملغرب حتى أخذه عنه جامعة من صلحاء 

صار الصالح أبو الحسن ام کوأيب عبد الله التاودي وغريهم،  رکوأيب محمد يس مدين
وينتحله ويعمر به مجالسه، مدافعا عن  اإلحياءتاب کعيل بن حرزهم ينظر يف 

 وما تعرضت له من متابعة من لدن السلطة املرابطية ،الشخصيات الغزالية األندلسية
من الذي تحدى  ،/هـ536. سنةت/م بن برجانکويف مقدمة هؤالء الويل أبو الح ،وقتل

حينام دعا عامة  ،بن حرزهم السلطان عيل بن يوسفأبو الحسن عيل  خالله الصالح
 33.ش إىل رضورة تشييع جنازتهکمرا

حامد  صداها لدى أيب اإلحياءتاب ک بشأنبلغت نقاشات الغرب اإلسالمي 
اإلمالء عن ”تحت اسم  34اإلحياءيدعم به آراءه يف  اآخر  امؤلف أخرجالغزايل الذي 

                                                           
 .260، 6، جنفسه  31
اشفات مبستوياته کخصوصا عىل مستوى علم امل مؤلفهار التي شحن بها الغزايل کإىل طبيعة األف اإلحياءتاب کدراسات ترد إحراق  کهنا 32

توراه، بإرشاف ک، أطروحة لنيل الد هـ 9هـ  6ة الصوفية باملغرب األقىص: التأسيس والتقعيد من القرن کالحر املختلفة، يوسف العلوي، 
لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، شعبة التاريخ، دجنرب ک، )فاس: جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 1األستاذ أحمد األزمي، ج.

أو باملدينة  اإلحياءرامات صلحاء مدينة فاس سواء قبل تداول کن تحفظ بشأن هذا الطرح أل بعض الل يسجتوميكن  .209، ، مرقونة(2010
الوالية والصالح مبدينة فاس الوسيطية مقاربة الم عىل الخاطر، انظر: ملياء لغزاوي، کشف والکانت تتمحور حول علم الکبعده 

لية اآلداب والعلوم کجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بإرشاف األستاذ عبد اإلله بنمليح )فاس: توراه، کأطروحة لنيل الد ، بروسوبوغرافية
 رامات جلب الصلحاء للمصالح.ک، مرقونة( الفصل الثامن من الباب الرابع: موضوع 2015شعبة التاريخ والحضارة،  املهراز، اإلنسانية، ظهر

 .170، التشوفابن الزيات،   33
 .116، “فتوى أيب الفضل النحوي”املغراوي،   34
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التحفظ إىل  يدفعاألمر الذي  35.لهللرد عىل االنتقادات املوجهة  ،“اليات اإلحياءکإش
وهي  36،للهجرة 503وليس سنة  اإلحياءللهجرة هي سنة إحراق  507سنة ر ااعتب بشأن

دعاء الغزايل عىل  بشأناملوحدية السنة التي تتامىش مع النسق الرسمي للدعاية 
إىل عدم  نااملرابطني بسبب فعلتهم وتعضيده ملوقف املهدي ابن تومرت، وما يدفع

ن أيب حامد الغزايل رد أوال عىل أ ، اإلحياءتاب کإلحراق  للهجرة، 507سنة  رجيحت
وأن قضية ، للهجرة 505قبل وفاته سنة  کاملوضوع، وذلمنتقديه بتخصيص تأليف يف 

 باملهدي ابن تومرت. “لقائه”اعرتاضه عىل املرابطني متت قبل 
عىل الرغم مام  اإلحياءتاب کبتداول مدينة فاس املرابطية صلحاء  ثتشب

السلطة  ِقبَلتلت حادثة اإلحراق من  37،شديدةمن متابعات ومراقبة  لحقهم
من  هاخطوة اإلحراق عن مدى تخوف من خالل إقدامها عىل التي عربتاملرابطية، 

ة کتحول التيار الصويف من املساملة إىل املواجهة والعنف الثوري عىل غرار الحر 
الصالحي  رکالخناق عىل الفاإلحراق بغية تضييق  ذا اتخذکوه 38.الحقا التومرتية
 اإلحياءاملنحى الصويف يف  عامة، وأندينة فاس املرابطية خاصة واألندلس مبوالواليئ 

   39.مصادرتهان من بني األسباب الرئيسية وراء ک
 بني عباد مدينة اإلحياءتاب کية تداول ر التي طالت قضتانفرجت أزمة التو 

تب الغزايل ومن بينها کالتحجري عىل ” فاس وصلحائها إبان املرحلة املوحدية بل ورفع
أيب عيل مثل  اإلحياءعىل تدريس  نيفاسالصلحاء الفأقبل عدد من  40،نإحياء علوم الدي

ان کام ک .م12حسن بن عياشة وعمرو البطاط من أهل القرن السادس الهجري/ 
هـ/ بدوره 567الصالح محمد بن عيل بن جعفر بن أحمد القييس بن الرمامة /ت

أليب حامد، ريض الله عنه، يظهر عليه عند سامعه إياه حالة  اإلحياءتاب کيقرأ عليه ”

                                                           
 “ألجوبة املسکتة عن األسئلة املبهتةا”ويسمى  “إشکاالت اإلحياءاإلمالء عن ”أو  “اإلمالء يف مشکالت اإلحياء” تاب أيضا باسمکال نعتي  35

، 1، جاإلحياء. الغزايل، اإلحياءاالت ويوضح املجمالت التي وقعت يف کيجيب فيه اإلمام الغزايل عن بعض اإلشو. “تةکاألجوبة املس”وأحياناً 
7. 
 .30، 22، هـ“مکوقضية الح ‘اإلحياء’رمز ” محمد القبيل،  36
 .117، “فتوى أيب الفضل”املغراوي، محمد  37
 مـن املتـون املصـدرية إىل لقـاء املهـدي بـن تـومرت بـأيب حامـد الغـزايل عـن طريـق التتلمـذ عليـه، أو عـىل األقـل حرصـه كثـريتشـري  38

يف األنبيـاء والخلفـاء  نظـم السـلوکأبـو فـارس عبـد العزيـز امللـزوزي،  اللقـاء التـاريخي بـني الـرجلني. کيـد ذلـکوحرص أتباعه عـىل تأ
ــ .56، 1963يــة، کاملطبعــة املل )الربــاط: وامللــوک العلــامء والصــلحاء عنــد الباحــث محمــد املغــراوي،  کانظــر: تفاصــيل وتحقيقــات ذل

ــدلس يف عصــ ــاملغرب واألن ــل د ر املوحــدينـوالســلطة ب ــق، ک، أطروحــة لني ــدين مــوىس، وأحمــد التوفي ــإرشاف عــز ال ــة، ب ــوراه الدول ت
 .60- 59، مرقونة( 2002اآلداب والعلوم اإلنسانية، شعبة التاريخ،  ليةک)الرباط: 

 .365، “للغزايل ‘اإلحياء’تاب کإحراق ”مصطفى بنسباع،   39
 .132، “إحياء علوم الدين”املنوين،   40
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بتيه، وزحف کفقال يا رسول الله، هذا خصمي. ثم جثا عىل ر  اإلحياءقائم وبيده 
، وقال: يا رسول اإلحياءعليهام، إىل أن وصل إىل النبي صىل الله عليه وسلم، فناوله 

ان کام زعم، تبت إىل الله تعاىل، وإن ک، کان بدعة مخالفا لسنتکفيه، فإن  الله، انظر
، فأنصفني من خصمي. فنظر رسول الله صىل کتکشيئا تستحسنه، حصل يل من بر 

النبي  .... فأمرالله عليه وسلم ورقة ورقة، إىل آخره، ثم قال: والله إن هذا يشء حسن
ثيابه، ورضبه به حد املفرتي. فجرد، صىل الله عليه وسلم بتجريد أيب الحسن من 

ر بعد خمسة أسواط، وقال: يا رسول الله، إمنا فعل هذا کورضب، ثم شفع فيه أبو ب
  31.”ک، وتعظيام، فعفا عنه أبو حامد عند ذلکاجتهادا يف سنت

 32رامتيةکالرؤية ال هذه سياق بعدصار الصالح أبو الحسن عيل بن حرزهم 

تيارا و مبعية شيخه ابن النحوي تحالفا منيعا ل کشلي إلحياءاكتاب من أشد املنترصين ل
، بل أضحى أبو مبدينة فاس خاصة واملغرب األقىص عامة تاب اإلحياءکمساندا لتداول 

وممن اعتنوا به وروجوا له  اإلحياءتاب کالحسن عيل بن حرزهم من املدافعني عن 
ل من الشيخ أيب کبه  کفاس فتمسمدينة باملغرب حتى أخذه عنه جامعة من صلحاء 

صار الصالح أبو الحسن ام کوأيب عبد الله التاودي وغريهم،  رکوأيب محمد يس مدين
وينتحله ويعمر به مجالسه، مدافعا عن  اإلحياءتاب کعيل بن حرزهم ينظر يف 

 وما تعرضت له من متابعة من لدن السلطة املرابطية ،الشخصيات الغزالية األندلسية
من الذي تحدى  ،/هـ536. سنةت/م بن برجانکويف مقدمة هؤالء الويل أبو الح ،وقتل

حينام دعا عامة  ،بن حرزهم السلطان عيل بن يوسفأبو الحسن عيل  خالله الصالح
 33.ش إىل رضورة تشييع جنازتهکمرا

حامد  صداها لدى أيب اإلحياءتاب ک بشأنبلغت نقاشات الغرب اإلسالمي 
اإلمالء عن ”تحت اسم  34اإلحياءيدعم به آراءه يف  اآخر  امؤلف أخرجالغزايل الذي 

                                                           
 .260، 6، جنفسه  31
اشفات مبستوياته کخصوصا عىل مستوى علم امل مؤلفهار التي شحن بها الغزايل کإىل طبيعة األف اإلحياءتاب کدراسات ترد إحراق  کهنا 32

توراه، بإرشاف ک، أطروحة لنيل الد هـ 9هـ  6ة الصوفية باملغرب األقىص: التأسيس والتقعيد من القرن کالحر املختلفة، يوسف العلوي، 
لية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ظهر املهراز، شعبة التاريخ، دجنرب ک، )فاس: جامعة سيدي محمد بن عبد الله، 1األستاذ أحمد األزمي، ج.

أو باملدينة  اإلحياءرامات صلحاء مدينة فاس سواء قبل تداول کن تحفظ بشأن هذا الطرح أل بعض الل يسجتوميكن  .209، ، مرقونة(2010
الوالية والصالح مبدينة فاس الوسيطية مقاربة الم عىل الخاطر، انظر: ملياء لغزاوي، کشف والکانت تتمحور حول علم الکبعده 

لية اآلداب والعلوم کجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بإرشاف األستاذ عبد اإلله بنمليح )فاس: توراه، کأطروحة لنيل الد ، بروسوبوغرافية
 رامات جلب الصلحاء للمصالح.ک، مرقونة( الفصل الثامن من الباب الرابع: موضوع 2015شعبة التاريخ والحضارة،  املهراز، اإلنسانية، ظهر

 .170، التشوفابن الزيات،   33
 .116، “فتوى أيب الفضل النحوي”املغراوي،   34
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التحفظ إىل  يدفعاألمر الذي  35.لهللرد عىل االنتقادات املوجهة  ،“اليات اإلحياءکإش
وهي  36،للهجرة 503وليس سنة  اإلحياءللهجرة هي سنة إحراق  507سنة ر ااعتب بشأن

دعاء الغزايل عىل  بشأناملوحدية السنة التي تتامىش مع النسق الرسمي للدعاية 
إىل عدم  نااملرابطني بسبب فعلتهم وتعضيده ملوقف املهدي ابن تومرت، وما يدفع

ن أيب حامد الغزايل رد أوال عىل أ ، اإلحياءتاب کإلحراق  للهجرة، 507سنة  رجيحت
وأن قضية ، للهجرة 505قبل وفاته سنة  کاملوضوع، وذلمنتقديه بتخصيص تأليف يف 

 باملهدي ابن تومرت. “لقائه”اعرتاضه عىل املرابطني متت قبل 
عىل الرغم مام  اإلحياءتاب کبتداول مدينة فاس املرابطية صلحاء  ثتشب

السلطة  ِقبَلتلت حادثة اإلحراق من  37،شديدةمن متابعات ومراقبة  لحقهم
من  هاخطوة اإلحراق عن مدى تخوف من خالل إقدامها عىل التي عربتاملرابطية، 

ة کتحول التيار الصويف من املساملة إىل املواجهة والعنف الثوري عىل غرار الحر 
الصالحي  رکالخناق عىل الفاإلحراق بغية تضييق  ذا اتخذکوه 38.الحقا التومرتية
 اإلحياءاملنحى الصويف يف  عامة، وأندينة فاس املرابطية خاصة واألندلس مبوالواليئ 

   39.مصادرتهان من بني األسباب الرئيسية وراء ک
 بني عباد مدينة اإلحياءتاب کية تداول ر التي طالت قضتانفرجت أزمة التو 

تب الغزايل ومن بينها کالتحجري عىل ” فاس وصلحائها إبان املرحلة املوحدية بل ورفع
أيب عيل مثل  اإلحياءعىل تدريس  نيفاسالصلحاء الفأقبل عدد من  40،نإحياء علوم الدي

ان کام ک .م12حسن بن عياشة وعمرو البطاط من أهل القرن السادس الهجري/ 
هـ/ بدوره 567الصالح محمد بن عيل بن جعفر بن أحمد القييس بن الرمامة /ت

أليب حامد، ريض الله عنه، يظهر عليه عند سامعه إياه حالة  اإلحياءتاب کيقرأ عليه ”

                                                           
 “ألجوبة املسکتة عن األسئلة املبهتةا”ويسمى  “إشکاالت اإلحياءاإلمالء عن ”أو  “اإلمالء يف مشکالت اإلحياء” تاب أيضا باسمکال نعتي  35

، 1، جاإلحياء. الغزايل، اإلحياءاالت ويوضح املجمالت التي وقعت يف کيجيب فيه اإلمام الغزايل عن بعض اإلشو. “تةکاألجوبة املس”وأحياناً 
7. 
 .30، 22، هـ“مکوقضية الح ‘اإلحياء’رمز ” محمد القبيل،  36
 .117، “فتوى أيب الفضل”املغراوي، محمد  37
 مـن املتـون املصـدرية إىل لقـاء املهـدي بـن تـومرت بـأيب حامـد الغـزايل عـن طريـق التتلمـذ عليـه، أو عـىل األقـل حرصـه كثـريتشـري  38

يف األنبيـاء والخلفـاء  نظـم السـلوکأبـو فـارس عبـد العزيـز امللـزوزي،  اللقـاء التـاريخي بـني الـرجلني. کيـد ذلـکوحرص أتباعه عـىل تأ
ــ .56، 1963يــة، کاملطبعــة املل )الربــاط: وامللــوک العلــامء والصــلحاء عنــد الباحــث محمــد املغــراوي،  کانظــر: تفاصــيل وتحقيقــات ذل

ــدلس يف عصــ ــاملغرب واألن ــل د ر املوحــدينـوالســلطة ب ــق، ک، أطروحــة لني ــدين مــوىس، وأحمــد التوفي ــإرشاف عــز ال ــة، ب ــوراه الدول ت
 .60- 59، مرقونة( 2002اآلداب والعلوم اإلنسانية، شعبة التاريخ،  ليةک)الرباط: 

 .365، “للغزايل ‘اإلحياء’تاب کإحراق ”مصطفى بنسباع،   39
 .132، “إحياء علوم الدين”املنوين،   40



362

ملياء لغزاوي

12 
 

، وقد حدث يوما عند دخوله إلحياءاكتاب تصنيفه مخترصا لإىل حد  41،“اءکتخشع وب
لها کتبه وجوانب البيت من جهاته کفوجد يف البيت ”عىل ابن النحوي يف منزله 

ريس عليه کتب، وبني يديه کممدودة ألواحا مرتفعة بعضها فوق بعض، وعليها ال
؟ فقال يل: هذا کأسفار جديدة التسفري. قال: فقلت له: ما هذه األسفار التي بني يدي

ام ک  42،“تابا منهاکسب کتب مل أکأليب حامد. ولو اقتنيته قبل هذه ال اإلحياءتاب ک
 43.“يف ثالثني جزءا اإلحياءتاب کانتسخ ”ى عنه أنه قد کح

فاس املوحدية عىل تنشئة طالب العلم متشبعني مدينة صلحاء  حرص
 اإلحياءتاب کاالهتامم بفأقبلوا عىل ، أليب حامد الغزايل 44ريةکية والفکاملبادئ السلو ب

مبدينة فاس  هذا املصنفها ب انة التي حظيکتدريسا وتأليفا، وأقوى دليل عن مدى امل
تب التصوف کونظرت يف ”بقوله:  يف حقه شهادة أيب مدين ما أفصحت عنهاملوحدية، 

إلحياء عىل كتاب اوما ينم  عن هذا الحضور القوي ل 45،“فام رأيت مثل اإلحياء للغزايل
عن مدى سخط املجتمع من الفقهاء عهد الدولة املوحدية إفصاح ابن الزيات 

رغم تأخر تاريخ تأليف ابن  46،“اإلحياءعوراهم بصدد قضية ”ظهرت  ناملرابطني الذي
تابه کوإن صنف  اإلحياءكتاب ب يفته تدوين ما فعلوه فإنه مل لتشوفاكتاب الزيات ل
تاب من کوجردت هذا ال”ترصيحه مبا ييل:  انطالقا منللهجرة  617سنة  التشوف

علوم التصوف واقترصت عىل إيراد أخبار الرجال. فإن إحياء علوم الدين...هو املنتهى 
... وما طعن عليه إال علامء الدنيا الذين أظهر عوراهم، والنهار ال يحتاج إىل کيف ذل
 47.“دليل

ل تعاطف أهل الصالح من استغالمبدينة فاس نت السلطة املوحدية کمت
 48،ءاإلحياتاب کفلم يتم تضييق الخناق عىل عملية تداول  ،اإلحياءتاب کوالوالية مع 

سعيا وراء  ،لتوجيه الدعوة التومرتية اعتنت إىل حد ما بتيار أهل الصالح والوالية بل

                                                           
(، 2011اإلسالمي، تونس، )تونس: دار الغرب  1، حققه وضبطه وعلق عليه بشار عواد معروف، ج.تاب الصلةکملة لکالتابن األبار،   41

377-378. 
لية کمنشورات )تطوان:   ، تحقيق محمد الرشيفاملستفاد يف مناقب العباد مبدينة فاس وما يليها من البالدأبو عبد الله التميمي،   42

 .173-172(، 2002،  2، ج4اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة األطاريح الجامعية، رقم 
 .173، 2ج، املستفادالتميمي،   43
لية اآلداب والعلوم کمنشورات  )الرباط: الثاين عرش امليالدي -يف أصول التصوف باملغرب /القرن السادس الهجريعبد الجليل العلمي،   44

 .125، 102 (،2014اإلنسانية، 
 .214، التشوفابن الزيات،   45
 .14، نفسه  46
 .36، التشوف، نفسه  47
للغزايل  اإلحياءتاب کعبدا صالحا عىل سنن أهل الفضل والدين، نسخ ”ة کالصالح محمد بن إسامعيل الهواري من أهل أغامت وري انک  48

 .270، التشوفابن الزيات، . “کار واألدعية واألوراد، فلم يخل بيشء من ذلکفعمل به واستعمل ما فيه من األذ 

13 
 

برز أقطاب التصوف املغريب ليشمل مختلف  عهدهاضامن تأييد الصلحاء لصفها، ففي 
 إنه ،صلحاء املرحلةبالسلطة املوحدية مصالح عن تطابق  فصحمام ي، املدن وأحوازها

تيار أهل الصالح حضور من الدولة املوحدية مبدى فاعلية  ضمنيو  رسمي اعرتاف
 .املرابطيةيف تقويض دعائم الدولة والوالية 

صار دينة فاس الوسيطية مب اإلحياءتاب ک للسياقات التاريخية لتداولوفقا 
املرحلة املرابطية عامة بأنهم والرتيث بشأن نعت صوفية التحفظ  من الواضح

ميزت صوفية العرص املرابطي يف الغرب اإلسالمي  وإنإنها تحلية  49،“سذج غزاليون”
عىل الوجه األخص، ألنهم  صلحاء مدينة فاس املرابطيةحتام عىل فإنها ال تنطبق ، عامة

 کسلو قبل تحصيل  ،الفقهيصلحاء عىل مرتبة عالية من التحصيل املعريف انوا ک
صلحاء فاس  ونکل مرور الزمن ضمحل معستخصوصا وأن هذه الصفة ، الطريق

 عمل ملتزمني بهدى السلف الصالح.عرفان و انوا يف مجملهم أهل علم و کاملوحدية 
 اإلحياءتاب کببدورهم  املرينيةمبدينة فاس الحقا أعالم رواد الصالح تشبث 

ومن أشهر صلحاء فاس  .باب عىل دراسته ومطالعته وحفظهکاالنمن خالل  50،ومبادئه
. ت/الصالح الفقيه املفتي أبو عبد الله الفشتايلالويل  اإلحياءكتاب املرينية اهتامما ب

 القبابالفقيه  يکأو رشط. يح تحديدأي دون  اإلحياءتاب کالذي تناول هـ/ 779سنة
لم يف املسائل الفقهية، فهو فيها إمام متفق کيجب أن تقبل حيث يت”تب الغزايل ک عن

من غوامض العلوم املتعلق بالعامل الغائب: ينبغي  کعىل تقدميه، وما وراء ذل
 51.“للضعيف أن يعزل سمعه عنها

دينة مريديه مب حثفقد  ،/هـ792 . سنةت/الرندي ابن عبادالصالح الويل  أما
الم فيه مبسوط کألن ال” أليب حامد الغزايل اإلحياءعىل مطالعة واستحسنهم فاس 

  52.“مهذب، قل أن يوجد يف غريه
لو ”ومتنيه  اإلحياءكتاب عن مدى اهتاممه ب املعيارعرب صاحب  باملقابلو 

. اإلحياءتاب کقيض الله تعاىل رجاال لهم حظ من العلوم بهذه الطريق إىل تلخيص 

                                                           
منشورات الجمعية املغربية  )تطوان: ،يف عرص املرابطني: املجتمع، الذهنيات، األولياء املغرب واألندلسإبراهيم القادري بوتشيش،   49

 .130(، 2004، 7للدراسات األندلسية، رقم
، دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغريا، تقديم املسند الصحيح الحسن يف مآثر ومحاسن موالنا أيب الحسنمحمد بن مرزوق التلمساين،   50

 .306-305(، 1981ة الوطنية للنرش والتوزيع، ک)الجزائر: الرش  محمود بوعياد
 .121، 11، جاملعيارالونرشييس،  51
ل ما يشمل عبادة ک، فإنه قد دعاهم إىل قراءة اإلحياءتاب کعىل الرغم من حث ابن عباد الرندي، تالمذته مبدينة فاس عىل االطالع عىل  52
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، وقد حدث يوما عند دخوله إلحياءاكتاب تصنيفه مخترصا لإىل حد  41،“اءکتخشع وب
لها کتبه وجوانب البيت من جهاته کفوجد يف البيت ”عىل ابن النحوي يف منزله 

ريس عليه کتب، وبني يديه کممدودة ألواحا مرتفعة بعضها فوق بعض، وعليها ال
؟ فقال يل: هذا کأسفار جديدة التسفري. قال: فقلت له: ما هذه األسفار التي بني يدي

ام ک  42،“تابا منهاکسب کتب مل أکأليب حامد. ولو اقتنيته قبل هذه ال اإلحياءتاب ک
 43.“يف ثالثني جزءا اإلحياءتاب کانتسخ ”ى عنه أنه قد کح

فاس املوحدية عىل تنشئة طالب العلم متشبعني مدينة صلحاء  حرص
 اإلحياءتاب کاالهتامم بفأقبلوا عىل ، أليب حامد الغزايل 44ريةکية والفکاملبادئ السلو ب

مبدينة فاس  هذا املصنفها ب انة التي حظيکتدريسا وتأليفا، وأقوى دليل عن مدى امل
تب التصوف کونظرت يف ”بقوله:  يف حقه شهادة أيب مدين ما أفصحت عنهاملوحدية، 

إلحياء عىل كتاب اوما ينم  عن هذا الحضور القوي ل 45،“فام رأيت مثل اإلحياء للغزايل
عن مدى سخط املجتمع من الفقهاء عهد الدولة املوحدية إفصاح ابن الزيات 

رغم تأخر تاريخ تأليف ابن  46،“اإلحياءعوراهم بصدد قضية ”ظهرت  ناملرابطني الذي
تابه کوإن صنف  اإلحياءكتاب ب يفته تدوين ما فعلوه فإنه مل لتشوفاكتاب الزيات ل
تاب من کوجردت هذا ال”ترصيحه مبا ييل:  انطالقا منللهجرة  617سنة  التشوف

علوم التصوف واقترصت عىل إيراد أخبار الرجال. فإن إحياء علوم الدين...هو املنتهى 
... وما طعن عليه إال علامء الدنيا الذين أظهر عوراهم، والنهار ال يحتاج إىل کيف ذل
 47.“دليل

ل تعاطف أهل الصالح من استغالمبدينة فاس نت السلطة املوحدية کمت
 48،ءاإلحياتاب کفلم يتم تضييق الخناق عىل عملية تداول  ،اإلحياءتاب کوالوالية مع 

سعيا وراء  ،لتوجيه الدعوة التومرتية اعتنت إىل حد ما بتيار أهل الصالح والوالية بل
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377-378. 
لية کمنشورات )تطوان:   ، تحقيق محمد الرشيفاملستفاد يف مناقب العباد مبدينة فاس وما يليها من البالدأبو عبد الله التميمي،   42
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برز أقطاب التصوف املغريب ليشمل مختلف  عهدهاضامن تأييد الصلحاء لصفها، ففي 
 إنه ،صلحاء املرحلةبالسلطة املوحدية مصالح عن تطابق  فصحمام ي، املدن وأحوازها

تيار أهل الصالح حضور من الدولة املوحدية مبدى فاعلية  ضمنيو  رسمي اعرتاف
 .املرابطيةيف تقويض دعائم الدولة والوالية 

صار دينة فاس الوسيطية مب اإلحياءتاب ک للسياقات التاريخية لتداولوفقا 
املرحلة املرابطية عامة بأنهم والرتيث بشأن نعت صوفية التحفظ  من الواضح

ميزت صوفية العرص املرابطي يف الغرب اإلسالمي  وإنإنها تحلية  49،“سذج غزاليون”
عىل الوجه األخص، ألنهم  صلحاء مدينة فاس املرابطيةحتام عىل فإنها ال تنطبق ، عامة

 کسلو قبل تحصيل  ،الفقهيصلحاء عىل مرتبة عالية من التحصيل املعريف انوا ک
صلحاء فاس  ونکل مرور الزمن ضمحل معستخصوصا وأن هذه الصفة ، الطريق

 عمل ملتزمني بهدى السلف الصالح.عرفان و انوا يف مجملهم أهل علم و کاملوحدية 
 اإلحياءتاب کببدورهم  املرينيةمبدينة فاس الحقا أعالم رواد الصالح تشبث 

ومن أشهر صلحاء فاس  .باب عىل دراسته ومطالعته وحفظهکاالنمن خالل  50،ومبادئه
. ت/الصالح الفقيه املفتي أبو عبد الله الفشتايلالويل  اإلحياءكتاب املرينية اهتامما ب

 القبابالفقيه  يکأو رشط. يح تحديدأي دون  اإلحياءتاب کالذي تناول هـ/ 779سنة
لم يف املسائل الفقهية، فهو فيها إمام متفق کيجب أن تقبل حيث يت”تب الغزايل ک عن

من غوامض العلوم املتعلق بالعامل الغائب: ينبغي  کعىل تقدميه، وما وراء ذل
 51.“للضعيف أن يعزل سمعه عنها

دينة مريديه مب حثفقد  ،/هـ792 . سنةت/الرندي ابن عبادالصالح الويل  أما
الم فيه مبسوط کألن ال” أليب حامد الغزايل اإلحياءعىل مطالعة واستحسنهم فاس 

  52.“مهذب، قل أن يوجد يف غريه
لو ”ومتنيه  اإلحياءكتاب عن مدى اهتاممه ب املعيارعرب صاحب  باملقابلو 

. اإلحياءتاب کقيض الله تعاىل رجاال لهم حظ من العلوم بهذه الطريق إىل تلخيص 
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تاب جمع من العلوم املحتاج إليها ما ال يوجد يف غريه، ال سيام الدواخل ک فإنه
يفية مداواتها فهو فيها غاية کوالشواغل املفسدة للمعامالت، ومعرفة عيوب النفس. و 

  53.“ملطلوب
أعالم  أحد”/هـ810 سنة حي قبل/عيل اللجايئالفقيه أقدم الصالح يف حني 

تاب کالتحبيس عىل  54،“مشاهري الوقت والظاهرين بطريقة الخري، املنصبني ألفعال الرب
عىل  ونه حريصکل ملتميزة يف نفوس صلحاء فاس املرينيةانة اکوهو ذو امل، اإلحياء

حسن املحاولة يف إصالح ذات البني بني الناس قدم، ويف زوال الشحناء والتباغض ”
  55.“بينهم

ن کل من ال يکمواقف رسمية تجاه املرينية عن تسجيل  ةأعربت الدول
أقدم السلطان عىل  56، ففي أيام أيب الحسن املرينيوتقديرا له تاب اإلحياءکاحرتاما ل

أيب حامد فريه لإلمام کوى أهلها من تکإثر ش ،عزل قايض طنجة أيب محمد بن املليف
مراعاة ” أند عىل کة تؤ انت الروايات الخربية املصدرية املعارص کيف حني  ،الغزايل

ن يف اآلن کل 57،“جانب املتصوفة والعمل عىل التقرب منهم بإعادة االعتبار للغزايل
 لحقي وحرصا عىل استمرارية طابع التوازن اإليديولوجي للدولة املرينية مل نفسه

بل احتفظ مبرتبه ونبه السلطان إىل عدم التعرض  ،ال الزجرکل من أشکالقايض أي ش
 58.بسوءله 

محطة محورية يف تاريخ  أليب حامد الغزايل اإلحياءتاب کلت قضية إحراق کش
ر کس شدة تبلور الفکر السيايس بالغرب اإلسالمي، إنها قضية تعکالتصوف وتاريخ الف

مجرد نقد الغزايل صلحاء فاس املرابطية يف  ، فلم يرىالصويف مبدينة فاس املرابطية
وقفوا يف وجه األمراء  کاملثبت يف إحيائه أمرا يستدعي إحراقه، لذل املرابطني للفقهاء

أن قضية اإلحراق قضية  واکلهم، فأدر م ومتابعته مبدوا عناء قهرهکاملرابطني وت
التعبري عن يف  يرتددوامل  کلذل ،ومناهضتها تهم الصوفيةکتستهدف مسار تطور حر 

مع الفقهاء بالصمت والتربير مقابل امتيازات  وتواطئها دولة املرابطيةلل معارضتهم
 جمة لهم.

                                                           
 .122، 11، جاملعيارالونرشييس،   53
، تحقيق مصطفى ر أربعني رجال من صالحي العرصکالسلسل العذب واملنهل األحىل املرفوع للخالفة العزيزية يف ذ ر الحرضمي، کأبو ب 54

 .89النجار )سال: منشورات الخزانة العلمية الصبيحية، مطابع سال، د.ت(، 
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 عىل التشبثفاس املرابطية مدينة صلحاء  حرص أمام هذه الثنائية السياسية
، بدليل عدم املواقف الرسمية تجاههمن رغم عىل الأليب حامد الغزايل  اإلحياءتاب کب

املدافعني املرابطية متابعة وقعت يف حق صلحاء فاس عن أي  املتون املصدرية إفصاح
  .النحويابن الفضل  وبالضبط الصالح أيب اإلحياءعن 

 ،بالجانب العميل من عقائد الغزايلالوسطية فاس مدينة صلحاء  التزملقد 
سعيا منهم وراء تقديم  ،تاب والسنة بتسليم وتفويضکوظلوا محصنني بنصوص ال

 فقد الجمهور بأدلة وبراهني واضحة. ي العقل واملنطق ويحاججکخطاب عقالين يحا
وسط جامعة أهل الصالح والوالية مبدينة فاس  “اإلحياء”لت تجربة إحراق کش

ري واتساع أفقهم املجرد والحيس يف کهم الفکتعبريا قويا عن مدى سعة إدرا ،الوسيطية
يف الغرب  ريکهذا االختالف الف تحررا لتدبريرث کانت تجربتهم أکف .تقبل االختالف

تجارب حتواء ال صلحاء مدينة فاس الوسيطية الحقا  أهلاإلسالمي عامة، األمر الذي 
ل من عربها من العباد أو تردد إليها أو استوطنها واستقر کرية وروحية أخرى لکف

بري والنهل من معني تجارب روادها کفتنامى لديهم شغف إشباع فضولهم ال ا،وأقرب به
ار واألمناط املتعددة التي کلهم من قدرة عىل التفاعل مع األف الصويف، ملا کيف السلو 
ري الذي کس مدى درجة االنفتاح الفکألمر الذي يعيف العقل. ا فضاء أرحبتتطلب 
خاصة التنظري للعقيدة ، عىل مستوى تعايش العلوم من جهةفاس دينة مبلغته 

، ومن جهة أخرى الرتحيب بالدعوة التومرتية التي اتخذت المکاألشعرية وآراء علامء ال
مام خلق نوعا من التوافق الضمني ، من تقويض دعائم الدولة املرابطية منطلقا لها

الصالح  شخصية يوع صيتذالدولة املوحدية، وما توجهات و  املرابطية بني صلحاء فاس
 . األمثل منوذجاأل  إالالعقيدة األشعرية ترسيخ مبادئ عثامن الساللجي عىل مستوى 
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 58.بسوءله 
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 الشعور بالتاريخ: اإلسالم والرومانسية واألندلسقراءة يف كتاب 
 ندشكيملؤلفه تشارلز هي  

Charles Hirschkind, The Feeling of History: Islam, Romanticism, and 
Andalusia  (Chicago: University of Chicago Press, 2021). 
 محمد الرشيف

 السعدي بتطوان کجامعة عبد املال
 

حول التجربة  تناسلت التيية کاألمري املؤلفاتضمن  تابکاليندرج هذا 
سنة  “ايات من الحمراءکح”ني ڤتاب واشنطون إير کمنذ صدور  التاريخية األندلسية

مدى االنجذاب نحو تاريخ األندلس يف  دکتؤ  “الشعبية”تابات کإن تزايد هذه ال. 1851
ية کالعرص اإلسالمي، الذي يجد له صدى حتى يف بعض الخطابات السياسية األمري

للقيم الليبيالية العرصية ومن بينها يقدم مثاال النموذج األندليس أن املعارصة باعتباره 
 (.، والتعايش..التعددية العرقية والتسامح الديني

ال تابه کعىل عدد من الدراسات التاريخية الحديثة فإنه ولنئ استند املؤلف 
جية األنرتوبولو  حقل الدراسات التاريخية بل هو من صميم الدراساتضمن  يدخل

  .الثقافية واالجتامعية
، غي أرشفةو توثيق أساليب عمل املؤرخ النموذجي من أن  املؤلفيعترب 

تتطلب هذه العالقات إذ  . أو املستشعر بها “العالقات املحسوسة”ي يف کافية للتفک
 کاللقاء  بذل” ر يفکوأن يفي يف مايض األندلس، کد من التفإىل ما هو أبعالذهاب 

 ينترص املؤلف ألهمية الحواس کولذل(. 102)ص “تشافهکاملايض بشغف بدالً من ا
 األندلوسةون منها کيف معالجة التواريخ العالئقية املعقدة التي تت واملشاعر

(Andalucismo). 
 “األندلوسة”يند مجموعة متنوعة من رواد کهيش يستنطق شارل

أن األندلوسة توفر  يخربنااملعقد. األندليس املياث  نهمکيف يسکومؤلفاتهم لفهم 
منفصل أو نظرة  ريکال ترتبط باستعادة املعرفة من خالل مترين ف “عالجات تاريخية”

 تحليلية، بل هو تقليد متجدر يف الحساسيات والعالقات املحسوسة التي تخرتق
ار املعرفية کيند عىل أنه تقليد يرفض األفک، يرص هيشک(. لذل5الشعوب واملامرسات )

 من خالل التناغم مع التجارب الحسية والعواطف، وال سيام املوسيقى. ،للتاريخ املهني
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ة التي يف مطلعها الحج   يستعرض (34-1)ص  قدمة طويلةمبيفتتح املؤلف 
من التاريخ مع  الوسيطيةإيبييا اإلسالمية  تف  مل تخ  ”: تابکستند عليها أطروحة الت

تب تاريخنا. عىل ک کام تخربنا بذلک 1492إستيالء الجيوش املسيحية عىل غرناطة سنة 
سلسلة غي مرئية داخل نسيج ک − مع اضطرارها لالختباء −استمرت  ،کس من ذلکالع

 .(1)ص  “املجتمع اإلسباين
 لمتخصصني يف تاريخ األندلسل اجديدشف کهذا التقرير ال يالواقع أن و 

إن رفض العديد من املؤرخني اإلسبان لهذه الحجة ليس باألمر ام ک ،وتراثها الحضاري
د بإسبانيا إال يف أن تاريخ األندلس وحضارتها مل يعاين من اإلقصاء املتعم   مبا، املفاجئ
 الحضارية. فلطاملا انقسم املؤرخون اإلسبان حول طبيعة الهوية معينة من تاريخهافرتات 
هذه الساحة الثقافية والسياسية اإلسبانية تحبل ب. وال زالت داخل أوربا لبلدهم

تلتئم  ملالحرب األهلية اإلسبانية جروح  مبا أن ،والسياسية الحادة ريةکالف الجداالت
 امل. کبال

التاريخي الذي يربط األندلس  اإلرثستشعر وزن يبإسبانيا  ه  توج  وقد ظهر 
 −ري کعىل هذا التيار الفويطلق . أندلوسيا الحالية )جنوب إسبانيا(التاريخية مبنطقة 

 عىلدعاته ويعمل  ،(“لوسةد  األن  ”ناه بـ )وترجم   ،((Andalucismoإسم  السيايس
، ويف اشتقاق الزخارف املعامريةو  التي يجدونها يف املآثر القدمية املعاينتجميع شظايا ”
املوسيقى، يف ، ويف األسامء، و التعبيية لألندلسيني املعارصين لامت، ويف اإلمياءاتکال

 .(2)ص   “حي  وتحويل هذه األجزاء من املايض إىل مياث 
ة قومية کحر  للداللة عىل کذلک يستعمل مصطلح األندلوسة يف إسبانياو

له الحزب ان ميث  کتيار سيايس مخصوص، هو الذي وعىل  إقليمية مبنطقة أندلوسيا،
ان ک، و 2015و  1979 نشط ما بني سنتي  الذي ( Partido Andalucista)األندليس 
ر ک، املف(1885-1936) (Blas Infante) بالس أنفانطيار کمن أف مبادئهيستوحي 

-1936ون يف بداية الحرب األهلية اإلسبانية )وي  کناالذي أعدمه الفر القومي املحيل 
1939). 

ي النقدي حول کتقليد حديث للتف” ونها:کب “األندلوسة”ف املؤلف يعر  
لتواريخ إرث  مدروس السياسة والثقافة املؤسسة عىل تقييم األوروبية املعايي

 .(3)ص  “اإلسالمية واليهودية جنوب شبه الجزيرة اإليبييةاملجتمعات 
إن منطقة أندلوسيا املعارصة ”هذا التقليد عىل مبدأ يبدو بسيطًا: ويقوم 

مرتبطة ارتباطًا حيويًا باألندلس التاريخية، وأن التحديات التي يواجهها األندلسيون اليوم 
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تتطلب االعرتاف بهذه الهوية التاريخية واستمرارية  −ل عام کواألوروبيون بش −
 عاألندلس، وتراثها املادي وغي املادي. إن املحو املستمر لهذا الرتاث، وتحويله إىل قط

عمليات أيديولوجية ”الخطاب التاريخي الحديث، هي يف نظر املؤلف، ي ة يف متحف
   .(3)ص  “مصممة لتعزيز الحدود الزمنية والجغرافية ألوروبا

، عىل الرغم من اتهام “األندلوسة”يند بأننا قد نتعلم شيئًا من کينصحنا هيش
منذ فرتة طويلة بالنخبوية والتعددية الثقافية الساذجة والرومانسية املتوحشة.  أصحابها
 کيند انتباهنا مع ذلک، يلفت هيش“األندلوسة”عىل هذه  إضفاء طابع املثالية ودون
االعرتاف ”من أجل ، أصحاب هذا التيارالذي قام به  “الصعبالعمل التاريخي ”إىل 
من  انوع “األندلوسة”يرى املؤلف يف  کوبذل. (160)صاألندليس  “ للاميضمعني   بوزن

، وإعادة توجيه الذاتية الثقافية والسياسية من خالل التنقيب عن “العالجات التاريخية”
األندلوسة، من خالل الظروف التاريخية توجد  کوفضال عن ذل .(3)ص  املايض املدفون

افحة العنرصية والتمييز والتعصب، وهي مواقف متجذرة بعمق کلظهورها، يف قلب م
من الصيورة  محو املايض اإلسالمي واليهوديالذي يعارض ر السيايس اإلسباين کيف الف

  “ونه معروفاکرث من کمحسوسا أ”  ونکالذي غالبًا ما ياملايض  کذل .التاريخية إلسبانيا
(more felt than known)  ،(3).  

 الذاتية شف عرب السي  کوهي تت “األندلوسة”خيوط يند کشارل هيشبع تويت
د أصحابها ليس هو االنتامء يف أن ما يوح  کسيها، مربزا ادها ومؤس  والثقافية لعدد من رو  

أرضية من خاللها ينبغي ک کاإلحساس بالرتاث التاريخي األندليس املشرت ”السيايس، وإمنا 
 .(5)ص  “ى الحارض، ويُساءل ويُعاشکأن يُح

من  متخيل سيايس وحساسية تاريخيةک األندلوسةمعامل  املؤلفشف کستي
املثقفني تنطلق من تقديم وتحليل مؤلفات ومسارات عدد من  ،مختلفةأربع زوايا خالل 
 کلإلمسامن خالل جلسات االستامع والحوارات التي أجراها مع عدد منهم  ذاکو  اإلسبان

 الثقايف واالجتامعي.مبنظور حياتهم ونشاطهم 
 “الخارطة السياسية لألندلوسة”املعنون بـ  تابکمن ال يفحص الفصل األول

شاف کمن خالل است ألصحابها النشاط السيايس منظورمن  “األندلوسة”  (68-35ص )
 Rodolfo) رودولفو خيل بن أمية :، وهامبار مامريس التقليدک من تابات اثنني  کو حياة 

Gil Benumeya)،  (1901-1975 ) ية،کمن أصول مورس ر السيايسکواملفاملستعرب 
 Antonio Manuel Rodriguez) أنطونيو مانويل رودريغيز راموس الثاين هوو 

Ramos) ، قرطبةوهو صحايف ومحامي ومناضل سيايس مبدينة. 



369

قراءة يف كتاب “الشعور بالتاريخ: اإلسالم والرومانسية واألندلس” 

2 
 

ة التي يف مطلعها الحج   يستعرض (34-1)ص  قدمة طويلةمبيفتتح املؤلف 
من التاريخ مع  الوسيطيةإيبييا اإلسالمية  تف  مل تخ  ”: تابکستند عليها أطروحة الت

تب تاريخنا. عىل ک کام تخربنا بذلک 1492إستيالء الجيوش املسيحية عىل غرناطة سنة 
سلسلة غي مرئية داخل نسيج ک − مع اضطرارها لالختباء −استمرت  ،کس من ذلکالع

 .(1)ص  “املجتمع اإلسباين
 لمتخصصني يف تاريخ األندلسل اجديدشف کهذا التقرير ال يالواقع أن و 

إن رفض العديد من املؤرخني اإلسبان لهذه الحجة ليس باألمر ام ک ،وتراثها الحضاري
د بإسبانيا إال يف أن تاريخ األندلس وحضارتها مل يعاين من اإلقصاء املتعم   مبا، املفاجئ
 الحضارية. فلطاملا انقسم املؤرخون اإلسبان حول طبيعة الهوية معينة من تاريخهافرتات 
هذه الساحة الثقافية والسياسية اإلسبانية تحبل ب. وال زالت داخل أوربا لبلدهم

تلتئم  ملالحرب األهلية اإلسبانية جروح  مبا أن ،والسياسية الحادة ريةکالف الجداالت
 امل. کبال

التاريخي الذي يربط األندلس  اإلرثستشعر وزن يبإسبانيا  ه  توج  وقد ظهر 
 −ري کعىل هذا التيار الفويطلق . أندلوسيا الحالية )جنوب إسبانيا(التاريخية مبنطقة 

 عىلدعاته ويعمل  ،(“لوسةد  األن  ”ناه بـ )وترجم   ،((Andalucismoإسم  السيايس
، ويف اشتقاق الزخارف املعامريةو  التي يجدونها يف املآثر القدمية املعاينتجميع شظايا ”
املوسيقى، يف ، ويف األسامء، و التعبيية لألندلسيني املعارصين لامت، ويف اإلمياءاتکال

 .(2)ص   “حي  وتحويل هذه األجزاء من املايض إىل مياث 
ة قومية کحر  للداللة عىل کذلک يستعمل مصطلح األندلوسة يف إسبانياو

له الحزب ان ميث  کتيار سيايس مخصوص، هو الذي وعىل  إقليمية مبنطقة أندلوسيا،
ان ک، و 2015و  1979 نشط ما بني سنتي  الذي ( Partido Andalucista)األندليس 
ر ک، املف(1885-1936) (Blas Infante) بالس أنفانطيار کمن أف مبادئهيستوحي 

-1936ون يف بداية الحرب األهلية اإلسبانية )وي  کناالذي أعدمه الفر القومي املحيل 
1939). 

ي النقدي حول کتقليد حديث للتف” ونها:کب “األندلوسة”ف املؤلف يعر  
لتواريخ إرث  مدروس السياسة والثقافة املؤسسة عىل تقييم األوروبية املعايي

 .(3)ص  “اإلسالمية واليهودية جنوب شبه الجزيرة اإليبييةاملجتمعات 
إن منطقة أندلوسيا املعارصة ”هذا التقليد عىل مبدأ يبدو بسيطًا: ويقوم 

مرتبطة ارتباطًا حيويًا باألندلس التاريخية، وأن التحديات التي يواجهها األندلسيون اليوم 
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تتطلب االعرتاف بهذه الهوية التاريخية واستمرارية  −ل عام کواألوروبيون بش −
 عاألندلس، وتراثها املادي وغي املادي. إن املحو املستمر لهذا الرتاث، وتحويله إىل قط

عمليات أيديولوجية ”الخطاب التاريخي الحديث، هي يف نظر املؤلف، ي ة يف متحف
   .(3)ص  “مصممة لتعزيز الحدود الزمنية والجغرافية ألوروبا

، عىل الرغم من اتهام “األندلوسة”يند بأننا قد نتعلم شيئًا من کينصحنا هيش
منذ فرتة طويلة بالنخبوية والتعددية الثقافية الساذجة والرومانسية املتوحشة.  أصحابها
 کيند انتباهنا مع ذلک، يلفت هيش“األندلوسة”عىل هذه  إضفاء طابع املثالية ودون
االعرتاف ”من أجل ، أصحاب هذا التيارالذي قام به  “الصعبالعمل التاريخي ”إىل 
من  انوع “األندلوسة”يرى املؤلف يف  کوبذل. (160)صاألندليس  “ للاميضمعني   بوزن

، وإعادة توجيه الذاتية الثقافية والسياسية من خالل التنقيب عن “العالجات التاريخية”
األندلوسة، من خالل الظروف التاريخية توجد  کوفضال عن ذل .(3)ص  املايض املدفون

افحة العنرصية والتمييز والتعصب، وهي مواقف متجذرة بعمق کلظهورها، يف قلب م
من الصيورة  محو املايض اإلسالمي واليهوديالذي يعارض ر السيايس اإلسباين کيف الف

  “ونه معروفاکرث من کمحسوسا أ”  ونکالذي غالبًا ما ياملايض  کذل .التاريخية إلسبانيا
(more felt than known)  ،(3).  

 الذاتية شف عرب السي  کوهي تت “األندلوسة”خيوط يند کشارل هيشبع تويت
د أصحابها ليس هو االنتامء يف أن ما يوح  کسيها، مربزا ادها ومؤس  والثقافية لعدد من رو  

أرضية من خاللها ينبغي ک کاإلحساس بالرتاث التاريخي األندليس املشرت ”السيايس، وإمنا 
 .(5)ص  “ى الحارض، ويُساءل ويُعاشکأن يُح

من  متخيل سيايس وحساسية تاريخيةک األندلوسةمعامل  املؤلفشف کستي
املثقفني تنطلق من تقديم وتحليل مؤلفات ومسارات عدد من  ،مختلفةأربع زوايا خالل 
 کلإلمسامن خالل جلسات االستامع والحوارات التي أجراها مع عدد منهم  ذاکو  اإلسبان

 الثقايف واالجتامعي.مبنظور حياتهم ونشاطهم 
 “الخارطة السياسية لألندلوسة”املعنون بـ  تابکمن ال يفحص الفصل األول

شاف کمن خالل است ألصحابها النشاط السيايس منظورمن  “األندلوسة”  (68-35ص )
 Rodolfo) رودولفو خيل بن أمية :، وهامبار مامريس التقليدک من تابات اثنني  کو حياة 

Gil Benumeya)،  (1901-1975 ) ية،کمن أصول مورس ر السيايسکواملفاملستعرب 
 Antonio Manuel Rodriguez) أنطونيو مانويل رودريغيز راموس الثاين هوو 

Ramos) ، قرطبةوهو صحايف ومحامي ومناضل سيايس مبدينة. 
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يف أنه کمن خالل استعراض املؤلف لطروحات خيل بن أمية يستشف و 
انيات السياسية التي يقدمها مفهوم الحضارة کشف اإلمکطوال حياته املهنية يست ظل

النزعة األفرقانية تندرج ضمن انت کالطروحات  کيف أن تلکو اإلسبانية، -العربية
لتعزيز وإضفاء الرشعية عىل الطموحات االستعامرية  يصلح خطابها انکالتي  اإلسبانية،

ثقافتهام عرب مرتبطني بلدين کصورة إلسبانيا واملغرب وقدمت اإلسبانية يف شامل إفريقيا، 
عابرة للبحر األبيض املتوسط، ال (hermandad) “خوةاأل ” رابطني، بـکوتاريخهام املشرت 

نت دعاية الدولة اإلسبانية من تقديم کمت “األخوة اإلسبانية املغربية”ومن خالل خطاب 
  .امل الخي األخويعمل من أعک للمغربري کاالحتالل العس

ملها کزية يف حياة خيل بن أمية هي أنه قىض حياته املهنية بأکاملفارقة املر 
يطور يف  انکيف العمل داخل مؤسسات االستعامر اإلسباين والشؤون الخارجية بينام 

األيديولوجية؛  قيودهاإسبانيا من  تحريرالوقت نفسه نظرة تاريخية وسياسية تطلبت 
ولو بدعم من دولة  “جعل األندلس مرة أخرى أندلسية”ان هدفه يتمثل يف کورمبا 

 استبدادية.
 “األندلوسية”ام هو الحال مع العديد من أصحاب النزعة کمن جهة أخرى، 

ب الس إن فانتي، األب  کمبا يف ذل −ر عرشينيات القرن املايض بهم منذ أواخ کالذين احت
انت الحساسيات کا، کو غارسيا لور  کاملؤسس للقومية األندلسية، والشاعر فيديري
تاباته مشبعة برتاجم مشحونة عاطفيا کاألندلسية لخيل بن أمية، موسيقية بعمق، و 

 الجنوب والرشق، إىل العرب عىل الدوام إىل لشخصيات األغنية األندلسية، موجها نظره
يبيية يف رصخة جربتهم التاريخية عىل األرايض اإلواليهود والغجر الذين تردد صدى ت

 ،“يشعر بها کنها مع ذلکإنها موسيقى ال يسمعها املرء جيًدا، ل”: “وکالفالمن”مغني 
الوطنية أن تحيط به؛ عىل حد  يةکاثوليکن لألذن الکمبعنى آخر، يشعر املرء مبا ال مي

 قوله.
تظهر تاباته کو  بن أميةعرب حياة خيل  نزعة األندلوسة التي تتبعها املؤلفإن 

بي من الجمعيات التي وجدت يف الفرتة اإلسالمية نقطة کل مبارش يف عدد کبشاليوم 
مرجعية تاريخية لألنشطة واملشاريع التي يقومون بها. وهي تشمل جمعيات  زيةکمر 

، وإحياء التقاليد قايف عرب البحر األبيض املتوسطالتي تروج للتبادل الث کترتاوح من تل
إىل آخرين  ،الجاملية واملوسيقية األندلسية، ودراسة مايض إسبانيا يف العصور الوسطى

يني املطرودين، أو کاملواطنة اإلسبانية ألحفاد املوريسيدافعون عن حقوق املهاجرين، و 
 يف ام تظهرکرث تعدًدا دينيًا. کس تراثًا أکية يف البالد لتعکاثوليکمراجعة املهرجانات ال
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، وهي مبادرة لألمم املتحدة اقرتحها ألول مرة ومية مثل تحالف الحضاراتکشاريع حم
رسة کمؤسسة مکيه لويس ثاباتيو خوس کرئيس الوزراء اإلسباين آنذا 2005يف عام 

، بني الغرب واملجتمعات ل يشءکيز الحوار بني األديان والثقافات، أوالً وقبل لتعز
 .(53)ص  ،اإلسالمية يف الرشق األوسط

، فهو أنطونيو مانويل رودريغيز راموس، أستاذ القانون يف جامعة قرطبةأما 
 :تابهکأصدر  .أحد الورثة املعارصين ألندلوسة خيل بن أمية

 (La huella morisca: El Al Andalus que llevamos dentro) 
عمل ال يتعلق  ونهکب هيصفو، 2010، سنة (ية التي نحملها بداخلناکالبصامت املورس)

يقدم رودريغيز راموس رسداً  .“الشغف”ـ بالتاريخ أو العقل أو السياسة بل يتعلق ب
فشلت محاوالت محو اإلسالم من شبه الجزيرة األيبيية  يفکتاريخياً من خالله يطرح 

وها عىل اللغة والعامرة والعادات کالبصمة التي تر  کذلکان املسلمني و کملحو الس −
أدى فشل جهود اإلبادة الجامعية وقمعها للوعي إىل حدوث يف کو  والفن واللباس.

العنرصي القائم  العقل”، وهي صدمة ال تزال تغذي “صدمة داخل النفس اإلسبانية”
 . “ره األجانب اليومکعىل 

ل کبني اسبانيا ذات الش”: “إسبانيا ثالثة”تابه إىل کيدعو رودريغيز راموس يف 
الواحد والقمعية التي ظهرت مع الغزو النهايئ لألندلس، وإسبانيا املتنوعة واملقموعة 

إسبانيا ثالثة، املرعوبة والرسية. إسبانيا  کيني اإلسبان، هناکالتي ماتت مع طرد املوريس
 (.57)ص  ،“الحقيقية

إسبانيا ”رسًدا عاطفيًا مليالد إسبانيا، (البصامت املورسکية)تاب کيقرتح 
يني والبصامت التي خلفتها هذه الصيورة ک، انطالقا من معاناة ومقاومة املوريس“الثالثة
ام کخلفية ال واعية ملسارهم السيايس. کال اللغوية والثقافية لألندلس اليوم، کيف األش

هو الحال مع جيل خيل بن أمية، تقف شامل إفريقيا عىل طريق اإلصالح السيايس 
)ص  ن إلسبانيا أن تتعلم فيها أن ترى نفسهاکاإلسباين باعتبارها املرآة الوحيدة التي مي

58.) 
ية وإدارة کالنضالية املطالبة مبل ةکان رودريغيز راموس بطاًل رئيسيًا يف الحر ک

ان منذ عدة کام کاتيدرائية بقرطبة منذ ما يقرب من خمسة عرش عاًما. کال-املسجد
ومة اإلسبانية بتمديد حقوق املواطنة ألحفاد کسنوات رأس الحربة يف حملة ملطالبة الح

يلقي الضوء هذا الرصاع املؤلف ل. إن تحليل املقيمني حاليًا يف شامل إفريقياوس کموريس
 عىل السياق السيايس املعارص لألندلوسة.
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يف أنه کمن خالل استعراض املؤلف لطروحات خيل بن أمية يستشف و 
انيات السياسية التي يقدمها مفهوم الحضارة کشف اإلمکطوال حياته املهنية يست ظل

النزعة األفرقانية تندرج ضمن انت کالطروحات  کيف أن تلکو اإلسبانية، -العربية
لتعزيز وإضفاء الرشعية عىل الطموحات االستعامرية  يصلح خطابها انکالتي  اإلسبانية،

ثقافتهام عرب مرتبطني بلدين کصورة إلسبانيا واملغرب وقدمت اإلسبانية يف شامل إفريقيا، 
عابرة للبحر األبيض املتوسط، ال (hermandad) “خوةاأل ” رابطني، بـکوتاريخهام املشرت 

نت دعاية الدولة اإلسبانية من تقديم کمت “األخوة اإلسبانية املغربية”ومن خالل خطاب 
  .امل الخي األخويعمل من أعک للمغربري کاالحتالل العس

ملها کزية يف حياة خيل بن أمية هي أنه قىض حياته املهنية بأکاملفارقة املر 
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، وهي مبادرة لألمم املتحدة اقرتحها ألول مرة ومية مثل تحالف الحضاراتکشاريع حم
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-69، )ص “صعوبة التعايش يف التاريخ اإلسباين”املعنون بـ ،يف الفصل الثاين
 من خالل فحصيتناول املؤلف رهانات األندلوسة بالنسبة للدراسات التاريخية، (، 99

أحد دعاة األندلوسة و  األستاذ بجامعة إشبيلية، إميليو غونزاليس فيين، املؤرخ أعامل
التاريخ العام ) تابهک (Emilio Gonzalez Ferrin)  نرش غونزاليس فييناملتحمسني. 

فيه تفسيًا جديًدا يقدم ، و2006سنة ( Historia general de Al Andalus)  (لألندلس
قط هذا واعترب أن العرب مل يغزوا  ر لإلسالم يف شبه الجزيرة األيبيية، کللتاريخ املب متاًما
ليس دينا دخياًل أجنبيًا عىل الرتاب املسيحي لشبه الجزيرة األيبيية،  وأن اإلسالم البلد،

خالل القرن  رية لشبه الجزيرة األيبييةکوإمنا مثرة أصلية ولدت من الحياة الدينية والف
الثامن والقرون التاسعة، وما زالت متتد إرثها حتى اليوم يرتدد صداها مع املشاعر 
 األندلسية العميقة الجذور، والتي تحتضن األندلس باعتبارها مستمرة مع إسبانيا اليوم.

انت موضوًعا لطوفان من النقد من کيف حني أن أطروحة غونزاليس فيين 
رث تحديًدا من املؤرخني کل أکى لشبه الجزيرة األيبيية وبشقبل مؤرخي العصور الوسط

الذين  أتباع األندلوسة، فقد قوبلت بقبول مختلف متاًما من  (CSIC)واملستعربني من 
 االسرتداد لتها أيديولوجيةکتاب تصحيحا للرواية املتحيزة الذي شکاعتبوا ال

(Reconquista)  .املعتنقني املجتمع األندليس من  ام استقبلکيف قلب القومية اإلسبانية
ل موجات کاعتربوها دليال عىل أصالتهم، لدرء أطروحة فيين بالرتحاب و  إلسالمل

إن فحص بعض سياقات وخطوط هذا النقاش يربز  .(83)ص املوروفوبيا واإلسالموفوبيا
ن أ ام ک ادميية اإلسبانية وخارجها.کالرهانات السياسية والتأديبية لألندلوسة داخل األ 

دعوة لتبديد املخاوف املستمرة ” اعتبارهن کمي (التاريخ العام)تاب کالجدل الذي أثاره 
للهوية الحضارية  املنتمية اليومانة اإلسالم يف النسيج التاريخي إلسبانيا کبشأن م
 .(74)ص   “األوروبية

إجناسيو  طروحةما هي إال تطوير أل  غونزاليس فيينوالواقع أن أطروحات 
 تحت عنوان بالفرنسية تاباک 1969يف عام  نرش الذي .(Ignacio Olague)ي و أوالغ

ة يف األوساط الثقافيَّة والدينيَّة بإسبانيا  .(غزوا إسبانيا أبًداالعرب مل ي) وقد أحدث ضجَّ
 بعمليَّة بأنَّ الفتح اإلسالمي لألندلس تمَّ بأن أوالغوي د کيؤ وفيه  وخارجها عند صدوره،

حربيَّة. وأنَّ انتشار اإلسالم  کريَّة أو معار کسلميَّة وليس نتيجة حمالت عس انسيابيَّة
من إيبييا تحو ل وأن  ريَّةکرة التي يحملها وليس نتاج القدرة العسکان نتيجة قوَّة الفک

ين الوافد وبني  النَّرصانيَّة إىل اإلسالم، حدث بفعل تفاعالت داخليَّة وعقديَّة بني الد 
ات مذهب املوح   دين اإلسبان )األريوسي ني( الذين اعتنقوه لتقاربه مع ما يعتقدوه يف الذَّ
لطة والن فوذ. الذين يدعمهم کاثوليکايًة بخصومهم الکاإللهيَّة، ون  القوط أصحاب الس 
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التاريخ )تاب ک حامس شديد عن الغضب واالزدراء عىلاتب بکمل يعرب  أي 
من  صفوف املستعربني اإلسبان ومؤرخي العصور الوسطى يف  يينڤلغونزاليس  (العام

 تاب أليخاندرو غارسيا سانخوان:ک
  La conquista islamica de la Peninsula Iberica y la tergiversaciôn del 
pasado  .(2013)  

 . (الفتح اإلسالمي لشبه الجزيرة األيبيية والتضليل من املايض) 
، ينتمي عمل غونزاليس فيين إىل ما يسميه بالنسبة لغارسيا سانجوان

رث کل أک، وبشجنوب إسبانيارث خصوبة يف کيجد الرتبة األ " الذي اريک"الخطاب اإلن
بني القوميني  واملعتنقني لإلسالم أ اإلسبان تحديًدا يف منطقة األندلس، سواء بني 

يتطلب إضفاء الطابع املثايل عىل األندلس الذي روج له ويف نظر سانخوان، األندلسيني. 
 ، محو عنف الفتح اإلسالمي الذي أنتجه. أتباع األندلوسة

 711 حملة فتح األندلس سنةاملعارص برسد ن االرتباط أ  من الواضح إذا،
 ، أيللمغاربة “الغزو الثاين”يف عالقة مبا يسميه البعض يف إسبانيا  ينبغي النظر إليه

، عرب يبيية، إىل شبه الجزيرة اإلملهاجرين املسلمني مؤخرًا، وخاصة املغاربةوصول ا
ه أسالفهم يف القرن الثامن. يف إسبانيا اليوم، يُشار إىل کاملضيق باتباع املسار الذي سل

ُ ”هؤالء املهاجرين عموًما باسم  ، ويتم تحديد هجرتهم إىل الشواطئ اإليبيية “وورُ امل
)ص  جديد إلسبانيا “غزو إسالمي”منتظم يف وسائل اإلعالم الشعبية عىل أنها  لکبش
96). 

املوضوع موسيقية. و  -منوغرافية أثنو تابهک ون کيد أن يکهرششارل  يريد 
( هو إبراز بعض الخطوط األيديولوجية 128-100)ص  تابکالثالث من ال لفصلزي لکاملر 

والبحث عن األسس املوسيقية  املوسيقية لألندلس،يها املوروثات لألرضية التي متتد ف
  و واملوسيقي العربية األندلسية.کنة بني الفالميکاملشرت 

يف مقدمة هذا الفصل، حدد املؤلف أحد أهداف هذا الفصل الرئيسية يف 
ال کيف تعطي األصوات، شک. “وسائل إعالم تاريخيةکاستجواب الصوت واملوسيقى ”
 فيها املايض والحارض واملستقبل يف التقاليد األندلسية؟ لکيفية التي يتشکلل

 تقليد األندلوسةمن وراء کتالحساسيات التاريخية التي  أن د املؤلفکيؤ 
فبدون موسيقى، تاب، کال فصوليف جميع  يدکرر هذا التأکوسيتهي موسيقية بعمق. 

 أندلوسة. کون هناکن أن يکال مي
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منذ نهاية  األندلوسةمن الالفت للنظر أن جميع املساهمني املهمني تقريبًا يف 
ي يف وحدة واستمرارية إسبانيا کو مفتاًحا للتفکقد وجدوا يف الفالمن ،القرن التاسع عرش

بدالً من رؤية و  (102)ص المي واليهودي يف العصور الوسطى.املعارصة مباضيها اإلس
،  املثالية الزائفة لأليديولوجياهروبًا من الواقع التاريخي إىلاملوسيقي بشغف األندلس 
 .“إحساس تاريخي متت تربيته ومامرسته يف أطراف أوروباک” يقرأه املؤلف

د هؤالء کام يؤ کرين األندلسيني، کانة خاصة بني املفکو مکيحتل الفالمن
رث کتجريًدا وعاطفة ، توفر األرضية األ  رثکالنقاد، ألن املوسيقى ، باعتبارها الفن األ 

 (.14خصوبة ألوهام الخيال الرومانيس الذي تأسست عليه األندلوسة )
صوت األندلس الحزين، وهو  (Infante)إنفانتي  ، سمع بالسوکالفالمنيف 
الذين أجربوا عىل االختباء والنفي  يربينيالً من املعاناة البعيدة للمسلمني اإلکصوت يرنم 

يف أغلب األحيان، رصخة لفاعل  ونغمةو صوتًا، کيف القرن السابع عرش. أصبح الفالمن
رصخة مغني و ل من املايض اإلسالمي والحارض اإلسباين. کتاريخي شملت تجربته 

رة الحسية، ألجزاء من کام يسمعها رودريغيز راموس، هي مستودع للذاک، وکالفالمن
رث من کأ”و إىل کبي  البحر األبيض املتوسط، يرمز الفالمنجربة املايض التي تشمل جانت

يون کيشمل املصطلح ثقافة النضال واملقاومة التي أنتجها املوريس. “مجرد تعبي فني
 .“وکعرص الفالمن”وأحفادهم حتى يومنا هذا، وهي الفرتة التي يسميها 

األندلسيني، تصبح املوسيقى ما هو واضح هو أنه بالنسبة للعديد من 
و عىل وجه الخصوص( خيطًا يربطهم، من ناحية، باملايض اإلسالمي يف العصور ک)والفالمن

الوسطى، ومن ناحية أخرى، عرب املضيق إىل املغرب وشامل إفريقيا وما وراءهام إىل 
ر ، فإن هذه الجغرافيا املوسيقية لألندلس ال تقترص عىل البحکالرشق. عالوة عىل ذل

 .کذلک و بتقاليد إسالم جنوب آسياکتربط الفالمن وإمنااألبيض املتوسط. 
عىل أحد ( 156-128)  “زينون املريئ من البياکال”: ز الفصل الرابعکير 

مدينة غرناطة، موطن  ألصحاب األندلوسة:املوضوعات األساسية يف الجغرافيا السياسية 
انان کم، وهام الوسطى يف القرونالحي اإلسالمي البيازين، و ل من قرص الحمراء ک

 . األندلوسةرة کأساسيان لذا
ثالثة من أبنائها األصليني،  اسيةمن خالل حس يتناول املؤلف هذه املدينة

المي خوسيه ا، والباحث املعارص للفن اإلسکو غارسيا لور کأنجيل جانيفيت، وفيدري
 ميغيل بويرتا فيلتشيز.

9 
 

تحت قصة قصية  يف آخر حياته، (1898) ت.  (Ganivet) تب جانيفيتک
عىل أنها تأمل يف  ن قراءتهاکمي ،)أطالل غرناطة( (Las ruinas de Granada) عنوان:

القصة عن حساسية تجاه تراث العصور الوسطى يف هذه شف کتو  .الخراب والدمار
 .ميزة حية لوجود املدينةکن کية ولغرناطة ليس باعتباره من بقايا حقبة ماض

، التي غرناطة يسافران معا لزيارة بقايا عاملو شاعر حول قصة التدور أحداث 
يف )أطالل  −، سعى جانيفيت تحت أنقاض هذا الدمار .کان قبل قرون من ذلکدمرها بر 

 “الروحية”خصية تشاف ما اعتربه الشکال  −تاباته کن أخرى من کغرناطة( ويف أما
، القادرة عىل مقاومة قوى التدمي للحداثة )وردت يف القصة باعتباره األساسية للمدينة

 اين(. کثوران بر 
لتفسي التاريخ والهوية اإلسبانية اليوم، املرتبط بعمل  سباقاجنيفيت ان ک

يبة کل الفريد للحياة يف غرناطة هو نتيجة لرت ک، وجد جانيفيت أن الشاسرتوک وکأمري
 التاريخية، من بينها العنارص العربية واإلسالمية.ية للعديد من العنارص کدينامي

ثي من تأمالت جانيفيت عىل غرناطة عىل قرص الحمراء، وعىل کز الکسرت 
 −، فإن هذا الحزن عىل وجه التحديد کومع ذل الحزن النابع من جدرانها القدمية.

بإعادة تقييم  هو الذي سمح لألندلوسة −إحساس جاميل وتاريخي عىل حد سواء ک
بطرق مختلفة اإلحساس  (اکولور )يرشح جانيفيت و مصطلحات الهوية اإلسبانية.

 کبالخسارة الذي خلفه املحو املؤمل للمجتمع األندليس يف العصور الوسطى، وبذل
ي النقدي يف الحارض عرب کللتف −والغرناطي أساسا  −يساهامن يف هذا التقليد اإلسباين 

آبة األندلسية شيئًا آخر غي الحنني إىل ماض کليهام، تولد الکلنسبة لاملايض األندليس. با
 مثايل وغي قابل لالستعادة. 

األستاذ بجامعة غرناطة وأحد  (Puerta Vilchez)  يلشيزڤخطاب بويرتا أما 
واألهم أنه خطاب  يحمل رسالة سياسية قوية.فرب املتخصصني يف العامرة األندلسية، کأ

ويظهر فيها،  يوجداملدينة التي ومن خالل ينطلق من داخل قرص الحمراء ومن خالله، 
 ،اليوم والفلسطينيني يف فلسطني ،يبيياإ  الطرد التاريخي للمسلمني واليهود يف منه
يف مسية لحظات متتالية من نفس الحدث املستمر يف مسية أوروبا، أو بعبارة أخرى، ک

 .(151معاداة السامية بأوربا )ص 
قناع إل املؤلف من قبل محاولة  يتاب هکيف هذا ال ةشبه املضمر  الرسالة إن

بي بتبني کن حل ها إىل حد کل التي يواجهها املسلمون بأوربا حاليا ميکالقارئ بأن املشا
األندلوسة تستحق ”واالنخراط يف مرشوع أصحابها. يقول املؤلف:  “األندلوسة”هذه 

ــة ورصخ
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اهتاممنا ليس فقط بسبب الطريقة التي تلقي بها الضوء عىل املايض الذي بقي يف 
ون حاسمة يف إيجاد کن أن تکر والحياة التي تفتحها ميکن ألن آفاق الفکالظالم، ول

 (.159)ص  “طريقنا إىل ما بعد التقاطبات الحادة التي تهدد وجودنا الجامعي
اإلسباين حول  انتقايئ لإلنتاج التاريخيفحص  مجردتاب کهذا ال يبقى

الذين ميثلون النسخة مؤلفات املستعربني  ک ذلرث إثارة للجدل مبا يفکاأل  األندلس
التي  کثيا عن تلکسبانية من االسترشاق األورويب. واملوضوعات التي يتناولها ال تبتعد اإل 

بالنسبة . اإلسالم، الرومنسية...() بيکإىل حد  تابه االسترشاقکإدوارد سعيد يف  تناولها
ن اعتبار کيم، فاإلسبان حول األندلس املؤرخنيامل الذين ليسوا عىل دراية بأع کألولئ
 . مناسبة لهممقدمة  تابکالهذا 

 
 

 

 :محمد املصباحي تابکقراءة يف 
 “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 

 محمد بنحامين
 أستاذ باحث يف الفلسفة العربية اإلسالمية

 مقدمة
ذي طابع  ضمن مرشوع بحثي 1عند ابن رشد الوحدة والوجودتاب کيندرج 

إعادة قراءة  الفيلسوف محمد املصباحي من خاللهيروم  إبيستيمولوجي أونطولوجي
التي  الصلبة الرشدية تاباتکبال ت عن نفسها فيام يسميهام عب ک ،الرشديةسفة الفل

مع  جوامع ما بعد الطبيعة تابکو  بعد الطبيعة تفسري ماتاب کرأسها يوجد عىل 
وهو مرشوع  2.تب النفسية والطبيعية والطبيةکاالستعانة برشوح ابن رشد عىل ال

معامل أنواع و  بحث يفوموضوعه ال ،تابکوميثله هذا ال ولالجزء ال  :ينمن جزأ  ونکم
 ما بعدعلم ”أي  عند ابن رشد، الوحدة التي تؤسس املوجود والعلم الناظر فيه

 موضوع ليه من حيث هوإ امنظور  “الجوهر” حول هذه الوحدة التي تدور ،“الطبيعة
تم من والذي سي ،ىل الذاتمن الوجود إتاب: کما الجزء الثاين فيمثله أ  .لهذا العلم

تحيل عليها،  يف مجال الذات ومرادفاتها وماالوحدة  تجليات نظر أيضا يفالله الخ
 3.ب إلخکاملاهية والصورة والحد والجوهر املر ک

 ،الرشدية للفلسفةجديدة قراءة  تاب هوکوعندما نقول هنا بأن هذا ال
 لهذه الفلسفة يروم إنجاز قراءة جديدة هأن يف مقدمتهأوال صاحبه يعلن لن  کفذل

أي ”وفلسفيتها  نصيتهايف وقراءتها  العودة الفلسفية إىل نصوص أيب الوليد أوال:قوامها 
حسب  ،قراءتها وبالتايل 4،“إبداع داليل للمفاهيم والقوال يف عالقتها باملوجوداتک

العلل  وليس من زاوية من زاوية العلل املادية والصورية والفاعلة ،تعبري صاحبها
عىل ضوء املستجدات  هذه الفلسفةلقراءة  :ثانيا ام أنهاک .يةالغائية أو اإليديولوج

 “الواحد وثقافة” ،حداثية ا بعدممثلة يف الفلسفات امل املعرفية والعلمية املعارصة
والتي وصلت إىل أوجها  ،ل جوانب املعرفة والوجود اإلنساينکتسحت اليوم کالتي ا

ما فلسفات تتقاطع مع  التيو ، وعلوم الصورة فيام أصبح يسمى بعلوم املعلوميات
                                                           

 .13(، 2002دار النرش والتوزيع املدارس،  :)الدار البيضاء وحدة والوجود عند ابن رشدال ،محمد املصباحي 1
التي ترتبط برشح مؤلفات أرسطو يف الطبيعة، وما بعد الطبيعة، واملنطق  کيقصد محمد املصباحي باملؤلفات الصلبة لدى ابن رشد تل 2

الحقة يف نظره، بخالف مؤلفاته فصل املقال والبحث عن مناهج الدلة ل نواة الفلسفة الرشدية کوالنفس، وهي مؤلفات صلبة لنها تش
 ز عليها الجابري وطه عبد الرحمن يف حربهام اإليديولوجية.کوتهافت الفالسفة والتي سري 

 (.2006دار المان،  :)الرباط من الوجود إىل الذات: بحث يف فلسفة ابن رشد ،محمد املصباحي 3
 .7(، 1995دار الغرب اإلسالمي،  :)بريوت  تاريخ الوجود والعقلتحوالت يفمحمد املصباحي،  4
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اهتاممنا ليس فقط بسبب الطريقة التي تلقي بها الضوء عىل املايض الذي بقي يف 
ون حاسمة يف إيجاد کن أن تکر والحياة التي تفتحها ميکن ألن آفاق الفکالظالم، ول

 (.159)ص  “طريقنا إىل ما بعد التقاطبات الحادة التي تهدد وجودنا الجامعي
اإلسباين حول  انتقايئ لإلنتاج التاريخيفحص  مجردتاب کهذا ال يبقى

الذين ميثلون النسخة مؤلفات املستعربني  ک ذلرث إثارة للجدل مبا يفکاأل  األندلس
التي  کثيا عن تلکسبانية من االسترشاق األورويب. واملوضوعات التي يتناولها ال تبتعد اإل 

بالنسبة . اإلسالم، الرومنسية...() بيکإىل حد  تابه االسترشاقکإدوارد سعيد يف  تناولها
ن اعتبار کيم، فاإلسبان حول األندلس املؤرخنيامل الذين ليسوا عىل دراية بأع کألولئ
 . مناسبة لهممقدمة  تابکالهذا 

 
 

 

 :محمد املصباحي تابکقراءة يف 
 “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 

 محمد بنحامين
 أستاذ باحث يف الفلسفة العربية اإلسالمية

 مقدمة
ذي طابع  ضمن مرشوع بحثي 1عند ابن رشد الوحدة والوجودتاب کيندرج 

إعادة قراءة  الفيلسوف محمد املصباحي من خاللهيروم  إبيستيمولوجي أونطولوجي
التي  الصلبة الرشدية تاباتکبال ت عن نفسها فيام يسميهام عب ک ،الرشديةسفة الفل

مع  جوامع ما بعد الطبيعة تابکو  بعد الطبيعة تفسري ماتاب کرأسها يوجد عىل 
وهو مرشوع  2.تب النفسية والطبيعية والطبيةکاالستعانة برشوح ابن رشد عىل ال

معامل أنواع و  بحث يفوموضوعه ال ،تابکوميثله هذا ال ولالجزء ال  :ينمن جزأ  ونکم
 ما بعدعلم ”أي  عند ابن رشد، الوحدة التي تؤسس املوجود والعلم الناظر فيه

 موضوع ليه من حيث هوإ امنظور  “الجوهر” حول هذه الوحدة التي تدور ،“الطبيعة
تم من والذي سي ،ىل الذاتمن الوجود إتاب: کما الجزء الثاين فيمثله أ  .لهذا العلم

تحيل عليها،  يف مجال الذات ومرادفاتها وماالوحدة  تجليات نظر أيضا يفالله الخ
 3.ب إلخکاملاهية والصورة والحد والجوهر املر ک

 ،الرشدية للفلسفةجديدة قراءة  تاب هوکوعندما نقول هنا بأن هذا ال
 لهذه الفلسفة يروم إنجاز قراءة جديدة هأن يف مقدمتهأوال صاحبه يعلن لن  کفذل

أي ”وفلسفيتها  نصيتهايف وقراءتها  العودة الفلسفية إىل نصوص أيب الوليد أوال:قوامها 
حسب  ،قراءتها وبالتايل 4،“إبداع داليل للمفاهيم والقوال يف عالقتها باملوجوداتک

العلل  وليس من زاوية من زاوية العلل املادية والصورية والفاعلة ،تعبري صاحبها
عىل ضوء املستجدات  هذه الفلسفةلقراءة  :ثانيا ام أنهاک .يةالغائية أو اإليديولوج

 “الواحد وثقافة” ،حداثية ا بعدممثلة يف الفلسفات امل املعرفية والعلمية املعارصة
والتي وصلت إىل أوجها  ،ل جوانب املعرفة والوجود اإلنساينکتسحت اليوم کالتي ا

ما فلسفات تتقاطع مع  التيو ، وعلوم الصورة فيام أصبح يسمى بعلوم املعلوميات
                                                           

 .13(، 2002دار النرش والتوزيع املدارس،  :)الدار البيضاء وحدة والوجود عند ابن رشدال ،محمد املصباحي 1
التي ترتبط برشح مؤلفات أرسطو يف الطبيعة، وما بعد الطبيعة، واملنطق  کيقصد محمد املصباحي باملؤلفات الصلبة لدى ابن رشد تل 2

الحقة يف نظره، بخالف مؤلفاته فصل املقال والبحث عن مناهج الدلة ل نواة الفلسفة الرشدية کوالنفس، وهي مؤلفات صلبة لنها تش
 ز عليها الجابري وطه عبد الرحمن يف حربهام اإليديولوجية.کوتهافت الفالسفة والتي سري 

 (.2006دار المان،  :)الرباط من الوجود إىل الذات: بحث يف فلسفة ابن رشد ،محمد املصباحي 3
 .7(، 1995دار الغرب اإلسالمي،  :)بريوت  تاريخ الوجود والعقلتحوالت يفمحمد املصباحي،  4
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محمد بنحامين
 

نحو االنفتاح عىل  ة إىل نقد العقل واالتجاه بهدعو ال أمرين هام: الحداثة يف بعد
الدعوة  ثم ،ر الواحد والوحدةکف تقاليد متتح منک ،ر الرومانيس والصويفکتقاليد الف

ت ذاکو  ،يال املوجوداتکوم ،مبدأ العداد ةصانع ا هيباعتبارهرد االعتبار للذات  إىل
 5.سابقة عىل املوضوع

 أساسية هي: فرضيات من ثالث اتهاملصباحي يف قراءته هسينطلق محمد و 
ل إحدى لحظات تاريخ اللقاء کابن رشد يف الوحدة والوجود يش بحث إن. 1

والذي  عن الوجود العقالين خطابال کضمن ذلبني العقل والوجود، أي إنه يتأطر 
 6.أي النظر إليه من خالل الواحد ،ذاتهان املوجود کمإالبحث يف رشوط  قوامه

 املطلوبفإن  کلذل .هي وحدة خفية ابن رشد فلسفة يف الوحدةإن . 2
ها شف عنها باعتبار کال يهدف إىلللنظر الفلسفي الذي  اموضوع الوحدة اعتبار

 “علم الوجود مبا هو موجود”ثارها الخلفية التي تقف عليها السئلة الهامة التي أ 
ام أن هذه الوحدة ک .وما هو الجوهر ،ما علته ،هو املوجود يف السؤال: ماممثلة  ،لديه

االت التي تثريها کالفعالة ملعالجة اإلش ةليلت الوسکشفإنها  موضوعک هائرغم خفا
 7.هذه السئلة

نها فلسفة توازن بني بل إ  ،إن فلسفة أيب الوليد ليست فلسفة أحدية. 3
ذاتية للعامل و  وعالئقية ميةکنظرة  قوم عىلت ام أنها فلسفةک .الوحدة واالختالف

القدرة  حاملة للعقل،ک، قوامها إعطاء السبقية للذات عىل املوضوع ومنح هذه الذات
 8.يله وعدهکعىل الترشيع للوجود من خالل 

 تابکاملعتمد يف هذا ال املنهج .أوال
 معالجتهبأن الذي نقوم بقراءته تاب کيعلن محمد املصباحي يف هذا ال

 تحولية إبستيمولوجية ز عىل نظرةکسرتت ابن رشد عند “الوحدة والوجود”وضوع مل
 ،يف نظره ،سلبيةن مردوديته ل  املنهج الفيلولوجي نظرا استبعاد استدعت منه اليةکإش

ميتافيزيقا ابن  تفقدنها أن کمي من تلفيقات هذا املنهج ا ينتهي إليهاعتبارا مل کوذل
 املنهج التفاتنتيجة لعدم  ،د استنساخ مليتافيزيقا أرسطومجر  وتجعلها ،إبداعيتها رشد

                                                           
 .6، الوحدة والوجوداملصباحي،  5
 .38: (1998مايو ) 9 ونقدر کف مجلة، “ميکيفي إىل العقل الکأنحاء الوحدة وفعالياتها لدى ابن رشد، من العقل ال”محمد املصباحي،  6
 .7، الوحدة والوجوداملصباحي،  7
اللقاء الخاطف الذي جمع ابن عريب بابن  کفي املصباحي الحادية عن الفلسفة الرشدية فإنه يستدل عىل هذا بفشل ذلفيام يخص ن 8

ر املوقف کر املوقف العدل املتوازن بني الواحد واملوجود والعقل واملاهية، وهو فکالم عن تواصل بني فکرشد والذي عب عن استحالة ال
 .7-6، الوحدة والوجوداملصباحي،  ،ة والذي هو قوام موقف ابن عريبر املتعطش للوحدکالرشدي، والف

 

داللة السامء التي  لذين يطاالال ميکال املعريف مکالرتاو   الزمنىل عاميلإالفيلولوجي 
 اسمي الوحدة والوجود. :من قبيليستعملها الفالسفة 

يف  مکالزمن والرتا عاميل ن هذه الدعوة من املصباحي إىل االلتفات إىلکل
. وهو حتى وإن اعتمد وينيکاملنهج الت عىل يعني دعوته إىل االعتامد ال ،تابکالهذا 

للدفاع عن  وحده افکغري منهج ه يرى بأن کفإنه مع ذل 9،يف بعض فصوله هذا املنهج
 وما تنزع إليه ،الوحدة والوجود عند ابن رشد داللة الية ملوضوعکنظرته التحولية اإلش

هذا يحيل عليها  الصعوبات التي کأو لتل قلقال کذللمن تفسري  هذه النظرة
هنا  نافعا ، يف نظره،ونکن أن يکيني ميوکالت نهجاملالية. فکإشکإليه  ااملوضوع منظور 

ري ابن رشد کراحل التي مر بها تفة انفصال امليفية قاطعکن نثبت بعندما نستطيع أ 
ة ثارا من لغة آ يف املرحلة التالينجد  ال بحيث ،الوحدة والوجود موضوع فيام يخص

ل کري الرشدي بکبالنسبة للتف ن إثباتهکال مي هذا ماو  ،السابقة املرحلةوروح 
عند  هذا املوضوع للنظر يف رث مناسبةکال نهج امل أنب املصباحي تبذا يعکه 10.اطمئنان

يقوم عىل االحتفاظ  ال” أنهمن ميزاته  الذي “ايلکشاإل  الداليل املنهج”يب الوليد هو أ 
 جهة وعىل ر مع الفصل بينها بواسطة الزمنکفاهب املتعارضة يف نفس العىل املذ
بعد  م عليهاکيجابيا بالحاالنفعال والتفاعل معها تفاعال إ  مبدأ بل عىل ،التعاقب

 ال من هنا 11.“يراه حقا فيه ل مذهب ماکخذ من انتقادها مبوقف عدل بينها يأ 
عاميل الزمن والتطور وما يرتتب عنهام م برد االعتبار ل “ايلکشالداليل اإل  املنهج”تفي کي

                                                           
ان ابن رشد من کمرحلة جوامع ما بعد الطبيعة  وىل: هياملرحلة ال  تطورها:يعتب املصباحي أن الفلسفة الرشدية مرت بثالثة مراحل يف  9

ان يرى عدم جدوى إضافة مبدأ آخر أقدم من املبدأ الول کفقد  الول واملبدأ الول.  وابن رشد رغم موقفه هذا کأنصار التمييز بني املحر 
ام حصل مع أنصار الفالطونية املحدثة )مثل برقليس( الذين جعلوا الواحد متقدما عىل العقل الول وهذا ما يفيد أن ابن رشد يف هذه ک

الذي بدأ  تهافت التهافتتاب کوميثلها  ة املتوسطة:املرحل املسلمني.ان منشغال مبواجهة هؤالء وليس أصحاب نظرية الفيض من کاملرحلة 
تاب رشع يف کفيه ابن رشد يبتعد تدريجيا عن نظرية الفيض ويقرتب من الرسطية هذا بالرغم من استعامله للّغة الفيضية. ففي هذا ال

ها تراجعه عن القول بوجود مبدأ نقد مبدأ الصدور الحدي )ال يصدر من الواحد إال الواحد( وما يرتتب عنه من مبادئ ومقدمات أهم
لمني يف الخلق واإلبداع )التي تأثر کالول. وبهذا سيقدم لنا بدائل تقع يف منتصف الطريق بني نظرية الفيض ونظرية املت کأقدم من املحر 

صدور ”املرحلة عىل مبدأ  ة واإلخراج إىل الفعل. وتقوم هذه البدائل يف هذهکبها نتيجة ملناظرته للغزايل( والنظرية الرسطية يف الحر 
يف تفاسريه الخمسة  وتتمثل املرحلة الثالثة والخرية:. “الواحدصدور الواحد عن ”ن مع االحتفاظ مببدإ کل “رثة عن الوحدة مبارشةکال
ع ما بعد الطبيعة، تب البهان، والطبيعة، والسامء والعامل، والنفس، وما بعد الطبيعة( وخاصة تفسري ما بعد الطبيعة ومراجعاته لجوامک)ل

ذا سيسجل تراجعه يف الغالب عن کة. وهکالول عن طريق الحر  کبحيث ينترص فيها رصاحة للنظرية الرسطية التي تربط العامل باملحر 
، والوجودالوحدة  املصباحي،المر واالخرتاع، انظر کلمني کاستعامل لغة الفيض من قبيل: الرباط، النظام، الوحدانية، والقوة، وعن لغة املت

251-254. 
تب ابن کة يف کبالنسبة ملسألة الوحدة والنظام مثال، ال نستطيع الجزم أن أفقيهام قد اختفيا متاما لصالح أفق الحر يالحظ املصباحي أنه  10

ة والوحدة کالحر  . فأبو الوليد سيظل يف مقالة الالم )التي تتحمل جزءا من مسؤولية تجاورتفسري ما بعد الطبيعةرشد املتأخرة، وخاصة يف 
. 268، الوحدة والوجوداملصباحي،  :ة، انظرکلم عن هذه اآلفاق الثالثة: الوحدة والعقل، أو النظام، ثم الحر کتاب يتکوالنظام( من هذا ال

خل من تاب مل يکبحيث إن تطبيق هذا املنهج يف هذا ال املنت الرشديتابه کمن هذا املنطلق سينتقد املصباحي جامل الدين العلوي يف 
 :)بريوت االتکدالالت وإشتاب محمد املصباحي: کالية املنت الرشدي( من کمغاالة يف نظره. انظر بهذا الصدد الفصل السادس )حول إش

 (.2005دار الهادي، 
 .269-268، الوحدة والوجوداملصباحي،  11
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قراءة يف كتاب محمد املصباحي “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 
 

نحو االنفتاح عىل  ة إىل نقد العقل واالتجاه بهدعو ال أمرين هام: الحداثة يف بعد
الدعوة  ثم ،ر الواحد والوحدةکف تقاليد متتح منک ،ر الرومانيس والصويفکتقاليد الف

ت ذاکو  ،يال املوجوداتکوم ،مبدأ العداد ةصانع ا هيباعتبارهرد االعتبار للذات  إىل
 5.سابقة عىل املوضوع

 أساسية هي: فرضيات من ثالث اتهاملصباحي يف قراءته هسينطلق محمد و 
ل إحدى لحظات تاريخ اللقاء کابن رشد يف الوحدة والوجود يش بحث إن. 1

والذي  عن الوجود العقالين خطابال کضمن ذلبني العقل والوجود، أي إنه يتأطر 
 6.أي النظر إليه من خالل الواحد ،ذاتهان املوجود کمإالبحث يف رشوط  قوامه

 املطلوبفإن  کلذل .هي وحدة خفية ابن رشد فلسفة يف الوحدةإن . 2
ها شف عنها باعتبار کال يهدف إىلللنظر الفلسفي الذي  اموضوع الوحدة اعتبار

 “علم الوجود مبا هو موجود”ثارها الخلفية التي تقف عليها السئلة الهامة التي أ 
ام أن هذه الوحدة ک .وما هو الجوهر ،ما علته ،هو املوجود يف السؤال: ماممثلة  ،لديه

االت التي تثريها کالفعالة ملعالجة اإلش ةليلت الوسکشفإنها  موضوعک هائرغم خفا
 7.هذه السئلة

نها فلسفة توازن بني بل إ  ،إن فلسفة أيب الوليد ليست فلسفة أحدية. 3
ذاتية للعامل و  وعالئقية ميةکنظرة  قوم عىلت ام أنها فلسفةک .الوحدة واالختالف

القدرة  حاملة للعقل،ک، قوامها إعطاء السبقية للذات عىل املوضوع ومنح هذه الذات
 8.يله وعدهکعىل الترشيع للوجود من خالل 

 تابکاملعتمد يف هذا ال املنهج .أوال
 معالجتهبأن الذي نقوم بقراءته تاب کيعلن محمد املصباحي يف هذا ال

 تحولية إبستيمولوجية ز عىل نظرةکسرتت ابن رشد عند “الوحدة والوجود”وضوع مل
 ،يف نظره ،سلبيةن مردوديته ل  املنهج الفيلولوجي نظرا استبعاد استدعت منه اليةکإش

ميتافيزيقا ابن  تفقدنها أن کمي من تلفيقات هذا املنهج ا ينتهي إليهاعتبارا مل کوذل
 املنهج التفاتنتيجة لعدم  ،د استنساخ مليتافيزيقا أرسطومجر  وتجعلها ،إبداعيتها رشد

                                                           
 .6، الوحدة والوجوداملصباحي،  5
 .38: (1998مايو ) 9 ونقدر کف مجلة، “ميکيفي إىل العقل الکأنحاء الوحدة وفعالياتها لدى ابن رشد، من العقل ال”محمد املصباحي،  6
 .7، الوحدة والوجوداملصباحي،  7
اللقاء الخاطف الذي جمع ابن عريب بابن  کفي املصباحي الحادية عن الفلسفة الرشدية فإنه يستدل عىل هذا بفشل ذلفيام يخص ن 8

ر املوقف کر املوقف العدل املتوازن بني الواحد واملوجود والعقل واملاهية، وهو فکالم عن تواصل بني فکرشد والذي عب عن استحالة ال
 .7-6، الوحدة والوجوداملصباحي،  ،ة والذي هو قوام موقف ابن عريبر املتعطش للوحدکالرشدي، والف

 

داللة السامء التي  لذين يطاالال ميکال املعريف مکالرتاو   الزمنىل عاميلإالفيلولوجي 
 اسمي الوحدة والوجود. :من قبيليستعملها الفالسفة 

يف  مکالزمن والرتا عاميل ن هذه الدعوة من املصباحي إىل االلتفات إىلکل
. وهو حتى وإن اعتمد وينيکاملنهج الت عىل يعني دعوته إىل االعتامد ال ،تابکالهذا 

للدفاع عن  وحده افکغري منهج ه يرى بأن کفإنه مع ذل 9،يف بعض فصوله هذا املنهج
 وما تنزع إليه ،الوحدة والوجود عند ابن رشد داللة الية ملوضوعکنظرته التحولية اإلش

هذا يحيل عليها  الصعوبات التي کأو لتل قلقال کذللمن تفسري  هذه النظرة
هنا  نافعا ، يف نظره،ونکن أن يکيني ميوکالت نهجاملالية. فکإشکإليه  ااملوضوع منظور 

ري ابن رشد کراحل التي مر بها تفة انفصال امليفية قاطعکن نثبت بعندما نستطيع أ 
ة ثارا من لغة آ يف املرحلة التالينجد  ال بحيث ،الوحدة والوجود موضوع فيام يخص

ل کري الرشدي بکبالنسبة للتف ن إثباتهکال مي هذا ماو  ،السابقة املرحلةوروح 
عند  هذا املوضوع للنظر يف رث مناسبةکال نهج امل أنب املصباحي تبذا يعکه 10.اطمئنان

يقوم عىل االحتفاظ  ال” أنهمن ميزاته  الذي “ايلکشاإل  الداليل املنهج”يب الوليد هو أ 
 جهة وعىل ر مع الفصل بينها بواسطة الزمنکفاهب املتعارضة يف نفس العىل املذ
بعد  م عليهاکيجابيا بالحاالنفعال والتفاعل معها تفاعال إ  مبدأ بل عىل ،التعاقب

 ال من هنا 11.“يراه حقا فيه ل مذهب ماکخذ من انتقادها مبوقف عدل بينها يأ 
عاميل الزمن والتطور وما يرتتب عنهام م برد االعتبار ل “ايلکشالداليل اإل  املنهج”تفي کي

                                                           
ان ابن رشد من کمرحلة جوامع ما بعد الطبيعة  وىل: هياملرحلة ال  تطورها:يعتب املصباحي أن الفلسفة الرشدية مرت بثالثة مراحل يف  9

ان يرى عدم جدوى إضافة مبدأ آخر أقدم من املبدأ الول کفقد  الول واملبدأ الول.  وابن رشد رغم موقفه هذا کأنصار التمييز بني املحر 
ام حصل مع أنصار الفالطونية املحدثة )مثل برقليس( الذين جعلوا الواحد متقدما عىل العقل الول وهذا ما يفيد أن ابن رشد يف هذه ک

الذي بدأ  تهافت التهافتتاب کوميثلها  ة املتوسطة:املرحل املسلمني.ان منشغال مبواجهة هؤالء وليس أصحاب نظرية الفيض من کاملرحلة 
تاب رشع يف کفيه ابن رشد يبتعد تدريجيا عن نظرية الفيض ويقرتب من الرسطية هذا بالرغم من استعامله للّغة الفيضية. ففي هذا ال

ها تراجعه عن القول بوجود مبدأ نقد مبدأ الصدور الحدي )ال يصدر من الواحد إال الواحد( وما يرتتب عنه من مبادئ ومقدمات أهم
لمني يف الخلق واإلبداع )التي تأثر کالول. وبهذا سيقدم لنا بدائل تقع يف منتصف الطريق بني نظرية الفيض ونظرية املت کأقدم من املحر 

صدور ”املرحلة عىل مبدأ  ة واإلخراج إىل الفعل. وتقوم هذه البدائل يف هذهکبها نتيجة ملناظرته للغزايل( والنظرية الرسطية يف الحر 
يف تفاسريه الخمسة  وتتمثل املرحلة الثالثة والخرية:. “الواحدصدور الواحد عن ”ن مع االحتفاظ مببدإ کل “رثة عن الوحدة مبارشةکال
ع ما بعد الطبيعة، تب البهان، والطبيعة، والسامء والعامل، والنفس، وما بعد الطبيعة( وخاصة تفسري ما بعد الطبيعة ومراجعاته لجوامک)ل

ذا سيسجل تراجعه يف الغالب عن کة. وهکالول عن طريق الحر  کبحيث ينترص فيها رصاحة للنظرية الرسطية التي تربط العامل باملحر 
، والوجودالوحدة  املصباحي،المر واالخرتاع، انظر کلمني کاستعامل لغة الفيض من قبيل: الرباط، النظام، الوحدانية، والقوة، وعن لغة املت

251-254. 
تب ابن کة يف کبالنسبة ملسألة الوحدة والنظام مثال، ال نستطيع الجزم أن أفقيهام قد اختفيا متاما لصالح أفق الحر يالحظ املصباحي أنه  10

ة والوحدة کالحر  . فأبو الوليد سيظل يف مقالة الالم )التي تتحمل جزءا من مسؤولية تجاورتفسري ما بعد الطبيعةرشد املتأخرة، وخاصة يف 
. 268، الوحدة والوجوداملصباحي،  :ة، انظرکلم عن هذه اآلفاق الثالثة: الوحدة والعقل، أو النظام، ثم الحر کتاب يتکوالنظام( من هذا ال

خل من تاب مل يکبحيث إن تطبيق هذا املنهج يف هذا ال املنت الرشديتابه کمن هذا املنطلق سينتقد املصباحي جامل الدين العلوي يف 
 :)بريوت االتکدالالت وإشتاب محمد املصباحي: کالية املنت الرشدي( من کمغاالة يف نظره. انظر بهذا الصدد الفصل السادس )حول إش

 (.2005دار الهادي، 
 .269-268، الوحدة والوجوداملصباحي،  11
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محمد بنحامين
 

 ل التدريجيمظاهر وعوامل االنفصا ر الواحد، ومن تعدد يفکلفختالف يف اتعدد وا
يعتب وبل ” ،وينيکاملنهج الت ام هو المر يفک ،رکلهذا الف صليةعن نقطة االنطالق ال 

نتقاد الذي بفضل اال  ،ان هو التعدد واالختالفکر کي فنطالق أ أيضا أن نقطة ا
يتم تجاوز  −ي مير عب مراحل أ  ،الذي يقع يف الزمن − ديل الداليلاملذهبي والتع

 12.“بة جديدةکىل وحدة مر التعدد إ
فإنه  ايل،کاإلش عىل املنهج الداليل ة والوجودحدالو تاب کونتيجة الستناد 

أسامء الواحد  حول تعددالية کمن إشتثريه وما  الواحدداللة فصيل تسينطلق من 
ونتيجة عمليتي . الدالالت هذه يف عب تعديل الخروج منهاب وينتهي ،نواعه ودالالتهوأ 

عنوان کيالية کيف صفة امل صفات الواحد الساسية يبکتر  سيتم والتعديلالتفصيل 
يف مختلف  الواحد واملوجود بعد الطبيعة علم ما ليکالتي بها ي بةکاملر  لوحدةل

 علم ما بعد الطبيعة سمال  سيقود التفصيل الداليلو  .ياليةکوهي الوحدة امل ،تجلياتهام
 مام سيثري ،هجهوموضوعه ومن أسامء هذا العلمتشاف تعدد کاإىل  موضوعه ومنهجهو 

ون مخرج ابن رشد من هذه کوسي .عىل الوحدةانية قيام هذا العلم کإم صعوبة
ية، کيکوحدة تش سينتهي به إىل الذيالعلم  هذا أسامء هو تعديله لدالالت الصعوبة

وبهذا  .امليتافيزيقية، التي ستؤثر حتى عىل الوحدة وحدة املقولية أو الوجوديةالوهي 
 ،ياليةکرما قاعدته الوحدة امللة هکمشالوحدة يف أونطولوجيا ابن رشد  أنواع کتتشاب

 .وقمته الوحدة امليتافيزيقية ،ووسطه الوحدة املقولية أو الوجودية
 يةيالکملا وحدةال .ثانيا
اآللية التي يستند عليها علم  کتل ،حسب املصباحي ،يالية هيکدة املالوح

 .واحداموجودا باعتباره  وتعريفه يل املوجودکيف عند ابن رشد  املوجود مبا هو موجود
 يالکمکون هذا الواحد کتتجىل يف  يف هذا العلميل تواجهه صعوبة کن هذا الکل

والواحد  ،والواحد بالصورة وبالنوع ،ددالواحد بالعک :متعددة وأجناس أنواع ينقسم إىل
ويف هذا إشارة إىل أن الواحد يقال  .والواحد عند الجمهور ...ضافة، والواحد باإل بالجنس

ال الوحدة وأن منيز بينها کن أن نفهم مختلف أشکال ميو  .عىل معاين ودالالت مختلفة
ن هذا التعدد کل .بعني االعتباراالختالف ا ذه أخذ بدون يةيف الونطولوجيا الرشد

 صعوبة لکيشأن  ، حسب املصباحي،واالختالف يف معاين ودالالت الواحد من شأنه
لهذه الصعوبة سيلجأ إىل منه وتجاوزا  ا.يف هذه الونطولوجي الوحدة أمام إثبات

 کتشرت  الصفاتمجموعة من ستخلص منها لي الالت ومعاين الواحدلد التعديل الداليل 
                                                           

 .269، الوحدة والوجوداملصباحي،  12

 

يف سبع صفات  تتجىلوالتي  ،واحدکل الطبيعة العامة للواحد کشوتفيها أنواع الواحد 
 کبعد ذل .ليةکوال ،واملفارقة ،واملبدئية االنقسام، والوليةوعدم  ،الوحدانية هي:

 ،ياليةکهي صفة امل ،جميعا تخترصها لواحدل صفة سابعة املصباحي تخلص منهاسسي
تقبل االنقسام بأي نحو من  ال”باعتبارها  وحدةأصغر کوالتي مبوجبها ينظر للواحد 

ل کيال التم لکمام يجعل الواحد امل ،أو بالصورة ،يفياکان أو کميا کالنحاء 
 13.“وليس للعدد فقط ،املوجودات

لدى ابن أنه يتميز يال کمن التعدد الداليل السم امل تابکصاحب ال يستخلص
 ومختص ،ثابتةإنه وحدة قياس  أي ،فعل واحد النه أو أ  هي بالخصائص التاليةرشد 

يله کمبا ي تربطه اثانيام أنه ک (؛...أو الوزن ،بجنس واحد من الشياء )الطول أو العرض
ان مخالفا له. فالثقل کياال ليشء ما إال إذا کون مکنه أن يکمي عالقة تضاد، مبعنى أنه ال

 ما وهذا “النقصان ال يقبل الزيادة أو” ام أنه ثالثاک .يل ويقيس الرسعةکمثال هو ما ي
الوحدات  کبخالف ذل ،ونه غري منقسم بذاتهکنظرا ل “الواحد بالعدد”يتميز به 

وهي إن سميت واحدا فباالصطالح  .لزيادة والنقصانلفهي قابلة  ،اييل الخرىکوامل
م املنفصل( إىل عامل کلن االنتقال بالوحدة من مجال العقل أو العداد )ال کوذل ،فقط

يصبح  إذ ،، يجعل هذه الوحدة صعبة التحققدة والنقصانوالزيا ،لتغريلمل اعک ،الحس
مجرد اصطالح  ،أي غري منقسمة ،يال لجنسهاکمکالحديث عن الوحدة الحسية 

 14.فقط
وأن  ،، من جهةم املنفصلکيف مقولة ال بالتخصيص يال يتجىلکومبا أن امل
فإن  ،ان جنسها الوجودي من جهة أخرىکيلها أمر رضوري مهام کتقدير املوجودات و 

 ،ذاکوه .قال عىل باقي املقوالت بتأخري وتشبيه فقطتجعله ي يال هاتهکخصوصية امل
يل کالعد والتقدير وال کذلکف ،ام أن الوجود مير إىل املقوالت عب مقولة الجوهرکف”

 يالکامل بأن ن دون أن يعني هذاکل 15،“م املنفصلکمير إىل سائر املقوالت عب مقولة ال
ام ک ،ياله الخاصکم من املوجودات ل جنسکفل ،جناس الوجودون هو يف سائر أ کسي

يال واحد لنها تدخل يف باب کالطول والعرض والعمق فإن لها م يفمثال هو الحال 
 .م املتصلکالهندسة التي تدرس ال

ىل إيال کامل نقلفيام يخص  عن آلية التشبيه وعندما يتحدث املصباحي
التي أتينا عىل يال الثالثة ک توفري رشوط املتسعى إىلآلية نها فل  ،املقوالت التسع

                                                           
 .85، الوحدة والوجوداملصباحي،  13
 .88، الوحدة والوجود، املصباحي 14
 .89-88، الوحدة والوجوداملصباحي،  15
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قراءة يف كتاب محمد املصباحي “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 
 

 ل التدريجيمظاهر وعوامل االنفصا ر الواحد، ومن تعدد يفکلفختالف يف اتعدد وا
يعتب وبل ” ،وينيکاملنهج الت ام هو المر يفک ،رکلهذا الف صليةعن نقطة االنطالق ال 

نتقاد الذي بفضل اال  ،ان هو التعدد واالختالفکر کي فنطالق أ أيضا أن نقطة ا
يتم تجاوز  −ي مير عب مراحل أ  ،الذي يقع يف الزمن − ديل الداليلاملذهبي والتع

 12.“بة جديدةکىل وحدة مر التعدد إ
فإنه  ايل،کاإلش عىل املنهج الداليل ة والوجودحدالو تاب کونتيجة الستناد 

أسامء الواحد  حول تعددالية کمن إشتثريه وما  الواحدداللة فصيل تسينطلق من 
ونتيجة عمليتي . الدالالت هذه يف عب تعديل الخروج منهاب وينتهي ،نواعه ودالالتهوأ 

عنوان کيالية کيف صفة امل صفات الواحد الساسية يبکتر  سيتم والتعديلالتفصيل 
يف مختلف  الواحد واملوجود بعد الطبيعة علم ما ليکالتي بها ي بةکاملر  لوحدةل

 علم ما بعد الطبيعة سمال  سيقود التفصيل الداليلو  .ياليةکوهي الوحدة امل ،تجلياتهام
 مام سيثري ،هجهوموضوعه ومن أسامء هذا العلمتشاف تعدد کاإىل  موضوعه ومنهجهو 

ون مخرج ابن رشد من هذه کوسي .عىل الوحدةانية قيام هذا العلم کإم صعوبة
ية، کيکوحدة تش سينتهي به إىل الذيالعلم  هذا أسامء هو تعديله لدالالت الصعوبة

وبهذا  .امليتافيزيقية، التي ستؤثر حتى عىل الوحدة وحدة املقولية أو الوجوديةالوهي 
 ،ياليةکرما قاعدته الوحدة امللة هکمشالوحدة يف أونطولوجيا ابن رشد  أنواع کتتشاب

 .وقمته الوحدة امليتافيزيقية ،ووسطه الوحدة املقولية أو الوجودية
 يةيالکملا وحدةال .ثانيا
اآللية التي يستند عليها علم  کتل ،حسب املصباحي ،يالية هيکدة املالوح

 .واحداموجودا باعتباره  وتعريفه يل املوجودکيف عند ابن رشد  املوجود مبا هو موجود
 يالکمکون هذا الواحد کتتجىل يف  يف هذا العلميل تواجهه صعوبة کن هذا الکل

والواحد  ،والواحد بالصورة وبالنوع ،ددالواحد بالعک :متعددة وأجناس أنواع ينقسم إىل
ويف هذا إشارة إىل أن الواحد يقال  .والواحد عند الجمهور ...ضافة، والواحد باإل بالجنس

ال الوحدة وأن منيز بينها کن أن نفهم مختلف أشکال ميو  .عىل معاين ودالالت مختلفة
ن هذا التعدد کل .بعني االعتباراالختالف ا ذه أخذ بدون يةيف الونطولوجيا الرشد

 صعوبة لکيشأن  ، حسب املصباحي،واالختالف يف معاين ودالالت الواحد من شأنه
لهذه الصعوبة سيلجأ إىل منه وتجاوزا  ا.يف هذه الونطولوجي الوحدة أمام إثبات

 کتشرت  الصفاتمجموعة من ستخلص منها لي الالت ومعاين الواحدلد التعديل الداليل 
                                                           

 .269، الوحدة والوجوداملصباحي،  12

 

يف سبع صفات  تتجىلوالتي  ،واحدکل الطبيعة العامة للواحد کشوتفيها أنواع الواحد 
 کبعد ذل .ليةکوال ،واملفارقة ،واملبدئية االنقسام، والوليةوعدم  ،الوحدانية هي:

 ،ياليةکهي صفة امل ،جميعا تخترصها لواحدل صفة سابعة املصباحي تخلص منهاسسي
تقبل االنقسام بأي نحو من  ال”باعتبارها  وحدةأصغر کوالتي مبوجبها ينظر للواحد 

ل کيال التم لکمام يجعل الواحد امل ،أو بالصورة ،يفياکان أو کميا کالنحاء 
 13.“وليس للعدد فقط ،املوجودات

لدى ابن أنه يتميز يال کمن التعدد الداليل السم امل تابکصاحب ال يستخلص
 ومختص ،ثابتةإنه وحدة قياس  أي ،فعل واحد النه أو أ  هي بالخصائص التاليةرشد 

يله کمبا ي تربطه اثانيام أنه ک (؛...أو الوزن ،بجنس واحد من الشياء )الطول أو العرض
ان مخالفا له. فالثقل کياال ليشء ما إال إذا کون مکنه أن يکمي عالقة تضاد، مبعنى أنه ال

 ما وهذا “النقصان ال يقبل الزيادة أو” ام أنه ثالثاک .يل ويقيس الرسعةکمثال هو ما ي
الوحدات  کبخالف ذل ،ونه غري منقسم بذاتهکنظرا ل “الواحد بالعدد”يتميز به 

وهي إن سميت واحدا فباالصطالح  .لزيادة والنقصانلفهي قابلة  ،اييل الخرىکوامل
م املنفصل( إىل عامل کلن االنتقال بالوحدة من مجال العقل أو العداد )ال کوذل ،فقط

يصبح  إذ ،، يجعل هذه الوحدة صعبة التحققدة والنقصانوالزيا ،لتغريلمل اعک ،الحس
مجرد اصطالح  ،أي غري منقسمة ،يال لجنسهاکمکالحديث عن الوحدة الحسية 

 14.فقط
وأن  ،، من جهةم املنفصلکيف مقولة ال بالتخصيص يال يتجىلکومبا أن امل
فإن  ،ان جنسها الوجودي من جهة أخرىکيلها أمر رضوري مهام کتقدير املوجودات و 

 ،ذاکوه .قال عىل باقي املقوالت بتأخري وتشبيه فقطتجعله ي يال هاتهکخصوصية امل
يل کالعد والتقدير وال کذلکف ،ام أن الوجود مير إىل املقوالت عب مقولة الجوهرکف”

 يالکامل بأن ن دون أن يعني هذاکل 15،“م املنفصلکمير إىل سائر املقوالت عب مقولة ال
ام ک ،ياله الخاصکم من املوجودات ل جنسکفل ،جناس الوجودون هو يف سائر أ کسي

يال واحد لنها تدخل يف باب کالطول والعرض والعمق فإن لها م يفمثال هو الحال 
 .م املتصلکالهندسة التي تدرس ال

ىل إيال کامل نقلفيام يخص  عن آلية التشبيه وعندما يتحدث املصباحي
التي أتينا عىل يال الثالثة ک توفري رشوط املتسعى إىلآلية نها فل  ،املقوالت التسع

                                                           
 .85، الوحدة والوجوداملصباحي،  13
 .88، الوحدة والوجود، املصباحي 14
 .89-88، الوحدة والوجوداملصباحي،  15
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محمد بنحامين
 

يف املقوالت  ،“وعدم الزيادة والنقصان” “نقسامعدم اال و ” “الفعل الواحد” وهيرها کذ 
بهذا و  اييل.کمک وإضفاء املرشوعية عليها ميةکاييل أجناس غري کمبا هي م ،التسع
بأن يرى  انکغريه من الفالسفة کبأن فيلسوف قرطبة إىل القول املصباحي  ينتهي

أي إنه هو أصل  16،“يالکل يشء باعتباره النموذج الول لي مکيال کالواحد هو م”
حيث يوجد فيها  ،م املنفصلکمية املنضوية تحت مقولة الکمية يف الشياء الکال

 ،ميةکمي يف الشياء أو املقوالت غري الکل مظهر کوأصل  ،واحد بالعدد ذاتياکالواحد 
مي يف الشياء أو کل مظهر کواحد بالعدد ذاتيا، وأصل کلواحد حيث يوجد فيها هذا ا

مضاف إليها، مام کض أي مية، حيث يوجد فيها هذا الواحد بالعر  کاملقوالت غري ال
ليس  ،ام يرى املصباحيک ،فإن الواحد الشبيه ذاکوه يجعل منه واحدا شبيها فقط.

دية املطلقة والتي تطرد يسقط يف النزعة الح يالکوسيلة لجأ إليها ابن رشد  سوى
ذهب جوهرية الواحد م :أنطولوجية بهثالثة مذاممثلة يف  17،رثة من مجالهاکال

ومذهب عرضية  عند اإليليني، مذهب جوهرية الواحدو  ،الفيثاغورينيالعددية لدى 
الواحد يف الونطولوجيا الرشدية بني  تمييزالعىل  حيث سيعمل .عند ابن سيناالواحد 

ومتييز الواحد بالعدد عن  ،رثةکوما يحيل عليه من  ،دد من جهةبالعدد عن الع
 18.من جهة ثانية ،هو مرادف للموجود مبا ،الواحد

من جهة التقابل ”متيز قراءة املصباحي الواحد بالعدد عن العدد من جهتني: 
رثة هو من النوع الذي ال يؤدي باملتقابلني کومن جهة اإلضافة، لن تقابل الوحدة وال

ان کثري ملا کاحد والتعايش الو لتنايف والرصاع، وإمنا إىل أن يلتقيا ويتضايفا، لنه لوال إىل ا
أن ماهية أحدهام تقال باإلضافة إىل اآلخر،  کوجود وال معرفة وال قول، ذل کهنا
 يويسم 19.“سکرثة وليس العکونا متعادلني، إذ أن الواحد يدخل يف الکن دون أن يکل

لنه أنقذ املوجود  “حل عدل”بأنه  ي لجأ إليه ابن رشد،الذ ،املصباحي هذا الحل
بحيث اعتب أبو ، ام أنقذ الواحد من العددية والجوهريةکوالواحد من الجوهرية 

ذ معها ام تنف  کذ الوحدانية إىل املقوالت التسع تنف   عبها جرس  مکال قولةم الوليد
يوجد  ملعنى املتقدم للواحدبالرغم من أن ا إذ ،ياليةکإحدى أعراضها الذاتية وهي امل

م لنه کيؤسس هذا ال ما يدخل تحته، بل إنه هو م املنفصل فإنه الکالمقولة يف 

                                                           
 .92، الوحدة والوجوداملصباحي،  16
 .92، الوحدة والوجوداملصباحي،  17
 .93، الوحدة والوجوداملصباحي،  18
 .102، الوحدة والوجوداملصباحي،  19

 

شأن املوجود الذي ميثله الجوهر أمام املقوالت دون أن  کشأنه يف ذل ؛جنس أعىل
 20.و جوهراون هکي

هل عمومية الواحد  هو: ،حسب املصباحي ،والسؤال الذي يفرض نفسه هنا
ل املقوالت عند ابن رشد تجعل منه مرادفا لديه للموجود مبا هو کد وحضوره يف بالعد

يتحدث عن نوعني من الواحد: الواحد أبا الوليد ن يجيب املصباحي بالنفي ل موجود؟ 
 “فالواحد مبا هو واحد” ا هو منقسم إىل املقوالت العرش.هو واحد، وعن الواحد مب مبا

ن من کل ،مکأي من حيث إن له نسبة إىل مقولة ال ،مةرثة املنظکهو مبدأ العدد أو ال
مي کفهو واحد  .ال االنقسامکل من أشکيقبل أي ش الو  هو واحد غري منقسم جهة ما

يعتب مبدأ للعدد  فالواحد مبا هو واحد إذن .مکيدخل تحت مقولة ال ولو أنه ال
إنه يدخل يف  .إليها اييل يف أجناس املقوالت واملوجودات املنتميةکياليا للمکومنوذجا م

 ،واحدکه يف جوهر  العدد ا، أي دون أن يدخلون عددکيل جوهر العدد دون أن يکتش
ال من حيث هو واحد  نک، لل مقولة مقولةکيال فإنه موجود يف کومن حيث هو م

 21يله.کبل من حيث هو من طبيعة جنس املوجود الذي ي ،ميک
أي املرادف للموجود فإنه  ،املوجودي عن الواحدلم ابن رشد کأما عندما يت

 .مکمام يعني عدم انتامئه إىل مقولة ال ؛نقسم إىل املقوالت العرشاملواحد يقصد به ال
 ،ميا وإمنا ميثل ذات اليشء من جهة عدم انقسامهاکيعد واحدا  فهو يف هذه الحالة ال

 وهذا ما .ياال لهذا اليشءکونه مکمن جهة  ال ،أي من وجهة وحدتها الونطولوجية
تدل عليه مجموعة من العبارات لدى ابن رشد من قبيل: الواحد املطلق، الواحد 

وليس  ،هو واحد مرادفة لصيغة الواحد مبا عبارات وهي ،الواحد بالذات ،بإطالق
الواحد بالعدد عند ابن رشد أصبح ومن هنا يطرح السؤال: هل  22.عددا هو للواحد مب

يله ويحمل کمي الذي يؤسس العدد ويکالاملوجودي والواحد  همزة وصل بني الواحد
شف عن التباسية الواحد باملوجود يف کإنه سؤال من خالله سي عليه حمال عرضيا؟

 مقولة اإلضافة.رثة من خالل کبال الواحد والتباسية م،کالعالقته مبقولة 
يرى  ،مکعالقته مبقولة ال من خاللباملوجود ففيام يخص التباسية الواحد 

ن من کل عن ذاتية الواحد ال ينفي عرضيته،بن رشد عندما يتحدث املصباحي بأن ا
 .الواحد الجوهري والواحد العريضانطالقا من نوعني من الواحد: أي  ،جهتني مختلفتني

لهذا الواحد من حيث هو  فعندما يتم النظر .وهذا ما يحيل عليه الواحد املوجودي
                                                           

 .94، الوحدة والوجوداملصباحي،  20
 .96، الوحدة والوجوداملصباحي،  21
 .96، الوحدة والوجودباحي، املص 22
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قراءة يف كتاب محمد املصباحي “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 
 

يف املقوالت  ،“وعدم الزيادة والنقصان” “نقسامعدم اال و ” “الفعل الواحد” وهيرها کذ 
بهذا و  اييل.کمک وإضفاء املرشوعية عليها ميةکاييل أجناس غري کمبا هي م ،التسع
بأن يرى  انکغريه من الفالسفة کبأن فيلسوف قرطبة إىل القول املصباحي  ينتهي

أي إنه هو أصل  16،“يالکل يشء باعتباره النموذج الول لي مکيال کالواحد هو م”
حيث يوجد فيها  ،م املنفصلکمية املنضوية تحت مقولة الکمية يف الشياء الکال

 ،ميةکمي يف الشياء أو املقوالت غري الکل مظهر کوأصل  ،واحد بالعدد ذاتياکالواحد 
مي يف الشياء أو کل مظهر کواحد بالعدد ذاتيا، وأصل کلواحد حيث يوجد فيها هذا ا

مضاف إليها، مام کض أي مية، حيث يوجد فيها هذا الواحد بالعر  کاملقوالت غري ال
ليس  ،ام يرى املصباحيک ،فإن الواحد الشبيه ذاکوه يجعل منه واحدا شبيها فقط.

دية املطلقة والتي تطرد يسقط يف النزعة الح يالکوسيلة لجأ إليها ابن رشد  سوى
ذهب جوهرية الواحد م :أنطولوجية بهثالثة مذاممثلة يف  17،رثة من مجالهاکال

ومذهب عرضية  عند اإليليني، مذهب جوهرية الواحدو  ،الفيثاغورينيالعددية لدى 
الواحد يف الونطولوجيا الرشدية بني  تمييزالعىل  حيث سيعمل .عند ابن سيناالواحد 

ومتييز الواحد بالعدد عن  ،رثةکوما يحيل عليه من  ،دد من جهةبالعدد عن الع
 18.من جهة ثانية ،هو مرادف للموجود مبا ،الواحد

من جهة التقابل ”متيز قراءة املصباحي الواحد بالعدد عن العدد من جهتني: 
رثة هو من النوع الذي ال يؤدي باملتقابلني کومن جهة اإلضافة، لن تقابل الوحدة وال

ان کثري ملا کاحد والتعايش الو لتنايف والرصاع، وإمنا إىل أن يلتقيا ويتضايفا، لنه لوال إىل ا
أن ماهية أحدهام تقال باإلضافة إىل اآلخر،  کوجود وال معرفة وال قول، ذل کهنا
 يويسم 19.“سکرثة وليس العکونا متعادلني، إذ أن الواحد يدخل يف الکن دون أن يکل

لنه أنقذ املوجود  “حل عدل”بأنه  ي لجأ إليه ابن رشد،الذ ،املصباحي هذا الحل
بحيث اعتب أبو ، ام أنقذ الواحد من العددية والجوهريةکوالواحد من الجوهرية 

ذ معها ام تنف  کذ الوحدانية إىل املقوالت التسع تنف   عبها جرس  مکال قولةم الوليد
يوجد  ملعنى املتقدم للواحدبالرغم من أن ا إذ ،ياليةکإحدى أعراضها الذاتية وهي امل

م لنه کيؤسس هذا ال ما يدخل تحته، بل إنه هو م املنفصل فإنه الکالمقولة يف 

                                                           
 .92، الوحدة والوجوداملصباحي،  16
 .92، الوحدة والوجوداملصباحي،  17
 .93، الوحدة والوجوداملصباحي،  18
 .102، الوحدة والوجوداملصباحي،  19

 

شأن املوجود الذي ميثله الجوهر أمام املقوالت دون أن  کشأنه يف ذل ؛جنس أعىل
 20.و جوهراون هکي

هل عمومية الواحد  هو: ،حسب املصباحي ،والسؤال الذي يفرض نفسه هنا
ل املقوالت عند ابن رشد تجعل منه مرادفا لديه للموجود مبا هو کد وحضوره يف بالعد

يتحدث عن نوعني من الواحد: الواحد أبا الوليد ن يجيب املصباحي بالنفي ل موجود؟ 
 “فالواحد مبا هو واحد” ا هو منقسم إىل املقوالت العرش.هو واحد، وعن الواحد مب مبا

ن من کل ،مکأي من حيث إن له نسبة إىل مقولة ال ،مةرثة املنظکهو مبدأ العدد أو ال
مي کفهو واحد  .ال االنقسامکل من أشکيقبل أي ش الو  هو واحد غري منقسم جهة ما

يعتب مبدأ للعدد  فالواحد مبا هو واحد إذن .مکيدخل تحت مقولة ال ولو أنه ال
إنه يدخل يف  .إليها اييل يف أجناس املقوالت واملوجودات املنتميةکياليا للمکومنوذجا م

 ،واحدکه يف جوهر  العدد ا، أي دون أن يدخلون عددکيل جوهر العدد دون أن يکتش
ال من حيث هو واحد  نک، لل مقولة مقولةکيال فإنه موجود يف کومن حيث هو م

 21يله.کبل من حيث هو من طبيعة جنس املوجود الذي ي ،ميک
أي املرادف للموجود فإنه  ،املوجودي عن الواحدلم ابن رشد کأما عندما يت

 .مکمام يعني عدم انتامئه إىل مقولة ال ؛نقسم إىل املقوالت العرشاملواحد يقصد به ال
 ،ميا وإمنا ميثل ذات اليشء من جهة عدم انقسامهاکيعد واحدا  فهو يف هذه الحالة ال

 وهذا ما .ياال لهذا اليشءکونه مکمن جهة  ال ،أي من وجهة وحدتها الونطولوجية
تدل عليه مجموعة من العبارات لدى ابن رشد من قبيل: الواحد املطلق، الواحد 

وليس  ،هو واحد مرادفة لصيغة الواحد مبا عبارات وهي ،الواحد بالذات ،بإطالق
الواحد بالعدد عند ابن رشد أصبح ومن هنا يطرح السؤال: هل  22.عددا هو للواحد مب

يله ويحمل کمي الذي يؤسس العدد ويکالاملوجودي والواحد  همزة وصل بني الواحد
شف عن التباسية الواحد باملوجود يف کإنه سؤال من خالله سي عليه حمال عرضيا؟

 مقولة اإلضافة.رثة من خالل کبال الواحد والتباسية م،کالعالقته مبقولة 
يرى  ،مکعالقته مبقولة ال من خاللباملوجود ففيام يخص التباسية الواحد 

ن من کل عن ذاتية الواحد ال ينفي عرضيته،بن رشد عندما يتحدث املصباحي بأن ا
 .الواحد الجوهري والواحد العريضانطالقا من نوعني من الواحد: أي  ،جهتني مختلفتني

لهذا الواحد من حيث هو  فعندما يتم النظر .وهذا ما يحيل عليه الواحد املوجودي
                                                           

 .94، الوحدة والوجوداملصباحي،  20
 .96، الوحدة والوجوداملصباحي،  21
 .96، الوحدة والوجودباحي، املص 22
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محمد بنحامين
 

من لواحق املوجود وبالتايل من  فهو يف هذه الحالة سيظهر باعتباره ،رثةکمقابل لل
من جهة الرتادف  ال، وبهذه الجهة تلحقه العرضية من جهة التقابل ،لواحق املقوالت

م بحيث کامل االنتامء ملقولة الکنه أن مينح للواحد شأ  وهذا التقابل من .مع املوجود
عدد يصبح الواحد بال وبهذه الجهة. ثريکيصبح مجرد أداة للعد متيز املعدود عن ال

ومن  .ي تحمله عليه من أجل معرفتهکأي مبثابة معنى تجرده النفس ل ،تابعا للنفس
هو داخل يف  ل ماکومن املعلوم أن . هنا فالواحد ليس مفارقا ال للنفس وال للشياء

يدل  وما نه ليس له وجود مستقل بذاتهل  ،بع لها فهو يدخل يف باب العرضاالنفس وت
ىل ، ال يحتاج إيدعيه ابن سينا س ماکوعىل ع ،دين الواحد العدأ هو  کعىل ذل

و مبعنى اليشء أ  ،کخذ املوضوع مبعنى العرض املشرت سواء أ  ،موضوع يحمل عليه
ظم نها تقتيض موضوعا هو الع  کبخالف النقطة التي هي وحدة بسيطة ل ،املفارق

 23.انکوامل
تجىل، في يف الونطولوجيا الرشدية رثةکأما فيام يخص التباس الواحد بال

هل هي عالقة إضافة  ،رثةکتربط الواحد بال حسب املصباحي، يف طبيعة العالقة التي
يف  يعتقد املصباحي بأن اإلضافة والتقابلأم أنها عالقة تقابل إضايف؟  ،أم عالقة تقابل

ت الوجود العرشة عن فاإلضافة حارضة يف مقوال  ،انتامؤهام مزدوجهذه الونطولوجيا 
ام أنها حارضة يف ولواحق هذه املقوالت عن کعرض لهذا الجوهر،  لنهاطريق الجوهر 

اد کة. ويکمللالتضاد والتناقض والعدم وااإلضافة و طريق أنواع التقابل الربعة أي 
نها تنتمي کولى لواحق املقوالت، فاملتقابالت هي إحد ،ر عىل التقابلينطبق نفس الم

. ثريکالربع هي نتيجة لتقابل الواحد وال واملتقابالت .ثريکيضا إىل تقابل الواحد والأ 
دراج التقابل ضمن ان إ کومبا أن مقولة اإلضافة تندرج ضمن املتقابالت الربع فباإلم

 ضافة ذاتيةإ  ذا ما ينتج عنه وجود نوعني من اإلضافة والتقابل:وه ،ضافةاإل  مقولة
 سيجعل فةوهذا الوضع املعقد لإلضا .تقابل ذايت وتقابل عريضو  ،ضافة عرضيةوإ 

: هل تندرج عالقة الواحد عالقة ملتبسة مبوجبها يطرح السؤال رثةکعالقة الواحد بال
 العرضية؟ اإلضافة رثة ضمن اإلضافة الذاتية أمکبال

رثة من کالواحد بال يف إطار معالجته لهذا السؤال يعتب املصباحي أن عالقة
 بل يجعلهام ،التعاند والتنايف يفيض باملتقابلني إىل هو من الصنف الذي الجهة اإلضافة 

 .ان وجود وال معرفة وال قولکثري ملا کنه لوال تعايش الواحد والل  ،يلتقيان ويتضايفان
أن ماهيتها تقال أي  ،ضافة تقابليةأو إ ضايف ذا يجتمع التقابل واإلضافة يف تقابل إ کهو 
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فالواحد يدخل يف   .ون تضايفهام عىل جهة التعادلکن ين دون أ ک، لخرباإلضافة إىل اآل 
ليها ن النظر إکمي الالذي س. بخالف عالقة الواحد باملوجود کرثة دون العکجوهر ال

 24.مکبل من خالل املرادفة واالنضواء تحت مقولة ال، من خالل التقابل واإلضافة
أن مقولة اإلضافة تتنافس مع التحليل هذا تاب من کيستخلص صاحب الو

انت مقوالت املوجود کذا لنه إ  ،أجناس املوجود مقولة الجوهر يف االستحواذ عىل
ة ربط املقوالت بالجوهر ونسبتها إليها دا، فإن أ تسب الوجود عب مقولة الجوهرکت

 25.ضافةهي اإل 
 لکقد ش ياليةکالوحدة امل يف نظرال أن إىل تاب،کصاحب ال يخلص بنا ذاکوه

 يف أنحاء الواحد وأوضاعه ريکأي التف ،لواحد والوحدةيف ا إبيستيمولوجيامناسبة للنظر 
 ،إضافة إىل فحص طبيعة الواحد وعالقاته الوحدوية ،ووظائفه اإلجرائية املحتملة

. وهي عىل ساحة الواحدرثة کالوحدة بالو  ،التقاء اإلضافة مع التقابل تجسد باعتبارها
 ،الطبيعة ما بعدعلم  عىل أسامء أخرى يف قابلة للتعميم ،بخصائصها هاته وحدة،

يف الوحدة  والسبب واسمي املبدإ ،يف الوحدة املقولية قاء اسمي الجوهر واملاهيةلتاک
الوحدة ثم الوحدة املقولية أو الوجودية، وهذا ما سيمهد للحديث عن  .امليتافيزيقية
 26.امليتافيزيقية
 أو الوجودية املقولية الوحدة .ثالثا

أونطولوجيا ابن  يف تجسدأو الوجودية  لوحدة املقوليةا يرى املصباحي بأن
علم املوجود مبا هو  شف عنهکام يک ،جيل الواحد عىل املستوى الوجوديت رشد

هو  يف هذه الوحدة ککما سيش نکل .ون والفسادکعلم يبحث يف عامل الک ،موجود
 .هذا العلم ومنهج موضوعالتعدد واالختالف اللذان يطاالن اسم و 

تاب کأحىص  “و موجودعلم املوجود مبا ه”عىل مستوى اختالف أسامء ف
ما علم  ،مة، الفلسفة الوىلکالح هي:أسامء  سبعةاستعامل ابن رشد الوحدة والوجود 

وهي أسامء ال  ،رشف العلل، العلم العامعلم أ  ،وائلعلم ال  ،العلم اإللهي ،الطبيعة بعد
رثة کوعىل  ،عىل اتساع آفاق هذا العلم تحيل بقدر ما تخلو من اختالف يف الداللة

من هذه  خرجامل  ان کوقد  .هرشط وجودالتي هي  وحدته تهدد عوبات التيالص
عىل عنرص التقاطع بني هذه السامء يف مراهنتها  تابکصاحب ال هو قبضت االصعوب
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قراءة يف كتاب محمد املصباحي “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 
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و مبعنى اليشء أ  ،کخذ املوضوع مبعنى العرض املشرت سواء أ  ،موضوع يحمل عليه
ظم نها تقتيض موضوعا هو الع  کبخالف النقطة التي هي وحدة بسيطة ل ،املفارق

 23.انکوامل
تجىل، في يف الونطولوجيا الرشدية رثةکأما فيام يخص التباس الواحد بال

هل هي عالقة إضافة  ،رثةکتربط الواحد بال حسب املصباحي، يف طبيعة العالقة التي
يف  يعتقد املصباحي بأن اإلضافة والتقابلأم أنها عالقة تقابل إضايف؟  ،أم عالقة تقابل

ت الوجود العرشة عن فاإلضافة حارضة يف مقوال  ،انتامؤهام مزدوجهذه الونطولوجيا 
ام أنها حارضة يف ولواحق هذه املقوالت عن کعرض لهذا الجوهر،  لنهاطريق الجوهر 

اد کة. ويکمللالتضاد والتناقض والعدم وااإلضافة و طريق أنواع التقابل الربعة أي 
نها تنتمي کولى لواحق املقوالت، فاملتقابالت هي إحد ،ر عىل التقابلينطبق نفس الم

. ثريکالربع هي نتيجة لتقابل الواحد وال واملتقابالت .ثريکيضا إىل تقابل الواحد والأ 
دراج التقابل ضمن ان إ کومبا أن مقولة اإلضافة تندرج ضمن املتقابالت الربع فباإلم

 ضافة ذاتيةإ  ذا ما ينتج عنه وجود نوعني من اإلضافة والتقابل:وه ،ضافةاإل  مقولة
 سيجعل فةوهذا الوضع املعقد لإلضا .تقابل ذايت وتقابل عريضو  ،ضافة عرضيةوإ 

: هل تندرج عالقة الواحد عالقة ملتبسة مبوجبها يطرح السؤال رثةکعالقة الواحد بال
 العرضية؟ اإلضافة رثة ضمن اإلضافة الذاتية أمکبال

رثة من کالواحد بال يف إطار معالجته لهذا السؤال يعتب املصباحي أن عالقة
 بل يجعلهام ،التعاند والتنايف يفيض باملتقابلني إىل هو من الصنف الذي الجهة اإلضافة 

 .ان وجود وال معرفة وال قولکثري ملا کنه لوال تعايش الواحد والل  ،يلتقيان ويتضايفان
أن ماهيتها تقال أي  ،ضافة تقابليةأو إ ضايف ذا يجتمع التقابل واإلضافة يف تقابل إ کهو 

                                                           
 .98-97 ،الوحدة والوجوداملصباحي،  23

 

فالواحد يدخل يف   .ون تضايفهام عىل جهة التعادلکن ين دون أ ک، لخرباإلضافة إىل اآل 
ليها ن النظر إکمي الالذي س. بخالف عالقة الواحد باملوجود کرثة دون العکجوهر ال

 24.مکبل من خالل املرادفة واالنضواء تحت مقولة ال، من خالل التقابل واإلضافة
أن مقولة اإلضافة تتنافس مع التحليل هذا تاب من کيستخلص صاحب الو

انت مقوالت املوجود کذا لنه إ  ،أجناس املوجود مقولة الجوهر يف االستحواذ عىل
ة ربط املقوالت بالجوهر ونسبتها إليها دا، فإن أ تسب الوجود عب مقولة الجوهرکت

 25.ضافةهي اإل 
 لکقد ش ياليةکالوحدة امل يف نظرال أن إىل تاب،کصاحب ال يخلص بنا ذاکوه

 يف أنحاء الواحد وأوضاعه ريکأي التف ،لواحد والوحدةيف ا إبيستيمولوجيامناسبة للنظر 
 ،إضافة إىل فحص طبيعة الواحد وعالقاته الوحدوية ،ووظائفه اإلجرائية املحتملة

. وهي عىل ساحة الواحدرثة کالوحدة بالو  ،التقاء اإلضافة مع التقابل تجسد باعتبارها
 ،الطبيعة ما بعدعلم  عىل أسامء أخرى يف قابلة للتعميم ،بخصائصها هاته وحدة،

يف الوحدة  والسبب واسمي املبدإ ،يف الوحدة املقولية قاء اسمي الجوهر واملاهيةلتاک
الوحدة ثم الوحدة املقولية أو الوجودية، وهذا ما سيمهد للحديث عن  .امليتافيزيقية
 26.امليتافيزيقية
 أو الوجودية املقولية الوحدة .ثالثا

أونطولوجيا ابن  يف تجسدأو الوجودية  لوحدة املقوليةا يرى املصباحي بأن
علم املوجود مبا هو  شف عنهکام يک ،جيل الواحد عىل املستوى الوجوديت رشد

هو  يف هذه الوحدة ککما سيش نکل .ون والفسادکعلم يبحث يف عامل الک ،موجود
 .هذا العلم ومنهج موضوعالتعدد واالختالف اللذان يطاالن اسم و 

تاب کأحىص  “و موجودعلم املوجود مبا ه”عىل مستوى اختالف أسامء ف
ما علم  ،مة، الفلسفة الوىلکالح هي:أسامء  سبعةاستعامل ابن رشد الوحدة والوجود 

وهي أسامء ال  ،رشف العلل، العلم العامعلم أ  ،وائلعلم ال  ،العلم اإللهي ،الطبيعة بعد
رثة کوعىل  ،عىل اتساع آفاق هذا العلم تحيل بقدر ما تخلو من اختالف يف الداللة

من هذه  خرجامل  ان کوقد  .هرشط وجودالتي هي  وحدته تهدد عوبات التيالص
عىل عنرص التقاطع بني هذه السامء يف مراهنتها  تابکصاحب ال هو قبضت االصعوب
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محمد بنحامين
 

أن الحصول عىل العلم هو رهان الفلسفة ”إذ  .باملوجود تحقيق العلم عىلجميعها 
فصفة العلمية هي ما  27.“بيعةمة أو فلسفة أوىل أو علم ما بعد الطکسواء سميت ح

املوجود ”انفتاح العقل عىل  وليست العلمية سوى ترسيخ ،ل جوهر هذه السامءکيش
هو العلم و  لدى ابن رشد مامرسة لرشف علم أسامء تدل عىل إنها .“مبا هو موجود

ل کل الذي هو الله والذي ترجع إليه هو املوجود الو  ،علم بأرشف موجودک ،البهاين
 28.داتاملوجو 

هو  .بالتعدد واالختالف أيضا يتميزاملوجود مبا هو موجود  موضوع علم
وجوديا  ،و ذهنياان أ کقع عليه وصف املوجود واقعيا ل يشء يکيف  يل ينظرکعلم ک
هذا التعدد . ولتجاوز و غري محسوسمحسوسا أ  ،و خيالياان أ کعقليا  ،و عدمياان أ ک

 معنى آخر لصفة املصباحي علم سيمنحال وحدة هذا اللذين قد يهددان واالختالف
بجنس واحد وهو أنها تهتم  ،الفلسفة الوىل لدى أيب الوليد حملهاتالتي  “ليةکال”

 من خاللتاب کصاحب ال شف عنهکما سيذا وه 29.وبطبيعة واحدة بعينها ،بعينه
املوجود مبا هو  :وهيهذا العلم  يبحث فيها التي املوضوعات دالالت يف تقليب النظر

 ،والواحد املطلق ،العراض الذاتية للموجود املطلق الواحد مبا هو واحد، ،جودمو 
رثة، والقوة کالوحدة والک ،واملتضادات ،واللواحق ،املعرفية والوائل ،والوائل الوجودية

هذه املواضيع  شف بأنکالانتهى به هذا التقليب إىل  وقد ...والفعل، والقبل والبعد
الذي  “الول”البحث عن ستنتهي إىل  تامءاتها ووظائفها فإنهايف ان انت مختلفةک مهام

ل هذه املواضيع بالجوهر الول باعتباره علة وجودها کننا من ربط کميمن شأنه أن ”
بالبحث عن  “علم ما بعد الطبيعة”ن ربط ابن رشد وحدة کل 30.“وحافظ بقائها

الجوهرية لهذا العلم، ما يطمح إليه من دفاع عن الوحدة  ک، ال يحقق مع ذل“الول”
نظرا لعالقة االلتباس التي تربطه بالعلوم الجزئية ممثلة يف علم الطبيعة وعلم  کوذل

املنطق وعلم النفس والعلم اإللهي، وما تقوم عليه من تعدد واختالف يف املناهج التي 
وهذه الوحدة بالنسبة ملوضوعات علم فرضتها خصوصيات املواضيع التي تبحث فيها. 

 موضوع لعلم ماک “املوجود مبا هو موجود”ما تحيل عليه عبارة  عد الطبيعة هيب ما
بذرة بالنسبة  اعتبه ابن رشد، حسب املصباحي، موضوعبعد الطبيعة. فنحن أمام 

، أي انه توجد فيه سائر موضوعات هذا العلم بالقوة باعتبارها بعد الطبيعة لعلم ما
نظرا  ناه يف داللة واحدة جامعة مانعةمع وهذا ما يفرس صعوبة حرص .تجليات له
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يحرصها  کن مع ذلکونها عبارة حارضة يف مجاالت متباينة وبدالالت مختلفة ولکل
. ففي البداية ملوجود فقطاملوجود املطلق، املوجود العام، وااملصباحي يف ثالثة: 

ود أنها صيغة سلبية تنزع عن املوجکاستعمل ابن رشد صيغة املوجود مبا هو موجود و 
للفيلسوف املوجود قبل انفجاره الول إىل ي يعني کل صفاته وتحيزاته وأعراضه لک

الذي  موجود مطلق وطليق من أية صفة أو عرض أو ماهية أو سببکموجودات أي 
يعطي أسبابه هو الباحث فيه أي الفيلسوف. ومن هنا يقرتح املصباحي تسمية 

انا محايدا يتصف کباعتباره م ،طبيعةبعد ال موضوع لعلم ماک ،هو موجود املوجود مبا
وهو قدرته  لونني، أحدهام وجودي،”صباحي والتي تتخذ حسب امل بصفة العمومية

ل کيتعلق بحقه يف النظر يف  إبيستيمولوجيوالثاين  ل أجناس املوجود،کعىل اإلحاطة ب
بعد  ومن هنا سيعتب املصباحي علم ما 31.“ومبادئها موضوعات العلوم الجزئية

من دون التخيل عن اتخاذ  نکللجميع العلوم  اعام يعة عند ابن رشد علامالطب
النظرتني الخاصة والعامة، أي الوقوف عند  مزايا إنه علم يجمع بني .البهان هدفا له

بو الوليد يهدف ان أ کوبهذا  .ل موجود جزيئکالعام من حيث هو حق ذايت ل وجودال
 32.ويه السفسطة ومحدودية العلوم الجزئيةإىل وقاية الفلسفة من غوغائية الجدل ومت

بعد الطبيعة البهان هدفا  يخص اتخاذ علم ما هنا فيام ن املثري لالنتباهکل
موضوعه الذي هو  بني خصوصية البهان وعموميةيجمع  ن أنکإىل أي حد مي هو ،له

بن ان ليتحقق لوال إعادة اکيرى املصباحي بأن هذا الجمع ما  ؟املوجود مبا هو موجود
ذا کوه 33.ي تستجيب لعمومية موضوع هذا العلمکرشد النظر يف داللة البهان 

برهان ”و “البهان املطلق” :فوفق إعادة النظر هاته سيميز ابن رشد بني برهانني
م الول من علم القس هو ما يالئم “املطلقالبهان ”ـف. “برهان الوجود” أو ،“السبب
ة العامة للموجود املحسوس للوقوف عىل حقيقة لبنيا يفة الذي ينظر الطبيع ما بعد

أما عندما  .بتحديد أسباب وجودها ومقومات ماهيتها کوجود الشياء وماهيتها، وذل
 ،الجواهر املفارقة يف الذي ينظر ،الفيلسوف إىل القسم الثاين من هذ العلميتوجه 

ا بالبهان املطلق املبدأ الول، فإنه ال يجوز له البحث عن أسبابها وماهيتهيف وخاصة 
وهو الذي ينطلق من مبادئ علم  ،“برهان الوجود”بل يستعمل  ،أو ببهان السبب

ن أن نبهن عىل الجواهر املفارقة بالبهان کإذ ال مي الطبيعة للبهنة عىل املبدإ الول،
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أن الحصول عىل العلم هو رهان الفلسفة ”إذ  .باملوجود تحقيق العلم عىلجميعها 
فصفة العلمية هي ما  27.“بيعةمة أو فلسفة أوىل أو علم ما بعد الطکسواء سميت ح

املوجود ”انفتاح العقل عىل  وليست العلمية سوى ترسيخ ،ل جوهر هذه السامءکيش
هو العلم و  لدى ابن رشد مامرسة لرشف علم أسامء تدل عىل إنها .“مبا هو موجود

ل کل الذي هو الله والذي ترجع إليه هو املوجود الو  ،علم بأرشف موجودک ،البهاين
 28.داتاملوجو 

هو  .بالتعدد واالختالف أيضا يتميزاملوجود مبا هو موجود  موضوع علم
وجوديا  ،و ذهنياان أ کقع عليه وصف املوجود واقعيا ل يشء يکيف  يل ينظرکعلم ک
هذا التعدد . ولتجاوز و غري محسوسمحسوسا أ  ،و خيالياان أ کعقليا  ،و عدمياان أ ک

 معنى آخر لصفة املصباحي علم سيمنحال وحدة هذا اللذين قد يهددان واالختالف
بجنس واحد وهو أنها تهتم  ،الفلسفة الوىل لدى أيب الوليد حملهاتالتي  “ليةکال”

 من خاللتاب کصاحب ال شف عنهکما سيذا وه 29.وبطبيعة واحدة بعينها ،بعينه
املوجود مبا هو  :وهيهذا العلم  يبحث فيها التي املوضوعات دالالت يف تقليب النظر

 ،والواحد املطلق ،العراض الذاتية للموجود املطلق الواحد مبا هو واحد، ،جودمو 
رثة، والقوة کالوحدة والک ،واملتضادات ،واللواحق ،املعرفية والوائل ،والوائل الوجودية

هذه املواضيع  شف بأنکالانتهى به هذا التقليب إىل  وقد ...والفعل، والقبل والبعد
الذي  “الول”البحث عن ستنتهي إىل  تامءاتها ووظائفها فإنهايف ان انت مختلفةک مهام

ل هذه املواضيع بالجوهر الول باعتباره علة وجودها کننا من ربط کميمن شأنه أن ”
بالبحث عن  “علم ما بعد الطبيعة”ن ربط ابن رشد وحدة کل 30.“وحافظ بقائها

الجوهرية لهذا العلم، ما يطمح إليه من دفاع عن الوحدة  ک، ال يحقق مع ذل“الول”
نظرا لعالقة االلتباس التي تربطه بالعلوم الجزئية ممثلة يف علم الطبيعة وعلم  کوذل

املنطق وعلم النفس والعلم اإللهي، وما تقوم عليه من تعدد واختالف يف املناهج التي 
وهذه الوحدة بالنسبة ملوضوعات علم فرضتها خصوصيات املواضيع التي تبحث فيها. 

 موضوع لعلم ماک “املوجود مبا هو موجود”ما تحيل عليه عبارة  عد الطبيعة هيب ما
بذرة بالنسبة  اعتبه ابن رشد، حسب املصباحي، موضوعبعد الطبيعة. فنحن أمام 

، أي انه توجد فيه سائر موضوعات هذا العلم بالقوة باعتبارها بعد الطبيعة لعلم ما
نظرا  ناه يف داللة واحدة جامعة مانعةمع وهذا ما يفرس صعوبة حرص .تجليات له
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يحرصها  کن مع ذلکونها عبارة حارضة يف مجاالت متباينة وبدالالت مختلفة ولکل
. ففي البداية ملوجود فقطاملوجود املطلق، املوجود العام، وااملصباحي يف ثالثة: 

ود أنها صيغة سلبية تنزع عن املوجکاستعمل ابن رشد صيغة املوجود مبا هو موجود و 
للفيلسوف املوجود قبل انفجاره الول إىل ي يعني کل صفاته وتحيزاته وأعراضه لک

الذي  موجود مطلق وطليق من أية صفة أو عرض أو ماهية أو سببکموجودات أي 
يعطي أسبابه هو الباحث فيه أي الفيلسوف. ومن هنا يقرتح املصباحي تسمية 

انا محايدا يتصف کباعتباره م ،طبيعةبعد ال موضوع لعلم ماک ،هو موجود املوجود مبا
وهو قدرته  لونني، أحدهام وجودي،”صباحي والتي تتخذ حسب امل بصفة العمومية

ل کيتعلق بحقه يف النظر يف  إبيستيمولوجيوالثاين  ل أجناس املوجود،کعىل اإلحاطة ب
بعد  ومن هنا سيعتب املصباحي علم ما 31.“ومبادئها موضوعات العلوم الجزئية

من دون التخيل عن اتخاذ  نکللجميع العلوم  اعام يعة عند ابن رشد علامالطب
النظرتني الخاصة والعامة، أي الوقوف عند  مزايا إنه علم يجمع بني .البهان هدفا له

بو الوليد يهدف ان أ کوبهذا  .ل موجود جزيئکالعام من حيث هو حق ذايت ل وجودال
 32.ويه السفسطة ومحدودية العلوم الجزئيةإىل وقاية الفلسفة من غوغائية الجدل ومت

بعد الطبيعة البهان هدفا  يخص اتخاذ علم ما هنا فيام ن املثري لالنتباهکل
موضوعه الذي هو  بني خصوصية البهان وعموميةيجمع  ن أنکإىل أي حد مي هو ،له

بن ان ليتحقق لوال إعادة اکيرى املصباحي بأن هذا الجمع ما  ؟املوجود مبا هو موجود
ذا کوه 33.ي تستجيب لعمومية موضوع هذا العلمکرشد النظر يف داللة البهان 

برهان ”و “البهان املطلق” :فوفق إعادة النظر هاته سيميز ابن رشد بني برهانني
م الول من علم القس هو ما يالئم “املطلقالبهان ”ـف. “برهان الوجود” أو ،“السبب
ة العامة للموجود املحسوس للوقوف عىل حقيقة لبنيا يفة الذي ينظر الطبيع ما بعد

أما عندما  .بتحديد أسباب وجودها ومقومات ماهيتها کوجود الشياء وماهيتها، وذل
 ،الجواهر املفارقة يف الذي ينظر ،الفيلسوف إىل القسم الثاين من هذ العلميتوجه 

ا بالبهان املطلق املبدأ الول، فإنه ال يجوز له البحث عن أسبابها وماهيتهيف وخاصة 
وهو الذي ينطلق من مبادئ علم  ،“برهان الوجود”بل يستعمل  ،أو ببهان السبب

ن أن نبهن عىل الجواهر املفارقة بالبهان کإذ ال مي الطبيعة للبهنة عىل املبدإ الول،
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أن  کإذ من شأن ذل ،وراءها باحثني عن مبادئ أخرى لها أن نذهب إىل ما أي ،املطلق
 34.يف التسلسليسقطنا 

جهة النظرية البهانية بال املصباحي يسميه ما منابن رشد  سيستفيد ذاکوه
 ،أو العلميةجهة النظرية الجدلية العامة لتأسيس جهة النظر الفلسفية الو  ،الخاصة

ن أن يسقط يف جوانبهام دو لدى  التوازن بني هاتني الجهتنيترسيخ  کهاجسه يف ذل
لديه أغنى من أن ينحرص ضمن حدود  “ان الفلسفيالبه” سيصبح بحيث ،السلبية

ومقتضيات آلة من آالت العقل، بل إنه يطمع يف أن يستعمل العقل يف معانيه 
الرشدي  يف املنظور ذا سيصبح البهانکوالحدية والحدسية. وه املتعددة االستداللية

 ،سابقة النتائج من معارف ومقدماتليس هو البهان الحريف الذي يقصد به استنباط 
يف هذه الحالة ستصبح برهانية الفلسفة هنا هي استنباط املوجودات من موجود  هلن

أي وحدة  ،مبا هو برهنة عىل وحدة وجود عىل النمط اإلييل ،رضوري ىل نحوأول ع
حسب صاحب  ،ابن رشد ان يحاربهکما  وهذا .رثة من مجالهاکقيص الت   ،إينولوجية

 35.تابکال
لصعوبة احي إىل أن ابن رشد من خالل تجاوزه يخلص بنا املصب ذاکوه

املنهج  استند عىل ،الطبيعة ما بعدعلم وموضوع ومنهج التعدد واالختالف يف اسم 
التوازن بني الوحدة واالختالف، وبني البهان  منهجا يحفظ باعتباره يکيکالتش

لام ، ععلم للموجود مبا هو موجودک ،الطبيعة ما بعد علم وبهذا سيغدو 36.والجدل
ية عىل مستوى کيکوحدة تشعىل و  ،عىل املستوى الداليل يةکيکتش يقوم عىل وحدة

 37.ية عىل مستوى املعرفةکيکوحدة تشوعىل  ،القوال
 عىل ،وفق منظور املصباحي ،تحيلنا ية عىل املستوى الداليلکيکلوحدة التشاف
وحدة ”بحث يف ت “جهة للنظر” هو فلسفة هي عبارة عن من حيث هذا العلم

 ،جهة النظر هاته من هنا مهام تعددت معانيه،الواحد و  .“املنسوب إىل يشء واحد
 بفضل هذه النواة الدالليةو  ،ىل نواة داللية تستمد منها داللتهاإقابلة لالنجذاب  هي

تتخلص هذه  کوبذل .بات دالليةکيوجد عنه من مر  ما لکجزءا بنيويا يف  االسميصبح 
حالة عىل إ ل حيوية و کواحدة وبسيطة خالية من من ادعاء وجود داللة  الفلسفة
أو من الزعم بوجود ماهية مستقلة مطابقة لذاتها ورافضة  يف االسم الواحد، التعدد
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 ما بعدعلم ”بأن قيام  املصباحي عتبي   وبهذا 38.يف هذا االسم لالنتامء إىل غريها
د الوحدة يقتيض استبعا ،عىل البحث يف الوحدة املنسوبة ليشء واحد “الطبيعة

 وترسي .الفلسفية الوحدة النسبية التطابقية التي تنشدها العلوم الجزئية وتبني
ىل سائر املوضوعات واملطالب والسامء التي ع “ىل يشء واحداملنسوب إ”وحدة 

ويف  ،: فهي الوحدة التي ترسي يف أنواع الواحديف اختالفها قسام هذا العلمتتداولها أ 
ن يوجد البد أ  اذن الجوهر... عراض الذاتية يف معنىال يف و  ،فيةملعر وائل الوجودية واال 
ال کمشور کنواع الجنس املذ تنسب إليه أ  “واحد يشء”و داليل ل تعدد وجودي أ کيف 
عرش سم املوجود يدل عىل اإن  کعىل ذل مثال 39.ساسية فيهالحقيقة ال  کبذل

 زية هي مقولة الجوهر.کمقوالت مستقطبة حول مقولة مر 
خلة تحت شياء الداعن اليشء الواحد الذي تنسب إليه جميع ال  بحثالو 

الجنس سواء  کجنس واحد هو بحث عن الول فيها باعتباره الحقيقة الوىل يف ذل
لبحث عن الول يعده وواجب ا .و الجواهرتعلق المر باملقوالت أو املقدمات أ 

ن حقيقة علم ل  ،الطبيعة ما بعدهم الواجبات املنوطة بصاحب علم حد أ املصباحي أ 
وم نابعان من واجب البحث عن املوجود مبا هو موجود ومتيزه من غريه من العل

خر هو البحث عن طبيعة النسبة والبحث عن هذا الول يتالزم معه بحث آ  ؛“الول”
من البحث عن عالقات  ومن هنا يصبح القول الفلسفي هو نوع .ولال  کإىل ذل

 40.وان تابعة لهثو ول مطلق النسبة بني أ 
ونه ک هو ،الوحدة والوجودتاب کحسب  ،ولعل ما يبر البحث عن الول

 ول يف املقوالتفال  .للمور التابعة له علةو  لها، والفاعل د،واملعرفة والح لداللةل احارص 
الول هو  ،املستوى املعريف عىلو  .باقي املقوالت هو علة وجودو  ر،مثال هو الجوه

ام أن املبر للبحث عن ک بها. لتصديقولوهو علة ملعرفة الهويات عدم التناقض  مبدأ
ا لجميع کونه عاما ومشرت کم کبح فالول، ة،هو رضورة البحث عن العمومي الول

عدم التناقض مثال بالنسبة  فمبدأ ع؛ون منسوبة إليه بالطبکالشياء املنسوبة إليه ت
عام وبالطبع  أذن مبدفهو إ  ه،ة إال بتصح مناظر  ذ الإ  ل،واملنطق مبدأ أو مور املعرفة ل 
ال  الول هو ما تعريف انک. إضافة إىل هذا إذا مرا طارئا عليهوليس أ  ي،ل قول برش کل
 جنس فالول يف .الذي ينتمي إليه ال داخل الجنسون صادقا إ کي ال فإنه ،ول لهأ 

جود بالنسبة للمو  ولال غري أن املقوالت.  صل وعلة سائرأ  هوالجوهر،  ،املوجود
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أن  کإذ من شأن ذل ،وراءها باحثني عن مبادئ أخرى لها أن نذهب إىل ما أي ،املطلق
 34.يف التسلسليسقطنا 

جهة النظرية البهانية بال املصباحي يسميه ما منابن رشد  سيستفيد ذاکوه
 ،أو العلميةجهة النظرية الجدلية العامة لتأسيس جهة النظر الفلسفية الو  ،الخاصة

ن أن يسقط يف جوانبهام دو لدى  التوازن بني هاتني الجهتنيترسيخ  کهاجسه يف ذل
لديه أغنى من أن ينحرص ضمن حدود  “ان الفلسفيالبه” سيصبح بحيث ،السلبية

ومقتضيات آلة من آالت العقل، بل إنه يطمع يف أن يستعمل العقل يف معانيه 
الرشدي  يف املنظور ذا سيصبح البهانکوالحدية والحدسية. وه املتعددة االستداللية

 ،سابقة النتائج من معارف ومقدماتليس هو البهان الحريف الذي يقصد به استنباط 
يف هذه الحالة ستصبح برهانية الفلسفة هنا هي استنباط املوجودات من موجود  هلن

أي وحدة  ،مبا هو برهنة عىل وحدة وجود عىل النمط اإلييل ،رضوري ىل نحوأول ع
حسب صاحب  ،ابن رشد ان يحاربهکما  وهذا .رثة من مجالهاکقيص الت   ،إينولوجية

 35.تابکال
لصعوبة احي إىل أن ابن رشد من خالل تجاوزه يخلص بنا املصب ذاکوه

املنهج  استند عىل ،الطبيعة ما بعدعلم وموضوع ومنهج التعدد واالختالف يف اسم 
التوازن بني الوحدة واالختالف، وبني البهان  منهجا يحفظ باعتباره يکيکالتش

لام ، ععلم للموجود مبا هو موجودک ،الطبيعة ما بعد علم وبهذا سيغدو 36.والجدل
ية عىل مستوى کيکوحدة تشعىل و  ،عىل املستوى الداليل يةکيکتش يقوم عىل وحدة

 37.ية عىل مستوى املعرفةکيکوحدة تشوعىل  ،القوال
 عىل ،وفق منظور املصباحي ،تحيلنا ية عىل املستوى الداليلکيکلوحدة التشاف
وحدة ”بحث يف ت “جهة للنظر” هو فلسفة هي عبارة عن من حيث هذا العلم

 ،جهة النظر هاته من هنا مهام تعددت معانيه،الواحد و  .“املنسوب إىل يشء واحد
 بفضل هذه النواة الدالليةو  ،ىل نواة داللية تستمد منها داللتهاإقابلة لالنجذاب  هي

تتخلص هذه  کوبذل .بات دالليةکيوجد عنه من مر  ما لکجزءا بنيويا يف  االسميصبح 
حالة عىل إ ل حيوية و کواحدة وبسيطة خالية من من ادعاء وجود داللة  الفلسفة
أو من الزعم بوجود ماهية مستقلة مطابقة لذاتها ورافضة  يف االسم الواحد، التعدد
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 ما بعدعلم ”بأن قيام  املصباحي عتبي   وبهذا 38.يف هذا االسم لالنتامء إىل غريها
د الوحدة يقتيض استبعا ،عىل البحث يف الوحدة املنسوبة ليشء واحد “الطبيعة

 وترسي .الفلسفية الوحدة النسبية التطابقية التي تنشدها العلوم الجزئية وتبني
ىل سائر املوضوعات واملطالب والسامء التي ع “ىل يشء واحداملنسوب إ”وحدة 

ويف  ،: فهي الوحدة التي ترسي يف أنواع الواحديف اختالفها قسام هذا العلمتتداولها أ 
ن يوجد البد أ  اذن الجوهر... عراض الذاتية يف معنىال يف و  ،فيةملعر وائل الوجودية واال 
ال کمشور کنواع الجنس املذ تنسب إليه أ  “واحد يشء”و داليل ل تعدد وجودي أ کيف 
عرش سم املوجود يدل عىل اإن  کعىل ذل مثال 39.ساسية فيهالحقيقة ال  کبذل

 زية هي مقولة الجوهر.کمقوالت مستقطبة حول مقولة مر 
خلة تحت شياء الداعن اليشء الواحد الذي تنسب إليه جميع ال  بحثالو 

الجنس سواء  کجنس واحد هو بحث عن الول فيها باعتباره الحقيقة الوىل يف ذل
لبحث عن الول يعده وواجب ا .و الجواهرتعلق المر باملقوالت أو املقدمات أ 

ن حقيقة علم ل  ،الطبيعة ما بعدهم الواجبات املنوطة بصاحب علم حد أ املصباحي أ 
وم نابعان من واجب البحث عن املوجود مبا هو موجود ومتيزه من غريه من العل

خر هو البحث عن طبيعة النسبة والبحث عن هذا الول يتالزم معه بحث آ  ؛“الول”
من البحث عن عالقات  ومن هنا يصبح القول الفلسفي هو نوع .ولال  کإىل ذل

 40.وان تابعة لهثو ول مطلق النسبة بني أ 
ونه ک هو ،الوحدة والوجودتاب کحسب  ،ولعل ما يبر البحث عن الول

 ول يف املقوالتفال  .للمور التابعة له علةو  لها، والفاعل د،واملعرفة والح لداللةل احارص 
الول هو  ،املستوى املعريف عىلو  .باقي املقوالت هو علة وجودو  ر،مثال هو الجوه

ام أن املبر للبحث عن ک بها. لتصديقولوهو علة ملعرفة الهويات عدم التناقض  مبدأ
ا لجميع کونه عاما ومشرت کم کبح فالول، ة،هو رضورة البحث عن العمومي الول

عدم التناقض مثال بالنسبة  فمبدأ ع؛ون منسوبة إليه بالطبکالشياء املنسوبة إليه ت
عام وبالطبع  أذن مبدفهو إ  ه،ة إال بتصح مناظر  ذ الإ  ل،واملنطق مبدأ أو مور املعرفة ل 
ال  الول هو ما تعريف انک. إضافة إىل هذا إذا مرا طارئا عليهوليس أ  ي،ل قول برش کل
 جنس فالول يف .الذي ينتمي إليه ال داخل الجنسون صادقا إ کي ال فإنه ،ول لهأ 

جود بالنسبة للمو  ولال غري أن املقوالت.  صل وعلة سائرأ  هوالجوهر،  ،املوجود
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محمد بنحامين
 

ول مطلق يفرسه ويفرس بل البد له من أ  ء،ل يشکيا لتفسري افک ليس أو الحيس املقويل
 41.وهو الجوهر املطلق ،ل ما يوجد يف العامل من نظام وترتيبک

وى القوال فهي تقوم، حسب ية عىل مستکيکأما بالنسبة للوحدة التش
الوسط ”ابن رشد عىل أساس ما سامه  عىل حل تقابل القوال واملذاهب املصباحي،

با ي يصري مالمئا ومناسک.. .و اسمما أ  إبني عىل تعديل داللة أو مبدوالذي ين ،“العادل
ال مختلفة إزاء نفس قو لطبيعة املوضوع املنظور فيه، أو بفضل تجاوز التعارض بني أ 

يرة مغا صافية ال السقوط يف وحدة يتحاىش من خالله 42ىل موقف ثالثاليشء الواحد إ
يحرص عىل  “فالوسط العادل” .حضان اختالف جذريفا من االرمتاء يف أ وخو ، فيها

 ،انکمحافظة عىل التوازن بينهام قدر اإل امل بقاء عىل االختالف والوحدة معا وعىلاإل 
 43.غري مطابقة ملوجوداتها لقواط يف هذا التوازن يؤدي إىل إنتاج أ التفري وعدم

 يسميه املصباحي امممثلة في ية عىل مستوى املعرفةکيکوأخريا فالوحدة التش
أمرين تعني  رشدية فلسفيةمامرسة ک “املناسبة يف الحمل”و .“املناسبة يف الحمل”

ىل الخلط بني لتعميم قد يؤدي إ ل موضوع تفادياکتقديم معرفة خاصة ب :أوال اثنني
ة لطبيعته تختلف عن فالجوهر مثال له ماهية مناسب .مراتب املوجودات املختلفة

وللجوهر الحيس ماهية مناسبة لطبيعته تختلف عن ماهية الجوهر  ،عراضماهية ال 
هي البحث عن الداللة املالمئة للمرتبة  ،کيکون الغاية من التشکوبهذا ت .املفارق

ىل نفس املوضوع النظر إ ،ثانيا ،ام أن املناسبة يف الحمل تعنيک .الوجودية املالمئة
 .ىل نفيهبات محمول له والثانية تدفعنا إفتني إحداهام تدفعنا إىل إثبجهتني مختل

، وعندما ون حقيقته بسيطة وهي صورتهکليه يف ذاته تمثال عندما ننظر إ الجوهرف
 44.لنا حقيقته مؤلفة من صورة ومادة ننظر إليه من حيث هو موجود تبدو

يؤسس ابن رشد حسب  ذا فبموجب هذه الوحدة املقولية أو الوجوديةکوه
نحاء ل أ کبللعقل اإلحاطة الشاملة  فيها تتحقق يةکيکد تشاملصباحي لوحدة وجو 

ام کاملوجود واملاهية لنها تجسد تالزم وترادف الواحد واملوجود  إنها وحدة .املوجود
يف االسم، أي تجمع بني الوحدة  کم واالشرتابني التواطؤ يف االس تقوم عىل الجمع

إنها وحدة  45،ىل صعيد املنهجعىل صعيد الداللة وبني البهان والجدل ع واالختالف
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 ،ل املوجوداتکشفت عن حقه يف النظر يف کو  ،لية القول الفلسفي وعموميتهکرست ک
ونة کوحدة مسکل املناهج مع حرصه عىل جعلها مناسبة ملوضوعه کويف أن يستعمل 

 46.بالتعدد
 ةامليتافيزيقي الوحدة .رابعا

ابن رشد أن شف ک وديةأو الوج الوحدة املقولية من خالل أن يرى املصباحي
رسه کن اللبس الذي ستکل .للموجود نظرة اتصالية يقوم عىل بعد الطبيعة ما علم

 التي وجدت تحققها يف ،: هل ستستمر هذه النظرة االتصاليةهذه الوحدة املقولية هو
 عىل يف الهيمنة، الطبيعة ما بعدول من علم ال جزء ل الکباعتباره يش ،علم الطبيعة

وعىل  ،من جهة ،زلية واملفارقةائناته ال کامل املفارق بالع ي الذي ينظر يفالعلم اإلله
النظرة هذه ن ابن رشد سيضطر للتخيل عن م أ أ  ،أخرىمن جهة  ،عالقته بعامل الطبيعة

 47المية؟کرث من النظرة الکرث فأکية لصالح نظرة انفصالية تقربه أاالتصال
يف  الوحدة املقولية أناملصباحي  يرى هذا السؤاليف إطار معالجته ل

 أوال اموضوع بوصفه ،املوجود الحيس حتى لتفسري فيکت ال الونطولوجيا الرشدية
بالعامل  تهأو عىل عالق ،عىل العامل املفارق أن تعمم فبالحرى ،الطبيعة ما بعدلعلم 

 رضورة لاالنتقاأيب الوليد هاته ستفرض عىل  الوحدة املقولية فايةک موعد املحسوس.
 العلم اإللهي الذي يبحث يف العامل املفارق إىلأي  ،الجزء الثاين من هذا العلمإىل 

حسب  ،وهذا ما يفيد 48.“بحثا عن العلل واملبادئ القصوى والنهائية للموجود الحيس”
 ا العلمجزء أول من هذکلموجود الحيس ل الطبيعة ما بعدعلم  ن تحليلبأ  املصباحي،

ن ل  کوذل ،املتعلق باملوجود املفارق الثاين هئز جهو مجرد توطئة للنظر يف مطالب 
 ،والفاعل ،والجوهر ،والصورة ،الفيلسوف للامدة العامل أو قيمة التحليل الذي يقوم به

وصورة  ،ثبات مادة قصوىإل هي يف التمهيد  ،والغاية يف املوجود الحيس ،کواملحر 
يف  ولوجوهر أ  ،کيتحر  ول الأ  کمحر و  ،فاعل له قوة فيه وال وفاعل ال ،مطلقة

أن يفيض إىل  من علم ما بعد الطبيعة هو ذنول إ الجزء ال  ىفمعن .املوجود املفارق
ل ما يف الطبيعة يشري کن أ  يفکشف کن يوبالتايل أ  .سبابهاعلم املوجودات بأقىص أ 

 49بعد الطبيعة. ىل ماإ
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قراءة يف كتاب محمد املصباحي “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 
 

ول مطلق يفرسه ويفرس بل البد له من أ  ء،ل يشکيا لتفسري افک ليس أو الحيس املقويل
 41.وهو الجوهر املطلق ،ل ما يوجد يف العامل من نظام وترتيبک

وى القوال فهي تقوم، حسب ية عىل مستکيکأما بالنسبة للوحدة التش
الوسط ”ابن رشد عىل أساس ما سامه  عىل حل تقابل القوال واملذاهب املصباحي،

با ي يصري مالمئا ومناسک.. .و اسمما أ  إبني عىل تعديل داللة أو مبدوالذي ين ،“العادل
ال مختلفة إزاء نفس قو لطبيعة املوضوع املنظور فيه، أو بفضل تجاوز التعارض بني أ 

يرة مغا صافية ال السقوط يف وحدة يتحاىش من خالله 42ىل موقف ثالثاليشء الواحد إ
يحرص عىل  “فالوسط العادل” .حضان اختالف جذريفا من االرمتاء يف أ وخو ، فيها

 ،انکمحافظة عىل التوازن بينهام قدر اإل امل بقاء عىل االختالف والوحدة معا وعىلاإل 
 43.غري مطابقة ملوجوداتها لقواط يف هذا التوازن يؤدي إىل إنتاج أ التفري وعدم

 يسميه املصباحي امممثلة في ية عىل مستوى املعرفةکيکوأخريا فالوحدة التش
أمرين تعني  رشدية فلسفيةمامرسة ک “املناسبة يف الحمل”و .“املناسبة يف الحمل”

ىل الخلط بني لتعميم قد يؤدي إ ل موضوع تفادياکتقديم معرفة خاصة ب :أوال اثنني
ة لطبيعته تختلف عن فالجوهر مثال له ماهية مناسب .مراتب املوجودات املختلفة

وللجوهر الحيس ماهية مناسبة لطبيعته تختلف عن ماهية الجوهر  ،عراضماهية ال 
هي البحث عن الداللة املالمئة للمرتبة  ،کيکون الغاية من التشکوبهذا ت .املفارق

ىل نفس املوضوع النظر إ ،ثانيا ،ام أن املناسبة يف الحمل تعنيک .الوجودية املالمئة
 .ىل نفيهبات محمول له والثانية تدفعنا إفتني إحداهام تدفعنا إىل إثبجهتني مختل

، وعندما ون حقيقته بسيطة وهي صورتهکليه يف ذاته تمثال عندما ننظر إ الجوهرف
 44.لنا حقيقته مؤلفة من صورة ومادة ننظر إليه من حيث هو موجود تبدو

يؤسس ابن رشد حسب  ذا فبموجب هذه الوحدة املقولية أو الوجوديةکوه
نحاء ل أ کبللعقل اإلحاطة الشاملة  فيها تتحقق يةکيکد تشاملصباحي لوحدة وجو 

ام کاملوجود واملاهية لنها تجسد تالزم وترادف الواحد واملوجود  إنها وحدة .املوجود
يف االسم، أي تجمع بني الوحدة  کم واالشرتابني التواطؤ يف االس تقوم عىل الجمع

إنها وحدة  45،ىل صعيد املنهجعىل صعيد الداللة وبني البهان والجدل ع واالختالف
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 ،ل املوجوداتکشفت عن حقه يف النظر يف کو  ،لية القول الفلسفي وعموميتهکرست ک
ونة کوحدة مسکل املناهج مع حرصه عىل جعلها مناسبة ملوضوعه کويف أن يستعمل 

 46.بالتعدد
 ةامليتافيزيقي الوحدة .رابعا

ابن رشد أن شف ک وديةأو الوج الوحدة املقولية من خالل أن يرى املصباحي
رسه کن اللبس الذي ستکل .للموجود نظرة اتصالية يقوم عىل بعد الطبيعة ما علم

 التي وجدت تحققها يف ،: هل ستستمر هذه النظرة االتصاليةهذه الوحدة املقولية هو
 عىل يف الهيمنة، الطبيعة ما بعدول من علم ال جزء ل الکباعتباره يش ،علم الطبيعة

وعىل  ،من جهة ،زلية واملفارقةائناته ال کامل املفارق بالع ي الذي ينظر يفالعلم اإلله
النظرة هذه ن ابن رشد سيضطر للتخيل عن م أ أ  ،أخرىمن جهة  ،عالقته بعامل الطبيعة

 47المية؟کرث من النظرة الکرث فأکية لصالح نظرة انفصالية تقربه أاالتصال
يف  الوحدة املقولية أناملصباحي  يرى هذا السؤاليف إطار معالجته ل

 أوال اموضوع بوصفه ،املوجود الحيس حتى لتفسري فيکت ال الونطولوجيا الرشدية
بالعامل  تهأو عىل عالق ،عىل العامل املفارق أن تعمم فبالحرى ،الطبيعة ما بعدلعلم 

 رضورة لاالنتقاأيب الوليد هاته ستفرض عىل  الوحدة املقولية فايةک موعد املحسوس.
 العلم اإللهي الذي يبحث يف العامل املفارق إىلأي  ،الجزء الثاين من هذا العلمإىل 

حسب  ،وهذا ما يفيد 48.“بحثا عن العلل واملبادئ القصوى والنهائية للموجود الحيس”
 ا العلمجزء أول من هذکلموجود الحيس ل الطبيعة ما بعدعلم  ن تحليلبأ  املصباحي،

ن ل  کوذل ،املتعلق باملوجود املفارق الثاين هئز جهو مجرد توطئة للنظر يف مطالب 
 ،والفاعل ،والجوهر ،والصورة ،الفيلسوف للامدة العامل أو قيمة التحليل الذي يقوم به

وصورة  ،ثبات مادة قصوىإل هي يف التمهيد  ،والغاية يف املوجود الحيس ،کواملحر 
يف  ولوجوهر أ  ،کيتحر  ول الأ  کمحر و  ،فاعل له قوة فيه وال وفاعل ال ،مطلقة

أن يفيض إىل  من علم ما بعد الطبيعة هو ذنول إ الجزء ال  ىفمعن .املوجود املفارق
ل ما يف الطبيعة يشري کن أ  يفکشف کن يوبالتايل أ  .سبابهاعلم املوجودات بأقىص أ 

 49بعد الطبيعة. ىل ماإ
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 لدى ابن رشد الطبيعة ما بعدأن يف علم تاب کصاحب الشف کوبهذا ي
العرضية  رؤيةلااملفارقة،  والرؤية املقولية الرؤية ،ان ميتافيزيقيتانتتعايش رؤيت

بثالث  وهام رؤيتان استأنس فيهام أبو الوليد، حسب املصباحي، ،والرؤية الذاتية
 50.ونظرية العلتني ،ونظرية النظام والرتتيب ،الحفظنظرية  نظريات:

 تبعية مستمرة يفالعامل  ونکي “راملستمو الخلق ظرية الحفظ أ ن”( 1)فوفق 
لحظة  الخلق يتوقف فيه فعل ال ىل حفظما يحول الوجود إ. وهذا أ الولللمبد
. ل يف حيز العدمو دخالو  يعني التوقف عن الوجود عن الحفظ إذ التوقف هنا ة،واحد

تيب ظرية الرت ن” ما وفقأ ( 2) .ةکطبيعة العامل داخلة يف طبيعة الحر  وهذا ما يفيد أن
سبب نه هو ل  ،ون عرضياکن أن يکمي ال شياءال م املوجود يف النظا فإن “موالنظا

ون ذاتيا إال کأن ي نهکن هذا النظام ال ميکل .بل ذاتيا ن عرضياو کي والسبب ال ،وجودها
 کوما هذا العقل الول سوى املحر  ،ناول مخالف لطبيعة عقلان صادرا عن عقل أ کإذا 

ودين بني الوج الجمعنها تحيلنا عىل فإ “نيظرية العلتن”أما ( 3) .الول أو املبدأ الول
 نفس املبدأ الول باعتباره جمعا يعتب بأن هذا املبدأ ىلالحيس والعقيل يف االرتقاء إ

وهو علة الوجود الحيس  ،ل علة الوجود العقيل للعقول املفارقةکول يشال 
غري الوجود  دأعلة املفارقات وبالتايل فهو مبنه علة املقوالت و إ  .للموجودات الطبيعية

مجال  من ثم الو  .زلية نوعيةأ زيلوال  ،بنوعيه الزيل أزلية فردية کواملتحر  کاملتحر 
تعقل  فاملبدأ الول هو مبدأ ،ةکص بالتعقل ومبدأ خاص بالحر خا للتمييز بني مبدأ

 51.ة يف نفس الوقت عىل نحو مبارشکوحر 
ون املبدأ کي يفک هو:املصباحي  الذي سيفرض نفسه عىلالسؤال ف هناومن 

 ؟الحسية واملتعالية معاعلة ذاتية لوجود املوجودات  ،امبدأ متعالي بوصفه ،ولال 
صعب لحظة وحدوية أ  ضمندخل ت هذا السؤالمعالجة أن يعتب املصباحي 

يب کول، والتي هي تر وهي لحظة الوحدة املطلقة للمبدأ ال  ،يف فلسفة ابن رشد
، (التي تقال عىل الله “مثله يشءکليس ” االنفرادية )وحدة العددية للوحدتني:

ظة يف نظر وهذه اللح .ي الوحدة املطلقة للوجود واملاهيةأ  ،والوحدة الذاتية
املوجود ورسيان الواحد يف نها لحظة انبثاق الوجود من املصباحي هي اللحظة الهم ل 

 52.نها لحظة الواحد يف الجوهرإ  ،ل اآلحاد والوحداتک
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سيعمل  يف أونطولوجيا ابن رشد ،الوحدةهذه  شف عن رسيانکولل
 ،مل من خالل تبني طبيعة الفعل اإللهيلقاء الضوء عىل طبيعة العاعىل إاملصباحي 

التي هي قوام  ةکلحر ه لفحص يف النظر العلمي الطبيعي بالعودة من جديد إىل کوذل
 ودالسبيل للبهنة عىل وج هي عند ابن رشد ةکدامت الحر  ما ؛ون والفسادکعامل ال

توحيد ، و ولال  کاملبدأ الول باملحر  هتوحيد يعني مام .ولأ أ مبدک لهيهذا الفعل اإل
مبفهومي  کل ذلکوعالقة  ،ةکوبالحر  ،حياناالفعل اإللهي بالربط والتوحيد والنظام أ 

ىل فعل عىل تحويل فعل اإليجاد إ کل ذلکاسات کنعوا ،الفاعل والغاية والصورة
 53.کللتحري

يف الونطولوجيا الرشدية  “النسبة” حياملصبا يعتبيل سومبوجب هذا التحو
 ،ووحدة املوجود مبا هو مفارق “وحدة املوجود مبا هو موجود”ا بني کقاسام مشرت 

ن جعل النسبة املقولية نسبة جنسية بينام النسبة املتعالية بأ  ابن رشد ميز بينهامسي
عنارص ثالثة إىل املشهد  عىل إدخال ، يف نظر املصباحي،هوهذا ما حمل .نسبة سببية

 ،والعقل ،الول کاملحر  :امليتافيزيقي لتفسري الفعل السببي لهذه النسبة وهي
 54ة.کوالحر 

ي يتميز کاملصباحي مناسبة البن رشد  يف نظرلت الوحدة امليتافيزيقية کش
ة کحني ربط هذه الوحدة مببدأي الحر  کوذل ،لمنيکعن غريه من الفالسفة واملت

 ل،الو  کتوحيد املبدأ الول واملحر  ،أوال :هذا الربط من أربعة أمور هنکد موق .والعقل
الول  کان ميثلها العقل يف نظرية الفيض بني املحر که للحظة الوساطة التي ئوإلغا

 ،داة وجود وحفظة أ کن الحر القول بأ من  ،ثانيا ،نهکام مک .ةکليحل محلها الحر  والعامل
ة من کلن الحر  کوذل ،جوهر العامل والوجود ون هيکن تل  ، من جهة،مام يرقيها

أي عندما نربطها بالخلق املستمر ونجعلها مرادفة للواحد ؛ الزاوية امليتافيزيقية
بل ستصبح هي املعنى الفعيل  ،فسوف لن يبقى لها معنى عريض للعامل ،واملوجود

ختلفا م ،ته الذاتية يف آن واحدکرشد وحدة العامل وحر وبهذا سيضمن ابن  .للعامل
ة کانطالقا من الحر  الله من يبهن عىل وجود يرى بأن انکعن ابن سينا الذي  کبذل

 قد. فابن سينا من يعتب أحد أعراض املوجود مبدأ للبهنة عىل املوجود املطلقکهو 
ريس کمام جعله ينتهي إىل تان والوجوب بالنسبة للموجود؛ کمانطلق من جهتي اإل 

، حيث تنفصل املاهية عن املوجود واملوجود عن الواحد نظرة انفصالية عرضية للعامل
صبح املوجود والوحدة واملاهية أمورا عرضية ال رضورية والصورة عن املادة، وأ 
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قراءة يف كتاب محمد املصباحي “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 
 

 لدى ابن رشد الطبيعة ما بعدأن يف علم تاب کصاحب الشف کوبهذا ي
العرضية  رؤيةلااملفارقة،  والرؤية املقولية الرؤية ،ان ميتافيزيقيتانتتعايش رؤيت

بثالث  وهام رؤيتان استأنس فيهام أبو الوليد، حسب املصباحي، ،والرؤية الذاتية
 50.ونظرية العلتني ،ونظرية النظام والرتتيب ،الحفظنظرية  نظريات:

 تبعية مستمرة يفالعامل  ونکي “راملستمو الخلق ظرية الحفظ أ ن”( 1)فوفق 
لحظة  الخلق يتوقف فيه فعل ال ىل حفظما يحول الوجود إ. وهذا أ الولللمبد
. ل يف حيز العدمو دخالو  يعني التوقف عن الوجود عن الحفظ إذ التوقف هنا ة،واحد

تيب ظرية الرت ن” ما وفقأ ( 2) .ةکطبيعة العامل داخلة يف طبيعة الحر  وهذا ما يفيد أن
سبب نه هو ل  ،ون عرضياکن أن يکمي ال شياءال م املوجود يف النظا فإن “موالنظا

ون ذاتيا إال کأن ي نهکن هذا النظام ال ميکل .بل ذاتيا ن عرضياو کي والسبب ال ،وجودها
 کوما هذا العقل الول سوى املحر  ،ناول مخالف لطبيعة عقلان صادرا عن عقل أ کإذا 

ودين بني الوج الجمعنها تحيلنا عىل فإ “نيظرية العلتن”أما ( 3) .الول أو املبدأ الول
 نفس املبدأ الول باعتباره جمعا يعتب بأن هذا املبدأ ىلالحيس والعقيل يف االرتقاء إ

وهو علة الوجود الحيس  ،ل علة الوجود العقيل للعقول املفارقةکول يشال 
غري الوجود  دأعلة املفارقات وبالتايل فهو مبنه علة املقوالت و إ  .للموجودات الطبيعية

مجال  من ثم الو  .زلية نوعيةأ زيلوال  ،بنوعيه الزيل أزلية فردية کواملتحر  کاملتحر 
تعقل  فاملبدأ الول هو مبدأ ،ةکص بالتعقل ومبدأ خاص بالحر خا للتمييز بني مبدأ

 51.ة يف نفس الوقت عىل نحو مبارشکوحر 
ون املبدأ کي يفک هو:املصباحي  الذي سيفرض نفسه عىلالسؤال ف هناومن 

 ؟الحسية واملتعالية معاعلة ذاتية لوجود املوجودات  ،امبدأ متعالي بوصفه ،ولال 
صعب لحظة وحدوية أ  ضمندخل ت هذا السؤالمعالجة أن يعتب املصباحي 

يب کول، والتي هي تر وهي لحظة الوحدة املطلقة للمبدأ ال  ،يف فلسفة ابن رشد
، (التي تقال عىل الله “مثله يشءکليس ” االنفرادية )وحدة العددية للوحدتني:

ظة يف نظر وهذه اللح .ي الوحدة املطلقة للوجود واملاهيةأ  ،والوحدة الذاتية
املوجود ورسيان الواحد يف نها لحظة انبثاق الوجود من املصباحي هي اللحظة الهم ل 

 52.نها لحظة الواحد يف الجوهرإ  ،ل اآلحاد والوحداتک
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سيعمل  يف أونطولوجيا ابن رشد ،الوحدةهذه  شف عن رسيانکولل
 ،مل من خالل تبني طبيعة الفعل اإللهيلقاء الضوء عىل طبيعة العاعىل إاملصباحي 

التي هي قوام  ةکلحر ه لفحص يف النظر العلمي الطبيعي بالعودة من جديد إىل کوذل
 ودالسبيل للبهنة عىل وج هي عند ابن رشد ةکدامت الحر  ما ؛ون والفسادکعامل ال

توحيد ، و ولال  کاملبدأ الول باملحر  هتوحيد يعني مام .ولأ أ مبدک لهيهذا الفعل اإل
مبفهومي  کل ذلکوعالقة  ،ةکوبالحر  ،حياناالفعل اإللهي بالربط والتوحيد والنظام أ 

ىل فعل عىل تحويل فعل اإليجاد إ کل ذلکاسات کنعوا ،الفاعل والغاية والصورة
 53.کللتحري

يف الونطولوجيا الرشدية  “النسبة” حياملصبا يعتبيل سومبوجب هذا التحو
 ،ووحدة املوجود مبا هو مفارق “وحدة املوجود مبا هو موجود”ا بني کقاسام مشرت 

ن جعل النسبة املقولية نسبة جنسية بينام النسبة املتعالية بأ  ابن رشد ميز بينهامسي
عنارص ثالثة إىل املشهد  عىل إدخال ، يف نظر املصباحي،هوهذا ما حمل .نسبة سببية

 ،والعقل ،الول کاملحر  :امليتافيزيقي لتفسري الفعل السببي لهذه النسبة وهي
 54ة.کوالحر 

ي يتميز کاملصباحي مناسبة البن رشد  يف نظرلت الوحدة امليتافيزيقية کش
ة کحني ربط هذه الوحدة مببدأي الحر  کوذل ،لمنيکعن غريه من الفالسفة واملت

 ل،الو  کتوحيد املبدأ الول واملحر  ،أوال :هذا الربط من أربعة أمور هنکد موق .والعقل
الول  کان ميثلها العقل يف نظرية الفيض بني املحر که للحظة الوساطة التي ئوإلغا

 ،داة وجود وحفظة أ کن الحر القول بأ من  ،ثانيا ،نهکام مک .ةکليحل محلها الحر  والعامل
ة من کلن الحر  کوذل ،جوهر العامل والوجود ون هيکن تل  ، من جهة،مام يرقيها

أي عندما نربطها بالخلق املستمر ونجعلها مرادفة للواحد ؛ الزاوية امليتافيزيقية
بل ستصبح هي املعنى الفعيل  ،فسوف لن يبقى لها معنى عريض للعامل ،واملوجود

ختلفا م ،ته الذاتية يف آن واحدکرشد وحدة العامل وحر وبهذا سيضمن ابن  .للعامل
ة کانطالقا من الحر  الله من يبهن عىل وجود يرى بأن انکعن ابن سينا الذي  کبذل

 قد. فابن سينا من يعتب أحد أعراض املوجود مبدأ للبهنة عىل املوجود املطلقکهو 
ريس کمام جعله ينتهي إىل تان والوجوب بالنسبة للموجود؛ کمانطلق من جهتي اإل 

، حيث تنفصل املاهية عن املوجود واملوجود عن الواحد نظرة انفصالية عرضية للعامل
صبح املوجود والوحدة واملاهية أمورا عرضية ال رضورية والصورة عن املادة، وأ 
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محمد بنحامين
 

ى نأ من أن ي ن ابن رشدکم ،ةثالثمن جهة  ،ة والعقلکالربط بني الحر  ام أنک 55.للذات
ي عن ، أ عن الوحدة رثةکان تصور صدور الکملنه صار باإل  ،عن مبدأ الصدور الحدي

بفضل  کوذل ،رثة من وحدته املطلقةکال کن تنال تلمبارشة دون أ  ل،الفاعل الو 
والنظر إليه ال من حيث هو فاعل بل مبا هو  ،کإرجاع مفهوم الفاعل إىل مفهوم املحر 

تحويل مفهوم  من ،ارابع ،ابن رشد ة والعقلکالربط بني الحر  نکومصورة وغاية. 
ىل ميالد مفهوم إ المر الذي أفىض ة،ربطه بالصورة والغايو  ،کاملحر ىل مفهوم الفاعل إ

الذي  “رالخلق املستم”وهو مفهوم  ،جديد ومتوازن بني القول بالخلق والقول بالقدم
ول تبعية ثبات تبعية العامل للمبدأ ال ة وإ کحر يضمن يف نفس الوقت عدم انقطاع ال

زل والتخفيف من وال عارض بني الزمن من تجاوز الت ل هذاک نکوقد م ة.مبارشة ودامئ
ول ال  کان املحر ک متىإذ  .رادة والرضورةوبني اإل ،رثةکابل بني الوحدة والحدة التق

 سيتخذ کاملوجود عن هذا املحر  إيجاد، فإن فعل وصورية يف نفس الوقتعلة فاعلة 
 56.لهذا املوجود و الخلق املستمرمعنى الحفظ الدائم أ 

 خامتة
الوحدة والوجود عند  محمد املصباحي تابکلمن قراءتنا ذا إذن نخلص که

ام ک ابن رشد نطولوجياأ  يف الخفيةوحدة لل رصد اللحظات الساسيةإىل أنه  ابن رشد
تبه کالطبيعة ويف تاب کلويف رشوحه  بعد الطبيعة ما أرسطو تابکل رشوحه صاغها يف
وصف املصباحي هذه  وقد .(تهافت التهافت، فصل املقال، مناهج الدلة) الجدالية

بني الواحد  وحدة وربط تقوم عىل عالقة ،نطولوجيا عالئقيةأ ونها کبالونطولوجيا 
ختالف ومختلفة با مرتابطة وحدات ثالثيف  تجلت هذه الوحدة وقد .واملوجود
م تقوم کم انتامئها ملقولة الکبح يرى املصباحي بأنها التي “ياليةکاملوحدة ال”: وظائفها

م انتامئها ملقولة کوبح .يالکوهي وظيفة امل ،ا البساطة وعدم االنقسامبوظيفة متنحه
 .ل املوجودات باعتبارها مبدأ لهاکالقدرة عىل التواجد يف تضمن لهذه الوحدة اإلضافة 

 ،والجنس بالفصل ،ربط الصورة باملادة ،تقوم بوظيفة الربطو  “قوليةاملوحدة ال”و
أثبت تالزم وترادف الواحد  يف إطارهاو  ة،املاهيواملوجود ب ،والجوهر بالعراض

وحدة ال” . ثمسکيه الواحد يدل عليه املوجود والعلواملوجود، مبعنى أن ما يدل ع
هذه الوحدة  إطارففي  .ة والعقلکربطها ابن رشد مببدأي الحر  التي “يتافيزيقيةامل

يجة ة ويصري القول بان املوجود نتکيتداخل فعل العقل الذي هو الربط بفعل الحر 
املادة نحو  کلن الربط هو تحرية کالربط مرادفا للقول بان املوجود نتيجة الحر 
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وأن فعل  ،عند أيب الوليد ة جوهر العاملکأن الحر املصباحي  مبوجبها أثبت 57،“صورتها
شأنه يف  ،موجود داخل العامل وليس واردا عليه من خارج عن هذا العامللديه الوجود 

 .يوجد يف داخل اإلنسانشأن فعل العقل الذي  کذل
عىل  حريصا ،حسب املصباحي ،الثالث ظل ابن رشد تيف إطار هذه الوحدا

فقد  .الطبيعة ما بعدشطرين متناظرين لعلم ک ،لواحدال للموجود و ال ل عدم االنحياز
 58.هو واحد وعلم الواحد مبا “هو موجود علم املوجود مبا” بني اتوازنم التزم موقفا

تاب کل أبواب هذا الکالتوازن هاته ظلت حارضة بقوة يف رة کواملالحظ أن ف
 لقراءة لها خصوصيتها رة موجهةکعىل أنها ف يف نظرنا وفصوله، وهذا ما يؤرش

عىل اإلنجازات  املصباحي اانفتح فيه فلسفية قراءة إنها .طولوجيا الرشديةللون
فاهيم الصوفية أحد املک البزخام انفتح فيها عىل ک الفلسفية والعلمية املعارصة
 عىل يف املنظور املصباحي يحيل والذي ،ب ابن عريبکاملؤسسة لعرفانية الشيخ ال 

 ،ار واالنغالقکونبذ االحت بالبينية ي يحتفى فيهذالفضاء ال کذل أي ،“ان املحايدکامل”
 کذلکهو ومن حيث  .ان من خصائصه االحتفاء بالتقابل بني الرؤى واملناهجکمکأي 

ئييس هو التوسط، أي التوسط بني تخوم املتقابلني. فهو ال ينتمي لي فإن معناه الر 
ل مجاال للقاء هذين کيش إنه. هاميلعب دور الجامع بين بحيث طرف من املتقابلني،
 59الخريين وامتزاجهام.

 ،مل يتم الترصيح بهاالقراءة وما تحيل عليه من رؤية توازنية حقيقة أن هذه 
والتقاط  مهمة تجميعها کلترت  نک، لتابکيف هذا ال صودامق بحيث تم تبديدها تبديدا

بأن  اعتبنا ،االلتقاط والتجميع ومحاولة منا للقيام بهذا ،ومن هنا .إىل القارئ عنارصها
والتي  ،املصباحي االستعارة التي منحها لها کهو تلأقوى مؤرش عىل هذه القراءة 

 .“املوقف العدل” يف تخترصها
فة االنحياز املطلق آل  املصباحي تجنب يف أوال: “لعدلاملوقف ا”ويتجىل هذا 

يقول  نجده کلذل .الجابريکالتي طالت مواقف بعض الرشديني ، هذه اآلفة البن رشد
ن نقف أ  نا حريصنيکبل  ،ىل االنحياز للرجل عىل حساب خصومهإن مضطرين کمل ن”

 وإعطاء ضعفه امنکشف عن مکنرتدد يف ال وال ،موقفا عدال نثمن مظاهر قوة تفسريه
ام ک 60؛“صابة املعنى من تخريجاتهم الداللية والقوليةإ ذا ما برعوا يف إ الحق لخصومه 
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قراءة يف كتاب محمد املصباحي “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 
 

ى نأ من أن ي ن ابن رشدکم ،ةثالثمن جهة  ،ة والعقلکالربط بني الحر  ام أنک 55.للذات
ي عن ، أ عن الوحدة رثةکان تصور صدور الکملنه صار باإل  ،عن مبدأ الصدور الحدي

بفضل  کوذل ،رثة من وحدته املطلقةکال کن تنال تلمبارشة دون أ  ل،الفاعل الو 
والنظر إليه ال من حيث هو فاعل بل مبا هو  ،کإرجاع مفهوم الفاعل إىل مفهوم املحر 

تحويل مفهوم  من ،ارابع ،ابن رشد ة والعقلکالربط بني الحر  نکومصورة وغاية. 
ىل ميالد مفهوم إ المر الذي أفىض ة،ربطه بالصورة والغايو  ،کاملحر ىل مفهوم الفاعل إ

الذي  “رالخلق املستم”وهو مفهوم  ،جديد ومتوازن بني القول بالخلق والقول بالقدم
ول تبعية ثبات تبعية العامل للمبدأ ال ة وإ کحر يضمن يف نفس الوقت عدم انقطاع ال

زل والتخفيف من وال عارض بني الزمن من تجاوز الت ل هذاک نکوقد م ة.مبارشة ودامئ
ول ال  کان املحر ک متىإذ  .رادة والرضورةوبني اإل ،رثةکابل بني الوحدة والحدة التق

 سيتخذ کاملوجود عن هذا املحر  إيجاد، فإن فعل وصورية يف نفس الوقتعلة فاعلة 
 56.لهذا املوجود و الخلق املستمرمعنى الحفظ الدائم أ 

 خامتة
الوحدة والوجود عند  محمد املصباحي تابکلمن قراءتنا ذا إذن نخلص که

ام ک ابن رشد نطولوجياأ  يف الخفيةوحدة لل رصد اللحظات الساسيةإىل أنه  ابن رشد
تبه کالطبيعة ويف تاب کلويف رشوحه  بعد الطبيعة ما أرسطو تابکل رشوحه صاغها يف
وصف املصباحي هذه  وقد .(تهافت التهافت، فصل املقال، مناهج الدلة) الجدالية

بني الواحد  وحدة وربط تقوم عىل عالقة ،نطولوجيا عالئقيةأ ونها کبالونطولوجيا 
ختالف ومختلفة با مرتابطة وحدات ثالثيف  تجلت هذه الوحدة وقد .واملوجود
م تقوم کم انتامئها ملقولة الکبح يرى املصباحي بأنها التي “ياليةکاملوحدة ال”: وظائفها

م انتامئها ملقولة کوبح .يالکوهي وظيفة امل ،ا البساطة وعدم االنقسامبوظيفة متنحه
 .ل املوجودات باعتبارها مبدأ لهاکالقدرة عىل التواجد يف تضمن لهذه الوحدة اإلضافة 

 ،والجنس بالفصل ،ربط الصورة باملادة ،تقوم بوظيفة الربطو  “قوليةاملوحدة ال”و
أثبت تالزم وترادف الواحد  يف إطارهاو  ة،املاهيواملوجود ب ،والجوهر بالعراض

وحدة ال” . ثمسکيه الواحد يدل عليه املوجود والعلواملوجود، مبعنى أن ما يدل ع
هذه الوحدة  إطارففي  .ة والعقلکربطها ابن رشد مببدأي الحر  التي “يتافيزيقيةامل

يجة ة ويصري القول بان املوجود نتکيتداخل فعل العقل الذي هو الربط بفعل الحر 
املادة نحو  کلن الربط هو تحرية کالربط مرادفا للقول بان املوجود نتيجة الحر 
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وأن فعل  ،عند أيب الوليد ة جوهر العاملکأن الحر املصباحي  مبوجبها أثبت 57،“صورتها
شأنه يف  ،موجود داخل العامل وليس واردا عليه من خارج عن هذا العامللديه الوجود 

 .يوجد يف داخل اإلنسانشأن فعل العقل الذي  کذل
عىل  حريصا ،حسب املصباحي ،الثالث ظل ابن رشد تيف إطار هذه الوحدا

فقد  .الطبيعة ما بعدشطرين متناظرين لعلم ک ،لواحدال للموجود و ال ل عدم االنحياز
 58.هو واحد وعلم الواحد مبا “هو موجود علم املوجود مبا” بني اتوازنم التزم موقفا

تاب کل أبواب هذا الکالتوازن هاته ظلت حارضة بقوة يف رة کواملالحظ أن ف
 لقراءة لها خصوصيتها رة موجهةکعىل أنها ف يف نظرنا وفصوله، وهذا ما يؤرش

عىل اإلنجازات  املصباحي اانفتح فيه فلسفية قراءة إنها .طولوجيا الرشديةللون
فاهيم الصوفية أحد املک البزخام انفتح فيها عىل ک الفلسفية والعلمية املعارصة
 عىل يف املنظور املصباحي يحيل والذي ،ب ابن عريبکاملؤسسة لعرفانية الشيخ ال 

 ،ار واالنغالقکونبذ االحت بالبينية ي يحتفى فيهذالفضاء ال کذل أي ،“ان املحايدکامل”
 کذلکهو ومن حيث  .ان من خصائصه االحتفاء بالتقابل بني الرؤى واملناهجکمکأي 

ئييس هو التوسط، أي التوسط بني تخوم املتقابلني. فهو ال ينتمي لي فإن معناه الر 
ل مجاال للقاء هذين کيش إنه. هاميلعب دور الجامع بين بحيث طرف من املتقابلني،
 59الخريين وامتزاجهام.

 ،مل يتم الترصيح بهاالقراءة وما تحيل عليه من رؤية توازنية حقيقة أن هذه 
والتقاط  مهمة تجميعها کلترت  نک، لتابکيف هذا ال صودامق بحيث تم تبديدها تبديدا

بأن  اعتبنا ،االلتقاط والتجميع ومحاولة منا للقيام بهذا ،ومن هنا .إىل القارئ عنارصها
والتي  ،املصباحي االستعارة التي منحها لها کهو تلأقوى مؤرش عىل هذه القراءة 

 .“املوقف العدل” يف تخترصها
فة االنحياز املطلق آل  املصباحي تجنب يف أوال: “لعدلاملوقف ا”ويتجىل هذا 

يقول  نجده کلذل .الجابريکالتي طالت مواقف بعض الرشديني ، هذه اآلفة البن رشد
ن نقف أ  نا حريصنيکبل  ،ىل االنحياز للرجل عىل حساب خصومهإن مضطرين کمل ن”

 وإعطاء ضعفه امنکشف عن مکنرتدد يف ال وال ،موقفا عدال نثمن مظاهر قوة تفسريه
ام ک 60؛“صابة املعنى من تخريجاتهم الداللية والقوليةإ ذا ما برعوا يف إ الحق لخصومه 
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محمد بنحامين
 

 ه ابن سيناياملقارنة التي أجراها املصباحي بني ابن رشد وخصم کهو الحال مثال يف تل
ام ک 61.تابکس مصباحي نقدي يف هذا الف  رسيان ن   والتي تنم عن أحد مظاهر والغزايل

ملوقف ابن رشد من مختلف  املصباحي يف تصنيف ،ثانيا ،“العدل املوقف” يتجىل هذا
يتامهى فيه ابن رشد  “موقف عدلک”االت التي أثارتها مسألة الوحدة والوجود کاإلش

 ابن رشد افيه تجنب ية والتنطولوجيو ال  رؤيةال وهذا ما يتجىل يف ،قاضکمع منصبه 
 او تعددشقوق فيها وال تغاير أ  ال ومطلقة السقوط يف وحدة صافية حسب املصباحي

اتصال بني  حضان اختالف جذري الاالرمتاء يف أ  خرىمن جهة أ  وتجنبه من جهة،
بقاء اإل  وبالجملة فإنه موقف سعى فيه أبو الوليد إىل .طرافهمتاس بني أ  حدوده وال

 ذاکوه .انکمعىل التوازن بينهام قدر اإل منه  حافظةماالختالف والوحدة معا،  عىل
ثرة واملتأ الصوفية التي يقول بها السقوط يف ميتافيزيقا الواحد االتصالية  ب  جن  ت
ام تجنب امليتافيزيقا الذرية ک ،القامئة عىل نظرية الفيضفالطونية املحدثة ال ب

الخلق من عدم، هذا إضافة إىل أنه مل نظرية الم القامئة عىل کلدى علامء الاالنفصالية 
إىل مذهب أرسطو  ذا سيميل ابن رشدکوه .بن سيناال ضية عر  ميل نحو امليتافيزيقا ال

دعا إىل وحدة متصلة منفصلة يف اآلن نفسه بني بحيث  .القائل باإلخراج إىل الفعل
وأبو  وحدة يتصالح فيها القول بالحدوث مع القول بالقدم. .ول والعاملال  کاملحر 

 ،تساوية من هذه الرؤىحاول أن يبقى عىل مسافة م”الوليد بهذا، يقول املصباحي، 
 غنيا قابال للقراءة، ومن ن يبدو العامل متنوعا متحوالجل أ من أ  کل ذلکوهو قد فعل 

 62.“ن يحتل العقل، ومن خالله اإلنسان، فيه املرتبة الوىلأجل أ 
عىل  تاب،کلدى ابن رشد، حسب صاحب ال “املوقف العدل”ام تجىل هذا ک

يف  کيک)= التش يف االسم کم واالشرتاؤ يف االسالجمع بني التواط يف ،الصعيد الداليل
فقد  واإلبيستيمولوجيأما عىل الصعيد املنهجي  .بني الوحدة واالختالف ، أياالسم(
 63.بني البهان والجدل جمع

                                                           
امن الضعف عند ابن رشد يشري إليه املصباحي بصدد مقارنته بني ابن رشد وخصمه الغزايل بحيث عب عن مؤاخذته کوهذا الرصد مل 61

ال من کبهان والذي أدى به وبالفالسفة السابقني عليه عامة إىل السقوط يف أشإخضاع ابن رشد علم الهيئة ملقتضيات  علميي النفس وال
امت وهي عىل التحقيق کتح”يف التعبري عنها بأنها  والتي تفوق الغزايلية کالتيه يف مفازات نظرية عقيمة فيام يخص النظريات الفل
أن هذه الرتهات التي سقط فيها ابن رشد سيتخلص منها  ويرى املصباحي “ظلامت فوق ظلامت... إنها ترهات ال تفيد غلبات الظنون

امن ضعف ابن رشد تجاه ابن سينا فهذا ک. أما فيام يخص تسجيل املصباحي مل207، الوحدة والوجوداملصباحي، بلر وجاليليو، کو  کوبرنيک
حيال جوهر  “ن من ذاتهکغريه املم الواجب من”ما يشري إليه عندما عب عن عدم اقتناعه مبوقف ابن رشد الرافض للصيغة السينوية 

ام يقول ابن رشد. وهذا ما جعل کة هي جوهر وجودها وليس عرضا من أعراضها کتها، علام بأن الحر کالجرام الساموية ويقبلها حيال حر 
 .210 والوجود،حدة الو  املصباحي، .“مذهب ابن رشد النازلة کان أکرث متاسکا وإقناعا منأن مذهب ابن سينا يف هذه ” ـاملصباحي يرى ب

 .14، (2011ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت) فلسفة ابن رشدمحمد املصباحي،  62
 .194 ،والوجودالوحدة املصباحي،  63

 

هتامم الرشدي بالبعد العالئقي والتناسبي أو البزخي يف وهذا اال 
 تقاطع بني ابن رشدال وجود بعض عن حسب املصباحي شفکهو ما ي أونطولوجيته

 الحداثة. إنه تقاطع ما بعدعلم املعلوميات وفلسفة ممثال يف  ؛عد حدايثب املار کوالف
بنزوع نحو مبا يوحي  للموجود ياالکم بالعددالواحد  ابن رشد اعتبار يف عن نفسه عّب 

 ،الذي يعطي السبقية للعداد عىل الجواهر ،التبشري بعقل جديد هو العقل الرقمي
 64.ر التطابق والهويةکمنه إىل فر النسبية والتناسب کف منرب قال 

حسب  ما سيحد من هذا النزوع الرشدي نحو هذا العقل الجديد، نکل
خضاع املقوالت بجوهرها من ميل قوي لدى ابن رشد إل ” يالحظهو ما  املصباحي،

ي هيمنة مام يعن 65،“ولال  أم قربها من املبدکعراضها لسيادة الجواهر املفارقة بحأ و 
 .ون عىل الونطولوجيا الرشديةکالنظرة الغائية واملتعالية لل

تاب عىل کيف هذا الشارة إىل أن املصباحي باعتامده ويف الخري البد من اإل 
من النفاذ ن کقد مت ،للونطولوجيا الرشدية ،رؤية ومنهجا ،القراءة الفلسفية البزخية

 کتل بحيث تجاوز الجابري، حمد عابدحسب تعبري م إىل ما بني جلد وعظم ابن رشد،
فلسفية ليحل محلها قراءة  هذه الونطولوجيالالقراءات اإليديولوجية التسطيحية 

 ،کيکوالتش ،والجدل ،والحرية ،تزج بالقارئ يف أتون القلقعميقة ودقيقة رصينة و 
جعل مهمة تلخيص هذه القراءة عمال  مام. ، والتقلبوالتشعب ،والتنوع ،والتعدد

 ا.صعب
البد من اإلشارة هنا إىل أن عدم انفتاح املصباحي يف هذا  کن ومع ذلکل

ن قارئ کقد حال دون متوما يحيل عليه من مقارنات،  تاب عىل املنهج الفيلولوجيکال
ام کإن وجدت، بني أونطولوجيا أرسطو  تاب من رصد مظاهر التقاطع والتجاوز،کال

 تاب أي ابن رشد.کنطولوجيا مفرس هذا الوبني أو  ،بعد الطبيعة ماتابه کيعرضها يف 
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قراءة يف كتاب محمد املصباحي “الوحدة والوجود عند ابن رشد” 
 

 ه ابن سيناياملقارنة التي أجراها املصباحي بني ابن رشد وخصم کهو الحال مثال يف تل
ام ک 61.تابکس مصباحي نقدي يف هذا الف  رسيان ن   والتي تنم عن أحد مظاهر والغزايل

ملوقف ابن رشد من مختلف  املصباحي يف تصنيف ،ثانيا ،“العدل املوقف” يتجىل هذا
يتامهى فيه ابن رشد  “موقف عدلک”االت التي أثارتها مسألة الوحدة والوجود کاإلش

 ابن رشد افيه تجنب ية والتنطولوجيو ال  رؤيةال وهذا ما يتجىل يف ،قاضکمع منصبه 
 او تعددشقوق فيها وال تغاير أ  ال ومطلقة السقوط يف وحدة صافية حسب املصباحي

اتصال بني  حضان اختالف جذري الاالرمتاء يف أ  خرىمن جهة أ  وتجنبه من جهة،
بقاء اإل  وبالجملة فإنه موقف سعى فيه أبو الوليد إىل .طرافهمتاس بني أ  حدوده وال

 ذاکوه .انکمعىل التوازن بينهام قدر اإل منه  حافظةماالختالف والوحدة معا،  عىل
ثرة واملتأ الصوفية التي يقول بها السقوط يف ميتافيزيقا الواحد االتصالية  ب  جن  ت
ام تجنب امليتافيزيقا الذرية ک ،القامئة عىل نظرية الفيضفالطونية املحدثة ال ب

الخلق من عدم، هذا إضافة إىل أنه مل نظرية الم القامئة عىل کلدى علامء الاالنفصالية 
إىل مذهب أرسطو  ذا سيميل ابن رشدکوه .بن سيناال ضية عر  ميل نحو امليتافيزيقا ال

دعا إىل وحدة متصلة منفصلة يف اآلن نفسه بني بحيث  .القائل باإلخراج إىل الفعل
وأبو  وحدة يتصالح فيها القول بالحدوث مع القول بالقدم. .ول والعاملال  کاملحر 

 ،تساوية من هذه الرؤىحاول أن يبقى عىل مسافة م”الوليد بهذا، يقول املصباحي، 
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 63.بني البهان والجدل جمع

                                                           
امن الضعف عند ابن رشد يشري إليه املصباحي بصدد مقارنته بني ابن رشد وخصمه الغزايل بحيث عب عن مؤاخذته کوهذا الرصد مل 61
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ام يقول ابن رشد. وهذا ما جعل کة هي جوهر وجودها وليس عرضا من أعراضها کتها، علام بأن الحر کالجرام الساموية ويقبلها حيال حر 
 .210 والوجود،حدة الو  املصباحي، .“مذهب ابن رشد النازلة کان أکرث متاسکا وإقناعا منأن مذهب ابن سينا يف هذه ” ـاملصباحي يرى ب

 .14، (2011ز دراسات الوحدة العربية، کمر  :بريوت) فلسفة ابن رشدمحمد املصباحي،  62
 .194 ،والوجودالوحدة املصباحي،  63

 

هتامم الرشدي بالبعد العالئقي والتناسبي أو البزخي يف وهذا اال 
 تقاطع بني ابن رشدال وجود بعض عن حسب املصباحي شفکهو ما ي أونطولوجيته

 الحداثة. إنه تقاطع ما بعدعلم املعلوميات وفلسفة ممثال يف  ؛عد حدايثب املار کوالف
بنزوع نحو مبا يوحي  للموجود ياالکم بالعددالواحد  ابن رشد اعتبار يف عن نفسه عّب 
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 .ون عىل الونطولوجيا الرشديةکالنظرة الغائية واملتعالية لل
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جعل مهمة تلخيص هذه القراءة عمال  مام. ، والتقلبوالتشعب ،والتنوع ،والتعدد

 ا.صعب
البد من اإلشارة هنا إىل أن عدم انفتاح املصباحي يف هذا  کن ومع ذلکل

ن قارئ کقد حال دون متوما يحيل عليه من مقارنات،  تاب عىل املنهج الفيلولوجيکال
ام کإن وجدت، بني أونطولوجيا أرسطو  تاب من رصد مظاهر التقاطع والتجاوز،کال

 تاب أي ابن رشد.کنطولوجيا مفرس هذا الوبني أو  ،بعد الطبيعة ماتابه کيعرضها يف 
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برحاب عكاشة 

 

بعيدا عن التوظيف و عىل منهجية تاريخية  لدراستها بناء   فانربىباهتاممه،  القضية
 السيايس.

ناقشها  العليا،لنيل دبلوم الدراسات جامعية  رسالةتاب کأصل الأن ومعلوم 
موقف ” انت تحمل عنوان:کو  ،1987لية اآلداب بالرباط سنة کب ياسني إبراهيم األستاذ

منها  قسام   األستاذ نرشوقد . “1847-1830الدولة املغربية من احتالل فرنسا للجزائر 
 1832.4 -1830تاريخية سلطة مغربية يف غرب الجزائر: دراسة  :تحت عنوان 2015سنة 

من  متتد إذ − واألطول األهموهي  − ألصيلااملتبقية من البحث  املرحلةأما 
تاب الذي نحن بصدد کإبراهيم بهذا ال األستاذها خص   ، فقد1847إىل سنة  1832سنة 
 الرحامن،األمري الجزائري عبد القادر والسلطان املغريب عبد  ام ييل:کوجاء عنوانه  عرضه،

 .(1847-1832تاريخية )من التعاون إىل الرصاع، دراسة 
ثري کب والوقائعرسد األحداث  تاقتض (1847-1832) املدروسة املرحلةرص ق  إن 

ون من العبث استحضار کوسي تاب.کيف مقدمة الاملؤلف ، وهو ما نب ه إليه التفصيل من
للمتاهة  وتجنبا   وبنى عليها تحليله وتفسريه، أثبتها،والوقائع التاريخية التي  األحداث

وإمنا حاولت رصد أهم ، تابکال الواردة يفأساير تسلسل األحداث  فإنني مليف التفاصيل، 
 ل عام.کبش ضموناملمن وهي قضايا مستنبطة  ،القضايا املدروسة

الرئيسية قضايا ال عىلبناء  تابکتصنيف مضمون ال آثرت   بصيغة أخرى فإين
يف ذات الوقت ، محرتما املتلقيالقارئ أهميتها لدى حسب و  ،حسب رصدهااملدروسة 

 .انکقدر اإلم تابکترتيب فصول ال
عبد  سلطان املغرب وهمتاب: کمضمون ال تثالثة أطراف تجاذب کهنا

، وهذه األخرية حارضة بقوة يف وفرنساالجزائري واألمري عبد القادر  الرحامن بن هشام
انت ک، و 1830تاب، فهي التي احتلت الجزائر سنة کجل األحداث والوقائع املرصودة يف ال

إبراهيم مبؤلف  األستاذها وهذه املرحلة قد خص   ،لتدخل املغرب يف غرب الجزائر دعاةم  
وهي مرحلة تاب، کثم تلتها الفرتة التي تعنينا يف هذا الاإلشارة ،  تام سبقک مستقل

ثم  ،(1832-1843تفاهم )تضامن و  انت مرحلة کو ، مقاومة األمري بدعم من السلطان 
من هذا الجانب  کآنذا تحولت إىل تعارض يف األهداف ويف السياسة التي وجب اتباعها

 .الجانب کومن ذا
 

                                                                        
 (.2015 ،نيت-مطبعة الرباط :الرباط) 1832-1830سلطة مغربية يف غرب الجزائر، دراسة تاريخية إبراهيم ياسني،  4

 

 
 

 ام ييل:کفهي  اأما أهم القضايا التي رصدناه
 .عة وتوابعهاالبي   •
 .(1843-1832والتشاور )الدعم مرحلة  •
 .(1844-1847) ريةکاملواجهة العسالخالف و مرحلة  •

الحربية ز وزارة کمعظمها فرنسية من مر  ثرية،کاعتمد الباحث عىل وثائق 
، إىل جانب الدراسات الفرنسية حول األمري وعالقته بالسلطان عبد مغربية ووثائق

وقد اجتهد  .والجزائرية الفرنسيةو بعض املصادر املغربية  ذاکو  الرحامن ابن هشام،
 ل األطراف،کطبيعة العالقة بني  لتحديد املادة التاريخيةاملؤلف يف تأويل مضمون 
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برحاب عكاشة 

 

رصد مراحل تطورها من التفاهم والتعاون والتعاضد إىل ف ،وخاصة بني األمري والسلطان
 إقامةإىل ان يسعى ک أن السلطان ع هذه الدراسة يتبني  ومن خالل تتب   ،الخالف والتصادم

 ألسباب مقصودة، تسرتةم   يةتخف  انت عالقة م  کبينه وبني األمري، وغالبا ما  تبعيةعالقة 
 هذا األخريان ک، بينام مقارنة بدولة األمري وتاريخ دولتهم موقع السلطان کبح کوذل

نفسه  ، معتربا  لسلطان عبد الرحامنللتبعية مع التظاهر بايسعى إىل استقاللية قرارته 
ي ذسلوب القتال الأل ا  کرث إدراکوأنه أ ،التي يواجه بها املحتل والخطط بالسياسةأدرى 
 القوات الفرنسية الغازية. ضد اتباعهيجب 

هو تقلب  املعنيني، بني الطرفني واستمراره ومام ساعد عىل عدم انتظام التوافق
وفية طاغيا سواء ف  الل  ان نظام ک، حيث وغرب الجزائر برشق املغربلية التحالفات القب

والضغط  يکهذا فضال عن بقايا العنرص الرت  الجزائرية،القبائل  املغربية أو بني القبائل
عالقاته الحريب والسيايس ويف  مسار األمريوقد أثر تقلب التحالفات القبلية عىل  الفرنيس،

الفرنسية  جهة والسلطاتالسلطان عبد الرحامن من  کاألطراف األخرى، ونعني بذل مع
، السلطانو بني األمري  يف انقطاع حبل الود   ان له تأثريک وهذا عنرص قوي جهة ثانية،من 
 التخوم املغربية ساعدويف شؤون قبائل  بالد الجزائريف  ام أن التدخل الفرنيس املتزايدک
يستوجب أوال الوقوف عند  وهذا ما .األطرافمختلف ىل تأجيج االحتقان والرصاع بني ع

 .تابکيف صدر ال ورد عة وتوابعها، وهو مامسألة البي  
 عة وتوابعهاالبي  . 1
 هتوابعها مبثوثة يف ثناياغري أن  ،تابکاملعروضة يف الالقضية األوىل  البيعة عد  ت  

 ال.أو  عندها  فمن بدايته إىل نهايته، لذا وجب الوقو 
 الدينمحيي الشيخ البيعة عىل  ض  عر   .أ

الفراغ السيايس بعد انسحاب السلطة  ثل يفالذي متو  البيعة،ض سياق بعد عر  
شيخ  −ي الدين يالشيخ مح حول ت بعض القبائلالتف   ،من غرب الجزائر املغربية

 .وتدبري شؤون القبائل الجزائرية واملقاومة يتوىل الجهادل − الطريقة القادرية
محيي الدين  بشأن تعيني املصادر الفرنسية الباحث روايةويف هذا اإلطار ناقش 

 رواية ثانية ثم استحرض، خليفة للسلطان قبل االنسحاب النهايئ للمغرب من تلمسان

 

رفض  محيي الدينأن  ومفادها 6،ترششلالربيطاين هرني  الضابطو  5مصدرها نجل األمري
 7.االستقصادها صاحب کالجهاد، وهي الرواية التي أبواجب  طفق السلطنة ملتزما  
بأن والتي تفيد  ،املوضوع الفرنسية يفرواية وزارة الحربية عند الباحث  ووقف

نفسه  معتربا   ،محيي الدين قد رفض البيعة التي عرضتها عليه قبائل غرب الجزائرالشيخ 
 وهذا ما جعل بعض الدراسات الفرنسية تعترب أن محييبأوامر سلطان املغرب.  ملتزما  
 .عبد الرحامن خليفة للسلطان انک الدين

 للمغرب أوالتبعية منذ البداية أن قضية االستقالل يف القرار الجزائري تبني  ي
مبايعة أبعاد أخرى بعد  وتتولد منهاهذه القضية  تتضخموسوف  بقوة،انت حارضة ک

 للجهاد. ا  القادر أمري  عبدالحاج 
النهج الذي اتبعه الباحث يف  الدين يتجىلمحيي  خالل مرشوع بيعةومن 
القضية املطروحة،  املختلفة بشأنإىل رسد الروايات  عمدحيث  النصوص،التحليل وتأويل 

وقد اتبع نفس املنهج عند دراسة  ها مالمئة لسياق األحداث.رآ  ح الرواية التيرج  ثم 
 .الحاج عبد القادر هبيعة نجل

 القادر عبدالحاج عة بي   .ب
بواد  للحاج عبد القادر متت األوىل البيعة أن 8،التحفة صاحبحسب يتبني  

ثم متت له بيعة ثانية يف املسجد  وهي بيعة العلامء والخاصة، ،1832نونرب 28يوم  غريس
أي من طرف  البعض،ام يسميها ک. وهي البيعة العامة 1833يناير 21يومر کمعسمبدينة 
 9.القبائل

 ،مکمفهوما جديدا لنظام الح األمريبيعة ر ست کوجدير بنا أن نتساءل هل 
السيايس والحريب  سه التدبريکما يع هو، و يف املغرب أو يف تونس ان سائدا  کام ل   ا  مغاير 

لام کمه باعتامد الشورى واستفتاء العلامء کحيث اتسم نظام ح ،من خالل سرية األمري

                                                                        
أما  (،1964دار اليقظة،  :بريوت) تحقيق محمد حقي ،تحفة الزائر يف تاريخ الجزائر واألمري عبد القادرمحمد بن عبد القادر الجزائري،  5

 (.1903 :اإلسکندرية) الجزائروأخبار  تحفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادرام ييل: کان عنوانها کالطبعة األصلية ف
 (.1974 ،الدار التونسية للنرش)تونس: ، تعريب أبو القاسم سعد الله حياة األمري عبد القادرشارل هرني ترششل،  6
 .56-41(، 1965 ،تابکدار ال :الدار البيضاء)، الجزء التاسع االستقصا ألخبار دول املغرب األقىصأحمد بن خالد النارصي،  7
أ عل نت البيعة للحاج عبد القادر تحت الشجرة تقليدا ببيعة الرسول صىل الله عليه وسلم، ومن غريب الصدف أن املصادر الفرنسية صورت  8

ون البيعة قد متت تحت الشجرة والتخيل کت کمشاورات األمري مع أتباعه تحت الشجرة وهو يتأهب إلعالن استسالمه للفرنسيني، وبذل
 تم تحت الشجرة. عنها واالستسالم

 .63-56 (،2001مطبعة البعث،  :قسنطينة) ، امللتقيات التاريخية الجزائرية، بيعة األمري عبد القادرعمرياوي حميدة 9



403

قراءة يف کتاب إبراهيم ياسني: “األمري الجزائري عبد القادر والسلطان املغريب عبد الرحامن” 

 

رصد مراحل تطورها من التفاهم والتعاون والتعاضد إىل ف ،وخاصة بني األمري والسلطان
 إقامةإىل ان يسعى ک أن السلطان ع هذه الدراسة يتبني  ومن خالل تتب   ،الخالف والتصادم

 ألسباب مقصودة، تسرتةم   يةتخف  انت عالقة م  کبينه وبني األمري، وغالبا ما  تبعيةعالقة 
 هذا األخريان ک، بينام مقارنة بدولة األمري وتاريخ دولتهم موقع السلطان کبح کوذل

نفسه  ، معتربا  لسلطان عبد الرحامنللتبعية مع التظاهر بايسعى إىل استقاللية قرارته 
ي ذسلوب القتال الأل ا  کرث إدراکوأنه أ ،التي يواجه بها املحتل والخطط بالسياسةأدرى 
 القوات الفرنسية الغازية. ضد اتباعهيجب 

هو تقلب  املعنيني، بني الطرفني واستمراره ومام ساعد عىل عدم انتظام التوافق
وفية طاغيا سواء ف  الل  ان نظام ک، حيث وغرب الجزائر برشق املغربلية التحالفات القب

والضغط  يکهذا فضال عن بقايا العنرص الرت  الجزائرية،القبائل  املغربية أو بني القبائل
عالقاته الحريب والسيايس ويف  مسار األمريوقد أثر تقلب التحالفات القبلية عىل  الفرنيس،

الفرنسية  جهة والسلطاتالسلطان عبد الرحامن من  کاألطراف األخرى، ونعني بذل مع
، السلطانو بني األمري  يف انقطاع حبل الود   ان له تأثريک وهذا عنرص قوي جهة ثانية،من 
 التخوم املغربية ساعدويف شؤون قبائل  بالد الجزائريف  ام أن التدخل الفرنيس املتزايدک
يستوجب أوال الوقوف عند  وهذا ما .األطرافمختلف ىل تأجيج االحتقان والرصاع بني ع

 .تابکيف صدر ال ورد عة وتوابعها، وهو مامسألة البي  
 عة وتوابعهاالبي  . 1
 هتوابعها مبثوثة يف ثناياغري أن  ،تابکاملعروضة يف الالقضية األوىل  البيعة عد  ت  

 ال.أو  عندها  فمن بدايته إىل نهايته، لذا وجب الوقو 
 الدينمحيي الشيخ البيعة عىل  ض  عر   .أ

الفراغ السيايس بعد انسحاب السلطة  ثل يفالذي متو  البيعة،ض سياق بعد عر  
شيخ  −ي الدين يالشيخ مح حول ت بعض القبائلالتف   ،من غرب الجزائر املغربية

 .وتدبري شؤون القبائل الجزائرية واملقاومة يتوىل الجهادل − الطريقة القادرية
محيي الدين  بشأن تعيني املصادر الفرنسية الباحث روايةويف هذا اإلطار ناقش 

 رواية ثانية ثم استحرض، خليفة للسلطان قبل االنسحاب النهايئ للمغرب من تلمسان

 

رفض  محيي الدينأن  ومفادها 6،ترششلالربيطاين هرني  الضابطو  5مصدرها نجل األمري
 7.االستقصادها صاحب کالجهاد، وهي الرواية التي أبواجب  طفق السلطنة ملتزما  
بأن والتي تفيد  ،املوضوع الفرنسية يفرواية وزارة الحربية عند الباحث  ووقف

نفسه  معتربا   ،محيي الدين قد رفض البيعة التي عرضتها عليه قبائل غرب الجزائرالشيخ 
 وهذا ما جعل بعض الدراسات الفرنسية تعترب أن محييبأوامر سلطان املغرب.  ملتزما  
 .عبد الرحامن خليفة للسلطان انک الدين

 للمغرب أوالتبعية منذ البداية أن قضية االستقالل يف القرار الجزائري تبني  ي
مبايعة أبعاد أخرى بعد  وتتولد منهاهذه القضية  تتضخموسوف  بقوة،انت حارضة ک

 للجهاد. ا  القادر أمري  عبدالحاج 
النهج الذي اتبعه الباحث يف  الدين يتجىلمحيي  خالل مرشوع بيعةومن 
القضية املطروحة،  املختلفة بشأنإىل رسد الروايات  عمدحيث  النصوص،التحليل وتأويل 

وقد اتبع نفس املنهج عند دراسة  ها مالمئة لسياق األحداث.رآ  ح الرواية التيرج  ثم 
 .الحاج عبد القادر هبيعة نجل

 القادر عبدالحاج عة بي   .ب
بواد  للحاج عبد القادر متت األوىل البيعة أن 8،التحفة صاحبحسب يتبني  

ثم متت له بيعة ثانية يف املسجد  وهي بيعة العلامء والخاصة، ،1832نونرب 28يوم  غريس
أي من طرف  البعض،ام يسميها ک. وهي البيعة العامة 1833يناير 21يومر کمعسمبدينة 
 9.القبائل

 ،مکمفهوما جديدا لنظام الح األمريبيعة ر ست کوجدير بنا أن نتساءل هل 
السيايس والحريب  سه التدبريکما يع هو، و يف املغرب أو يف تونس ان سائدا  کام ل   ا  مغاير 

لام کمه باعتامد الشورى واستفتاء العلامء کحيث اتسم نظام ح ،من خالل سرية األمري

                                                                        
أما  (،1964دار اليقظة،  :بريوت) تحقيق محمد حقي ،تحفة الزائر يف تاريخ الجزائر واألمري عبد القادرمحمد بن عبد القادر الجزائري،  5

 (.1903 :اإلسکندرية) الجزائروأخبار  تحفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادرام ييل: کان عنوانها کالطبعة األصلية ف
 (.1974 ،الدار التونسية للنرش)تونس: ، تعريب أبو القاسم سعد الله حياة األمري عبد القادرشارل هرني ترششل،  6
 .56-41(، 1965 ،تابکدار ال :الدار البيضاء)، الجزء التاسع االستقصا ألخبار دول املغرب األقىصأحمد بن خالد النارصي،  7
أ عل نت البيعة للحاج عبد القادر تحت الشجرة تقليدا ببيعة الرسول صىل الله عليه وسلم، ومن غريب الصدف أن املصادر الفرنسية صورت  8

ون البيعة قد متت تحت الشجرة والتخيل کت کمشاورات األمري مع أتباعه تحت الشجرة وهو يتأهب إلعالن استسالمه للفرنسيني، وبذل
 تم تحت الشجرة. عنها واالستسالم

 .63-56 (،2001مطبعة البعث،  :قسنطينة) ، امللتقيات التاريخية الجزائرية، بيعة األمري عبد القادرعمرياوي حميدة 9
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باية الرضائب وفرض له. )استفتاء يف شأن جأمور البالد الخاضعة  ل يف إدارةکواجهته مشا
 ، استفتاء يف شأن الجهاد(.التيجانيةاإلعانات، استفتاء يف شأن عصيان شيخ الطريقة 

ام کوإقامة أح ؤمنني،للقيام بإمارة امل الحاج عبد القادررشوط البيعة يف  تتوفر 
املقدمة البيعات  املتأمل يفغري أن  ،الرشيعة ودر ء املفاسد والدفاع عن حوزة املسلمني

 ،وهو املقصد األسايس من بيعتهللجهاد،  ا  أمري  ونکأنه بويع لي القادر يتضح عبدلحاج ل
صار بعض أنجاله وحفدته يتلقبون  اسمه، بلاستمد لقب األمري الذي طغى عىل  ثمومن 

 .األمري عبد القادرمتوارث يف عائلة  يکملو  أمر أن اللقبک باألمراء،
 محطانت کويف الوقت ذاته قوة األمري  متثلانت کالبداية  البيعة منذن إ 

وهذا من  فار،کالضعفه، فموطن القوة متثله الدعوة إىل املقاومة والجهاد ضد الغزاة 
 امنکأن م املحتلني لبلد إسالمي، غري العزمية لقتاليف شحذ الهمم وقوة  أن يزيدشأنه 

ببقية  کفام بال ،قبائل غرب الجزائر لکتبايعه حيث مل  القبيل، ککالضعف هو التف
 م له البيعةيعني أنه اضطر إىل محاولة إخضاع القبائل التي مل تقد  مام القبائل الجزائرية، 
 ککهذا االنقسام والتف األمري. ثم ضعفوهذا مصدر االنقسام ومن  باستعامل القوة،

قبائل غرب  بعضسبق لو  ل نقطة ضعف يف سلطة األمري.ک، ويشتابکيف الملحوظ 
عن التساؤل عن  کناهي لمري.ل البيعةمت ، ثم قد  املغريب بايعت السلطانأن  الجزائر
 .ملحاربة املحتلني الفرنسيني والنفس الطويلافية کال ريةکاناته العسکوإماألمري قوة 

ها لقب لوقد أثار الباحث مسألة األلقاب التي استعملها الحاج عبد القادر، أو  
وخلص إىل أنها توحي بالتبعية  املوضوع،ثم استعرض الروايات املختلفة يف  األمري،

أن  ر  وأم   لسلطان،عن ا نائبا   يف بداية أمره اعترب نفسه ريلسلطان املغرب، خاصة وأن األم
وهي  10.من بعده خطب باسم األمري استطرادا  خطب يف املساجد باسم السلطان ثم ي  ي  

ة لومن مظاهر التبعية يف هذه املرح له،دة يف إعالن طاعتها خطة الستاملة القبائل املرتد  
خلص الباحث إىل الغموض يف العالقة بني  کل ذلکلسلطان، ورغم إىل اث هدايا بع  

 االستقصاتاب کصاحب أن  وجدير باملالحظة ل طرف.کأمر يخدم مصلحة  والرجلني، وه
ام أن رسائل السلطان ک ان ينتعه بالحاج عبد القادر.کبل  ،مل يستعمل لقب األمري

لقب الحاج أو السيد،  استعملتتنعته بهذا اللقب، بل  ملالتي تعرضت للمري  حاشيتهو 
ده الرسائل کاألول والثاين(، وهو ما تؤ  ان)العدد 11الوثائقوهذا ما نصادفه يف دورية 

سبيل املثال رسالة  ونستحرض عىل (،)الجزء الخامس إتحافتاب کالسلطانية املبثوثة يف 
 − إسامعيلالقائد مصطفى بن  −ي کرت زعيم بقايا املخزن الإىل  عبد الرحامن السلطان

                                                                        
 .130-128 (،1995 ،دار الغرب اإلسالمي)بريوت:  ، تحقيق يحي بوعزيزسرية األمري عبد القادر وجهادهمصطفى بن التهامي،  10
 .1976ية بالرباط منذ سنة ک، دورية تصدرها مديرية الوثائق امللالوثائق 11

 

 صورة   إتحافوقد أورد صاحب  12.إىل الصلح مع الحاج عبد القادر دعاه فيها التي
عنه يف  اعترب نفسه نائبا  عبد القادر إىل السلطان، حيث  الحاج أرسله مخطوط لخطاب

ر لقب أمري کحيث مل يذ  ،مبتورا  األمري طابع  مضمونأورد  هالجهاد، ومن املالحظ أن
 .ورکاملؤمنني املثبت يف الطابع املذ 

 ،وقد ظهرت بوادر آثار البيعة عىل عالقة السلطان باألمري عقب إخضاع تلمسان
ترب نفسه من انت قد بايعت السلطان، غري أن األمري رسعان ما أظهر خضوعه واعکالتي 

ألمري عىل ارية کتدفق املساعدات العس کان من نتائج ذلکو . ام السلطان وقوادهخد  
إخضاع الخارجني عن طاعته والذين مل يقبلوا  وأيضا   ،قدما يف مقاومة املحتلني ض  للم  

 .دفاعية عن املغرب قيام األمري واجهة   ان السلطان يرى يفکو  بيعته.
 نکبل مي ،ها الضبابية والغموضقضية البيعة ظلت تلف   إنجمل القول فوم  

، وما لبثت أن تتقوى وتنمو يف ظل ضغط خالف بني الرجلني لت بذرةکش هانإ  لالقو 
مل ينجح األمري يف حسمه نهائيا  ،بغرب الجزائروانقسام قبيل  ،فرنيس متزايد عىل املغرب

 لصالحه.
استخالص الجبايات الرشعية وفرض  تستوجباالبيعة  فإن ،ريکومن باب التذ 

وهذا من شأنه زيادة يف متاعب اإلمارة التي  إعانات عىل القبائل للقيام بأعباء الجهاد.
د أو تتقلص حسب قوة األمري انت تتمد  ک، حيث ل واضحکبشمل تتحدد معامل حدودها 

 .وهنهو 
نعت بها الحاج عبد تعدد األلقاب التي ي  وغموضها زاد يف ضبابية البيعة مام و 

 املؤمنني، خاصةأمري ب نفسه بلق   ما ثريا  کو  ،وتارة السلطانالقادر، فتارة هو أمري الجهاد 
جبل م کوإىل حا 13،دمييشيلالجرنال شفه رسائله إىل ک، وهو ما تاألجانب يخاطبان کملا 

 جانب آخرومن م مليلية املحتلة. کإىل حاو  ،وإىل القنصل العام الربيطاين بطنجة ،طارق
 سلطان السابقالب وصفهتاب هرني ترششل حول حياة األمري، کالعنوان الفرعي لفإن 

 ور.کتاب املذ کثريا استعامل لقب السلطان بني ثنايا الکرر کوت 14.لعرب الجزائر
 يفتعمل اسام أن املعاهدتني اللتني أمضاهام الحاج عبد القادر مع الفرنسيني ک

يف  کذاکو  1834سنة  دمييشيللقب أمري املؤمنني، هذا ما ورد يف معاهدة هام ديباجتي  
 .1837معاهدة تافنا سنة 

                                                                        
 .51-50 (،1933املطبعة الوطنية،  :الرباط)الجزء الخامس  ،ناسکإتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة معبد الرحامن بن زيدان،  12
ز و،  13  .168-47 (،2013 عامل املعرفة، :الجزائر) مراسالت األمري عبد القادر مع الجرنال دي ميشيلعبد الحميد ز و 
 .حياة األمري عبد القادرترششل،  14
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قراءة يف کتاب إبراهيم ياسني: “األمري الجزائري عبد القادر والسلطان املغريب عبد الرحامن” 

 

باية الرضائب وفرض له. )استفتاء يف شأن جأمور البالد الخاضعة  ل يف إدارةکواجهته مشا
 ، استفتاء يف شأن الجهاد(.التيجانيةاإلعانات، استفتاء يف شأن عصيان شيخ الطريقة 

ام کوإقامة أح ؤمنني،للقيام بإمارة امل الحاج عبد القادررشوط البيعة يف  تتوفر 
املقدمة البيعات  املتأمل يفغري أن  ،الرشيعة ودر ء املفاسد والدفاع عن حوزة املسلمني

 ،وهو املقصد األسايس من بيعتهللجهاد،  ا  أمري  ونکأنه بويع لي القادر يتضح عبدلحاج ل
صار بعض أنجاله وحفدته يتلقبون  اسمه، بلاستمد لقب األمري الذي طغى عىل  ثمومن 

 .األمري عبد القادرمتوارث يف عائلة  يکملو  أمر أن اللقبک باألمراء،
 محطانت کويف الوقت ذاته قوة األمري  متثلانت کالبداية  البيعة منذن إ 

وهذا من  فار،کالضعفه، فموطن القوة متثله الدعوة إىل املقاومة والجهاد ضد الغزاة 
 امنکأن م املحتلني لبلد إسالمي، غري العزمية لقتاليف شحذ الهمم وقوة  أن يزيدشأنه 

ببقية  کفام بال ،قبائل غرب الجزائر لکتبايعه حيث مل  القبيل، ککالضعف هو التف
 م له البيعةيعني أنه اضطر إىل محاولة إخضاع القبائل التي مل تقد  مام القبائل الجزائرية، 
 ککهذا االنقسام والتف األمري. ثم ضعفوهذا مصدر االنقسام ومن  باستعامل القوة،

قبائل غرب  بعضسبق لو  ل نقطة ضعف يف سلطة األمري.ک، ويشتابکيف الملحوظ 
عن التساؤل عن  کناهي لمري.ل البيعةمت ، ثم قد  املغريب بايعت السلطانأن  الجزائر
 .ملحاربة املحتلني الفرنسيني والنفس الطويلافية کال ريةکاناته العسکوإماألمري قوة 

ها لقب لوقد أثار الباحث مسألة األلقاب التي استعملها الحاج عبد القادر، أو  
وخلص إىل أنها توحي بالتبعية  املوضوع،ثم استعرض الروايات املختلفة يف  األمري،

أن  ر  وأم   لسلطان،عن ا نائبا   يف بداية أمره اعترب نفسه ريلسلطان املغرب، خاصة وأن األم
وهي  10.من بعده خطب باسم األمري استطرادا  خطب يف املساجد باسم السلطان ثم ي  ي  

ة لومن مظاهر التبعية يف هذه املرح له،دة يف إعالن طاعتها خطة الستاملة القبائل املرتد  
خلص الباحث إىل الغموض يف العالقة بني  کل ذلکلسلطان، ورغم إىل اث هدايا بع  

 االستقصاتاب کصاحب أن  وجدير باملالحظة ل طرف.کأمر يخدم مصلحة  والرجلني، وه
ام أن رسائل السلطان ک ان ينتعه بالحاج عبد القادر.کبل  ،مل يستعمل لقب األمري

لقب الحاج أو السيد،  استعملتتنعته بهذا اللقب، بل  ملالتي تعرضت للمري  حاشيتهو 
ده الرسائل کاألول والثاين(، وهو ما تؤ  ان)العدد 11الوثائقوهذا ما نصادفه يف دورية 

سبيل املثال رسالة  ونستحرض عىل (،)الجزء الخامس إتحافتاب کالسلطانية املبثوثة يف 
 − إسامعيلالقائد مصطفى بن  −ي کرت زعيم بقايا املخزن الإىل  عبد الرحامن السلطان

                                                                        
 .130-128 (،1995 ،دار الغرب اإلسالمي)بريوت:  ، تحقيق يحي بوعزيزسرية األمري عبد القادر وجهادهمصطفى بن التهامي،  10
 .1976ية بالرباط منذ سنة ک، دورية تصدرها مديرية الوثائق امللالوثائق 11

 

 صورة   إتحافوقد أورد صاحب  12.إىل الصلح مع الحاج عبد القادر دعاه فيها التي
عنه يف  اعترب نفسه نائبا  عبد القادر إىل السلطان، حيث  الحاج أرسله مخطوط لخطاب

ر لقب أمري کحيث مل يذ  ،مبتورا  األمري طابع  مضمونأورد  هالجهاد، ومن املالحظ أن
 .ورکاملؤمنني املثبت يف الطابع املذ 

 ،وقد ظهرت بوادر آثار البيعة عىل عالقة السلطان باألمري عقب إخضاع تلمسان
ترب نفسه من انت قد بايعت السلطان، غري أن األمري رسعان ما أظهر خضوعه واعکالتي 

ألمري عىل ارية کتدفق املساعدات العس کان من نتائج ذلکو . ام السلطان وقوادهخد  
إخضاع الخارجني عن طاعته والذين مل يقبلوا  وأيضا   ،قدما يف مقاومة املحتلني ض  للم  

 .دفاعية عن املغرب قيام األمري واجهة   ان السلطان يرى يفکو  بيعته.
 نکبل مي ،ها الضبابية والغموضقضية البيعة ظلت تلف   إنجمل القول فوم  

، وما لبثت أن تتقوى وتنمو يف ظل ضغط خالف بني الرجلني لت بذرةکش هانإ  لالقو 
مل ينجح األمري يف حسمه نهائيا  ،بغرب الجزائروانقسام قبيل  ،فرنيس متزايد عىل املغرب

 لصالحه.
استخالص الجبايات الرشعية وفرض  تستوجباالبيعة  فإن ،ريکومن باب التذ 

وهذا من شأنه زيادة يف متاعب اإلمارة التي  إعانات عىل القبائل للقيام بأعباء الجهاد.
د أو تتقلص حسب قوة األمري انت تتمد  ک، حيث ل واضحکبشمل تتحدد معامل حدودها 

 .وهنهو 
نعت بها الحاج عبد تعدد األلقاب التي ي  وغموضها زاد يف ضبابية البيعة مام و 

 املؤمنني، خاصةأمري ب نفسه بلق   ما ثريا  کو  ،وتارة السلطانالقادر، فتارة هو أمري الجهاد 
جبل م کوإىل حا 13،دمييشيلالجرنال شفه رسائله إىل ک، وهو ما تاألجانب يخاطبان کملا 

 جانب آخرومن م مليلية املحتلة. کإىل حاو  ،وإىل القنصل العام الربيطاين بطنجة ،طارق
 سلطان السابقالب وصفهتاب هرني ترششل حول حياة األمري، کالعنوان الفرعي لفإن 

 ور.کتاب املذ کثريا استعامل لقب السلطان بني ثنايا الکرر کوت 14.لعرب الجزائر
 يفتعمل اسام أن املعاهدتني اللتني أمضاهام الحاج عبد القادر مع الفرنسيني ک

يف  کذاکو  1834سنة  دمييشيللقب أمري املؤمنني، هذا ما ورد يف معاهدة هام ديباجتي  
 .1837معاهدة تافنا سنة 

                                                                        
 .51-50 (،1933املطبعة الوطنية،  :الرباط)الجزء الخامس  ،ناسکإتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة معبد الرحامن بن زيدان،  12
ز و،  13  .168-47 (،2013 عامل املعرفة، :الجزائر) مراسالت األمري عبد القادر مع الجرنال دي ميشيلعبد الحميد ز و 
 .حياة األمري عبد القادرترششل،  14



406
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القادر يف بداية عبد ان يخاطب الحاج کدراسة أن السلطان الويستفاد من 
ـ  خاطبه باستعامل عبارة  الحقة ، ويف فرتة“املرابط واملجاهد”و “محل الولد البار”عهده ب

 عبد القادر خليفة له بناء عىل قفطان نيعيبتالسلطان  وانتهى، “اللهمقام األخوة يف ”
انت عادة کو  .العالقة بني الرجلني يفال تحو   کاعترب ذلالذي ، حسب املؤلف أرسله له

 انکن عند مخاطبة األجانب کاألمري أن يلقب نفسه بالخليفة عند مخاطبة السلطان، ل
األمري الذي يتصدر يه طابع کيستعمل لقب أمري املؤمنني ولقب السلطان، وهو ما يز 

استبعاد السلطان مخاطبة عبد القادر بلقب  عن رس  وقد نتساءل  15،رسائله املنشورة
 األمري.

 تبناها،رغم ما أثري من تجاذبات حول مبايعة الحاج عبد القادر واأللقاب التي 
وهذا ما ساهم يف دعم  ياسة وعطف أبوي يف الوقت ذاته،کبفإن السلطان ظل يخاطبه 

ة، خاصة ملا  ان يتظاهر بأنه کاألمري ومساعدته يف مواجهة الفرنسيني والقبائل املتنرص 
 خطاب   تغري    نکاملغربية، لالقبائل تحت جناح السلطان، مستفيدا من دعمه ودعم 

أعقبها من قطيعة وصدام  ظهور خالف يف املواقف بعد حرب إيسيل وماالسلطان بعد 
 الحقا.

ري من إظهار ممل متنع األ تاب بخصوص البيعة أنها کجه من الننست وخالصة ما
واملعنوي والتشاور عند  الدعم املاديقصد الحصول عىل  کوذل ،التبعية للسلطان

باهتامم والحصول عىل النصح والتأييد، وهذه من القضايا التي استأثرت  ،الرضورة
من  يف فصول متتالية، تبعا لتطور مراحل جهاد األمري عبد القادر إبراهيم ياسنياألستاذ 

 .1844إىل  1832الفرتة املمتدة من 
 (1843-1832)والتشاور مرحلة الدعم  .2

من  دةکثابتة ومؤ  للمري معلوم أن مسألة دعم السلطان ودعم القبائل املغربية
 ، غريلمفص  ل کده الباحث بشکخالل املصادر املغربية والجزائرية والفرنسية، وهو ما أ

ذهب إىل تقد  ،املساندة املعنوية خاصة من تحفظات کان يعرتي تلکما  وقف عندأنه 
ان يتخذها األمري دون استشارة السلطان، وقد وقف الباحث کرفض بعض املواقف التي 

وقبول الهدنة مع  1834سنة  شيليدميمهمة، أولها توقيع معاهدة  مراحلعند ثالثة 
رصيحا بشأنها  التي أبدى السلطان رفضا  و  ،1837سنة  ثم توقيع معاهدة تافنا ،املحتلني

من نتائج هذه الهدنة إيقاف الجهاد الذي ظل السلطان يدعو ان کيف بداية األمر، حيث 
                                                                        

ز و،  15  ديوان املطبوعات الجامعية، :الجزائر) مبليليةريني کامها العسکمراسالت األمري عبد القادر مع إسبانيا وحبوعزيز،  ىحيي؛ مراسالتز و 
1986.) 

 

فتمثلت يف  ةاألخري  رحلةأما امل ،(1844غشت14) ة إيسيلکالسابقة ملعر  احلإليه يف املر 
، وعىل ضوء هذه املحطات معاهدة تافنافرنسا بنود  نقضتاستئناف القتال بعد أن 

 يف مستويات معنية. ى أو يستقر  يتقو  الدعم املغريب الرسمي والشعبي حجم ان کالثالث 
 دمييشيلمن تاريخ البيعة إىل ما بعد معاهدة الدعم املغريب أ. 

الذي  ،لدى السلطان الثابت أن قيام األمري بواجب الجهاد لقي صدى قويا  من 
مصلحة لدفع خطر التوسع الفرنيس نحو رشق املغرب،  که عليه، ويف ذلزه وحظ  حف  

افة القبائل إلعالن النفري واملبادرة إىل تقديم املساعدة للمري يف کوقد دعا السلطان 
الة للوعي بأهمية دعم خطب الجمعة يف املساجد وسيلة فع   انتکسبيل الجهاد، ف
م و ة الجهاد، وأبرم صلحا مع الفرنسيني يکحر  ن رسعان ما أوقف األمريکاملجاهدين، ل

ويتبني  من الدراسة أن الجانبني   16،، وهو ما يعرف مبعاهدة دمييشيل1834فرباير  26
مؤقتا تفاء کفرنيس قرر اال ل حسب مصالحه، فالجانب الکانا يف حاجة إىل السلم ک

انت غاية األمري السعي کاليف الحرب، بينام کز الساحلية بسبب ارتفاع تکباحتالل املرا
سلطته.  دخول تحتالقبائل التي رفضت مبايعته والإخضاع التفرغ لتنظيم قواته و  إىل

منهام،  لکأما املعاهدة يف حد ذاتها فقد حددت العالقة بني الطرفني ومناطق النفوذ ل
ستفاد من املعاهدة اعرتاف األمري بالسيادة الفرنسية عىل الجزائر ودفع إتاوة سنوية، وي  

، ويف هذا عبد الرحامنلسلطان ل متسرتة تبعية يفلفرنسا، و  ظاهرةصاريف تبعية  کوبذل
مساعدات حربية ومتوينية من املغرب للقضاء عىل خصومه، ويستفاد من اإلطار تلقى 

ن کل م املغريب دليل عىل اقتناع السلطان بأن املعاهدة هي هدنة مؤقتة.البحث أن الدع
رصدها بني الطرفني، وقد تم  کاملعار  ؤنفت، واست1834رسعان ما انهارت يف شهر يونيو 

انت لفائدة کة لفائدة األمري وتارة أخرة ر  کانت تارة الک، فثري من التفصيلکوتتبعها ب
حقق األمري بعض االنتصارات إال وارتفعت وترية املساعدات  لامکالعدو، ويالحظ 

بعض افيا ملواجهة املحتل، مام أدى إىل سقوط کن کأن هذا الدعم مل ي غري ،املغربية إليه
، ثم اضطر األمري إىل إخالء 1835يف يد الجيش الفرنيس يف نهاية سنة  مواقع األمري

ي بسلطات کت بقايا النظام الرت ، خاصة بعد أن التحق1836تلمسان يف مطلع سنة 
االحتالل، وقد ارتاب السلطان عبد الرحامن من اقرتاب الفرنسيني من الحد املتعارف 

ي، فبادر إىل اتخاذ بعض االحتياطات لحامية رشق البالد من کم الرت کعليه أيام الح
 کعار اد يف املکبني يزناسن وأن التخوم من ت قبائلک، بل شار التهديد الفرنيس املتزايد

ده الجانب کهو ما أإىل جانب األمري، الذي استنجد بها لنرصته وإعالء راية الجهاد، و 
                                                                        

16 )Louis Alexis Desmichels(:  واشتهر 1830هو ضابط فرنيس برتبة جرنال، قام بدور هام يف بداية الغزو الفرنيس للجزائر بعد سنة ،
 بعالقته باألمري عبد القادر وتوقيع هدنة بينهام.
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قراءة يف کتاب إبراهيم ياسني: “األمري الجزائري عبد القادر والسلطان املغريب عبد الرحامن” 

 

القادر يف بداية عبد ان يخاطب الحاج کدراسة أن السلطان الويستفاد من 
ـ  خاطبه باستعامل عبارة  الحقة ، ويف فرتة“املرابط واملجاهد”و “محل الولد البار”عهده ب

 عبد القادر خليفة له بناء عىل قفطان نيعيبتالسلطان  وانتهى، “اللهمقام األخوة يف ”
انت عادة کو  .العالقة بني الرجلني يفال تحو   کاعترب ذلالذي ، حسب املؤلف أرسله له

 انکن عند مخاطبة األجانب کاألمري أن يلقب نفسه بالخليفة عند مخاطبة السلطان، ل
األمري الذي يتصدر يه طابع کيستعمل لقب أمري املؤمنني ولقب السلطان، وهو ما يز 

استبعاد السلطان مخاطبة عبد القادر بلقب  عن رس  وقد نتساءل  15،رسائله املنشورة
 األمري.

 تبناها،رغم ما أثري من تجاذبات حول مبايعة الحاج عبد القادر واأللقاب التي 
وهذا ما ساهم يف دعم  ياسة وعطف أبوي يف الوقت ذاته،کبفإن السلطان ظل يخاطبه 

ة، خاصة ملا  ان يتظاهر بأنه کاألمري ومساعدته يف مواجهة الفرنسيني والقبائل املتنرص 
 خطاب   تغري    نکاملغربية، لالقبائل تحت جناح السلطان، مستفيدا من دعمه ودعم 

أعقبها من قطيعة وصدام  ظهور خالف يف املواقف بعد حرب إيسيل وماالسلطان بعد 
 الحقا.

ري من إظهار ممل متنع األ تاب بخصوص البيعة أنها کجه من الننست وخالصة ما
واملعنوي والتشاور عند  الدعم املاديقصد الحصول عىل  کوذل ،التبعية للسلطان

باهتامم والحصول عىل النصح والتأييد، وهذه من القضايا التي استأثرت  ،الرضورة
من  يف فصول متتالية، تبعا لتطور مراحل جهاد األمري عبد القادر إبراهيم ياسنياألستاذ 

 .1844إىل  1832الفرتة املمتدة من 
 (1843-1832)والتشاور مرحلة الدعم  .2

من  دةکثابتة ومؤ  للمري معلوم أن مسألة دعم السلطان ودعم القبائل املغربية
 ، غريلمفص  ل کده الباحث بشکخالل املصادر املغربية والجزائرية والفرنسية، وهو ما أ

ذهب إىل تقد  ،املساندة املعنوية خاصة من تحفظات کان يعرتي تلکما  وقف عندأنه 
ان يتخذها األمري دون استشارة السلطان، وقد وقف الباحث کرفض بعض املواقف التي 

وقبول الهدنة مع  1834سنة  شيليدميمهمة، أولها توقيع معاهدة  مراحلعند ثالثة 
رصيحا بشأنها  التي أبدى السلطان رفضا  و  ،1837سنة  ثم توقيع معاهدة تافنا ،املحتلني

من نتائج هذه الهدنة إيقاف الجهاد الذي ظل السلطان يدعو ان کيف بداية األمر، حيث 
                                                                        

ز و،  15  ديوان املطبوعات الجامعية، :الجزائر) مبليليةريني کامها العسکمراسالت األمري عبد القادر مع إسبانيا وحبوعزيز،  ىحيي؛ مراسالتز و 
1986.) 

 

فتمثلت يف  ةاألخري  رحلةأما امل ،(1844غشت14) ة إيسيلکالسابقة ملعر  احلإليه يف املر 
، وعىل ضوء هذه املحطات معاهدة تافنافرنسا بنود  نقضتاستئناف القتال بعد أن 

 يف مستويات معنية. ى أو يستقر  يتقو  الدعم املغريب الرسمي والشعبي حجم ان کالثالث 
 دمييشيلمن تاريخ البيعة إىل ما بعد معاهدة الدعم املغريب أ. 

الذي  ،لدى السلطان الثابت أن قيام األمري بواجب الجهاد لقي صدى قويا  من 
مصلحة لدفع خطر التوسع الفرنيس نحو رشق املغرب،  که عليه، ويف ذلزه وحظ  حف  

افة القبائل إلعالن النفري واملبادرة إىل تقديم املساعدة للمري يف کوقد دعا السلطان 
الة للوعي بأهمية دعم خطب الجمعة يف املساجد وسيلة فع   انتکسبيل الجهاد، ف
م و ة الجهاد، وأبرم صلحا مع الفرنسيني يکحر  ن رسعان ما أوقف األمريکاملجاهدين، ل

ويتبني  من الدراسة أن الجانبني   16،، وهو ما يعرف مبعاهدة دمييشيل1834فرباير  26
مؤقتا تفاء کفرنيس قرر اال ل حسب مصالحه، فالجانب الکانا يف حاجة إىل السلم ک

انت غاية األمري السعي کاليف الحرب، بينام کز الساحلية بسبب ارتفاع تکباحتالل املرا
سلطته.  دخول تحتالقبائل التي رفضت مبايعته والإخضاع التفرغ لتنظيم قواته و  إىل

منهام،  لکأما املعاهدة يف حد ذاتها فقد حددت العالقة بني الطرفني ومناطق النفوذ ل
ستفاد من املعاهدة اعرتاف األمري بالسيادة الفرنسية عىل الجزائر ودفع إتاوة سنوية، وي  

، ويف هذا عبد الرحامنلسلطان ل متسرتة تبعية يفلفرنسا، و  ظاهرةصاريف تبعية  کوبذل
مساعدات حربية ومتوينية من املغرب للقضاء عىل خصومه، ويستفاد من اإلطار تلقى 

ن کل م املغريب دليل عىل اقتناع السلطان بأن املعاهدة هي هدنة مؤقتة.البحث أن الدع
رصدها بني الطرفني، وقد تم  کاملعار  ؤنفت، واست1834رسعان ما انهارت يف شهر يونيو 

انت لفائدة کة لفائدة األمري وتارة أخرة ر  کانت تارة الک، فثري من التفصيلکوتتبعها ب
حقق األمري بعض االنتصارات إال وارتفعت وترية املساعدات  لامکالعدو، ويالحظ 

بعض افيا ملواجهة املحتل، مام أدى إىل سقوط کن کأن هذا الدعم مل ي غري ،املغربية إليه
، ثم اضطر األمري إىل إخالء 1835يف يد الجيش الفرنيس يف نهاية سنة  مواقع األمري

ي بسلطات کت بقايا النظام الرت ، خاصة بعد أن التحق1836تلمسان يف مطلع سنة 
االحتالل، وقد ارتاب السلطان عبد الرحامن من اقرتاب الفرنسيني من الحد املتعارف 

ي، فبادر إىل اتخاذ بعض االحتياطات لحامية رشق البالد من کم الرت کعليه أيام الح
 کعار اد يف املکبني يزناسن وأن التخوم من ت قبائلک، بل شار التهديد الفرنيس املتزايد

ده الجانب کهو ما أإىل جانب األمري، الذي استنجد بها لنرصته وإعالء راية الجهاد، و 
                                                                        

16 )Louis Alexis Desmichels(:  واشتهر 1830هو ضابط فرنيس برتبة جرنال، قام بدور هام يف بداية الغزو الفرنيس للجزائر بعد سنة ،
 بعالقته باألمري عبد القادر وتوقيع هدنة بينهام.
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، حيث 1836ناس يف يوليو سنة کالفرنيس الذي سارع إىل االحتجاج وإرسال سفارة إىل م
محددة مهينة للجانب املغريب، من أبرزها نهج الحياد يف الرصاع بني األمري م مطالب قد  

، کل من خالف ذلکودعوة القبائل املغربية إىل عدم مساعدته وزجر  ،االحتاللوقوات 
ح السفري الفرنيس م  املطالب، وأل   کوالتهديد باستعامل القوة يف حالة عدم االستجابة لت

األمري ضد السلطان. وقد استعرض الباحث مختلف الروايات بشأن انية استعامل کإىل إم
املطالب  کقدمت بها، وقارن بني جواب السلطان عن تلهذه السفارة واملطالب التي ت

يف نسختها باللغة العربية وما أوردته بعض املصادر الفرنسية يف املوضوع، ويتبني  من 
أن السلطان  ک، وخالصة ذلل املطالب الفرنسيةکهذه املقارنة أن السلطان مل يستجب ل

الرصاع يف الجزائر إىل أن األرسى الفرنسيني وحياد مؤقت بخصوص  التزم بوضوح برد  
تظهر نتيجته، وامتنع عن إعطاء أي ضامنات بخصوص منع قبائل التخوم من مساعدة 

ام املخزنية، ويستفاد من البحث أن السفارة کبأنها قبائل ال تنالها األح کاألمري، مربرا ذل
مغربية وأن الدعوة إىل الجهاد ظلت قامئة مبساندة قبائل  ،الفرنسية مل تحقق أهدافها

دون انقطاع، إىل جانب إمداد األمري بآالت الحرب ومواد التموين سواء من الجانب 
استمر السلطان يف نهج نفس السياسة  ک، وبذلغربيةالرسمي أو من طرف القبائل امل

 .کبغرب الجزائر، حيث عمل عىل عرقلة الجهود الفرنسية الرامية لبسط سلطتها هنا
ني بها الجيش الفرنيس بناحية مدينة قسنطينة يف نهاية انت الهزائم املتتالية الکو  تي م 

مؤرشا   -ل املرتتبة عن حصار تلمسان يف غرب البالدکباإلضافة إىل املشا -1836سنة
 انتهت بتوقيع معاهدة تافنا. جديدة،للرشوع يف مفاوضات 

 کتافنا تضع العالقة بني األمري والسلطان عىل املح ةمعاهد .ب
أظهر الطرفان املتصارعان  ،(1834معاهدة دمييشيل السابقة ) لةکعىل شا

هد للجرنال ب ،للهدنةاستعدادات  من الجانب الفرنيس قيادة  Bugeaud)) وج  يفع 
ل طرف کانت لک ، وقد1837مايو  30يوم التي انتهت بتوقيع معاهدة تافنا  املفاوضات،

ان يسعى إىل الهدنة يف ک، فالجانب الفرنيس مصلحة يف إقامة الصلح وقبول املهادنة
انت کالبالد، أما األمري ف يف رشقوتوسيعها غرب الجزائر استعدادا لتثبيت سلطته 

سلطته لمصلحته تقتض قبول هدنة مع العدو لتنظيم صفوف قواته وإخضاع الرافضني 
. وقد لقي األمري الستئناف املقاومة عند االقتضاء والتحضري ،عىل غرار الزاوية التيجانية

حق االختيار يف فتوى أحد علامء فاس  همنحتأن بعد  خاصة الصلح،استحسانا يف عقد 
 17.املحظوراتبناء عىل مبدإ الرضورات تبيح  مناسبا،يراه اتخاذ القرار الذي 

                                                                        
 يتعلق األمر بالشيخ عيل التسويل الذي استفتاه األمري يف شأن عقد الصلح. 17

 

ومن املالحظ أن األمري مل يسترش السلطان ومل يشعره باألمر إال بعد توقيع 
 کذل يکاملعاهدة، وهذا دليل عىل استقالليته يف اتخاذ القرار الذي يخدم مصلحته، ويز 

ان يخىش من کحيث  والداعي دوما إىل الجهاد،املعاهدة  کموقف السلطان الرافض لتل
ن  تخلص األمري من التبعية  غري أن  تثبيت السلطة الفرنسية يف املناطق املحتلة. له وم 

اسب التي جناها من وراء کبامل ستدال األمري نجح يف إقناعه بصواب جنوحه إىل الصلح م  
من بالد الجزائر، وخاصة  بريک، ومن أهمها اعرتاف فرنسا بسيادة سلطته عىل قسم کذل

اسرتجاع مدينة تلمسان، ويستفاد من البحث أن املعاهدة حددت طبيعة العالقة بني 
، االعرتاف بالسيادة الفرنسية عىل املناطق املحتلة ظل يلفاألمري وفرنسا، غري أن غموضا 

حجم السلطان  هو نوقد  عىل تعارض بني النص الفرنيس والنص العريب يف املوضوع. بناء  
ه وشب   18،التنازالت التي قدمها األمري، خاصة قبوله دفع إتاوة عينية إىل الجيش الفرنيس

ه بالصلح ، ونو  ىل الله عليه وسلمصفار يف عهد الرسول کاملعاهدة بصلح الحديبية مع ال
واعتربه فرصة من أجل االستعداد الستئناف الجهاد. وقد استغل األمري فرتة الهدنة 
الستصدار فتوى يف شأن املتعاونني مع فرنسا واملتقاعسني عن الجهاد، وأيضا يف شأن 

 19.اة واألعشار وإلزام دفع املعونةکاستخالص الز 
ة مع األمري، فزاد زادت هذه الفتوى من تعاطف السلطان والقبائل املغربي

التغلب عىل شيخ الزاوية  کى الدعم املعنوي، واستطاع بذلحجم الدعم املادي وتقو  
وقد عمل السلطان خالل . 1838 يف منتصف سنة بغرب الجزائر  مايضالتيجانية بعني  
يل األمري بفاس کثيف مساعداته للمري خاصة الحربية منها. وقد توىل و کالهدنة عىل ت
 د  تاب رص  کإىل غرب الجزائر. ويف ال ا  الها وتوجيهها بر  کل أشکات املغربية بجمع املساعد

س دور املغرب يف تزويد قوات األمري بالسالح والذخائر کمام يع املساعدات،ل لهذه مفص  
هذه بعض ن إ بهذا الخصوص هو القول ما يثري االهتامم  نکالجيش واملؤونة. ل لباسو 

أي تحفظ  املؤلف دون إبداء ،أجنبيةعىل مصادر  اعتامدا   ن مجانية،کمل ت اتاملساعد
ع األسلحة من بي   فاملصادر الفرنسية التي تحدثت عن جني السلطان أرباحا   ،بشأنها
 وقد سار عىل منوالها ترششلوال يجوز الوثوق بها،  ،انت متحيزة يف موقفهاکللمري 
ولذا وجب  20،تعاطفه مع األمري، ومعروف عنه حياة األمري عبد القادرتاب کمؤلف 

ان يشرتي کالتحفظ من روايته يف املوضوع عندما أثبت عبارة عىل لسان األمري بأنه 
بهذا  السالح والذخرية من املغرب، فهذه العبارة ال تفيد قطعا أن السلطان هو املعني

                                                                        
 رأس من البقر. 5000حمل من القمح ومثلها من الشعري إضافة إىل  30000لفرنيس نصت معاهدة تافنا عىل أن يدفع األمري للجيش ا 18
 استفتى األمري علامء فاس يف شأن تنظيم الدولة، فتوىل الشيخ عيل التسويل اإلجابة عنها، فجاءت موافقة لرغبات األمري. 19
 (،1996 ،دار الغرب اإلسالمي ، الجزء الرابع )بريوت:تاريخ الجزائر أبحاث وآراء يف، السرية الذاتية للمري عبد القادرأبو القاسم سعد الله،  20
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قراءة يف کتاب إبراهيم ياسني: “األمري الجزائري عبد القادر والسلطان املغريب عبد الرحامن” 

 

، حيث 1836ناس يف يوليو سنة کالفرنيس الذي سارع إىل االحتجاج وإرسال سفارة إىل م
محددة مهينة للجانب املغريب، من أبرزها نهج الحياد يف الرصاع بني األمري م مطالب قد  

، کل من خالف ذلکودعوة القبائل املغربية إىل عدم مساعدته وزجر  ،االحتاللوقوات 
ح السفري الفرنيس م  املطالب، وأل   کوالتهديد باستعامل القوة يف حالة عدم االستجابة لت

األمري ضد السلطان. وقد استعرض الباحث مختلف الروايات بشأن انية استعامل کإىل إم
املطالب  کقدمت بها، وقارن بني جواب السلطان عن تلهذه السفارة واملطالب التي ت

يف نسختها باللغة العربية وما أوردته بعض املصادر الفرنسية يف املوضوع، ويتبني  من 
أن السلطان  ک، وخالصة ذلل املطالب الفرنسيةکهذه املقارنة أن السلطان مل يستجب ل

الرصاع يف الجزائر إىل أن األرسى الفرنسيني وحياد مؤقت بخصوص  التزم بوضوح برد  
تظهر نتيجته، وامتنع عن إعطاء أي ضامنات بخصوص منع قبائل التخوم من مساعدة 

ام املخزنية، ويستفاد من البحث أن السفارة کبأنها قبائل ال تنالها األح کاألمري، مربرا ذل
مغربية وأن الدعوة إىل الجهاد ظلت قامئة مبساندة قبائل  ،الفرنسية مل تحقق أهدافها

دون انقطاع، إىل جانب إمداد األمري بآالت الحرب ومواد التموين سواء من الجانب 
استمر السلطان يف نهج نفس السياسة  ک، وبذلغربيةالرسمي أو من طرف القبائل امل

 .کبغرب الجزائر، حيث عمل عىل عرقلة الجهود الفرنسية الرامية لبسط سلطتها هنا
ني بها الجيش الفرنيس بناحية مدينة قسنطينة يف نهاية انت الهزائم املتتالية الکو  تي م 

مؤرشا   -ل املرتتبة عن حصار تلمسان يف غرب البالدکباإلضافة إىل املشا -1836سنة
 انتهت بتوقيع معاهدة تافنا. جديدة،للرشوع يف مفاوضات 

 کتافنا تضع العالقة بني األمري والسلطان عىل املح ةمعاهد .ب
أظهر الطرفان املتصارعان  ،(1834معاهدة دمييشيل السابقة ) لةکعىل شا

هد للجرنال ب ،للهدنةاستعدادات  من الجانب الفرنيس قيادة  Bugeaud)) وج  يفع 
ل طرف کانت لک ، وقد1837مايو  30يوم التي انتهت بتوقيع معاهدة تافنا  املفاوضات،

ان يسعى إىل الهدنة يف ک، فالجانب الفرنيس مصلحة يف إقامة الصلح وقبول املهادنة
انت کالبالد، أما األمري ف يف رشقوتوسيعها غرب الجزائر استعدادا لتثبيت سلطته 

سلطته لمصلحته تقتض قبول هدنة مع العدو لتنظيم صفوف قواته وإخضاع الرافضني 
. وقد لقي األمري الستئناف املقاومة عند االقتضاء والتحضري ،عىل غرار الزاوية التيجانية

حق االختيار يف فتوى أحد علامء فاس  همنحتأن بعد  خاصة الصلح،استحسانا يف عقد 
 17.املحظوراتبناء عىل مبدإ الرضورات تبيح  مناسبا،يراه اتخاذ القرار الذي 

                                                                        
 يتعلق األمر بالشيخ عيل التسويل الذي استفتاه األمري يف شأن عقد الصلح. 17

 

ومن املالحظ أن األمري مل يسترش السلطان ومل يشعره باألمر إال بعد توقيع 
 کذل يکاملعاهدة، وهذا دليل عىل استقالليته يف اتخاذ القرار الذي يخدم مصلحته، ويز 

ان يخىش من کحيث  والداعي دوما إىل الجهاد،املعاهدة  کموقف السلطان الرافض لتل
ن  تخلص األمري من التبعية  غري أن  تثبيت السلطة الفرنسية يف املناطق املحتلة. له وم 

اسب التي جناها من وراء کبامل ستدال األمري نجح يف إقناعه بصواب جنوحه إىل الصلح م  
من بالد الجزائر، وخاصة  بريک، ومن أهمها اعرتاف فرنسا بسيادة سلطته عىل قسم کذل

اسرتجاع مدينة تلمسان، ويستفاد من البحث أن املعاهدة حددت طبيعة العالقة بني 
، االعرتاف بالسيادة الفرنسية عىل املناطق املحتلة ظل يلفاألمري وفرنسا، غري أن غموضا 

حجم السلطان  هو نوقد  عىل تعارض بني النص الفرنيس والنص العريب يف املوضوع. بناء  
ه وشب   18،التنازالت التي قدمها األمري، خاصة قبوله دفع إتاوة عينية إىل الجيش الفرنيس

ه بالصلح ، ونو  ىل الله عليه وسلمصفار يف عهد الرسول کاملعاهدة بصلح الحديبية مع ال
واعتربه فرصة من أجل االستعداد الستئناف الجهاد. وقد استغل األمري فرتة الهدنة 
الستصدار فتوى يف شأن املتعاونني مع فرنسا واملتقاعسني عن الجهاد، وأيضا يف شأن 

 19.اة واألعشار وإلزام دفع املعونةکاستخالص الز 
ة مع األمري، فزاد زادت هذه الفتوى من تعاطف السلطان والقبائل املغربي

التغلب عىل شيخ الزاوية  کى الدعم املعنوي، واستطاع بذلحجم الدعم املادي وتقو  
وقد عمل السلطان خالل . 1838 يف منتصف سنة بغرب الجزائر  مايضالتيجانية بعني  
يل األمري بفاس کثيف مساعداته للمري خاصة الحربية منها. وقد توىل و کالهدنة عىل ت
 د  تاب رص  کإىل غرب الجزائر. ويف ال ا  الها وتوجيهها بر  کل أشکات املغربية بجمع املساعد

س دور املغرب يف تزويد قوات األمري بالسالح والذخائر کمام يع املساعدات،ل لهذه مفص  
هذه بعض ن إ بهذا الخصوص هو القول ما يثري االهتامم  نکالجيش واملؤونة. ل لباسو 

أي تحفظ  املؤلف دون إبداء ،أجنبيةعىل مصادر  اعتامدا   ن مجانية،کمل ت اتاملساعد
ع األسلحة من بي   فاملصادر الفرنسية التي تحدثت عن جني السلطان أرباحا   ،بشأنها
 وقد سار عىل منوالها ترششلوال يجوز الوثوق بها،  ،انت متحيزة يف موقفهاکللمري 
ولذا وجب  20،تعاطفه مع األمري، ومعروف عنه حياة األمري عبد القادرتاب کمؤلف 

ان يشرتي کالتحفظ من روايته يف املوضوع عندما أثبت عبارة عىل لسان األمري بأنه 
بهذا  السالح والذخرية من املغرب، فهذه العبارة ال تفيد قطعا أن السلطان هو املعني

                                                                        
 رأس من البقر. 5000حمل من القمح ومثلها من الشعري إضافة إىل  30000لفرنيس نصت معاهدة تافنا عىل أن يدفع األمري للجيش ا 18
 استفتى األمري علامء فاس يف شأن تنظيم الدولة، فتوىل الشيخ عيل التسويل اإلجابة عنها، فجاءت موافقة لرغبات األمري. 19
 (،1996 ،دار الغرب اإلسالمي ، الجزء الرابع )بريوت:تاريخ الجزائر أبحاث وآراء يف، السرية الذاتية للمري عبد القادرأبو القاسم سعد الله،  20
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برحاب عكاشة 

 

انية ن هبات مجکيستفاد من البحث أن املساعدات الحربية للمري مل ت کومع ذلاألمر، 
 تلقفتوقد  ،فيها اعتبار رواية ترششل يف املوضوع مبالغ وهذا بالرغم منمن السلطان، 

بل عملت  21،وإذاعته نرشهبقامت و ، بعض الدراسات الجزائرية املعارصة هذا التأويل
 22.ث األستاذ إبراهيم ياسني ونرشهعىل تلخيص بح  

 يف خدمته )تجار انواک ارس التجارة بواسطة تجاران ميکومعلوم أن السلطان 
بني مال  متييز کن هناکومل ي ار،کان يعرف بسياسة االحتکيف إطار ما  کوذا السلطان(،

ون هذا الخلط هو الذي دفع بعض کالدولة ومال السلطان، وليس من املستبعد أن ي
 ان يجني أرباحا من بيع السالح للمري.کاعتباره أنه املصادر األجنبية إىل 

طرق، ة ان يحصل عىل األسلحة والذخائر من املغرب بعد  کمن الثابت أن األمري 
ان بعضها بواسطة الدعم واملساعدة من الجهة الرسمية يف الدولة وأيضا من القبائل ک

يله بفاس، کأيضا عن طريق الرشاء من جبل طارق بواسطة و  يحصل عليهاان کاملغربية، و 
ومعلوم أن تجارة تهريب  ،بساحل جبال الريف هربنياملو عن طريق التجار  اقتناهاام ک

األسلحة  ک، يضاف إىل ذلانت مزدهرة حول مليلية املحتلة وبساحل الريفکاألسلحة 
. ومن املالحظ أننا ال نصادف يف مع الجيش الفرنيس کان يغتنمها أثناء املعار کالتي 

ان يخوض يف تجارة کأية إشارة توحي بأن السلطان  لدينا املصادر املغربية املتوفرة
بتقديم الدعم للمري دون أدىن تلميح إىل  اتالسالح مع األمري، بل وردت إشارات وإشاد

انا  کمل ي الدعم کأن بعض ذل ام أن قضية بيع السلطان للمري السالح يتناىف مع ک .ن مج 
 .لهتعيينه خليفة 

الت، ألنها مخالفة للعرف املعمول به يف وتثري مسطرة هذا التعيني عدة تساؤ 
بينام تم اعتبار قفطان بعثه السلطان  ون بظهري رشيف،کاملغرب، حيث إن التعيني ي

ب مبثابة تعيينه خليفة له، ويستفاد من البحث أن السلطان تجن   1839للمري سنة 
وبناء رنسيني. الفسقوط مراسلته يف يد  مخافةتابيا کاإلشارة إىل تعيني األمري خليفة له 

 ان األمري يعترب نفسه نائبا وخليفة للسلطان قبل هذا التاريخ.کعىل عدة وثائق منشورة 
ان يرد يف رسائل األمري إىل کية ملا کن اعتبار هذا التعيني مبثابة تز کهل مي کوتبعا لذل

وعموما يستفاد من الدعم واملساعدات واعتبار األمري خليفة  السلطان باعتباره نائبا عنه.
 کستنتج من البحث أن هناي   امکللسلطان مبثابة إظهار تبعية األمري لسلطان املغرب. 

                                                                        
دراسات وأبحاث يف تاب کضمن  ،“رية املغربية للمقاومة الجزائرية بقيادة األمري عبد القادرکاملساعدات العس”قارصي محمد السعيد،  21

 .197-196 (،2013 ،د للنرش والتوزيعدار اإلرشا :الجزائر) (1962-130تاريخ الجزائر الحديث واملعارص )
دراسات وأبحاث تاب کضمن  ،“العالقات بني األمري عبد القادر الجزائري والسلطان املغريب عبد الرحامن بن هشام” قارصي محمد السعيد، 22

 وق ع  األمري عبد القادر الجزائري”: ور أعاله تحت عنوانکتاب املذ ک. انظر أيضا بحثا آخر لنفس املؤلف تم نرشه يف ال66-33، يف تاريخ الجزائر
 .111-78 ،“تابات املغربية الحديثة واملعارصةکيف ال

 

، فاألمري استفاد من لقب الخليفة للحصول عىل مزيد من  منافع متبادلة بني الجانبني 
اللقب وسيلة لتشجيع األمري عىل  کح ذل، بينام اعترب السلطان منالدعم املادي واملعنوي

ان يدعو باستمرار إىل کاستئناف قتال الجيش الفرنيس ونقض معاهدة تافنا، خاصة أنه 
 مقاومة الغزو والتوسع الفرنيس.

 نقض معاهدة تافناالسلطان واألمري بعد  .ج
أدى إىل نقضها من الجانب  إن الخالف يف تأويل بعض بنود معاهدة تافنا

بني  کتة للتوسع رشق مدينة الجزائر، فاستؤنفت املعار انت له نية مبي  کالفرنيس، الذي 
، وتوالت هزائم األمري، فاستنجد بالسلطان املغريب من جديد 1839يف نهاية سنة  الطرفني

قبائل الدعوة السلطان  جددو  .هلل حثيث، فازدادت اإلمدادات الحربية املمنوحة کبش
ووقع النفري  ،بري معهک، فحصل تعاطف إىل جانب األمري يف الجهاداملغربية إىل االنخراط 

ان کام کيف ربوع البالد. ويتبني  من البحث أن السلطان ظل ملتزما بالدعوة إىل الجهاد 
عادته إىل کاألمري  أالحال قبل معاهدة تافنا. وملزيد من الدعم واملساندة من املغرب لج

يف مسألة الجهاد وما يستوجبه من تضامن بني مسلمي املغرب  اء بعض علامء فاساستفت
لام کاألمري الصدد يالحظ أن  يف هذاو  ه،والجزائر. وقد جاءت الفتوى مطابقة ملطالب

يف إخضاع خصومه أو محاربة الفرنسيني لجأ إىل طلب فتوى تسند  واجه صعوبات
 مطالبه مبزيد من الدعم واملساندة.

ام عاما کحا (Bugeaud) وج  بيوقد ازدادت متاعب األمري بعد تعيني الجرنال 
، فواجه القوات الفرنسية املتفوقة عليه من حيث العدد 1840للجزائر يف نهاية سنة 

ن کمبا يشبه حرب العصابات والهجومات الخاطفة، غري أن الجيش الفرنيس مت ةد  والع  
ر، فحاول االتصال بإنجلرتا وبالسلطان کة معسحول مدين من احتالل أهم قواعد األمري

ل عىل دعم معنوي أو مادي، غري أن مسعاه باء بالفشل، وظل و العثامين من أجل الحص
الذي ما فتئ يتمدد يف  ،ل عليه يف مواجهة الجيش الفرنيسو  عاملغرب هو سنده الذي 
، ويف ظل هذه الظروف الجديدة تجددت الضغوط الفرنسية اتجاه الحدود مع املغرب
إمداد األمري باملساعدات الحربية، فتظاهر السلطان  ف عنکالعىل املغرب من أجل 

ل القبائل املغربية مسؤولية القيام بذل ،بالحياد إياها بأنها قبائل ال تنالها  ، واصفا  کوحم 
 أي أنها خارجة عن طاعة السلطان. ،امکاألح

محطة حاسمة يف مسار األمري  1842 ل احتالل تلمسان يف شهر ينايرـ  کش
ان مبثابة تهديد لحدود املغرب يف سياق جر ه إىل مواجهة مع الجيش کالجهادي، و 

رثت ک 1843سنة  خاللو الفرنيس، فتعددت املناوشات بينه وبني قبائل التخوم املغربية، 
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انية ن هبات مجکيستفاد من البحث أن املساعدات الحربية للمري مل ت کومع ذلاألمر، 
 تلقفتوقد  ،فيها اعتبار رواية ترششل يف املوضوع مبالغ وهذا بالرغم منمن السلطان، 

بل عملت  21،وإذاعته نرشهبقامت و ، بعض الدراسات الجزائرية املعارصة هذا التأويل
 22.ث األستاذ إبراهيم ياسني ونرشهعىل تلخيص بح  

 يف خدمته )تجار انواک ارس التجارة بواسطة تجاران ميکومعلوم أن السلطان 
بني مال  متييز کن هناکومل ي ار،کان يعرف بسياسة االحتکيف إطار ما  کوذا السلطان(،

ون هذا الخلط هو الذي دفع بعض کالدولة ومال السلطان، وليس من املستبعد أن ي
 ان يجني أرباحا من بيع السالح للمري.کاعتباره أنه املصادر األجنبية إىل 

طرق، ة ان يحصل عىل األسلحة والذخائر من املغرب بعد  کمن الثابت أن األمري 
ان بعضها بواسطة الدعم واملساعدة من الجهة الرسمية يف الدولة وأيضا من القبائل ک

يله بفاس، کأيضا عن طريق الرشاء من جبل طارق بواسطة و  يحصل عليهاان کاملغربية، و 
ومعلوم أن تجارة تهريب  ،بساحل جبال الريف هربنياملو عن طريق التجار  اقتناهاام ک

األسلحة  ک، يضاف إىل ذلانت مزدهرة حول مليلية املحتلة وبساحل الريفکاألسلحة 
. ومن املالحظ أننا ال نصادف يف مع الجيش الفرنيس کان يغتنمها أثناء املعار کالتي 

ان يخوض يف تجارة کأية إشارة توحي بأن السلطان  لدينا املصادر املغربية املتوفرة
بتقديم الدعم للمري دون أدىن تلميح إىل  اتالسالح مع األمري، بل وردت إشارات وإشاد

انا  کمل ي الدعم کأن بعض ذل ام أن قضية بيع السلطان للمري السالح يتناىف مع ک .ن مج 
 .لهتعيينه خليفة 

الت، ألنها مخالفة للعرف املعمول به يف وتثري مسطرة هذا التعيني عدة تساؤ 
بينام تم اعتبار قفطان بعثه السلطان  ون بظهري رشيف،کاملغرب، حيث إن التعيني ي

ب مبثابة تعيينه خليفة له، ويستفاد من البحث أن السلطان تجن   1839للمري سنة 
وبناء رنسيني. الفسقوط مراسلته يف يد  مخافةتابيا کاإلشارة إىل تعيني األمري خليفة له 

 ان األمري يعترب نفسه نائبا وخليفة للسلطان قبل هذا التاريخ.کعىل عدة وثائق منشورة 
ان يرد يف رسائل األمري إىل کية ملا کن اعتبار هذا التعيني مبثابة تز کهل مي کوتبعا لذل

وعموما يستفاد من الدعم واملساعدات واعتبار األمري خليفة  السلطان باعتباره نائبا عنه.
 کستنتج من البحث أن هناي   امکللسلطان مبثابة إظهار تبعية األمري لسلطان املغرب. 

                                                                        
دراسات وأبحاث يف تاب کضمن  ،“رية املغربية للمقاومة الجزائرية بقيادة األمري عبد القادرکاملساعدات العس”قارصي محمد السعيد،  21

 .197-196 (،2013 ،د للنرش والتوزيعدار اإلرشا :الجزائر) (1962-130تاريخ الجزائر الحديث واملعارص )
دراسات وأبحاث تاب کضمن  ،“العالقات بني األمري عبد القادر الجزائري والسلطان املغريب عبد الرحامن بن هشام” قارصي محمد السعيد، 22

 وق ع  األمري عبد القادر الجزائري”: ور أعاله تحت عنوانکتاب املذ ک. انظر أيضا بحثا آخر لنفس املؤلف تم نرشه يف ال66-33، يف تاريخ الجزائر
 .111-78 ،“تابات املغربية الحديثة واملعارصةکيف ال

 

، فاألمري استفاد من لقب الخليفة للحصول عىل مزيد من  منافع متبادلة بني الجانبني 
اللقب وسيلة لتشجيع األمري عىل  کح ذل، بينام اعترب السلطان منالدعم املادي واملعنوي

ان يدعو باستمرار إىل کاستئناف قتال الجيش الفرنيس ونقض معاهدة تافنا، خاصة أنه 
 مقاومة الغزو والتوسع الفرنيس.

 نقض معاهدة تافناالسلطان واألمري بعد  .ج
أدى إىل نقضها من الجانب  إن الخالف يف تأويل بعض بنود معاهدة تافنا

بني  کتة للتوسع رشق مدينة الجزائر، فاستؤنفت املعار انت له نية مبي  کالفرنيس، الذي 
، وتوالت هزائم األمري، فاستنجد بالسلطان املغريب من جديد 1839يف نهاية سنة  الطرفني

قبائل الدعوة السلطان  جددو  .هلل حثيث، فازدادت اإلمدادات الحربية املمنوحة کبش
ووقع النفري  ،بري معهک، فحصل تعاطف إىل جانب األمري يف الجهاداملغربية إىل االنخراط 

ان کام کيف ربوع البالد. ويتبني  من البحث أن السلطان ظل ملتزما بالدعوة إىل الجهاد 
عادته إىل کاألمري  أالحال قبل معاهدة تافنا. وملزيد من الدعم واملساندة من املغرب لج

يف مسألة الجهاد وما يستوجبه من تضامن بني مسلمي املغرب  اء بعض علامء فاساستفت
لام کاألمري الصدد يالحظ أن  يف هذاو  ه،والجزائر. وقد جاءت الفتوى مطابقة ملطالب

يف إخضاع خصومه أو محاربة الفرنسيني لجأ إىل طلب فتوى تسند  واجه صعوبات
 مطالبه مبزيد من الدعم واملساندة.

ام عاما کحا (Bugeaud) وج  بيوقد ازدادت متاعب األمري بعد تعيني الجرنال 
، فواجه القوات الفرنسية املتفوقة عليه من حيث العدد 1840للجزائر يف نهاية سنة 

ن کمبا يشبه حرب العصابات والهجومات الخاطفة، غري أن الجيش الفرنيس مت ةد  والع  
ر، فحاول االتصال بإنجلرتا وبالسلطان کة معسحول مدين من احتالل أهم قواعد األمري

ل عىل دعم معنوي أو مادي، غري أن مسعاه باء بالفشل، وظل و العثامين من أجل الحص
الذي ما فتئ يتمدد يف  ،ل عليه يف مواجهة الجيش الفرنيسو  عاملغرب هو سنده الذي 
، ويف ظل هذه الظروف الجديدة تجددت الضغوط الفرنسية اتجاه الحدود مع املغرب
إمداد األمري باملساعدات الحربية، فتظاهر السلطان  ف عنکالعىل املغرب من أجل 

ل القبائل املغربية مسؤولية القيام بذل ،بالحياد إياها بأنها قبائل ال تنالها  ، واصفا  کوحم 
 أي أنها خارجة عن طاعة السلطان. ،امکاألح

محطة حاسمة يف مسار األمري  1842 ل احتالل تلمسان يف شهر ينايرـ  کش
ان مبثابة تهديد لحدود املغرب يف سياق جر ه إىل مواجهة مع الجيش کالجهادي، و 

رثت ک 1843سنة  خاللو الفرنيس، فتعددت املناوشات بينه وبني قبائل التخوم املغربية، 
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برحاب عكاشة 

 

مربرا لتطاول الجيش الفرنيس  کان ذلکاملغرب، فتنقالت األمري بني غرب الجزائر ورشق 
ت فيها قوات نظامية مغربية. کشار  املناوشات،دعاة ملزيد من م  و عىل األرايض املغربية 

منع قبائل التخوم وأنصار األمري من الهجوم عىل الجيش الفرنيس انطالقا  حاول السلطانف
تالل الحد ذريعة لتجاوز جيش االح کذل العتبارتفاديا  کمن رشق املغرب، وذل

ن توايل هزائم األمري ألجأته يف نهاية کبالجزائر، ل کم األتراکأيام ح عليه منذ املتعارف
األمري  العالقة بنيدخلت  کوبذل املغرب،نقل قواته وأنصاره إىل رشق إىل  1843سنة 

مسألة الجهاد وانتهت بالقطيعة  بشأنبالخالف  ال اتسمت أو   جديدة،والسلطان مرحلة 
 واالقتتال.

 (1847-1844ة )يرکمن الخالف إىل املواجهة العس .3
ل دائم فوق کبدأت إرهاصات التخيل عن الجهاد منذ أن صار األمري مقيام بش

من طرف الجيش  ا  مهدد غربالرتاب املغريب، وصار الحد املتعارف عليه يف نظر امل
ان يف کا مل   مسألة الحد مع دولة األمريه مل يسبق إثارة الفرنيس، وهنا تجدر املالحظة أن

بني الدول  يف صيغته األوروبيةأوج قوته، وهذه قضية يعود أصلها إىل غياب مفهوم الحد 
أن اقرتبت سلطة غري إسالمية من صارت من أولويات السلطان بعد إال أنها  ،سالميةاإل 

من جهة واالستعداد  الجهاد الحسم يف قضية طغى يف هذه املرحلة کوبذل تخوم بالده.
تشتت  کلذل من جهة ثانية، وتبعا   بالجزائر کالرت  مکح الحدود املوروثة عنعن للدفاع 

ويف ذات الوقت حامية حدود البالد من  ،الخالف مع األمري حل  جهود السلطان بني 
بني دولة األمري ودولة املغرب مل  ومن املالحظ أن مسألة الحد   أطامع التوسع الفرنيس.

ل للمري ن القول إن مدلولها اإلسالمي هو الذي خو  کتنل حقها من الدراسة والتحليل، ومي
 ان ينطلق منکف يف إطار التضامن بني املسلمني، مرشوعية اإلقامة فوق الرتاب املغريب

 إليه الجئا  يعود  الجزائر، ثمفرنيس بغرب لشن الغارات عىل الجيش ال رشق املغرب
مطاردة فرنسا، التي مل يرتدد جيشها يف  املغرب غضبعىل  ، غري أن الوضع جر  محميا  
 سيادة الرتاب املغريب. کانتهاوأنصاره و  األمري

بذل السلطان جهده إلقناع األمري بعدم مهاجمة الفرنسيني انطالقا  کلذل وتبعا  
مع القوات الفرنسية،  مواجهة مبارشةخوفا من إقحام املغرب يف  کمن املغرب، وذل

االرتباط معه. ويف هذا  کففحاول الضغط عليه بطرق غري مبارشة، داعيا القبائل إىل 
، ويستفاد من ل رصيحکبش اإلطار تخىل السلطان عن دعم األمري وتشجيعه عىل الجهاد

ها السلطان إزاء األمري بعد لجوئه إىل ج يف اإلجراءات التي اتخذتدر   کالدراسة أن هنا
، فصار منذ بداية سنة وبإجراءاته غري أن األمري مل يعبأ مبوقف السلطان رشق املغرب.

 

ينتقل بني قبائل رشق املغرب ويدعوها إىل االنخراط يف الجهاد بجانبه، وهذا مع  1844
االصطفاف إىل جانب موقفه، دفع السلطان إىل اتخاذ إجراءات من شأنها دفع األمري إىل 

وألول مرة جاهر السلطان بالجنوح إىل السلم ومهادنة الفرنسيني حفاظا عىل مصلحة 
ل من يسعى إىل الفساد والفتنة برشق البالد، وقد کلبالد والعباد، والتزم لفرنسا بإبعاد ا

يش السلطان عن موقفه هذا. فاستأنف هجامته عىل الج ي  حاول األمري بدون جدوى ثن  
ا   ، ريةکعس زکمراأقدمت فرنسا عىل بناء عدة  کعىل ذل الفرنيس بغرب الجزائر، ورد 

مبثابة الرشارة  کان ذلک، ف1844أبريل  27عند رضيح اللة مغنية يوم  زکمر من بينها 
معلوم بهزمية الجيش هو ام کالتي أوقدت نار الحرب بني املغرب وفرنسا، والتي انتهت 

 کومل يشار  ،، والتي نأى األمري بنفسه عنها1844غشت  14وم ة إيسيل يکاملغريب مبعر 
العهد حول اسرتاتيجية القتال، هذا ما تناقلته عدة  بسبب خالف بينه وبني ويل   ،فيها

 روايات يف املوضوع.
، فأقرت 1844شتنرب  10قعت بطنجة يوم صلح و   ترتبت عن الهزمية معاهدة  

تحقق ما رسم معامل الحدود، وهو أخرى خاصة ب مع العمل عىل عقد معاهدة املهادنة  
يف معاهدة الصلح هو اعتبار األمري  ما وأخطر  . 1845مارس  18يف اتفاقية مغنية يوم 

مالحقته، ومن املالحظ أن الرشوط املقررة يف عقد الصلح  وجبتو  ،عن القانون خارجا  
قت الهوة بينه   وبني األمري.ويف اتفاقية مغنية زادت من متاعب السلطان، وعم 

تجاهل األمري إجراءات السلطان، وقرر االستقرار بغرب نهر ملوية برشق 
بجشيه وبعض القبائل الجزائرية  مرفوقاان کو ، الرتاب الجزائري عن غري بعيد املغرب،

التابعة له، ويف هذا السياق سجل الباحث بعض الروايات التي فرست أسباب استقرار 
 األمري بهذه املنطقة، منها مناعة موقعها وتعلق قبائلها باألمري )خاصة قبيلة قلعية(

جبال مري من من أن أصول األ  ان شائعا  کوانتشار الطريقة القادرية بها، باإلضافة إىل ما 
الريف. وتجدر اإلشارة هنا إىل انعدام ما يثبت بالحجة الدامغة هذه األصول، وقد حاول 

قوا الذين تفر   األدارسةأحفاد  إىل انتساب األمري ، باعتبارعليهاالبعض إضفاء املصداقية 
 يف األندلس ويف أنحاء املغرب بعد انقراض دولتهم، فاتجه أحد أجداده إىل االستقرار يف

 نا ال نجد أثرا  منطقة الريف، ومنها انتقل إىل غرب الجزائر يف تاريخ غري معلوم، غري أن
 23الرواية يف املصادر التاريخية.هذه ل

باملغرب  برشق الريف “دائرته”أسباب موضوعية دفعت األمري إىل إقامة  کهنا
املحتلة ومحاذية  منطقة قريبة من مليلية وهي، )غرب مصب نهر ملوية( الرشقي

                                                                        
حمد الصاليب،  23  .353-351 (،دار املعرفة، بدون تاريخ)بريوت:  فاح الشعب الجزائري ضد االحتالل الفرنيس وسرية األمري عبد القادرکم 
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قراءة يف کتاب إبراهيم ياسني: “األمري الجزائري عبد القادر والسلطان املغريب عبد الرحامن” 

 

مربرا لتطاول الجيش الفرنيس  کان ذلکاملغرب، فتنقالت األمري بني غرب الجزائر ورشق 
ت فيها قوات نظامية مغربية. کشار  املناوشات،دعاة ملزيد من م  و عىل األرايض املغربية 

منع قبائل التخوم وأنصار األمري من الهجوم عىل الجيش الفرنيس انطالقا  حاول السلطانف
تالل الحد ذريعة لتجاوز جيش االح کذل العتبارتفاديا  کمن رشق املغرب، وذل

ن توايل هزائم األمري ألجأته يف نهاية کبالجزائر، ل کم األتراکأيام ح عليه منذ املتعارف
األمري  العالقة بنيدخلت  کوبذل املغرب،نقل قواته وأنصاره إىل رشق إىل  1843سنة 

مسألة الجهاد وانتهت بالقطيعة  بشأنبالخالف  ال اتسمت أو   جديدة،والسلطان مرحلة 
 واالقتتال.

 (1847-1844ة )يرکمن الخالف إىل املواجهة العس .3
ل دائم فوق کبدأت إرهاصات التخيل عن الجهاد منذ أن صار األمري مقيام بش

من طرف الجيش  ا  مهدد غربالرتاب املغريب، وصار الحد املتعارف عليه يف نظر امل
ان يف کا مل   مسألة الحد مع دولة األمريه مل يسبق إثارة الفرنيس، وهنا تجدر املالحظة أن

بني الدول  يف صيغته األوروبيةأوج قوته، وهذه قضية يعود أصلها إىل غياب مفهوم الحد 
أن اقرتبت سلطة غري إسالمية من صارت من أولويات السلطان بعد إال أنها  ،سالميةاإل 

من جهة واالستعداد  الجهاد الحسم يف قضية طغى يف هذه املرحلة کوبذل تخوم بالده.
تشتت  کلذل من جهة ثانية، وتبعا   بالجزائر کالرت  مکح الحدود املوروثة عنعن للدفاع 

ويف ذات الوقت حامية حدود البالد من  ،الخالف مع األمري حل  جهود السلطان بني 
بني دولة األمري ودولة املغرب مل  ومن املالحظ أن مسألة الحد   أطامع التوسع الفرنيس.

ل للمري ن القول إن مدلولها اإلسالمي هو الذي خو  کتنل حقها من الدراسة والتحليل، ومي
 ان ينطلق منکف يف إطار التضامن بني املسلمني، مرشوعية اإلقامة فوق الرتاب املغريب

 إليه الجئا  يعود  الجزائر، ثمفرنيس بغرب لشن الغارات عىل الجيش ال رشق املغرب
مطاردة فرنسا، التي مل يرتدد جيشها يف  املغرب غضبعىل  ، غري أن الوضع جر  محميا  
 سيادة الرتاب املغريب. کانتهاوأنصاره و  األمري

بذل السلطان جهده إلقناع األمري بعدم مهاجمة الفرنسيني انطالقا  کلذل وتبعا  
مع القوات الفرنسية،  مواجهة مبارشةخوفا من إقحام املغرب يف  کمن املغرب، وذل

االرتباط معه. ويف هذا  کففحاول الضغط عليه بطرق غري مبارشة، داعيا القبائل إىل 
، ويستفاد من ل رصيحکبش اإلطار تخىل السلطان عن دعم األمري وتشجيعه عىل الجهاد

ها السلطان إزاء األمري بعد لجوئه إىل ج يف اإلجراءات التي اتخذتدر   کالدراسة أن هنا
، فصار منذ بداية سنة وبإجراءاته غري أن األمري مل يعبأ مبوقف السلطان رشق املغرب.

 

ينتقل بني قبائل رشق املغرب ويدعوها إىل االنخراط يف الجهاد بجانبه، وهذا مع  1844
االصطفاف إىل جانب موقفه، دفع السلطان إىل اتخاذ إجراءات من شأنها دفع األمري إىل 

وألول مرة جاهر السلطان بالجنوح إىل السلم ومهادنة الفرنسيني حفاظا عىل مصلحة 
ل من يسعى إىل الفساد والفتنة برشق البالد، وقد کلبالد والعباد، والتزم لفرنسا بإبعاد ا

يش السلطان عن موقفه هذا. فاستأنف هجامته عىل الج ي  حاول األمري بدون جدوى ثن  
ا   ، ريةکعس زکمراأقدمت فرنسا عىل بناء عدة  کعىل ذل الفرنيس بغرب الجزائر، ورد 

مبثابة الرشارة  کان ذلک، ف1844أبريل  27عند رضيح اللة مغنية يوم  زکمر من بينها 
معلوم بهزمية الجيش هو ام کالتي أوقدت نار الحرب بني املغرب وفرنسا، والتي انتهت 

 کومل يشار  ،، والتي نأى األمري بنفسه عنها1844غشت  14وم ة إيسيل يکاملغريب مبعر 
العهد حول اسرتاتيجية القتال، هذا ما تناقلته عدة  بسبب خالف بينه وبني ويل   ،فيها

 روايات يف املوضوع.
، فأقرت 1844شتنرب  10قعت بطنجة يوم صلح و   ترتبت عن الهزمية معاهدة  

تحقق ما رسم معامل الحدود، وهو أخرى خاصة ب مع العمل عىل عقد معاهدة املهادنة  
يف معاهدة الصلح هو اعتبار األمري  ما وأخطر  . 1845مارس  18يف اتفاقية مغنية يوم 

مالحقته، ومن املالحظ أن الرشوط املقررة يف عقد الصلح  وجبتو  ،عن القانون خارجا  
قت الهوة بينه   وبني األمري.ويف اتفاقية مغنية زادت من متاعب السلطان، وعم 

تجاهل األمري إجراءات السلطان، وقرر االستقرار بغرب نهر ملوية برشق 
بجشيه وبعض القبائل الجزائرية  مرفوقاان کو ، الرتاب الجزائري عن غري بعيد املغرب،

التابعة له، ويف هذا السياق سجل الباحث بعض الروايات التي فرست أسباب استقرار 
 األمري بهذه املنطقة، منها مناعة موقعها وتعلق قبائلها باألمري )خاصة قبيلة قلعية(

جبال مري من من أن أصول األ  ان شائعا  کوانتشار الطريقة القادرية بها، باإلضافة إىل ما 
الريف. وتجدر اإلشارة هنا إىل انعدام ما يثبت بالحجة الدامغة هذه األصول، وقد حاول 

قوا الذين تفر   األدارسةأحفاد  إىل انتساب األمري ، باعتبارعليهاالبعض إضفاء املصداقية 
 يف األندلس ويف أنحاء املغرب بعد انقراض دولتهم، فاتجه أحد أجداده إىل االستقرار يف

 نا ال نجد أثرا  منطقة الريف، ومنها انتقل إىل غرب الجزائر يف تاريخ غري معلوم، غري أن
 23الرواية يف املصادر التاريخية.هذه ل

باملغرب  برشق الريف “دائرته”أسباب موضوعية دفعت األمري إىل إقامة  کهنا
املحتلة ومحاذية  منطقة قريبة من مليلية وهي، )غرب مصب نهر ملوية( الرشقي
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برحاب عكاشة 

 

انت املنطقة معروفة کد باألسلحة واملؤونة، حيث تزو  الللبحر، مام سهل عليه عملية 
 ، وانطالقا منها يسهل مهاجمة العدو ثم الفرار إىل الرتاب املغريب.بنشاط التهريب

بني  املواجهة حتميةصارت  الجهاد، کوبعد فشل السلطان يف إقناع األمري برت 
خاصة بعد أن وقع انقسام بني قبائل رشق املغرب، بعضها انصاع ألوامر  الطرفني،

افر، کاللراية الجهاد ضد العدو  باعتباره رافعاالسلطان وبعضها اآلخر انساق مع األمري 
حساب محاربة  عىل للسلطاناملنحازة  مبحاربة القبائلانشغاال  رثکأيامه أآخر  فصار يف
ويستفاد من البحث  24،وهو الجهاد هدفه األصيلعن  حاد   کبذلوهو  الفرنيس، الجيش

، خاصة بعد إقدامه عىل محاربة جيش األمري تکالتي أنه، کاملعار  کلتل مفصل   رصد  
وزاد من حدة الرصاع مع السلطان ما شاع من أن األمري أصبح يتطلع إىل تويل  السلطان.

 حادثة قبيلة بنيخاصة بعد  ،عرش البالد، وهو ما أوردته عدة مصادر حسب املؤلف
، فلام اشتد الخالف بني بناحية فاس أقطعها أراض  ان السلطان قد کعامر الجزائرية التي 

 ويف هذا السياق تغري   والسبي. ضها للقتلعر  مام  األمري،االلتحاق بقوات  الطرفني حاولت
،وشاع التنابز باأللقاب بني خطاب السلطان تجاه األمري،   نعتاألمري ي   صارف الجانبني 

ان کو  ل ثائر ضد سلطته،کعىل  السلطانان يطلقها کوهي ألقاب  25،بالفاسد والفتان
بني البار. وجدير باملالحظة أن بعض املقر   االبنباملرابط واملجاهد ومحل  کقبل ذل ينعته

مدى  سکيع کل ذلکو  26،بأوصاف قدحيةعهده  السلطان وويل  من األمري رمى بدوره 
 حدة الخالف بني الرجلني وما صار بينهام من عداوة.

حسب  وقد تجاوز الخالف بني الرجلني املستوى السيايس إىل املستوى الرشعي
 تحفةمستفيض نقال عن نجل األمري صاحب ، وهو ما يستفاد من تحليل تعبري املؤلف

 برشق املغرب األمري استقرارر خاصة عندما بر  والده، ل وانحيازا   ، الذي أظهر تعاطفا  الزائر
ي عبارة تستوجب وه 27،منذ أحقابام کورة ال تنالها األحکعىل أن املنطقة املذ  بناء  

سبق أن دفع بها السلطان احتجاجات فرنسية بخصوص قبائل و  التمحيص والتفسري،
 تستوطنهامناطق  الدولة املغربيةاملراد بها يف قاموس و  ،إىل جانب األمري حاربت مغربية

لام أتيحت الفرصة للسلطان کن کقبائل تعرتف ببيعة السلطان، غري أنها تعىص أوامره، ول
ن نتساءل هل هذا هو املعنى ک، لان بذمتها من الجباياتکودفعت ما  ،أخضعها لسلطته

منح مرشوعية إقامة دولة  کان يرمي من وراء ذلک، أم “التحفة”الذي قصده صاحب 
                                                                        

وما  107 (:1976) 2 الوثائقان يقوم به األمري برشق الريف شغبا . انظر دورية کما  − عبد الوهاب بن منصور −ة کاعترب مؤرخ اململ 24
 بعدها.

 .107-108 (:1976) 2 الوثائق ية،کمديرية الوثائق املل 25
 .167-164، سرية األمري عبد القادربن التهامي،  26
 .490، تحفة الزائرالجزائري،  27

 

املوضوع، ما يستدعي التساؤل عن مصداقية روايته يف هذا للمري يف رشق املغرب. و 
ثريا  يف مسألة الجهاد، ومعلوم أن کالذي خاض  ،هذا املصدر بالذاتغاب نقد  حيث

ق ا، غري أنه1889سنة  تز أنج   ورکتاب املذ کنسخة األصلية للال منه حسب زعمه،  ترس 
وجب  ومن ثم   28،والدهوثائق من بقي بحوزته رة ومام کمن الذا تابکتحرير الفأعاد 
مل يعارص األحداث  هوأن والتحفظ، خاصةثري من الحيطة کروايته عن األحداث ب أخذ

 29.رسني الجزائريني لسرية األمرياشف عنه بعض الدکوهذا أمر  مؤلفه،التي أثبتها يف 
اعترب أن أمر  هذا األخريون ک، يف والسلطان ن إيجاز الجدل بشأن الجهاد بني األمريکومي

فعقده مع  ،املسلمني يف الصلح برشوطه، ورأى خري   الجهاد من اختصاصه وهو أعرف 
ى هذا املوقف أحد مؤرخي العلويني، الذي اعترب أن الرضورات تبيح کالعدو، وقد ز 

 امکأح بجهل األمري  السلطان اتهم وقد  30.يکاملحظورات حسب قواعد املذهب املال
الرشع. أما األمري فسعى إىل دعم وأنه نقض عقد الصلح املبني عىل قواعد  ،الجهاد
لام کاعتاد االستناد إليه  کوهو سلو  طلب فتوى علامء مرص يف موضوع الجهاد،موقفه ب

ألسئلة األمري  رسد   ويستفاد منل يف تدبري أموره السياسية أو الرشعية. کاعرتضته مشا
 کوجوب نقض الصلح وعدم تر أي  لرغبته، اموافقأن الجواب عنها جاء  31،عن نجله نقال

األمري استند حيث  ،األسئلة کلتلإىل دراسة مستفيضة  القارئ بحاجةيشعر وقد  الجهاد.
ري هنا أن األمري سبق کويجدر التذ  ن عارضه،الجهاد وقتال م  تابعة مل ورةکاملذ  الفتوى إىل

(، 1837ومعاهدة تافا سنة  1834دمييشيل سنة  )معاهدة عدوله أن عقد الصلح مع ال
من البقر إىل  ا  ميات من الحبوب وعددکدفع  اقتضتوتضمنت املعاهدة األخرية بنودا 

هالسلطان   األمري بينام اتهم العدو، بألوف من البقر وغريها،  بعقد الصلح مع العدو ومد 
عىل غريه. هذه بعض حراما ه ان يراه األمري حالال  عليه اعترب کأن ما  کونستنتج من ذل

 هاان يستوجب الوقوف عندکالقضايا التي استفتى األمري بشأنها علامء مرص، وهوما 
 ةر ک، خاصة وأن أسئلة األمري والجواب عنها ما زالت حية يف الذاودراستها وتحليلها

 32.استحضارها يف مناسبات وظروف بعينها قعثريا  ما يک، و خاصة يف الجزائر الجامعية

                                                                        
أبحاث وآراء ضمن  ،“تحفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر وأخبار الجزائر تابکعىل النسخة املرسوقة من  العثور”أبو القاسم سعد الله،  28

 . وأعيد طبع الکتاب1903الطبعة األوىل سنة  :. اإلسکندرية143-115 (،1990، دار الغرب اإلسالمي :بريوت)الثاين الجزء  ،يف تاريخ الجزائر
 ، ووقع تعديل يف عنوانه.1964سنة 

 .143- 115 ،“العثور عىل النسخة”سعد الله،  29
 .73، الجزء الخامس، إتحافابن زيدان،  30
 .476-471، تحفة الزائرالجزائري،  31
مت وسائل اإلعالم الجزائرية نرش أسئلة األمري لعلامء مرص يف شأن الجهاد 2022-2020أثناء التوتر السيايس بني املغرب والجزائر ) 32 ( عم 

ام ييل: التاريخ لن ينس قصة خيانة سلطان ک، وجاء العنوان 2021ونقض الصلح، ومنها موقع اإلذاعة الوطنية الجزائرية يوم فاتح شتنرب 
 لمري عبد القادر الجزائري.مغريب ل
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انت املنطقة معروفة کد باألسلحة واملؤونة، حيث تزو  الللبحر، مام سهل عليه عملية 
 ، وانطالقا منها يسهل مهاجمة العدو ثم الفرار إىل الرتاب املغريب.بنشاط التهريب

بني  املواجهة حتميةصارت  الجهاد، کوبعد فشل السلطان يف إقناع األمري برت 
خاصة بعد أن وقع انقسام بني قبائل رشق املغرب، بعضها انصاع ألوامر  الطرفني،

افر، کاللراية الجهاد ضد العدو  باعتباره رافعاالسلطان وبعضها اآلخر انساق مع األمري 
حساب محاربة  عىل للسلطاناملنحازة  مبحاربة القبائلانشغاال  رثکأيامه أآخر  فصار يف
ويستفاد من البحث  24،وهو الجهاد هدفه األصيلعن  حاد   کبذلوهو  الفرنيس، الجيش

، خاصة بعد إقدامه عىل محاربة جيش األمري تکالتي أنه، کاملعار  کلتل مفصل   رصد  
وزاد من حدة الرصاع مع السلطان ما شاع من أن األمري أصبح يتطلع إىل تويل  السلطان.

 حادثة قبيلة بنيخاصة بعد  ،عرش البالد، وهو ما أوردته عدة مصادر حسب املؤلف
، فلام اشتد الخالف بني بناحية فاس أقطعها أراض  ان السلطان قد کعامر الجزائرية التي 

 ويف هذا السياق تغري   والسبي. ضها للقتلعر  مام  األمري،االلتحاق بقوات  الطرفني حاولت
،وشاع التنابز باأللقاب بني خطاب السلطان تجاه األمري،   نعتاألمري ي   صارف الجانبني 

ان کو  ل ثائر ضد سلطته،کعىل  السلطانان يطلقها کوهي ألقاب  25،بالفاسد والفتان
بني البار. وجدير باملالحظة أن بعض املقر   االبنباملرابط واملجاهد ومحل  کقبل ذل ينعته

مدى  سکيع کل ذلکو  26،بأوصاف قدحيةعهده  السلطان وويل  من األمري رمى بدوره 
 حدة الخالف بني الرجلني وما صار بينهام من عداوة.

حسب  وقد تجاوز الخالف بني الرجلني املستوى السيايس إىل املستوى الرشعي
 تحفةمستفيض نقال عن نجل األمري صاحب ، وهو ما يستفاد من تحليل تعبري املؤلف

 برشق املغرب األمري استقرارر خاصة عندما بر  والده، ل وانحيازا   ، الذي أظهر تعاطفا  الزائر
ي عبارة تستوجب وه 27،منذ أحقابام کورة ال تنالها األحکعىل أن املنطقة املذ  بناء  

سبق أن دفع بها السلطان احتجاجات فرنسية بخصوص قبائل و  التمحيص والتفسري،
 تستوطنهامناطق  الدولة املغربيةاملراد بها يف قاموس و  ،إىل جانب األمري حاربت مغربية

لام أتيحت الفرصة للسلطان کن کقبائل تعرتف ببيعة السلطان، غري أنها تعىص أوامره، ول
ن نتساءل هل هذا هو املعنى ک، لان بذمتها من الجباياتکودفعت ما  ،أخضعها لسلطته

منح مرشوعية إقامة دولة  کان يرمي من وراء ذلک، أم “التحفة”الذي قصده صاحب 
                                                                        

وما  107 (:1976) 2 الوثائقان يقوم به األمري برشق الريف شغبا . انظر دورية کما  − عبد الوهاب بن منصور −ة کاعترب مؤرخ اململ 24
 بعدها.

 .107-108 (:1976) 2 الوثائق ية،کمديرية الوثائق املل 25
 .167-164، سرية األمري عبد القادربن التهامي،  26
 .490، تحفة الزائرالجزائري،  27

 

املوضوع، ما يستدعي التساؤل عن مصداقية روايته يف هذا للمري يف رشق املغرب. و 
ثريا  يف مسألة الجهاد، ومعلوم أن کالذي خاض  ،هذا املصدر بالذاتغاب نقد  حيث

ق ا، غري أنه1889سنة  تز أنج   ورکتاب املذ کنسخة األصلية للال منه حسب زعمه،  ترس 
وجب  ومن ثم   28،والدهوثائق من بقي بحوزته رة ومام کمن الذا تابکتحرير الفأعاد 
مل يعارص األحداث  هوأن والتحفظ، خاصةثري من الحيطة کروايته عن األحداث ب أخذ

 29.رسني الجزائريني لسرية األمرياشف عنه بعض الدکوهذا أمر  مؤلفه،التي أثبتها يف 
اعترب أن أمر  هذا األخريون ک، يف والسلطان ن إيجاز الجدل بشأن الجهاد بني األمريکومي

فعقده مع  ،املسلمني يف الصلح برشوطه، ورأى خري   الجهاد من اختصاصه وهو أعرف 
ى هذا املوقف أحد مؤرخي العلويني، الذي اعترب أن الرضورات تبيح کالعدو، وقد ز 

 امکأح بجهل األمري  السلطان اتهم وقد  30.يکاملحظورات حسب قواعد املذهب املال
الرشع. أما األمري فسعى إىل دعم وأنه نقض عقد الصلح املبني عىل قواعد  ،الجهاد
لام کاعتاد االستناد إليه  کوهو سلو  طلب فتوى علامء مرص يف موضوع الجهاد،موقفه ب

ألسئلة األمري  رسد   ويستفاد منل يف تدبري أموره السياسية أو الرشعية. کاعرتضته مشا
 کوجوب نقض الصلح وعدم تر أي  لرغبته، اموافقأن الجواب عنها جاء  31،عن نجله نقال

األمري استند حيث  ،األسئلة کلتلإىل دراسة مستفيضة  القارئ بحاجةيشعر وقد  الجهاد.
ري هنا أن األمري سبق کويجدر التذ  ن عارضه،الجهاد وقتال م  تابعة مل ورةکاملذ  الفتوى إىل

(، 1837ومعاهدة تافا سنة  1834دمييشيل سنة  )معاهدة عدوله أن عقد الصلح مع ال
من البقر إىل  ا  ميات من الحبوب وعددکدفع  اقتضتوتضمنت املعاهدة األخرية بنودا 

هالسلطان   األمري بينام اتهم العدو، بألوف من البقر وغريها،  بعقد الصلح مع العدو ومد 
عىل غريه. هذه بعض حراما ه ان يراه األمري حالال  عليه اعترب کأن ما  کونستنتج من ذل

 هاان يستوجب الوقوف عندکالقضايا التي استفتى األمري بشأنها علامء مرص، وهوما 
 ةر ک، خاصة وأن أسئلة األمري والجواب عنها ما زالت حية يف الذاودراستها وتحليلها

 32.استحضارها يف مناسبات وظروف بعينها قعثريا  ما يک، و خاصة يف الجزائر الجامعية

                                                                        
أبحاث وآراء ضمن  ،“تحفة الزائر يف مآثر األمري عبد القادر وأخبار الجزائر تابکعىل النسخة املرسوقة من  العثور”أبو القاسم سعد الله،  28

 . وأعيد طبع الکتاب1903الطبعة األوىل سنة  :. اإلسکندرية143-115 (،1990، دار الغرب اإلسالمي :بريوت)الثاين الجزء  ،يف تاريخ الجزائر
 ، ووقع تعديل يف عنوانه.1964سنة 

 .143- 115 ،“العثور عىل النسخة”سعد الله،  29
 .73، الجزء الخامس، إتحافابن زيدان،  30
 .476-471، تحفة الزائرالجزائري،  31
مت وسائل اإلعالم الجزائرية نرش أسئلة األمري لعلامء مرص يف شأن الجهاد 2022-2020أثناء التوتر السيايس بني املغرب والجزائر ) 32 ( عم 

ام ييل: التاريخ لن ينس قصة خيانة سلطان ک، وجاء العنوان 2021ونقض الصلح، ومنها موقع اإلذاعة الوطنية الجزائرية يوم فاتح شتنرب 
 لمري عبد القادر الجزائري.مغريب ل
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برحاب عكاشة 

 

 الصلح الذي عقده السلطان نقض  أي  − وبعد أن تقوى األمري بفتوى علامء مرص
مزيد بني قبائل رشق املغرب للحصول عىل  کشاع ذلأ  − الجهاد يف خوضواالستمرار  

حيث وقع  السلطان،وزادت متاعب  ،القبائل کزاد انقسام تلف واملساندة،التأييد من 
 نو األمري املرابط يعاة الجهاد ومنارص د  من  انکو  .القبائل کانقسام للسلطة بني تل

 الريف وبني يزناسن.جبال ب رثکلهم مريدون ان کو  شيوخ الزوايا برشق املغرب،و 
ان املختار البوتشييش کحيث  القادر،الزاوية البوتشيشية للحاج عبد  مساندة   ومعروف  
ما   قدَّ غري  33،عىل رأسها الحاج محيي الدين والد األمري انکالتي  تابعا  للطريقة القادرية م 

وهي  قادرية،ال تابعة للطريقة أن الباحث استحرض زاوية أخرى ببني يزناسن واعتربها
بشامل  الوزانيةللطريقة انت تابعة کضانية التي وهي الزاوية الرم   ،کذلکن کمل ت

صارت  اماألمريـ بينألنها تخلت عن ، السلطانبعد تحظى برىض  امفي وصارت ،املغرب
 الذي اضطرو ، بسبب دعمها للمري إىل آخر لحظاتهعليها  ا  الزاوية البوتشيشية مغضوب

دجنرب  27االستسالم للجيش الفرنيس يوم ل للرتاب الجزائري وطلب و إىل الدخ بعدها
1847. 

 رة الجامعيةکالذا عىلبني السلطان واألمري  التوتر ع  وق   .4
بل  هذا األخري للفرنسيني،باستسالم السلطان واألمري مل تنته آثار التوتر بني 

الدراسة  نرش هذهولعل  رة الجامعية،کالبلدين ومرتسخة يف الذاصارت مبثوثة يف أدبيات 
 2020، وتم طبعها ونرشها سنة 1987أنجزت سنة  هاومعلوم أن ،کأصدق مثال عىل ذل

، ألن الوقائع واألحداثان ک کدون تحيني، ونعتقد أن ذل جد   رسمت األساسية التي غري م 
 عطى جديد قد يغري  معروفة، ومل يتم العثور عىل أي م   العالقة بني السلطان واألمري

صيل التي االعالقة عام هو متعارف عليه بني الباحثني، تبقى بعض التف کمجرى تل
 روف تاريخيا. اإلطار العام املعتشف من حني آلخر، غري أنها ال تغري  کت

العراقيل التي تواجه الباحث يف رصد ما ينرش عن  تجدر اإلشارة إىل بعضو 
 صعوبة التواصل بني الباحثني املغاربة والجزائريني، منهاهذه املرحلة بهدف تحيينها، 

صدرت يف الجزائر العديد من الدراسات عن  وقد خصوصا ما يتعلق بالفرتة املعارصة،
ومنجزاته، غري أن الحصول عليها من داخل املغرب أمر صعب، رغم حياة األمري وعالقاته 

تاب بالدار البيضاء يف بعض السنوات، کحضور بعض دور النرش الجزائرية يف معرض ال
 کرة يف هذه الدراسة. فعىل مستوى النرش هناکوهذا يف نظري ما عاق تحيني جانب الذا

                                                                        
(، وتارة أخرى باسم املختار 60. وقع خلط يف اسم شيخ الزاوية البوتشيشية، حيث تم نعته تارة باسم محمد البوتشييش )انظر ص 33

 ان معارصا للمري، ولذا وجب التنبيه.ک(، وهذا هو الصحيح، ألنه 245. البوتشييش )ص

 

رمزا  من رموز املقاومة الجزائرية، بل  ونکاهتامم وتشجيع عىل البحث يف مآثر األمري لي
 صار من الثوابت املقدسة عند الدولة الرسمية.

 عىلاملرحلة املدروسة  ع  جانب مهم يستوجب التحيني، وهو وق   کوبالتايل هنا
رة الجامعية، وهو جانب غائب يف هذه الدراسة، رغم أن الباحث کأذهان الناس ويف الذا

بالرأي اإلعالمي والسيايس  هکاکأثناء احت ة املوضوعنب ه يف املقدمة إىل أهميقد 
ل املغرب مسؤولية هزمية حر  الجزائري،والجامعي  ن کمي ة األمري، ومن ثم  کالذي حم 

لام وقع ک حيثمضمونه من مواضيع الساعة،  عد  ، وي  تاب ما زال حياکاعتبار موضوع ال
إال وتم استحضار  2022-2020ام هو الحال خالل سنوات کتوتر بني املغرب والجزائر، 

 وقائع ماضية من بينها العالقة بني السلطان واألمري.
رة الجامعية، کن رصد أبعاد متعددة لشخص األمري يف الذاکمي کوبناء عىل ذل

بعهد السلطان  عادة مقرونا   ستحرضوي   ،رة الجامعية املغربيةکالذا الحضور يففهو قليل 
بني الباحثني واملتخصصني. بينام  بشخصيته محصور   عبد الرحامن بن هشام، والوعي  

نرش يف ملا ي   يف الجزائر، نظرا   عىل املستوى الشعبي الجامعيةرة کظلت تحتفظ به الذا
ز ه بحي  الذي خص   ،تاب املدريسکوالعناية به يف تنشئة األجيال عرب ال 34،شأنه من جهة
األمري بالدولة يخص عالقة آخر  عد  ب   ک، وهناالدراسية ات والربامجر وافر يف املقر 

وهو ما  رة،کللذاوهنا يدخل التوظيف السيايس  فرنسا،وهي  حاربها،رة التي املستعم  
 محتجزا فيهان کالذي  أمام القرصحيث أقيم له نصب  2022،35حصل يف مستهل سنة 

 رة بني الجزائر وفرنسا.کهو تصالح الذا کان الغرض من ذلکو  بفرنسا.
العالقة بني  طبيعةرة الجامعية بالجزائر رسخت کن الذافإ ومن جانب آخر

راهية کن بصورة سلبية قامتة قد تزرع الکالسلطان واألمري يف أذهان أجيال متتالية، ول
 ورسمي ل منتظمکبش هام أن االحتفاء مبنجزاتکوالحقد بني األجيال الناشئة يف البلدين. 

يف تجذرها  ، وزادالجامعية الجزائرية ةر کالذاخ اسمه يف ل سنة رس  کثورته  رىکوإحياء ذ 
 والجزائر.لام وقع توتر بني املغرب کبشأنه  اإلعالم الجزائريما يثار يف 

                                                                        
ين الزميل األستاذ محمد السعيد 34 قارصي من جامعة بوضياف مبدينة املسيلة بدليل األبحاث املسجلة بجامعة  األمري عبد القادر مبدينة  أمد 

عالقة األمري عبد  -2 ؛(1832-1830االحتالل الفرنيس وأثره عىل الغرب الجزائري ) -1، وهذه بعض عناوين األبحاث:2003قسنطينة لسنة 
 ؛(1844-1841دور املغرب الرشقي يف الجهاد الجزائري ) -4 ؛(1840 -1837التعاون املغريب الجزائري ) -3 ؛(1833-1836القادر باملغرب )

ة الجهـاد الجزائرية کالفرنيس وتصفية حـر -التعاون املغريب -6 ؛(1846-1844ة الجهاد الجزائرية )کالفرنيس وأثره عىل حر -التقارب املغريب -5
 (.1847-1846باملغرب الرشقي )

35 Noureddine Amara, “D’un symbole de résistance, l’Emir Abdelkader est réduit à une reddition heureuse”, Journal 
Algérien Liberté (9 février 2022). 



417

قراءة يف کتاب إبراهيم ياسني: “األمري الجزائري عبد القادر والسلطان املغريب عبد الرحامن” 

 

 الصلح الذي عقده السلطان نقض  أي  − وبعد أن تقوى األمري بفتوى علامء مرص
مزيد بني قبائل رشق املغرب للحصول عىل  کشاع ذلأ  − الجهاد يف خوضواالستمرار  

حيث وقع  السلطان،وزادت متاعب  ،القبائل کزاد انقسام تلف واملساندة،التأييد من 
 نو األمري املرابط يعاة الجهاد ومنارص د  من  انکو  .القبائل کانقسام للسلطة بني تل

 الريف وبني يزناسن.جبال ب رثکلهم مريدون ان کو  شيوخ الزوايا برشق املغرب،و 
ان املختار البوتشييش کحيث  القادر،الزاوية البوتشيشية للحاج عبد  مساندة   ومعروف  
ما   قدَّ غري  33،عىل رأسها الحاج محيي الدين والد األمري انکالتي  تابعا  للطريقة القادرية م 

وهي  قادرية،ال تابعة للطريقة أن الباحث استحرض زاوية أخرى ببني يزناسن واعتربها
بشامل  الوزانيةللطريقة انت تابعة کضانية التي وهي الزاوية الرم   ،کذلکن کمل ت

صارت  اماألمريـ بينألنها تخلت عن ، السلطانبعد تحظى برىض  امفي وصارت ،املغرب
 الذي اضطرو ، بسبب دعمها للمري إىل آخر لحظاتهعليها  ا  الزاوية البوتشيشية مغضوب

دجنرب  27االستسالم للجيش الفرنيس يوم ل للرتاب الجزائري وطلب و إىل الدخ بعدها
1847. 

 رة الجامعيةکالذا عىلبني السلطان واألمري  التوتر ع  وق   .4
بل  هذا األخري للفرنسيني،باستسالم السلطان واألمري مل تنته آثار التوتر بني 

الدراسة  نرش هذهولعل  رة الجامعية،کالبلدين ومرتسخة يف الذاصارت مبثوثة يف أدبيات 
 2020، وتم طبعها ونرشها سنة 1987أنجزت سنة  هاومعلوم أن ،کأصدق مثال عىل ذل

، ألن الوقائع واألحداثان ک کدون تحيني، ونعتقد أن ذل جد   رسمت األساسية التي غري م 
 عطى جديد قد يغري  معروفة، ومل يتم العثور عىل أي م   العالقة بني السلطان واألمري

صيل التي االعالقة عام هو متعارف عليه بني الباحثني، تبقى بعض التف کمجرى تل
 روف تاريخيا. اإلطار العام املعتشف من حني آلخر، غري أنها ال تغري  کت

العراقيل التي تواجه الباحث يف رصد ما ينرش عن  تجدر اإلشارة إىل بعضو 
 صعوبة التواصل بني الباحثني املغاربة والجزائريني، منهاهذه املرحلة بهدف تحيينها، 

صدرت يف الجزائر العديد من الدراسات عن  وقد خصوصا ما يتعلق بالفرتة املعارصة،
ومنجزاته، غري أن الحصول عليها من داخل املغرب أمر صعب، رغم حياة األمري وعالقاته 

تاب بالدار البيضاء يف بعض السنوات، کحضور بعض دور النرش الجزائرية يف معرض ال
 کرة يف هذه الدراسة. فعىل مستوى النرش هناکوهذا يف نظري ما عاق تحيني جانب الذا

                                                                        
(، وتارة أخرى باسم املختار 60. وقع خلط يف اسم شيخ الزاوية البوتشيشية، حيث تم نعته تارة باسم محمد البوتشييش )انظر ص 33

 ان معارصا للمري، ولذا وجب التنبيه.ک(، وهذا هو الصحيح، ألنه 245. البوتشييش )ص

 

رمزا  من رموز املقاومة الجزائرية، بل  ونکاهتامم وتشجيع عىل البحث يف مآثر األمري لي
 صار من الثوابت املقدسة عند الدولة الرسمية.

 عىلاملرحلة املدروسة  ع  جانب مهم يستوجب التحيني، وهو وق   کوبالتايل هنا
رة الجامعية، وهو جانب غائب يف هذه الدراسة، رغم أن الباحث کأذهان الناس ويف الذا

بالرأي اإلعالمي والسيايس  هکاکأثناء احت ة املوضوعنب ه يف املقدمة إىل أهميقد 
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ين الزميل األستاذ محمد السعيد 34 قارصي من جامعة بوضياف مبدينة املسيلة بدليل األبحاث املسجلة بجامعة  األمري عبد القادر مبدينة  أمد 

عالقة األمري عبد  -2 ؛(1832-1830االحتالل الفرنيس وأثره عىل الغرب الجزائري ) -1، وهذه بعض عناوين األبحاث:2003قسنطينة لسنة 
 ؛(1844-1841دور املغرب الرشقي يف الجهاد الجزائري ) -4 ؛(1840 -1837التعاون املغريب الجزائري ) -3 ؛(1833-1836القادر باملغرب )

ة الجهـاد الجزائرية کالفرنيس وتصفية حـر -التعاون املغريب -6 ؛(1846-1844ة الجهاد الجزائرية )کالفرنيس وأثره عىل حر -التقارب املغريب -5
 (.1847-1846باملغرب الرشقي )

35 Noureddine Amara, “D’un symbole de résistance, l’Emir Abdelkader est réduit à une reddition heureuse”, Journal 
Algérien Liberté (9 février 2022). 
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برحاب عكاشة 

 

ل موضوعي، کتاب جاء إلجالء الحقيقة بشکفإن ال ،رهکوبناء عىل ما سبق ذ 
وقع تصحيح ما يروج من أخبار زائفة أو تأويل مغرض لبعض الوقائع، بل وضع  کوبذل

ال  من شخصية األمري والسلطان يف الصورة التي متثلت له انطالقا من الوثائق کالباحث 
ان له وما کشف ما کحقه، و  ل ذي حقکل ى، فأعطالتي اطلع عليها واملصادر املتنوعة

ان عليه دون تحيز. ويستفاد من البحث يف نهاية املطاف أن هزمية األمري من جهة ک
املغريب س ضعف الجانبني کلجيش الفرنيس تعوهزمية السلطان من جهة ثانية أمام ا

بل ذهب  ومن حيث التنظيم وتدبري الشأن العام، ،ريةکمن حيث القوة العسوالجزائري 
هو الذي حال دون  الجزائري املجتمع کک، حيث اعترب أن تفکالباحث أبعد من ذل

م کيف مواجهة االحتالل الفرنيس، وهذا أمر موروث عن فرتة الح وناتهکمتوحيد مختلف 
ام أن فشل املغرب يف تدبري شؤون غرب الجزائر من جهة وإيقاف التوسع کي، کالرت 

ص الباحث إىل أن هزمية ، وخل  للسباب ذاتهايعود  من جهة ثانية الفرنيس نحو حدوده
مام السلطان سوى إعالن موقف رصيح ة األمري، ومل يبق أ کانت إيذانا بانتهاء حر کإيسيل 
،إزاء وهو املوقف الذي مل يتقبله األمري،  عىل العرش وصيانة لسيادة بالده، حفاظا   ه 

تأويل مجانب الجزائرية إىل خيانة وغدر، وهو  الجامعية رةکل هذا الواقع يف الذافتحو  
وقع توتر بني  لامک بآثارهللصواب، ما زالت املجتمعات يف املغرب والجزائر تتلظى 
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 القباج مصطفى حمدمل “والفلسفة املرسح” تابک يف قراءة

 
 القاسمي عيل

 اللغة علوم يف باحث وأستاذ ديبأ 
 

 القبّاج مصطفى محمد تورکالد  املغريب رکللمف جديد تابک بالرباط صدر
 وثيقة صالت   تجليات   من بعض   والفلسفة: املرسح بعنوان املاضية السنة أواخر

 وتعلّمت   تابکال بقراءة سعدت   ولقد .(2021 والنرش، للطباعة رقراق أيب دار )الرباط:
 املوضوع. يهّمه الذي املثقَّف القارئ لفائدة بإيجاز به أ عرّف أن ورأيت   ثرياً،ک منه

 املؤلِّف
 القباج تورکالد  اهتاممات مثل له باحث إال تابکال هذا تبکي أن يستطيع ال
 محمد تورکالد  املرحوم املغريب فيلسوفال عىل الفلسفة درس فهو وثقافته. وخرباته
 وعميدها، الخامس محمد بجامعة اآلداب ليةک يف الفلسفة شعبة رئيس الحبايب، عزيز

 بالرباط املولوية واملدرسة والجامعة الثانوية املدارس يف الفلسفة تدريس ومارس
 مهام ربيةاملغ ةکاململ ادمييةکبأ توىل املستقبل(. يف البالد بقادة خاصة مدرسة )وهي
 لحقوق شامل/جنوب ملنظمة التنفيذي تبکامل عضو وهو ،لها مقررو  علمي مدير

 األندلس دراسات زکملر  التنفيذي تبکامل وعضو جنيف، يف الحضارات وحوار اإلنسان
 بريوت. يف العربية الوحدة دراسات زکمر  أمناء مجلس وعضو الحضارات، وحوار

 املرسحية الفرق من لعدد   تابعام القباج تورکالد  انک نفسه الوقت ويف
 کوشار  املايض، القرن من الخمسينيات أواخر املغرب استقالل منذ الطليعية املغربية

 والتقنيات والسينوغرافيا، والتشخيص، واإلخراج، تابة،کال يف التجريبية مقارباتها يف
ً  اهتامماً  وأَوىل املشهدية.  راسات  د تبکو  والفلسفة، املرسح بني للتفاعالت خاصا
 (1980) للقدس دعاء مرسحيته منها تاباً،ک عرشين من رثکأ له املوضوع. يف عديدةً 
 قضايا القيم تابهکو  العلج، الطيب أحمد املرحوم الشهري املغريب املرسحي مع کباالشرتا
 (،2006) املعرفة ومجتمع واملواطنة الحوار يف مقارباتو (،2000) املرسحي اإلبداع

 الرغم عىل أنه انتباهي لفَت  وقد (.2019) املعارص املغريب رکلفا يف الحرية مبحثو
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مجلة املناهل، العدد 105: 435-421 

 

 
 القباج مصطفى حمدمل “والفلسفة املرسح” تابک يف قراءة

 
 القاسمي عيل

 اللغة علوم يف باحث وأستاذ ديبأ 
 

 القبّاج مصطفى محمد تورکالد  املغريب رکللمف جديد تابک بالرباط صدر
 وثيقة صالت   تجليات   من بعض   والفلسفة: املرسح بعنوان املاضية السنة أواخر

 وتعلّمت   تابکال بقراءة سعدت   ولقد .(2021 والنرش، للطباعة رقراق أيب دار )الرباط:
 املوضوع. يهّمه الذي املثقَّف القارئ لفائدة بإيجاز به أ عرّف أن ورأيت   ثرياً،ک منه

 املؤلِّف
 القباج تورکالد  اهتاممات مثل له باحث إال تابکال هذا تبکي أن يستطيع ال
 محمد تورکالد  املرحوم املغريب فيلسوفال عىل الفلسفة درس فهو وثقافته. وخرباته
 وعميدها، الخامس محمد بجامعة اآلداب ليةک يف الفلسفة شعبة رئيس الحبايب، عزيز

 بالرباط املولوية واملدرسة والجامعة الثانوية املدارس يف الفلسفة تدريس ومارس
 مهام ربيةاملغ ةکاململ ادمييةکبأ توىل املستقبل(. يف البالد بقادة خاصة مدرسة )وهي
 لحقوق شامل/جنوب ملنظمة التنفيذي تبکامل عضو وهو ،لها مقررو  علمي مدير

 األندلس دراسات زکملر  التنفيذي تبکامل وعضو جنيف، يف الحضارات وحوار اإلنسان
 بريوت. يف العربية الوحدة دراسات زکمر  أمناء مجلس وعضو الحضارات، وحوار

 املرسحية الفرق من لعدد   تابعام القباج تورکالد  انک نفسه الوقت ويف
 کوشار  املايض، القرن من الخمسينيات أواخر املغرب استقالل منذ الطليعية املغربية

 والتقنيات والسينوغرافيا، والتشخيص، واإلخراج، تابة،کال يف التجريبية مقارباتها يف
ً  اهتامماً  وأَوىل املشهدية.  راسات  د تبکو  والفلسفة، املرسح بني للتفاعالت خاصا
 (1980) للقدس دعاء مرسحيته منها تاباً،ک عرشين من رثکأ له املوضوع. يف عديدةً 
 قضايا القيم تابهکو  العلج، الطيب أحمد املرحوم الشهري املغريب املرسحي مع کباالشرتا
 (،2006) املعرفة ومجتمع واملواطنة الحوار يف مقارباتو (،2000) املرسحي اإلبداع

 الرغم عىل أنه انتباهي لفَت  وقد (.2019) املعارص املغريب رکلفا يف الحرية مبحثو
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عيل القاسمي

 

 األخرية األربعة األعوام يف أصدر فقد ،کاملبار  عمره من الثامنني عىل يربو أنه من
 واحد. جزء من رثکأ يف بعضها تب،ک أربعة

 ووضوحها لغته فصاحة إىل فباإلضافة متميز. أسلوب القباج تورکوللد 
 رةً کف تحمل نصوصه، يف جملة لک فإن الرباط، يف رقراق أيب نهر هميا سالسة وسالستها
 عىل رار،کوالت الحشو من تخلو تاباتهک إن أخرى، وبعبارة فريدة. معلومةً  أو ًجديدة
 ينبغي ولهذا الفهم. وتيسري املعنى يدکتأ يف اللسانية، الناحية من فائدتهام، من الرغم
 جيد عىل آللئ من عقد   مثل منظوم لَّهک صَّ الن ألن الذهن، متيّقظ القارء ونکي أن

 الثمن. غالية أصيلة حّباته جميع حسناء،
 تابکال

 أنيقة وطباعته بري،کال القطع من صفحة 282 يف والفلسفة املرسح تابک يقع
 تاب.کال يتناولهم الذين الفالسفة صور عىل ويشتمل املطبعية. األخطاء فيها تندر

 ؛امل نطلق .2 ؛التوطئة .1 وهي: دقيقة، بطريقة ر تِّبت مأقسا أربعة من تابکال ويتألف
 عن :الثاين التجيل ،رشد وابن أرسطو عن :األول التجيل أربعة: وهي التجليات، .3

 :الرابع التجيل سارتر، بول جون املواقف، مرسح :الثالث التجيل ،وبريخت أرسطو
 املالحق: .4 ؛وکأيونس وأوجني تکبي وصامؤيل اميک البري الالمعقول، أو العبث مرسح
 محمد تورکللد  حديثة ترجمة ،الشعر صنعة أرسطو تابک األول: امللحق ثالثة: وهي
 بن متى برش أيب نقل الشعر، يف أرسطوطاليس تابک الثاين: امللحق ،عيّاد ريکش

 فيام وسنعرض رشد. بنال  ألرسطوطاليس، الشعر تابک تلخيص الثالث: امللحق ،يونس
 بإيجاز: ماألقسا هذه يأيت

 التوطئة .1
 تبکال يف ت ستعمل “مقدمة”و “متهيد”و “توطئة” املصطلحات: تزال ما

د أن وأتوقَّع مرتادفات. بوصفها العربية  املستقبل يف املفردات هذه مدلوالت تتحدَّ
 الثقافة وتنمو والتأليف القراءة عىل العرب إقبال ويرتفع تابکال قيمة تزداد عندما
 ليدلَّ  املرتادفات، کتل تخصيص إىل باللغة الناطقون مييل الحال کتل ففي 1.العربية

 املفهومي. النسق مفاهيم من مفهوم عىل منها واحد   ل  ک

                                                                        
  “املعاين زيادة الحروف "زيادة اللسانية: للقاعدة طبقاً  املقدمة، من مياً ک أقل التقديم أن هو ،“مقّدمة”و “تقديم” بني حالياً  متييز مثة 1

 متهيد، توطئة:” يقول: “املعارص ةالعربي اللغة معجم”ـف الحديثة. معاجمنا رکتذ  امک مرتادفة فهي أعاله يف رناهاکذ  التي األلفاظ بقية أما
 )القاسمي( .“فصالً القارئ يعّدها حتى طويلة توطئة املؤلف تبک” بقوله: مثالً  ويرضب “مقدمة

 

ل  ويلتزم موجزة. مقّدمة عىل ليدل )توطئة( لفظ الفاضل املؤلِّف يستعم 
 يف يتناول فهو تاب.کال مقدمة تتضمن أن ينبغي فيام العربية املعرفية بالتقاليد

 اآلتية: املسائل طئتهتو 
 ليةک يف الفلسفة درس أنه رکفيذ  املوضوع: هذا يف تابةکلل املؤلف أهلية •

 له وسبق وعروضا. نصوصاً  باملرسح، صلته تنقطع مل نفسه، الوقت ويف بالرباط، اآلداب
 املرسحي اإلبداع قضايا من تابک ضّمنها “واملرسح الفلسفة” عنوانها دراسة تبک أن
(2000). 

 تطرقت التي تبکلل قراءاته أن املؤلِّف رکيذ  :ومراجعه املؤلّف ادرمص •
 أربعة منها واختار تاب.ک مئة فاقت أنها حتى وتعددت تنّوعت قد املوضوع لصلب

 وهي: الرئيسة، مصادره ونکلت تبک
 نصوص تحليالت   يتضمن تامينيو: کلجا (1995) الفالسفة مرسح تابک .1
 واألرسطية يةفالطوناأل  القراءات يف الشعرية حول ورالعص مختلف من مختارة فلسفية

 .للرتاجيديا
 تتناول ومرسحيني لفالسفة دراسات يضم (:2000) املرسح فلسفة تابک .2

 هومرس. ماثيو وترجمها اختارها والفلسفة، املرسح بني العالقة
 أن فيه يرى الذي وييک لهرني بحث وهو (:2004) والوجود املرسح تابک .3
 إىل تتحوَّل أن قبل واألشياء ائناتکال لطبيعة األوىل املبادئ يف تأم ل هي الفلسفة

 ومشاهدتها. املوجودات کتل قراءة بتيسري املرسح فيقوم موجودات،
 ملؤلفه (2013) الدراماتية منهج والفلسفة: املرسح دولوز جيل تابک .4
 2جود. إسامعيل

 اکبلجي يف صدر منها ابعوالر  فرنسا، يف وصدرت حديثة املصادر هذه وجميع
 أقتنع بحيث متينة، وشائج من والفلسفة املرسح بني ما دکتؤ  لّهاکو  وفرنسا.

 وسيلة املرسح يف الفالسفة ورأى فلسفية، مرجعية دون مرسح ال بأنه املرسحيّون
 وتعميمها. الفلسفية ارهمکأف لتبسيط
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قراءة يف كتاب مصطفى القباج “املرسح والفلسفة”

 

 األخرية األربعة األعوام يف أصدر فقد ،کاملبار  عمره من الثامنني عىل يربو أنه من
 واحد. جزء من رثکأ يف بعضها تب،ک أربعة

 ووضوحها لغته فصاحة إىل فباإلضافة متميز. أسلوب القباج تورکوللد 
 رةً کف تحمل نصوصه، يف جملة لک فإن الرباط، يف رقراق أيب نهر هميا سالسة وسالستها
 عىل رار،کوالت الحشو من تخلو تاباتهک إن أخرى، وبعبارة فريدة. معلومةً  أو ًجديدة
 ينبغي ولهذا الفهم. وتيسري املعنى يدکتأ يف اللسانية، الناحية من فائدتهام، من الرغم
 جيد عىل آللئ من عقد   مثل منظوم لَّهک صَّ الن ألن الذهن، متيّقظ القارء ونکي أن

 الثمن. غالية أصيلة حّباته جميع حسناء،
 تابکال

 أنيقة وطباعته بري،کال القطع من صفحة 282 يف والفلسفة املرسح تابک يقع
 تاب.کال يتناولهم الذين الفالسفة صور عىل ويشتمل املطبعية. األخطاء فيها تندر

 ؛امل نطلق .2 ؛التوطئة .1 وهي: دقيقة، بطريقة ر تِّبت مأقسا أربعة من تابکال ويتألف
 عن :الثاين التجيل ،رشد وابن أرسطو عن :األول التجيل أربعة: وهي التجليات، .3

 :الرابع التجيل سارتر، بول جون املواقف، مرسح :الثالث التجيل ،وبريخت أرسطو
 املالحق: .4 ؛وکأيونس وأوجني تکبي وصامؤيل اميک البري الالمعقول، أو العبث مرسح
 محمد تورکللد  حديثة ترجمة ،الشعر صنعة أرسطو تابک األول: امللحق ثالثة: وهي
 بن متى برش أيب نقل الشعر، يف أرسطوطاليس تابک الثاين: امللحق ،عيّاد ريکش

 فيام وسنعرض رشد. بنال  ألرسطوطاليس، الشعر تابک تلخيص الثالث: امللحق ،يونس
 بإيجاز: ماألقسا هذه يأيت

 التوطئة .1
 تبکال يف ت ستعمل “مقدمة”و “متهيد”و “توطئة” املصطلحات: تزال ما

د أن وأتوقَّع مرتادفات. بوصفها العربية  املستقبل يف املفردات هذه مدلوالت تتحدَّ
 الثقافة وتنمو والتأليف القراءة عىل العرب إقبال ويرتفع تابکال قيمة تزداد عندما
 ليدلَّ  املرتادفات، کتل تخصيص إىل باللغة الناطقون مييل الحال کتل ففي 1.العربية

 املفهومي. النسق مفاهيم من مفهوم عىل منها واحد   ل  ک

                                                                        
  “املعاين زيادة الحروف "زيادة اللسانية: للقاعدة طبقاً  املقدمة، من مياً ک أقل التقديم أن هو ،“مقّدمة”و “تقديم” بني حالياً  متييز مثة 1

 متهيد، توطئة:” يقول: “املعارص ةالعربي اللغة معجم”ـف الحديثة. معاجمنا رکتذ  امک مرتادفة فهي أعاله يف رناهاکذ  التي األلفاظ بقية أما
 )القاسمي( .“فصالً القارئ يعّدها حتى طويلة توطئة املؤلف تبک” بقوله: مثالً  ويرضب “مقدمة

 

ل  ويلتزم موجزة. مقّدمة عىل ليدل )توطئة( لفظ الفاضل املؤلِّف يستعم 
 يف يتناول فهو تاب.کال مقدمة تتضمن أن ينبغي فيام العربية املعرفية بالتقاليد

 اآلتية: املسائل طئتهتو 
 ليةک يف الفلسفة درس أنه رکفيذ  املوضوع: هذا يف تابةکلل املؤلف أهلية •

 له وسبق وعروضا. نصوصاً  باملرسح، صلته تنقطع مل نفسه، الوقت ويف بالرباط، اآلداب
 املرسحي اإلبداع قضايا من تابک ضّمنها “واملرسح الفلسفة” عنوانها دراسة تبک أن
(2000). 

 تطرقت التي تبکلل قراءاته أن املؤلِّف رکيذ  :ومراجعه املؤلّف ادرمص •
 أربعة منها واختار تاب.ک مئة فاقت أنها حتى وتعددت تنّوعت قد املوضوع لصلب

 وهي: الرئيسة، مصادره ونکلت تبک
 نصوص تحليالت   يتضمن تامينيو: کلجا (1995) الفالسفة مرسح تابک .1
 واألرسطية يةفالطوناأل  القراءات يف الشعرية حول ورالعص مختلف من مختارة فلسفية

 .للرتاجيديا
 تتناول ومرسحيني لفالسفة دراسات يضم (:2000) املرسح فلسفة تابک .2

 هومرس. ماثيو وترجمها اختارها والفلسفة، املرسح بني العالقة
 أن فيه يرى الذي وييک لهرني بحث وهو (:2004) والوجود املرسح تابک .3
 إىل تتحوَّل أن قبل واألشياء ائناتکال لطبيعة األوىل املبادئ يف تأم ل هي الفلسفة

 ومشاهدتها. املوجودات کتل قراءة بتيسري املرسح فيقوم موجودات،
 ملؤلفه (2013) الدراماتية منهج والفلسفة: املرسح دولوز جيل تابک .4
 2جود. إسامعيل

 اکبلجي يف صدر منها ابعوالر  فرنسا، يف وصدرت حديثة املصادر هذه وجميع
 أقتنع بحيث متينة، وشائج من والفلسفة املرسح بني ما دکتؤ  لّهاکو  وفرنسا.

 وسيلة املرسح يف الفالسفة ورأى فلسفية، مرجعية دون مرسح ال بأنه املرسحيّون
 وتعميمها. الفلسفية ارهمکأف لتبسيط
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 املوضوع يف املغاربة الباحثون
ى باحث أوَّل ليس بأنَّه املؤلِّف يقر    مجموعة سبقه فقد املوضوع، لهذا تصدَّ

 برشيد ريمکال وعبد املنيعي حسن املرحوم مثل واملرسحيني الجامعيني الباحثني من
 وغريهم. أمني وخالد يارس بن الواحد وعبد زيدان بن الرحمن وعبد

 املنطلق .2
 مختص   منها واحد ل  ک متعددة، آلهة کهنا اليونانية الدينية األساطري يف

 ذو اآلخر وبعضها خرية، طبيعة ذو اآللهة کتل وبعض الطبيعة. عنارص من بعنرص
 3وحروب. کومعار  خصومات اآللهة بني تقع ولهذا رشيرة. طبيعة

 وجود کهنال ملاذا والعدم: الوجود قضايا يف اليونانية الفلسفة وانشغلت
 املرسحية األعامل   حتطر  وعندما ونتقبَّله؟ الوجود نثبت يفکو  عدم؟ کهنال وليس
 فمن فلسفية. اليةکإش بوصفه الوجود تتناول فإنها للحياة، املأساوي املعنى قضية
 املستمرة. الوجود مأساة عن املرسح شفکي والشخوص، األحداث تفاعل خالل

 ويرى والرش. الخري قضايا أي األخالق، مبحث کذلک نجد الفلسفة ويف
 األخالق. خدمة يف هي املرسح، فيها مبا الفنون، جميع أن اليونان الفالسفة

 القرن يف أثينا يف نشأ فقد الدينية، األساطري کتل وليد هو اليوناين واملرسح
 احتفاالً  الربيع فصل أثناء اليونانيون يقيمها انک التي االحتفاالت خالل ق.م. السادس

لل روم.کال زراعة البرشَ  علَّمَ  الذي باخوس( أو وسک)با ديونيسيوس الخمر بإله  ويتخَّ
عر والرقص املوسيقى االحتفاالت کتل  4األقنعة. ولبس باملاعز والتضحية والشِّ

                                                                        
 األساطري وهذه ق.م.(، الثامن أو التاسع )القرن ريوسلهوم “اإلوديسة”و “األلياذة” ملحمتي يف اليونانية الدينية األساطري من ثريک رتکذ   3

 )القاسمي(. ق.م.(. العرشين القرن )حوايل الشعريةجلجامش ملحمة يف بعضها ورد التي والبابلية السومرية باألساطري األصل يف تأثرت
 السومرية، بامللحمة هومريوس ملحمتي رتأث   دواکأ الذين الغربيني الباحثني بارک من ثرياک بها اضطلع دراسات أبوش، الباحث لخص وقد

 املعنونة: بدراسته
Tzvi Abuhttps, “The Epic of Gilgamesh and the Homeric Epics” 
www.degruyter.com/document/doi/10.1515/97815750671 86-
008/pdf#:~:text=This%20is%20not%20an%20unreasonable,by%20the%20Epic%20of%20Gilgamesh.sch 

 .5/2/2022 بتاريخ شوهد
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 املعابد يف تهماحتفاال  وتجري والجامل. الحب إالهة أنانا/عشتار، واإلالهة والنامء، الخصب إله دميوزي، آلهتهم: من مقتبسة اثنني
 مدينة ويف املهرجانية. بکاملوا ومسريات الخلق، أسطورة ومتثيل والرقص، واألغاين واألناشيد الدينية الرتاتيل وتتخللها والساحات، والشوارع

 أمي رحومةامل انتک طفالً، نت  ک وعندما فيه. متر االحتفاالت کتل بکموا ألن “بکاملو  شارع”بـ الرئيس الشارع يسمى القدمية بابل
مر قبيلة أن الباحثني بعض ويعتقد” الشمرية  أي نوح قوم تابک مؤلِّف الوردي الدين بهاء تورکالد  يل رکذ  امک سومر، من أصلها ش 

 واالحتفاظ أوان   يف النباتات بعض بزراعة الربيع فصل بحلول تحتفل أمي املرحومة انتک − (العريب السومري املعجم ومصنِّف السومريني،
 

 

 والفنون والعلوم املعارف من عدد بني التقاء نقطة فهو معّقد، منتوج املرسح
 ،اإلضاءة ،املشاهد ،اللباس ،النحت ،الرسم ،الشعر ،اللغة ،القضايا ،ارک)األف والتقنيات
 واملواقَف، واألفعاَل  األشخاَص  املرسح   ويصوِّر التلقي(. ،التشخيص ،الرقص ،املوسيقى

ن ال مرسحيَّة کهنال فليس ون.کت أن ينبغي امک أو هي امک ً  تقييام تتضمَّ  أخالقيا
 املواقف. أو االحداث أو للشخوص

 فهي وتبادل. تداخل عالقة هي والفلسفة املرسح بني العالقة فإن ولهذا
دة.م مستويات ذات عالقة  واملرسح معالجاتها، بعمق املرسح ت غني فالفلسفة تعدِّ
 نفس يف املرسح   يثريها التي واملتعة ومتعة. جاملية مسحةً  الفلسفة عىل ي ضفي

 تتناول ذاتية، أو موضوعية   معايريَ  عىل بناءً  أخالقي   م  کح   عىل تنطوي املشاهد،
 إلخ. النفاق، احةوالرص  ذب،کوال والصدق والبخل، رمکوال والقيم، الشجاعة

 اضطالع إىل ومضامينها، الفلسفية القضايا تبسيط يف املرسح نجاح وأدى
 ارهمکأف لتبسيط مرسحيات تابةکب اميک والبري سارتر بول جان مثل معروفني فالسفة  

 وإمتاع. جامل من مسحة مع وترويجها
 ارتباطاً  کهنا أن” املنطلق هذا يف عرضه من الفاضل املؤلِّف ويستخلص

 ً  وجد واملرسح قضاياها، لِّ کب املرسح إىل نفذت فالفلسفة واملرسح. الفلسفة بني جدليا
ً  التفلسف يف  النقاد بعض جعل الذي الحد إىل ار،کاالف بأمنت نصوصه لتأثيث متنفسا

 أو ولوجيکالسي املرسح أو ...( توکو ک-)جراردو الفلسفي املرسح عن يتحدثون
 االتحاد عهد إبان خاصة ،اإليديولوجي املرسح أو .(سارتر..-اموک) املمرسحة الفلسفة
 (.24 )ص .“)بريشت...( سيةکاملار  اإليديولوجيا وانتشار السوفيايت

 ً  الفالسفة من عدد   اضطلع واملرسح، الفلسفة بني الوطيدة العالقة لهذه ونظرا
-232) أرسطو اليوناين الفيلسوف الفالسفة هؤالء وأوَّل للمرسح. الفلسفي بالتنظري

 يبدأ اختباري، استقرائ   منهج   عىل يشتمل الذي الشعر صنعة تابهک يف ق.م.( 385
 ويرى معيارية. فلسفية برؤى نظري   باستنتاج   وينتهي املرسحية النصوص بقراءة
ً  تقوم املرسح، فيها مبا الفنون، جميع أن أرسطو  يف جوهري هو ما اةکمحا عىل أساسا
 اإلنساين. الفعل وهو أال ا،املهک نحو ةکاملتحرِّ  الطبيعة

                                                                                                                   
 من املبنية غرفنا سقوف   يف أعشاشها وبناء بيتنا إىل املهاجرة الصغرية السنونو عصافري وصول من الربيع حلول تعرف انتکو  منزلنا. يف بها
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قراءة يف كتاب مصطفى القباج “املرسح والفلسفة”

 

 املوضوع يف املغاربة الباحثون
ى باحث أوَّل ليس بأنَّه املؤلِّف يقر    مجموعة سبقه فقد املوضوع، لهذا تصدَّ

 برشيد ريمکال وعبد املنيعي حسن املرحوم مثل واملرسحيني الجامعيني الباحثني من
 وغريهم. أمني وخالد يارس بن الواحد وعبد زيدان بن الرحمن وعبد

 املنطلق .2
 مختص   منها واحد ل  ک متعددة، آلهة کهنا اليونانية الدينية األساطري يف

 ذو اآلخر وبعضها خرية، طبيعة ذو اآللهة کتل وبعض الطبيعة. عنارص من بعنرص
 3وحروب. کومعار  خصومات اآللهة بني تقع ولهذا رشيرة. طبيعة
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 فمن فلسفية. اليةکإش بوصفه الوجود تتناول فإنها للحياة، املأساوي املعنى قضية
 املستمرة. الوجود مأساة عن املرسح شفکي والشخوص، األحداث تفاعل خالل

 ويرى والرش. الخري قضايا أي األخالق، مبحث کذلک نجد الفلسفة ويف
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 احتفاالً  الربيع فصل أثناء اليونانيون يقيمها انک التي االحتفاالت خالل ق.م. السادس

لل روم.کال زراعة البرشَ  علَّمَ  الذي باخوس( أو وسک)با ديونيسيوس الخمر بإله  ويتخَّ
عر والرقص املوسيقى االحتفاالت کتل  4األقنعة. ولبس باملاعز والتضحية والشِّ

                                                                        
 األساطري وهذه ق.م.(، الثامن أو التاسع )القرن ريوسلهوم “اإلوديسة”و “األلياذة” ملحمتي يف اليونانية الدينية األساطري من ثريک رتکذ   3

 )القاسمي(. ق.م.(. العرشين القرن )حوايل الشعريةجلجامش ملحمة يف بعضها ورد التي والبابلية السومرية باألساطري األصل يف تأثرت
 السومرية، بامللحمة هومريوس ملحمتي رتأث   دواکأ الذين الغربيني الباحثني بارک من ثرياک بها اضطلع دراسات أبوش، الباحث لخص وقد

 املعنونة: بدراسته
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عيل القاسمي

 

ة   قوَّتان: وله الرصاع هي الدراسة يف الخام فاملادَّة  الشفقة، وقوَّة الخوف قوَّ
ً  لإلنسان يحقِّق بينهام، الرصاع يجري وحني ً کف تطهريا  وااللتذاذ االستمتاع إىل يقوده ريا

 والسعادة.
 التجليات .3

 رشد ابن أرسطو األول، التجيل
 الفلسفة مؤرِّخو يردِّده ما إىل باإلشارة الفصل هذا فاضلال املؤلِّف يبدأ

 يف ق.م( 347-427) أفالطون عىل تتلمذ ق.م.( 322-385) أرسطو أنَّ  من اليونانية
 وغادر 5،“معه قطيعة مسجالً” معلِّمه مع اختلف أرسطو نکول بأثينا، ادمييتهکأ
 الفلسفية دروسه ألقى ثحي )اللييس(، ساّمها التي مدرسته وأسس ،أفالطون ادمييةکأ

 ي َعد   الذي املنطق، مبحث ضمن بوصفهام الخطابة تابکو  البوتيقا تابک نصَّ  ومنها
 6.األول قوانينه رکمبت أرسطو

 بعد أرسطو ألّفه الذي الشعر( )صنعة تطيقايالبو تابک الفصل هذا يتناول
 هذا ىلوأم “اللييس” به الخاصة مدرسته واسس ،أفالطون استاذه عن أنفصل أن
ً ک بوصفه وجعله، طالبه عىل تابکال  إىل التوصل غايته ألن املنطق، مبحث يف تابا

 الشعرية. األقوال جودة مکتح التي القوانني
ً  طويلة )قصيدة امللحمة بها ت صاغ صنعة الشعر أن أرسطو فيه رکويذ   جدا

 جادة مرسحية )مأساة: والرتاجيديا واإللياذة(، األوديسة مثل البطولية املغامرات تروي
 والديرثمب ومفارقات(، ةکمضح مواقف ذات مرسحية )ملهاة: وميدياکوال محزنة(،

                                                                        
 کهنا سفلي تامة. قطيعة نکت مل أفالطون وأستاذه أرسطو بني اليونانية الفلسفة مؤرخو عنها تحّدث التي “القطيعة” أن إىل أشري ان اود 5

 عىل واشتغل اليونانية اللغة نحو عىل أفالطون اهتامم انصبَّ  وقد بآخر. أو لکبش املعريف مکالرتا يستمر بل املعرفة، يف تامة قطيعة
 تعرّب  اللغة ألن اإلنساين، العقل أو رکالف اشتغال يفيةک معرفة عىل يقف أن اللغة، اشتغال يفيةک معرفة جراء من يروم انک فقد نحوها،

 أرسطو تابک من األخرية الفصول ويف خاطئ(. افرتاض )وهو األخرى اللغات جميع عىل ينطبق اليونانية اللغة نحو أن وافرتض ار.کاألف نع
 .واضحاً  أفالطون رکف نجد بالعبارة، املتعلقة الشعر صنعة

 من مشتق “املَنطق” فاسم واللغة. النحو يف أفالطون أستاذه من تعلمه ما مع يقطع مل نهکول املنطق، إىل أرسطو اهتامم تحّول 6
 مراعاتها تعصم آلة املنطق إن” النحو: تعريف عىل ويحيل “املنطق” وتعريف العريب. أم اليوناين االسم يف کذل انک سواء .“الن طق”

 تقسيم غرار عىل ارکفَ لل  أرسطو وتقسيم .“القول يف الخطأ عن اللسان مراعاتها تعصم آلة النحو أن امک ر،کالف يف الخطأ عن الذهن
 ارکأف إىل ارکاألف قسم أرسطو فإن الجمل،ک مرتابطة تارة وتأيت واألفعال، األسامءک مفردة تارة تأيت لامتکال أن امکف لامت.کلل أفالطون
 مکوال جوهر)ال أقسام عرشة إىل للمقوالت سطوأر  تقسيم أما التصديقات. أو القضايا هي مرتابطة ارکأف وإىل التصورات، وهي مفردة

 .فالطونأل  المکال أجزاء تقسيم من مأخوذ تقسيم فهو والوضع(، له، ونکي وأن واملفعول، والفاعل، واملتى، واألين، واإلضافة، ومن يفکوال
 لنحوا” ،القاسمي عيل دراستي: )ت نظر .إلخ التفضيل، تقابل إلضافةاو  الصفة، يقابل يفکوال العدد، يقابل مکوال االسم، يقابل فالجوهر
  https://www.almothaqaf.com/a/b8/955775 :املثقف صحيفة ،“عيل محمد محمود تورکالد  تابک يف قراءة باملنطق: وعالقته العريب
 28/1/2022 بتاريخ شوهد

 

 املرسحية العروض هذه انتکو  دائري(. لکش يف وترقص تعزف جوقة به تتغنى )نشيد
م  بني مباريات مدة بعد إليها وأضيف .“ديونيزوس” الخمر إله أعياد مبناسبة تقدَّ

لّحنة ونهايلق غنائية بأشعار الشعراء  والسيتار. الناي آلتي عىل بالعزف مصحوبة م 
 وتقييمها الشعرية األعامل کتل بتحليل الشعر صنعة تابهک يف ارسطو أضطلع

 للتوصل وأغراضها، فيها، الشعرية األقوال أنساق واستخراج آلياتها، واستقراء ونقدها
 لها. الضابطة القوانني إىل

م تاب،کال هذا ويف  النظرية: العلوم أنواع: ثالثة عىل عرصه ومعل ارسطو يقسَّ
 يف وتتمثل العملية: العلوم ؛وأصوله وعلله ّوناتهکوم الوجود يف التأمل عىل تقوم
 املتعة متنح التي الجاملية: العلوم ؛والسياسية األخالقية ومشاغله اإلنسان نشاط
 املرسح. ومنها الجميلة الفنونک واللذة،

 ً  تابکال أقسام بتلخيص الفاضل املؤلِّف يقوم أرسطو، تابک ألهمية ونظرا
 للتمهيدات، تابکال من األوىل الخمسة األقسام أرسطو جعل والعرشين. السبعة
 تحقق يف ةکالحب وأهمية وأنواعها الشعر، صنعة يف بأنه تابکال طبيعة وتحديد
 الجودة.

م اة.کاملحا أي الشعر، صنعة جوهر إىل الثاين القسم ويتطرق  ونکحاامل ويقسِّ
 التي هي ورذيلة، فضيلة من فيها مبا األخالق، أن ويقرر واألرشار؛ األخيار نوعني: عىل
 ني.کاملحا عىل الشعر يتناولها التي األخالق نوع ويعتمد اإلنساين. کالسلو  متيز

 والفروق الشعر، قرض إىل الداعية واألسباب اة،کاملحا طرق تابکال يتناول ثم
 املک عظيم جليل فعل اةکمحا هي والرتاجيديا والرتاجيديا. واملالحم وميدياکال بني
 وليدة فالرتاجيديا بالغناء. أو بالعروض يتم وإيقاع وزن له جميل ممتع المکب

 واألخالق القصة هي: ،ّوناتکم ستة تراجيديا لکول الربيع. يف الدينية االحتفاالت
 والغناء. واملنظر رکوالف والعبارة

 جامل أن فيقرر الرتاجيديا. يف األفعال ترتيب يفيةک إىل تاب  کال ويتطرَّق
 بداية له الذي هو التام والفعل امل.ک عظيم تام لفعل اتهاکمحا يف منکي الرتاجيديا
ظمه. ويف ترتيبه يف منکي الفعل وجامل ونهاية. ووسط  الصغر الشديد فالحيوان ع 
 ونکت أن ينبغي لرتاجيدياا وأن جميالً. ليس ربکال الشديد الحيوان أن امک جميال، ليس
 حفظها. نکمي متوسطةً  قصتها



427

قراءة يف كتاب مصطفى القباج “املرسح والفلسفة”

 

ة   قوَّتان: وله الرصاع هي الدراسة يف الخام فاملادَّة  الشفقة، وقوَّة الخوف قوَّ
ً  لإلنسان يحقِّق بينهام، الرصاع يجري وحني ً کف تطهريا  وااللتذاذ االستمتاع إىل يقوده ريا

 والسعادة.
 التجليات .3

 رشد ابن أرسطو األول، التجيل
 الفلسفة مؤرِّخو يردِّده ما إىل باإلشارة الفصل هذا فاضلال املؤلِّف يبدأ

 يف ق.م( 347-427) أفالطون عىل تتلمذ ق.م.( 322-385) أرسطو أنَّ  من اليونانية
 وغادر 5،“معه قطيعة مسجالً” معلِّمه مع اختلف أرسطو نکول بأثينا، ادمييتهکأ
 الفلسفية دروسه ألقى ثحي )اللييس(، ساّمها التي مدرسته وأسس ،أفالطون ادمييةکأ

 ي َعد   الذي املنطق، مبحث ضمن بوصفهام الخطابة تابکو  البوتيقا تابک نصَّ  ومنها
 6.األول قوانينه رکمبت أرسطو

 بعد أرسطو ألّفه الذي الشعر( )صنعة تطيقايالبو تابک الفصل هذا يتناول
 هذا ىلوأم “اللييس” به الخاصة مدرسته واسس ،أفالطون استاذه عن أنفصل أن
ً ک بوصفه وجعله، طالبه عىل تابکال  إىل التوصل غايته ألن املنطق، مبحث يف تابا

 الشعرية. األقوال جودة مکتح التي القوانني
ً  طويلة )قصيدة امللحمة بها ت صاغ صنعة الشعر أن أرسطو فيه رکويذ   جدا

 جادة مرسحية )مأساة: والرتاجيديا واإللياذة(، األوديسة مثل البطولية املغامرات تروي
 والديرثمب ومفارقات(، ةکمضح مواقف ذات مرسحية )ملهاة: وميدياکوال محزنة(،

                                                                        
 کهنا سفلي تامة. قطيعة نکت مل أفالطون وأستاذه أرسطو بني اليونانية الفلسفة مؤرخو عنها تحّدث التي “القطيعة” أن إىل أشري ان اود 5

 عىل واشتغل اليونانية اللغة نحو عىل أفالطون اهتامم انصبَّ  وقد بآخر. أو لکبش املعريف مکالرتا يستمر بل املعرفة، يف تامة قطيعة
 تعرّب  اللغة ألن اإلنساين، العقل أو رکالف اشتغال يفيةک معرفة عىل يقف أن اللغة، اشتغال يفيةک معرفة جراء من يروم انک فقد نحوها،

 أرسطو تابک من األخرية الفصول ويف خاطئ(. افرتاض )وهو األخرى اللغات جميع عىل ينطبق اليونانية اللغة نحو أن وافرتض ار.کاألف نع
 .واضحاً  أفالطون رکف نجد بالعبارة، املتعلقة الشعر صنعة

 من مشتق “املَنطق” فاسم واللغة. النحو يف أفالطون أستاذه من تعلمه ما مع يقطع مل نهکول املنطق، إىل أرسطو اهتامم تحّول 6
 مراعاتها تعصم آلة املنطق إن” النحو: تعريف عىل ويحيل “املنطق” وتعريف العريب. أم اليوناين االسم يف کذل انک سواء .“الن طق”

 تقسيم غرار عىل ارکفَ لل  أرسطو وتقسيم .“القول يف الخطأ عن اللسان مراعاتها تعصم آلة النحو أن امک ر،کالف يف الخطأ عن الذهن
 ارکأف إىل ارکاألف قسم أرسطو فإن الجمل،ک مرتابطة تارة وتأيت واألفعال، األسامءک مفردة تارة تأيت لامتکال أن امکف لامت.کلل أفالطون
 مکوال جوهر)ال أقسام عرشة إىل للمقوالت سطوأر  تقسيم أما التصديقات. أو القضايا هي مرتابطة ارکأف وإىل التصورات، وهي مفردة

 .فالطونأل  المکال أجزاء تقسيم من مأخوذ تقسيم فهو والوضع(، له، ونکي وأن واملفعول، والفاعل، واملتى، واألين، واإلضافة، ومن يفکوال
 لنحوا” ،القاسمي عيل دراستي: )ت نظر .إلخ التفضيل، تقابل إلضافةاو  الصفة، يقابل يفکوال العدد، يقابل مکوال االسم، يقابل فالجوهر
  https://www.almothaqaf.com/a/b8/955775 :املثقف صحيفة ،“عيل محمد محمود تورکالد  تابک يف قراءة باملنطق: وعالقته العريب
 28/1/2022 بتاريخ شوهد

 

 املرسحية العروض هذه انتکو  دائري(. لکش يف وترقص تعزف جوقة به تتغنى )نشيد
م  بني مباريات مدة بعد إليها وأضيف .“ديونيزوس” الخمر إله أعياد مبناسبة تقدَّ

لّحنة ونهايلق غنائية بأشعار الشعراء  والسيتار. الناي آلتي عىل بالعزف مصحوبة م 
 وتقييمها الشعرية األعامل کتل بتحليل الشعر صنعة تابهک يف ارسطو أضطلع

 للتوصل وأغراضها، فيها، الشعرية األقوال أنساق واستخراج آلياتها، واستقراء ونقدها
 لها. الضابطة القوانني إىل

م تاب،کال هذا ويف  النظرية: العلوم أنواع: ثالثة عىل عرصه ومعل ارسطو يقسَّ
 يف وتتمثل العملية: العلوم ؛وأصوله وعلله ّوناتهکوم الوجود يف التأمل عىل تقوم
 املتعة متنح التي الجاملية: العلوم ؛والسياسية األخالقية ومشاغله اإلنسان نشاط
 املرسح. ومنها الجميلة الفنونک واللذة،

 ً  تابکال أقسام بتلخيص الفاضل املؤلِّف يقوم أرسطو، تابک ألهمية ونظرا
 للتمهيدات، تابکال من األوىل الخمسة األقسام أرسطو جعل والعرشين. السبعة
 تحقق يف ةکالحب وأهمية وأنواعها الشعر، صنعة يف بأنه تابکال طبيعة وتحديد
 الجودة.

م اة.کاملحا أي الشعر، صنعة جوهر إىل الثاين القسم ويتطرق  ونکحاامل ويقسِّ
 التي هي ورذيلة، فضيلة من فيها مبا األخالق، أن ويقرر واألرشار؛ األخيار نوعني: عىل
 ني.کاملحا عىل الشعر يتناولها التي األخالق نوع ويعتمد اإلنساين. کالسلو  متيز

 والفروق الشعر، قرض إىل الداعية واألسباب اة،کاملحا طرق تابکال يتناول ثم
 املک عظيم جليل فعل اةکمحا هي والرتاجيديا والرتاجيديا. واملالحم وميدياکال بني
 وليدة فالرتاجيديا بالغناء. أو بالعروض يتم وإيقاع وزن له جميل ممتع المکب

 واألخالق القصة هي: ،ّوناتکم ستة تراجيديا لکول الربيع. يف الدينية االحتفاالت
 والغناء. واملنظر رکوالف والعبارة

 جامل أن فيقرر الرتاجيديا. يف األفعال ترتيب يفيةک إىل تاب  کال ويتطرَّق
 بداية له الذي هو التام والفعل امل.ک عظيم تام لفعل اتهاکمحا يف منکي الرتاجيديا
ظمه. ويف ترتيبه يف منکي الفعل وجامل ونهاية. ووسط  الصغر الشديد فالحيوان ع 
 ونکت أن ينبغي لرتاجيدياا وأن جميالً. ليس ربکال الشديد الحيوان أن امک جميال، ليس
 حفظها. نکمي متوسطةً  قصتها



428

عيل القاسمي

 

 قد الواحد فالشخص واحد، شخص   حول الرتاجيديا قصة تدور أن وينبغي
 أمثلة أرسطو ويرضب مختلفة. ثريةک بأفعال ويقوم متنوعة عديدة أمور له تحصل

 الربيع. أعياد خالل شاهدها تراجيديات من کلذل
 إنَّ  فيقول الرتاجيديا. تبکي الذي الشاعر، عمل تحليل إىل أرسطو ينتقل ثم

 بني الفرق فإن کوبذل يقع. أن نکمي ما کذلک يروي بل فقط، وقع ما يروي ال الشاعر
ً  القصة نظم يف ينحرص ال واملؤرِّخ الشاعر ً  بتهااتک أو شعرا  کذل يتعّدى بل فحسب نرثا

 وبهذا وقوعه، يجوز ما ييرو  قد الشاعر أن حني يف فقط، وقع ما يروي املؤرِّخ أنَّ  إىل
 عن يعرّب  والشعر الجزيئيات عن يعرّب  فالتاريخ الفلسفة. إىل أقرب الشعر ونکي
 ليات.کال

 ومقعدة. بسيطة إىل فيقّسمها الرتاجيديا، قصص أنواع إىل أرسطو ويتطرق
ً  فيها الفعل ونکي التي کتل البسيطة والقصة  التي فهي املعقَّدة أما ومتصالً. واحدا

 ونکي وما الشاعر، يفتعله وما بالعالمات بالتعرف أو بانقالب إما التغري   هافي يقع
 الرتاجيديا ،الشعر صنعة تابهک يف أرسطو فّصلها التي الرتاجيديا أنواع ومن ر.کبالتذ 

 الجحيم. يف مشاهدها تجري التي والرتاجيديا األخالقية، والرتاجيديا ،االنفعالية
 والخروج، والقطعة، املقّدمة، األربعة: دياالرتاجي أجزاء أرسطو ويستعرض

ً  نظمها انک ما هي الرتاجيديات وأجمل الجوقة. وغناء  تثري انتک وما بسيطاً، ال معقدا
 مشاعر يعّمق ومام الشقاء. يستحق ال َمن عىل والشفقة الخوف املشاهدين يف

 مهاتستخد التي املرافقة واملؤثرات املناظر املشاهدين، لدى والشفقة الخوف
 وشبيهة مناسبة ونکت أن فينبغي الرتاجيديا، حولها تدور التي األخالق أّما الرتاجيديا.
 سوية. اتکالسلو  ونکت وأن بالواقع،

ص  املمثِّلون هاکميتل أن ينبغي التي للقدرات تابهک يف قسام أرسطو ويخصِّ
 املمثلني وأفضل املشاهدين. يف التأثري إلحداث الرتاجيديا يف األدوار يؤدون الذين
ون الذين املوهوبون کأولئ  رضا، من املختلفة، واالنفعاالت املشاعر عن بصدق يعربِّ

 وجنون. وغضب،
 آخر من عديدة أقسام يف ر(کوالف )العبارة عن المکال يف أرسطو ويستطرد

 وإثارة واملناقضة باإلثبات فيتعلِّق رکالف أما اإللقاء، مبهارة متعلِّقة فالعبارة تاب.کال
 الم.کبال عنه ي عربَّ  هذا رکالف ومنتوج والتحقري. والتعظيم والغضب والخوف نفعاالتاال 

 واملقطع الحرف من ونکتت فالعبارة يبها.کوتر  العبارة عن المکال يفصل فإنّه ولهذا
 وناتکم من ّون  کم لک يف القول ويفصل والنطق. وترصيفه والفعل واالسم والرابط

 

 أو موضوعا أو زينة أو استعارة أو أصيالً أسامً  ونکي نأ  إما مثالً فاالسم العبارة.
 ً ً  أو ممدودا را ا. أو متصوَّ  عليها ويرضب املصطلحات هذه من مصطلح لک ويعرّف مغريَّ
 الربيع. أعياد يف شاهدها أو نصوصها قرأ تراجيديات من أمثلة

ص  وعىل وامللحمة. الرتاجيديا بني للتمييز تابکال من قسامً  أرسطو ويخصِّ
ً  النوعني الک أن من لرغما  تفضيل إىل مييل أرسطو فإن اة،کاملحا عىل يقوم شعرا

ه الرتاجيديا ألن امللحمية، اةکاملحا عىل الرتاجيدية اةکاملحا فني، متفرِّجني إىل تتوجَّ  مثقَّ
 غايات إيصال عىل وقدرتها صنعته، يف والجودة اإلتقان يتوّخى مؤلّفها فإن ولهذا

 قبل توبکامل نصها قراءة مبجرد جودتها من دکالتأ نکومي .الجمهور إىل مبدعها
 واملوسيقى. واملشاهد بالحوار املرسح خشبة فوق تشخيصها

 الرسيان معظم فإن ر،کوالف اللغة عن رسطوأ تابک أقسام رثةکل ونظرا
 يف يعرفوا، مل ألنهم والعروض، والبالغة النحو يف تاباً ک بوصفه إليه نظروا والعرب
 ولهذا ...تابکال تناولها التي املرسحية األجناس وال املرسح الوقت، کذل يف ثقافتهم

 القارئ يألفها التي تابکال أقسام بتلخيص تفىکا رشد ابن النابغة الفيلسوف فإن
 عندما کذل سنوضح امک نفسه، العريب األدب من أمثلة لها ورضب وتنفعه، العريب
 تاب.کال مالحق نتناول

 من ألنه إّما وميديا،کلل قسم مثة ليس وصلنا، الذي الشعر صنعة تابک يف
 آلخر. أو لسبب عنه النظر رصف أرسطو ألن أو الضائعة، النصوص

 وبريخت أرسطو الثاين: التجيل
 الذي املرسح أن (1956-1898) 7بريخت برتولد املرسحي الفيلسوف تشفکأ

 معه القطيعة وقرر ة.الزماني صالحيته انتهت قد الشعر صنعة تابهک يف أرسطو له نظَّر
 جمعها 1931و 1927 سنتي بني کذل عن دراسات عّدة تبکف معارص، مرسح وإنشاء

ً ک نرش مدة وبعد .معارص مرسح نحو املسرية عنوانه تابک يف  بعنوان آخر تابا
 هموم يخرجها والتي يؤلفها التي باملرسحيات وتناول .للمرسح الصغري األورغانون
ً  وقضاياه، هالتکومش املعارص اإلنسان  يف سائدة انتک التي والحروب بالرصاعات متأثرا

                                                                        
 مخرجاً  وعمل تابةکال فاحرتف والفلسفة، واملرسح الشعر أحب يهودي أملاين طبيب باألملانية( ينطق امک بريشت، )أو بريخت برتولد 7

 بريشت فهرب األوربية، البلدان باحتالل أخذوا النازيني نکول .کالدمنار  إىل 1933 سنة فرَّ  النازي، االضطهاد من وخوفاً  برلني. يف مرسحيا
 بيد .4719 سنة الغربية أملانيا بالده إىل وعاد .1946 سنة مةکملحا فخضع واالجتامعية، األخالقية األوضاع ينتقد أخذ کوهنا ا.کأمري إىل

 انتقدها التي يةکاألمري واالجتامعية األخالقية األوضاع معظم أن ي الحظ الرشقية. املانيا يف فاستقر ،کهنا للعيش له يسمحوا مل أنهم
 ما مبارشاً، انکف األول نقد أما الرسد، خالل من بل مبارش غري األخري نقد أن غري همنغواي. إرنست يکاألمري معارصه انتقدها بريشت،

 ية.کمرياأل  السلطات حفيظة أثار
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 قد الواحد فالشخص واحد، شخص   حول الرتاجيديا قصة تدور أن وينبغي
 أمثلة أرسطو ويرضب مختلفة. ثريةک بأفعال ويقوم متنوعة عديدة أمور له تحصل

 الربيع. أعياد خالل شاهدها تراجيديات من کلذل
 إنَّ  فيقول الرتاجيديا. تبکي الذي الشاعر، عمل تحليل إىل أرسطو ينتقل ثم

 بني الفرق فإن کوبذل يقع. أن نکمي ما کذلک يروي بل فقط، وقع ما يروي ال الشاعر
ً  القصة نظم يف ينحرص ال واملؤرِّخ الشاعر ً  بتهااتک أو شعرا  کذل يتعّدى بل فحسب نرثا

 وبهذا وقوعه، يجوز ما ييرو  قد الشاعر أن حني يف فقط، وقع ما يروي املؤرِّخ أنَّ  إىل
 عن يعرّب  والشعر الجزيئيات عن يعرّب  فالتاريخ الفلسفة. إىل أقرب الشعر ونکي
 ليات.کال

 ومقعدة. بسيطة إىل فيقّسمها الرتاجيديا، قصص أنواع إىل أرسطو ويتطرق
ً  فيها الفعل ونکي التي کتل البسيطة والقصة  التي فهي املعقَّدة أما ومتصالً. واحدا

 ونکي وما الشاعر، يفتعله وما بالعالمات بالتعرف أو بانقالب إما التغري   هافي يقع
 الرتاجيديا ،الشعر صنعة تابهک يف أرسطو فّصلها التي الرتاجيديا أنواع ومن ر.کبالتذ 

 الجحيم. يف مشاهدها تجري التي والرتاجيديا األخالقية، والرتاجيديا ،االنفعالية
 والخروج، والقطعة، املقّدمة، األربعة: دياالرتاجي أجزاء أرسطو ويستعرض

ً  نظمها انک ما هي الرتاجيديات وأجمل الجوقة. وغناء  تثري انتک وما بسيطاً، ال معقدا
 مشاعر يعّمق ومام الشقاء. يستحق ال َمن عىل والشفقة الخوف املشاهدين يف

 مهاتستخد التي املرافقة واملؤثرات املناظر املشاهدين، لدى والشفقة الخوف
 وشبيهة مناسبة ونکت أن فينبغي الرتاجيديا، حولها تدور التي األخالق أّما الرتاجيديا.
 سوية. اتکالسلو  ونکت وأن بالواقع،

ص  املمثِّلون هاکميتل أن ينبغي التي للقدرات تابهک يف قسام أرسطو ويخصِّ
 املمثلني وأفضل املشاهدين. يف التأثري إلحداث الرتاجيديا يف األدوار يؤدون الذين
ون الذين املوهوبون کأولئ  رضا، من املختلفة، واالنفعاالت املشاعر عن بصدق يعربِّ

 وجنون. وغضب،
 آخر من عديدة أقسام يف ر(کوالف )العبارة عن المکال يف أرسطو ويستطرد

 وإثارة واملناقضة باإلثبات فيتعلِّق رکالف أما اإللقاء، مبهارة متعلِّقة فالعبارة تاب.کال
 الم.کبال عنه ي عربَّ  هذا رکالف ومنتوج والتحقري. والتعظيم والغضب والخوف نفعاالتاال 

 واملقطع الحرف من ونکتت فالعبارة يبها.کوتر  العبارة عن المکال يفصل فإنّه ولهذا
 وناتکم من ّون  کم لک يف القول ويفصل والنطق. وترصيفه والفعل واالسم والرابط

 

 أو موضوعا أو زينة أو استعارة أو أصيالً أسامً  ونکي نأ  إما مثالً فاالسم العبارة.
 ً ً  أو ممدودا را ا. أو متصوَّ  عليها ويرضب املصطلحات هذه من مصطلح لک ويعرّف مغريَّ
 الربيع. أعياد يف شاهدها أو نصوصها قرأ تراجيديات من أمثلة

ص  وعىل وامللحمة. الرتاجيديا بني للتمييز تابکال من قسامً  أرسطو ويخصِّ
ً  النوعني الک أن من لرغما  تفضيل إىل مييل أرسطو فإن اة،کاملحا عىل يقوم شعرا

ه الرتاجيديا ألن امللحمية، اةکاملحا عىل الرتاجيدية اةکاملحا فني، متفرِّجني إىل تتوجَّ  مثقَّ
 غايات إيصال عىل وقدرتها صنعته، يف والجودة اإلتقان يتوّخى مؤلّفها فإن ولهذا

 قبل توبکامل نصها قراءة مبجرد جودتها من دکالتأ نکومي .الجمهور إىل مبدعها
 واملوسيقى. واملشاهد بالحوار املرسح خشبة فوق تشخيصها

 الرسيان معظم فإن ر،کوالف اللغة عن رسطوأ تابک أقسام رثةکل ونظرا
 يف يعرفوا، مل ألنهم والعروض، والبالغة النحو يف تاباً ک بوصفه إليه نظروا والعرب
 ولهذا ...تابکال تناولها التي املرسحية األجناس وال املرسح الوقت، کذل يف ثقافتهم

 القارئ يألفها التي تابکال أقسام بتلخيص تفىکا رشد ابن النابغة الفيلسوف فإن
 عندما کذل سنوضح امک نفسه، العريب األدب من أمثلة لها ورضب وتنفعه، العريب
 تاب.کال مالحق نتناول

 من ألنه إّما وميديا،کلل قسم مثة ليس وصلنا، الذي الشعر صنعة تابک يف
 آلخر. أو لسبب عنه النظر رصف أرسطو ألن أو الضائعة، النصوص

 وبريخت أرسطو الثاين: التجيل
 الذي املرسح أن (1956-1898) 7بريخت برتولد املرسحي الفيلسوف تشفکأ

 معه القطيعة وقرر ة.الزماني صالحيته انتهت قد الشعر صنعة تابهک يف أرسطو له نظَّر
 جمعها 1931و 1927 سنتي بني کذل عن دراسات عّدة تبکف معارص، مرسح وإنشاء

ً ک نرش مدة وبعد .معارص مرسح نحو املسرية عنوانه تابک يف  بعنوان آخر تابا
 هموم يخرجها والتي يؤلفها التي باملرسحيات وتناول .للمرسح الصغري األورغانون
ً  وقضاياه، هالتکومش املعارص اإلنسان  يف سائدة انتک التي والحروب بالرصاعات متأثرا

                                                                        
 مخرجاً  وعمل تابةکال فاحرتف والفلسفة، واملرسح الشعر أحب يهودي أملاين طبيب باألملانية( ينطق امک بريشت، )أو بريخت برتولد 7

 بريشت فهرب األوربية، البلدان باحتالل أخذوا النازيني نکول .کالدمنار  إىل 1933 سنة فرَّ  النازي، االضطهاد من وخوفاً  برلني. يف مرسحيا
 بيد .4719 سنة الغربية أملانيا بالده إىل وعاد .1946 سنة مةکملحا فخضع واالجتامعية، األخالقية األوضاع ينتقد أخذ کوهنا ا.کأمري إىل

 انتقدها التي يةکاألمري واالجتامعية األخالقية األوضاع معظم أن ي الحظ الرشقية. املانيا يف فاستقر ،کهنا للعيش له يسمحوا مل أنهم
 ما مبارشاً، انکف األول نقد أما الرسد، خالل من بل مبارش غري األخري نقد أن غري همنغواي. إرنست يکاألمري معارصه انتقدها بريشت،

 ية.کمرياأل  السلطات حفيظة أثار
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عيل القاسمي

 

 اإلنسان ونک رةکف من ينطلق انک األرسطي فاملرسح سية.کاملار  وبالفلسفة زمانه
 ً  واإلنسان. ونکال تدبري حول اآللهة بني والرصاعات للغيبيات خاضعا

 ونکلي التسلية موهبة تتجاوز الحقيقي الفن مامرسة أن” يرى بريخت انک
 وسائل يستعمل مستبد مکحا نظام أي ضدَّ  والنضال املجتمع أوضاع تغيري مقصدها
 (.77)ص .“وثرواته املجتمع مقّدرات واستغالل اإلنسان قيمة من للحطّ  القمع

 وبني )الدرامي(، أرسطو مرسح بني الفروق بريخت يلّخص األول، تابهک ويف
 التعليمي املرسح مثل خرى،أ  تسميات امللحمي املرسح ولهذا )امللحمي(. مرسحه
 امک الفروق وجدول الشعبي. واملرسح ي(،کتيک)الديال الجديل واملرسح ي(،کتيک)الديدا
 يأيت:

 
 لربيخت امللحمي املرسح ألرسطو الدرامي املرسح

 حکي مرسح فعل مرسح
 ال العرض، يف مستقطَب املشاهد
 بينهام مسافة

ظ، املشاهد  العرض وبني بينه مالح 
 مسافة

لغى املشاهد کرف  بقوة حارض املشاهد فکر م 
کم مطروح العرض  للعواطف مثري العرض  عليه الشاهد لح 

 العرض من يخرج بعقله، حارض املشاهد عاطفية تجربة يخوض املشاهد
 برؤى

 معرفة إىل يتوصل املشاهد اإليحاء مفعول تحت املشاهد
 العرض خارج املشاهد العرض داخل املشاهد
 وي حوِّل يتحوَّل املشاهد سکوين وضع يف املشاهد
 األحداث رسيان يهمه املشاهد العقدة فک يهّمه املشاهد
 بالطفرات. تشخيص أمام املشاهد خطّي تشخيص أمام املشاهد
 سريورة املشاهد م عطىً  املشاهد

 

 الفکر ت عنيِّ  الکينونة الکينونة ي عنيِّ  الفکر
 لعق املشاهد  عاطفة املشاهد

 
 املواقف مرسح الثالث: التجيل
 بول جان الفرنيس الفيلسوف هو امللتزم( )املرسح أو املواقف( )مرسح رائد

 إىل جاء أنه نعرف لامت(،ک)ال )Mots sLe( الذاتية سريته من 8.(1980-1905) سارتر
 للمتلقي يتيح املرسح، ومنها األدبية، األجناس أن يرى وانه األدب. طريق عن الفلسفة

ً م ً  معرفيا خزونا  محاوالت أن کأدر  املختلفة، الفلسفات دراسة وبعد ولغوياً. وجامليا
 اإلنسان، ووجود األشياء، ووجود وظواهرهام، والزمان الوجود معميّات کلف الفالسفة
ً  ،1943 سنة والعدم الوجود تابهک فأصدر  الوجودية هي جديدة بفلسفة مبرشا
 نزعته يف (1804-1724) انطک خاصة السابقني، فةللفالس درسه مبا تأثر وقد امللحدة.
 مثاليته يف (،1831-1770) هيجل کفريدري وجورج الجامليات، يف وفلسفته النقدية
 سقراط قبل اليونان امءکح بني العالقة يف (1900ـ1844) نيتشه کوفريدري الجدلية،

ً  اإلغريقي، املرسح تّابکو  -1813) غاردک يريک سورين بالفيلسوف آخراً، وليس وأخريا
 املؤمنة. الوجودية صاحب (1855

 إرادته دون الوجود يف به مقذوف اإلنسان” امللحدة سارتر وجودية وخالصة
 وأوضاعه ماهيته يصنع الحرية وبهذه بالحرية، عليه ومکمح فهو کلذل موافقته، أو

 (.98 )ص .“ومسؤولياته واختياراته
 قولالالمع دراما أو العبث مرسح الرابع: التجيل
 من انک الذي 9،اموک لبريأ  الفرنيس الفيلسوف إىل “العبث مرسح” ي نسب

 ال أنه وأعلن معه، اختلف ثم الوجودية، فلسفته ومؤيدي سارتر بول جان أصدقاء
                                                                        

 أثناء أملانيا يف الفلسفة درس سرتاسبورغ(. مدينة من )جده األصل أملاين فرنيس ناقد، مرسحي اتبک روائ فيلسوف سارتر، بول جان 8
 انتقد ثم يس،کمار  سيايس ناشط وهو النازية. ضد الفرنسية املقاومة إىل انضم الثانية. العاملية الحرب خالل لفرنسا النازي االحتالل

 رّوج اآلخر. رکبف منهام واحد لک تأثر وقد بوفوار، دي سيمون اتبةکال الدامئة رفيقته انتک سية.کاملار  الفلسفة وليس الحزبية سيةکاملار 
 نوبل جائزة رفض .(1946) الفاضلة العاهرةو  (1944) املغلقة والغرفة (1943) الذباب مثل ومرسحياته برواياته، الوجودية لفلسفته
 بالفلسفة وعرّف بباريس، السوربون يف العريب األدب دراسته أثناء إدريس سهيل املرحوم اللبناين األديب به وتأثر .1964 سنة لآلداب

 .تحريرها يرأس انک التي اآلداب مبجلة العريب العامل يف الوجودية
 األوىل، العاملية الحرب يف قتل فرنيس، أب من الجزائر، رشقي يف الذرعان قرية يف ولد فرنيس، متفلسف أديب (،1960-1913) اميک لبريأ  9

 عىل فلسفته تقوم الجزائر. عةجام يف الفلسفة شعبة ودخل للفرنسيني، الجزائرية املدارس يف درس الفقر. غاية يف انواکو  إسبانية. وأم
 العبث فلسفة عن معربان تابانک وله االنتحار. أو اإلرادي باملوت عليها التمرد ورضورة ون،کوال الحياة عبث ،“التمرد” ”و “العبث” ريتکف
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قراءة يف كتاب مصطفى القباج “املرسح والفلسفة”

 

 اإلنسان ونک رةکف من ينطلق انک األرسطي فاملرسح سية.کاملار  وبالفلسفة زمانه
 ً  واإلنسان. ونکال تدبري حول اآللهة بني والرصاعات للغيبيات خاضعا

 ونکلي التسلية موهبة تتجاوز الحقيقي الفن مامرسة أن” يرى بريخت انک
 وسائل يستعمل مستبد مکحا نظام أي ضدَّ  والنضال املجتمع أوضاع تغيري مقصدها
 (.77)ص .“وثرواته املجتمع مقّدرات واستغالل اإلنسان قيمة من للحطّ  القمع

 وبني )الدرامي(، أرسطو مرسح بني الفروق بريخت يلّخص األول، تابهک ويف
 التعليمي املرسح مثل خرى،أ  تسميات امللحمي املرسح ولهذا )امللحمي(. مرسحه
 امک الفروق وجدول الشعبي. واملرسح ي(،کتيک)الديال الجديل واملرسح ي(،کتيک)الديدا
 يأيت:

 
 لربيخت امللحمي املرسح ألرسطو الدرامي املرسح

 حکي مرسح فعل مرسح
 ال العرض، يف مستقطَب املشاهد
 بينهام مسافة

ظ، املشاهد  العرض وبني بينه مالح 
 مسافة

لغى املشاهد کرف  بقوة حارض املشاهد فکر م 
کم مطروح العرض  للعواطف مثري العرض  عليه الشاهد لح 

 العرض من يخرج بعقله، حارض املشاهد عاطفية تجربة يخوض املشاهد
 برؤى

 معرفة إىل يتوصل املشاهد اإليحاء مفعول تحت املشاهد
 العرض خارج املشاهد العرض داخل املشاهد
 وي حوِّل يتحوَّل املشاهد سکوين وضع يف املشاهد
 األحداث رسيان يهمه املشاهد العقدة فک يهّمه املشاهد
 بالطفرات. تشخيص أمام املشاهد خطّي تشخيص أمام املشاهد
 سريورة املشاهد م عطىً  املشاهد

 

 الفکر ت عنيِّ  الکينونة الکينونة ي عنيِّ  الفکر
 لعق املشاهد  عاطفة املشاهد

 
 املواقف مرسح الثالث: التجيل
 بول جان الفرنيس الفيلسوف هو امللتزم( )املرسح أو املواقف( )مرسح رائد

 إىل جاء أنه نعرف لامت(،ک)ال )Mots sLe( الذاتية سريته من 8.(1980-1905) سارتر
 للمتلقي يتيح املرسح، ومنها األدبية، األجناس أن يرى وانه األدب. طريق عن الفلسفة

ً م ً  معرفيا خزونا  محاوالت أن کأدر  املختلفة، الفلسفات دراسة وبعد ولغوياً. وجامليا
 اإلنسان، ووجود األشياء، ووجود وظواهرهام، والزمان الوجود معميّات کلف الفالسفة
ً  ،1943 سنة والعدم الوجود تابهک فأصدر  الوجودية هي جديدة بفلسفة مبرشا
 نزعته يف (1804-1724) انطک خاصة السابقني، فةللفالس درسه مبا تأثر وقد امللحدة.
 مثاليته يف (،1831-1770) هيجل کفريدري وجورج الجامليات، يف وفلسفته النقدية
 سقراط قبل اليونان امءکح بني العالقة يف (1900ـ1844) نيتشه کوفريدري الجدلية،

ً  اإلغريقي، املرسح تّابکو  -1813) غاردک يريک سورين بالفيلسوف آخراً، وليس وأخريا
 املؤمنة. الوجودية صاحب (1855

 إرادته دون الوجود يف به مقذوف اإلنسان” امللحدة سارتر وجودية وخالصة
 وأوضاعه ماهيته يصنع الحرية وبهذه بالحرية، عليه ومکمح فهو کلذل موافقته، أو

 (.98 )ص .“ومسؤولياته واختياراته
 قولالالمع دراما أو العبث مرسح الرابع: التجيل
 من انک الذي 9،اموک لبريأ  الفرنيس الفيلسوف إىل “العبث مرسح” ي نسب

 ال أنه وأعلن معه، اختلف ثم الوجودية، فلسفته ومؤيدي سارتر بول جان أصدقاء
                                                                        

 أثناء أملانيا يف الفلسفة درس سرتاسبورغ(. مدينة من )جده األصل أملاين فرنيس ناقد، مرسحي اتبک روائ فيلسوف سارتر، بول جان 8
 انتقد ثم يس،کمار  سيايس ناشط وهو النازية. ضد الفرنسية املقاومة إىل انضم الثانية. العاملية الحرب خالل لفرنسا النازي االحتالل

 رّوج اآلخر. رکبف منهام واحد لک تأثر وقد بوفوار، دي سيمون اتبةکال الدامئة رفيقته انتک سية.کاملار  الفلسفة وليس الحزبية سيةکاملار 
 نوبل جائزة رفض .(1946) الفاضلة العاهرةو  (1944) املغلقة والغرفة (1943) الذباب مثل ومرسحياته برواياته، الوجودية لفلسفته
 بالفلسفة وعرّف بباريس، السوربون يف العريب األدب دراسته أثناء إدريس سهيل املرحوم اللبناين األديب به وتأثر .1964 سنة لآلداب

 .تحريرها يرأس انک التي اآلداب مبجلة العريب العامل يف الوجودية
 األوىل، العاملية الحرب يف قتل فرنيس، أب من الجزائر، رشقي يف الذرعان قرية يف ولد فرنيس، متفلسف أديب (،1960-1913) اميک لبريأ  9

 عىل فلسفته تقوم الجزائر. عةجام يف الفلسفة شعبة ودخل للفرنسيني، الجزائرية املدارس يف درس الفقر. غاية يف انواکو  إسبانية. وأم
 العبث فلسفة عن معربان تابانک وله االنتحار. أو اإلرادي باملوت عليها التمرد ورضورة ون،کوال الحياة عبث ،“التمرد” ”و “العبث” ريتکف
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ً  ملحدة، أو انتک مؤمنة الوجودية، إىل ينتسب  الهوت علم سارتر وجودية معتربا
 ونکلت مؤلَّفاته عىل جاملية غةصب إلضفاء بفيلسوف، ي وصف أن ورفض إاله. بدون
ً  الفلسفي. التجريد إىل منها األديب اإلبداع إىل أقرب  حرسة من حياته يف عاناه ملا ونظرا
، مرض من عاناه وما أخته وفاة ثم أمه وفاة بسبب وأمل  النظرة لديه تغلبت السلِّ

 حقيقتها يف يه التي الحياة، عبثية عىل الدالة بالرشور الزاخر العامل إىل التشاؤمية
ً ک أن اميک يرى امک 10.التنفيذ موقوف باملوت مکح  المعقولة اإلنسان اتکسلو  من ثريا

 .الغريب املمرسحة روايته يف العريب قتل مثل
 العقل مع القطع املرسح، يف املألوف عن العبث مرسح مترد مظاهر من
 صورة عىل والثورة ،بالالمعقول األسطورة الرتباط األسطوري النَفس وتبنّي والعقالنية،

 والالمنطقي. الالمعقول صور من أحداثه يف ملا ونکال
 عن يعرّب  الذي 11يتکب صموئيل کذلک والالمعقول العبث مرسح إىل وينتمي

 اإلفصاح املرسحية شخوصه ارادت وإذا والهذر. والبعبعة باللعثمة أحيانا الحياة عبثية
 فهو مفهومة. غري وتبقى املسموع، غري والهمس والرصاخ الصياح إىل تلجأ نفسها، عن

 لتعرّب  قليلة لامتک فيستعمل إيحاءاتها. لقوة بل ذاتها حدِّ  يف غايةک ال اللغة يستخدم
 ثرية.ک معان   عن

 يستخدم ،کذلک العبث مرسح إىل ينتمي الذي 12،وکأيونس أيوجني نکول
 ً  أصدر وقد مختلف. واألسلوب واحد فالعبث قليلة. ولو معان   عن تعرّب  ال ثريةک الفاظا
ً ک وکإيونس أوجني  ولقاءاته محاوراته يضم   مغايرة ومالحظات مالحظات بعنوان تابا

                                                                                                                   
 منه الصخرة تسقط القمة إىل يصل وعندما الجبل، أعىل إىل بريةک صخرة يحمل أن عليه تبک الذي (1942) سيزيف أسطورة :األول، هام

 يف اليسارية باملقاومة التحق (.1951) املتمرِّد والثاين، ذا.کوه األعىل، يف منه تسقط نهاکول ثانية، مرة لحملها فيعود األسفل إىل وتتدحرج
 سوء”و “والاليجک” مرسحياته: ومن ،الطاعونو الغريب رواياته أشهر من الثانية. العاملية الحرب خالل النازي االحتالل ضد باريس
 .1957 سنة لآلداب نوبل جائزة ونال والحرية. واملقاومة والثورة الحب يف فلسفته سکتع تبهک انتکو  .“تفاهم

 البيايت: الوهاب عبد املرحوم شعر يف مثالً، أقواله، صدى ونجد العرب. األدباء من عدد يف وأدبه، بفلسفته امي،ک أثّر 10
  أنا، باإلعدام ومکمح
 ذ،التنفي وقف مع

  .الحياة عقوبتي
 درس ومرتجم، وناقد وشاعر مرسحي اتبک فرنيس، أصل من إيرلندي (:1989 باريس يف وتويف 1906 دبلن يف )ولد يتکب صموئيل 11

 سيةالفرن باملقاومة التحق والفرنسية. ليزيةکاإلن باللغتني مؤلفاته تبکوي دبلن. يف ترنتي ليةکب ليزيةکواإلن واإليطالية الفرنسية اللغات
 يف شاهدت ها وقد .“غودو انتظار يف” مرسحية فلسفته، عن تعرّي  التي مرسحياته شهرأ  الثانية. العاملية الحرب أثناء النازي االحتالل ضد

 مشاهدا. عرشين من رثکأل  يتسع ال املرسح انکو  باريس، يف الالتيني الحي يف صغري مرسح
 فرنسية( وأمه روماين )ابوه فرنيس روماين وناقد وشاعر مرسحي اتبک (:1994-1909 رومانيا يف بسالتينيا )ولد وکأيونس يوجني 12

 أثناء انتقل ثم املدارس، يف الفرنسية تعليم ومارس بوخارست، جامعة يف الفرنيس األدب درس والفرنسية، الرومانية باللغتني ومؤلفاته
ً  انت خب توراه،کالد  لتحضري باريس إىل الثانية العاملية الحرب  .“الصلعاء املطربة” مرسحياته أشهر .1970 سنة الفرنسية ادمييةکاأل  يف عضوا

 

 للتقاليد الرافض لتياره والتاريخية واالجتامعية النفسية الخلفيات ترشح التي الصحفية
 أو “االستهزاء” مصطلحي إىل مييل انک البداية يف إنه تابکال هذا يف رکويذ  املرسحية.

 املفهوم عن التعبري يف األدق هو “العبث” مصطلح أن له تبني نکول ،“هراءال”
 مقصد له ونکي أن دون يسري الذي اإلنسان وعىل ي فهم، ال ما عىل يدل فهو املطلوب.
 ال العامل ففي مطلق. لغزک امليتافزيقي العبث تجربة تعنيه ما لِّ ک وعىل إليه، للوصول
 املعقوالت. من رثکأ الالمعقوالت من يوجد التاريخ ويف عقل، وال منطق

 تابکال مالحق
 رثکأ لکتش املالحق وهذه تاب.کال آخر يف مالحق ثالثة القباج، تورکالد  يضع

 املؤلّف فعل فلامذا (.282 الصفحة إىل 137 الصفحة )من تابکال حجم نصف من
 جمةتر  إما واحد، تابک حول تدور املالحق هذه ونک يف الجواب منکي ؟کذل الفاضل
 الشعر صنعة تابک هو تابکال مکذل له. تلخيص أو له قدمية ترجمة أو له حديثة
 ومام والفلسفة. املرسح بني للعالقة التنظري أساس القباج تورکالد  هيعدّ  الذي ألرسطو
ً  يزال ما الشعر صنعة تابک أن القباج، تورکالد  إليه ذهب ما يؤيد  رکالف يف مؤثرا

 العاملي. النقدي
 صنعة تابکل الحديثة 13عيّاد محمد ريکش تورکالد  ترجمة :ولاأل  امللحق

 14ألرسطو. الشعر
 أطروحته انتکو  القاهر، جامعة من توراهکالد  عىل عياد محمد ريکش حصل

 من الشعر صنعة أرسطوطاليس تابک القنائ يونس بن متى برش أيب نقل تحقيق
 يف تأثريه عن ودراسة تابکلل حديثة ترجمة مع العربية، اىل ثم الرسياين إىل اإلغريقي
 تابک من األول امللحق لکتش تابکلل الحديثة عيّاد تورکالد  وترجمة العربية. البالغة
 “الرتاجيديا” مصطلحي استعمل عيّاد تورکالد  أن نجد الرتجمة هذه ويف أرسطو.

 يونس بن متى أنجز حني العبايس العرص يف معروفني وناکي مل اللذين “وميدياکال”و
م ترجمته ئالقنا   .“الهجاء”و “املديح” أنهام وتوهَّ

 الشعر يف أرسطوطاليس تابکل 15القنائ يونس بن متى نقل الثاين: امللحق
 العريب إىل الرسياين من

                                                                        
 مرموق. وناقد قاص، مرصي، جامعي أستاذ (1999-1921) عياد ريکش محمد تورکالد  13
لامل ومن الثاين. امللحق إلطار رارکت هو اإلطار هذا نکول امللحق، عنوان فيه إطارا تحمل التي 135 الصفحة يف مطبعي خطأ وقع 14  أن ؤمَّ

 تاب.کلل الثانية الطبعة يف املطبعي الخطأ هذا ي صحَّح
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ً  ملحدة، أو انتک مؤمنة الوجودية، إىل ينتسب  الهوت علم سارتر وجودية معتربا
 ونکلت مؤلَّفاته عىل جاملية غةصب إلضفاء بفيلسوف، ي وصف أن ورفض إاله. بدون
ً  الفلسفي. التجريد إىل منها األديب اإلبداع إىل أقرب  حرسة من حياته يف عاناه ملا ونظرا
، مرض من عاناه وما أخته وفاة ثم أمه وفاة بسبب وأمل  النظرة لديه تغلبت السلِّ

 حقيقتها يف يه التي الحياة، عبثية عىل الدالة بالرشور الزاخر العامل إىل التشاؤمية
ً ک أن اميک يرى امک 10.التنفيذ موقوف باملوت مکح  المعقولة اإلنسان اتکسلو  من ثريا

 .الغريب املمرسحة روايته يف العريب قتل مثل
 العقل مع القطع املرسح، يف املألوف عن العبث مرسح مترد مظاهر من
 صورة عىل والثورة ،بالالمعقول األسطورة الرتباط األسطوري النَفس وتبنّي والعقالنية،

 والالمنطقي. الالمعقول صور من أحداثه يف ملا ونکال
 عن يعرّب  الذي 11يتکب صموئيل کذلک والالمعقول العبث مرسح إىل وينتمي

 اإلفصاح املرسحية شخوصه ارادت وإذا والهذر. والبعبعة باللعثمة أحيانا الحياة عبثية
 فهو مفهومة. غري وتبقى املسموع، غري والهمس والرصاخ الصياح إىل تلجأ نفسها، عن

 لتعرّب  قليلة لامتک فيستعمل إيحاءاتها. لقوة بل ذاتها حدِّ  يف غايةک ال اللغة يستخدم
 ثرية.ک معان   عن

 يستخدم ،کذلک العبث مرسح إىل ينتمي الذي 12،وکأيونس أيوجني نکول
 ً  أصدر وقد مختلف. واألسلوب واحد فالعبث قليلة. ولو معان   عن تعرّب  ال ثريةک الفاظا
ً ک وکإيونس أوجني  ولقاءاته محاوراته يضم   مغايرة ومالحظات مالحظات بعنوان تابا

                                                                                                                   
 منه الصخرة تسقط القمة إىل يصل وعندما الجبل، أعىل إىل بريةک صخرة يحمل أن عليه تبک الذي (1942) سيزيف أسطورة :األول، هام

 يف اليسارية باملقاومة التحق (.1951) املتمرِّد والثاين، ذا.کوه األعىل، يف منه تسقط نهاکول ثانية، مرة لحملها فيعود األسفل إىل وتتدحرج
 سوء”و “والاليجک” مرسحياته: ومن ،الطاعونو الغريب رواياته أشهر من الثانية. العاملية الحرب خالل النازي االحتالل ضد باريس
 .1957 سنة لآلداب نوبل جائزة ونال والحرية. واملقاومة والثورة الحب يف فلسفته سکتع تبهک انتکو  .“تفاهم

 البيايت: الوهاب عبد املرحوم شعر يف مثالً، أقواله، صدى ونجد العرب. األدباء من عدد يف وأدبه، بفلسفته امي،ک أثّر 10
  أنا، باإلعدام ومکمح
 ذ،التنفي وقف مع

  .الحياة عقوبتي
 درس ومرتجم، وناقد وشاعر مرسحي اتبک فرنيس، أصل من إيرلندي (:1989 باريس يف وتويف 1906 دبلن يف )ولد يتکب صموئيل 11

 سيةالفرن باملقاومة التحق والفرنسية. ليزيةکاإلن باللغتني مؤلفاته تبکوي دبلن. يف ترنتي ليةکب ليزيةکواإلن واإليطالية الفرنسية اللغات
 يف شاهدت ها وقد .“غودو انتظار يف” مرسحية فلسفته، عن تعرّي  التي مرسحياته شهرأ  الثانية. العاملية الحرب أثناء النازي االحتالل ضد

 مشاهدا. عرشين من رثکأل  يتسع ال املرسح انکو  باريس، يف الالتيني الحي يف صغري مرسح
 فرنسية( وأمه روماين )ابوه فرنيس روماين وناقد وشاعر مرسحي اتبک (:1994-1909 رومانيا يف بسالتينيا )ولد وکأيونس يوجني 12

 أثناء انتقل ثم املدارس، يف الفرنسية تعليم ومارس بوخارست، جامعة يف الفرنيس األدب درس والفرنسية، الرومانية باللغتني ومؤلفاته
ً  انت خب توراه،کالد  لتحضري باريس إىل الثانية العاملية الحرب  .“الصلعاء املطربة” مرسحياته أشهر .1970 سنة الفرنسية ادمييةکاأل  يف عضوا

 

 للتقاليد الرافض لتياره والتاريخية واالجتامعية النفسية الخلفيات ترشح التي الصحفية
 أو “االستهزاء” مصطلحي إىل مييل انک البداية يف إنه تابکال هذا يف رکويذ  املرسحية.

 املفهوم عن التعبري يف األدق هو “العبث” مصطلح أن له تبني نکول ،“هراءال”
 مقصد له ونکي أن دون يسري الذي اإلنسان وعىل ي فهم، ال ما عىل يدل فهو املطلوب.
 ال العامل ففي مطلق. لغزک امليتافزيقي العبث تجربة تعنيه ما لِّ ک وعىل إليه، للوصول
 املعقوالت. من رثکأ الالمعقوالت من يوجد التاريخ ويف عقل، وال منطق

 تابکال مالحق
 رثکأ لکتش املالحق وهذه تاب.کال آخر يف مالحق ثالثة القباج، تورکالد  يضع

 املؤلّف فعل فلامذا (.282 الصفحة إىل 137 الصفحة )من تابکال حجم نصف من
 جمةتر  إما واحد، تابک حول تدور املالحق هذه ونک يف الجواب منکي ؟کذل الفاضل
 الشعر صنعة تابک هو تابکال مکذل له. تلخيص أو له قدمية ترجمة أو له حديثة
 ومام والفلسفة. املرسح بني للعالقة التنظري أساس القباج تورکالد  هيعدّ  الذي ألرسطو
ً  يزال ما الشعر صنعة تابک أن القباج، تورکالد  إليه ذهب ما يؤيد  رکالف يف مؤثرا

 العاملي. النقدي
 صنعة تابکل الحديثة 13عيّاد محمد ريکش تورکالد  ترجمة :ولاأل  امللحق

 14ألرسطو. الشعر
 أطروحته انتکو  القاهر، جامعة من توراهکالد  عىل عياد محمد ريکش حصل

 من الشعر صنعة أرسطوطاليس تابک القنائ يونس بن متى برش أيب نقل تحقيق
 يف تأثريه عن ودراسة تابکلل حديثة ترجمة مع العربية، اىل ثم الرسياين إىل اإلغريقي
 تابک من األول امللحق لکتش تابکلل الحديثة عيّاد تورکالد  وترجمة العربية. البالغة
 “الرتاجيديا” مصطلحي استعمل عيّاد تورکالد  أن نجد الرتجمة هذه ويف أرسطو.

 يونس بن متى أنجز حني العبايس العرص يف معروفني وناکي مل اللذين “وميدياکال”و
م ترجمته ئالقنا   .“الهجاء”و “املديح” أنهام وتوهَّ

 الشعر يف أرسطوطاليس تابکل 15القنائ يونس بن متى نقل الثاين: امللحق
 العريب إىل الرسياين من

                                                                        
 مرموق. وناقد قاص، مرصي، جامعي أستاذ (1999-1921) عياد ريکش محمد تورکالد  13
لامل ومن الثاين. امللحق إلطار رارکت هو اإلطار هذا نکول امللحق، عنوان فيه إطارا تحمل التي 135 الصفحة يف مطبعي خطأ وقع 14  أن ؤمَّ

 تاب.کلل الثانية الطبعة يف املطبعي الخطأ هذا ي صحَّح
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 واللغة: األسلوب عن رةکف ألخذ الرتجمة، هذه من األوىل الفقرة ونسوق
 قوَّة أيّ  ومخربون وأنواعها، الشعر صناعة يف اآلن لمونکمت إنا ارسطوطاليس: قال”
 انتک إن واألشعار   األسامر   تتقوَّم أن ينبغي سبيل أيّ  وعىل منها، واحد لِّ کل

ا هي، جزء مک من وأيضا الجودة. مجرى أمرها يجرى بأن مزمعةً  16الفواسس  هي وأميَّ
 لم[ک]ونت بعينها. لها هي[ ]التي موجودة هو التي مک أ َخر، يف لمکنت کذلکو  أجزاؤها.

 .“األوائل األشياء من أوالً، نبتدئ ، حيث من لِّهک هذا يف لمونکتم ونحن  
 تربورت تشارلس تحقيق ،الشعر تابک تلخيص 17.رشد ابن الثالث: امللحق

 هريدي املجيد عبد واحمد
 يف ما تلخيص القول هذا يف الغرض” تابه:ک من الغرض يف رشد ابن يقول

 إذ رث،کلل  أو األمم لجميع ةکاملشرت  ليةکال القوانني من الشعر يف أرسطوطاليس تابک
 ونکت أن وإما فيها، وعادتهم بأشعارهم خاّصة قوانني ونکت أن إما هي فيه مام ثريک

 .“األلسنة من غريه يف وموجودة العرب المک يف موجودة ليست
ً  ليس عاّم  المکال يف فائدة العبقري الفيلسوف هذا يرَ  مل ولهذا  يف معروفا

 اإلغريقي، تابکال لهذا العريب القارئ استيعاب يف وزيادة هذا من رثکوأ العرب. آداب
 يف )اإلبدال( ففي العريب. الشعر ومشهور ريمکال القرآن من أمثلة رشد ابن رضب

 هو” الشعر: من ومثالً  أمهاتهم﴾، ﴿وأزواجه القرآن من مثالً  رشد ابن يرضب البالغة،
 .“أتيته النواحي أي من البحر

 فهو ألرسطو. الشعر صناعة تابکل فهمنا تزيد الثالثة حقاملال  فهذه ذاکوه
 وفهمه عميقه دراسة دراسته ومرسحي، وناقد أديب لک عىل ينبغي جامع رائد تابک

 امالً.ک فهامً 

                                                                                                                   
 مناظرة له بغداد. من القريبة قنا، دير بلدة من نسطوري نرصاين مرتجم، منطقي فيلسوف م(:939 )ت القنائ متى بن برش أبو 15

 .واملؤانسة اإلمتاع تابهک يف وحيديالت حيان أبو نقلها النحو، أو املنطق أفضلية عن السريايف سعيد أيب النحوي مع مشهورة
 القوانني. أو النواميس إما األصل يف وأنها املطبوع، يف مطبعي خطأ أو املخطوط يف تحريف أنها وأحسب هي، امک لمةکال هذا ن ق لت 16
 علمية، أرسة من ندليسأ  فيلسوف م(1128هـ/595 شکمرا يف وتويف م1126هـ/520 قرطبة يف )ولد رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو 17

 علمه، من أوربا أفادت الحفيد، رشد ابن باسم اشتهر قرطبة. جامع يف اإلمام جّده انکو  ، فيه يدرّس قرطبة بجامع مجلس ألبيه انک فقد
 أبو املوحدي للخليفة الخاص الطبيب أصبح قرطبة. يف ثم إشبيلية يف القضاء الحفيد رشد ابن توىّل  .Averros الالتيني باالسم وعرفته
 رأسه مسقط إىل جثامنه ن قل ثم ش،کمرا يف ودفن تويف املغرب. يف املوحدين لدولة تابعة األندلس انتک فقد ش،کمبرا يوسف يعقوب
 يف أوضح امک والفلسفة، اإلسالمي الدين بني تعارض ال أنه يرى انک .العلوم من وغريها والفيزياء کوالفل والطب الفقه يف برع قرطبة.

 مةکالح بني فيام تابکو  الم،کال وعلم الفقه يف األدلة مناهج تابک أشهرها: من ثريةک مؤلَّفات له .املقتصد ونهاية املجتهد بداية تابهک
 عىل الرد يف التهافت تهافت تابکو  ريم.کال القرآن لتفسري أسايس رشطک التحلييل ريکالتف أهمية فيه يرى الذي االتصال من والرشيعة
 وغريها. الغزايل.

 

 الخامتة
 الخلفي الغالف عىل وضعها بفقرة القيم تابهک فحوى القباج، تورکالد  ي لخص

 أخذا واملراوحات الوثيقة، الصالت من والفلسفة املرسح بني ما إن” تاب:کال من
ً  املرسحية العطاءات يف بَثَّت ،وعطاء  ال بأنه اقتناع   املرسح ألهل وأصبح فلسفية، أنفاسا
 املستوعبني قاعدة توسيع يف املرسح   أسهم املقابل ويف فلسفية؛ مرجعية دون مرسح

طت وقد وأنساقها، للفلسفات  ألغازها تکوف   وبراهينها، ومفاهيمها ارهاکأف لهم ب سِّ
 .“ومعمّياتها
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قراءة يف كتاب مصطفى القباج “املرسح والفلسفة”
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رشوط النرش يف املجلة

رشوط النرش يف املجلة

األصلية  العلمية  البحوث  لنرش  محكمة  علمية  مجلة  »املناهل«  مجلة 

واملجددة، سواء منها النظرية أو امليدانية يف العلوم اإلنسانية واإلجتامعية، ويشرتط 

يف النصوص املقدمة للنرش: 

أن تكون حرصيا ملجلة » املناهل «، وأال تكون قد نرشت فيام قبل ورقيا . 1

أو االكرتونيا.

أن يشتمل النص املقدم للنرش عىل العنارصالتالية: عنوان العمل وملخص . 2

له يف نحو 100 ـ 125 كلمة.

الحد األقىص لعدد كلامت النص املقدم للنرش، مبا يف ذلك املراجع والهوامش . 3

وكلامت الجداول يف حال وجودها، هو 8000 كلمة )حوايل عرشون صفحة(.

ترحب املجلة باملراجعات النقدية للكتب املنشورة يف املغرب وخارجه، مع . 4

وعدد  وتاريخه  النرش  ومكان  املؤلف،  واسم  الكتاب،  عنوان  ذكر  وجوب 

صفحاته،.

 توجه النصوص املقدمة للنرش ب word  عىل العنوان الكرتوين للمجلة : . 5

.r.manahil2019@gmail.com

هيئة . 6 للمجلة  بأن  علام  للتحكيم،  املجلة  تتلقاها  التي  النصوص  تخضع 

تحرير وهيئة استشارية.

النصوص التي تتلقاها املجلة ال ترد ألصحابها سواء نرشت أو مل تنرش.. 7

النصوص التي تتلقاها املجلة ال تعرب إال عن آراء أصحابها.. 8

قوانني . 9 املنشورة وفق مقتضيات  النصوص  مالية عن  املجلة مكافأة  تدفع 

حقوق املؤلفني.
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توجيهات تقنية

1 
 

 

 ةيمازلإلا ةينقتلا تاهيجوتلا مهأب زجوم

 لهانملا ةلجم يف رشنلل

 

 اهنم ءاوس ،ةددجملاو ةليصألا ةيملعلا ثوحبلا رشنل ةمكحم ةيملع ةيرود لهانملا ةلجم
 ةأفاكم ةلجملا عفدتو .ةيعامتجالاو ةيناسنإلا مولعلا تاصصخت يف ةيناديملا وأ ةيرظنلا
 صوصنلا يف طرتشيو .نيفلؤملا قوقح نيناوق تايضتقم قفو ةروشنملا داوملا نع ةيلام
 وگاكيش ماظن لهانملا دمتعتو .هلفسأ ةدراولا تاهيجوتلل مراص قيبطت رشنلل ةحرتقملا
 ركذ ىلع راصتقالا عم ةحفصلا لفسأ نتملا دعب ةرشابم شماوهلا عضوب طيسبلاو يلودلا
 ىلإ ةدوعلا ءاجرلاو .تالاقملا ةياهن يف ايفارغويلبلل ةحئال عضو نود شماوهلا يف عجارملا
 .بابلا اذه يف جذومنك لهانملا ةلجم نم 99 ددعلا

 اهماجحأو طوطخلا •

 .ةعبرأ يف ةبورضم 5 ,2 :ةرطلا وأ بناوجلا ؛24 يف 17 :ةقرولا مجح .1
 ةيسنرفلا وأ ةيبرعلاب ةباتكلل )Adobe Arabic( طخ دامتعا :تاسايقلاو طخلا .2

 ،16 سايقلا کيبارأ بودأ طخب نتملا بتكيو .ةيبنجألا تاغللا نم اهريغو
 تارقفلا نيوانع بتكتو .10 سايقلا هسفن طخلاب شماوهلا نومضم بتكيو
 )Gras( ظيلغلا فرحلاب 16 سايقلا کيبارأ بودأ طخب

 لفسأ نتملا دعب ةرشابم ،ةيكيتاموتوألا ةقيرطلاب شماوهلا عضوت :شماوهلا .3
 شماه رخآ ىلإ 1 نم عباتتلاب ةمقرم نوكتو ،ةلاقملا رخآ يف سيلو ةحفصلا
 اذكه نيسوق ةفاضإ نودو طقف ماقرألا عضوب ءافتكالا عم ،ةلاقملا دادتما ىلع
 .اذكه .1 ةطقن ىتح وأ اذكه -1 ةضراع وأ ،)1(

 :لاقملا تاحفص لفسأ شماوهلا يف تالاحإلا عيمج عضوت .4

 يف ىلوألا ةرملل ةيبرعلا ةغللاب ةلماك ةروشنملا بتكلا ىلع تالاحإلا :روشنملا باتِكلا •
 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا

 ،)1992 ،يبرعلا يفاقثلا زکرملا :توريب-ءاضيبلا رادلا( ،خيراتلا موهفم ،يورعلا هللا دبع 1
129. 
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توجيهات تقنية

2 
 

 قيقحت ،سانکم ةرضاح رابخأ لامجب سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا ،نامحرلا دبع 2
 .156-150 ،)2007 ،ىلوألا ةعبطلا ،ةينيدلا ةفاقثلا ةبتکم ،رشانلا( ،رمع يلع
 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا يف ةيناثلا ةرملل ةيبرعلا ةغللاب ةرصتخم بتكلا ىلع تالاحإلا
 .130 ،موهفم ،يورعلا 1
 .190-180 ،سانلا مالعأ فاحتإ ،ناديز نبا 2
 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا يف ىلوألا ةرملل ةيبنجألا ةغللاب ةلماك بتكلا ىلع تالاحإلا

1 Daniel Rivet, Histoire du Maroc, (Paris: Fayard, 2012), 46-8. 
2 Philippe Leveau, Pierre Sillières et Jean-Pierre Vallat, Campagnes de la 
Méditerranée romaine. Série Bibliothèque d’Archéologie, (Paris: 
Hachette, 1993), 79. 

 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا يف ةيناثلا ةرملل ةيبنجألا ةغللاب بتكلا ىلع ةرصتخملا تالاحإلا
1 Rivet, Histoire, 39-40.  
2 Leveau, Sillières et Vallat, Campagnes, 79. 

 ةدمتعملا تاحفصلا ماقرا ىلع ةلاحإلا يف ةراشإلا متت :يعامج باتك يف روشنملا لاقملا •
 .باتكلا نم ءزجلا يف لاقملا ةياهنو ةيادب تاحفص ىلع وأ ،طقف
 خيرات يف رحبلا نمض ،“كامسألا ريدصتو عينصتل ءانيم :سوسكيل” ،يدحاو يلع 1
 بادآلا ةيلك تاروشنم :ةيدمحملا( ،7 مقر تاودنلا ةلسلس .مدقملب ةيقر قيسنت .برغملا
 عضوي ةيناثلا ةرملل هسفن لاقملا ىلع ةلاحإلا دنعو .201-208 ،)1999 ،ةيناسنإلا مولعلاو
 .205 ”،سوسكيل“ ،يدحاو  2 :اذكه ارصتخم

Hédi Fareh, “L’Afrique face aux catastrophes naturelles: l’apport de la 
documentation,” in In Africa et in Hispania: Études sur l’huile africaine, 
ed. Abdellatif Mrabet et José Remesal Rodríguez, Collecció Instrumenta, 
25 (Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2007), 
151-53. 

 :ةحفصلا لفسأ شماوهلا يف ارصتخم لاقملا ىلع تالاحإلا
Fareh, “L’Afrique,” 151-53. 

 ةلماك تالاحإلا :مجُرتملا ُباتكلا •
Emily Gottreich, Le Mellah de Marrakech, un espace judéo-musulman 
en partage. Traduction de Mohamed Hatimi, série Textes Traduits 19 
(Rabat: Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 2016), 41. 

3 
 

 دلاخ ةمجرت .ةيلودلا ماعنلا شير ةراجت ،شيرلا ِّبهَم يف دوهي ،نياتس اياڤيربأ ةراس
 مولعلاو بادآلا ةيلك تاروشنم :طابرلا( 19 ،ةمجرتم لامعأو صوصن ةلسلس ،ريغصلا نب
 .193 ،)2018 ،ةيناسنإلا
 ةََرصتُخملا تالاحإلا

Gottreich, Le Mellah, 41. 
 .193 ،شيرلا ِّبهَم يف دوهي ،نياتس
 :ىلوألا ةرملل اهركذ دنع ةلماك تالاحإلا .ةيملعلا تايرودلا يف ةروشنملا تالاقملا •
 ،“ثيدحلا رصعلا يف ةيقيرفإ لامشلا-ةيکيرمألا تاقالعلا” ، مامإلا فولعم ءافيه 1
 ؛76-63 :)1979( ،زويلوي ،16-15 ددع ،ةيبراغملا ةيخيراتلا ةلجملا
 .75 ،“ةيقيرفإ لامشلا-ةيکيرمألا تاقالعلا” ،مامإلا فولعم 2
 برغملا ةلجم ،“يسافلا لالع رکف يف ءارحصلا بونج ايقيرفإ” ،ريمگأ دحاولا دبع 3
 .43 -3 :)2000( ،1 ددع ،يقيرفإلا
 .25 ،“ءارحصلا بونج ايقيرفإ” ،ريمگأ 4

1 Philippe Leveau, “L’environnement de l’Afrique dans l’Antiquité.  
Climat et société, un état de la question,” IKOSIM 5 (2016): 64. 
2 Leveau, “L’environnement,” 64. 
3 Patrice Cressier et Abdelaziz Touri, “Le long voyage des chapiteaux 
du Royal Golf de Dar Es-Salam à Rabat. Utilisation et réutilisation d’un 
élément clef de l’architecture islamique d’Occident en époque moderne 
et contemporaine,” Hespéris-Tamuda LIV, 1 (2019): 43. 
8 Cressier et Touri, “Le long voyage,” 15-34. 

 دئارجلا يف روشنملا لاقملا •
 .8 :)1948 رياربف 27( ،456 ،ملعلا ،“ةيبرغملا ةاتفلا بجاو” ،اقرزلا روهز
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